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 | نعل نع نسا, عاللانقفاو نايا رلابلانل محن: هااوج وانهلظف' ىلاعت اهتم (قعضتشتاملاو هدوجَو
 روهش نه لوالاعسر ربش لئاوا ىف نيعملا هللا نوعب نيقفاملاةروس تع

 فلاو ةثامو ةرشع تس ع

 ناغتلا ةروس هلوا ىلاعت هللاءاش نا رشاعلا دلحلا هيليو عضاتلا دللا تع



 ةقئانملا ةزوس © 51+ 5

 ةئيهو ءاخسلا ةكلم نع ناك اذا عفنب امنا قافالا ناف اهل ةيرون ةئيهو يتم ق ةليضف

 الا هل سيلو هقافنا هعفني الف هلال ثراولل لاملف توملا روضح دنع اماذ سفنلاىف درجتلا

 انقومو ناعالا ىوعد ىف اقداص ناكول هناف لهجلاب لج“ الاىف ريخأتلا ىعو مدنلاو رسختلا

 نكعي الف هتمكحح هبف هللاءردق نيعم ثقوىف ردقم هباو قرورض توملا نا نقيتل ةرخ الاب

 ليق اذلو ةقاعلا نزكت تاك ءركإ ىردبال هناف ةيئاأ لولح لبق هصا كرادتلو 1

 ةمهه ةيقاعلا ناف سازلا سائلب رتغتال

 دام ىيورف تبقط شئادرد ه دئاد ناوارف هحرك نه لد نيكسم

 ( هنوم دنع ةئاع ققدصتس نأ نم ريخ مهردب هنابح ىف ءرملا قدصتي نال ) ثيدحلاىفو

 ةري هى نعو ( عبشاذا ىد ىذلاك قضيوا + هيوم دنع قدصت ىذلا ) مالسلا هيلع لاقو

 تا و قدصتت نا لاق ارجأ م انعآ ةقدصلا ىا هللالو سراي لجر لاق لاق هنع هللائوذر

 اك نافل تلق موقلاطا تسلب 101 قس, للبت الو فلا لأنو رقفلا ينم نيم د

 ىبوك دسر موقلحم ناج هك نامز نأ ان ىنكت لاها ىنعي نالفل ناكدقو اذك نالفلو
 ىلازغلا مامالا ( ىور ) ون كم هب دوش نالف نازا دوخو دشاب نبا ارئالفونبا ار نالف

 فرشأ املف اريثك الام ليا رسا ىننم لجر عج لاق هنا ىتزملا هلادبع نع هللاهمحر

 ءريغو قيقدلاو لبالاو ليخلانم ريثك ”ىثب ىنأف ىلاومأ ف انصأب ىنوتلا هينيل لاق توملا ىلع
 كلوخ ىذلاوف كيكسام لاقف يس وهو توملا كلم هأرف ارحم اهلع ىب اهلا رظن املف

 اهقرفأ ىتح ةلهملاف لاق كيديو كحوو نإ قرا ىح 'كازام نم 1 جراخم انأ ام كلوخام

 ناطلسلا لاق هحور ضعف كيلحأ روضح لبق كلذ ناك الهف ةلهملا كنع عطش تابه لاق

 هرس سدق دلو |

 تسينوت نامرشب ىلز ىمه هك مد نبو ٠ تسينوب نا ناهج هك ار ناهج راذكي
 تسيبنوت نا ناج ىنك ناجم هيكترو ٠ وشم داش ىنك عمج ناهج لام رك

 قيقا دوجولا لينل ةيناحورلا ةدارالاب تلخلا ىزاءلا دوجولا قافنا ىلا ةراشا ةي الاىفو

 نسفنلانأل ةيديآ ةانح ريغانم ةلهاس ةثم توعبف ةذازا الب: ىنطلاتوملا ىف نأ ريغ نم

 لصحنال هو هللا ةفرعمىف ىه اما ةيعيمطلا ةايحلا نا كشالو اهرب ةفراع ربع ةلهاح لز ل

 توملا اذه نم ةدئاف ىلع نكي مل نف حورلاو بلقلا ةايحو ةعيبطلاو سفنلا تومب الا

 ةدارالاب ىزاجملا دوجولا قد_صطتل ىبيطلا تواادنع ايندلا ىلا عوجرلا 0 ىدارالا ْ

 دوجولا لذبل ادعتسم ناك نم لكو ىتبتْلا دوجولا لوبقل نيحلاصلا نم نوكلاو ةبغرلاو
 ءآنهزلا ةعيرشلا ماكل هاقيتتاب هلامز ءاحو قالطألا .دوجولا لوقل قاب لال

 ءاج اذا م باحتحالاو باححلا ىلع ةفقولا هل نكميال ءاضيبلا ةقيرطلا بادا هناصقتساو

 ضرعت نا الا مهللا ةتبلا حورلا روس لعتشي ةدملا لامكتساب نينجلا ىف ورا خفت نامز

 تلذالام . ألا و هلا انج ةبذاك بتقول سبيل ةمقاولا د تفاوت اتق لاق أك ىناقحلا |
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 للاتين ىلا هغلس لاموا هك زب لف ةاكزلا هبف بجن لام هل ناك نم امهنع هللا ىذر سابع نبا
 ةعجرلا رافكلا تلأس اهنا سابعنبا اي هللاقتا لجرلاقف ةعجرلا توملادنع لأسي جحي ملف

 هلوقىلا اونمأ نيذلا اهءأ اي لاقفن' ءرقلا اذه كيلع ارقا ىلا امهمع هللاوضر سابع نبا لاق

 مهرد اتثام لاق ةاكزلا بحو» امو سانع نءا اي لجرلا لاف نيملاصلا نم نكاو هو دشلاف

 نكل ةلقلا لهاو نينمؤملا ىف ةي الاف ةلحارلاو دازلا لاق جحلا بجوب اف لاق ادعاصن
 رصاق لك لب رافكلاب صتخنال ايندلا ىلا عوجرلا ىنع ناو رافكلاب ضيرعت نغ ولختال
 نامتا نال ةاكزلا ليحعت بوجو ىلع ةلالد ةيب الاىف ءاملعلا ضءب لاق كلذ ىنع طرفم

 هباتحتسا ىلوالا لعل اهتقو ءاج اذا تاءاطلا نم اهريغ اذكو ةعاس لك ىف لمتحم توملا

 تقولالوا مالسلاهدلع هلوش المع تقولا لوا نيدهلا ضعب راتخا اذلو تاقوالا بلغاىف

 كردي نأ ءرملا ىردبال ذا لمعلاب ماّيهالاو هللاىضر ىلا ةعراسملا هيف نال ىا هللاناوذر

 ةريكوا ةريغص ةيصاعو ةعيطم اهله نلو ىا * اسفن هللا رخؤي ناو 8# تقولا رخآ
 نْسِملالوا نفتتيغدلا/ نامازلا لحال طيرأ نا ئيعلاوا اقف نع لح“ ىفإ # اهلجا ءاج اذا

 لاق ) دننكت < نازاو دنيازفين نازب ىزنج ديسر رخ اب رمع نوج ىنعي هرخآ ىلا
 تانوس خسشلا

 نامز رودب دشر هناع وح ” ناما جدن هَ تروص ةلئلش كب 31

 ةروس نتسو ثالث نس ةروسلاف ةباآلا هده 01 مالسلا هيلع ىلا رم موضع طدتساو

 روهشملا وهو ىرارطضا نيمسق ىلع توملا مهضعب لاق هدّقفىف نءاغتلا رهظ. ناغتلاب امقعو |

 اع ةووداكشالا ةهلجطا اب أذا هلق لاكن عدلا للا لجل الا ومأو- فّردلاو موسسلا ف
 لجالاوهو ايندلا ةاحلا ىف توه وهوىرا.تخا توم رخالا توا نوم دهتسسإ الو ةعاس ْ

 ىلاعت هللادحو اذا الا هنايحىف توملا اذه نانالل حصيالو الجا ىغت مث هلوقىف ىضقملا

 ىلععيال تقولا كلذىف فشكلا كلذ ناك ناو ةيطغ' الا مهل تفشكتا نيذلا ىنوملا ديحوت
 كيعسسم وهف انع ام ىدب ءالكقلا ك1 اذاف كلذ ع ةماعلا نم ناك نا اللا مك

 توم نعال خزربلا ىلا هللا ِهِلَش هللا ليس ىف لوتةملكتيمال تيه ديحوتلا اذه بحاصف

 وه ىذلا كالا داهحلا ىف هسفش لق الل هن ىنتمملا اذه كدكاو تيمال لوتقم ديهشلاف

 هتوق ايندلا هتايح ىف خزربلاىف ةبايللا هالوف ةدابشلا مكح ىلاعت هللاهقزر سفنلا داهج

 ناو ريخف اريخ نا هيلع مكيزاحمم ه نوامعآ اع رببخ هللاو ه# هسفن ةفلاع هلتقو ىونطم

 دلل حست ناعذلا يدم وااهاقلا» نإ ع اذا وذ ساو تاون ىف !وعراسف سف ارش

 ٍ مكبولقىف ةيلاغلاوءالابو مم قلعتلا ةدش نم ايندلا ةبحمو مهيحت نكن الف 'ىث لك ةبح ىلع

 ىرطفلا دادنتسالا رون نورسحتف راثلا ىلا نوريصتف هنع مم نويححتف هللا ةيحم ىلع

 | نوكتل اهلا جايتحالاو ةحصلاتقو اهقاشاب لاومالا نع اودرتو اعيرس ىنفن اهف هتعاضاب

 | متلاحو الضنوا تناك اسرق. ةقدتفلا آل «ةيدهيلا "لش ماللتلا هلع ناك انو ؛ةذوملا ُلَجال نيل
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 ىلاعت ىادخ ىتسود هك تسنا ناعيا ىاضتقم ( ىنشاكلا لاق ) ىنافلا ريقلاب قابلا مظعلا |

 ئور ترخأ من عومجو ايلد لاون' ماه رك | هك ىدحإانايشا همه. قيودرب ةؤن بلاغ
 هركجا مادك يجيه رد رظنم تك ضرع

 0 0 ىد زام دوصقم | ما هتسب هب ملاعود معزا لد مشج

 نيلقثلا ريغ قئالخلا ناعمسو نايداس ناكلم اهينجم الا سمشلا تءلطام ثيدحلا ىفو
 لك ىلا ةراشا ةي الا ىفو ىهلاو رثك امم ريخ ىكو لقام مكبر ىلا اومله سانلا امااي

 نم ةحلاصلا مكلإبعا لايزعأ هوو عكليمتال مهل هللال وَ ىدوبشلا قيقحلا ناعالا تابرا

 تادهاشملانم لامجالا ةحبتن ىه ىتلا لاوحالا دالوا الو موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا

 هروهظو هنامماو هتافصو هتاذ رك ذ نع ةينابرلا اياطعلاو ةيناحورلا بهاوملاو تافشاكملاو

 ملا نع ةمعنلاب بحتحمو قلخلاب لغشي اماف كلذ لعف نمو لاو-الاو لامعالا ةروصىف

 ء باخ وهو نارسحلا الا اوحنرامو ةراجتلا لام سأر اورسخ نورساخلا مه كئلواف
 زوجمال ةفرعملا ىف نيكفلا ةجرد غلبي مل نم نا نايب ةياالاىف مهضعب لاق قيقحلا دوهشملا

 هللارك ذ نع نيرك اذلا بولق .لغاوش اهناف دلولاو لاملاو لهالا نم .ايندلاىف لوخدلا هل

 نم اظوفحم نوكيف هايا هللارك ذب مئاق هرك ذف روك ذملا برقو ةفرعملاىف اهقتسم ناك نمو

 ايندلا مومه رحن نم نوجرخ الف ءافعضلا اماو ةبجالا تالغاشلاو ةمومذملا تارطخلا

 تارطلا تارودك نع ايفاص مهركذ نوكيال تاوبشلاو ظوظحلا ممولق ترشاب اذاف

 | اميقاوهلواىف ضئارفلا ءادا نع مدالوا الو مكلاوما مكلاغشيال هرس سدق ليس لاقو
 اوقفن أو ف نب رسال اقره وهف امدلا ضوىع نهض ع هتمدخوةهللارك ذ نع هلغش نم ناف

 راخدا مكتهج نم هلوصح نوكي نأ ريغ ن١ الضفن م انطعأ ام ضب ىا © ؟ انقزر امم

 | ىلا ارظن بجاولا قافنالا وه دارملاف ٠ ديباك جارخا ار بجاو قوقح ىنعي ةرخ اللا

 مكدحا ىن أي نأ لبق ن٠  ماقملاب بدناو ىلوا ميمعتلا لعلو فاشكلا ىف اك صالا ىهاظ

 ام ماهالل لعافلا ىلع لوعفملا مدقتو هلباو هتاراما نياعيو هلثالد دهاشي نأب 6 توملا |
 أ توملانا ىلا ةراشا اولوقتف توملا مكن أي نا لبق نم لَه ملو رخاتام ىلا قيوشتلاو مدقت

 ىا ه# بر © هلولح 000000 ىت> دحاو دعب ادحاو مهن

 أ دك أتلل ةدئازال لبقو ضيضحتلل الولف ىنتاهما اله 5 ترج الولف نم رك ديرفا

 ظ لاقو ةلدق ىرخا ةعاسو ريصق دما ىا *« بيرق لجا ىلا 8 ىترخأوأ ىنعت. ىنمتلل ولو
 | ىل تلجاام لثم ىباعملا نيع ىفو ليوط ربع انامز ىنباو ايندلا ىلا ىبدرر ىدامشالا ك ثيللاو | ا

 | كتل اهنال ةزمهلا عطق وهو ٠ مامن ادا ةاكزو منك قدصت ان « قدصأف © اَيثدلاف
 |ةداتسصلا ق ءاثا 3 قدصتلا نه قدصت 1 هلع نال ةذانقلا ديد_شش و ةعوطقم هن زمعو

 أ .ىرخا الوا هلوق ىف ىنقلا هاو ةيفانلا قاد منح“ اب بودنم ع راضم 32 بصنلابو

 قدصا ىنرخأ نا لبق هن اك قدصأف لحم ىلع افطع مزجلاب # نيحلاصلا نم نكااو ه
 أ ناسا ن ١ 500 نا ةعاطلاو حالصلا بانسا ند رودس نا ىلا ةداج مل هفو نك و
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 املف من لاق تنأ؛لعافا كح و ؛لاقف كققنع نبرض“ ال زعلاب هلوسراو للرقت مل نأ لاقو
 كازج هنبال مالسلاة يلع لاقف نيتمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نا ادهشأ لاق دجلا هنم ىأر
 ةديدش عبر تجاه ةئيدملا برش مالسلاهيلع ناك املو اريخ نينمؤملا نعو هلوسر نع هللا

 لجال ىا ةنيدملاب قافنلا مظع قفانم مويلا تام مالسلاهيلع لاقف بك ارلا نفدت تداك

 نيقفانمال انيك نك 0 نب ديز مويلا كلذ ىف تام لاق ا” ناكف ا تَفَصَع كلذ

 هلو هتيثان ىف بسلا مامالاراشأ كلذ ىلاو انهاظ لسا ن * ناكو عاقنب ى ءامظع نم ناكو

 ةبطب دوهللاىف مظع توملا * اها ريخأف ممر تفصع دقو | #*

 هسلاوهللالوسر هلرفغتساو تام و ىيكنشا ىح لثالق امايا الا ثمل مل ىلا نبا اهلخد املو

 نايك وو لاق كوش ةوزع نم لوفقلادعب تام هنا ىورو مهل هللا رفغي نل هل هصنق

 مهم٠قحلاناك اك قلخلاعم نون وكيفىلاعن هبايسأت الا ةقفشااو قلخلاب قفرلاب هدابع للامام

 ىلاعت لاق غيلتتاا الا دبعلا ديب سيلو مهتداعس ىلا ىدؤيام لك ىلع ممولدبو مهنوحصتف
 حاصفالاو ماةملااذه ىلا لصوملا قيرطلا اذه حاضيا فراعلا ىبءف غالبلا الا لوسرلا ىلعام

 ىدهال كنا ىلاعت لاق ىلاعت هللا صاخ كلذ ناف ماقملا اذه ءاطعا هد سلو هسئاسد ْنَع

 كالذ ريغال حاصفالاو ناسلاب غييابتلا وه امنا ءاملعلانم ةثرولاو لسرلا ةفيظوف تدحا نم

 ةيمحتلا تاليوأتلاىف و ربخلالع افك ريخلاىلع لادلاو بهو و ىطعأ نم ءازج مهؤازجو

 ىوقلا ىنءؤملو معالا متالا رهظملا بلقلا لو_-رل و مظعالا مسالا هللةوقلا ىاةزعلا هللو

 مهك الهال نوماعيالةردكلا ةيناملظلا انزئافلطَو عرار عت ةللا قفانم نكلو ةيناحورلا |
 لاوما مكهلتال : اقداص انامبا و اونما نذلاابعا ايه ةلفغلا ىف 0 ةملظلافف

 اذا نا ايما هلآ رتكلاب ةبوعلا نب تللبل. لالالا“ ى هي تاوكمذا قغ مدالوا الو

 يلقك الكف كراو لفغو الس اعانك هل 9 هلع تبرضاو هرثاذ نكرك تولس

 ماههالا مكلغشيال ىنعملاو - اذا اوهل وهلأ' حتفلاب ”ىثلاب توهلو هلفش ىا ءاهلأنو

 رئاتش.و ويقام لامتلاك ازال لاعتشالا طا عتقلاو اهللاصمءانتعالاو اهروما ريبدَس

 مهضعب لاق بيسلا ديرأو بيلا قاطا زان هللارك ذ ىفف دوبعملل ةرك ذملا تاداعلا |

 تحس بلاي تت ةقلا اهلل 6 ىلا 00 دي بتفاسسإ تاك 7 نع

 نيزززعتمو هللا لوس دنع نع ىلع اوةفننال اولاق اذإو مهلاوماب ءالع نوةفاملا ناك دقو

 نونمؤملاى مف هلوسر نواعتو هتعاطو هللانع مهلاومابو مهم نيلوذشم مهر اشعو, مهدالؤاب

 اهب لاغتشالاو نيدلا نع ايندلاب ىهلتلا ىا كلذ لعشب نمو 8 كلذىف مهلث٠ اونوكي نا

 ( مظعلا )

 | رييكتلاو ديحقلاو ليلهتلاو حيبستلاو نآءرقلا ةءارق ناسللابو هللافوخ باقلاب رك ذلا |

 ا ىااه ىهلتلا نع مه مدار ماو تاعاطلا ا ةالصلا ناد.الابو اهريعو هميلعلو نيدلالع معو ا

 | اوعاب ثيح نارسَخلا ىف نولماكلا ىا #4 نورساؤلا مه كئاواف هنيح لقاىف ولو هنع هاوس

 كور ا رو ا و تح ب



 اورد مل هتفلاخو هتلذ نم ريسيلا هتبشب امم رثك ! ةلذ دحال اومن نأ اودارا ولو اوردَه |

 م سالا_ نودزطي مدخي هءاد نيبو فاوطلاىف الجر ا هبا مج نع ( ىلا

 وه له هفرعت ال هيلا رظنلا تقف ل ايدو انتهكت دادغب رسسج ىلع كلذ دعب هتنأر |

 | فاوطلا ىف هثبأز لجرب كهشا ىنا تلقف ىلا رظنلا ليطت كلام ىللاقف الوا لجرلا كلذ |

 | ريتعملا ننذتلل نوملعي الاب ةيناثلاو نوهقش الأب ل لإ مخ ككل قو و نوذدهام قوانين ا

 للا جاتحم ضومح هفو ضرالاو تاو ملل نثلا زخ هللو هلوشف لصت» :لوالا ن5 ا مر |

 | نيقفانملا ن نكلو نينمؤملل و هلوسرلو ةزعلا هللو هلوَس لصتم ىناثلاو هلةنطفال قفاثملاو ةنطف

 نيقفانملا ةوس © هو 8

  ةيدوبعلاو ءاخسلاو عضاوتلا نينمؤم ا ةنعو ةعافشلاو ةوبنلا لوسرلا ةززعو ةردقلاو ةمظعلا
 رخيتفا..لبا ةدانحاسلاب رحتفاال ئا نحف الو.مدآ لهو ديلساتا!ةالكتلاةلعاةلوق" هلع الد
 هللاة نع مهضعب لاقو هللا ةيصعم ىف الا لذ الو هللا ةعاطىف الا ةنعالذاىب نعاهفو ةيدوبعلاب

 مهلالذتسابنينمؤملا ةزعو اهلك نايد الا رئاس ىلع هنيد روهظب هلوسر ةزنعو هنود نم هرهق
 هلوقل ةيالولا هللا ةنع لبق و نينمؤم متتك نا نولعالا مثأ و لاق 6 ىراصلاو دوييلا

 نيئزمسملا كانيفك انا ىلاعت هلوقل ةيافكلا هلوسر ةزنع و قحلا هللةبالولا كالانه ىلاعت

 راشأ ريقفلا لوب ٠ نينمؤم مك نا نولع الا متنأ و ىلاعت هلوقل ةعفرلا نينمؤملا ةنعو
 ىف هلا رهظ٠ مالسلاهيلع لو_سرلا راصو ماودلاو ةلاصالاب هلةزعلا نا ىلا سنرتلاب ىلاعت

 ةزعوهللا ةنع ةطساون لوسرلا ةزعف اهف مالسلاهءاع هلرهاظم نونمؤملا راص مْ ةفصلا كلت

 مايقلا ةعاس ىلا هدعب اونأ ما مالسلاهيلع هورص اعأ ءاوس لوسرلا ةنع ةطساوب نينهؤملا
 ةنءاو العف هلل نيم ْوملا ةنعو لوسرلا ةنعو ةفص ىللاعت هل هللا ةزع نال هللة زعلا عيمجو

 كامو اقلح ىلاعت هللوه نينمؤمللو لوسرلل ىذلا زعلا هريس سدق ىريشقلا لاق اك الضفو

 ةزعلاديرب ناك نم ىلاعت هلوق نيب عمجاوه و هللاهلك ةزعلا اذاف افص و هلهناحيس هن و
 وه ىىلاعت هلا فرع ن٠ بدا نمو نينمؤمللو هلوسرلو ةزءلا هللو هلوق و اعيمج ةزملا هللف

 ءانعب كحال. نعل تشاو نع مالثنلا هلع لاق "اذهل وي الالكنا ]رخل نيكل نايا

 ةثاللثب وك 7 9 0 اثنث لاق اما هلادحر قاقدلا ىلع . لاق هنيد الث 8

 امُث بهذ هيله ةمظعلا هل دقتمي مو هنديو هناا هل عضاوت اذاف هيلقو هدب و هباسلب ءاسشا

 رغسد باقلاىف برلا ماذع اذا ليق اذهاو هنيد لك بهذ اضيا هلَش اهدقتعا ناف هنيد

 | هتعاط ىف الا زعلا نوكي الو هنم الا زعلا بلطت مل زعم هنا تفرع ىتهو نيعلاىف قلخلا

 مل هتعاط ريسي هتشام قوف انع دح“ ال اوس نأ قاخلا دارا ول هريس سدق نونلاوذ لاق

 | ق ىنعضوف سانلا هف عذاوت عضو ُق تركت ىلا كاذ انا م انكي اذك هنأ اش ن 5

 ىفو مهلهجو مهتقامح ناب ىتاثااىفو مهمهفو مساك مدع ناب لوالاىف نا عم ةغالبلاف

 لخدب نأ دارأ ١ ىنأ نا هللا دع نأ.( ىورز )اه !نعا!لذه واهات وازع هللانا نوملعيال

 | لوخدلا ن٠ ءابأ عنمو هفيس لسو اصلخت اناكو ىلا نب هللادبع نب هللادبع هسا هضرتعا ةنيدملا



 هج هم, © نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 د1 تاز رميا تأ قالو هن ىلا ىضرلا ةوافخلا/ يشم. :قزإز ءاجتهحناالا ىلع همكدلزا :ةكجر قيرش
 خرصف التتقا و نيقفاملا سيئر ىلا نبا فيلح قفانملا ىنهحلا ناس و هسسرف دوش هنع
 نيرجاهلا ءارقف نم رسكلاب لادج هاحهج ناعاف زاصنالاب نانس و نيرجاهملاب هاحهج
 هللاو مطلنل الا ادمع انيحصام لاق كانه تنأ و لاعجل لاقف ىبأ نبا ىلا ىكتشاف انانس مطلو
 ىلا رفسلا اذه نم انعجر نُأل هللاو اما كلك أي كءلك نمس. لبق م الا مهلثم و انلثمام

 لوقلا دانساف نينمؤملا بناج لذالابو هسفننعالاب ىنع لذالا امن نعالا نجرخيل ةنيدملا
 كدالب مهومتالحا مكس أب متلمف اذام هلوقل لاق مث هب مهاضرل نيقفاسملا ىلا ر وك ذملا
 اوبكحرب مل ماعطلا لضف هيوذو لاعج نع مكسما ول هللاو امأ مكلاوما مهومتمساقو
 عمسف دم لوح نم اوضفني ىتح مهلع اوقفنت الف مكنع اولوع نأ اوكشو الو مكباقر
 دمحم و كموق ىف ضغبملا ليلقلا للذلا هللاو تأأ لاقف ثدح وهو مرا نب ديز كلذب
 ديز ريخأف بعلأ تنك اًماف تكسسا ىلأ نا لاقف:نيملسملانم ةوقو نمحرلانم نع ىف
 لا لوثر راب نعبد هلع فا قضرإ نمت. لاقف مها لوسإر هجر :نينتقك ف ان نيا: كالا.« و تاز
 اها, هتيمستا كمل ىإ ةنسدملا:ىمب  يرثايث , ةيشكاب اذ وام طال ذا, نلاقف هقفاذملا انج «قدلا كيرالا
 ىرجاهم هلت نأ تهرك ناف هنع هللاىوضر رمع لاق زاوحلا نابل ىهلادعب ناك نا كلذب
 نى نبال مالسلاهيلع لاق و هباحجا لتي ادمم نأ سانلا ثدحمت اذا لاقف ايراصنا ه.رمئاف

 نم ايش تلقام باتكلا كيلع لزنأ ىذلا هللاو لاق ىنغلب ىذلا مالكلا هكا ةقأ

 ىسع و مالغ مالك هيلع قدصتال انريكو انخيش نورضا-لا لاقف يذاكل اديز ناو كلذ
 كأطخا هلعلف لاقال لاق هلع تبضغغ كلعل هل لاق هللالوسر نا ىؤرف مهودق نوكي نأ
 اديز هللا لوسر قحل ةباالا هذه تلزت املف ال لاق كيلع ه.ث هلعلف لاقال لاق كءمس

 للادر و نيقفاثملا بذكو كقدص هللانا مالغاي كنذا تفو لاق و هنذا كرعف هفلخ نه |

 هنعا نملو ةوقلاو ةبلغلا هللو ىا © نينمؤمالو هلوسرلو ةزعلا هللو © هلوّش مهلاقم مهيلع

 نيقفانملا نم هبوذ و ناطي_لل ناوهلاو ةلذملا نا 3 مهن ريغل ال نينمؤماو هلوسر نم

 ىذلا زعلاوهو مالسالاىلع تسلأ ةثر ةئيه ىف ناكو نيهلاصلا ضعب نعو ٠ نيرفاكلاو
 هل لاق الجر نا امهنع هللا ىضر ىلع ن نسحلانع و هعم رقفال ىذلا ىنغلاو هعم لذال

 هذه التو ةرزع هنكل و هين كلذ سبل لاقف ازيك ىا اب كيف نا نومجزي سانلانا
 ناك منو ا كيلكللم درت الاى .ناكل اضع رادبعر اينذلا لق ناك نت درابكسل شعب لافاوع ت71
 هاعدا ام ردَش ةرخ الاىف كلام نم صقن هحراوج نه ولو 'ىثلا كلملا ىعدب ايندلاىف

 ةرخ الاىفلذا الو قحلا بانج ىف لذلا ةيا ايندلاىف غلب نمت ةرخ الا ىف نعا الف ايندلاىف

 نأ ايندلا زعب ديرأ الو قاوسالاىف اعوفصم ناكول و هفن ىف ةزعلا ةياغ ايندلاىف غلب نمي

 مهنا نيلسرملا ةزنع و هتداراو هتئيشمي الا 'ىث نوكيال نأ للا: نع هللاهمحر ىلساولا لاقو
 هللا ةزنع' لاق و.ةبوقعلا ماود نم نونمآ مهنا نينمؤملا ةنغ و ناميالا لاوز نم ةزؤكأ

 ( ةمظعلا )

 أ ةليذلا/ ىف لوقلا اذكو. ةوملا ضنضر ىف بتنص  نوكير نأ نو امنا ازيفت كؤلملا:ةهج نتن ان وكي |



 نيفقاملا ةروس © هب ج

 دلولاب مار حتا :ةاءازبم «نانكلا رضعب لاق تاونالا خلنف اهنمو ؟بانظننالا«قدوالا و اياك
 اهف نوكف ةنامالا ةهج ىلع هتلمح ةدالولا مإ نال ةدالولا ما ةامارمم نه ىلوا عاضرلا نم

 اهكله ال اهنم جرخم موا ام الا ىذغت اه كلذ ىف اهل ةدارا ريغ نم اهئمط مدي ىذغتو

 هءاشاو هناح هعاضرب تدصق امماف ةعضرملا اماو كلذ ىف هما ىلع ةنملا ننحالف اهضيماو

 هيلغ ء أرض الا قوكبلال ا مهدالو ل1 قسوأ ةلضزللا تاق كار ديما ئه! لة ذجلال
 هل اءاحتما ليث ا رسا ىلإ ىلع الك هللا هلعج هيلع ةجحلا ةماقا غابو ربك املف هما ريغ لضف

 قشر“ اهآ هيلا هللا لعوأف !ليشااوسا ب لع قنغاهيزاا لوو: ةنلغ قال اداه مزثل) قزف

 هان ىتوأف هينا لاس أ ,تكسف الر غرغ ةكدناو وما لاجتاال هو دارقل .كاطاللا أ نطلب

 دحالا ةئماالو .كير قزر نما لكتف هديسس ريغل ًاسنش دوجولا ف ىرت نأ ىنب قيلبال هنلا

 ىب ىلع كقلخ ةشاكش: ذه تناك اذا ىموم اب هيلا هللا ىخوأف انلاث أس امث تكتف كناغ

 لصوي ىلاعت هللاف ايشكلذ دعب لأس اف مهلع كتبنغأوا فيكف مهلا جاتحم تنأو ليل رسا

 اذا بيطلا لالحخلا نه كلذ لكو ارفاكوا انموه هدابع نه ءاشي نه دين هدع ىلع قزرلا

 هلايلوالىلاعت هؤالتباو لهاجلا نمي امناو هيلع دحال ةنءالو ام ضرعتوا ةرطاخهلا قس ل

 وهلي هدنع مهماركو مهل هتبحم مدع نم ءانغالاو ءاطعالاىلع هتردق مدع نم سبل رقفلاب

 مالسلاهيلعلاق اذلو ةرخ الاىف ارجا رفأو ايندلاىف سانلا دهزا اونوكل مهيلع هماعلا نم

 مالسلا هيلع ناكو افيرخ نيعبراب ةمايقلا مون ءانغالا نوقسب نيرجاهملا ءارقف قحىف

 نا ىلع ىلاعت هللادنع مههاجو مهلوبقو مهردقل مهنا رقف ىا نيرجاهملا كءلاعصب حتفتسي

 هبحاصو هلم ريخ وهو قازرلا دووشب اوصخ ءارقفلاف قازرالا دو»و» اوصخ نا ءاينغالا

 هرس سدق دينحلا لاق قازرالا دو+و نم هتافام هرضي مل قازرلا دوجوب دعس نف عنا

 ىلع عقو بويغلانم لصفنا اف بولقلا ضرالاىف هنثازخو بونغلا تاومسلاىف هنئازخ

 باكتراو ةمدخلاريصقن نششب نهم ديعلاو ب وغلا ىلا راصٍبولقلا نهلصفنا امو :بولقلا

 قيفوتلان ع هبححم كلذنا ملي ملو ايندلاىف بابسالا علاط نم هرسسدق ىطساولالاقو ةلزلا
 مكحلاوفراعملاو مولعلا نم ةيوامسلاقازرالا نئازخ هللو ةيمحنلاتاليوأتلاىفو لهاج وهف
 نم ةيضرالا قازر الا نازح هلو .ءاشي ثبح مهقزر, دابعلا صاوخل ةنوزخلا فراوعلاو

 مهلع قفن داعلا ماوعل ةنوزخلا لاغيلاو لويخلاو تاسوبلملاو تابورشملاو تالوك ألا

 مهتئارو: :مدعو مماادادعتسا: .دافا.!تيننت نيقفاثلا. نكللو < نودستتحالا يحب نه

 ىلا انمجر نأل نولوقي © ةينابرلا تاراشالاو ةيهلالا رارسالا نومهشام مهيناملظ ةباغو

 ىتل نيح ملس و هيلع هللاىلص هللالوسر نا ىور ( لذالا اهنم نعالا نجرخيل ةندملا

 ةمحان ىف مهل ءام وه و عوسرم رغصم عيسي ملا ىلع ةعازخ نم نطب مهو قلطصملا ى

 ميم لت و مههمزهو ةئيدملا ضارعا مخضا ند عضوم مضلاب عرفلانم مون ىلع ديدق

 ىبنلا ىف تناك و رثك 1 وا تن, لحا' ىثام ىس, وا ةأش:ىفال ةسفح و قعبقلأ قاتلا

 ةنبا ىهو اهجوزت و مالسلا هيلع ىبلا اهقتعأ ىلطاشيل) نب هيلجتا قوافل كه ةيقولف

 عساو - 84  نابلا حور



 هه2 ه1 © نرشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةيمسميلا قالخالاو ةيئاونملا كاوإبقلا ةملظ ىف اوس الو ىدهلاو لوسرلا ةعباتمو عرشلا
 ( ظفاحلا لاق ) ةبعسلاو

 تيفال ال كو طنب ة لا هجاوخ ىا ٠ دركت رظن شلاح راي هكدش هك قشاع
 فارما تناقل ناك اذا :نكل مظع ا اهل ناك ناو دشرملا بناج نم ةيذحلا نا 0 هنمو

 عه ىش ”ىش هقوف سيل مالسلا هيلع ىلا راقت نا" تالا كلذ هعفس ل ةدارالا نع املاخ

 لمح مل نمو حاورالا ملاع ىف رونلا شاشر ةباصا مدع اذه لصاو ةيادهلاف رو هنأ

 ةيرق ىلع ةنس نبرشع همدة هل ديم عه سم اخ.ش نا ( ىك- ) وون نم هل اق ارون هللا

 ىلع اوناك اذا ىتح هعينو لبطلا حرطف خييشلا هيلا راشأف لبطلا برضي ناف خيش اهف |

 قيتعلا ديرما قيو لابطلا عم اهلع دعقو رحبلا ىلع هتداجس خيبشلا ىتلأ رحبلا لحاس
 # نولوَس نيذلا مه ف ىلاعت للاءاضق اذكه خيشلا لاقف كلذ فيك حيصي لحاسلاىف
 ةياكح وهو مهل ىلاءآ هنرفغم مدعلوا مهةسفل ليلعتلا ىرخ راج ىفائئتسا وهو راصنالل ىا

 # هللالوسر دنع نم ىلع ف اه شيعت ىتلا ةقفنلا اوطعتال # اوقفننال مهمالك صن

 مالسلاهيلع هل بقللاك ه وكلوا مكهنلاو ٌؤزهلل اماهللالوسر مهلوقو نيرجاهملا ءارقف نوعي
 هللانكل ءريغب اوةطني نأ زوو ردصام مهنع ردص امل هتلاسرب نيرقم اوناك ولف هب ءراهتشاو
 مهلئابق ىلا اوعجربو هنع اوقرفتي ىا « اوضفنب ىت> © الالجاو هلامارك ١ هب ربع ىلاعت

 نارسيو دنور ناكجاوخ دزيب نامالغ دندرك قرفتم ان ( ىنثاكلا لاقو ) محراشعو

 مهاحتحال هولاق امماو ٠ ندش هدنكاربو ندش هتسكش ضاضفالاو ٠ دئدنوب ناردب

 مهلهجل مهنم قافنالا نومه وتبف هللانث ا زخ ىف امع مهدياىف امبو هللالمف ةيؤر نع مهلاعفأب
 ىدؤي مهقافنا مدع نا نم اومعز امل لاطباو در #4 ضرالاو تاومسلا نئازخ هللو

 ىطعي ةصاخ هللاديب قازرالا نتا زد نا ناس مالسلا هيلع هلوح نم ءا رقفلا ضاضفنا ىلا

 هللو ىلاعت هلوق بغارلا لاق تابلاو رطملا نأ ا زخلا كلت نمو ءاشي نم عنمبو ءاشي نم

 ىلا لالا ىلاوا هداجحا ديربام ىلعىلاعت هتردق ىلا هنم ةراشا ضرالاو تاومسلا نئازخ
 ماتا غارفلا نم دارملاوقزرلاو لجالاو قاخلانممكبر غرف مالسلا هيلع هلوَش اهلا ريشأ

 نئءازااو قباسلاهملعف تايلكلا هذه ءاضق منا ىنعي ليشغلا قيرطب روك ذم وهف ءاضقلا |

 اذكو ظفحمو ةسيفنلا لاومالا هيف نزخمام هو ةباصعو بئاصعك ركل اب ةنازخ عمج |

 نقفانملا نكلو ف هنا زخ اندنع الا ”ىثنم ناو ىلاعت هلوقىف قبس دقو حتفلاب نزلا
 نولوّمام رفكلا تالاقم نم نولوم كلذلو هنوؤشبو للاب مهله كلذ « نوهتشإل

 دهن تنم نآو نيارب مرجال ٠0  دهدوا ىزور هكدرادتب هجاوخ

 اوما اناكلا سقيلاع وهاك دقن ةزكعأ لباسا وا البق ناز

 ده ديم ىزور رين اهببيس ىف ء دهن ىعاببس ر ىزور مكح

 .كيلع ىليأ لجرلا لاف ىبر ةنازخ نم لاق لك نيا نم تلادحر مصاآلا م ما لجر لاق

 دقف ءامسلا نم ريا ىلع ىقاي ناكل نا زخ اهف هل ضرالا نكت ملول لاقف ءاهملانم ربا



 دلولا ما قح ةاعارم رابكلا ضعب لاق باوبالا حتف اهنمو بايسالا ضرالاىف هللاقلخ
 اهف نوكف ةنامالا ةهج ىلع هتلمح ةدالولا مإ نال ةدالولا ما ةاءارم نم ىلوا عاضرلا نم

 اهكله“ ال اهنم جرخم مول امب الا ىذغت اه كلذ ىف اهل ةدارا ريغ نم اهنمط مدي ىذغتو

 هءاَشاو هتايح هعاضرب تدصق امتاف ةعضرملا اماو كلذ ىف هما ىلع ةنملا نينحالف اهضرماو

 هيلع ةأرضالا نوكيال ةيقلاوتدالو )ماا اوموأ 'ةللضارللا تناقل انالعا ىلا 113دجلال
 هل اناحتما ليثا رسا ل ىلع الك هللا هلعج هيلع ةدحلا ةماقا غلبو ربك املف هما ريغ لضف

 ىضرت امأ هبا هللا لعوأف ؛لماازسا ب قع قفا :نزاينلاقو. هنلغ لاخلا انكبزكإ قام
 هاا ىوأف يناثلا أ :تكسف ال رغرغ كتوم ةلدجا و: قو داقلا كطازلا .ناربظلا
 ديالا ةئمازالو :كنرا قر نما( لكتف#دشلس الغل اكن دوخإلا قا ئولا نأ نب !ىَلقالاةللا

 ىب لعب كقلخ ةقاكهس نها تتاكااذا! ئأتوم ياهلا !نننإ |ىناز اه اانا نب ةلأزع 2 ذككن كينغ
 لصوب ىلاعت هللاف ًايشكلذ دعب لأس اف مهنع كتبنغأوا فيكف مهلا جاتحم تنأو ليث ارسا

 اذا بيطلا لالحلا نه كلذ لكو ارفاكوا انمؤم هدابع نم ءاشي نه دس هدبع ىلع قزرلا

 هلايلوالىلاعت هؤالّساو لهاجلا نمب امناو هيلع د>ال ةنءالو ام ضرعتوا ةرطاخهيلا قيسي مل

 وه لب هدنع ماركو مهل هتح مدع نم ءانعالاو ءاطعالاىلع هتردق مدع نم سل رقفلاب

 مالسلاهيلعلاق اذاو ةرخ آلاف ارجا رفأو ايندلاف سانلا دهزا اونوكيل مهلع هماعنا نم

 مالسلا هيلع ناكو اهيرخ نيعبرأب ةمايقلا مون. ءاينغالا نوقدسي نيرجاهملا ءارقف قحىف

 نا ىلع ىلاعت هللادنع مههاجو مهلوبقو مهردقل مهنا رقف ىا نيرجاهملا كيلاعصب حتفتسي

 هبحاصو هنم ريخ وهو قازرلا دووشب اوصخ ءارقفلاف قازرالا دوجو» اوصخ نا ءاينعالا

 هرس سدق ديئملا لاق قازرالا دو>و نه هتافام هرضي مل قازرلا دوجوب دعس نق عنا

 ىلع عقو بويغلا نم لصفنا اف بولقلا ضرالاىف هنثازخو بويغلا تاومسلاىف هتئازخ

 ٍباكتراو ةمدخلاريصقن نيئيشب نهتم ديعلاو بويغلا ىلا راصٍبولقلا نهلضفنا امو :بوأقلا

 قيفوتلا نع هبححم كلذزا ملعي ملو ايندلاىف بابسالا علاط نم هرسسدق ىطساولالاقو ةلزلا

 مكحلاوفراعملاو مولعلا نم ةيوامسلاقازرالا نا زخ هللو ةيمحتلات اليوأتلاىفو لهاج وهف

 نم ةيضرالا قازر الا نازح هلو ءاشي ثيح مهقزري دابعلا صاول ةنوزخلا فراوعلاو

 مهلع قفنب دابعلا ماوعل ةنوزخلا لاغيلاو لويخلاو تاسوبلملاو تايورشملاو تالوك أملا

 مهتيئاروت مدعو مهنا دادعتسا داسفا ببسي نيقفاثملا نكلو نو.ستحمال ثيح نم

 ىلا انعجر نْكل نولوَش هي ةينابرلا تاراشالاو ةهلالا رارسالا نومهشام مويناملظ ةبلعو

 ىتل نيح ملس و هيلع هللاىلص هللالوسر نا ىور ( لذالا اهم نعالا نجرخيل ةندملا

 ةيحان ىف مهل ءام وه و عوسرم رغصم عيسيرملاىلع ةعازخ نه نطب مهو قلطصملا ىن
 ميم لتق و مهمزهو ةئيدملا ضارعا مخضا نه عضوم مضلاب غرفلانم مون ىلع ديدق

 ىلا لف تناك وي غنكفا وايش لها ىتام ىبس و ةاش فال ةسمخ و ربعي لأ قاتسا و

 ةنبا هو اهجوزت و مالسلا هيلع ىنلا اهقتعأ قلطصملا ىن ديس ثراحلا تن. ةيزيوج

 عسار - - ناسلا حور

 ليففاذملا ةروس ه5 هدب #6
 000 ل1 ا 2-7272



 هجيج هم1 © نرشملاو نماثلا ءزجلا

 | ةيميمبلا قالخالاو ةيناومحلا تاوهشلا ةماظ ىف اوما او ىدهلاو لوسرلا ةعباتمو عرشلا

 ( ظفاحلا لاق ) ةبعبسلاو

 تسهبيبط هنركو تسي رد هجاوخ ىا ها! ناركلت' ار ظن "شلاح واي هك دش. هك قاع
 قاازرملا ناو ناك اذا نكل م ظع امقامحايل ناك ناو دشرملا بناج نم ةبذحلا نا ملعب هنمو

 عم 'ىث هقوف سيل نقلا هه لا رافغتسا نا ىرتال أ كلذ هعفنب مل ةدارالا نع اي ايلاخ

 لعجي مل نمو ح اورالا ملاع ىف نونا شاشر ةباصا مدع اذه لصاو ةيادهلاىف رؤي مل هنا

 ةنارقا ىلع ةنس نا رشع هم د هل ديم عه سم اخيش نا ( يك ) دون نم هل اش ارون هللا

 ىلع اوناك اذا ىتح هعبنو لبطلا حرطف خيشلا هيلا راشأف لبطلا برضإ ناف خيش اهف

 # نولوش نيذلا مه 8 ىلاعت للاءاضق اذكه خيشلا لاقف كلذ فيك حيصي لحاسلاىف

 ةياكحوهو مهل ىلاعت هترفغم مدعلوا مهةسفل ليلعتلا ىر# راج فانئتدا وهو راصنالل ىا

 # هللا لوسر دنع نم ىلع 8 ام شيعت ىتلا ةقفنلا اوطعتال 46 اوقفننال © مهمالك صن

 مالسلاهيلع هل بقللاك هن كلوا مكهللاو ؤزهلل اماهللالوسر مهلوقو نيرجاهملا دا او
 هللا نكل هريغإ اوةلعني نر وجو ردصام مع ردص الل هتلاسرب نيرقم اوناك ولو هب هراهشاو

 مهلئابق ىلا اوعجريو هنع اوقرفتي ىا « اوضفنب ىتح  الالجاو هلامارك ١ هب ربع ىلاعت

 نارسيو دنور ناكجاوخ دزبب نامالغ دندرك قرفتم ان ( ىنشاكلا لاقو ) محراشعو

 ماعلا هولاق امماو ٠ ندش هدنكاربو ندش هتسكش ضاضفالاو ٠ دندنوب ناردب

 مهلهل مهنه قافنالا نومهوتيف هللانأ ازخ ىف امع مهدباىف امبو هللالعف ةيؤر نع مهلاعف أب

 ىدؤي مهقاشا مدع نا نم اومحز امل لاطباو در 5# ضرالاو تاومسلا نئازخ هللو

 ىططعي ةصاخ هللادس قازرالا نئازخ نا نايس مالسلا هيلع هلوح نم ءا رقفلا ضاضفنا ىلا |
 هللو ىلاعت هلوق بغارلا لاق تابالاو رطملا نأ ازخلا كلت نمو ءاشي نم عنميو ءاشي نه
 ىتلا ةلاخلا ىلاوا هداجما ديربام ىلعىلاعت هتردق ىلا هنم ةراشا ضرالاو تاومسلا نئازخ

 ماها غارفلا نم دارملاوقزرلاو لجالاو قاخلانممكبر غرف مالسلا هيلع هلوش اهيلا ريشأ
 نئازااو قباسلاهملعف تاءلكلا هذه ءاضق ملا ىنعي ليثقلا قيرطب روك ذم وهف ءاضقلا |

 اذكو ظفحمو ةسيفالا لاومالا هيف نزخمام هو ةباصعو بئاصعك رسكل اب ةنازخ عمح

 نيقفانملا نكاو فه هنئا زخ اندنع الا ”ئشنم ناو ىلاعت هلوقىف قبس دقو حتفلاب نزلا

 نواوهام رفكلا تالاقم نم نولوه كلذلو هنوؤشبو للاب مهلهل كلذ * نوهتغال
 دهن:تنه نآو نيارب مرِجالا 2٠0  دهدوا ىزور هكدرادتب هجاوخ
 اال تاتا شلاط دوس ملل ىهذ .ةيزكعأ ؟ننبااست وك ىلا هش ناز

 ده ديم ىزور زين اهيس ىف ٠ دهب ىم ايس ري ىزور مكح

 ؛كيلع ىتليأ لجرلالاقف ىبر ةنازخ نم لاق لك أت نبا نم هللاهمحر مصالا مئاط لجر لاق

 دقف ءامسا| نم زيا منلغا اقابإ اناكتلر نبأ تخ انف هل ضرالا 7-5 ملول لاقف ءامسلانم زيخلا |
 د حممملا

 ( قاخ )



 نيقفانملا ةروس ه<ه# ه٠ 5>
 هس هس سس

 رثك مث هنم لفسا وه نمل لاع ناكم ىف ناك نم هلوقيف أوعفترا هانعمو ىخاملا ةروص ىف

 نم هيف امل هريغو درفملا ىف 'ىجلا بلطي عاد لك ىف لمعتسسا مث ىنعي مم ىتح هيف عستاو
 ىلاعت ل اسال نأ بد” الانمو ٠ راذتعاب دباب ةيسرافلابو اوتناو اومله ىا بد“ الا نسح
 هلا ىلاعتف هللا هه, رهتشا امم هنال ديرأ ىنعم ىاب لاعتم نالفوا انأوا نالف اي تيلاعتوا نالف
 هنمبلطيو مكل هللا عدي ىا سمالاباوج مزجلاب # هللا لوسر مكل رفغتسي 8 قحلا كلملا
 هللا لوسر بلطي اولاعت نال ىناثلا لامعا نم وهو مكبويعرتسيو مكيونذ هفطلب رفغي نأ

 فذحو هعفر كاذلو ىاثلا لمعاف العاف بلطي رفغتسيو هللا لوسر ىلا اولاءت ىا ىلاب ارورحم
 ديدشتلاو هلاما هسأر لجرلا ىول لام « مهسؤراوول 8 هيلا اولاعت ريدقتلا ذا لوالا نم

 اهوفطع ىا نديئاج كين ةيولتلا رداصملا جان ىفلاق سزؤرلا ىهو لاحم يكل نيتكحلا

 ةيناملظلا رومالاب مهتوارضل ىتاشاقلالاقو دباتب ىور ىهوركمزا ىمك هحتانج ارايكتسا

 ةيناذلا ةروصلا خممل ةيناسنالا تالايكلا (لابألو هيلا نوقاتشب الو رونلا نوفل أي الف

 وحامل لئاقلا نع نوضرعي ىا ضارعالاىنعمب دودصا!نم #« نودصي مهبأدو »

 و هيلع هللاىلص ريمغيب ترضح تمدخم نتفرزا دناكيم ضارعا ( ىنشاكلا لاقو )
 00 ةهجلا ىلا مهعاطىف ليم الف ةيويثدلا ف راخزلاو ةيلفسلا ةهجلا ىلا مهم اذجمال كلذو

 ( ىونثلا ىفو ) ةيورخالا ىناعملاو
 اركاب ناور تعفر 'ىنعم ٠ ار كالفا دوب تعفر تروص
 تساهمسا ىنعم شرد اهمسح . تساهمسج ىار تعفر تروص

 ةينانالاب مماحتحاو ةيمهولا ةوقأا ءاليتساو ةنطيشلا ةيلغل كلذ نع # نوربكتسم مهو 9

 ازيسرالا كنثكاىفو مهايانج ن» نيرذتعم كؤاج اذا 6 « مهل ترفغتسأ مهلع ءاوس ©

 ىلع ند.زأ ال ماللا هيلع لاق مهل هللارفغي نلف ةرمم نيعي_س مهل رفغتست نا هللالاق امل

 ةزمهلاف هماقم نع ماهفتسالا جارخال ردصلا ليوأتب أدتبم فوطعملاو هيلع فوطعملا نم

 مولا ىدبال هللا نا © مقلا ةرطفلا نيد نع مهجورخو رفكلا ىف مهخوسرو قسفلا

 رفكلا ىف نيكمهم لا حالصتسالا ةرئاد نع نيجراخلا قسفلا ىف نيلماكلا « نيقسافلا

 ةياالا ىفو نيلطملا نيلطابلا يادي نيلخادلا نيقحلا ا نيجراخلاوا قافنلاو

 ةقفاوم ىلا ىوهلاو سفنلا ةعباتمو ايندلا ةبحم نع اوجرخل هلوبقل دادعتسسا مهل ناكولو

 هيا تمت دقف هبأرب ابحمم اجوحل لجرلا تيأر اذا ) ثيدحلا ىفو ةيريخلا روصتو

 ا ليو نايصعلا ةرفغمو ناميالا قيفوتس مهل هلاؤس ىنعم ىلع مهل رفغتسي مالسسلا هيلع ناك

 | هدعب امو هب قلعتم مهاعو مدقم ربخ وئسم ىنعمي مساوهو خلا ءاوس هللالزن أف نيعبسلا

 | ىتلا لصولا ةزمه تفذحف ترفغتسا» لصالاو تعطقو تحتف اذلو ماهفتسالل ترفغتساف

 | ىلع اورصأ اذا مك « مهل رفغتست مل ما 8 سبللا مدعلو فيفختلل لاعفتسسالا فلا ىه

 | ىلع مهرارصال ادبا # مهل هللارفغي نل ف رافغتساالاو راذتعالا نع اوريكتساو مهحابق

 | ةردكلا مهلبج ةظلغو ةملظملا مهعادط ةفاثكل رافغتسالالوبقل مهدادعتسا مدع ىلا ةراشا



 هه# همي 55 نورشعلاو“نماثلا ءزجلا

 كتبام مهبف هللا لزني نأ نم لجو نع اوناك لبق و الخر هنظ ”ىث ريغ. :ئأر اذا: لبق اك

 نوخسارلا يس نولماكلا مح ىا 7 ودعلا م 2 مهلاوماو مهءامد حسو مه راتسا

 ْ مزلبي لب حربي الءاد هعومل_ذ كنا كرساكي ىذلا نماكتلا ودعلا ىداعالا ىدعا ناف اهف

 | # مهرذ-اف# هقوفامو دحاولا ىلع عشب رداصملا ةنزب هنوكل ودعلانال ءادعالا م لش لو هناكم

 ' كيامصا مهليذخم و كن آدعال مهلي امم رذحافوا مهمالكىلا ليو مهلوش قثن نا دخل اف«ا

 ! مهنعلي نأ ىلاعت هتاذ نه بلط و مهياع ءامد « هللامهلتاق  رافكسلل كرس نوششب مهناف |
 ىدعس لاق مهمل ىا'املع هللاوذر سابع نا لاق م نالذخلاو ناوهلا ىلع مهبعو مو.زحو

 لاق هنم دبال ات مهباع نءللا نا ىلع ةلالدال بلطلا ةرابع لب ةقيقح كانه بلط الو ىنفملا

 رفك نه و هلوق ىف امهنع هللاوضر سابع نبا ةءارقك ديرحتلا بولسا نم هنا ىنعي ىبطلا
 نا ىلع ةلالد هيفف كلذب ميراع اوعدب نأب نينهؤملل ايلعت نوكي نأ زو و رداقاي هعتماف

 ءامصخلارش مهئاف نيلضملا نيلاضلا نيعدتبملا هللا لتاقف هيف نسحم الح داسفلا لها ىلع ءامدلل

 ىنعم و هعوقو ىلع ةلالدلإ ىنعم ءاقشلا هنا حم راخالا ةروص ف هداراا و ءاانعالا رضا و

 مهكلها مهضعب لاق و ٠ ناشيارب دانك تنعل اي ارئاشيا ىادخ دانك كاله ةيسرافلاب ءاشنالا

 سانلا نيب خس ونا فق مذ ةلك ىه لاش و مهل رمشلا يكاو ةكانلاو ءاضتقالا نمصتم ءاعد وه و

 ا ودع هلباق نم لم مهاحا ليقو بحعتلا ا هب وعضيف هروشا|مه هللا هلباق برعلا لوش دقو

 رونلاو قحلا نع نوفرصي فيك ىا مهلاح نم بيجعت *# نوكفؤي ىنا ه دناعم لكل ىهاق
 ىنعك ةزمهلا حش كف الا 52 ناهريلا مايق دعل ةملظلاو لالضلاو ندكتشلا هيلع مهام ىلا

 مهنيأر اذا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق بذكلا ىنعي رسكلاب كفالا نال 'ىشلانع فرصلا

 غصت ةافصملا ىناعملا نع ادرحم تاوصالاو فنورحلاب الوق اولوش ناو ةفاصلا ةصلاخلا تاننلا

 ةلالا ةوقلا امتروص للا ىنعملانع ةدرجلا مهروص ناكدودرملا بوذكملا مهلوق ىلا

 روصاهمحاص ةححبص نكن وسمح انعم الآف مق حورال مولا رادح ىلا ةذكشللا تدللا ةروصل

 ةيناذلا ةوادعلا ىف نولماكلا مه قامشلا ةلع و قافنلا ضرع ممولق فءضل مهملع ةعقاو رهةلا

 مهي الج روهظ دنع # مهل لق اذاو 9 قدكصلا نيدلا قيرط نع نولدعي ا

 ذزعويككل انو ىنا نا موق م نبيا لوزن زا دعب 53و ملاعم رد ٠ ةحصلنلا قيراعإ

 قفانم نا دبلط شز صآ ون ىاربات ادخل وسر كيدزأ ورب هدش لزانوت ةرابرد اهتبا نبا

 هدب لام ةاكز ا فئياكت مدروأ نا ناعا ادعوك أ ل تاكو داد ان ند

 ملأ نيف داذاؤ هناكذماا أتبا جة زكنلن اس ذ4 هليل او: رقع كك تنك .!هدئام“ نيلظ“ عداذ
 ١ فاالا تايثايب ىلاعت ىضاملا دحاو نا الا فذحلاو بلقلاب لعأف اويلاعت هلصا ه6 اولاعت قه

 محتفو افقو اهفذحم ىلاعت ىمالا دحاو و ةعبار ةعقاولا واولانع ةبولقملا ءابلا نع ةبولقملا |

 | رضاحلا ما عمج اولاعتف اولاعتو ىلاعت تلق هنم تيما اذاف عافترالا ىبلاعتلاى نعم لصاو ماللا ْ

 ( ةروصف)



 نيقانللاةروس هه# ومس ؟ه
 ب سس
 داسبالاو نادين ظلعام قهو دساو دش ا ةكرحم بشخ عجوا ةكاوك اك ةيشخ |

 ىلا ثدنسأب راهعت اك قانا ةويكيواهنالا رقع ببنعتلا ناف نيدكتالا مدعو [ةلاقإلال |

 اوهبش ٠ هداهنزأب راويدبب دنا هدش كشخ ىاهن وح ناشيا ايوك ةيسرافلاب ىنعملاو عضاوم

 ىف طئاحخلا ىلا ةدنسم ةيوصنم باشخاب اهف نيدتتسم هللالوسر سلاح ىف مهسولج ىف

 تشان ال, هكمستلا شكلى زيتعازاذإو عافتنالاو ريخلاو ملعلا نع ةيلاخ احابشا عيناوك

 اذه لثم ناامكف عافشالا ناظم ن٠ اهريع وا رادج وا فقس ىف ناك هب عفتنا اذا

 لاوز ىف مهف منع تلاز دق ةمانلا حورلانا مو موف ة عفال اذكف هبف عفال بشخحلا

 دانتسالانا ىلا ةراشا هيف ريقفلا لوش ٠ امباثم ىناسنالا حورلاو ةيقيقحلا ةاحلا دادعتسا

 هللاهمحر كلام مامالا عنم اذا و قيد نال ل01 نم ماعلا سلاح ىفوا رباك الا سااحم ىف

 هريس سدق ,مهدأ نب مهارإا ناز( ى 2 أطوملا هنم عمس نيح دانتسالا نم ديشرلا نوره

 ناكو كواملا نم ااجن اذكها فتاه هب فتهف هلجردم و سلم ىعأف ةليل نكشف نك

 نة اوم انه نوعا هللاعم بد“ الا ظفح لوش و ةواخلاف هيلحر دميال ىريرحلا

 هيلع ىلاعت هعالطا نم اييحتسم نوكي هانعم فرع نم ناف نميهملا مسالا ىنعم فرع

 اذكى :ةياءالاءتلوو يلا عالطاب بلقلا ماع هانعمو ةقيقألا ا 1 هله ؤرو

 ناىلع ةضوعب حانج هللادنع نزبال ةمايقلامون نيمسلا ميظعلا لجرلاىتأيل هنا مالسلاهيلعهلوق

 هللا ناف دللاو سأرلا نيربكالابال بلقلاو ناسللا نيرغصالاب ناصقنلاو لامكلاىف ةربعلا

 هللادنع ةرغصم ةروص برف لا#جالاو ٍبولقلاىفا لب لاومالاو روصلا ىلا رظنال ىلاعت

 بيذي ىذلا مهلا رثكي ةلقلاب نا ك_ثالو ةلذ وا ةلع وا ةلق نم واخمال نمؤملاو بهذلا ةباثع

 كتم نموملا:لثم ثيدحخلاىفو لوبذلا هيلع ا رطيو ندباا بوذي ةلعلاب اذك و محشلاو محلا

 ىتح ةمئاق لازتال ةزرالا لثم رفاكلا لثمو ىرخا عقناو ةرم موقتف علا اهك رحم ةليتسلا

 نوكي ريونصلا هبيشي رجش ىاز مث ةنكااس ةلمهم ءارب و ةزمهلأ حتفي ةزرالا هلوق نعقتنا

 لثم ىنعي ندش هدنكرب نبزا ٠ راعقنالا و ربونصلا رحش وه لبقو نمرالا دالبو مأشلاب

 هلقوا نمار خيزاو نداتفا هك ان نيمز رب راوتسا و دنلب هكتسارب ونص كاثعن (قفاتب

 كلذك سل رفاكلاو هنائيس نع رفكنف ايلاغ هلامو هندب ىف ءالّسالا ريثك نمؤملانا ىلا ةراشا

 | ناف عفترا توص لك # ةحبص لك نونظي  نوبسحب له ةمابقلاموي ةلماك هنائيسب ىنأبف

 لوعفم لاو وسس>ل لوا لوعفم وهو ةقاطلا ىصقأب توصلا سوداقلاىفو توصلا عفر ةحيصلا

 ديا ربك ىدايرف نه هحيص زا دامو ٠ مهل ةراض مهيلع ةعقاو ىا  مملع 8 هلوق ىناثلا

 تتلغا وا ةحاصلل ركسعلاىف دانم ىدان اذا موضعي لاقو ٠ دنشكر هنيدمرد هكىزاوا سهو

 ممولقىف بعرلا رارقتساو مههنجل مماطاسا هونظ سانلانيب ةيلج تءقووا ةلاض تدشناوا ةباد

 باقلاءافصوةرطفلارون نم نيقيلانم نوكت امنا ةعاحشلا نال ىتاشاقلا لاقو فئاخ نئاخلاو

 كوكشلا له'اك تاوبشلاو تاذللاب نوبجتحم سوفنلا تافص تاملظ ىف نوسمغلم مهو

 مهردقل فيفختو مهلر تح ةدايز اذه ىفو ىبتا روخلاو نجلا مهملع ب بلع كلذلف باينرالاو
 سس لع كروب اول وسم امس هسا نام فمك: |



 هج هم؟ © نورشمعلاو نماثلا ءزجلا

 عمطيأ كوت ةوزغ ىف مهلوق و ريم نحنف اق> دم هلوقبام ناك نا مهلوق نم هلئالدو
 مق ارس اورفكوا ىخارتللا متف تاهيه رصيق و ىرسك روصق هل حتشب نأ لجرلا اذه
 ىلع عبطف 8 فاشكلاىف م مهنم ةدرلا لها ةيالا هذه داري نأ زوجي و داعتتسالل
 تراص نى ةئازم املا 3 ارفكلا للعا اونزم قب ,ءاادش ,ءاناهن رهم ىنعي اهباع مت # مهولق

 اولوش نا مهل اونببلق مهلاعفا ءوس ىلع ةبقاعم و مهقافن ىلع ءازج ناءالا اهلخدبال ثيحن

 ةكسلا عيطك ام ةروصب “ىثلا روصي نأ عبطلاو نمؤن فيكف انبولق ىلع مت هللا نا
 « نوهقشال مهف ط تادرفملاف اك شقنلانم صخا و متل نه ميأ وهو مهرادلا عبطو

 احالطصا و مهفلا ةغل هقفلاو نوئمؤملا هفرعي م الصا هتقيقح نوفرعي الو ناعالا ةقيقح

 لانمال اضيا مولعلا رئاس ناك ناو ةياردلاو مهفلاب بستكي ايف لصالا هنال ةعيرشلا
 نم دعيال ةديافلا لاتحا دنع ىصاعلا ىواسم ضعب رك ذ نا ىلع مالكلا لد مهفلاب الا

 رجافلا اورك ذا مالسلا هيلع هنع ىورام ىلع ةمهه ةحلصم نوكي دق لب اهنع ىبملا ةيبغلا

 قسافلاو رئاجلا مامالا ةببغ مهل تسيل ةثالث ةئسحلا دصاقملاىفو سانلا هرذحمب ىك هيف اب
 اوما مهنا ببسي كلذ ىناشاقلا لاقو هتعدب ىلا سانلا وعدم ىذلا عدتبملاو هقسف نلعملا

 نازل بحر ودل عتلاذ .!يرتسر يا ةلو رقيك من داوستسالاو:ةورطفلا رو: ةق بيتر تا
 تابوسكملا نم نيرلا لوصحو تائيهلا كلت خوسرب مهولق ىلع عبطف مهسوف تافصو
 4 مهاراذاو 8 نيدلاو ديحوتلا مع الو ةلاسرلا ىنمم مومهفبال مهف ةيلكلاب مهبر نع اوبحشل

 « مهماسجا كبحمت © ةيرصب ةيؤرلا ٠ وا لاثماو ىلا نبا نوجارءاقفانم ىنب هب نوجو
 هلصاو مههوجو ةحابصل ,هرظنم كقورب و اهتماخضل ٠ ناشيا ماجا ارث درا تفكشب

 ضرعت ةريح بحعتلاو هشارفل هما سفنلاىف مظعي ىذلاوه بيحعلا ”ىثلاو بجعلا نم

 6 مهلوقل عمست 8 دنبوك نذس نوحو 5 اولوُس ناو ل هم بحعتش ام ةطساوب سفنلل

 نبا ناك و مهلوق ىلا ىنصت لبق و ةلص ماللاو مهمالك ةوالح و يلا ةقالذو مهتحاصفا

 ءاسؤر معو هلاثما نم رش ىف مالسلاهيلع هللال وسر ساجم رضحب احبصق اددص امسج ىبا

 ةحابصلا ناو مهمالك ىلا نوعمسي و مهلك ايهم نوبجُمي هعم نمو مالسلاهيلع ناكو ةنيدملا |
 ريخلا اوبلطا مالسلاهيلع لاق اذإو لصالاىف ةرطفلا ءافص نمالا نوكيال رظنملا نسح و

 مهضعب لاق مئاوحلل ءاضق هجولا حيبق لجر نم 5و ابلاغ ىا هوجولا ناح دنع

 ( دهاوشلا دحا هجولا ن-سح لازامو ٠ ههجو نسح هفورعه ىلع لد )

 نيرلاةبلغ مالسلا هيلع ىأرالمث مسالا نسح هجولا نسح هوئعبافالج ىلا مسي اذا ثيدحلا فو
 ةيلصالامصاوخ ةيضراعلا ةيندلا تائيهلا لاطباو مهدادعتسا رون ءافطناو نيقفانه ا بولق ىلع

 ههجو انسح امالغ ىأر هنا ءامكْلاضعب نع ( ىورو ) مهلاح ىلع مهك رو مهنه نيا ْ
 هيف ناكول تيبلا اذه نسحا ام لاقف ىنعم هدنع دجو اف' هتنطف ءاك ذ هلظل هقطاتساف

 ىلع عفرلا زيح ىف # ةدنسم بشخ ماك 8 لخ هيف بهذ تشط 35-0

 عمج نيتمضي بشخلاو هل لحال فئات مالك ولا أ كو مع, يا فوذجع ادتضا ربخي هنا

 ( ةيشخ )
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 ٠ لامعالا ضعبىف ةقفاوم ريغنم كلذ درحناىلا ةراشا هذهو مهعم اوسيلو مهءابدنا نوبحم .

 ءرملا رهطالا هرس سدق ريك الا خيشلا ةرضح لاق اذلو مولعلا ءابحاىف ا عفنبال اهلكوا

 ىدبشملا ٍبرقلاو ةنساعملاب ةرخ الا ىفو ىعرشاا بد”الاو ةعاطلاب ايندلاىف بحا نم عم

 ءانيو لصالاو سالا مدهوه ىذلا قافنلاب كنظاف ةباثملا هذه ةدرحل ةحلا تناك اذاف ىهتنا

 نو.ذيذملا مه نوقفاثملا ةيناشاقلا تاليوأتلا ىفو هلمعبالو قفاملا ىوعدب دادتعاالف عرفلا

 خوسر ثدح ىذلا ىخذراعلا دادعتسالاو ناميالا رونىلا ىلصالا دا دعتسالا مهذج نيذلا

 ةقيقح نال ةلاسرلا ةداهشىف نودذاك مهاماو رفكتلا ىلا ةئيدرلا تاداعلاو ةيعيبطلا تائيهلا |

 هللالوسرهتفرعمب نوفرءيوهللا نوفرعي نيذلاماعلاىف نوخسارلاو هّللاالا اهملعيال ةلاسرلا ىنعم /
 هملعي الف لوسرلا فرعي هللاب ملعلا ردقبو هللا ةفرعم دعبالا نكمال لوسرلا ةفرعم ناف |

 مهوذ بحح هللا نع نوبوححم مهو هللا ماعب املع راصو هماع نع خلسلا نء الا ةقيقح

 وافطا دقو مهمافصو ١ نوفرعي ىناف ةيناماظلا تائيهلاو ةيندبلا ىشاوغلاب مهمتادادعتسا رون

 هللاةفرعد نه بعصاملولا ةفرع سايعلاوبا خيشلالاق ىهتنا هتلاسرب اودهشيىّتح هللالوسر |

 تشي رشنبو لك أيا اكلك أين :هلثم اقواخخ فوم م حو هلام. هلاطك كفو زعمج هللا
 ةدابشاا نال مهنع ىكحام المح ن٠ ىّبلا ةرجافلا « مهناعا 9 نوقفانملا ىا  اوذختا هي

 نيعيدبشانأ ىلع هللا همحر ةفيزحولا دهشتسا هود وعلا قف هيداري ايف فلحلا ىردبئرغ

 هدنع دهاعملاو فلاحلا هلعفي امب ارايتعا ديلا ىنمم ىلا نيعلا ند راعتسم فلحلاىف نيعلاو |
 ىذلا و هللاو هلوقك ماللاهيلع ىنلانمه تردص ةجاهلا تقو ةزئاج ةقداصلا هللاب نيعلاو

 هب ةنج »8 لاذتبالا نع زيزعلا هللا مسا ناسي ةيوفةازؤريشا نكي سان وتو ينتج |

 ةنج اهذاخماو كلذ ريغ وا ىسلاو لتقلاب ةذخاؤملا نم مهلا هجوتي امعاسرتو ةياقو ىا |

 ةذخاؤملا نم اوصلختب و ام اوفاحيل ةجاحلا تقو ىلا اهل مهثتو مهدادعا نع ةرابع |

 | ةنحلا ذاخاو ةيانحلا عوقو ةقوسألا ةانخإ ؤللا وع عم كلذ نافذ لعفلاب اهلامعتسا لعل |

  7اودصف # هلوقفف ءافلا هنع حصشب اكاضيا اهببس نعو ةذخا ْوملا لبق نوكي نأ |

 | ضرعا ىاادودصهنع دصو هفرصو هعنم ىا ادص نىمالا نع هدص لاش ههنلا لكان

 اعمر لوطا سيل مالسسلا هيلع لأب اقاسالا لف“ كوخدلا ادا قفل ازهورشتو اوف 14
 مدقتم مهنه دصلا اذه نأ“ كيرآلو منع يحبس مك هنع ىهنلاب هللا ليبس ىف قافنالا دارأ

 باقلا نانْطاو هنجاو ىلللا هنج لاش ةساخلا نع ”ىئلارتس نها لصاو لعفلاب مهفلح ىلع

 رحش ىذ ناتسب لك ةنللاو هحاص ني ىذلا سلا ةنخطلاو نملاو ةساحلانع اروتسم هيوكل |

 قافنلا نم هنولمعي اوناكىذلا ”ىثلا ءاسىا «نولمعي اوناكام ءاس مهنه ضرالا راج ابغي |

 | ويتمادب لادذع مهما مظعتو بحعتلا ىنعم ءاس ىفو ىلاعت هلمس نع ضارعالاو دصلاو

 ظ لامعا 'ىدِس 0 <> نبا ةيسرافلابو الامعا سانلا أوسا مهنأب دهاشلا لوقلا ## كلذ ©

 نائف و ةملكب اومطن ىا # اونما مهنا بيسب ىا 4 م © ناشيإا

 | رفكلا دهاوش نم مهنه دهوش امب مهرفك رهظ ىا ه اورفك مث © مالسالا لخدي |



 هه نم. 5 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 | ىلاعت هلوق ريظن ةي الا نال اذال باوجلا هنارهاظلاو مهطاشنو مهتبغر روفو و مهداقتعا
 فائّيسا ليقوكوعدخم كأ اودارأ لثم ردقم هباوج لبقو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقلاذاو
 رارمتسالا ىلع وا نآالا # دبشن 8# مهرذخاف هلوق هباوج لبقو مهتعدخ قيرط نابل
 هللاو و ةريصيوا رصب ةداهشب لص> ملعنع رداص لوق ةداهشلااو هللا لوسرل كنا هج

 ماها ةلازالو عقاوال اًهاطم هنؤوكل مهنالك قوطنا ررقم ضارتعا # هلوسرل كلنا ملعي

 هللاو ثيالاوب ١ لاقو مالسااهيلع ىننال مظعت هيفو ا دهشي هللاو هلوقل بذك اذه مهلوق نا

 ءاجام لكنا ملعا ٠ هللا لوسر دمع اديبش للاب ئكو مهلوق ريغ نم هلوسرل كلا ملعي
 نيعضوم ىفالا درفملا مكحف اهنوكل ةزمهلا حتشب ىهف نا ةظفلنء ملعلا دعب ناءرقلاىف
 نولوش ىذلا كنزح هنا ملعيدق ىناثلاو ةروسلا هذهىف هلوسرل كا ملعي هللاو اهدحا

 ىا ارسكتاف ربخلا مال اهدعب ىنأ هنال نيعضوملا نيذهىف كلذكناك او ماعنالا ةروسيف
 مال تلخو اذا مهضعي لاقو ةروسكملا ةروصيف الا ةلجالو ةلملا ىنمم ديكأتل ماللا نال
 رخؤنو مناق ديزل لاش مك ةرادصلا ءادشسالامال ءاضتقال رك نوكَت اهربخ ىلع ا دّسالا

 ترسكف هتيلماعل مدقتلاف نا حبجرتلا اهريخأت ريتخاو ديك أتلا افرح عمتي الثل ماللا
 راهظالاو مهاىا 5 نودذاكل نقفانملا نا #َ ةقح ةداهش 5 دهشي هللاو 0 اللا لحال

 ةرداص اهنا نم مهتااقم اونمض اهف نوب ذاكل ىا م كلا ةيلعب راعشالاو مهمذل رامضالا عضومىف
 باقلا داقتعا ناسالا هيف قباط ىذلا 00 تعضو ةداهشا١ نافبلق ةنيأامطو داقتعا نع
 كرا أرقأ انأ لو نمل كلوق هريظن دسافلا ىلع عيبلا قالطاك زا روزلا ىلع اهقالطاو
 نيملاعلا بر للدم اوه ىذلاءورقملاىلا ةسنلابال هنثآ رقىلا ةبسنلاببيذكتلافتب ذك نيملاعلا بر
 ةدابشلا مهضعب لاق رف كي هناف ناذالابأز مسا نم فالحب رف كيال نذ ؤملابأ زرتسا نم نا لام انه نمو
 هيدوهشملا قدص كلذاو صاخ ظفاب هملعاع رابخالاىهف هبجونالو قا رهظت ةيعرمش ةحم |

 : برلقلاب ةربعلا نأ ىلع وع م ١ ةضواختلاقلطواخألاو انللقلا» ةؤزملا ناللع .ةيدألا تلدرؤلا لئيشلاو هلوشن.ةدابشلا ىف :نيذككو
 قيدنزلا مكح اماو مالسالا هاظ نيقفانلا نم لش مالءاهيلع ناكو صالخلا لصحم

 لشالو ىبادنع هتنولا ليقنو ناتتسي هناف رفكلارسبو مالسالا رهظي ىذلاوهو ع رسشلا ىف

 ممولشب أوفرتعي مو مهعاسلب اورقا هللادمحر ليم لاق هللا امهمحر ىففاشلاو ةفدح ثا دنع

 ريغ نه هللا ضرفام هناكراب لمعي ملو هناساب رقاو هبلَش فرتعانمو نيقفانم هللا م”هامس كلذإف

 ةراشا ةي الا ىفو هتورهظي مويلا مهو هنومتكي ذئءوي اوناك مهنال مهنه رش مويلا مهو |

 نودهشي اوناكن او بلقلاب اهلع نيلقملا ناسللاب امتاومشو ايندلل نيماذلا نيقفانملا نا نا

 مهتداهشىف نوبذاك مهنكل تاماركلاو تازجعملا نم مهملع اهراونا روهظل ةلاسرلا ةحصإ |
 لصخغ اما ةداهشلا ةقيقش امتاوهشو ايندلا ىلع مهلابقاو هتعلاتم و مالسلا هيلع هنع بضارتعيا

 مآ نياابشامتجر عرعلاو لا ا هثرودنع اندلا لها دع هيلع نكي ةعلأ لاب

 ؤ
 ظ

 ( نوبحي )



 ةيلقلا لاسمعالا ىلع ةبظاوملاو ةبقارملا وهو بلقلا قذر و ىعرشلا معلا ىضتقمب ةداملاو ظ
 نيققانأ ١ ةروس ه2 ٠:6 خخ

 قزرو ةبهلاو سنالاو ضيقلاو طسلاو ىضرلاو ملتلاو لكوتلاو عرولاو دهزلا نم

 ةيريغلاو ريغلا ةيؤر عقرب رسلا قزرو تانباعملاو تادهاشملاو تالزنتلاو تايلجتلاب حورلا

 ( ىوتثلا ىفو ) نيقزا رلا ريخ وهف قزر ريخ وهو ه. ءاقلاو ههلاىف ءافنلاب ءافخلا قزرو

 نايز دراد ناز هك ارنا ونشم ٠ نا دزادتا ادج توايزا هحره

 هتف روتكا وو كور ويزع 14 دلوقت فورا و روكا
 درسو مرك ارى باكتصاتفك 2٠0 2 دركرجز نادزب دنج هكونشنآ
 كن ردوا الطإب ديفا زتوتحب سارا ات قفين م للدهن اقول
 دئاوناشإ انوضارس كيش يفلو "عنيا "يونا قنينة لع
 واسر تبان شيورد ةهسوداب . زامرد تول ريمغي دنام

 ىنابو ازا ديزي قادت وخ ١ ةزعم ا اكو ؤايتو قيل و ةلبطا ثمكلا
 امنه اين ملح مث 2.2 امتاه حق وحن مضض دق

 دتشاذكب ارقح لوسرنأو 2٠  دنتشاك لطاب محن مدنك

 لامب ىمشج ىتشاذكب ارك نيب 2 ٠ 2 لامو تساوهل نم ريخوا تبحص
 نيقزارلا ريخ و قازر منم هك 20٠6  نيّمنبا ارامث صرح دشندوخ

 ا عياض ار تاهلكوت ك ٠ دهد ىزورد وخزارمدنكا نا

 فاينل و” مدتاكا لقاداتشتزف ؛اهيع هب ةفلان "قاؤا١ ققكر اوك لدتكا وزأ

 محلي اهيعمأي. ىديمأي' ديرحايا ىعنيأ مهلا آة سلا ةالتع دب: لوقت: نأ, علك: ءابحالا اهو
 ءاطدلا اذه ىلع ماود نم لاقبف كاوس نمع كلضفيو كمارح نع كلالحم ىننَعَأ دودواي
 مهللا ةعّلا مون لاق نم ثيدحلا ىفو بستحبال ثيح نم هقزرو هقلخ نع ىىاعت هللا ءانغا

 هللا هيذغي ىتح ناتعمج هيرمع ل ةرم نيعبس كاوس نمت كلضفيو كمارح نع كلالح ىننغأ
 هنع هللاوضر كلام نب سنا ءاور

 هاو نالوا ةرمشع تس ةئس نم_ سيلا مون ريخا رفص ىناثىف ةعمجا ةدوس تع

 قالتألب ةئيدم آ ةرشع ىدحا نيقفاذملا ةروس ريسفت

 م4 محلا نزلا هللا ميزت

 . 0101 دْبأو وب ةسراقالا كساح 1 7 © نوقفاثملا كا 2 نر اذا |

 اداقتعا لا ىذلاوه قفانملاف باقلاب رفكلا ناّتكو ناسللاب نامالا راهظا قافنلاو

 باب نمهنم ب ورخلاو بابنه عرشلا ىف لوخدلا قافنلا تادرفملا فو الوق ناميالا رهظيو
 لبق نم ىنأ اذاف اهريغ رهظيو اهمتكي بضلاو بلمالاو عوبربلا ةرحج ىدحا ءاقفانلا نم
 ذفانلا ضرالاف ب سلا وه قمنلاو قمتناف ةنلأر ءاقفاثلا برضهنم لخدب ىذلاوهوءاعصاقلا

 عسان 4  نايبلا حور

 صول و مهمولق ميمص نعةرداصءذه مهتداهشنأب ناذيالل ماللاو ناب مهمالك نبدكؤم «ولاقط



 هه همن دج نورشعلاو نماعلا ءجلا

 ىتلا تاوفهل ياش لع وم كيد ل و:ربيطلا مهسؤر ىلع ناك اوكرح ملو اوممتي ن
 ل د 17د 2 -

 مج ع تب اور الا: نكي غ 1 ولو هيلا كد او حاصلا تتمضتا

 نم © هقادنعاملق © ىنحم الام هداعل ىلا الا داش ع نم اهقد ىف : تل ابق اعو امدلا-

 امو مالسلا هيلع ريمتس ترضح ىلحم موزلو هطخ عانساو 3 ٍباون* يا ناوللا

 2 بالا نوشم ناطخلا نالمولتلا ةماع لا ةطساآو» هللا بعاخ هَل بص وم

 تراجم مغ عه زاو هو ةراجتل !نمو © وهل دا نم © رادتمدوسو تسارتم

 عمو 8-5 سدل وهألا عمق محوتلا عقلا نم ميلك ف فالح دا قفحم كلذ عع ناو

 وهللا مدع ةحو 2_0 همر ون را ني لف نق داحم >2 امو دلحم ىبل 5 احلا

 ةم نع اولهتشا ثح- نهر ىلا 2 ةقو ىلعلا لاق تاكللا ىلع امده مادعالل نآذ

 ! ةقاضالاب مهاولخ ىف نودحلاه نا اوملعي مو تاماركلا باطل مماداعو مارا خ.اشلا

 ايندلا نم ىث هيد نع هلغش نم هقاعمحر لبس لاق مهل مهخاتم ةمحىف نودجتام ىلا
 هل نذاو هللا قيرطلا هل حتق هقانال هتم* ةلاذرو هعبط ةخ نع ريخا دقف ةرخ الاو

 ادع داهزلاو داعأل هقادتعام يضل لاقو لازب الو لزب مل امج ىتغ اع لهم ثاق هاجانمف

 ةققملا رداودهو ب :واعلإ تادراو نه أده نيك راعلا هقادتع امو ادع اسدلا نه هولا امم ربح

 | هنمو اوعسا هيلاق قازرالا دجوم هال ه5 نيقزارلا ريخ هللاو 8. ىبقعلاو ايندلاف امم ريخ
 | دكناا ىعي تناك دنعد ىزور نيرتم ىلاعت ىادخو ( ىشاكلا لاقو ) قزرلا وبلطا

 هلكت ساه دحام 500 تحلم ذم ىناعتو كك 05 كش تقو هنقزر لاعبا طئاسو

 نادي ىلعتم تقو طا 1 ررغهوب زوره ىذور اا تقك از لولم دادعي ىافاحز ا

 ْ هى دادي "عز لوا ىدوس كي ل اح ركش نيج هكداد بتاوج لوله دشاس

 | ىلامت حو دياب دنج ام هك ىرادن مولعه موس دباب كام هل ىماتشت مود هاب هجارم |

 ! نمر: هك دباش ركيدو احس ربه نخ كك جعورزاو دب أدع ةلعاولا تبدع عورو لكان

 درادمم زاب ىزور نمر ١ انك ىلامتوه احس قحو ىرتك ز ا ندزا هقطظونا و ط ضع

 تابع ليك اقزر ازد ؛ ناتي 271 تبن تهز1تخباتوا 5 قانخ
 تسوا:ءادنب .نه زاك ةريرا رب... + ١ خنسوا ندعم ك5 ىزوز ءاوخوا

 سولا اهلك اي الوصوصألا اهلخ- ال كلم ةنارخ نه لاقف لك ان نبا نم مىضعل لشد

 9 ْ ندا عضل قم باىأ «نايعشم عج ردنالاو اعل اهمرده تلاقةقفنلا ٠*ىيكال ءضا 4 فلا ديرأ 1 هنأ ا مس مذق نحخالا اح لاك و
 ىلخ دماح ر فاس اماف كلذ ملعل نهىما كف تلاف شعل 0 ىد ددي اه د>لاعف كرفس دعب ىثعأ نأ

 قازر نكي ملو الاك ا ناك هنا تلاقف ةعض الب اهكراو رفاس هوك نه اهل نعجوتب اهلع ءاسنأ

 ةيرخالذا ريدقتلاو ضرفلا لوم نزار لآ ربح هل فو وهللا نم ربح ىماعت هلأ وف بحل لاو

 دجوناو هم هيربخ د هللادتعاد 2 ةريخ وهللاىف دج ونا ىنعملا ناكف هللاريغ قزارا . ههالاو

 ناك احام هب عفتالاوه قزرلاو ةطع مهالوا ةروق مهارقا و محربخ هلل هللادغ نوتذناد

 ةعاطلاو»و نفلا قزرىلع هدطانخالا نيفزا زارلا داو يحلل تالي وأتلا ىفو ادو اه وأ

 ( ءداعلاو )



 نيقئانأا ةروس #2 ه0 55 '

 ةببملتلا لامجالا ىلع ةظاوملاو ةبقارملا وهو بلقلا قزر و ىعرشلا غلا ىضتقع ةداعلاو

 قزرو ةيهلاو سنالاو ضيقلاو طسلاو ىضرلاو ملستلاو لكوتلاو عرولاو دهزلا نم

 ةيريغلاو ريغلا ةيؤر عفرب رسلا قزرو تاناعملاو تادهاشملاو تالزنتلاو تايلجتلاب حورلا

 ( ىونثلا ىفو ) نيقزارلا ريخ وهف قزر ريخ وهو هب ءاقلاو هللاىف ءافنلاب ءافخلا قزرو

 نايز دراد نايز هك ارنا ونشم . ناد دراي انك لا هح صه

 ايقف«ى ار وحنكاز لنكشو زاب 14 ..:> "فيكم ايصال الالوان داونازكا

 ةرشو مزك“ا رئت اتهك 41 1 بسط كاوا نا دؤلدنعل كوننا
 كنزدى الطابو از ةهقمعز كلر مااول ل ةلجوز لناس وق انلئاو ناكل
 دير ناشي امازهفاربص كبش نازي اكن“ ؟ ١و نا زرا# نا وكيدط كلانا"

 زامارب تبان شورد هسوداب . زامترد تواحب ريمغ دام

 ابو زنا تيكا نادت ونغ 17 دبا ف اناكزانو !١ قابلا والبط فكم
 انو - ايمن ملح 1م 206 انفاهأ.عق اوحنأ متطضفادق

 قاتعااذكيءار قع لاوسر نو 0 دنتشاك لطاب ع مننكالارب

 لاب ىمشج ىتشاذكب ارك نيب 206٠  لامو تساوهل نم ريخوا تبحص
 نيقزارلا ريخ و قازر منم 4 فب نيعنيا ارامث صرح دشندوخ

 دنك عياض ار ثاهلكوت .ى( .تعاذ# ةلوعأذ ىزاؤودوتكزاازةنقكاككتاا

 ناعار مديل شداشسرف اكس .هبراللا» "قازاا ققك اجا مونكي

 محراي ديعماب ىديماب' ديحاي ىغاي مهللا اةعلا :ةالص دعب لوقب نأ يصاتسي ءايحالا ىو
 ءامدلا اذه ىلع ماود نم لاقيف كاوس نمع كلضفو كمارح نع كلالح ىننغَأ دودواي
 مهللا ةعلا مون لاق نه ثيدحلا ىفو بستحنال ثيح نم هقزرو هقلخ نع ىلاعت هللا ءانغا

 هللا هينغي ىتح ناتعمح هبرمت مل ةرمم نيعبس كاوس نمع كلضفيو كمارح نع كلالحم ىننغَأ
 هنع هللا ىضر كلام نب سلا هاور

 فلاو ةئامو :ةرشع.تس ةنّس نم نسا :موه:نيفازفص ىاثف ةعلا ةوولم تع

 فالخالب ةئيدم ةيآ ةرششع ىدحا نيقفاذملا ةروس ريسفت

 مد محزا نمرلا هللا مب جم

 ٠ نايور ود دنياوشب ةيسرافلابو كساحم اورضح ىا © نوقفانملا كءاج 8 نوح « اذا |
 اداقتعا رفكلارمضي ىذلاوه قفانملاف باقلاب رفكلا ناّتكو ناسللاب ناعالا راهظا قافنلاو

 ٍبأب نمههنمجورخلاو بابنه عرششلا ىف لوخدلا قافنلا تادرفملا ىفو الوق نامبالا رهظيو
 لمع نسى "اذاف“ اعئراخ يطير: اهعكإ كاستل و لذعتلاو عوبربلا ةرحج ىدحا ءاقفانلإ نم

 ذدفانلا ضرالاىف برسلا وه قفنلاو قفتناف هسأر ءاقفانلا برضهنم لخ دي ىذلاوهوءاعصاقلا

 صولخو مهمولق ميمص نعةرداصءذه مهتداهشنأب ناذيالل ماللاو ناب مهمالك نيدكؤم عاولةط

 عساب - ”5 ناببلا حور



 هج ه؟+ ة6> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ريخ ىع ىتلا هيا الا هذه لوزتل اببس هنوك الا نكي مل ولو ةليلخلا مكلاو للاصملا تنمضت
 نم # هللادنعاملق © ىن الام هدابعل ىها الا داثرالا نم اهفو ىنكل اهف امو ايندلا نم

 امو مالسلا هيلع ريمغس ترضح سلجم موزلو هطخ عامساو زام باو" ىنعي باوثلا

 © ريخ © باتعلاب بوشم باطخلا نال مالسسلا هيلع ىلا ةطساوب هللا مهطاخ ةلوصوم

 تراحم عش زاو ٠ ةراحتلا نمو هو وهل عامسازا © وهللا نم 8 رادنمدوسو تسارته

 عشو ققحمي سيل وهللا عفنف مهوتملا عفنلا نم امهفام فالخم دلخم ققحم كلذ عفن ناف

 وهللا دقن هجو ملعب هقْرو يلدا ىلا نللا لبيق نش دلخع سل امو دلخع سل ةراحتلا

 ةص نع ااواعتنشا ع نتديرملا اًسدأت اهيفو ىلقلا لاق تاكللا لع امدقت مادعالل ناف

 ةفاضالاب مهتاولخ ىف نودجام نا اوملعي ملو تاماركلا بلطل مهتادابعو مهتناولخم خعراشملا

 ايندلا نم 'ىث هير نع هلغش نم هللاهمحر لبس لاق وهل مهخاشم ةيحىف نودحتام ىلا

 هل نذاو هيلا قيرطلا هل حتف هللانال هتمه ةلاذرو هعبط ةسخ نع ربخا دّقف ةرخ الاو

 ادغ داهزلاو دابعال هللادنعام مهضعب لاقو لازب الو لزب مل امس ىنش اع لغتشاف هتاجانمىف

 ةق.قللا رداونو بواقلا تادراو نم ادقن نيفراعلل هللادنع امو - انندلا خم ولان امم .لتخ

 هنمو اوعسا هيلاف قازرالا دجوم هلال 6 نيقزارلا ريخ هللاو وه ىقعلاو ايندلاىف امت ريخ

 هكنانا ىنعي تسناك دنهد ىزور نيرتم ىلاعت ىادخو ( قاكلات لاقو ) قزرلا وءلطا

 هكتبلاق دتنادب تقو تدلصم زن دياعتو دئتكا قلي هكدشاب تقوا دنقزر -لاضيا طئاسو

 نادب قلعتم تقوان مك ررقمون زورره ىزور اناس تفك ار لواهب دادعب ىافلخزا ىكي

 كاي زتل كن 1“ لوا (ئذاوتت: اهنع ةيدع رك ٠ كمر ىانج هكدا باول كولن ةغاتب
 ىلا قج ود تباي دخت انته[, ئرادن مولعم موس دياب 3/!لع هك: قماتشن مود.انياب هام

 ذك 5( دبات ركود اس تالمب نع سكس [ئؤوؤاوجادلخ الغار تبن قو الفاك

 درادمم زان ىزور نمزا ءانكي ىلاءتوهاحبسقخو ئريك زاب نمزا هفيظوناو :ىنك بضغ

 تلبي قريكار "اقر ر'از د ناشممي 1103 + خيليلع تبن ذأ :تيخااطوا هك ىبادخ

 تسوا هدنب ىه راك 0 زب ب, هلا ؟تاساوا هدي 5 هاوخو زا

 سوسلا اهاكأي الو صوصالا اهلخد:ال كلم ةنازخ نم لاقف لك أن نبا نم مهضعبل ليقو ا

 ملعت مرده تلاقةقفنلا نم كل عضا افايزتلا نيرا ىلا هب | ضالم ريش سدق مصالا ماحلاقو

 2 املف كلذ ف مو هل هلكتف تلاق شيبن كوول 0 نيل ايا تا |

 عدا ريدقتلاو ضرفلا 0 اقرت ريخ هلوقو وهللا نم ريخ ىلاعت زف لاق

 دجوناو هلم ةيريخ دشا هللادنعاشريخ وهللاىف دجو نا ىنعملا ناكفهللاريغ قزارالو وهالاىف

 ناك احايم هب عفتملاوه قزرلاو ةيطع معالوا ةوق مهاوقا و مهريخ هللاف هللاربغ نوقزار |

 ةعاطلاوهو نسفنلا قزر ىلع هتطاحلرلل نيقزارلا ريخ هللاو ةيمحتل 2 تاليوأتلا فو اروظخموا |

 ( هدابعلاو )

 ىلا تاوفهلا رئاس ليبق نم كلذ لعلو.ريطلا مهسؤر ىلع ناك اوكر حن ملو اوعمتسي نأ
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 دحا وا ةينامتالا مالسلا هيلع هعم ىتب اف ٠ ماعط ندير ركيدكي زا دنربك ىشيبان ىنعي
 ىنأ نب دعسو رببزلاو ةحلطو ىلعو نامعو رمعو ركبوا مهف نوعلراوا رشع انئاوا رشع

 نب هللادبعو لالبو ديز نب ديعسو حارجلا نب ةديبعوباو فوع نب نمحرلادبعو صاقو
 مهم ناكو مهف ناك ارباج نا ملسم رك ذو هللادبع لدبرساي نب رام ةياورىفو دوعسم

 مهملع هللا مرضال اعيح اوجرخول هدب دمحم سفن ىذلاو مالسلا هيلع لاف ةأرما اضيا

 كنوك لاح # كوكرتو 8 ةراجحلا ميلعتلازلل نوقابلا الولىناعملا نيع ىفو اران ىداولا

 هيلع ىنلا ناك لاق هنع هللاىضر هللادبع نب نباغل نع!( قاوز)) ربذملا ىلع ىا هي امئاق ©

 ةيطخلا ىف ةنسلا تناك ةمث نهو سوا امهني لصف امئاق نيتطخ ةعملا مون بطخم مالسلا
 هنال دوعقلازاج ناو مايقلا ةعئللا مون .ريثملا ىلع ظعولاف نسحالا نأب راعشا هيفو كلذ

 ةرضح لاق ءاعألاو ةحيصنلاو ةيلصتلاو ءانثلاو دخلا ىلع هلاّتْشال دحاو داو نم ةطخلاو
 هيلع ناكو سانلل ةظعوملاو هللارك ذ نع ةرابع ةبطخلا نا هرسس سدق هداتفاي ريهشلا خيشلا

 مالسلا/ةيلع.ناكوزانرككذ الا مزال ةحازتطالار قدم نم ءاهقفلا كا ذآحا(نإ"تلاذإ ةقتفت
 نيب عمجم ناك هردق مظعل هلال اما .سلجم نأ ربغ نه ةدحاو ةبطخم لئاوالا ىف تكي

 نوكيال نأ زوجبف هللا ىعا ىضتقمو ىحولا قفو ىلع تناك هلاعفا نالوا ةقرفلاو لاصولا

 مالسلا هيلع هسولج مدع هجو اضياو خسنلا سابق ىلع راص مث لثاوالاىف ةساجلاب ارومأم
 لها دشرب م توكلملا لها دشرب ناك مالسلا هيلع هنا وه تاقوالا ضعب ىف ةيطخلا ف

 سلجب ىف نكي مل نأب كلملاف ناك ىتموس لحي الو لزنسال توكلملا ىف هداشرا ناك يف كلملا

 نوملكي ءايبنالا رشاعم ناف كلملا ساحم ساجيو لزتتب توكلملا لها نم وه نم ةبطخلا
 لها داشرا نم لاقتنالا دارأ ىتم مالسلا هيلع ناكو مهبتارمو مهلوقع ردق ىلع قاحلا

 لها داشرا نم لزتتلا .دارأ مو لالب اي: ىحرأ لوه توكلملا 'لعاأ داسشرا|ّىلا-هكالملا

 ناك هنا ملعا ٠ ءا ريمحاي ىنبلك اهنع هللاىضر ةشئاعل لوه كلملا لها داشرا ىلا توكلملا

 سلجم نم قرفتلا نم رك ذام لثم اولعفبال نأ مهنأشو مهنع هللا ىضر باصالا لضف نم

 هنخلا مون ةطخلا نا نايح نب لتاقم وهو يب امئاق هك رثو مالسلا هيلع ىنلا

 ىث ةبطخلا كرت ىف سيلو ماع ناكام اوضقدق مهنا اونظف نيديعلا لثم ةالصلا دعب تناك

 50 يرخلالا ناكواةالضلا«لب "تناك انف نال ةلطفط [كلاؤظت

 هيلع ىنلا هل نذأيف ماهسالا ىلت ىلا هعبصأب هيلا ريشي مالسلا هيلع ىنلا نذأتسي ىتح ىهنلا
 اوصخر' هلجا نه ىذلا ثيدحلا اذهو هللاهحر ىليبسلا مامالا لاق هدس هيلا ريشي مالسلا

 هللا لوسر بامحأب ليلا نظلاف تبان هجو نم لقني مل ناو ةبطخلا عامم كرئف مهسفنال

 ناكام اوضقدق مهنا اونظ مهنا به ريقفلا لوب ٠ احيمحص ناك هنال بجوم مالسلا هيلع

 مهاش نمو مالسلا هيلع ىنلا سلجم . اوكرتي نأ مهم قبلي فيكف ةالصلا ضرف نم مهلع

 1 ا سس سسسسسو 9

 هيلا اوقيسي نأ ةيشخ هيلا اوماق كلذ دجسملا لها ملع املف ةعئلا موب. بطخم مالسلا هيلع |

 ةساج سلج ةظءوملاب سانلا داشرال لزنتلا دارأ امل مث ىلاعت هللارك ذ ىف ارمتسم مالسلا

 دسم - ع دعس دمع حده م مع 2
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 ةلبصولا ةالص ىنايعلا قوذلا ناعالا لاك لجااي مكل تاصح اذا ةيمحالا تاليوأتلافو

 حاورتسالاو ةحابملا تاوهشلاب عاتمتسالاب ةيرسشإلا ضراىف اوريسف ءانفلاو ءاقبلاو ةيعقلاو

 تاراجتلا نم هللا لضف نم اوغتباو هيضرالا عتارملاىف ةعئارملاو ةحسافلا مما ورلاب

 ةيناملظلا مكتينوسان نم ءانفلا ند ةرهاظلا مكيلع هللا ع اورك ذاو ةحمارلا 'ةيونعملا

 داشراب ةنطابلاو ةىهاظلا ملا هذه نوزوفت مكلعل ةينارونلا هتوهالب ءاقيلا نم ةنطابلاو

 رئاظنلاو هابشالاىف لاق ىفاولا باتلاو ىفاصلا حورلاب هللاىلا نيهجوتملا نيقداصلا نيبلاطلا

 مامالا ىوس ةثالث اهنوكو اهل ةعابللا طارتشاو ةعمللا ةالص موزل ماكحاب ةعئللا مون صتخا
 هطرشب اهلبق رفسلا ميرحنو اهل ةصوصخلاةروسلا ةءارقو طرش اهليق انوكو اهل ةيطخلاو

 لضفا اهدعب نكلو رعشلاقلحو رافظالا ماقتو نسحالاسيلو بيالاواهل لسغلا نانتساو

 داربالا نسيالو بيطخلا ج ورخ ىلا ةدابعلاب لاغتشالاو اهل ريكتلاو دحسملايف روخبلاو
 ةلفانلا ةهارك ىفنو هف فهكلا ةءارقو مايقلاب هتليل دارفاو موصلاب هدارفا هركيو اع

 ديع موبو عوبسالا مايا ريخ وهو دمتعملا ححصملا فسوب ىنأ لوق ىلع ءاوتسالا تقو
 ربقلا باذع نم هيف تملا نمأيو روبقلا هيف رازتو حاورالا هيف عمتجمو ةباجا ةعاس هيفو

 مدا قلخ هيفو مهح هيف رحست الو هباذعو ربقلا ةئتف نم نما هتليأ ىفوا هيف تام نمو
 ىهمنا ىلاعتو هناحبسس مهمر ةنلا لها روزب هيفو ةعاسلا موقت هيفو ةنلانه جرخا هبفو

 كلذك ناك عادولا ج> نال نيعيس جحلا فءوض ةعما موب. ةفرعب ةفقولا تعقو اذاو

 ةيحد ةراجم ىه # ةراجن  اوملع ىا # وأر اذاو # ىل اللاو رردلا دقع ىف هركذ
 لاَس همهمو هينعي امس ناسنالا لغشيام وه # اوهل © اوعمس #* وا 8 ىبكلا ةفيلخ نب

 ناكو ظيلغلا وهللا هل لاّمو لبطلا توص انه دارملاو مهأوه امع هلغشا ذا اذك نع ىهلأ
 ليبط ىديسر نوح ناوراكو ( ىنشاكلا لاق ك) هب معي لبطلا يرض مدق اذا ةيحد

 ٠ بوط ٠ ىرتلاب هل لاَش امو قدانلا اننامزىف ةنيفسلا باكا ىعرب ك٠ ىدندز ىداش

 اوضفناه وهللابدا رااوهو قيفصتلاو فوفدلاو لوطلاب اهلها ىااهولقتسا ريعلا تل قااذا اوناكوا

 يتلا ملل يانكلا مد" دكا ضحوا وسو معا قير هوم ىذا ردكإ طفلا "قاإبلا
 هدنك اربو ندش هتسكش ضاضفنالا رداصملا جان ىف اك اورشتناو اوقرغت ىا موقلا ضفنا

 كح ”ىلإ| ةعاجرا) سانملا' ناكل رمل هه جون الأب هبال نألا رايلصلا ادخوأ ها ندي
 ةلالدللوا ةدوصقملا اهنال ابا ةيانكلا درب ةراحتلا بص نا ىلا نييعت ريغ ن٠ نيئشلا

 ضاضشالاب كنظ اش امومذم ناك اذا اه عافشنالاو املا ةجاحلا عم اهيا ضاضفنالا نا ىلع

 ضفنا نم مهنم نا ىلع ةلالدال ديدرتلا نوكي نأ زوو هسفن ىف موهذه وهو وهلا ىلا

 هوحنو رامزملاب كنظ اه اًظِدلَغ ناكناو وهللانم لبطلا ناك اذاف هتيؤرولبطلا عامس درج
 (ىور ) مسقتللوا نا ىلع امهلا ىرقو اوأر هلوَس اهباع لولدملا ةيؤرلل ريمضلا لاَ دقو

 ناكو همال_سا لبق كلذ ناكو ماشلا نم ةراجت ةنيدملا مدق ىباكلا ةفيلخ نب ةحد نا
 ىنلاو اخرْيَعو تير ققدو,از: نم ةيلا .جايحام حج همر ناكو: رس هالغو :ةعاحب ةنيدلا

 (هيلع)
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 رك ذ و اوداطصاف متالح اذا و هلوقك باجتالل' ال ةحابالل ىا رظاادعب قالطالل صالاف
 ةالصلادعب بسكلا بلط لاق مالسلاهيلع هنا ىور امل باالل سمالانا ىسخرسلا مامالا
 دنماس *نمف بذل هنأ لق ةالطلا "تدع اذاف: لات "ةلوق دائوا ةضرارفلا*دديزةكت جتلاأوه

 امهنع هللاوضر سابع نا نعو هرتشت مل ناو ”ىثب مواسف ةعمانم تفرصنا اذا ريبج نب

 هللاىف خا ةدايز و زئانملا روضحو ىضرملا ةدابع وه اهنا ايندلانم 'ىش بلطب اويمؤي مل
 رد مهراشتنا دنا هتفكو ( ىنشاكلالاق اك ) ملعلا بلظ ببسملانبا ديعس و نسحلانعو

 صضهاظلاو عوطتلا ةالص لبقو ٠ نارك دم اهلع سلخ نتفرب ثهجل ثتثلادحشم نيمز |

 عم ةيورخالا كشاكملا ةيولوا ىف كشالو ىلوالا وهام ىلا سانلل داشرا اذه لثم نا

 # هللا اورك ذا و 8 رارطضالانا اضرف نوكي ارو ةدايع لاللانم فافكلا بلط نا |

 ىلاعت هركذ اوصختالو اريثك انامزوا اريثك ارك ذ ىا و اريثك  اعيح ناسللاو نانجلاب |
 لباقملارفصالا ملاعلاوه ناسنالا نال ريثكلا ركذلاب ىلاعت سما امنا ريقفلال وب «٠ ةالصلاب |

 ىلع بجوف هل صوصخ رك ذب ىلاعت هللارك ذي هناف ربك الا ملاعلاىف ام لكو ربك الا ملعلل
 لاقت ىتح ربك الا ملاعلا لها راكذأ ددعب ىلاعت هللا اورك ذب نأ رصالا ملاعلا لها |

 ىلاعت هللارك ذب نأ نانالا عسو ىف لهف تاق ناف ليصفتلاو لاججالا قبطنيو نانت[ءرملا |

 لماكلا روضحلاو ماتلا دوهشلاب رسلا ةينم نم ناك اذا عن تلق :زكشلا م ةيرملاا هذه
 ئهننا «ؤؤضللاب تكمل ةدعلاب نمل و شكتلاب رككستلا رس نمش: العسل ااه ودا اوألاك

 هللدملا لاقف ربملا دعص هنع هللاوضر نامع نا ىور اك ريثكلا ماقم ىلئلقلا هللا مهدقو

 منا و الاقم ماقملا اذهل نا دعب اناك امهنع ةاقيضوديشعابو ين نا لاقف هيلع جراف

 انماما لاق هنم و لزت مث بطلا مكين املس و ةلاوق تافأ»لملا 7 جوحا لاعف ماما ىلا

 للدجا هل وقك, نازك ذراع ا ىلع ببطخلا رصتقا نا هللاهمحر ةفينح وبا مظعالا

 نا ناّمع هلوق لو انا ىلع هل ارك ذ ةيطخلا ىمس ىلاعت هللا نال كلذ و زاح هللاناحبس

 لوق عماجم وهف ليلج ىنءم ىلع هلامثال ةبطخلا باب ىف مالك نا مالكا رهعو ركب ابا
 هماهلا ىلع هللدجلاو دحا هلديثتيال ام اذه و ةيطخ ىمسي مالك نم دبال ىفاشلاو هيحاص

 هعطي مل نه و زك ذ دقف هللا عاطأ نُف هللا :ءاغكب لا( يفر رج ةز(دضدل لاق“و
 | لاق لاوحالا عج ىف ققح ىنمملا اذ ركذلاو حيبستلا ريثك ناكنا و رك اذه سيلف

 هيلا“ لواتملاب "عا: ىذلا رركلاو» تيرإا اتيكيت رع عس الو ةزانجم عيهلتال لاخر: لات

 الوا هبرصا ةال_صلاو ةبطخلا هنم دارملاذا الصا ةراحتلا عماجم ال صاخ ركذوه الوا

 ا # نوحلفت مكلعل 9 هاورذنا و هنوت ًاتام عيمح ىف هتعاط اوكرتت الف هنم متغرف اذا لاق مث

 |بيسو نطاب و يهاظ تيءمج بجوم ىورك ذ لصاحلا .٠ نيرادلاريخم اوزوفن ىك

 تسنرخا و ايند تاجم

 لصاح ملاع ود ريخ دوب رك ذ زك ٠ لفاف مدكي شام ادخ ركذزا
 لذ جتمازاو "دعشاي# ناك شاسإ ٠ +: لاغهعرذار'قارغ لعاككفاوكا ذ

 1110 ا ب ل ب مج مس تسمم
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 تاقوالا ىف ىا نذؤملا نذا اذا ثيدحلا ىفو ةمخثو سفنلسكبال ةمهو بلق ءافصب باهذلا

 ةملس نب دامح لاق و هتعرس و ودعلا ةدش مضلاب وهو صاصح هلو ناطيشلا زيدا ةسّجخلا

 امهمض ىنا هينذاب رضا اذا راما تيأر اما لاق صاصخلا ام دوجنلا ىبأ نب مصاعل تلق
 هصاصخ كلذف ىثملاف عرسا ىا ادعو هب برضو هكرح ىا هينذب عصفو هسأر ىلا

 ىمحالاو ضيرملا ريغ ىلا ةسنلاب اذه و ناطيشلا لعف نم ىمسلا كرت نا ىلا ةراشا هيف و

 ىضرملانم ىتسال ىا نيدانم ريغ مهف نيفلكت اوسيل مهناف رفاسملاو دعقملاو ةأرلاو دبعلاو

 توببلاىف رارقلاب نرما نهف ناوسنلا اما و اوعساف ىلاعت لاق دقو نايمعلاو ىنفزلاو
 ءاضق ىف ماوعلا ىدابآ رصنلا لاق لقنلاو ىلوملا ةمدخم نالوغشم رفاسملاو ديعلاو صنلاب

 ةدايز الف ترج دق رداقملا نأب مهملعل هركذ ىلا سلاف صاوخلاو تاعجلا ىف ملاوحلا
 نيديرملا ماقم هللارك ذ ىلا ىتسلاو بام روك ذملا دنع ركذلا مهضعب لاق و ناصقن الو

 ركذ هيلع بلغ دقو ةفرعملاىف ققحلا اماو هم وندلاو هيلا ةبرق لحم روك ذملانم نويلطي
 ةلقل ِهْفْذَس ىا 'ىثلا رذب نالف لاش #* عببلا اورذو 8 هبلقل هسفن ىلحح تعنس مايا هللا
 اقلطم ةلماعملا نع زاحن عييلاف ةلماعملا اوكرتا ىا رذووهو هيضام لمعتسي ملو هب ةدادتعا

 ةلالدلابمريغ هب قدايو هتقيقح ىلع عبيبلا ءاَبا زوجمو اهريغو ةبراضملاو ةراجالاو ءا رمثلاك

 اعم الا نالقءيال ناشاضتم امال ءا رثشلانع ىبنلا نمضَس عببلا نع ىهنلا مهضعل لاق و

 ٌلغاوش نم هللا رك ذ نع لهذي ام كزتب سعالا دارا: رخ الا نع اهدحا رك ذي قتك اف
 لك نم سانلا هيف عمجم موب. ةعماموي نال اهني نم ءارششلاو عببلا صخ اما و انيسدلا
 لوهذلا ةظم تقولا كلذ ناكاملف ءارسثلاو عبيلا رثاكتي ةريهظلا تقو اند اذاف ةبحان
 ايندلا ةراحم اوكرتاو ةرخ آلا ةراحم اورداب مهأ ليق دحسملاىلا ىضملاو هللارك ذ نع

 هحمر و ريسي هعش ىذلا عيبلا اورذو جيررا و هلم عفنا ”ىثال ىذلا هللارك ذ ىلا اوعساو

 ناف هنرششامم نم © مكلريخ عيبلاكرتاو هللارك ذ ىلا بسلا ىا # مكلذ » لبلق
 هنا ىور نييقيقحلا رشلاو ريا # نوملعت ملك نا ظ قبباو لجا ةرخآلا عفن

 نف اذه ىعاقم ىف و اذه ىو» ىف ةءجلا مكيلع ضرتفا هللازا لاقف بطخ ماللاهيلع

 عمح الو هل هللا كراب الف رذع ريغ نم رئاج وا لداع ماما هلو ىنامت دعبو ىنايح ىف اهكرت
 # ةالصلا تيضق اذاف ف هيلع هللابا' بان نمو هل موص الف الأ هلجح الف الأ هلمش هللا
 فرصتلاو مكحلاصم ةماقال # ضرالاىف اورشتناف #» اهنم غرفو تيدا ىا اهل مدون ىتلا

 منا وحلا نم ةجاح هيف عضوم ىلا مكنم لك بهذي نأب ايف اوقرشت ىا مكحم ا وح ىف
 دحسملاىف ثيل ول هناف مالا اذه ىنءمام تلق ناف ةشدءملل اهليصح# نم ديال ىنل' ةعورسملا |

 حانجال ىا ةعزعلا ماال ةصخرلا ما اذهنا باوحلاف بحت_سم وه لب زو ليللا ىلا

 ىنيي عررلا ىا 4 َللالضف نم اوفناو © ةالصلا قح متدا امدعب راشنت الاىف مكيلع |

 اهريغ و ةراجتاانم مكل رسب هجو ىأب لالحلا قزرلانء مكيلها و مكسفن*ال اوبلطا |

 يأس مولا را واحلل كلارا ةىروحت كلا !اةهان زعالذ ةعو تملا "تداكملا نما |

 ( سمالاف ) 1



 ةعتلا ةروس هه هم وج

 نامزلا نه عاطشاو سانلا نم ةلالضو ملعلا نم ةلقو لسرلا نم ةرتف ىلع ةبكملاو ةطعولاو

 هلو سرو هللا ضعي نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطا نه لجالانه برقو ةعاسلا نم وندو

 ماسملا ملسملا» ىصوأ امريخ ناف هللا ىوقتب مكبصوا اديعب الالض لضو طزفو ىوغ دقف
 ىو ناف هسفن نم هللا ؟رذ-ام رذحاو هللا ىوقش هرمأي نأو ةرخ“ الا ىلع هضحن نا

 ىذلا حلي نمو ةرخ الا نم هيغسام ىلع قد_ص ناونع هير نف هتفاحو هب لمص نم

 لجاع اركذ هل نوكب هللا هجوالا هب ىونال ةينالعلاو رسااىف هما نم هللانعب و هندب

 ناول دوب كلذ ىوس ام ناك امو مدق ام ىلا ءرملا رقتش نيح توملادعب اهف ارخذو هرما

 | زحماو هلوق قدص ىذلاوه دابعلاب فؤر هللاو هسفن هللا مرذحم و اديعب ادما هب و هيب

 هللا اوقتاف ديبعلل مالظب انا امو ىدل لوقلا لدبي ام لو هناف كلذآ فلخ الو ءدعو
 ارجا هل مظعيو هتائيس هنع رفكي ُهَللاَقَسب ام هناف ةينالعلاو رسلاىف هلجاو ؟سما لجاع ىف

 قونو هّسوقع قون و هتقم قون“ هللا ىوقت ناو ايظع ازوف زاف دقف هللا قدي نمو
 اوطرفتالو مكظحم اوذذف ةجردلا عفرتو برلا ىضرتو هجولا ضيدتهللا ىوقت ناو هطخس

 ملعل و اوتدص نبذلا ملعيل هليس مكل جمن و هباتك ىف مكملع دقف هللا بنج ىف

 هداهج قح هللايف اودهاج و هءادعا اوداع و مكيلا هللا نسحا ام اوئسحأف نييذاكلا

 ةوقالو لوحالو ةنيب نعىح نم ىحيو ةئيب نعكلهنمكلهيل نيملسملا ؟ امموك ابتجاوه
 هللا رفكي هللانيب و هئيبام حاصي نم ناف توملادعب امل اولمعاو هللارك ذ اوزثك اف هللاب الا

 نوكلمالو سانلانم كلو هيلع نوضّو سانلا ىلع ىْهَشب هللاناب كلذ سانلا نيبو .هنيبام

 هذه نا مث ةيوبنلا ةبطخلا تهننا ( ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ربك | هللا هنم

 رك ذ ىلا اوعساف 8 مكل تبس الو تبسلا انل مهلوقو برعلل مهنءط ىف دوهلل در ةيآلا

 ةبطخلا ىلا اودصقاو اوشما ىا ودعلا نود وهو عدرسلا ىثملا ىمسلا بغارلالاق « هللا

 ىلع و هيلع ءانثااو هللالوسر رك ذ نه ناك امو هللارك ذ ىلع امهنم لك لامشال ةلالصلاو
 ادعام اما و هللارك ذ مكح ىف وهف ريك ذتلاو ةظعوملاو نينمؤملا ءايقثاو نيدشارلا هئافلخ

 رك ذنف كلذ سكمب ءاقحا مهو مهل ءامدلاو مهيلع هانثلاو مهباقلأو ةملظلا ركذ نه كلذ
 نادب دينك تبغر ةيسرافلابو فاشكلا ىف 5 لحارم ىلع هللارك ذ نم وه و ناطسشلا

 اوهن دقلو مادقالا ىلع ىمسلاب وهام هللاو اما هللاهمحر ندحلانعو ٠ نارد دامب ىعسو

 راكشالاو غوشخلاو تاينلاو بولقلاب نكلو راقولاو ةنيكسلا مهلعو الا ةالصلا اننايكنا

 فلسلا مايا ىف تاقرطلا تناكو لاق ثيح ايفاو الوق راك الاف ىرشخمزلا رك ذ دقلو

 ثيدحلا فو جرسلاب نوشمب ةعملاىلا نيركبلاب ةءولمم ىا ةصتغم رجفلا دعبو رحسلا تقو
 مالقا و ةضف نم فد# مهدبأب دحسملا باوبا ىلع ةكئالملا تدعق ةعملا موب ناك اذا
 اوعمتجاو ف>صلا تيوط مامالا جرخ اذاف موتا سم ىلع لوالاف لوالا نوسكي بهذ نه

 ىدهملاك هيلي ىذلا مث ةرش ىدهملاك هيا ىذلا مْ ةندب ىدهملاك ةالصلاىلا رحهملاو ةطخلل

 ىلعيحو لقاثتلا نع ىبملا ىلا ةراشا ىبسلا ةرابع ىفو ةضيبلاو ةجاجدلا رك ذ ىتح ةاش
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 نطبلا قايم نه ج رح ربيعا ةدغك ةدغ ماللاهيلع هلوق نيبو زخولا ثيدح نب ؤوفوتلا

 ءابولا ءا ودال ءافشلا ةلاسر هليصافت لفكتدقو ةرقيلا ةروسىف قبس نوعاطلاب قاعسام قابو
 توصلا عفر ءادنلا © ةالصال ىدون اذا اونمآ نيذلااهااي  عجراف ارك قفا قال
 ةعملا ةالص ةالصلاب دارملاو ةفورعملا ظافلالاب عرشااىف صوصخم ةالصلا ءادنو ءروهظو
 و لالا اهورطتاو بكوب اول مذ اىا اهلئاانعلا ند ىنكاو اقطع هيلع لولاك
 ناكدةو ربنملا ىدب نيب ناذالاال هب مالعالا لوصح نالاندنع حصالا ىف لوالا ناذالا وه

 دحسملاباب ىلع نذا ربنملا ىلع سلج اذا ناكف دحاو نذؤم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ناَمع ناك اذا ىت> كلذ ىلع امهنع هللاىضر رمعو ركب وبا ناك مث ةالصلا ماقا لزت اذاف
 ىلع لوالا نيذأتلاب صأف رخآ انذؤم داز لزانملا تدعابتو سانلا ترثكو هنع هللاوضر
 اذاف ىناثلا نذؤملا نذا ربا ىلع سلج اذاف سانلا عمسيل ءاروزلا اهل لاَغ قوسلاب هلراد
 نوكسلاو لصالا وهو ميملا مهب © ةعئملا موب نم # هيلع كلذ بعي لف ةالصلل اال

 نأف ردايتملا وهام ىلع سنحلا نايبل اهنا ىنععال ىا اهلريسفتو اذال ناس نمو هنم فيفخم

 نانيكب ابنا :ىؤلسلا البا هلاناينإ "وكي تميكف هيلع ندحعأل ةعللا وع نم“ وج ةادنلا "كفو
 مهضعب هيلا بهذ اكىف ىنعمي اهنوك عماجتف ماهءا هيف ذا مايالانم موب ىاىف تقولا كلذ نا

 ةاللصال هيف سانلا عانجال ةعمج ىمس امئاو رخ الا ضعبلا هيلا بهذ اك ضيعبتال اهنوكو
 ىئ”الريغصت ةزمهلاب ىؤا نب بمك ةعمج هامم نه لوا ليقو السا مسا اذه ىلع وهف
 روهظلا ىنعم ةبورعلا همست كلذ لبق برعلا تناكو هيلا هيف شيرق عامجال اهم هامس

 اهلخديال هنا حصفالا ةءاهلا ىف ريثالا نبا ناقو سوماقلاىف اك ةعئللا مون ماللابو ةبوعو
 مايا ةعيس لكىف هيف نوعمجم مود دوهمال ةرحهلا لبق اولاق راصنالا نا لبقو ماللاو فلالا

 تبسلا موب اولاقف ىلصنو هللارك ىف هيف عمتجمت اموب انل لعجم اوماهف كلذ لثم ىراصنالو

 هنع هللاىضرةرارز نب دعس ىىلااوعمتجاف ةبورعلا مون هولعجاف ىراصنلل دحأ الا مونو دوولل

 اوءمتجا نيحو هيف مهعامجال ةعبطلا مون هومسق مخزك ذو نيتكر م ىلصف ىازلا مب

 ةداع ةعملا اهف لاه ىتلا ىرقلا رثك ىف قبو مهللقل اهنم اوذغتو اوشعتف ةاش مهل يذ
 لوا اماو مالسالا ىف ةعمح لوا ىهف ةمجحلا ةيآ هللالزنأف اذه انموب ىلا ةالصلادعب ماعطالا
 ورم ىنب ىلع ابق لزن ارجاهم ةنيدملا مدق امل هنا ىهف مالسلا هيلع هللا لوسر اهعمج ةعمح
 نيح لوالا عسر رهش نه تاخ ةلل ةرششع ىتالال نينتالا موو فوع نب

 نينثالا مون اه ماقأف ىمال.سالا مرراتلا دعي ةئسلا كلت نمو ىحضلا دتما

 ةشدملا ادماع ةعنلا موب جرخ مث مهدح_م سسا و سيملاو ءاعبرالا و ءان الثلاو
 كلذ ىف موقلا ذحتا دق مهل داو نطب ىف فوع نب ملاس ىن ىف ةيرلل "كر

 هللدجلا ) اهيف لاق و ةئسدملاب اهطخ ةيطخ لوا ىهو ةعملا ىلع و بطخف ادحسم عضوملا |
 يااا هللة باق واذ راكب نما داو و«كوفكلا الو قموأو يدبتساو 'هنئمتنلاو

 رونلا و قَلعا نيدو ىدهلاب ةللسرا هلوسر و هدنع كمت نأ ديشأو هل كيرشال ءدحو

 ( ةظعوملاو )
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 هيحاصق فقوملا فوخ نم ناك ناو مومذش امندلا ظوظح ىف كامهنالا نه ناك نا امهنم

 تلاق مل تلق الت لاق توملا نيبحت أ ىعال تلق لاق هريس سدق ىتارادلا ناملس نا ىكَح اكروذعم

 ءاركتسالا هلع نيقو تضع دقو: ناقل بحار كنيكيفروراقلا تنيتشااخ ايقذاز,تدصمولا مماإل
 دهشت ةدهاشملاذا الّقنو القع هجوم ريغف امهنم ىباثلا اماو توملا دعب امل .دادعتسالا ءاَحَر

 أ توملل ةرهاظلا بابسالا ضعب نم رارفلا اماوكرديوهف دبعلاناك انَأَف توملانم صلخم ال نأ
 عايسلاو بلاغلا ودعلا لمحو ةوقلاو ةرثكلاىف طرفملا ليسلاو رودلل ةقرحلا رانلا موحهك

 أ هحج راش نوعاطلانمهرارفلا اماو رزق اه لي هيف روذعم هنأ صهاظلاف كلذ ريع ىلا ماوهلاو

 ءايولا بدبس نا نم هللا همحر ىلازغلا مامالا هلاقاف لقعلا اذا 0 هزاوج مدع لقللاو لقعلا

 هنع ىبنم ريع هبا فالخالو رضملانم رارفلا ىوادتلا قرط رهظاورضملا ءاوهلا بطلا ىف

 اذا هناق هل قاشنتسالا ماود ثيح نه ندبلا ىهاظ قالي هنا ثيح نم رضبال ءاوهلا نا الا
 | رهظيالف قاشنتسالا لوطب اهفرنا ءاشحالا نطابو بلقلاو ةئرلاىلا لصوو ةنوفع هيف ناك

 رثالان م ابلاغ صاخنال دليلا نم جورخلاف نطابلاىف ريثأتلا لوط دعبالا ىهاظلا ىلع ءابولا
 ١ ىقرلك تاموهوملا سنج نه اذه ريصصبق صالقلا مهو ةتكللو لق نم مكحتسا ىذلا

 | مهدعقا نيذلا ىضرملا الا دلبلاىف قبال تاووخلا ىف ءادكالل صخرول هناو اهريغو ةريطلاو

 | نوز>ءي مهو ماعطلا مهمعطيو ءاملا مهقسينم دلبلاىف قس ملو مولق ترسكناو نوعاطلا

 | صالخ نا اكرظتنم مهصالخو اقيقحت مهك الهاىف ايعس كلذ نوكيف مهسفأب امهر يشابه نع
 | اعطاق جورخلا نكي ملاوجرخولو توملابمها ةعطاق ةماقالا نكت مل اوماقاولف رظتنم ءاحصالا

 نونمؤملاو اضعب مهضعب دشي ناينباك نوملسملاو نيقابلا كالهاىف عطاق وهو صالخلاب

 رهظي ىذلا وهاذه هتاضعارئاس ءاكةشالا ىلا ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا دحاولا دسحلاك

 | هنطايف ءاوهلا رؤي مل هناف دلبلا ىلع دعب مده مل اذا ايف اذه سكعنيو ىهلا ليلعتىف اندنع

 مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلا رئ ملأ ىلاعت هلوقف لقنلا اماو ٠ مهلا هجاح هلسبلو

 بيجعتو هنم ارارفمهجورل راكنا هناف مهايحا مث اوتوم هللا مهل لاقف توملا رذح فولأ
 | ارارف جورخلاوه هنع ىبنلاف هللا ءاضق نه رفمال نأ اونقيتيو كلذب ءالقعلا ربتعا مهنأشب

 1 سساساسسس سس سس سس سمس

 لوالاف ناكم ىلا ناكم نم لاقتنالا ىندع وا توملا ههاركتسا ىنعع ىلقعلا رارفلا اماو
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 ١ هلهيق رباصلاو فد>زلا نم رافلاك نوعاطلا نم رافلا )ثيدخلاىفو اهيودبإل ردقلا نهرارغلاناف

 نبذلا ىف لجورع انبرىلا مهشارف ىلع نوفوتملاو ءا دهشلا مصتخم ثيدحلا ىفو ( ديهش رجا
 | اونام انئاوخا نوفوتملا لوو انلتق اك اولتق انئاوخا ءادهشلا لوةيف نوعاطلا ىف نوفوت

 | نيلوتقملا حارج مهحارج تيبشا ناف مهحارجىلا اورظنا انبر لوقيف انتم ام مهشارف ىلع
 مالسلاهيلع هلوق هيلعلد ريقفلا لوم ٠ مهحارج تبشا دق مهحارج اذاف مهنه مهناف
 زمهو ضكر هل ناطيشلاو ذفانب سيلنعط زخولاو نا نم مكن ا دعازخو هنا نوعاطلاىف

 ظ جرخ نالو اهنم قرام ىا نطيلا قارم نم قرعلازخو اذا ىنلاو زخوو خفنو ثقنو

 | لصف ةجراخلا ةدغلا بيس ىنملا ز>و نوكيف محالاىف جرخت ىتلا هو ةدغلاهزخو نم
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 لشسمتاذلابا ةرلا نمل الازو اهترافاهسذكز) لاق هلاودغأ نم ةلاحتتو ا نادي اةئوثلا يفؤتسا درلا
 كرابد ىلع كودرإ ىلاعت هلوق اماع ناك ةلاح ىلادرلا نمو هنعاوه امل اوداعلاو دروأو ىلاعت هلوق

 م احال ثيح ىلا نوعجرت ىا مكلاوحا هيلع قختال ىذلا # ةداهشااو بيغلا ملاع ىلا »
 مهلامجاو ةنطانلا مهلاوحا رايتعاب ةداهشلاو بيغلا ملاع وك هناذ فصو اماو ها وس كلامالو

 متلك ام ارامثدهدربخ سي « مكثبنيف# رشحلا ةروسىف هريسفت ماع قيسدقو ةيهاظلا

 تاليوأتلاىفو اهم مكيزاجم نأب ةنطابلاو ةرهاظلا شحاوفلاو ىصاعملاو رفكلانء 6 نولمعت |
 نونتج ىلا/تاورتللا عفدو تاوشلاب كررت اوعا ئذلا! ئذارالا .تاوملا خلا: زئتنشي: ةنمجنلا

 ناووذملال موكل ومكقراشبال مكقالمهناف ةينابرلا مكتمه نهوو ةيناحورلا يكبح يكل نع

 مكناف ةيناملظلا مكتارهتشم رابثىف مككالهتساو ةيناوحلا تاوبشلا رحبىف مكك امهمال هب |

 ةيبلقلا تايوطلا برغو تاينلا بيغ بيغلا ملاءىلا نودرت مث هميعأ ةمعلو ةيهش ةذللكىف توملا

 ةينلابكوابعت مك اع مكي زاحف ىأ مكيف تاداعلاو تاعاطلا ةداهش ةدابشلاو ةيرسسلا

 توملانم رارفلا عفنبال مك هناىلا ةراشا هيفو ىهتنا ةيسفنلا ةدسافلا ةنلابوا ةيبلقلا ةحلاصلا |

 7 هنانفل هين نأ لقاعلل ىتش نكل ىدارالا توملا نه رارفلا 1 0 |

 0 هللاءاقل ىلا نيقاتشملل الا اد رعسع 4 صالخلانال ةحاص روذدغم هم هرفنسو عبطلا ا

 بلطف هيحبعل ف اكشلنل بانك امدقؤ ضرالا ىف ريس 5 دار 1 كولملا نم كالملم ناك هنا (>)

 ا اهتسحلا لكيت باودب أى 3 هيحبعل م ةباد باط اذكو تأ يدع هيحاام نيل يح اه ريع ا

 سانلا ىلا رظنسال وهو لوي اهعم كالو راس م 3 نإ يل الق هرم ىف خفنف سلب اءاش ا

 دّقف مادالا لسرال اقف هساد ماحاب ناكل تكليف درب أ 2 ةّئمهلاثر لحر هناك | 17 ١

 ىلع هرهةف ن هلا الاال لاق كنا َج> ريصالاق ةحاح كيلا هه نا لاق امظع اع _ةك.طاعت

 تالملا نولريغتتر تلا كلل اءاملات ورمز هبفتمللر ليقف | يبوس كوة ق1 د لزق رد مال

 | هللاوال لاق مهعدواف ىجاح ىضقاو ىلها ىلا عجرا ىتح ىنعد لق مخ هياسأ برطضاو

 كلتىف انمؤم ادبع ىتاف ىضم مث ةيشخ هنأاك رخف هحور ضبقف ادبا كلامو كلها ىرتال |

 | هراف تاه لاقف كنذا ىف اهركذا ةجاح كيلا ىلزا لاقف مالسلاهيلع درف ملف لاخلا |

 | بلا (انئاخ[ضرالاىفا ناكاامايةلاوف'هتبعبتلاظ (نعاالّهاو ابحّرط !لاقفاتوملا كلفانا

 انكورااا ةخئاغن , ىل الا علاققا اهل: تك رك قل اذ كتجاح ضقا, ةنونا*كالم لاقف كلف :هاقلا:نآىلآ

 | لع نانا لاةف ك>ور ضنقا نأ تش ةلاح ىا ىلع رت> اف لاق هللاءاقل نه كدااالاو ىخنع

 ١ ضيقف دجاساناو ىعور ضيقاف ىلصاو ًاضوناىح ىعدف لاق كلذ ترها ىلا مألاق كلذ

 ] ( ىوتتلا ىفو ) دجاس و هحور
 ناكدوك نبا نامداش قفاه ولا ةاحالا قامائاللش هللا اكولع ازآةلاجبر كسب

 أ روش با ديا راوك وا شيب : روك غص نا ديدن شوخ با كن وج
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 هذهىف مهاوعد نال هونع نلو ةرقبلاىفو اسدلاىف اومادام هب دارملاو نامزلا قاطه ىنعمال

 غلبا وهو ناي مهلع درلاىف غلايف صولخلا ةفصب مهل ةنملا نوك ىهو ةعطاق ةغلاب ةروسلا

 كال ىلع رصتقاف هللاءايلوا مهنا مهمعز ىهو ةددرت» ةرصاق ةعملا ىف مها وعدو ىننلا ظافلأ

 ىملا نوبأي ىلا. ىنالا :هيلع- لدي. ام ةقلعتم ءابلا هي مهدبا تمدق ام نا ءرقلا ناهرت ىف

 رييغتو ةاروتلا ماكحافيرحت وحم رانلا لوخدل ةبجوملا ىصاعملاو رفكلا نم اولمعام ببسب
 نيب ديلا تناك الو ىصاعملا هذه لث نوبذعي توملا دعب مما نوفرعي مهو ىوبنلا تعنلا

 نا ىنعي ةردقلا نع ىرخأو سفنلا نع ةرا اهم ربع هليعافا ةماد طانم ناسنالا حراوج

 ملع هللاو 8 ىه ام اكف اهلا اهجايتحا ةدايزا اهف تلمعتسا تاوذلا ىن انه ىدبالا

 مه ملع ىا مهروما لك ىف ماظلاب مهماع للحعستلل رمضملا عضوم رهظملا عضو 4 ىبملاظلاب

 مهم نوكيس ابو باذعلا نينافا ىلا ةيضفملا ىصاءملاو ماظلا نونف نم مهنع ردص ابو

 ثيدحلاىفو هتوم دحا مهنم نمي ماف رك ذ مك مالا مقوف كلذ ىلا ىدؤي امع زارتحالانم
 نا هلعلف اًثيسم اماو هل ريخ وهف اريخ ددزب شي ناف انسحم اما توملا كدحا نينمجال )

 ةياغلف ىنعلا نم ةحملا بابراضعب نع ىور امو ةعاطلاو ةبوتلاب هبر ىضرتسي ىا ( بتعتسي
 مهضعب لاق مك بوذجلابولغملا قاتشملا ىف .مالك الو قارتفالاب قارتحالا ىلع مهريص مدعو مهتح

 ناب دوز ىنىت دنتفك ناقشاع ٠ دنتساوخ تلهم كيمزا نالفاغ
 ىلاغلا قايتشالا ىف امكف لاحلا اما رخ اب زوج الو رابتعاب زوجي لاوحاو تاقوا ىنمتللف
 تاركتملا كرو تاربخلا لعف كل أسا ىتا مهللا مالسلا هيلعهلوق هيلا راشأ امكفتقولا اماو
 مالسلاهيلع هنا ( ىور ) نوتفم ريغ كلل! ىنطبقاف ةنتف كدابعب تدرأ اذاف نيك اسملا بحو

 ضرالا هجو ىلع قيبامو هناكم تامث هقيرب ناسنا لك صخل توملا اونمول دوهلا قحيىف لاق
 مالسلاهيلعلاق 5 ةيعببطلا فاصوالاو ةيناسفنلاتادارالا نع ءانفلا وه توملانا مث ىدوهم
 طقس ىلاس الو هسفن نع تومي نا. بح: ٍتلطو.ةدارا قدص هل نف اوتاؤم نأ لبق, اوناوف
 هفو ةقيقحلاىف واح هنكل ىهاظلاىف اسم كلذ ناك ناو هيلع توملا طّمس ما توملا ىلع
 ىلقلا ضرملل ءافشو ةيقيقح ةايح

 | شون خلت ىوراد تدياب افش ه٠ 2 شورفو رادزوركي تفك شوخهج

 ١ عيذي نا قفشيو سفنلا عم ةدهاجلانه برهي هناف بلطو ةدرارا قدص هل سيل نء اماو
 ظفحلا هللاو تاراعلا هناش قت الام تارارملانم ىماَش ىعيطلات وا!دنع وهف ةعيبطلا ةرش

 | كرفك لابو اوذخؤتنأ ةفاخم هونمتنأ ىلعنورسجتن الو# هنم نورفن ىذلاتوملانالق »

 رارفو ديشجم نأ تب رشوارامشدريكب ىنعي هين فطامال وهبولي ف راص ريغ نم بلا 6# مكيقالم هاف لف
 فوصوملايفوصوملا نوك رابتعاب اك دولارانتعابطزشلا ىنءه مسالا نمضتاءافلا وهدرادن ىدوس

 ةعرسو هتاقالمل ببس رارفلا ناك مكيقالم هناف توملا نم متررف نا ىا لوصوملا مكحىف

 ليقدقو هليقتسيو توملا هيقالبف توملا بناج ىلا رشبلب ءرمتىف ةكرب رافلا دجمالذا هقوحل
 # نودرت 8 ىعببطلا ىرارطضالا توملا دعب ىا # مث 8 ةلللاىف بطعلا ناكممالا ردا اذا



 < ها١ا١ # نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 همعنلاو لضفلاو ةنملا وذ هنأ ةمقنلاوتقملا بجوب امم ةمصعلا هللا لأسنمهلا وحاو مهلامعأ ال

 نيدو ندش دوهح دوهلاو اودومم أ دوعاذا دوم داه نم اوداهن.ذلا اهااي لق 9#

 نايدالانم ىهو ةيدوبهملا ىلا قحلاو مالسالا نع اولام ىا نيرسفملاضعب لاق اذلو ةليامملا

 دوم مهضعب لاق ةبوتلا فراعتلاف راصوقفرب عوجرلا دوهلا بغارلا لاق قبس ام ةلطابلا
 مهعل رش خسف دعب راص مْ حده مسا ناكو اس ىا كلا اندهانا مهلوق نه لصالاىف

 هللا راصنا نحن مهلوق نم لصالا ىف ىراصتلا نا م حدملا ىنعم هيف نكي مل ناو مهلام زال

 عضاوملا رثك ١ىف رافكلا بطاخ ىلاعت هللا نا مث مهتعيرش خس دعب مهلامزال 'راض مث

 اماو مانصالا ىهو ىللاعت هللانيبو مهني ةطساولا اولخدا مهنال ةياالا هذه اهنمو ةطساولاب

 مهنال اونمآ نيذلاامااي لثم ةطساو الب عضاوملا بلغاىف مهطاخ ىلاعت للاناف نونمؤملا

 الب لوقلا وه معزلا #* متمعز نا »8 تاطساولا مهندبو هنيب هللا طقساف طئاسولا اوطقسا

 اهيرك كتمعز وحن قونو ىلا دنتسم ريع الوق اذك ةفص ىلع 'ىثلا نأب لوقلاو ليلد
 كشي امف لاّشبام رثك او دض بذكلاو لطابلاو قحلا لوقلا ةالثم معزلا سوماقلاىفو
 لوقىنععي حتفلابو لطابلا داقتعا ىنعمب مضلاب معزلا نا نم مهضعب لاقام لطبف ٠ ىهتنا هيف

 لك ىف ناءرقلاىف ءاج اذهلو بذكلل ةنظم نوكي لوق ةياكح معزلا بغارلا لاق لطاللا

 بذكلل ةلظم هلا مهلوقىف داقتعالل معز سيئرلاو لفكتملل ليقو هب نولئاقلا مذ عضوم
 نودنهىا ءايلوا ةفص #« سانلا نودنم ف بيبحلا ىنمب ىلو عمح 6 هللاءايلوا مكنا ©

 برعلا نم نينمؤملا نود نم مهضعب لاقو ليثآ رسا ىب نم سيل نمت مريغو نيبمالا
 مهل ةرخ الا رادلا نا نوعديو هؤاحاو هللاءانبا نحن نولوش اوناكام كلذب ديزي مجعلاو

 مكتيي نأ هللانم اونمتف ىا * توملا اوئمتف 8كلذ معز نا ممذكلا راهظا مهل لوشب
 ءريوصتو سفنلا ىف 'ىش ريدقت ىنعلاو انتمأ مهللا اولوقو ةماركلا راد ىلا ةيابلا راد نم
 نم معا ىنقلا نا ءاهتشالاو ىنتلا نيب قرفلا مهغعب لاق ٠ نتساوخ وزرا ةيسرافلابو اف

 فوذحم هباوج « نيقداص متتك نا 8# ءاهتشالا نود تاعتتمملا ىف نوك هزل ءاهشألا

 نم ناف توللا اوئمتف قح هنأب نيقثاو مكمحز ىف نيقداص متنك نا ىا هيلع هلبقام ةلالدل
 الو رادك ١ ةرارق ىه ىتلا رادلا هذه نم اهلا صاخت نأ بحا ةنملا لهانم هنا نّه

 نيقداصلا زرفاو توملاب هتيحم ىف نيعدملا هللا برج ىلقبلا لاق توملاب الا دحا اهلا لصي

 هللاءاقل بحانم مالسلا هيلع لاق هنم رب بذاكلا و هيلا قوحللا راتخم قداصلاذا نيبذاكلا

 قمت وهف ءالوم ل عوجرلا هيف أ ملع ذا ءاقيلا 2 هيلا بحا هنافو و هالوم نا اقاتشم

 لواطتملا نامزلا ىنمم فرظ ادياو مهنهنوكيسامب رابخا 6# ادبا هنونمت الو © ادبا توملا
 7-2-2222 دا

 )ىنعال )



 ةعجلا ةروس <85 © 0٠١

 هيناعم ملعتب نأ باتكلا لمح نمل ىنني هنا ىلع هللانم هين اذه ىفو ةاروتلا ءازجا نم
 زا دازم ( ىدعس خيشلا لاق ) ءالؤه قحلام مذلا نم هقحلي الثل هب لمعتو هقام ملعيو

 بوئكم ةروس ليترت هن تسبوخ تريس ليصحن نآرق لوز'

 ىنادا' تسيئوترد لمح نوج .٠ قاوخ رتشي كتاذنج ملع
 دنح 0 ورب ىناب راه ٠ دئمشلاد هل دون ققحم هل

 رتفد اب تسم زيه ورب هك ٠0 ربخو ملع هج ارزغم ىهت نأ
 ( ىنشاكلا لاقو )

 وهز“ دونما ناك ع2 دحشاب»رابا 15 راما“ ننعم“

 نانلدلاوعا ' ؟نث”لكا» ايتو ةباوحصرك قضت زك ملل

 دوب ىرابدتز لك نوج ملع ٠ دوب ىرايدتز لدرب نوج ملع

 قرو ىزاسهيسناوخلكبنوج ٠ قبسوىربك قحزىناوخ لدينوج
 ةلاسر ةحصب ةفرعملاو ملعلا ةارون لمح ىف سفنلا دوه لثم ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 الاو ةيسفنلا ةعتمالا لاقثا هلمح ىف ندنلا رامح لكك هماكحاو هموسر عابتا مدعو بلقلا

 فرميالو اهفرءيال ندبلا رامح نا امكف ةمعانلا سلابطلاو ةرخافلاسبالملاو ةشرشلا ةشق

 كام منو هتبثر الو بلقلا لوسر ةعفر فرعتالسفالا دوه كلذك اهتمارك الو اهفرش

 هنا م لزان ناكم ىف هوسلجاو هيلا اوتفتلي ملف ماعطل ةوعد رضح هنا ءافرظلا ضع نع

 هوسلجاوهومظع رباك الا ىز ىلع هوأر املفسلجملا ىلا داعو ةسفن ةسل أ راعتساو 0

 ماعطلاامىردبال مكلاو لك همكل اباطخ فيرظلا كلذ لاق ماعطلا رضح املف لكلا قوف

 نيذلاو فراخزلاب الالضفلا نوربال ىهاظلا ىلع روصقم ةروصلا لها رظن نكل ةذالا امو

 # هللا تاي أب اوبذك نيذلا موقلا لثم سني 8 قئاحلاو ىتاعملا كاردا نع ءالؤه دمبأ اف

 هلرسفملا لعافلاو فوذحم زييقلا نأ ىلع هللاتاي آب اوبذك نبذلا موقلا لثم الثم سب ىا

 تاي'الا نم: ةاووتلا ف امكاوتتفك؟نباتلا دورا تغازل مانا, طال ا رطل حلا

 نيعضاولا # نيملاظلا موقلا ىدهءال هللاو  ماللا هيلع دم ويل ةحصب ةدهاشلا

 ةلالضلا رابتخاب دلاخلاباذعال اهضيرعتب مهسفن ”ال نيملاظلاوا قيدصتلا عضوه ىف بيذكتلل

 مهل حبش هيفو مهرئاظنو دوهمااك ةيانعلا ىلع ةوادعلاو ةداعسلا ىلع ةواقشلاو ةيادهلا ىلع

 توصاتاوصالا ركن أ نا ىلاعت لاق دقو حيبق حيبقلاب هبشملاو رابعا لاحم مهلاح هيبشتي

 زاخجاىوضتع زاس: ونيت لالا لاطتأو را !اظراط ةنكتتر ةرنثنا) ةزئازلا فلاب ريما

 ماخ ذخنا نا ناويلا ةايح ىف لاق دقو لاجرلاو ءاسنلا هبكريو لاقثالا لمحم هنال عفن

 تاوبش ىلع ةدئآز ةوهش رامخلاىف نا مث عرصي مل عورصملا هسبلو ىلهالا راما رفاح نه

 هيبشتلا نم ماسو احن ةفعلاب اهلدبأ نف ةيميملا ةيعببطلا تافصلا نه ىهو تاناويحلا رئاس

 مهلام عمو مارحلا رظن ىلع رودت مهنبعا نا نيلماعلا ربغلا ءاملعلا نم ىرن' و روك ذملا

 مهلاوقا ةعيرسشلا ناف ةعبرشلاب ةيوهشلا موق حاالصا مدعلىنزلا ىلا نوزواجت حاكتلا ند
 اع هلو جاد طم ب هحعستل حسم حو جام هع دعا م عصب هبت جمس تو وس يصمم
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 رفكي نم و ىلاعت هلوقل غلب نمو هنامز لهال ةخح هغالبو هسفن لوسر ملسو هيلع هللا ىلص
 نكم كلذل و ةيلغلاو ةزعلا ىف غلابملا  زيزءلا وهو يه هدعوم رانلاف بازحالا نم هب
 كلدلاوأ تحتفل ا! ةئاؤرت واةمكعلكا و غلابملا هك ميكحلا 9 مظعلا مالا كلذ نم ايما الجر
 نأ وه و دارفالا رئاس نيب نم هب زاتما ىذلا كلذ  رشبلا ةفاك نيب نه ءافطصا
 « ءاشينم هيتؤي 9 هناسحا و هللا لضفو» رباوغلا روصعلاءانباىنو هرصعءانسا ل 0
 هيسكم الو للعلا هجزام الاف رص هنم مركلا ناكف هيف باسالل ريثأت ال ةيطع و الضفت
 لاقفكب فاو ةرخ آلا ميعنو ايندلا من هنودرقحتسي ىذلا ه6 مظعلا لضفلاوذ هللاو ليلا
 مهيلا دمحم لاسراب قلخلا ىبع مظعلا لضفلاوذو دمم ىلع مظعلا لضفلاوذ هللاو رارسالا

 دادعتسالا لها ىلع ميظعلا لضئلاوذ هللاو اضيا و ريقفلا لوس + ىهتنا هتعيابمل مهقيفوت و

 ممتاراشا بجوع لمعلل مهةبفون و مهلا رصع لك ىف دم ةثرو لاسراب دمح ةما نم

 اذه ناك امتا و نويهذي نبا نوردب ال نايمعلاك سانلا قبل ةلالدلاو داشرالا لها الواو
 ميظعلا لضفلاوذ هللاو رابكلا ضعب لاق و ميظعلا هللا ىلا لوصولا هتباف نال اهظع لصقل

 لوسرل ليقو ءامسالا عيمح ةيدحاعماج وهو مظعالا مسالا تحن ةيثامسالا لئاضفلا عيمجذا
 هللاوللاالاهلالو هللدملاو هللان اح. ساولوقلاقف روجالابرونادلا لها بهذ سو هيلعفللا ىلد هللا
 انوكراش مهنا ليقف ماين" الا اهلاقو اهولاقف ميظعلا ىلعلا للاب الا ةوقالو لوح الو 6
 هللداو هللا ناح.س ريقفلالاق اذا تاياورلا ضعب ىف و ءاشي نمهينْي هللا لضف كلذ لاقف

 باودلا فءاضتو هلضفىفريقفلاب ىنغلا قحلي ل كلذ لثم ىنغلالاقو اصاخ ربك اهللاو هللاالاهلاالو
 (هرسس دق ىدعسخسيشلا لاق) اهلكربلا لامعا كلذ كو مهرد فال ا ةرشع اهعمىنغلا قشانا و

 | مهتفص مهلثم و دوهملا مهو ام لمعلا اوفلك و اهوملع ىا 4 ةاروتلا اولمح نيذلا لثم ©

 تاي آلا امامح نمىتلا تاي آلا ن٠ اهفيعاضت ىف امب اولمعي مل ىا كاهولمحم مل مث ةيبجعلا
 ' هيف فاكلا # راخلا لثك ف امتءارق درحمب اوعنتقا و مالسلاهيلع هللالوسر ةوينب ةقطانلا
 نه رفك ١ وه مهلوقك لهاجلا نع هب ربعي فورعم ناويح راملاو ىئاوكلا ىف اكةدئاز

 مكهتتلا ةياهلوةناهالا و. ريقحتلا ةدايزل ه. هيشتلاف ةلاهلا نه رفكلا نال لهجا ىا ريما

 للا مئالبال هيأ الا ةداللاب اراورشل ناك ناو رقبلاو ام 1 را اذا ةداليلاب خيوتلاو

 # رامحالا هه ىذر الو د رام لهجلاو ىتف اي لت

 لثملا ىنعماهيفلماعلا و لاحاما لمحت واهم عفتني. الواهلمحب بعتب ملعاا نمابتك ىاهارافسا لم »

 باتكلاوهو نيسلا رسكب رفس عج رافسالاو ىنبسي ميثلا ىلع سما دقلو لاق نم لوقف
 متو مميت ى ا قئاعطا رع ارش فول اناتعنلا انمولا عازل لاق“ راسا ريتك

 ققحموتئرق اذا اهناعم نعم شكنت تناك ناو ةاروتلا نا ىلع اهنن هن الاىف"رافعالا اقفل
 ءرتغوا ةلكلا] ىزيكللا يللا شوجأعلا وأو ايل "فايع عرافساك (لتلداوتؤل لطالكاق اقام

 2 نم )
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 الو ةيطرش تسيل نا * نيبم لالض ىنأ لبق نم اوناك ناو 9 ةزجعم ميلا تقو ىف اهب
 نويمالا ناك نأشلا ناو ىنعملاو ةيفانلا نيبو اهني ةقرافلا ىه ماللا و ةفقْحْلا ىه لب ةيفان

 مظعا الالض ىرتال ةيلهاجلا ثبخ و كرشلا نم نيبه لالض ىنأ هئيجم و هتثعب لبق نم
 هيلع هملعت نم مهوتي ىسع امل ةحازا و مهدشرر نم ىلا مه راقتفا ةدشل ناب وه و هنه

 كلذ ملعت هلا مهون لاز ةثعبلا لبق لالض ىف اوناك اذا مهيف ثوعبملا ناف ريغلا نم مالسلا
 تايب نم عيقجا ىلا لالضلا ىف نوكلا ةيسن نا ىهاظلا و ىتفملا ىدعس لاق مهنم دحا نم

 ةدعاس نب سق و ليفن نب ديزو لفوت نب ةقرو لم نودته» مهف ناكدقف الا و بيلغتلا

 وه ريتفلا لوس ٠ هدحو ةما ثعس مهنم لك ىف مالسلاهيلع 4 !كوطي لاق نمث مهريع و

 0 00 ا ا ةجازالا عت ,للغا نما ردعا

 ىرتالأ ماكحالا و عنا رشلا نه لالض ىف اوناك دقف طقف ديحوتلا باب ىف ناك ابا ةقرو

 الو كرش ةعبلا ليق هنم ردصي مل مالسلاهيلع هنأ عم ىدهف الاض كدحو و ىللاعت هلوق ىلا

 مهنوك ىفاني ال هجو نم نيدتهم مهنوكف وهللاو وغللاو ىنازلاو را برش نه هريغ
 ملعت و ةوالتلاب ناف ا مهيلع ولت ىلاعت هلوق ىندملا اذه ىلع لد رخا هجو نم نيااض

 # مم نيرخا ووو هفيعاف اقلط» لالضلا نم ةاحالاو سفنلا ةكزت لصح عنا رشلاو ماكحالا

 نهنيرخا ىفو هدهع ىلع نبذلا نييمالاىفهثعب ىا نييمالا ىلع فطعوهو ريغ ىنعيرخا عمج

 مهنف برعلانماؤاج نيذلا مهو مهمنيرخا ليو مهملعيى ا م مهملغيوف:بوص:ملا ىلع وا نعتفاللا
 ا مدام نينثاك نيررخا و ىا نيرخ ال ةفصلاب قلعتم

 مالساب هك نه هكتسنا لاوقا حصا (ىفغاكلا لاق) نيرخ اب اقلعتم نوكي مهف مجعلا دارملا
 +« ديلخاد نرخآ نيرد همه مالسل هيلع ترضح نا تافو زا دعب دبا ردو ءدمأ رد

 ثيدحلا ىف و ىمحت و ىنرع نم ةمايقلامون ىلا اخلاص لمعو ملسإ هرم لكل الماش نوكيف
 ةياالا الت 2( تاع رش للا نواخدب ءاسنو الاجر ىتما نه لاجر بالصا ىف نا )

 مهنامز ىف اونوكي مل و دعب نيبمالاب اوقحلي مل ىا نيرخ ال ةفص 6 مه اوقحلي ان © ||

 رمتسم نوكي نآدبال ا ىتنم نا امل كلذو امج و ابرع مهدعب نونوكي و مه نوقحايس و

 مل و وحن لاصتالا لمتحم هناف مل ىقنم فالخم توبا عقوتم نوكي نأ و لاملا ىلا قنلا
 ناك مث نكي مل زاج اذهل و اروكذم أيش نكي مل لثم عاطقنالا و ايقش بر كئاعدب نكا

 ىدعاسلا دعس نب لبس ( ىور ) نوكي دقو نكي امل لاَ لب ناك مث نكي اهل زحب ملو
 اي اهلوا ارفع انَغ اهنعتنا مث ادوساهغ قش قا لاق ٠ مالسلاهيلع. ىنلا نا هنع هللاوضر

 هيلع لاقف برءلادعي كعب مجعلاف رفعلا اما و برعلاف دوسلا اما هللا ب اي لاقف ركب ابأ
 ةرمح اهضارب واعي ءارفع ةاش لاش مالسلاهيلع ليثا ربج ىنمي كلملا اهلوا كلذك مالسلا
 نيعباتلا نال ةقاسملاو لضفلاىف مهم اوّمحلي امل ليقو دوس و ءادوس لثم رفع ىلع عمجم و
 ةفرعم نيدلا طئا ريش نه و. برعلا عم مجعلا كلذك و ةبحاصلا عم ًايش نوكردبال

 هللا لوسر, نا ىلع,ليلد هب الا ىف و مهقوقح ةياعر و مهبح و محعلا ىلع برعلا لضف
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 . اا ساس ومو سس واسس سس سس استكمل

 دررتم راصتخا“ثس هسب اهكعا تساهتكن مالسلاه يلع ترضح نا

 نراك تاق نآزا »ل قات سقل ١ ةماتلا شدو نباتكلا' “ماوتبف
 ريخ هداد حول رارساز همه ٠ ريب هتفركان ميلعت حول
 زا هل ناز طخ نط دن او ب ٠١ م -رسارتاجو ننلا ”تسوا طخرب

 لسولودل موهفم ال رك ذلاب صيصختلاف مالسلا هيلع هتوعد مومح ىتاسال نيالا ىف ثعبلا و
 ثعيلا نيب قرف هنا ىلع سانال ةفاك الا كاناسرأ امو ىلاعت هلوق لثم قوطنملا ضراعي الف
 هيلع هنا ىلع ةب لا هداهم باتكلا لها جاحتحا لطبق نييمالا ىلا ثعللا'و نيالا ىف

 نحن هيف انعظ برعلل دوهلا لاقام كلذي هللادر و ةصاخ برعلا ىلا هللال وسد ناك مالتنلا

 هنوك عم َناَدَرَفْلا ىا 4 هنأيا مهلع ولنب و مكل باتكال نويما متأ و باتكلا لها
 ةءآرق ةوالتلا نا ةءارقلاو ةوالتلا نيب قرفلا و و صتالو ّةءآ رق هنه دهعب مل مهلثم اي 05
 اهعاشاال ظفللاب فورحلا عمحاهنال معا ةءارقلاو ةفظملا داروالا و ةساردلاك ةعباتّته ناءرقلا
 هب نوريصب ام ىلع مهلمحت ىأ ولتب ىلع ىلع ةفوطعم الوسرل ىرخا ةفص # مهن كزاو»

 ةقيقحلا ىف ٌزملا ناف كللستلا ةدعاق ىلا ةراشا هيف و لامعالاو دياقعلا ثئاخ نم "روع ا

 رهظم لماكلا ناسنالا نا الا ءاشي نم ىز. هللا لب لاق اك ىلاعت هللاوه ناك نا و
 عاطأ دقف لوسرلا عطي نم ىلاعن هلوق وحن قالطا ىنعملا اذه ديؤي و اءيمح ةيهلالا تافصلا
 ىف ةمرتم الوسرل ىرخا ةفص داشرالا ىف لاق هي ةمكحلاو ناتكلا مهملعي و 9 هللا

 بدحم سفنلا قيبكت ,ى نع ةرايع ىع ىتلا ةكزتلا امهني طسو امنا و ةوالتلا ىلع دوجولا

 بترتملا ملعلاب ةلصاخلا ةيرظنلا ةوقلا بسحم اهليمكت ىلع عرفتملا اهيذهت و ةيلمعلا امتوق
 ركشلل ةبجوتسم اهلايح ىلع ةلباج ةمعن ةرئزتملا رومالا نم الك نأب ناذب الا ةوالتلا ىلع
 نع ريبعتلا ىورسلا وهو ةدحاو ةمعت لكلا ن نو " مهفلا ىلا رداشل دوجولا بسر“ ىعورولف

 ةقعن#نااوتَع لك زاتعابدهنا ىلا: اتحر ةيكملاز نادكلاب ئرخأو تاي آلا ةران نا ءرقلا
 ْ نم هدابعل هللا عرشام ىه و ةعيرشلا و ناءرقلا مهملعي و مهضعب لاق و ىهتنلا ةدح ىلع

 نا هلاق مك طخلا باتكلا وا نسحلا هلاق ام ةئسلاو ناءرقلا وا هانعم و هظفل وا ماكحالا

 هلاق اك ةظعلا وا كلام هلاق م هقفلا ةمكحلاو قحسا نا هلاق اك رشلاو ريفا وا سايع
 ةشكللاو ةيكلل اهب ام لضاوةطرطلا -نادا رارسا و ةحيربتلا ماكحا باتك وأ -سمحالا
 ىضر بامتالا صاوخ مه و مهفلا ىلوأب صتخم همكح و ناءرقلا قئاقح ميلعت نكل و
 و امو ةباحصلا ملعم نكل ةعاسلا مايق ىلا مهدعب نم نيعباتلا صاو> و مهنع هللا

 مالسلاهيلع وه نرق دعب انرق نيعباتلا امم و ةطساو الب مالسلاهيلع ىبلا وه اصوصخ
 ةزجمعم ميلعتلا اذه ىوس 0 ولو هتلم و هنيد لها لك هتما ةثرو ةطساون نكل اضيا

 ةيدربلا ةديصقلا ىف ىرصوبلا لاق ءافكل
 « مثلا ىف بيدأتلاو ةراهاجلا ىف * ةزجعم ىمالا ىف ٍرعلاب كافك *

 هملعل باد الا ىلع «مشاضيا كافك و ةيلهاجلا تقو ىف ىىالا ىف نئاكلا معلا كافك ىا



 ةعنلا ةروس / بن فككلري هع : .

 ضراىفامو هصاخلا صخاتاموهفموةصاخلا تاموهفموةماعل!تاموهفم نم موهفملا تاومسىفام

 ىلاتاومسلا انفضأ امناو ةصاخلاصخا تامولعمو ةصاخلا تامولعمو ةماعلا تامولعم نم مولعملا
 ناملساهانمهففهلوق .كلذو ملعلا ةسر ىلع مهفلاةسر ةيقوفل مولعملا ىلا ضرالا انفضاو موهنلا

 رون بسحب ةصوصخلا ةلأسملا ةقيقح ناملس ةباصا كلذ ىلع لدبو ءاملعو امكح انينا الكو
 ىذا ميكسحلا مهفلا رون ةعلخم ءاشي نه زعي ىذلا ريزعلا وهو ملعلا ةوق بسحي ال مهفلا

 بوسنم ىما مح 0 نيمالاىف ثعل ىذلاوه 9 ملعلا ءايض هسلب هتمكح ءاشي نم فرشإ

 مالسلاهيلع ليعامسا ىلا مجرت و ناندع نم زاجملا برعف نامدق مه و برعلا ةما ىلا
 ريسفنلا لها دنع: رويشملاو ةريثك_ لئابق مه لكو ناطحت ىلا عج را عا

 نا ءرقلا نم ايش ماعيال نم هقفلا لها دنعو ئاتك, نم اره وبس كللالا نك شدا نأ ١

 ةرشاعملا دنع ةرورضلاب ناسنالا هملعس ىذلا مالكلانم هما ند هملعت ام ىلع ىتب 3

 0 01753317177 جب نتج م27-77-1720110011:15717-:2:7:7735717 !د8 هل ل0 تنشق 32156

 هنوكل ىعاع كلوقك مهنداع ىلع هنوكل اوبتكي مل نيذلا ةمالا ىلا بوسنم ىىالا ىنلاو
 هل ةليضف كلذ و باتك نم أره ملاو بتكي مل هنال كلذب ىمس ىلق و ةماعلا ةداع ىلع
 كلذب ىمس لبق و ىش' الف كئرقئس هلو هنع هل هللا نامض ىلع هداتعاو هظفحم هئانغتسال

 تمعن ىلع اوناك مهنال نييما برعلا ىمس رارسالا فشك ىفو ىرقلا ما ىلا هتبسنل

 طخلا نال مهتاهما نم هيلع اودلوام ىلا اوستن باتك الو طخ الب تناك ذم ممئاهما

 اضيا هناف برعلانه ةباتكللا نسحم نم و هيلع قاخلا ليج ام نود ميلعتلاو ةءآرقلاو
 فيش اهملعت فئاطلاب ةياتكلا تئدب لبق ةباتك الو طخ لصالاىف مهل نكي مل هنال ىئا

 ةفوكلا برق كب تحن نم ةانثملا نوكبس و ءاحلا رسكب ةرجلا ,لعا نّفإ ىناظلا لاو

 دادغي نيب و اهني تارفلا ىلع ةيدق ةنيدم ىهو رابنالا لها نم اهوذخلا ةريخلا لهاو

 هل لاَش ىذلا ةلظنح الا بتاك مالسلاهيلع هللا لو سر ٍبامصأ ىف نكي مل و حسارف ةرشع
 نايف_س نب ةيواعم ىف دعب ةباحصلا ىف طخلا رهظ مث بتاكلا ةلظنح ىمسيو ةكئالملا ليسغ

 ىف اوفلتخاو اهريغ اضيا باتك هل ناكو مالسلاهيلع هللالوسرل نابتكي اناكو تبان نب ديزو

 ناهج و هيف انئاملعل الوا هرمع نم ةرخ اب ةباتكلا ملعت له هنا مالسلاه لع هللالوسر

 ةينامسجلا ةل الاب تردص ةيعيبط ةوق و ةينهذ ةعامص طخلا ناكاملو حح ثيدح هيف سيل و

 امهملععم هتباتك مدعوهرظنمو هفحصم ظوفحملا حوللاو همدخ ىلعالا ملقلا ناكنم هيلا تحمل

 لاكلكب ملعاناكو مهتفرح فرحلا لهاو طخلا ملع اكل ا ماعي ناكذا مالاسلا هيلع هلة هاب زجعم

 مهرثكأ نال برعلاىفىا نييمالاىفثعب ىذلاوه ةي آلا ىنممو هلها نم ىويندوا ىورخا
 مهيف ناك هال مهرثك ا انلق اما و رثك الا بلغف مالا نيب نم قواك لو نوال

 | مهسنو مهتلمح نم ىا « مهنه © انثاك # الوسر © ةلق ىلع اوناك ناو أرّهو بتكي نه
 مهلاوحال هلاح ةلك اشم نانتمالا هجوف ٠ دشاب رود تمهمزاوا تلاسران ٠ مهلثم ايها ابيع

 مالسلا هيلع ايعش باتك ردو ٠ هلاوحا و هين نوملعي مهف بتكلا نم ملعتلا فن و
 تيما رد و ( ىفشاكلا لاق ) نييبنلا هب محا و نييمالا ىف ايما ثعبا ىلا هكتسسا روكذم

 ( عسان مس  نايبلاحود )
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 هللا ناك اولا ةقرف قرف ثالث موقلا قرش مالسلاهلع ىسع عفر امل لبق و ةيئرد ةوادع

 هللا هعفرف هلوسر و هللادبع ناك أولاق ةقرفو هيلا هللا هعفرف هللانءا ناك اولاق ةقرفو عشراف
 نار فاكلا ناتقرفلا ترهظ و اولتتقاف سانلا نه ةفئاط مهنه ةقرف لك عبناو نونمؤملا .مهو
 ىلع ةنمؤملا ةقرفلا ترهظف ماس و هيلع هللاىبص ادم هللاثعب ىتح ةنمؤملا ةقرفلا ىلع
 اوراص هي اوحبصأف مودع ىلع اونمآ نيذلا اندياف ىلاعت هلوق كلذف ةرفاكلا

 نيهاظ اوخصأف ةداتق لاقو هنولع طئالا ىلع ترهظ لاق نيلاع نيبلاف «# نيرهاظ

 ناك مالسلاهيلع ىسع نا نوملعت مدل ىور امف اولاق نينتال قبس م5 ناهربلاو ةححلاب
 ةلغ ىلا :ةراشا ةياالاىف و كلذ نع هزئم هللاو برشيو لك أي هناو مانبال ىلاعت هللاو ماني ٠

 هللاروْس نورونتم نونمؤ» ةيناحورلا ىوقلا نال ةيناسفنلا ىوقلا ىلع ةيناحورلا ىوقلا |
 نو ولتم ناوك الا ةماظب نودلظم نورفاك ةيناسفنلا ىوقلاو ىلاعت هللاىوس امع نوم

 ناميالاو مالسالا رونبف نونسحم مم نيذلاو اونا نيذلاعم هللانا كشالو ةفلتحلا تاقالعلاب
 ناو ناميالا لها نا عم ىوهلاو قئعتلاو رفكلاو كرشلا ةملظ ليزي ىدهلاو ىوقتلاو

 | مظعالا داوسلا مهف نطابلاىف مهنم كرا منكل صاظلاىف رفكلا لها نم لقا اوناك

 ؟ ايا و انظفحم هللاو

 روهش نه ةححلاىذ طساوا ىف ىلاعت هللانوعب فصلا ةروس تمن
 كنفلا وة ةثام و ةرشع ل 2

 ةسدم ل رشع ىدحا ةعلجا ةروس ريسفت

 نب يدا مقار مب جج

 ةيعشبل لكللف ةيلفسلا نئا اقنكشلا صم ضرالاىف امو ةيولعلا عئادبلا ع ”تاروشنشلا نق انف

 لاوز ىن و تسمئاد وا كلم هك صاغداي #« كلملا قه حببستلا و ةايحلاب ىلاعت هللاىلا
 دارأ ام لك ىلع بلاغلا « زيزعلا 8 لالتخا تفص و بيع تمس زا كاب « سودقلا
 ةرولس ىف#ءاهبالا فانه لقانم قس: دقؤ:ةغلالا :ةعزدنلاةمكيبللا نحئانشس»# :يكنللا »
 لو ٠ لج و نع هللامسال تافص اهنا ىلع هدعب امو كلملا رج ىلع داري وج ايبملا
 نم ملاعلا ءالخ اذا ةثعيلا رك ذ نم اهف ال حيبستلاب ةروسلا هذه ىلاعت هللا أدب ربقفلا
 مهنوك دويبلا ءاعدا ناس نم هيلع تامتشا املو هذع هللا هيزنت بحبو ةمكحلل فاعم دشرملا
 ةلمتشملا ةبطخلا عامساو رك ذلا كرت رك ذ نه هب تمتخ او هءابحاو هللا ءاضا

 ةسدقملا هناذ هِي ىنمي ةيمحنلا تالب وأتلا ىفو كاذ وحنو حيستلاو دملا و ءاعدلا ىلع

 ((تزونلم قام )

 | نال اقافآو اسفنا ةمايقلا مون ىلا ضام قاب مثاد داهجلانا ماعا و ٠ لاس صهاظملاو
 | اذاف نطوملا اذهىف مادام ىناسنالا دوجولا اذكو لالحخلاو ل لها ىلع ةلمتشم ايدلا

 ١ رالافوهو طقف لالج لها اماو ةنْطلاىفوهو طقف لامح لها اماف رخ الا نطوملاىلا راص

 ادسنس اكان ديالو عج نع اعيمج و ضرالا ىف اهوةطازمسلا«قامراتم تتسلل
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 ١ كيلاراصنا نحن نوبراوحلالاق  ىلاعت هلوق هبضتقي اك هللا ةرصن ىلا اهجوتم ىدنج نم
 لدي ىسسع لوق ىهاظ ناف ىهاظلا بسحم نييراوحلا باوج قباطي ال ىسع هلوق ناق
 | اضيا و هللا نورصني مهناب نييراولا باوج هقباطي فيكف هرصنب نه لأسي هلا ىلع
 | دنلا ىلع راصنالا لمح ىلاب ىدعتتال ةرصنلا نال هههاظ ىلع ىسع لوق ءاقبل هجوال

 نم لأسف هللانبد ةرصن مالسلاهيلع ءدارمو هداىم ىف هنونيعيو مهكسلم نورصتس مهنال

 ىدنج ىف ملكتملا ءاي نم لاح اهجوتم هلوقف هيف هكراشي و دارملا كلذ ىف هنيعي و هعّشإ
 امهنب , امل رخ الاىلا: ناك راشتملا دحنا, ةفانضا. ىلوآلا اةفاعشالاو ةزيصنلاب الأ هه. قلعتم ناو

 ةفاضالا ةضتشئذلا صاضتملالا ناو وهل, ةيرزاخلا ةفاضإلا] ةحئتكيشملا ةدلزكالا رك نما طخ الالم
 هييشتلاو لوعفملا ىلا لععافلا ةفاضا ةيناثلا ةقاضالا و ىراصنا ةفاضا ىف قّمحتم ربع ةقيقح

 نم ىسع مهل لاق نيح هراصنا نويراوحلا ناك اك هللاراصنا اونوك ىا ىنعملا راستعاب

 هناصلخ و هؤايفصا نوبراوحلاو نييراوحلل ىسيع لاق امك اونوك مهل لقوا هللاىلا ىراصنا

 لتاقم لاق الجر رشع ىلا اوناكو هب نما نم لوا مهو صلاخلا ضاببلا وهو روحلانم

 مهان أف ةرصنلا مهل أس اف نوراصقلا هيلع ىذلا رهللا تئاف ةيرقلا تلخد اذا ىسعل هللالاق

 ( ىنشاكلالاق و ) هورصنو هوقدصف كرصنن نحن اولاقف هللاىلا ىراصنا نه لاقو ىسع

 . دب دروع توعد ادم ار ىتاخو ىو عفر زا دعبار ىسع نيد ذناررككر تنل عقاولا ىف و

 نييراوح اومس اما ءاملعلا ضعب لاق نيدايص اوناك ليق و نيراصق اوناك نوبراوحلاف

 نيدلا ممدافاب ساللا سوف نورهطي اوناك مهمالوا نيولتلاو ددرتلا نع مهدئاقع :انسل

 مكرهطي و تيبلا لها سجرلا مكنع بهذيل هللا ديرب امنا ىلاعت هلو هيلا راشملا ماعلاو
 مهداطصال ندايص اوناك لبق اعاو هييشتلاو ليشعلا ىلع نيراصق اوناك لبق امماو اريهطت

 موي هلوقو ييبراوحو ىتمج نبا ريبزلا مالسلا هيلع هلوقو قحلا ىلا مهدوقو سانلا سوف
 يراوح ىج لكل نا ماللاهيلع لاقف انا ريبزلا لاقف موقلا ربخم ىنيتأي نم بازحالا
 نييراوحلا نا ىلع ثيدحلا لد نيرسفملا ضعب لاق و ةرصنلا ىف مه ههبشف ريزلا ىبراوحو

 ناك هنع هللاوضر رمعم لاق و ءايفصالا باصالا ىنعم ىف وهذا ىسبعب نيصتخمب اوسبل
 هوعباب نيذلا مهو الجر نوعبس مهو مهتقاط بسح هورصن نويراوح مالسلاهيلع انيبنل هللادمحم

 سوالا راصتالاو نييراوح اوناكو اراصنا اوناكف هللاراصنا اونوكىيهسلا لاقو ةبقعلا ةلبل |

 نونراوح مالسلاهيلع هل ناكو هبهللا مهامم ىتح مالسالا لبق مسالا اذه نكي مو جرزخلاو |

 بلطملا دنع نب ةزمح و نوعظم نب نامع و ربزلاو ةعبرالا ءافلخلا لثم شرق نم اضيا

 هلوقل ةقرفلا نم لقا ىهو ةعامح ىا هي ةفئاط تنم اف 8 مهوحم و بلاط ىنا نب رفعجو

 هوعاطاو ىسيعب اونمآ ىا © ليث ارسسا ىنب نمؤط ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ىللاعت
 نيذلا اندباف 8 هولتاق و هب ىرخا # ةفئاط ترفك و 8 نيذلاةرصن نم هب مهما اهف

 4 مهودع ىلعإ» ىسيع عقر دعب كلذو فيسلابوا ةجحلاب هموق ىنمؤم انيوق ىا «اونما |
 نينمّوملل ودع نورفاكلا نا هنم مالعا ودعلا دارباف ىهاظلا وهو اورفك نيذلاىلع ىا
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 كم حتف .دازم ( قشاكذلا لاق ) رصن لع: فطع .لجاع ىا: بيرق حتفو ه" معريغو

 ناميالا نا ىلا ةياالا تراشا ٠ عجراف حتفلا ةروسىف حوتفلا عاونا نيب دقو * ديحي
 ةراجن ناك ناو رغصالاداهملا قيرط ىف هاضتقم سفنلاو لاملا لذبو ىن.قيلا ىلالدتسالا

 داهحلا قيرط ىلا كلاسللف ضارغالاو ضاوعالانم دعب اوصاخم مل اهءاحا نا الا ةحار

 ووكللملاج ارسال اننا لمازممت نت ل والا نم حمرا ةراجتلا كلت قوف ىرخ | ةاراجب انك هللا
 لوصحو تافصلا تاءاحم ةعلاطمو باقلاماقم ىلا لوصولا بيرق حّفو ىرونلا تقكلاو

 اماو ةيناروتلا هللا تافصي كانه لدين ةيئاملظلا مهافص نال ةراجم ءامس اعاو ىخرلا ماقم

 ةحملاماقم لخد نمو باقلاماقمىلا لوصولادعب الا نوكنتال ةيقيقحلا ةبحلا نال امنوبحم لاق

 ةحملا لزنم لزاملا نم ربتعملف صاوخل تاماقم لواىف لخد دقف ماَدملا ذه ىلا لوصولاب

 ندا مهناف ةيحلا ةلزنم نع لزنت نم فالخم مهلمعب ةرجالا نوعقوتبال صاخ ديبع هلهاو

 هدوبعل باقعلا نم افوخو باوثلل ءاحر هلل ادع نه نيفراعلا ضعب لاق ةرجالل نولمعي

 صالخلاو ةنْحلاىف سفنلا من لجال ةدايعلاف ةطساو قحلاو باقعلاو باوثلاوه ةقيقحلاىف

 هرس سدق ىعورلا نيدلالالج ىلوملا لاق اذهلو لولعم رانلان م |

 نمش سب تب وحم ادي تسه ٠ نم شيب 2 ود ؛تعها تح تشه

 ( موضعي لاقو )

 بلاط ىقع ايو شابوج ادخاي ٠ تسيفخ كرش ازج رهزا تعاط
 ناهولا كالملا ىلا لصيف باحجلانم صاخت هنال هسفنا دهاجب اعاف دهاج نم نا ملعاو |

 لك اير[ زر قيزالوتملا نادل اهدار لقد لما تفوقت ىلع فطع « نينؤلارشبو » |

 ناكو نيرادلاف ناسحاو لضف هللانم مهلف ةيورخالاو ةيودلا ةراشبلا عاوتأب لسرلا
 هريخاام ىلع مايالا نم لقتسملايىف مشو لص امج ريخا هلال ىلا قدص ىلع ةلالد اذهىف

 ةدلب بارخب رصنلادعب بلقلا ةكم حتفو اهلاوناو ميلا رتاوت ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا قو
 ةراشا ههفو ىهتنا بلقلا ةكم حتف سفنا١ ىلع رصنلاب نيلاطلا نيبحلا نينمؤاارمشبو صفنلا

 ىوقلا بلغت ناب حورلادونج دادماو ىتوكلملا ديبأتلا دعب برم امنا سفنأا ةدلب نا ىلا

 ةعلقلا نوصلخبف برحلا لها ىلع مالسالا لها بلغي ام ةيئاسفنلا ىوقلا ىلع ةيناحورلا

 كولعو حاج. يتابكلا ننجح كرا نفكلا .راثا-.نوائزب ىررانقكلاب ىدبا .نف

 قلطملا حتفلا ىلع نيعملا هللاو نيصاخلا نينمؤملا راقم رافكلا نك اسم و دباءم مانسالا
 فيرشك ريصن عمج هنيد راصفا ىا 6 هللاراصنا اونوك اونءا نيذلا اما اي » نيح لك

 دسك # نم » ما ىتأبس © نييراوحلل ميم نب ىسيع لاق اكو» فارشا و
 ملعيل ةقيقح اماهفتسا نوكي (نايلمتحمت خم. نيزشفملا :نشب لاق « هللاىلا ىراسنا »©

 هللاريغ ناىلعةلالد هيفو ةرصنلا ىلع ثألاو ضرعلا لمتحم و هب ىلش و راصنالا دوجو أ

 ىئنلاو هللاف هللناك اذا نسح زئاح هتقو ىف هناو راصنتسالاو جايتحالا نع وحال ىلاعت ْ

 )نم )

 , كلم لامجم رظن حتفو تسا ديحونرصن هكمدومرف اطع نبا سرافو مور حتفاي تسا
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 ىوش تسد ىهت هك هب ناهون دوس ٠ ىوشب تسد ناهجود دوس ُةيامزا
 نصخ ىنارخ رفاك نا ةلاض ةقرف نوعسسو ناتث' مهو ةعدلا لها داهج ةب الاف لخدو

 لد تبالو شرووشن رد ناطيش نأ َدْبَوَح تا 0 ىلناريو عدتيه نبيا دهاوخ مالسا

 نانمشد نيزا ميسره ربارتىلاعت قح دهاوخوت نيد ىزرز ورز سفن ىاوه نبا دشوك
 غيت ناعدتبم ابو تسا تسايسريشمشب نارفاك اب لاتق ىنك رهق نادباروا ان' هداد ىحالس

 هدهاجم ريس سفن ىاوه ابو هلك قيقحتو قح ر 5-5 تموادع ناط.ش ابو تو نابز

 تفك ةزعلا بر هجانج هدنور تاءاط ٌهديزكو هدنب لامعا نيه تسنبا تضاير نانسو

 ىديلقتلا ناعيالاب اونمآ يك 3 2 مكلذ

 ايلالدتسا انيشو اقيقحنىا هلوسرو هللاب نونم ؤئمل أ باَذَع نم مخ ةراجن ىلع كلذ ل

 سفنلاو لاملا لذب نال مكفاو مكلاومأب هللا لييس ىف نودهاحم لالدتسالا ةمهص دعبو

 ديحوتلا اما ىنايع اماو ىتاسا اما ديحوتلا نا ٍلعاو ٠ نيقيلادعب الا نوكيال هللا ليبس ىف

 ىلا اولصي لو قرصلا دياقتلا ف اوه مسق نامسق هإهأف حيحصلا داقتعالاب نرتقملا ىتاسللا

 ةيلقعلاو ةيقنلا نيهاربلاو جححلا ليذب اوئيشت مسقو نينمؤملا ماوع مهف قيقحتلا دح
 نابعلاو فشكلا رون ىلا اولصي مل مهنكل فرصلا ديلقتلا دح نع اوجرخ ناو ءالؤهف

 ديحوت' ىلوالا ةمثرملا بتارمم ىلعف ىتايعلا دي>وتلا اماو نافرعلاو دوهشلا لها لصو اك

 مصتعاو لكوت لاعفالا هل ىلحت نف تاذلا ديحوت ةثلاثلاو تافصلا دي>وب ةيناثلاو لاعفالا

 مدعلاو وحلب تاذلاىف ىنف تاذلا ىلحت ىلا لصو نمو ملسو ىخر تافصلا هل ىل# نمو

 نأ زوجيو ربخلا ظفاب هيلع لولدملا مالا باوج وهو ايندلاىف « مكبونذ مكل رفغي ©
 لع و١1 اودعاجو"اوموك “نأ ردع لكلا ل2 لد ءاوتسال واط رخل اناودن نوك

 ةلالدلا درجت نال ديعب مكلدأ لهل اباوج هلعجو مكل رفغي هيلع مكتالدام نولعفتو نولبقت

 دعبالو ةنجمكنم دحاو لك ىا * تانج © ةرخ الاىف مكلخديو # ةرفغملا بجوبال

 ناتسبلا ةغالاىف ةنللاو هفرصتت حت ةلخا د هل ةصاخاهلعجمنأب تانج هلخدب نأ ىلاعت هفطل نم
 ىنعم اهراحشاتحن نمىا « اه نم ىرحم 8 اهتحنام رتست ةلظم ةفئاكتم راحشا هيف ىذلا

 # راجنالا 8 اهفرغو اهروصق تحن نموا اهقورمع ىلع اهلوصاىف اهراحشا ناصغا تحن
 ةبيط نكاسم مكلخديو ىا # ةببط نكاسمو 8 ىفاصلا ءاملاو راو لسعلاو نبللا نم

 اهلخد نه اهم جرخمال ثيحح دولخو ةماقا ىا # ندع تانج ىف 8 ةنئاك هتهزن لزانمو
 ماقملا ىنمي نكسم عيمجج ىهو نكآسمب ةصتخم ةفص فرظلا اذهو ضراوعلانم ضراعب

 ااذكك ناكم قا نالف نكت لاش ؟ناشتسالا و لتتوو نارك دعي: ملا اووف قاوكملاو

 لصابغارلالاق هتنكس لاقي ىناثلا نمو تنكس لاقي لوالانف نكسم ناكملا مساو هنطوتسا
 ةذلتسم ةيكز' ةرهاط ىا نذع تانج ىف ةببط نكاسمو هلوقو ساؤحلا هنلتسلام بطلا

 ةبطلا نك اسملا هذه نع ملسو هيلع هللالوسر لئسو اهيا ماودو اهتعس اهتييط مهضعب لاقو

 نوعبس راد لكىف ءارمح ةتوقاي نم اراد نوعبس رصقلا كلذيىف ةنلاىف ٌولْول نم رصق لاقف
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 نودهاجتو 8# ديراد هك ناعيارب ديشاب تبان هك تسنا دارم # هلوسرو هللاب نونمؤت |
 #« مكسفناو 8 ديرخ نادهاجت حالسو داز هكدوخ ىاهل اب « مكلاومأب هللاليبسيف

 قرتالوا داهجلاىف اهمدقتل لاومالا مدق ٠ ديوش برحو لتق ضرعتم هك دوخ ىناهسفنبو
 هنالو هسفنب نضي ابر ناسنالا نال لاملا رك ذ مدق مهضعب لاقو ىلع“ الا ىلا ىند“الا نم

 ناذيالل هب ”ئج مالا ىنعم ىف ربخ اذهو وزنتل سفنلا هب ذخْؤي هناف لام هل ناك اذا
 ةرفنملاتلعج مهلللارفنيو مهلهللارفغ لوقت اك هعوقوب ريخأفعقو هن 'اكف لاثتمالا بوجوب

 ثيدط|ىفوهللاكذاعاو هللا ؟ افاعو هللاوكملسوحت هيلع سقوتدجووتناك ان ' اكءاجرلا ةوقل

 هنوهركيام مهعامسا ةنسل“ الاب داهلا ىنممو مكتنسلأو مكسفنأو مكلاوماب نيكرشملا اودهاج

 فعضا هنال ةنسل“ الاب داهجلا رخأو كلذ وحنو ظيلَع مالكو وم نم هعامم مهلع قشيو
 ىلع لاق نانسلاو فيسلا نم اريثأت دشأو دحا ناسللا نا لاَ نأ زوحمو ءاندأو داهجلا

 قرتلاب ابن ٠ نوكيف ناسللا حرجام ماتلي الو ٠ ماثلا اهل نانسلا تاحارج ٠ هنع هللاىضر

 نذاب اشيرق وجهف ربثملا ىلع سلجم هنع هللاوضر ناسح ناكو انعم البا عل ادى, الل نوم

 عيسي ىذلا رجاتلاو م رال ايلطلاملا سارى فرضتلا ةراجتلانا مث مالسلا هيلع هلال وسر

 هاجو اهلصاف ءاحن اماو ةظفللا هذه ريغ مج اهدعب ءان برعلا مالك ىف سيلو ىرتشيو
 هل اهبشت ةراجم كلذ لعج خيشلا نبا لاق ةعراضملل ءاتلاف ريمح نم ةلبق ىهو بوجنو
 ةضواعم ىه ةراحتلا ناف ةدايزلاو لضفلا لدنل اعمط ةضواعملاو ةلداملا ىنعم ىلع لاهثالا ىف

 لاملاو سفنلا لذب امهف نا ثيح نم اهم امش داهحلاو ناعالاو ع.رلا عمطل لاملب لاملا

 ( ظفاحلا لاق ) هباذع نم ةاحنلاو ىلاعت هللاوضر ىلزل اعمط

 دا يوك ىذق نا امز قشع ناكر ف غيرد لامو رم مدركن تسود ىادف

 نموا قالطالا ىلع ه مكل ريخ # هبمسَش داهجلاو ناميالانم رك ذام ىا هي مكلذ
 دّميال ةلهجلا ناف ملعلا لها نم متاك نا ىا 6 نوملعت متاك نا مكسفناو مكلاوما
 محا هوميدقتعاو كلذ متملع اذا مكنال ذئنيح مكل ريخ هنا نوملعت ماك ناوا مهلاعفاب

 ليدبت لقاعلا ىلعف نوحلفتو نوصلختف مكلومأو مكسفن أ نوحتام قوف داهجلاو نامالا

 مالسلاهيلع لاقف هللا بسيف هذه لاقو ةموطخم ةقانس لجر ءاجو هل ريخ هناف ىقابلاب ىنافلا

 نيرد هحنارم لصا هكمدوهرف ىكرزب ٠ ةموطخم اهلك ةقان ةئامعيس ةمايقلا موي اهم كل

 ىرسلا للادبع ىنازا تاحفن ردو ىتاتسسب ارقحو ىهديأر قح ريغ هك تسنبا تراجم

 دون نم ةيامرس هك مئاد نغوأر ىوبتس,ت فك و ب ذها :ىوازسن هك دنكيم لق هت سدق
 ةيامر فدي رووفي عا تفك د عياض نه ةيامرمسو تسكشبوداتفس مدروا ىع نوردب هناخزا

 هللا ريغ ترجو اسدرد تسي جيبه ار رد هك هللاو تسل ر دب ةيامرتس 5راكش نا دوخح |

 ىدوبس مح شرد هكدو.نا ماع دوس هكدوهرف هرسس دق ىراصنالا هللادبع مالسالا خسش

 اقل قوش رازاب رد هءامرسسو دوس نتخابرد تسانف ةسرع تراشا

 ىؤش تسمانف, ماج زادك باتشي: .- ٠7 ' ىوقا تبنت ىدوشل_رازاس ذنجال
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 دقف ةعافشلاب نوجرخ 6 نمحرلا نيد لها نم ةمايقلا موب نوعزنم مهودلخم ريغ دحاو

 اهف انآ ناءرقلا ف ءاههزك 3 ا ةمكللا ؟تلفو ةفاكيإلا »دهان دغر كاوثألا دعو قلو
 وع -كارشالا نيسافتلاطسي قو ةافاعلاو ةنفاقلاو قضنلا' هر لاين بابكر ًالاواولف لمقر اوم
 ةداصلا قاقحتساوا دوجولا بوجو ىتءد: تناك ءاوس ةيهولالاىف ىلاعت هللا كيرشلا تانثثا
 نسرالاو تاون عاج ع علا نئلوىلاعت هلوقل لوالاب اولوقب مل نيك رششملا يكل اكمل

 لديام كرش نع ولخمال رفكلا نا ىلع ءانب رفكلا قلطم هب داريو قلطي دقف هللا ناوقيل
 هنا نيدلاىف مولعملا نم ناف كلذ نودام رفغيو هب كرمي نأ رفغيال هللانا ىلاعت هلوق هيلع
 نأ'نفعزال د ازملا نوكيم ئزاضتلاوب وبلا نر نيرورلملا ةكرتسملا ار ءاوقك عمال كات

 مزكر ولو هلوقأ خف. ءلوالا هزأ' ناف اكله زيكو ماخطالا ةدع يدا رز تيكا لوز اوتك
 دارا لعلف ىناثلا ديرأ ناو رخآ حبق فصوب مهفصول ايناث هدارإا نوك نازك عملا

 نوهركي مهلك نورفاكلاو مالسالا ريغ خسنب نوكي هرون هللا ماما نا امل الوا نيرفاكلا

 ديحوتلا ةعاشاو هللا ةلك ءالعاب نوكي قحلا نيد راهظا نا امل ايناث نيكرشملا دارباو كلذ
 همالك لعا هللاو نوكرتشلا كليذل نيهراكلا دشأ و ةلطاللا ةيلا آلا نالطب نع ىنملا

 ةكلمملا وه ىذلا رغصالا ملاعلا ةما ىلا بلقلا لوسرلسرا ىذلاوه ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 ةيادهلا رونب ةيليصفتلا ةيقاف الا ةكلمملا وهو ربك الا ملاعلل ةيهاضملا ةيلاج الا ةيسفنالا
 هرك ولو ءاحمسلا ةلهسلا ةيفذألا ة!ماوهو نايد الا عيمج ىلع بلاغلا قحلا نيدو ةيلزالا

 ىلا تاموهوملا نم ةيريغلاو ريغلا نا اوفرع امو هريغ قحلا عم اوكرشا نيذلا نوكرشملا
 ( ىدن>طلا لامكلا لاق ) ىهتنا هتافصو هللاالا دوجولاىف سيل الاو مهولا ةوق اهتدجوا

 قداص قشاع كيوك تسقوشعمزر ملهود ٠ راثثآ و تامالع دوجوه لك ىف هل

 ( ىلا ىلوملا لاقو )

 وك ىت> وكب هد فاصنلا دوخ مه ٠0 دوجو ىاضفرد هلبمج ىبونرك
 008 3 6 ىرادنب تسح ٠١ دوبش مشح شي تسوا همهرد

 ةبطاق دوهشلا لها املع قفتا دق دوجولا ةدحو نع ةئبنملا تاملكلا هذه ريقفلا لوقب

 فيثكلا باجحلانم الا نعطلا سيلو مهعيط نعط ىدوجو نأب مهنه دحاول نعطلاف

 تلالد ايا « مكلدا له اونما نيذلا اها اي  ريصبلا ىلع رهظا سمالاف الاو ميظعلا لهجلاو

 || هللا ءانال اببس نوكن نا © مكب »© اهانعم نايب أيس # ةرا ىلع 8 ازامث مك

 هلوق اهلا راشأ كا اهسكع .غلع:نؤكيام واحلا نش نإ ةيايعلا ةغصلاتدافاو هلو ك1

 عمج اعلأ اباذع امحاصل نوكي اهداسكو ةراجتلا راوب ناف روتنل ةرا نوجرب ىلاعت

 ىتلا لامجالا اذكو ةرساخ ةراحن ىهف ةرخ الاىف لابو هناف هقوقتح عم و هظفحو لاملا

 ىناممج ملؤم ىا ميلا باذعنم و هَللاريَغ ام ديرأوا ةنسلاو عرششلا هجو ىلع نكت م
 ليقف عئصتاذ اموا لمعت فيك اولاق مم اك رحضتلاو رسحتلا وهو ىناحورو يهاظ وهو

 1 ب جي سيم



 !ناف نيبرفاكلا» ىلإ هطاعأإ» ةحازك دسار. .كلذإف ةمعنلانازرغك "ىف ةياغ ريكا فاما ص

 ل
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 راهظا ةلباقم ىف درودق هناف نوكرشملا هركول و هلوق اما و ماقملا اذه قيلأ رفاكلا ظفل

 لجا نم هل نوه راك ةكم رافكو كرششلا لاطباو ديحوتلا هناكرا مظعم ىذلا قحلا نيد

 ةلملاهنوكل مهكرسشل ضرعتلا ماقملا اذهل بسانماف كرشلاىلع ,* رارصاو ديحوتلل مهراكنا

 مالسلا هيلع ىبنلا ةورن ةح نم مهلرهظ ام اودحج مهضعب لاق قحلا نبدلا مهتهارك ىف
 ةداعسلامكح ىلعاهدجوا اسفنا هلوبقل هللاضيقف مهسوفنب هنع اوضرعاو مهتاسلاب هوركتاو

 قيدصلاك لاوم الا و جهملا هل اواذبف قيدصتلاب اهرون ارارساو ةفرعملا راونأب اهنيز ابولقو
 مالسلاهيلع ىللا ةثرو 1 اذكه ريقفلا لوش مهنع هللاوضر ةباحصلا ةلجاو قورافلاو

 نأ اودارأ و نوركنملا ههركف مدقلاو لزالارون مهل ىلحت ىلاعت هللا ناف ناهز لك ىف

 مرومانوذفتيو مهعنوبذب اناوخاو ابادكا هيلحت لهال لعجو هرون متا هللا نكل 0

 00 3و دبال سفنلا نا ىلا ةراشا ةي "مالا هو مون اوضّس و ىلاعت هللارما مهنأي ناكل

 ىلا ةبوسنملا ةيلالحلا ةيرهقلا ىهاظملانم ىوهلاو سفنلا نال هبافطاو باقلا رون لاطباىف

 ىف ءاج (6 ىنعلا ديلا ىلا ةبوسنملا ةيفطللا ةيلاْطا ىهاظملا نم تاقلاو حورلاو ىرسنلا ديلا

 ىرارذ هنم جرختساف نك دالاإ مدا مي ور غب ىعلا هذي حسد هللا نا ( ىنابرلا ) ثيدحلا

 هنم جر ختساف رسب الا مدا رهظ ىلع ىرسسيلا هدب حسمو ةنحال ءالؤه لاقو ءاضيءلا ةضفلاك

 اضيابلقللو 3 روت ءافطاىف ىنسلا نم سفنلل دب الف راذلل ءالؤه لاقو ءادوسلا ةمّاك

 نوعرازلا سفنلاب بلقلا نورتاسلا نورفاكلا هركولو سفنلا ران ءافطا ىف ىبسلا ن

 0 37 هع هللا لصا دمت 4 هلوسز لسرا ىذلا وه © بلقلا ضراىف ا رذب

 هي قحلا ندو ع مقتسملا طارصلا ىلا ءادتهالا هبام ىنعف ىدهلاف علا لا هولا

 باذع لثمهتفص 4 فوصوملا ةفاضا نه وهو هتمالو هلوسرل اهراتخا ىتلا ةيفينحلا ةلااو

 ةفلاخلا نايد“الاعيجىلعابلاغو ايلاع ىا |ىهاظ هلعحبل 6# هلك نيدلا ىلع هرهظيل 8 قيرحلا

 قبيل ثيحم هلعج ثيح هدعو هللا ز#ا دقلو راهظالا كلذ « نوكرشملا هركاواو © هل

 ا نيد قبال هنا دارملا سيلف مالسالا ندب روهقم بولغم وهوالا نايدأ الا نم. نبد

 كايشلا و ةيسوحملا و ةيارصنلاو ةيدوملا ة ةيقع نايدإ الا و ةيلغلا و ولعلا لب نايد الا

 نك نايبىف ىلامالا باتك ىف ىلبهسلا لاقو ىدنؤاجسلل ىتاعملا نمعىف 0

 ناطيشال ةتسو نم رلل دحاو ةعس ريسفتلا ىف رك ذ 5 نايدالا اندحو ة ةعبس راثلا باوبا

 مهل عرشال متاو ةيسوجلاو ناثوالا ةداعو ةيئباصلاو ةيئارصنلاو ةيدوهللا ناطيشلل ىتلاف

 قدصيال نم لكو ةبيهدلا ةفعأ دحاو نيد ىلع مهلك مهن ”اكف ةيرهدلا مهو ةوش نولوش الو

 أ مم نيذلا جراوخلاك ديحوتلا لها نم وه عياسلا فنصلاو فائصا ة هّم.س ءال وهف لوس

 راع] 3 كلا ىلع نورصملاو ةملظلا ةربالاو ةلضملا عذبلا لها عييجو رانلا بالك

 فنص مهلك م الؤهف هلع هللا وفعي نم مههوديعولا هيف ذقني نم مهف ناف رافغتنساالو ةبون

 فاضو رانلاف نودلخم :ةتس فائصا ةعبس ءال وهف اف دواخلاب مم ملع محال كل ف ماللا دحاو

 ( دحاو ) 9-

 192759010077 70570277 اك اا تح 2120 دع تعسف ا



 فملا ةروس ه2 5. 5
 وجد دي دسسدس تع

 مل ىعادلا بم مل نمو ديسلا:هنع,ىضر و ةبداملا نملك! هزادلا لخ د ىعاذلا تاجا: نق

 رادلاو ىعادلا .دمجو ديسلا هللاف لاق ديسلا هيلع طخسو ةيدأملا ف كك ملو رادلا لخدي

 انا ةريصب ىلع هلل ىلا وعدأ هلوقلا هتثوو ةوعد ىنلا ةوعدىف لخدو ةنحلا ةيدأملاو مالسالا

 فوع لاق معلا تاتك ىف حيباصلا ىو.ءارومأم و اا [ديها عادلا نوكياافآ ةزالو قفص( ققااو
 دات ودفاع ناو دوادوبأ ءاور لاتخوا!روماهوا اريقاالا نضال هنغااده ا ىضو كلاعب

 ريهالاةهج نم نوذأم رومأم الو ريمأي سيل ىذلا ظعاولا انه هبدارملاو ربكتملا وه .لاتخم
 ةصاخ ةطخلا ىف ثيدحلا اذهلبقو ةسايرال بلاط ىلوضف ربكتم وهف هتفص هذه تناك نمو
 دعل مهحالف هيفام ىلا مهدشر, ال ىا # نيملاظلا موقلا ىدهال هللاو » حيتافملا ىف 3

 0 نتشك ورف ةسرافلاب و دامحالا ءافطالا # هللا رون اوئفطيل نوديد 9 هيلا مههجولا
 نم اهيف امل ةديزم مالفا و ةرينلا هتخح وا هباتك وا هنمد اوئفطي نأ نودبرب ىا ٠ غارجو
 نوديريوا كلابأالىفاهل اديك أت ةفاضالا ىنعمنم اهبف امل تديزاك اهل ادبك أتي ةدارالا ىنعم
 نأ نودبرب ىلاعت هلوق ىف نا قرفلا تادرفملا ىف بغارلا لاق و هللا رون: اوئفطيل ءارتفالا
 هب نولصوتب اما نودصَش اوئفطيل ىلاعت هلوق ىفو هللاروت ءافخا نودصَم هللارون اوئفطي

 راتفكب ىنعي دوخ ىاهعد» ةيسرافلاب و هيف مهنعطب * مهخاوفاب © هللا رون ءافطا ىلا
 هللاو © هئفطيل سمشلا روت ىف خفس نم لاحم مهلاح تلثم ٠ هبابدا ىب نانخسو هديدنسياب

 وا نوديري لعاف نم ةيلاح ةلمح هنالعاو قاف الاىف هرسشنب هتباغ ىلا هغلبم ىا ه6 هرون منه
 نا ىنعمي ولو مهبولق ضرعىف ةدايز و مهل اماغرا هماهتا * نورفاكلا هرك ولو © اوثفطي
 تهاركو ( ىنشاكلا لاق ) ةلاسم ال هلعش للف كلذ اوهرك نا و ىا فوذحم هباوجو

 رثؤمريغ هك شافخ تدارا نودمه باوصو قدص غارج ىافطا رد تسين ىرثا اراشيإ
 .٠ راتفا ندوارد كت

 مول وز وا ةديد دنس 1 ناققا دوس 1 دهاوخ هرب بش

 موش شافخ رو دزورف ّى .٠ رهه مس ىحاص صه تر تسد

 ( ىونألا فو )

 نم ناك امله رون ماها خ خسشلا نبالاق

 زوحع-ىاوت ىتك ف يار قح عمش

 سحمن كس زوز طرد دوسح ىَز
 وهل ا انوح عمش رب 5

 باوخ دنت ىسب ناشافخ ون نوح

 ناهد و قلخ و. تل. ناهد عا

 ىكش ىب ددرك زاب نيو, فق

 برزد رابو رب بفن تماسق ا

 لجا

 زو هدنك ىا ترس مه ىزوسوت مه
 سمطنم فيزا ديشروخ دوش

 وا زوي دزوسب دريه كك عمش
 باقفا زا متي دان ناي نك

 ب م 5

 ىكلسم دياي نودركت ىوس فت
 بهل وب ناور رب تس نوجحم

 ناك رف عاذذالا نانكلا فاوكحتنا نكي معلا



 هج 6.١ © نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 (ىورو)دمحاو دمحم هن"اكف دجلانبا ىراصتلا ةغلب هانممنا ىورو لطاللاو قحلانيبقرشب

 دال راو لاو كا عما تيعأ قال دلع ةارؤتلا ف مسا لاق مالثلا"ةلعا
 ءامسلا لهاىف دوت ىنال دمحم ناءرقلاىفودمحا ليمتالاىف ىمساو نانوالا ةديع ى هللا اح

 ب اوعو اديغان واج لا خقا1 وللا الخ ما قولو ثلاو تلف ”نآو ضرألاو
 صخ دقف هاوسامىفانبال دراولا صيصخمت لق كلذ نم رثك ١ تغلب دقو بقاعلاو رشاحلاو
 || هن*اك اهف لضفل وا لعتام ىلع ةدئاز ةسمخ ىل لاق هن*اكف اهاوسامب عماسلا لعل اما ةسمخلا
 كلذ ريغل وأ ةروهشم ءامسا ةسمخ ىل لاق هن'اك اهترهشل وا ةمظعم ةلضاف ءامسا ةسمخ ىل لاق

 لبق و ءامسالا هذه ناك تقولا كلذ ىف هيلا ىحوملا نال لبق و ىناعملا نم ظفللا هلمتحمام

 هءامسأ نا هيف و ةمدقتملا بتكلاىف ةبوتكم و ةفلاسلا متالا دنع ةفورعم ءامسالا هذه تناك
 # مهءاج املف 8 ركسع نال ةلمكتلا ىناك ةسْملا ىلع ديزت ةمدقتملا بتكلاىف ةدؤجوملا
 ىسع ىلا هعاجرا اماو ةقحاللات اي الا هيلع لدب اك دمحا همسا ىذلا هيرشبملا لوسرلا ىا

 انركذام ىفانسال ليث ا رساىب ىلا اعجار عما ريمض نوكو ادج ديعبف نيرسفملا ضع هلعف اك
 نآءرقلاك ةرهاظلا تازجعملاب ىا 4 تانيرلاب © ةفاك سانلاىلا ثوعبم مالسلا هيلع اند نال
 هيلاوا هبءاجام ىلا نيريثم هاذه اولاق هه ةسبالملل نوكتت نأ زوجيو ةيدعتلل ءابلا و هوحنو
 ةغلاملل ارحس مالسلا هيلع ةتنمدستو ةبيصالاب هّنن رحس صهاظ * نايم رحس 9 مالسلا هيلع

 حورلا ليث ارساو باقلا ىسيع ىلا ةراشا 2 الآ قو نحاس اذه ارق نم هدا رق هدياولو

 نع ةخلسنم بلاقلاو حورلا نم ةدلوتم اهناف ةربرسشلا ىوقلا رئاسو ىوهلاو سفنلا هينبو

 دمحأب اهرشبو ةيناحورلا راونالا ىلا ةيعييطلا تاملظلانم بلقلا ىسيع اهاعدف اهببا مكح
 ةيتافصلا تالحتلا روصب اه ءاج املف هيلع هتنم ولءل بلقلا ىسع نم دمحا هنوكلرسلا

 قالها نيهارب اذكهو نالطيلارهاظ هلدوجوال ليختمىمهو ىما اذه تلاق ةساهم الاو|

 هكسك نا زا رث راكمتست سك و ## بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم ملظا نمو له نبركتملاعم

 لوق نمبذكلا لاعتفاءا رتفالاناوهءا رتفالا و بذكلا نيب قرفلاو ٠ هللارب دزاسىم غورد

 ىرتفملاكلذزنا لاحلاو ىا # وهو # هيف ريغال ديلقتلا هجو ىلع نوكي دق بذكلاو هسفن

 سانلا ىا ىا نيرادلا ةمالس هب ىذلا « مالسالا ىلا 8 لوسرلا ناسل نم #* ىعدب ©

 ءارتفالا ةباجالا عضوم عضيف نيرادلا ةداعس ىلا هلصوي ىذلا مالسالا ىعدب نمئ املظ دغا
 ىادهعلل بذكلا ىف ماللاف رحس اذه قحلاىللا هدابع ءاعد وه ىذلا همالكل هلوّس هللا ىلع

 هللا ىلع ءارتفالا نم وأ ىواسملا ىننل مالكلا ىهاظ ضرعتب مل ناو ملاظ لك نم ماظأ وه
 ةناك دا لوسر لع راختالا ىف ىدكتلا و ايؤرلا_و تدكلاو  تنينلا وعد “ندكتللا
 مالسلا راد ىلا وعدب هللا و ىلاعت لاق اك ىلامت هللا وه ةقيقحلاىف ىعادلا نا ملعاو ٠ مالسلا

 ىئرجلا ةعيبر نع ثيدحلا ىف و كبر ليبس ىلا عدا لاق ام مالسلا هيلع لوسرلا ءيصأب
 تمانف لاق ( كيلق لقعيلو كنذا عمستلو كنبع متل هل ليقف مالسلاهيلع هللا ىتأ لاق )

 ايعاد لسراو ةبدأم عنصف اراد ىب ديس ىل ليقف لاق ىلق لقع و ىايذا تعمسو ىانيع

 )نفر
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 ثعب مالسلاهيلع انو تازحمملادعب مهم اونمؤي ملاذا ايندلاىف نوكلهم ءايسالا مثا ناك تلق

 ةمحر ,برحلا ىن مالسلا هيلع هنوك ىف و اولص أتسي الو رفكلانع هب اوعدتريل فيسلاب
 ذلاوه ى ريثاخا ايمو هعسا نهي تاتسو] نفكلا هيهاراخ ىلع ناحل اننا

 ىنعملا نوكيف هنامز- و ءدهع همدش دا رب نأ زو و هرثا ىلع ىا همدق ىلع سانلا رشحم
 تفاعلا اهم.و كدس .الو حنش :ناروغ نور ةوعد قاما ىدعيف نورت سالارل

 لاق ةوبنلا تعطّشاف ءاسالا بقع دق ىا اعباتم ال و اعرشم ال ى هدعب سل ىذلاوه و

 ةيفرعلا ةوبنلاب ىا ىدعب ىنال هناالا ىموم نم نوره ةلزنع ىنم تنأ ىلع أب مالسلاهيلع
 قلطي نأ زوحمال هناالا ةمايقلاموب ىلا ةيقاب اهناف هللانع ءانالاىه ىتلا ةيقيقحتلاةونلافالخم
 مالسلاهيلع ليث ربج ةطساوب ىجولا ”ىحمب ةلصاخلا ةيفرعلا ةوبنلا همامال ىنلا اهلهأ ىلع

 سلو ةفاك سانلا ىلا لم را ىذلاءانعم لبق فاكلا امو مالسالاهحتف هللاناف حافلا اهنم و

 تفك ىلا [ءاتغم) اعنا 'و. "لغاف مسا هله نوكيف, لفهم فرصتنال ةفاك نال حيحصب اذه

 اذا اما و اددشم فاكلا ناك اذا اذه ريقفلا لوَش ٠ ةلمكتلا ىف اذك ىصاعملا نع سانلا

 اهنم و رشبلا ديساي ىا سي ىلاعت لاق اك لوالا ىنعملا ىلا ههراشي نأ زوجبف اففخم ناك
 محرلاوفؤرلا اهنمو ديدش باذعىدب نيب سانالاريذن ةعاسلاعم ثعب هنال ةعاسلا بحاص

 عماجلا ىا متقو هللادبع و رثدملاو لمزااو سي و هط و ربثملا جارسلاو رشبملاو دهاشلاو

 ىنطصملاو دومحلاو راتلاو لكوتملا امنم و رصانلاو رونلا مسا ىلا ةراشا ٠ ن ٠ اهنم وريخلل

 ندحا أ ىاتلا جتش.متاشلا ايم ىو ؛لدج ترك روهانعواقا مزاسإا تفك اتاك

 ةوبنلا هب تنقنا امل ىا هب لمجح ىذلا متاخل اك ءاسالا لامح هنئاكف اًتلخ و اقلخ اسنالا

 هلا ءاَضق ءانلا رسكب متاخلا امآ و ةنم عا رفلادنع باتكلا هب متم ىذلا تاك ناك ثلكاو
 ناف مالسلا هيلع ىنلا ايعش هب ءامس لما بكار اهنم و مح نم لعاف مسا وهف ءايبنالا رخآ

 مالسلا هيلع ناكتلق رامْلاو سرفلاك هريغ بكري ناك دقو لما بوكرب صخ مل تلق

 ناسلو ىنرمع نارقلاو ىبرع ىنال ثالثا برعلا بحا لاقاك مهريع نهال برعلا نه

 مثالا نم مه ريغ ىلا بسنيال مب صتخم برعلا بكر لمخلا و ىنرع ةنجلا لها
 اصعلا رسكلاب ةوارهلاو نهاكلا حيطس هبءامس ةوارهلا بحاص اهنمو مهاوسل فاضيالو

 ىف لمعتستام اريثك اصعلا تلق اهكسمب ءاينالا نم هريغ ناك دقو اصعلاب صخ مل تلق ناف

 ريعبلا ةفص ىف ريثك هب لاق 5 كلذب صخنو لبالا برض

 *# | ريكنالو يدل فيعالف * ىوارهلاب برضي مث خوني 00
 ىف هلوكأىلا' ةراشأ ع لقو اسرع هوك نع ةباتك هواه يتحاضةناوك و" لا: هوك ىف

 مالسلاهيلع ىسع هيءامس قحلا حور اهنمو ىاصعيةنع سائلا دوذا ضوحلا ةفصىف ثيدحلا

 ٠ حيسمزا دعب اروا دتسرف ىادخ هنا دوخاي دمج ىنعع انخلملا اضيا ءامم و لحالاىف

 ذام ذامو دم ىنعم ةيهورلاب سطياق ربو ةيناربعلاب ىطايمح اهنمو ةينايرسلابوه ةلمكتلا فو
 ىذلا هانعم لبق و ءايلاب طبلق راف ىور و د.حا ىنعع اروصق٠ اطيلق رافو ببط بيط ىنعع



 ا
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 دمحا و دمحم هيمسا ىناعم نيب و هقالخا و مالسلا هيلع ىنلا لاعفا نيب ىتلا ةيسانملا ىلع

 فيفا نسكب كاقاو نبدا ىو ءناطماب"لاذهنع لكنا قشر ناش مضل مالك قفحلا
 مهدماحم ذا لسرلاو ءاسنالا راس دح نم لمتشاو ملا هد نوكل ةخا الاي ل

 ديحولا نسحم وه اا مالل_سلا هيلع هدمح و لاعفالا و تافصلا ديحوت ىغتقع صاعا هلل

 دحأدمحأب مسي مل نمحرلا حتف ىف لاق ٠ ىهتنا لاعفالا و تافصلا ديحوتل بعوتسملا تاذلا
 ىلا مهريغالو برعلا نم دحا هب مسي مل اضيا دمت كلذك و هلبق وعدم هب ىعد الو هريغ
 ةطقباب تيت الينعق از زانخالا وز قاهكلا/[نما ا هقؤايم وبمالطبلا هنلغ "وجو ليي: عاش ذأ

 نيادمم مهو.وه مادا نوكيا نأ ءاجر :كلذب مهءاسا: بزعلا نم ليلق موق ىمسف دمت
 دمحم و ىركلا ءآربلا ن دمم ىراصنالا ةملسم نب دمحم و ىسوالا حالملا نب ةحيحا

 عباسال ةتس مهف ىملسلا ةعازخ نب دمم و ىنءللا نادمح نب دمحم و عشاجم نب نايفس نب

 بيس هيلع رهظي وا هل د>| اهعدوا ةودلا ىعدب نا هب ىمست نم لك هللا ىمح 2 مهل

 فاتخاو ٠ ىهتنا امهيف عزان ملو مالسلاهيلعهل ناتمسلا تققحن ىتح همماىف ادحا ككشي

 كلذو مسافلأ ىلاعت هللزا م مسا فلأ مالسلاهيلع هل ليقف مالسلاهيلع ىنلا ءامسا ددع ىف
 ةهج نم مالسسلا هيلع هل ءامسا ىلاعت هءامسا .نا امكف ىلاعت هل مان رهظم.مالسلا هيلع هناف
 نف نطوملا اذه ىف ةمكحلا هيضتقتام ىلع قرفلا ةهج نم رخأ ءامسا مالسلاهيلع هلف عملا
 لونان خا ملاو اننارلا فاقد ضرالاو ءاينلا لا نالاتخعا تك" ا طع اةثازما

 ديدشتب ىنقملا اهنم و هريغ ا دمحم مل دماحمب ىلاعت هللادمح هنال هريغ نم ادمح مظعا ىا
 ءابنالا رثا ىلع فق ىذلاوه ةلمكتلا ىف و مهافك ىف و ءايدنالا بيقع ىتأ هنال هريكو ءافلا
 ةبوتلا نالوا هللا ىلا عوجرلا و رافغتسالا ريثك هنال ةبوتلا ى انهو مهران عمتا ىا

 هتما ةيوت نالوا سفنلا لتش تناك لحعلا ةدبع ةبون نا ىرئالا لهسا تراص هتءا ىف

 ةرخآالاىفالو ايندلاىف هبذخاؤبال هل بنذال نكمهمبئاتلا نوكي ىتح مهريغ نم غلبا تناك
 دوجولا وهو ةمحرلا ببس ناك هنال ةحرلاى امو ةرخ الاىف ال اسدلاىف دَحاْوِإ مهريغ و

 تقلخ امل دم اي كالول ىنامركلل ناهربلا باتك ىف و كالفالا تقلخ امل كالول ىلاعت هلوقل

 لوقلانع زرت نا ىلوالا ىلق ىهتنا لوقلا اذه مال_لاهيلع ىنلا هللا بطاخ تانئاكلا

 سوؤر ىلع ظامولا ءركذيأيش اذه ناك ناو مدا هللاقلخامل نال مالسلا هيلع ءارنالول هنأب
 هللادتع ةسسرملا مظع ناك ناو مالسلاهيلع ىنلا نال مالسلاهىلع دمع مظعت ه نوريرانملا

 | هسفنل الصا ى' لك نوكف هريغا تسيل ةيصاخو ةلزنه و.ةيئرم ءايبنالا نه ىن لكل نكل

 شاءام مظعالا نام الاوه هنال ةمحرلاى' مالسلاهيلع ناك ريقفلا لوس ٠ ةيناخ راباتلا ىف اك

 مهو مهم ذعم هللا ناكام و مهفتناو مهذعيل هللا ناك امو ىلاعت لاو نامزلاه> و ىلع ةقاب هتاستهادامو

 رح الاقبو اهدنا عفرف ناءاما ضرالاىف ناك هنع هللا ىذر لع نعم ٌوااريمالاق نورفغتما

 نب جا هنو دعل أرق و ناممتقاالا قى! ىذلا اما و مالللا هياع هللا ل وسار وهف عفر ىذلااماف

 ةحر نكي تنيك لاتقلاب كوعمملا تلق ناف:لاتقلاب تعب ةنال برحلا ىا ةمدحاملا ىن اهنه و |

 ( تلف )
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 اضيا ةفص نم لوقنف دم اماو دمللا ءاول دقعي كلذكو اهم هير دمحبف هلبق دحا ىلع حتفت مل

 ملكتو دمحاو دمع مالسلاهيلع ىلا مسا ىفهل مالعالا و فراعملا باتك ىف ماقملا اذه ىلا

 و فصلا رز هه ؛ ه5 55

 ةرم دعب ةيص دمح ىذلاوه دمحف راركتلا و ةغلابملا ىنعم هيف نكلو دوم ىنعم ىف وهو
 ءانعمل قباطم دم مساف كلذ وحنو حدمملا كلذكو ةرم دعب ةرم مرك أ نم مركملا نا اك
 اقداص همسا ناكذا هنوس مالعا نم نم لع اذهف ةسفئا ه ىماسل نأ لق 4 هامس ىل اع هللاو

 ةرح الاى دوم وهو ةمكحلاو علاق م كر عفو هيلا ىده اهب اسدلاىف دو# وهف هلغ

 هر ادم اك < ادع كيل هنا مث لخففلا رذشا مدنا .[ىبتت !زوكح بنك ةعاقلاب

 مالسلاهيلع ىسيع هركذف دمم وه ىذلا مسالا ىلع دمحا مسا مدقت كلذلو هفرش و هأبنف
 ىناعجا مهللا لاقف دمحا ةما كلت هبر هل لاق نكح مالسلاهيلعىموم هركذ دمحا همسا لقف

 سانلا دمح لبق ناك هبرل ,دمح نال دمحم هركذي نأ لبق هركذ دمحأف دما ةما نم

 اهحتش ىلا دماحلاب هير دمحم ةعافشلاف كلذكو لعفلاب ادمم ناك ثعبو دجو املف

 اذه بترت ناك فيك رظناف هتعافش ىلع دمحبف مهدي "ما هلو لغانلا دمحا نوكف هلع

 ةمكحلا كل حلت ةرخ الاىفو ايندلاىفو دوجولاىفو ركذلاىف رخآلا مسالا لبق مسالا

 ام صخو َدَجلا ةرودلسا هيلع تلزتا تفك ظنا“ و نجلا الالات هل مليون لاقل

 ةنس هلا عرش فيك رظنا و دومحلا ماقملاب صخ و دلا ءاآواب ضخو:ءاسالا رئاس نود

 ىلاعت هللا لاق نيملاعلابر هللدما رومالا ءاضقنا و لاعفالا ماتتخا دنع لوس نأ ان اءرق و
 هللدجلا نأ مءاوعد رخآ و اًضيا لاقو نيملاعلابر هللدلا لبق و قملاب مهيب ىضق و
 دعب دما ماللاهيلع نس و رومالا ءاضقنا دنع عورشم دهللا نا ىلع انل اهينت نيملاعلابر

 مالسلاهيلع هنوكلرظنا مث نودماح انسرل نو ان نو ا رفسلا ءاضقنا دنع لاقو ب رششلاو لكالا

 | ايندلا مام و ةعاسلا برش اريذن و ىحولا عاطقنا و ةلاسرلا لاصفناب انذؤم و ءايسالا متاخ

 | امو اعبجج همسا ىناعم دج اهدنع عورشم رومالا ءاضقناب نورقم انمدق اك دبا نا عم

 حضاو ملعو مظع ناهرب ءرك ذ ىفو هتفصل اًهاظم هانعمل الكاشم دماحلاو دما نم هب صخ

 هل ةمركت هدوجو: لبق تاماقملا'مَدَحأ هل مدَقأهلا_.ؤ'هتملا زكي اللا ةقنآ .نئلطغم)وب !ةتولغ هلع

 مده نا لايلاب حولي ىذلا ريقفلا لوه ٠ ىلبسلا مالك ىهتنا مالسلاهيلع هرمال اًهدصت و
 ازيمتم حاورالا ملاع ىف كاذ ذا ناك مالسلاهيلع هنا ثيح نم دمم مسالا ىلع دمحا مسالا

 ملاع نطوم هيضتش ىذلا ماتلا هدرجت ىلع همسا فورح ةلق لدف ناكمالا ميع دحالا نع

 ةعلخ ةمكحلا نم هلع هللا علخو جراخلا نيعلا ملء ىف روهظلاب فرت امل هنا مث حاورالا

 تتح اجيرع يعبر كالو نادت ام د فعوض اهلبق ىتلا علخلا ىلع ةدئاز ىرخا

 خيشلا ةرضح لاةىلاعت هللدملاو رارسالل ةيامن الو ىجراذلا دوحولا ةأشن و نيعلا نطوم

 و ىشِب .ىتش ةوجولا نم مظا ام موحنلا عقاوم اياتكيف رهطالا ه رس سدق نكيجلا

 ءاشالا لك ىف ةدوحوم ةيسانملاف ةنطاب وا ةيهاظ امس ةيسانمل الز ىث لا ىش هنم فاضنا

 ةقرطلا هذه لها نع ايبنجا ناك ناو ىلهسلاديز وأ راشأ دقلو ىمسملاو مسالا نيب ىتح
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 هبلع ورولاسغلا وتجي نمشتا نع كوعقايةالتظما ذز لوفي ل: سمناخ زاطا ال (قلسزالا دووم
 نم ىتأي نمي ارششبمو ةاروتلا نم ىنمدقت امل اقدضم ىتوك لاح مكيلا تلسرا ىا لمعلا رودي.

 هد مهرشي مهضعب لاق و ةنس نو.الثو ةثامس ةرجهلانيبو هدلوم نيب ناكو لوسر نم ىدعب

 اضيا نا ءرقلاب ريشبت هب ريشبتلاو هروهظ دنع ىسيعل ةز>عم نوكيلوا هئيحب دنع هب اونمؤيل
 قيدصتلا ىد نأ ديرب ملسو هيلع هللاىلص دهم ىا 7 دمحا همسا © ةاروتلاك هل قيدصتو

 نويدنلاهب مكحم ىذلا ةروهشملا بتكلا لوا ركذف رخأتو مدقن نم اعيمج هئاربناو هللابتكب
 كسفن نع هللالوسر اي انربخا اولاق مهنا هللالوسر باحا نع و نييبنلا متاخ وه ىذلا ىنلاو

 اهلءاضا رو“ اهم جارخ هبا ىنتلمح نيح ايؤور با تارو ىسع ىرشبو مهارا ةوعد انا لاق

 دمع انيش هموق ى لك رشب اذكو ماشلاب دلب ىلبك ىرصبو مأشلا ضرا ىف ىرضب روصق
 لبق ى رخآ هلال عضوملا اذه ىف رك ذلاب مالسلاهيلع ىسيع درفا ىلاعت هللاو مالسلا هيلع

 ىف م ىسبع ىلا تهنثا ىتح دحاو دعب ادحإو ءايبنالا عم تمح هب ةراشبلا نا نيبف انين

 سحخو ةئامسحخ مالسلاهياع ىنلا دلومو حسيسملا عفر نيب ناكمهضعب لاقو رارسالا فسشك

 ةفيرشلاةرجهلاوهعفر نيبو ةنس نيثالثو انالث عفر نا ىلا حسيسملا شاعو اميرقت ةئس نوعبراو
 مهفالتخا ىلع ىراصنلا هتماو تا ىمرشع ليربج هيلع لزاو ةئس نوعستو نام ةئاام

 تاكلملا عيمج ةعماج ةموحرم ة.ءا هتماو ةرم نب رشعو ةعبرا مال_اهيلع انيس ىلع لزن و

 ءاملعءامكح دمع ةما عن لاق ةما نم اندعب له هللاح ور اي ىسعل نورا وحلا لاق لبق ةيضافلا

 ريسسلاب مهم هللاىضربو قزرلا نم ريسسلاب هللانم نوضري ءايسا هقفلانم مهن“ اك ءايقتا رارا

 رهطالا هرم سدق ربك الا خسيشلا ةرضح لاق ملسو هيلع هللاىلص انين مسا دمحاو لمعلا نم

 ءااول لما هوك تح نم ورلد هادج رزكت كيج نم:ىتس نالهذالا سيقلت لاشك ىف

 همسا دحو اك هنا ىلع اهش' همساب مالسلاهيلع ىمال ةراشا دمحا بغارلا لاق ىبنتا دمحا دمنا
 ىسع هب رشي امف دمحا طفل صخو هلاوقاو هلاعفاو هقالخا ىف دوت وهو همدج دجوب دمحا

 دما ىف ةغلابملله يف فلالانا نمرارسالا فشكىفام هقفاونو ىبنثاهلبق نيذلا نءوهنمدمح اهنا اهسن
 شيكا وهو ىلاعت اهل, نوزنمات مهلك ءاسالا ىا لعافلا نم ةغاايم هبا ام دحا ناهجو لَو

 لاصتلا نم مهيف امل نودومح مهلك ءاسالا ىا لوعفملا نم ةغلام هنا ىناثلاو هريغ نم ادمح

 ىمتنا ا دمحم ىتلا نساملاو لئاضفلل عججاو بقانم تكا وه و ةديجلا |

 دسرت قطصم لضفو تاز قص ٠ دبا ناهج رد هكدمم رازه دصز ظ

 نوكي نأو عراضملا لمفلا نم الوقنم دمحا نوكي نأ لمتحم هيشاوح ىف خيشلا نبا لاق |

 وهو ايا ةفصلا نه لوقنم هناف دمم اذكو ىهاظلا وهو لضفتلا لعفا هو ةفص نم الوقنم
 نم هب عفنو هيلا ىده امب ايندلاىف دوم هناف راركتتلاو ةغلابملا ىنعم هف نكل و دوم ىنعم ىف
 أ مالعالاو فيرءتلا باتك ىف ىليهسلا مامالا لاقو ةعافشلاب ةرخ.الاىف دوم و ةمكحلاو معلا |

 دمحا ىنعف ليضفتلا اهب دارب ىتلا لعفا ةفصلا كلت و لعف نهال ةفص نه لوقثم لع مسا دمحا |

 دماحمي دومحلا ماقملا ىف هيلع حيتش هاذ ىنعملا فوه لاق كلذك و لحو نع هبرل نيدماحلا درحا |
 ا كك دعت يكمل ا

 2( حتف ل )
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 فصلا ةروس ه©© عه ؟©

 | تاومل ا ني كا لوبق نع اهفرص ىا « مهولق هللا غازاو# هيلع اورمتساو ىموه

 ةماقتسالا اوقراف امل ىا تادرفملاىف بعارلا لاق و لالشلاو ىنلا وحن مهراتخا فرصل

 لعجو نامالا رون" مهمولق نم هللا عزت ةمدقلا ما وا اوك رن امل رقءج لاقو كلذب مهلماع

 ىطساولا لاقو لطابلا كلاسم ىف مهلخداو قا قيرط نع مهغازأف اًمرط مهلا ناطيشلل

 ةدايعلا نع اوغاز امل مهضعب لاق و ةقلخلاىف ممولق هللا غازا ملعلاىف ةبرقلا نع اوغاز امل

 مهمولق هللا غازا هيوسو ىسموم ةلاسر نع اوغاز امل ريقفلا لوَه ةدارالا نع ممولق هللا غازا

 نم اومرخ ىن لوسر هنا ىلع ال ىسوه هنا لع قدوم اوأر مهف هتيعمح و هالو نع
 هلبقام نومضمل ررقم ىلسذت ضارتعا 5 نيقسافلا مولا ىدهال هللاو #9 ىلاعت قحلا ةيؤر

 نيرصملا .ىحلا جامم و ةعاطلا نع نيجرا-لا موقلا ىدهال ىل هتيلعب نذومو ةغازالا نه |
 ْ 5 دعم دمت وغلاىل لل ةلءاش اهناف اهلا لصو ام ىلا ةلصوم ةبادهال ةغلاىلا ةاصوم ةياده ةياوغلا ىلع
 ىلا ةاَوظن دخلا مهفصوو اذوا الوخد مهمكح ىف نولخاد محو نيقسافلا سنج دارملاو

 بواقلاغيز و رفكلاوىلا ىدؤي هنا تح لوسرلاىذا مظع ىلع لدن ةي آلا هذه مامالا
 ءاملعلان ال ركنملانع نيهانلاو فورعملاب نيرع الا نيملاعا|ىذا هعيتبو + ىهتنا ىدهلا نع

 ىلع ىلاعت هللاىلا نوعاد ءاياوالاو ءاسنالانا امكف مهاذأ مكح ىف مهاذأف ءاببنالا ةثرو

 ةيرشبلا تافصلانم ةبميبطلاو ةيرشبلا ىوقلا نوعدب مهناف بولقلا لسر كلذكف ةريصب

 قألانع لام نث بقا رون ىلا ةيقلخلا ةملظ نمو ةيولعلا ةيناحورلا قالخالاىلا ةيلفسلا

 ةيادهلادجم ىنأف اهاع لابقالاو ايندلاىلا هجوتلاب لضىتاذلا -دادعتسالا مدعل ةوعدلا لوقو

 ىلوالا ذا ىلع فوطعم اما ه5 ميس نبا ىسع لاق ذا و 8 هناحبس قحلا ةرنضح ىلا

 تايثاب هللازءا زب ع ىتو انه ناو اهلماع ىلع فوطعم رمضمل لومعم اماو اهلماعل لومعم

 ناز رفىا * لكشاوبا ىنب اي ه8 ىثاو ركذو دبعو بر نيب هعوقو ةردنل اطخ فلالا

 اقدصم مكيلا هللالوسر ىنا © هلوق ىف هّقيدصت ىلا ممولقل ةلاهسا كلذب مهادا' ٠ بوَقعي

 مهش دصت ىلا ىعاودلا ىوقا نم اهايا مالسلاهلع هشدصت ناف 5 ةاروتلا ن٠ ىدب نيب ال

 ةيويندلاو ٠ ةينيدلا روما حالص ىف اهم دبال ىتلا هماكحا غيلبتل مكيلا تلسرا ىا هايا

 نهزا لبق ىنعي تاروت ةباتكزا تسنم 0-5 هك ار زجنا نم ما هديزاد رواب قل 2

 مكيلع أرقا ىعل ثيللاوبا لاقو ٠ تسادخ دزئزا نا كما درك“ قيدصت نهو هدش لزان

 لَه مل هلعلو هريسفغ ىف ىضاقلا لاق عئارشلا ضعب و ديحوتلا ىف ةاروتال اقفاوم ليجتالا.

 ليث ارسا نب نه ميرف الاو ءاب الا ىلا بسنلا ذا مهيف هل بسنال هنال ىسوه لاق اك موقاي

 نم مدقتملا قيدصت نا ىلع لد اذه نا مث هلسن نم سهو بوقعي بقل ليت ارسا نال

 لكلا اوقدص ثيح مالسلاهيلع دمم ةمال حدم هيفف قدصلا لها رئاعش نم بتكلاو ءابدنالا

 عاد اقدصم ىلع فوطعم 46 ىدعب نم ىنأي لوسرب 8 نداد هدزم ريشبتلا # ارشيمو »

 لوسرلاىف ام امهيذ لماعلاو ةاروتلاىف ةعقاو هب ةراشبلانا ثيح نه مالسلاهيلع هشادصت ىلا

 عساب ها 9ع ناسلا حور



 هه# ه5 72 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لوق تقو لاثقلا نع نندعاقتلا نينمؤملا ءالؤهل رك ذا. ىا نيولتلا قيرطب مالسلاهنلع
 ةسدقملا ضرالا اولخدا موقاي هلوّش ةربابلا لانق ىلا ممدن نيح ليا رسا ىبل ىموم
 أ هوصعو هرمأب اولثتت ملف نيرساخ اوبلقنتف مرابدا ىلع اودترت الو. مكل هللا بتك ىتلا
 اهنم اوجر ىتح اهلخدن نلااو نيراجج اموق اهبف نا ىسؤم اي اولق ثيح نايصغ دشا

 اورصاونودعاقانهه انا التاتف كيرو تنأ بهذاف هلوق ىلا نولخاد اناف امنه اوجرخم ناف

 لثق نا:كشال ريقفلا !لوش:.. داشزالا ىف انك ةيذ“الا لك مالسلاهيلع هءوذاو .كلذ ىلع
 ىف ناكف مانصالا همم اوديع و ادلو للاَذخلا اولاق نيذلا منال حيبستلا باب نم ءادعالا
 ظفاب راشأ و حيبستلاب ةروسلا ناونع ىف ىلاعت هللا أدب اذلو ةيزنتلا ةحاس عيسون' مهتاتاقه
 لها هفرءيام ىلع ءاضقلاب ءاضقلا عفد باب نم هناو ةمكحلا باب نم لاتقلانا ىلا ميكحلا

 دعوب اوقشب مل مهن" اك كلذ اوهرك مهنا مث نيلتاقملا نينمؤملا ةبلغ ىلا زيزعلا ظفلبو هللا
 اودعاشت اذل و هتاحبس هللاىلا ز>علا ةيسن ةطرو ىف اويستحم مل ثيح نم اوعقوو ةيلغلاب هللا

 ةيذا مالا ىلوا ةفلاخم نال مالسلا هيلع هل ةيذالا تاصح دعاقتلا اذهو لاتقلا نع

 ناو قسف هتعاط نع جورخلا ناو ق> لوسرلانا ىلا ىدوم:ةصقب ىلاعت قحلا راشأف مهل
 ذايعلاو طخسلاباب نم اهمدعو ةمحرلا باب نم ةيادهلا نال ىلاعت هللا بوضغم قسافلا

 هلصأف ٠ نم هورك ىا 6# موقاي © هباقع و هءاذع مبلأ وب هيضغ و هطخس نم ىلاعت هللا
 ادرفم نوكي ذئايح هنال مشلاب موق اب لبقل ءايلا ريدقت الولو مما 2 1 [كطاوقاب
 ١ 6 ىتوذؤتمل#9 مهاب نمو ءاسنالا نأشوه ام ةقفشلاو قفرلاب ءادنوهو مضلا ىلع ىنيبفةفرعم

 ناكنالا#ا نضيام ىذ'الاو ره مكنتما اهف نايصعلاو ةقلاذللاب ىا . ارم ديناتر ىارج

 ىذا سوفاقلا ىف لاق ايورخأوا ناك ايوساد هتابنقوا ةمجىفوا هسفن :ىف اما ررم نم
 ءاوفا ىف ءاذيالا ظفلف ىهتا ءاذبا لقت الو ةيذا و ةاذا و ىذا هححاص و ىذأ الا لعف
 هللا لودسر. ىا!نوملعت "دقو 3 نيفنصلا ضعب تاراع ىف هارت اعرو طاللغالا نم ماوعلا

 الو عقوتلل ال ملعلا قيقحتل دقو اهبس ىننو ةيذ'الا راكنال ةدك وم ةيلاح ةلمج # مكيلا
 تاخد اذا و قيقحتلل نوكت لاخلا ىلع تلخد اذا دق نا اولاق مهناف ليلقتال الو بيرقتلل

 ىا ملعلا رارمتسا ىلح ةلالدلل عراضملا ةغيص و ليلقتا نوكت لابقتس-الا ىلع
 تارا نم دس رهظ ام ةدهاششما امتع ناننيطق الع“ نوئملعت: مكنا.لاحاو
 مكماع ةيضق نءو ةرخ الاو ايندلاريخ ىلا عدشرأ ال مكيلا هللا نم لس ىلا
 ىتءاطإ و هلل مظعت ىميظعت ناف ىتعاط ىلا اوعراست و ىمظعت ىف اوغلابت نأ كلذب
 اضيا ةفلاسلا ممالا نم تناك دق ةيذالا نأب' مالسنلا ةيلغ ىنال ةيلست هيفو هل ةعاطا

 رثك اب ىذوا دقل ىسوم ىخا ىلع هللاةخحر ) ثيدحلاىفو فخ مع اذا ءاليلاو مهئابه“ ال
 هذه نيقفاالا ضعب لاق فئاطلا مثانع مسق امل مال_اهيلع هنا كلذ و ( ربسصف اذه نم

 ظ # اوغاز املف 9 كلذ لاقو فيرشلاههجو ريغتف هللادجو اهب ديرأ امو اهيف لدعام ةمسقلا

 طة دع درمان ادعاادرلا ا لل نيرا لاقط الل
 2 ىموم )



 فضلا ةيلارقب هيت 65 هج

 ظ لاضتانمالاو ]يكاد لا ةئينأت حصا علا نم ندا!( ذهتوذقرككو الخ زج هلعاةنلظب عج نايذب ْ
 || لاقي" اني ندّووا نب راوتسا صرلا رداصصملا جانىف لاق مك هماكحتساو ضعللاب ءانيلا ضعب ا

 هيمسنق هيلع نيللا عضوب مح < راغص راب صرب انييع + امهنع هللا وخر سابع نبا

 هضعب صر نايذبب للخو ةجرف ريغ نم مهصارتىف نيهشم مهنوك لاح ىنعملاو صوصرملا ةكم لها |
 ىنامم اك مكحم ىا ا وطلع ةنالقر قيعاازلا#كاقو 0 رم تفضرو: ضعب .ىلا ||

 ردناشيا مدق تايثزا تسةانكر يزرازا هتحردنا انب ماكحسا ردناشيا ابوك ىنمي صاصرلاب |

 اوًماضت ىا ةالصلاىف اوصارتو ءارفلا لوقوهو ٠ نديبسج زاب ركيدكيبو برح ةكرمم |
 ةمحر ماقملاذه لثمىف ةمح لاف نمطايشلا كلل ال ةالصلا ىف مكب اوصارت مالسلا+ لعلاق ام ايف
 ىفْش نايفس لوق هيفاننالو صوصرملا ناينيلاك بكانملاب ةاذاحلاوا للخلا دس نم ديالف |
 نعو ةنئسلا دصاقملا ىف م ءريغفف كاذف عارذ ىثللث ردق فصلاىف نيلجرلا نيب نوكي نأ |

 م ةفصلا هذه ىلع نوفططبال ناسرفلانال الجار لاتَلا لضف ىلع ليلد هبف مهضعب
 ةمينغلا نم نعمهس هلزا لجارلا ىلع بك ارلا لضفىلع ليلدلا ريقفلا لوش ٠ فاثكلاىف |

 ةلحار اودحم و املا نلجار أوناك دموي نيماسملانال صارتلا ىلع مالسلا هيلع ثحامأاو |

 نون وكي فيك نينمؤملل هللانم ملعت اذه هنع هللاوضر ريبجنبا ديعسلاق اليلقالا اهوحنو |

 ةلاسرىفواناسناللل ضرعت ةجالالا فصل نم جورلا زوحال اولاق كلذلو مهودع لاتقدنع

 جورخلا ىفو اف فالخالو زها ةصرفك هيلا لقتنملا ماقملاىف رهظت ةعفنموا مامالا هلسرب

 لاتقلا ىلع اضيرحنو ةداهشال اياطو ودعلل اباهرا :كلذب سأبال فالخ ةزراسمال فصلا نع
 ادا هو زابملا» نزوككاماو.هتعر هللا ا]وناني لاا رجوا»ءزجر#ةنسؤالا كر يبدا دروالإل ]يقال

 نمحرلا حتفىف لاقرببخ ةوننغىفو ردب مون. مالسلا هيلعىنلا بورحىف تناك اك رفاكلا املط
 نيقابلا نع طقس ضعبلا هلعف اذا قافتالاب عيطتسملا ىلع ةيافك ضرف وهف داهلا مكحاما
 "”ىطابتلا نع رجز با الاؤف فالخالب نيع ضرف ريصي ودعلا مو وهو ماعلا ريفنلا دنعو

 عضوم مضلاب ةتؤممون ناك امل هناربخلاىف ىورو داهملا ةلضف ىلع ةلالدو عراستلا ىلع ثحو

 م”فوعتلا لمعت تناكشأ هيف :تلاتلظ. ىأ نبا نوح هيفا/لتقا:مالنعلا» .كفاراتتل
 مما( .راقلإلا :[نسنإلا :دحتا ادت ها: ئيضضر !ةخلل ونزل نب هتانتع .ناطتخلو :ليركا للا ا3

 لتق ىتح لتاقف مكبر مدعو ىذلا اذه ساجملا له اي معادان يسوديلع هللا ىلص,هللالوسر
 هللالوسر باع ا ىلع صن ناك و هللالو_سر نعاش ىراضنالا ةحاور نب هللادبع ناكو
 صا و مكلا سلجأ نأ ترما لاقو امون. هللالوسر هيلا سلجو هنابح ىلع هدحسم ىف

 ةرهاظلا ءآ دعالاعم اما داهملانا مث رارسالا فشك ىناك همالك ىف ىضمي نأ ةحاور نءا

 دهاجملا مالسلاهيلع لاق و ناطيشلاو سفنلاك ةنطابلا ءا دعالاعم اماو نيقفاذملاو رافكلاك
 ةعاطلاىف ةدهاملا مظعاو بونذلاو اياطخلارجاه نه رجاهملاو هللاةءعاط ىف هسفن دهاج نم

 فئأاتسم مالك © هموقل ىموم لاق ذاو 8 سفنلا ىلع قشتو ءانفلارس اهيف نال ةالصلا
 ىللا هه بطوخ رمضع ةيلوءفملاىلع بو_صنم ذاو لاتقلا كرت ةعانش نه هلق امل ر رقم
 تح 2 الا

 ( مالسلاهيلع )
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 ىناضغب مظعىا هواعفام حبق ةياغل نايب مالكلاو هتمكحو هملعىف ىنءع لعذلل فرظ هللادنعو

 هللا هبح ان ندو رانلاهلف هللا هتّدم ٠ ناك ةيضوغممهو ةس وق دشأوهف درجملا لوقلا اذه ىلاعت ٠ 2ك

 دنبكتو ديوك ىنخس هكره ىنعي تسماع تبا املع ىضعب دزنو ( ىنثاكلا لاق ) ةنجلاهلف
 دنا كرت دو> و دشامرف ريخ لمعبار قلخ هكزين املع نا ايو تسلخاد باع نيرد
 دون دهاو> تسايس نبا

 «  مظع تعلفاذا كيلع راع #* هلثم نانو لح نع 0

 ىسانلا ظعف تظعنا ناف كلسفنن. ظع م نبءااي مالسلا هيلع ىسع للا :ىلإمت هللا حوا و

 ناسك نينح ىابمل هكديد جارعم بشرد مالسلا هيلع ريمغس ترضح و ىد ىجتساؤالاو

 . ديدي رب ّئ نيشنا ضارقمب '

 رسفم نادان ىئثوكن لمح ردرك ٠ ار ىوك ريسفت مله ىوكب نمزا
 ىريىب خاش ىنكت لمعرك ١ معا هل لمع رج متادن ٍلع تخ رد 71

 الام لوقا نأ ىتورمأتا مهل لاقف انثدح هل ىلق مث تكسف انثدح فاسلا ضعبل لبق
 نوصأتأ سانلا ىلع صقانا ىنتعنم تايا ثالث هللاهدحر ىطرقلالاق. ههاتقم لجعتسأف لعفا

 نولوقت مل اونمآ نيذلااهبأ اي هنع اهنا ام ىلا مكفلاخا ناديرا امو مكسفنا نوسنتوربلاب سائلا
 ىا اضيأب ركنملا نع ىهنلاو .فورعملاب مالا: كرتي نم.قحىف:دنعولا درو: دقو نواعفت الام

 ىلع فيكف ةيهانتم ةجردىف اممم لكىلع ناك اذا فوخلاف لمعلا كرتينه قحف درو اك
 ىلاعت هللاب ذاصلاو اذكه نامزلا اذهىف:سانلا رثك او فورعملانع ىهنيو ركتملاب أي نف

 مَْْلانم ناف هىفينأ هللاةعاط هيف المع هسفن مزلأ نه لكىلع بجو ةي الانا بابللاىف لاق
 هوحنو ةقدصوا موصوا ةالسص ىلع لل هلوقك !ادتيم بره: ردياما:مزتاملا) اذا طرش اءزااش

 ىلاف مدق نا هلوقك ةبغر طرشب قلعام وهو حايم رذنوا اءامحا ءافولا همزليف برقلا نه

 كالام لاقف فالخ هيفف ةقدص ىلعف اذكر ش هللاىنافكن ا هلوقك ةيهر طرشبوا ةقدص ىلعف |

 اهقلطع اهمال الة ةياآلا مومعو مزليال لوق ىف ىفاشلا لاقو هب ءافولا همزل ةفينح وباو

 بح هللانا # طرشي ديقم ىا قلطم نم ناك هجو ىا ىلع هلعفيالام لاق نه مذ لوانت

 مهنع يضرب ىا هنيد هالعاو هتاضرم قيرطيىف #« هلبسيف © هللا ءادعا # نولتاَشب نيذلا
 دعب ىلاعت هدنع ىضرم وهامل نايبوهو ٠ مصخ ربارب ردءدز فص ه« افص #9 مهيلع ىنثبو |

 عقو ردءافصو لاتقلاب دءولا نع ةرايع هواقام ناىف حررص النحو مانع نتناول ء وعام ناسا

 نيفوفصموا ممشنا نيفاص ىا نولتاّش لعاف نم ةيلاحلا ىلع هبصلو لوعفملا وا لعافلا عقوم |

 © صوصرم ناش - :”اك »8 را>بشالا و سانلاك وتسم طخ ىلع ”ىشلا لعج "نا فقلاو ْ

 ءانبو اينيءانم مدهلادض ءانبلا سوماقلاىفو طئاخلا نانبلاو ىلوالا لاحلاىف نكتسملانم لاح ١

 موضع لاقو صوص سمع 1 هبلعلد عجالدحاو ناينبلاو ىلا ءانيلاو ةباسو ةنيو اناس: |
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 فصلا ةروس ه<©# هه 2 ْ

 ا ١ لاصتاصرلاو هريك ذنو هئبنأت حصإ علا نم وحنلا اذهو ةلختو لختدح ىلع ةناينب عمج ناينب |
 لاق ياتي ندزاوأ رب راوتسا صرلا رداصملا جانىف لاق مك هماكحتساو ضعنلاب ءانيلا ضعب ا

 هيمسيق هيلع نبللا عضو مرانسواجا سري رجلا عجل ضو امهنع هللا وضر سايعنبا

 هضعب صر نابذبب للخو ةجرف ريغ نم مهصارتىف نيهشم مهنوك لاح ىنعملاو صوصرملا ةكم لها
 ىنام “اك مكحم ىا نطو طوع ناظر تيعاززلا#كاقو ١ مران د مخ شوو, نيف الل
 ردناشيا مدق تايثزا تانك ر يزرازا هتحردنا انب ماكحسا ردزاشيا ابوك ىنعي صاصرلاب |
 اوًماَضت ىا ةالصلاىف اوصارتو ءارفلا لوقوهو ٠ نديبسج زاب لكيسكللاو.نالجاقكا نسوا
 ةمحر ماقملاذه لثم ىف ةمحرلاف نيطايشلا كلل ال ةالصلا ىف مكي اوصارتمالسلا+لعلاق اك اوف ٠
 ىفش نايفس لوق هيفانبالو صوصرملا ناينبلاك بك انملب ةاذاحلاوا للقخا دس نم دبالف |
 نعو ةئسحلا دصاقملا ىف اك هريغىف كاذف عارذ ىثلث ردق فصلا ىف نيلجرلانيب قوكياذأ ْ

 م ةفملا هذه ىلع نوفططبال ناسرفلانال الجار لاتقلا لضف ىلع ليلد هيف مهضعب '
 ةميغلا نم نيمهس هلنا لجارلا ىلع بك ارلا لضفىلع ليلالا ريقفلا لوش ٠ فاشكلاىف

 ةلحار اودجم ملو ابلاذ نيلجار اوناك ذئموب نيماسملانال صارتلا ىلع مالسلا هلع ثحافاو ْ

 نوناوكي فيك نينمؤملل هللانم ملعت اذه هنع هللاوضر ريبجنبا ديعسلاق اليلقالا اهوحنو
 ةلاسرىفواناسناللل ضرعت ةجاحلالا فصلانم جورخلا زوحال اولق كلذلو مهودع لاتقدنع ٍ

 جورخلا ىفو اهف فالخالو زهْش ةصرفك هللا لقتملا ماقملاىف رهظت ةعفنموا ماهالا هلسرب ْ

 لاتقلا ىلع اضيرحتو ةداهشال اباطو ودعلل اباهرا كلذ سأبال فالخ ةزرابمال فصلا نع

 | اذا ةزرامملا نوكت اءاو هنع هللا ىهنام ىلا اجورخوا ءاير هيف نال. كلذل دحا زربيال لبقو |

 نمحرلا حتفىف لاقريبخ ةوزنغىفو ردب مو مالسلا هيلعىنلا بورحىف تناك كرفاكلا اهلط
 نيقايلانع طقس ضعبلا هلعف اذا قافتالاب عيطتسملا ىلع ةيافك ضرف وهف داهلا مكحاما |

 ”ىطابتلانع رجز ةي الاف فالخالب نيع ضرف ريصي ودعلا مو وهو ماعلا ريفنلا دنعو

 عضوم مضلاب ةتؤممون ناك ال هناربخلاىف ىورو داهجلا ةلضف ىلع ةلالدو عراستلا ىلع ثحو

 مرو بلا لمعت تناك هيفو بلاط ىبأ نا رفعج هيف للف ماشلا فراش

 مهما نيذلا ها نمل نا كهتغ هلا ىذر ةحاور نب هللادع ناكحح و سوماقلاىف

 لتق ىتح لتاقف مكبر كدعو ىذلا اذه ساجملاله اي معادان مسوهيلع هللا ىلص" هللا لوسر

 هللالوسر باكا ىلع صم ناك و هللالو_سر نعاش ىراضنالا ةحاور نب هللادبع ناكو
 صا و مكلا سلجأ نأ ترما لاقو امو. هللالوسر هيلا سلجو هتابح ىلع هدحسم ىف
 ةرهاظلا ءآ دعالا عم اما داهجلانا مث رارسسالا فشك ىفا همالك ىف ىذع نأ ةحاور نبا

 دهاجلا مالسلاهيلع لاق و ناطيشلاو سفنلاك ةنطايلا ها دعالاعم اماو نيقفانملاو رافكلاك

 ظ

 ظ

 أ

 ةعاطلا ىف ةدهاملا مظعاو بونذلاو اياطخلا رجاه نه رجاهملاو هللاةعاط ىف هسفن دهاج نه |

 لن اتتس م هموقل ىموم لاق ذاو 8 سفنلا ىلع ىق_كتو ءانةلارس ٠ نال ةالصلا ظ

 ىلا + بطوخ رمضم ةيلوعفملا ىلع بوصنم ذاو لاستقلا كرت ةعانش نه هلبق امل ررق# ١
 ا

 (مالسلاهيلع )
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 . ىفاضغب مظعىا هولعفام حبق ةياغلنايب مالكلاو هتمكحو هملعف نم لعفلل فرظ هللادنعو
 هللاهبحانهو رانلاهلف للاهتقمنف ةيضوغيمو ةينوقم دشأوهف درجلا لوقلا اذه ىلاعت ءتمكح
 دنكتو ديوك ىنخس هك سه ىندي تسهاع ثنا قلع ىضعب دزنو ( ىنثاكلا لاق ) ةنلاهلو
 دنا كرت دوخ و دشامرف ريخ لمعبار قلخ هكزين املع نا ايو تسلخاد باتع نيرد

 دون دهاو> تسايس نبيا

 #« مظع تعلفاذا كيلع راع # رش ىلاتو ولخ رع ةحاألا

 َس مجهم ننرايإ م لج يسع ىح انلا ظعف تظعتا ناف كس. ظع مم نبااي مالسلا هلع ىسع ىلا ىلاعت هللاىحواو
 نامسك نينج ىاهل هكديد جارعم بشرد مالسلاهيلع ربمغيسب ترضح و ىنم ىجتسافالاو

 ٠ ديديرب ى نيشتا ضارقمب '

 رستم نادأن نئاؤكت: لمعد روركاد“ ل ارا ىوك يشع م8“ ىوكب نما
 ىريىب خاش قكت لمع ا ا ماد لع تخ رد راب

 الام لوقا نأ ىنتورمأتا مهل لاقف انثدح هل ىلق مث تكسف انثدح فاسلا ضعبل لبق
 نورمأتأ سانلا ىلع صقانا ىنتعنم تايا ثالث هللاههحر ىطرقلالاق ههاتقم لحعتسأف لعفا

 نولوقت مل اونمآ نيذلااهبأ اب هنع اهنا ام ىلا مكفلاخا ناديرا امو مكسفنا نوسننوربلاب سانلا
 ىا اضيا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا كرتي نم قحىف ديعولا درو دقو نواعفت الام

 ىلع فيكف ةيهانتم ةجردىف اممم لكىلع ناك اذا فوخلاف لمعلا كرتينم قحىف درو اك
 ىلاثت هلارذاملاو | ارنكح نامزلا ده ىف نيانل | نثك ءاو فو رسملا رع قفين و ,وكشملاب ضاي عزم

 مزَنلا نم ناف هىؤإنأ هللاةعاط هيف المع هسفن مزلأ نه لكىلع يجوب ةب الازا بابللاىف لاق |
 هوحنو ةقدصوا موصوا ةالص ىلع لل هلوقك (ادتم برغإ رداناءزئلملا| اذا طرمت !مزلأاش

 ىلاغ مدق نا هلوقك ةبغر طرشب قاعام وهو حايم رذنوا اءامحا ءافولا همزليف برقلا نم

 كالام لاقف فالخ هيفف ةقدص لف اذكر ش هللاىنافكنا هلوقك ةيهر طرششبوا ةقدص ىلعف |

 اهقلطع اهمال الة ةياآلا مومعو مزليال لوق ىف ىفاشلا لاقو هب ءافولا همزلي, ةفينح واو

 بحب هللانا 8 طرشب دي ىا قاطم نم ناك هجو ىا ىلع هلعفيالام لاق نه مذ لوانتن
 منع يضرب ىا هيد هالعاو هتاضرم قيرطيىف « هلبسيف هه هللا ءادعا « نولتاش نيذلا

 دعب ىلاعت هدنع ىضرم وهامل نايبوهو ٠ مصخ ربارب ردهدز فص ه6 افص هه مهماع ىندبو

 عفو رد عمهافصو لاتقلاب دعولان ع ةرايع هواقام ناىف حرص اذهو هدنع تودمث وهام ناب

 نيفوفصموا ممفنا نيفاصىا نولتاش لعاف نم ةيلاخلا ىلع هيصنو لوعفملا وا لعافلا عقوم |
 © صوص صم ناش معاك راحيشالا و سانلاك وتسم طخ ىلع 'ىثلا لعجم نأ فدلاو |

 موقع لاقو ص وص ص 0 هلعلد عمجالدحاو ناذلاو لا ءانلاو ةناشو ةدو اناشو 1
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 تيل 2 حا

 فالخالب ةريشع عيبرا امأو ةيكم للقو ةميده' فصلا .ةزوس: ريتسفت

 م © محرلا نجرلا هللامسب جم

 تايواعلا نه 4 تاومسلا ىفام 88 مظعلا ىلعلا هبانجم قابال ام لك نع هز و هلل حبس »
 ريغنم هايشالا عم هحبس ىا اسفناو اقافا ةلباقلا تايلفسلا نم # ضرالا ىنامو # ةلعافلا

 # ززعلاوهو © هدمحم حسسيالا 'ئثنم ناو ىلاعت لاق م دوحومو دوجوم نيب قرف

 مكحالو زيزع الف ةمكحلاب الا لعفبال ىذلا « مكحلا » ديربام الا نوكيال ىذلا بااغلا
 هحدست هلوفصت دارأ نم رارسالا فشثكىف لاق هحسست بج اذإف ءريغ قالطالا ىلع
 ىوهلا راضوا نع فصيلف هشيع ةنملا ىف هلوفصي نآدارأ نمو هلق هسفن رانا نع فضيفق

 اولق نيملسملا نا ىور * نولعفتالام نولومت+ل ف ايمسراناما # اونمآ نيذلااهااي هه هنيد

 تلزف ءوهركداهحلا لزتاملف انيضناو انلاومأ هنف انلذبل_ ىلاعت هللا لا. لامعإلا يحاب انملعوأ
 افيفخت اهفلأ تفذح دق ةيماهفتسالا امو ةرالا ماللانم ةيكسم ملو ءافولا كرتب مهل ارييعت
 نولعفتالام لعفن نولوقت ”ىُد ىال اهانعم اهرئاظنو مفو معىف اكاعم امهلاهعتسا ككل

 مهلوقىلا ههجو ام او مهلعف مدع ةقيقلا ىف خيب وتلاوريعتلا رادم نا ىلع فورعملاو ري! نم

 اضيا هيدعولا لب طقف دوعوملا ريخلا كرت سيا ركلملانا نايسب مهتيصعم فعاضت ىلع اهسن

 دوعوملا كرتوه ركنا انا هنم مهفل نولوقنام نولعفتالم ىلقولو افورعم هنوبسح اوناك دقو

 ءامشالا عيمج ملاع هءال لاحم هللانم ماهفتسالا نال ماهفتسالا ةقيةحام نه دارملا سلف

 هنأربخانا هنالريخلانم هلعش الام هسفن نم ناسنالا لوش نأىلع خيبوتلاو راكتالا دارملا لب

 افلخ ناك هلعشبالو ليقتسملاىف هلعش نأدعو ناو ايذاك ناك هلعش ملو لالاو ىضاملاىف لعف

 فالح اذهو دعوملا فالخاو بذكلا لوانت مالكلا اذه فاشكلاىف لاق م مومذه اهالكو

 نيديرملا ههارذح ىلقبلا سأ | ىعىفو هيلع ماال هنافراذعالا نم رذعل هداعبع في لفدعو اذا

 قحلاقيرط نع اوعطقتبو هللا تقمىف اوعشبالثل اهلا اوغابي مل ىتلا تاماقملا ىوعدي اورهظي نأ
 تأيملو دوهعلاب فوي مل نمو قوقحلا ضعب كرتىف رباك الارجز اضياو لطابلاب ىوعدلاب

 ىر# ةزعلا ةطبقىف ريسا هنالربي دنالو لعفدسعلل سبل اضياو ةقيقحلاو قا ىلا لصيمل قوقحلاب
 ىئداو.ءالوم-ئسذقف كداعشوا”ثينآاوا تلفن لاق ف ةثفملا اففزواتشكو ةرالقلا ماكحا هيلع

 تاليوأتلا ىفو ىمعل نم ناسنلا نال برقا نايصعلا ىلا ناك ةعاط هسفن نم دهش نموهل سلاف

 ةداهش نطابلاناساب اهنو>دمب و ىهاظلاناسلب ايندلا نومذتمل نودلقملا نوذمؤملا اهمااي ةيمجنلا

 مكتاسلب داهجلا نوحدمتوا ةينامسجلا تاذالا فانصاو ةيناوبحلا تاوهشلا عاونا مكباكترا
 اتقمربك اذهو ايندلاو سفنلا ىلع مكلابقاو قا نع مكضا ىعاىبعل دب كلذو مكبولش هنومذتو

 هيف سئبو ممل بابزم ربك 6 نولعفتالام اولوقتنا هللادنع اتقمربك ف لاق اك ىلاعت هللادنع

 هارب نا ديدشلا ضغبلا تقملاو مذلاب صوص ل اوه اولوقتنأو هدعب ةركتلاب رسفم مهم ريمض
 تقملا حاكن



 هللا اولا مكليو دوهملا رمشعماب مالسلا هيلعلاق اهماون' نم اوسْنِي ادانعو ادسح رفكلا ىلع |

 دوولا هب دارب 3 ىلع تالا دبؤملا ةاروتلاىف توحاملا لوسرلا مهدانعل امف مهل قالخال ١

 هللا 0 قاوعلا روبقلاك مه>اورال مهداسحا 0 ماتلا ءافاا كلذو رارطضالاب ١

 : < لا 3 نورشعلاو نماثلا ءزحلا

 | امل دوهلا لقو ةيورخالا ةمح رلا نو مهل ةمجحرال مولع بوضخم مهلك نال رافكلا سئخ

 رزانخلاو ةدرقلا مهنهلعجو مهلع هللابضغو دوهلا ق>ىفىلاعت لاق دقو نيرثك الا لوق

 مهرفكل ٠ ترخا زا دندش ديمون ىنعي عمطلا عاطقناسأللا © ةرخ الازم اوسئيدق

 هن أب مهملعل وا ةياغلا ءادتبال نءو ةرفكلا ةءاع اموش داري نأ ىلع مهناَشا مدعو ام

 اورصا امل مهنكل ةمايقلاب نونمؤي باتكلا لها مهنا ىندي ةرخ الا باوث نم ربدقتلاو

 اكو اوماسأف قحي مكتنج ىناو امح هللالوسر ىلا نوملعتل مكنا وه الا هلاالىذلا للاوف

 نيذلا اهنم سني اك ىلا مهنه نينثاك ىأ رافكلل نايبنه 6 روبقلا باانم رافكلا شي
 مهءالتباو مقملا اهميعت نم مهنامرح اودهاشو لاحلا ةقيقح ىلع اوفقو مهنال مهنم اونام

 هربق ىف عضو اذا رفاكلا نا لتاق» لاق اهنع سأيلا لامكب مهفصو دارملاو مل“ الا اهاذعب

 لوف ىرذأأل لوقف كس ندو كند امو كير نم هل سن 2 راهنالا ديد كلم هانا

 حتفيف كل اذه لوشو روشااو ليولاب وعدبف رانلا نم كتلزنم ىلا رظنا هللا كدعبأ كلملا

 20غ رسمك ن وكف ةنللأ تلا تكنو تنمأ "تنك ولف" لب ةزخأ' نذ اذه لوكف هنأ أب
 ىنعم اف 0 ةقلعتم نم ليقو ةنملا ريح ص ساو مف هلا ل02 م هؤاحر عطقن. و

 | نادبال! ىلا ةراشاةي الاىفورويقلا عض وم ةربقلاو تيملا رةمربقلاو رفدكلا وهو مهسأيةلعب راعشالا

 مهقالخا روبق قيض جورخنعا وش ناشكلا ناد ةماعلا ةنييفلا للا" تلا شمل

 نمو ةفيثكلا بححلا لهانم مهرئاس اذكو ةنسحلا مهتافص ءاضف ةعس ىلا ةئيسلا

 كي'اكايندلاىف نك هلوق مالسلاهلع ىلا راشأ مكاذه ننكع ىلع هلاح نم رو.قلا باكا

 تولملا لق رايتخالاب اونام ند مهورومقلا باح 0 تك دعو لييسراعوا بيض

 لامكي مودقلاو هيلا عاقبلا بحاىف نفدلاو ةدايسلا لا هل نم ةمرحم ةدامسلاب منا

 هبدلرخفلا ديزع مايقلاو هيلع ىريشلا

 هيج ىك تاكا لوقر م. 4 همطاأف ى“. قع ,انادح

 دوجوردناكد زادبامرج هك .٠ وجم نكرظنا راكدنوادخ

 زين ميراد مثج نيمه ىقعب ٠ زيزنع ىدرك و نايلدب اراموج
 | سمح ةنس روهش كلسىف مظتنملا ناضمر رهش نم ريخالا رشثعلاىف ةنحتمملا ةروس تع

 فلاو ةئامو ةرشع



 ةنحدلاةروح ه<# 5 145١

 متلف اراك مهلتقو اراغس مهاني رتلاقف نههدالوا ناتقي الو لاقف طق ةأرما تنزام دنه
 مستو ىقتاتسا ىتح رمع كحضف ردب موب لتق نايفس ىبأ نب ةلذاح اهنبا ناكو ملعا مهو

 دشرلاب الا ان'يمأت امو حبق صال ناتهملا نا هللاو تلاقف ناتمب نينأي الو لاقف هللالوسر

 انسفنا ىفو اذه انملحم انسلجام هللاوتلاقف فورعمىف كندصعي الو لاقف قالخالا مراكمو

 رسكلابرطقلاو ىرطق بون نهدباو هيدي نيبو نهعباب ماللاهيلعهنا (ىورو) '”ىثىفكصصعن نأ

 تايبنجالا ىديا ساسع نع ايقوترخ الاف رطلاب نذخأيو"هنم فرطب ذخأ. دوربلا نهب رض
 نواع طرتشي مالا هيلع لعحف هنم لفسا هنع هللا ىضر رمح هءهو افصلا ىلع سلج هنا (ىورو)

 مالسلا هيلع هرماب ءاسنلا عيياس ناك هنع هللاىضر رمع نا ( ىورو ) نهاصآ رمعو ةعيبلا
 ىلعتفقو ةأرمما فلك مالسلا هيلغ هنا.( ىودو ) افصلا دنع هنه لفسا وهو هنع نهفليتو

 رهظالاو امنع هللا ىضر ةمطاف ةلاخ اهنع هللاىضر ةحيدخ تخا ةميها ىهو نوعيابق افصلا

 هللاىما اءالا طق ءاسنلا ىلع هللا لوسر ذخاام هللاو اهنع هللاىضر ةشئاع تلاقام ربشالا

 اهلك ىلعا كتسباب دقي نينلع دخاب اذإ روش ناكو طقا 1 سا فك كنا لويناو ةايفك يقسم |كأو

 تانموملاركداع اذار ىتلا اع[ كروشي و ارتست انوا ل سيور قرع اها اذا تانمان ل
 عيب اهنا ريقفلا لو ٠ نكيإب دقف نقلطنا نهل لاق نهلوق نم كلذب نررقا اذاف كلا
 ملعتو طاتحالا ىضَتَس عراشلا ماقم نال ءاسنلا نود ىدب* الا سم عم لاجرلا مالسلا هيلع

 هتحفاصم زاج تاياورلا ضعب ىف م نهل هنع هللاىضر رمع ةطاصم زاج اذاف الاو ةمالا

 لاجرلاوءاسنلا عم ةعيبلا تناك ةلمجابو هجو لك نه رمع نم الاح ىلعا هنالنها مالسلا هيلع

 ءا رقفلا نيب ةنسحتسم ةداع تناك كلذ نمو هللالوسر لعش هتنسو هللا صحي اعورشم ارضا

 هيلع مالكلا انميشا ام ىلع ناش الا رونا اديدجتو نامالل اتيشت ةبوتلا ةدارا نيح ةيفوصلا

 هلوق ةيمحنلا تاليوأتااىفو عجراف اهف اهنم فرط لك انرك ذو حتفاا ةروسىف ةعيامملا ف

 ةعيرش تح ةلخادلا ةنمْؤملا سوفللا ىلا ريشيو حورلا ىى بطاخم لا كءاج اذا ىنلا اءأاي ىلاعت

 اهفراخزو اهتتيزو اهتاذلواهتاوبشو ايندلات حلا نم رًادشههلاب_ نك ربشبال نأ لع كنعياس حورلاىج

 هعم قافالاب ىوهلا عم ىا نينزي الو ةئيدرلا هنافصو عبتملا ىوهلا قالخانه نقرسي الو

 ةمناحورلا رطاوخلا دالوا نددرب الو نءاءال ىا نهدالوا ناتش الو هل عايتالاو

 لمحت مل اع نيعدبالىني نهلاجراو نومديا نيب هنيرتش ناتهب نيتاي الو ةينابرلاتاماهلالاو
 اياطعلا نهالو ديرفتااو ديرحتلاو تاتياغلاو تازهاكعأا نه ةيولعلا بهاوملا نم نهل

 | فورءعهىف كدصءن الو املا دعب نغابام نبءال ملستلاو لكوتلاو عرولاو دهزلا نم ةيافساا

 | كيدب نيب نممءبابم لبقاف ىا نهعيابف فاصو الاو قالخالا نم نهصأتام لك ىف ى

 | تافل كلا نءكراونا لظىفنهاوخد ىلق نه» عقو امم هللانهل رفغتساو صالخالاو قدصلا

 | نوم رب نت؟ مر ةيعرشلا تاقفاوملاب اهرتسي روفع هلل نا ةيعبطلا تاقفاوملاو ةيعرسشلا

 | ٠ كىهوركأب دنيكم ىتسود # اموق اولوتنال اونمآ نيذلا اهنأ ا ©. ةيعببطلا افلا
 مهو اوسمي دق اذكو اموقتا ةفص © مهلع هللا بضع # ةداوملاو ةالاوملا ىنعم انه ىلوتلاف
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 ”نيدلاف هع ىهنام ناكرا نهاتس الاصخ ةعيبلا ةفصوف مالسلا هيلعدقالوسرل ةيآلا هذهيف
 لاستغالاو جحلاو مارضلاو ةاك زااوةالصلاو ةداهعشلا تس اضياىهو هب ساامناكوأ رك ذي لو
 !رتشا ىلع هينتلا,ناكفو لاخ ؛لكو :نامز لك ىف مناد اهنع ىهنلا نال كلذو ةيانلا نم

 ةمئام نوكمتال ءافلا ناف ابف لماعاا وهف اذال باوج « نهعيابف 8 دك او مها مثادلا

 هتااصا روهظو هرما حوضول رك ذب ملامو رك دام ىلع نهعبافر ئاإ .ةعزابملا نم. سا وهو

 كنياب اذا نهعياب ىا مالسالا نءاعكو ندلا ناكرا رئاسو ةاكزلاو ةالدلا نم ةعياملاف

 نمو باوثلاب دعولا وه لوسرلا ةهج نم ةعيابملا ناف ءايشالا هذه ءافولا ىلع باوثلا نامضغب

 ةعراتسملا ىلع" نيل نيتي نم ,نك-ذ ام (نيسياتم دسشو قبس كهتعاط مازنلا نخ. الاإةهخ
 ىفام ىلع ةدايز © هللا نهل رفغت_-او © اهلا نها ةوعد ريغ نه اهيف ةبغرلا لاك عم اهلا

 هللانا لف بودل رتسلاو بوناذلل ةرففملا .ملط رافغتسالاو باوثلا نامض.نم ةعيابملا نمض
 هيلع نعياب اع نيقو اذا نه ريو نهل رفغيف ةمحر لاو ةرفغملا ف غلاه ىا 7 محر روفع

 قحتسم درارن ناعا هدنبات ىنعإ ناعارب تسفوقومتمحر ندب وكس نامدىمم دومرف را

 دشن قول دوخ“ تمحر ا ىنعي تمحرب تسفوقوه» ناعا هع نمو دوشأن تمحر

 ريقفلا لوق ٠ هنهدن سكره تسزب ع قرفوت ( عارصم ) دسرت نايا تلودب ىنك
 هتمحر نم وهف نهقحىف مالسلا هيلع هدبح ةعافش لو.ق ىلا ةراشا نهل رافغتسالاب ىمالا

 ةمايقلا موب. ىلا هلاماو هدابع عم ٠ دافتسساف حتفلا ةروسىف مالا اذه ممع دقو ةعساولا

 روفغلاىف ةغاابملا لعل ىبطلا مامالا لاق ضايفلا وهو مموربو مهنغيام لضفلا اذه رح نه

 هاتيصعم ليزي هنال رفاغ هلا نيْاصلا ضعب لاق اك ةيمكلا رايتعاب رافغلا فو ةيفيكلا رامتعاب

 كينذ اضيا كيس ىللاعت هبال راذعو ءوسااكلاعفا ةكئاللا ىضش هلال روفغو كتاوند ن 90

 نا هم ىف ل نا بخنام هيخا ن٠ رتسي نا هنم فراعلا ظط>و ىحتسل ' رك

 هيلع ماعتالاو هنع حفصلاب هيلا ' ىلا 'ىفاكيو هنع ردنب ام زواحت و هيف ناك ام نسحا

 وه هنا ةمرظعلا هتافصب نيفصتمو ةعركلا هقالخاب نيقاختم انعم نأ هناحبسس هللا لأن

 مالسلاهيلع هنا ىورف حتفلا مون نهل مالسلا هيلع هتعيام ةكا ىف فليخاو محرلا روقفاا

 سمشف ءام نم حدش اعدو ءاسنلا ةعيب ىف عرشو افصلا ىلع سلج لاجرلا ةعيب نم غزف ال

 افوخ ةركنتم ةبقص نايفس ىبأ ةأرما ةيتع تذب دنه تءاحف نودبا سمت مث هدي هيف
 هيلع لاق املف ةلثالا نم دحا موب . هنع هللاوضر ةزمم هتعنص امل اهفرعي نأ هللالوسو نه
 مانصالا انديع.دقلهللاو تلاقفب اهنعأر خنجر تمفز ابشدهللاا نكستالاوأ ٌّ نكمي ابا مالسلا

 داهطاو مال_-الا ىلع لاجرلا عدابت لاجرلا ىلع هتذخا كانيأرام اسما انياع ذخأتل كباو |
 | هلام نه تيما ىناو ح.حش لجر نايفس ايا نا تلاق نكرم الو مالا هيلع لاق املف

 كدحعضف لالح كل وهف تيداام نايفسوبا لاق ىل لحنا ىردا ام اريسي ايش ىا تانه

 لاقف اهنع اهءف كنع هللا افع هللا ىأاي فلس امع فعاف م تلاق دزه تنألاقو مالسلا هيلع |

 | باق ىلع ثرعلا ءاسن باق ناكوا هنع هللاوذر ايدل لاقف ة 5 رجلا فدا لهو تلاقف نين الو |
 غ1 ا



 ةنحتمملا ةروض | هت فلن ©

 رخ اعنص دعبالا مورلا هيف خفتيالا لجرلا ءام نال لزعلا فالخم ديصلامكح اهاف ةالا

 هب ىضرلا رابتعإب امأ ءاسنلا ىلا لعفل! دانسالعلو ةايحلا هل ام نوكي الف محرلاىف ءاقلالاوهو

 ةيدعتلا ءابلا # نهلجراو نييدبا نيب هنبرتشي ناتهسب نيتأيالو  اهجوز سمأب هترشابعوا
 عاونا حقا نوكف اريحتم هلعجتو هشهدب ىا هيلع تاوالككملا تهس ىذلا تدكللا ناتبلاو

 هلغش ملام هيلع لاق ىا اناتبمو اتهو اتمب ارمع ديز تبع لاغردص» لدالاىفوهو بذكلا

 كنم ىدلو اذه اهجوزل تلاق اذا و ه. توهم هب تب ىذلاو توهيسمو رمحو تهاب ديزف

 ىرتفم هنوكب هفصو مث ناتملا سفن هلعج هلعش ملام هيلع تلاق ىا هب هتتمب طقف ةتطقتلا ىدل ْ

 ءارتفاو هقلخ اذا ابذك نالف ىرف لاش قالتخالا ءارتفالاو بذكلاب نهفصويىف ةغلام |
 لعاف نم لاح هنا ىلع بصن وا ناتهل ةفص هلا ىلعرج عضوم ىف اما ها لت يفللا

 هنةلتحم ىا هنيرتش ىف بوضتملا ريمغلا نم لاحوه فوذحع قلعتم نمديا نيب هلوقو نتا

 بهذ ام هب تويملادلولا ناتملاب دارملا نوكي نأ ىلع نهلجراو نهمدبا نيب هدوجو اردقم |

 جاوزالا ىلا هنيسنيف ىنزلا نم دلوب, نيتأينأ نع نيببن ىلع ىنعملا سياو نيرسفملاروهجج هيلا |
 ةنطقتلا ادلو نهجاوزأب نقحاي نأ نع نهجن دارملا لب نينزب الوب هلوق ىهن كلذ نال

 ىذلاىنطب ىف كنم ىدلووه اهجوزل لوقتف دولوملا طقتلت ةأرملا تناكو عضاوملا ضعب نم

 ادي نيب ىرتفملا ناتبلاب هنع ىنكف ىلجر نيب وه ىذلا ىحرف نم هتعضوو ىدي نيب
 ىبصي نجمالو ىنعملاو اهباجر نيب هجرخو اهيدب نيب هيف هلمحم ىذلا اهنطب نال اماجرو
 كرشلاب لصتن ىتلا رئابكلانم ناتملاو مهل ناتربو ءارتفا هناف نهجاوزا ريغ نم طقتلم

 ىلع هنع نهاهتو هب نهرمأت ايف كرما نفلاختال ىا #* فورعم ىف كنيصعي الو
 ةئيسلا نوؤشلاو ا.يمؤيق نيدلايف امسح فرع ىتلا ةنسحلا رومالا فورعملانم دارملانا

 | فورعم وهف اكرتوا العف هللاةعاطف قفاوام لك لق اكاهنع ىهننف هف اهحبق قرع ىلا

 ليولاب ءاعدلاو ةحاتلا نع ىبلاوه هنا نه نيرسفملا راك ا ضعب نع ىور امو |
 ةأرملا ثدحح»ناو :ةجؤلال سوح« رافاوأع ةذضنإوا نكدتقلا قلحو بوثلا قيزعو |

 مرحم محر ىذ عمالارفاست نأو مرخم ريغ لجرع وام ناو مرحم ,راذ الا .لاجرلا

 ركمملا لباقيام فورعملا نم دارملا نوكينأ لمتحيو صيصختلا دعب ميمعتلا اذه“ نوكف |

 دييقتلاو امهل ةعماج ةياآلا نوكتل فورعملاب صاللاذهو ركتملانع ىهنال هلقام نوكف

 | ىف قولخم ةعاط زوجتال هنا ىلع هينتلل هبالاصأيال ماللاهيلع لوسرلانا عه فورعملاب |
 وهوريغ قخىف :فيكف :مالسلاه لع“ ىنلا«ةعاطيف كلذ طرشالا ةنال ١ قلافعا ةلضَعَم

 ركنا فزاد ال ةالالا ةعاطأ ناب رغم لوفد ىاكللا نيعىف'لاق اك للان ذاب عاطل الا هلوقك

 هللاوصع دقف ءاصع نمو هللا عاطا دقف لوسرلا عاطا نم نال هللا نيصعي الو لب لو |

 أ اهضعب صاصتخا عم نه امف اهعوقو ةرتكل نهقحىف رك ذلاب ةدودءملا رومالا صيضختو

 | كلذك مث هنم احبقىتدأ وهام ىلع حبق الا مدق هنا تايهملا هذه نيب بيئرتلا هجو و نبع |

 | ىلاعت للارك ذبابللا بحاص لاقو نيني اهف بلغ الاو رهظالا وهاممدق اذلو اهرخآ ىلا |
 0 اكل
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 11 وا لاثتما ىف عسولا لذرو هتءاط 1 مهلوسر ة ةمالا ةعياش ماربالاو ماكحالا ىف اه 8 ظ

 ةيلغلا ىف مهطاصع مايقلاو مهروما ريبدنو باوثأاب دعولا مايا هتعياممو هلةنواعملاو همامناو

 ةدهاعملا كلت ىلع نيسان اوناك نا ناسحلاموب مهل ةعافشلاو ةنطانلاو ةرهاظلا مممادعا ىلع

 هلةعاطالا هسفن ىلع بجوا اذا ناطاسلا لجرلا عياب لاَ كةدعاوملا ىضتقم وه اع نيمئاق

 نه مهلاوماو 3 وفن طفح هسفن ىلع بجواو مهحاصم مايقلا لبق اذا ةبعرلا ناطاسلا عيابو

 كارتشالا نم اه .ةزاذءاوقالا م ايها هك أيش هللا نكرسشيال نا ىلع 8 نيلاظلا ىذيا

 ىلع ىنعملاف ءايرلاوه ئازلا ةرغضالا كزرشالو هلممعتلا زوو ريك الا كرشاا دا رملازا يهاظلاو

 ههجولاصلاخالا نلمعيالو هللا ريغاهلا نذحال نأ

 ( ظفاشلالاق )

 انقنكيم رواد راكرد لعدو باق هر 1ك . ىرواد زور ه6 ىعروأب ابوك ا

 ”ىشثلا لوانتل عرسشلا ىف كلذ راصو ءاف>ىف هذخا هلسيلام ذخا ةقرسلا *# نةرسيالو

 ةقرسلا حبق ىف ىفكيو قح ريغل دح الام ندخانتال ىا صوصخ ردقو صوصخم عضو ند

 ىب رش دقع ريع نم ةأرملا ”ىطو نازل زلا 4 نينزيالو ِ قرواشلا ءل مالسلا هيلع ىللاذا ا

 ةعماجملا نع ةرابع ةغالاىف ىبزلا نءدلا رهظملاق ةلعافملا ردصو» 0 ل حصل لم اذاو رصقشت ْ

 لتس مالسلاهيلع لاق همالكمت ملاملا نايثاو ةطاوللا هيف لخديو مارحلا هجو ىلع جرفلاىف

 مده هلع هللاىخر رك فلا, ناؤتااهيقوذغا ةنعاسا قدر الع نا كلو هب لوعفملاو لعافلا

 هنأ شا "ىنأ" نم :قوعلم“ مالسلاهنلع ”لاقو: ةحاضملاّنم' ايأرام بلسم كلذو اطئاخ امهلع
 عاملاةمرح ىلع نوماسملا قفنا بابالاىف لاق حاب اهلبقىف اهربدنم نايتالا اماو اهربدىف
 هناا» حلا مموتكالا بهذف هيف عماج نه ىلع ةلافكلا كوحوْيف' اوةلتخاَو ضيا هز ف ظ

 مالسلا هيلع لاقو همالك م هيلع ةرافنكتلا بوجحو ىلا موق بهذو رفغتسف هياع افك ال ْ

 تعمسام لاق ةميهلا نأشامامهن هللا ىضرسابع نءال لق هعم اهولتقاو ه ولتقاف ةمبم ف
 «(نهدالوا ناتشالو 8 كلذك ام عفت واهم هعنوا ةيكرازعلو اك لوو نيا

 عزتتال مالسلا هيلع لاق ةياهالاىفاكرقفلاو راعلا فوخ ءاحا نومفد أ تاننلا 5 ل ْ

 ( ظفاحلالاق ) ىتش نمالا ةمحرلا |

 مدا ربما هءار رد هن قوش هع دراد ردار هيردار هب ع ظ

 مي ىردب هاوخد همهارا رمل . رداما' لدحو تك هريظ ارا رادد ا

 نهظفا'اهلع ىىظر ملف اهنم كرها نك رثغل وفسج !ةمااتخلا جوز ديشرلان وره نا كح

 ريسفنتىف م ْنهلمح نطقسف ءاود ن رششيالو لاّشو امهلعابضغ نيبح نوره امهفدف اهلمح

 هقلخ نابتسا امدعب دلولا طاقسال ةحلاءملانم ةلباقلا عنع باعّتحالا باصن ىفو ثيالا ىنا

 سابال ليقف هلبق اماو امون نيرشعو ةئاه ةردقم خفنلاو ةنايت_سالا ةدمو حورلا هيف خفنو

 اهل .اهنال نمض مرطاديص ة ةضس مر فلنا اذا اك ةارحلا ءاملال امذال هركي للبقو لرءلاك هب |

 ( ةايلا )
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 نيملسملاىلع بجو مهلا ترجاه ىا نيماىلا ىلا رفاك ةأرصا تناف اذا اهرهم رافكلا
 ةأرملا هذهرهمنم ةتئافلا هتجوز رهم لثم رافكلا ىلا هتأرما تتاف ىذلا ملسملا اوطعي نأ

 ةرجاهملاذه رهم اوطعي نأ مهل زوجي الو ةتئافلا هتجرز رهمل ضوعلاك نوكيل ةرجاهملا

 مكحلا ما ةوسن تس نيرجاهملا نينءؤملاءاسن ن٠ نيكرشملاب قنبر عج لق راك اهحفن

 3“ تحن, تناك ة ما تشب ةيطاوو ىرهفلا دادشنب ضايع تحن تناك نايفس ىبأ تن

 ةدبعو نامعنب سامش تحنتناك ةيقعتشب عوربو ةملس ما تخاىهو هنع هللا ىضر تاطخلا نب

 ماشه تحن تناك لهح ىلا تب دنهو رودبع نبو رمت اهجوزو ةلضن نب ىزعلادبع تنب

 مالسلا هيلع هللالوسر مهاطعاوهنع هللاوضر رمت تحن تناك لورج تب موثلكو صاعلانب
 تبحلانم هريغبال # هب منأ ىذلا هللا اوقتاو 8 فاشكلاىفاك ةمينغلا نم مهئاسن روهم

 ن.امكح مهضعب لاق ىلاعت هنم ىوقتلا ىضتَس ىلاعت هب ناميالاناف 4 نونمؤم 8 توغاطلاو |
 ةيبآلايفو . .تينكر | خوييتمر ماكجيا نبا تشك عفتيم نوج دوب قاب دهع ىاقبات تانآ

 اجرخ ةلهاجلاف نيوخا نا ( ىكح ) رشف ارش ناو ريخف اريخ نا ةأفاكملا ىلا ةراشا

 ٍءافتصلا تحانمرامهلا تحرخ حرا انداملف ةافص تحن ةرحش :لظىف: الزنف نيرفاسم

 كلا اذه نع رفتو انلغالا ةمحلإ ذعر وظن, ىم ىلا رج .قالاه ردا لاقفراااراتيد اهني

 هعماساف ذخأف هيلع ىنأف لاملا كردتالو بطعت كلعل ىردنام لاقو ءوخا هاهنف هذخأتف

 هيحلا تردابف اهلتقت لو اهسأر تحرج ةبرض اهريضف تجرخ ىتح ةيجلا دصرو
 ابو_صعم ةبحلا تجرخ دغلا ناك اذا ىتح ماقاو هوخا هئفدف اه نعوملا تعجرو هتلتقف

 ِكلذ- نع نأ تيهن دلو كياصأ اع تاتضرام: هللاو ىنا ءذهان لاقف:“ ىث اهنن سبا ١ سأل
 ةيملاتلاقف هيلع تك ىلا نيعجرتو كيرضأالو ىننررضتال اننيب هللالعجت نأ كللهف

 كيخأ ريق ىرت تنأو ادبا ىل بيطتال كسفن نا معا ىنال ىنال تلق ملو لاقفال
 ٍفريشو ةافاكملا رس (ةياكتللا| هذه زنموووهظف_ةجشلا ةذها نك تارانلو كلا يظنالا وع

 ئروا 6 ملط ك٠ ىروا كنجو شاخرب هن نمو أ

 يك نورك ىدنتب تجاحهج ٠ ىئوخو فاطا, دبارب ىراكوج

 درد م*رب تكلي ىزور 5ك. درخ صفا كرك ىا ىمرت قع

 | هنمؤم ناتزوب دنيا نوح # تانمؤملا كءاج اذا ظمظعتو فيرشت ءادن © ىنل ااا

 | هناف حتفلاو تلز' ةردقم لاح ىهف ةءيابما تادصاق ىا كلل تاعيابم ىا # كنعياس
 ا
 ةسفنا عش عييابملا ند ةعببلا ترمس ءاسنأا ةعيس ىف عرش لاج رلا ةعس نم غرف امل مالسلا هيلع أ

 أ
 ا

 ١ اهل اهيشت ةعيامم نريعزملاوب نعإ ةدهاعملا تامادق ةئدث» :. ةمكح ميياماعم نوكتل رخ هلا دب ٠ ىلع |

 طعي ملو رافكلا ىلا ماسم ةأرما ٍتنافزا ىنعي رفاكلا اهجوز اونؤنالو اهومتجوزت ىتلا

 | جرخم موني لك مايا ةثالث هيلع اماقأف 2000 اذه نا الاقف امهللا هتقاأف ارانبد لمحت ةيح

 | امو الام دادزال ةيحلا عين ركش لب لب ريا عضو. رحل ا

 أ هدب نيعبا. أ حا عدي نأ ةعبانملا نح سانلا ةداع نمو عبييلا نم ةلدافم ةعياسملاف ةنجلاب
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 نايم دش عطق:م هجوز تمصع نوح ة.سرافلاب و اهرهم ام اهحوزت نم اذيلا ترجاهو ْ

 دوخ ةيحاصب هك ارب رهم دنك در: هكدباب: كنيه سي هتمؤمو رفاك نايقو ةرفاك و نمؤم

 صمأ وهو ماكحالاب نوبطاخم راف كلانا ىلع لد اولأ_با و هلوق ىهاظ و ٠ دنا ءداد |

 اوديو ىلاعت .هلوق_ىف:اك مزاللا ةدارأ/ و موراملا قالطا ليف "نم ازاخم ءآدالاب نينمؤملل'
 ماكحالانم يالا هذه ىف رك ذ ىذلا # مكلذ ف مهباع اوظاغا و ىنمي هناف ةظلغ مكيف

 ديك أتللفنأتسم مالك # مكن, مكحم  ىلاعث هلوقو ىعارب نال هبهللامكح ام  هللاوكح ف |
 نهال هلوق الا كلذ دعب مكحلااذ» خسن مث نمحرلاحتف ىف لاق هب لمعلاو ةياعرلا ىلع ثحلاو

 ةمكحلاهيضتقت ام عرشي # ميكح مكحلاصع ميلع هللاو إذ نها نولحي مهالو مهل لح |

 لاقو ةصاخ ةلزانلا كل ىف نامزلا كلذب اصو_صخم اذه هللا مكح ناك ىبرعلا نبا لاق ةفلاملا 0

 كسمال ةببدحلا مون شيرق نيبو هللالوسز نيب ناك ىذلا دهعلاو ةئدهلا هله الواو ىرهزلا |

 تلزت امل هلا ىور دهعلا لبق تاملسملا نم هءاج نمي عصي ناك اًذك و قادصلا درب محو ءاسنلا

 نوك رمملا باو نيك رسشملا نهحاو را ىلا تارجاهملا روهم نم هباوصماام نونمؤملا ىدا ةب الا

 .اندنع مكل ملعنال نحن اولاق و نيالا نهجاوزا ىلا رفا وكسلا دوه» نم نكهات نأ
 'ىثلا دعب توفلا  مكتاف ناو 8 ىلاعت هلوق لزنف هباوهجوف ”ىش مدنع انا ناكناف أسم
 هيلع لد تالفنالا وا قيسساا ىنعم هنمضتل ىلاب هتدعتو هك اردا رفع ثيحم ناسنالا نع

 جرخ ىا مكنم تلفناو مكقبس ىنعملاو رافكلا ىلا ىا مهجاوزا تيهذ نيذلا اون: آف هلوق

 ناتو ىلاذامثرذا دوك تؤف زكا ا'وأ ةنددوافلا ورث الو يدرت ريغ نم: هاف كنه فاو |
 رهع و مهرادو رافكلا ىلا مكجاوزا نم دحا ىا 6 رافكتلاىلا مكجاوزا نم 'ىث» 0

 ١ ةركذلانال ممعتلا ىف عاشالاو ريقحتلل ءهقوم ”ىث عاّشاو هب ”ىرق دقو ٠ دياينامش تسديوا |

 تاج ونزل فانصال ةطاحا:رهظأ د حالا نم معا وكيل 'ىشلاو.ماؤمعلا دبش طرشلا قايص.ق |
 1 مكتاف وا اهوحتوا ةمالا وا ةرهاوا ةيمحعلا وا ةيب رعاك ءاسنلا ند فاصو عون ىا ىا

 ةأرملا ىه انه جوزلاو هتفصو فوصوملا قباطتيل فاضماا فذح ىلع مكجاوزا روهه نم

 | نء ةأمادترت لو ىفقث اهجوزتف ترف نايفس ىنا تنب مكسحلا ما ىف تلزن امنا ( ىور )
 ىهو ةبقعلا ن» © متيقاعف فه كلذ ريغ ىنأ.-و اوملسا نيح شيرق عم تماساو اهريع شيرق |

 رخ الا لعف بعام هدحاو لكلعفءاح ىاامل؟ ىف هرحاص لج رلا بقاع لاقي ةب واذملاةبقاءملاوةبونلا
 مه. زلو نيما ملا ىلا ةملسم رفاكل أمات رجاهنأب رهملاءا دان ءمكشب ون و مك تبقع تءاجو ىنءملاو

 هتحوز رهم لأب نأ مزاورافكلا 1 مدا أ سا تنام رفاكلا اهج وز ىلااه رهم ءادا

 | كاوا ءاسنروهمءالؤه ءادا نم نبرفاكلاو نيملسملا ىلع هبمكحام هيشمهنماهج وزن نمتةدترملا

 | هوحنو بوكرلاىف بقاعتباك هيف نوبقامتب مأب ىرخا ءالؤه ءاسن روه» ثثلوا ءاداو ةران |
 | قاوم رخآآلا ء[دا ٍكقفي نأ مزليال رافكلاو نيملسملا نم .دخاو:لك هادأفالاو بوانقي ىا
 | نيكعلابو 'قثارخاآلاقيزرفلا مزاينأ ريغ نم ةددعتم ارارم :نيقرفاادحأل ءادالا هجوت نأ

 | ةرجاهملا نع ىا # اوقفنأام لث» مهجاوزا تيهذ نيذلاوت اف © ءادالاىف نورقاعتي الف |
 2 ا سوم 20 يي يي5253535353235235

 (ىتلا )
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 لاق ام هئاسن نم اهع ندتعي الف :ةكع.ةرفاك ةأنما هلا تناك نم اًمهتع هللاوضز نساع نا
 وا ةكمب ةرفاك ةجوز هل تناك نه ىنعع حاكتلا انه ةمصعلاب دارملا ريسفتلا لها ضعب

 اممصع عطق نيرادلا فالتخا نال هلاسن نم اهدعيو اهب دتعي الف اهلا تعجرو تدنرا

 ةيسرافلابو ةدعو صبرت ريغ نم اهتخابو ةعباربو اهاوس عبرأب جوزتي نأ هلزاحف هنم

 ىلا ةزاتتشا :نوكيف:.٠ دب زفشما فتم نانو -راقنز آو ةرقاك نانازا نقاشا كت ينشب "انو

 مهترجحو نهجاوزا مالسا دعب نرجاه الو نملسا امو رفكلا راد ىف نيف ىناللا مكح

 هلوق ةيباقم اوكسمم الو هلوق نوكيف رفكتف برألا رادب قحلت ةملسملاه» ىبخنلانعو
 نجرخ و نملسا ىتاللا مكح ىلا ةراشا لا مكءاج اذا هلوق نا ىنعي تانمؤملا مكءاج اذا
 نجرخونددنرا ىناللا تاملسملا مكح ىلا ةراشا لا اوكسمي الو هلوقو رفكلاراد نم

 نهجاوزا نيب و نهني حاكتلا دقع لاز نيريسفتلا ىلعو رفكلاراد ىلا مالسالاراد نه |

 حاكتلادقع ةي الاف اهم ديرأ عملا ىه ةمصعلاف نيرادلا فالتخاب مهنع نهتمصع تعطقناو |

 نوني و مكي, ناك اب اودّمتال ىا قالطالانع نهايا نهجاوزا عمل ببس وه ىذلا |
 نلوكطولا بيك عقت ةيفنل ادنع ةقرفلاو نيرادلا فالتخا لوصح لق نئاكلا دقعلانم |

 هللا لوسو تنبب بز تناكو ةقرفلا عوقو دعب قالطلا ىلا ةجاح الف مالسالاراد ىلا |

 ونا ماقا و مالاسسلاهيلع ىنلاب تقحلف عينرلا نبا صاعلا ىبأ ةأرعا مالسلاو ةالصلاهلع

 ناجوزلا ماسااذاومالسلاهيلع هللالوسر هلع اهدرف ملساف ةنيدملاىنا مث اكريشم ةكع صاعلا
 ناك ناف'ءازملا تيلتلا اذاو قانغالاب املإكلا6 7 ]2 امه ةيباتكسلا جوز ملساوا اعم

 ةقرفلا تعقو اهب لوخدم ريغ تناكناو قافنالاب هنأرما ىهف اهتدع ىف ملسأف اه الوخدم
 هن أسما ىهف ملَسأ ناف مالسالا هيلع ضرعي ةفينح وبا لاق و ةثالثلادنع اخسف ناكو امه

 ةفينح أى طنعأ اقاللط ةقارفلا» هذال «نوكتاو غالثسالا رع“ هئاب "ا امنت وها تقلا قره الاتوأ |

 أ اذا ًاماو؟قامالا ولف الواب الامد انتاكما 11كيلو كوت 12 انقر |

 'ءخاتنالاب ةادارلا لاح "ةقرقلا عفن كلام وب ةفينح ونأ لاقف نيءلملا نيجوزلا دحا دنرا |

 | خسفنا لوخدلال بق اه دحا نه ةدرلا تناك نا دمحاو ىبفاشلا لاقو هدعبو لوخدلا لبق

 | ةدعلا قاد دينا لقا ناف ةدعأا ءاضقنا ىلع ةقرفلا تعقو هدعب تناك ناو حاكلا

 هلبقو رهملا اهاف لوخدلادعب ةجوزلا دئرملا ناك نا م امءاضقناب خسفنا الاو حاكنلا تبن ا

 نمحرلا ميتف ىف اذك قافنالاب هلبق فدنلاو هدعب لكلا اهلف جوزلا ناك نا و اهل 'ىثال |

 اولا لاو بخان 1 كد عدبلا لها اوقفاون الو ةي الاف هللاهمحر لبس لاقو

 مكدحا ةأرغا تدنزا اذا ىا رانقكتلاب تاقخاللا يكئاشن روهمأ نء دبا ءدزك اجّرخ

 نينمؤملا صعب بولق ةيرطتل اذه لعاو اهجوزت نمت اهرهم اولأاف برحلا رادب تقحخلو |
 مكتمرافكلا ىا # اولأسيلو »© هنع ءانغتسالا ماركلا لاح ىهاظف الاو ةلداعملاو ةلباقلاب

 )أ ا م ةغنأ ارجل لك ناني كك تاردجاهلملا مهجاوزأ روهم نم » اوقشا ام ِِ



 ةعاسلام وقتال هنال رابخالا ضارقنا ىلا رييغتلاذه لازنال امويف امون اعوساف اظوبسا ارهشف |

 «# ؛:دؤ © نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهدبطقل مهرا_عظاف دارفالا لقا الا مهلا دتهم ل باطقالاف نطالا ىلع صالا اذه ىنبم

 ارهش اماعف اماع ُةفئاط لك لاوحا ريغتب نأ عقو ةمايقلا تبرق املو ةمكحلانع جراخ

 مكبر اوقلت ىتح هنم رش هدعب ىذلاو الا نامز مكينأبال عوفرملاىف و رارشالا ىلع الا

 ( ظفالا لاق )

 دوج( بامور لوكا اوك لكتشو ل. نافل كنق“ قدمو غ!ركبا وز

 | نوذخأي باحصاو نونراوح هتما نم هل ناك الا ىلبق ةما ىف هللاهثعب ى نم ام ثيدحلاىفو

 الام نولعشب و نولعفب الام نولو فولخ مهدعب نم فلخت اهنا مث هىمأب نودتقيو هتنسب
 مهدهاج نمو نءؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو نمؤم وهف هدب مم دهاج نث نوممؤي
 | مال كلاهيلع لاقو ملسم هاو لدرخ ةبح ناميالانم كلذ ءآرو سيل نمؤم وهف هبله
 لوا و هلام ىلاسسال رقلا وا ريعشلا ةلافع ةلافح قو لوالاف لوالا نوحلاصلا بهذي
 ىوه لها و ىده لها ةفئاط لك ىف ها رقفلا ىف مث ماملعلاىف مث ءا مالا ىف ناك ريغتلا

 موق داوس رثك نمو مهنه وهف موقب هبشت نم ناف مب نيهشتملاوا ىدهلالها نم نكف
 ناو مهبساحم بسوح و ممتمز ىف رشح مهلمج ىلع اموق بحا نم ثيدحلاىفو مهم وهف

 ىا ةئيفسلا تحنج لام ثلاثلا مكحلاوه اذه ه مكيلع حانج الو 8 مهلمعب لمعي مل

 احانج ملا لك ىمس مث احانج قا نع ناسنالاب لئاملا مثالا ىمسو اهيبناج دحا ىلا تلام
 رافك جاوزا نهل ناك نا و نهوجوزنتو تارجاهملا اوحكشت ىا * نهوحكتنت نأ ©

 ظ

 # نهروجا نهومتين | اذا 2 راقكشلا نه>-اوزانيبو نهس لاح نهيهالساْناف ترا رادفف

 نه>اكنىف رهملا ءانا طرش اهمدقتام هلع لد فوذحم اماو> ةيطرشوا ةضحم ةففرظ اذا

 ءاتنا نب ءاشبا ىضتق .مظنلا ىهاظ ن“ال رهملا ماقم موال نهجاوزا ىطعأ ام نأب اناذيا
 ةقيقح درب مل و نهروهم ممزتلا ريستلا ىفو رهملا ليبس ىلع نييلا ءاتيا و جاوزالاىلا

 ةفيدح ونا ةيالاب لدتسا اه ومزتلي ىأ دب نع ةيزجلا اوطعي ىتح ىلاعت هلوق ىف اكءادالا
 رخآ الا تب و ةمذب وا املسم برهلاراد نه جرخ اذا نيجوزلا دحا نا ىلع هللاهحر
 ىفوتملا ىلع الو ةقلطملا ةيمذلاىلع الو ةرجا-هملاىلع ةدعلا ىرب الو ةقرفلا تءعقو ايهبرح

 | ىف هجو لك نه حانلا ىنن ىلاعت هنال الماح نوكت نأ الا اه>اكن حيببو اهجوز اهنع
 أ ىبأ لوق ةيادهلاىفو ةدعلا اهيلع الاق و ةدعلا ىضم ديه ملو روهملا ءاستنا دعب نهحاكن
 0 ناك نم مالسلا هيلع لاق دقف الماح تناك اذا اماو ةدعال هنا مهدقتعم ناك اذا اهف ةفينح

 4 رفاوكلا مدكعل اوكف الو » هريغ عاوز هءام نيقسي الف ةدلاسلا مويلاو هللاب نمؤي

 صضصوةمصع 0 مصعلاو ءانلاب ىدعلو «٠ نادوارد كند كاسمالاو عيبارلا كفل وه اذه

 ةشاظ مالا نم ناتفئاط رفاوكلاو ةرفاك عمج رئاوكتلا و بيسو دمع م هب مصتعلام

 تقاو ةردهلا نع تديرا ةشاطو برا اراد: ق زفكلاىلع تتلو ةرحهلا نع تالعق

 لاق و ةبجوز ةقلع الو ةمصع تاكرشملانيب و مكنيب نكيال ىنعملاو رافكلا اهجاوزاب

 («(نبا)



 ةتحللا روس ه<©©# 8 1٠

 . ناعيا ناتو دكا نتج راد نام از نزع
 نايبل لوالا نالوا نييناجلا نوعا نم لحلاىفذ ىفكيف الاو ةمرحلا هك انلراماإرركشاول |

 مكحلاوه اذه هي اوقفنا ام موتاو» ديدجلا حاكنلا حانتمانايبل ىنالاولوالاحاك-ل الاوز |

 ام دارملا ناس ,وا كلذ و روهملانه نيبلا اوعفد ام لث٠ نهجاوزا اولسعا و ىا ىناثلا

 تن ةعيبسس تاغ ءانددر مكنم انءاج نم نا ىلع ناك ةيبيدّلا حاص نأ روهملاوه اوقفنا
 اهل ايلاط ىعوزخلا رفاسم اهجوز لقأف ةديدحلاب ماللاهيلع ىنلاو ةملسم ةيماسالا ثراحلا

 نا ناسل تلزتف انم كان ١ نم الع درب نأ تطرش دق كاف فام لع ددرا دع اي لاف

 قنا ام اهجوز ىطعأف تفلخ هللالوسر اهفاحتساف ءاسنلا نود لاجرلا ىف ناك امنا طرشلا |
 ءاسنلا فعضل ءاسنلا نود لاجرل در امنا و هنع هللاوضر ره اهم جوزتو قافتالاب رهماوهو

 مامالا وه اذهب بطاخلا نا بابللا ىفو ةنتفلا ىلع ريصلانع نه زم و نوسفنا نع عفدلا نع
 مهيلع ةدودصم اهك رش ىلع نهنم ةميقملا نا و فرصم هل نيعتب ال ىذلا لاملا تيب نم ىتؤيل
 طلستك اهلعهطلست سيلف ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا نافةيساتك حكمي نأ هل لحب نمؤملاناو
 راهظا ىلع ثحلاب نينمؤملا بناج ةياعر اوقفن أ ام ءاتباب دارملا لعل و ةملسملا ىلع رفاكسلا

 ةححص ةولخم رهملا ماه كلم ةأرملا نا ةروهشملا لئاسملا نف الا و ءاخلا راثباو ةئورملا
 بولقلا فيلأت قافنالاىف نا اضيا و الصا ع'تمتسا عه مل ناو ةليللا وا مويلا نم ةعطق ىف

 عوز رذحم نأ ناك نم انناك ىلولاب قئاللا»نا ةين الا تدافأو ,مالسالا بناح“ىلا ابلاعاو

 نا اهيبو هاب, قرش نأ م احلل و رفكلاىملا هتعدب ىضفت عدتبم ابلع ةيالو هل ةنمؤم |
 ةك انملا نع ىفنتسرلا ليس هحاكنو هءاميا ددجم و بون نأ الا ةعدبلا كلت هنم ترهظ

 قرفلارئاس هيلع سقو ىواتفلا عمم ىف مك زوجمال لاقف لازتعالا لها نيبو ةنسلالهانيب
 ليلضت و ارافك | داقتعالا كلذي مهمزلو ةنسلا لها داقتعاك مهداقتعا نكي مل ىتلا ةلاضلا
 كلل نك نوكي ,نأ فاح ريسافتلا ضمن ىف. لاةرادخ راصعالا هذه ىف ذك تف
 هءادتقالا بحي نامزلا بطق هخ.ش نا ىعدب ىذلا انئامز لهأ نم ةفوصتملا ضعب ةعدتملا

 انمؤمتبع مل نم تام ناو ارفاك ناك هيديرم ةل+ نم نكي مل نه نا ىتح مله لك ىلع

 بطذلا وه مامالابدارملا لوو ةءاهاج ةتيمتامهنامز ماما ف رعيمل و تام نهمالسلا هيلع هلو دب لدتسدف
 مامالاب دارملاناهباوج و لاحلاءوس ىلع تام هعش ملو هتبطق فرعي مل نف بطقلاوه انخيشو

 مهادع نمو شيرق نه مامالا مالسلاهيلع هلوقل هيف لصا شيرقو ناطلسلاو ةفيلخلا وه
 لاو هل ةوقال اذلو تاذلا ىدحا فيرشلاف ناهع لا عم ةبعكلا فيرشك مهل عيت
 نينمؤملابو هرصنب كدبا ىذلاوه» ىلاعت هلوق ريس رهظم راص اذلو تاذلا ىدحا و نام

 دمع انلوسر نامزلا رخآ ىف وهو نامزلاكلذ ىن مامالانم دارملا اضيا و ةراشالا فىعاف

 مامالايدارملا نا ِس نللو ,هلهاع ةتيم تام هقدصي ملو هفرعي مل نم نا كشالو مالسلاهيلع

 أمم دحاو دجوبال طنا رش ىمظعلا ةيدطقلل نا كش الف ةراشالا قيرط نه بطقلاوه ا

 نال هتبحص مزاتسيال بطقلاب قيدصتلانا ىلع الصا ةيبطقلا مهل تشالف نيباذكلا ىف



 هلا 84 5 نورشملاو نماخلا ءزجلا

 نا لالا قالا لاَشإ نأ نين "الاىف ةلب قالت لمجنا نس ٠ يهاظلا 53 ادقنلا لوش.٠ افلا ال

 امهنم لك رك ذي وا ىلوالا ىف اك مهوربت نأ ةيناثلاف لانو سكعي وا ةيناثلاف اك مهولوت
 رفاكلا ةالاوم نا ىلع تلد ةيلقنلا دهاو_كلاو ةيلقعلا لئالدلا نكل نيب الازم لك ىف

 لتاقملل ةزثاج ريغ لتاقةملا ريغل ةزئاج ابهمناف ةربملا الحم هريغوا ناك التاقم ةزئاح ريغ

 ثي> و انمض ةالاوملا ىفن ةلصلا باب ىف ىهاظ سما ىلع ءانب ةربملا تبا تيحف ةالاوملاك

 ليق نا هضغب ةيامنو هنوادع ةياغل لئاقملل ةربملا زحت مل اعاو انمض ةربملا فن ةالاوملا ىفن

 ةلاجاى .ةغل الا: قضنقتب ةرملا نار ادنلق,اًواربآلا +قالخلا:نماناحا. نخل !ناكتحنالا منا

 هللارما دقو قحلا داهحلاو دهاجلانيب الئاح نوكيف فيسلا ماثيو ناسالا عطش ناسحالاو

 قيرف مكح نايب دعب نامالا رهظي نم مكحل ناب « اونمآ نيذلااهبأ اي 8 نيدلاءالع !ب
 تافراشملاوا نهتاسلب نهرارقاو نهلاح ىهاظ ةلالدب ىا « تانمؤملا مءاج اذا 8 نيرفاكلا
 ىفانبال كلذ و هللا ملع ىف كلذك نهنوكل تانمؤملاب ةيمستلا نوكت نأ دعب الو ناميالل
 © نهونحتماف 89 تانمؤملا نم لاح رافكلا نيب نم #* تارجاهم  ىلاعت هريغ ناحتما
 تدارأ نم هنا ليق .نامالاف نهناسلل نممولق ةقفاوم مكنظ ىلع هب بلغت اب نهوربتخاف
 نوناحتماب ىبننلا ما كلذلف مالسلا هيلع دم ىلا رجاه امي اكلة ةيخ قوانرإ رشا

 جوز ضغب نع تجرخ ام وه الا هلاال ىذلا هللاب امْحع ىتلل لوش مال_كاهيلع ناك و

 ساغلا تجرخامهللابضرا ىلا ضرا نع ةبغر تجرخام هللاب هللابحل هللاىف ضغب ريغ ىا
 تجرخام هللاب هثدحا ثدحل تج رخام هللاب نيملسملا نه لجرل اًقشع تجرخ ام هللاب اند

 ىطعا كلذ ىلع وه الاهلا ال ىذلا للاب تفلح اذاف هلوسرلو هللبحو مالسالاىف ةبغر الا

 تلز' ىليهسلا لاق اهجوز ىلا اهدرب الو اماع قفنا امو اهرهم اهجوز مالسلاهيلع ىثلا

 ميهاربا هل تدل و فوع نب نمحرلادع ارم ىه و طيعم ىلا ن ةيقع تل موثلك ما ف

 تاكافاز قدور ا اهمال ةنع هللاىوضر ناذع نب نامع تخا موثلك ما تناك و نمحرلا درع نب |

 فص وتستو فافزلا ةلل ةحوكنملا نحتمب اذلو عفان نسح هلحم ىف ناحتمالا نا ةباآلا

 انهدنو زارا تناب ف نطأرامال تاافالؤل اهئال [تاولا ىلا ةواغناورتداؤتلاوو ةلوهس عم مالسالا
 دشاي شعورد دوش ىور هيسأل ء نايم دما هبرح كحم ركدوت شوخ

 قبيل ناقغتمإلاةىلا هةر الف نارؤلف ىف: امج ةزغ الشم زينل كمل < نيالا ناو

 6 تانمؤم 9 ناحتمالا دعب ه6 نهومتملع نافإ9# ضارتعا ةلمجاو هيلا جاتحيف رشبال كلذ
 املع هاهس اناو تارامالا روهظ و قالا( قكطلوعو طم ابكت كك لل ادا

 الف 8 ةيعبل ةراعتسا نهومتملع ىف هب منعلا بوجو ىف ماعلا ىرحي راج هنأب اناذيا
 لوعذملا ىلا ىدع كلذل و عوجرلا نم ال درلا ىنعمي عجرلانم هك رافكلا ىلا نهوعجرت

 م ا وما بوو وسو يسمو ريمي ضي ووملا
 الو ناعالا فرسشل رفاكل ةئمؤم نلنال ىنعل مهلا نهءجر نع ىملل لياعت هناف » نهل |

 هناو ارتا رفاكرم دناالح نانز ىنعي ناشيا هن ةيسرافلابو رفكلا ثبقع ةءاسمل رفاك حاكن
 2 ةنددسمزل مات لا

 (نارفاك )



 ةنحتمملا ةروص <65 2# 4١

 | ىنمم اوطسقت نمض و اوربتل ريسفن 6 مهلا اوطسقتو ف ناشبا اب دينك ىبوكين كن زا
 هللاةيصصوتب كيها و مهوملظت الو لدعلاو طسقلاب مهلا اوضف' ىا هتيدعت ىدغف ءاضفالا

 | ىرتجم ملسم. لاح نع ةمحرم مهملظ اوماح و نيكرشملاعم طسقلا اولمعتسي نا نينمؤملا |

 فصتلاك لدعلاب بيصنلا طسقلا بغارلا لاقو فاشكلاىف ام ماما هخخا ملظ ىلع

 وا ريعو ماعط زا ناشيا ىارب هرهعو ىطسق دين سرفو كا لدع ىنعملاف ةفصنلاو

 ديع تشب ةلبتق نا ( ىور ) اهلك تالماعملا ف نيلداعلا ىا #© نيطسقملا بحب هللانا 7

 مالسلاهيلع هللا لوسر نيب ةأاصملا اهف تناك ىتلا ةدملاىف تمدق ريغصتلا ةنز ىلع ىزعلا

 اهلبقت ملف ايادهم اهنع هللاوغر ركب ىلإ تنب ءامسا اهب ىلع ةكرشم سشيرق رافك نيب و

 نسحنو اهمركت و اهنم ليقتو اهلخدت نأ هللالوسر اهرمأف تلزنف لوخدلاب اهل نذأت ملو
 هعازخ موق هكدنا هدرواو ٠ ةيلهاملاىف اهقلط ناكو ركب ىنأ ةجوز ةليتق تناكو اهيلا
 نانمشدوديدركت نان املسم دصق زك سهو دون نامبو دهغ مالسلا هيلع لوسر ترضح ايار

 دشاكدوك و نانز دارماي داتسرف تبا نبا ناشيا ُهراب رد ىلاعت قح دندادن ىراي ار نيد
 اولتقا اه نمحرلا حتف ىفو ٠ تسيب ىلخدم نادنج جارخاو لتق رد ارئاشنإا هك

 لودعلاو رولا طوسقلا ريسافتلا ضعب ىفو ةخوسنم ريغ اهنا ىلع رثك الاو نيكرشملا

 هنزمهف طوسقلا ةلازا ىنعم لوالا نه اما طاسقالاف لدعلا رسكلاب طسقلاو قطان ع

 اما و لدعلاب فصتا ملظلا لازا نف امبلسو ةياكشلا هنع تلزا ىنعم تكي تا للللفي

 قرو اذ راص ىا رجشلا قروا لثم ةروريصال هتزمهف طسق اذ ريصي نا ىنمي ىناثلانم
 هلوق ةحبحصلا ثيداحالا نمو ىلاعت هللابوحت ريسصي هب ءرملا نال لدعال حدم ةياآلاىف ٠

 نع هدب اقلك و نمجررلا نيع نع رون نه رلانم ىلع هللا دنع نيطسقملانا مالسل اهيلع

 ( لففالالاق ) اولوامو مهلهاو مهمكح ىف نولدعي نيذلل

 دنكاادادو رد”لك ىارءفتعإادكيزتق نال دز أقل ةيَعا ع فاظ انا لوو مني ورلاغ

 كواملا ضعبل اياطخ لاقو
 تاس ريشمش رسزا نا ار كلم راسودح

 نكب ناهاوخد,خين ناشنب لدع تخردشوخ
 ©« ؟رايد نم كوجرخاو © هرون ءافطا و 6 نيدلاىف مولتاق نيذلانع هللا ك اهني امنا ْ

 ”قلعا رئاس محو #« مكجارخا ىلع اويهاظو «ٍ يربابجوةكما لعيب ءايتع كقإو|

 لوصوملا نم لامشا لدب 7 مهولون نا ص ىداعا اب ديدش تشي مهو دن درك تنواعم ىنعا

 م و ةوادعلا عض وم ىف ةبالولا مهعضول 4 نوملاظلا مه كئلواف 00 ازااشلا ا دراذإ تدئسوُد

 كلذل و رثك ١ ىلوتلا داسفو ربك | ىلوتملا باسح و باذعلل اهضيرعتب مهسفن "ال نوملاظلا

 هليح و.زاي اغد ناتسودز لسكب ٠ ٌأدتملا ىنعم رامثعاب ربخلا عمجو اظياغت رصملا ةلك دروا

 ) قابلا نولطي نيذلانم م اياو هللا انلعج ٠ دواش شق بلاط هكبلط-ىراي ٠ زاس

 عساب كاز 2 ناثلا حور



 25 44غ © نورشعلاو نماثلا ءزخا

 ؤ اناا :يفللا ىان ةلوقو» ا ا ةيلقتلاو ةنلاثللو ةيسنطلا:داوملا نم
 | كلذ نع ضرما نمو بورحلا بولطملا غلب كلذ ىلع رمتساو ىمأت ن نف عبتلا ئولهلاو |

 نا هللا ىسع و همالك ىهَسا هدرج نكي مل ناو هياذوف دج هنأت نع نع هللا ناف ومانلا

 نم ىا 4 مهنم متيداع نيذلا نيبو مكنيب لف دنك اديب ىلاعت ىادخ كنا داش « لمجي |
 ىسع ع * آ وحلا ضعب ىف نولو ثيح كولملا ةداع ىلع دعو هللا نم. ىسعو نيك رمثملا مكبراقا

 ىللعلو ىسع ناءرقلاىف هللارك ذ بغارلا لاقو كلذ ماك ىف جاتحملل ةهش قبس الف لعلو
 نيجار اونوك ىا ايجار ىلاعت وه نوكي نأ ىلعال ءاجر ىلع هنم ناسنألا نوكي ةرك ذن

 نيدلا ىف كوقفاوي نأنإب ىا # ةدوم 8 ندرك ىنمشد قدك اب ءاذغعلاو ةاداعللاو كلذ

 رئاسو مهئانباو مهئابا ةاداعمىف ددشتلاو نيدلاف بلصتلا نم مهنم ىأر امل كيذب هللا مهدعو

 مهل حابا نيح ميركلا هدعو زا دقلو مهولقل اب ادطت ةيلكلاب ممهايا مهعطاقمو مارق ١

 ماشه نبا ثراحلاو مازح ن مكحو ورم نب لهسو نايفس ىن' اك مهموق رسأف حتفلا
 متامىفاصتلاو باحتلا نم مهب متف ةوادعلا ذشأ ءادعا اوتاكو برعلا ديدانص نه مهريغو

 ليمستو لاودالا رييغتو بولقلا بيات ىلع ردقيف ةردقلا ىف غلابم ىا 6 ريدق هللاو وله
 اداعم بلقب مهمحربو نيك رشملا نم ملسا نه رفغيف # محر روفغ هللاو هه ةدوملا بابسأ

 ليم ن٠ مكبولق ىف ىتب املو لبق نم ممتالاوم ىف مكنم طرف امل روفَغ ىلقو ةالاوم ممراق
 نم لش أ نأ ىلع رداق ىنف ضغبلا لك ىدابع اوضغبتال هللاهمحر ءاطع نبا لاق ,محرلا |

 هللاىلص هللا لوس ناك روشنلا ىلا توملانمو توملا ىلا ةانلانم ىلقنك ةحملا ىلا ضغللا |

 كيلا بنمط انبي زل أ رغ لوج هدأ كري. ةفاركحوترداقولا :نؤيلاكح ىلا هناقنلا)اذإ ال واهيلغإ |
 بسيو ةم ركع ضغس مهضعب ناكو هلوسروهللا ودعىدعا اهاوباو ةباحصلا رايخنم امهمال |

 بسب ءامحالا اوذؤتال مالا اهلع هلوه هنع ىهنلا درو ىتح ىذ*الا نم هم فاس امل هابا |

 نكي ملةدومرظنهيخا ىلارظن نم)ثيد لا ىفو هللاىفاناوخا اوناكفةح كلذ هللاباقف تاومالا

 اريخ ةدوملا ىذ ىلعزت أ طارقس لاقو هينذ نه مدقتام هل هللارفغي تحف رطي ملةنحاهلقىف
 | ةئعرو_تانألا رءاوكلتر ةاوانعلا [ؤسأرو نا اك ءانالا نسح ةدوملا أو ناف  تبقل نم دنع

 مالسلا هيلع دواد لاق كّفدص كنمأي مل اذا كب فيكف كودع كنمأي ىتح الماك نوكتال
 بر ةلءاح نم و ابر ىلع نوكي دلو نم و ةنتف ىلع نوكي لام نم كب ذوعا ىلا مهللا |

 ارش عمس ناو هنفد اريخ ىأر نا هاذا ىناعر“ و ءانيع ىتارت راج نم كب ذوعاو ببشملا

 | ( ظفاحلا لاق ) ءاخرلا نود ةدشلا لاح ءاخالاو ةدوملا ك2 ىرشخم زلا تاغالب نمو هبراط

 | ٠٠١ شاب ىءايمكو غ رميس بلاط ءزره 0 .ىواش. ىمت نخسرو سك ز ىو افو
 ءافطا و نيدلاقح ىفوا نيدلاىلع ىا #* نبدلاىف مولتاش مل نيذلانع هللا 5 اهنبال ©
 ىلاعت هلوق ناف ءالؤه ةربم نع هللا , اهنيال ىا « مراد نم ؟وجرخ ملو ف هرون
 ةيلكلا ريغب ةسبالم ىبلا نيبو مهنب نال لاّمْشالا لدب لوصوملا نم لدن #« مسوربت نا »
 ةيسرافلابو ميسا ال لاملاب ةلصلاو ةرشاعملا نسحو لوقلاب مهرب هنع قيد ناكف ة ل نلعاو ْ



 ةنحتمأ ا ةروس هوي اذ 37ج ش
 تحس وع د هه مسا سوو سس اال

 | تانيعتلا نع ةيدحاولا تافصلابو تاينالا نع ةيدحالا ةيوهلاب رتسلا ةرفغملابو ىوهلاو

 ثحلاا ىف ةغلاسملل ركل  ةنسح ةوسا ع هعم نمو مهارباىف ىا » مههف كل ناك دقل ضي

 ا صيصختلا دعب ميمعتلا نه ىييطلا هلعجو مسقلاب ردص كلذو مالسلا ةيلع هب ءاستن الا ىلع

 ىلوالا نمحرلا حتف ىفو لعفلا ىف ىتاثلاو لوقلاىف لوالا نال ررك ناءرقلا ناهرب ىفو
 ةءاربلاب ةقلعتم ىلوالا رارسالا فشك ىفو ةيشخلاو فوخلاىف ةيناثلاو ةوادعلا ىف ةوسا
 ىلا اوبلقنيو اولائام مهاون" نم اولانيل مهم ءاستن“ الاب سما ةيناثلاو مهلعف نمو رافكلا نم

 قيدصتلاب # رخ آلا مويلاو 9 هئاقلب ناعالاب « هللا وجرب ناك نمل # مهمالقناك ةرخ الا
 ءاجرلاو نامز الن فوخلاو ءاجرلا نال ةرخ الا باذع فاخنو هللا فام لبقو هعوقوب

 ةنونظم ةرامانع بوح عقون' عمطلاو ءاجرلاتادرفملاىفو ةرسم هيام لوصح ىضتَس نظ
 ”ىحم ءاجرلا ريسافتلاضعب ىفو ةمولعموا ةنونظم ةراما نع هوركم عقونفوخلاو ةمولعموا

 وهو اقلطم عقوتلا ىنميو فوذلا وهو رشلا عقون ىنميو لمالا وهو ريكا عقوت ىنمي
 زئاج وهو ءدض ةداراو ”ىثلا رك ذ ليبق نم ىناثلاىفو زا نيريخالاىفو ةقيقح لوالاىف

 مكل نم لدب لا ناك نمل هلوق ريثك وهو ماعلا ةداراو صاخلا رك ذ ليبق نم ثلاثلا ىفو
 | لياخم نم هكرت ناو مهم ءآ دتفالاكرتيال رخ الا مويلاو هللاب نمؤي نم ناب ناذبالا هتدئافو
 | امن هناف « ديلا ىنتنلاوه هللازاف لوتس نمو # ىلاعت هلوق هنع “نب ام امهم ناميالا مدع

 مهالاو و رافكلا نم ىربتلا ىف مم ءادتقالا نع ضرعي نمو ىا ةرفكلا هلاثمأب دعوبب

 | مهبلا هتجاحل مهدبعتس ل هند لهال مهترصنو مهتالاوم نعو هقلخ نع هدحو ىنغلاوه هللاناف

 | ثيداح الا حا نمو هتاذف دمحلل قحتسملا ديلا وهو هيزح رصانو هنيد ىلو وه لب

 | نأول ىدابعاي ىتوعفنتف ىفن اوغلبت ناو ىنورضتف ىرض اوغلبت نل مكنا ىدابعاي ةيسدقلا
 | ىكلمىف كلذ دازام مكتمدحاو لجر بلق ىقتاىلع اوناك مكنجو مكسناو ةرخاو مكلوا

 | صقاممكتم دحاو لجر بلق رحفا ىلعاوناكمكتج و مكسناو كرخا ومكلوا نا واىدانعايأيش

 ظ قولأسف دحاوديعصيف اوماقمكتجومكسنا و كرخا ومكلواناول ىدامعاي ًاشوتلم قم للف

 رحبلا لخد اذان:طبخلا ضقت, م الا .ىدتع نم “كلذ ضقنام اةنليابله ناسنا: لك اتيطعأف
 | دجو نموهّللا دمحيلف اريخدجو نف اهأيا مكبفوا مثمكل امصحا مكلامعاىح اما ىدابعاي

 ىدنع ظوفحم الا مكلامعا ءا زجام ىتعي ةصقلا ريمض ىه هلوق هسفنالا نمولي الف كلذ ريغ

 | للادحرىريشقلا مامالا زوجو لوعفملا ىنمب ليعفدي+لا مث ةيفاو مكلا امدؤأ مث مكلجال
 ظحو ةاكشملا حراش لاق هدابع نمنينم ومال دماحو هسفنل دماح ىنإ لعافلا ىنعي نوكي نأ

 هريغلال هتاذل هللا نودمحم نيذلا نيبرقملا كلس ىف طرخشنلل ىدسإ نأ دخلا مسا نم ديعلا

 منملا دوهش ىلع نوكي نأ بجيب ءركش نم وه نيذلا هللادمح هللاهحر مساقلاونا خييشلا لاق
 لاق مالسلا هيلع دواد نا ( ىور ) ةمعنلا دوهش نع عنملا دوهشل ةيبغلا ركشلا ةقيقح نال ١
 نر كشابق. نالا,ويلا . هللا :ئح وأقر ىلعإ كنق دةبنطن اكل, ىركشورر كلا ركشا يفكك نال
 ةدرجملا ةيناحررلا ءاوق نم هعم نهو ىلا مهارباىف ناكدقل ةراشالا لها ضعب لاقو



|| 

 ىلع ؤاحملا فقولا ةمالع عضو ثيح ىدنواحسلا ليه هيلعو رهظا لوالاو ةمكتملاو |

 هامسع محلا ةءالعلا كلتو نب راتعاب لصفلاو لصولا هبق زوخحام هحالطصاىف وهو انسر ا

 زمت ةزاشالا لهأ ضعب لاقو ةغلاب ةمكح هيفام الا لعفبال « مكتحلا فه هيلع لكوت نم |
 « وكف ءانفلاب كءابلوا |

 هه 7+ 372 قورشتلاو.نماثا زل

 ةلالد الف هزاوح مدع اماو لقاع هيف نانريال امت كلذو هبامعا وجرملا رفاكلل ةرفغملاو

 ىملا جرم ىلاعت .هللانال لقنلاو لقعلا فلاخي ملا ىلع بأ الا لمحو اعطق هيلع ءانثتسالل

 كتاالاَو ملعلاب ءزملا فرش هنع هللائشر رغانغو «ييتنلابال لسملاب ةأربعلاو: تالا نم

 بسنلاو لصالابال
 اررزأل] زا مهارباو تسراخ زا لك: ٠ هوك هن ىراد رك ١ ىامي رته

 لاح هنا ىلع بصنلا هلحفف ىتثتسملا لوقلا مام نه # ”ىش نه هللانه كل كلما امو
 ناذعلا عنم نود رافغتسالا الا ىتقتاطف سدلو كل رفغتسا ىا كل نرفغتسال لعاف ند

 ريخلا لاصخ نم هسفن ىف وه ىذلا هديقال رافغتسالا سفن ءانثت_سالا در قفا ؤت مل نا

 ليضفت ىلع هنم ةلالد ةيا آلا هذه ىفو ىلاعت هللاىلا سمالل اضيوغتو زحعلل اراهظا هنوكل
 لاقف نئتسي لو قالطالا ىلع سما هب ءادتقالاب سما نيح هنا كلذو مالسلا هيلع دمع هيبن

 ىنئاسا مهارباب ءادتقالاب ما نيحو اوهتناف هنع كاهن امو هءوذخف لوسرلا ؟ انا امو
 وجر, ناك نمل ةنسح ةوسا هللا لوسرىف مكل ناك دقل بازحالا ةروسىف ىلاغت لاق اضياو

 ( بئاصلا لاق ) ”ىثب هديه ملو ءادتقالا قلطأف اريثك هللارك ذو رخآ الا مويلاو هللا
 ىرادم باَحَلا١ ىزاريش' ظفاحر عش وج :* :ايارتس هك موشوا دادادخ نسج: كاله
 # اناكوت كيلع 8 ةئسحلا ةوسالا نم هعم نمو مهاربا نع لقنام مام نم كسا # انمر

 انمجر هي انينأ كيلاو 8 مهدوعوت مرك رب ىلك دامعاو ديرب قلخ زا ىنعي اندمتعا

 راجلا ميدقتو ةرخ الاىف عوجرلا ىا 6 ريصملا كيلاو © ةعاطلابو انبونذب فارتعالاب

 ىلاعت هللا ىلع ريصملاو ةبانالاو لكوتلا رصقل رورجملاو

 مكسشل ونابو مدمآ زاب همز 5 مكسل وس لوو ىور مدركو ىوس

 متسسك دوبتسودناجهن هجره 6  ميديرب دوب راي دنويب هن هجره
 ةروكلا ةعفادم ىف اسال مهروما عسيمج ىف ىلاعت هللا ىلا ءاحتلا افلا قشو ةدهاجل دعب هولاق

 مهطاست نأب ه6 اورفك نيذلل ةنتف اناعجمال انبر :ىلاءآهلوق هب قطنس اك مهرورش ةيافكو

 مهملع هطسبتو قزرلا انيلع رتقتف اورفك نيذلل ةئتف اناعجمال انبر :مهضعب لاقو هدعب امف

 ع رضتلاىف ةغاابملل ءااذتلا رازكلن ه6 انبر 8 بورهملا ءالّسالل ائعابو بويعلا روهظل ايدس

 ةزعلاتايثاب ءانثلا ىلا السون' هدعب ا اساس نوكي نا زوو هلبق ام اقحالن وكف راؤلاو

 ءاجز' بخت الو" هيلا أاجتلا نه لذمال ئذلا .بلاعلا: ا« قنزعلا كنا كنا .  سوهو

 | .نفنلا ةملظ ةلغ ةنتفلاب ذارملا نوكيف كتمكح فئاطاب كئاقس

 ( ىوهلاو )

0 



 ةندعلا ةووَش <52 2//

 لحر نيح ةراسل لاق هنا ىراخبلاىفو دورمت ةحفاكمىف نونم وم عابنا هل ناك مهازبا نأ

 # اولاقذا ل كريغو ىريغ للادبعي نه ضرالا ىلعام دورت دالب ارجاهه مأشلا ىلا ام

 حصالاوهو فرظلاىف اهامحع زوج نه دنع اهفن ناكلوا هل لومعمو ناك ربل فرظ

 مرازيبام ىنعي ءافرظو فيرظك ”ىبري عيمج # مكنم ءاءرب انا © راقكلا « مهموقل ©

 ايناثوةغلا.م مهسفنا نمالوا ةءاربلا او رهظا مانسانم # هللانودنم نودبعت امو  اهثزا
 لمتحمو هنتدابع نه ةءاربلاوه مهدوبعم نم الوا ةءا ربلا نم دوصقملا ذا كرششأا مهلمت نم

 هزم اونرشال نأ مهدودعم نمو مهوطلاخنالو مغوبحاصيال نأ مهنع ةءاربلا نوكت نأ

 لصف كرشلا نال مهتبارق نم ةءاربلا ىنعم مهنه ةءآربلا نوكت نأ لمتحمو هوحتاوتفتايالو
 | هماوقو هين مرا كيح مهاربا لعف اك متاعف فدي الا للا الاول عطّشو تابارقلا نيب

 زاحم رفكلاو فاضملا راضاىلع مكنيدب ىا مكب ان رفك #9 نونمؤملا اذك و عرفتك

 هلادع قللا قيدلاذا ىعب سيل لطارلا نيدلاناف راكنالاو دححلاو دادتعالا مدع نع

 ناكم لك ةيدايلاو ان اروهظ رهظ ىا ءادبو اودب 'ىثلا ادب ه5 ادبو 8 مالسالاوه

 ىا اه ادبا ءاضغبلاو ةوادعلا مكن وه ادبأ فرظ هو اننب 8 ضرعي ىا هيف نعي ام ود
 | ىنمثدامثوام نايم دشا راكشاو (ىنثاكلالاقو) بح ادض ضغبلاوهكرتنال مكعم اننا داذه

 تسدولدب نايمرد دوب دهاوخ ملاق ىنمشدهتس وب ىنعيهشيمه ادباهيراح ىنعإ تسدب ىنمشدو لدب
 | ةوادعلا بلقنتف كرسشلا نمهيلع متنأام اوكورتتو «يهدحو هللاب اونمؤت» ادي ةياغ 6# ىتح ف

 | ىذلا ىشاا نه سفنلا روذن ضفيلاف ةفلا ةشحولاو ةقم تقملاو ةب# ءاضغبلاو ةيالو ذئنح

 | «يخهلوقةهحو اقع قلق ؛ناق هيف لغرت قاتلا ؟ىتتلا ىلا ىفتلا "تاذخما 'لطاؤ#هنغ 2
 | رخ للا ءونلاو هلسرو هنكو هعكئالم و هللاب ناعالانم ناعالاىف ديالو . دحو هللاباونمؤت

 ' ادر ةهلالا ةدحولا دارملازا عم 55 ناعالا مزاتبستلا ةدحو لاح ىف هللاب نانا تف

 هواتلاوهللا قلح قلختلاو هلل ان ودامم ىربتلاو هللة ميههار اةوسأ مع .ادملا ضع لاق ماندالل

 صالخ الا نطاءلاىفو وكلا ىلع هب ل ام عاماو قلخلانسْخَو ءاخسلاوهو ةشرشلا

 نه اه اهقيطبال هرارنسا نال رارسالاو نطاودأا نود تادانعلا صهاظلا ىف مالسلا هنلع

 تاذلا لحي هيلع عقو و جارعملا ةليل ناكملاب ةمالا نباب هنال قلخلا |

 هللا 0 ىل كالم زورفا رك ارعس .٠ هاكرد ليبخ رس لش رادومس

 ةوساىلاعت هلوق نه ءانثتسا ىنأ اي # كال نرفغتسأ ال 8 رزا # هيب ال مهارا لوقالا »

 | لبق هموقوا اهرشو القع ازئاج ناك ناو رفاكلا هينأال مالسلا هيلع هرافغتسا ناف ةنسح

 ا ذا الصا هب ىبتؤي نأ ىتش امم سدل هنكل صنلا هب قطن 5 محلا باحا نم هلا نين |
 | هلوق نم وتأبس اب هنع ضارعالا ىلع ديعولا دورول امح هب ءاسقنالا بجيام هب دارملا |

 ناعالا ءاعدتسا مدع دش اعا ةوسالا نم هو اشستساف دا ىنغلا وه هللا ناف لوس نه و ىلاعت

 ا
 أ

| 

 أ
 ١
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 تا و 151 تع ل 2 لل ل 7 ل وجم و اس

 اليو 4 اوس رف مهلا ةدولااقلا مكسضسالو اهماكحا اهلع اوبترا 00 اا ااا اااه ل
 اودوو يف متشلاو رسالاو لتقلا نم كموسي اع وا 6 ءوسلاب مهتسلأو ميديا مكبلا ل
 دوهما! :كنع ىضرت .نلو هلوقك ملثم مكنوكو مدادترا اومن ىا 4 نوزفكت ول

 مهتدادو ققحس ناذبالل ىضاملا ةغيصو ةيردصم انهوا ةملكف مهلم عبتت ىتح ىراصتلاالو

 مكتابارق ىا © مكماحرا مكعفنت نل  اوطسسب ىلع فوطع» وهف اضيا مهوفقثب نأ لبق
 محرلا ريعتسا هنمو هما نطب ىف دلولا ءاعو لصالاىف ىهو ةأرملا محر محرلا ٍبغارلا لاق

 نيكر شم ا نولاوت نيذلا مدالوا الو ه ةدحاو محر نم نيجراخ مهنوكل ةبارقلإ

 # ةمايقلاءوب ه» ىتالاو رك ذل عيدولوملا ىنعم دلو عم مهلع ةاماح مهلا نوبرقتتو 2

 و هدعل اع اروع تقرب كت نإ هلوقل فر 7 د مم

 هماو 0 ءرملارش موب ىلاعت هلوق هب قطن امسح رخ الازم مكس لك رارفل بجوملا
 هدلوودلاولانيب قرش لبقو ادغ مكتم رش نمقح ةاعءارمل هللاقح نوضفرت مكلاف ةياالا
 «ريص) نولمعت ا هللاو هي رانلا هتاصعم لهاوةئحلا هتعاط لها لخدف هسرقو بيرقلانيبو

 .ةكيرارزازخ مولعملانا عم رصبلا سحم سوس لاك هلعج هنالريبخ نم غلبا وهو هب مكيزاجيف

 | اهريغو .لمتحإ ,ةرجالا ءاطعاو باتكلا لدحم نم نايثالاو.ناتكلانم تارصنملا

 ةفيثك ةيلفس ةيئاملظ سفنلاناف هقالخاو حورال اهئافصو سفنلا ةاودع ىلا ةراشا ةب الاىفو

 سفن "م مغ اذإو اعفادي ةملظلاو رونلا نيب نا كشغالو ةفيطل ةيولع ةيئارون ءاوقو حور رلاو

 دلي لينرصت+ وهو د وحترلا ةكلغو اهل مكحلا نوكي ىتح اهتيناملظب حورلا بلغت نأ
 هيف دلك بااقلاف ةديملا قالخالا مذو ةميهذلا قالخالا حدمبف ءوسلاب اهناسل طسب اماو |

 حورلاجاودزا نم تاصحامب اةريرششلاو ةربخلا ىوقلانال دحاو نطب لك لاذراو فارشا

 اي دولهم ىدلو نامتكيو- لسباق ب رمش ءازغو لاذرالا نم !ماذضو .قبقللاف بلاقلا عم

 هوحنو لباه برشم ىلعو فارشالانم هاوقو حورلاو ةقيقللاىفلهالا نم تلف مالسلا

 سفنلاو ميعنلا ىف حورلا نوكيف ةمايقلامون ةبسنلا هذه عطقنناذلو ةَقيقحلا ىف لهالا نه ىهف

 لا 0006 لهانم ماياو هللااناءج لالجلاو رهقلاو لامطاو فطالا لجن مححلا ىف

 ةودقلاوةودقلاكةوسالاوةوس الا بغارلا لاق «ةنسحةوساه# نونمؤملاام أ 4 مكلتناكدق»

 اراض ناو اراس ناو احيبق ناو اندح نا هريغ عايناىف اهيلع نانالا نوكي ىتلاةلاذ ا ىه

 ىدتهو ىستؤي, نأب ةقيقح ةديمح ةاصخ. ىنعملاو غلاب تئافلا عابنا هتقيقحو نزلا ىمالاو

 ةوسالاّتم نا ةديقمةوناةفص ةندحو اهربخ مكلو تناكمسا ةوسا هلوق اهرئا عبتو ام

 هباحا نم ىا # هعم نيذلاو مههاربا ىف 0 من مل نا ةحدام ةفشاكو ةمومذملاو ةدومحلا

 انالفناال ديرحتلا باب نم ةودق ىاةوسا نالف ىف ىل مهلوقو ةوسال ةينان' ةفص نينمّؤملا

 لبقو هلاوقاو هلاعفاو هتنس ىف ىل ىا فاضملا فذح ىلع نوكي نأ زوو ةودقلاوه هفشن |
 دري ال سحرا لوقلااذهو ةطع نبا لاق هنم اسرقو هرصع ىف اوناك نءذلا ءاسالا دارملا

 2 نا
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 ' ةفاضانموهو-٠ دشك تسار هارزاو اك ىدردب سب ةيسرافلابو ةيدبالا ةداعنسلاب قوغلا "ىلا
 | تاب و”د) ضاق. :لطحم نأ زون و هلوعقم لفل ااوعو دعتم لضو فوصوملا ىلا ةفصلا |
 : هتحضا_ ةلضف لع لدي وهو بطاخل ةساعم هلك اذه ىطرقلالاق ةيفرظلا ىلع ليسلا» 1 قدس“(

 ف لأ نهذ اذا ليك كيبل تدح# قم آلا ةوكتال ةتاعملاناف هناعا قدصو هللا وسرل ٍْ

 كرتلابةحملا ءاَش عه ”ىثل دحاىلع بيضغلا راهظا باتعلاو باتعلاىقتلام دولا قسو « دو سيلف

 اضيا هللا دابع ضغبت و هللا ةدابع ضعبتاهاف.ناطيشلاَو ئؤاولاو ؛رفتلارةاؤدغوللا اغا هيلا[ و

 اهمطغتنأ سفنلاةوادع لصاو اهتادارم ليصحتو اهناوهش ذافناىف اهل نيعبطم اونوكي ملاذا
 مالسلا هيلع لاق هللاودع ضغب هللابح ةمالعو ةدهاجلا سيحمىف اهسحنو اهنافولأم نم

 أ ذا دقق هسفن بحانم هللاحر صفح وبأ لاق هللا ضعبلاو هللا بلا ناميالا لضفأ |
 أ اهم كلمتو دشرلا ليس نع ضرعتو هب ترحاام فلام سفنلا ناو الو هودعو هللاودع |

 ١ ةكلمملاىفىل سيلف كفن داع دواد اي مالسلا هيلعدواد رابخاىف ءاجو مدق لواىف اهعبتمو

 | ىايلوآ ”لسيو دقت ؟قاوشن: لعب نا: موزالدتا.قكشلب وا رتخالا ةلفنك< خف واهل اويخ عزانم
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 | ىحلب ههورضح دمحا تسرايسب ليحار نس اريز دتس 0 3 زا ار سه نيمز ىور |

 ش0 طاشن ىزور مدو» درك روهتم تادهاجو تاضاير عاو'اب اردوخ سه يوك“ هللاةمحر ْ

 دشان راكم هد اداوكأ بنا رزرد مفك دياين كعاط' طاع واول فهزا هك م شاد بحي درك اننغ ا

 | هزوررغسرد دهاوخ تامر ىمحم ءزور اروا هتسوِس هك دراد 5 تقاط كيكه ركل ل دركم ١

 مفك« .ءراذء ار: تقكك عادكتل دز ورامزك !تين رس اال ةرتغنابملا( ةفك< وال ظفكي

 | مايق رفسرد مفك دبسخل رفسرد هكدهاوخيم دراديع بش زامم .تقاط هكتسنا زا ركم |
 فمان طاشت_نازأ كم. كم درك !انكعفت :يرا3 طورت: كفيك (ضلكشردا كياني ةنلكمر كيف |
 شدا عراد تل عو تولخرد اروا هكدزيءاين ىم قلخاب ريضحرد يا ع

 هكمراورف ةبارح ارب ار رفس نرد مور 5( ايبثع نش ىأا مفذ 5ك 1 2 ا |

 | عرضتو مديراز ىلاعت هللاب مدنام نزاع ىو تسد زا مراو اورّتفك ىني. هنار قلخ جه |

 | هكدوش ناهج همهبو دشاب كرابكي نكشك انغ رد ةكداد ىهاك ايم ىوركم زا ان مدرك |
 | نيرن دس رفا ىف كدنوادخ نا هفاناحبس مفك تفان تداهش ارغب هيورضخ دمحا

 | هدهاوخ مالسا تقيقح ناهج نرد هندشاب ىبارم كىمزا دعبو دشاب قفانم ايندب هكىن ويعم |

 | از تعاط ريز ودوتا مور“ !نغ ناي هك هللاو ءراما"سفنا ىا يفك كن ناهج نارد
 متيفخأ ام هلوق عد تدايز# مدان نارد هك تادهاجمو تاضاير قاف رد سب ىدنمر |

 ْ قراولا نيسحلاوبا لاقو سفنلا نأش وه م ةيدونعلا نع متلعأامو ةسانالا ىوعد نع |

 ىهتنا ةعاطلانم قاخلل مكىهاظىف متاعأ امو ةيصعملا نه مكتطابف : متيفخأ اهب هللادمحر
 | هلعفو ىلا كارداىف قذحلا فقثلاو مكنم اونكمتو مكتبايرفلطن ىا ه6 مكوفقثي نا # |

 قكح/ ْ زاوكاردالا ىف لمعتساف هيزوجن دق متر ظنلاىف قاتل هازرضحةعكز دا اذا يكسو |

 ةوادعلان هي(ضماواق ىاثاورهطاعأ» أ قيعلأ يكفل اونوكيههوحنو عضوملا اذه ىفاك ةفاقثهعم
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 مكنوك لاح اوذختال ىا اوذخت ال لعاف ن٠ لاح ةلجلاو ةيببسلل ءابلاو هب ملعال افوذحم
 اونما نيذلااهيأ اي ىلاعت هلوق ىف اقلطم ءايلوا مهذاختا نع اوهندق تلق ناف ةدوملا نيقلم
 ىنتنا اذا ءايلوا مهذاخلا زاوج مهوب لاحلاب دييقتلاو ءالوا ىراصنلاو دوهلا اوذخم.ال

 انه لاحال موهفم ال هنا نين ةيعرششلا دعاوقلانه ملع امل اقلطم هزاوج مدع تلق لاخلا

 امهنوكل ةبحلاو ةوادعلاو ءايلوا ؟ودعو ىودع اوذحتال لاق في5 تلق ناف ةتبلا

 اما تلق امهعامجا ناكما عرف امهنيب عمان ع ىبنلاو دحاو لع ىف ناعمتجت ال نيتبفانتم |

 قف نأ زو كلذ عمو هلوسرو هلل مهتاداعم ىلا ةيسنلاب ننمؤملل ءاآ دعأ رافكلاناك ١

 كلذ نع هللاىبنف ةيناسفنلا ضارغالاو ةيويندلا رومالىلا ةبسذلاب ةفادصلاو ةالاوملا مهب |

 داز لب ىودع هلو فتكي مل ثيح و ناثلا تادحولانم ةبسنلا ةدحو ققحت_ ملف ىنعي
 ممتالاوم كرت و مهل مهتوادع ىف ىكي هناف مهنوتف و مهتءورم مدع ىلع لد مكودعو هلوق

 لاح # قحلانم مكماج امب اورفك دقو ال ما مهل ءادعا اوناكءاوس ةللاءادعا مهنوك
 نوجرخح #© مالسلاهيلع لوسرلا وا مالسالا نيد و! ناءرقلاوه قحلاو نوقلت لعاف نم

 عراضملا وةكم نم ككياو لوسرلا نيج رخم ىا اورفك لعام نما لاخت 4 م« اباو لوسرلا

 ىلع بطاخلا بيلغت هيف و جارخالل ليلعت 6 مكبر ههلاب اونمْؤَت نا 8 ةروصلا راضحتسال

 راعشالل ىب اونمؤَت نا لش مل ثيح ةيغلاىلا ملكتلا نم تافتلالاو لوسرلا ىلع ىا بئاقلا
 ءاغتباو ىلبس ىف اداهج مجرخ مالك نا ه8 ةيبورلاو ةيهولالا نم ناميالا بجوي امب
 باصتناو ىتايلوا متلك نا ىنادعا اولو_تنال لبق هناك اوذخت الب قلعتم #« ىناضرم

 لجال مكناط وا نع متِجرخ متك نا ىا متجر امهل لوعفم امهنا ىلع ءاغتباو اداهج
 ودعلا عم لاتقلا رسكلاب داهجلاو ةدوملاب مهلا اوقلت الو ءايلوا مهوذخت الف نيذه

 غارفتسا ةدهاجلاو داهجلا تادرفملاىفو قا نيدلاىلا ءامدلاوه تاشرعتلا ىفو ةدهاجملاك

 نوكيو سفنلا داهجو ناطيشلا داهجو ىهاظلا ودعلا داهج وهو ودعلا ةعفادم ىف عسولا

 ىليسيف اداهج ىلع ىناضرم ءاغتناو فطع ىفو ىضرلاك رددصم ةاضرملاو .ناسللاو ديلاب

 مهلا جورخل ادانساو رخآ ض غل ال هللا نيدءالعال وهامت اهنلا ليبسىف داهجلا نافامازتلا ملعامب ع رصن

 مهلمهتي ذاب مهجو رحخلاببس مهنوك ةرفكلا جارخا نم دارملا نا ىلع لدي ءاغتبالاو داهجلاب اللعم

 فائئتسا 6 ةدوملابمهيلا نورست © هلقلع ءاغتسالاو داهلا ةدارا نوك ةيسسلا كلت ىفاني الف

 مهلا نوقلت ليقف انوع ىتح انع ردص اذام اولأس مهنثك خيبوتلاو باتعلا جبأ ىلعدراو
 قوكيانإبرؤكوا# ةؤملا كيب راعتآلاو ةةنانسل اكد انام" ىج ةلشاانا نال غاز ة 3و١

 نورست لعاف نم لاح # يلعا اناو © رهجلاوه ىذلا هين ىلع هلمل ءابلاب رارسالا ةيدعت

 ريغو راذتعالاو ءادعالا ةدوم نه ( متلعأامو متيفخأ امب ظ مكتم ملعا ىلا لالاو ىا

 هكرهو # نمو ف راذتعالاو رارسالاىف ةدئاف ىأف ملعلا فواست امه ناكاذاف كلذ
 برقالاو ممالاوم نم هنعتبيمنام لعش نمو ىا هنع ىهنملا ذاخنالا ىا  مكنم هلعف

 لصوملا باوصلاو قحلا قيرط أطخا دقف # ليبسلاءاوس لض دقف © رارسالا لعشب نم

 ( ىلا )
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 يح نملوعف ودعلاو حصنال اممعت ةباالاى باطخلا هللاممح و ناوضرلا ةعسو اردب دهشو

 انه دارملاو دحاولا ىلع هعاقبا عما ىلع عقوا ردصملا ةنز ىلع هنوكلو اذع نم وفعك
 | ةنلاىف حتفلا ةوزغا ماسو هيلع هللاىبص هللالو سر زهجن امل هلا كلذو شيرق اقانكل

 هنأق مرذدخ اوذخف ديرب هللالو سر نا ةكم لهأ ىلا بطاح بتك ةرجهلا نه ةنماثلا

 ىا بلظملادبع ىن ةالوم ةراس عم باتكلا لسرا و ليالك شيج ىف مكيلا هجوت دق

 اقف ةبنذم' تناكوبةنكم :عزم تبق ةارايبس ك ناكو هذزلاءؤ رمان »لا لعبكعو مقتعم

 نايل نم أكئاقطني تالفرام نقف ادع يطق قفل تلاقق كيا مورو هج اقر نعله
 ةكم ىلا تعحرف أيش اهاطعأف ليلقلا الا ”ىث ىلا لصي مل رد مهلتق ذم تلاقف شرق
 ايلع مالسلاهيلع هللا لو سر ثعبف .ربخلاب .مالسلا هيلع ل اريج لزنف بطاح بناتك اهعمو
 | عضوم خاخ ةضور اونأت ىتح اوقلطنا لاقو دنمم ابأ و دادقملاو رييزلاو ةحاطو ارامعو

 ١ جدوهلاىف تمادام ةأرملا ىهو ةئيعظ اهب ناف عني و فرصي نيتمجعلاب خاخو نيمرحلا نيب
 اهولخف اهم هوذخف ةكم لها ىلا بطاح ٍبا_تك اهعم ةأرملا ىهف هيف نكت مل اذاو
 هتعبرخأفا هفش فو هتفناما ىنز هلع لسيف !تدكفسةهافاوكبز دافآلا/ قطعا, ىوواساف!اذتبأا/ناف

 ساذلا عيمج نما مال_كلاهيلع هللالوسر نا ( ىور ) اهرئافض نم ىا اهص اقع نم

 | كلمح ام لاقف ابطاح هللالوسر رضحتساف اهلتْق صأق مهدحأ ىه ةعبرا الا ةكم حتف مون |
 لوتفلا كت و دنع كقمدتعوالو تبلل انتم ةكودكل سما لب كانا الاف اهنيك

 ٍإ هيهاونو 2 داهالاو هتلاشرأو هنوشا يدطقتلا وع ةرامع حصلنلاو حصللا كر

 نم .كعم.:نم-وإ مهلاتاا قم»ّنكا] .ملو الخ نا نشيرق ىف اقلب سا[ تنكلاونلكتلدو |
 | تدراف ىلها ىمحب نم مهف سلو مهلاوماو مهلاها نومحم تابارق مهف هل ناكني رجاهملا |

 | ةطقنو-ئردز نعا داموا ءازفكك هلففا 1: ةئلعت "اتقن لعا اىرتا له ذتع 1 ةخالا أ

 | هنع هللا ىضر رمع لاف ءرذع لقو هللا لوسر هقدصف أش مينغ ىتيال ىلاتك نا ثينلع

 لعل , كيزؤي اهو انادي تب هنا "ابعت لاقمفد قفانلاء اذه قع كرضأ وفوز الوحل
 ىضر رمع انيع تضافف مكل ترفغ دقف مدس ام اولمعا لاقف اردب دهش نمىلع علطا هللا

 اذا نيدسفملا راتسا كّتهو سساوحلا رتس كته زاوج ىلا ةراثا ةصقلا ىو هنع هللا

 الممتحم النوأت هل ىعدا 2 اروظحم عا ىطاعت ع نمناو ةدسفم هرخس ىفوا ةحءاصم هيف ناك

 عمس امل هنع هللاوضر ابطاح نا ( ىور ) سانلا مارك دنع لوبقم رذعلا ناو هنه لبق
 روك ذملا باتكسانا ملع امل نامالا باطخم حرفلانم هيلع ىثغ اونما نيذلامأ !

 سل رفاكلاناف هصالخاىلع كودعو هلوق لدو هند.قع ةمالل ناعالانع هجرخا ام
 لمعتسيوهنوك ىنعو 'ىشلا ةيحم دولا هك ةدوملاب ميلا نوقلت له صاخملل لب قفانملل ودعب

 لدت ىتلا بابس الانم اهوحن و ةبتاكملاب مكتبحم نواصوت ىا نيينعملا نم دحاو لك ىف
 ةكسا,ذلا ىلا مكيدياب اوقلت الو ىلاعت هلوق ىف مك لومفملا ىف ةدئاز ءابلازنا ىلع ةدوملا ىلع

 | لوعفملا - نو كني قلا ةدوملا بسب مال_اهباع ىنلا رايخأ مهلا نوقلت وا
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 كلت ناكلئلك نيح اهلاق نمو ادهش تام موبلا كلذ ف تاب نآف 57 يح هلو رج

 ١ هللاو رشحلا جلا ارو ةذامتفيا نيب عمج امباو هنع هللاىضر راسي نب لقعم هاور ةلزملا

 | لالجب رارقالا ريشحلا رخآ ىفو ةيدويعلاو زجعلا لامكب راعشالا ةذاعتسالاىف نال. ملعا
 ققحت امو قا نامالاب لحم ىناثلاو بحعلانع ةيا لوالاف ةيوبرلاو ةمظعلاو ةردقلا

 بترتيف ةرخ الاىف و ايندلا ةاحلا ىف ىرششبلا مهل نوقتي اوناكو اونما نيذلا ىلاعت هلوق لزنم

 نورفغتسيوه«نونمؤيو مهر دمحم نوحبسي هلو- نمو شرعلا نولمحم نيذلا ىلاعت هلوق هيلع
 هنع هللاىضر ةماما ىنأ نع و هللاهمحر ىرانفلا ىلودلل ةحنافلا ريسفت ىف اكةي آلا اونما نيذلل
 خم ضمقف راج وا لإ نم رسشمللا متاوخ أرق نم ماس و هيلع هللا ىلصص هللا لو_سر لاق لوش

 | هّللال وسر لاق لاق امهنع هللاىضر سابع نا نعو ةنطا بجوتسا دّقف ةليللا وا مويلا كلذ
 باج ال و [ةوطزك] الوب شرع الو را الو ةنح قيال تزعل وو اوقات ملسو هيلع هللا ىلص

 لابجلاو باودلاو رحشلاو حررلاو ريطلاو ماوهلاو عييسلا نوضرالاو عيبسلا تاومسلا الو

 ىفاك ادنهش تام هتللوا همون نم ىا تام ناف هيلع اواص الا ةكن الملاو رمقلاو سمشلاو

 تصادق عرتا لمة دا شالاو:ةنترم نع ةداهشلا اوت ب اثن ئاااديبش تاّم,هلوقودرارسالا تشك
 فلا وةئاموةرشعس مخ ةنسروهش كإسىف مظتاملا بجر هللارهش رخا وا ىف رشحلا ةروس تم

 هرعشع ثالث اهما و ةندم ما را ةروس ريسفت

 م # محلا نمحرلا هللامب زج

 تارج اهم تانم ْوملا ماج اذاً نيذلااعأ ايدعب ايف ىلاعت هللا لوق نم ناو ةيحامللا قل

 ءاحلا رسكب نوئحتمملا مهف ناحتمالاب كانه نينمؤملا هللا عا نهناعاب ملعا هللا نه ونحتماف

 2غ لل ل للا حم

 نا لبق ةحافلا ةروش لثم ةيديتملا ةروسإ تيمسو اهنلا ةرروجعلا تف.ضاو ةغل انملل ازا

 ليبق نم نوكت: نأ دعب الو صاخلاىلا ماعلا ةفاضا :لسق نه ةحنافلا ىلا.:ةروسلا ةفاضا
 ةحافلا ةروس ءامسا ةلمح نم ةحمافلا ناف فاشكلا نناتكلا لثم همسا ىلا ىمسملا ةفاضا

 زاوغأملا اا ةنطلللا«ةعانلا١ةدازلا اوكي نأ اللماتحا(وكةنسفمللا  ةراوصس#ةلذ لك« لئقمو

 | ىنعمب ةفاضالاف ةربتحلا ءاسنلا دارملا نوكيف ءاحلا حتفت دق هنا ىورام هديؤيو اهناحتماب

 لمتحو اهلاثماو ةرقبلا ةروس لثم ةنحتمملا ءاسنلا اف رك ذت ةروس ىا ةيصيصختلا ماللا
 ءاعنا اونازخيلا وفعلا ناهس دووازلقللا ىطعاسي لع نات الا اون است ازدهتقم .قوكيسينأ

 .ةروس ىا ةدحاو ةفيص ىلع نوكمت ىنالثلا ىلع داز اهف ناكملاو نامزلاو لوعفملا
 «ودعو ىودع اوذخت ال اونمآ نيذلااها اي ه8 اهريغو ادا نحال روان التمر ناجشالا
 تفاشك ىف لآق. ةلماهملا ' ةاسحلاب بظاحو ىسعلا' ةعتلب ىنأ نباءبطاح ى.تلزن ':# ءالوا

 نعلاب ىح وهو دزالانم هلصاو ملس و هيلع هللاىبص هللالوسر نمز ىف دلو رارسالا
 بطاح ناكو ارفاك ردب موب هنع هللاوذر ىلع هلّيق ىذلا ريهز نب ديمح نب هللادسع هقتعاو

 نبرجاهلملا ند كك هنع هللا ىذر نافع دو نابع هلع ىلسصو همدالاب اتابع ماعطلا 2

 ( دهشو )



 نيملكتملا راك نم ناك _انلحيلاو للك اناضاتك «يخلاس جواحمأ وشل ل علضانلا نا( ىح)

 رشملا ةروص © 7١ 59ه

 باتكلاكلذىف عمجىتح هاوس هيلا قبسي مل امير مالكلا ٍلعىفريثك ثح هل ناكو مهلوحفو
 بهذم ىلا عجر ىتح هتاذىف ريحتلاو هيف زحعلا ىلا ءىما ىهتنا مث ةيعطقلا ثحادملا كلت

 دشناو زث اولا ىنسأ نم هناف زئاجعلا نيدب مكيلع لاقف زئاجعلا
 ملاعملا كلت نيب ىفرط تريسو يب اهلك دهاعملا كلت ىف تفط دقل يب
 4 امكان, ليك ةاعزاهو ا وتد لعن جي رابس تك مانضام لالا جرنان

 نانا هيلاو هيلا اعدو مالسلا هيلع دم هب ءاج ىذلا نيدلا دنعلا دع + نأ هجولاو لاق مث

 ترانس كج اوس هلي دقت هلامفا السدو فأل يغمر ىسزعلد كلذىف لخد الو

 قيرط وه اذه اه هئاذ فصو ىذلا هللاىلا اهملع لكيو اهماب ىلع هتافصو هللا تاذىف
 مولع هللا ىضر نوحلاصلا فللاو ةباحصلا تناك كلذ لغو حيحصلا نيدلاو ةمالسلا

 هيلع ناك هللا هقفو نمو محيصأ رخآ دنع نودنحلا ءالقعلاو ملعلاف نوخسارلا ىبني هيلاو

 مالسلاهيلع ادم عبتمب كلذ سبلف هداهتجاو هرظن ءاطعأ ام ىلع تب نمو هيلا هرظن لاو
 ىتيصو هذهو هلقعو هبأر ىلع لكتاو هليوأتو هرظن لصاح هيف لخدأ هنال اقلطم هب ءاح اف

 ىلع ناكو لاؤسلا نم جل مل كلذ ربع دارأ نمو ةبلاطملا مدعو ةمالسلا متدرأ نا م لا

 ىلزتعملاف هللاف مهللدأ 8 ءالقعلا انيأر اناف ريسع هللادارا امب عطقلا نال ل املا 1

 ىرخأ الا لهجت ةفئاط لك سكعلابو ءامكحلا نوفلاخم مهو سكعلابو ىرعش الا فلاخم
 حيحصلا ليلدلا ىلع مهروثع مدعو مهرظن فالتخا وه كلذ ببس نا انملعف اهرفكتو
 لجو نع طق هللاىف نانا مهنم فلتخم مل مالسلا مهلع ءادنالا انيأرو مهضعبوا مهلك اما

 ىفال ىلاعت هللا مكحب ماكحالا عورفىف مهفالتخا ناكو دحاو باب ىلع ىلاعت هيلا اوعد لكو
 اموكيلا انيحواىذلاو احون هب ىصوامن.دلا نم 365 عرش هناحبس لاعت هللا لاق طق اهلوصا

 ىلعل يل دهيف اوقرفتسالوهلوقفهبف اوقرفتت الو نيدلا اوميق أنأىسيعو ىسوهو مهاربإ هب انيصو

 هاو رضيال كلذواببف فالتخالا عوقوب ةمولعم عورفلا هاللوصالاىفدحاو سما ىلع مهعامتجا
 هلالانالحصتال ةوعدلاتناكلو قافتالا عقوامل اف فالتخالا عقو ولذا لوصالا ىف ف التخالا رضي
 دحاو هلا مكهلاو لاق ىلاعت ناو هيلا كلذ وعدي ىذلا هل الا ريغ اذه هيلأ وعدي ىذلا
 نم انه ىلا ةءايقلاموي ىلا ارج ملهو باطخلاب مالسلاهيلع مدآ نم اهلك فئاوطلا معو
 نيبلاطلل ةيصو ةلومعملا هتلاسر ىف هرس سدق نيدلاردص خسيشلا ةرضح هدروا همالك

 لاقام رخ الاىف ةروك ذملا ءامسالا ءذه فرش نم نا ماعا مث ٠ نيبغارلل ةظعو

 لاقف مظع' الا هللا مسا نع مالسلاهيلع هللا لوسر ىببح تلأس هنع هللاوضر ةريره وبا

 مظع 'الا هللا معا نع ليربج تلأس مالسلاهيلع لاق ىناعملا نيع ىفو رشحلا رخا ىف وه

 نم مالسلا هياع ءذعو ىلع داطأف هيلع: تدعأف هنءا رق رثك اف. رثطا“رخ اي كلع لاقف |

 ثالث أرق و مجرلا ناطيشلا نم ملجلا عجب فييشلا هللاب ذوعا تارص ثالث تح نيح لاق

 تاياؤيرأل نضع فاو ءهنلغ نوايصن خام اد رشح ا رخآ نم تالا
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 لاق م كلذ نافناللف ةشرد ةحلصم كلذ ىلع بترتي نأ الا هللادنع هماقمب هله روزلا
 رذفلا .امنا ةدايشلابب مكملع ىذحتفاال.:ئا نضيف ال ورةشانقلا مون. مدآ دلو ديالا .مالساةيلعت

 لايف بترلل وه اعاف هدا,عىف رخفلا اماو هدحو هلل الا نوكيال تاذلاب رخفلاو ةيدو.علاب

 رختفا اق ةيهدع ةيسن بترلا نا نم الو كلذ وحنو لهجلا ةفص نه لضفا ملعلا ةفص

 الضف هناذلرب ملف مكلثم رششب انا اها لوقي نأ هين هللارما كلذلو مدعلاب الا رختفا نم
 نيثحب نعتكست نأ كل 'ىلوالا نا ماعا ٠ ىلاىحوب هلوّش ةيترلا فرش ركذ مث هريغ ىلع
 ةنساثلا هللا تافص نا نم ءاملعلا نيب نوكيام اهدحا ريبخلا ملعلا هللاىملا امهنف ملعلا لكتو
 اهم. ىلاعت هفاصتاب ناعالا دعب الوا ىلاعت هدوجو ريغ ةلقدس» تادوجو» تادوجوم نه له

 هناي 113 ةةدحتلاو اوغلو ليغ دو دجؤلا نا" شع انملا' كين نوكباشم كانا ءاهما ونال ل453
 ىلاعت هلوا لالقتسالاب اهل دوجوال هل ىهاظم تادوجوملا رئاسو دوجولا كلذ وه ىلاعتو

 تادؤوج و.تاداوجاوملا نم.ىلاعتا هريغلو ةايا: نه :ةيضتقم:اهل .تجاو'هناذ ىلع دناااز دوجو

 نه اولاقام كدشري كلذ ىلاو مهس ليوطلا ثحلا وهام ىلع بجاولا دوجولا ريغ رخا

 اعطق نوكيال عنتمم وهف هب فص ملامو الصا ريغتبال بجاو وهف هب هللا فدتا اه نا

 تش واسجاولا قب اما امهم ادحاو نا مرج الف ىلاعت هتافصو هتاذيف نانا فلتخا اذاف

 نم رهظ اب ناعالا دعب توكلا هيف بد الاف هماع مءااه ناو لكشم اهالكو عنتمملا

 ىلاعملا هنافص وهللاتاذىؤ دحأ رظان الو ةعرشلا بحاص لاق هاالاومل ةدايعلا ةماداو ةعاطلا

 اوقطن اذا ةمالا هذه كاله نا ثيدحلاىفو تارطخلاو ماهوالاو هايشالاو سايقلانع

 ةروس رخاىف ناءرقلا ه ءاجام لثع الا هللا نع لئاسلا بيج الو ةزعلا بر :نع ىلاعتساه

 ررضو ناطيشلا نم كلذ ناف اقيقدت هيف مالكا ققدي الو هتافصو هلاعفا رك ذ نم رشحلا

 قيدلكتملا نئا والاب ءاوبللا ةلمالشالا »قرفلا القا نايكلا ارضا اق مف هارت ةءاناعفو كلذ

 نأ نع هزغم قا ناف رصاقلا مه رظت مهاطعأام بد ىلع لقعلاب هللا ةفرعم اوعدا مال

 ساوحلا لحام هللا ناف ارسوا 0 احور املعوا ناك القع هقلخ فاصواب ماعيوأ كردي

 كردي الف اهنه كش الب لقعلاو ربغال تاسوسحملا ةفرعه ىلا الا اًهرط ةنطادلاو ةيهاظلا
 ا نمت سس >>١لللل ل سىلسللهل»١0١ لد 2ططلب77طلللللاا ار_ر!-للااار|ر_ا ا ا | -|ا-|-ا-|-|-|-|-|-|-|ا|!6!-!6١-.!|>©؛'ت6_ل- 303 30300كلا00[|[|[|[(![1|| 7“ بسسس

 0 أ ع : + 1 ا
 2 35 كلا اه 5 د |

 3 3 ا«. تل 12 ع ذل 6 3 15
 6. 6 || 9 كهل

 0 0 | 02 ع
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 ا ماكت نم عيمج اطخ اذه كلنيش دقو لوقعم مولعع الو سوسحع سدل ىلاعت هنال ا قحلا

 تيس نيفراعلا ضع لاقو مالسلا هيلع هلسر نم الو قطان م هملعي مل ع هبافصو قحلاىف

 لوي ىتح اهرايخاو تافصلا تايا نم ةنسلاو ٍباتكلاىف ءاجام لوبقىف لوقعلا فقوت

 ةفاطلا تلمع م ناعالاب كلذ ىلع اولمعو ءادنالا ةقاذاك اوقاذ ولف اهقوذ مدعو اهفعض

 ١١ للا عف اتكاوالإ» كلما ةعشلاو وفقد وءركف ”يكع نماء لقفل ةلاحا ام شكلا: هاطعأال
 | ماولعلا ء.ح لع ىواحلا لج ا كيذلا وه موقلا مع نا فرعءت هل  لمو كللذ معاف قا

 / 9 3 ف 3 - - 8-5 -. 3 . 9 27 - ا دما

 722622222222222 سس
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 ةيرم الب ملاع هللانا نيلوالا ةلدأ نمو الفالاو قالطالا زئاج وهف هنأشو هلا لالحم قبلي |
 كلذ ريغ ىلا نقيتموا هيقفوا فراع هل لاَغي الو عرشلاىف هدورول مالعو ملعو ملاع هل لاَقِف |

 ةكارتلاو ةسرافلاب ةروك ذه هتافصو هللاءامسالا نا نيرخ الاةلدأ نمو ملعلا ىنعم ديف ام ٠

 اوعمججا نيملسملا ناو رابخالا ىف الو ثيدحلاو ناءرقلاىف درت مل اهنا عم اهريغو ةيدنهلاو

 نحال مسالاو ا هوعداف ىنسحلا ءامسالا هللو لاق ىلاعت هللانا اهنمو اهقالطا زاوج ىلع |

 امما ناك ىتاعملا هذه ىلع لد مسا لكف لالجلا توءنو لامكلا تافص ىلع هتلالدل الا

 قالطا نم عنملا ناك ةح.. ىناعملات نك اذاف ىناعملا ةياعر الا ظافلالا ىف ةدئافال هناو انسح

 مهونام رك ذو اندحتسم هل املع مسا عضو نوكي نأ بالا ىفام ةياغ قثال ريغ ديفملا ظفللا

 ماسهلا هيف سيل نسح ىنعم ىلع لاد وهام رك ذ اما بدأب سيل ىلاعت هب قثال ريغ ىنعم

 # ضرالاو تاومسلاىفام هل حمبسي 8 'ىث بدأ الا ءوسن» هيف سيلف رفتس» ركشتسم ىنعم
 عيمج هل حس سس رارسالا كفيك لاق !ىهاظ اهزت صئاقنلا عسيمج نع ههزتت قطن

 روهجو ارارم حسبستلا اذهىف مالكلا ىمدقو اتلخو اناهرب اماو اقطنو انايب اما ءايشالا

 زيزعلا وهو هس كعلا اذكو ةراشالا حيبست ىفانبال وهو ةرابع حبست هنا ىلع نيققحلا

 ةردقلا ىف لامكلا ىلا ةعجار ابعشتو اهرثكت عع اهئاف ةفاك تالامكلل عماملا هي مكحلا

 لضفا ةفرعمنع ةرابع ةمكحلاو ةمكطلاوذ مكحلا هللاهحر ىلازغلا 3 لاق انلاو

 ىذلا من ”ادلا ىلزالا معلا وه وع مولعلالجناو ىلاغت هللاوهءانشالا' لجاو مولُعلا لجأ ءابغالا

 رده هللافرعي ملو ءايشالا عيمح فرع نمو هللاالا ةقيقح هللالعي سلف هلاوز روصتال

 ةوقلا فيعض ناك ناو مكح وهف هللا فم نف امكح ىمسي نأ قحتسي مل ةيرشبلا ةقاطلا

 هللا ةمكح ىلا ديعلا ةمكح ةبسسن نا الا اهف نايبلا رصاق ناسللا ليلك ةيمسرلا مولعلاىف

 وه هْنع هدعل عم سكت عدبكلبا نيب ناشف نيتف رءملا ني ناتشو هناذب هتف رعم ىلاهتف رعمةيسنك

 الا رك ذب امو ارثك اري وو دع ةنكل وزع اريخ اهرثك او فراعملا سفنأ

 دادسال هقفو و ءا.ثالاف ةمكحلا عقاومب هللاهرصب ىذلاوه مكحلا دبعو يابلالا اولوا

 | ةيصاخوهحاصي الا اداسف الو هدسبالا 'ىىف اللخ ىرب وهو لمعلاىفباوصلاو لوقلاىف

 نم هاشختام هنع هللافرص هركذ رتك | نف ةمكحلا باب حتفو ىهاودلا عفد مسالا اذه
 حدملا هدابعل املعت ماظعلا تافصلا هذه هسفن هللا حدم ااو ةمكحلا باب هل حتفو ىهاودلا

 ءريسفت ىفث للا ونا لاقهبلا مهم رت ةدايزلابلط كلذ هقاقحتسا ةفرعمو اهناعم مهف دعب ىلعلاهنافصب

 ْ ندع ماده نعهدامع ىبن ىلاعته ا ناىف ةمكحلا اف مكسف أ اوك زتالفهللالاقدق لئاق لاق ناف

 صقان وهف ريا لاصخ هيف ناك ناود.علا نا اهدحا ناباوج لاؤسلا اذه نعهل ليقدسفن حدمو |
 | امهم بجوتسيف ةردقلاو كلملا مان ىلاعت هللاو هن حدمم نا هل زوجمال اصقان ناكاذاو |

 | لاصخ هيف ناك ناو دبعلا نأ رخ الا باوجلاو هوحدميف هدابع ماعيأ هسفن حدف حدملا
 هسقن حدك نأ زوجمال اذهلف دبعلا ةوق كلذ نكي ملو ىلاعت هللانم لاضفا كلتف ريخلا
 8 هدة 5 ىنعملل هدانع ىلع نم دقو فورعملاب دحا ىلع اوي نأ هدابع ىهن ىلاعت َللانا اذه ريظنو
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 هللا ىضر ةعتاب ىلأ ني بطاح نعو تافصلا داما ىلع مدقت» تاذلا داخما نال روصملا ىلع
 مروصا ام ريع ىا روصملا ع ىذلا اللا بصنو واولا حش روصملا ”ىرابلا أرق هنانهّنغ

 فراغلا ظح مهضعب لاق اذإو ىلاعت هتيروصم نع ردصي هلعف نال هريوصت قفاوو قحلا

 زةنلاللياب/ قم كبف انه ل مانع ؤامالا ازا رولا كتياالو :ًايمشت ازال نأ ءامالا مده نم
 ةظحالم ىلا عونصملا ةظحالم نه لقتسو قلاخلاىلا قولخلانم ىقرتيف عنصلا بئاجحتو

 ةئاهالا روصملا مسالا ةيصاخ و هدنع هللادجو ”ىش ىلا رظن الك ثيحم ريصإ ىتح عئاصلا

 ىدحا موب لك ىف هترك ذ اذا رقاعلانا ىتح اهوحن و راثلا روهظو ة.حعلا عئانصلاىلع
 دلولا روصتو اهمقع لاز مايا ةعيس راطفالا لبقو بورغلا دعب موص ىلع ةمص نيرشعو

 ىف قبس امك ةنسحلا ىناعملا ىلع اهلالدل # ىنسحلاءامسالا هل © ىلاعت هللازذاب اهمحر ىف

 هديدنسإ لقع و عرش رد ا ىاهمإان تن فازروا] نع( ىفنثاكلالاق ("ةط“ ةازاوكش

 نخالا كيت قادما وتتانس الا عزا اهنا, لضخ ةفغ وتقلل و .ءإ دشاب_ ناجطتاو

 ريغلا ءامسا نم ءامسالا ريع ىلا هبانطال "ةمحتن الذ «ةقاطملا[ةدايزللا اه ءانشالا"بهاضضو و

 ىلع نوعستو ةعست هللاءامساو ريغلا تاوذ نه تاوذلا ريغ ىلا ةيلاعتملا هناذل ةيسنال اك

 كتكوت هرب ال ك1 رالف ةلعتزا الار ةاهذلا قع تابلآ فيحان لقفوورت اةميدإلاة فز انا
 لفلأ حملا ناعيشإلاو »نإ دوقلاى ابنم“ ايلا مسا فالا ةفراز لام هنا كسنلا |

 مالشسلاه.اع هللالوسر ءاعد نم نا ( ىور ) طر فلاو ل. الاىف فلاو ةاروتلاف | ا

 ترئاساو كفل نيكلدجل هتللعتزا»فياتكك ىف هتلزتاؤا كيش م- ثيم مسا يكل

 ددعلو عمجالا اودرسالا ازشولا ىلا ذظتلاب نيعستو ةعسأ ان اوكار كعلفا زك ماع ىف ه

 الاخ و هحو نم ادجو هجو نم ابا ىمسي دحاولا نال ىحسمللا ددعت ىلع ل ١ ءايقالا

 حور ىف ءرس سدق ىءاط_بلا نمد دبغ لاق ةدحتم هباذ و هجو نه املعو هجو نم

 3 مس .ديمع

 دادعالا ٠ نماهل ؟رظنمو لاعتم ريك ذخأت لبماللاو بففلا الا ذخأت الو لاعتملا ركلا كلؤق لم

 ةولخا لهادنعةربتعملاطت ا رشأاب تاوصالا نهلاخ عضوم ىف ددعلا كلذ رك ذتف ريبكلا لماب |

 هللانذاب رمحالا تيربيكلا وهو تقولاب كل باحتسي هناف هنم صقنت الو ددعلاىلع ديزت ال

 ءامسالاب رك ذلاىف ددعلاو لالخا هنه صقنلاو فارسا بولطملا ددعلا ىلع ةدايزلا ناف ىلاعت

 نحو رسلا مهفاف ةباجالا باب هيلع سقو بابلا حتفتال تصقنو تداز اهنال حاتفملا نانساك |

 ةيمالملاو ةملكل ا لصاو فيرعتلا ةلا ءاممالاف نوظحالي نيفراعلا نا ملعا | 2 ةردلا

 ظفللا وه مسالا ءاملعلا لاق ةملكتلا لصا ىلع ةدئاز اهنال فيرعتلا ةلا اهنه نوحرطي

 هقالطاوا هل ظفللا عضو ةيمستلاو هل عضوملا ىنءمللا وه ىمسملاو عضولاب ىنعملا ىلع لادلا

 | هيلع هلم و قالطا معصإلالا ث هيو ضعنلا نا ىنو ىلاعت هللا ىلع مسالا قالطاو هلع |

 | ىنممىلع لد ظفل لك نورخا لاقو ح حيحصلا ث ا نأ ددلاَمف الدوار ناك ناذعب. الا"

 | ١انازك ذلا وفل انانالا هيؤيرسلانخلاو :نآيرافالا ف موتكملا رسنلا نم : .نا ملغا : بولقلا |

 ا قباطام الا روصي الو روصتال ىذلاوه روصملادبعو كاشإلا فالتخاو تائهلا توافس

 )قبلي )
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 لاق ةيعتملا لاكشالاو ةزيمتملا روصلاب قلخلا صيصخت ريوصتلا ىنعم ناف صوصخلا نوللاو
 ةلوقعم و ناسنالا ةروصك ةسوسحم ىهو اهريغ نع نايعالا هب زيمتام ةروصلا ٍبغارلا

 ةروصلاب دارأ هتروص ىلع مدآ قلخ ههازا مالسلاهيلع هلوقو ىناعملانم .هريغو لقعلاك
 ةقلخ نم ركع وع هيدكضف ا و« ةريدصلابو :زرصللاب'ةكرذملا ةْئييلانَم؛هناثناشنالا رمشنام

 هلق رشتلا قدس ىلع ب هنشتلاو ةضعبلا :ليبش للعا الا كلملا-لسس خلع هللا ىلا :هتئاضاو
 عجرب هتروص ىف رورجلا ريمضلا ريقفلال وشب ٠ هللا حور و هللاةقان و هللا تيب هلوقك

 ملعلاو ةايحلا ىهو ةيئرملا عبسلا تافصلا نع ةرابع ةيهلالا ةروصلاو مدا ىلاال هللاىلا

 فالخم لعفلاب تافصلا هذه رهظم مدا و مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو

 لمعتست الذا يهاظلا لهأ دنع زا ىلاعت هللا ىلع ةروصلا قالطا و تادوجوملا رئاس

 ةروص هرسأب ريبكلا ملاملانال ةقيقحف ةقيقحلا لها دنع اماو تاسودحلاىف الا ةقيقحلاىف
 الامحاو اعمح هثروص مداو اليصفتو اقرف ةيهل الا ةرضحلا

 هتروص ىلع هللا كروص .ء 00 هيون بوخ تروص همهز ىا

 هنم نيب دوُح مدصمم رظل رد 4 تللنا> خيبت! دع ةنبلا ونا !ىؤاز

 هدمورأ ناليكاز.“ قول. هون اح هو 0 قاونوصاوتنو اهتم قمت اككلن
 ةكشاف* د دجشتار "العلن تألق توتا هاد انكفانن ةثيا(ارازك زوم

 هبتشم دوب هتكن نبا ىو شب 028665 تفايئتدحو ةتشو رس هكه
 ءزكذ اشك هنكل نيك كبكا .٠ رازه ان ناد 05 هتشر

 كلذ ىلع دجوملا ”ىراسلاو ملاعلا ماظنل ةمئالملا ةمكحلا ىلع ردقملا انه ىتلاخلانا لصاحلاو
 مصاوخ اهاع بترتي ثيحم تاندحلا لاكشا و تانئاكلا روصل عدبملا روصلا و ريدقتلا

 | نظي دق هرمس سدقو هللاهحر ىلازغلا مامالا لاق اك هيلع فوقوملل فوقوملا مازلتسا
 نكديككووكوأ ىنِشر الو عارتخالاو قلخلا ىلا عسج ري لكلا ناو ةفدارتم ءامسالا هذه نا

 ردقتلا قفو ىلع داحنالا ىلاو الوا ريدقتلاىلا رقتُش دوجولا ىلا مدعلا نم ج رخام لكلب

 نم ”ىرابو ردق٠ هنا ثيح نه قلاخ ىلاعت هللاو اثنان داحمالا دعب ريوصتلا ىلاو اينان

 | اذه و بدير نسحا تاعرتملا روص بنا م هنأ ثء.ح نم روصمهو دحوم عرتخم هنا ث.ح

 ا ضرآلا ةحامسم و نللاو تسمم هتداقي نال رده ردقه للا جاتح هناف الاثم ءانيلاك

 | ءاس لا جاتحم مْ هروصلو همس ريف سدنهملا هالو اذه و اهضلرعو اهاوطو ةشالا ددعو

 | ءيهاظ شقنس نيزم ىلا جاتحم مث ةينبالا لوصا لصحنو ثدحت اهدنع ىتلا لامجالا ىلوس ْ

 كيذك سدلو ريوصتلاو ءانيلاو ردقتلاىف ةاذافلا ص هذه ءانبلا ريع هالوتنف هنروص نو

 مدقف روصملا ”قوزانلا قلاخلا وهف نزملاو دجوملاو ردقملا وه لب ىلا_ءث هللا لاعفا ىف

 | "ىرابلا مدقو ةردقلا ريثأت ىلع ةمدقتم ريدقتلاو ةدارالا .نال ”ىزادنلا ىلع قلاخلا رك ذ
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 نأ رو_صتن ظح و ةوهش لك رقحتسي نه ربكتملا اهاو ريح وهف حكنملاو مطملا هتوهش

 هلالذإو هرهقو هءابلوا هزازعاو هتيُاش نلع ىف ءايشالاظذح ىلاو قلطملا دوجولاب ققحتلا |

 هرك ذ نم نا ىتح ةكربلاو ريخلا روهظ ةلالجلا مسالا اذه ةيصاخ و مئاهبلا اهف هكراشت
 اناص ادلو اهنه:قزر ارشع اهعامج لبق ءأرق و اهلع هلوخد دنع هتجوز. :هلوخد ةليل

 هدعو قدصلاو هما لدعلاف ”ىس لك ىلع ربكتملا ليلج اي ةيسيردالا نيعبرالاىفو اركذ
 ىلع ادحأ ,ردقي الو ميمأ ا زعيو ءربدق لحم ةرتفاالب ؛ههوادم هللاةهحرب ؛,ىذرو نينا : لاق

 هب نوكرشي اسمع ىلاعت هل هيزنت  نوك رشي امج هللاناحبس ف لاحم الو هجوب هتضراعم
 'لوذنب انمى ىف, حلا تق, دكارإ بسب نأ, قكم إلا .تافدص, ةادعت ثا هب :مهكي لش: نع واي ىلاغت
 هللاق تاقؤولخلا نم هب رافكلا _هكرشي ام اهيزنت:هوهزن و احبتست هللا اوحبسس ىا الصا اه
 هفانظتاى اجا اوننام ام دعب كيرمشلا تايثانم بحعتللوا 7 لامك راهظال هدروا .ىلاعت

 الا هلاال ىذلا للاوه هناحسس هلوق ةيمحنلا تاليوأتلا فو ةمظعلا لاكو ءايربكلا لالحم
 ىضتقم ىلع ءايشالاىف هفرصت و هتافص ةيلادرفو هناذ ةينادحو ىلا ريشي لا كلملا وه
 ببسي ضحلملا مدعلانيب نمالا فصو و ةيناكمالا صئاقنلا نع هتهازن ىلاو ةءازالا هتمكح

 لوم نروك ىدفل شيع جدأ ةرقعان..ملا و. نهاظملا عبمج ىف هروهظب هلابك لاك كان ءهااضعا

 زطاوخلاو رظاونااب هيلا نوكءرشي اع هللاناحبس ىلقبلا سنا سع ىنو هتافص ىفو هناذ ىف
 لصا ناف هتئيشم قفو و هتمكح ىضتقم ىلع ءايشالل ردقملا ىا ه6 قلاخلا هاوه  ىبتا
 ىنعم ىف عاش ناو سايقمب اهاوس و اهردق اذا لعنلا قاخ لاَ م ريدقتلا قاخلا ىنءم

 نم ؤاءهوحنو ةفطن :نم. ناسنالا قلخك :ةداهب نم. ناكها وسو ءا وتساو ريدقت ىلع داجمالا
 دا رم قفو ىلع ءاشالا ردش ىذلاوه قلا_طلادبع و ضرالاو تاوداشلا :قلخكاةدام ريع

 مسالا اذه ةيصاخو.ىلاعت هريدقتب الا ردَش الف ريدقتلاو قلخلا فصوب هل هيلحتل قحلا

 نيمبرالاىفو ههجوو هرك اذ بلق رونتيف اهقوف اف ةعاس ليللا فوج ىف رك ذب نأ
 نكااذي ىدزور هسلا لاق هداعم هيلا لكو ضرالاىف نهو تائودسصلا ف نم قلااخ ةسيردالا

 ةئيرب ءايسشالل دجوملا :6 'ىرابلا 8 ةيم فالا ةسمح ةببغلا ديعبلا بئاغلاو عئاضلا عمج

 امع ناصقنلاو توافنلانم اًئبرب دجوملا نوكي هجو ىلع داجالا ءربلا ناف توافتلا نم

 هلمع ارينا ىذلاوه .”ىززاملا ذدعاو .ةلماكبلا ةحلصملاو ةفلابلا ةمكسحلا ىلع ريدقتلا هيضته
 اير ايسانتم الداعتم ”ىرابلا مسالا ةريضح بسانبام الا لعش الف فالتخالاو توافتلا نم
 هرك ذب نأ مسالا اذه ةيصاخو توات نم نمحرلاقلخ ىف ىرئام ىلاعت هلوقك توافتلا نم
 ى هيلع بارتلا ىدعت نم ىت> تاف الان. ةمالسسلل ةرص ةئام مون لك ةيلاوتم مايا ةعيسس

 | ىدرورهسلا لاق هريغ نم الخ لاشم الب سوفنلا ”ىراباي ةيسيردالا نيعبرالاىفو ربقلا
 | قلعو ريق نم حول ىف بتك اذاو تاف الانم ةمالسلاو زءلاو: ىنغلا باوبا هرك اذا حتش

 ءايسشالا روصصل دجوملا # روصملا  ةبعصلا ضارمالا باعصا كلذكو هعفن نونجلا ىلع

 لكشلاب ماحرالاىف دالوالا روصي أ ٠ قولخم نه تروص ٌهدنشحم ىنعي دارأ اك اهنايفك و
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 ةقيقحلاىف ةريثك ةن_حلا لاعفالا نوكت نأ اهدحا نيهجو ىلع لاه ربكتلا بغارلا لاق
 انك نؤكي نأ قانلاو حودمم وهو ربكتملاب هللا فصو اذهىلعو هريغ نساحمىلع ةدئازو

 ىلا در ءايربكلا )ثيدحلاىفو مومذم هب فوصوملاوسانلا ةماع فصوىف كلذو اعبشتم كلذل

 ربكتسملاو ربكتملانيب قرفلا مهضعب لاق ( هتمصق امهن٠ ”ىثىف ىنعزان نف ىرازا ةمظعلاو
 م لطالا ربكلا راهظالو ىلاعت قا فاصوا ىف مث قحلا ريكلا راهظال ماع وبكتملا نا

 هنا ناتتئالا نط (ربكلاو لا ناعيا نضّزالا ىف نوزربكت !نتانلا»ىلابا نع تفرطأس.ةلوقق
 مكالطاب .ءايرإكلا راهظا: رابكتسالاو فراؤوعلاىف 5 كلذ ؛ءراهظأ: ربكشلاوأ ءريغ نملك |
 نأ نقلا ىف>: هتالاتتشا دراهم ىف: هدجم اك" كلذنيغو:ةربكتسا/ نشلبا: ىد ف: ىلاعتاهلوقاف

 قحيىف موهذم ربكتلا ناف هللا ءامسا نم ربكتملا ىنعمام ةمحقللا ةلئسالا ىف لاقو ثيدحلاو

 | ربكتلا نمال ءايربكلانم وهو هناحبسس هب قيليال ام مظعتملا وه ءانعم باوجلاو قلخلا
 ا اموهذم ناك اذهلف دايقنالا نع عانتمالا وهو هللاف ءايربكلاو ةمظعلاىف ةغلابملا ءانعمو
 مالسل هيلع هلوقىف لوقتام تلق ناف ىهتنا ىلاعت هللا ق>ىف حدم ةفص وهو قلخلا قحىف

 هذه تلق كعاطأ هتعطأ وا معاي تنأو دخت اي كبر كءوطاام بلاطو همع هل لاق نيح
 ربكتملا وهف هريغل هدايقنا مدع ىفاني الف ءما نع جراخللال عيطملل دايقنالاو ةعاطاالا
 ىلا ةفاضالاب اريقح هريغ ىري ىذلاوه ربكشملا مهضعب لاق عيطملل عبطملا هنا ام ربكتمال

 هناف ىلاعت هللالا روصّسال قالطالا ىلع وهو هدنع ىلا كلاملا رظن ريغلا ىلا رظنيف هاذ

 ىلاعت هريغ ىلع قلطيال كلذلو هجو لك نه ”ىش لك ىلا ةبسنلاب ءايربكلاو ةمظعلاب درفتملا
 | رالا تجاحت مالسلا هيلع لاق نوكي الام راهظاىف فلكتلا ديفب هنا امل مذلا ضرعمىف الا

 | نيك اسملاو ءافعضلا ىناخدي هذه تلاقو نوربكتتملا :نؤززابللا«ىلغترب انه تااغفر ةئلبااو

 ءاشا نم كي محرأ ىتمحر تنأ هذهل لاقو ءاشا نم كب بذعا ىباذع تنأ هذهل هللا لاقف
 عضاوتلا قيرط مزال هءايربك و ىلاعت هولع فيع نمو اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو

 ”ىش الف هرب ديدج ىف هنم نسحا هقلخ ىف ريقفلا لبق. للذتلا ليس كلسو

 | هللا نعاام ءامكحلا ضعب لا ةداسلا ةرضحم عضاوتلا سايل نم مدخلا ىلع نسحا

 نا ( ىكحح )هسفن نع ىلع لديام لثم هلذا امو هسفن لذ ىلع لدبام لثك .اذيع

 هتبأر كلذ دعب مث سانلا نان للا ق اعداع هيدا نيب و فاوطلاىف الجر تيأر لاق مهضعب

 سانلاهيف عضاوتب عضوم ىف تربكت ىلا لاتقف كلذ نع هتلأسف رسج ىلع قفكتي

 ىتح قحلل هللذس هربكت ىنف ىذلاوه ريكتملادبعو سانلاهيف عفرتي عضوم ىف هللا ىنعضوف
 ىلازغل! مامالا لاق ريغلل لاذ الف هاوس ام ىلع قحلاب ربكتبف هربك ماقم هللا ءايربك ماق

 نع هرس لغشي امع هزنتب نأ فراعلا دهز ىنعم و دهازلاوه دابعلا نم ريكتملا هريس سدق

 نع اعفنرم ةرخ الاو ايندال ارقحتسم نوكيف ىلاعت هللا ءوس 'ىش لك ىف ربكشو قحلا
 عاتم ايندلاعاتع ىرتشي امنا وهف ةضواعم و ةلءاعم فراعلا دهزو قحلانع اهاتلك هلغشب نأ

 هتديعتسا نمو ةعيابم و لس وه امناو الجنا اهفامشا ىف دام الا قلك وعفا ةزغتتالا
 كه 2 0 لغسل

 عسأب 0-2 - ناسلا هك
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 بتكلا ضعب ىف نا ( ىور ) دحا ةئيشم هيف ذفني الو دحأ لك ىف رابجالا ليبس ىلع
 ناو دب رام كعك ديرأ اع تيضر ناف نثوأ اًماالا كور ديرأو دير ىدنع ةنهلالا

 ريتك ربحي ىذلاوه رابجلا دبعو ديرأام الا نوكيال مث ديرت انف كتيَشأ ديرأ ام ضرت مل
 ايلعتسم ”ىش لك لاخلا راج مسالا اذه ىلح هلعجو هلاح ريج قحلا نال هصقنو ”ىش لك

 راقتفالا فصوب يما لك ىف هيلا اعجار ناكو رابج لك هنيعىف قد رابجلا هنا ملع نفو هيلع

 هتمه تعفتراو مالستسالاو مالسالا هل مف هلامآ نم صقانأا كرتو هلامعا نمروسكملا ربحي
 نه فراعلا ظح مهضعب لاقو هدابع رسكل ارباج هسفن ىلع ارابج نوكيف ناوك الا نع

 ةمزالم ىلع اهلمو لئاضفلا لامكتساب اهصئاقن رب#و سفنلا ىلع لش نأ مسالا اذه

 امج عفرتيو تاضايرلا عاون أب تاوهشلاو ىوهلا اهم رسكيو ةعاطلا ىلع ةيظاوملاو ىوقتلا
 ثداوحلا رواعت هلزازبالثدح راقولاو ةئيكسلا ىلحي ىلحتبف قللا ىلاتفتلم ريغ قا ىوس

 حالصالاو داشرالاب قاف الاو سفنالاىف ريثأتلا ىلع ىوقي لب لفاونلا بقاعت هيف رئؤيالو
 عابتتسالا ةجرد لانو عابنالا نع عمرا نم دابعلان م راجلا هللاهمحر ىللازغلا مامالا لاقو

 هءريسو هتمس ىف هتعباتمو ءا دتقالا ىلع هتروصو هت قلخلا ربحي ثيحم هتيتر ولعب درفتو
 وفا ىلإ اهني تدحاجي الزب عابتز الوا | متلك لءاعررالو :ييؤيو دفعت سنوالرأ واذن افق
 هحاردةسا ىف دحا عمطا هالو ؛هي اذ ىلا, تافتله ريع مهلا ىقوتسم ريصيو هش ةظحالم نع

 ناكوا لاق .ثيح .مالسلا هيلع نيرخ لاو نيلوالا ديس ففصؤلا اذه ىظح امناو هعاشتساو
 مسالا اذه ةيصاخو رذف الو مدا دلو ديس اناو ىابتاالا هعسو 7 انياب نارتملا نتناول

 احايص رشعتاعبسملا ةءارق دعب رك ذي ةماقالاو رفسلاىف نيدتعملاو ةرءاجلا ظ نم ظفحلا

 ىذلا * ربكتملا لف ىنسحلا ءامسالا حرشىف قورزلا هرك ذ ةرم نيرششعو ىدحا ءاسمو
 ليعفتلا ةغنضإلا بت ةمظعلاوءايركلا غبلبلا وا اناصقنوا ةجاح بجوبام لك نع 0

 ءاخنملاو نبكلا ةرهظنيو ىري هنا. ىلع لد. نخستو «ةربكم لق  اذاف نكي ملا "”فلكتلل

 همزال ىلع لمح ىلاعت هللا قحىف اليحتسم ناك نكي مل اب فاكتلاو ىخس الو ريبكك سلو '

 اشيلكراهكلانغر نكي نا ءنيغا نم اهلك اورق وكتام منا ىلع لعفلا نم هب ماقام نوكي نأ وهو

 هنأ ليق اذاف هيلع ايثمعالو ةمحرلا لاك هتحر ىو مهارا ىلع 0-0 هنمو ةقيقح لامعاو

 رمع نب هللادبع نع ( ىور ) بتارملا ىصق أ ربكلا ىف غلابلا هنا ىنعملا ناك ربكشم ىلاعت |
 هللالوسر:رينم مي رينملا اذه: ىلع امئاق+ مالخاللا هيلع. هللا لوشر_تيأر لاق امنع هللاىضر

 تاومسلا عمح ةمايقلا مون ناك اذالجو نع هللازا لاقف:ىلاعت هبرنع حن وعو ةئيدلا ىف
 هللا انا لوش مث اهطسب مث هتضبق دشو اذ كه لاق مث ىلاعتو كراش هتضبق ىف نيضرالاو

 زيزءلا انا نميهملا انا نمؤملا انا مالسلا انا سودقلا انا كللملا الا محرلا انا نمحرلا انا

 ةربابلان با كولملا نبا امتدعاىذلا انا يشك ملو ايندلا تأدب ىذلا انا ربكتتملا انا رابجلا انا
 هان ىب ناطاسو لداعم ىف نايد_ "ب هالإر :للؤاإاى رافعو عزانم ىنراهق

 هاش مان مم رطشز هراي بوجود كير

 ( لاق )

 . 2 نانح دوب ىهاش تفاضوا ريعاب
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 الف هتزع ىلحت هللاءزعا ىذلاوه زيزعلادبعو ىلاعت هللالا لامككلا كلذ سلو هنافصو

 قيرملا ىةحجرت ىلازعلا لاقيت كلفن اهو هفاروكءالا ورم نآثدملا عدنا وب” زيع هالفا
 ةيدبالا ةداعسلاو ةيورخالا ةايحلا ىهو معروما ماهم ىف هللادابع هيلا جاتحم نه دابعلا نم

 مهكراشيو مالسلا مولع ءادالا ةسر هذهو 5 اردا بعص و هدوجوةلاحال لش مم كلذو

 ءاملعلا نم مهتثروو ءافلخلاك مهرصع ىف مجرد نم ىا مهنه برقلاب درفتب نم زعلا ىف

 قلخلا داشرا ىف تانغ ردقهو ةكراشملاو لينلا ةلوهس نع هتينر ولعردق دحاو لك ةزنعو

 اهدي الو ةيندلا عماطملاب اهنيهتسي الف هسفن زعي نأ مسالا اذه ن٠ دبعلا ظح مهضعب لاقو
 نم اماف هتعاطب هللا ما نعا نم ازينع فرعي امنا لبق مهلا راقتفالاو سانلانم لاؤسلاب

 هللا فكر ىسرملا سايعلاوب ١ خبشلا لاقو هءزعب اققحتم نوكي نأ لاحملا نش ءسماواب ناهتسا

 الالج قول دقتعيال زيزعلا هنا فرع نف نيقولخلا نع ةمهلا عفر ىفالا زعلاتيأرام هللاو

 فرش عونب ةلزنمو ردقاذ هللا هلعج نم روهثملاىف سانلانيب زيزعلاف ىلاعت هللا لالجخب نود

 نوكي نم مهنهو هاجللاب نوكي نم مومو ىلاعت هللا ةعاطب ازيزع نوكي نم مهنف نافوا قاب

 نوكينممهنم مث لاملاو ةكوشلاو ةوطسلاب نوكي نم مههولامكلاو ةفرعملاو ملعلاب ازيزع
 مكف سكعلا ىلع نوكي نم ميمو ىققعلا ىفال ايندلاىف نوكي نم مهنمو نيرادلاىف ازيزنع
 ىلوملادنع زيزعلاو هللادنعليلذ سانلادنع زب نع نم مو هللادنع زبزع سانلادع ليلذ نم

 هللةزعلا نال زيزعلا مسأ مالسلا هيلع هللالوسر ريغ راكفالا راكباىف لاقىلوالاو لصالا وه

 وأ ةقيقحوأ ةروص زعلاو غلا دوحو مسالا اذه ةيصاخو ةناكجشالاو ةلذلا ديعلا راعشو

 دخولا هج وح ملف هنعاو هللا هناعا ةسم نيعبرا مون لك ىف اموب نيعبرا هلال نم ىفعم

 ريسلالاق هلداعي ”ىث الف هما ىلع بلاغلا عسياملا زي زعاي ةيسيردالا نيعبرالاىفو هتلخ نم

 هحوىف 5 ناو همصخ كلها امل أ مو لك تايلاوتم مايا ةعمس ةأرقوم هللا همر ىدرو

 دارااق ىلع هقلخ ربح ىذلا هي را نومزمب مهماف هديب مهلا ريشلو 0 نقيعبس اركشُملا

 لاق: مرهف ىا اذنك لعزوربجا نمادناذ الثا وع ةنرملا نهى اتيقبا اها هذا ناقل وتم
 لصا بغارلا لاق كردأو ربجانم امهناف كاردو رابجىف الا لعفا نم لاعف عمسا مل ءا رفلا

 هللا ىضر ىلع لوق وحن درجلا حالصصا ىف لاش دقو رهقلا نه برضب "قبلا حالصا ربحا

 رومالا ربحي نأ ىلع ريغلا لمح لصالاىف رابجالاو ريسع لك لهسمو ريسك لك رباجاي هنع
 ئصاعملا قلع ةداتعلا مركب نلاعت .هللا نا, نيولعديهنيقلا, قلبنو ةديرجملا "ءازكمللا قش ؤزوبت كيل
 ربحم نمل لاش ناسنالا ةفصىف راملاو ةيربج نيمدقتملا لوق ىفو ةربج نيملكتملا فراعتىف

 با كينسوا ىف قرب جلاب ةقي رطو لعاالا (هلاقرال, انهو كيلدختخ هازال الامل اوت واج اا اب هليل
 اهوحموثعبو تومو ضرم نم هديرام ىلع مهرهشوا همعل ضئاغب سانلا ربجم ىذلا هنال

 هيثم ذقت ىذلاوه قلطملا رابلاف هيلع رهَش نأ ةمكحلا ىضتقتام ىلعالا رهشال وهو
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 ا بلال ةرتاعتا ردع ]تل د اف ,نمرؤح لاسجال و نم قم ومدرس ب١ نملفما فر لاق الئبةثتت
 ىلازغلا مامالا لاق و مبظعتلا كرت هيف نال كلذ و هلئاق هللا قتاف رفكلا نم ٍبرَش اذه

 امتاو مهلاجاو مهقازراو مهلامحاب هقاخ ىلع مئاقلا هنا هللاقح ىف نميهملا ىنعم هللاهمحر

 هل ظفاح هيلع لوتسم سمالا هكا نع فرشم لكو هظفحو هناليتساو هعاللطاب مولع همايق

 لعفلا ىلا ظفحلاو ةردقلا لام ىلا ءالبتسالاو ملعلاىلا عجرب فارشالاو هيلع نميهم وهف

 ىلاعت هللاالا لامكلاو قالطالا ىلع كلذ عمج نو نم.هملا همسا ىناعملا هذه نيب عماسجلاف

 نوك دها_ث ىذلاوه نم.هلادبعو ةمدقلا يتكلاىف ىلاعت هللاءامسا نم هنا ليق كلذل و

 هنوكلهياع قح ىذ لك قح ءافباب هريغو هسفن بقرب وهف 'ىش لك ىلع اديبش ايبقر قملا
 ذخأيو هحراوج و هءاوق ظفحيو هباق بقاري نأ هنم فراعلاظح ىندي نميهملا مسالا رهظم
 تح عضخ نميهملا هنا فرع نف مهظفحو هللادابع ةقارع موش و ناطيشلانم هرذح

 (ىكح> ) هبدلةبقارملا ماقمي ماقف هياع هعالطا نم ىحتساو هلاوحا لك ىف هققارو هلالج

 اذكم فتاه هب فتهف هيلجر دمو ساجف ادعاق ىلصي ناك هللادمحر مهدأ نب ميهاربا نا
 لاقف دحا كارب سيل هل ليقف ةولخلاىف هيلجر دميال ناك ىربرحلا ناو كولملا سلاجم

 ىناف ةبمكلادنع ىل عقو ام اذه نم برش ريقفلا لوم ٠ قحا هللاعم بد“ الاظفح
 دعبلااذه ام ىلاعت هللالبق نم ىل ليقف هلاح ميهاربا ماقم ىلا تدنتسا تيلاب تفط امدعب

 باب مزالا لزا ماف ىعم هللاةسلاجم ىف بد“ الا كر نه كلذ نا تملعف برقلا نيع ىف

 نطاوبلا ىلع فاريشالا مسالا اذه ةيصاخ و ةكع ىنروا-جم ةدم لوالا فصلا ىف ةمكلا
 نمودارأ ام لان رطاخ ممجم ةولخ ىف ةالصلاو لسفلادعب ةرم ةئام هأرق نمو رارسالاو
 *ىثتوفب الف بويغلامالع اي هيسيردالا نيعبرالاىفو لمأتلادنع بورغلامالع ةيونعملا هتبسن
 « ززعلاه# هنايسل بهذو هظفح ىوق هيلع مواد نه ىدوروسلا لاق هدوؤيالو هملع نم

 | ةللاعتملا ةردقلا همجرف بلع اذا نع نه مهضعب لاق ٠ تزع ةدنشخم اي مكح رد بلاغ
 هلثثك سبل ىلاعت هلوقك لثملا يدع دارالاف لق اذا ةزانعزنع نموا ةعئاءملاو ةضراعملانع
 ةجاحلا دتشتو هلثم دوجو لش ىذلا رطخلاوه زيزعلا هتلاهمحر ىلازغلا مامالالاقو 'ىش

 نم مكحف زيزعلا هيلع قلطي مل ةثالثلا ىناعملا هذه عمجب ملاف هيلا لوصولا بعصيو هيلا

 مظع'ىشنمكو اربزع مسيل هعفن زكي ملو هرطخ مظعي ملاذا نكحلو .دوجو لب 'ىش
 سمشلاكازي نع مسي مل هيلالوصولابعص؛ مل اذا نكلو هريظن دجوب الو هعفن رثكيون هرطخ
 | ةديدش ةجاحلاو امهنم ةدحاو لك ىف مظع عفنلاو كلذك ضرالاو اهل ريظنال اهناف الثم

 ىتاعملا عامجا نم دبالف امهتاشم ىلا لوصولا بعصيال هنال ةزعلاب نافصوتال نكلو امهلا

 عجب نأ دوجولا ةلقىف لامكلاف ناصقنو لاك ةثالثلا ىناعملا نم دحاو لكىف مث ةئالثلا
 ىلاعت هللاالا اذه سيلو هلثم دوجو ليحتسي ثيحب نوكيو دحاولانم لقاالذا ددحاولا ىلا
 اهاثم دوجو نكميف ناكمالا ىف ةدحاو تسيلف داؤجولاىف ةدحاو تناك ناو سمشلا ناف
 هلاقو هدوجوىف ىتح ”ىث لكىف ”ىش لك هيلا جات نأ ةجاحلا ةدشو ةسافنلا ف لامكلاو

 ( هتافصو )



 دندوبرود راي نم ناكذ وكو مدوب صيرح ميظع ناشنا ديصرب نمو ىعرم ردرخ روك
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 | مماوذ ىلع سانلا هما و باقعلانم هللا هما ىذلاوه نمّؤوملا درعو اهلامعتسا ىلا ةيادهلاو

 يلك قلحلا ملأ هذ: فاطولا "انش نم ديلا ظحف تاحلطصملا نه مهضارعا و مهلاومأو

 لاق امهايند و هيد ىف هسفن نع كالهلا عفد ىف ههدداضتءالا فئاخ لك وجر, لب هبناج
 تاحوتفلا اياصو ةجحرتىفو هقثاوب هراج نمؤيلفرخ الا مويلاوهللاب نمؤي ناكنممالسلاهيلع

 سكهم نوج ىثاب نما همهزا ان ناسرتم ار سك جيه ىسرتن سكحيه زا هكىهاوخ رك او
 زونه هكبابش ناوفنع رد هكءدؤمرف رهطالا هرسس سدق ربك ١ خيش داشاب نما وتزا
 ”هلك مديد ءاك ان مدون رفس رد ىتج و هدلاو تبحص رد مدوب هدركت عوجر قيرط نبدي

 ضرعت كرترب اررطاخو مداهن نارب لدو مئاجن رب ارئاشيا هكداتفا ركف نبا نم سمن رد
 دركس ليم ناشيا بناجم مدوب راوس ىورب هكقاصحو مدرك نيكت ناشيا ىاذباو
 مدهأ رد ناشيا ةنايمرد و مديسر ناشيدب نوح دوب نه تسدب هزننو مدرك مكحموا رس

 رس ىي جيه هللاو دوب دوخ ندرك ارج ردواو ديسريم ىضعبب هزين نانس هكدوب تقو
 تاءاجن أو دئديسر نامالغو ناك دوك نازا دعب مئْشذك ناشيا نايم زا نمات تشادن رب

 قيرطب .كىنقو ان متسناد ىمت نأ ببس نمو دندش قرفتمو دنديمر ناشبا زا شحو رمح
 دون نم سفن رد هكناما نأ هك متسناو داتفا رظن هلماعم رد اسمو مدرك عوجر هللا

 نم قلخلا نم“ ال 7 ناك ند نموملا مسأ دايعلا 0-0 دنع كيال ناشيا سوفن رد

 ءاملعلاو ءاسالا ةفرح هذه و ةاحنلا ليبس ىلا داشرالاو هللا قيرط ىلا ةيادهلاب هللاباذع

 كلعل كزجحم ذخآ اناو شارفلا تفابن رانلاىف نوتف اهنت مكنا مالسلاهيلع لاق كلذلو

 ىذلاوه و هدابع فوخ ىذلاوهف وه الا فوخم الف ةقيقحلا ىلع هللازنم فوخلا لوقا
 هنم نم ”الاو هنم فوخلانا كءاوحف نم الا هيلا بسن فيكف فوخلا بابسا قلخ

 الذم هنوك نا مانمؤم هنوك عنمال افوخم هنوكو اعيمح فوخلاو نم الا ببس قلاخ وهو
 مفارلاوه لب امفار هنوك عنم ملا ضفاخ هنوك و لذملاو زعملاوه لب ازعم هلوك عنمي مل
 فوخلا نود ةصاخ هب فيقوتلا درو نمؤملا نكل فيلا نمؤملاوه كلذكف ضفاخلاو
 مومعلاىف ناميالا ةوقو قيد_هتلاو قدصلا لوصحو نيمأتلا دوجو مسالا اذه ةيصاخو

 هلامو هسغن ىلع نمأي هناف ةرص نيثالثو اسس فئانخلا ءرك ذب نأ كلذ نمو هرك اذا

 نم مسالا اذه عاشملا ضعب لاق #* نميهملا 8# فءضلاو ةوقلا بسحم كلذ ىف دازبو

 لاقو ىلاعت هللا الا هلي وأت ملعب الف قاقتشالا ىراخ نع اهانعم ولعب تلع قل ةبايقا

 هحانج رششن اذا رئاطلا نميه مهلوق نم راضملانع ةنايصلاو ظنحلاىف غلابملاوه مهضعب

 دهاشلا ةغل وه قورزلالاقو ”ىث لكل ظفاحلا بقرلإ داشرالاىفو هل ةبامح هخرف ىلع

 فوخلا داض نمالانم لعيفم مهضعب لاقو املاع ادهاش ىنعي هيلع انميهمو ىلاعت هلوق هنمو

 مث نميؤم راصف امهعاّمجا ةهاركل هاب ةيناثلا ةزمهلا تيلقف نيت زم نمأؤم هلصاو
 نا نا ( ىَح ) نمؤملا ىنعم ىف نوكف هقاره ءاملا قارأ ىف ولاق امك ءاغ :ىلوالا تربص
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 ثيح نم مالسلاب هللا كنق وو نق ةيطابلاو دلهاطلا تاو الاون قرعتلا ةمولتتلاو للا

 مالسلامسا هلولجتت ىذلاوه مالسلادبعو ىبثا قلخلا قحلت ىتلا تاف الاو بّيعلا هقحلتال
 رشلا ةداراو دسحلاو دفحلاو شغلا نم ملس دبع لكف بيعو ةفاو صقن لك نم هملسف |

 وهف هتافص ساكمنالاو ساكتنالا نم ملسو هحراوج تاروظحلاو ماقرألا م ملس و هبلق

 قملا قلطملا مالسلا نه هفصو ىف ببرقلا دابعلانم مالسلا وهو مياس بلّللا ىنأي ىذلا
 هبسطع و :هيوهش ريسا هلقع نوكيب نأ ةتافص ىف: ساكتنالاب ىنعأو. هتافص ىف ةيوتثمال ىذلا
 دقف سكعلنا اذاف هعوط و لقعلا ىريسا بضغلاو ةوهشلانوكمت نأ وهو هسكع قحلا ذا
 مالسالاو مالسلاب فدوي نلو ادبع كلملاو ارومأه ريم الا ريصي ثيح ةءالسالو سكتنا

 ىتح مال الاو بئاصملا فرص مسالا اذه ةيصاخو هدبو هناسل نم نوملسملا ملس نمالا

 وا هلجا رضح ملام هللا لف ”ىرب ةرمم ةريثع ىدحاو ةئام ضيرم ىلع ”ىرق اذا هنا

 جاجزلا هلاق وه الا هلاال هنا هللادهش هلوش هسفن دحوملا ىا 2 نمؤملا 3 هنع ففُح

 وه امهنع هللاوضر سابع نءا لاق فوخلا لاوزو سفنلا ةنينأمط وهو نم“ الا بهاووا
 دض وه ىذلا نامبالا نم وهو هءاذع نم نمآ نم ناد هماظ نم سانلا نمآ ىذلا

 جرخا ةمايقلاموب ناك اذا لاق هنا اضيا هنعو فوخ نم مها ىلاعت هلوق ىف اك فيوختلا

 ايف قبب مل اذا تح ىن مسا همسا قفاو نم جرخي نم لواو رانلانم ديحوتلا لهأ

 نمؤملا اناو نونمؤملا متنأو مالسلاااو نوملسملا متنأ هقايل هللالاق ىن مسا همسا قفاوب نم
 تبوقعزا نانمؤم ٌهدننك نعا ( ىئشاكلالاق ) نيمسالا نيذه ةكربب راثلانم مهجرخبف

 مامالالاق ٠ ناهرب و هزحعم راهظاب لسر قدصم اي ناماو نام اب قلخ 'ىعاد اي نارين
 هتهج نم ادافتسم نوكيوالا ناماو نما روصتسالىذلاوه قلطملا نمؤملا هللاهمحر ىلازغلا

 ةريصبلاهنيعف ىربال ثيح نم كاله هلا نأ فاخم ىمعالا نا ني سيلو ىلاعت هللاوهو
 عيمج اذكعو اهنم نامأ ةميلسلا ديلاو ديلابالا عفدنتال ةفا فاخم عطق ”الاو هنم انما ديفت
 ابولطم هدحو اناسنا انردقولو اههوقعو اهروصمو اهقلاخ نمؤملو فارطالاو سا وحلا

 حالس الف تك رحت ناو هفعضا هؤاضعا هيلع كرخل قيضم ىفّقتلم وهو هنادعا ةهجنم
 رعكتس' نإ :نءأي مولر اكلنا ناو مدجتو ءدادعاا اها حالس هعم ناك ناوهعم |

 ىتو ةحلساو دونم هدماو هاوقف هفعض طاع نم ءاغل هيلا ىوأي انصحدجالو هدونج |

 ىف فيعبض دملاو ةقج ىف انمؤم: ئمست نأ :ئزرحل انف: اناما و انما .هدافا أد قف اصح 'ةلاوحن

 ةقرحللا تا الا ةضرع و هنطاب نه شطعلاو عو+لاو ضارمالا ةضرمع وهو هنرطف لصا

 ةيودالادعا ىذلا الا فواحلا هذه نم هنمؤي ملو ءيهاظ نم ةرساكلاو ةحرا1ساوةقرغملاو

 هندب نع ةعفاد ءاضعالاو هشطعل ةطيمم ةبرش الاو هعو4ل ةليزص ةممطالاو هضارمال ةعفاد
 ةرخآالا كاله نم مظعأ الا هفوخ مث هتاكلهم نم برش ام ةرذنه سيساوج ساوحلاو
 ىنصح هللاالاهلاال لاق ثيح اهف هيغمو اهلا هيداه هللاو ديحوتلا ةلك الا اهنم هنصخالو
 ايت: رفكو كول عيان نك طاع لم ومتوزالا'طاعلا قماؤم) لف نناذع نم نمأ هلخف'نف
 0ك ص

 ( ةيادهلاو )



 نع سدق قحلا عسو نمو ىدبع بلق ىنعسيو ىثاممو ىضرا ىنعسيال لاق اك قحلا |

 زبخ ىلع حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس بتك اذا هنا مسال"اذه ةيصاخو سدقلا |

 عقوام ددع كا دعي كلذوتاف الانم هماسيو ةدامعلا هل هللا حتش 'هلك او ةعرطسا ةالص رئا |

 لاق هقلخ نم هلداعي ىثش الف ةفآ لك نه ىهاطلا سودقاي ةيسردالا نيعبر الاىفو هيلع

 هل ثرهظو ديرب اب هلمش امون نيعبرا ةولخىف ةرم فلا موب لك هأرق نه ىدرو رهسلا |
 بويع زا ملاس ةيسرافلابو صقنو ةفا لكن. ةماللاوذ 6 مالسلا © ملاعلاىف ريثأتلا ةوق

 درو اش ماكتلا ىنممب مالكلاك ملستلا ىنعع نوكيف ةمالسلا هلاطعا ىفوا صئاقنلا نم املس

 نررادلاىف ديادشلا نه هصلخنو هراكملا نم زدحاعلا ماسبق ةمالسلا ىطعي ىذلا ىا مالسلا |
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 قرط زا هزنمو بياعمو صقان٠ بئاوش زا كاب ىنعي سودق ( ىنثاكلا لاق ) ةنجلا سدقلا
 هروصتيواسح هكردب فصولك نع هزنملاوه هللاهمحر ىلازغلا مامالالاقو ٠ بياونو تافا

 | بويعلانع هزنم لوقأ تسلو ركفت هب ىضغوأ ريمض هب جلتخيوا مهو هيلا قيسيوا لابخ
 كلم لئاقلا لوش نا بد الانم سلف بدأ الا كرت نم ٍبرَه داكي كلذ ناف ضئاقنلاو

 كلذىفو دوجولا ناكما معوب داكي دوجولا ىنن ناف ءاذح الو ماج الو كئاحم سبل دللا
 هنظي ىذلا لامكلا فاصوا نه فصو لك نع هزنملا وه سودقلا لوقألب صق ماجالا

 دئاع وهف قلالا ىلا هب قلذلا هجوت' هيزنت لك هللاهمحر قورزلا لاقال اك قلخلا زنكا

 مجركو بافصلا ىلعب هفاصتال هنم هيزنتلل جاتحام لبقبال هلالجىف هناحبس قحلا نال ملا

 مهفاف سودقلا هبا ةفرعم الا هسده نه ال سدلف قالطالا ىلع لاعفالا لمحو ءامسالا

 هماق عسب ىذلاوهو هللا ريغ هلق عسإ الف با>دتحالا نع هللا هيسدق ىذلاو» سودقلادبعو

 | نه سدقملا :بلقلا الا سودقلا مسيالف هريغ ”ىث قحلا ىلحت دنع قال اذاريغلا

 جورعلا دعب الا لوصولا قال هنا قةحت نأ هنم فراعلا ظح مهضعب لاق ناوك الا

 لوح فاوطتلاو تاسوسحملاو تاليختملا نع رسنلا هيزنتو بيغلا ملاع ىلا ةداهشلا ملاع نم

 موحم نأ نع دصقلا ريهطتو لابخلاو سحلا تاقلعت نع ةيك زلا فراعملاو ةءهلالا مولعلا

 ىلإ اقاوْ احس تس هللا لعا[ماونع اتعب ليقف .-.ةنائلعانانثا اننيآو هج زال رخوطأللا لوح

 ةح و. لزيو زعلا بانج نا ل_صي قد هلا ةدلاطمو هقراعم ىلع مهلا روصم هناقل

 هنوكل ةغلاسملل هن فصو ةمالساا قعع ردصم وهو للخو د فعض زا اريهو للعو

 كنمو هلوقو صقن لك نم ”ىربو بيع لك نم ملس ىذلا تنأ انعم مالسلا تنأ هلوقن

 ةنملا ف نينمؤملا ىلع لسيوا ةمايقلاموب ىزخلانم نوملسف مموبعو نينمؤملا بونذ رتسيو
 نم لك نا ىلا ةراشا مالسلا عجرب كيلاو هلوقو محر بر نه الوق مالس ىلاعت هلوقل

 ايندلا ةايحلا ىف هنم ةمالسلا ْبلط مالسلاب امر انيحو هلوق و كير هجو“ىقسو ناف اماع

 فقنلا خرم, هتافلتمو_بيفلا نم" ةناذ: ملسي ةئدلااوهتاةاةنحرت ىلا رثثلا 'ماللإلا نواة فلكل
 ةلاصالاب ىضقملاف هنم مظعا ريخ هنمض ىف لب ضحم رش هلعف ىف سيل ىنعي رشلانه هلاعفاو
 بغارلا لاق .ماسملا ىنممب نوكي نأ الا ةنيلسلا ةيئاذلا ءاممالا نم سودقلاو: وهو ريخاوه
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 ( ىدغس خيشلا لاق ) هلع ىف كلملا ةجرد كله لان دقف اهعطي مو

 درخ اناد روتسدو ناطلسوب .٠ دبو كينرب تسيرهشوت دوجو
 ايو اداوسو تنيريك نيش نرد رع, نارف ند ىينانود . كد .اه

 نادرو شياشإب هئام اع |ىنع ,ى.نادبابريتك< تتابع ناطلس وح
 ةلج الاو ةلجاعلا مهتايحىف هيلا مهلك سانلا جاتحاوسانلا لك نع هؤانغتسا هيلا مضنا ناف

 || ىلا ةيا دهلا ىف اونغتسا مهناف مالسلا مهملع ءايبنالا ةينر كلتو ىضرعلا ملاعلاىف كلملا وهف

 كلملا اذهىف مهليو دخا لك مهبلا جاتحاو ىلاعت هللازع الا دحا لك نع ةرخ الا ةايحلا
 ممئانغتساو دابعلا داشرا ىلع مهتردقم رده مهكلم امباو ءايدنالا ةئرو مه نيذلا ءاملعلا

 كلم الفالاو كلم ىف ةيونثمال ىذلاق لا كلملانم دبعال ةطع كلملا اذهو داشرتسالا نع
 لوقا ىتح انا نف ةلمم ىل سيلفىالومل دبع انا لاقف كلم كلا نيفراعلا ضعبل لبق امك ديعلل
 لاق ءا مالا ضعب ناىوحامف هتيكلامو هللا ةيكلم ةظحالمىف قرغتسا نه مالك اذه ”ىنش ىل
 لاق اه :قم/لاقر هلاديس اه ناديعي ىلو اذغي لوق .ىلوأ لاق, كتجاج :ىلس :ءاحلصلا . طع

 كاكلمو امهكلمو كاياغو امهيلَغ ىوهلاو ضرحلا ةياورلا ضعب ىفو بضفلاو ةوهشلا

 كلذل احصن هللا هاضري ايف اهمدختساو هسفن طبض نه هكيامو هللا فطل نع رابخا وهف
 لاف ىنصوا خويشلا ضعيأ مهضعب لاق نيساؤوا نيدهاش نيعهاسلا نم هريغلو ريم“ الا

 كلملا ناف ايندلاىف كتوهشو كعمط عطقا هانم ةرخ الاىف اكلم نكت ايندلاىف اكلم نك
 مظعا ىكلم ىهلا هتاجانمىف هرسسدق ىءاطسنلا ديزي ىبأ تالاقم نمو ءانغتسالاو ةيرحلاىف
 ريغ قاب وهو. هللا كلم ديزي ابأو هانتم وهو, ديزي ابأ كلم. .ىلاعت هازال !كلذو:ككلم نم

 تقوهيلع بظاو نث اهوحنو ةرمالاو ءانفاالوصحو باقلا ءافص كالملا مسا ةيصاخو هانتم

 نيرشعوىدحاو ةئام رحفلادعب ءأرقنهو هردك لازوهبلق افص ةرم ةئام موب لك لاوزلا

 سدقلان ةغلابملا غليص نم وه 4 سودقلا  اهريغبوابايساب اما هلضف نم هللا هانغا ةرم
 ىربعلاب وهو سع لك نعو اماناصقت بحوت امع ةهازئاا ىف غيبلللا ىا ةراهطلاوةهازنلا وهو

 لاق حورلاو ةكالملا بر سودق حوبس ةكئالملا حيبست فو حوبسلا هريظنو اسيدق
 ح وتفهوهف لوعف ىلع مسالك باعث لاق سودقل |كالملا ناحب -اهقيقن ىف لوش عدافضلا نا ىرسثخمزلا

 تافصلا ىف ىلرقحوتفملا مهضعب لاقوناحتش دقو رب 5 ١ايفمضلا ناف سودقلاو حوبسلاالالوالا |

 ءالتعالا سدقلا ةقيقح ع اثملا ضعبلاق اهريغو دوفسلاورومسلاوروتتلا لثمءامسالا ف ريك

 نيضرالان م اهريغ ريغ م رفاكلاك لع ريغتتال اهنال ةسدقملاضرالا هنمو ريغتلا لوبق نع

 ءاآ دتعالاو ماظلاو روجلاب مهلاوحأ ريغت نمكواملل ضرعي امل كلملا مسا مسالا اذه عبتاو
 هفصو ىف كلذ ةلاح:سال هريغيام هل ضرعيال ىلاعت كلم ناف اهلع بترتي اهفو ماكحالا ىف

 | هللانم سدقلاب لزني هنال مالسلا ةيلع ليريج سدقلا حودو ريهطتلا سيدقتلا مهضعب لاقو

 رهطملا وه سدقملا تيلاو ىهلالا ضيفلاو ةمكتطلاو ن'ءرقلا نه انسوفن هب رهطيام ىل |

 | ىزيطحو ةمدقللا ضرالا ماذكر نونازلا نم ردبق رهطتنز هالاؤإ كارتعلا ”ىإةساج!ا ند

 ( سدقلا )
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 رشملا ةروس هج خ١6 ص

 ىسنا لكل ةماع ةيويندلا هتمحر ىلاعت هللاو كلله هنع ضرعا نه كلم هب لغتشا نه |

 تسود هح نمشد هج امغي ناخ نيرب ٠ تسوا ماع ٌهرفس نيمز مدا

 ناو رجافلاو ربلا اهنم لك أي رضاح ضرع ايندلا نا سانلا اهأ مالسلا هيلع لاقام ىلع
 اونوك لطاللا لطبيو قحلا اهف قحي رداق لداع كلم ايف مكحم قداص دعو ةرخ الا

 نمحراي لاش كلذلو اهدلو اهعبش ما لك ناف ايندلا ءانبا نم اونوكم الو ةرخ الا ءانبا نه |
 الو نيتك وبا ةتفاعن: ةنآو رطعالا )هكر "ملا: هديت“ هود أرز فارعل هذريو دانا نال ايلالأا»ا

 زابشأبب اذاتسفتو هيف منملا رابتعاب ةدايز ندحرلا ىنم.ىف اذه ىلعف ةرخآالا محراي لاقي
 هيش نيرادلاىف هتمعر روفو نع نيئبألا نيمسالا نذه صيصخم ىفو دارفالاو عاونالا |

 لش هن اب نيعطملل طءششو هللا ةمحر نم اوطنَشال نأ نيصاءال ريشننو هتمحر قيس ىلع |

 محرب نأب ةمحرلا ريثك نوكي نأ محرلانمحرلا مءانم دبعلا ظحو ليزلا ىطعيو ليقلا |
 ةمحرلا نيعب هيلا رظنلاو هداشراو هدارم ىليص# هريع م 2 انطانو !نهاظ الوا هش |

 زغاثملا ضعب لاق م |

 يب ةقفشلاو فطللا نيعب مهلا رظلاو يي ومهلك قلخلا 310 2

 ي هقلخ نم قح قلخ 1 عارو د ومهريغص مح راو ومهم رباك رقو 5

 لكو طقف قلعتلل هناف هللا مسالا الا امناعع قلختلا حصي ءامسالا لك هللاهمحر قورزلا لاق

 رسو درجم ديحوب هيف درفم بلقنم دنعلل ديالو اه ةفرعم هب ةفرعملاف هلا ةعجار ءامسالا

 هللا ىلا ءاطشالا ىلا ىلبسلا انفبك#ةرايأ لل دنلا لثس دصاقملا عيمج لصحم هبو درفم ظ

 لمعلا كلاسم ىلع ثعس ءاجرو فيوستلا ليزي فوخو رارصالا ليزت ةبوتس لاق ىلاعت

 يل ل باَس لاق اذه ىلا ديعلالصياذام هل لبق لم الا نه اهدعبو لجالا نم ارش سفنلا ةناهاو |

 وه .يهاظلا مساب ىمسملا دوجولا ةداهش ملعو نطابلا مساب ىمسملا دوجولا بع ملاع ةعماجلا |

 صاخلا ىميحرلا ىلحتلاب ىلجتملا وهو ماعلا ىنامحرلا ىلحتلاب ىلحتملا وه ىا م>رلا نمحرلا

 هكا 1 سوا ىنعي ديح وتلا صاب ءانتعالا زارال وه ررك © وه الادلاال ىذلا هللاوه ِ

 نكاد ءلالبم تك (عاعذإلا هج كربلا وما+ وزعم لد ىاؤشلا نروتق ذنب أ د
 ناطلسلاو كلملاوذ ءانعف نورقم قلطم ءانغتساب شتافص لاكو تسنوصم جابتحا هجوزا

 اذهلو نيقطانلا ةسايسب صتخم كلذو روهماىف ىبلاو الاب فرصتلاوه مشلاب كلملاو

 نيدلامويىف كلملاءريدقتنيدلا موي كالم ىلاعت هلوقف ءايشالا كلم لاَش الو سانلا كلم لاَش

 هب هماو هللا ءاش اب هيف فرصتلاب هريعو ةسسشقل كلع ىذلاوه» كلملاد.عو تادرفملا ىف

 هلاقو هيلق هب ةصاخلا دبعلا ةكلمت رس سدق ىفلازغلا مامالا لاق هتةياخ ىلع قلخلا دشأ وهف
 مو اهكلم اذاف هاالشمعا تاكو هادبو هاننعو ذب اكل هتعرو هاوهو هضعو هنوهش هددحو

 | هتيوه ىلا ةباالا ريشن ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو بي وهو ىهتنا درحم ديحوت هيق درقم |
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 ناف ىرايتعا اذه ىلع رياغتلاف اها صخفقلا وه ىذلا دسدال باقعلاو باوثلا عش : اهعش و

 اهبالقنا رايتعاب باقو اهك اردا رابتعاب لقعو هناذ و ”ىثلا سفن اهنا 00 ويه قمقلا

 نيل ارح الا اوال ىلعو هب نلةست و اهالي ام اهحارتسا رابتعاب دو يمال 0

 تائيسلاب ءاضعالل اهىغأ ةغلابمل ةرامالا ىهف ىوهلل ةعبات نوكم نأ اما سفنلا نا مث قبقح

 اهتاريص#' ىلع ةمادنلاو فاصنالا هل هللا بهم نأ اماو هللا الا هلاال اريافللا راد" قف

 :اوداس ةزعا بلغنا ب دايقت لاما نيم ةمادوللاا لقا كامهملا نه كاد الكل !كزانتلا عملا ليال
 قحلا ٍبناج ىلا ام القنال بلقلا ةرثاد اهل لاش و هللا هللا ةرئادلا هذه رك ذف اهامع

 ترابا طال ةنقمطملا خف اةاداعلاباناقت و ةغاطلا كو متاللاو اهوا نا نمطت نأ“ انأاو

 اهذذلتو هرك ذو هللاةدابعب اهت>ارتسال حورلا ةرثآد ةرئادلا هذهل لاهو هللا بحب هّلارعأ

 ةلاجابا نكبانلا نا ماراكتلا نضبا(لاقام) اما او وشه زلنا ذلاحهاكفأ زك ذو أ اكشاي

 تايثالاو ىنلا نيب ةعماج اهلا ثيح نم وه وهو هللا هللا ةملكب رك ذلانم لضفأ هللا الا

 سفنلا ةاءص رهظت ديحرتلا ةملكف ىذتيملالاح ىلا ةيسنلابفةفرعملاوملعلا ةدايز ىلع ةيوتحم و

 رماد ىلآ للص و تف :اهروتب«تلقلا: رود هللاةلكو :كلقلا :ةرئااد-ىلا كالانشلا لضوتف اَهَراَنن
 هرث اتسا ظفل رسلاو رسلا ةرئآد ىلا هللاءاش نه لصوتف حورلا ىلحت وه ةلكو مورلا |

 لوبقلا .ةمزال ه لا ةعيرشلا ةصالخ ىه ل ةّهرطأ|ةرمأ ص قا ةقيقحلال معااشملا

 نباو ىنس هللا نع ةباكح لاق هنا ماكنا اغاكون ءلانع ىؤراامت اخ اك نمو“ لكل

 ئانلا"رثك ل نع ازاو دم 0 اما و ادا ى الو ب رقه كلم ةقسسإ:ال ورعد ىديع

 ميظعلا ىلل-ضئلاوذ هللاو ءانكتك كر هَ وِ هللا لضف كلذ شه رطلاو ةعيرشلا مزاول 1 0-6

 وه الا هلا ال هناو دع معا هللادهشي

 وا تددحو اترك كفازاغ شب .٠ سشروخ تددح وب ةرذ صه ته

 25ه كا و كرا سور ف جبل قوز "فان غ ا وأ“ ايتن نكاذلا

 نسحلانعبافام ىا ةداهش لكو ب.غ لكماعيف قارغتسالل ماللا :6 ةداهشااو بنغلا ملاع م |

 دوجوالاو مودعملا نمو اهضارعاو مارجالا نه ةلريضح اهو اهلاوحاو ة.سدقلا سها وا نم

 كلذو<و ىلوالاو ايدل لبو ةسالعلاو رساانمو دو>حولان رع باغام داليح بنغلاب دارااف '

 تامودعم اما تامولعملاو امم هودهش امو مهرئا_صِيو سانلا ساو> نع باغام بغارلا لاق

 منتعالتادوجوموا اهمدع عنتع تادوحوم اماو اهدوجو نكع' اتاماوثطمأؤ ا: (كدودَتَو منت

 ةداهمثلا ىلع بيغلا مدقو ىلاعت هلل مولعم لكلاو صاوخو ماكح'ةعبرالاماسق الا هذه ن 1100

 ملع دائسا نمدر وام نا ملعاو ٠ ادو+ وم هنوك ثيح نمهبميدقلا معلا عتود وجولاىفهمدقتا

 ضرالاىف ”ىش هللاىلع ىنمال هنال ىلاعت هيلا ةبدنلابال ايلا ةينلاب بيغلاوهفق هللاىلا سنغلا

 بسنلا عيمج تطقس امل اضياو اضيا هب ملعلا ىنتنا هيلا ةعفلاب كيلا ون «ا3!و“ املاىفالو

 ىفتاف اًملطم ةيملعلا ةيسنا| تفّا ةفرصلا 00 تدعلا"ناانلا"ةساوؤش "و ثتافاكشاالاو

 اهم سعت اً رمش *ااألع 5-2 1 ا ةمع 0 رك 4 مح>رلا ا ىه : مهفو بيغلاب م اعلا
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 ١ حبشلا لا له اهم ءاسشالا لا اذه هريع هلاال ىتعملاف ىمالا رخآ ىفدك 1 ١

 ناف قيقحتلا ةيامن و تابن الا هب'دارملا نكل ىلا هؤا دتبا ناكناو لوقلا اذه مساقلا وأ

 هلاال نف لكو ىنرعمو ىخأ تنأ هلوقإ نم دك | كربغ ىل نيعم الو كاوس ىلخا ال لئاقلا لوق

 ديحوت سل هناف ن«رلاالا هلاال فالخم ناءرقلاىف هدورول دحوت ةك وح ١ الاهلاالو هللاالا
 اديحوت لوك ىلوالانا منزئاج وه قالطاو رئاج ريغ ىلاعت هريغ ىلع نمحرلا قالطا نا عم
 ةفرعملا لها دنع تاذلا ءامسأ نم وه نا ملعا ٠ امهف الحم ةلاصا ديحوتلاو رهشل مل هيا الا

 ا-هملع لولدملا تافصلا عسي عمجتسم هللا ىلا ةراشا رخآ ظفل ماهضْنا نع هدارفناب هنال

 ةراشالل وه هللاهمحر ىريشقلا مامالا لاق راربالادنع راك ذالا ةل+ نم وهف ىنسملا ءامهسالاب

 ىلاعت هريغ مهبولق ىلا قيسيال وه تلق اذاف ىرقحتلا ةياهن نع رابخا ةفئاطلا هذه دنع وهو

 ىلع قحلا رك ذ ءاليتساو برقلا قئاقح ىف مهك الهتسال هول نايب لك نع هب نوفتكيف
 ٠ ىنسحلا ءامنالا حرش ىف هللاهمحر ىزارلا ركب وبأ نب دمحم لضافلا مامالا لاقو مهرارس
 قيرطلا ل ها دنعو مالكا متيلربخ ىلا جاتحم ادت مابظلا ها دنع مسالا اذه نا ماعا

 قئاقح قف مهك الهسال هلمضيوا هب لصتب رخآ ىو نودي مان مالكو ديفم وه لب جاتحمال

 مامالا وخأ ىلازذلا:دمحا فراعلا خيشلالاق و مهرارسا: لع قملا ركااذ ءالئتساو بزرقلا

 فاشاكو هللا لوش حاورالا فشاكو هللا الا هلاال هلوَد بولقلا فشاك هللاهمجر ىلازغلا دمي

 رارسالا توق وهو حاورالا توق هللاو بولقلا توق هللا الا هلاال وه وه لو رارسالا

 بلقلاو رارسالا سيطانغم وهو حاورالا سمط انغم هللاو بولقلا سدطانغم هللا الا هلا الف

 وه عضو ةجرد ما ىف هللاهمحر هنا رظناف ةقح ىف ةفدص ىف ةرد ةلزنع رسلاو حورلاو

 لاق تنأ "نم تلق وه لاقف كمساام هل تلقف نيهلاولا ضعب تير خعاشملا ضعب نعو
 الا 'ىث نع هنلأس اف وه لاق وه كلوش ىنعت نم تلق وه لاق 'ىحن نبأ نه تلق. وه
 تفتلت الو وم نيرك اذلانه نكف هحور تجرخو حاصف ههلاديرت كالعل تلقف وه لاق
 نايزعم حورلاو بلقلاو سفنلاو لقعلا نم لكلو ءاوه الا لها نم مهناف نيفلاخلا ىلا
 ةينابر ةفيطل ىلعو هتاكردم كردي اهب ناسنالاىف دجوت ةك ارد ةوق ىلع قلطيف لقعلا اما

 فراعلاو ملاعلا هو ةيورخالاو ةيويندلا رومالاىف ندبلل ةمدختسملا ناسنالا ةقيقح ىه

 ةنثاك ةفص ىلع قاطت سفنلا اذك و كلذ ريغ ىلا لفاغلاو رصاقلاو لهاا هو لقاعلاو

 قاطتوتاف الاو ءاوهالا ىلع ةثعاب تاوهشلاىلا ةيعاد ةمومذملا قالخالل ةعماج ناسنالاىف
 لضيفالا ضيربل 0 م ةروك ذملا ةفطبللا كلت 15

 ناريس هيف امم يرلا با #2 هتمدق, خبشلا « مسجلا مداخ اب

 ناسنا مسملاب ال سفنلاب 9 * اهلئاضف لمكتساف سفنلاب كيلع

 ةفيطالا كلت ىلعو نسوا فوج ىف نوكت ةيرب ونص م ةعطق ىلع قلطي بلقلا اذكو
 ظافلالا نم ل اكف ةرو' كل ةيابرلا ةفيطللا ىلعو فيطل مسج ىلع ىقلطي حورلا اانكو |

 ةلاصالاب بتاعملاو باثملاو بطاخلاو ملكتملا وه ىذلا ناسنالا سفن ىلع قاطي ةعبر“ ال الإ
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 هرصبو تاعومسملا عييمجم هعمسو تانئاكللا عيمجم هتداراو ءايشالا عيمجم هتردقو تامولعملا
 اهعوقوواهتاتمو اهترثكو اهل ومش بسحي اهف وهف هلاعفا ىف اماو كلذ وحنو تارصبملا عيمجم

 تايافسلاو تايولعلا نه ناكابف نوكيي نأ اما ىناثلاو نأ ش ىف وه موب لك متالا هجولا ىلع
 ركفلا نيفراعلا ضعب لاق داب الادبا ىلا ةرخ آلا لاوحا و ةمايقلا لاوها نه نوكيس اهفوا

 ىف اماو ةاحلا هنم دلوتف هتردقو هللاةمظع ىف اماو ةفرعملا هم دلوتبف هعئات_صو هللا تايآ ىف اما
 ديعوىف اماو ةعاطلاىف ةبغرلا هم دلوتيف باوثلاب هللادعوىف اماو ةيحلا هنم دلوتيف هتنمو هللا ع

 ءابحلاهنم دلوتيف هللا بنج ىف ديعلا طيرغت ىف اماو ةيصعملانم ةيهرلا هنم دلوتبف ياقعلاب هللا

 اهني عاهملاو هادف: نما ةيكبلفنا ما ىف” ركتشتليركنديا نأ زكلفتا ١ تامنهم# قو ةيوتلاو ةماذتلاو

 ءسمأ لوا ىلا ارظن هسفن ركف ىف هرمش فرص ولو هداؤفو هناسلو هندسب هيرل هتعاطا نمو

 لمتشملا ىلا ناهرقلا ةروصب ىلحن ول هللانا ىلا ةراشا ةي.الاىفو متا امل هرخاآو هطسواو

 ىثالتل ىناسنالا دوجولا لبج ىلع ةيلفسلا تاقولخلا تالكو ةيولءا تادوجوملا فورح ىلع
 زيثأتلا ةدش نه ىهل. الا باطخلا ؛تخم وذ نأ, فش كفرانعلا:نا.ىلاوا ىلجتلا:ةوطسن:نم

 نقفشأو المح نأ نييأف ىلاعت لاق مك اهتوشب لابملا هل ملام مهتمه اولمح ةمالا هذه ناولاو

 درفملا نع ةيانك هعضو لصا ىف وه ه6 وهالا هلال ىذلا هللاوه 8 ناسنالا اهلمح و اهنم |

 ةودستسسرال نيعبم قكلانا ا زيثك قا ةيساغلا ةثيولا:ةذرقملا نق ةنانكا هو تئاقلا:ركلذتملا
 وه لوش نأ كلو هب ماعلل ىلاعت هللاىلا عجار هناف انهه وه مك ةئونالاو ةؤوك كلا هنو

 هريس ادتمد وهو كلذ هف نوكي درفمل صو امكحكو ةققح ثدنأت هبق اد درفل عوطوه

 تافدلالاكو تاذلا لالج ىلع لادلا مظعالا مسالا اذهب ىمسملا قحلاب دو.علاوهىنعمي هللاةظفل |

 نم لد. هللاوا هيف ةدئاف الذا هللا هللا ريدقتلا نوكي نآب ريخلاو ًادتملا دحت نأ مزلي الف |

 وه الا هلال ىذلاو أدتبم هللاو ناشلاىلا ةراشا وهوا أدتبملا ربح هتلص عم لوصوملاو وه |
 قازعتشالا و: لوعيفلا لع زجل اةازءابوتل رم وتلا ةلك ا الون اعل ايل اري !ةلنطعإو فار ||

 ال قحاب دونعملا سنح هب دارملاو ء|دعتالا ىلع لحما عوف ص اهم حتفلا لع هلاو

 ديفبالو ةلطاملا ةهل الا ددعتل هسفن ىف حصي الفالا و الطاب وا اقح دويعملا سنج قلطم
 ربخاو الل ردقملا ربخلا ريمض نموا ىننملا لحب نم ةيلدإلا ىلع عوفرصم وه االاو قطاديح وتلا

 هلا دوجو ىنن ناف ناكمالاال دوجولا رابتعاب نوكي هيحوتلانا مهوتيف دوجومهردش دق |

 .عوقولا ىضتشال ناكمالا تابنا نا مهوتيف نكمم ردَش دقو هءاكما ىنن مزلتسيال هللاربغ
 هنا باوجلاو مالكلا دوعيف ردقم ن. دبال هنا مهوتيف اناردّه دقو عشب مل نكمت 'ىث نء مكف
 ةدابعل اقحتسم نيملاعلابر الا نوكيال وهف رك ذ اك قلاب دوسملا هلالاب دارملا ناكاذا
 مهوتلاعفد شب هناحبس هل ثتباو ىلاعت هريغ نع ىنعملا اذه ىلع ةرهولالا تيفن اذاف نيفلكنملا
 لكشم وهف هريغلو ىلاعت هل ىنألا لومش هللا الا هلال لئاقلا دارأ نا لبق نا اهلك رب داقتلا ىلع

 ءانثتسالا ىلا ةجاح الف طقف هرغل هلومش دارأ ناو ايذاك نوكي ءانئةسالا نا عم هللاب ذوعل

 تايثالا نوكيل مالا لوا ىف !يهاظ ميمعتلا ىرب هنا الا ىناثلا وه هياق ىف هدارم نأب بجأ

 ( ءانثاسالاب )
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 ' :رثاسو ةببحعلا امهتفص نايبو ناسنالا لاح ةءاندو نأ ءرقلا ةمظع ىف بيرغلا لوقلا اذه
 صاىكل راعتسي مث رئاسلا لوقلاىف ةيفرع ةقيقح لثملا ظفل ناف ناءرقلاىف ةعقاولا لاثمالا

 رضن #8 ةبارغ نع ولخمال هلال ةبارغلاىفرئاسلا لوقلاب هل اهبشت ناشلا ةيبحم ةفصو بيرغ
 ناءرقلا اذهىفسانال انبرضدقلو صزلا ةروسف ءاجدق ارئاسناسم مينكيم نايب © سانلل اهم

 ةروسلان ا عم لابقتسالاب اهيرضن انه لاقو ةبكم اهنا عم ىضملاىلع رابخالاب لثم لك نم
 ريبعتلا ل يبق نم ىناثلاو فلخالب هققحتل ققحامم ققحيس امدع لبق نم لوالا لغلف ةنيدم

 نا اننأش نا ىنمي لاوحالاىلع رارمتسالا ةدارالوا لاحلا راضحال عراضملاب ىذاملا نع
 هكرباشىنعي ٠ رك ذتلاةعفنمو ركفتلا ةحاصمل ىا « نوركفشي مهلعل © ساناللاثمالا ب رضن
 ةمكيلاباالاعما, لمفلا - :نوكل ئضتعالو *اناعابان الا "دنزادتو هر و ناوذ "تك هيلا

 نه ضرغلا ذا ضايالاب ةلعم ىلاعت هلاعفا نوكت ىتح ضرغااب اللعم نوكي نا ةحلصملاو
 هيلعف ةينامث نع زحت نه لاق هنا ءاملعلا ضعب نع و جاتحلاب فطللا ةمكحلاو جايتحالا
 لضفدارأن مو راهنلاب صعيالف مئات وهو ليللاةالص لضف دارأ نم اهلضف لائيل ىرخا ةيناع
 ركفتلاب هيلعف ءاملعلا لضف دارأ نمو هينعيالامع هناسل ظفحيلف رطنم وه و عوطتلا مايص
 لضف دارأ نمو ناطيشلا دهاحيلف هتبب ىف دعاق وهو ةازغلاو نيدهاجللا لضف دار 1ةقو
 مليلف زجاع وهو جحلا لضف دارأ نمو معلا نم عمسام سائلا يعيق زجط وهو ةقدصلا
 لادبالا لضف دارأن مو ةوادعلا عقوبالو سانلانيب حلاصيلف نيدباعلا لضف دارأ نهو ةعئلا
 اهظح مكتيعا أوطعا مالسلاهيلع لاق هسفنل ىضربام هبخال ىضريو هردص ىلع هدب عضبلف
 رابتعالاو هيف ركفتلاو فحصااىف رظنلالاق هللا لوسراي ةدارعلا نم اهظحام اولاق ةدارعلا نم

 ( ىوتللاىفو ) هيئاجت دنع

 ىوزعم لاثم نابوح# رهب ٠ ىون نغ مكح نا درك نايبشوخ
 لالضٍباتازدورنبجحت نا ٠600 لاقريغ ديب هنرك نآرق زاك
 روك مشنعدباين ىىغركريغ 21١ه. 1١ نوت زوو ا بادتفا :عافسملا كك

 نعو باق الب ةليل مايق نم ريخ ركفت ىف ناتدصتقم نامكر امهنع هللاوضر سابع نبا نعو
 وهف اركفت هوكس نكي مل نمو وفل وهف ةمكح :همالك نكي. مل نم هللاةمحر "ئرصبلا نلنملا
 نع باح ايندل: ىف ةركتتلا هللا »بجسر, نآتنس: ىنأنعو:!زوهلوهف راع ولعت نككوإ :نماؤاوإط
 اريثكو بلقلا حنو ةمكحلا ثروت ةرخ الاىف ةركفلاو ةبالولا لهال ةبوقعو ةرخآلا
 لوشو ةئييع نن نايفس دششام

 « ةربع هل 'ىش لك قف *.ةركف هل تناكءرملا اذا
 هلاتفا, وا: ههافحم ؤواوةتاذر قاما /قوالاو. قلطإ انوا الاظا ى[نوكجا نا دامو كاطتلاو

 هتمظع رابتعاب هتاذ ىف ركفتلا نوكي نأ الا هللا الا هللافرعيال هنال عونمف هئاذ ف اما
 ةيدمصلاو ءانفلاو ناكمالا عانتماو ءاقيلا ماودو دوجولابوجو ثرح نه هئايريكو هلالجو
 عسرمج هملع طيح ثدحم اهلاك رايتعاب امف وهف هتافص ىف اماو لكلا نع ءانغتسالا ىه ىتلا
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 مزايال هنا مث مالسلا مبلع د ىلع ناقزفلاو: ىددع ىلع لبجتالا كلذكو ىموه ىلع

 ةراشالا ضعب دوحو ىنكي لب ادوجو ةيسرتملاضاعبالا ىذهيلاراشملا ةلمح دوجو ةراشالاىف

 هلوق نع ةّساسلا ةي.الا انه.هيلاراشملا نوكي نأ لمتحمو امكح رخآ ضعب دوجوو ةقيقح
 هنم ضعبلاىلع قلطي عونمجملا ىلع ىتاطي مك ناءرقلا ظفل ناف ا اونما نيذلا انعأ ا( لافت

 ىلع # هيلاراشملا ريك ذن رابتءاب ريك ذتلا نوكيف ةقالعلاب ازاحوا ةغللابوا كارثشالاب ةقيقح
 ةرهزىف اك لولتلا ىوس البج نوعبسو ةثالثو ةئامسو فالا ةّتس ىهو لابجلانم # لبج
 ربتعا و فاقلا مب ةنقو 55باقت قنا ناؤر قاطو مظع ضراللدنو لك ةكرحم ىهو ضايرلا
 هللاهابحو تابثلا ىنءملاروصت جرح دّسال لج نالف ليقف هيسحم هنم قتشاو ريعتساف ةيناعم

 نماي « هتبأرل هلم لقانلا ىلع ىنأي ىذلا عبطلانم هيف بكرام ىلا ةراشا اذك ىلع

 « اعشاخ ظ همداصي امت رثأتلا مدعو ةوسقلاىف املع هنوك عم دم ايوا ةيؤرلا هنأش نم

 مهضعب لاق ةيرصبلا ةيؤرلا نم هنال هتباراهلوق ىف بوصنملا ريمضلا نم لاح وهو اليلذ اعضاخ

 ندبلاىف عوضخلا مهضعب لاقو هلرهاظلا دايقنا عوضخلاو قحلل نطابلا دايقنا عوشخلا
 دجوب اهف لمعتسيام رثك او ةعارض عوشخلا بغارلا لاق رصبلاو ثوصلاىف عوشخلاو
 عرض اذا ىور ايفليق كلذلو بلقلاىف دجوب ايف لمعتستام رثك ١ ةعارمضلاو حراوجلا يف

 هققاعيف هيصعي نأ اهنم اَمقشَته ىا # هللا ةيشخ نم ادصتم 8 حراوملا تعشخ بلقلا
 قاقشنالاوهو عادصلاريعتساهنمو اهو<و ديدحلاو جاجزلاك ةيلصلا ماسج الا ىف قش عدصلاو

 ةقام_ قات« قوت نآرتزقلا :نآشعا اعلا وست و > ناسا اذه كاكلعلا“ "لاو عجولا نم هاو

 هيف هريدت ةلقو هتوالت دنع هعشخم مدعو هبلق ةوسق ىلع ناسنالا خيبوت هبديرأ ظعاوملانم
 دعوو نأ ءرقلا هيلع لزنأ مث سانلا الأ مكيف بكراك روعشو لقعلبجلاىف بكروا ىنءملاو

 هللا قح ىدؤيال نا ند ارذح هللا ةشخ نم عدصل و عضخو عشخل مكلاح تسوس 00

 .١ رثالاذلوهنم ىبقا ركتملا رفاكلاو هنهمنو ءصانم هنفامل لاثتمالاو ناءرقلا مظعت ىف ىلاعت |

 هظعت نمل لوقت اكوهو ٠ تسير ناهوس هرذ كيون' نيكنس لد ىا ( عارصم ) الصا
 تبأرولا ىبفاشلل كلام مامالا لوق هريظنو هيفرث ”الرححلا اذه تاكول كظعو هيف عمن الو
 هتمح تماقل ايهذ اهلعب نا ةيراسلا ءذهىف كلكول الجر تيأر ةفين> ابأ

 دنك شوهدم ون بوخ نذسارئاج ٠0 دنك شوب لكوت ىور رثا اراد
 دنك شومارف نتخوسوت فطلزا ٠.0 دنكشونوت لصوبارشدكش تا

 ةقيقلاىف كا رداو ةارح تاذ اهلك ءايشالا قلخ ىلاعت هللانا نع لوهذ هيف ريقفلا لوش
 كلذ وو هتوض عمس سبايو بطر لك نذؤملل دهشآاملو ىلحتلادنع لملا كدنا املالاو

 نيب قرف من ارارم قيقحام ىلع نوبو>حلا اهنع لفغو هللالها | ةاحلاهذه ن نع فشاك دقو

 ةايحلارثا ناف لازنالامدعو راتتسالاد نع هندبو نائئزقلا هَلغ لزنأ امدنعو 060 لجل

 ةصاخلل سوسحف ةءاثلا ةروصلاىف اماو ةصاخلاو ةماعلل دهاشم سوسحم ىلوالا ةروصلاىف |

 ىاليزنتلا نم عضاومىف هلاثما ىلاو لئلا اذه ىلا ةراشا « لاثمالا كلتو © ف عاف طف

 ( ذها) 0



 رشحلا ةروس هت © 2٠0١

 هلبق هللا اوسن نيذلا رك ذل رانلا باحصا مدق مهضعب لاقو اهناكلمب ةقوبسم مادعالاو ةكلم

 | ةلالدالو ضعبلاىفةبحلاب مث ءاجرلاب مث فوحلاب سانلارثك ١ ةعاط لوا نالو اهلها ةرئكلو |
 رهقلابنيملسملا لاوهأن وكلم ال رافكلاناو رفاكلاب صتقال لسملانا ىلع ةم نكلا ةينرالإف ْ

 ريسفتلا هنع ل م ةيورخالا لاوخالاىف ءاوتسالا مدع دارملازال ىفاثلا تهذم.وع اك |

 6 نوزك افلا مه ةنللا بامصا © ىللاعتهلوق اذك و ةنلا ةييحاصز رانلاةبحاصب نيّمرفلا نم

 ةمالسلا لوصح عم رفظاا زوفلاف نيّشرفلانيب ءاوتسالا مدع ةيفيكل نيبم فائثتسا هناف
 باعاو نيرادلا ىف ةماركلا لها مهف هوركم لكنه نوجانلا بولطم لكب نوزي افلا مثىا
 تاوهشلا عابتاو ةلجاعاا مهتبحمو مهتفاَغ طرفلمهنأب سانلل هيأت هيفو امهف ناوهلا لهأ رانلا
 مدعي رابخالا ىلا اوجاتحا ىتح امهماحا نيبو راثلاو ةنْطلانيب قرغلا نوفرعيال ماك

 ةوبالاقح ىلع كلذب .هينتف هفرغيال نم. ةلزنم هلعجم :كوبأ وه !ءابأ قعي ؛نمل'لوقتاك ءاااوتسلالا: |
 لاح نسحو رانلا لهأ لاح ءوس ربك دمي سانلا ىلاعتهللاهبن اذكف فطعتلاو ربلا ىضتش .ىذلا ظ

 ةالايملامدعنم ىشاحتلاو ىصاعملا نع سأرلاعفرو ةلفغلا نعزارتحالاو رابتعالا ىلع ةنجلا لهأ

 همدخ و هميعل و هجاوزاو هنانج ىلا رظنب نم ةلزنم ةنلا لهأ ىندأ نا مال_لاهيلع لاق
 هوجوأرق مث ةيشعو ةودَغ ههجو ىلا ررظ نت نم هللاىلع مههرك, او ةنس :فلأ .ةريسمةرزسو
 نالعن هل نه اباذع راذلا لها نوهأ نا مال_كاهيلع لاق و ةرظان اهبر ىلا ةرضان ذئموب

 ىؤرو اباذع هنم. دشأ ادحا نإ :ئربام_لجرملا ىلغي اك هغامد .امهنم ىغني.رانأ :نم«ناك ارم
 دقهل ليقف ىكسو ضرالاو تاومسلا اهضرمعع ةنجو ىلاعت هلوق ددرب لإ ىزا>ححلا خيشلا

 جرخو مدق عضوم اهف ىل نكي مل اذا اهضرع ىنعفني اهف لاقف اهاثمدنع ىكسام ةيآ كتكبا

 نورت متسلأ لاقف هناخد نم دوسأ رمط ىف ىدوهب مام نخسه نم ىكولعصلا لبس ىلع
 هذهتناك هللا باذع ىلا ترص اذا ةهادبلا ىلع لهس لاقف رفاكلا ةنحو نمؤملا نحس ايندلا

 ( ىدعس خيشلا لاق ) همالك نم اويحعتف ىنحس هذه تناك هللا معن ىلاترص اذاو كتنج

 زبنمراد مشح لاه ىقعب ٠ زيزع ىدرك ونايثدب اراموج :

 سكز دنيبهن ىراوخوتزينع ٠ سبوىثخوت ىراوخو ىزيزع
 نكم  ءراتمرش ءتك د :لذبا درع م اكس ناوخر ؟كيوهل ادخ

 اهنا ريس اوقرتحا نيذلا تادهاجلا بامصا ةقيقحلاىف رانلا باحصا ةراشالا لها ضعب لاق

 | رانلا باححأ يهاظلاىفو تادهاشملا حورفف اوعقو نيذلا تالصاوملا بامسأ ةنللا باحصأو

 | تانقارملاو بولقلا بام ةنهلا باحصأو ايندلاىلع اولبقأ نيذلا ءاوهالاو سوفنلا باحأ
 | باحصأ ةنملا باحصأو تا داعلاو موسرلا باحا رانلا ياا هرم سدق ىرونلا نسحلا لاق

 | اهبأ مكيلع لؤمملا نأشلا مظعلا ناءرقلاذه انلزنأوا 99 تانياعملاو تادهاشملاو قئاقحلا

 تافتلالا بسحب دهم ىلع وا دمحاي كيلع لزيملاوا عراوقلا نونف ىلع ىوطنملا سانلا

 امل حاولالا لمس نم دادزاوأ ىنءي تطاءامسلانا امهنع هللاوضر سادع نبا لاق باطخلا ىف

 اهففخف اهلمح اوقيطي مف اكلم امه فرح لكل هللا ثعبف قدوم فَ ىف اهملع هللا اهعضو
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 هجاوخ مالسالا خيش دوب ىدىبوك مرادن نوح كفك راف داي ارىلب زور 5ك

 زونه ار زور نا دون هج ادرفو ىدار ىفوص تسا صش نذس نيرد هك دوهرف ىراصنا

 نا 2 هيلعناك ام ىلع هنا ن الا هلوق هدع لديو ٠ تسزور ناهرد ىفودو هدهاسرد بش

 نم وح هنايسنف هللا فرعي هسفنل هتفرعع ناسنالا نا ىلع هينن ]ا اونوكتالو ىلاعت هلوق

 اهسني+لو هسفن فرع نم هنا ىلع لدي ةيا الا ءذه ظفل نمحرلا حتفىف لاق ام هسفنل هنايسن
 اوسن هللاهمحر لهم لاقو كبر فرعت كسفن فرعا هنع هللاوضر ىلع لاق دقو هير فرع

 ىفرعلا فئاطل نمو ةبوتلا بلطو راذتعالادنع مهسفنأ هللا مهاسنأف بونذلادنع هللا

 ام رافغتسا سوقان دنزيم نايصع كناب ٠ كيل مءاشكب هيون ره هدولا بلام
 جور اوقو_فلاىف نولماكلا * نوقسافلامم  ءاسنالاب نولوذَخْلا نوسانلا # كئلوا ©

 قس سل هن ”اك ريغلا قسف نا ت.م ناك مهقسف نأ دافأف رصحلل مهو ةعاطلا قيرط نع

 ةاعارصو هللاةسوبر ىتح ةياعر نع لفاغلا نم ؤملاىلع نكل نورفاكلا انه دارملاف هيلا ة.نلاب

 هيفو مظع رطخوديدش فوخ ةيدحالا ةرضحلا نه ةبرقلاو ةيدبالا ةداعسلا نم هسفن ظح

 ةيلالجلاو ةيلاما ىهاظملا عيمت :ىف قحلادوهش نع نوجراخلا مه هللا اوسن نيذلانا ىلا ةراشا
 شيلا بيط ىسن هسفن ظوظح ءاضعب لغتشا نف مهسفن أ دوهش ماقمىف نولخادلا هروضحو
 هءرتاياجن 0 قب هسفن تاوهش نع ىنف نمو ةققحلا تاذللا نع نيلفاغلا نم ناكو هللا عم

 مالعا نم ماللاب رالاو رانلاىف دولخلا اوةحتساف هللا اوسن نيذلا  رانلا باحصا ىوتسال

 رعشلاىف ءاجو ماقملا اذه ىفاك ةنجلا ةلباقمىف رك ذنام اريثك اذلو ةمايقلل ةعاسلاك هج

 *« رانلاف تطرف ناو هلالا نضرب #* امي تلمع نا رلعاف رادلا ةنلطلا #

 « راتخم تنأ اذام كسفنا رظناف * امه ريغ سانالام نالحم اه «

 بحاصامهنم لكنوكي كلذبو رثكوا لقام نامزىف 'ىشلاب ”ىثلا نارتقا لصالاىف ةبحصلاو |
 افىع بحاصملا بحاصلا نوكيو ةحصلا لادوك ةمزالملاو ةهوادملا ىلع ل ويروتشالا ا

 | ةبحاصلاب ةجوز نع ىنكيكلذ نمو اضيايحاصمو بحاص ذئنيح نيفرطلا ىلع قلطي دقو

 | لاقيف هكوامم ىلع كلاملا ةييرث عوقول برلا هللبق اك هكولممم هتبحص ةرثكل كالاملل لاَ دقر |

 زابتعاب اما امهلهأ ىلع ةنللا باعحا :و رانلا باكا قالطاف لاملا بر لاش اك لاملا سحاص |
 | باحصا هللاءاغامرادقم رانلاب نيبذعملا ةاصعلل لاال ىتح ملا دلا نارتقالاو ةيدبالا ةحصلا |

 | ةنسحلا مهلامعأب امسك رايتعابامهلهال ءازج امهنا ىلا انعَرو ةغلام كلملا زابتعاب وا رانلا |
 | لعل داشرالاىف لاق ةنملا ىف دولخلا اوقحتساف هللا اوهنانبذلا هي ةنخلا بامساو © ةئيسلاوا

 | مهتهج نمءا وتسالامدعهنع'ىل ى ءذلاروصقلانأب مالا لوا نم ناذيالل ركذلا ىفرانل ابا اححامدقت |

 ا زاح ناو اناصقنو ةدايز فاه :وافتملا نيئيشل ا نحب 5 اال مدع ملي ناف ميلباقم ة ههح ن يح

 / ىلاعت هلوق هيلعو صقانلا ناصّقمن بسحي هرابتعا رداشملا نكل دئازلا 4 ا عا

 ا ١ اماو عضاوملا نم كلذ ريع ىلا واو تاماظلا ىوتسأ له ما ريصيلاو ىمالا ىوغسإ له

 هتلص نال هيف لضافلا مده لعلف نوملعيال نبذلاونوماعي نبذلا قرش لع لاح هلو

 ( ةكلمت) 0
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 دئازي قسما حيبصأ نمت لاجئ ءيفك كلام اير لاقفر اكن ةنفكىراكلا ةفيكلام ل ةلتقا نوكأ
 تلقفاديدش ءاكب ىبمث دابعلا نيب 5 اح لدع بر ىلع مدّسو دازالو ةبها الب اديعب ارفس

 ا من تيكب نكلإ نلاو تؤملا نسناظررخنالو اهنانلل) لجالهل دج خيكماب تاير لاكن كيككإب

 الو اك ةبقعلا و ةفاسملا دعبو دازلا ةلق هللاو ىناكبا ىلمع هيف نسحب ملو ىرمع نم ىضم

 كنا لاقف نوث# كيا نومحزرب سانلا نا تلقفرانلا ىلا م | ةنملا ىلا ريصا كلذ دعب قدح

 طلاخ دق قالو بح نكل ةج ىبامو نون ىلا سانلا معز ايندلا اونب هبرتغاامب تررتغا

 سانلاسلاجتال لف نودعساي تاقف فوغشم مئاه هيح نه انأف ىعدو ص نيب ىرجو ىلف
 دشنأف مهطلاخنالو

 *« ابخاص للي ضراو © .ايتاج ضانلا نم نك *

 ْ *.ابراقع هم نينع هن كيك راوبانلا تلق ف

 | ةباقو هللااولعجا ىدوجولا ىدوهشلا ىت.ةملاناعالاب اونما ىذلا اماي ةيمحنلا تاليوأتلاىفو

 | يوت هنل تأ هاج هتافتم ولان رص ذوق ف واعي ةلد6 سفن رظنتلو هلا تالامكلا ةفاضاىف مكسوفن

 | رابدالاو هللاىلع لابقالا نم نولمعت اب ريبخ هللا نا هريغ ىلا تافتلالا نع هللا اوقتاو دوهشلا |
 | ةينْطلاسوفنلا سفن هلوقف لخديو ىهنا ايندلا ىلع لابقالاو هللا نع رابدالا نمو ايندلا نع
 | كتاوت وكتالوؤف ةريثك عضاومىف فر عاكس ناللام لمعلاو ىوقتلا نم مهلف نيفلكملانم مهنال
 | ماقملا ةئومعب نودوهعملا لوصوملاب دارملاف نيقفانملاو دوهيلاك ىا 4 نيذلاك# نونمؤملا اهيأ

 | فاضملا فذح هيف # هللا اوسن # ءابحا وا اناوما رافكلا نه ناك نم اناك سنجلا وا
 | اهتيانرقح هيهاونو هروما بجاوم اوعارب ملو هردق قح هوردقامو ىلاعت «ةوقح اوسن ىا
 | اولعشب ملو اهعقسنام اوعمتيي لفاهل نيسان مهلعج ىا 5 مق » كلذ تيكن « محاسنأف »

 رابتعاب ىضملاف مهسشا مجاسناام لاوهالا نه ةمايقلا مون مهارأوا هلصا ىلع ىضملاف اهصلختام

 ةلفع نع اماو هلق فتيونفل اانا عدوتسا ام طض ناشاالارالل و ناسسنلا بعارلا لاق ققحتلا ١

 ناكامروهفرد هللا همذ ناينالا نم ناسن .لكو رك ذرتلقلاروزعب فدك ئدوعو نعقا

 نايسنلاو رأطخلا قتقاءنع عفر مالسلاهيلع .ىنلا نع ىورام وحن هيف رذعامو دمعت نم هلصا

 | دمعت نع هيبس ناك أم وه اذه مكمول 5 مدسن اع اوقودف هلوقف هلم هدس نكي ملام وهف

 | ةازاجمو مهب ةناهتسا مهايا هكرت وهف هللا ىلا كلذ بسن اذاو ةناهالا قيرط ىلع هكرتو مهنم

 | اوكرت ىا مهسنف هللا اوسن هنمو كرتلا ىلع نايتسنلا.قلطي دق. بانللا ىف لاق م ءوكارت ال
 ا, نكب ذلإ دس قوكي نإيبنلا لبق ناراوترسفملا عزطقلب لاق ووا مهكرتف ىسانلا كرت هللا ةعاط

 ةلاقح نورك ذب رافكلا ناكلهف ملا لوصح دعب لصاحلا قياده المركاز كل بشي تشو

 ا.كفذاوبن يش قاتلا دوب ادق لايف انز جني امدوي روسنا ىتح هتيبوءرب نوفرتعيو

 لقاهق> اوعارو هللا ةيادم هلبق اوفرتعا م" قلخلا دعب ام اوفرتعا نونمؤملاو اوةلخ امدعب

 مكبربتسلأ ماقم قاثيم رس نعي( ءررس سدق :ئرصملاب نونلاوذإ لئس.) نغصوا) لجن كوا
 قاهفصا لبس ىلع هك تسروك ذم تاخفنردو ٠ قذا ىف ن الا اك لاقف ءرك اذن له

 5 0 نا حور
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 اءايلإ رازوت دخيكو دعوا كلو هءلطعر اعل بك كفردرأل دقل لق 6 لوو ةمحفلا رك

 دبل لوشب هيلع دهشتساو ضوع الب
 * ١ عقالب اودغو اهولح موب ام  اهلهاو رايدلاك الا سائلا اهو 22ه«

 رظاونلا نسضالا لالقتسالف سفن ريكشت اما و ةربعلا تابا نم تيلاو هلصا ىلع هب ءاجذا

 لالقتسالا مهضعب لاق كلذ ىف ةدحاو سف رظنتلو لبق هنثاك لئاهلا مويلا كلذل نمدق اهف

 هللا لالقتسا دارملا نوكي لوالا ىلعف ىمالاىف دارفنالا ىنممبو اليلق ”ىشلا دع ىنعع نوكي
 مقادن أكف نواه مهرثكا نكلونوملعيال سانلا زكا نكل ىلاعت لاق ا ةقطانلا سوفنلا

 ةرظانلا ةلقاعلاةلماكلا سفنلادوجو هرضإ الف ةدحولا ىلع ىمأف ةغلابم لكلا ماقم رثك ”الا
 اطللااو نونا اننا املا وكي قابلا لغو ) نفانلا ىأرلاو:فئاطلا' تلا ةرقاوسلا الا

 اليلق ارش وا اريخ تمدق ام ىلع عالطالا ىف ىرخالا رظن مامضنا نودب هيف اهنافتك او

 مظع ثح هيفو امدع واادوجو انتككفا

 ىتشز هجو ىبوخ هج تسيب رصب هلل اجت ٠ توافت هجار كلفوت لعو نم لهج
 نأ دبعلاب قئاللانا ىلا ةراشاو ىوقتلا نأشىف ماتهالاو دك أتال رركت # هللا اواو

 هدعبام هيرعشي م تامجاولا ءاداىف لوالا وا اهم اموتْحمو ىوقتلاب اقوسم هسعا لك نوكي

 امبريبخ هللا ناإه هناحبس هلوَس ديءولا هبْنْدْؤِي مك مراملا كرتىف ىتاثلاو لمعلاب مالا نم

 رارسالا فشكردو « اهيلع ءازجلا مون مكيزجيف ىصاعملانم هنولمعت امب ملع ىا # نولمعت
 زيهر ناو تسماوع ىاوقن لوا انا لامكب مودو ىوقت لصاب تستراشا لوا هكمدهمرف

 تسفح نودام هلع زأ درت ناتحا نأ و ساو ىاوق موسأو تامر زا داي كارل |
 تسهللا ىوسام عوم كرت ٠ تسهار نبا داز 5ىوقت لصا

 سفنلا ةياقو ىوقتلا راكبلا ضعب لاقو كرت وا لءف نم مث ؤيام لك نع بنجتلاوهىوقنلاو
 نغ ةصاخلا ىؤوقتو لاعفالا ررض نع ةماعلا ىوقتف ةرخ الف ررضلا بتر نع ايثدلاىف
 دكت سا هتذك ىزت نع ٠ ىلاعت هللا ىوسام عيمج نع صاوخلا ص خا ىوتو تافصلا ررض

 هدرم ىراديرد هتفاي تسا ىرهوج زين ترخاو باوخرو زين ناو تسا ىلافس امد
 هتفاي ىرادسردرهوك رد هك تسلا. نادر دنس دوش قتم ديد تاو لافسرد هك تلقا

 ( بئاصلا لاق ) لمعلا دوجو عم ىوقتلا نم دءالف دوش ىقتم

 نشروح ةكاش نإ دون خلسم كس زارت>ا ٠ ندر ىهانمز ىوقت نماد لمح ىف

 فلخام سانلا تلاق تام اذا مدا نبا نارثثالىف و ةااصلا لامعالا ىف ببعوت ةب الاىفو |

 انلمعام اندجو ةنطا ٍبابىلع بوتدكم هللا همحر رايد نب كلام نعو مدقام ةكئالملا تلاقو
 انفلخام انرسسخ انمدقام انممر |

 * ىلايللا رهس ىلعلا باطلا نمو # ىللاعملا فيك دكلا ردّش #

 .نودعسبالا اذاف ةرصبلا ةنابج تلخد لاق هنا اضيا هللا همحر رانيد نإ كلام نع (ىحد) |

 ( نونجلا )

 الل ددحعسس حصد
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 | مالسلا هبع نلاىالاق مكل هتتفال مش اكلات اسي 0 ارعا تاكو تكا

 اهلع عقوف اهسفن نم هتنكماف هتعموص ىلاىوأي ناك ايعار تنأف اهلا تفتاي مف هل تضرءتف
 هيون رضي اولعجو هتعموص ادق هبولوعلابل مرثذل عورتا ماوعقتلا كذلو اقلف تلتفت

 | وعد لاقف هب اًواجف ى وعلا نبأ لاقف كنم تدلوف ىببلا ءذه تيئز اولاقف مكن ًاشام لاقف
 | نالف لاف كونأ نم مالغاي لاقو هناي ىف نوطف ىملاب ىلأ فرصنا املف ىلصف طا ىج

 كل ىنس هل اولقو هه نوحسعو هول جم .رج ىلع اولقأف مالسلا هيلع ىلا ىا لاق ىعارلا

 رف هما نم عشر ىبص انيبو اولعفف تناك اك نيط ن نم اهوديعا ال لاق بهذ نم كتعموص

 ىدنلا كرتف اذه لثم ىنا لعجا مهللا هما تلاقف ةنسحهتئرهو ةهراف ةباد ىلع ايك ار لجر

 قا رلا ىلا عشت لمجاظبم, دنا لعرلإكاا ع ينمي زانب الجلل لاقف ةناررطتاعبلم ٍلبقأو

 امنوب غي مو ةيراج سمو مالسلا هيلع ىنلا ىا لاق اهصمي لعجف هش ىف ةبابسلا هعبصأب

 صدق هما تلاقف ثيدحلا امجارت كانهف اهلثم ىنلعجا مهللا لاقف اهلا رظنو عاضرلا كرتف |
 ةمالا هذهم اورصو هلثم ىناعجتال مهللاتلقف هلثم ىنا لعجا مهللا تلقف ةئيهلا نسح لجر

 ىناعجا مهللا تلقف اهلثم ىنا لمجال مهللا تلقف تقرس تينز نولوهو اهنوبرضي مو
 نولوش هذهناو هلم ىناعحنال مهللا تلقف ارابج ناكل جرلا كاذ نا عيضرلا ىا لاق اهلثم

 ةراشا هيفو ثيدحلا ىهتنا اهلثم ىنلعجا مهللا تلقف قرست ملو نز مو تقرس تييز اهل

 هلريخ وها ىرديال يف هللاوعدي الو اينألا فراخز ىلا هينيعدمال نإ نءؤملل ىغش هنا ىلا

 اننا اسر ىللاعت لاو 5 .نيرادلاريخو ءاوصسلا خرق ةءاربلا هنم بلطي نأ هل ىئعيدي لب رش ما

 اقلطد ةفاعلاو وفعلا هب احس هللا 1 رانلا باذع انفو ة ةلسح ةر> ”الاىفو ة هلسح اسدلاىف ا

 اوزرحتف نورذن امو نوت أتام لك ىف هللا اوما © اصلاخ اناعإ « اونما نيذلاامأ اي »

 اورذحاو رك ذلاب نايسنلا نع اوقوتو ركشلاب نارفكلا نع اوبنجنو ةعاطلاب ناصعلا نع

 هد غل تمدقام سفن رظنتلو  هتافصو هلامفا دوهشي مكتافصو مكل امفأب هنع باجتحالا نع
 | دنك تاماطو تاريخ مدت ركا ان ٠ ةمايقلامويل لامعالا نم تمدق ىس ىا ىا ةيطرشام
 هدوش نامشيودنك هبون هداتسرف ىصاعم رك او دشو نأ كاز راو طاع ىاوازك بركس

 | ابرق كمون ىلي ىذلا مويلاب ءامس ىتعي بيرق تا لك نال هوندل دفلاب ةمايقلا موب نع ربع
 سم“ الاب نغت مل نك ىلاعتهلوق هوحتنو دغلاك هلعج تح هبرش لزب مل هتلاهمحر نسحلا نعو هل

 هدغك ةرخأ ًالاو موك انامر اردن دلا نال هيبهنع وعفا" ةيعاسملا ناز نتاعك
 ةراعتسسا دغل هلوقف لوالا ىناثلا بيقعتو ةهاشتم ماكحاو لاوحأب امهنه لك صاصتخال
 ىذلا توملادنع الا ءاشاالو مان اسندلاىف سانلا نال دغلاك ةرخ الا تناك امنا ريقفلا لوس

 نا ملفاغلا ىلا ةيسنلاب حابصلاك ةمايقلاو توملا نم لكف ربخلاهب درو 6 ةمايقلا ةمدقم وه

 ةساروت ةرخ الا و ةساملظ امدلا نا ىلع اذه لدو لثئللا" ىف ليصل [ لطم ةيسنلاب حايص دغلا
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 | انوع كل نوك ادياعانا لاق ديرت امو تنأ نه اصيصر. هل لاقف ءادانف حسا سبل دقو
 ةثالث هللادرعي سماب | ماقف اب ايحاص هيفكي للف هللاةداع دارأ ن ماصيصرب هللاق هللاةدادع ىلع

 ىلا لاق 65 * .لك أمال تن و برش اولكاو ماناو رطفا انا اصيصرب لاق ب رشيملو لك أبو مايا

 تينذا انآ سيلبا لاق برششلاو لك'الا كرت ىلع ردقأ الف ةئس نيرشعو نيتئام هللا تدبع

 كلئمريصا ىتح ىتايحام اصيصر لابرشلاو لك*الاو مونلا ىلع خنت هترك ذ ىتف ابنذ
 هيصعا فيك لاق ةعاطلا ةوالح دج ىتح محر هناف هيلا بت مث هللا صعاو بهذا لاق
 ىا لاق ةرذعملا ىلا جاتحم بنذا اذا ناسنالا سيلبا لاق ةنس اذكو اذك هثدعام دعب

 ركسملا را برشالاق هلعذأ ال لاق انموم لتقت نأ لاق هلعفأ ال لاق ىتزلا لاق هب ريشت بنذ
 ةأرصا ىأرف بهذف اذك ةيرق ىلا بهذا لاق هدجأ نا لاق هللا كمصخو نوها هناف

 هبرضف اهجوز امهبلع لخدف اهم ىنزو ركسو امرشو رْخا اهنم ىرتشاف ارمح عببت ةليمج
 نحلل هدلجو :ءذخأف ناطلنسسلا' ىلا 'هي: ىتسو ناسنالا ةروصىف. لئثك نشلبا نا مث هلتقو
 ةروضلا كلتىف :سيلبا .هيلا ءاج ٍبلض:املف مدلا: لج ال بلصلاب صاو ةئام ىتزللو ةدلج نينام

 كال ىفكتكا سيلب ا لاق اذكهه ءؤازجف ءوسلا نيرق عاطأ نم لاق كلاح ىرت فيك لاق

 ديرام كيطعاو ديدأ لاق كتلزنا لوزعلا كيرا واف كتيلص ىقح هيد نبرشعو نتن ام

 رفكو دحسف ءاعالاب دحسا لاقبشخلا ىلع دحسا ف لاق ةدحاو ةرم ىل دحسا لاق

 اصيصرب ناسنالاب دارا نوك ىا اذه ةيطع نبا لاق لا ناطيشلا لثك ىلاعت هلوق كلذف
 ( ىور ) ءاسنلا ةنتفنع ريذحت ةصقلا ىفو مالكلا هجو وه لوألا ليوأتلاو فيعض دباعلا

 نيب رع ةملس ما نب رمع ماقف اهنع هللاىضر ةملس ما تدببىف ىلصي ناك مالسلا هيلع هنا

 نأ اهيلا راشأف هيدي نيب ركل ةملس ما تن بئيز تماق مث فقوف فق نا هيلا راشأف هيدي
 بحاوصنيدلا تاصقان لقعلاتاصقان لاقو اهبلا رظن هنالصنم غرف املفترمو تبأف ىفق

 ةيادهلا ىثاو> ىف ىزاملا لاق ماثللا نملغيو ماركلا نيلغي فسرك بحاوص فسوب

 ىزرطملا لاقو الس |تيسب ةنتفلا ىف عقو دهاز مساق سرك هللاهمحر نيدلا ديمح انالوم لاق

 رفكف راهلا موصيو ليالا موش ناك ليث ارسا ىتب داهز نه لجر ف سرك برغملا ف
 ثيدحلا هنمو سودرفلاىف اذ كه هءاعباتف هنم فلس اهي هللا هكرادي 2 امتع هاا بنسب

 نايهرلا تناكو'امهنع هللاىضر سابع ننا لاق ٠ ىهتنا تسرك تابحاص فسون: تايحاص

 رابخالاف قسفلاو روجفلا لهأ عمطو ناتكلاو ةبقتلاب الا نوشمبال ليث ارسا ىنىف
 تطسبنا هب هومر ام هللا هأرب املف بهارلا ب رج سما ناك ىح حبقلاو ناترلاب مهومرف

 ناكو ةعموص ذخحناف ادءاع الجر حرج ناك ) ثيدحلافو سائل اورهظو ناهرلا اهدعب |

 ىلع ليقاف ىنالصو ىعا بر ىا هباش ىا لاَقف ح.رجاي تلادف ىلصي وهو هما هتنأف امف |

 قاالصو ىعا بر ىا لاقف حم رجاي ت تلاقف ىلصي وهو هل ادغلا ناك املف تفرصناف هتالص ا

 لبقأف ىلالصو ىعا برىالاَمف حجم رجاي تلاقف: هتنادفلا ناك اًملف تف رصناف هب اللص ىلع لقأف | ْ

 اهعيزشلالاقر]رفمأ انين رك اذتف# تائب ملا ةؤجحالا ىلا : نظن ئعت هتعالمهللا تلاقف هنالص ىلع

 6( هيدابعو )
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 ةعماوش: نارك اوإ نّزاوْئَو:ةعماؤط»كتجوذ 'دزاكلب ةعقو نصا ك قلك دارنا ناقه هك مسرت

 باون ديماو ادخ رهعزا متفر امو مداهنوت كيدزتب تساتناما نبا ديبوك ىوابو دياباخم

 دوخ ٌةعموص زا بهارو دندرك نانحمه ناشيا ديايافشات نك ىناعدو ريكمزاب ىوزا رظن

 تعاس نا ار وا ناطيش داتفا هنتفرد ىو لامح زاو لامح تياغب ىتز ديد ارواو دما ريزب

 تعارأ تن او اف «تاذاخ, تافتزاووهداسنك" هناوتو ذأ ككاو: فتم ءااهظقانؤردككو ركل ديسؤللاو

 تحبضف زاو انممك | قاوشي تعااز+ كفك راب, نؤو تعاد رووا طارد اك نالشتش انامازه

 نوج درك دياب ناهيو تشك دياب ار نز نبا هكدنكفا ىو لدرد ناطيش ناه ديسرت
 مدرك نعيا تحبضف زاو دئراد تسار اسم ناشياو دربنا اروا وبد هك موك دنا ناردارب

 دئدعاهنازذاوسن وش ادوكللا نفدو (تدككلاوؤا ءاهاشر مك هوت كنا ازو ءانزا ناك

 دئتتشأد تسارارؤا:ناشيا:هيلعأ وقا مو اهم :بهذف اهناطيشبءاخنا كفكا دن ديد: او ضاوخو
 نالف ردو تشك امث يهاوش بهار هكدومت باوخم ارئا ردارب نآ :ناطيش .دنتشك ابو

 ازا ساو خو دشفو.ناقنإاءان>دوم ان ياو: قات ناسيا اين. كيت هيلس دلك قرففا كراج
 دندرك بارخ هعموصو دندروآ ريزب هعموصزا اروا ناردارب دناشادرب كاخ زا هتشك

 اروا ان دومرفن هاشداي و دما رقم دوخ هانك و لعش ان دئدرت تقو .هاشدان: نش ازؤاو
 كمن ةبلساز 9, ةتخلاساةضالازرا 7! تشكو ا دماد/ ئ اور او ةناطيسشتقاصا ناايدنتك مزاداو

 ارت ىنامرف هجره كفك اذ ديدب صالخو تاتطخم اون عزا ىاجحم مام رف نم هجن | نكس

 الواو كنك" نقاكو لوركا نحيت ارو !ةكع تيان اوك دخن وج كفك ماك( تِضاطأ

 ئيملاعلا» كرا( فاضأ لاذ كنت ؟يرا ىلا :تيكت كن :ناطتفوإ دنذ زكا وادازة رافك ارد
 انف ننارلاخج ازانلا/ يف اننبنا١ايضؤسأ "ودنا ناك ذياعلةءاصفطو ناو ناطيسلا د انهن ناك
 نيملاظلا ءا زج كلذو

 نيدو رفك تبقا دنكرب ممم ٠0 نيشن تولخ نادان تالابخ

 ىر - نمشد نامررف هل دباس . ٠١ -.ىروخ ورد دنا تسد 0
 تفايدركب لطتداعس نيكه هك 2٠ تفاتش ديا نادرع كين ىب

 ىسر 5 نالاص.زد هك متادن . ,ء.,, ىتخ ود لابد ون .نكلو

 لاق ) قحلا ةروصىف ءاحلصلا ىتأي ىذلا ضِس الا ناطيشلا وه ناطشلا اذه نم دارملاو
 *: تنكر اتف نكر ىاقنا ؛تاواقشب طار طلقات داتفهت داع زا دعب تداعس ىب نا ( ىشاكلا |

 ضايرلا ةيهزىفو دنا ديرب اهي هسوسو خالكتسرد ٠ اردرم نادرص بكرم هكوشم لفاف

 نيع ةفرط اهف هللاصعي مل ةنس نيرسشعو نيت ام هللادبع امدعب اصيصرب ىلع ناعالا هللا ريغ

 ةكئالملا «:تبحيمتا ىدلا هللادبع و ةتكريب ءآوهلا أ نواسشم.هتذامالت قم اافليأ |نوتن«ناكو
 رفكي هنا ىملع ىفف نوملعت الام ملعال ىلا هنم نوبجعتتاذ امل مهل ىلاعت هّللالاق هتدابع نم
 3 لدللاب دبام هش ىلع هتعموص ىلا ءاحف هدب ىلع هك اله نا لبا ممسف ادبا رانلا لخديو
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 نيدلاخ  حضوا وهو سكعلاب ىرق و #* راثلاىف امهنأ 8 هلوق اهمساو ناكربخ هنا ىلع

 ىورو رقتسملا رورجلاو راجلاىف ردقملا ريمضلا نم لاح وهو ناحرببال نيمدته ب اهيف
 راسلايف دولخلا ىا « كلذو © َنادلاخم هقاعتا وغل رانلاىفو نآربخ هنا ىلع .نادلاغ

 دارملا ريسفتلا لهأ ضعب لاقو ةصاخ ءالؤه نود قالطالا ىلع « نيملاظلا ءاآزج »

 دوك هتخابس ةعموص ترتف راك زور رد ٠ ليئارسا ىب نم بهارلا اصيصرب ناسنالاب

 هدنامورف ىو راكرد سيلباو هديتسرب اريادخو هتشك رواج هعموص .نارد لاس داتفع

 نم عكا يب لجرلا ادهش فلكل نماتقكو درك عمار نيطايش ٌهدرمم ىزور

 نابهار ىزرب تفر ىو ةعموص ردب مك لصاح ىوزا وب دارمو ملكا كيافكذ راك نبا

 مابوتتبحصب نم رك نايز هحارت مباط ىن تولخو تلزم مهار درم تفك نادبعتمو
 لغش ىفل ىلا تفك و دادنرد نأ ىو تبحصب اصصرب مك تدايع اربادخ تولخ ردو

 اضيصرب تداعو تحسس ولا تصح ىاورب 25 نادنح هللا تدامع ردارم ىنعي كنع

 زور هدرهودوب راد هزورو ىدماين نوريب زامت زا زورهد ىدشزامرد نوج هكدؤي نأ

 دهجرب دوخ تدانع و دهجو داتسيا زامرد ىو ةعموص ربارب ناطيش ىدرك راطفا

 راطفا زور لهج رهو ىدماين نوريب زازا زور لهجم كنانج دوزفس اصيصرب تدابعو
 اردوخو ديدىو ناوارف دهجوتدابع نانوج داد ءار دوخ اروا اصيصرب رخآ 0
 تسا 0 قيفر ام كك كيزادعب ناطيش 5 رصاق ىو بنج رد

 هل تسنانج هن مديد ارت هك نوذك ١ تستدايز ىوزاوت داهّْجاو دبعت هكدوب نانج نم نظو
 ىو تبحصبو تشاد تيهارك ىو تقراف» اصيصرب موريم ىو كيدزت ابو مشادنب ىع
 ىلتبم و راج هكمزوما ىباد ارئاما نتفر تسراج انارم تفك ناطيش دوك ىع ماك ىتبغر

 راوهزا' دنشاب ادب نبا ارثو دهادافتتح-(روا كاست للا تقود" ىناوخ ىوارب كهياونذاو

 كت الط راك ةث' نإ تفك اضيصو تخأر' و دؤلا مهل وكذا اب ادخ قلخ 5 قك كت داع
 ا ناشط ادوحتا دزه لفش رذ"نم "تاير: ثزيسو معامزاب داوخ درو ”تقو زا: كنا

 قوز ناطش كنف لملم ناس دارلاو كوم ود“ زر و ”اعذ7 نأ هك دكش وكعم' كلتا
 د1 قيل! دم تنفر يس جلا تكلطها:دقل :هللاو تفك ننابا ابو تشكك زاب

 مكحاصب نا تفك هناخ نآرد رب دمارب ىببط تروصب كنا دنك مدرماب وند هكنانج
 وأ ودان "نم ىدي جلاد لع« ئدقا “ال 1 "تنكح "ايوا وا" «ناوح' 'هلطامأف" انونج
 ديايافش تقو رد دنك امد اروا هك ىسكب مك داشر ارا نكحل ماير

 دنا و دك طدو"لي در“ ىو را روا-دتقل ةتموصود اك تننا كار ىاحطاص رحوآو |

 1 لا ا اخ لور قون طيف وللا ل كفا كارب تعا ىذانإ |
 تروصب ناطيث دندوب ردارب هس ارواو تشاد لاك اب لام. نز ناو درك هناوبدو هجنر

 قاطيال درام اهل ضرعىذلا نا تفك دندومم ىوب اررتخدناو تفر ناشبا شيب بيط |
 دك ديايافش و 3 هكديوش بهار. نازي ىةي هلوغدي نه ىلا هسا كلو |

 2 ميسرت )
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 صاللىلق لقثلا ةاعارمو راطقلا ىللقثلا رطملا لباولاو ليولا بغارلا لاق مه معا لابو

 ءوس اوقاذ ىا.صا والا ال روهالا دحاو صالاو لِسو ماعطو لابو هزرض فاحم ىذلا

 ةنسلانم ناضمر ىف ردب ةوزنغ تناكو ردبب لتقلا باذع وهو ايندلاىف مهرفك ةبقاع

 موم 46 ملأ باذع ف ةرخآالاف « مهلو إف ريضنلا ىنب ةوزغ لبق ةرجهلا نم ةيناثا
 ناريوعملا ور لك |ال ىلإ, ةبسنلاب قو لاك هيلا, ةيبسنلاب اندلا قام نوكن تخيم رذق رداتسال
 لاح لب مهلا مهلك ل نا ىلعال نكل ةرخ الاو اينالاف كلوا لاك .ءالؤه لاح

 لثك » ىلاعت هلوق هب قطنام وهف نيقفانملا لاح اما و كلذك دوهلامه نيذلا مهضعب
 ىهو دوهلل ىرخا لاحل نمضتم مهلاهل نيبم ردقملا أدتيءال نانربخ هناف 6 ناطيشلا
 لك دنسا ثيح ميركلا مظنلاف لجحا دقو ارخآ مهبيخو هلرا نيقفانملا ةلاقع مهرارتغا

 هصوصخم هيلا دنسأ ام نييعت ريغ نه نيّشرفلا ريمض ىلا فاضملا ردقملا ىلا نيربخلانه |
 مهب باذعلا لولحىف دوهلا لثم لبق هن“ اك هلئاميام ىلا نيلثمانم الك درب عماسلا نأب ةقث

 لثكمهبع ىكح امسح لاتقلا ىلع مهايا مآ سغا ىف نيقفانملا لثءو مهلبق نم نيذلا لثك

 ءاسغاىا ءاسغالاو ءاوغالانع زاجم ناط.شلالوق 6 رفك ١ ناسنالل لاق ذا هه ناطيشلا
 ةعاطا روك ذملا ناسنالا # رفك املف  هيرومأملا ىلع رومأملا يم الا ءاغا رفكلا ىلع

 كل نع ديعب ىا « كنم 'ىبرب ىلا 8 ناطيشلا « لاق ظ هلاوهال اعبتو هلاوغال
 وهف أري ىرب لاَ .٠ وتزا مرازيب نع ةيسرافلابو ككرشو كرفكب ضار ريغ كلمأ و
 سنجلا ناسنالاب ديرأن! ءاملعلا لاق هترواحءركي اممىصفتلا ىربتلاوةءا ريلاوءربلا لصاو“ىبرب

 برشا نفانإ ىلإ ظ ىلاعك هلو هلع. ىذ اك ةءايقلإ عوبر نوك_ نط فلا ورك اني
 ىلع مد. ىا رفك ١ ىلاعت هلوقف دهعلل ماللا نوكي نأ ىلع لهج ونا ديرأ ناو هي نيملاعلا

 » .تفاي ماكحتسا وا .لد نيمزرد كرش لاهو ديزرو.تايث نازب نوح سب. ٠. رفكلا

 راج ىلاو سانلانم مويلا مكلا بلاغال ردب مون هل سلبا لوق نع ةرابع ملا ىلا لاق
 قوز الاجفر نما مكنم 'ىبرب ىلا لاقو هبيقع ىلع ضكنت ناثفلا تءارت املف يل

 مالسلاام,يلعدمم عم ليث ا ربج سنابا ىأرو اولتاق امل ىنعي باقعلاد,دش هللاو هللا فاخأ ىنا

 اقدص لاقو ةقيق- فاخول هناو نيعالا تابذك نه اذه مهضعب لاق مزهناو مهنم أربتف هفاخ
 ءاوغالل ثعبلا ىلا راظنالا بلط دقو فيك كلذ دعب فوخلا ىلا ىدا ام ىلع رمتسا ال
 ةقرحلا , ةرسحلاىف هءقويل هل لو نا دعب الو ء' زهتسالا هجو ىلع كلذ لاق ثيالاونأ لاق و

 ىلاعت هللا لالج داوملا ضعب ىف رعشتسي ناطيشلا نا ىهاظلا ريقفلا لوش ٠ ىهتنا

 فاسخم دحا لك نا كشال و ارظنم ناك ناو ةلجاعلا ةذخا ْوملاَنم ارذح هفاخيف هتمظعو

 اوعت ميني ظيحأ ميعإ ةونظو ىلاتت هلوقب ىلإ هئرتال | اييناراما روهطي دنع ةيلالا ةولطسلا

 وهو لعف ام لعف اعر سفنلا لتاقو قييرطلا عطاق وحن نا ىلع نيدلا هل نيصلخم هللا

 بصللاب وهو ناسنالا كلذو ناطيشلا ةبقاع ىا #* امهتقاه ناكف 0 ذخأ الانم فئاخ

 تل ا ل ا ل ل ل 777722222222232

 اوقاذ © ةنسب ردي دعب تناك ىهو دحا دعب تناك ريضنلا ىب ةونغ نال ةعبارلا ةّسلايىف



 | دلطاىف ممصق تفرع دقو نوعمحا اوكله ىتح مماع لولا ردب ماف مهملع اعد و اهلامعا ظ
 | ماقملا ةلالدب ىنعي للا نيذلا لثم عوقوك رباةتلا ذا لثع هباصتنا ه# اسرق # لوالا

 «<# 1: 5 نورفعلاو نماثلا ءزجلا

 عومسم ٠ نالقع لقعلا ناو ٠ هنع هللاىضر ىلع نينمؤملا ريما لاق اذهل و لع ةوقلا

 نيعلاءوضو ٠ سمشلا عفنتال م ٠ عومسم كي ملاذا ٠ عوبطم عفتب الو ٠ عوبطمو

 ىلاو لقعلانم هيلع مرك ١ اش هللا قلخام هلوقب مالسلاهيلع راشأ لوالاىلاو ٠ عونم
 يدر نعرود راو[ ىذه ىلإ دهب ءلقع نم لصفا "انش دا تك ام هلوع ناشأ ىلا
 لقعلا مدعي رافكلامذ عضوم لكو نوملاعلا الا اهلقعي امو هلو ىنءملا وه لقعلا اذهو

 ةراشاف لقعلا مدعل ديعلا نع فيلكتلا عفر عضوه لكو لوالا نود ىتاثلا ىلا ةراشاف

 سنا نعو لطابلاو قحلا نيب هب قرش باقلاىف رون لقعلا ثيدحلاىفو ىهنا لوالا ىلا

 يدا م امو. لاق نون ذلا نيك لقعلا نسح نوكي لحرلا هللالوسر اي لق هن هللاوضر

 ىلق هبونذ هرضضت مل نيقيلا هتزي غو لقعلا هتيحس ناك نق اهفرتش اياطخو بونذ هلوالا
 ىلع ةمادنو ةبوتب كلذ كرادتس نأ ثبلي مل أطخا الك هنال لاق هللالوسر اي كلذ فيك

 موق ىنأ هنع هللاىضر اًضيا هنعو ةنإلا هب لخدي لضف هل تو هبوناذ وحءيف هنم ناك ام
 لق, فك ملا لوسر اقف يل ناصح ءاثثاو وعلا ىح هل لوستر دنع لمس ع
 هلقع نع ايلات ريعأ فاتساو ةداشلا ف منارات هع دل رش هللا لور ا راق للا

 ادع دايعلا عشري امباو رجافلا روحف نم مظعا هقمحب بيصي قمح الا نا هللا لاقف

 كله لقعلا ةديبع نب ىلع لاق مهأوقع ردق ىلع مهد نم ىئازلا نولانيو تاحردلاىف

 اذه لاقف ىبارعا هعمسف اهءلا للخلا لصو اهماع مايقلا نع فعض اذاف ةءر لاصخلاو

 هلقعي لقعلا نال ىا لو_ضفلا صقن لوقعلا ل اذا مهضعب لاقو هلسسع رطَش مالكلا

 ىلا عا لاقو الع رك ا.ذا هناف لفعل ريغ صخر 0 ذا ل لك هيئعي ال ام هعلعو

 ”ىد دوار لقبلاف ليلا همم ءاضال فلا زوصضولو سمشلا هم تملظال لولا روصو

 لقعلا ىف ىا هوم دس الا شعبي اك ناك ثيح هلقعب شيعي لقاعلا لبق و هملظا قلاو

 هوحن و بنر“ الا لاح فعض قلاىف نا ةسياقملاب هنم ملعيو دس“ الا ةعاحش ةوق
 ردخلا وأ داش :دتياررد 1 هن كايد دما كل ف وفك

 نداكاع 1 روب ند كلا ا ل تلم ركل
 ةورلا نمو رو" دملا ثم 2ك مهلثم هريدش فود ادّيم ريخ 13 مهلبق نم نيذلا لثك ع

 | لثم وا ةكملها اوك رشم مهو رد, لهأ لثك ةبرغلا مهلاحو ةبيحعلا مهئفصو نيقفانملاو

 ريشا مخلاو نوللا ةثلثم عاقنيق اونبو ريضنلا ىت لبق اوجرخا مهنا ليقام ىلع عاقتيق ىب

 نياك حرف تال قاتلا عملا ةسدملانم هلال وسر مهجرخأف رييضتلا ىنك دهعلا

 ريضنلا ىء ةوئغ لق ردي ةعقو تناك دهاحم لاق بيرق نامز ىف ىا برقالا ءاضتقالال
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 |. ةوزغلا, كلت نوكتف ناتي لقو دحا معو لق نوكتف اسرق لاق كلذإف رمشا ةتسبب
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 قل رو © 2 1:4١

 ىنالا ه8 نطاوملانم نطومىف نيقفتم نيعمتجم ىا # اعبج © هيلع نوئرتجمالو مكلاتق ىلع

 هيشأ امو قدانجلاو 22 # ةنصحم 0 ناطوتلل سانلا عمتج ىو ةبرق عمج 04 ىرق

 اورضحم نأ نود 4 ردح 1 رو نموا ٍِ نوصحلاك ماكحالاب ةلومجم ىا بعارلالاق كلذ

 طئاخلانا الا طئاطاكوهو رادج عمح مهتبهر طرفل ةبراحلاب ؟وهفاشي ىا كو زراسو مكل

 رحشلاردج ليق اذلو عافنرالاو وتنلاب اراتعا لاَش رادجلاو ناكملاب ةطاحالاب ارابتعا لاق

 ميسأب 9 رحشلار دج اميشل هيردج جرخ اذا ىصلا ردجو ص هلاك ةفرزأل جرخ اذا

 ممفا ىف مهبجو مهفعضل سيل مهتبهر نم رك ذام نا نايبل قبس فانئتسا  ديدش مهني
 هللافذق اع مكلا ةبسنلاب مهبجو مهفعض امناو ديدش مهنارقا ىلا ةيسنااب مءرحو مهسأب ناف

 ىف لاق هلوسرو هللابراح اذا لذي زيزعلاو ني عاجشلا نا اًضِياو بعرلانم ممولق ىف

 مهدسا بنرتسا موقرهق هللادارأ اذاو مهنرأ دسأتسا موق ةرصن هللادارأ اذا. رارسالا فشك

 ىوك درب ردب ىراوسيشره هن ٠ ىوكم دوخ ىدرعزا ىدرص رك
 سأبلانم ديرأ هنأب ٍبيجأ ديدشب هيلع مكحلاىلا ةجاحلا اف برحلاةدش سألانا لق نا
 ةغلابم مهسأبل ةدشلا تايثاىف ةفلابملا ديرأوا ةدشلا حعررصتل هتدشب ربخاف برحلا قلطم انه

 ديدشب قاعتم فرظلاو ميلع مهل هترصنو هللا ديبأتب مهسأب ىلع هتياغل نينمؤملاسأب ةدش ىف
 مهنيباعقاووا مهني .عقاولا ميس اب ىا الا-واةفص ردقع اقلعتم نوكي نأ زوجو رصحلل مدقتلاو

 جحرتدق لب نازئاج نييمالاناف ىذرع سل ةتبلا الاح نوكي ةفرعملادعب عقاولا ف رظلا مهلوقف

 ةفلأ ىوذ نيقفتم نيعمتح # اعيجج 9 لقعيو عمسإ نم ل 6 مسجلا 8 ةفصلا

 مهفصو ن٠ فالخم مهف اهني ةفلاال ةقرفتم ممولق نالاجلاو ىا # ىتش ممولقو و داحتاو

 لاقي ٠ ناشيربومدنك ارب ةيسرافلابو ضيموىضر؟تبتش عج مهني فلأهللا نكلو هلوقب

 نيقرفتم ىا نادت اًواحو تتشأذ و. تشناك قرتفاو قرف اتءتشو اناتشو اتش تشي تش

 نمؤملاب قئاللا ناو مهل ريسجم و مهلاتق ىلع نينهؤملا بولقل عيجتشت ةي الاىفو ماظنلايف

 لاشو مالكاهيلع ىلا دهع ىف نيقفتم نونمؤملا ناك اك ىنعم و ةروص داحتالاو قافنالا

 نوعمتج قحلا لهأ لبسلاق هدارع قارتفالافرفظيس يلب اودعلاو ةكلهقارتفالاو ةوققافنالا
 اوءمتجاناو ادنان وقر فتم لطابلا لهاو هاوظلاب اوئبامو نادءالاب اوقرش ناو نوقفاوم ادبا

 رك ذ ام ىا # مهنأب كلذ لا مهسحن لو ىلاعت هللانال ىهاوظلاب اوقفاونو ناد.الاب

 قحلا اوفرعي ىتح ايش نولقعيال ىا « نولقعبال موق 9 مهنا ببسب مهمولق تتشت نم
 لالضلا هين ىف نوعقيف ةدحاو سوق نع |وهربو 2 ديحو مهولق هب نئءطتو هوعشو

 باقلا حالدنال مهاوق نهوب بولقلا تتشتوهنونف قرفوهقرط تتشت بسح مهولق تتشننو
 ىلاعت هللانا ملعا هيف اب حشرتي مانا لك اولق اك هداف ىلا هداسفو دسجلا حالص ىلاىدؤي

 بئاغ عملا لسوتلاوه هقفلاسغارلا لاق لقعلاو لملاوهقفلا مع نهم نا ءرقلاىفرافكلا مذ

 ىلتعاضياو ىلمتو ىرظن وهو هتقيقحم 'ىثلا كاردا ماعلاو ماعلا نم صخا وهف دهاش ملعب

 كلتب ناسنالا هديفتسسي ىذلا ملعال لابو ماعلا لوبقل ةئيبّملا ةوقلل لهب لقعلاو ىبمسو
 1 سس اجر 2 ل تت ب سم سس سس سس بس وس وس سس



 ه2 4٠ 52> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 رونلا مازهلا بلقلا و رسلاو حورلا راونا ةعشا تاوطس: ببسب مزهيل اهدوجو بطحىف

 نيملسملا ريشعماي © مثال »ف نويلاغلا , ره للاب زح نا الأ رآبنلا نم لئللا راقت“-و ةملظلا نم
 بارطضإو نزح عه ةفاحم ةهرلا 4 ةسهر دشا هد دس انهم" رك امش هبا نه ةيسرافلابو

 باطخ متلأ نال كلذو ةيبوهرم دشأ ىا بهر وهو لوعقملل ىنملانم ردصم انهىعو

 نيفئاخ ريغ نوبوهسم نوبطاخلا) نيقفاذملا. نم لب مهم اعقاو سيل فوجخلاو نيملسملل

 هتيوهرم ىنمع هللا ةيهر نم ىا # هللا نم 8 نيقفاملا رودض ىا © مهرودص ىف

 فوخ ةينالعلاف مل نورهظي' مهنا ىنعي مهقافن ىلعلاد 7 ودع قى هلوق: فاقكلاى:لاق

 نوكيا حتر ههنا ناويه ارت الا : اك“تلق نافهللا ن مه رودص ىف بها متأو لا

 ١ رهظي ىتلا هللا نم مهر ند دشأ 37 معلا مبهر نا ماتش الف اك هن مههر

 روهظل نينمؤملانم اوبهر امنا ريقفلالوش ٠ هللا نءةديدشةبهر نورهظي اوناك و مكلاهن و
 نم رفنس ةملظلا لهأ اذكف همواقنالو رونلانم رغنت ةملظلا نا امكف مهف للاروت

 رون رونلابو قافنلاو ءايرلاو رفكلاو كريشلاةملظ ةملظلاب اندام و هعم موُهالو رونلالهأ
 هللا نأ تيح نيقتملا عم هللانا اوملعاىلاعت لاق كلذاو ىوقتلاو صالخالاو ناعألاو ديحوتلا

 نوك نم ركذام ىا د كلذ © مهفلاخع ىلع مه رصنف ىوقتلا له ال هتيعم تبن'ا ىلاعت
 أش ىا « نوهقشبال موق 9 مهلا ببسب ىا * مهناب © هللا ةبهر نم دشأ مكنم مهتبهر

 كلا فس ةطلكتلا لظلار اكل الطبر لاو هك كلك ضاوح اهاوتعسيف ا نات ها ةنطغ اولي يح |
 | ةمظعلاتناكولو هسبال ىلع ءا درلاك املع ىهفهب ةفراعلابولقال ةفص ىه امناو قيقحتلا ىلع ىلاعُت

 ا هن مهلهجل هءوركشسو امظعت هل نودحنالو هم هب نوديعتسف مكبر نأ لوقف اهوقفانم امفو

 قحلاو نيدجاس هلاورخو ممولقىف هتمظع اودجو ام هنوفرعي ىتلا ةمالعلا ىف مهلىلحت اذاف

 هسا هفو هلالجو قحلا ةمظعالا قبامو ناوك الا راطخا هنم بهذ دبع بلقل ىلحت اذا |
 حبق و ريغاا نه هفوخ ند دغأ هللا نم ديعلا فوخ نوكي نأ هّقفلا تامالعع نم نا ىلع

 ندلاىف ههقفي اريخ هن هللادرب نم مال. لاهيلع لاق دهاشتو ىرتام ىلع سانلا رثك ١ لاحل

 ءايا الا بقارب الو هالوم ندالا فاحمال ىذلا وه هللالهأ دنع هيقفلا نيفراعلا ضعب لاق

 رابكلا صعب لاق ريطلاناريط ةيلط ىف ريطنو ريغلا نم ريا وج ررالو هاوسام لا تفتايالو ا

 ةأشنلاىف عزجلا نال كلذ وهوا ملاظوا عبس نه مهفو> لاجرلا نه لمكلا صقتسال
 محو وهذا اهلدعيال م دعل ادعب دوجولا ةذلو فوخلا ىلع ةلومجم اذبا نيومنلا لسا ةينايسنالا

 مدعلا نم عز سفن لكف هللاب ءاملعلاالا هردق فرعنال سوفنلا ىف ديدش م هلىنإ ءلا معلا

 قلقا فءضا ىلءاكلاف اهنع باهذ ىلع فاو عابرتو نها تنازع اهراش امموا ام قحاب 3 ا

 هلداهد وهنش عم هرقفو هلذب نابلمع داو 44 ثوعر ةص رش هللأتق فعضلا نه هدهشإ ا هش ىف ا

 هنا هروضطح تقوىف 00 ىاآلو لوسر نه طق ردصل مل كلذلو اذشكو الاحو املع

 نوردال ىنمع نوقفانملاو دوهلا ىا « مكتولتاقال وه ادبا ةيدوبعلا ضقانت ىوعد ىعدا
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 رشملا ةروس هه 5 1١5

 ةدل ملا مح ديعاوم ىف 7 نوذاكل مهنا دهش هللاو مكلذخمالو كك ودع ىلع مكتنواعنل

 مهلبيذكت لا # مه.١ نوجرخال 8 الالذاو ارهق « اوجرخا نّل » ةرجافلاناميالاب
 اولتوق ناو © لاح الا ىلع لكلاىف مهيذكت دعب ليصفتلا ىلع مهلاوقا نم دحاو لك ىف

 ارس كلذو ريضنلاىن ىلا اولسرا هباحساو ىبأ نبا ناف كلذك ىمالا ناكو #« مهورصنيال
 نافمكنوصح ىف اوميقاو رايد نم اوجرخمال مهلا لسرا ىنأ نبا يلا ىنعي مه وفلخا مث

 نأ لبق مه رخآ نع نوناوبو مكصح نولخدي برعلان م مهريغو .ىوق نم نيفلأ ىب»
 سلاجوهو نيعالاهلاق امفريضتلا اوني عمطف نافطغنم مًوافلحو ةظيرق كدمتو مكيلالصوب
 ناك ىذلا بطخأ نب ىبل مكشم نب مالس وهو ريضنلا ىب تاداس دحا لاق ىتح هتبب ىف
 ديرب امناو ”ىشب سيلو لطايل ىلا نبا لوق نا ىحاي هللاو ريضنلا ىنب مال ىلوتملا وه

 ةوادعالا ىنأت ىح لاقف ككرتي و هتبىف ساجيفادمم براحت ىتح ةكلهلا ف كطروي نأ
 انيرارذ ىنبو انفريثو انلاؤمأ ٍاعذو انشرا نما ةالجب ههاوووقب مالس لاقففلا الا و, دي
 زاجعااوب ةوينلإ قيعصلة ني, ةبحهيف وة روحلاب لوا فد دساك ناكراج ناك القا قمر اتق قي
 ىلع مدقم ةياآالا لوز“ ىنال كلذو ربخا اك عقوف عقيس ام ربخأ هنالف لوالا اما نآءرقلا
 بيغلانع رابخالا ثيح نف ىتاثلا اماو لابقتساللنا ةلك ناف مظنلا لدي هيلع و ةعقاولا
 ربد عمج امازمنا و ارارف هي رابدالا ناويل #8 ريدقتلاو ضرفلا ىلع 0 مهورصن نألو ©

 رابدالا ةيلوتل موزاملا مازمالانع ةيانك رابدالا ةيلونتو فاخلاىا لبقلا فالخ ”ىشلاربدو
 مث 8# دادضالا نم ىهو ٠ ندينادركب تشي و ندرك ارف ىور ةيلوتلا رداصملا جاتىف لاق

 مهرفك روهظل مهقافت مهعفتبالو هللا مهكلهي ىا كلذ دعب نوقفاثملا ىا « نورصنسال
 نم نا ىلع هيش ةي الاف و نيقفانملا ةرصن مهعفنتالم دوهلا نمزهنلوا دوهملا مهرصنب

 عّشبامو ةعئماذ اناطلس ناكناو ةرخ' الاو ايندلاىف روهقموهف -صالا فااخو :هلودرو هللا ىصع

 نالذخلا ىلا هتناغو جاردتساف ةصرفلا نم اناي>ا

 كنؤاو شر ىو نوخرزا: ده م كح عراسي اتعاب دونك
 ةوخا امهبو دوهيلاك اهءايتاو ةرفاكلا سفنلاو نيقفانملاك هتافصو ىوهلا نا ىلا ةراشاو
 رفانتك رفانث بلقلاو رسلاو حورلاقئاقحو امهقئاقح نيبوةيتافصلاو ةيناذلا ةملظلا ىهو

 باقلاورسلاو حورلا مكجرخا نال اهتافصو سفتلل نولوب هتافصو ىوهلاف ةملظلاو رونلا

 نجرخنل مكتادوجو تاملظ ىلع مهراونا ةيلغ بيسب مكتاينانأ و مكتادوجو رايد نم
 ةيناوهشلا ىوقلاب مكيوه ةدهاجلا عرو ةضايرلا فيسب ملاتوق ناو مكفلاخالو مكعم

 مهاوق ىف نوبذاك مهف هللا نذا ريغب ”ىث ىلع نوردشال مهو ةيعبسلا ةيميهلا ةيناويحلا أ

 نافل امهتكل تاذلاب سدحتم اناك ناو سفنلاو ىوهلا نال مهعم هتافصو ىوهلاج رخمالو

 امهدحا عافنراوةيناسفالاوهو تاذلاىف اه داحتاو تادصلاىف ورمحوديز فالتخاك تافصلاب

 بيسنوةران حورلاىلا ىلع هيلع لااقلا ةيئاحور ةياعببسبىوهلاورخ الا عاشرا مناتبس مل

 ةملظلار ان خفني اهرصن نّئاو اكاد سفنلا رصئمالف ىرخا سفنلا ىلا لمع اضيا هتِظاَع



 ه2 4+ ةه نورءقلاو نماثلا ءزملا

 02 لاف 4 ز> نمر الآقو ةعارضأالامكل راهظا ايري ركتفو .ةركلاب ةهاظ
 هللارك ذ ميدقت ىلع لدي لقعلا نا ملعا ىزارلا مامالا لاق فاخي امم هللا ءاجما انبر تارم

 مظعالا ريسك الاك حورلا يهوج ىلا ةيسنلاب ميظعتلاو ءانثلاب ىلاعت هللا ركذ نال ءاعدلا ىف

 لكلا بلع ساحنلا ملط: ىلع,تسقو اذا ريسك الا نم ةرذ نا امكف ساحناا ىلا ةبسنلا

 :حورلا ىهوج ىلع ىلاعت هللا لالج ةفرعم ريسك | نم ةرذ تعقو اذا اذكف .ازيربا ايهذ
 روض رتاكو "لكلا ءرشاتو .ىرق ارك وق تاك كادك ناس مو اتت لكرو ءاقتع عوف
 ىف دراولاو ىهتا ءانثلاب ءاعدلا مدقتىف ببسلا وه اذه و لكاو ىوقا هدنع بولطملا 'ىثلا
 هجارخاو هللا داجما الوارك ذب نأ دعلا ىلعناف برلاظفلب .ايلاغ روك ذم ءاعدلا نم ناءرقلا

 اما ةعاسف ةعاب هللا ىف ةيبرق كفو تغاوملا لسا دوعييمنلا ىوعرولاو ملا: مدمل (نم
 ناكدقو عماجلا مسالا رهظم هنال مهللاهلوش ءادتبالا اهرثك اف مالسلاهيلع هللا لوسر تاوعد

 ةدئام انيلع لزنا انبر مهللا لاقو مالسلا هيلع ىسع عم ام اننر مهللا لوّشو امه عمجم

 ىرج امم بجعتلا نايبل فانئتسا # رت ملا  ءاجرلا لباقو ءاطدلا عيمس هللاو:ءامسلانم
 دمحايهدركت هاكن ايا ىنعملاو ةدسافلا لاوحالاو ةيذاكلا لاوقالا نم نيقفانملاو ةرفكلا نيب

 قفلا بغارلا لاق ةنيدملا لها نم و اوقفان نيذلا ىلا 8 باطخلا نم ظدح هل نم ايوأ
 هنمو قشو عوب يلا قفان دقو عوبربلا ءاقفان هنهو دفانلا ضرالاىف برسااو ذفانلا قيرطلا

 نيقفاثملانا هلوش هاذه ىلع بابنه هنع جورخلاو بابنه عرشلايف لوخدلاوهو قاف

 « باتكلالهانماورفك نيذلامماوخ النولوشب ل عرششلا نع نوجراخلا ىا نوقسافلا مه

 ةلءرفكلا ناف رفكلاىف مهقفاوت اما مهتوخأبو ريضالا اونب ناوخالاب دارملاو غيلبتلل ماللا
 فرح ىلعةلخادلا ماللا هو مسقللةئطومماللا ه6 متجرخ' نبل © مهنالاومو مهتقادصوا ةدحاو

 طرشلا ريغ ىلع لخ ديدقو طرشللال هل باوجلانا نذؤيل اردقموا |ىهاظ مسقلا ماع دعب لظريعلا

 اهنم كايا هباصاو دمحم جارخاب ارسق مكارقو مرايدنم ناوخالا امأ مج رخانلهّللاو ىنعملاو

 مسقلا باوج وهو مكنييو اننيب ةبجل امال ميهذ امنيا مكتبح ىفنيهذنو ةتبلا هي مكعم نجرخنل »
 باوج ىلع رصتقا نيلثا٠ طريشلا باوجو مسقلا باوج ناكاملو رمضم طرشاا باوجو

 نوجرخيال هلوق اذكو ةعب مسقلل اباوج روك ذملا لعجو طرششلا باوج رمضاو مسقلا
 مزجن ملو لاعفالا تعفر كلذل و مدقلا باوج امهنه دحاو لك ممتورصنبال هلوقو مهعم

 مىتاش ىف ىأ « مكيف عيظنالون» هيلع مسقلا باوجةلالدإ طربشلا:باوج فذج و |
 ةيفرظلا ىلع هيصنو نامزلا لاط ناو © ادبا 8 مكع. جورلا نم ان هي ادحا |

 نينامزلا لوط: ىف امهلامعتسالو ىضاملا قا رغتسسال لزالا نا م للقتسملا قارغتسالوهو

 ىضاملاقارغتسالف دمرسلا اماو.لاز الا لزاو داب الادبأ .لاقيف امهعمح ىلا نافاضي دق ادج '

 ( ىماجلا ىلوملا لوق هنمو ) امهمناج ىف ةياهبن ىلا ال دوجولا رارمتسال ىنعي ىلقتسملاو |
 اردمرتس تلود, نا, نيكد زارت, كش قوح:....تسأب دبا زوران“ دبا, :لزاز ؛تدرق

 ىا 1 و ةئطوملا ماللاهنم تفذح هءاوكاو دم مكلتاق ىلا 4 ملتوق ناو 00

 ( مكتنواعنل )



 رشحلا ةروس 1 ههت مب 8

 ءاطعال هسفنل الؤا هنلطي امنا وهف عفد وا ٍبلح لكف ءرهغ سفن نم هيلا برقأ.ءرملا نق |
 اماو هيلا ةبسنلاب عوطقم هسفن بنذ نا اضياو هنع رخأتمو مدع وهف ةريغ امآو مدقالا -قح
 واخمال ماقملا اذه لثمىف مهيدف اًضياو ىرديالوهو هلرفع دق نللا لملف لمتحف هربغ َتذ

 ةشحاف ةم.هذوهو ادقح ىا هي الع اسولقىف لعن الو وج تسلا 2و ءوس نع

 | ةوادعلاو ةنايخلا عردتلولغلاو لغلابغارلا لاق ٠ نثك هك ىنعل دوقحل سنل نمؤملا دروف
 با ونما نيذلل 9 اهل عردلاراعتست ام عردللراعتستو راثدلاو راعشلا نيب سبليام مسا ةلالغلا نال

 ناو نءدلا ةريغل قثال مه ريغ ىلع دقحلا نأ ىلا ةراشا هيفو نيعبان وا ةباح قالطا ىلع
 ( ىدعس خبشلا لاق ) انال دسحلا نكي مل

 : سك نيك ورد دحنكن ىمنازا ٠ سبو تسرايرهم ةناخ مد
 ةياالا ىفو انءاعد بح نأب قيقط ةمحرلاو ةفأرلاىف غلام ىا #* محر فؤر كلنا انبر
 ماب ل اسال بتم نشاسال نيرخ هلا نينم وما ىلع بجاو رافغتسالاو محلا نا ىلع لبلد

 ثيدحلاىفو مهو.سف مهلاو رفغتسي نأ اوما اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق نيدلا روما مهملعملاو
 نم مالسلا هيلع لاق لاق ءاطع نع و ( اهلوا اهرأ نعلي ىتح ةهالا هذه بهذبال )
 ةكئالملاو هللا ةنما هيلعف ىباحصسا مش نم و اظفاح ةمايقلا مون هل تنك ىناحاىف ىنظفح
 نال نينمؤملا ماسقانم نوجراخ قئالخلا رش مهوحنو جراوخلاو ةضفارلاف نيعمحا سائلا
 هللا رك ذ ام نيفوصوملا نيعباتلاو راصنالا و نيرجاهملا لزان» ةثالث ىلع مهتر ىلاعت هللا
 همر ملازغلا مالسالا ةخلاق مهماسقا نم اجراخ ناك ةفصلا هذهب نيعباتلا نم نكي 1 نش

 ناب ىرجام و هنااكح و هنع هللاىوذر نيسحلا لتقم ةياور هريع و ظعاولا ىلع مرح هللا

 نبدلا مالعا مهو مهيف نعطلاو ةباحصلا ضغب جي هناف مصاختلاو رجاشتلا نه ةباحصلا

 باطلال داهتجالاىف أطط كلاذ لعلف ةحيأ لماحم ىلع لمحف تاءزاملا نه مهب عقوامو
 رذحلاو بيرقلا ستف ىمسملا بيهرتلا و بيغرتلا حرشىف لاقو ىنخمال امك ايندلا وا ةسايرلا

 مويضم نودهحننورقلا ريخ لودع مهلك مهاف ةباحصلا نيب رحشامل ضرعتلا نم رذحلا ّ

 تافا لصف ىف مالسلا دبع نب نيدلا نع خسيشلا لاقو دحاو رجأ هل مهطخمو نارجا هل
 ريحتو روما سلاجموعاقولالاوحأ ةياكك ىصاعملاىف مالكلا وه لطابلاف ضولا ناسللا
 مهنع هللا ىضر ةباصصلا نيب ىرجام ةياكح اذكو ءاوهالا لهأ بهاذم ةياكح و ةملظلا

 دنب لد قطصم نامساب ور ٠ دنب ىنوجم ىلا يمر ال أ
 ناقل قواد كا رشا ودق ا زاد نا" ناكشلا“ هن

 تاذلوكتوتلاو كداوؤياور وت اي كولو ةدلطسلا اى انلؤفغأ' انتر ؟ةراغنالا لها دعب لاو

 ةيرق نم كولسلا ىف نوشاسلا باقلا و رسلاو حورلا مه و ناعالاب انوقيس نذلا انناوخا

 ىبجاولا دوجولا مزلتسإ ىناكمالا ىدوجولا ءانفلا نأب نينمؤملا حورلا ةئيدم ىلا سفنلا
 ىلاعت هلوقل نينمؤاا ةيناوخاب اونما نذذلل ةيريغااو ةينزنالا كش انسولقىف لمجمالو ىناقحلا

 ةدحولا دهاش نع ميحر ةدحولاب ةمئاق ل نع فؤر كنا ةوخا نونمؤملا امتا
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 نودلفلا مهكئلواف هسفن حش قوب نمو لو هللاعمسا لاق كاذامو لاق تكله دق نوك ا ا
 هللارك ذ ىذلا حشلاب دارملا سيل هللادبع لاقف ”ىث ىدب نم جرم داكيال حيحش لجر انأو |
 حشلا رسف وو لخبلا ىثلا سئبو لخبلا كاذ ّنكلو املظ كيخأ لام لك أت نأ نا ءرقلا ف
 دجواذا عسقي ريقفلا نال رقفلا نم رضا حشلا هرس سدق ىذمرتلا مكحلا نعو كلذ ريغب
 لوف مالسلا هيلع هللا لوسر عمس هنا هع هللا نضر ةربره ىنأ نع و حيحشلا فالخم
 ديعبلقىف ناميالا و حشلا عمتجمالو ادبا ديعف وج ىف مهج ناخدو هللا ليبسىف رابغ عمتجال

 '”ىر دقف ةيئانلا ف ىطعاو فيضلاىرقو ةضورفملا ةاكزلا ىدا نم مالسلا هيلع لاقو:ادبا

 ةمايقلا موب تاملظ مظلا ناف مظلا اوقنا مالسسلا هيلع لاقو لخبلا حبقا حشلا و حشلانم

 مهمراحم اولحتسي و مهءامد اوكفسي نأ ىلع مهلح مكلبق ناك نم كلها هناف حشلا اوقناو

 ( ظفاحلا لاق )

 درادن ناهن رز ان ديوك زاب هجنغ اب ٠ دابرب داد ماياك نوراق جنك لاوحا
 ( حيحشلا سيسخلا مذ ىف ىماجلا ىلوملا لاقو )

 درك ناوتن و اردز ناسحا ةزوهرد ٠ تسودمرد در مرك فال ديز دنج ه

 دزإإل ,نازوتب سب لبو تخاب ناوت مع ران ٠ ناويح 'هلضف زا 1 تتنيبع لتمر نب اق
 ىلا أ واح دارملاف مالسالا ىوقام دعب اورجاه نذلا مه 8 مهدسعل نم اًواح نيذلاو ٠

 ةياالا نا لبق كلذا و ةمايقلا موب ىلا نيّشرفلا دعب نيذلا مهو ناسحاب نوعباتلا وا ةئيدملا

 ىما لثم) ثيدحلا ىفو دوجولا ءاضف ىلا اًؤاج ذئنيح دا رملاف نهنمؤملا عييمج تبع وتس ادق

 نيتحمه نم تدالاح ارقلخ ةماغ وا صاع تساىعفن رخا اي تسرتهم نا لوا هكدننادن ارئاراب
 ناراوكرزب و نازينم نييجو :هددكفا رش ناكشسكش نأ ناهز خا ناشيوؤد:قامه تننا

 ناتسوب رد مه دناسر عفن دسر هك اع ره:نازانب ةنئاراب كاثمير عفن عقوام ثيح رطقلاك

 تفارور كن دكي:تحاررد مالسال ها نينحمص نالبع ما رب مهو ناحنرب مه ناتسراخ رد مه

 مهحدمل ة ةقوسم دل ول درا ع # نولوش © دناشتل كيو دناس 5 د را

 ىا ناميالاب قبسلا و نيدلاىف ةرخ آلا قوقحل مهناعارم و نين.ءؤملا نم مهمدقت نمل مهتحمب

 وه ىذلا نيدلا ىف ىأ 6# انناوخال و 8 انم طرفام # الر فغا انير » نيلئاق مهل نوعدب

 مهلضشافارتعا كلذب مهوفصو # ناعالاب انوقبس نيذلا 88 بسنلا نم مهدنع فرشاو نعا

 ناهن ناكرزب كين مان نكم ٠ نادواج دوب تمان هكىهاوخ وج
 ىتح هل اروفغم نوكي نأ دبال دبعلا نا نه روبشملا ىف امل ةرفغملا بلاط ىف مهسفنا اومدق

 كلذك سبل و مهل رفغي نأ لبق نيصاعلا ءاهد لوبق مدع مكح هيفو هريغلءؤاعد باجتسي
 رافغتسالا ىف نا عم سوفنلا برقا امنوك سفنلا دنا هجولا لعلف راخالا هيلع تلد امك

 ريقفلا لوقي ريسافتلا ضعب ىف اذك هسفن بنذالوا ىرب نأ ديعلل نسحالاف بنذلاب ارارقا |

 ( سفن )

 | دنبا راه ناراب نو->حمج تحارو تفس ود قدا ءرخا ما ريخ هلوا ئردنال راغملا لثم

 ١ مث ناسك تقكيدك هح تحتاو و تعش.م ماقمرد و دناردارب هةم هبا <
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 نماثوك'لكلو اذان ازوملا اوهقانمللا لبطو قفا وكت, داشالا وو 14 اناا انك
 ه٠ هلا امدؤيو اهحاص ىلا اهلصوب ةناما ديوا بصع دي هيف هديو هش ىرب هيلا كلذ

 ا ان كلكم ديحبم هر هريزو ديد راك يكف رار ابود هكدنديد ار لج ن ذاعم

 كاطخس عم امندلا كلم و كاضر عع

 ملز مدا ل !ةتكللم ابنا خفت وو 1 مز مد ىنامز هنا>يعان اراب زيخ

 مز معرب همه ىرازيب لاح يعول . مروا عج سيو ميا عمج تس ابسأ هج ىه
 ار سفن دنك" عم ىنعي وا سفن لخنزا دوش هتشاد هاكن هكرهو © هسفن حش قوب نمو #

 هيِسشتلِإَو مشلاب حشلاو هرضضيو هيذؤي ام ملا لمزذع !ةناذاولا و وانا قاف لاق لقا

 ةزيسغ هنالسفنلا ىلا هتفاضأو سفنلا تافص نه نيتميمذ نيب اعماج نوكيف صرح عم لخم

 ىتح اهحش هللا قيفوش قون نم و ىا لخبلا وه ىذلا عملا ىلع صرحلل ةيضتقم اهف
 نوزئافلا © نودحلفملا مه كئلواف 8 قاغنالا ضغبو لاملا بح نم اهءاع بلغي اهف اهفلا

 دراو ضارتعا ةلملاو نيرادلا ةداعسل مسا حالفلاو هوركم لك نه نوجانلا بولطم لكب

 تافصلا لئالج مهاف مهقح ىفةروكذملا فاصوالاىه ةوتفلا ناف مهلعءانثلاو زاصنالا دل

 راصنالا ضغب قافنلا ةيآ و راصنالا بح نامالا ةبآ مالسلا هيلع لاق اذلو لاوحالا قئاقدو

 ىدرو رهسلا لاق راصنالا ءانبإ ءانباو راصنالا ءانب الو راصتالل رفغا مهللا مالسلاهيلع لاقو

 هللا مكح سفنلا ةقص مزاول نم حشلاو حشلا ةلباقمىف ةيزبسغ ةفص ءاخسلا فراوعلاىف

 تاكلهم ثالث هلوشب هين مالسلا هيلع ىنلاو لذبو قفنأ نمل ىا حشلا ىقوب نمل حالفلاب
 كلهم نوكي حشلا درج لش ملو اطاطم احش تاكلهملا ىدحا لعجف تاجنم ثالثو
 كلذ ركسال عاطم ريغ سفنلاىف ادوجوم هنوك اماف اعاطم ناك اذا اكلهم نوكي امنا لب
 كلذ نيل كانها. نفقا نامل قو ”قاوتلا اهتاسع لضم: كطعتمرلقتلا :مزاول نم اذنال
 سوفنىف وهو ةزيرغلاىف ءاذسلا طوايعو حلا ١ اهلاةوةهنف ”لنس وشو قيد الا سانا

 دوما ةلباقم ىفو دوحلا نم لك او ملا ءاخسلاو راثبالاو لذبلا ىلا مهل ىعادلا ةيفوصلا

 ةداعاا قيرطب باستك الا امهلا قرطتب لخبلاو دوجلاو حشلا ءاخسلا ةلباقم ىفو لخبلا

 داوج لك سلو داو+ ىخس لكو ةزيرغلا ةرورض نه اناكذا ءاخسلاو حشلا فالخم

 | ىلاغتهللاو_ زل وغلا «ةحلشل نكنءاحتسلا" نال *ةاخ كلاب فضول :ىلاث“ وول او( انيلش

 | ضوع ىلا اعلطتم ناسنالا هب ىتأيو ءايرلا هللا قرطتب دوجلاو ةزيرغلا نع هزنم

 ةيكزلا سفنلا نم عبي هنال ءايرلا هيلا قرطتبال ءاذسلاو ىلاعت هللا نم باوثلاو قلقا نم
 نضوعلاب ال ومع يوكل ةرخقلابأ ذه ةضوتلا !انلطن الا ةرغا وانة لكل هألا نع ةعقازلا

 حشلا هللاهمحر سلا لاقو راونالا لهال راشسالاو ءافدلا لهأال ءاذسلاف ءاححت ضحمو اف

 ىلا لجرلا نيع حمطت نأ حشلا لبقم هيف لخدف ةعاطلاب حشي هن 5 ىصاعملاب لمعلا وه

 ضفلاب حشي رظانلا ناف كلذو كربغ ةأرما ىلا كرظن حشلا نم مالسلا هيلع لاقو هل سلام

 نا فاخا ىنا هنع هللاىوضز دوعسم نب هللادععل لاق الحر نا ( ىورو ) حلش الف ةفعلاو
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 بلطا كومريلا موب تقلطنا ىودعلا ةفيذحلاق لوالا دوهملا ىلا عجر نأ ىلا تويب ةعبس
 كيقسا تلقف هب ان أ اذاف هتبقس قمر هب ناكنا لوقا اناو ءاملا نم ”ىث ىمو ىل مع نبا

 ماشع وه اذاف هيلا قلطنا نا ىم نباىلا راشأف ءاهأ وقي لجرب اذاف من نأ هسأرب راشأف
 قلطنا نأ ماشه راشأف ها هآ لوغ رخآ عمسف ميأ نأ راشأف كيقسأ تاقف صاعلا نب

 ىم نبا ىلا تعج رف تامدق وه اذاف ماشه ىلا تعج رف تامدق وه اذاف هيلا تنحف هيلا

 لاملاب راثبالا قوفوه و سفنللاب راثبالا ليبق نم اذهو تامدق وه اذاف

 دبا 5 ردق نبا امز ىقشع راك 6 غيرد لامؤو رمح مدرك تساودا اذه

 لزننيح هنع هللاىضرىراصنالا ةحاط ىبأ ىف تلز' يالا نا حيحصلا ةلمكتلا ىف لاقو
 هللاهمحر اذه فيضي الجرال ألاقف هب هفيضيام هدنع نكي ملو فيض مالسلا هيلع هللالوسرب
 ةيبصلا تمونف هللا لوسر فيض ئعرك ١ هنأ ضال لاقو هلحر ىلا هب قلطناف ةحلط وبأ ماقف
 تلزنف نالعش الو هعم نوطأب اننا نايرب اهو لكأب فيضلا لمجو جارسلا نانا

 ىلع انسفنأ رئؤن نحتو رثكا مب كربو عنقا مهسوفنو رفوا فلسلا تعانق ناكو ةي الا
 دحر هشك ا ذخاوء ارح و نأ انم لك ديرب انيدبا نيب ةدئام تعضو اذاف ريغلا

 كلملالاقهءاءريزوو كالم نيب عقو هءاىوريو اعيرس دقنيو اللا كداب مل كلذلو قيفرلا
 امهنحتمت ريزولالاق مث كلذ فالخم ريزولالاقو ءا رقفلا نم الاب حلصاو الاح نسحا ءاملعلا نا

 كلملا نا مهل لقو بهذا لاقف ةسردملا لها ىلا مهرد لوا هدفا ذهلا ثعبف قارعأىف

 رخآ ألا لاو انا مهنم دحاو لاقف وه نف مكلك او مكلضفا مهرادلا ءذه ىلطععأ نأ ىنرما
 ىدنع لضف“ الا زيت مل لوسرلا لاقف ةيلضف الا من٠ لك ىعدا اذكهو انا وهلب بذك
 هاقناقا لها ىلا مهاردلا كلت ريزولا لسرا مث عقو امب ربخاو داعف أيش طعي ملو هفرعأ لو

 11 0 نأ ىنرما كلملانا مهل لقف بهذالاقف افيس هديب ىطعاو ءاملعلا هلعفام سكع اولعفف
 مهنم لك لاق اذكهو انا لب رخ الا لاقو انا مهنم دحاو لاقف وه نف مكسيئر قنع
 كر ىذنع تاه وهام زيع م ولذا هسفن هقفر ءادف رانتخاو هيخا ءاشا

 ىلع ريزولا كلذب ححف ءا رققلا هلعفام سكع اولعفف ءاملعلا ىلا فيسلا لطككتلاف عقو اهب

 لاق كلامملاو دالنلاىف ءآرقفلا ءالؤه سكع ىلع انئامز ءآرقف نأ دهاشت تنأو ريمالا

 كفرا لسانا ك7ملاق ذل دج ةذدأإ -نمما نمر لاعا !لجعرزا ىللغا هرتنلا شنق قعاطتنلا هدي“ وثأ
 اذا لب اندنع خلب بالك لمف اذه لاقف انربص اندقف اذاو اناكا اندجو اذا تلقف دنع

 ارش اندككو اذااو ان كش انناكقق

 اقاطوك بلد ىابنلال دعوت افرك ككل !ناوولف فوات د اليافك نيالا "لماك رك

 لمنال »يراك ةزاآكف وزنك داوخبز امك قو “قف دوج و ااي““تلع ئانفتساز

 ةمحرلاو ةقفشلا طرف كلذ ىلع مهلمحو ةاساوملاو اراغالاهقاوسلاقالخا نك قزاوتل فاو
 نب فاسوب لاق دوقفملا ىلع نوربصيو دوجوملا نورثؤي مال م ىيقبلا ةوقو اعبط

 ةهيؤر هيفا قحا هس ىرإ هنالا قاد ءالا هل حصيال اكله ةسفنل از نم نادت نيسحلا ا
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 ديو دندروأ ناعا دوخ رايدرد هكدنراصنا دام مهضعب لاق اهدعب نما نم مهنمو ةرجحهلا

 لاق خرفلا ريطلا ىبري م مالسالا اونرو ٠ دنتخاس دجاسم ترضح مودقزا شيب لاسو

 هقوقح ةفاكةماقأ نع ةرابع هصالخاو ةموزلو ةءايم ناعالا ذاخا لعجم نأ زوج داشرالاىف
 نيرجاهملاىلع كلذىف راصنالا مدقىفب ير الو هماكحاو هرئاعش ةماع راهظا المح نه ىتلا

 مولع مهمدقت روصتيالذا اداقتعاو ابلق هصالخا نعال اهضعب راهظانع مهزجت روهظل

 نامبالا ىلاو صالخالاو قدصلا راد ىه ىتلا بلقلاراد ىلا ةراشا ةب الاىفو كلذفف

 مهوب ىا لوصوملل ربخ# مهلا رجاه نم نوح وه هتيشو هقيقح ىمهولا ىصاصتخالا

 بييح بييحلا بيبحو مهابحا ةييبحو هللا نالو نامالا مهتحل مهلا ممرجاهم ثيح نم

 « مهرودص ىف نودجم الو هه راصنا ”قسود»ناشهمزاتةلشاانكمل ازينالا عنقدكل فاو
 نم نورجاهملا ىتوا امم ىا # اونوا امم هه هيلا اجاتحم أش ىا 6# ةجاح © مهسسوفنىف ىا
 نادجولا ىفن نم دارملاو هيلا ج اتحنام ىا كتجاح هنم ذخ لاش ةينايب نمو هريغو 'ىفلا

 مهضعبلاقو نوملعيف سيلام ةغلاملا نم هيؤوىملع كارداس فنلاىف نادجولا نال معلا ىف
 ليقو هيلا ج اتحم هنم ”ىث ىلا حمطت ملو اونوا ام غت مل مهسوفن نا ىنعي هيلا جات بلط

 رقفلا ”ىشلا ىلا ةجاحلا بغارلا لاق كلذ وحنو ادسحو اظيغو مهلع مهميدقت ىلع ادجو

 #© مهسفلا ىلع #8 فوذحم لوعفملاف نيرجاهملا نومدَش ىا * نورؤيو  هتبحم عم هيلا
 نك لوم ناك نايا لمار مدع اكن عب هنا شح انجنركاو ا زوجت خشادللا باساب ىنن كلخق

 ايندلاىف عمتجي مل رب اىفوهيلا جاتحنتن أ امكؤاطع راثبالاو مهنم ادحاو اهجوزيو اهادحا

 ولو © ليخم نم مهفام ءابخسا مهلك ناف راصنالاىف الا ءالحمو ءايخسا مهفو الا طق موق
 رّقفلا ةلاح هبش ةجرف ىهو تددلا صاصخ اهلصاو ةلخو ةجاح ىا *# ةصاصخ مهم ناك

 ىذلا رقفلا نع ربع بغارلا لاق ةجاحلا عضاوم ىلع لاهثالاف جرف ىذ تيب ةحاطلاو

 نم هنه ىرب امل كلذو رحشو بصق نم تدب صخلاو ةلخلاب هنع ربع م ةداصخلاب دسيال

 الا راصنالا طعي ملو نيرجاهملا ىلع ريضنلا ىنت لاومأ مسق مالسلا هيلع ناكو ةصاصخلا
 هللاىوضر ةمصلا نن ثرالاوفينح نب لبسو ةشرخ نب كامس ةناحد ابا نيجات# رفن ةثالث

 ةنوعم رب ىف لتق ةمصلا نب ثراحلا ناف ةناجد اباو الهس نيلجر الا طعي مل ىؤرو مهنع
 ةمينغلا هذه ىف مهومتك راشو «رايدو مكلاوما نم نيرجاهملل ممسق متت نا مهل لاقو
 لب تاضسن الاه تلاقفر ةؤينقلا مرج [قع يي مش ملو مكلاوماو ؟رايد مكل تناك مش ناو

 مالسلا هيلع ناكو تلزنف اهف مهكراشن الو ةمينغلاب مهرثؤنو انرايدو انلاومأ نم مهل مق

 راصنالل ناكام درب مهيما نيرجاهملاىطعا املو هل عرزب اهذعب قباو ىضارالا ضعب ىطعأ

 اوعفتنيل ليخنلا كلت مهل اوعفد اوناك امباو محوكلم اونوكيملو مهنالو مهنع مهتانفتسال

 لاق هنا هنع هللاوضذر سنا نعوتاراثبالا رئاس ”ىفلاب نيرجاهملا مهراثباىف لخديو اهرث

 هيلا جوحا هنا امعاز هلراجىلا هب هجوف ادوه ناكو ةاش سأر راصنالا نم لجرل ىدها

 سارلا كلذ لوادت ىت> رخا ىلا ادحاو هب ثعس لزب ملف رخا ىلا اًضِنا هراج هجوف هنم

 عساب - ؟م - نايبلا حور



 ه<هج 1- 5ه> نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 تتسم تت سس

 فالع زا نوح لياشكت ىراك ىوزاو ةدركت اراكشا ىورنه تسا تداسنا فالع ردات

 هللاهمحر ىنشاكلا نيدلامجحن خسيشلا لاقو ٠ ديامت ورد !مفصو اهتروص ددوك ةهرب تيناسنا

 داوسرقذلا مالسلاهءلع هلوش ةراشالا هيلاو ريغلا نود هللاىلا راقتفا ماسقا ةثالث ىلع راقتفالا

 ٍبابلالا ىلوا ىلع ةيلجرخا ناعم ةروك فملا :تيداحالا نم لك ىف اونا نيرادلاىف هجولا

 كيلا راقتفالاب ىننعا مهللا حمص هانعم نكل ىرخف رقفلا هلوق ىف ثيدحلال ها نعط و

 مهن هيدارا نايرح ىلع نيضار قملا عم اوققو نيذلالاق ءارقفلانم هللاهمحر نيسحلا لكس و

 مهر ىوس ”ىش ىلا نينوكلانم اوتفتلي ملو ةقالعو بيس لك اوك رت نيذلا مم مهضعب لاقو
 ىبرقلا ىوذ نم هللال دبا ةيمجنلا تال. واتلا فو مهلافب رشت ءاينعالا مهمدخو اكولم هللا مهلعجف

 باقلاو حورلا ةشيدم ىلا سفنلا ةيرق نم نورجاهملا مه ىبرقلا اووذ ىا هللاىلا نيرجاهملا

 ممادوجو راند نم نوجرخلا ةيناودلا داوبااو ةينا_سفنلا زوافملا عطقو كواسلاو ريسلاب

 هدوجو هدوحو هلضف ند نيبلاط مهتزارو مهقلاخ ةرضح ىلإ مهقالخا و مهمافص لاوماو

 ا هماكحال مهني رهظمي هلوسرو عماججا مسالا هللممي رهظع هللا نب رصان هنوعلو هنافص ناوضر رونو

 مهلاعفاو مءافصو مهاوذ ىف مهنع ءانفلا ماقم ىف نوقداصلا مه كئلوا ةرهاظلا هعئا رشو

 رادلا اواوس نيذلاو 0 هلضف اذكه ؟ ايو هللا انلعج هلاعفاو هنئاقص و هناذب ىا هب ءاقبلاو

 ن.رجاهملل مهم اهلج نم ةديمح لاص#ء راصنالا جدل قوم ف اسم مالك هو قاع الإ

 ىا جرزخلاو سوالا اون ناكسنإال و ا و ىدذدر نسحا وى 'ىفلا صاصتخاب مهاسضرو

 دزالا نب نزام نب ةبلعث نب سبقلا ىرما نبا ةثراح نب ماع نب ورمح نب ةياعث نب ةثراح

 لاق ناطحق نب برءي نبا بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تين نب ثوغلانب
 راصنالا نهو ءايرعلا برعلا لصا وهو قمنا ىحوبا طاش َك صعاع ب ناطحف سوماقلاىف

 لصأو هيلا اوسفف هنم.اونرمثف دزالا دلو نم موق هيلع لزن ةفحبلا برق ءام دادشك ناسغ
 ءإ وت ناكما لاب ما جالا [ةافاتم, وه. ئذلا وبلا فالخ ناكملا فبءا رجالا ةاؤاسم ءاوبلا
 مكهلوبل اوبس ناك ماللاهيلع هنا (ىورو ) تيوس اناكم هل تأومو هلزانس اسان نكي مل اذا

 نس ةوكمذإ ديال 43 اوتتملاف هرق رارقتسالاو نكملاو الثيو هذاحما لزم اووسو هلزيمل اوس

 كلذك ةباطو ةيبط اثيدحو برثي ادق ىمست و ةنيدملا ىه رادلاو ةنكمالا و لزاأملا ليبق
 اوذخما مهنا ناميالاو رادلا منو ىنعف ليبقلا اذه نم سيل هناف ناعالا فالخ

 نيقاو ناكملا ةلؤتمر لاحلا .ليزنت ىلع نكشف بشا ءاميف.انوتكم و. ةدانم ىناعالاو .ةنيدملا
 لوقك هورثا وا هولبقوا ناكالا اوصاخأو رادلا اوأوست ليقو .موزللا ىنعم ٌؤونلا نمض
 ٠ كلذ ريغ لبقو مالكلا رصتخاف ادراب ءام اهنيقسو ىا ه ادراب ءامو ادن اهفلع لاق نم

 ناعالا راد اهل لاَس ةئيدملا ناف ناعالا راد اوأوس نيذلاو مالكلا لصا لعل ريتفلا لوب
 ةروص نه ركذام ىلا لدع اهتاو ةرحهلا زاد اهل لاَم 5 .هلصا ىوأمو هرهظم .اهنؤكل

 لبق نم ىا 6# مهلقنم »8 حدملاف ىنكيال ءوبتلا درجم ذا مهناما ىلع اصيصنت فطعلا

 لبق نءا نم مهبه لب نيرجاهملا ىلق اونمؤي مل راصنالا نال فاضملا ردقف نيرجاهملا ةرجم

 ( ةرجهلا ) تحت
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 | ىلامت اهم نييلاط- بنوك ناخبا يجاناوطاز وكلا قا ذاضفأ ناودتم قط قام ةتاسنل أك
 جارخالان ٠ 'يفلل مهقاقحتسا ىلع لدي امي الوا اوفصو ةرخ آلاىف ةاضرمو ايندلاىف اقزر

 اوجرخا واو نم لاح وهف هدكؤيو مهنأش مخفت بجو امب اينا' كلذ داعأ دقو رايدلانه

 ايندلا ءاطع نم ربكا هللاناوضر ناف ىلع“ الا ىلا ىلاعلانم قرت مهلا رك ذ ىفو

 هللا ةريصن نيون ىا ةردقم لاح ىهف نوغت» ىلع فطع ه6 هلوسرو هللا نورصنسو ©

 رافكلا نيب نم مهجور خناف ةنراقموا هتعاط ىف مثدوجو لذ هلوسر ةرصلو هلس د ءالعأب

 نوفوصوملا نورجاهملا كلوا © ةرصن ىاو ةرصن ةئيدملاىلا نيرجاهه مهل نيام

 كلذ رهظ ثيح قدصلاىف نوخسارلا 6 نوقداصلامه  ةديا تافصلانم ركذ اع
 د وسلا هكدا :ىدففلا قانا لادكتل مولع روصقم قدصلا نأ اك ان اروهظ اولعف امم

 قب دص ىنعلا قحلا قيدصو تسرو رس ىارس قادص ىنعل ةنطاقادصو تسارس كله قد

 تسا قح هاشداب

 راكتسر ناراكتسارز> قح مشخ- زا دنتسي ٠ زيذتسر فاصع ردناك نك هشيب ىراكت سار

 هنرخف ندب ارام و مدآ تيرذ رتمو محا ملا تيلك رتهمام تفك مالسلاهيلع قطصم

 سفن: ىابشابل و ”دل داتسز فام لدا تفز رش خيا نروغلاو ان: دانات: تدل لاا لك ا ل

 ارتهم دنتفك هلرخف جيه نادب ارامو دنديشك ام نيتسارب زازنعا زارطو دنديشو امرد
 | ىزورك تتنانناث راختتفاو تنام: رانتخا فك تسلمو راغتفاو كحك ناقحا ركب

 ميوكوا
 ازرع تملارادقخلا' نبال وقف رو سل دوو هن" لع ارانب تعا تال

 انص تسراكب نوج راك همه ىتداب ٠ اسم تسراك هجم مردو راند

 نه كنذؤغأ نك 2165 كدا ذاقتسسما ناز اذه لتصل وكافي فا اواو هعفاكتلاذ
 ىب نيادو لمكج كي دزتخ وج نا" عدن وقفل تيكا نحلل تسلل ركب ذو <لعنلا
 | ريبصو صالخاو تمكخو لع كت سلد رقف تسا كيدزت رفكب هكرقف نا اما قحم كيدزت

 دوش بارخ نيمز نوجو ددرك شيورد اهنبالو نيزا لدان دربب لدزا لكونو ميلسآ و اضرو '
 ىو» ىور ناطيش هاس دما دورف ناطيش نوج.هكن ١ ددرك ناطيش لزنم دوش ٍبارخ لد ْ

ٍْ 

 | ثيدح ىبعاس رام و ناملس و ب.هصو لالب نوح نيرجاهم ىارقف نبا ابو ميوج ىعاس

 دنيب هجره هكدوب نا رقف نبا ناشنو قافنو هششو كشو كرشو دسحو بضغو توبهش دنم

 تتنيياشات“ هنع' ئوكي مايق دن وك تنَتَعَو غ ورد همع ناب دوّتش زاح اةمعاوا مس ْدَدِها نكهه
 كلب ؟ةوعأ أ عهدا انقك نارك نأ وعقل اد تفكك اذن ل وحعر كتل زن 1
 دورك يظر الينا“ د طة ت شالا بئوذخافار قثلا اذكتتكم عرين اذ[: وشل لاك

 | هفوصتمدكتسنامهىوقتلا هسايلو نايرع ناعالا ربخلاىفو ددرك كيدزن نيدب نهرب نيردو |
 | ماتاراوردستورخا ل ماكادلغ ةييانللا عطر واذاباظ نور 2 1 ل

 لد نيثررص دباس اديب وا لعءقو هداركل اراكشا شرنه دشاب ماينرد كات غيو سشروخ



 ه2 1٠١ 5 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لاق ىلب تلاق اوهتناف هنع 5 امن امو هوذخف لوسرلا 511 امو تأرق اما هتدجو دقل هنأرق

 ءابدلا نع ىهنلل يالا هذه هنع هللاىضر سابع نبا أرق كلذلو ( هنع ىبن دق مالسلاهللع هناف

 نونلا نوكس و ءاتلاو هاحخلا حتف متملاو ةعرقلادملاو مضلاب ءابدلا و تفزملاو ريقللاو متنحلاو

 ديدشتلاو مغلاب تفزملاو اهوحنت و بشخ و رمح نم بقنام ريقنلاو ءارضخ ةرج اهلبق

 ذاختا مظعالا مامالادنع لح و راقلا ىا رثكلاب تفزلالا تخيطلو :تلط ةلساخأوا؛ َةَرْخ

 ثيدحلاىفو اهيسب دادتشالا لصح ناو ةيعوالا هذه ىف ىتلي ناب هوحنو ةرذلاو رّملا ذس

 بعصتسم بعص ىتدحو هعبت نه ىلع رسيه ههرك نه ىلع رسع بعص ناءرقلا )
 ايندلارسخ ىتدحمب نواهن نمو نا ءرقلاعم ناك هظفحو ىتدحم كسمتسا نف ةمك-طاوهو

 ناءرقلاب ىضر دقف ىو ىضر نف ىتنس اوعبقاو ىلوقب اوذخأت نأ مثرماو ةرخآالاو
 5ك اهنامو هوذخف لوسرلا ا انو حلات ال6 *ناوقلاب انرتسا نقف ىلوش اكيتسا#رهأو

 نم لوسرلا مك انآ ام لاقف مالسالا عُتا ريش نع هللاهحر لبس لثسو ( اوهتناف هنع

 هنع اوهتناف ههاريغ ىلا رظنلانم هنع مثل اهن امو نيقبلاب هوذخف برلا ةفشاكم و تيغلاربخ

 م اطعأ ام مهل لاعبو عبرالا بتارملانه قوةملاىوذ هب بطاخم ةيمجنلا تاليوأتلاىفو

 لتق لبق نم ةيونعملا مكن وعمو ىروصلا كددم هل لصح ىذلا ضيفلانم بلقلا لوسر
 ىلع مك اطعا هناو لويقلا فطل و قلتلا نسح هنم هولبقاف ملاظلا ىوهلاو ةرفاكلا سفنلا
 هللاناف ضارتعالاىف هللا اوقتاو هيلع ضارتعالانع اوعئتماف هنع عنم امو مدادعتسا بسح
 26 نبر جاهملا ءا رقفلل هنع ةضافتسالا فطلو هيلا هجوتلا نشح نه مكنام رحب اقعلاديدش

 لوسرلا لو>د مزلي هالاو لو_سرلاو هللانمال هيلع فطع امو ىنرقلا ىذل نم لد

 رك وعفلا*للطا قال فاظتقتلاو "نزلا رخو الا انريقف»/عيتسرالا] وتو دا وقفلا» ةارتزا#ف
 ناسنالا نايلغت اممنال ةرقاف ةيهادلاو ةجاحلا تيمس اذهل و هترقف مهاوق نم رهظلا راقف

 اريقف ىملاعت هتيمست حصيال ن'الف اريقف لوسرلا ةيمست حصي ملاذاو هرهظ راقف قاراكتتو

 قب هلوسر و هللا نورصنسو هلوش انه ءارقفلا نم مالسلاهيلع هجرخأ ىلاعت هللانا عم ىلوا

 ىلععا نموءريغو حولتلاىف هيلع صن اريقف ىمديال هنظو ىف لام هل ىذلا ليبسلانبا نا
 قاقحتساناف هللاهمحر ةفينح ىنأ فالي هدعب امب لادبالا صخ ىفاشلاك ىبرقلاىوذ ءاينغا

 اقيعتف ريضتلاىنأ يض>ازقفلاةراينغا طيظ اماوازقفلاب !هذتح «لفو رقم فلا :قارقلائوذ
 دئتشاد هكمرد هكناشيإ ىاهارس زا 4 مه رايد نم اوجرخا نذلا ب اذاعرالاو ا” ىهاظ

 جور ا ىلا ةكم رافك مهرطضا ثيح ٠ دوخ ىاهلام زادنا هداتفا رودو 6 مهلاوماو ©

 هللابح مهرايتخاب اورجاه مهفالاو اهنم اوجرخف لجر ةئام اوناكو مهلاوما اوذخاو

 ىلع رجا ب صعي لجرلاناك ىتح ةدشلانم هيف اوناكام ىلع مالسالا اوراتخاو هلوسرو

 نع حصو اهريغ رادهلام ءاتشلاىف ةريفحلاذخ لجرلا ناكو عوجلانم هبلص مثيل هنطإ

 رشعم اي اورششبا ماللاهيلع لاقو نيرجاهملا كيلاعصب حتفتسي ناك هنا مالسلاهيلع هللالوسر
 كلذو مون فسصنب ءاينغالا لبق ةنلا نولخدت ةمايقلاموب ماتلا رونلاب نبرجاهملا كيلاعسص

 5 هفمس دس تا توع

 ( رادقم )



 افطار وح هت 4:25 3>

 |(. [مفلاةلود.اومتعا#) از اكيدلا قو ءا رقفلل حتفلاو ءاينغالل مضلا ليقو نالف ةلودهذهلاَه

 ءاينغالا نيب لصحم اليك هقح قح ىذ لك ءاطعا ىلا ةراشا ةي الافو ىئاوكلاىف اك

 | ءا يما ىروثلا ناينس سلجم ىف ءارقفلا ناك لاه ةيلهاملا ةلودلاو روجلانم عون ءآرقفلاو
 | ةئايلاو: ةلوكسومامب لو سكترلا ؟ل دامو وطال ةرملا وون اوكءلالا ذا يضستن لاقى الاكل يا
 « ءوذخف ف ”ىفلانم نونمؤملاهما هوك اطعا ام ىا ةلواسملاو ءاطعالا ءاسالاو فوذح
 ىف 6 للا اواو ف هنع هي اوهتناف 8 ءذخا نع ىا هن هنع ؟اهنامو 8 مكقح هناف

 لمح ىلوالاو هيهنو هما فلام نم بقاعيف # باعلاديدش هللاذا »2 مالسلاهيلع هتفلاخم

 ةيداقتغا :الوضاهريغوا انف اقلطم سعالا نم “”نلوسارلا < 1انزا+ امو ملا: غومُشملا عب ةجالا

 ديارد وا تسد زا ىبرشره ٠ مكلع بجاو هناف هباوكسمتف ىل هوذخف ةيلمع اعورف وا
 ود امث تايرورض ا ريز دسيون هك ديناوخار حوا نا ور تننلنا فةالايثي تانج ينناتلق

 تساإ قي وا ئهبو_ضا اريزر هنع. اوهتناف ناكايآ! ةظاّمت. نع ابن اموت نايف إب ةحنس

 ٠ دتفاكالع ةطروروديامل بانتجا وا ىهن زا هكرهو دباي تاج ددرك وا سما لثتمت هكره
 كله دق دياروون ىار فالخ وكنا ٠ احن دقو سما عباتم دش كش

 لوسرلا عابنا ءاملعلالاق ىلاعت هللا نمصا مالسلاهيلع ىنلا هبرصا املك نا ىلع لبلد هبفو

 | بجاوو ةياف.كلا ليبس ىلعضورفلاىف ةيافك ضرفو نيعضرف ةينرعلاٍضُن ا رفلا ىف مالسلاهيلع
 ىلع هعاستا ىف هب ىدتقن ةهج ىلع اعقاو هلاعفا نم انملع اه ننسا|ىف ةنسو تابجاولاىف

 (ىور) ةحابالا وهوهلاعفا لزانم ىندأ ىلع هلعف انلف هلعف ةهج ىا ىلع معن ملامو ةهملاكلت

 لجرلا لاقف اذه كنع عزنا لاقف هنايث هياعو امرجم الجر ىتا هنع هللا قذر دوعسم نا نا

 هنع ؟ اهن امو هوذخف : لوسيا يللا ايون لاق ها كادتك نفل ةبا اا رع

 تالعاف]ىا (.تايثاولا هللا: نعلا لاق. ) .هنع هللا ضتر ,دؤمستم باد نع (1قوراؤر)١!وهتناف

 ةربالا زرغ دعولاك مثولا سوماقلا وف لاق جلي وأروؤن نم ديلا هب مشوب ام وهو مشولا
 اهفسيف قد دمنال5 ةاصحو محشلا ناغخدو جالا رويصك روؤنلاو هيلع جلينلارو ندين! ىف
 | ( نسحال تاصمتتملاو ) ام مثوب نا تبلط ةيرالا تمشوتسا لاش ( تامثوتسملاو ) ةثثلا
 ا سوماقلاىف لاق ه نسح ىارب زا ىوم ةنتكو ىعي اهرعش فتن ىلا :ةصمتتاا .ىئا. ضو

 تاريغملا) هب ةنسنم ىهو هصمنتملاو صقلاب ءاسنلا ةنبزم ىهو ةصمانلات نعلو رعشلا فتن صقل

 اهحالصا و ناتسالاديدحت هيف لدول ناد ةدن فلا نتكاميلينت ا نى انظ نإ هل هللا كلج

 ىلع, مادو ةظرقلاب نييزتلا لجبال ءانقلا جاب نذالا.بش ماو فننالا ابو. تالا(إلا طعس
 ظ نا دمار زجر( تبافعي نيو ةيسس اهل لاددسأ عيتكد هع نكاف غلبف ) ةيحللا فادح لاجرلا
 | هديسر اسم ىتعي ( تنك و تنك تاق كلنا ىنغلب دق تلاقف هنع هللاوضر دوعسم نبا ).دزن نز

 ا (هللاباتك ىفوه نمو هللا لوسر نعل نم نعلأال ىلامو لاقف ) نينجو نينج تفك ضومك تيشأ

 كارتاو هللالوسر تسا مدركو تزعل نكران ماكت تنعا هوك تفك دوعسم نبا ىف ب

 تنل ' نال د لوشام ةرق تدحو اف نيتحوللا نيبام تأرق ْدْقْلا تلاقق )تسل هللا باتكرد

 ا
 ا
| 
1 

 طم
 همم مجبر( مسام



 هج 408 7© نرشعلاو نماثلا ءزجلا

 مالسلاهيلعهمهس فرص نم روك ذملا فالخلا ىلع ن آلاو ءاشي اك ةيقايلا ةعبرالا سامخالا

 ىبرقلا اووذ ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو نيماسملا طاصم وا روغتلاو ركأعلا وا مامالا ىلا

 يئاتيلاو . بسبنلاو بسحلا برش ىلاعت .قحلااوبرقم مهو قحلاو رسلاو بلقلاو حورلا

 رهقلا تايلجت تاوطس بسحم سفئااءانف دعب ةبقابلا ةيناويحلا سفنلا نه تادلوتملا

 نورفاسملا سملا ساوحلاو ةيرشبلا ىوقلا ليبسلا ناو حراوجلاو ءاضعالا مه نيك اسملاو

 مهولاو لا_هلاو لقعلا مده تاسو_سحملاو تاموهوملاو تالبختملاو تالوقعملا ملاوع ىلا

 مالسلاهيلع هتاماقم ضعي ىف هوكراش نيذلا مه ىنرقلا اووذ ةراشالا لها ضعب لاقو سحلاو

 بالط نادجولاو نادقفلا نيب اوقبف قحلا ىلا قحلا نودا_ اوعطقنا نيذلا مه ىئاتيلاو

 نباو تالاحلاىف نينكمتم اوبل و تاماقملا ةغاب مهل سيل نيذلا مه نيك اسملاو لودولا

 لوسرلل و هللف هلوقل ةلع ه نوكي الك 8 مدقلا ىلا ناثدحلانم اورفاس نيذلامه ليبسلا

 ءارقفلل نوكي نأ هق> ىذلا 'ىفلا ىإ نوكي الثل هتمسق نيب و 'ىفلاةمسق هللا ىلون ىا

 ىننلانم رودي ىا ناسنالل لوديام ىهو اهحتفب ”ئىرقو لادلامغب د ةلود 8 ه نوشبعي
 راصنالل باطخلاو هبنورئاكس #* مكنم ءاينغالانيب قو ادج نوكي اليك ىا ةيلغلاو دحلاو

 ةيلهاج ةلود نوكي اليك وا نمحرلاحتفىف م ىنَع تقولا كلذ ىف نيرجاهملاف نكي مل هنال

 بلس بلغ نم ىا زبزنع نه نولوش و ةميثغلاب نورت أتسي اوناك مهنه ءاسؤرلاناف مكي |
 و ىلع تاع ند لكف هيلع ةيلغلاب اطونم هب دارفشالاو ةمينغلا لاع كالقتتسالا نولعحف |

 اله اذكهدرروا ملاعه رد ) ىشاكلا لاق ( ةنم اش ءافعضلاو ءا رقفلا ىلع الو هن كقفّيسن هم

 ةفحم دوخ ىا ارنب رد قابزاوب قشاد: رب يرن ناشي: رتهم ئدنتفرك مينغ نود ثيدهاح

 ناشيوردر موق ناركتاونو قشانككا | ماوقاب ار قابو قىدنيك قص الرو د 371 رايتذءا
 و9

 تمحق. او ىقابان ديراذكبو ديرادرب ار مخف ىب_صنو ىعار امش هللالو_سر 5 دك هّكسل |
 تت

 ارنا تمسق و.دينادرك مالسلاهيلع ريمغي ترضح ةصاخ ارنا ىلاعتو هناحبس قخ منك

 ف نا دشاساب عدو يادع ءق مح هكدود رف از تخاس روقم دش نوكأ دم هكا ازهجلاو 0

 كدبا ارارقفو ديرادر دو> قح زا هدايز هل امش زا اركي اع نايم تسب تسد ناك ا

 لوادتام مضلاب ةلودلا ليقو ٠ هدوب تيلهاج نامز رد مكن دلواتس موراي دنحدا

 اذهل ةرم نوكيف, مهب موقلا هلوادتب ىذلا "يل مسا ةلودلا نا ىا فرتغيام مسا ةفرغلاك |

 دا لرواد هز اظكع موق لوا دو كار اهقف رك, هل زرق وكي دك وك ةيشيراعلالولتل | اذهل ىرعو

 بيصي الف هورواوشو مهيب ءاينعالا هلواد_ت ع 'ىفلا نوكي الك ىنعملاف اذك مهي

 لوادئاذ نوكي الك ىنعملاف فوذحم رامضا هيفو لوادتلا ىنعي ردعم حيتفلاب ةلودلاو ءارقفلا

 ىنعمي .حتفلاب ىه ىللق و ءارقفلا ىلا هنود رخال الواذت هذخاو هكاسما نوكي الك وا 3

 قاسسنالل ثدحن حولا ةياكلا ةلاخلا لس قا كمت مو5 نع موق ىلا ةراس ةلاح لاما

 لاه )



 تا يتصل لسمف
 ةظيرق ىا ىناعملا نيع ىفو دوشن هتفرك برحم هك اهربش و اههد لها كالءاو لاوما زا
 ىداوو ىرغصلاب ىرقلا ترسفو نويعلا ناسنا ىفو ٠ رببخو كدفو ةنيدملاب ريضنلاو
 نوصح ةئالث ىا ريبخو ريضنلا ىإ ترسفو عشو عاتمالا ف م كلذ ثلْس ىا ىرقلا
 تناك ءاملعلا لاق اهفصن ىا كدف و عاتمالا ىف م ملاللاو حيطولاو هدكللا اوت اه |

 مالسلاميياع ءايبنالا تمنغ اذاو دح*ال ”ىش اهنم لحال ةصاخ ةللاانلبق نم عرش ىف مئانغلا |
 مئاتغلاهل تلحا نأب مهنيب نم مالسلا هيلع انين ضخف اهذخأتف ءامسلانه ران لزنتف اهوعمج
 انحاام نارمأي هك لوسرللو هللف ي ىلبق دحال لحت ملو مئانغلا ىل تلحأ مالسلاهيلع لاق |
 ([ كوز )نود طفلا مالا هيلع“ هلا "يعاود: عطا ةمززتطال ل87 قو ١
 مل امم هلوسر ىلع هللاءافا امم تناك ريضنلا ىب لاو»ا نا هنع هللاوضر باطخلان ارم نع |
 امو ةنس ةقفن اهله هلها ىلع قفنب ناكو ةصلاخ هللالوسرل تناكف هيلع نوملسملا فجوب |

 اونبو مشاه اونب مهو * ىبرقلا ىذلو © هللا ليسيف ةدع حالسلاو ليلا ىف هلعج ىَهن |
 ةفيتح ىلا نع ةمصع وبا ىورو ةاكزلا ىا ةقدصاا|وهرح امل مهنه ءآرقفلا بلطملا |

 لفنلا زوجمو تقولا كلذىف زوجال ناكانماو يش اهلا نا ةاكزلا عفد زوج هنا هللا همحر

 ركذ ام دعب طيحلايف رك ذ و ىباتعلا ىواتف ىف اذك ىنغلل لفنلا زوج اذك و عامجالاب
 مشاه ى ةقدصل همنا هنا هللاةمحر فسوب ىلا نع ةدعاس نبا ( ىورو ) ةياورلا هذه

 ىف لاقو ةياهلا ىف اذك مهربغ نم مهلاوم ىلعو مباع ةقدصلا ىذا الو نتعب لع موضع

 تناك ةهرحلاو مشاه ىنب ىلع ةزئاج اهلك تاقدصلانا هللاهمحر ةفينح ىلا نع ران الاح رش
 مهل تلح هنو كلذ طقس املف مهلا سلا سمح لوصول ماللاهيلع ىلا دهع ىف
 عج 6 ىئاتيلاو ف كلملا نبال ةياقولا حرش ىف اذك ذخأت زاوطابو ىواحطلالاق ةقدصلا
 # نيكاسملاو في همالبق نه تاناويحلا رئاس ىفو هغولب لبق هيبا نع ىبصلا عاطشامتلاو مت

 للق ىا رقفلا هنكسا وا هيفكي الام هلوا هل 'ىثال نم وهو هميم حتفو نيكه عج
 كلذل و عمج نونال ةيلصا هيونف ناكسلا نم وهز نسوماقلا ق6 تشمل لالا تكزخ
 هب ىمسو هلام نع ديعبلا رفاتلملا# ا 5 نلكفمملا تاو 0 ةثالثلا بيراعالا هءاع ىرحم

 ءاملا نا ءاملا ريطلو ىلايالا نبا رمعمللو قيرطلا نبا عطاقلا صال لوقت !5 هل ةمزالم
 ةيأدلاو ترد اذا !ماع هعوقو ةرئكل ريعبلا ةيأد ىلا ننالا ةفاضاب ةبأد نا بارغللو |

 مهس فرصي و هيدا صاظل سدس ىلق ىلا ةمسق ىف فلتخا ريسفتلا لها لاق بنحلا

 ىلا ةتدلا سادسا ةسمح ىهو قبام فرصي و دجاملا رئاسو ةدكقلا هزات ل41
 فرصيو ميظعتلل هللارك ذ نال سمخم ىلقو ةمينغلا سمخ ابا | فرصي ىتلا ها تراسل
 ىلع مامالا ىلا مالسلاه لع لوسرلا مهس ن الا نرش وة ةنقنلا 12 ا طم لاس مك

 نيملللا طاصم ىلاو ةيعفاشلادنع حصالا وهو لوآ ىلع روغتلاو نا
 فرصيو كلذك سلا مسقي ناك مالسلاهيلع هناف ةميئغااك هسمح سمخمب ىلق و لوق ىلع |
 ىبزقلا ىذل ةعبرالا سامحالا فرصيو اسامحا 'ىفلامسَش ناك ىا ءاشي امك ةعيرالا سامحالا ْ

 لمعلا ةالؤَس ©: 477
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 صتخاو بوكرو ناكر و بكر هعمح ريعللا ىطتم فراعتلا ىف صتخا بكارلاو ةنيفسلاىف

 اديدش الاتق الو ةديدش ةقشم مقل الو ةديعب ةقشاهلو متءطقام ىنعملاو بوكرملاب باكرلا

 تاءاسلا باسحب ةدحاو ةعاس ىهو ةنيدملانم نيليم ىلع ريضالا ىب ترق تناكهنا و كلذو
 اموطخم ارامح بكري ناكو مالسلاهيلعىنلا الا بكار مهف ناك امو ايشم اهملا اوبهذف ةيموجنلا
 ةغاسم مهني ىرحم نأ ريغ نم احلص اهحتتفاف ضعبلا هلاقام ىلع المحوا قيسام ىلع فيلب
 هللا نكلو © نيبملا قرع و نيعلا دكب هومتاصحاف مهنم هلوسر ىلع هللاءافأ امو لاق هن“ اك

 مهما دعا نه ءاشإ نه ىلع مهطلسي نأ ىلع ةيراج ىلاعت هتنس ىا ه6 ءاشي نم ىلع هلوسر طلسي
 اومحتقت نأ ريغ نم داتعم ريغ اطيلست ءالؤه ىلع مالاهيلع ىنلا طلس دقو اصاخ اطيلست
 ضو ههيف مالا ا ىنعي مهلاوما ىف مكل ق>الف بورملا دئادش اوساقتو بوطحلا قياضم

 مهنا كلذو ارهقو ةونع تذخاو اهءاع لتوق ىتلا متانفلاةمسق مسقب الف ءاثي ثيح هعضي هيلا

 ىلع ةران ءاشي اك ءاشيام لعفيف # ريدق ”ىش لك ىلع هللاو 8 تلزنف رييخك ةمسقلا اويلط

 اهريع ىلع ىرخاو ةدوهعملا هوجولا
 ىهانس تنم ىب دريكب ناهج اهنت 2٠ . بادهو دوخ ضيف.زا شناممآ هك يهين

 تهيوابراإ نيمشق جرعة كلاببلا كلق,ةساس: لدا نمي ضئاشفلا ىنل الا:ىضيفلا نا ىلغا
 ةلاصلا ةيلا لبخ ضكر نه هيف لماعلا نم لمعت ريغ نم.تاهولا:همسا ةلازخ نم .ضحملا

 باج نم طباورلا عوطقم وهف لفاوألاو ضن ا رفلا نم اصلا لمعلا باكر قوس نه و

 هوجولا نم هجوب هسفن ىلا ىلقلا دراولاو ضيفلا كلذ فيضي نأ كلاسال سيلف لماعلا كلاسلا
 | .قابرلا: بحول ةفارص ىلع هكرتي لب حراوجلاو ءاضعالا ببسي ةنم ةرداصلا لاسمجالا ىلا الو
 / نم وهف هلمعشب بوشم اماو مسقلا اذه ةلاد ةعركسلاةي الاو ىنانتءالا ءاطعلا ةوارط و

 ةيالاواهلكاملع هرثا رهظيل هحراوجو هئاضعاو هسفن ىلا هفيضي نأ هلف داوملا همسا ةنازخ
 تحن نمو مهقوف نم اولكأ ال ىلاعت هلوق امهنيبب عمح دقو ىناثلا مسقلا ىلا ريشت ةينأ الا ةثلاثلا

 ئمساعتاو ٍباقلا لؤسر هلوسرب دارأو ىناثاا ىلا ىناثلاو لوالا ىلا :ةراشا:لوالا ناف مهلجرا |

 امهتوعدب ملاظلا ىوهلاو ةرفاكلا سفنلا ىلا حورلا ةرضح نه ةلاسرلا نال لوسرلاب بلقلا |
 فراصمل ناين 4 ىرقلا لها نم هلوسر ىبع هللا ءافا ام هه ىدهلاو ناعالاب ىلاعت قحلاىلا |

 فاطعيملاذلو قدح هيف ةلئاقمال نوكي نا ريغ نه ملسو هيلع هللا ىلص هيلع هنءافا ناب دعب ”ىفلا
 ةباغلاو لاتقلاب هولصحم مل ”ىث ريضنلا ىن لاوما نم هلوسر ىلع هللاءاف! ام لبق امل هن اك هيلع

 ناءرقلا ناه رب ىف لاق ا هللاءافا ام ليقف مسقي فيكف لبق هنأكف مئاننلا ةمسق مشب الف ١
 ةئيا نه متعطق ام هلوق ىلع فوطءم لوالا نال واو ريغب هللا ءافأ ام هدعب و هللا ءافأ امو هلوق

 نيرسفملا يك ١ دنع فم لوالاّنم لد. لاق نم لوقو قلعت هب هل سيلو فانئتسا ىناثلاو

 راعشالا مث ريمض عض وه ىرقااىلها عيصاوو ررقتلاةدايزل 1 ةرايعلا نع ةداعاو ىهتنا

 ( لاومازا )
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 ضعب ىلا مبهضعي عجرب ىتلا ةرهاظتملا ةعاملا ةئفلاو لئاز لظ ىرحت ىرخم ايندلا ظ

 ىبانع ةمينغلانا لفنلاو 'ىفلا و ةمينغلا نيب قرفلاىف برغملاف ىزرطتملا لاقو دضاعتلا ىف |
 لا دعل اهرئاسو نيا نأ اينكعو ةمئاق برحلاو ةونع كرشلا لهأ نم ليام ديبع ١

 ف يي 0 مانا ريفا ميول يف وهف 3 |

 نو الا ءامطْوف ادع 0 هنا لبق امل 3 ةظفل لوأتن اهنمو هسفن نم ناسنالل ىأ

 ناسرفلل اذهف ىت 1100 و امر امكن دحاو لك ىف لع كتاق للا ا

 تامر لفل 4 ىلا سارت الا دوس !نيلبإ .ةقيللل نع مكل توقع مالسلا هيلغ؛هلوقو |

 ظ اهكيلع. ملا هنالا قيرلا »بيع نما اهلالعسل ىلا تئللا ةيكللا جاك ةيءو مه قنا يطالب

 ربلاو لفن أو بلصا سرفلامظعو سرفلامظعنم مظعا ةنوذ ربلامظع نا قرفلاو ةيمجحت هماو |

 رشحلا ةروس ه2 5 1٠٠6

 انه لبملاو هل لكوصملاب 8ونشسم لؤؤحتلا كلذ نكي" مل:ناؤا هنغا قّرافام خلا ”ىثلا لوح
 | لاقو ىناشلا ديؤت ىلع ةلكو لالا قال هيبتوت ةنفلكت ىلا جوحمأل ىنعملا اذه ىلع

 | لاقو ةصاخ هلادف هلعح هلوسر ىلع هللاءافأ دف ةمينغلا ”ىفلا ناكر للاءافأ م

 ىف ةقشم اف قحليال ىلا ةميثغال لبق و ةدومح ةلاح ىلا عوجرلا ةئيفلاو ”ىفلا ٍبغارلا
 ضارعا فرشأ نا ىلع اهنا لظلاوه ىذلا 'ىنلاب اهيبشت 'فلاب كلذ ىمس مهضعب لاق

 مالسا راد رادلا ريصت و اهرازوا برحلا عضتام دعب مهنم ليئام ”ىفلاو ةصاخ نيمئاغلل

 ادي از هاطعي ىا ىزاغلا هلفنبام لفنتااو سمخم الو نيملسملا ةفاكل نوكي نأ همكحو

 | ملأ ام ةيرسلل لاقوا هياس هلف اليتق لتق نم ريمالاوا مامالا لو نأ وهو همهس ىلع

 معا ةمدغلا ىدع نب ىلع نعو هنءافولا مامالا ىلعو سمح الو هفصل وا هعبر للف

 | كرشا لهحأ كاومأ نع نيمملسملل راصام لكل مسا هبال ةمينغلا نم معا 'ىفلاو لقا

 ف جارخلاوأ ىف حاصلا لها لامو "ىف ةيزاو ' ىف ةمدغلاف ىزارلا ركبونأ لاق

 نم هذخأ لحام لك ءاهقفلا دنعو نيكرشملا نم نيملىلاىلع هللاءافأ امم هلك كلذ نال

 لاتخم هبال لئاخ اا وا ةلدحلا ا 0 ةالا 1 ةعامج وهو الخ 86 ىننلادعي 1 ند

 ارتت ةلاضف ليخم نم ربكتلا ءالبخلا بغارلا لاقو سوماقلا ىف اك لويخو لاديخا عمجاو

 | هيف نعطلا نم هتمالس و بويعا|نه هقّتعل كلذ ىمس ناس ع هاونأام قتعلاف نمو قيتع

 | ىبرع هونا ىذلا نيحهلاو ناطيش هلخدب ' تدب ىف قيتعلا سرفلا طبر اذاو طق كلم

 سرفلاو ةاشلاةلزتم ةنوذربلاو لازغلا ةلزنع قيتعلاو هنم عرسأ سرفلاو سرفلا نم لما ةنوذ

 | ةرارمال ريعبلل لاَ أك هتكرحو هتعرسل لثم وهو هل لاحط الو مدآ ىنك تامانملا ئرب

 | ابيك از مهدنع بك ارلا نا مك ةصاخ لبالا نم يك ربام ىه ه5 باكرالو # ةراسسج هل ىا هل

 0 اهتمت اكلم لوطتللاو ه اهل دحاو الو اسراف هنومسي مهناف سرفلا بكار اما و ريغال
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 ةنطانم ةوحعلا ( دلل و اموات اوناك مال ريضنلا ى لاوها ريخ ةوحعلا ٌتناكو

 ىراخلاىفو ةنطلا نمةوحعلاب كْر مالسل هيلع مدا كأ ىور ( ءاذغلا سَ ىذغي اهرعو

 ءاجدق و رحس الو مس مويلا كلذ ىف هبصي مل ةوحم تار عبس ىلع موب لك حبصت نم
 رّثلا نه برض ةوحعلا مهضعب مالك ىفو ةركبلا لوا قايرت اهناو ءافش ةبلاعلا ةوحعلا ىف

 ةقرزتشلا !هدْثب مالسلا هيلع ىتلا هس امو 'داوسلا" ىلا ٍبّرضت ىناختصلا نم ريك ١

 ةنطانم مدا طبه مَع هللا ىضر سابع نا نعو ريضنلا ى لخ "انا تملع دقو

 ةوحملاو ايندلا ماعط ةديس هو ةلنسلاو ايندلا ناحير ةديس ىهو ةس الاب ءابشا ةئالث

 قايرت اهناو ءافش اهفو ةنْللا سرغ نه ةوحعلا نا ) ثيدحلا ىفو ايندلا راك ةديس ىهو |

 نه هناو هلك ال رفغتسيو هرحش ىف حبس هناف هولكف ىنربلا راب مكياعو ةركلا لوا

 الو نيترمم كلذ لاق هلهأ عايج هيف رمتال تيب ءاجو ( ءادب سيلو ءاود هناو كرمت ريخ
 انوتفلا فايلطلا نلت نبولا قرخلاو! طوذللا وترش قالا ءاشلا "قدك ةردعلا تفلت

 هللا مأب هملق ضرا نم ايدلا ةحم ها عطق د ىلا ريشي ةزاشالا لهأ ضعب لاق

 اماوهشو اهتبحمو ايندلانع نوعطقنا نومرحلا مهو عطقلاب سمالا كلذل ةيضتقملا هتمكحو

 زلنا ةللغغونبتلا#ةفع طن لقتل ةكرتب لا ىلا كواشلا وير ىلا نوتيخ وتلا اهناذلو

 هللا نذاب اهلاح ىلع اهلوصا ىلع ةمئاق هيلق ضرا ىف ايندلا كر نم ىلاو حورلا ةيلحن و

 نيذلا نواصاوملا نواصاولا نولمكملا نولهاكلا مهو اهئاَشال ةيضتقملا ةغلابلا هتمكحو

 امهبلا مهتطاب رصب الو مهيهاظ رظن غازام رادقمو ردق مهدنع ةرخ الل الو ايندلل سيل

 مهيهلتال لاجر مهقح ىف لاق مهين اة كت و ا ذب ىا هللا 0 مهلافتشال

 نافرعلاو ةفرعلا ماقم نه اوجرخ نيذلا نيقسافلا ىزذيلو هللا ركذ نع عيبالو ةراخم

 رصب غازامو رادقمو ردق مهدنع ةرخ الاو ايندلل سيل اداع قحلل نا اوفرع امو

 ةيناوملاتاوبشلابح مهلا اوبسذو ايندلا ةيحمب مهنف اوئعطو املا مهنطاب رظن الو م." ىهاظ

 ( ظفاحلا لاق) نوب ذاكل مهنا دهشي هللاو نعطلا اذه مؤشب هللا مهازخأف ةينامسللا 0

 داتفا رب داتفا رد هكره ناشك درداب ٠ فثافاكم ريد نيرد مدرك هبرحن س
 || نكح قالا كلانا نق دخلا الات نازي عورش ه# هلوسر ىلع 3 1 هس

 | عطقلا و ببرختلا نم مهليو مهرايدب لعف امو لج آلا و لجاعلا باذعلا نم مهسفنأب

 اياودح مج وا ام هلوقو ةيطرش اهلعح زوو هريخ مفجوا ام هلوقو ادم ةلوصوم امو |

 | ىتمملاو انه ءاثعم لصا ىلع وهف عجراو داعأ ءافاو عوجرلا ىنمي لصالا ىف 'ىفلاو

 مالسلاهيلع هل نوكي نأب اتيفح ناك هنأب راعشا هيفف ادّئاع هلعج ىا مهلام نم هيلا هداعأ ام |
 هندابعل سانلا قلخ ىلاعت هنال هقحت_م ىلا هللاهعج رف قح ريغب مهيدبأ ىف عقو امناو ظ

 0 نيعبطملل نوكي نأ ندخل ليف تعال 1 اولسوتبل نا 307 ,

 للا رح ةنآ ونعم اذه عا 3 ملا هوخأ ناكف عاطأ نم عا العا أو مهسرو مهساأر

 أ نأ | ىنعع اذه ىلع دوءلاف هل هريصص ءاننعم نوكي 3 زو< 3 ربشالا و د هع قرافام ىلا

 ( لوح. )
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 نيللا تادرفملايف بغارلا لاق ةرقلا ةبيطلاو ضرالا نم ةببرق اهنوكب ةرجكملا ةعوكلا
 نيل نالفلاقيف ىناعلا نم هريغلو قاخال راعتسي مث ماسجالاىف كلذ لمعتسيو ةنوشخلا دض

 عضاوملا فالتخا بسح اروط هب مذيو اروط هب حدمي امهنه دحاو لكو نشخ نالفو
 عونب صتخم الو ةطنح وحم ةلعف جرخم هجرخمو ةمجان ةلخن نم ىا ةنيانم متعطقام هلوقو
 بورض ةنيالا لبقو اهعاونأب مهلي نه ةلخم نم متءطق ىث ىا ىندملاوىهتلا عون نود هنم
 هثينأتو امل ريمضلا « اهومتكرتوا 8لذتلا دوجأ اهو ةيئربلاو ةوجعلا الخام اهلك لخنلا

 لاح ه ةمئاق 8 اهل كلمت الف ةمحر نه سانلل هللا حتشام ىلاعت هلوقىف ام ةنيللاب هريسفتل

 عطقلا نم ”ىثب اهل اوضرعتن نأ ريغ نه تناك ا 6 اهلوصا .ىلع 2# لوعفملا ريمض نم
 هللارعأب اهكرتو اهعطق ىا كاذف # هللا نذابف إي عرفلا هن بعشتام وهو لصا عج

 « نيقسافلا ىزنلو 9 ةحلصموةمكح كرتلاو عطقلانم لك ىف ناف هيف مكيلع حانج الف
 فوذحل ةلع وهف اهكرتو اهعطقىف نذا مالسالا ةرئاد نع نيجراخلا دوهلا لذيلو ىا

 اماو ةيازخلا هردصمو طرفملا ءاملا وهو هسفن نه اما راسكنا هقحل ل ىزخ لاَه

 اذا مهنال اهكرتو اهعطق ىف هللازذأ ىزخلا هردص»و فافختسالا نم برض وهو هريغ نم

 عطقلا نم اًواش امسح ايف نوفرصتيو اوبحا ف5 مهلاوما ىف نومكحت_ نينمؤملا اوأر
 نأ ىمأ نيح مالسلا هيلع هللا لوسر نا كلذو ةرمدح نوفعاضتيو اظيغ نودادزب كرتلاو
 ضرالاىفداسفلا نع ىهنت تنكدق دمع اي ريضالا اونب مهو دوهلاتلاةقرحتو مهلبخت مطقت

 نينمؤملا سفن أ ىف ناكو مالسلا هيلع ىبنلا ىلع كلذ شف اهقارحاو ليخناا عطق لاب اف

 قطنيام مالسلا هيلع هلال ىلاعت هما هللالوسر ما لعجو تلزتف ”ىث كلذ نم اضيا
 ريغوأ تناك ةرمثم مهراجشا عطقو ةرفكلا رايد مده زاوج لعب هي لدتساو:ئوولا نع

 اوقيتسيل ناولالا نم تناك نا عطقلاب ةنيللا صيصخمو مهظيغا ةدايز مهعورزقارحاو ةرمثم

 لاق ودش أ مهظيغنوكيل ماركلا تناك ناو لبخنلا مارك اهنيتللا ةينربلاوةوجعلا مهسفن'ال

 اهلك ثانالا لصأ ةوحعلا تناكولحفلا قيتعلاو ةنيفسلاىف حون عم اتناكةوحلاوقيتعلا نا
 ةنيدملاب رقلا عاونا نهىتربااوةوجعلا ادعاموهنوللانأ اذه نمر هظواهعطقدوبلا ىلع قش اذإف

 ىناحيصلا ةئيدملا رع عاونا نمو برعف كينرب هلدأ نالديجوا كرامه ىل> ة.سرافلاب ىتربلا و ا

 د..بسلل سكلا ةندملا عرراففو نورشعو ةئام رغلا عاونا نا ىوونال ايم حرش ىفو |

 هقفاوت و نيثالثو اعضب و ةئام تغلب اهعمج نكفأ ىلا ةنيدملاب ثلا عاوتا نأ ىدوتمنلا

 ملاع نا لقن دقف رصخ داكن الف برغملاك ةنيدملا ريغب رملا عاونا اماو كلذ دعب ثدح

 عاونأ رصح نع هلأ لاله نب مهاربآ ةسامحلس ملاع ىلا لكسر | نان نيد طاف

 ةدمللا هذه نا: راهزالا, قسن ىفو اهوصختال هللاةمعن اودعت نأ و ريقفلا ماع هب ىقاعت ام

 أ رك ذ ام ىلع دازام لعل و لاق ىوونلا هرك ذ ام رثك | اندجوف اهانريتخا مهضعب لوق

 اذه هيلا لسرأف ةدحاو ةرمكأ عون لك نه نيلمح وا المح هيلا لسرأف ةدلبلا كلتب رقلا

 | غسفلا ةباظن ىف هاو. .لخستلا ىلع نم ىلإ ور نوالا ضخ اىوهلو_ىزوتلا نيس نان

 مسيمجسم
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 أ[ قتاو طظوتفلا لؤصتل ةارخلا ءانتنا' ىهتض الل نال انك :هرحتإلا ادعم 2 مزال هلع

 ريقفلال وق ةرخ الاب اذع نم مهل ةاجمال ءالجلا ةباتكبايندلا باذعنم اون امها نابمأ هج

 ةبسنلاب هنم نكي مل امناو با ذعلا لبق نم مهؤالج نوكيال نأ ايندلا باذع نه مهتاجن نم مزليال
 فلأ نمرش هلتقو مالسلاه لع ىنلالتق اودصق مهنا مجتالجىف هجولاو لاصئتسالا باذع ىلا

 اهتوم ةلزنمب اهتافول أم نع سفنلا عاطقنا نال ةرم فاأ موب لك اوتوعل ءالجلاب اوذخأف لتق
 سفنلا ىدوه ىلع هللابتكنا الواو ةراشالا لهأ ضعب لاق لمعلا سنج نم ها زجلا ءاجف
 مهلو اهتيحو ايندلا بلط ىف ممذعل مهتادوجو رايدزه خالفنالا ءالج ىوهلا ىنارصنو

 # كلذ » ةيسملا ممتاندحتسمو ةعيطلا مهافول 6 رع ةحلطفلا را :تادع نعال ا رحا#ق

 اوفلاخ 4 هلوسرو )ٍ اوقاش ٍِ ما بيس ىأ م | 0 قيحبسو مم قاحام ىأ

 قش هفلاخمو قشيىف نانالا نوك ةقاشملاو مئابقلا نم مهنع ىكح امن اولعفام اولعفو اههما |

 فذح ءازاطا سفن وهف هل 6 باقعلا دي دشهللاناف هه ناك نه انئاك #« هللاقاشي نمو ©

 ديدشب اقع مهل اذافباقعلا ديدش هللاناف هللا هبقاعي ىا فوذحملا ءآ زحلل ليلعتوا دئاعلا

 راعشا هفو ىناهريلا قيرطلاب ةيديسلل قيقح ةيطرسشلاف ناك ام 0و نيقاشملا نم موكل اضيا

 5 اة نايصعلا نم نونماوملا رذخاف اهفعضو اهتوق رده ةذخاؤملا ىضتم ةفلاخلا نأ

 اور رت يتلا عرار هاو خل هيج ومعمل كدا كتان دن أ كتل
 ةيلالخلا ءامسالا ىلا ةمسقنملا ةهلالا ءامسالا عي عماج مظعالا مسالا وه ىذلا هللانا ملعا

 ىلالحلاو ىلاملا نييلحتلا نم نيقشلا دحا ءاعدتسا هيف طك ةفطللا ةلاممعاو ةبرهقلا

 وك للا مول ل هالكون رتل" يخيم وحلو نارلعاو تفطللا' هن "تلال ؟كلطب نب
 لتقف وعاو.ءايأ!هءاطعا ةئلابلا "ثنكخ ئشتقال ان قرت! نذل عع زن وهف" لامعا "كقافالا
 فرح ىلع هللادبعي نم سانلا نمو ىلاعت لاق ام ىلاعت هللاىلا ةيسنااب زوال ىذلا مكحتلا

 ( ظفاحلا لاق ) ههجو ىلع باقنا ةنتف هتباصأ ناو هب نأمطا ريخ هاصا نآف

 مور ى دنهديم مثرورب ةكنانج . ىبور دوم تدار لكك م نرد

  ننالا ةتاؤاطملا ناسا قثمأ هئهنو 'هلسما ةمكحىف ةعزانملا مالسلا هيلع لوسرلا عم ةقاشملاو

 ١ لمو اهناكجا؟تالتخاو"ءانلا راسا لنمو اًرسَو ارهخ ام ما رقو اهدادعا فالتخاَو

 ' اهرارسا ةفرعع انفلك امو داشنالاو لاثتمالا ضحمب انما نحنو ك_سانمو محلا ماكحا

 | ىجوبام الا عبتأ نا لوش هناهرب لالجو - لاك عم ماللا هيلع ىنلاو اهم اقحو

 هباقع ةدش غ نمو باقعلا ديدش هللاناف هلوق رأ ارسلا معي هللاو سها وظلاب مح ني لاقو ىلا

 باعتالا بامعلاب دارملاو اهَساَمحةف رم هايا هفياكت مدع عم ءايشالا ءذهلاثتماب هدبع ءالتسا |

 ١ اباذع انباع هللا اهلعج تاماطلا هذه لاق نه اذلو باذعلاال ةمحرلا لبق نم ماكحالاف الاو

 | ةطئح وحن ةلعف ةئيللاو متيطَ بصن ةيطرشام # ةنيلنم متءطقام 8 رفك ليوأت ريغ نم |

 عمجتو ةميفو ةد وحن اهلقام ةرسكل واو نع ةبؤاقم اهؤايف ةنول اهلصأ نا ىلع نوالانم ْ

 ةلخنلا ىهو نايل أو نيل ىلع عمجمو نيالا نه لبقو اهلك لخالا بورض ىهو ناولأ ىلع |
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 هللا ةششم قلعت ام ىللاعت هللا معفف لب ظوفحلا حوللا فو ىلع الا ملاعلاىف دهاشملا ناكول ىتح

 تح اهراتعاب انتم نوك و اهدهاشمل ةلا نون 5 اخ دنا ةدهاشملا نع ازاح انهه

 هريسفنىفلاقف رئاصبلا ماقمىف راصبالا دروا راتعالا اذهو دوقفملا مكحىف وهنوكِي اهالول

 ظاعت الا نأشب قيلالا وه اذهو رئاصبلاو لوقعلا ىوذاي مج لزن اهف اورظناو اوظعتاف |

 باطخلل نيعناللا ءالقعلاب ةصاخ ةولجم تناك ام نيح بالا نيع ىه ىتلا ةريصالاو ةيرشبلا

 هليحو ءاوعلاق دوق ةولخلا وتلا, ةكمتلا وز ايلاف دج همم مامإاو نات الل. ضانام
 | لام نكل عئاقولا كلت نياع نه ايربتعاف هريسفت ىف لاقف هتقيقح ىلع رخآ الا ضعبلا |
 ىعم طيسولا ىثر ةح ف ةريصب الب رابتعالا ديشال نياعملا رصبلا درعذا دحاو نيلوقلا ١

 مل نم للادمحر ذاعم نب ىحم لاق اهسنج نم رخآ ”ىبث اهب فرعيل رومالاىف رظنلا رايتعالا
 ىحأ هان كحي نم نعابقلا ةحا لع هيلا لدتا دقو ةظعرالل نع قتيلا ةادلل يح

 لصف ام هل ةيضتقملا ةكراشملا نم امه ام مكحىف الع اهلبجو ؛لاح ىلا [لاَحب نم زواج |

 اًنيسن امناو .ىوهلا ىارصنو ,نيفنلا _ىدوه..ىلا ,باتكلا لها زاشاوةيلوصالاب بكا |
 || ىضنلا ىلا, ةيسنلاب ىوهلا نافذ نيفنلا ةلطع ةيلغل» سفنلا ىلإ دويلاوز ىوفلا ىلإ ريختلاوا

 ىوه اهف خفني سفنلا حور ىوهلا لبق ىنعملا اذهلو ىدبلا مسملا ىلا ةيسنلاب حورلاك |

 ةيناملظلا اهتافص رايد نم اهلصأتسي ىلاعت هللاو محملا ةيواهىلا ىوهجو ةيناويخلاتاوهشلا |

 خالسنالا نع مهلك ةئردرلا مهعابط نوصح نا اونظو لوالا رش |لاتق نه ىلوالا ةمدصلاب |

 بعر ىوهلاو سفنلا بولقىف فذقو ىربقلا ىلحتلاب هللا مهان اف ةسيسخلا ممافص نه |

 ندبلا مايقو ندبلاب حورلا كمن رخ الاب اكسمتم ناك امهن» دحاو لك ناف امهنيب ةقرافملا |

 | باقلاو رسلاو حورلا ىدبأ ةوش و ةلضملا مهناوها ىدبأب مهمتافص توب نونرخم حورلاب |
 ىف لاق اك معءرصب ىلاعت قا راصد نيذلا راصبالا ىلوا اي اوربتعاف اهلع مهتبرون ةبلغل

 # مهلع  مكح « هللا يتك نا الولو © هزوطب ثيدحلا شطبي ىنو عمس ىبو رص |

 دقو عرظفلا هجولا كلد ىلع ا هدا هي ءالخلا قه يضئابع لعدد

 ظ
 ا

| 

 الواو ىنعي 00 3 لح ف ةاجللاو اهريخ هللا 2 1 الولو 0 ردقملا نأشلا

 لمف مك ىسلاو لتقلاب 6 ايندلا ف مي » هحول ىفوا هماعىف عقاو ءالملا مهيلع هلل تاك

 ىذلاءالجلاب اوذخا اهظع ارهق مظعلا مههرجم اوقحتسا امل مهضعب لاق دوهلانم ةظيرق ىندب. |
 اوجرخاوا مكسفنا اولتقا نا مهلع اننعك لنا لوولاك 0 رش ىلرسا قا ومزبح |

 | دلوت نم نامياو ةدمه دعل مصعب ناعا لامجحا هق نأ عم مم لياق ىلا هولعفأام م رايد نم |

 افوطعم ناك ولذا الوب اوحم قاعتم ريع فانتسا  رانلا باذع ةرخ الاىف مهلو 3 مهنم

 ١ ىهانملا ربعو لاحلاو عنتمملا دهاشي دقو دحاو نا ىف هدهاشل هدابع نم هايا دحا ةدهاشع

 | رصتلا ضعبأ| لعجو هللا عنص با ىغ نم كلذ لكو اننادجو ىف هدجن 5 ةدهاشم عون
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 مه رايد نه جارخالاناكام فيك اضياو قيسام قفو ىلع مهرايد نونبر لَ مل 0 رايدلا ىف

 ىكتقم ىلع اهضعب ءاشاو اهضعب بارخا زوحعف توه هلام رادلا ناب كظيحبا ةبرح هو

 نوكي نأ زوجيذا ةرامعلا ىضتقال جارخالا نا ىلع ىقابلانم جورخلا نوكيف ىأرلا

 مهولق ىا مهيديأب مهوب نوبرخي هللا هحر لبس لاق اهنم حرطلاو نكاسملا بارخاب
 ا.د دف | ناو قطان قورذإ نياؤخي لدو :نياد,تيبلحم ةناريسالا بفيتنك ىو !يعدبلا
 #« نينمؤملا ىدنأو # دندرك بارخ زين دوخ ُةناخو درك تيارسس ىهاظب نطاب ىنارخ
 دانسا و مها رارضاو لاتقلا لاجمل اعيسوناو مهعئمتمو مهنصحتمل ةلازا امنوب رحم اوناك ثيح
 مالسلاهيلعهلوق ىف ام اذهو هب مهورماو هايا مهوفلك مهنأكف هبف ببسلا مهنا امل مهلااذه
 لخرلا تعب نأ رئابكلا ربك يل نه مالسل اهيلع هلروقكالب وعأو هيدلاو نعل نم هللا نعل

 فيو 211 تسف ةانأ_ يف لجيرلا ناشي ,لاقف ةيادلاو جول بست ابيكو'اولاقف ,هيدلاو
 رام الاو نوصحلا ىلا رافكلا دانتسا نا ىلا ةراشا هيف ريقفلا لوَش ٠ هما بسف هما

 رفظ قيقحلا نم أملا ىلع دمتعا نم نا كشالو رافغلا كلملا هللا ىلع نينمؤملا داّمعا ناو
 هيازاح ف انينمر انا زئيبخ ريصتر لافت: ها ئروساك ىلإ قتلا ةزمو.ملارخاو قاما ةيف صا زك
 سقو انوءلم راصق هللا نابي مدهق هل ببستو هسفن ءرملا لق اعرف برلا ناش ناسنالا ناو

 ( ظفاحلا لاق ) ناطيشلاو سفنلا هيلع بلغيال ىتح دهجاو هللا تدب هناف بملقلا لاح اذه ىلع

 دشاب نه ها تنسدورب ءاك هاك ةكا ٠٠ , ماتسن حسم نايلشت نيكن نأ نم
 رئاصبلاو لوقعلاو بابلالاىلوا اي ىا و راصبالاىلوا اي 8 ديريك تربع سب هي اوربتعاف

 راكفالا هيلا ىدتمت داكتال هجو ىلع ةلئاهلا رومالا نه مهبلع ىرج امي اوظعتا ىنعي
 لاح ىلا نيّشرفلا لاح نم اولقتناو ىصاعملاو رفكلانم هيلا مهادأ ام ةرشامم اوَساو

 اهوحنو ممنوصح ىلع اودمتعا نيذلا ريضنلا ىنك بابسالا دضاعت ىلع اولوعت الف مكسفنأ
 ايندلا عيمج بارخ اهب اوريتعاف ىناعملا نعع ىفو ىللاعت هللاىلع اولكوت لب

 تسس ديهأ ىرادافو ايدز ٠١  تسين ديواج كله مس ىا ناهج
 ةريغ ةربعلا تيمس: اذهل: ا ئث ىلا" ىثانم:ةنؤاحلا وهو ,رويعلا نم وخلك را.تعالاو

 ىلا ليختملا نه لقتنب هيحاص نال ريمعتلا لها ىمسو دخلا ىلا نيعلا نم لقتنت اهمال |

 عجتسملا لقع ىلا لئاقلا نايل. نم ىتاعملا لقينا املإل تاراتسبع. ظافلالا .تيمسو !كوقعملا |
 هسفن هلاح ىلا ريغلا كلذ لاح ن٠ هلقع لقتني هنال هريغب ربتعا نم ديعسلا لاشو |

 دنس يكن نابت كعوزا دنب دتفا رد ىتم هتشكرب وج |
 دكا ريغ جيري ةكردملا تاقلابلاكو اف ىتلا هوقللو ةرظاناا ةحراحال لاَ رصبلاو |

 نوكي ام وهو رصب عمح راصبالا ريسافتلا ضعب لاق تادرفملاىف امك ةريصب ةحراجال لاشي |
 رادقم ىترملاو نزلا نيب نكي ىت> ةدابشلا ملاع وهو كالملاملاع دهاشي ه. و سأزااىف |

 ةباكح ىرملاىلا نيعلا ة ةقدح نم رون لوصوب نيع ةفرط ىف هدها_ثي هن اءس.فالا| دع

 بيغلا ملاع وهو توكنلملا ملع دهاشي او سأرلا ىف رصبلاك باقلا ىف ةريفعلاو. قاررلل |
 6 ع سلا

 ( قح)
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 انصح هازكشلا "نان ناصح سرفو ندمال انصح اموكل ةنيصح عدد ليقف هيزوج مث 0ك

 ةللا دتسأو ربحلا مدقو هرهقو هللا سأب نم نم مهعنم مهنوصح نا اونظ ىنعملاو هك ارل

 ةعنمو ةزع ىف مهنا مسفنا ىف مهداقتعا و اهتناصحم مهقولو طرف ىلع ةلالدال مهريمض ىلا

 اديز نا ديز مناق ىتعم ناف دنملا ىلع هيلا دسملا رصق ديف دنسملا ىدقتق اهبسب ىلاسال

 ةفص اهل سيل منوصح نا هي الا _ىتم اذكاو ادوقعلا ىلإ :أوواخالا كتل مرع: روكشملا

 هداهعال ةيلعافلا ىلع اعفثسم مهمنوصحو نال اربخ مهتعلام نوكي نأ زوجمو ةيعناملا ريغ

 تلقةفرعم امهبلك ناف اربخ مهنوصحو أدتبم مهنعلام لعج نم عئاملا ام لبق ناف أدتبملا ىلع
 « هللا مهانأف له نوصحلا نع رابخالا ىلادصقلا ناو ةصصخم ريغ اهتفاضا نالةركت مهتعنامنوك

 لتق وهو مهلا_ب رطخم ملو * اوبستحم مل ثيح نم © مهل رودقملا هردقو هللامأ ىا
 بلس و مهتكوش لقو مهتوق فعصأ امئ هناف هيخادب ىلع ةسغ فرشالا نه بعك مهسئر
 سأبلا نأ ىلا ةراشا بيقعتال اما ءافلاو بعرلا نم اهبف فذق امب هنين أمطلاو نم“ الا مهولق
 مماجتا ببسب اوذخأ امنا مهنا ىلا ةراتشا ببسلل وا مهنظ: نع ابخارتم نكي +
 ىرلا فذقلا 5 بعرلا ممولق ىف فذقو 8 هنوق و هللاةردق ىلا رظنلا مهعطق و مهسفنأب

 ىف اولاق هنمو هزكرو هنايثا تعرلا فذق فاش.كلاىف لاق ءاقلالا انه دازملاو ديعبلا

 عاطقنالا بعرلاو هلا زجا لخادتو هزانتك ال افذق محللاب فذق نا امل فذقم دسالا ةفص

 عطقلا راتعابو هت ”الم ىا ضوحلا تبعر لبق هنم ءالتءالا روصتلو فولا ءالتما نم

 زحعي و لقعلا ريغيف بلقلا "الم فوخ بعرلا مهضعب لاق هتعطق ىا مانسلا تبعر لبق

 ابعري ىذلا فوخلا ايف تبثأ ىنعملاو ندبلا رضيو ريبدتلا قرف و ىأرلا شوشيو سفنلا

 مهضعب لاقو عقاولا ريغك وهف لاوزلا عيرس وهامو تباثلا وه ربتعملا نال اه *المبو
 نيب قرف و بعرلا لأ وع هللا مهانأف هلوق هلمتشا ىذلا بعرلا نال راركتلا مزلي الف
 مهمادقأ ىف ايس راص سعرلا كلذ عوقو نا ىلع ةب الا :تلدو'هناس نيب و هلصا لوصح

 بلقلا ىف ةدك اتم ةعاد لوصح دنع الا لصحمال لعفلاف ةلمطاب و لاعقالا ضعب ىلع

 اذه هللا ىلا ةدتتنيسم اهرب ناعفالا كناكف هبا خومأ الآ ناوكمأل ”ةلغاادلا ع1 زوو
 دنع مهلاح نابل فانئتسا دلل 3 مهيذلأب ممتوِس نوهرخم 8 بايللاف اذ تفيونلا

 ةقز الا هاوفا ةراححلاو تشل نم اهم اوضَس ام اود سل مهيدبأب امون رح ىا“ بعزل

 ايف بوغرملا اهنالا ضعب مهعم اولقنيلاو نيملسملل نيك اسم مهئالج دعب ىتبن الثلو
 ةرامعلادض وهو ابارخ ناكملايرخ لاش دحاو بيرختلاو بارخالاو لقنلا لش ام

 ريثكتلا يح نم ةغلام ديدشتلاىف نأ ريغ مدهلاو ضقنلاب هدسفا ىا هيرخو' هبارخا دقو
 لاقف بيرختلاو ٍبارخالا نيب ورمع ىبأ قرفو ورم ىنأ ةءارق وهو توّبلا ةزكل
 ورمعونا ىا لاقو عضوملا كرت ةزمهلاب برخاو دسفاو ضقنو مده ىنعمي ديدشتلاب برخ
 | اهوكرتي ل ريضنلا اونيو نكاس ريغب ابارخ 'ىثثلا كرت بارخالا نال ديدشتلا ترتخا امناو
 ] توببلا لبق نا نينم نينمؤملا ىديأ و مهيديأب هلوق هيلع لدي اك مدهلاب اهونرخ امتاو ابارخ



 ع5 36 #© نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ىنلا عجرم ناك ريضنلا ىن ءالج دم لاق ريدق 'ىث لك ىلع هللاو هلوق ىلا هلل حبس ىلاعت |
 بازحالا نه هعج م ةظيرق ى حتف ناكو ةرحهلا نم تاتا لك «نعلا نم مالل_سلا هيلع ٌ

 ريضنلا ىت ةونغ تناك نويعلا ناسنا ىفو ناتنس امهنيو ةرحهلا نم سمح ةنس ىف |

 | لاَش هنم قرفتلاو دليلا نم جورخلا حتفلاب ءالخاو ةعبارلا ةن_سلا نم لوالا مسد ىف

 | ولجلا ىللصا ناق اهنع ممزرإا ىا اولج.و اهع اولجاف مهولجو مهلزانم نع موقلا تيلجا

 مةيهل الا تافصلاب روهظلاو ءالخلا اهناف ميجلاب ةيتولملا ةّبرطلا هنمو ىهاظلا فشكلا

 |وا ةعامجلا جورخل الا ءالجلا لاشال هنال جورخلا نم صخا ءالجلاو هلحم ىف فرع
 | امه قرفلا ىف لقو دحاولاو 'ةعامحلل نوكي جارخالاو جورخلاو مهجحارخال |

 | ةحلاصم ءاملعلا لاق كلذ مزلتسيال هناف جورخلا فالخم دلولاو لهالا عم ناك ءالجلا نا

 | لوا ىف كلذ ناكامنا و ن الا زوال ”“ىث ريغ نم مهرايد نم ءالجلاىلع برحلا لها
 #« ىذلاوه  مهلع ةيزلا برضوا مهيبسوا مهلاتق نم دبال ناالاو خ_سن مل مالسالا

 | نايس #* باتكلال ها نم اورفك نيذلاج رخا #9 لالذا ىورزا هكىدنوادخ تسسوا

 | نه # ريضنلا ىن ىنعي ةاروتلا لها جارخاب ما ىا هتمكح ماكحاو هتزع راثا ضعبل

 تببلاو اهطئاوح تلاز ناو راد رادلانا تدبلاو رادلانيب قرفلاو راد عمج # مهرايد

 )ا ةتوتسلل ى دحاو بناج نم هلخدم فقس ىنيم مسا تدنلا ل مدهأ امدعب تس سبل

 ١ اهلو انتف عساو اهلخدمن االا ةفصلاىف دودح وم ىنعملا اذهو ةئالثوا ةعيرا هن اطيح ناك ءا وس

 | # رشحلا لوال 8 تادرفملا ىف اكرعشلاب تاربالاو صخا مسا نكسملاب تويبلاو تيبلا مسا
 رارسالا فشك ىفو ماشلا ىلا مهرمشح لوا دنع ىا تيفوتلل ىهو جرخاب قلعتت ماللا

 جازخا*رسحلاو امعطا 'لؤا ماعلا مهرس :نوكلل' .اوجارخا :ىا "ةلعلا مال 'ماللا
 دالب نم مهلاقتلا ناك ذا طق ءالج ممصي مل طيس نم اوناكو رخا ىلا ناكم نم عمج |

 ا برعلا هراز> 4 جرخا نه اق محو مهم رابتخا نع ةئيدملا تناج لا مانشلا .

 ىبا رفح نه ةريزجلا ادم دا ن ليلخلا لاق تارفلاو ةلحد و سراف رخو ةشحلا ا

 ةوامسأا عطقنم ىلا ءاسحالا ءاذحم عضوم وهو نيربي لءر نمو لوطلاىف نعلا ىلا ىسوم |

 مث ريشح رخاو مث ريشح لوا اذهوا ماشلاو ةفوكلانيب ممصْوَم حتفلاب ةوامسلاو ضرعلاو |

 مالسلاهلع ىنلا نع ربخلا هغلب نيح كلذو ماشلا ىلاربيح نه مهايا هنع هللاوضررمح ءالجا

 نوكي رشحلا نال ةمايقلا مون رمششح مهرش> رخا ليقو برعلا ةريزج ىف ناسد نعقسال |

 نا وهلاو لذلا اذ مهرايد نم  اوجرْ نا 8 نوملسملا ابا « متلنظام 8 ماشلاب
 نورفاكلاءالؤه ىا 7 اونظو هج مهددعو مهددع 6 مهوصح 0 موسأب وعل

 مهعئام مهما هه هتلزن لزئام وا نيقيلا لعف دعب الا عشال هباف نعقيلا ةسرع وه ايوق انظ

 ىلا لصوبال نيصخح عضوم لك وهو رسكلاب نصح عمج نوصحلا 4 هللازم مموصح |
 نصحلا ذخما اذا نصحم و ىناثلا نم معا لوالاف ليلا ىلع عنتمملا نصحلا ةملقلاو هفوج |

 ( انكم )
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 هيلع 46 قلع ةسكلا دنع ايميزق .اوفلاقج ةكمرزملا اك او:ىيرا اشتق شالا نسالك
 دما ناب هنيدي دوه موقإ تقزتشا تاكايعت هسا لويشقان هيرارتصالا قل علاو دحامو' ىككلا

 هيلع اما كفو ناشيا نايمرد هك ناو دهع نازا دادربخ ار لوسر نيما ليربجو .

 ةلبغ ايمك لتقف ةعاضرلا نم بمك اخأ ناكو مبملا حتف ىراصنالا ةماسم نب دحم مالسلا
 كلِذو هلتق هيلا راص اذاف عضوم ىلا هب بهذيف هعدخم نأ ةليغلا ناف ةعيدخ ىا رسكل اب

 جرح علا نما كنف. [ضوتنس الكتف أ "ىإرهل وطن متبا نم[ هلع اللا دان انتا
 مهتوق بلسو مهواق فعضا هبال هب حرفف هريخاو مالسلا هيلع ىنلا ىلا عجرو هلتقف هيلا

 احا نم رش ىف ةيد ىف ةناعتسال ريضنلا ىب ىلا بهذ مالسلا هيلع هنا رابخالا ضعب ىفو

 ضعبس مهضعب الخف موس نم رادج بنج ىلا اسلاج مالسلا هيلع ناكو كتجاحم عجرتو
 تببلا اذه ىلع واعي لجر نم لهف ةلاملا هذه .لثم ىلع لجرلا اودجم نل مكنا اولاقو

 لاف كلذل انا شاحج نب ورمع وهو مهناداس دحا لاقف هنم انحم ريف ةرخص هيلع قليف
 دهعلل ضقنل هنا هب مثممه امي نربخيل هللاو اواعفتال مكشم نب مالس وهو مهتاداس دحأ مهل

 دارا امب ءامسلا نه ربخلا هللا لوسر ىنا ةرخصلا ىتايل لجرلا دعص املف هنيب و اننا» ىذلا

 ىلا اعرسم عجرو مهسلاجيىف هاا كرتو هتجاح ىضَعِب هنا ارهظم مالسلا هيلع ماقف موقلا

 نم البقم الجر اوقلف هوأطبتسا امل هبلطيف اوماقف هءاصا نم هعم ناك نه مل ملو ةئيدملا
 تدارأ امب مه ربخأف هيلا اوهنا ىتح هءاحصأ لقأف ةنيدملا لخاد هتيأر لاقف هولأسف ةنيدملا
 ةملم نب دمح مهلا مالسلا هيلع لسرأف انرحأب ربخأ دق اولاقو دوهملا مدنف ريضنلا اونس
 الف ةنيدملا لاما نم تناك ةرهاز مهتيرق نال ىا ىدلب نم اوجرخا نا هنع هللا ىضر

 ميلا لسرأف افرح اولوش ملو اوتكسف ردغلانم متممح ا متممح دقلف اهم ىنونك است
 لمفاف ان رايدن ٠ جرخحنال انا هللالوس رولأ اولسراف عدم اناف مكن وصحف | ومقانأنوقفانملا

 لوس رتغافنينم ؤملاءا ةيفص دلاو بطخ نب ىبح ريضنلا ىب ديسك لذ ىم|ىلوتما ناكو كلادبام

 ىلع هتيار لمحو فرلب موطخم رامح ىلع وهو قنمؤملا مم مالسلاهبلع هللالوسر راسف نيقفانملا

 نومرب ممصح ىلع اوماقو اون صحن دقو مهنانغ ها رصعلا ىلصصو مهم لزي تح هلع هللا ىضر

 نيرشعو ىدحا مالسلاهيلع ىنلا مهرصاخ ا ةقزالا ىلع اونرزو ةراح+اولبنلا

 مهبلع ىنأف حاصلا اوبلط نيقفاملا رصن نم اوسيأو بعرلا ممولق ىف هلافذق املف ةليل

 سب ٠ حالسلا الا مهعاتم نم اًواشام ريعب ىلع تايسا ةثالث لك لمحب نأ ىلع ءالحلا الا |

 نايوك رورس و دندزيم اهعفد هدو تدالج راهظاو دنتسارآ رب اردوخ رابرتش دصنشش

 قشمد نم تامرذا ىلاو نيطسلف نم احيرا ىلا مأشلا اًواخ . دنتشذك هنيده رازاب زا

 ةفئاط تقحلو رييخم اوقحل مهناف بطخأ نب ىح لاو قيقحلا ىأ"لا,ةهنم. قت, لهأ,الا

 اههدْيَحا .نالجز الا ريسضنلا' ىتب نم لسمو ةفوكلا برش دلب ةرسكلاب ىهو ةريحلاب

 هللالزنأف اهازرحأف مهل اوما ىلع املسا بهو نب دعس فاثلاو تعور نبارينع ني نايف

 | ملت ىتح مساقلا بأ اي عن هل اولاقف مهنع هللاوضر ىلعو رمو ركبونأ مهف ةرششعلا نود ىا

 عساي هم 7197 هع ناسلا حىد



|| 
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 ضعب لاق اك هن أشن هيضتفامثيح نم هب صوصخم حمسبست دوجوم لكلف ةفلتخم حياستلاف
 ريغ ىلايخ كفشكف هيلع تنأ ىذلا .ركذلاب نيلغتشم ملاوعلا ءالؤه تيأر اذاف رابكلا

  مكحلا © ةرهاقلا ةزعلاوذ « زيزعلاوهو 9 ىهتنا ح.بحصلا فشكلا وهف راكذالا

 نال كك ىعادلاو هل ثعابلا ىلا ةراشا حسستلا دعب نيفصولا دارءاىفو ةرهايلا ةثكيطاوذ

 ةيمحنلاتاليوأتلاىفو لامكلاتافصب فاصتالا هلف لاما رثأ ةمكحلاو لاللا رثأ ةزعلا
 تامدقملابينرث قيرطب ركفلا ةكبشب ةصنتقملا ممتالوقعم نعلوقغلاتاومسلاىفام هلل حبس
 ليصحت ىف اهاودج مدعا ةيركقلا ةلد الاو ةيعطقلا نيهاربلا ةماقاو تاسايقلا بيكرتو

 نيزوفتلا تاومسااىف امو لدعتلا ىلا ةيدؤملا ةدقعلا تاهمزعتلا نع ةهزيم هباذ ناف 5

 ىش هلثك نبل :لاق اك ىمفنلا هيبشتلاو : ىلقعلا::هيزنتللةعماتم ةقلطملا هتاذ لب. هنيسغتلا ن

 هزل تب 1 ةيدحاب ةقلطملا ههاذتعمحف هيبشتلا وهو ريصبلا عيمسلاوهو 0

 فراعلالاق اك هيزنتلا نيع هيبشتلاو هيبشتلا نيع هءزنتلا نوكي ثري ةدحاو ةعفد هيبشتلاو
 ( اديس فدانا انامآ تنك و هاد دس تنكو قرضا تلق ناف )رس ' سدت قفا

 عينملا زيزءلاوهو ادج مهفاف صهاظلا همسا ةحشأ هبشنلاو نطالا همسأ ةحش هبزتتلا ناف

 (يذد) هب تلا (نيعارمي ماشنال ,نأ هناك ىف ىذلا مكحلا هنيزتتلا .ريغ نم هنيرنإ مانع

 نه طهر مهو ريم ”اك ريضنلا ْن اص ةنيدملا مدق ا1 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 نوره ىلا مهتيسنو للادمحر ىليسلا لاق مالا هيلع ىسوم ىخأ نوره ةيرذ نم دوهلا

 ريضنلا نا ديس ايطشبأ نينوي تايأابنع اللا تضرر ةنفامل لاق ,امالسسلا ميلعئنلا نال: ةحيبدص
 مالسسلا مهباع دم كلعبو ايدوم كمال نونه كوبأ اهل يلق مالكل ىكت اهدجو دقو
 امسازقاءاولزق و. نوره نيا .نفاكلا»دالؤأ نما انتتكلا ضع ىفو روهشم فرورغم ثيدللاو

 ةظيرف ىنلو مهل لاَه ناكو مالكلاهيلع ىنلا ةثمل اراظتنا قضاوسا ى نكفىف ةئيدملا ن

 ضرا ط سو ىف عامنا اونبو ةظلرقو نينا اون ناكو اًضيا لوا نه مال 00

 مولع ريغآ 1 ليث اا ىب نا كلذ ىف بيسلاو ادوج اوناك ناو زاحجلا نم برعلا

 ليث آ رسا اونب تكشف ةكم ىلا ةفحملاو بني مهلزانم تناكو زاجحلا ضراىف قرلامعلا
 ادحأ مهنم اوقبب الو مهولتش نأ مهسمأو اشيج مهلا هجوف مالسلا هيلع ىموم ىلا كلذ |
 ىسومو ماشلاىلا اومجر مث هل اوقرف انسحامالغ ناك مهل كلم نبا مهنه كرتو كلذ اولعفف |
 ىتلا دالبلا ىلا عجرت اولاقف مكيوؤن الف متفلاخو متيصعدق ليثارسا اونب تلاقف تامدق |
 مولع لذ' نأ ىلا: اه اواسانتو اهوئط. وتساف برثي ىلا اوعجرف اهم نوكنو اهلع اياَع |

 دهاع ملالنتلا هيلغ راكاع املف مالسالا ىلا مهم اوناكف مرعلا ليس دعب جرزلاو سوالا
 اهف اولاق ردب مون بلع ىا مالسلا هيلع رهظ املف هيلع الو هل اونوكيال نأ نعي رضتلا
 5 رفظ ىورب ىبك هكدوب ناوتن ىنعي ةيار هللدرتال ةاروتلا ىف هتعن ىذلا ىنلا مهب
 جرخف اوثكنو اوباثرا ناكام دحأ موب. ناك املف . دنكفيس ىسك ىو لابقا تيارا

0 
 حد جت لع نتج تحتج 2 اع مس مسج وسع عج ع ل جحش تعج هع متو رج ممم اع مهد صمم
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 رارمتسالاو ماودلا ىلع مكحلاو قئاقلاوفراعملاو مولعلا ىلع ةلمتشملا ةيئامسالاوةيئافصلاو

 | ىا هللا بزح كاوا هتينوه الب مهئاقبب هنع اوضرو ةينوسانلا نع مهئانغ مهنع هللاوضر
 ٠ ىلاعت قا ةموّش مهءايقا نوحلفملا مه هللا بزح ناال ا هلامءاو هتاقصو هتاذ ىهاظم
 مويلاب ايندلا نع ربعي كلذ نف ناةصالتم نابقاعتم ناموب ةرخ لاو !انندلا ناك كزعاو

 اووكتدالو اذررخم ءالا ناسا نذاب اوتروكف نتي امن. ةدكتا وابا زك وو كش وقر اعرالا زو
 لمع الو ةرخ الارادىف ادغ مث أو باس>الاو لمعلا راديف مويلا مكتاف ايندلا ءانبا نم

 للا لهأ مهف نوبرقملا اماو راربالا نأش اذهنا مْ ةرخ الا معن نود عطقنم ايندلا معنو

 نيدلاىف مرن لامكل ةقيق للاب زح مهف تايلجتلان« رك ذام مهميعتو نيرادلا لعأال
 انطاب و !مهاظ

 سمح ةنس روهش نه ىلوالا ىدامح رخاوا ىف ىلاعت هللانوعب ةلداجلا ةروس تمي

 فلاو ةثامو ةرشع

 نورشعو عبرا اأو هيندم رشحلا ةروس ريسفت

 م محزا نعول هللا سب قم

 امع هريهطتو ءوسلا نع هللا ديعيت حيبدتلا # ضرالا ىف امو تاومسلاىفام هلل حبس ©

 قيال امم هيلاعت ديعلا داقتءا لوالاولالاو ناسللاو نانجلاب نوكيو هتيهولا نأشب قيليال
 ديجتلا و ديحوتلا لثء هب مكحلا و 'ىثب داقتعالا ليعفتلا ىناعم نه نال كلذ و ةيهولالاب

 ريفكتلا لثم ىنعملا اذهىلعو اهم مكحلااو ةمظعلاو دجملاو ةدحولاب داقتعالا ىنعمي مظعتلاو

 ليلهنلاو ريبكتلا لثم هيلاعت ىلع لدي امب لوقلا ىناثلاو حيجرتلاو زيوجالا لثمو ليلضتلاو

 ثلاثلاو سائلادنعو روهشملا وهو نيماو هللاالا هللالو ربك ١ هللا لو نأ ىنعي نيمأتلاو
 هعش امو ناكمالا نع سدقتم لالخلا توعنب فصتم اهعئاص نا ىلع تامونصملا ةلالد

 ميل كلاثلاو ىناثلا نم لك ىلع ةعركلا ةيأ الا لاثما نم نا ءرقلا قام اورسف نورسفملاو
 ناساب حبست حسسبستلا اذهنا ىلع نيقتحلا روهججو ريسافتلا ضعب ىف اذك لكلا حبست
 ىلاعت هحبس مهريغو ءالقعلا نم تادوجوملا يم طقف ةراشالا ناسلبال ةراشالاو ةرايعلا
 قش تتساني, قحتدم 5 اربادخ م كش تاتش قيل هنو هك دياوكس حسب سلا ىتعل

 ناءرقلا ن٠ رخأ عضاوم ىفو ديدحلا ةروس لواىف هقيقحت

 تسا شوك هك ىنعم نيرد دناد ىلد ٠2 تسا شورخرد ىنيب هجره شرك ذب
 تادئالزا شديقيوت هنأ ىراخ لهاا ميد اءتسئاوخ ,نلتنللا, نلكا لإ: كليو

 ( نآالا هفرع' ال ىلا ثعبأ نأ لبق ىلع ماس ناك ةكمب ارح فرع'*ال ىتا) ثيدحلاىفو
 ةداهش نا ىلع لك وب وهو ماعطلا حيبست عمسن انك دقلو هنع هللاوذر دوعسم نبا نعو
 | ناكايح هلل حبست ءايشالا لك دهاجم لاقو ميركلا ناءرقلا هب قطن امن دولجلاو حراوجلا

 دودحوم لك ىلا ةيسنلاب اماو قالطالا ىلع اذهو هدمحم و هللا ناحبس اهحيبستو ادامحو ا
 |[ مصلي 8 ةشه  سصيلصجسسسلل. سسدددددمملللممملللللللسسسسسسسسسسسسلللللللللللللللسللللللللللللل سبب بص
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 دائم ىداتس مالسلا هيلع لاق ك رقفالو ض ون خالو توي لارا لاقز مهم ترهال داب ٠ الاادلا ا

 نأ مكل ناو ادبأ اونومت الف اويحت نأ مكل نآو اديأ اومقت الف اوحصت نأ بلآ |

 دونشخ # مهنع هللاوضر 8 ادبأ اوسأيت الف اونت نأ مكل ناو ادبأ اوهرهت الف اويشت
 لياعتلا ىرحم راخ فانثتسا داشرالاىفو ٠ ديدرك اندرد هك عاطب ناشيازا ىادخت دش

 #« هنع اوضرو 8 طخسلا كرت ىضرلاو ةلج لاو ةلجاعلا هتمحر راثآ نه مهلع ضافأ ال

 داشرالا ىفو ٠ ىقعرد ارئاشيا هداك وعون تارك قادحرآا ناففو اهرب راع ونسخ

 مهصاصتخان ارب مهل فيرشت # هللا بز> كلوا © الجا و الجاع هونآوا امي مهجاّمبالنايس |
 لادبالا مهو ةعيشلا بزحلا هنع هللاوضر لبس لاق هنيد راصناو هدنج ىا لجو نع هب

 || نورثاقلاؤطونرككللا رم ناوجاقلا © نوحافملا مه هللا ب زحزا الا  نوقيدصلا مهنم عفراو

 نارسخلاو نالذخلاب نيصوصخملا ناطيشلا بزح نم مهل نياباقملا مهريغ نود بوبحماب
 ةراشالا لهأ ضعب لاقو نيرادلاريخو نيتأشنلا ةداعسب زوفلاب مهصاصتخال نايب وهو |

 تايرهقلا كلاه» نم هللاةرصنب نرزئافلا مهءديحوت لهأو هتبحو هتفرعم لهأ هللابزح
 قرفسو نولطملا مزه مم دحاو رهظ اذا هللا, هللا اود»و تاناحتمالا عراسع»و

 مهم رش هتمظع مالعا مها ىطعأو هتبره رون مهوجو ىلع لبسأ ىلاعت هللازال نوطلاغملا
 مهل عف هفرو هيردق ا:_سإ مهرونو هتنالر نسحي هللا م ”ةلك تاءاشلا مول عضو دوسالا

 معاشمزاوا 29 ناكر جلا ىلعث ماماو ٠ مهدارمنا مكو ,مثرادقا مظعو نيملاعلا ىف مهراكذا

 زا ما “باطخ تددنكوت بر هك ذيسرت ىلاعت قدزا“ مالسلا هيلع دؤادأ دك هديت دو

 لوقإب قززخ تلئلوا حماه هلزور يدك ةيزتلاو ةيئ انسب قانا "4 اكرر كرش
 مارح ذدخحاو قلاخ لازرازا وا تددو دولا هتدسلورف مراحب زاوا مهح 5 ىّد مع

 أ هللا ترضح بز>ح 0 زا 0 هزيك ب قوس امزا دوح لدو كددشاب وا

 دنا هتفلك هنأ نردو

 رادزاب تسد دوب دنس ان هح هزو ٠ دس اهديد ورب تساو ران هحرصهزا

 راب بولق لعا ةقلحم تدش ايان ٠ :كاب ىوقب قلعت رانغزا لد حوا

 ىوهلاو سفنلاو باقلاو ىتألاو رسسلا ىلا ةبسنلاب حورلا ةونا ىلا ةراشا ةباالاىو

 حورلا ىلا لكلا ةوسن ىلاو بااقلا عم حورلا ج اودزا ةدام نع لكلا ةدالول 35 |

 نوكل قب لا 06 اهمافص ةهريشعو ىوهلا 0 باقلا ةوخاو نسفالا 6 كلا ةوخا ىل

 ىوهلاو نفل قلعتلا طامثرإ عطق نف حورلاوه دحت» لصاو دحاو داو نم ا |

 ةرضحلا ىلا ى يا ىلقلاو ىرسلاو ىجورلا ى ىلا هجوتلاب هين اطعم هلأ 4 :املظلا امهاف مص

 قىدإو محلا قيقحلا ناعالا مهرارع نك | امصو ممولق حاولأف لا تك نيذلا مهف ةيهلالا

 نيبو ةيقيقحلا ةيئاذلا ةدحولا دوهش نيب يل ىلكلا دوهشلا جورب مهديأو ىتايعلا |
 نموامهْبب للخم ريغنم ةدحاو ةعفدنيدوهشلا نيب عمجاو ةرشل | يداسألا ةيكلا كريخ

 ةيناذلا تايلحتلا هام راهم .الا امتحت نم ىرج تانج يحدد الا نع اهدحأ باحتحا ريغ

 ١ ةيافصلاو (
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 اف لاق كيارش نم ةلصف قا هللال وسراي هنع هللا ىضر هللادم ءلاقف

 بارش نمةيضف لاق اذهام لاقفءابا اذان اذ لعفف هبأق رهظي هللا لعل ىبأ اهمقسا لاقف 5 عنصت

 عج رف كما لوس ىنتتج اله ءوأ هل لاقفكلق رهطي هللا لعل اهعرمشتل اه كنج هللال وسر

 هب قفرت لب مالسلا هيلع لاقف ىبأ لتق ىف ىلنذ ١ هللالوسراي لاقف مالسلا هيلع ىنلا ىلا

 هنع هللا ىضر ركبوا ةكصف مالسلا هيلع ىنلا بس مسا نا لبق ةفاحق ابأ ناو هيلا نسحتو

 هللاولاق هيلا دمت الف لاق عن لاق هتلعفوا مالسلا هيلعلاقف اهنم طقس ةبرض هبرض ىا ةدكص

 ةنيدم ةروسلا هذه نال رظن ةياورلا هذهىف ةلمكتلاىف لاق هتاتقل ىنم اسرق فيسلا ناكول

 لوالا ريشعلا نا لاق نم لوق ىلع هلمل ريقفلا لو ٠ ىهتنا ةكمي ن الا هينأ عم ركبوأ

 زاربلا ىلا نمحرلادبع هنبا امد هنع هللاىضر ركبابأ ناو ىكم ىقابلاو ىندم ةروسلا هذهنه
 ةءطقلا صو ىلوالا ةلعرلا ف نك ١ ىنعد هللالوسراي لاق دعمت نأ مالسلا هيلع ءىعأف ردب موب
 ءىرصبو ىبمس ةلزنع كلنا ملعت امأ ركب ابأ اي كسفنب انمتم مالسلا هيلع لاقف ناسرفلا نم
 مالسلا هيلع هلوق قوف اذه ناف امهنع هللاىخر ىلع ىلع ركب ىبأ لضف هنم ماعي ريقفلا لوقب
 نانا لق دع هللاىوضر ايعصم ناو كلذل نطفتف ىسوم نه نوره ةلزمع ىنه تا

 ردب مون ةريغملا نن ماشه نب صاعلا هلاخ لتق هنع هللاوضر رمع ناوردحأو ريمت نب دبع

 ةعسر ىبأ ةسشو ةشع ردب مو» اولتق مهنع هللا ىضر ثراحلا نب ديبعو ةزمحو ايلع ناو

 لاق م ةبالصلاو ةريغلا باب نم كلذ 0 مهبارقو ممريشع نم اوناكو ةبتع نب ديلولاو
 ىروثلا نع ( ىورو )هل نيدال هل ةريغال نهوقافنلا نم ةيئملاو ناميالانم ةريغلا مالسلاهيلع

 دبع نعو مهتبحاصم نع رجز هيفف ناطلسلا بحصي نميف تلز' اما نوري اوناك لاق هنا

 ثيدحلا ىفو اهالتو هنم بره هفرع املف فاوطلا ىف روصنملا هيقل هلا داؤد ىنأ نيزيزعلا

 نيم رجلا ن مانا ىلاعت هللالاق دقو ( مرجأ دقف تاوطخ عميس ملاظ فاخ ىشم نم )

 ماو مهملا سانلا فرق !.انناك ناو مهوداونال نيذلاىلا ةراشا 6 كئلوا 8 نومقتنم

 ىذلاى هولا ناميالاوهو اهف هتيثا ىا 4 ناميالا مهمولق ىف 8هناحبس هللا # بتك  امحر
 هيفو راعتسملا ناعالاك اديا لا لازب الذا ماحرالاو بالصالا قلخ ىلق مهل هللاهيهو

 الو امطق هيف تبا' باقلاىف تب ,انلا ءزجلا ناف ناءالا موهفم نع لمعلا جورخ ىلع ةلالد

 نامالا نأ اومعز ثيح ةيردقلا ىلع ةرهاظ ةمخج وهو هيف تبث حراوجلا لامعا نم ”ىش
 # هنم حورب 8 مهديىوق هلصاو مهاوق ىا « مهدبأو »© دبعلا امهلمعب لقتسي رفكلاو

 وهوبلقلا رونوا ودعلاىلع رصنلاوا ناءرقلا رون وهو ةياغلا ءادتال نف هللادنع نه ىا

 كرد نم صالخلاو ةيناحورلا ةعبفرلا جررادملا ىلا ءاقترالايف ةيغرلاو لاحلا ةقيقح كارداب

 حورلا ةايح للاهمحر لبس لاق ةادحلل اببس هنوكل احور ىمس كلذ لكو ةيندلا ةعيبطلا ملاع

 رك اذلا ةايحو رك اذلاب رك ذلا ةايحورك ذلاب حورلا ةايحو حورلاب سفنلا ةايحو ديسأتلاب
 اهراجشا تحن نم ىا # اهتم نم ىرجت تانج  ةرخ الاف # مهلخديو © روك ذملاب
 ه ايف نيدلاخ 8# لسعو رمخو ريشو بازا اءوج ىنعي ةعبرالا 6 راهنالا 8 اهروصقوا
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 وهف فداص ىنم ناك نأب دحاو ىلا وا ىناثلا هلوعفم « هلوسرو هللادا نم نوداوب
 ىنعمي ةدوملا نم هلعافم ةباحملا ةداوماو نونمؤي وهو ةفصلاب هصيص>تل هلوعفه نم لاح

 هللا داح نمي دارملاو اناث بلاقلاىف اهراثا رهظيو الوا بلقلا ىف نوكت ةلاح ىهو ةحلا

 ةداوملا فن نادجولا ىننب دارملاو ةعدتبملاو ةملظلاو قاسفلاو دوملاو نوقفاذملا' هلوسرو

 لك هبلطىف دج ناو لاحب دجوب الو عنتمي نأ هةحو كلذ ققح نأ ىنذيال هلا ىنعم ىلع
 دحمال لام: نأ زوجمو ريخلا دقفىف هتكر شا دوجومارتغ هدوجو ىئش الام لغجو دخأ

 فشك ىف لاق هتقيقح ىلع نادجولا مدعف مظنلا قابس هيلع لدبام ىلع ناعيالا قلماك اموق
 لبس نعو مهمكح ىف نم ةداومب اذكو رافكلا ةداوع دسف ناعالا نأ را وارشالا

 عدتبم ىلا سنأيال هناف هديحوت صلخاو هناا مح نم هرس سدق ىرتستلا هللادبع نب
 نمو ءاضغيلاو ةوادعلا- هسفن نم رهظيو هيحاصي الو هيراشي الو هلك اوي الو هسلاجم الو

 اهم ضرعوا ايندلا ىف نع بلطل عدتبم ىلا بيحن نمو ننسلا ةوالح هللاهبلس اعدتبم نهاد

 نء نامالا رون هللا عزت عدتبم ىلا كك نمو ىنغلا كلذب هللاءرقفأو ةزعلا كلب هللاهلذا
 ثيحب ةقفارمللوا ةرواحمال وا ةيداعلا ةعيابملل ةلءاعملا اماو برحياف قدصي مل نمو هبلق
 ىنعملا خبشلا نبا لاق اهعضاوم ىف ةبحت_سم نوكت دق لب ةمر>حع تسياف نيدلاب رضتال
 مهتلماعمو مهطلاخم زو نأ ىلع ةمالا تءمتجالبق ناف هللاءا دعا ةدادو عم ناميالا عمتجمال
 ايندو انيد هعفاتم ةدارا ىه ةمرلا ةداوملا نإ باوجلاف ةهرحلا ةداوملا هذه اف مهترشاعمو

 لوم ناكهنا سو هيلع هللا ىلصهللالوسرنع ( ىور ) زئاج كلذ ىوس امو ارفاك هنوك عم
 نا هنم مف حلا اموق دال ىلا ىحوأ امف تدجو ىناف ةمعن ىدنع رجافل لعجمال مهللا

 هذه كلام لدتساو اهاداعو امهفلاخ ىا هلوسرو هللاداح نميف نولخاد ملظلا لهاو قاسفلا
 ريدقتب هلك رشلاو ربخلا نوك نب نولئاقلا مهو مهتسلاجم كرتو ةيردقلا ةاداعم ىلع ةيالا
 ىصاعملاو رفكلا نورب الو هلعفل قلاخ دبع لك نا نومعز نيذلا مه ىنعي هتئيشمو هللا
 ةردق دبعلل مهتايثال لبقو هايأ مهتمفادم ةرثكو هيفن ىف مهتناامل كلذي اومسو هللا ريدقتب

 هللاداح نم ىا 4 اوناك ولو ه8 فاقلا مضي ىردقلا ذئنيح بسانملا نال ”ىشب سيلو داحالا

 ا < قومها طغاة رابتعاي عمجاو ٠ لوسرو ادخ نافلاخزا دنغاب هح ركاو ةيسرافلابو هلوسرو

 ' مدقالا مدق # مهءانساوا فه نيداوملا ءابا ىا 4 مهابا # اهظفل راتعاب هلبق امف دارفالانا

 نيذلالجرلا لها ةريشعلا #* ممتريشعوا 9 ابسن 6 مهناوخاوا ل ةبحم مكحالا مث ةمرح

 ةريشعلا راصف لماكلا ددعلاوه ةرشعاا نا كلذو لماكلا ددعلا ةلزنع نوريصي ىا مم رك

 سوماقلا ىفو افراعم وا ابرق رشاعملا ريشعلاو مم رثكتب لجرلا براقأ نم ةعامج لكل
 نولاوب النيدلا ىف نيبلصتملا نيتمؤملانا ىنعإ ىهتنا هتليبقوا نوند الا هيبأ اونب لجرلا ةريشع
 نا هللاب نامي الا ةيضق ناف مهريغب فيكف هلوسرو هللا نيداحم اوناكنا دعب ءابرقالا ءالؤه

 حاربجلا هابأ لتق ةديبع انأ نا ىور 5 ءوسلاب مهدصّمو مهلتش نألب ةيلكلاب عملا رجم
 مالسسلا هيلع هللالوسر بنج ىلا سلج لواس نب ىبا نب هللادبع نب هللادبع ناو ردب موب

 ا ولاا ا ا

 ( برششف )
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 هدك ١ ةيلغلاو رهقلل ليلعت و هللازا ف هزع ىهاظىف هلذا و ههجول هللا هكءوسب مهدصق نف
 ىوقلا مهطعب لاق هنايبنا رصن ىلع * ىوق ظ هفعض نظي ن٠ لاعفا هنايلوا عم مهلاعفا نال
 هكردبال و بعتالو بصن هسمالو هلاعفا ىفالو هتافص ىف الو هناذف فعض هقحابال ىذلاوه
 ةداضملا اهبالص و ةيبنلا ةدش نع ةرابع لصالا ىف ةوقلاو مارباالو ضَعن ىزجت الو روصق

 هدارصىف هيلع باغيال © زب نع وه ىلاعت هللاىلا ةيسنلاب ةردقلا امم داربو فعضلل

 دوب اط فرصت لاجم ناردار سك ٠ دوب ايريك هكرابز نأ هك ىمكح
 دقو نايحالا ضعب ىف نيملسملا مازمنا هجواف زجاع ريغ ازينع ايوق هللاناك اذاف تاق ناف

 ددشي ةران ىلاعتهللا نكل رفاكلاب قليالف فيرش بصنم ةيلغلاو ةرصنلانا تلق ةرصنلادعو

 | اهلازأو تاقوالا عيمجيف رافكلا ىلعةنحلا ددشول هنال نينمؤملا ىلع ىرخأو رافكلا ىلع ةنحلا

 ناكولو لطاب ءاوسامو ىت> ناميالا نأب ىرورضلا معلا لصحل تاقوالا عيمجىف نينمؤملانع
 لحأ, نع. ةنحلا .للاظاشتي هزم قدما, اذهلفا كاقعلا,و:كاؤتلا-و: 'كيرركتلا لطبل: كلذكك

 ةلكلشا رمااهنفام ”فلكتلاوةةئقاتتاهتقلا ناوكتلل, ايرفدكلا: .نحا جزعا يرحل 37 ناطفإالا

 ضع ىلع مدهيدق نمؤملا نالو هللادنع هءاون مظعيف مالسالا ةحص ىلع ةلادلا لئالدلا ىفرظنلا
 ىلع ةنحلا ديدشتاماو هدقل اريهطتو هيونذلا اصيحمم ايندلا ىف هيلع ةنحلا ددشت نوكيف ىصاعملا

 نمامو نيرفاكتلزجرو نينمؤملل ةمحر الثم نوعاطلاناىرتالأ بضغلالببق نه وهف رفاكلا
 ١ لضفلا و لدعلا ىرثا نأ ريغلدع ق>الهلالا لفف قباسالو لضف ق>الدلالا لدعقياس

 فالتخا نوكيدقو نطابلاب رخ الاو ىهاظلابامهدحأ قلعت دقو ةصاخ نطاوبلاب ناقلعتيدق
 قام نؤكب:قباتلا والا يت قده لغو لدتا ع نوكيتمو هانحاززا تلاكق انتل
 بقع مث مهنطا ونود هئايفصَأ يهاوظ ىلعهلدعرات | هناحبس هللا ىرجأ ةقوئخاللا رثخالا
 ضيوفت ةيهلالا ةمكحلا ةدعاق نه راص ىتح مهرهاوظو مهطاوب ىلع هلضف راثا داربابكلذ

 | دوجوم ريثك كلذو هرغص ىف عب ثيح ىئاجالاك اهبف نيفعضت_دمال ضرالا كل ام

 زان'ا نما مج نهاط لع قر نأ نادك ءاللعا ديرب نمل مكحلا ةيار لاك نف.هازهتساب

 كلذ ع ىلا كيداتَو بيذمو ملول ريهطتو موك رادمل ريونتو مهل ليمكت هيفاملَدعلا

 ن* ىأر ارج لهو مالسلا هيلع مدا ند رباك الا لاوحا عيش“ نمو ةيسرتلا دئاوف نم

 | اراكلا نآش ه6 ذذلت, لب كلذ قابس هب لتبلآو ةحيشلابناؤقالاب ةبنشإام هللا ءالب خوش

 دوب قيل ٠ ىايرد همهرك 2٠ دوب شوخ ليون تاس هج ىه

 ١ تافلاخم ىلع حاورالاو بواقلا لمحت اهناف ةرفاكلا سوؤنلا ء! دعا ىلا ةراشا ةي ”الاىفو

 | للان كتل :ماويشوءايندلا ةمح,ةملغإ اهحاول نهر ك كلا ا خلماو ةطلطظلا اتاقفا ومو ةطلوفلا

 | ةياف اهل للصحبت ركذلا تاوطسب ةرفاكلا سوفنلا ىلع بلغت ىتح اهديؤيو اهرصنن ىلاغت
 | تادادعتسالا فئاخص ىف بتك ىلاعت هللازال كلذو نيملسملا ةدلب ىف ةمذلا له اك ةلذلا

 مويلاو هللاب نوئمؤي اموق دجال 8 مركلاو لخغفلا باب نم كلذو سوفنلا ىلع اهتبلغ

 | ىلاعت هلوقف نينا ىلا د دفتماعر ادحتاو دخلا لكلوا مالسلا هيلع ينل ب باطخلا « رخالا
 تا ا ا
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 ضرا ةخبسىف تْش نا ناط.شلا دارا اذا ةراشالا لها صعب لاق نايذهلا و وهالا عامسب

 هنكا نجي قيشنلا نوكتف اهدارم ذافنا ىلع اهيرغيو اهبلا بني ةوهش ثلا لظنح ةرامالا سفنلا

 رك ذلاكلسم بلقلانيع ىرتالف ةعيبطلا ةملظ هبف لخدي نأب هيرو باقلا دلب ىلا محبف
 نوكياذهو هيلع نوعلملاباةو هدونجو سيدبانطو راص رك ذلانع بحجتحا املف هءافصو
 ايندلامأب نيدلا سما سبلي نأب هنييزتو نوعلملا رورغ ذاوحتسا هبيسسو ىلاعت هللا ةدازاب
 عمتجالذا نمحر لاو كلملانود ناطيشلاو هنيرق راصهقئاقد فرعيمل اذافإعلا قيرطن* هبوغيو
 لطابلا عم قحلا

 مب ىور دو» نمشد ىبور ردو+ 6 ون ىوس نك وداعا شرد رظن

 ىارس رد دو» نمشد هك دنيب وح ٠ ىاب تسود دهن مقر ماع

 امه دود> نودعتبو امهيعأ نوفااخيو امهنوداعي ىا # هلورو هللا نوداحب نيذلانا »©
 هادعتسال ادح اهأ لعجيف اهنم ةفئاط ىلع بلغيف ضراىف رخا عزان نم لعفامهعم نولعفيو

 ءانعالا مهما مهأر نم نظيف مهعابتاو مجناوعا ةرئكلالا كلذ نولقت الر اوتاك اليو ديسخ
 لقاسالاو دعابالا ه# كاوا »8 ىهاظلا رورغلا اذهل ايفن ىلاعت لاق مه“ .نعا دحاال نيذلا

 ىرتال نرخ لاو نيلوالا نم هللا قاخ لذاوه نمةملح ىف ىا «نيلذالا ىفؤ» ةداحلا نه اولمفإع

 ةيها:ةمزيغ هللا: نع تناكثيحو رخ آلا ةنعرادقم ىلع نيمصاختملادحأةلذ نال مهم لذأ اذحأ

 اوباكممااوسةرخالا ”زاتلاا تاذعزؤراسندلا ف .لةلاو ىدسلاب كلذو كيذك هداحم ن هةلذ تناك

 فانئاسا # هللابتك 9 ةقسفوا اوناك ةرفبك اكول وا اوناك ةقوس مهم لاق لو سراف

 مسقلا ىو كلذ ىرج ثرحو حولا ثينأو ىَهق ا نياذالا ف مهنوك ليلعتلدراو

 دارملاو ةوقلاو ةرثكلاب ةياغلا نظن مهلامل هدك ١ ىل وسر وانا نياغالإ» هب باحماع بيجأ

 ةيقاعلاب نوزئافلا مهنال 0 ةبان 000 ةيلفلاو امه دحأبوا ف.سلاو ةحجلاب ةيلغلا
 ملنم مهنم نال عيمجلل ةتباثب تسل ىهف فرسلاب ةيلغلا اما و ةرخ .الاو ايندلا ىف ة ةدبجلا
 أ برملاب بلاق وهف برحلاب مهن ثعب نه نيعون ىلع لسرلا ةبلغ جاجزلا لاق برحلاب يم
 دانا ةلغلا ملا ةيلغلا ىلا مضنا اذاو ةحلاب : بااغ وهف برحلاب ص ملنءو

 |” ةراذكانمشد/تتوود ها هي ارتب هرادوتسود نوح. تلاع

 نانا يجر. نيلوح اموري و ,فئاطلاو ةكفانا ةلاحتف خا نوتمرؤلا, لاقت ا: :لئاقم .نعو
 مورلانولظنأ لولسن. ىبانب هللادبع نيقفانملا سيئر لاقفمورلاو سراف ىلع ىلاعتهللا انرهظي

 مهف اوظن نأ نه اشطب هغاوا ددع شكرا مهنا هللاو اهيلع ملغ ىتلا ىرقلا ضعكك سراف و
 رمعتسنا لزالا ف هسفن ىلع ا ىلقبلا لاق ةب الا هللابتك ىلاعت هلوق لزنف كلذ
 ودين ثيغ ةيالولا ةرصن تايار مهيطعي و نطابلاو ىهاظلا نيطا.مش نم هن ا دعا ىلع هءاياوا

 هبرصتو لانس نيبواخم ءادعالا راص مههوجو نم قحلا ة ةيهروت عواعس ىه ىلا معايار

 هريغ تايار قيسست قحلا تايارو ادبا ةياغلا مها قا لها هللاهمحر ىهاط نب ركبودأ لاق
 هدالبل ةرامعو هدايعل اعزفم و هضراىف ادانواو هقاخ ىف امالعا مهلعج ىلاعت هللانال اعيمح

 (نش)
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 اهوناص ىتلا مهدالوا الو مهلاومأ رانلا اولخد اذا مهعفنتالو ةروك ذملا ةياقولل نيبذاك
 انسفنأ نع باذعلا نمفدنل اقح دمع لوغام ناك نا نولوش وا ايئدلاىف ام اورختفاو
 | نوئبالو لام هيف عفنيال موب. ةمايقلا موب ناف ةيأآالا هذه هللا ممذك أف اندالوأ و انلاومأب
 تافصلا نمركذ امب نوفوصوملا * كئاوا 8 نوؤشلا نم نأ ش ىف ادا دحأ قكبالو

 هللاب زح كئاوا هلوقلو اهلبق ىتلا لمجلل ةقفاوم واو ريغب ناءرقلا ناهرب ىف لاق ةحيبقلا
 هويستك | ىذلامهسك و مهلصاحاهبنوكلاهوكتلاموا اهون راقمو اهومزالمىا هيرانلا باحا»
 ادبا انهم .نوجرخمال  نودلاخ اهف مه ه8 بيذعتلا ىلا ةيدؤملا ةيدرملا ةّئيسلاب ايندلاىف

 رافبكلانم ايف نيقفانملا ريغ دواخل رصحللال ةاصافلا ةياثرو دانسالا ةيوقتل مهريمض و

 روبقزا ناقفانم همه ىلاعت ىادخ دزيكنارب هكار ىزور نكداي « اعبمجح هلام مون

 © نوفلحبف  نيعومم ىنمي لوعفملا ريمض نم لاح اعيمج و ه كيمزا سب دنك هدنزو
 هللاو اولاق مك نوصلخم .نوماسم مهنا ىلع ىلاعت هللىا يهل ةمايقلا مونوهو مويلا كلذفف

 هردصم ةرخ الاىف 4 نوبسحيو ف ايندلاىف  مكل نوفلحماك» نيك رشم انك ام اسر
 دقعي و هبسحيف هلابب رخ آلا رطخم نأ ريغ نم نيضيقنلا دحال مكحب نأ وه و نابسحلا
 نيضبقنلا رطخمنأ نظلا نكل نظلا هراقو كشديف ةيرتمينأ ضرعب نوكيو عبصالا هيلع
 بلج نه # ”ىثىلع »© ةبذاكلا نامي. الا كلن * مهنا 8 رخ الا امه دحا بلغف هلا

 مهلاومأو يلع نع اه نوعفدي اوناك ثيح ايندلاىف هياع اوناكاك ةرضم عفدوا ةعفن»

 هاغىلا بذكلاىف نوغلاملا # نوبذاكلا مه مهنا الا له ةيويند دئاوف ا نورحتسي و
 ممناَعَأ نأ اوعزوب بويغلا مالع .ىديني بذكلا ىلع. اورساجتكيح اهءاؤو مماظمال

 مهلغوت ىلع هيننثلا دارملاوهيبا“ف رحالأو نيلفاغلادنع هجورت ام هيدل بذكلاج ورت ةرجافلا
 مهنا وهنعاوهنامل اوداعل اودرولو ةايحالو انومهنع نوكفنسال ثيحن هب مهدوعت و قافنلا ىف

 اقوساهقسو اهعمج و اهلعتيلوتسا اذالبالا تذح نم هناطيشلا مهباع ذوحتساه# نو ذاكتل

 هتيعر مهلعج ىتح مهنه ديربام لكىف هل مهتعاطل مهكلم و ناطيشلا مهيلع ىلوتسا ىا افينع
 لاش ْنا سايقلا ناف سايق فالخ ىلع ىا قونتساو بوصتساكل دالاىلع ءاحامتوهو هيزحو

 ذاحتنسا” ارق :ةلعالاىتتر»ننع«نا:(يعو*) ساق ذاكعو  الاثفشا حيصف وهف ذاحتسا

 ىلاعت هتايسنل ءالبتسالاب ابس ناك ىا لوعنملا ىلا فاضم ردصملا # هللا ركذ مهاسنأف »

 حئابقلا نم ركذ امي نوفوسوملا نوقفانملا # كئلوا  مهتتلأبال و ممولقب هركذي رف
 ىذلا قيرفلا بزحلاو هب مه ىعأ اف نوعاسلا هعاساو ءدونج ىا و ناطيشلا بزح ٠

 نارسخلاب نوفوصوملا ىا 6# نورساخلا مه ناطيشلا بزح ناالا 8 دحاو بهذم هعمجم
 لاق ميلا باذعلا هلدب اوذخأو ميقملا ميعنلا مهسفنأ ىلع اوناوف ثيح ءادو ةياغال ىذلا

 هلغشي نا دبعلا ىلع ناطيشلا ذاوحتسا ةمالع خعاوشلا تاجردلا هللا هاون مع اشملا ضعب

 مايقلاو هيلع همعنو ههلاءالا ىف ركفتلا نع هبلف لغشيو سبالملاو لك ًاملانم ءىهاظ ةرامعب

 قحلانع هعمسو ناتهلاو ةسغلاو وةللاو بذكلاب هر ركذ نع هناسل لغشيو اهركشب
 بوو تداول اة سس ينو سرس و مجد جيم ل سسوس حم بح سل جست ٠
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 مدعل الاح دوهللا نه اوبل ياكم عقاولا ىف اراك ؟اوننكاناو حف انلذب نع رسل

 ةلجلاو رانلا نم لفسالا كرالاف نيقفاذملا نالال امو مهل مئافو مدعو اودقتعا امب مهداقتعا

 فلحلاو ةدهاعملا ةفلاحملاو موقرانيب دهعلا فلحلا *# بذكلا ىلع نوفلخيو 8 ةفن اتسم
 انا هللاو نولوش ىا نيع لك نع هبربع مث دهعلا ام ضعب نم مهضعب ذخ اب ىتلا نيعلا هلا

 بيجعتلا يكح ىف لخداو اولون بع فطعوهو مالسالاءاءداوه هيلع فولحلا بد كتاف نوملسمل
 © نوملعي مهو © هيضتشام روك اهبجلخ هددحلو فلحلا رركتت ىلع ةلالدلل عراضملا ةغصو

 ادمع ابذاك ضام كرت وا لعف ىلع فاحلا وهو سومغلاب فاحم نك ٍبذكةيلع' قولا نا
 نومقلا نال اسوم مهفلح لمح ملو رانلا ىف مث مثالا ىف هحاص سمخغي هنال قنوكنلا "يشن

 لامك ةديقم نوفلحم لعاف نه لاح ةلمعاو لاحلا ىلع اذه مهفلحو ىضاملا ىلع فلح

 نا ىلع ةلالد ديبقتلا هذه ىفو حيبقلا ةياماىف بذك هنا ملعيام ىلع فاحلا ناف اولعفام ةعانش
 ظحاجلاو مالغنلا ىلع ةمح نوكيف هملعي الام و عقاوال هتقباطم مدع ربل معيام ع دكتلا
 لجر نآآلا مكيلع لخدب لاقف هتارخم نم ةرجح ىف ناك مالكلاهيلع هنا( ئودو )

 ىلع نوألا ميدقتب قفانملا لت نب هللادبع لخدف ناطيش نيعب رظنيو رابج بلق هبلق
 فاحف كياحاو تنأ ىنمتشت م ىلع مالسلا هيلع هل لاف قرزا ناكو رفع ةدحوملا ءابلا

 بذكلاف تلزنف هوسام.هللاب اوفلحف هءاكأب قلطناف تلعف مالسلا هيلع لاقف لعفام هللا
 اباذع 0 كلذ بس 4 مهل هللادعا و مهتتف مدع وه ةياورلا هذه ىلع هيلع فولحلا

 باذعلا نم عون دارملاو خزود شت اب ترخنا ردو ىباوسرو ىراوخم ايدرد «اديدش

 اوناك ام ءاس مهنا # ةدشلاب هفيصوت” نم مظملاو اباذع ريك نم ةدافتسم ةيعونلاف مظع

 هولمصام ٌلثَم ىلع مم اوما و مهداتعا ىا ممركو اورصاو هيلع اون رع ىا * نوامعل

 لمعلا ىا ىخاملا نامزلا ىلع ةلاذلا ناك. نه دافتسم ءوسلا لمعلا نه لاحلا ىف

 فاحلا ىف نيعلاو ةجاحلا دنع اهب نوفلحمب ىتلا ةرجافلا 4 مهنامأ اوذختا و م,ءأد 'ىسلا
 نحن ىذلا سرتلا ىهو # ةئج © هدنع دهاعملاو فلاخلا هلعشاع ارابتعا ديلا نم راعتسم

 0 مهلاومأ بهنو مهلتق نمو نيئمؤملا نم امم نورتسي ةرتسو ةياقو ىنعملاو هرتسي ىا هبحاص
 مهناعال مهدادعا نع ةرابع ذاختالاف ٠ دئام نامارد ناشيا لام و نوخ هك انس ىنعي
 اهلامعتسا نعال ةذخاؤملا نم اوصلخترو امم اوفلحيل ةجاللا تقو ىلا اهل مهُيمو ةبذاكلا

 دبال ةنللا ذاخلا و ةنايخلاو ةيانللا عوقوب ةقويسملا ةدخآ و ملانع رخأتم كلذ ناف لعفلاب
 اوعنم ىا # اودصف ل هلوقىف ءافلاهنع برعتاك اضيا اهمبس نعو ةذخاؤملا لبق نوكي نأ

 مهدص و مهرفك ببسي # مهاف 8 مهدنع نيملسملامأ فيعضتو مالسالاىف لوخدلا نع
 لوالا ليقو مهاذعل رخآ فصوب ناندبع و رشحلا لها نيب ىزخم #* نيهم باذع وه
 نم ىا © للام مهدالوأالو مهلاوها مهنع ىنغت نل 8 ةرخآلا باذع اذهو ربقلا باذع
 نوفلحم مهنا ىنعي ءافك اذا اذك هنع ىنغأ لاش ءانغالا نم اليلق # أيش وه ىلاعت هباذع

 ( نييذاك)
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 ايف كلذ متكرت مكنا ىنعع ىغملاو ةيفرظلا ىنعي اهباب ىلع ذاو مهتبوت ماقم ماقام لاعقتالا نم
 اذا ىنعمي ليقو اذه دعب هه نورمؤت ام هوك رادتف هلضفب مكنع هللازواجمو ىضم
 نا نا الا هلبق ام بيرق وهو ةيطرشلانا ىندع وا مهقانعا ىف لالغال اذا هلوق ىف م ليقتسملل

 نع ببسم « ةاكزاا اونآ و ةالصلا اوميقاف © هعوقو اللاو هعوقو لمتحم امف لمعتسي

 ةيظاوملاب هدكح رادتف تاقدصلا ميدقت نم هب متمأ اهف متطرف ذاف ىا اولعف مل ذاف هلوق
 صاوالا رئاس ىف © هلوسرو هللا اوعيطاو قه ةضورفملا ةاكزلا ءاّباو ةالصلا ةماقا ىلع

 عفنلا ممتتل صيصختلا دعب ممعت وهو طيرفتلا نم كلذ ىف عقو ام رباجلاك اهب مايقلا ناف

 هيلع خال ةنطابلاو ةيهاظلا لامعالا نم نولمعت ىذلاب ملاع 5 نولمعت ام ريبخ هللاو ©
 افوخ هيلا اوعرضتو ةعمسو ءايرلال هتاضرمل ءاغتبا هب 8 سمأ اه اولمعاف هياع مكيزاجبف ةيفاخ
 ىلمعو قافنلا نم ىبلق رهط مهللا ةيوبنلا ةيعدالا نمو ةعجلا مون ةعارطلاب اصوصخ هتابوقع نم

 رودصلا ىنخن امو نيعالا ةنئاخ ملعت كلا ةنابخلا نم ىنيعو بذكلا نم ىناسلو ءايرلا نم
 ةراثا ةماعلا ةعاطالاب ىمالاب ةدارملا تادابعلا نيب نم رك ذلاب ةاك زلاو ةالصلا صيصخم ىف و

 تادابعلا عونا عيل ةحءاج ةيندبلا لامحالا سيئر ةالصلاناف اه ردق ةفاناو امهنأش ولعملا
 ديمحتلاو حيبستلاو ةءآرقلاو ةلمسبلاو ذوعتلانمو دوعقلاو دودسلاو عوكرلاو مارقلانم
 كلذ نمو ةدايعلا غ وه ىذلا ءاعدلا نمو مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةالصلاو ريكتلاو لياملاو

 نم نيدياعلا ةدابعب ظوفحم وهف اهم ىلامت هللادبع نم ةدادع ىهف ةغل ءاهدلا ىهو ةالص تيمس

 اهكرانل ليوو ةالصلا له ال ىبوطف اهم مورحت وهف اهكرت نمو نيضرالاو تاومسلا لها
 ىلعفةمرخلا ثمخ نم لاملاو لذبلا سند نم بلقلا رهطي اهم ةيلاملا لامعالاما ىه.ةاكزلاناو
 تاقدصلاىبريو ابرلا هللا قب هنال هسفنب ايدلاىف لاملا وب اهمو ةراهطلا ىنعع ىه اذه

 رنة رق رد : قفل ضمز), تيدا او اسي ناو تعا طلطب للاسترس لوو ع ام رك ال6
 كدحا ىبري اكاهبحاصل اهببري مث هنبمع اهلبقب هللا ناف ببطلا الا هللا لبق الو لالح بسك
 نات_سلاىف و ةدايزلا ىا ءاغلاىنممب ءاكزلا نم ىه اذه ىلعف ( لبجلا لثم نوكت ىت> هولف

 ىروخترسح هلرو نم ناجرُخحي 2020٠60  ىرخ ىبقع هك ىناوت ايندب
 راكن رز دنك ىقع داون دك نك اكن ءاذإ ىتك اها تن روف

 مهلا نولقتيو مهوحص انو ءايلوا دويبلا نوذخح نذلا نيقفا_ملا لاح نه بيحعت 6 رجلا #

 ةيؤرلا ةيدعتو لقعيو عمسي نم لكل وا مالسلاهيلغ لوسرلل باطخلاو نينمؤملا رارسا

 ىنعمب ىلوتلا نم 6# اولون' نيذلاىلا 9 ىركت ىمايا ىنعي رظنن ملأ ىا رظنلا مم اوك ىلاب
 مهو 6# مهيلع هللا بضغ اموق © دنتفرك تسود ىنعي اولاو ىا ضارعالا ىنعمال ةالاوملا
 ةدارا اه ادم سفنال ةكرح بضغلاو هيلع بضغو هللا هنمل نم ىلاعت هلوق هنغأينا اك دوهلا
 اذخ'الاوا ديعولا ىققحت وا ماقتنالا ةدارا وا ىضرلا ضيقن ىلاعت هيلا ةيسنلاب وهو ماقتنالا
 نيذلا ىا « مهام » ةم.نلاريضتوا رانلاب بيذغتلاو رارسالا كتهوا ديدشلا سطبلاو مل الا
 نوقفانم مهنال مهلع بوضغملا موقلا ن٠ ىا # مهنهالو ف ةقيتملاف # مكحلم © اولون
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 رم نبا نعو بهذ نم اه رادقم ىا ةريعش وا ةبح هلوقو نينمؤملا ىلع ةقفشلا نم
 رمح نهىلا بحأ تناك نهنه ةدحاو ىل تناكول ثالث هنع هللاىضر ىلعل ناك هنع هللا ىضر
 ملا رمح هلوق ىوحتنلا ةياو رببخ موي ةيارلا هؤاطغاو اهنع هللاىضر ةمطاف هعوزت علا

 هناو ”ىشثلا ةساغل ىف لثملا اهب نوبرضفل برعلا لاوما سفنا نم ىهو رملا ميم نوكسب |
 هللا بدأ نم ذوخأ» ءاسؤرلاو كولملل تاراثنلا ممر نا مهضعب لاق هنم مظعا كانه سيل

 ميسا ا

 ىدي نيب اومدقف لوسرلا مجان اذا اونءأ نيذلاهبأ اي لاق ثيح هلوسر نأش ىف ىلاعت

 ةيسرافلابو هك اسما نم نونمؤملااهمأ © مكل ريخ 8 قدصتلا 6 كلذ قه ةقدص ؟ اومن

 نردو ةبيرلا سند نم مكس شال 4» نيظأو هي ديازفس تعاط هك ارز اراوشسم تاسرتهم

 ةئيطخ لك سأر وهو ايندلابح مظعا نم وه ىذلا لاما بح نم 'ىثاسلا لخبلا
 ةلوق. نكلل دنا قعشي اذهتو دك اوم ناغاتكخب كنا ئازب رب هزيك ايو ةشافلابو
 دج مل نمل صيخرت هنال بوجولانع ىف * محجر روفغ هللاناف اودحم مل ناف ه» ىلاعت

 ىادخ سب ديهد هقدص هكىزي> دِساين ركا سب ةيسرافلاب ىنعملاو قدصت الب ةاجانملاف

 فلكت 5 هدب تسلل نهم اننكوواناكبا نبأ كلاي اوبك لم تاعشارهةنزأ عار ىلاعت

 ّنأ:ةيدالا ةذبنا ةادارزالا. لعا: بدأ ىلاغت اهللانا ةراشالا+ لحا-ضعب. لاق ٠ دبات قاطب :الام

 لذي دعبالا رارسالاو ةفشاكلا لع ماهفتساو ماهلالا ريسفن ىف مهخويث اوجانال

 مهواقل ريخ ةفصلاهذبب ةحصلا ناف ةدارالاو ةمحملا طرشب م ناعالاو مهل مهدوحو

 اوملعو ةدارالاو نامالا مهعمو مهقوقح مايقلا ضعب نع اوقعض ناف مهسوفنل رهطاو

 ةجردملا مهغاسي مهب ميحر وهو ريصقتلا كلذ نع زواح ىلاعت هللاناف ةقيقحلاىف هروصق

 ( ئالاا.ىلوملالاق.) راك الا

 رتعاط نمرخ نوزف تءاكّرَه خش ىا دوس هح ا

 ىهاك نت ثيوخ دوجو زاوج كب هك ىناوتنوج
 ىنعمو هوركملانم فوخلا قافشالا  تاقدص ماو ىدب نيب اومدقت نأ مقفشأأ يه

 عمل تاقدص عججو ىمالل ةفلاخم الو قافشالل ةاجانملا كرمت مهضعإ ناكر يرقتلا ماهفتالا
 ةرثك ىلا ارظن اينا عمحو اهنم 'ىث ةيافكحا الواةقدصلا درفأ ريسافتلا ضعي ىف لاقنيبطاخلا

 لوعفملا نوكحيف تاقدصلا مدس نم ىنغلا لها ايرقفلا مفْحا ىنعملاو ىحانملاو جاستتلا |

 هيلع ناطيشلا كدعي امل مدقتلا متفخأوا اومدقت نالربدقت ىف اومدقت نأو راصتخالل افوذحم

 ,عاشلالاق رقفلانم |

 8# قابلا ثراوللانلام اماف قافشاب علوت الو كيلع نوه 5-7 ظ

 نيا ديد ركن نوج سب ةيسافلابو كلذ مكحبلع قش و هب متمأ ام © اولعفت مل ذاف © |

 ةقدصلا دقت مكتنع ةطقسأو مولع الانف كلا لمخا نأب 6 مكياع هللا بانو » ارراك |

 مكحلا اذه قح ىف ريصقتلا مهنم عّس مل ذا ةقيقح ةبوتلا لوبق ىلع اهلمح هجوال هلال كلذو |
 ميه ىأر امل هنع هللا زواج بنذ مهقافشأ لن زاقحفلا هدو قدصت الب ةاجانملا تعلو نان

/ 

 (!نه )
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 ةومتملاك اذا رحال نعبر فو: لوز ءاطض وو زازا ككاو خت نودع .هيضوانلاباارتا لاك و |

 مهم ىدتقملا ىلع اهضرمع ىلا نيدتقملل داشرا هيفف ايؤرلا نم مكل ىربام لاخلا راسفتسا ارس

 نا لق ىتح كولساا .بابرا نيب اهريبعت و تاعقاولا رابتءا مظع كلذ نمو مهل اهوربعيل

 هللانا لاق ىلاعت هللاناف ربعي ملوا خيشلاربع ءاوس ه>.يش ىلع هتعقاو ضرعي نا ديرملا ىلع

 | ىلا اهيدؤي نا دبال ديرملادنع' ةنامالا ةلمج نم ىهو اهلها ىلا تانامالا اودوت نأ سعأب

 | مالكلاهيلع لاقام ىلع ىؤق رثأ ريستلا ىفو هكولسلةوقو .هل'ةليلج .ةدئاف نم. اهف امل: خبشلا
 قحتسملاىلع اهلبق اوقدصتق ىا « ةقدص 5 اون ىدي نيب اومدقف 8 تاواام ىلع ايؤرلا
 وطي: هتحاج ماما, لجرلا !همدخ وعقل كربلا تضل طك شفا: ضر تسلا: يح راو لوك"

 | ليختلا لبس ىلع نادي هل نمت راعتسم وهف هتجاح لبق ديرب ميأللا هب لزنتسيو ميركلاب
 | ضرع متدرأ اذا ريسافتلا ضعب ىفو ةديبخحم ىدي نيبو ةيانكلاب ةراعتسا 5 او هلوقف |

 | مروما ىف اعفنو مكل ةوق كلذ نوكيل ”ىثب كلذ لبق اوقدصتف مكل اهربعيل هلع ك ايؤر
 | ةقدصلامدقتب هللامهرمأف هولماو هوءأسا ىتح لاؤكاهيلع سانلاروك ١ نيحتلزت ةيالاو

 مظعقرمالا اذهىفو هحشلف ىنغلا اماو هترسعلف ريقفلا اما سانلا نهريثك فكف ةاجانملادنع

 بحيو قفاناو صاخلا نيب زيعلاو لاؤلاىف طارفالانع رجزلاو ءارقفلا عفو لوسرلا

 متقفشا» ىلاعت هلو خسن هنكل بوجوللوا بدنلل هناف فاتخاو ايندلا بح و ةرخآآلا

 فاتخاو خسانلا نأشوهام ىلع الوزن هنع خارتم هنكل ةوالت هبالصتم ناك ناو وهو ةيّآلا
 مايا ةريشع هنارهاظلا و راهلانه ةعاس ناك ليقف خو_فملانع خسانلا اخ اج > رافع لف

 ىلذء دحا انت لعاب ةجال سل ةئاتك ىف قانا كاقيفنا اهنعرتلا ىجد و لغا نع عوز

 مهارد ةرشع هب تيرتشاف ةياور ىفو هتفرصف راشد ىل ناك ىدعب دحا اه لمعي الو
 لك ىا و ىدي نيب مدقا تنك ىتعي مهردب تقدصت مال_بااهيلع هتيجان اذا تنكف

 ىف هب قدصت ىاكلالا مك ةنسحلا لاصخلا نم ةلصخ هلأسا و مايا ةريشع ىلا اهرد موب

 قف مل هنا ىلع لوم بوحولاب لوقلاىلع وهو مالسلا هيلع هللا ل وسر نهلأَع تالك ع

 قافشالاوا اهلا جوحلا مدعلاما تاياورلا ضعب ىف مايا ةريشع ىهو هنده ىف ةاجانم ءاينغالل

 نظي الو ريسافتلا ضعب ىفو قافٌثالل ناك ناو ىمالا ةفلاخم مزايال ئيريدقتلا ىلع و |

 الك قدصتلا ىلع مادقالا مدعل اذه مهنع هللا وخر ةباحصلا نم هريع لمع مدع نا ناظ

 ريئاتدلاو مهاردلانم فولأب امهنع هللاىضر ناع و ركب ىنأ ةقدص روهشملانمو فك

 هلعلف اه ريغ اذكو نيرانمدوا رانيد قدصت ىلع هنأش اذه نم مده الهف ةدحاو ةرم
 هعم مكتلاو كرابملا هسلجم ىف سواجلا ىناننال اذهو ذئنيح ىوجنلا تضتقا لاح مهب مل

 مدع ىضَتَسال صاخلا مدعو صاخ ملكت ةاجاملا ذا ىوحنلا نودب ةيويندوا ةيشدد ةحلصل

 لاقف هللالوسر ىتاعد ةي الا تلزن امل لاق هنع ةفاىضر ىلع نع و ىخي ال م ماعلا

 ةبح تلق مكف لاق هنوقيطي ال تلق رانيد فصنف لاق هنوقيطي ال تلق رانيدفف لوقت ام

 كلاب ىنامو كلاح ىلع تردقف هيف كدهزل لاملا لاق ىل>ر :ىا ديهزا كنا لاق ةريعش وا
 1 معصوم دج: هرج دعب نوم معك هي ص مع حو ع تع حت صدم



 نءسيىح هفاعت نأ سرفلا ريمضتو ريسلاعيرسلاسرفلا داوجاو هودع ىف سرفلا عافترا |
 سرفلا ةياغو ليخلا هف رمضي عضوملا رامأملاو امو نيعبراف كلذو توقلا ىلا هدرت مث |

 ىسك اب ةاجاملا  لوسرلا مجان اذا 9 صلاخلا ناعالاب « اونما نيذلااأ اب ه» قابسلاىف |

 < 1١05 55> نورعسملاو -نيناثلا هنأ

 دنع مالكلا امهنع هللا ىشر سابع نبا لاق اك تاجردلاىف هيلع فوطعملل ةكرشال هنا
 اما تاجرد باصتناو تاجرد مهعفريو ىارمضم لعشب للعلا اونوا نيذلابصتنيو مكتم هلوق

 ىلعوا فاضملا فذخ تاجرد عفر ىا ةيردصملاىلعوا تاجرد ىلا ىا ضفاخلا طاقسا ىلع

 هنولمعت ىذلابوا مكلمعبىا  نوملعت امب هللاو  تاجرد ىوذ ىا لودوملانم ةيلالا

 ءايروا اقافتوا اصالخا هتيفيكآلو اعونوا اسنج هتاذال هنم ”ىث هيلع ىنخال ملا 86 ريبخ

 ههادنفلا اضتالفا دل اككينو قشنو لعكس يزن و يه كو اا لق "هعيكمالو ةعلتسوا
 بلطو ةعاطلاو حسفتلانم ديالف ههركتسا وا ىمالاب ليتم مل نا اديدهت مهضعب هلعجو

 هم دق ىلاعت هللانال رضاحلاو سلاجملاىف هريغ ىلع ملاعلا مدقترس ةياالا نم ملعيو فيررمشللا يلعلا

 ردبلاةلل رمقلا لضفكدباعلاىلع ملاعلا لضف ) ثيدحلاىفو ةيلاع هتاجردلعج ثيح هالعاو

 تاليوأتلا ىفاك هللاف ىنافلا دياعلاىلع هللاب قابلا ملاعلا لضف ىا ( بكاوكلا رئاس ىلع
 ىلع ىلضفك دياعلا ىلع ملاءلا لضف دروامىف ةفشاكملا لع دارملا ىناعملا نيعىف لاقو ةيمحنلا
 انورقم ناكاذا هب دعب اعا لمعلاذاهلاطرش هتوبثل لمعلل بت ةلهاعملا لع وهو هريغذا ىتما

 ةفاسملا عطشالو رودي ةنوحاطلا رامك. ملع ريغب دبعتملا مهضعب لاق ةلماعملا لعب

 ىاذانا تلساوتود لمه اقوح..* «”قاوخ قرتشت هكنادنح مع

 لحعلاب نورقملا ملا دارملاف غلا حادمب ثيحو

 نشب تعفر شيب لع اركسه . دوب لعب ىميدآ تمفر
 شيوخ تمبق معين ورفادزاس ٠ تسواشنادب ىسكىه تمبق

 ( مهضعب لاقو )
 لاع مع زعو تسا ع دب ع نع 4ك ًالابزحلا تشك مولعم هن رك اسم

 معلا كلردا نم تاف ليث كاذ مملاهاف نم كردا 'ىش ىا ىرعش تبل ءانكلللا ضب نعو

 الإ هحنالف ركذ معلا هنع هللاوضر ىرهزلا نعو ريصي لذ ىلاف لمعب دطوب مل مع لكو

 ةنللا لخدا ملاعي تسل هل لاَ ةنْكلا باب ىلا نمؤملا ىهتنا اذا لتاقم لاق .لاجرلا ةروك ذ

 لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىلأ نعو ساذلل مفشاو ةنملا باب ىلع فق ملاءلل لابو كلمعب
 لس ذأ نما لللر ككأ تلألفم رعأ ن“الاو. ةلكرا ةئام يطأ نأ نما ىلا: سهلا اةلألم رعأ كال

 لو سو هيلع هللاىلص هللالوسر انعمس امهنع هللاوضر رذ وناو ةربرهوبا لاق ةعكر فاأ
 رايتاباما تاجردلا عيمج نا رعاو ديبهش وهو تام لاحلاهذه ىلع ملا بلاط توملاءاح اذا

 ملاعلا نيب مالسلاهيلع هلوقل اهددعت رابتعابوا ةيلاع ةجرد ىنابر ملاع لكل ناف اهباأ ددعت
 ةلمهملا ءاحلا مغب رضحلاةئس نيعيس رمضملا داوطارض> ةجرد لك نيب ةجرد ةئام دباعلاو

 مالسلاهيلع هتاجانمىلا ةيعادلا ةمهملا مكنوؤش ضعب ىف ارس هوهتااك اذا ىا ٠ نفك زار

 (ارس)
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 سنج نه ءازحلا ناف اهريغو ريقلاو ردصلاو قزرلاو ناكملا نمهيف حسفتلا نوديرلام لك ىف

 هللالوسر سلجم ناك ءآ وس رج الاو ريخلل نوملسملا هيف عمتجا ساجبلكف ةماع ةياالاو لمعلا
 همالكعامسا ىلع اصرحو ماللاهيلعهنم برقلاىف اسفانت نوماضتس !وناكو مسوهِبلع هللا ىلص

 اوحسفت لوقو فصلا لجرلا ىنأيو ةازغلا زك اسعىف نوماضتي اوناكو برح ساجيوا
 قحأ ناك نآو دحاو لكزاو ةعمجاموب سلجوارك ذ ساجموا ةداهشلا ىلع مهصرحل نوبأيو !

 ثيدحلاىفو هعضوم نه قيضااهج رخيف كلذلذأتب ملام هيخالعسوب هنكل هيلا قيس ىذلا ناكع

 ةياور ىفو اوعسوب و اوحسمن نكلوهيف هفلخم مث هسلجم نم لجرلا كدحا نميشال )
 لخذ ءآرقفلانم الجر نا لبقو ( اوحسفا لقبا نكلو ةعمجاموب ءاخأ ؟دحا نميقال
 ىأرفهبون هيلا ىنغلا ضبق هنمبرق املف ءاينغالانم دحاو بنحم ساجم نأ دازأ و دحسملا
 ثح هيفو هرقف كيدعيو كانغ هيدعي نأ  تنشخأ ىنغال لاقف . كلذ مالتسلاةئلَع هللالوتر
 ليقاذا و  اربغ اثءش اوناكذاو سلاجملافف مهل ةعسوتلاو ءارقفلاعم سولجلاو مضاوتلا ىلع

 نيتحتف ريشنلا اذكو سافلاك زشنلاوا زمثن ناكملا ىف عفراو ض,م اذاىلج رلازششن لاقي يا وزشنا

 ع عف رازشان باقو هرقمنع نالفهنمو ازشندصقاذانالف شنو ضرالانم عفترملا ناكملا

 #«اوزشناف## كدعبءاج ند ىلعىا نيلبقملاىلع ةعسوتال اوهوق . مكل لبق اذاو ىناملاوابعر هناكم

 نيصخشلادحاىحتتي ةعسوتلا لصحال ثدحم تناكو ةمحازاا ترثك اذاىنعي اوهوقو اوعفتراف

 اولفاكتالو اودرتنلاف ماعلا لاس !اويش د دقت انضم ز:ز نإ نور ةعاطعا رهو انا روع
 هيلاةيعاد ةرورضلر خا عضومولا اهنم اولقتناف مكعضاوم نع اوموقمكل ليقاذاوا مايقلا نع
 ناك مالسلا هيلع هنأ هديؤيو مكناوخال اوعسولو مكسلا< نم اوموقو هب كسحأ نه اوعيطا

 ماقأفنالفايو نالفاي م مالسلاهلع لاقف مهل اوعسوب لف مهنه ةعاج تلبقأف ردب لهأ مركي

 ادحأ ميغ نأ لدعلانء سيل هنأ نوقفانملا ضاغتف ردب لها نع نيليقملاددعب سلجملانم
 ىف ةيهاركلا مالسلاه ع هللالوسر فرعو هسا نم. مقأ نما ىلع: كلذ قش هشلخم نم
 اوضهناىا اوزشنالق اذاو لاهو ماللاهيلع لوسرلاوه لئاقلاف ةي الا هلل!لزئاف مههوجو

 هيف ناكترالاب هللا لوسر اولممالو اوضهناف هنع ضوهنلاب مترما اذا هللا لوسر سلجم نع

 اوضهناف ريخلا لامعا نم كلذ ريغ وا ةدابثلا وا داهحلا ىلاوا ةالصلا ىلا اوضهنا وا
 باوج هي مكنم اونما نيذلا هللاعفرب © هريغو لوسرلا مي لئاقلاف اوطرفتالو اوطبنمالو

 رك ذلانسحو رصنلاب هللا مهعفري ناوخالل ةعسوناو ىمالل ةعاط كلذ لعف نم ىا ىمالل
 هعضوربكت نمو هللا هعفر عضاوت نم نال ةرخ الاىف نانملا فرغ ىلا ءاوبالاو ايندلاف

 عفريو ىا # ٍلعلا اونوا نيذلاو  ةيونعملاو ةيروصلا ةعفرلل ةلماشلا ةقلطملا ةعفرلا دارملاف
 ىتح مهناكم ومسو مهنأش واعىلع ةلالدال ماعلا ىلع صاخلافطع ن.وهف ةصاخ مهنه .ءاملعلا
 ١نم اوعمجام بسب ةعفرص بتاصو ةيلاع تاقيط ىا تاجرد #2 نحا سنح مهعاك

 ىراغلا لمعلاءؤاش كردي الةعفر دينصهب نورآملا لمعلل ىضتَس هتجرد ولعل لعلاناف لمعلاو

 ريرةتلاذه نم معف هريغب ىدتشالو هلاءفاىف ملاعلاب ىدتَس اذلو حالصلا ةيافىف ناك ناو هنع
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 هنزحأو مضلاب ان زح مالا نازك حرفك نزحو ناد عملجاو مهلا كرحيو مهلا نزلا

 ةنوشخوضرالاىف ةنوثخ نزحلاونزحلا بغارلا لاقو انزح هيف لعجهنزحو انيزح هلعج

 ةردّصلا تنمخب لق 3 ةنوشخلا رامتعالو حرفلا هداضيو ملا نع اف لصحم ال سفنلا ىف

 موبناصأ ةبكتف ام :| مهمهوتب نينوزح نينمؤملا ناطيشلا ةلطحلا لاك قيماو:ةرجاناذا

 ىلا وزغلا ريب دن ىف نيرئاف كلذ نيملأتم اولتق مهراقأ ناو اويلع مهنا نع نأ ىنعيي مه ريس ىف

 نود نانثا جانتي الف ةثالث مك اذا ٠ ثيدحلافو نينمؤملا بولق شوشي ام كلذ ريغ

 رضي ىذلاب ه6 مهراضب + ىجانتلاوا ناطيشلا ىا *# سبلو هه هزم كلذ ناف امهحاص

 تزيح نانفؤم“ هكا ف رتجا قمياعإ نرنضلا نم ايبغاواءادشالا نع أشم نينمؤملا

 ةمظاف نا [يااو !كةةيسوعاو قاوم هذارأ ام. ىتا:هتداواؤ_هتتيشع ا هي هللانذاب الا »

 هثعل روزح تلطأ ند دلك أ امهتغانهللا ىف نيسحلاو نيكلعا ناك اهنع هللا ىضر

 لاقف ايؤرلا كلم ليربج وه لأسو مالسلا هيلع هتلأ-- تدغ املف انا امهلا هللالوسر

 توملا ىضَعب نأ وهو هتئيشمي ىا هللاذإب الا فاشكلا ىفو ناطيشلا نم هنا ملعف هب ىل عال
 نرخلا:ناءا ةلق.نركلا رزض نبا ةمحقملا :ةلئسنالا ف :لاق ةازعلا»ىلغةئلفلاو :١ جراف", ىلع

 هتيقاع تناك اذا ررضلا ذا ةيلوصا ةتدكن هذهو ةقيقحلاىف انزح نوكيال هتبقاع تملساذا

 باوثلا هتبقاع تناكاذا ررضلاذا ةلوصا ةتنكن ءذهو ةقيقحلاىف ارريض نوكيال باوثلا
 ةقيقحلاىف اعفن نوكيال باذعلا هتبقع تناك اذا عفنلاو ةقيقحلاف اررض نوكيال

 اولابي الو هب اوقثيلو هيلا مهروما اوضوفيل * نونمؤملا لكوتيلف © ةصاخ ه هللا ىلعو و
 هكىوكم ىوخدنت مصخ نخس اب ركد ٠ اهررضو اهرشنم مهمصعب ىلاعت هناذ مهاوخ
 ةرامالاسفنلا ىحان ناطبشلان ا ىلا ةراشا ةي الاىفو تسسن ىباسح نازا ارام سا لها

 ردصلا قيضو ٍبارطضالاو نزحلايف حورلاو بلقلا عقيل اهوحنو تاضراعملا اهل نيزوو
 ىلاعتهللا ةاجانع نمنامر حبو توكلملا ملاعىف ريطلاو ريسلا نع ةضراعملا مؤشنمنا دعاقتيو
 سفنلا ف ىهف ةفلاخم لك نا ملعي هنم و هديبأتو قحلا ةيارب ناسورح امهنكل رسلا ملاءىف
 0 ير --- جانب 0 ةيلاال 0 ناجي تا

 0 رثؤملا 2 و نكل امك اد ةحلاعملا ىلع دنعلا نكملف في دكه

 ناك لئاق ىانم « مكللبق اذا 9 نيصلخلا ىني ه اونما نيذلا اهمأ اي 8 ىلاعت هللاوه

 اذكو ٠ سلخ ردنتشن خارف و ندرك خارف ىاج حيسفتلا #« اوحسفت  ناوخالانم
 اوماضتنالو ضعب نع مكضعب حسفبل اوءسوت ىاماللاب بلاووب ىدعي حسفتلا نكل حيسفلا

 نالفو ةصخر و ةعسوىف ىا كنبد نم ةحسفىف تنأذو حنت ىا ىنعا حسفا مهلوق نم

 ريقفلال وش ٠ ليش قلعتم داشرالاىف لاق * سلاخلاىف »8 قلخلاعساو ىا قاخلاحيسف

 ىلع ىفإ ىدعي حسفتلا ناب رداصملا جاب ىف مر قيل نال ا وحس هلوش قلعتم هءارهاظلا |

 ىا ى« ىل هللا سف ِه مدرص دب ر_ دينك هداشك ىاج س ! ,ب «تاوحفافوط اغن اهنا هيلا ان لذ |

 ( لكف)
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 بحي هللا ناف قفرا ةشئاع اي مالسلا هيلع لاقف نعالاو ماذلاو ماسلا ىلع تلاقف دوهلا لوق
 مكيلع تلقف مهباع تددرام تعمس الا شحفتلاو شحفلا بح الو 'ىث لك ىف قفرلا
 أ! رحاول ضرعت نف ةرثؤم مهسافنأ ناف نيلماكلا ةثرولا لاح هيلع سقو مهف ىل باجتسيف
 ناتسبلا ىفو هسفن ءوسل ضرعت دقف ءوسلاب من

 دوب هدامر“ ريش وأ لوهزا 1 دوب هداتفا رد ىهاجم ىزرك

 تفكو تس تفوكشرسو ب .. ...٠ تفخم ىارزو ةايرفز ٍتش.همه
 سر دايرف زوما( ىهاوخشب هك 11ه... نيك ادالوف, ىدتسز زك هوت

 ىمح تتسدز دلاشب اهناج هك ٠0 ىمهرم دهن تشير ناج رب هك
 هاجم ىداتف رب مرجال رسب ٠ هارب عدلا هاح ىمه اراموت

 .ركيدكي اب ديبوك زار نوج © متيجانت اذا 8 ممولقو مهتتسلأب « اونما نياذلاأ اي
 دوهلاو نوقفانملا هلعشب م 4 ناودعلاو منالاب اوجانتن الف » مكتاولخو مكتيدناىف ىنعي
 لاق لوسرلا ةيصعم نع ءاقتالاو نينمؤملا ربخ نمضتب اب ىا # ىوقتلاو ربلاب اوجانتو
 هللا اوّمتاو 8 ركتملانع ىهنلاو فورعملاب س'الاو ناءرقلا ةءارقو هللارك ذب هلفاهمحر ليس
 امو نوت أنام لكب مكيزاحبف اكارتشاوا الالقتسا هريغ ىلاال هدحو # نورشت هيلا ىذلا

 نا ىلع ةيآالا تلد ٠ توهزا سب دش ديهاوخ هدرك عجوا ىوسب ىنعي ٠ نودذت
 ىلع ةحاباو ابابحتساو اياحما هوجولا ضعب ىف هب رومأم لب اقلطم هنع ىهني سيل ىجانتلا
 ااطملاذلا هنم برقلاو محرلاىلوملا وهو هنع ءاقتالاب هللايمأ, فيك ليق نا ماقملا ىغتقم

 هيلا لابقالا ىعدتسي هيلا ريشملاو بانتجالا بجوت ىوقتلاف بر املا ىصقا هب سنالاو
 ديعلانا لق ناف اهريغوا هللارهقواهللا باذع اوهتاو ريدقتلا اذا افاضم مالكلا ىف نأبا يا
 ىلاعت لاق مك هيلع ردا سيل هنكل هيلا عرس“ ال رهقلاو باذعلا نم صالخلا ىلع ردقول
 نوكي اما ىمالاو هلضفا دار الف ريم كدرب ناو وه الا هلفششاك الف رضب هللاكسسع نا

 ىصاعملاو بونذلا نمببسلا نع ءاقتالا دارملا نب بيجأ اهعسو الا اسفن هللا فاكيال رودقملاب
 مثالا نم نيرادلا ىف هرهق ىضتشو هللا باذعىلا ىغشام اوقتاو دا رملافيصاعلادعلا نع ةرداصلا

 صمالاو باسسالا ةرشامم نعىبنل ادا رملاف كلذل بجوملاب بسلا ىهىتلالوسرلا ةيصعمو ناودعلاو
 | الف هل دبعلا قفو ناف هل هللا قيفوسس نوكي اما ءاقتالا كلذ نا ىلق نا اَنَع بانتجالاب
 هناب ببجا رودقملايف نسحم اما ىمالاو هيلع هل ةردق الف هقفون. مل ناو هب مالا ىلا ةجاح

 | قباسلا رايتخالا هلف 'ىث رايتخاىلع اه رده ةيئزج ةدارا هليهوو الواق حلا هملع ىلاعت
 نايبصلا ىتح دحا لك هيلع علطي سما راتخلا لعافلاىف رابتخالا دوجووولاعت هللاةدارا ىلع

 «6ناطيشلا نم  نزحيل ةنيرش ناودعلاو مثالاب ىجانتلا ىهىتلا ةدوهعملا «ىوجنلا اماو»
 رخآ ربخ © ونمآ نيذلا نزحيل 96 هنم اهن 'اكف اهبلع لماحلاو اهل نيزملا هتاف هريغ نمال ِ
 عبارلا نم امزال نيتحتف نزحلانمال لوالا بابلا نم دعتع وكس اهدا مضلاب نزلا نم

 سوماقلاىفوهلوعفملوصوملانوكيف نونزحت متت أ الو مويلامكيلعف وخال دابعاي ىلاعتهلوقك
 عسان 75  نايبلا حور
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 كلذ لاثءاو نيخيشلا بو ةيؤزلا ةلاحيتتساو رس ام 5 8

 دوهملاىفتازن 6 هنع اوهن امل نودوعي مث ىوجحتلا نعراومنيذلا ىلا رث ملا ل ىهتنا لكشم

 اوأر اذا مهنيعأب نوزماغتبو ةسمخو ةثالث نوقاحرو مهني امف نوجانتي اوناك نيقفانملاو
 باطخلاو موهلعف لثا اوداع م مالسلا هيلع هللا لوسر مهاهسف مهوظيغي نأ كودبرب نانمؤملا
 هدد مهدوع ررات ىلع ةلالدال عراضملا ةغبصو مهلاح ن٠ بحعتلل ةزءهلاو لاوسولا

 نحتو ةللل تاذ مالسلا هيلع جرخ هنع هللاىوذر ىردخلا لاق ةبيحفلا هتروص راضحتساو

 لاجدلا ثيدخىف انك انا هللاى لا"انينانلقف. ىوحنلا نع اوهنت ملأ ىوجتلا هذه لاقف ثدحت
 أ زارو 6 نوجانتيو # ةا ارملا ىنعي ىف !كرشلاوه هنم مكيلع فوخأ وه ام كربخاالألاق
 همكح ىفلخاد نودوعي هلوق ىلع فطع 6 لوسرلا ةيصعمو ناودعلاو ميالاب لف دنيوكيم

 ةيصعع صاوتو نينمؤمال ناودعو هسفنىف منا وه امم ىا نيدلاىف هررضل نع اوهن امل ناو
 ونرب نوجو ه5 كؤاج اذاو هه ةعاطلا فالخ ةيصعملاو روجلاو ماظلا ناودعلاو لوسرلا |

 ردصم لصالا ىف ةيحتلاو دننك مالسو تحن ارت هن كويح 9 ىوجنلا لها ىنمي ٠ دينا

 ليق مث اهب ءاهدلل لمعتسا مث ةايح كل لعج هللا كاي> ىنمف ةايحلانف رابخالا ىلع كايح

 ببسوا ةايحلوصح نع جراخ ريغ هعيج نوكل ةيحن ءاعدلكف مالسلاىف بلغف ءاعذ لكل

 كيب نأ هللانم مش مل 'ىثب ىا * هللادب كيحب ملاع فه ةرخ الاىف اماو ايندلاق اما ةايح
 نومهوب مهو ٠ ريشمشب لتقاي تسا كرم ء دوهلا ةنلب ماسلاو كيلع ماسلا نولوقف هن

 ةياورو واولا نودي. مكيلع لوقيف مهماع درب مالسلا هياع ناكو كيلع مالسلا نولوش مهنا

 ةموعنلا نه ةياهاجلا ةيحن وهو احابص علا نولوشوا ىناعملا نيعيف اذك أطخواولاب مكيلعو

 اوفاتخاو نياسرملا ىلع مالسو لوش هناحبس هللاو هيف ضؤبال انيل امعان كحابص رصيا ىا

 صالا ىهاظل بجاو وه ةداتقو ىعشلاو سابع نبا لاقف ةهذلا لها ىلع مالسلا در ىف

 كالع 0 لوش موضعإ لاقو كيلع لّقف تددر ناف بجاوب سبأ كللام لاقو كلذ

 نيسل ريكي [كلع,مالثسلا :ةرلا "لو ةنكيلاملا 7 ضمبلاقوز كنغ عفرا ىا ماللا

 للان ذعي الو 8 كدنع نم اوجرخ اذا مهيب ايفىا :6 مهسفناىف نوازقو ف ةراححلا ىنءي

 ىلع اننءا رب انرهشبو انيلعبضغيو هللا انبذعي اله ىا اله ىنمع ةيضيضح الول ني لوقن ام
 | اباذع « منهج © ارتاشيا تسا سب * مسح © اقح اين ناكول دمحم ىلع رشلاب ءاعدلا

 اهنولجدب 4 امتواصي ول ها افك ]ذا ةيبحأ نما عيعتلا ف منهج مهفاكو ممسحم ىاربخو أدتيه

 فافختسالاو مهب ءازهتسالا دارملاو ةمكل مهيذعت لجمي مل ناو ةلاخت الاه رح نوساقو

 ءافلا ناريزقلا ناهرب ىف لاق مهج ىا 4 ريصملا سيف 2 مماعا مدعو مهرفكل م : أش

 نبرسفملاضءب لاق ىهتنا من4+ وهو هيلا اوراصام ريصملا سّديف ىا بسقعالا ىنعم نه هيق امل |

 ضعب نا نوملعي باك لها اوناك مناف ماعلا نم مهدنع امع اولفغام ةلمح نم كلذ مهلوقو ظ

 «ىهتناىلاعت هللادنع اهملع ةحلصمو 0 مهيذعت لحءي لو هوذاو هتما هاصعدق ءان بالا

 كنق اع هللا وضر ةشئاد ١ نا ىور < ماسالا بي هللالوسر ءامد بيحتسي هللانا م
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 نينثالاك رك ذ ام لقا ىا # كلذ نم ىندأ الو 8 لاقف مكحلا ممع ل ىوهلاو سفنلا

 | # ثك | الو »8 ددع هسزادشاب رثك هنو ةيسرافلابو هسفن حاتم اضيا دحاولاناف دحاولاو
 مهني ىرجنام ماعب عامسلاو ماعلاب نيجانتملا عم هللا ىا # مهعم وهلا # ا-هقوف امو ةتسلاك

 مهعم روضحلاو ةدهاشملانع ىلاعت دقو مهرضاو مهدهاشم هنأكف هيف مهام هيلع ىنخم الو
 ضرالات م اوناك ولو نك امالانم اوناك ناكم ىا ىف ىا 5 |وناك امنا ١ اينامسج اروضح

 ادعبو ابرق ةزكم الا فالتخاب توافد ىتح ىناكم برقل سبل ءايشالاب ىلاعت هملع ناف

 شون نانا نوعا مذ شم نيؤد "مر ىو و نفع ذل تق نا
 ساساارتا هم دوخ سابقرب 206 سايق زا تسرود هدنباب ق>برق

 نيرد نيملاعلابر هكىدوب فيرشت نبا دوخ اردمحا تما نانمؤم رك ٠١ نيفراعلا ضب لاق

 بادصاىدوب مامن مهعم وه هلوق ىلا مهعبار وه الا ةثالث ىوحت نم نوكيام هكديوكيم هروس

 ةسمح نولوقو ممماك مهعبار ةثالث ٠ ديوكمم تلزنم لاكو ناشبا تينر لالجإب ار فهك
 سخا ناك نم نيبو مه.ءداسو مهعبار هللاناك نه نيب قرف نم © رظناف -مملك مهسداس
 | هسياج نوكي نأ ىف ريخا نا ماعي نأ ةيعملا نم نمؤملاةظحو مهسداسو مهعبار تاناوبلا
 | هللاةرمهو هت ىف اشبعو هتف ىف ابيع نوكشف هتحن لئاط الاع ماكتب الو اعفان همالكو اخلاص

 | ةيمم ىلاعت هل نوكي دق هنامث متلك اهنا مكع» وهو ىلاعت هلوق هب حرص امك مومعلا ىلع ىلاعت

 | ىا هو اولمع اع ممْشي مث له كلذ وحتو هيلا هفطل لاصياو هضيف بسحم هدابع ضعس ةصوصخم

 مماذع بجو امل اراهظاو مهل اديضفتا 4 ةمايقلا مون 22 اسندلا ىفمولمع ىذلاب مهربخم

 | همابوالع تيسنىنعي ٠ ءاوس لكلاىلا ملعلل ةيضتقملاهاذ ةبسن نال كي ملع ”ىثلكب هللازا
 ١ تافذعوا ملعو ار نيمز لها تالاح هكدنادنانح ارئامسا لها تالا حن افك تامولعم

 تادجم هكدتك هطاحا هجونادب روما

 اوررتلادب دانا اهنا ىبلتس دوار نتا ةناضأ 3 تلا تلت اذكوج و د عا راكشاو «نان

 هباقغاو ناكف ”ىد لك ىف هملعت قتك او ”ىث لك ىف هبقار ىث لكب ملاعلا هلا فرسعنم

 | كيلع سانلا لاقا مدع تملع ىتم هللا ءاطع نبا لاق 'ىث لكب هل اهجوتمو "ىث لكدنع

 | مدعب كتيصق كنف هملع كعءنَشال ناك ناف كنف هللا مع ىلا عجراف كيلا مذلاب مههجوتو ا

 | ليصح مسالا اذم قاختلاو ىهتنا مهم ىذالا دوجوب كتيصم نم دشا هملعب كتعانق

 بلغي , نأ ىلا ءادنلا ةقيض:بويغلا .مالعاي«ركذ' نمدأ نمو هللا ”ن(جاتحملل ةثدافاو معلا

 ١ ملاملا فقر نأ ىلإ هحور قرتو رئامغلا ىفام فشكيو تاسغااب ماكتب هناف لاح هنم هيلع
 ملاعال ىاهتاذبلاع ىلاءتهللا نأ, لاق نم ءاهقفلا لاق ثداوحلاو تانئاكلا روماب ثدحت وىولعلا

 ةلزنءاك ةردقلا ةفصالو هتاذب ةمئاقلا رعلا ةفضدل تش ال ىنعي هتردَش رداقال ىاهناذير داق هملعإ

 ركناوتللا ةينادحوب رقاننم ىواهرلالاق رفك ةيهلالا تافصلا ىنأنالءرفكب مكحم ةيمهجلاو

 ةلزتعملا ىلا ةيسنلاب ”ىث هيفو اولاق اذك اريّعم هناا نوكيال ةلزتعملاو ةفسالفلاك تافصلا |
 ؤ نعأ زو ةخادرفكمال مهلوق نيب عمجاو دئاقعلا حرشىف لاق ةمث نمو ةلبقلا لهانم مهئاف |
 ل سف جدلا 7 دضس_ يت اتت اننا
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 لك ىلع هللاو ط مهداقتعا مدعل ءوبكترا نيح مهنواهلوا هترئكسل ءوسن دق مهنا لاملاو ظ

 3 روضحلا قع دوبشلا نه دهاشلا ىنعع دييشلاف روهالا نم صا هنع بنغيال » شقا

 درك دناوتن دروا ئهاوك ىنك و. دومرف دهاوخ تافاكم نأ .بسانمو تسه اوك دنا هتفكو

 تسلكشم هصق دوب ءاوك دو هك ياخ ٠ تسي هاوك ركدنزن مد مكحز ؟ اح
 هاسنءالو ”ىش لكى صحم ىذلا هللانم ةبوتلا باطو اهيلع ءاكلاو بونذلا راضحتسا نم ديالف

 ٠ دايعلا نم ةرذعملاو ءامدلا لبقي الو ةداهشالا سوؤر ىلع رصملاهيف حضتش موب ”ىحب نأ لبق |

 ىنامسجلا روضحلاب ال ىملعلا روضحلاب نكل رضاح هنأب لوق ديهش ىلاعت هنأب لوقلا نا لعاو

 هلئاق رافك ال هجو الف ىملعلا روضحلا ىلع لوم رضاح هللالاق نم لوقف كلذ نع هرم هناف
 ىلع داهشتسا « ضرالاىف امو تاومسلاىف ام ملعب هللا نأ ءرت ملأ » ناءرقلاىف هدوجو عم

 ررش ىننلا ىو ىنعم ىف راكنالا نا امل ةيؤرلاب ررقملا راكنالل ةزمهلاو ىلاعت هدوم كوم

 قحتسي نم لكل وا مالسلاهيلع لوسرلل باطخلاو ةررقم ةشباث ةيؤرلا نوكتف تايثالا
 ضرالاىف اموتاومسلا ىفام ملعي ىلاعت هنا ةدهاشملا ةينرمب اين املع ملعت ملأ ىنعملاو باطخلا

 سابع نبا نع # ىور © امهنه ةيئزجلابوا امهبف رارقتسالاب كلذ ناك ءا وس تادوجوملانم

 امون اوناك ةيما نب ناوفصو ورمح ىنتا بيحو ةعِسر ىف تلزت اهنا امهنع هلل اوضر
 ناك نا ثلاألا لاقو اضعب ملعي رخ الا لاقف لوقنام ملعي هللا ىرتا مهدحأ لاقف نوثدحت

 هلاك نال اهلك اهملع طقف ببس ريغب هاج الميل ملع نم نال قدصو هلك معي وهف هضعب مع
 ةيفانام #و ةثالث ىوجت نم نوكي ام © ةبإ الا تلزنف مولعم لك مه هل ط

 ىوكشلاك ىجانتلا ىنعع ردصم وهو هلعاف ىوحتو محقم نمو عشو عجو ىنعع ةمان نوكلف

 مسا مكي ىذلا رسلا ىوجنلاو ةاجانم هاجانك هراس ىوجحنو ىومحت هاحن لاقي ةياكشلا ىنعع

 هعافت راب لصفتم عفن م ناكم ىا ضرالا نم ةوح قوات نأ هادو سوماقلاىف اماردصمو

 ةثالث ىحانت نم عقبام ىنعملاو دحا هيلع علطي الث ضرالا نم ةوحخ ىجانتملا نأك هلوح امع
 ىا # مهعبار  ىلاعت هللاىا # وهالا © هلءاف ىلا فاضم ردصم ىوجنلاف ممراسمو رفن

 هرس سدق ىرونلا نيسحلا لاق مك اهبلع عالطالا ىف مهكراشي ىلاعت هنا ثيح نم ةعبرا مهلعاج

 دجوب ام ىا لاو>الا معا نم غرفم ءانثتسا وهو اناذو اسشال امكحو املع مهعبار وه الا

 قحلا ةيعم دهش نم ىدابا رصنلا لاق ريصتلا رابتعا مالكلاىفو لالا هذه ىف الاام لاح ىف

 تاهسشلا ىلاطختتم هناف هتيعم دهاشرال نمو روذحم لك باكترا نءو ةقلاخم لكن ع ءرجز هعم

 ىلاعت وهو الا ىا 6 مهسداس وه الاوج رذن ةسج ىوجم الو ىا # ةسمخ الو وع مراخاو |

 نال ةعقاولا صوصخل رك ذلاب نيددعلا صيصختو موني عقو ام ىلع عالطالا ىف ةتسس مهلعاج ظ

 امنا ايلاغ رواشتلا نا لاّشو ةسمخ ىرخاو ةئالث ةرم اوناك ىوجنلا ىف نيعمتجلا نيقفانملا |

 هللاىضر رم كرئاذإو ارس متك ١و ايأر ردجاو اظفل لقا اونوكيل ةتسس ىلا ةثالث نم نوكي ظ

 ةتس نيب ةفالعا سما نوكي نأ ىلع ىا ةتس نيب ىروش ةفالطا سها توملاب ماع نيح هنع

 ةفاضاب اهلا ةسيللا ىف و بلقلاو رسلاو حورلا ىلا ةراشا ةثالثلا ىفو مهعأد تاغ 0



 ةلداجلا ةروس ههه مدرب ©
 2 - طك 2 192197292910077 27590617 127103735175 1579772712 17 تتهم

 هتّمحتل ىضاملاب نوكمس امع ارابخاو مهيلع ءاعد ن وكي نال حاصي وهو خيشلانبا لاقهلذاو
 صهاظلا ىف مهداحش نورفاكلا اما اع.ح نورفاكلاو نوقفاذملا مهيف لخدبو نيتك ىا

 مالارافك نم © مهلبق نء نبذلا تبك اك له طقف نطالا ىف نوقفانملا اماو نطابلاو
 ىرسلا ناكو ٠ مهريعو حاصو دوهو حوت ماوقا لث» مالسلامهاع لسرلل نيداعملا ةيضاملا

 ناسنالا قاخو لوهشو كلذ فك هل لاف ايوق ىدع فيعض نه تدحع لوش هللا همحر

 دقانا لاجلاو مساك كالا ركنا نا نا 5 تان تايا انلزنأ دقو ا افيض

 ْ ٍَظ "الا نم لإ لق نايا كاقننلاو هب ءاجام ةحو لالش 5031 لذ 55
 ضارعالانم مالكلانم ىه ىلا تاياالو ماسجالاىف رو_هّتن اناوودورؤزلندتمالا كلا

 هللا نه فقلت ند لازلنا ةنه دارملا نأب هنع ناجي ارمق لازؤئالا رود تكف ةراقلا رغغلا

 لاصيالا 4م دارلاوأ هنم ةدوصقملا انوكعا ازاحت اهملا دلسيف ىلاعت هدايع ىلا لسرو

 باذع © هب ناعالاب جام لكبوا تاي الاكل 5 نب رفاكللو 8 ةراعتسالا ىلع مالعالاو

 ذلا تيكللا ناذع دارملاو ريقحتلا ىنعع ةناهالانم مح ريكو مح زعل بهذي 7 نيهم

 | تبكلا مهل نا ىنمع فطعلل نوكيف ةرخ الا باذعوا مالك ءادتنا نوكيف: انتانلاف اوه
 هللا صو مهضعب لاق نيرادلاف نوبذعم مهف ةرخ الاف نيهم باذع مهلو ايندلايف
 | مث الوا مم قحاب ماليالا نال ةناهالاب ايانو ماليالاب الوا نيرفاكلاب قدلملا باذعلا

 ةياالاىفو اذه ريغ قبس دقو هاظ مدقتلاف ةرخ الاىفام ةناهالا تناك اذاو هب نون اهم
 هللادامساب :ناوعتمتجلابهللاب نوققحجتملا ءانلوالا معو: هللا تهاني نوداتسا نهاذأا «ىلاال ةواجشإ

 ججحلا غلبأ اومحفاو اوج عن ا رمشلا ماكحاب نوُءاقلاءاملعلا مو هلوسر صاطم نوقفاشنو أ

 ةحصب انلزنأ دقوال فيكو ةرهايلا مولعلارشنو ةرهاظلا تاماركلا نم نيهاربلا رهظاو
 ةعطقلا باذع هلق هوانا تاملظ ساتفن اهرتس نوف تائب تايآ مهتنارو نام مهتبالو

 موب اهظعت ردقملا رك ذاب بوصنم # هللا مشمس موب 6 ةنابا ريغ نم ةناهالاو ةعظفلا

 ثيحب مهلك ىا # اعيمح 9 ءازدلل توملادعب هللا ميج ىا ةما قلاموي دارملاو هلاليومو

 نوكيف ةدجاو ةلاحىف.نيعمتج وأ ريمضلل اديك أت ”نؤكف ثوعتم, ريغ.دهشا (مهنعا قتال
 ةأشنلا كلت َّق اهريوصتسرا مهتم هوك ناد حئايقلا نم 7 اولمع اع منف 2 هنم الاح

 اديد_ثتو مهلاخل اريهشتو مهلاليحخمو داهشالا سوؤر ىلع ةلئاهلا روصلا نم اه قيلي اع
 هنأك 6 للاءاصحا ف مهم ردصام ىلع اوهننيل ءابنالا سفن ىف ةدئاف الفالاو مهباذعل
 اددع هب طاحأ ىا هللاءاصحا ليقف ةيشالتم ةيضقنم ضارعا ىهو مهلامعأب مهمْش فيك لبق
 ددعلاب ليصحتلا ءاصحالا بغارلا لاق بغي ملو 'ىث هنم تشب مل هلمع اك هظفحو

 نودمتمي اوناك مهنال هيف كلذ لامعتسا و ىصخلا ظفل نم كلذو اذك تيصحأ لاق |

 داحس ددعل اهلصا ذا طيضو ةطاحاب دعرناحصتخالا موصعل لاقو مدياصالا ع هنقان دامعا

 ىا 7 هوسلو #2 هبق ةطاحالا موزل نتن دعلا نم نضصخا وهف طبقلا 3 ىومتلل ىصحلا



 هج مذح 8> نؤرشعلاو نمأثلا ءزأل

 | نف نيعبسلاو نيتدلا نيب ةمالا هذه رمع نوك ددعلارس اضياو اعون نيتسلاهذه نع مهن

 صاختف بلاغلا بسحم هدما ىهتامو هرم غلي ىه ىتلاةاس نيتس هللادع اعاكف ددعلا عار

 ١ هلامكب ءاضقلاب زبخ ال هلحمنم لمعلا تافاذا هناف تقولا ةليضفىلا ةراشاهيف نكلو راناا نم
 نعشس مايص بح و اذلو ةحرد نكت _سا ىلوالا نافكللا ةحرد نع اطقاس ريصل لب ىلوالا

 ( ىمالا ىلوملا لاق ) اهماعطاو

 حاحا دابرب هظأ ىه نكح عك دوريه م لدبي ىف جاك تنده ياك رمز ا مدرع

 ( ىدعس خيشلا لاقو )
 فيس تقولاو تسزي نع تصرف هك ٠00 فيحو سوسفاب عياض رمع نكم

 ةحوز ند حورلا جور صاطظ اذاف هتوزو حورلا ةبطم ةوفتلا نا نإ ةراشا ةباآلا ىو

 قاعتل ةيضتقملا ةيهلالا ةءكحلا بسحب مث اهيلع ةيحورلا ةيلغل امنع عاتمتسالا عطش سفنلا
 قيرط نه بحب حورلا جوز ىلعف اهنه عتمتسي نأ دارأ سفنلا ةجوز عم حورلا جوز

 اهبف فرصتبالو عتمتسيال نأ, ايف فرصتلا و عاتمتسالا كلذ نع ةبقر ريرحم ةرافكلا
 ريدقت ىلعو هلزو#لال هناف ءاوه تايهتش» و هعبط ىضتقعال هتمكح ىضتقم و قا مابالا
 فكءاارلا طامرا ةيئاذلا امهطايترا ةوق.و سفنلا ةحوزب حورلا جوز كابتشا ةدش

 اذه نع ةبقر ريرخت ىلع رده مل نا ةنيفسلاب ةنيفسلا نابر طاثراو بوك رملاب

 ىنعي اساهب نأ لبق نه نيعباتتم نيروش موصي نأ حورلا جوز ىلع بجبف طاينرالا
 طوع كرا تشتتنالاو مازال لع نقركتلا« للا: ةايتلالا عرغت قله كح نأ

 ماعطا هيلع بحيف هيف هتينانا اياَش نم ةبَه ءاقبل تافتلا اذه عطق نم نكمح مل ناو تافنلا

 اهتافص و نسفنلا ةطلس تحن ةكلهتسملا ةيناحوزلا ئوقلا نيك اسم نم انيك نيتس

 هللا نو داحم نيذلانا 2 ةيناحورلا تافصلاب ىتّتحتلاو ةيهلالا قالخالاب قلختلا ىلع مهميقرأ

 دقف هللا ءايلوا ىداع نم ناف هللا ءايلوا اذكو امهن وقاثيو امهوداعي ىا « هلوسرو

 ازجاالا ءوذعةربعا نو ةودعا ىف نوكل هنا ك1 نفي داسعتملا نم لاك نال: كلذ“ هللا يدا

 هودي ؟ةذاءانا ىف اةدالا دوزاو نا اريغرخالا انك رع ارد أ نوكو اكلذك همشو

 دننكيم تفلاخم ةيسرافلابو هءارو ةياغ الام عقوملا نسح ن. ةقاشملاو ةاداعملا نود هللا
 ةلعافم ةداحلا مهضعب لاقو ٠ هشام زواج ىهمنو ما دودح زا وا لوسرو ادخاب

 كلذ ناك وا ةقيقح ديدح كلذ ىف ناك ءاوس ديدحلاب ةلباقملا دارملاو ديدحلا ظفل نم
 نوعضي ىا نوداحم ةياالا ىنعم ىف مهضعب لاقو ديدحلاب ةموصخلاب ةهيش ةديدش ةعزانم
 اوعضو نذلا ءوسلا ءامالاو كواملل مظع ديعو هيفق ام دودح ريع ادودح نوراتحم وا

 هوو نوناقلا اهومسو عرشلا ءادحام فالح اروما ا

 1155122 فطار اونكا قاررااللا كلة دتتلكفا الظ كارط دك طاش
 درلا تنكتلا تادرفملاىفو ٠ دنوش هدرك راسن وكتو راوخ ىنعي اوزا ىا © اوتك »

 هظيغي ودعلا درو ةيسنكداو ةقراشأو ااا هعرص ةتنكي هتك سوماقلا ىفو لاذتو فنعب |

 ( هلذاو )



 ةلداجلا ةروس هه ٠"

 ةغللاىف وهو دح عمج اهفلاخمام ىلا اهزواجت حيصيال ىتلا ءدابعل ةعوضوملا هعئا رشو اهيدعت

 كلذ سرا دخو ىبزلادحو نحال اباهه دمك طالاتخا علم ىذلا نيئيشلا نيب زجاحلاو عملا

 زوال ”ىثاما برضا ةعبراىلع هللا دود> عيمحو هلل ةدواعملا نع هيطاعتمل اعنام هنوكل

 زوم ”ىش.اماو ضززَملا ةالص.تاكدر !دادع "اك ةنع.ووضقلاالاو ةيلعإ ةدايزلاب ىدعتلا نأ

 هيلع ةدايزلا زو الو .هنم ناصقنلا زوم 'ىئاماو هنم ناصقنلا زوجم الو هيلع ةدايزلا

 نيذلا ىا # نيرفاكللو 8 تادرفملا ىفاك هنم ناصقنلاو هيلع ةدايزلا زوجم 'ىثاماو

 هلوق ةقيرط ىلع ظيلغتلل كلذب هنع ربع # ملا باذع © اهوا الو اهب نولمعيال
 بوجولا ديك أتل رفكملا قالطا نا ىنعي نيملاعلا نع ىنَع هللا نافذ رفك نهو ىلاعت
 هيلع هلوقىف مهضعب لاق جراوخلا همحزب ام ةقيقح رفك هنالال لمعلا كرات ىلع ظيلغتلاو

 ىف لاق امراق نمل ةدللا لخد لاَ رفكلا براق ىا رفك دقف ةالصلا كرتنم مالسلا

 لوالا نال نيهم باذع نيرفاكلل و هدءب و ميلا باذع نيرفاكلل و هلوق ناءرقلا ناهرب

 ىناثلاو نيرفاكلا ءازج وه مياالا ٍباذعلا رفكلا ىلع مهدعوتف ناعالا وهو هدضب لصتم

 نيرفاكللو لاقف كلذ لثم باذعلا فصوف ةناهالا و لالذالا وهو اوتبك هلوق لصتم
 مأتمل ىنعع وا عدبملا ىندع عييدبلاك عجوملا قى ملؤملا ىنعع ملأ الاو ىهتنا نيهم باذع

 تالا ىفو هسفن اه ملأتت ةجردب ةدشلا ىف هن'اك ةغلايه ٍباذعلا ىلا ازاحم دنسا نكل

 اعالت عبرالا تاي الا هذه تلزت املو ةعاطلا لوبق ىلع نينمؤملل ثح نررفاكال باذعلا

 بهذي نذا لاق ةبقر قتع عيطتست له هنع هللاىضر تماصلا نب سوال لاقف مالسلاهع

 لك تارم ثالث مويلاىف لك !مل اذا هللالوسراي لاق نيعباتتم نيررش مايصف لاق ىلام لج
 لاق هيلع ىننيعت نأ الاال لاق انيكسم نيتس ماعطاف لاق ىنبع وشعت نأ تيشخ و ىرصب
 ٠ ىناعملانيع ىفاك هلا ىف تيه ةكربلا كلتو ةكربلاب كل عاداناو اعاص رشع ةسمخم كنيعا
 هنايصعب رانلا قحتسا ىصاعلا نالف قتعلا هجو اما ةروكذملا ماكحالا هوجوىف ريقفلا لو

 ةنمؤم ةبقر قتعأ نه مالسلاهيلع لاق اك رانلا نم هسفنل ءادف كولمملا قتع لمعخ ميظعلا
 اضياو .نمّؤملا قاتعا ةيلضفأ ىلع ةنمؤملاب ةبقرلادبقت لدورانلا نم هنمابرا اهنم برا لكب هللا قتعأ
 ىفف هب سفنلا ةقالع ةدشلا جرتفتلا نم دعب لاملاو ماعطالا ةيدق نه ابلاغ كالا ديعلا 0 نا

 لصالا نئالف مايصلا ىف هجولا اماو رانلانع اهل ةيحن و لخبلا ةليذر نم اهل صيلخم هلذب

 ةنحلا ديدشآو ةقشملا فيعضت اموي نيتس مايص ىف امو» نونالثوهو ناضمر ربش مايدهيف

 فصوب قلختلا موصلا نلف ماعطالا سفنىفاما نيك اسملا ماعطاىف هجولا اماو سفنلا ىلع
 سفنلا ةباذا لاملا لذءىف نال ماعطالاوهو هدضب ةجلاءملاموزل كلذ هنع تاف اذاف ةيدمصلا

 ىف اماو ماعطالا ىلا هنم مث موصلا ىلا ةبقرلا نم ليزتتلارسس فرعي اذه نمو موصلا ىفاك

 ىف ىئورام ددعلانم هيف ىعورف هل فاخ و مايصلانم لدب ماعطالا نآالف نيك اسملا ددع

 ضرالا تاقيطنم امون: نيتسنم مالسااهيلع مدآ قلخ ىلاعت هللانا لاَغ نأ زوجيو مايصلا

 دحا جرخمال هلال هدالوا عيمج ةأفاكملا عقت ىتح مدا دالوانم انيكسم نيتس ماعطاب صأق
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 هه: موو © نورشبلاو نماتلابشزملا

 ىا نمزملا ا مرهلاك بابسالا نم ببسب مايصلا 1 1 عطتسيإ ١ نفإو 2 فانتا

 تدتشاو هؤرب ىجرب ناك نا و 0 زجاعلا ةلزنم هاف هورب وجرملا ريغلا دتمملا
 ماعطالاب رفك ولو مايصلا ىلع رده ىتح ءربلا رظتني نأ راتخلاف هنأسما 'ىطو ىلا هتجاح

 عاملا ىلع ريصيالنأ وهو طرفملا قيشلا راذعالا نمو هأزجأ مايصلا ىلع ةردقلا رظنني ملو
 ماعطالا هو انيكسم نيتسماءطاف  هلجال ةيدفلا ىطعينأ ىباسعالل صخر مالسلاهيلع هناف
 همي حتشو نيكسملاو ةرافكلاىف ةحابالاو كيلمتلا زاوج ىلا نصر هيفف امتاط. ريغلا هلعج

 نوماقلا قاك كتيضلاولب]نلاو هك نحر للق . ىاازقفلا هتكساو ,هيفكيالام هلوا هلعئشالو
 فراصم نم هريغ ىلا هفرص زاولل قاشنا نيكسملا دق ةياقولا ريصت# حرش ىف ىلاتسهقلا لاق

 فراصم رئاس نم ةقدصلاب قحأ هنوكل ركذلاب نيكسملا صخ امنا ريقفلا لوَش ٠ ةاكزلا
 ناكام للمشي انيكسم نيتس ماءطا و سوماقلا ريسفت نم اننا قيسام هنع 'ىنب ةاكزلا

 مون ىف ءاطعأ ناو انيكسم نيتس مكحف هناف امون نيتس ادحا و مطي ناي اسك اهعح |
 هريع ْن ٠ اعاصوا 11 نعام اص تنفصل نيكسم لكل ع اع.ؤ حسي لا ىلع زوحال تاعفدبو دحاو

 فناتسال 0 سيسملا ىلع هعدش بحنو 00 هفضلو دادما ةعيرأ عاصلاو ة هر طفلا ىفاك

 ةفشح اى دنع اذه ماعطالا عم ساعلا ني ذب ل ىلاعت هللا نال ماعلا لالخ ىف ري نا

 ةرافكلا عفد زوحتو مايضلاو قتعلاىف ديقملا ىلع لوم ماعطالاف نيرخ آلا دنعاماو هللادمحر |
 صهاظملا ناك اذا اذه هقفلاىفو ةثالثال افالخ هللاهمحر ةفيح ىنأ دنع ةميقلا جارخا و رفاكل

 قتءاناف موصلا نع هعام هل نشبلو لاملا ىلوملا هاطعا ناو موصلاب رذك ادنع ناكولف ار>

 اهملع هيينتلاو ماكحالل مياعتلاو نايبلا كلذ ىا 6 كلذ © لاملاب رفك ىفكتلا لق رسبأو

 اياب هنولعجم ءاهقفلا لاياش اضورفم راهظلا كرت ناك اذا لبق نا مكتيلهاج ىف هيلع منك ام

 ىلاعت هنا الا نيلهاجلا نه هب دوعت نم ىلع عنشو راهظلا ركنأ ناو هللانأب بجأ هقفلاىف |

 ماكحالا كلت ١ ونسللاباب هولامح رابتعالا ادهف نيافاغلان مهي ىلا نم ام لمعت اماكحتإ هلعضو أ

 سائلا 8 لاهجلل ة ةيع عدل ماكحالا رث كل نا اولآق نيققحلا نا ع هم هيل اججاتحمام ردق اودازو

 ىلع هيب الا 5 لاَلاو لقلا 336 ىلا جع.تحا امل لاعثلاو لاقملا ءوس نع اوأ رثدا و

 ماللا و ثنحلا ةرافك نم ظلغا هترافك 0 نيملا ىف ثنحلا نم أطخ رثك أ راهظلانا |
 ةلطملا ىتلايهإل ةحلصبلل نوكت هللا علف كنراقءاذاءاعال ةحلصملا,و .ةمكحلل اونمؤتار ىف
 كلتل نولوشبال ةنسلا لهأف قاطملا جاتحلا هنال ضرغلل نوكتدبعلا لعف تنراق اذاو

 هنع نفنت منق , ناصقتل اعاقدتنسا مهلاط هب ,لمك يام: فرعلا قب نضزغلا ذا اضرغ .ةحللصملا |

 ' دار“ هلجال ىذلا *ىمل اوه هنا ىلعءان نولوش ةلزنءملاو فالخالب اذه نع هزنم هللاو هعبط |

 نيلئاق انك امل ىنعملاب اولاقول مهو ضرغلاب نيلئاق انكلىنعملا اذه انلقولو مهدنع لعشيو دارملا |

 باجماو دجا وال قتعلا با#ءاو راهظلا مرن نه ةرراوكذملا ماكحالا ةراشا 4 كالتو 4 ٠

 زوحنال ىلا # هللا دودح © عطسي ملنمل ماعطالا باجاو عاطت-ا نا دجاولا ريغل موصلا

 ( اهدعت 2(



 ةلداحلا ةروس ههج مو ةج

 لبق نه# ةرافكراهظ لب همزل ةقرفتم سلاحوا دحاو سلجم ىف انالثوا نيم هنأ. سما نم

 اسلو اليبقتو اا رخآآلاب اهم ىهاظملاو ىهاظملا نم لك عتمتسي نأ لبق نم ىا « اساَع نأ |
 عبق كلذ نتعب وك م ملا لوات 0 ١ نال كلذو ةوهشب جرفلا ىلا ارظنو

 | ؛ىأ ةدغإ كن 7 نأ 5 نطلع ةقرلا ضع 0 ناو قافتالاب ىلوالا ةرافكلا
 ةالصصلا رخأ ول 5 ءاضقلا هجو ىلع اهم ىنأي لب ةرافتكلا طقس الو هللا همحر ةفيذح

 | هازل نا*لغا بلا ةنلا عفوكع واقي تول نبع نع ريتك نايارا ع ويوم

 | ةرافكلا لبق سيسملانع اعيمج اه اهن هنال ةرافكتلا لقق!رش نأ جوزلا عدن نانا

 1 برضلاب مث سبجلاب هيلع رجم ؟احلاو ريذكتلا ةيلاطم اهل ىناتسهقلا لاق
 رح رخآ جوزوا ةدعلادعب اهجوزت مث اهقاط ول اذكو ريفكتلاب الا لوزتال ةمرحلا و قاب

 ءزعلا وه للادحر ةفيح ىنأ دنع راهظلا ةرافكل بجوملا دوعلا مث ريفكتلا لبق اهبطو

 55 فكرنا لفات طلو فدع واوا ودلك يحكون را ملكلذ ىلع منع ىتف اهعامج ىلع

 مكحلااذه عرش وم دوصقملا نأ ناس 3 دارملاو تايازلا ىطاعط نم احا تامارغلا

 مكعدروه لب مظعلا باوثلا عابتتسا ىف ملعوه ىذلا ةيقرلا ري رحتل مكنت رشابع باوذلل مكضي رعت سدل

 لبق م باتتجالاو طاتحالا. ساظملا ريغل و كرادتلاو ؛ةرافكلا نهاظملل لضحي نأب
 دب 7-0 عر 5 نود . زارف هاد ىوس غم دورت

 ف ريخؤم ريثكو للقنم كلذ وحنو ريفكتلاو راهظلا ةيانجنم #* نولمعت ام هللاو # |
 | ”ىذب اولخالؤ مكل عرش ام دودحا اوظفاخل اع مكيزا و انطاون و اهيهاوظب ملاع ىا

 ا«ريفكتلا عفا ويقف. ناك دأب نع زك ةبقرلا دج مل ىذلا ىهاظملاف ىا # دحم ل نف 9غ اهم

 ٠١ نيرمشلا نم هيف ماصام ريخالامولانَم ورغلا نم سمشلاَب نت نألا .مّرتلا نيَح نمو
 | ؟كلذ "ىف :ربتتملا ”ناف اهتنادءال لآ فاشلاوقكسملاب راتعالا وهال ةوينملا اردللا ىدتالف
 | نيروش مايص هيلعف ىا ه6 نيرمبش مايصف ف دجا و وهف هلام باغ ىذلاو لضفلا وه

 | مايا و ديعلا امون ىا اهموصو مرحلا ةسنخلا مايالاالو ناضمر امهف سيل 6 نيعباتتم

 | اممفرطفا ناف راطفالاب رهش نع ارهشالو موو نع امو لصفال ثيحم امهلصفق قيرشتلا

 لقنم © يجيك ضرملابالا ءاضان تس او قناتما رنع كرو هدي لكتاشوا امون

 ترطفأ وو تفناثيبال ا.سان ىرخا ةحوز عماج ولو ًارغكوأ ادع اراموا اليل 4 اساة نأ

 هاك أمه وص لصت اكل تفلاتشتال 0 ف رطفلا وا لتقلا هناك ضيحلال ةأرملا

 اشقاننيزهشلا نم لك نآك نأب ناتنوأ ةئناه* ماض ناو ازجأ' ةلهالاب(ءاك ناهنامث اهضيح

 | نونمؤملاهأ ةرافكلاب مكحلا ىا هك مكلذ # اهعا_ج ىلع مزعلا توفل ةرافكلا هنع

 | نافروك ذملا ركذملا باكترانم ه,نورجزت ىا فيوخت نرْتَق رحز ظعولا 6 هب نوظعون

 | صاظالا يعو صهاظملا نم لكل عش ةيويدلا ةذخاؤلاىف نا لصاحلاو ه.حوبام ةرشام نع رجزو

 ١ هيلع تواوعم املا ةحيبص رطفأول ىتح ا.وب نيس نم دالف اهريذب اهماص ناو



 هل همس... 105155990010 جا وب 8575 © .نورشعلاو نءاثلا ءزجلا
 ةلؤقوالا راوزلا ةدالغوةووزاا«كوفودالا كالو يلحق هطكتم رثاكو أن ككاو قوقعو "أبا

 انيكشيال كلف: دةيهاياَوَشَر لاراب ووزلا :ةداجشيووذلا لوقوإلا/ روزلا -ةداتتشفي رؤدلا

 هللا هلخجحب مل روزلا ركذملا مالا ةيلهالا قالط ىنب» ناك امل مهضعب لاق ىراخلا ءاور

 ةيلهاجلا قالط نه وه ىذلا راهظلا لاقو ريفكتلا تقو ىلا الا ةمرحلا تن ملو اقالط

 خسنلان ال الف الاو ةخسان ةي الا تناك اقالط الوا نامزلا نم رادقع عرشلا ىف ناك نا

 نا الا نيفرطلانه ايش نيعي الف تهر> اهنا ماللاهلع لاق امو عئارسشلاىف لخدي اما

 وفءلاىف غلابه ىا © روفع وفعل هللاناو لِ لوالا هجوال اديؤم هلعح نيرسفملا ضعب

 نا زنعالا بهذم ىلع هنع بانملاب وا قحلا بهذملا ىلع قالطالاىلع هنم فاس امل ةرفغملاو

 هنع ديعلاسَس مل ناو هرفغي ءاش نا هللاةئيشم ىلا ل كوم نكسب ةلوفغلا نودام. نا: كلذو

 هسذ بسدح ىلع اهذعب امأف هيلع هن دعف هلع بش ل اذا اماو ةيوتلادعب هرفغي ءاسش ناو

 نيذلاو 8# هراكتاو راهظلا مد: ىف مالكللا نوكل ةبوتلا ىلع ثحلا انه ىهاظلا نكل
 قحال ىدهم وحن اريثك نابقاعتي ىلاو ماللا # اولاق ال نودوعي مث مئاسن نم نورهاظي
 تافام ىلاو اولاقام ىلا نودوعي مث ركتملا لوقلا كلذ نولوَش نيذلاو ىنءملاف قحلا ىلاو

 ىلع ثيغلا داع مهلوق هنهو رركتلاو ررقتلاب ىفالتلاو كرادتلاب عاتمتسالا نم هببسب مهنع

 بدسملا ىلع بيسل مسا قالطا هيفف ؤايحاهحالصاو هك اسما هداسفاف حالصاب كر ادن ىا دسفأام

 خيشلانبا لاقالسرم ازاحم نوكنف هيلا لوصولاو كرادتلا بابسا نء ”ىشلا ىلا دوعلا ناف

 ناوكيفكارتفا كلذ 'ٌلْبق هيلع ناكا دق-”ىش ىلإ ةيصي نأ: اه دحخأ, قايم لغ -لمعتسي .دوغلا
 كلذ ىلع نكي مل ناو 'ىث ىلا لوو ريضي نأ رخ الاو هنع قرافام ىلا عوجرلا ىنمع

 ببسس وه ىذلا دوعلاو هنع قراقام ىلا اءوجر نوكي نأ مزلبال ىنعملا اذه دوعلاو لق

 نودوعزمث ىنعملا لصاحف اًقلطم ىبث ىلا دوءلاوهو ىنمملا اذ دوعلاوه لوصولاو كرادتال

 علا نؤكي نأ زوو لالحلا ةقرح نه داشفلاّن م هب مهيلع مزلام عفدو اولاقام كرادن ىلا

 لوقلل ليزعت هيفف عاتمتسالا نم راهظلا ظفلب مهسفنأ ىلع اوهرحام ىلا دوغلا نوديرب مت |

 ةقرلاو ديعلا فالخ وهو ارح ناسنالا لعج ريرحتلا 4 هيقر ريرحتف هه هيف لوقلاةلزئم

 ايمووواث ايدك ريكوا ازتقص ب ىو" اك“ ذا ارقاك قأ“انم قم ”ناكذا وت كولع' قوقرط*تاذ

 ماصلاو ىلوا نهؤملا ربرحت ناك ناو تناك ةبقر ىا ةبقر قاتعا بجاولافوا هك رادتفىنعملاف

 ماوطتي لوا قثعلا دقي ئوتولف'اهتنالخ“ ىلا احاستحم ناك ناو ةيللاب انورقف -اهقتمنف نسخأ

 ”ىزجمالو ىئاوكلا ىف ا مايصلا هلف هيلا جاتحم وهو ةقرلا نمت دجو ناو ناو ”ىزجي

 بويعلانمةميلس نوكت نأ بميو زاجدؤي ملناف أيش ىدا ىذلا بتاك-!و ربدملاو دلولاما
 ربرحتتف ىلاعت لاق مك لتقلا ةرافك ىلع اسانق ناءالا طرتشي ىمفاشلاهنعو قافنالاب ةشحافلا

 أيا مكحلا داحناو نيتثداخلا داحما دنع وه امنا ديقملاىلع قلطملا لمح انلق ةنمؤم ةقر

 رركتب ريرحتلا بوجو وركت ىلع ةلالدلا اهدث آ وف نمو ةيبيسلل ءافلاو كلذدك س دل انهو |
 سهاظ واف نيعضوم ىف ةدحسلا ةيا ةءارقك ببسملا رركت ندر" بنللا زيرك# نآل ناهظلا |

 2--أ تت ُك 3

 ( صانم )
 همم سستم سس سس سس



 وهو باذعاا فاخ باسحلا نَسَأ نهو توفلا فاخ توملا نشأ نه هناف رمح اي هللا قتاف |

 ةلداجلا ةروس 1 هه ءدذ 5

 تماَقق 55 ناسل لعب لزنأ مهللا لوقتو ننارعلا ةينايبد نم كييلالا سمالل الازنتسا سانلا

 عم مالكلا ةعجارم ىف تلازام ىهو مالسل هيلع ةشازكخ يح اال كلا لنفز ةقيئأق

 د عيرالا تاي الا هذه مالسلا هيلع ليربج لزن ىت> هللاىلا ىوكشلا ثبو هللالوسر

 ةلداحلاولوسرلا نأب راعشا دق ىفو راهظلا صا روهظل ابس تناكف اهاوكشل الوقو اهتاعدل

 عقوتم ضام ىلع ل خدي امنا اهنال امرك اهنع جربو ةثداحلا مكح َللالزني نأ: نامقاوتبااياك

 داطلا ةرغأ انك واو اهنكطاختو مالكلا امكعجارت معي ىا © مكر واحن عمسي هللاو ف

 ه نداد باوج ار رك دكي ىنعي هاوجو مالكلا عجر وهو بواحتلا ىنععي رواحتلا ناف

 عاش دعل ةرم ةه ركاب مكحلا ىلا لوسرلا عوج ر ناك كلذو عوجرلا ىنعع رولا نم

 ءاعدلاف مهلوق هنحو ا ةرواحلا هلثمو كلذك ليلحتلا يلط ىلا ةلداجلا عوجرو

 ىلا وا ةدايزلا ىلا لوصولا دعإ ناصقنلا ىلا عوجرلا ىا روكلا دعب روحلا نم هللاب ذوء

 هللاب ذوغت لققو ركفتلاب اماو تاذلاب اما ددرتلا روحلا بغارلا لاقو سنالا دي ةشخولا

 لالا ىف ددرتو ناصقن نموا هنف ىضملا دعب ىمالاىف ددرتلا نم ىا روكلا دعب روحلانم

 رواحتلا رارمتسا بسح عمسلا رارمت-ا ىلع ةلالدلل عراضملا ةخصو اهيف ةدايزلا دعب

 كرواحنو اهرؤاخت ساقلا ذا يلفت كارلا لتقف عم باطخلا كلسيىف اهمظن ىفو هددحمو

 ةلأسملا ىف اهفاحلا ناف هلق ا لياعتلا قرع راخ ف انتعتلا داو نتهج نم اهل افرشت

 بقر و ,كفقوتلا نع ع باو اهايا ماللا هلع هتعفادمو هللا ىلا ع رضتلاىف اهةلابمو

 نالاراركت اذه سنل .رارسالا فيشك قو ةياجالا ئغاودن نم'امهلاخح :ىلاغت ةملعو |للولا
 ضام .لوالا نال هللالوسر نيبو اه ىرحم ناك الل ىباثلاو اهجوز نع هتكح امل لوالا

 هتيضق نمو تارصبملاو تاءومسملاب لعلاىف غلابم 6 ريصب عيمس هللانا هه لبقتسم ىلاثلاو

 2 امل ل ابار عفر اهلج نم ىتلا تائيهلا نم هنراّغبام ىريو اهرواحت عمي نأ

 عرضتلا رانا

 ع يل عمسيو ريمضلا ىفام ىرب نماي يب
 ب عزفملاو ىتعملا هللازكا" جا اهظتبس ذيل لقوا قبايل اج

 ِ ع رقأباب ىاف تددر نّيلو مي ةليح كلال ىعرق ىوس ىلام“ .ي
 يب عسوابهاوملاولزجألضفلا يب ايصاع طنقت نأ كفطال ىثاح يب 2

 هبر ىوس دحا همهم ىف هل تب لو قاخلا نع هؤاجر عطقنا نم نا ىلع ليلد ةي الاىفو

 تفاعل 1 "ديول: كش ناك هاو كلذ "هللا ءاقك جاوككرو | نانو: قضي
 راكب دباب ادد ئوزايألا 1[: "((راؤرانتما# نافل يعد

 رمع نا ( ىور ) ىلوا سانلا رثاسف همالك ىلا ةثرولاو هلوسرو هللا عمتسا نم نا اهفو

 هتفقوتساف هعم سانلاو رامح ىلع وهو هتفالخ ىف ةأرملا ءهذه سم هنع هللاىضر باطخلا ن

 نينمؤملازيما:كلىلق مث سمع كل لبق مث اريمع عدت تنل دق رمح اي تلاقو تلَعْطَوَول الو

 مكاو مقاوتبام لكل دغلا كي
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 ةنيبلاو تفاخر فاعل يرعب للقلب 0 عمس 4 0 كلداحت ىتلا لوق :لا ماعسكَف ِ
 ء1 ذاع لمعت, ودك (اهندنارت 58 ةلاغملاو ةعزانملا ليبس ىلع ةضوافملا ةلداجملاو

 نع رخ لا دحاو لك ل اذ نيلداحتملا نأكف هلدف تمكحا ىا لحلا تلدج ن٠ هلصاو

 ىتلا ةأرملا ءامد هللاباجأدق لاو هندواعم ىا مالكلا ةعحاسمو ةملاكملا انه دارملاو هبأر

 هراهظ نم اهقحىف هنع ردص اهفو هن أشىف مالكلا كعجارتو ءاتفتسا اهجوز قحىف كللاكت
 عرضت ىاكلداجن ىلع فطع 2 هللا ىلا ىكتشتو ف لودقم ببسو عورمشم هجو ريغل اهايا

 راهظاىوكشلاو ةاكشلا و ةياكشااتادرفملاف لاق هوركملانه اهءام رهظتو ىلاعت هللاىلا

 ءاقس ىهو اهفام راهظاو'ةوكشلا حتف :؛ ىاوككملا» لاو !فتيكفشاوأ قيوكشا لاش كلا
 ىفام تضفنو ىئاغو .ىفام هل تن كلوقك ةراعتسا لصالاىف ناكو ءاملا هيف لعجم ريغص

 نم ناسنالاب عشام راهظا ءاكتشالا زارسالا فشك ىفو كباق ىفام ترهظا اذا ىبارخ |
 هوكشو ندرك هلك ءاكتشالا رداصملا جات ىفو هب هريغ هعنصيام راهظا ىوكشلاو هوركملا
 ةيجرزخلا ةعازخ نبا كلام نب بلع تنب ةلو> ىه ةلداحغلاو ةريغص ةبرق ىهو ٠ نافرك
 ىبصتىو سوا اها ر ندبلا ةنس> تناك امنا ىور ةدادع وخا تءاصلا نب سوا اهجوزو

 لاقو ةيرشبلا ىضتقم اهلع بضغف ةفخ هب ناكو تاق اهدؤاو تملنم ملفا تقاوم. ئبشاف

 راهظلا نا ىلع ءانب لاقام ىلع مدن مث مالسالا ف عقو راهظ لوا ناكو ىتارهظك ىلع تنا
 املع كلذ قشف ىلع تمرح دقو ىلا كنظا ام اهل لاقف ةيلهالا قالط نم !اك ءاليالاو
 تلاقف كار قشاك كسلا اهنع هللاى ذر ةشئاعو مل-سو هيلع هللا ىلص هللالو_سر تتاف

 مر زرعها ا ىلا]نبانلا, كجاؤ' قع باو. ىدلو ىباكمانملا نب. سلا :قعوزرنانهللالوساواي

 كارأ ام مالسلا هيلع لاقف هاياو ىنعمجم ”ىث نه لهف هلعف ىلع مدن دقو اقالط رك ذامو
 اهلها ىنافش امتدحوو اهنقاف ت رك ذو هللالوسراي كلذ لقتال تلاّتف هلع تهرح دقو الا |

 داعاف اوعاض مه 1 ىلا ممممض ناو اوعاج ىلا من ةممض نا تلاقف اراغص ةيبص 0

 ىلوالا تاتي نالوسسو عجارت تلجف هيلع تمرح وهو لوالا هلوق مالسلا هءلع ى
 لاح ىحوز نم تنقل امن هللا ىلا وكشأ تلاقو تفته هيلع تمرح هللالوسر اهل لاق 3

 نس هدنع تغلب دق ىنا كلذدي ديرب ىنلعإ هل تضشو قبح هعم تلاظ دقو ىندحوو ىّقاف

 ةداع وهام ىلع ءامسلا ىلا اممأر عفرت كلذ لك ىف تناكو دعب دلأ ال اقع ترصو ربكلا

 ( ساللا )
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 دما ةروس © ١م 5

 | رئاس ىلع اورختفا باتكلا لهأ ىنمؤم نا ( ىورو ) هلسر نم دحأ نيب نوقرفاال

 | انلث» اما ) ثيدحلا ىفو تلزنف مهلع لضفلا اوعداو نيترمم مهرجأ نوناؤي مهنأب نينمؤملا

 | رخآ ىلا لمعي نم لاقف ءارجا رِجأتسا لجر لئم انليف نم باتكلا اوناوا نيذلا لثمو
 | راهتلا فطن لمعي ن«لاقمث راهلا صن لمعلا اوكرت مث موق لمعف طاربق طاربق ىلع راهنلا
 | لاق مث لمعلا اوكرت مث طاريق طاربق ىلعرصعلا ىلا موق للمعف طاريقطا ريق ىلع راهنلارخا ىلا

 | لاقف نيطاريق نيطاربق ىلع ليللا ىلا موق لمعف نيطاريق نيطاربق ىلع للا ىلا لمعي نه |

 | كلذلاقال اولاقأيش مكقح نم مكتصقن لهلاقف ارجالقاوالمع رثك اانلامنايلوالا ناتفئاطلا

 | ادابتحا كاوا يعو هناماز(لوطأ تاتكلا لها نإ خلازةزاشا هيف( ءاعأ نئاةقو ادركت

 | لامعالا ىلع باوثلا نا ىلاو ارجأ مظعاو ايعس لقاو ةدم رصقا ةمالا هذهو ارجأ ىلقاو
 | لضفلا ةهج نم لب ةرجا هتمدخم هالومىلع قحتسال دبعلا نال قاقحتسالا ةهج نه سل
 للعو باستك الا نم هلضف ج رخا هللاهمحر ىلقبلا لاق ءاشي امب ءاشي نه ىلع لضفتب نا هللو

 | ىلا لزالاىف ءاطعلاوذ وهو نيفطصملا هدابع نم ءاشي نم هتامارك ىتؤي.بلطلاو دهجلا
 | :ةيلغشا لس تازعرر نا.( ىورر) اك ةناعجرتلا نع ,عطقتي الام مظعلا لضفلاو دبالا

 ْ غو ةبآا فلان ملضفاز لان نوف نا لوشو دقري نأ لبق تاحبسملا أرب ناك لسو

 | مالسلا هيلع ىخأ امنا ريقفلا لوَش ٠ نباغتلاو ةعاو فصلاو رشحلاو ديدخلا تاحبشملاب

 | ةباجالا ةعاس هللاؤخأ اك روسلا عييمج ةوالتب ةمالا دهتجتل اهم حرصي ملو ةيآالا كلت
 ( ىدعس خيشلا لاق ) ىلابالا ءايحاو داهتجالا ىلع دابعال اثعِب اهوحنو ردقلا ةلبلو

 قىز ىديص كا دما يا يكفل زان ريت عر هو

 ردن دام شام زا لعل 0070 زيت, ىار واذا نأ ايكترتم

 ىب ىارب نكدص .تاءارم. ه. + ىي ىاوهارد:روخ اهلج مث

 لوالا عبر رهش رخاواىف ديلا كلملا نوعب ديدحلا ةروس تمن

 ةرحهلانم فلاو ةئامو ةرشع سمح ةنس نم



 هه م١ 8 نوزشعلاو عباسلا ءزجلا
 حل

 اةمؤم ناك ىذلاباتكلا عا نمٌومو نارجا هلف اهجوزنيو اهقتعي ملاهي دأت نسحبف اهدؤي |
 ديرعلا ضعي ىب اذلو هديسسل حصتسو هللاّقح ىدّؤي ىذلادنعلاو نارجا هلف ىنلاب نما م

 هللا قح ءادارجنأ ىقو هديسل حصتلارجابهذ هنال قتعأ نيح
 كلام تاطلس تو ةةننلم# ل5 ملس قشع ريسا ته تلدرات

 ( ىدعس خيشلالاقو )
 نك زا: الخ. اليوجا شراك 47 بتيآلا قاهر افحآو خت نيا

 ( ىئاجلا ىلوملالاقو )
 داوم كلام لال كونا ارشنا | كيرا دذارك هاف الئاما قوستاوتا وقتخا رض ل

 مهاعابو مهدبا نيب مهرون ىوميىلاعت هلوقد قطنام.>ةمايقلا موب كهينوشع ارونمكل لعب و
 ةملظلا نم تقلخ منهج نالكلذو ةنخلاىلا | واصينأ ىلا طارصلا ىلع هب نوشمي ىذل اءايضلا وهف

 #« كل رفغيو# اهليزيو اهعفدي ىوقتلاو نام الارونف ةيناملظىه. ةرامالا سفنلا ةروصىهذا

 دروام ىلع مهمالسا دعب ةلوبقف رافكلاتا:سح اماف ىصاعملاو رفكسلان م مافلسأام
 ىلا ةراشا هيفو ةمحرلاو ةرفغملا ف غلام ىا ©« محر روفع هللاو © حبحملا ثيدحلاف

 بنذكدوجو اولاق أك ىصاعملاو بونذلاربكأ نم هناذ سفالاةظحالم وه ىذلا بنذلا ةرفغم

 الث 8 راتسدو رس زارذكب ىدش هار دصوج ( عارصم ) رخآ بنذ هيلع ساشال |
 للااوقتتنا ريدقتلاذا طرشلاىنعمةنمضتملا ةيبلطلا ةلَخلا مومضع قاعتم ( باتكلالها مس

 اوملعيل ىا باتكلال ها نم اوملسي مل نيذلاري الثلاذكو اذك مكتؤي هلوسرب اونمؤتو

 رعي نالو معي كلو ملعيل ةءآ رق هنع ”ىني اكدجستال نأ "كعندام ىف ىهك ةدنزم الو
 هرخاوا ىف لخد.مالك ىف اهلاخدا ندح امتاو رارسالا شك ىف لاق ءايلاىف نونلا ماغداب
 اهمساو ةلبقثلا نم ةففخم نأ # هللالضف نم ”ىث ىلع نوردشال نا 8 دحج هلثاوأوا

 نوملعيل ىا مل لوعفم اهنا ىلع بصتلازنح ىف ةلمطاو فوذحت ناهلاريمض وه ىذلا
 هليثنم نونكمت الو ةرفغملاو رونلاو نيلفكلانم ةلضف نم رك ذ امم أيش نولانمال مهنا
 نأ ىلع فطع © هللاديب ناضفلان أو © هلو_برب ناميالاوه ىذلاهطريشب ١ 2 مل ثيح |

 # هيلؤي 9 تسادخ تردق تسدب نآ لاثماو ءازجو باوب' ”ىوزفآ ىنعي نوردشال ٍ
 مظعلا ل ضفلاوذهللاو نال نانربخ وهو ٠ دهاوخ اركره 6 ءاشي نم 8 دنك اطع

 للضف دنوادخ ىلاعت ىادخو ( ىنكاكلالاق ) اهظع هناسحا نوكي نأ دبال مظعلاو '

 ةدلسر"انرف 1“ ماوغو ضااودد كما“ دقن عب: تسكران 1

 فاشن فاقزا ُهدامن مل ناوخل ٠ برغي ا قرش زا هدناسر مرك ضف
 فارتعا ون ءاطعي ديوكين دنراد ٠ دنم هرهع ون لاونز 5و شيب دنتسه

 قعاوتيلاو هللا وقنا ىنعملا/ باتكللالها ربغل ناميالاو ىوقتلاب صالانوكي نأ زوج دقو |

 ىلاعتهلوق ىف نيلفكلا نم تانككلا لهأ نم رفا نم دعوام مكتؤي هللا لوسر مكناعا

 نيناميالا ىف مهلثم مكنال مهرجأ لثم قم مكصقنم الو نيترم مهرجأ نونؤي كلوا |

 ( نوقرفشتال )



 ديادلاةاروط ه«©ج لى ©
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 حام مانو هنا 04 و را قبرا املا ريغ نم نككلو اع هداف ا

 7 الا نعرشلا سول قمح لاقو اهم لمح م أ اكيلا هلف هاج فتش

 اهل ةقفاوم ةيوينلاةّشرطلا ىلع ةدئ از روماب اونا مهو المعوا املع سوفنلاليمكت وه
 لللقتك هللا نم باجتا ريغب ةمالامذه ىف ةفوصلا اهمزتلا ىتلا روءالاك ضرغلاو ةياغلاىف

 ممضعب لاقو ماودلا ىلع رك ذلاو مانملاةلقو مانالاةطلاخ ن 00 نائتجالاو مايصلاةرثكو ماعطلا

 لاق كلذلو لادتعالان ٠ دب الف قاك لا اذلكاو هعل رمش لاعفالا نم لصاولا نع رددصلام

 لاقوىلا- دس ةقيقحلاو ىلام أد ةفرعملاو ىراوطا ةّشرطلاو ىلاوقا ةعيرشلا ماللاهيلع

 اهامس اف ةنقح ةئس نس نه انعْزرش ىفو كيلع عادسالا كلذ هللا بجويف عدتال موضع

 هلاسأب ىلاعت هقلطأ ثيحاهمزملاو ةعديلاهذه يحاص هللا ركشدافاهررق دق انعرش ناف ةعدب

 دايع نه لماكسلانا نم الو ىلاحت هللاىلا ٍبرَش امم لسرلاهتنسام ندي نأ هلحاباو هلسرو
 هللالوسردارصو هللادارمل هقفاوم اد>او امكح فئلاكتللا ىف دز ملو عادتبالا باب دس نءهللا

 نكت ةنسلاو باتكلاىف دروام ريغ كدرو لمجال مهضعب لاقو ةمحرلاو قفرلا باط نم

 نبرك اذلاو نيلاتلا ر >| كل لصح( ةوالتلاو رك ذلانيب عمج ذئنح كنا ايدالا» املعلا ند

 | عضو نفاهر ؟نيقزالا لاو ايندلاريخ نمناسنالااهب ءاطي ةيترم ةنسلاو باتكلا كرت اف

 ١ كلذ نوكي أ الا هلوسرو هللا عم كد "هلا ءادأنتف ةاسلاىف دراولاريغ ن٠ ادرو ءا نقفل [ٌنق

 بزدح لث» كلذو اعرتال 0 ذدئاح نوكيف اهعمج تالك صئاصخ هفرعف هللا نع فا رعش

 هلوسرو هللا نذاب الا 4ى افرح عضو ام هنأ رح هللادمحر هنأف هوحنو هللاهمحر ىلذاشلل رحبلا

 ةيدومع نه هقحىف 6 و ف رشا رارطضالاةيدونعو رايتخا دبع لفاولا لعف ىفو رارطضا

 لاح رلارباك اك رت انهه نمو نانتءالاةيئاش نم رايتخالا ةيدويع ىف هلاس رطخم دق امل رايتخالا

 حرجيف ممولق ىلع كلذ روطخ نم افوخ ضْن | رفلاءا دا نيعاورصتقاو لفا ونلا لعف ةيمالملا نه
 للساكتلاو ةناريخلالفاوت ىلاةعراسملا ىوهلاعابما ةمالع نم ةيئاطعلامكحلا ىفو مهتيدوبع

 موش مهم دحاولاى رب هللاهمض: نايا اا ىلاغ لاح اذه و تايجاولا قوقحم ماسي ةلا نع

 ةمدقتملا لسرلاب ىا 0 و أ نيذلاهأ ا 2 ههجو ىلع دحاو ضره ' مودا الوةرشكلا لفاونلاب

 ناذيا هقالطا ىفو مالسلا هيلع دم« ىأ هو هلودرإ اونما و # هنع اخ ف ه6 هللا اوما ١

 لَه نرجأو نيبيصأ هي نيافك م 5 0 هربع ىلا مهولا هذال ةلا_-مرلادرف مح 5

 نايصتلااه نالفكلاو هصأب لفكت هنأك ةلافكلاهيف ىذل ايلا لفكتلا [تغارلا نع
 زا ه6 هتحر نم قي ة ةنسح ةر> الاى و ةنس> ايندلاىف اننا 1 انسر ىلاعت هِلوَُش امه.ف بوءرملا

 مهني رش نأ ىلعال نكل لسرلانم هلبق نءو لوسرلاب م كتاعال كلذو ا كوخ نسشاشخم
 هللال وسر لاق لاق هنع هللا ىكدرى- وم ىنأ قنعفذ,جع ملا لبق اح تناكاشإ ىلع لب ةثعبلا دعب ةيقاب

 اهم.لعل نجف اهملظيف ةمالا هل ركب لجرلا نيتاسم مهرجأ نونؤي ةثالاث ملسو هيلع هللا ىلص

 عسان ا 0



 هه2 مى 3 نورشعلاو عباسلا ءزملا

 مكجاجفىفهش-افلاوةرغال مكقاوساو ةيهال دلل از لاقفاثلا لوطو ويسكتك اننواضتلا

 ةباجااوكرت هريغو كلام لثم فاسلا نم ةعاججنا (ىحو) ةيفامهيف متثأ امحمكلانه امموةيلاع
 روبقااةرايزو ةدملا ىلا الازوج رخال ممتوربسالحا اوناك لب زئئانْلا و وضرملاةدايعو تاوعدلا

 راتخلاو نغاو كلان“ ااوارفو,ةداعأل ارم لالا لاق ّىلا داو اناصخالا قراف مهضعبو

 م زجعو عناجلاو داعالاو قاوسالاف تاركناا م.ةدهاشمل ةلزعلا فاسلانم ةعامج

 مزه ةداسعلا لفن ىف عورشلازا ىلع لد ةي الاىفو ةردولاموزل ىغتَس اذه و ريغتلا نع

 ةياو رذانلاىلع بجيف ديعولاو قسفلا ما قدعتسا هكرت م هيلع سيل امف عرش نم ناو

 مكيلع مهع هللاوضر ةباحصلا ضع نع ( ىورو ) هثكن لحال هللاعم دهع هنال هرذن

 نا مكناف مكفنأ ىلع اهومتبجوا دقو مكيلع ةيجاو نكن مل اهنال عوارتلامذه ماب
 نأش اذكهو ريقفلال وشب ٠ نوةساف مهنه ريثكو ةب الاهذه أرق مث نيقساف مترص متكرت
 ىلالاةالسع نه اهنوكل حيوارتلاب ةقحلم اهناف ردقلاو ةءاربلاو تئاغرلاب ةفورعملاةالضلا

 نمحرلاستف ىف لاق مهداقتعا دقتعا نم دنع ادبا كرتت الذ هللاب ءاماعا ةكولس» ةنس تناك دقو

 هنم جورخلاهلزي مل ةفينح وبا لاقف اعوطت ةالصوا اموص أشنا اذا امف ةمئالافاتخاو
 | كلذك هللاهحر كلام لاقو مكل لاما اولادبت الو ىلاعت هلوقل ءاضقلاهيلعف هدسفأ ناف
 دمحاو ىنفاشلا لقو بجو الاو ءاضضق الف رذعل هنه جرخ نا لاقف رذعلاربتعا هنا الا

 ءاضق هيلع بحي مل هنه جرخ ناف هماعأ بحت_سا امهنم ادحاو اشنا ىتم هللا مهمحر |

 بوجول هؤاضق بجو هد_فأ هماما مزايف ةرمحوا امم ع وطتلاناك اذا اماو قالطالا ىلع

 ةبرقلاقيرط ىلع ةندحلا ةنسلا نه عدتشبا ام عيج رابكلا ضعب لاق ىهتنا هدسافىف ىلا
 ا ةياهرو ىلاعت لاق هللا ما نع لسرلا ام تءاج يلا ”يرشلا لخاد ىلاعت هللاىلا

 لل علاماود ىف اهل مهتياعر مدع مهماع باع امنا اهلعف مهباع بعي ملو اهيلع ىلاعت ,مهرقأف

 ةئسلاما هوئدحتسا ام ىلع علخ ةمالاهذه فالخم مهقح ىف ةعدبلامسا اماع علخ و طقف

 مهفاف ةنسح ةعدب عدتبا نه لاقامو ةن-سح ةنس نس نع مالسلاهيلع لاق اك مهلافرسشت
 ربخاو هب لمع نملو هعدّبا نا ارجا هيف لعجو ةنس هاممو نسح وهام عادتبا انلزاحاف

 هدحو ةما رشح هنا نيعم هللانم عرش ىلع نكي مل اذا هرظن هيطعي امب ىلاعل هنيدباعلانأ
 ةلد الاىفهرظنل كلذ و هللاتناق ةما ناك ميها ربا نا ميهاربا ىف ىلاعت لاق مك هعباب ماما ريغب

 ىلع وهف اماع ناك نف قالخالاءراكم مال تعب مال_تاهيلع لاقو هللا ىحوب نأ لق
 حرصت ا نوفراعلاو ءاملعل ا هءدشا ام معي موضع لاقو مع ١ ناو هبر ند عرش

 دوم وهف اهفلاخم مل نافةنسلا عير فلاخ نا الا ةعدب نوكيالددب -يعاألاب ةقيارشلا
 هبرهاورك ذلا ىلع ةيظاوملاو مانملاو ماعطلاةلَب ةضايرلاو تاعقرملا سبلو سأرلاقلع كلذو

 0 ةيمكح سيماوت اهلك اهناف مهفاصوا عيمح نم كلذ وحنو ةرومثلاةئيهلا ىلع
 نكلاسلا صوصخلالهأ ةقيرط اهنوكل هللادنع نم سانلامومع ىف ماللاهيلع هللالوسر |
 قلط ةاكنلل دقف مهاع ىه بحت الو ام سمالاةهاعلالمتحتال قيرطلاهذهو ملا

 (موقلا )



 رذنلا نا ثيح نم كذب هللا مهمذ ليلق الا مالسلا هيلع ىسع نيد ىلع قس ملو مهكولم

 / ىا # مهن» اونمآ نيذلا اني اف » ىلاعت ءاضر دصف اذا ايس هثكن لحال للا عم دهع
 درجال مهب امهر ةءاعر دعب مالسلا هيلع هللا لوسرب ناعالا وهو اح اناا نييسيعلا نم

 فشك ىف لاق رج“ الا عابتتسا اهل ىلاو تحب رفكو ضحي وغل ةثعبلا دعب اهناف اهتياهر
 ءاحو ةتعهوص نم لجحر طح لليلق الا مهم قس و ماللسلا هيلع ىنلا ثعب امل رارسالا

 سأرلا عموصتم ءانب لك ةعموصلاو هب اونم اف هربدو ريدلا بحاصو هتحايس نه عئاس
 مم قيليو نسحنام ىا #« مهرجأ © رايد هبحاصو ىراصنلا ناخ ريدلاو هقصالتم ىا

 اوعيضف اوعدتبا نيذلا مهو نييسيعلا نم ىا © مهنم ريثكو 8# ناوضرلاوهو رجالا نم

 اودوهم نيذلا مهو عاينالا دح نع نوجراخ © نوقساف و مالسلا هيلع دمحمب اورفكو
 هعت هللالوسر .ىقوت امل هناف ةمالا ءذهىف ناك كلذكو تايسانملا ريسفتىف لاق اورصنتو

 متشاو.:مالسلا هيلع ربخا اك نكفلا تك ارتو .ةدشارلاب ةفالخلا :تضتنابلفا ناسخ كانغ
 هللادبع لتقو مدهو قنجنملا ةراجحم تيبلا محرو ناميالا ع رصب نيكسمتملا ىلع ءالبلا
 رايخ اهف ىلقو مايا ةثالث مالسلا هيلع هللا لوسر ةنيدم تحيبتداو هنع هللاىضر ريبزلا نب

 لحاوس ىلع طبرلا اوبو دجاسملاو اياوزلا اومزاف ةبجاو ةلزعلا نوئمؤملا ىأر نيلسملا
 نه اذخا رقفلا اومزاو مهقالخا ةيفصت اوملاوو سوفنلاو ودعلل داهلاىف اوذخاو رحلا

 ' لاوح الاو لزانملاو قدصلاو عرولا ىلع اوملكتو ةفوصلاب اوهستو ةفصلا لها لاو>ا

 قم. ةينابجرام ىردتأ دعم ما :نباناي تيدا ىو, ىهتنا كئاوا :نازورءال ؤهفاو تاماقملاو

 ويكتلاو ةرمعلاو جحلاو موصلاو ةالصلاو داهجلاو ةرجهلا لاق معا هلوسرو هللا تلق

 ىت> ةيشخلاو فوخلا مهذخأ مهنع هللاوضر ةباحصلا نم ارشن نا ( ىور ) عالتلا ىلع
 لك الا كرت مهضعبو لابجلا سوؤر ىف ةماقالا مهضعبو ءاسنلا نع لزتعي نأ مهضعب ذارآ

 مالسالا ىف ةينامهر ال لاقو هلك كلذ نع مالسلا هيلع مهاهف كلذ ريع مهضعلو ب هااو

 نوفكيلب ىراصنلاذخأم .نوذخأيال تما: نم نودمعتملا ىنعي دحسملاف ىما ةينابعز لاقو

 ىل تيبأ ىلا مكتئرهك تسل ىلا لاصولا موص ىف ىف لاقو لابجلا سوؤر نود دجاسملا ف

 ( ىوتثلا ىفو ) ىنرقسي قاسو ىنمعطي .مطم
 وركارتوهشتسه تفع كناز ٠ 2 وشمنابهر ىصخ اردو نكمنيه
 دوم .ناوتن؛ ناكدر ص رب ىنزاف . دوب كف اوه زا ىهن اوه ىب

 تينتفع نإ |وفرستال نانا دسك ب1. ننس ماد ؛نهم نا اولك سب

 ازج دياورف سي دويت طرش 01٠١  ارتلم دوس ربص حير هكنوج
 ازف ناج زاوئلد ىازح نا . ازِح نا اداشو طرش نا اذمح

 ةنامأو ىدنج ىوقتو ىصخ دهز ةمايقلا موب مه هللا أبعيال ةعبرا للاهحر ىفاشلا لاق

 ةواخلا ىتشال ربا ذرم ةنيسحلا دصاقملا ىف اك, تلاغلا, لع لوح قهبو بصر ةدابعور ةازنما
 تمزلهل ليقف هموزا ةئيدملاب عضومريم'اكوهو قيقعلاب هريصق ةورعىب ال ءايحالا ىفلاقةلزعلاو

 17 1-1705 ن1 مز ا سهما هس تا تا تاجا نراطتالا
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 هللا اوعاطاو ماو الا ءذه اوعبئاف فرطوا سفن ىف ةيانج ىلع صاصق مهل نكي مو

 و ةسايهرو ِ ةوسقلاب اوفصونيذلادوملا فالخ ةمر لاب اونصوو نيم ارتمو نيداوتم اوناكو

 © اهوعدتبا ه» ةينابهر ىسع عاساىا اوعدتباو ىارهاظلا ءرسفي رمضم لعب اما بوصنم

 عادشالو مهمل مح ارعال مهانيفقو ىا مه دنع ند ةعدتمم ةساهرو ةمحر و ةفار ممولقىف

 لعف رامضاب بصن اهنا ىلع ةسايهر برع ةلزتعملا نم رلا حتف ىف لاق اهعادحتساو ةينا.هرلا

 قاحم ناسنالا ناىلا كلذ ىف نودهذبو ةمحرو ةفآر ىلع ةفوطعع تبشلاو اهوعدّسا هريسش

 سبلو موصلا ةلصاومب ةدايعلا ىف ةغلاملا ةينايهرلاو ىهتنا ممهذم ىلع ةياالا نوب رعيف هلاعفا
 ناريغلاىفدسعتلاو حاكللاو سلملاو بزوتشم او معمل نع عانتمالاو محللا لك | كرتو حوسملا

 نزحت 0 ةفاحخم ةبهرلا ناف فئاخلا وهو حتفلاب نابهرلا ىلا ةبو_لملا ةلفعلا اهانممو

 | اهعاك ءا رلا مضب ”ىرقو ىدح ند نايشخيك بهر نم نالعف تادرفملاىف مك بارطضاو

 ح وتفملاىلاةيسنلا نوكلاهخال ددرتلا :ليوناكوو انك 21ه عج نا.هرلا ىلاةيسل

 0 علا ةلزنع راص ةصوصخم ةفئاطل انسأ ناك امل نايهرلا نا ىنعل بينلا ريغتلا ند مخلاو

 ىنارعاو ىراصتا لق ام ىتايهر ليقف ضئارفو بارمعاو راصتاب قحتلاف هسفنىف اعمح ناك
 نوكي نايهرلا تادرفملاىف بغارلا لاقو ةيسنلاىف هدحاو ىلا عملا در نودب ىغأارفو

 قاصقتا صو ىهتا دل ا عجب ةساصرو نيباهر ىلع هدءرح ادحاو هلعح نأ اءمحو ادحاو

 عفر دعل نينمؤأا ىلع اورهظ ةرامحلا نا اهايا مهعادتسا بيسو نا.هرلا ىلإ يةناوعدشتملا

 اوراتخاف مميدىف اونكتش نا اوفاخف ليلق الامهتم قبس ل ىتح ١ ولتقف تارص ثالث اولتاقفىسع

 مهل اهدعويتلاةيونللا ةثعبلا نب رظتنم ةدارعلل مهسفنا نيصاخم مهيد نب راف لالا لاقىفةيناهرلا

 (ىورو) ةيآالا دمحا همسا ىدعي نه ىف اي لوسرب ارشيموىلاعت لاق م مالسلا هيلع ىسع

 مالسلاهيلع ىموه ةرحسلانم اونما اوناك نيذلا نذأتسا هدونجو نوعرف قيغأ امل هللانا
 اوناكف لالا سوؤريف اويهرتف مهل اءدو مهل نذ اف رصع لاملاو له'الا ىلا عوجرلاىف

 ةيناهرلا تءعطشا مْ هللاهاف وت ىت>مالسلا هيلع قسوم معه مهمه ةفئال تشو بهرت ن. لوا

 ةلح 4 ع اناا ام 8 30 هيلع ع باحصا كلذ دعب اهم حا مدعب

 4 تاواركر ءانتنا انوفا 7 ىا عطقنم ءانثتتسا # الا 2 مهلوسز ناسل ىلع

 مب اهتيار قح اميمح اوعراف ىا «# اهتياعر قح اهوعراش هه ىلاعت هاضر باطل ىا

 هيلع لاق هيلا اهوحنو مالسلا هيلع دمحم رفكلاو ةعمسلا دصقو داحتالاب لوقلاو ثيلثتلا

 نوكلاهلا مم كثلواف يف نمؤي مل نمو اهناعر ق> اهاعردةف ىنقدصو ىف نما مالسلا

 اوبريشو ريزانخلا اولكاو اوربص اف ناريغلا اومزَتلا ىسع دعب اوفعضتسا امل لتاقم لاق
 م مهدعب مهم نودتقملا اهظفح مل ىا اهوعراف تابسانملا فو قاسفلا عم اولخدو رولا

 ندد ىف اولخدو اهنع اوعجرو اهف اورصق لب اهلامكب ىا اهتياعر قح 5 ىلع اوبجوا |

 ( مهكولم )



 ديدخحلا ةروس < . 2 ١

 ىفو هقلخ نم دح“ ال هجوحم لف هنعاو هللا هناا ةرم نيعبرا مون لك ىف امون نيعبرا
 هللاهحر ىدروررسلا لاق هلداعي ”ىث الف هما ىل» بلاغلا عيتملازي نع اي ةيسيردالا نيعبرالا
 نيغبس ركسعلا :هجوىف هرك ذ ناو همصْخ كلغا الأ موب. لك تايلاوتم مايا ةعبس:هأرق:نف

 | ىلا « اون ه8 انثعبدق هللابو ىا # انلسرا دقلو  نومزهمي مهاف هديب مهلا ريشيو ةرم

 أ دو دورك مو اًضيأ هموق ىلا « مهارباو © ىناثلا نأالا وهو لياق اون مهو هموق

 مهلع ءايبثالل ناوباو لسرلا لوا نم امهنالؤ رك ذلاب امهل اغرششت امهتلاسر هللارك ذ هع

 العجو 8 مهاربا دلو نم مهلك نويتاربعلاو برعلاو حوت دلو نم مهلك رشبلاف مالسلا

 مهملا انيحواو امهتيرذ ضعب اناسعا نأ «باتكلاو ةوبالا9 امهلسأ ىف ىا # امهتيرذىف

 1 باتك الو ىن دجوب الف مهربغو دوادو نورهو ىدومو اصو دوه لثم شكلا

 نيفنصلا نيذه ةيرذنف ىا « مهنف  ناسنالا مظعاو بابسالا قاما امهللا لدم وهو

 ءايبنا هك اهنازا ىضعل سب ىنعي نيلسرملاو لاسرالا ركذب مهلع لولدملا مهلا لسرملا نموا
 نيدزر دنشم ثباثو . ىلاو باتكب هدروا ناعيا ىنعي قحلا ىا يي دتهم » دندما ناشيارب

 ةلاحال نيلاض نونوكيف ميقتسملا قيرطلا نع نوجراخ *# نوقساف مهنم ريثكو 8 دوخ
 مهارباو حونل ريمضلاو السر مهدعي اناسرأ مث ىا © انلسرب مهرانا ىلع انيفق من

 ليعامساو مهاربا زادعبو ار حاصو دوهو حونزا دعل ىنعي مثالا نم مهلا دش نمو

 لسرلا ناف ةيرذلا ىلا دوعي الو لسرلانم اهرصاع نهوا ءار فسوبو بوقعيو قحساو
 هدعب هب ءاجو هايا هعبتا ىا نالش هرثا ىلع قو هعبتا هرثأ افق لاَه ةيرذلان ٠ مهم ىنتملا
 ادحاو مهدعب نم انعبتا ىنعملاف هبقع ىا هرثا ىلع تجرخ لود رسكلاب رئا عمج راث الاو

 امهتلعج ىا رخآ اب لوسرلا تعفش لاعب ص اوغلا ةردىف ىريرحلا لاق لسرلانه دحاو دعب
 انز زعف ىلاعت لاق اك تيوق ىا ثلاثي تززعلاش نأ مالكلا هجوف ثلاثلاب تنعب اذاذ نينثا
 مهران ا ىلع انيفق مث ىلاعت لاق مك لسرلاب تيفق لاَ نأ نِسحالاف لسرلا ترئاو نافاتلاثب

 ىسع ىلا ىهس لا ىتح لوسر دعب الوسر اناسرأ ىا ميم نب ىميعب انيفقو ف اناسرب
 أدل [نشاىرءاشا ميدرك ماهوار لسرنباميددوا ردىبزاو ىندي مهدعب ب انين أف م نب

 4 لبجتالا ءانيثآو © ىسيع مهرخآ و ىسوم ليث ارسا ىب ءايننا لوأف ٠ ميم نبا ىسيعب
 نييراوخلاك هنيدى ىسع ىا # هوعسا نيذلا 8 نينمؤملا :6 بواقىف العجو ©ةدحاو ةعفد

 ةقر دشا ىا ةفأر انيفقو ىا ةتفشاا صو 4 ةمحرو 9 نيالا مو # ةفأر © مهعابناو

 ببس هل نكي مل نه ىلع افطعو ةقر ىا ةمحرو مهم لاصتالا ىلا ببست, ناك نه ىلع

 مع نينمؤملا ىلع ةلذا اوناك ىتح مهب ءاحر منع هللاوضر ةباحصلا ناكاك مهم ةلصلا ىف

 ضارعالاوحفصلاب ىلىالاىف اوسماىلق نيرفاكلاىلع ةنعا مهف ةبالصلا ةياغ ىف ممولقنا

 ىذالا ىلع سانلا ةأفاكم نع

 اسانم ىلا ندحا ىدرم ركا ٠ ازج دشاب لبس ىدب ار ىدب
 كيش ةلععاو كنادر تلد مهو رس الا كدخ هلوق نك للا كدخ مطل ن» مهل ىلوو



 * عي.م © نورفعلاو عباسلا ا

 عبرالزتأهللا نا ثيدحلاىفو فرجو رشق ىا هبىحسام ىمو .ءاحلتلا عتلاب لإ وطال 29
 امهنعهللاىضر سايع نبا نعو حلملاو ءاملاو راناو ديدحلالزنأ ضرالاىلا ءامسلان م تاكرب
 ىسوماصعو جلثلانم اضايب دشا ناكو دوسالارجحلامالسلا هيلع مدا عم تلزن ءايشا ةثالث
 ديدحلا انلزئاو هللاهحر ناني عو ديدحلاو عرذا ةريشع اهلوط ةنلا سا نه تناكو
 كزت دماكحلو_ةاناحضقورءضاوا: نا كلذو مانتالا نم مل لزنأ و ىلاعت هلوقك هانتلخ
 ةسايسلاو ةسايسلاب نوكي امنا لدعلا نال نداعملانم ديدحلا انجرخا و مهضعب لاق ماجلان
 ههيف 9 ءامسلا نم لزتم وهو ءام ديدحلالصاو ديدحلا ىلا ةرقتفم ةدعلاو ةدعلا ىلا ةرقتفم
 نال برحلل حالسلا ىنعي ءل ةديدش ةوقوا هب لاتقلاوهو 4 نيدحت ل 2 ديدحلا ىف ىاأ

 راكب راز راكرد هك الآ ىنعي تسا تخس رازراك .ةيسسرافلابو هنم ذَْح اما فرط تالا

 رجنخو ناكسو ريشمش و هزينو نان-س نوج نمشد عقد ىارب زا ءاوخ دنئزاسو زادا
 هيفو ٠ نا ريغ و نشوجحو دوخو هرز نو> دوخ نش ظفح ىارب هاوخو نأ لاثماو

 فيس بحاص لاد ىلع نافقوتب ةيوستلا ةلا لامعتساو باتكلا نيناوق ةيشم نا ىلا ةراشا
 ٍِض هدنع نم ىلع هللاةخ فيسلاو سوفنلا ميش نم رظلا ناو طسقلاب مايقلا لصحيل

 ديدحلاو الا ةعنص نم امو اهوحتو ةرئالاو رملاو سأفلاو نيكسلاك ه6 سانال عفانمو

 فيسسلاب مئاقلاىلا جاتحي اك طسقلاب مايقلانا ىلا ةراشا هيفو اتا ١ ديدحلاب لمعياموا
 نم ذختملا ةبذلا فيس ىلاو ةقرتحلات الو عئانصلانم سياعتلا ماوق هبام ىلا اضيا جاتحم
 ءايلوالا مهو سكملابو هيف ىلاّا ىلحتلا نوك نم ىلالج ىلت لكل دبالذا رهقلا ديدح

 اورك ذاليث ا رسا يناي ىلاعت لاق م ةينابرلا فاطعالاو فاطلالاة تكي قااىلا نوليمي مهو |
 6 هلسرو هرصنس نم هللا معيلو 2 نيملاعلا ىلع مكتلضف ىلاو مكيلع تما اهلا ىمعأ

 ةناطل داع هولمعتسيل لة هناك ليلعتلل ةئمضتم لاح هناف هلبقام هيلع لدب فوذحم ىلع فطع
 ىف ةحلسالا رئاسو حامرلاو فوبسلا لامعتساب هلسرو هرصنس نه ءا زحلا هب قاع املع
 سابع نبا لاق اك ىلاعت هنع نيئاذ ىا رمصنن لعاف نم لاح © بيغلاب هن ا دعا ةدهاج

 ةنياعم ريغ نم بيغلاب عاطأ نه باثيو دمحم امناو هنورصب الو هتورصني امهنع هللاوضر
 6# ىوق هللا نا ه8 مهل ىّثرم ريغ مهنع ايئاغ ىلاعت هنوك لاح ىا هلوعفم نه وا عاطملل
 داهجلاب مهرمأ امناو ريغلا ةرصن ىلا رقتشال 6 زيزع هك الها دارا نم كالها ىلع
 ةداضملا اهتبالصو ةينبلا ةدش نع ةرامع ةوقلاو هيف لاثتمالا باو اويجوتسيو هب اوعئالل

 هكرت و لعفلا نم ىلا .نكمب اهب ىلا ةفصلاىهو ةردقلا ىنعمم .هللاقح ىف ىهو فعسغلل
 ىف فءص هقحليال ىذلاوه ىوقلا هللاهمحر قورزلالاق 'ىش لك ىلع ةيلغلاةزعلاو ةدارالاب

 ىروجع (الوروصق كدي الو ,ضقرالو /ليصت, هاما فل ]فأ:ق ءالو هتافلض !قءالوبةناذإ |
 دجوالا ةفيعض ةمهوذ هالت اه :دوجولا ىف ةوقلا روهظ مسالا اذه ةيصاخو ماربا الو ضَن

 ةرم فلأ ملاظلا الها دصب مولظم هرك ذ ولو كلذ هلزاك الافيعض مسجوذ الو ةوقلا |
 هركذ نف ىنعموا ةروص زعلاو ىنةاادوجو زيزءلامسالاةيصاخو ءسمأ ىفكو كلذ هل ناك |

 ( نيعبرا )
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 ديدحلا ةروس هه ٠7١ 35ج

 نف ٠ هحاو ىاهتعيرشاب تستازجعم هكنشور ىاهتجحب © تانببلاب 8 داشرالا ىف
 ءاضيلادبلاو اصعلابلقو ىتوملاءاحاك ةوثلاىعدم: ىدب ىلع هللا انهقلخت ”تازحمملاتلق

 لفاام هلو نكتلو كالا اهب لوا نإ مهزعل | ةدحكم من اع كلملالوزن ريغ نم رمقلاقشو

 ةزحمملا كلت عوقوب هناسل ىلع هربخم هللانا اب كللالوزن ىنعم تلق تبان ريغ لوسر لك
 زيبع و قحلا نيدتل لكلل لماشلا بتكلا سنج ىا  باتكلا مهعم انلزناو هدب ىلع
 لسرلا ريسفت ىلع لمجم مهعم هلوق ٠ ةيلمعلا و ةيرظنلا ةوقلا ليمكتل ىا لمعلا باوص

 لزني ىتح اولزني مل ءاينالاف الاو مهعم هنوك اردقم ىا باتدكلا نم ةردقم الاح ءابينالاب

 هجولامدقاذلو ءاسنالانأش مهيلا لازئالاو ةكئالملا نأش باتكلاعم لوزنلاف باتكلا مهعم

 باتكلا مهبلا انلزناو لاش نأ ىهاظلا ناكل متالىلا ءايبنالا انلسرأ دقل ىنعملاناك ولذا لوالا

 ءافا لدعلاب مهني اولماعتيل # طسقااب سانلا موقيل وه وزار“ ةيسرافلاب 7 نازيملاو ِِ

 نازملاف الاو هدادعاب سمالاو هبايسا لازتا هلازتاو كلذ ىف ادحأ دحا ٍظي الو ءافيتساو

 نازيملاب لزت مالسلاهيلع ليربج نا ( ىورو ) ءامسلانم لزمي سيلو رشبلاتاعونصم نه

 ريقفلال وش ٠ مولعلارحبىف اذك ىهاظلا نع لودعلانمهللا بهذام لع هليلدام ىرعشتبلو

 هلوق ىف ىدعس خيشلاىنع هاياو سرماقلاىف امك حتفلاب دادحلانادنس وهو

 دووم لل: ربع ىندأت كشياخ ةلكرا ةبكر دورت واذ فقم! انك عندوجت

 رسكب ةعقبملا ثلاثلاو سوماقلا ىف م ىمحلا ديدحلا بارا 3 ذخأي ام وهو ناتبلكلا ىناثلاو

 املع قدي راصقلا ةيشخ ةعقيملا سوماقلا ىف لاق ةعقوم هلصا ةيئاتحم ةانثم ءاي اهدعب مملا

 ىو ةفرطملا عبارلاو ام هتددح عيقو وهف ةعقيملب هتعقو دقو ليوطلا نسملاو ةقرطملاو

 لاق ةاحسملاو رملاهعمو ىورو ديدحلا ةاسم ىهو ةربالا سماخلاو برمضلا ىا قرطلا ةلا

 | نادب دنتك قوقح ةيوسنان ىنعي هباونزب كموقرم لاقو مالسلا هيلع حون ىلا هعفدف هسفن

 | نورقملانازملانا نظتأ هللاهمحر ىلازغلامامالالاقو ٠ تالماعم تقود ركيدكي نايمرد
 | دييأراما:نانقلاو هرابظلا وجا هازهنوتت جلا ةققلا و اكلهتنلاو ةقكعل ازور لان اوكظوَخ /ازافنكتلاب
 | نازيماذه نا انيَغ ملعاو ليوأتلاىف فسعتت الو هللاقئاف ناتبلا اذه مظعاو نابسحلاذه

 / نزولا ةيفك رتل هتوكلمو هكلمو هلسرو هيتكو هتكئالم ةفرعو هللا ةفرعم نازيم وه

 | لوسرلاتلاثلا و لثا ريج قاثلاو لوالا عملا وه هللاف هتكئتالم نم اوملعت اك هناا نم هب

 | ىييغل الب هرابع لكلاو ءاوس ةفرعملاف قيرطمهلام لوسرلا نم نوملمتي مهلك قلخلاو

 | ماح ىا طسقلاب امثاق /كلاولواو ةكئالملاو وه الا هلاال هنا تلادهش ىلاعت هلوق هللد لعل

 | كديباؤلا ناكرومالا عييجاف لكملاب م جا تامة هطول عيمج ىف لدعال امقم وا لدعلاب

 | ىهو ةلءاكلاةفرعملاو لماشلا لعلادءبالاةقيقح هب اوموق نلو اضيا هب اوموق نأ دايعلا ىلع

 | انلزتاو 8 هب نوزو»و هيلع ىن.م رومالا عيمح نه هادعامو ىلكلا نازيملا ىهف هللا ةفرعم

 | نادنسلا لوالا ديدح نه ءايشا ةسمخ هعمو ةنخلانه مالسلاهيلع مدآ لزن لبق  ديدحلا

 | م رهظالاوهو متالاىلا ءايننالاوا ءايبنالاىلا ةكحئالملا ىا انلسر اناسرأ دقل » .



 ه5 “0+ 5 نورتو عباسأ| ء ءزحلا

 ع حعصق ذا ارانتخإكل لع امي ىلا امتدم "مقل نيلق# !١ةدامع لاو كن 5 نيبو ةلعلاوذه

 ةبقاع عفنأو ارطخ مظعاو افرش كا ىلاعت هللا راتخم نا ىلع ىلريصل تعقوو ىنيش ماد

 هللاىنانا ام. بنجىف ةدملاكلت رادقم ىيلقثلاةدابع ىنيع ىف قد اذه تيأر املف هيوحتتل
 ىف تلقف افطع لمالاراصو الما ةنلاتراصو ةنم ةمعنلا تراصو ةمعن ىدنع ةلعلات راصف

 اوناك ف_ثكتا ىذلااذهو قحلاعم سوفنلابيط ىلع ءالبلاىف نورمتسي اوناكاذهب ىسفن |

 ( بئاصلالاق ) ىهتنا ءالبلاب نوحرشب
 ليس يازان ةزان تيس دوك تكا انك قليلا

 تخير هناخ زا نورب دوخ تخر ليس زا شيب هكره

 هب نضي لاملاب لاتلاناف لاتخم لك نه لدب ه لخبلاب سانلانورمأيو نولخي نيذلا
 نوكسمي :ىنءملاو لخببلاب هريغ صأي و ناسنالال خي هنا مذلاةياغ اذهو هب هريغ صمأيو ابلاغ |

 هيف اهجارخا حب امم تاينتقملالاسما لخبلاناف هللاقح اهم نوجرخم الو مهلاومأ
 لخبلاو محارلا نم ميحرلاكلخبلاهنمرتكي ىذلاف ليخبلااماو لخاب وهف لحي لاَش دولا هلباشو

 نيذلاىلاعت هلوق كلذ ىلعو اهرثك | وهو هريغ تادذش لخمو هسفن تانغ لخم نابرض

 دوجواب هكدننان ١ روخفو لاتخم ةيسرافلابو تادرفملاف اك لخبلاب سانلانورمأيو نولي
 دروجو ايو قب اقر اف رضا راانخؤ وااو دوت لامو عنك لع نإ, كاشفا عمجو ىراد ايند

 ةملس ىنيآ لاق هنا مالسلاهيلع ىنلا نعو ٠ ندرك ىليخم هبارئام دم دئبام نما دوخ لحم

 دعما 1 لب قحلا نكتزودا ماد اور لاتغ هج: اناؤانرشق»ف هل ا!نرلقل دبع نم

 ةريسم نه دجويل اهحنر ناو ةنملا عر نودجال ةعبرا ثيدحلاىفو حومجان ورم ضيبالا
 « لوتب » هكرهو 6 نمو 8# نيدلاولل قاعلاو رمل انمدمو نانملاو ليخبلاماع ةئاوسح

 هلاذ ىف دومحلا ديلا »» هقافنا نعو هنع « ىننلاوه هللازاف 8 قافنالانع ضرعي

 راتبا و سوات نقول اهمال نمي ىفقي هلل ادةيزرقتلا فقتي, الؤرا زر كحن» نة نس تعال ءارخقرال

 | رايدالاو هللا ىلع لانقالا نع ضرعأ نه نا ىلا :ةرانشاو قفنملاةحلصمل قافنالاب مالا نأب

 ظ ىف ديمح وهلب هرايدا نع هتافص باسح و هلابقا نع هناذ بسحم ىنع هللاناف قافن الا نع

 سوفنلاىلا اضياو هريغ ال وه عفانلاراضلاذا هرابدا هرضي الو هلابقا هعفال هئافصو هياذ

 | حاورالاو بولقلاةوعدو ةداعلاو ةعاطلا ىلع مادقالا نع دعاقتلاب ءوسلاب ةرامالاةيرشبلا

 ىوقلاكالهسال تاقوالاضعبىف ةيلغلا بس تاءاطلا نع بانتجالاو يصاعملل باكترالاىلا

 ةيعيبطلاهن أشن ثيح نم ناسنالارابكحلا ضعب لاق ةينامسملا ىوقلا تاملظ بسح ةيناحورلا
 |( ابتحاعشس نع ةدارتت ماب علل [لصنتب تيماوات)ا ةقطانلا ةكستفن غررح نتا كال ذاطم دش

 | سبب هيفو بارتلاهل_صا نال كاسم الا ىلع ناسنالا لج املو عومجملاب الا ةفلااترهظ اف '

 ا لخيلاب ىصاو لخ اذإف هريغ و هسف لام باهذب ضرب مل ضو

 رد اجور كبت ىس ناداج ليضذ رد اب ىأ 2 نوروعر لانا رز

 (دقل )
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 ديدحلا ةروس تت ما 22

 <17 ( نكي مل هلإ ءايضق نم عرج امور داو: ةاهك زابما كا لا نأ اروع
 ىا هتافصب فاصتالاو ةماقتسالاب هتفرعملها ةي آلا هذه هللا بلاط هرس سدق ىلقبلا لاق

 لاصفنالاولاصتالاو فطللاو رهتلاونادجولاو نادقفلا مكيف رئؤيالنأب ةفرعملاف اوناوك
 نيقيلاىف بارطضالاو نبولتلاماكحا هيلع ىرحال نأ فاصتالا طرش نم نال لاصولاو قارفلاو
 اوحرفتالو مكناقوا نم مكتافام ىلع اوسأت الو هللاهمحر مساقلا لاق نيكملا ف جاجوعالاو
 هللا ر ىطساولالاقو ىغقو كيف للاردقام ىردتال كناف مكتعاطو مكتبون نم انا اهب
 نرحب تا ذولا :لانعالا نم عون لاضفالاب ذذلتلاو تارارتغالا نم تاماركلاب حرفلا

 تاَقربلاو _ تاكل #ناثكع ف ها را دو نت هتان اناو اىوماو د هلة ومالا
 نزحلا اوملظتال ىتح هللا ادع امث م انا امب اوحرفت الو هللا ىوس ام مكتافاع اونزحال
 هللانم ك م1 اب اوحرفاو هللا نم مكتافامب اونزحاو امهعضوم ريغ ىف امهعضوب حرفلاو
 نزلانا امكف لطاب هالخ امو قح ىلاعت هللانال امهعضوم ىف امهعضوب امهف اولدعت ىتح

 حرفلاو نزخحلا نا كلدكف لداعو قم قحلل لعافلاو امهل لدعو قح قحلاب حرفلاو

 الا هللاب نزحم الو حرفشب الو ملاظو لطبم لسطاإلاب لعاقلاو امهل ٍلظو لطاب لطابلاب

 ليبسي كيلعف هللاَنع نوضرعملا الا هللاىوس امي حرش الو نزحم الو هللاىلا نورجاهملا

 نسحلا لاق كلملاو لاما هللا ىوس امو نيملاظلا قيرطو كاياو كلاوحا ميمح ىف نيلداعلا

 لتس ايهلعو نووح الا ونوال عمسي مل ناتبيصم هلامىف لاملا بحاصل هنع هللاىضر

 هلك نع لأسيو هك نع
 لازبال هد نامرف كلم زحم ٠  لاوز دريذيب ىكلمو تم همه

 لامو هاح دور هكودبأ 6 لاكو نيدو لضفو دياب نه

 هارتشا نسح توصو ةئسح ةروص هل ناك مالسلا هيلع ناملس دهع ىف اريط نا ( ىح )

 اكشو ربطلا تكسف راطو هصفق قوف ةحيص حاصف ارد ةاطإ ءاصلوا مهر ذل حفل أب لجأ

 كارتشا دقف قح كيلع ك.صحاصل ناملس لاقو هورضحا اماف هورضحا لاقف ناملسىلا لجرلا

 كمِدام اذيا حييصأال 10 هلق عفري ىتح هل لق هللا ىبناي لاق تكلم مف لاف نم

 كلذ ىل لاق دقو دالوالاو نطولا ىلا ع زجلا نم ناك ىحابص نال لاق مل لاق صفقلا ىف

 لاقف ريطلا لاقام لجرال ناماس لات و“ ىتح تكساف كتوص لجال كسبح اتا ريطلا |
 ريطلا لسرأ مث مهرد فلأ ناملس هاطعأف هتوصل هيحا تنك ىناف هللا ىناي هلسرا لجرلا

 ريطلاناناملسلاق مث ىتريص صفقلاىف مث ىتريط ءا وهلافو ىنروص نهناحبس حاصو راطف
 ةراشاهيفف ه قاعتلا نم لحرلا ص اخ هسسبو هنع جرف ريص املف هع جرش ل عزجلا ىف مادام

 ةفرعمو نوكسل املاء ىلازاجو با راطضالا نم صلت اهنع د.علا ىنف اذاف سفلا فاص وا نعءانفلا ىلا
 ىذمرتلا ىلعنب دم هللا دبعوب |خيشلا لاق (نزحلاو مهلا بهذيردقلابناعالا)ثيدلاىفوردقلا رس

 ىل هللا رب دام نيب ىسفن ثاثم همم هللا يناشاملف ةض ص ىعايا ف اسف تض ص دقلو هرمسس دق مكحلا

 نيب تريخول تلقف ىتلع مايا رادقمىف نيلقالاةدابع نيبو ةدملاهذه رادقمىف ةلعلاهذه نم
 1 ص جسم مسمع -
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 هج م1 © نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ردقم ةمعنلاو ةيدملا نم الك نا لع نم“ناف اهنم' هللا ك اطعأ ىا « ا ام اوحرفت

 وه اب هحرف الو تافام ىلع هعزج مظعيال ةلاعال هاما ردقام ا هناوف ردقام توش

 تافام ىلع نزحتال كلام ميكحلا امأ رهمج زربل ليقوبيرق نع هباهذ رده نأ زويذا تأ
 رويحلابىا ةربحلاب مادتسيال ىت الاو ةريعلاب ىفالتبال تئافلا نال لاق تا وه امب حرفن الو

 ن'الهنع هللاوضر دوعسم نبا لاق امودعم برب حرفلا الو اتئاف درب فسأتلاال رورسلاو
 ناك ةنبلا نكي ل” ىعل لوقا نأ م“ ىلا بحا"ثقاااما تعاو' تقرأ ام تقارحا ةرجت“ نسا
 ديوشه رورسمهوا لايقا زاو لوام امد رابدازا ىنعي 3 ىنعع تسرامخا ( ىعاكلا لاق )

 انضوزك !ئرابفقا انا انو كنتوا زقرت" انك

 ىمخغإ دزربن رين دوش توفرو 0 ردك قداكم غالب دما

 دهزدربك ارف هنا يه دنك راك تيآ ندب كنه هك تسلوقتم هنع هللاىشر ىفتص زاو

 25 هتك هحو دشاب ماع ىدهاز ىنعل وأ فرط ودرع اروا

 نازا دايرش وشم دوش توفرو . نازا داشوشم دم روّسرا لام

 ناز دابا درعا ووتر داع يان ا نارا كب وتلا تلفارتل

 لايتخالاو رطبال بجوملا حرفلاو هللارمال ملستلا نع عاملا ىس الا ىنن ةي الاب دارملاو
 ةيويندلا ظوظحلاب ح رف نمناف # روذف لاتخم لك بحال هللاو هج ىلاعت ِهِلوَم بقع اذلو

 وهو ءالبخلا نم وهو بجحملا ريكشملا لاتلاو ةلا#ال اهم رذتفاو لاتخا هسفن ىف تمظعو

 كرا الق الأ ليل اظل لاوأتن اهتمو اهنفت نم ناتتناللا قءاارتت ةلضف لي نع '"ربكتلا |
 ىربكتم نه درادت تسود ىلاعت ىاد>و ةيسرافلابو ةوغ هش ىف دجو الا اسرف ةح

 ءافك ارب ناد 1 رخفواس دب هدب زان روخف دنك لواطتىركيدرب كد تمعلر 5

 ليلدب صوصخملا ماعلا نم وهو ربكلاو ءالياوذ لاتلا مولعلا رحب ىف لاق ٠ نارقاو

 هللا امن ىتلا ءاليخلا امادّللا اهضغسام اهنمو هللا اهام ءاليخلا.:رم را مالسلا هيلع ىنلا لوق

 لابتخالاف هللا امضغس ىتلا ءاليخلا اماو ءاقللادنع هسفنب لجرلالابتخاو ةقدصلادنعلايتخالاف

 ىلع هب رخفلا ىف غلابم روخف ايندلا نم ىتوأ امب ربكم لك بحال ىا روجفلاو ىتلاىف

 ليكو نوراقو هتيشاق لماح ىرسك ن“اك لاف اريكتم ءاغللا ضعب فصو ىهتلا سانلا
 هتمكح الا قطني مل نامقلو هتاتمي الا رظني ل فسوب ن“اكو هناياد ىدحا سيقلبو هتقفن
 حرفلا نع ىبنلاب ليبذتلا صيصخت ىفو تشرف همساب ءاربغلاو تشرع هل ءا رضخلا نءاكو
 لانا تقر ناموا تاس ةاكادكرا قاب اهو فدل 0 نذر وك فلا

 ناو ارطنال ؟ناظع 2 ك2 حرفيلف حرف نم هل دبال ناك ناف ذآ مضلاو 1 تلا نا |

 ضعب ىلع تلخد ديعس نء ةبدتق لاق اردتال هلاَطق لع اريص نزحبلف نزح نه دال ناك

 لوني لد لع طخ علاوي هاش هثلأ لتالا 0 را أانلت ن٠" ذان؟بطلا ةايحلا' |

 لوش أشنأ مث اهاطعأ نم اهعراف ىمساب تناك لاقف هتلأسف افوص ظ
 © نمحلاو ءزرلا بصن سهدلاىف ءرملاو #* هّئالخ نم دبع انا ىذلا وال ©

 ( ىنرسام )



 قح ”ىراكز نص ا مديهأ هم قدح ”ىراس مداوعا نيم

 ١ اذا مهلا باصأ لاه ةيمرلاىف اهلصا ةببصملاو ةيف انام # ضرالاف ةدبصم نه باصأام ©
 يدك ضرالا ىف ةنب اك ةثداح ن٠ ثدحام ىا ةسانلاب صتخا 8 باوصلاب ىرملا ىلا لصو

 عوجو ودع فوخو دلو تومو ةفاو ضرك مكسفن أىف الو © راثلاو عورزلاىف ةهاعو
 نأ لبقنم 8 ظوفحملا حوالا ىفوا هللا لع ىف ةتبثم ةبوتكم الا ىا « باتك ىف الا ©
 قلاخلا ”ىرابلاو قاخلاوه ةغللاىف ءريلا ناف ضرالا وا بئاصملاوا سفنالا قلخت ه6 اهأربن

 جاجحلا ىلا هب ”بج نيح ريبج نب ديعس ىلع تلخد لاق ىملسالا طلاس نب عبر رك ذو
 | ناكدقكيتالف لاق كياصأام لاق ككمام دبءس لاقف هموق نه لجر ىف هلتق دارأ نيح
 الو ضرالاىف ةببصم نم باصأام ىلاعت هللا لوق عمست ملأ اذه نوكي نأ هللا ٍلعف
 هءافو دعب مانملاىف جاجا ىؤر ةضورلاىف لاق ٠ اهأربن نأ لبق نم كا ذا مكسفت اىف

 | ليلد ةي الاىفو ةلتق نيعبس ريبج نب ديعسبو ةلتق لبتق لكي ىنلتق لاقف كب هللالعفام ىلقف
 اهليصافتس قلخلا لامجا عييمج اذكو دوجولاىف اهلوخد ىلبق ةيضرالا ثداوحلا عي نا ىلع
 عييمجم املاع ىلاعت هوك ىلع بوتكملا كلذب ةكئالملا لدت_سيا ظوفحلا حوللاىف ةبوتكم
 مهقاخ ىصاعملا نع نودموش مها هملع جم ىلاعت هياف هملدح اوفرعبلو اهدوجو لبق ءايشالا

 | تاءاطعلل مهايا هقيفون' ىلع هللا او ركشيلو ىصاعملا كلت لاثما نم اورذدبلو مهلمأو مهقزرو

 اهنابنا نال اهعوقو لبق ءايشالا ملي ىلاعت هنا اضيا ليلد ايفو ىصاعملانم مهايا هتمصعو |

 هللانا هللاَقي ةنللا لها سافن أ ددع ملعي له ىلاعت هللاذا كئاس لأس ولو لاحم باتكلاىف |

 قلعتم # هللاىلع اه اهنرثك عمباةكىف اهنايثا ىا كلذ نا 8 مهسافن* ال ددعال هنا معي
 سدق دينا لاق دايعلاىلع اريسع ناك ناو ةذملاو ةدعلا نع هيف هتانغتسال « ريسي © هلوش

 هل هللا _فشك ام .هريسي,ديشو ةيدوصلا ةماقا ىف , هنلا :نقتفاو. ةسوبرلاب .ّهاإ#ف نع نم.عرش

 ةحارلاو حورلاىف عقو هبل دهشو هبر نم اذه عمسف لا باصأ ام هلوقب ةردقلا راثآ نم

 هيلا دابعلا لصوت نا ىلع ارداق هللا ناك تلق ناف هبيصيام هيلع ناهو هردص حرشناو

 قئاقح رهقلاناحتماب مهفرعي نأ دارأتلق اياليلاو نحلاىفمهعقوا فيكف ةبيصمالو بعتالب
 | ةيالا ىفف لاملاو لالجلا قيرط نم هيلا اولصي ىتح هيلا قرطلا بث 'ىغو ةيبوبرلا
 نيع ىف ىلتيملا دوهش ىلع اهل لمحو ءالءلا ىلع ربصلاو ءاضقلاب ىضرلاىلع سوفنلل نيطون
 فامللا ىف لفاف وهف رهقلاو فطللا أدبم نع الفاغ ناك نق الاول محتلا لهسي هب ناف ءالللا

 مهذاذتلا ءالبلاب نوذتلي مماف روضحلا لهأ لاح فالخم ةبيصملا هيلع مظعت اذلو رهقلاو
 ةيفاعلا ةذل قوف ءالبلا ةذلو لب ةفاعلاب
 ندروخ مان شيوخ تدسدب 5ك ها ندروخ متاهدرب تك ا

 هتبيصم ىلع ىسأ لاَه # اوسأت اليكل ه ذيذل ىا بيبز بيبملا برض برعلا لاثما نمو
 مكل لصحم الك باتك ىف اهتباتكو اهتابئاب مانربخا ىا نزح ىا لع باب نم ىسأ ىسأي
 الو » ةيفاعلاو ةحصلاو بصخلاو لاملاك ايندلا أ نم 4 مكتافام ىنع ه مللالاو نزحلا
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 هج نسمي 26> نورشعلاو عباسلا ءزذ
 ك0 ا

 مهمركيو كلذ دعب مهدبأب هللا ذخأبف هوفرعي مل مهنا اوفرع هللاىلا اولصو اذاف هوفر
 ( ىوتثلافو ) باطلاو دصقلادعب نوكت اما ةقاسملانا مت ةفاطلأ عاونأب

 دول هدناي تّسنا هدشؤك كنا .٠ دوب هدناتش رك ناكيزكا

 ول نيضرا عبسو تاومس عبس ضرك ىا * ضرعلاو ءامسلاضرعك اهضرمع ةنجو
 اهضرمع ناك اذاو قارغتسالل ضزالاو ءامسلاىف ماللا نوكي نأ ىلع ضعبب اهضعب لصو
 هللاهمحر ىدسلا ليعامما لاق هضرمع نم رثك ١ "ىث لك لوط ناف اهلوطب كنظ اف كلذك
 تاولبشلا| شوك" نقر طا ةجت هلة درع واكف راالاه رخل نرتصاو طوالاو: اومنلات زنك

 ضرالاوتاومسلارادقم مهسوفنىف عبو نولقعي اب دابعلل للثع هيشتلاذه لاهو ضرالاو

 للاب اونما نيذلل له تئيه # تدعا 8 ةيلحتلا ىلع ةياختلامدقتل ةنللا ىلع ةرففملامدقتو
 هدحو ناعالاناو ةنسلالها بهذم وه اك لعفلاب ةقولخم ةنطانا ىلع لبلد هيف هك هلسرو

 ناف 'ىث هيفو لاسمءاب تاجردلا نكلو رخآ ”ىث ناعالامم رك ذب ملذا اهقاقحتسا ىف فاك

 «كلذ و اهيف ام لمعلاو ةيهلالا بتكلا نم مهيديا ىف امب ناعالاب لمكي امنا لسرلاب نامنالا
 # هينؤي 8 ةلع الب فطل ءادتسا وهو هؤاطعو ه6 هللا لضف #© ةناو ةرفغاانم دعو ىذلا

 هللاو 8 لازنعالا لها همعز امال باجبا ريغ نم هايا هءاّنا # ءاشي نه له اناسحاو الضفت

 هيبنتلاهنمدارملاو هءآرو ةياغال ىذلا لضفلا كلذ لثم ءاشي نم ىنؤي كلذلو 4 ميظعلا لضفلاوذ

 لاق اءاووا ابن هللا لضف الا ةنطلا لخديال ادحأ نا ىلا ةراشالاو مظع ميظعلانا ءاطع ىلع

 قحلابكثمب ىذلاو دمع اي لاقف انا مالسلاهيلع ليث اربح ىليلخ ىدنع هنم جرخ مالسلاهيلع
 لفساىف ةبذعانيعهل هللارخأف رحب هب طيح لبج سأر ىلع ةنس ةئامسح هللا ديع دنا ادابع نما دبع نا

 كلت ذخأو ءوضولا نم باصأ و لزن ىممأ اذاف ةنامر جر مون لكن امر ”رحدو لدملا
 ”ىئلالو ضرالل لمجال نأو ادجاس هحور ضيق نأ هير لأسف ةالصال ماف مث اهلكأف ةنامرلا

 وهوانج ىعاذاو انلعه اذا هيلع رمو نو لعفف دجاس وهو هللاهثعس ىلع الدس هدسج ىلع

 هللاىدب نيب فقويفق ةمايقلا مون ثعبس هنا معلا ف دج ندنف ليربج لاق دوحسلاىف هلاح ىلع

 ىدبع اوسباق هللالوقيف ىلمعي لب دلال وقيف قمح رب ةنلطلا ىدنع اولخدا برلا هل لوقف

 ةيقابلا منلاهيلع تيقيو ةئنس ةئامسمح ةدابعب تطاحأ دق رصبلاةمعن دجوتف هلمعب و هيلع تمعن
 كتمح رب لوّشو ىدانيف رانلاىلا رحبف رانلاىدبع اولخدا هللالوقيف اهلباقم ىف ةدابع الب
 لوقيفأيش كنملو كقلخ نم ىدبع لوقيف هيدي نيب فقويف ىلا هودر للالوقيف ةنلاىناخدا
 ةدابع.ىلَع كاوق. نم لوقيف كتمح رب لب لوقيف تحرز وا كلمعب كلذ ناك أ لوقيف براي تنأ
 نه بذعلاءاملاج رخأو رحبلاطسو لبج ىف كلزنأ نم لوقيف براي تنأ لوقيف ةنس ةثامسح
 كضضقأ نأ ىتللأس و ةدحا و ةرم ةنسلاىف جرخن امناو ةليل لك ةنامر كل ج رخأو املا نيب
 ةنخلا كلخدا قمحرتو قمحرب هلك كلذف لاق براي تنأ لوقيف هلك كلذ كب لغف نم ادجاس

 نيبم اردوخو لوكات مال1 بو هاو نيمز رب ىمن تمدخم ىبوروج
 تي اظادع نوزكس الكيت اوت ! قيساز يدم ةلخجر تسلا ذي لطف مرادي كى دشلا

 ( نيمح )



 ديدحلا ةروس هج مب» اج

 ةلففلا هذهام ءاشاي هل لاقو هيلع مس هيلا امد اماف هنع باشلا اهرجزف هوحن تردتبا ل
 ينادلاظعأ انها“ كالؤما ةدخا عدلا ئسونكتنلب و: كئارخا( نع كادي تلت عا هللا نع
 تجرخ ذا هيدحم باشلا اهينق هنع لاغتشالا ىلا:ةميرذ اهلجفهتمدخ ىلع اهمب نيعتستل ايندلا
 تب رشام لاقف هب رشف هاشلا ىلا هبقاب عفدو برسشف يباشلااملوانف ءام ةبرش اهدسو زوحع

 ىتهدخ ىلا هللااهلكو ايندلاهذه باشلالاقف زوجعلات باغ مث بذعا الو دربأ الو هنمذلا ا

 ايندلا قلخامل ىلاعت هللانا كغلب اما ىلاس رطخم ندح ىلا هترضحا الا 'ىش ىلا تجتحا اف

 دبجاو بان كلذ ىأز الف هيمدحتساف. ككدتلا) نمو هل دخ اف ةمدخي نمااينذ يااهل كاق
 الو ضرالاىفام عبر ناسنالل قلخ ىلاعت هللانا تلق ناف ىلاعت هللالها نم ناك نا ىلا

 رظنامليلجلا هنأش فرع نف مارك الاو زازعالا قيرطب اهلع رثنام عمجمل نأ سورعلل ىنش
 ىلاعت هللا ىوس امع ضارعالاىف ةيلاعلاةمهلاو ةءورملال ها نم ناك لب ليلقلا ريتا مالا ىلا

 رامغملا ىف مارق“ النشاسلا ةعراسم اوعراسىا هي اومباس قه ىلاعتهللا ىلا هجوتلاو لايقالاو

 اهتاجوم و اهمابسا ىلا ىا 6 مكبر نم 8 ةنئاك ةميظع 6 ةرفغم ىلا ف نادبملا وهو
 ىفو بجوم ريغ هسفن لمعلاف الاو هللادعو بسحب ىا ةاطاصلالامهالا رئاسو رافغتسالا

 ةلاحمال امحاصل رفغت ىتلا لامعالل ىنقفون نأ ىا كترفغم مثا نع كلأسأ مالسلاهيلع هثاعد
 ”هليسودكت فكه رس سدق ىملس ٠ اهوحنو مامالاعم ىلوالا ةريبكتلاىلا ةقباسملاهف لحديو
 باتش هك ديامرفيم ىلاعتو هباحبس ق> سب مالسلا هيلع تسا تلاسر ترضح ترذعم

 تسا شز سما ببس هكوا تمباتمب دامت
 تسربمغي عرش هداج رب ةك 0 تثيرك» تعافش از قكو مت

 مث حاورالاملاع ىلا مالاملاع نم انلسرأ ىلاعت هللانا هرمس سدق هداتفاب ريهشلا' خسيشلالاق

 متقرص متتك نا لاقو ايئزج ارايتخا اناطعاو موقت نسحأ ىف انقلخو ماسجالاملاع ىلا هنم

 ةنلامكلخدأ تانسحلا ىلا لوصولا قيرط ىلاو تاءاطلاو تادابعلابناج ىلا رابتخالا كلذ

 ناف ةغلابملاهجو ىلع قيرطلا كلت ىلا عارسالاب انمعأو لامجاةيؤرو لاصولامكارسيأو
 ءايلوالاو ءايبنالابهذ دقو ايندلا رمع ةلقل عارسالا ةفلابم سما امناو ةغلابمال ةلعافملاةغيسص

 ةيلاعلا تاجردلا ىلا لوصولات وف الثل قحلا قيرط ىف عرسن نأ ىنينيف اضيا بهذن نحنو
 ىهاونلا نع بانتجالاو ضصاوالاب لاثتمالاةعببطلاةيتيمىف عارسالا قيرطو لساكتلاو لاهالاب

 دسحلاو بضغلاو بحعلاو ءايرلاو ربكلاك ةئيدرلا قالخالا نع اهتيك زن سفنلاةيتم ىفو

 قيفوتلاةيؤرو صالخالاو عضا وتلاك ةدومحملاقالخالاب اهتلحنو هاحلابحو لاملابحو

 ليصح حورلاةيلم ىفو اهوحن و ةدارالاو قشعلاو ميلستلاو ىضرلاوربصلاو محلاو هللا نم

 نيديرملا اعد هريس سدق ىلقبلالاقو ىلاعت هللاى وسام نب رسلاةستم ىفو ىلاعت هللا ةفرعه

 ةنظم ىف لكلا لخد دقو قايتشالا تءنب هلامح ىلا نيقاتشملااءد و عارسالات عنب هترفغم ىلا

 قح هودبعي ملو هتفرعم قح هوفرعي مل نيح بونذلا راح ىف اوعقو دق لكلانال باطخلا
 مهناب مهرورغ نه نيرهطتم اوراص ىت> هتمحر رح ىف ريهطتلا ىلا اعيمح مهامدق هيدابع



 ههج 3١ هج نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 بجو هلل هتيدوبعف حدش كلذناف ىما ةحئ ار هيف قحال سيل ىسفن ضرغل نوكلا هقرتسا نم
 داكن الا عيمج نال هما ىتع دقف ايندلامذ نم رابيكلا ضعب لاق ىلاعت قا ىلا عوجرلاهيلع
 لعف رشلانال اهدالوا للف وه امنا و اهلعف وه سل ايثدلاىلا سانلا مسني ىتلا رورشلاو

 قال نأ ب حن: ئفالرشلا نم وجا اهعو ريخلا غاب اهملع ديعلاةيطم ىهف ايندلا لمفال فاكسملا

 انقل لح رجلا ةررصلا مهدها نأ 0 ميلع ونملا ةريثك اهنال اهدالوا نم دحأ

 عيمح نوبسش مهنوك اهدالوا قوقع نف مهمتي ىف تبعت الو ممدلوام اهنوك عم ةبعأ
 ايندلاىفالا لامعالا كالت اولمعام منا لاجلاو ةرخ الالامعا نواودو ةرخ "الا ىلاريخلالاعفا

 قل لهاج ّوهأ لب اهمذ نم فضصنأ نف اهدالوا. نمو .اهدالوا ىف تلا ةبيدملارجأ ايندللف
 ايندلاهّللا نعل ديعلا لاق اذا ) تن ز/لهجا ةرح لاق وهف كلذيك ناك نمو ٌةما
 ةيغرلاو تاينلا نحس لامعالا ىلع باوثلابلط مهضعب لاقو ( هبرل اناصعا هَللانعل ايندلا تلاق
 ةيعيبط روما ىلع مهأشنأ ىلاعت هللانا مهملعل لمكلاهنع ىشاحت.ال لب ةماعلاب صتخلال هبف

 ةرباكملاناذ ىهل الا مكحلل انايثا هيف نوبغربو هب هللادعوام باون نوبلطي مهف ةيناحورو
 ناكف كلذ ىلع ثعابلاىف نوزيميو ةبغرلابلط ىف ةماعلل نوكراشم مهف ةزئاج ريغ ةيبويرلاب
 اهقح اهوف و اذا مهسفنأ ٍلظ نع اوجرخيل هقح قدح ىذ لك ءاطعال كلذ نيفراعلاباط
 ايندلاةاحلاامو قف ه-فنل اشاغ ناكو لامكلاةجرد نع لزن دقف اهقح هسفن فوب مل نف

 هيلا ليم هؤانف عرسي ام فزخلاو جاجزلاوحن نم ذم ىذلا عاتملك ىا ©« رورغلاعاتمالا

 ا نيب العا شا( يكي) ىف ءريككي هن عفت نأ تاو مدا اذاف هاراما لوا عبطلا
 ْ نمل لاَقف اديدش اح و كالملاهب حرف و ربظن هلرب شل صا ووللاب أه ص سمع جزوريف حدف كولملا

 | كلذ تفيكو لاق ةلجاع ةبيص٠ و ارضاح ارقف هارأ لاق اذه ىرت فيك ءامكحلانم ءدنع
 لمح نأ ىلف تنك دقو هيلا اريقف ترص قرس ناو اهلربجال ةبيصم وهف رسكتا نا لاق
 لاقوكلملا ىلع ةبيصملاتمظعف امون حدقلارسسكنا هنا قفتاف رقفلاو ةبيصملا نم نما ىف كيلا
 ملو اهم نأمطا نا وه امنا ةعدخلاو رورفلاعاتم اهنوك مث انيلا لمحم مل هتيل مكحلا قدص
 وهام ىلا غالب عاتم هل ىهن ةرخ الابلطب امف لغتشا نم اماو ةرخ الاىلا ةعيرذ اهلمجم

 لاملا هذ ثيدحلا فو ةرخ الا رج ”ال لب اهناذإ ةدوصقم ريغ ايندلاف ةنلطلاىهو اهنم ريخ

 ( ىونثلاىفو ) حاصلا لجرال للاصلا

 لوسر سشتفك اص لام مف ء 2 لومح ىثاب قح ره ذك ار لام

 درو رابككحلاضعب لاق ةرخ الانه وهف الامو ايندلانه وهف ةرخ الانع دبعلا للغش اف

 رظنلامهيدؤيف سانا نساحمو ايندلاحيتافم ىلا اورظنيل قلخلاتقلخ هيف لود ىهلا باطخ
 بكعف مهب نظلانسح ىلا سانلا نساحت ىف رظنلامهيدؤيو اه دهزلاىلا ايندلا حيتافم ىف

 خيشلان ا( ىكح) مهوب اتغاف سانلا ىواىلااورظنو امفاوبغرف ايندلل نساحت ىلا | ورظنف ةيضقلا

 نعمأف نامرك كلم وهو ديصلل جرخ هللادمحر ىنامركلا عاجش نب نيماش نئراوفلا]

 املف عابس هلوحو عبس ىلع بك ار باشب وه اذاف هدحو ةرفقعةيرب ىف عقو ىتحبلطلاىف
 كالا لم لااا

 ( هنأر )



 ديد هت مبا 8ج

 سي # نوكي مث 88 كلذك هتبؤر هيلع بترملا اهناو هفافحل نراقم هرارفصا نأب اناذبا
 سوماقلا ىف لاق هومدش هزار هزبرو ةتفوكاو ةتفكش مهرد 6 اماطح #ىدرز زا دعب 5

 زوفلا ىلا هب لصوت الام ىنعا ايندلا رومال ريقحم ةي لاذ سيايلاب صاخوا رسكلا ملعحلا

 هنع هللا ىذر ىلع نعو اهل ةقيقحال ةلطاب ىا ةيلاخ روما اها ناسو لثملا هنمو لج لا

 نع الضف ءالقعلا اهلا نك ربال لاوزلا ةعيرس عفنلا ةلياق اوهمتنا اونام اذاف ماين نانلا

 ةايحلا ةنبز روك ذملا تاناا لاحم اهعفن ةلقو اهضقت ةعرسىف اهلاحل ليثكو اهم نانئمطالا
 هعبطب اهلا دبعلا كرحت اذاف عبطلاب ةيوبحم ىهو دصقلاب فلتخم اهنا الا هللا ةنيز ىه ايندلا

 هيرنم صأي اهلا كرت اذاو اعرش ةمرحم ريغ تناك ناو كلذب مذف ايندلا ةايحلا ةنيز تناك
 بعل ايندلا ةايحلاو هلك دج هيلا عجربام لكو للارمأ نال كلذو اهب دمسو هللا ةنيز تناك
 مذلا بيس اذهف هتقيقحم هلهج نم وه اما هلثم ىلع ناسنالا رخفو رخافتو ةنبزو وهلو

 نه تاوبشلا بح سانال نيز ىلاعت هلوقىف رك ذام ىهو ع.يس تاوهشلا رابكلا ضعب لاق
 ثرحلاو ماعنالاو ةموسملا ليْلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا

 هذه لزنأ مث لا ايندلا ةايملا امنا اوملعا هو ةي ألا ءذهىف سمح ىلا هللا الذ ذو

 لعج مث وهلو بعل ايندلا ةادللا امنا دحم ةروس ىف لاق. اك ىرخا ةياىف.نيرعأ ىلا سما

 ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نمامأف ىلاعت هلوق ىف ادحاو اسما نيصالا نيذه

 لؤصولا كلام غل غلب خزرو دق كر ند ىوهلان نمازوكيو ل تااوبشلا عاونال عماج ىوهلاف

 ملو اهيلع لقأ ل 4 ديدش باذع ةرخ ”الاىفو 00 ىمهقالا دصقملاو ىلع الا يلطملا ىلا

 ةايحلالاو-١نم لصف ايف كامهنالا م” اتننم هنال باذعلا ركذ مدقو ةرخ آلا اهم بلطي
 ضرعأ نمل هردق رداشال ريثك 6 ناوضرو هللانم» ةنئاك ةمظع 4 ةرفغمو  ايندلا
 هللا لها ىلع نامارح ةرخآ الاو ايندلا ناف ىلاعت هَللالب ةرخ آلا ام دصقو اهنع

 ىرودزم بوت ىقع لئام ىو ٠  ىرورخ» ىببوت ايد بلاط ىا

 ىرون نيع هكلب رون بلاطونأ ٠ ىرود ملاو ودره ليمز كنا ىو
 نييواكلا ضعب لاق ةعاط هوحنو حابملا لحن اهناو ةنسحلا ةينلا لضف ىلا ةراشا هيفو

 ىلع مان نم ريا ىفو ةحلاصلا لامحالا نم هانعام عيج ةلردأ تبا (ةحاصو وه شان تاق

 هلل مايق هل هللا بتك حابصلا ىلا هسفنب هللا ذخأف ليللا نم موه هنا همزنع ىفو ةراهط

 ”ىب للا نم موش زابخلاو خابلعلا لمأتو جحوا داههل جرخ نميف كلذ لثم دروو
 ةريصباذ ناك واو سانلا ةجاح ايسان م رال بلاط وهو نومئان م و نيلك الل زيخلاو ماءلعلا

 بسكلا لها نا لصاحخلاو عييبلا مكحم هعقثو هحنر لعجو دابعلا لطاصم دصَم كلذ لعفل

 ىوقتلاو دايعلا طاصمىفىعسلا مهن نوكت نأىئشب مهريغ نمواقوسلال ها نم اوناك ءاوس

 ىسلاك عورشم محم نوكلاهقرتسانموكلذىف نيروجأ» اونوكي ىت> هللا ةعاط ىلع مهسكب
 هن دوبع نع حرب ل وهفهبلا اهادسا ةمعن ةهج نم نيقولخلا نم دحال ركشلاو دايعلا اصمىف

 فالخم ةيدويعلا ف دشال هللا مأ نع قول درعلا دبعتو هيلع قا هبجوابجاو ءا داىفهنال ىلاعت هلل



 ه5 م١ 2# نرعملاو عباسلا ءزجلا

 ارتب نبا 'ىناكدنز ةيسرافلابو ىلوالا رادلاىف ىنرقلا ةاحلا رارسالا فشك ىو موزالا

 ىرخا هنع رخأتام لكو اند توملا لبقام لكف رادلا ءذهىف ةاملا دوصقملا ناف ةلصامو
 ةدئاف الب بعاللا باعتا مكسفن أ هيف نويعتن لطاب لمع ىا « بعل ف

 ديوش البهو دب كلام دم لقع ىن ٠ نهد عاتم نبا بيرف لفط تسيا هحيزاب
 # ةئيزو 8 ةرخآالا لامعا نم مكمه امس اهولغشتو مكسفنأ هب نوهلت * وهلو »
 تاكل: #« من , رخاشو # ام نوئيزت ةناسحلا لزانملاو نيكل رملاو سبالملا نم

 ريعيو هاحلاو لاملك ناسنالا نعةجراهخلا ءايشالا ىف ةاهابملا رفلاواهن نورخافتت باسحالاو

 ددعلاو ددعلاب # دالوالاو لاومالاىف رئاكتو © تادرفملا ىف ا رخافلاب سيفن لك نع

 رد هك ديئادبو ٠ هللاءالوا ىلع اهم لواطتلا امال دالواو لاوما ترثكب تستاهابمو ىنعي

 همس زا اهشيرو ددرت لدبه حرتاو 3 0 وهلو دوش فرطرب ىزاب نا ىنامز كدنا

 نايبصلا بعلك بعل ىلوو ٠ دوش دونات سنا ءرارش نوج رئاكتو رخافتو دزير ورف

 رامعل ىلع لاق ناقهدلا رئاكتك رئاكتو نارقالا رخافتك رخافتو ناوسنلا ةنيزك ةنبزو
 مومشمو سوبلهو بورممو موعطم ءايشا ةتس ايندلا ناف ايندلا ىلع نزحمال امهنع هللاوضر
 ىوتنسيو ءاملا امارش ربك او ةبابذ ةّقر وهو للعلا اهماعط كا حوكتمو وكلا

 اوهاواب تلطملاةولشمل[ةكك ول هواوأف جس وهو جاسدلا سوبلملا ديك ء[ؤ!نااوتللا عيج هيف

 لايم وهو ءاسنلا حوكنملا ريك او لاجرلا لتي ابلعو سرفلا بوكرملا 110

 ةرجش لظ ىف 0 بك ار لثكك ايندلا لثمو ىلثم اما ايندللو ىلام ) ثيدحلا فو لابم ىف
 ( اهكرتو حار مث فئاص موب ىف

 تسي ديما رادافو ايثدز ٠ تدين ديواج كلم رسب ىا ناهج
 ىافصولاىنعم هيف نالبعل ىف ريمضلانم ةيلاحلا ىلع بصنا|ناكلا لحم « ثرغ لك »
 لاحت ان ةبغتو انة دككو ىلا انفو ذب عبادك ادا ةضسفتم 'انقاضؤالا«ءاّتحا اهل ةتلثن

 صوصخم وهف هايملا ةلق دنع بدجلا نم سانلا ثيغب هيلا جاتحم رطم ثيغلاو ايندلا ةايحلل
 برعلا ىرهزالا لاق ثارحلا ىا # رافكلا بجتا ف ماع هناف رطملا فالخم عفانلا رطملاب

 اذهلو ةيطغتلا ةغالايف رفكلاو ضرالا بارتب هرذب رتسي ىا رفكي هنال رفاك عارزلل لوقت
 ثيدحلا ىفو سانلا اهرت_ل ريقلا رفكلاو لطابلاب قا ىطغي هنال ارفاك رفاكلا ىمسي

 لصاخلاتابنلا ىا « هتان 98 صاخششالا هرتسل رفاك ليللاو ( روبقلالها روفكلا لها )

 لقتنا ايحعم ىار اذا نمؤملا نالو ايندلا ةنيزب اباحتا دشا مهنال هللب نورفاكلا دارملاو هنم

 هبف قرغتسيف هب نسحا امع ءركف ىطخت ال رفاكلاو ام بجأف همناص ةردق ىلا هركف

 ساىعالا ىف مك ءافعضلا بولقل انوص ةئيزلا راهظا ن ءا عضاوملا لكلا عنم دقو اباحتا
 جاه لاش ةيضرا وا ةيوامس ةف "ا هيراضتو هيريضخ دعب تح ىا « جيم 2 #0 اهوحنو

 هجاهاو رفصاوا اهلَق سبب ضراةحاهلاو سبب رسكلاب اجايهو اناحيهو اجيبه سهم تمنلا |

 رفصيف له ملاعاو اهنومارضانهتيأرام دعب تار فص ءارتفإ تابثال ةجيئاه اهدج واهجيهأو هسببأ ٠

 ( اناذبا )



 همسه

 لوخد هلامو هتوسكو هتقفن انه ةرجالانم هل نيعام ىوس هلام ريجالاو كالملا فرصت

 رجؤتساام ردقب الا هكلمىففيرصت الو هرارسا ىلع عالطا هل الو هرجوموهديس مرح ىلع
 ا اذه نم ه] ليتل هلهاي لمعت او هرج وم قراف هن رجا ذخاو هنراجا ةدم تْضَشا اذافهماع

 هغاج ةقفتيانأب للملا رزقا نأل نآنالا رجالا نع !نكنظراةككا كفاح كلوا
 ناف رايتخالا ةيدويع ةرخ الاىف هنع تعفنرا دقو ةنملا باب نم كلذف هيلع علخمو هسلاحيو

 عم مالسلا مهملع ءايبنالا تلاق ماقم ىا نم هنم فرعت ليلج ماقم ىلع كهبن اذهل تنطف
 ىرجاذا اولق اذه عمو هللاقلخ نم دحأ الو مهسوفن ىوه مهكلي مل اصلخ اديبع مهنوك
 ةبهل الا ءاهسالا مكح تحن تحن مهلوخدب مهققحن ىلا عجار اذه مهلوق نال كلذو هللاىلعالا

 مهو تاذلل ديبع أراتخالاو رارطضالا لاح ىف وم ةراجالا تعقو كانه نهو مهر بع فالخي

 ىاوتج لوخدلاىف نورخم مهو مف اهات رهظنل مماطت ةيهلالا ءامسالا ناف كلم اهل

 | اولخدا مهدات م 5 لكو روجالا مهل كك ءق كلذ ةيهلالا 0 در د دقو اًواش ىبلا م 3

 | هيداني ىتح مسالا كلذ ةمدخ ىف مهدحأ لازب الف اذك و اذك مكيطعأ انا ىرضأ" تحن

 هب سصعأ ام لعف اذاف هادمس ةوعدإ موشو ىهلا مس ١ لك كرتيف ا هيدوع ثم ن 0 ديسلا

 ةالصلا ةماقأ ممسإ َىَح ءاش امي ديعتيو ناسنالا لفش انكيلإفر هاب 5 2 مسا كل ىلا مج دئنح

 | تاك افكر اضالاةيد وع مكحم هديس عم اثاد وهف ةلفانلا كرتيو 2 ةضورفملا

 نوفوصوملا © كاوا اننا ابك اورفك نيذلاو 8 هرسسسدقىنارعشلا مامالل سهاوجلا

 دولا نا ىلع لياد هيفو ادبا اهنوقراغبال ثيي محلا باح ٍِه ةحيبقلا تافصلاب

 لعيب لدي ةبحشلاوا صامت إلا رمش بيكزلا نا ثيح نم رافكلاب صوصخم رانلاىف

 بيذكت تاي الاب يذكسوهللاب ناعالا ةلياتمىفوهفهللاب رفكلا رذكلاب دارأو افرع ةمزالملا

 ا مكب قالو 3 :يدذلا 1 وهف ينج اين دكا هي تاي الا ني كه قد انام

 احورو ا رسو وءاقتأل 1 احرص ا اننانصب 6 1 .ذلا نأ

 | تاي الاب تافصلا نع ربعو دولخلاب صوصخلا نعللاو درطلاو دعبلا محج باصصا كئلوا

 مهلا تيح نم هللا تافص مالسلا .ميبلع ءايبنالا اضياو ىلاعق هللا تافص ةيفلالا تتكلا نال
 نونوافتم مهنكل ىف ارملاو ىلاحملا رئاس ميلع نيف ايلعلا هتافصو ىنسألا هثامسا ىهاظم

 اذكف ديعولا بحول هم 2 ءايالا بيدكت دكت ناك اذاو لامكلاب روهظلاىف

 تاي "7 دا رااو قناعسر لاو ءاألا 5 هثرو نيله اغلا امل || ناف ماياو ءاياوالا دكت

 مهوقدص مه-رصاعم ريغو ممرصاعم نم نيذلاف ةيئوكلاو ةيملعلا تاماركلا ءايلوالا

 عطقننال اماهصاوتاي الا هذهو محملا باصا كئلوا مهوبذك نيذلاو معنلا باها كئاوا

 ةمرحم هلا دفا ميهعل انال وس نأ هن احس هللا لأسن حوتفم ةيالولا باب ناف ةعاسلا مايق ىلا

 كي ن ةاملا 3 0 اسدلا ةاحلا اما هه ايند نابلاط ىا ديئادب # اوملعا » هلاو ىبنلا ١

 ةئالعب ا هروما ن 3 ازاحي ايندلا ةاحلا لعجم نأ زوحمو ايندلا دوما ا نسب ةنفاضناوأ |
 دود اننا نوما ا تشب ننام |
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 اتاي تيدا 3 ىاسفلا للقب ودة او اها جرم ارهكملاب) ماتا: قداشلا نأ :قيدضلاو
 رتك او كلف عسوا ىناثلاو هبريفلابتاوش نع اضيا صلخت نه حتفلاب صاخلاكقيدصلاو |

 ىلع وبأ لاق سكع ريغ ن٠ رسكلاب صلخم و قداص حتفلاب صاخم و قيدص لكف ةطاحا

 ةقلعم نيقيدصلابولقو نيربدمو نيلبق» نوكلاب ةقلعت» راربالا بولق ةرس سدق ىناجرحلا

 كاونصوخألانانربَخ! ل اؤبخيو أديت # روت و مهر جا مهل هه هلل هللا ينولقم شرعلاب
 كفلاب سابالو ءادهثلاو نيقيدصال ناريخالاو لوصوملل لوالاهجولا ىلع لوالاريمغلاو

 فذح دق و لاثملاةنع و لامكل اةياغب نيفو رعملا مهرون و مه رجا لث» مهل ىا نمالا دنع

 نوددصلا مهىل ثيح كلذ لعف ام داحتالادح اهغولب و ةلثامهاةوق ىلع اهب هببثتلاةادا

 نيريخ اللام ماه نعب و رونلاو رج الانم لوالاقيرفلل امنعب ةلئامملا تيل و ءادهشلاو
 ىنءااودحاو لكلا مجرش ىناثلا هجولا ىلع اماو توافتلا لصحتبل فاعذالانودب ىلسالا نم
 | كاطعاناف ايستكم الا رج الانوكيال رابكلاضعب لاق مهل نا دوعوملارولاو رج“ الامهل

 مهل ىلاعت لاق ادهلو رجأ هللا الو تابهو رون وهف بسكلانع جراخ وهام ىلاعت قحلا |

 درفنيالىتج كلذ ن٠ مهل قحلا هبهوام مهرونو ءويستك اام مهرجأ ناف مهرونو مخرجا
 نعةضوا دوج ذا قا ةعطالا ةعئاشيرتابفا رج ”الالوالا ةرهولا يطل نأ"رتغ جوج زخا*الا

 دبعلل ةيحاصم ةيهلالا ةنملانوكتل كلذو رون هطلاغ والا رجأ متاف ديعلا ىلا فاضي مدقتم لمح
 نايك نعد زوامل (ملاطعالا 5م تاغااطلا عفا ةيطن فل د نآيع علم ءازنعأ اذيبلا ةددتنقا ناف :قاكافسخل

 ةهج ىا نم تلق ناف هديس ةءدخ ىلع نوعلادبعلا بلط كلذلو ةيسنلا كلت نه ةراحالا |

 هائلعح ناو ةردحا خلان نأ ربع نه هدسإ د هيأع بجحاو دعيلاو ةرحالا درعلا ىلق |

 نيح الا هيلع ضرشال ريجأ الاو ةرجالال بق ءاذتا هلع ض رفلا نعت ةهح ا 0 ابجأ ا

 هناوكلا نف ةراحا ةلاح و ةيدوبع ةلاح نينلاح ىلع ىللاعت قمل عم ناحتاالا تلق ةةلمفلا مكونا |

 ةبودنملا لام“ الاب صوصخم كلذ نكلو ىهلالا دعولامكح ةرجالاهل اريجأ هنوك نمو

 هديسىلا امديعلاب رقت ناف رو+ الات ضرف اهلا قحلا بدد ىتلا لامع الا كلت ىلعف ةضرفملاال |

 0 ككلر ا ةفكح اذيغلا ناك اان, نمو اهنلع"بتاوع الو. اهن ةتلطي لبق مل ناوأ ةتراعلا ءاظعأ |
 اما و هداع نيبو هللانعب ىذلادهعلا وهذا ءا زا ِهِلباَش ىذلا ضرفال ةراجالاىف ىنجأالا

 لفاوللاب ىلا برق ىدبع لازبال لاق اك ةيهلالا ةرحملل ةحتنملا روجالا اهلف لفاوثلا |

 ناوكي نأ: ناطنالا)اتخلا اذاف. ريثالاك (عرايتخلا بع. قاتلا ا, كلذ ىف:ةمكلاو هنحيا اح

 راتخا دنعال رارطضا دنع ضن ا رفلاىف وهو هاوه ىلع لل ارا دقف هاوه ديعال هللا دبع ا

 ىبصالاد.علاذا كولمملا ديعلاو ريج الانيبام راتخالاةيدوبع و رارطضالاةيد ومع نيب و

 هديدس ماقم تابجا وب موش مث سبلم و لك اه نم ةنم ديالام الا اقاقحتتسسا هين ىلع هلام

 انلعبدلا 3 ةيف نحنا نات ىف جوحتو اًذاآالا اوابنال قاذانل ح رببال هديس راد ىف ل زالذف

 انقر كفازتطتنف« هامل كانا كج دجال هللا عم ةلئلاىف و هللاعم ةماسةلاف و هلل م

 ( فرصت )



 ديدحلا ةروس © م7 55
 | اها هللا اوضرقاو نقدصتو اوقدصت نيذلاس انلانا ىا ىنعملاث مح نم ةلدلا ىلع فطع |

 | ةينلاصولخو سفنلاةيط نع بيطلا ن٠ قدصتلا نع ةرايع نسحلاضارقالاو نضرقاو انسح |
 مهوب عفدنبف صالخالاب نورقملاقد_صتلاوه ربتعملانا ىلع ةلالد هيفف ةقدصلل قحتسملا ىلع

 | نقدصت  ءاشنلاريشعماي ):ثيدحلا فو قلطم :قدصق هلق امو ديقم: قدصتاذع نال ةرازكتلا

 ( ئورو ال قدضتلاىلانهجاتحاةدايزب ىلا :ةزاشاب فو ( ,رانلالعأ شك آ نكّرأ ىلاف

 ًاديف ديعلاةالص مالسلاهيلع هللالوسر عم تدبش لاف هنا هنع هللاوضر رباج نع
 ىوقتن أف هنع هللاىضر لالب ىلع اًثكوتم ماق مث ةماقا الو ناذأ ريغب ةطخلالبق ةالصلاب

 نه رك ذو نهظعوف ءاسنلاىلا ىغم مث مه رك ذو سانلاظعو و هتعاط ىلع ثحو هللا |

 نكنبال لاسقف- .للاالوو انه -:أَنجا: ركلات مهَج بطح نك تك | ناف نقد ست لاقف

 نيقليو نهلح نم نقدصتس نلعحف جوزلااوهو ربشاطللاوءأ ريشعلا نرفكتو ةناكشتلا نكت

 | * مهل فعاضإ  نيماسملاءارقف ىلع همسق ريثك ”ىش هبف عمتجا ىّتح لالب بوث ىف
 ةلصلازيح ىنام ردصم ىلا لبق و رورجنلاو راجلانه هدعبام ىلا دنسم لوعفملل ءانبلا ىلع
 لابقاو ىضر هب نرتش ىذلاوهو #« مرك رجا مهلو# قدصتلاب اون ىا فاضم فذح ىلع

 ىروخ ترسح هنرو نه ناجرُحم ٠  ىرخ ىقع هكىباون ايندب
 أدتبم # مه » ناث أدتبم « كلوا أدم وهو ةفاك د هلسرو هللب اونمإ نيذلاو »
 لصفلاريمض مهوا لوالل ربخ هربخ عم وهو ه# ءادهشلاو نوشدصلا ه هلوق هربخ ثلاث

 نيمدصلاةلزنع # مهر دنع 8 كلوا ىا لوصوملل ربخ ةلخجاو كئاوال ربخ هدعب امو
 اذاييقتتساو ىيذعشملا ىلإ ااوقيسد ىلا عوأ لما ةماروو. تسلل لااب قوز لانا ديتعلال

 | هذه نم رفن ةيناك مهو قدصلاهنه رثك نمل تعن قيدصلانرلاتف ىف لاق هللاليب_سىف
 رييزلاو ةحلطو نامعو ديزو ىلعو ركبوبا مالسالاىلا مهنامز ىف ضرالال ها اوقبس ةمالا

 نوعبرالا» مت ناو مع هللاهقحلا منع هللاوضر باطخلان رم مهعسأب و ةزمح و دعس:و

 نيفصلانيب ديهش اىلوالاةجردلاتاحرد ثالث ىلع ءا دهشلال بق و هتدن قدص نه فىع امل

 قرحلاو قرغلالثم ةيناثلا ةجردلاىهو ةيلبوا ةعراق ىضق نه لك مث ةجرد مهربك | وهو
 ةعمج اةلملو ةعم امون تيملاو عضولاب ةتيملاو بيرغلاو نوطبملاو نوعطملاو مدهلاىف كلاهلا و
 ىف مهضعب لاق و نينمؤمللةماعلاةي الاءذه هب تقطنام ةثااثلاةجردلاو ةراهطلا ىلع تبملاو

 نومئاقلاوهلسرو ىلاعت هراخا عبمج اوقدصو اونمآ ثنح قدصلاىف نوغلابملا مه ةياالاىنعم

 نيذلاىنعي رابكلاضءب لاق و ةمايقلامون مثالا ىلع وا ناعالاب مهل و ةينادحولاب هللةداهشلاب

 املق و اسفن هللاىف ءانفلاقيرطي كلذ و ايئايب انملعال ايناع ايدوهش انقيقح اناما هللاب اوما:

 مه .كتلوا حورلاتافصب ءاميلاو بلقلا تافص ءانش هلسرب او هبءاقلاو احور و اريسو

 ءافولاو قدصلاب مهس وفن ىلع ٠ ءاتهشلاو قدصلاى آض ىصقا نوغلامل!ةّش دصل اةفصي نوتيلا

 نعال مع صتخ ها فيلا زوون نش دصلار ا مهل مرجال موهع قدصلا تاحشر حشر هلا

 قداصلا نيب اوق رفوءانفل ا ىلع بنارسيإ نا.علاو نايعلاريع ن٠ ناسللاب دهثو قدصو دءلقتلاب نه
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 تا وم

 تأ ذيل ا فعلا ةالص لك 53 0 نم الم تبا ةعجل:ةلتل !ثناكو داع ص فملاقلل

 هبدينيب تررأ رج اعرسم هاف حتف دق قرزا دوا 00 مظعا مظع نينتب انا اذاف

 درف هيلع تملسف ةحمارلا ب يط باثلا ىف خي_شب قيارط ىف تررفق ابوعرم اهزف ابراه

 نكللو هيلع ردقأ امو ىنم ىوقا اذهو فرعض انا لاقف ىثَغَأو ىنرخأ هلتلقف مالسلا ىلع
 فرش ىلع تدعصف ئهجو ىلع ابراه تيلوف هنم كنوىام كل ببسي هّللالعلف عرسأو سم
 نينتلا عزف نماهيف ى وهاتدكفا اهلهاىلا ترظنف نارينلا تاقبط ىلع تفرشاف ةمايقلا ف رش نه

 عجرو تءعجرو هلوق ىلا تنن ًامظاف اهلهأ نما تسلق عجرا حئاص ىف تي ىفوهو

 ىف لعش ملف نينتلاذه نس قرح نا كيل انفتنت خشي ت تلقف ختشلاتينأف ىلط ىف ىنتلا

 كل ناك ناذ نيملسملل عأادو هيف ناف للا اذه ىلارسس نكل و فرعض انا لاقو خبشلا

 لك ىلع ةقلعم روتسو ةقرخم ىوك هيف ريدتسم ليج ىلا ترظنف كرصلت سف ةعيدو هنف
 عارصم لكىلعو ردلاب ناللكم تيقاويلاب نالصفم رمحالا بهذلا نم ناعارسصم ةزكو اة
 حاص هنم تبرق اذا ىتح ىئارو نينتلاو هيلاتب هه للا ىلا ترظن املف ردا ضاع
 ةعيدو مكيف سئابلا اذهل لءلف اوفرشأ و عيراصملا اوحتفاو روتسلا اوعفرا ةكنن الملاّضمب
 هوجوب لافطا ىلع فرشأف تحتف دق عيراصملاو تعفر دق روتسلااذاو هودع نم هرج

 مكلك اوفرشا مكحم و لافطالا ضعب حاصف ىرما ىف تريحتف ىنم نينتلاب رقو راقالاك
 املقف مهعم ىلع تفرنشأ دقة ئامدزولا ىشاب اذاف جوف دعل اح وف 0 هوان برق دقف

 ئذد : نيب ثلثم ىح مهسلاةيمرك روت نم ةفك ىف تيناو مث هللا ىبأ تلاقكو تنك“ كا

 ىنتساجا مث ابر اه ىلوق 3 اهدب تدم و اهم تقلعتف ىنعلا ىدب ىلا لامشلااهدب تدش

 3 اونما نيذال نأ 1 تتااي*تقااقادو قل ل14 ىدلا اهل" عوارض دو 'ىزخ ف تدعقو

 اوه اةبااناتحااتقفذ نأ 0 نوفرعت متنأ و ةش اي تلقو تكف هازك انل .مجواق مد
 ءولحتلا كلمع كلذ.تلاق ىكتلج نأ دارأ "ىدلا نينتلا نع ىئرتخأف تلق مكنم هب. فرعا
 ىَّفن رط ىف ةن' ترسم ىذلا خسبشلا نع ىبربخاف تلق مهج راثأ ىب كقيذلا 7 دارأف هتنوق

 امو ةيذب اي تلق ءو-لاكلمعب ةقاط هل ن نكي مل ىتح هتفعضا لالا كلمع كلذ تب اب تلاق
 كر طق ةعاسلا موقت نأ ىلا هيف ا دق نيملسملالافطا نحت تلاق لما اذهىف نوءنصت
 هللاىلا تن و هيلع تنك ام تقراف تحبصا املف اعزف تهّشناف مكل عفشنف اندلع نومدقت

 ىون بيس اذه و ىلاعآ

 نوكللا» غيرحملا دامت دازق" 5 زا قوتك ر ورا كلغ ايطت+زا از
 دوسهج تباوخزدرا ردنا كضصوح ٠6.0 دونرادم ةتفخ ىا دباب نوزنك“

 تئؤزرك هلاياو دقعالةسدلا ك6 ةيلا هيل ادم تس عدو طورت ردك كرف و[ ريغ
 ةلاتهخم نئفواكازام تدك زعلكاتوو دي 1غ لابنتي قد خوخ ىتدمأ “٠ كلايوت

 # انسح اضرق هتلاوضرقا و  تافدصتملاو نيقدصتملا ىا  تاقدصملاو نيقدصملاا 3
 1 - ص سس مص
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 دراد كلن :نحاو: كرت لدتا زازأ لمرور دوإد تلال تانعستب معك علم

 بلقلا ناف مكبولق وسقتف للارك ذ ريغإ مالكلا اورثكتال لاق مالسلا هيلع ىسع نا ىور '
 ! مكت أك مكبونذىف اورظناو بايرأ مكث "اك دابعلا بوتذىف اورظنت الو هللانم ديعب ىساقلا |

 يل ةيفاعلا ىلع هللا اودمحأو م اومحراف ىفاءمو ىلتبه نالجرسانلا امئاف ديبع

 | ءابحاي ةوالتلاو رك ذلاب ةيساقلا بولقلا ءابحال لش « اهتوم دعب ضرالا ى و“ .هللانا

 ديئادب ( ىفشاكلا لاقو ) ةواسقلا نع ريذحتلاو ع وشخلا ىف بيغرتال ثيذلاب ةتيملا ضرالا
 ارئاوما تخاس دهاوخ هديزلاونم نامهمو اهتوم دعب ضرالا ىح هّللاناثعب ناركشم ىا

 اهفام اولقعت كك # نولقعت مكلعل 2 تاي الا هذه اهنامح نم ىتلا 6 تايآلا مكل انيبدق

 هكدنب وكيم هللا ار ضايعنب ليضف تبون بيس ٠ نيرادلا ةداعسب اوزوفتف اهجومب اولمعتو
 ديدان مدق هتسياشان ربو دندز هار هنادرم راك ءديرد دون للا نأي ملا ىنمي تيا نبا عامس

 نا رسب بش ةنايمرد داهن ىداعيم ىواب داّتفا ىورسرد لامح بحاص قشع ىادوس ىتقو

 راوربت 5 نبا ا نيذلل نأييلا تفك ةدحرتك كينتش ىمر راويدب دش زاب هدعو

 ديداشك ورب تيانع نيد دزارت .زيط /(ىو نوزذزا (مزوسو ,ىذر ديكتسغن 1ئوزيلد ةناشتزد |

 تشكر ان ازانآ دقهللاو ىلب نا دقةللاو ىلب تفك ىمهو تشكزاب احن ازا تشكقيفون دنك زيسا
 رك ١ تسهار رد ليضف دكت دك دكا ابو ديدوب انا ناينا وراك ىتءامح دش ةبارخ ردو

 منه هك ادرم دب ىاْتفك درك .تمالم اردوخ لبضف دربي تخرو:دئزامرب هار يود

 ىوقو ل ردي هباخزا تدصعم دصقف 2-2 ةنامرد هداهم نوي قفز 52( تسكواَمُش هو نا

 حوصنتيوت ىفاص ىلد زاو درك نامما ىوس ىور هتخيرك جاك نيردنم ميزا ناناملسم

 *ىبازس دبزا ىهلا مارهلا كتب راوجكللا ىتونت تلعجو كيلا تين ىنا مهللا تفك درك
 نادنم درد همه زاس نامرد ىازاس نامرد !صدرد ناغف دو> ”ىسك انزاو مدوردن دوخ

 زا ناصقن ىب ىا نم تمدخزا زاين ىب :ىا :بوشاز :تفص, ىلظ ىا ببع زا تفض,كاي:ىا

 دنب نيزا اسم ىاشكب مئيوخ ىاوه دنب ريسا نمرب ىاشخ, متجر ىاجننم نم تنايخ
 | بنك ةناخم ىوروتشكرب انآ زا درك اهتمارك ىوبو درك باجتم اربو ءاهد ىلاعت هللا

 تشك ايلوا "هل زاو دش رواج احنا اهلاس داهن
 تسداز!؛ نود نرهزا زن قدع عا و تسستم خ تععأ ناو قون غاغا

 تنكو انيرشو انلك أف ىباحاىعم ناكو باش اناو ناتسبىف اموب تنك هللاهمحر كرابملا نبالاقو
 ١-1 نيذلل ني ملأ لاقو. دوعلا قطنف هب برض“ ال لبالاىف دوءلاتذخأف دوعلا رضي 4

 رانيد نب كلام /نعو_ىلاعت هللا ع ةةغاسملا ىرومالا :تكلتور دررسك هوم سوال بكر

 مرا تالش قفز راكعيم تنك وايطرش تنك لاقف هيبؤنت تدين نقل تبا فالطصر

 ترد املف ام تعم ادب كت عئوم نييحا كك تعقوو ةسسفقت ةيراح تنزتشا ىلا

 ىلا كمان نكسسلا يصحو اذ تا كف لتقل اوي يتلالو ابح ىلق ىف تدادزا ضرالا ىلع |

 تناك امل اهيلع نز را ىتدكك أف تتام ناتتس اهل متاملف ىبوأ ىلع هتقارأو هايا ىنةذاحو



 هوو "115 52 نورشعلاو عباسلا ءزجلا
 1 0 يي كس م ا مح حسم

 سابع نبا نعو نيئس عبرا ةيالا هذه انينثوع نأ نيب و انمالسا نيب ناكام هنع هللاوضر
 لوز نه ةندس ةرشع ثالث سأر ىلع مهناعف نينمؤملا بولق أطبتسا هللانا امهنع هللاوخر
 نوارّش امث لقا ناءرقلانم نوارش مهو مهاطبتسا دقل هللاوهللاهمحر نقلا نفلو نا ءرقلا

 كحاضمو حازم هك ت سنا ىلوق ٠ ىتسفلا نم مكيفرهظ امو هنم مت ًارقاملوطىف اورظناف
 جاهم ف هللا همحر ىلازغلا مامالا لاق 5 تلك م لزا تس ديك رابسل بناوصا نايهرد

 ملا ىلاعت هلوق لزنف حازملا نم ىشث مهنمو ديب ناكنرق ريخ ,نيذلا ةباحصلا مث نيدباعلا
 ماوق هدنعو ' هيدبا نيب تئرق ةياالا :ءذه نا هنع هللاىضر: قيدصلا ركب ىنأ نعو ملا نأي

 قلوة نلإةلاق بواقلاتسق انك اذكعلاتف مهلا رظنف اديدش ءاكب اوكبف ةماعلا لهأ نم

 هّنب رغتسا مم هراون.تفل او ةارعرفلا عامس تنمداو تيلصت أ بولاقلا تع ىح فراوعلاىف

 ةراطعلا,ةالتقلا تناك ءالصلا لبق ىلا مهضعل لَو اذهلو برغتملاك دجاولاو ريغتت تح

 ةوسقلاب بولقلل حبش هيهاظ بولقلات سق ىت> هلوقف ىهتنا دومشلا لح رارمتسا ىلا هنم

 موق قحىف اذه ةب الاف هللاهم»ر ىلقملا لاق نيكعلاو دووهشلاب اهل نيسحن هتقيقحو نيولتلاو

 دنع عوشخلا ىلا اوجاتحم ىتح ظوظحلا ىلا ليملا اياَش مهسوفنىف نذل نيدبرملا ءافعض نم

 | لاقل راك الل باطلا اذه ناكولو هلل ةي نارين هللاىف اوقرتحا ةوفصلا لهاا هلاك ذ

 ةضياقوأبلا ةدرؤلاو ةيفوؤممل قكاراعلا انقر !مظولل/ 3: عوست اذؤال نيا سولف مخك نأ
 بلقلا نم ةقرلا عضوم رك ذلل عو_ثحلاو نامهلاو هلولا تعنب هلاَشىف مهؤانف هيلا قوشلا |

 | تعني هركذ عامس ىلا هفطلب مهاعد ىلاعت هأك هلل هللارك ذ رون عشخ باقلا قر اذاف |
 ةذل قوف ةذل معءولق ىف تسال ىتح هرك ذب ذاذإةسالاو هلوقل ةعباتملاو عوضخلاو عوشخلا ْ

 قافنلا عوشخ امو ىلق قافنلا عوشخ نم هللاب ذيعتسا هنع هللاىخر ءادردلا وبألاق هركذ |
 عشاخم سبل بلقلاو اعشاخ دسفلا ىأزت نأ لاق ا

 شاب وشح نورد وك نك هلح نورب ٠ شاف ملفارد ىهاوخ ءزاوا“زو

 تسبب مورحم ون نوح قدك ود نيزا ه0 تدب مون رد صالخا خس ا

 ديرز اي سم 2 1 دبا دمت تكنو لشن ءاب+بارثلاك ودنا[ !ةرز

 ةلئامم نع ىهنلا دارملاو عش ىلع فطع * ىلق نه بات.كلااونوا نذلاك اونوكي الو ©

 نيبو مهني ىذلا نامزلاو لجالاىا  دمالا ماع لاطف 8 هلوَش مهنعىح ايف باتكلا لها |

 ةاروتلا نم موتأت تناكىتلا ةعورلاممءتلازو ةوسقلاو ءافجلا مملْغو لام آلا رامعالاو !مهنايبنا

 ظاغ ةوسقلاو ةوسق دشاوا ةراجاكىهف © ممولق تقف وه اهوعمسو اهولت اذا ليمالاو

 0 0" نوةداف مهم تك و 0 ناعمتجمال ةوفصلاو ةوهشلاناف ةويشلاعاتان م لط اعاو تاقلا

 هيفف ةوسقلاو ءافْا طرغل ةيلكلاب مماتك ىف امل نوضفار مهنيد دودح نع نوجراخ ىا

 دنا هتفك و ٠ مالا رخا ىف قسفلا ىلا ىغن مالا لواىف ع وشخلا مدع نا ىلا ةراشا

 كالااخإ مخ وتلا وو قطيش ةااملناو ثبما هتاف حل دأ: ذقن حنت
 نفابف وتلكتتم نآنبك ةظذر علا | وتحل ا +. نلعلوو تشن قس زون زكر لد

 ( ىلد )

 روس تسمم

| 



 ديدحلا ةروص ههي مد قه

 انطابالل اسال م عمو. سلخلا حو انطانوز |لهاظ: نم وم ناتقا ةتالثنياتلا نإ نزعكةلالدربفو

 اهريغىلا نوءجرتال # رانلا » مكعب م # < اوأم © انطابو ايهاظ رفاكو قفانملا وهو
 متفلسأ امل هديبع ىف الوملا فرصت مكيف فرصتن  ؟الو٠ ط رانلا ىا # ع ادبا

 لعفم وهف ميرك هنا لئاقلا لوقل ناكم ىا مركلا ةنثم وه لاَش م مكب ىلوا وه هيف لاَش
 فورملانال .اهلظفل نم. ةقتشم نيغ:قيقحتلاو.دكك أتال ىلا نا: نم. ةلعفم:ةنثم نإ !اك؟ىلإوا رقه

 ةّغرط ىلع مرصانوا اهيف اهانعم نا ىلع ةلالد اهفورح ةملكلا نءضتن اعر لب اهم قتشيال

 عبجولا برمغلا نال اعطق مهيب ايف ةيحتلا ىف هدوصقم ناف ( عطف اجرنا مهيب ة 0 هلوق

 ال نأ هب داري ؟رصان ىه رانلا لهال ىلق اذا اذكف ةتيلا 55 ةيححال نأ م زاف ةيحبإ سبل

 سيو ه اهناجوم ايندلاىف متيلوت مك < الوتن م يفعل عا مكيلوتموا ةجلا مكلرصان |
 ةطاستمو ؟الوم نارجحهلاو ةعيطقلا ران ىا ةيمجنلاتاليوأتلاىفو رانلا عجرملاىا « ريصملا
 عطق دق ايرط انصُغ ياراوف اناةرس عالق ]معلا نغويرانلاكلقملا عوجرلا سئبو مكياع

 دعب ىرط وهو هلا نع عطقدق عرفلا اذه لاقف كيكسبام هباا لاقف ىكبف هلصا نع

 ءالبواي دنوكيمو,دير كس: هكر ارزقز هديد ىلش ٠ سيلاو لوبذلا ىلا هل أم نا ىردب الو

 قاوكسم قينج_ اوزج' كقفكازو نادعتالا,خقارف نم مالي واعف وا تشر رك ليش الإ ل ا قاوفر ورم
 ةقاوفزإ نكتب برك انج نمسا به لذي ذاق هنبا يه كقول رب ىنكيم ده اهي يك بخ تكرم

 دشاب قاب كولا

 توغال. ئب رض هنش !لذر تشود:ىاا+ لع » :تيقاعادم ريع كناوجب_رانوناد زورق
 ءاقلاو ءانؤ هاكات أي مالا ىن أ نم #* فارك ذل ممواق عشخت نآنلونما يدلل نأت مأ»

 مشخم نا ت تقو 'ىبجم ملأ ىا لذو ةعارض عوش اوكرداو هنيح ا اذا

 اوهن امع ءاهتالاو ءماوال لاثتمالاب هتءاط ىلا اوعراسيو هب نّئمطتو ىلاعت هزك ذل مهولق

 قرت نا ىنعملا نوكي ناءرقلا ريغ ناك نا رك ذلا مهضعب لاق روتف الو ناونأ ريغ نم هنع
 ىلا فاضم رك ذلاف ببس ىا بولقلا عودخل ببس هللارك ذ ناذ هللارك ذ اذا مهولق نيلتو

 ظءاومل ةلعلل ماللاو ىلغاذلا ىلا فاضم وهف ناءرقلا ناك ناو تقولا ىنعمي ماللاو هلوعفم |

 ارئان] يع ديايت تقو ايآ ةيسرافلابو هيف ىلتت ىتلا هناي الو: ناءرقلاىف اهركاذ ىنلا ىلاعت هللا

 امو 8 ىادج ندركاداي ىئارب نانشيا ىاهلد دوش مرتو دسرتب كن[ دبا هديورك هك

 فاطععلاف أضيا هب دارملا وه ناك ناف هللارك ذ ىلع فطع وهو نا ءرقلا ىا « قا نه لزن

 ىلاعت هلوقىف اك فطعلاف الاو ءامسلا نةلزان ق> هن ”5 ةظعومو رك ذ هناف نيناونعلا رباغتل
 ىنعمو اناعا مهتداز ةرايأو مهيلع تيلت اذاو ممولق تلجو هللارك ذ اذا نيذلا نونمؤملا امنا ١

 ىلا ماكحالا نم هيف امب 0 ىلع فوكعلاو هيهاونو هءيماوال ماتلا دايقنالا ةهيهوعملا

 املف 0 عب نابدح اوناكا نينمؤملاّلا:ئور هللا ليبتب ىف :قافناالا نم قلل امو: قئسام:اهتللح نمأ||

 كلت ل لا

 ْ ىذلا مكداكم هتقيقدحو ديا وزلا فدحن كوالا رد قكش» ىلوم اف مكب كيما ىصاعملا نم :

 | دوعسم نا نعو تلاربف عوشالا نم هيلع اوناك امعا ورتفف ةمعللاو قزرلا اوباصا اورجاه | /



 هه7 م 5 نو .فقفلاو عباسلا ءزجلا

 هل روسب مهاب برضف هللال3 ىذلاب ايلا هنا سدقملاتس ىف ةححرلاباب ىمي ىذلابابلاىف |

 لوقلااذهو ةيطع نبا لاق روسلاعضوم منهح ىداوب فورعملا عضوملاذهزا ىنعي ةيالاباب

 فرعي نم ىلا ةبسنلاب هيف دعلال ريقفلال وش ٠ ف'ئعالارولاب د'رملالبب ىنعي ديعب روسلاىف |
 كيكسام مهضعب لاقف ىكف قرششلا سدقملا تس روس ىلع ماق ةدابع نا ىور دقو ةراشالا |

 سدقملاّتِس ) ثيدحلا فو مهج ئأر ةنا'مالنللا هيلع َيلالوقنوأ اننا انها :لاقفا نتلولااأإ

 هنا ىلع روسلاعضوم منهج ىداون فورعملاعضوملانوكي نا وومجفا خر فنلااواؤيدخلا نموا

 ةمايقلاموب ضرالا ريغ ضرالا ل درت هنال هللاالا اهفرعيال ةيفيك ىلع نكل هئيعب فارعالاروس |
 قاففالا جلل نؤكيي نا: لف كسب الفا ةنلعا سراي ىف كادالملا عضاوم نا حص دق و

 برض دعب نولعفي اذاف لبق هنأك 6 مهودانن  روسااامهنيو راثلان ١ ةجراخو ةئطا نم

 ( ىنداكلا لاقو ) روسلاءارو نم نينمؤملا نوقفانملا ىداني ليقف باذعلاةدهاش٠و روسلا

 نايم دنزب ىراوبد دنوش نانمؤم هجوت» زاب دن ه ىرونو دنركت سب زاب نوج نوقفانم
 نئايرجاوتةناما نختار ثا .دداشم ازتانم و مااوبركستا رد ناذا: دعا ز عاج :ناعباؤ وح

 نوديري « مكع٠ هايندلاف 6 نكت ملا 8 نائمؤ٠ ىا دنيوك ىراز ارئاشيا دنناوخ دندش
 ه6 ىلباولق  اهوحنو ةثراوملاو ةك انملاواموصلاو ةالصلاك ةرهاظلار ومالا ىف مهل مهتقفاو» هب

 ةفاضا اهومتكلها و قافنلاب اهومتا< مكسفنا منتف مكتكلو له ىهاظلابسحت انعم منك |

 ةسوسولا ةفاضا ناطيشللا مكننتشال هلوقىف ناطيشلاىلاو ةومثلاو ليملاةفاضا سفنااىلا ةنتفلا
 ننتفيلىف هيف لال_طلا قاخ هنال قالا ةفاضا كموق انتف دق اناف لاق هلوت ىف ىلاعت هللاىلاو

 مالسلاهياع دمحمب مصيرتو لتاقم لاقو راظتنالا صبرتلاو رثآودلا نينمؤملاب هي ميرو »

 ريخلا لئاسو توم راظتنا نال حبق فصو وهو هلم عرتساف تومي نأ كشر متاقو توملا |

 متغيو مهلم دافتسل مهتايح لوط ىجرب نأ مهن أش ذا ةحابقلاو مرا مظع نه قحلاطئاسو و |

 مكترغ و # مولا اذه ىف وا ةويلاىف وا نيذلا سما ىف ماككشو # متينراو  مهتسلاحمب
 ةيسرافلابة يرض * اك ةينما عمح مالسالا ما ساكتناىف عمطلا اهتامح نء ىتلا ةغرافأ' ني ىنامالا |

 «6 هللا م ا ءاج ىت> وج ايندلا ليطابأ ثلا و الاقو زاطيشا عدخ مكتلمغو ىتاعملا نيع ىفو «وزرا

 مكبذعيال رك و فعدنأب ناطيشلا سغ ىا 46 رورغلا 8 مركلاا كي للاب 8 ىغو 8 توملا ىنا

 نازيهىلءرورغلا جاجزلا لاق رانلا ىف هللامهف ذق ىتح ناطبشل نه ةعدخ ىلع اولازام ةداتق لاق |

 ردن الن رؤارألا اناطعتملا"اةىكلو “ركل زبك جارك نواف “لاش ةفلانل ا ءءايتعا ن مآ وهو لوقف

 ناظيشو ةوهثو هاج و لام نم ناسنالا رغيام لك رورغلا تادرفملاىف لاق اريثك مدا نبا |
 مويلاف 8 رو رضت و رغت ايندلا لبق ا ايندلاب نيراغلا ثيحا وهذا ناطيشلاب ريف دقو

 ىادفدكىزيج ىنعبمكسفنا نعباذعلاهب نوءفدتءا دف ىا 6ةيدف## نوقفاثملاامأ يمكتمذخ وبال
 م

 ( هيفو )

 ا ىاسفن والام نم هنع هل ذسامب ةمانلا نم ناسن ال اظظةح ا علاأو ءديهر ةنادعازا"انا دك دود" |

 انطابو !ىهاظ ىا « او رفك نيذلا نم الو 8 مكسفن أ ناكمىرخا سفنالوةيدمكنم ذخؤيال |

 1127151 1 < 7161 3 7715+ عك < 2 7-2 -ٍِ دم

 ظ لوس تبعك ناكو مهج ىداو هللاشداو وهو باذعلا هلق نم .رهاظ و ىمتالادحملا
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 | نع روتلاو رانلامهضعب لاق ةيادهلاو ملعلاب باطل راعتسإ مث كلذ بلط سايتقالاو ةلعشلا نه
 ؤ نيوقمللع امه رانلا ن كانامز البام اريثكو راصبالاىلء نيعي ريثتلاءوةلاوهو دحاو لصا
 ا لقوسابتقالا روذلاىف لمعتما كلز لحالو ةرخ : الو امندلاىف ميل عاتم رولاو ا
 ] ارون نينمؤملاىطعي هللا ناملق و ةلعشو اجارس اسنق كروت نه فخأتا ىا كروت ند ااق
 هلوق.وهو مهل 3 ةعيدخ را اضيا نيقفاملا ىطءي و طارصلاىلع ه نوشع مهلامعا ردق ىلع

 هلوق كلذف نيقفانملا رون انظأف .ةغلططإو احمر هللاثعب ذا نوشع مجاب مهعداخ وهو ىلاعأ

 ْ معا انمر نولوش مهناعأبو يجدن نيب ىجسي مهرون هعم اونما نذلاؤ ناسا ررججال مولا
 أ رونب نوقفانملا ”ئض:ب لب ىلكلالاق و نوقفالابلس ام مهروت اولينأ ةفاخم انرؤت انل
 ا ستقناب ورظنا نينم ٌؤملل اولق ةماظلاىف اودو نوم وا مهقيس اذاف رولان وطعيالو نينمؤملا
 اوءجر ١و». ةكئالملاةهج نموا نينم ّؤااةهج نم مم امكهتو مهل ادرط * لبق © مارون نم

 وا سيتقب ةمل نع هناف ارون اويلطاف ىا 4 ارون اوسعلاف وه فقوملا ىلا ىا # مكءاراو
 ةحلاصل!لامعالاو ناميالا نم هيدابم ليصحت رونلا اوسغلاف ايندلاهلا

 تسرشو روش ىدإ ىقةعرد هكراخزا نم «أ ىسإ رشح رد تسشي وشل 3 نك اجعا راك

 مهشعذا طا رصلا دنع ةهايقل امون دانعلا اني لاق هنا هنع هللاىذر ىله»ابأاةماما ىنأ ن ء,ع ىورو

 ارون ناطعيال رفاكلاو قفانملاقس و ارون نءؤملاهللاىطعبف هدابع نيب رونلاههامسشب ةملظ

 أ اناورظنا نولوقبف نءؤملارونب قفانملاو رفاكلا"ىضتسيال نيصيلارونب ىمعالا ىضتسيال امكف
 نوءجريف اشنودجم الف نوءجريف رونلامست ثرح اوعجرا مهل نولوقيف مدون نم سبتق
 | اوملعدقو رخآ ارون اوسقلاف انع اوحنو نيئساخ نيبئاخ اومجراوا روسب مهنيب برضدقو
 ةقئتيكلا ةماظلا قم ع اوال رونلاب اودارأ وا مهل ان. هولاق امئاو مهءار و: وؤنال نأ

 لاخلا ناساب لوقت مهنع ةتئافلاةب , رطفلا مناد ادعت تاكد ةزاشخالا عا ضعب لاقو مم انكي

 اهنعب اوثينتقااو اهتاوبشتو ؛اهعاذلي ايندلا ثع متدسفأ ىتلاةيرطفلا مكتادادعتسا لل ةاوحنلا
 | مكلافتشاب مكنع ةتئاف ىو مكتادادعتسا بسحم الا مكتابولطم ىلا نولصتام اذإ ارون
 | 4 مهن, برضف ف ةيوذءملا تاهجوتلاو ةيورخالا ءاحالا نع مكضارعا و ةيويندلارومالاب
 امث ءانيلا ناك املو ٠ دننزب ىهلامكحم كن الم ىنعي نوقفانملاو نونمؤملامهو نيّهرفاانيب ىا

 برضا ةميأ'برض هلثم و برضلاب هنع ربع تال الان» اهوحن و ديلاب برض ىلا جات
 اهطئاح ةن.دملاروس ناف رانلا قد و ةنْلا قش نيب طئاح ىا 6 روب #© ةقرطملاب اهدانوا

 وه موضعل لاق ٠ ىربش ٌهراب نوح كيدز“ ىراوبد ةيسرافلابو ةطأا ءايلاو اهلع ىلهتشملا

 ا ةنللا لها ىلع نوفرسشي فاسعالا ب ادا هيلع فب راثااو ةنللا!لهأ نيب روس

 لخدي# باب## روسلاكلذل ىا هي هلق اعم ناش رفلاءارب توملاه دع اذب ىذلاروسلاوهو
 ههنطابإ# برضا |نيحال لوخدلادعب ىنعا لاخلا ىناث رابتعاب مهب رولانوكيف نوم للاهيف
 هتهح نه ىا # هلبق نم ههاظو ف ةنلاىلي هنال 46 ةمحرلاهيف »8 بابلاوا روسلا نطاب ىا

 | هيف هنطاب قرمشلا سدقلا تدب روس وه مهضعب لاق و رانلاىلي هلال « باذعلا # هدنع و



 ه«©ن4 ٠١" #> نوريعملاو عياساا ءزجلا

 رقفلا لوط.( اقحس :لوقافر كدعب ,اوثدحا ام. ىردنال هكا :لاقبف ع
 ا ىقاط» رون مهلاف انطابو !ىهاظ افقالب هجو مث نيذلا نيب رقملا ىلا ةراشا ىدسالا نيب ركذ
 هجو نه هجو مث قيذلا نيعلا باها ىلا ةراشا ناغالا رك ذ و تاهجلا ميم نه ”ىذلإ ْ

 مهنال الصا مهل رون الف لامثلاباحصا اماو مهتاعاب ديقم رون مهروتف وخلا .هجتوي نه. افقأل |
 ىبكسه رون هكتيلوقنم دوعس» نبا زا نيبلا نم. لاما نك ذ ئوظ اذاف:ةرجفلاةرذكلا |

 مدق شيحاص هكدوب نا ىرون ىندا و ندعإات دشاب اعنص زا ىي رون دوب ىو لمح ردع

 اه الا ىدان أف ىتود

 من١ و ةلخالاك هروت ىلإ نم م٠ لق و ٠ دشابن رونىب نهؤ٠ جيه ىراب دار دوخ |

 دقتبو ةرم افطيف هيمدق ماها ىلع ءرون ىتؤي ارون مه اندأو مئاقلالجرلاك هرون ىو نم

 مهرورمو ام دقتعو مها ادنج مهرون ىىدي طارصلاىلع اورمو ةنملا ىلا مم بهذ اذاف ىرخا ١

 مهنه و قربلاك رع نم ممن. و نيعلا فرطك رع نم مهنف مه رون ردق ىلع طارصلا ىلع

 ىذلاو سرفلادشك نع نه مه6مءاو 51 اوكلا ضاضف اك رع نم مهن١و ناشط نه

 ىرخأ ىثن و ةرم فشو هبلجر و هيديو ههجو ىلع وبحن هيمدق ماها ىلع هزون ىلعءأ

 نيب ىعسي ارون ةمايقلاءوب مهأ نا مو صاخب ىتح كلذك لازب الف رالاهحراوج بيهتو

 مم رش ىفاضيأ ودسو لاوحالا عج ىف هب نودتهب رون ممواقىف مهل موبلاف ماعبو مهدنأ
 هيلع ربكت كلذ هلرهظي مل نم و نيبرقملانم ناك و عضخ و هلداقنا رونلاكلذ هلرهظ نف
 مالسلا هيلع ىنلاهجو ىلا مالس ن هللادبع رظن قلعت نيحو نيركذملا نم ناكو تسي مو

 ضع لاق هباز>ا و لهج ىنأ فالح هبارضا باذكو اذك هوب وفام لاقو هب نما
 نال كلذو كواسلا و ريسلاب هللاىلا مهيعس و مهداهجا مرايا نق ةلباتكل ناعالاروب رابكلا

 مهل لوقت ىا ه تانج مويلا ك ارشب #8 لامشلا نم نيعلا فرعي امو :هنيع ىف ناسنالاةوق
 تانج لوخد مكارششب وا تانج مويلا هب نورشبتاه ىا مك ارشب مهنوقلتي نرذلا ةكئالملا
 اهيف نيدلاخ رامنالااهتحن نم ىرحن © با,عالاىف هيلا فاضملاهماقم ميقا و فاضملافذحف
 ةياغال ىذلا © مظعلازوفلاوه » ةدلخلا تانملاب ىرشبلاو رولانم رك ذ ام ىا *« كلذ
 ههه زا هج تسكرزب ”ىراكتسر ( ىفشاكلالاق ) اودارأ ام لكب او رفظ مهنوكل هءارو
 رازه ( عارصم ) دنتي/ ىم لاعتم كلم راديدو دنسريم لالجلارادب هدش نءا تمايق لاوها
 نيذلل 8 ىر' موب نه لدب ه6 تاقفاثلاو نوقفاملالوش موب وه تراديد ىادف سدقم ناج
 كلذ نولودب انورظتنا ىا * انورظنا 9غ هب ناميالابجنام لكب ناميالااوصاخا ىا * 0
 وا ةاشم ءالؤه و مم فز“ باكر ىلع ةفطاقلا قوربلاك ةنحلا ىلا مم عرسي نينه ؤملا نا امل

 مهديا نيب ىذلاروالاب نوئيضتسف مههو>وب مه ولقتسا مهلا اورظن اذا مناف ايلا اورظنا

 هسفنن ىدعتسال راصبالاى نمت رظنلاناللاصيالاو فذحلاباب ن٠« هجولااذه» ىلع انورظناف

 اوةحايل ىغملا ىف مهيثأت نأ ىلع لاهمالا ىهو ةرظنلا نم انورظنا ةزمح أرقو ىلاب ىدعتب امعاو
 هلصاو مكعم ب نرسعأف هم ءايوطتنل ىا 4 كروت ا سيت 8 لاهها و مهل راظنا 0

 لوانتملا سبقلا بغارلالاق سابقملاك رانلامظعم نم سبقت ران ةلدش ةكرحم وهو سيقلاذاخما

 )(ن)



 0 اه
 #* انادام لثم ندموةئيسوا »* انسحهضرق ىز#كف وس ىرصالك <«

 | عطقلا لسالا ىف شايل: وهو نخآ هجو:اذههو ىمتلا ةقدصلا"ضّرقااي:دازملا لق

 | انيع هيطعبف هلاومأ نم لجرلا هءطشبام هب ىمس مث هب هءطق اذا ضارقملاب بوثلا ضرق نه

 الام هللا ضرَش ىذلا اذنه ىنعملاو هب الوعفه انسح اضرق نوكي اذه ىلعف هلدب در طرشب

 باوج ىلع بصللاب # هل هفعاضيف 88 بيطلالالحلا الا لَّشال ىلاعت هناف ابط الالح ىا انسح

 نم افاعضا ءرجأ هيطعبق ىا هل هفعاضيف دحا هَللاض رَشَأ لبق هنأك ىنعملا رابتعاب ماهفتسالا
 هلاق م هنع مهفتسم لعف ىلع ادودرم العف بصنن اما ءافلا نال ىنعملا راتعاب انلق اماو هلضف

 ىا * ميرك رجأ هلو © هلعاف نع لب ضرقلا نع عش مل لاؤدلا انههو ىسرافلا ىلع وبأ

 هيف سفان# نأب قيقح هسفنىف ىدرص ندح ميرك فاعضالا هيلا مومضملا رج*الا كلذو

 هذهتلزت امل هنا( ىورو ) ةريثك افاعضا فعوض دقو فنكف فعاضي مل ناو نوسفانتملا

 ىدحا علخ هنأ ىتح هللا لياسيف ىلع و لك فص قدصت حادح دلاوبا لعج ةباآلا

 مالسلا هيلع ىبألا لاقف كعيب مر تلاقف ىبر تعيب ىلا لاقف حادحدلا ما ىلا ءاج مت هيلعن
 اوناكولو ضرقلا مهم هللالأس مهضعب لاق حادحدلا ىبال ةنْللاىف اهقوذع ةالدم ةلحن نم

 ءالومل كلب امو ديعلا ناف لامانع الضف هلاؤس- لبق مهدوجو نم اوجرخل ةؤرملا تعذ ىلع

 داهتجالاب سحب رك رجأ هلوىتقحلا دوجولا هلديهللا نه اودجو ىزاحملا دوجولا اولذب اذاف

 مركلا هباب ةبتع ىلا هجوتلاو هللاىلا ريسلا ف

 شوج قالا روخ رؤي داوعلا ب هما شوا ىالاو :تقنزا ؟[وتكا لع

 كتممطتسا ىابع ىلاعت هلق ىيلع لاك ضارقشس» نا-نعراشلا نضارقلا ىلا اةراعلا ةنعآلا فك

 لأس امير هنال ةقدصلا نم لضفأ ضرقلاو ىلاعت هللاءاطعا ديعلل ضرقلا ءاطعاف ىنوعطت ملف
 ضرقلا اذه مهضعب لاقو ةجاح نم الا ضرقتسي الف ضرة:ىملا اماو هيفكيام هدنعو لئاس

 نسحلانءو راكذالا لضفأ وهو ربك | هللاو هللاالا هلا الو هللدملاو هللازاحبس لوَش نا وه

 لصاحلاواهيطيلو هتيده مدحانسحبلف هبرلا نمؤملا ةيده ةلفانلا عوفرملاقو كاطوطتلا ْوه
 ىرت مون 8# ةيدهلا ةلباقءىف اضيا نسحيو درلا نم نوكيام نسحاب ضرقلا درب مركلا نا

 مون مهيؤر تقو رك ذا ىا مويلا كلذل امنت رك ذ ارامضاب بوصنم ه6 تانمؤملاو نينمؤملا

 مهبعاطو معاعا رون ىأ ىرت لوعتم نم لاح 0 مهروت ىعسي طارصلا ىلع ةمايقلا

 ريك. :او ارشوإ ناكءارخن الاف دخلا ليكتلزو ودل قودداوقاو عيرسلا ىثملا ىتسلاو

 دارملاو ةحراذلا ىنعي نيم عمح # مهناعأبو مهيديا نيب 8 ةدومحملا لاعفالايف لمعتديام

 مهلئامث نعو مهناعأبو مهمديأ نيب رونلا نوكي ثيللاوا لاق ىمسلل فرظ نيبو نيعلا ةهج
 ةجاحعضوم هنال رك ذلاب ىديالانيب صخو نمحرلا ستفىف لاقو رمضملاهشلا رك ذ نأ الا
 عيمج ىفو لوس نا بانه كلذ بانو اشبرششت نيعلا ةهج رك ذ صخو رونلا ىلا ناسنالا

 تاذ,ةزرتسف:رانلا لها. رطاو مههاجت و ةنم ةزطلا قيرط نال رارسالا تنفك ىفو مهتاهج

 اوحلتخاف لامثلاتاذ مهتذخا سانا اذا مله ىدانا ىضوح ىلع انا انب ) ثيدحاىفو لامث



 ه©8 ٠٠ © نورعنلاو عباسلا ءزجلا

 مالسالا نوطا ن 7 لإن هنع هللا ذر دوعس# نا هأاقام ىلع كالهلا ل هب فرشا ايضآ

 ىفو هللا لوسر ىلع قش رق لوا هناو هنع هللاوذر ركبونأو مالسلا هيلع ىلا هقيسإ

 دعو لكم اونا هدنعو ع هيلعا ىلا دنع«تنك .امهنعاههادر نمع نبا: لاق هللا لبس
 ةئيسرد ارو هدوك (ناوتشا هدو كلا طووول لال هردصيف اهالذ دق ةكدف ةءادع

 هللاوضرقيدصلا ركبوبا لالخ اوذو لالخ هدش ءاسكلا لخ سوماقلاىف لاق ٠ لال دوخ
 | لاةفمالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف ىهتنا لالخم هءاسك لخو هلام عيمجم قدصت هنال هنع
 لاق حتفلا لبق ىلع هلام قفنأ لاقف لالخ هردصفف اهلخدق ةءابع هيلع ركب ابأ ىرأ ىلام

 لاقف طخاس ما اذه كرقفىف ىنع تنأ ضارأ هل لقو مالسلا هيلع أرقا لوس ىلاعت هللاناف
 هللاىضر ةباحصلا همدق اذهلو ضار ىبرنع ىلا ضار ىبرنعىنا ىبرىلع طخيطأ عر كوول
 ىلع نع ةماس نب هللاددع ىور امف كلذو ق.سلاو مدقتلاب هل اورقاو مهسفن | ىلع مهع

 هللالوسرتسشباسىنعي رم ثاثو ركبوا ىنثو مالسلاهيلع هللالوسر قبس لاق هنع هللاوضر
 رمعو ركب ىنأ ىلع ىنلضف لجرب ىنؤا الف ٠ تسا رمع موسو تسا ركبوبا ىو ىلردو
 انارغتةك ىو يفض م نودأو مك فو تداهش حرطىنعي هنداهش حرطاو ىرتفملا دلح هيدل>الا

 ظ

 دححوب لها هلمح رتفد ريس ٠0 ديرحم ماقم مدق بحاص

 قداص دون واود 4 تحوم د قباس نابرقم عمج رد

 كلاجتلاو دازملا ديرما وهو هتدهاشم ىلع .ةدها تمدقت نم نأ, ىلا :ةراشا:ةياآلا فو

 اههتايموةدهاشملا تاجرد نم ةيئرمو ةجرد قبسأو لجاو ىلعا بودحلا بحلاو بوذجلا
 كيلم دنع قدص دعقم يف ةدهاذشملا بايرا دعش نيحو هند هاد ىلع ةيانعانعماأ كمانقلا رع

 ديرملا دارملا وهو همدقتسو هقيسيو «ةوش هلاصو ةئحىف هلاح ةيؤرو ههجوةدهاشمل ردتقم

 نيذلاو ىلاعت هلوقىف ةدهاشملا ىلع تمدق ةدهاملا ناف بلا بو.لاو كلاسلا بوذجملاو

 ةينابرلا ةنسلاو ةيهل آلا ةداعلا قفو ىلع اعقاو لوالا كولس ريصبف البس مهنيدوما انيف اودهاج
 وعامل. قانتعانزب ا رخارو زان بقت مزيلانالا كاستل فرار سلو اهقراغش قع نفانلا) كولتاو

 امهنكل ةدهاشملا ئسح نصا رايتعاب نيدحتم اناك ناو اهو ةنهلالا ةنسلاو ةداعلا قفو

 باتك ىف اذك مولعم ماقم هل الا انم امو نوفاصلا مهناف !مئجردو اهردق رابتعاب ناتوافتم
 اضرق هللاضرَ ىذلا اذزم ه8 هحور هللا حور ىدنسو ىخيش ةرضحل تايفربلا تاحمئاللا |

 هجوىلع نيعلا ءاطعا ةقيقح ضارقالاو هلدبوا اذ ةفص ىذلاو اذ هربخ أدتيم نم © انسح
 | قافنالاىف صالخالا وهو انسح اضارقا ىنمع هل قلطم لوعفم انسح اضرقو هلدب بلطي |
 هللاليبسىف هلام قفس ىذلا اذنم ىنءملاوت اهلا لضفأو لاملا مرك ١ ىرختو هللءاطعالا ىا |

 قحتسي احاص المع مدق نم لك رارسالا فشك ىف لاقو هضرّش نك هناف هضوعي نانكاعز

 بجوتسي اًئيس المع مدقنم لك كلذكو ضورق ىدايالا مهلوق هنمو ضرق | دقف ةبوثم هن
 ةيما لاق ”ىم ضرق ةيصعملا نال انس> اضرق ىلاعت لاق كللذإف ضرقأ دقف ةبوقع هب |

 « انايرع مناو اهنم اهتم يابت ملخاو *« ةبييطب ثاثيخ ناملخمال «
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 ديدحلا ةروس ههع خوال 3>

 | ةنع لبق لاتقلا و قافنالا نع اولعف 1:1 منال 4 اولتق و دعب نع اوقشا نيذلانم ظ جرد

 | روهظ دعب اولعفام اولعف ءالؤهو لاملاو سفنلاب ةرصنلاىلا ةجاحلا لاك دنءهلهأ ةوقو مالسالا

 | اضيا ماللاهيلع حرص دقو لاتقلاو قاشالا ىلا ةجا+لاةلفو احاوفأ هيف سانلالوخدو نبدلا 0

 | لاق هفيصنال و مه دحأ دم غلبام ارهذ دح أ لثم كدحا قشأ ول هلوَش نيلوالا لضفب |

 وك لم وا لانو انلحطورواانالخطر#قدأو لافيكت مفلاب دملا سوماقلا ىف
 احم هيدجوف كلذ تبرج دقو ادم ىمس هبو امهم هديدمو اهأاله اذا لدتعملا ناسنالا

 | مدا نا عجار هفيصن ف ريمضلاو ديد ىش نافل وهو دحاو فدملاو فيصنلاو

 | ايهذ دحأ لبج لثم قافناب كرديال نورضاحلا ةباحصلا اهأ غدحا نا ىنعملاو دملا ىلاال
 | ةبحس نا ىلا ةراشا هيفو هل فيصنوا ماعطلا نم دم قافناب مهدحأ كردأ ام ةاضفلا نه |

 ثيدحلاىفو مهمدقتو مهقبدل نيرخ الا نيقحاللا ةبحص ىلا هسنلاب ةاءاك نيلوالا نيشاسلا
 ل مه ما لضفأ نحت هللالوسراي اولاق مهلامعأ عم مكلامعا نورقحم مدعي موق قا
 | هن ال هذه تقرف هفصن الو م 5١< لجضف ؟كرانأ انا اهلذاطملأ كه قفن أ مهدحأ نأوا

 نا ىلا ةراشا هفو هريس ىف ثاللاوبا 2 ةباآلا ف ئٌوتتَسال سانلا نيبو مكن

 أ :ةناحصلا ذك. لئاضقلا نازك او: قخأتلاو ؛.دقتلا: ىلا ةيسهلا» دلل دلو خؤتو انع#: ةباحيططلا
 ظ هجو لك نه نوشاسلا معاق اتلطم ممهدعب ءاج نمت لسفر اقلطم ةباحصلاف مهدعب نمو

 | ىا # ىنحلا للادعو # هلوقل لوا لوعثم وهو نيّشرفلانم دحاو لك ىا # الكو ©
 | 6 ريبخ نولمعت ام هللاو » ةتوافتم تاجردلانكلو طقف نيلوالاال ةنجلا ىهو ىنسحلاةبوثملا
 تاينلاب وه اما لامعالا ءاكز ناك ا1 تاسانملا ىف لاق هبسحب مكيزاحيف هنطاونو هيهاوظب

 | نولمعت اع هللاو اهف ريصقتلا نه اهم تايئأا نس> ىف ادعرص لاق ماعلا طانم لل ضفتلا ناكو

 هجوب هلع ديزمال املع 0 هنطابب د اريج 0 مه ع 0 يي ىا

 تسول زخم ىنز يأ ةحدب 0 . ف تن اين 0

 ةححو ةرهاظ ةلالد اهمقو هنع هللا وخر قيدصلا ليك ىنأ ىف هب ديلا عن ل ىلكلا لاقو

 رمعل لاق ةماما ابأنا ىور امف كلذو ماشأ ف لوا هناف هميدقتو ركب ىنأ ليقف لع ةزلغاب
 ٍْ ىراالو ةلالضلا ىلع ىسالا 0 تنكجو ا: لاق اكااضالا عبرشكلا ىعذب و ىاب ةيبع نب

 | هيلع تمدق ىت> قلحار تكا كى راخأ نع ربخم لجر نع 5200 نانوالل

 هللادحوا لاق كلسرأ ”ىث ىأب تلق هللالوسرلاق ىن امو تلق ىن انا: لاق تنأ نم تاقف
 رد لاق اذه ىلع كاعم نم تلق ماحرالا لصاو نانوالا هك او 1 هب كرشأال

 | اردوخ متسناد سب ىنعي مالسالا عبر ىنتبأرف كلذ دنع تملساف لالبو ركب وبا هعم اذاو
 دوعس»نا هللا دبع نع ىورام ىلع مالسالا رهظا نه لوا ركب ابأ ىا هنأو .٠ مالسا عبر

 ا هماو رامحعو كف واو مالسلا هيلع هللال وسر مالسالا رهظا نم لوا ناك لاق هنع هللا خر

 برض ىت> رافكلا مصاخو مالسالا ىلع لتاقنم لوا هناو دادقملاو لالبو بيهصو ةيمس
 هاوي" اال لا دا

 1 هدم عصا



 ه5 ؟هد ف نورشعلاو عباسلا ء هزل

 الإ , لالا بح امامك + |(لزعت نإ هقح يو لاهيلف تيب دري ؤيب الو نسال الامي رج اسك.
 تأ كيا ىدعل ند اددحال ليتنا لل اكلم ىل سه مالسل هيلع ناملس لاق انه ن*هو هللا سيح

 سوفنلا ل الام ىمس امتا لاملانآ ملعا مث ٠ ىنع ىلا ريثؤ ةقاف ةيسن نمالابلط اف باهولا

 وه ذا ناسنالااملع لوى لا تاجا+لاءاضق نم لاملاىفام سوفلادبشأ دق.ىلاعت هللاناف هيلا

 مل ةقيقح لاملاىف دهزلا 7 و هنع كفنيال ىذلا عيبطلاب لاملاىلا لام كلذلو تاذلاب ربقف

 هللاناةكيذك رمال[ دلو امندلاىف له زلا نم "5 متا ةر> الاف دهزلا ناكلو الا نكي

 هلم ليلقلا ناكولف فةوضصض ةثامعبس ىلا اهلاثما رم دنع كل زا فيعضصس دعو دق ىل اء

 كنا هلوق قيلأ امو ةبلاك ةيناملس ةفص فراعال ايندلاف اباه مظعا هنم ريثكلا ناكل اباه
 ىلافت هللا نم. ءدغبام لأسو! ىلاعت هللانغ بحمام لأتسا ءالتسلا هيلع هارت أ تاهولا .تنأ
 كنسماوا ننماف ا: ٌؤاطع اذه هل ىلاعت هلوش فيلكتلارادب هيلع ةمعنلا م ىلا رظنا مب الك

 ايندلا ىف ةلجعم ةن هصتخاو ىطعملاو عناملامسالاب فرصتلا ىف ج رحلاهنع عفرف باسح ريغب

 نيتقيقاب ققحتو نيتنللا نيب عمج فيكف راعلاةجرد ىلا رظناف هر نع لاملاكلذ ةيخم امو

 هلعحف هيف نيفلختسم مكلءجامم اوقفناو ىلاءق هلوش المع هديب ىذلا لاملاةاكز جرخأو

 نه اهل و وه هيف ئىرخأ ةقيتا كلم وه لام ىف هيف ةيهلا ةقيقح نم قافنالل اكلام
 ةباحصلا نه ةعامجنا ( ىور ) نينمؤملاريشعم اي 6 مكنم ىوتسإال © ةيهلالا ةقيقحلا ثيح

 تازئفاعدق قفنانم لكنه ارجا مظعا ءالؤم سان لاقىتح ةريثك تاقفنا اوةفنا مهنعهللا ىضر
 ةكم حتف ىا © حتفلا لبق نم قشا ن . | رجأ مظعأ ةكم حتف لبق ةقفنلانا ةئييم ةي الا

 لوق اذهو ةيثو داهح نكلاو حتفلا دعب ةرحغال هيف مالسلاهيلع لاقو ةرحهلا لازا ىذلا

 ودعلا 4 لتاقو ِ حتفلاةروس ىف قبس مك حف هناف ةيدحلا حاص وه ىعشلالاقو رووا

 فوذحم قفنأ نم ميسقف نشش ىذتعب 11 وتسالاو ملسو 4 لع ىلاءت هللا ىلد هللال وسر ءأإ ولة د

 نه و لتاق و حتفلا لبق نه قشن ا ن٠ لضفلاىف ىوتسيالىا هيلع هدعبام ةلالدو هحوضول

 ىؤتلللالو دم نم لق و ىوتسيال لعاف قفنا نم نا ىهاظلاو لتاق و هدعب نه قشا

 ةراشا قفناىف مث هدعب عش نأ هقح نال مكنم ىلع ربخلا مدقت فءضلو فوصوملا ىلع ةفصااوا

 ىتس داههطاناف سفنلا قافنا ىلا ةراغا لتاق ىفو ىوقلانم هيلع ردّ امو لاملا قافنا ىلا

 تاوبأ هلل ةليدش ف لتقت نا اولزوه الولاد تناقراذلإو .د ورشا كاك ءانفلاب لشئ دوجولا لذيىف

 ةايحلا اهبواست فيكف ةيدنع ةبقاب ةيورخآ ةايح ةايحلا هذهف نوقزرب مهب ردنع ءابحا لب

 مئاد اهلكا لاق اذل و قاب هللادنع امو دفن ةينافلا ةايْلا قزر نا عم ةيقلحخلا ةينافلا ةويندلا ظ

 ةريثكل ا ةحارلا ىلا لصي ىلا تدلل ةريسنلاةيوسدلا ةحارلا كرتب لقاعلا ناسنالاف اجا ىا اهلظو ظ

 نوشاس لا مهو حتفذا لبق نولت املا قوعفتلا 6 كئلوا لاتقلاو داههطا ئضتش هاش كو ةيور> الا

 ضدك همنا مظعبو هللادتع ةلزنم عفرأو 6 ةجرد مظعا راصنالاو نبرجاهمانه نولوالا |

 الهتبحف ةأَق رم لإ 0 تاكل او تاجر اهعمجو ةقيطلاو ة ةس رمل ىنعم ةحردلاف ا محاص م آل
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 ا قلطملا ( هدنع ىلَغ) ) مالسلاةيلع لي ا ةئاساو 0 ل ىذلاوه عب هب مت ادبام 1

 « مكج رخبلإ# مارح اولالخلاوىبنلاو ىمالانم تادتاو هي تاني, تايآ لف ماللاهرلع دمحم
 رفكلاتاملظ ن٠ ه6 رونلاىلا تاءلظلا نم # تاي ”الاثلت بيب ديعلاوأ دمت موقاي هللا

 ملعلاو نيقبلاو ديحوتلاو ناميالارون ىلا اماسيلاو هفلاخلاو لهجلاو كشلاو كرمشلاو |
 لاسراب نيرادلاةداعس ىلا مكيدهب ثيح  ميحر فؤرل مكب هللاناو ب ىلحتلاو ةقفاوملاو
 نا رق هكت سناب رهم ( ىكاكلالاق و ) ةيلقعلا جححلا بصن دعب تانااإلا يزول وقارلا ْ

 | ةضافاب فؤرل مهضعب لاقو ٠ دبام رغم توعدب ار لوسر هك تسا هدنباشخم دتسرفيم |
 كاع « ةاليسف اوقفننال نا مكلامو ف ةيرشبلا سفنلاةملظ ةلازاب محر ىجولاروت ْ
 هفرص ىف هؤافلخ متأ اعاو ةق.قحلاىف هلوهام 2 ةبرق وه مف اوقفت نأ نم يل وم |

 هانعم مهضنبل لاق و هلاةبرق قوكل امل راعتسم هللا ل دس ىف هلوقق فراصملا نم هئيعام ىلا ا

 كفوذغاةلوبشمؤا اوقفنثال لعاف نم لاح © ضرالاو تاومسلاث 'ريم هللاو © هللالجال

 ةهاهلك قنا لبا ”ىش,اهنه مكل :قينال هلا لالاو لال بسيف اهقافنا كرت ىف مكلام و ىا
 ىلوا ناك باوثلاوهو قس اضوع فلختست ثيحي اهقافناف كلذك ناكاذاو قلخلاءانف دعب |

 هللا كالو انغاولا لاق ةدئافأاو ضوع الب اناجم مكيدبأ نم جرخت اذا اهنال. كاسمالانم

 ثاريملاظفل رك ذ انا ثاالاونا لاق و هيلاةرئاص اهلك ءايشالازا ثيح نه ثراولاهناب هسفن
 ضعب لاق مهنيب اف نوفرعي ا مههطاخف اناريم نوكي ناسنالا رام نا فرعت برءلازال
 فراعلا نا مهضعب لاق انه نمو ةاكزلاتضرفام لامل بح ىلع ةلوبجم بولقلانا الوا رابكلا
 هنال ام وحن و ةبانطانم ةراهطلاو ةالصلاهيلع نا م ةاكز لا ءلع نا قحلاو هلع ةاكزال

 وهف اهجارخاب هجولاكلذ ن٠ هقح هفوف لالاس نم اهفف ملاعلا ع وم ةئليشالا نإ مع

 لماكلاف هلام ةقدص مالسل اهيلع هللاوسر جرخا دقو هرخ هوجو نه بعارو هجونم دهاز

 ذيدحلا ةزوتس هه مم. ة>

 ةاكزلا جار خاب فلك اما هنال فاكملاىلعال لاملاىف ةقيقح بوجولاذا نيهجولانيب عمح نم

 | اههوجو تلضافتناو هلك ملاعلا عيمح ىف ةيحملانيفراءالف هسفنب جرخمال لاملا نوكل لاملانم
 ديالف دوجوملا كلذ نهع ةهج نهال كلذ داحياىف ىلاعت هللابحي ملاءعلاىف ام عيمح نوبحبف

 بويحم الو ةبحم تناك ام ءزجلاكلذ الول و ملاعلاةيسانم تالقي هزج هيف نك نأ فراعلل

 مكلاومااولعجاف هلام ثدح ناسنالك باق مالسلا هيلع ىسع مالك ىفو اهدوجو روصت الو

 نم رلاديب عت ةقد_صلانا ملع اهل ةقدصلا ىلع هباا ثحف ءامسلاىف مكبواق نكت هامسلا ىف

 امل كلذك و ءالحأ و هق دأ امو ةوبنلاءالك بجتأ اه رظناف ءامسلاىف نم متم لوي وهو
 نا هماعل مهنم ىارم مهيلح نه لجعلامهل غاص بولقلاب قصلم لاملابح نا ىصاسلاملع

 نم فراعلا نا ملءف اهلا مامد لحلا ةداع ىلا اوعراساملل كلذلو مهلاومال ةعباب مهولف

 هنع جر هيلع رولا لام ىلع ىصولاك لاملا نم هديب ايف فلختسسم ىنابرلا هريس ثيح
 ةاكزلاهياعتضرفكلملامكحم اهجرخم هباجحل نمؤملاناك ال نكلو 'ىث هيف هل سيلو ةاكزلا
 نم وملاك ةحلاو كلملا مكحي اش جرا فراعلاو هباويحم َق ”ىزر نم باو تاكرب كانا ا



 ه©ه2 م04 #5 نوركعلاو !كلكلا كارلا

 مهونزا دعيو تسدوب ونزا شيك ٠ مشحو ءاجو كلمرب هلكت رك

 ناسك رهز ىراددهج جدكن ٠ ناسرتحاروىاشخو شونوروخ
 ميم يحتك ىالاب تسا مسلط ٠ عضو راكي نكات ل

 شرس رب نينج مسلط دزرل 1 "طع رئاراز#<دناع !؟ئاهلاس »ثلا زا

 دك« كس نكت وو زلت اب لغو تكانسب ةاهتك مرا "لجل القنب |

 اردوخ لامدندركهقفنو ( ىفثاكلا لاقو ) هباورما امسح # اوقفناو مكنم اونمآ نيذلاف » |

 ىباوثو هل رار“ ىأذ نط 5 زكا نجا ٠ كلذ ببسي 4 مهل 0 تاريخ كساس داهحو ةاكز

 اهمكحو هنع هللا ىضرنامعىلا هيف ةراشالا نمحرلاحتتف ىف لاق ٠ تسا مبمنو تنج هكميظع

 ءاملعلاو نع اشملا نم دحاو لكبطاخم ةيمحنلا تالي وأتلا ىفو هدلاة مش لاعفال امذه ىلا بدن قاب ١

 مهيصونو ىنايعلا ىدوبشلا ىت.ةملاناءالاطُث ا رشاعماجايلك انامعاهلوسربو للاب ناعب الاب مه مأي و ْ

 رع اشملاو ةيبسكلا مولعلا ىفءاملعلا ذا !ميدعت.ملا ةساردلا مولع مياعتو اهيقحت سم ىلع ب هولا مولعةضافأ«
 هللا قفتس نيذلا نيةحت لا نينلاطلا ىلع اوقف أ موماعف امهف ءافاخ هيمهولا ةمكحلاو ةف رءملاىف 0

 ىويفكونالمالكاهلع لاقو كيلع قذنا ققنا ىلاعتهللا نع ةياكح ماللاهيلعلاقاكمهملعهلوسرو |
 سبح ديعولا ذه لمشيو (ران ن٠ ماحلب ةمايقلا مون مجَأ هءلعي املع مكن م) ثيدحلاىفو كيلع

 نوكو عنا ابابا مظعأوه ىذلا اههسنل ددعتلامدععم امسالابم عافتنالل الطي نمعبتكلا

 نيذلاف هللاهمحر ىواخسلا مامالل ةنسل ادصاةملا ىف امكريثك اذ بمءالشسالاو !منءهيجارل ىدجمال كلاملا
 سفنل اىلع ةيبسكلاو ةيبهولامولءلا كلت نم اوقفناو ىدوهشلاناميالاو بلقلا حور نم اونما
 كولسلاو ريسلا قيرط ىف كياتلاىفو عبطلاتافااخمو ع رشلاتاقفاوم ىلا داشرالاب امتافصو

 لاق ام ريك رجا مهل ةيناسفنلا ةيرششبلا تافص نع خالسنالاو ةيناحورلاتافصب فاصتالاب |
 ريمضلانملاح نونمؤتال © هللاب نونمؤتال مكلامو  اهلاثمأ رسشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ىلاعت

 نينمؤم ريغ مكنوك لاح لصح و مكسل تين ”ىش ىا ىا لعفلاىنعم نم هيفامل مكل ىف
 ققح عم طقف بيسلاىلا ىنالاو راكنالاهيجون ىلع هللاب مكناما مدع ببساام هتةقح و

 مهني وتل ةديفم نوئمؤتال ريمض نم لاح مكبر اونمؤنل وعدي لوسرلاو © ببسملا
 رذع ىاو ىا هيجوب ام مدع عم هيلع مهح وت دعب همدع بجو ام ققح 5 رفكلا ىلع

 ديفنالةدرجلاةوعدلاناف تاي الاو جححلاب هيلع كبل و هيلا كوعدب لوسرلاو ناميالادرت ىف

 اونمؤتل مالف خِسوتلاو ةءالملا قحتسي مل هيلاءاعدام كرت و ةدرحت ةوعد ىعادلابجي ملولف

 ذخادقو 8 اونمؤت نأ لجال نامالاىلا ؟وعدب ىا ةيلرلعتلا ىلع اهل دعبب الو ىلا ىنعع
 هنم مسالا قثوملاو دهعو نيمم دكؤي دقع قاثملاو كوعدب لوعفم نم لاح ه مكقاثيم

 ةلد“الابصنس كلذو هيلا ؟ ايا لوسرلاةوعد لبق نم ناعالاب مكقاثيم هللاذخأ دق و ىا

 باص نه مهجرخا نيح ىا رذلاموب ذوخأملا ىلع ءاملعلا ضعب هلمحو رظنلا نم نيكفلاو
 بجوم اذه ناف ام بجومل « نينهؤم ماك نا 8 ريغصلال غلا ىعو رذلاةروص ىف مدا

 متهد نا ىا نمحرلاستفىفو قاثمملاب نيقدسم مك نا ىا ىناعملانيعىفو ءءآرو بجومال
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 ديدجلا روع © مور ة>

 ١ ءانلا ىلع #« رومالا عجرت هللا ىلاو وه ىلاعت هلوقل دهعو دك أنلل 0 #« ضرالاو

 هيلا ىنعملاو اءوجر عجر نم لعافال ءاتيلا ل زرق امو. زل ىا اهجحرألع جل نم لوعفملل

 دشرأ راتخاب هن اقال اودعتءاف رومالا عينج درت اك ارتشاو الالقتسا هريغ ىلاال هدحو ىللاعت

 ىاثو هواك .ءازدباب قلمت.لاوا 0 تهب" مالك :زباركي سري طيش ا دنع امحأو رومالا

 هل! زجر لايك در نم ةرخ الاىف نوكيامىناثلابوتييو يح لوالاب نرقاذلو ٠ هداعاب

 مولعلا ..نسو ةين احورثا ”تاوووسلا مولع كلم هلا ىلا ةراشا هيفو باقعلاو باوألاب مهايا

 هتضافاب نيصلخلا هدابعل بايسالا ىليصحت ريغ نه باهولا مسالاب ةبوهوملا ةيندللا ةيفشكلا
 قيفوت ةضاذاي ءاملءلل داتح الاون( ىلا :ةيضرالا ةيبتكلا 0 مولعلا كلم اضيا هلومهملع |

 ةيدبالاو :ةيلزالا هللا ةيانع ىلا عجرت ةيبسكلاو ةيفشكلا مولعلا روماف داهتجالاو بسكلا

 رص ىتح ٠ دازفا زورردبش ناهز زآ.ىفي كاويدإلا جالي الا 6 راهعلاىف ليالا وب ِِ
 راهلالطوبو 8 تاءاس م5 نوكيام رصقا ليللاو ةعاس ةريشع سمخ ن وكامل طا لاوابلا

 سمشلا علاطم بسحبو لوصفلا فالتخاب دنك هدايز بشب زور نامز زا ىنمي # ليللا ىف
 تاءاسعست نوكيام رصقا راهلاو ةعاس ةرمثع سمخح نوكيام لوطا ىلالاريصي ىتح !هيراغمو

 هيذاحم امف ةربعلاىلع هش هيف نمرلاستف ىف لاق ةعاس نو رشعو عبرا ادبإ راهلاو ىلبالاو

 نامزالاو راطقالا فالتخا بسح فاتخم يءشتم كلذو رصقلاو لوطلانم راهلاو لبالا

 ب رودصلا تاذب يه ماعلا ىف غلام ىا ؟ ملعوهو # هلمأتنمل ةرفكلا را نمر كلذو ةعبرالا .
 ةطاحال نا وهونوكيام ضمتا كلذو تادقتعماو رارسالانم اهل ةمزاللا اهنانونكما ىأ

 ةراشا ةيالاىفو !منورهظي ىتلا مهلامعأب هتطاحا نايب دعب مهتاينىف هنو رمضيام ىلاعت هماع

 حورلارامم رون بيلغت قيرطي حورلا رامرونىف ةعيبطلاو ةيريشبلا ىلإ ةملظ كلهعسي هنا ىلا
 حاورالا راهن بايدا نمو تائيسلانم سوفنلا ليل بام نمز دصنام لكس ملاع ىلاءتوهو

 ةزوس لواىف مظعالا هللامسا امهنع هللاوضر سايع نبا لاق 'ىث امهنم هتوشال تانسحلانم

 حتف ىفاك ديدح هيلا ذفني مل فصلاىف لتاقملا ىلع تقلع اذاف اهلوا نم تاناتطق ديدحلا

 تلزت ةياالا نا ىور © هيف نيفل>:م مكلعج امث اوقفناو هلوسرو هللاب اونما 2 نمحرلا

 هللاليبس ىف ةقفالاو ةاكزلا لمت« ىلاعملا نيع ىفو كو ةونغ ىهو ةريشعلاىذ ةونغ ىف

 لاوءالا نه مهديأب امعربع ةقيقح هوكلمت نأريغنم هيف فرصتلاىف ءافلخ هللا مكلءج ىنعملاو

 لكولا ةلزمع هناو هللاهما ماع نم ناف قاغنالا ىف مهلاببغرتو قحلل اقيةحي كلذب قازرالاو

 نم ءافلخ مكلاعجوا قافنالا هيلع ناه فراصملانم هللا هنيءام ىلا اهفرصصي ثيحب بئانلاو |

 مكن. لقتنيسو مكلا مهْمن٠ لقشنا ثيح مهلاحم اوربتعاف 1 هيرو مهدباب ناك ايف مكلبق
 ىصعاشلا لاق هاولح الف دعب وغؤتلا

 «  نالفل ةرم اذه ناكدقل هد هتيكلم دابق امهف ساالال وق كيفكيو 0-5

 زينل« علام نم, ىاغالا نأ ءاهيكسف نيغلا» ىلا دوتستو ىعللا عقلا و لاى شالا اسرهم قلاكذي
 كارلا هيف ريغ لعد ىذلا كال "نيف اديك هحاسو نقف: نذإ لذا ناقل لزم نلت

 مسام 5#  نايبلا حور



 ههخ م5؟ ج> نورععلاو عباسلا ءزجلا

 ضرالا ىف  ماكاملا مكعموهو  مهتارفز تلعو مهنارسسح تدعاصت اذا نيقاتشملا ءايلو“الا |
 لضفأتيدحلاىفو اوراد اغا هنع مهجورخ مدعلريوصتو م6 ىل اع هملع ةطاحال لع وهو ا

 ناك ثي.ح هعم هللانا ماع نا ءرملا ناعا

 شابا: ىا قعاؤخ' هج :ركيذ, ئاج ها: ىتسخ انش تدبنابب راي

 شابار دوخ فئيرح ىا و للا سبع تسواوح ملك رز ردوباب

 تالي وأتل |ىف ىلا تاصؤودقف ىلا تدصق: اذا ئسوفاي "لاق برايك دج نبا: مالسلا هيلع ىموم لاق
 اضيا صاوالاو ماوعلل ةموهفملا ةيعملابال مكعم وهو ةيمحتلا

 ناكم :ىلز.رط ادور اذ ناهز: ةةرازاد زل وت كيد ع كيعمتسزبا

 متكن ا مكتادوبش بتارم بسحب مكعم انا ىا ىدوهشاا ىنشكلا قوذلاب ةقوذملا ةيعملاب لب |
 ةيعملا كلت رابكلا ضعب لاقو مك دءرخأتأ الو مدقتأ ام ىتاذلا ىلحتلاب مكعم اناف ىبعفلادبشمىف
 امناو اريبك اولع كلذ نع هنأشىلاعت اهو وا الابخوا انهذوا اسح لقعلاب روصتسام لثم ىهتسسإ

 لمكلا نمهيلعهماطا نمو هللاالا اهرس ملعيال اهملعو اهققحنو اهنيعب هناح.سق ملا درفت ةيعم ل |
 هللا ضر سابع نبا لاق ام ةيفخلا رارسالا كرد نع ةرصاقلا لوقعلاىلع امحرن اهفشكمرحبو |

 ىلعمهمملا ناب بلط اذا امكمابمألا ماقملاىضتقا اذا ىنعي هللانيبام اونيبو هللامجأام اومهمأ امهنع
 بلط اذا اماو هكاله ن هيفا ءارح هنامرجالف هكرد نعرصاق بلاطلالقعو هسفنىف هيلعوهام
 هيفف عرشلا«ةسحتسي ليوأت برضي هلقع هكردب هجو ىلعلب هسفنىف هياعوهام ىلعال مهمملا نايس
 عفدنتى تح هتديقع ىلع اخيسرتو بلاطلا باق بالَهال اعفدزو نخاتملا اهربتعا ةعرشةضخز

 كلذ ريعوأ هع | ةيعموا هظفح ةيعمامأ اذه ىلع دارملاو سجاوهلاو سواسولا هردص نع

 تانب'الا عيل لوانتمةي الاف روكذملا نيالاواج راخالو القعالو اعرشال هيف بارطضا الام
 ةيرشنلاو ةيخزربلاو ةيويندلاو ةيسحلاو ةيلاثملاو ةيناحورلاو ةيونعملا نم ةيدنالاو ةيلزالا

 ةطالا هذهو ةيثزحوا تناك ةيلك اقلطم ةيداشلاو ةنيبغلاو ةينانْلاو ةيناريللاو ةيرشحلاو

 لاق بايلالا اولوالا اهرس ركذسامو هللا الا اهليوأت ملعي امو تاهءاشتملاو تامهملا ند ةعملاك

 ةنيدكسو نيلكوتملل قيفوتو اوناك امنا مهعموه ثيح نيقشاعلل ةراشب هك الاقل مهضعب

 نيدح وملل ةدحولا رسىلاةراشاو نيليقملل ةياعزو ني.ةارملل نيشو نييحملل ةحبمو نيف راعال

 اهظفاحواهدج وم وهواهقراش فيك اهترافالو ناوك ”الا قا براقام هللاهمحر نيسحلا لاق

 نولمعت امب هللاو  ىهتنا لكلا نع نئاب وهو لكلا ماوق هبنودحلا مدقلابراغ فيكو
 قلخلا نع هي مهلامعأب هتطاحأ نع نع ةرايعوهو اءاقعو اياون ه.اع مكيزاحبف » ريصإ

 ىلع ليلد قاخلا نأ نم لبق املال مولعملل عباتلا ملعلا نم ءازجلا هيلع روديام دارملا نا ال
 طيثنتو نيلفاغلل ظاّسا ةي آلاىفو لؤلدملاىلع مدقتب ليلدلاو ملعلا ىلع لدتسي قاخلابف ملعلا ظ
 مهلامعا نا ىلا مهل ةراثاو نيملاعلا بر نم ءايحلاو ةيشخلا ىلع مهل ةلالدو نيظقيتملل ظ
 نوامعت امب هللاو رابكلا ضعب لاق رشف ارش ناوربخف اريخ نا ام نوبزجم مهناو ةظوفحت |

 تاومسلاكلمهل هب قلعتبامو هلم رص نأ لماع لكل دبالو مكفو مكب لماعلا هنال ريصب ١

 ( ضرالاو )
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 | هي مايا ةتسىف © ةغلايلا هتمكحو ةلماكلا هتردَق 4 ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلاوح ف
 | . ةملا اهرخاآو دحالا اهلوابوصالا وه ةيطع نبا لاق ايندلا مايا نموا ةرخ الا مايانه

 | راكرهرد ىنأتو ردت تنسوىزيجزا سب ىزيج اراها ثودح دننك هدهاشم كتالمات
 أ مايأب ىه له مدا ةنيط ايف للارخ ىتلا نيعبرالا ىف فالتخالا عقو اذكو ٠ دبآ لصاح
 | ةردقلاو يلعلاو ةايحلا ىهو تسلا تافصلا بتارم ىلا ةراشا هيفو رخآ آلا مايأبوا ايندلا
 ْ تسلا تافصلاب ةفوصوملا هتاذب اهلك ءايشالل ىلت ىذلاوه ىا رصنلاو عمسلاو ةدارالاو

 | حبسي الا ”ىث نم ناو ىلاعت لاق اك هقحاولو همزاول عم الا نوكيال دوجولا ىلجنذا

 أ ةردقلا نمو حسسملابو حيبستلاب لعلا نم اهيلع بترتي امو ةايحلا مزلتسي حببستلاو هدمحم
 أ هحيبست عاما نم هل دبال حبسم لكذا عمسلا نمو حسسسملا صيصخت ةدارالاو حببستلا ىلع

 أ تاليوأتلا ىفاك دوهشلا بتاع ضعب ىف حبسملا دهاشي نأ حبسم لكل دبالذا رصبلا نمو

 هتينامحر ب ماسجالا عيمجم طيحلا 6 شرعلا ىلع ف ىلوتسا ىا « ىوتسا مث »ه ةيمجنلا
 هللا ءاهتنالا ننعم ىضتقا ىلاب ىدع اذاو ءاليتسالا ىنعم ىضتقا ىلعب ىدع ىّتم ىوتسا نال

 (ىشاكلالاق) ارارم هنا قبس دقو ليثعلا ىلعلوموه رابكلاضءب لاقربب دتلابوا تاذلاب اما

 تاليوأتلا ىف و ٠ تدارا قفو ربو دب هقلعتم روما ءا رجاو شرع ريبدت دركدصق سب
 صاظملاوةيناحورلا ةيوامسلا ىهاظملا تادادعتسا شرع ىلع هيل<# نكممو متسا ىنعي ةيمحنلا

 صقانالو دم ازال. .هلوبقو هتيلباق .بسحالا ”ىّش :دادعتسا شرعل :قحنام ةينامسملا :ةشزالا

 ( فراعلا لاق 9

 ىمش دياشن دشاب شيب ركو ٠ ىمه دياب < نيذا ىوم ىي
 عضوم ىف دقني ثيفل اكو روذبلاو ىتوملاو نئافدلاو زونكلاك * ضرالاىف جليام لي

 لخادلا ةلمج رئاسلاف لوخدلا تابسانملا فو قيضهىف لوخدلا جول ولو رخ الاىف عبنبو
 ءاملاو تاناوبحلاو عورزلاو اهريغو ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم ها وجاك # اهنم جر حمامو ف

 ضراىف لخديام طيحلاهملعب ملعب ىنعي ةيمجنلا تاليواتلاىفو ةءايقلاموب ىتوملاو زونكلاكو
 لاوحالا عورزو عبطلا تاقفاومو عرشلا تافلاخم لثم ةيئاسفنلا تانابنلا روذب نم ةيرشبلا
 عودزو ةسبغلا تاماهلالاو ةلقلا تادراولاو عرشلا تاقفاومو عسطلا تافلاخم نه ةسلقلا

 تاينلاىلع لامعالا بترتل ةينابرلا تالزنتلا ةينامحرلا تايلحتلان٠ تاين ادجولاو قاوذالا
 رذبلا ةمترمي ةيئلاذا ىونام ”ىرما لكل اضيا لاقو تاينلاب لامجالا اما مالسلا هلع لاقاك

 رذبللانم عون لكل ةدعتسملا ضرالا ةلز حورلاو سفنلاو بلقلاو عرزلا ةمسرع, لمعلاو

 رفاكلا بلقضراىفو ديحوتلاو صالخالانم نمّؤملا بلق ضراىف جلبام ملعب مهضعب لاقو
 ةكئالملاوبتكلاك «ءامسلا نم لزنيامو  امهلاح بسحم اهنم جرختامو كرشلا و كشلا نه

 لامالانوبتكي نيذلا ةكئالملاك # اهف جرعيامو » جولثلاو راطمالاو قعاوصلاو ةيضقالاو
 ءامسلا نم لزئيامو مهضعب لاقوةنخدالاو ةرخمالاو ةديعسا!حاورالاو لامعالا و تاوعدلاو

 سافنأ نم جرعي اهو ةزيزعلا لاوح*الا نونفو فوشكلاو فاطلالان م هئايلوا بولق ىلع
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 ف هه ٠6 لقج نؤارتشااو سل ءزجلا

 لوط" ترجو اووم اهدا ايقاف اك ةولااكل ركإلا ازخ .وكتاوسلا نادم لك وبلا
 ساوحلا نع ةنطاب ةبوهلا كلتف لدش مل هتيوهو ءاذتغالا قيرطب اهلاثماب تلدمو نامزلا

 وه نخاالا لوالا قورزلا لاقو اهلاقفاو اهراث' اي اهلع لالدتسالا قيرطب لقعال ةهاظ
 ةززلب اياز اين اهل ود كو هلدع قلاعطساو :ةسدوق كوكي نمل اوتيعال الودع” عففمالا ىذا
 هب ىش لك نع باغ لوالا هنا فرع نمو اهانعم قوم نيبام دعاشل واولاب فطع اماو

 هيلع بظاو اذاف لمشلا عمح لوالا ةيصاخو ٠ هيلا 'ىث لكب عجر رخ الا هلا فرع نمو
 اذاف ىلاعت هاوس امع نطابلا ءافص رخ الا ةيصاخو ٠ هلمش عمجما ةعمج مون لكىف رفاسملا

 وه نطابلا ىهاظلاو قملا ىوس هءلق نم جرخ ةرم ةئام موب لك ىف ناسنا هيلع بظاو
 | فيرعتلا ةهج نم سهاظلا وهف ماهوالاو ةيفيكلا نع بحتهلا لئالدلاب ةيبوبرلا حضاولا

 هلا فرع نمو نيّقاسلا نيمسالا ىرجم فطعلايف اهارجيو فيبكتلا ةهج نم نطابلا

 0 لك دكا نطانلا هنا قرع نمو هيلا 2 لك عجرو هيلع 9 لدتسي ل صاظلا

 قارشالادنع هأرق اذا هثراق بلقىلع ةيالولا رون راهظا ىهاظلا ةيصاخودهيلا هب عجرو هيلع

 لاق نمو ةّينامز ةعاس لك ىف تام ثالث مونلاىف ءأرق نملا سفنلا دوج: نطانلا"ةصاخو
 2 لكب وهو نطابملاو هاظلاو رخآالاو لوالاوه ةيم نيعبراو اس نتكر ةالص

 هدوجو حتتفا ىذلا وه لوالا ةقيقح رابكلا ضعب لاقو ناك ايا هيلطام هل لصح مب

 كلذ لجالو هيلع مكحت ةيلوأبال لوالا وهف كش الب قحلا قحىف فتنم اذهو مدع
 ارخآ نؤكد حصي مل تادوجوملا ةيلوا لثم هتيلوا تناكولو رخ هلاتسما قد

 هتيرخاذا هيلع مكحت ةيرخ بال رخ آلا وهف ةديقملا تادوجوملا ءاهتلا نع ةرابع رخ الا ذا
 روهظب ىلاعت هلاعفاو هتافصو هناذ ىف العفو ةفصو اناذ اهلك تادوحوملا ءانف نع ةرامع

 لقعلا هللا قلخام لوا مالسلا هيلع هلوق لثم هيلع مكحن ةيلوا هلف قحلا ريغ اماو ةمايقلا

 هلو سو هيلع هللا بص دم رون وه ىذلالقعلا دوجولا ىلا مدعلانم هب حتتفاام لوا ىا

 نوهاسلا ةياور ىفو نولوالا نورخ آلا نحن مالسلا هيلع هلوق لثم هيلع حن ةيرخآ

 ىهلالا معلا ىف نولوالا ةينامسللا 'ةيرصنعلا ةاشنلا ثيخ نه روهظلا ىف نورخ الا ىنعي

 ةهزاملا قللا ةلوا, تتح نم تقولا”لواىف لص نمو ةيناخاوآزلا ةأشنلا ف روهظلا" كح,

 ىلصملا اذه ةدابع بحسنتف ابتقو لو" ال ةالصلا ىلصملا وهف ”ىشل ةيلوا اهمدقت 0
 هيدي ىتاكب ري ازاح دقف تقولا اذه لو” ال رداب نف ىلصملا اذه دوجو تقو ىلا كانهنم

 نهذل ردابشام ىلا ال هيلع اوحلطصا ىنعم ىلا ةيلوالا كلّ هيف اوراشأ سيفن دبشم وهو

 هلو هللا همحر ىبفاشلا لمع ريقفلا لوس ٠ للاهمحر ىتارعشال هاوجلا باتك ىف اك مهريغ
 هنعهللاىضر ةفينحوبا لمعو هتقو لواىف رحفلا ىلصف هللاناوضر تقولا لوا مالسلا هيلع

 ةهجو لكلو سكملابو ةيرخ الا ةيلوالا ىفو موجنلا زابداو هحبسف ليللا نمو ىلاعت هلو
 ىلا دفا دنع تكصو' ةسكلا] نأ راختالا“ لمي "لا ريكا اذلفو ءاقلاو" ءانفلا ”تلخم
 رونلا هللالأسن ةيقحلا تادراولا باتك ىف ههجو تنيبام ىلع قداصلا حبصلا رادحفنا دنع

 ( ىذلاوه )
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 لوالا اضياو ةتامالاب نطابلاو ءابحالاب ىهاظلاو قزرلاب رخ الاو قلخلاب لوالا وه هنع

 دحألاطبا الب نطانلاو دحأ راهظا الب هاظلاو دحأ ريخأت الب رخ الاو دحأ ليوأت الب
 لاوحأ فشكي لوالاو ملعلا نطابلاو مالا يهاظلاو محرلا رخآالاو ميدقلا لوالاو

 ىلع هاظلاو اهف اوكشيال ىتح ىقعلا لاوحأ فشكي رخآالاو اهف اويغربال ىتح ايندلا

 رخ الاو ةيلزالابلوالاو ءوركني ىتح هن ادعا بولق ىلع نطابلاو هوفرعي ىتح هئايلوا بولق
 صهاظلاو ةمحرلاب رخ الاو ةبيهلاب لوالاو ةيدمصلاب نطابلا و ةيدح“ الاب ىهاظلاو ةيدب الاب
 :لوالاوءافولابنطاملاو ءانتلابهاظلاو ءا زاب رخ الاوءاطعلاب لوالاو ةمعالاب نطاملاو ةححلاب

 رارسالا فشك بحاص . ةياعرلاب نطابلاو ةيالولاب ىهاظلاو ةيافكلاب رخ الاو ةيادهلاب
 هوركراهجو قحرد قلخ مدا. ديزرف ىا ديوكم تراغا ىوززا تمحو نايز هكءذوهرف

 قخايرد هك ىبح مود ردام و ردب نوح ليسا راكبارت لاح لوا رد 5 ورك ليوا دبا

 ناتسود نوج دنشاب ونأب اراكشا هك مز موس دافحاو دالوا نوج دنربك ثسد ىناكدز

 ديامر فيه نيملاعلابر ٠ نازينكو ناز نوج دنتك شاعم واب ناهني هك ةفرف مراهج ٠ نارايو

 دوجو» مدع انا هك منع لوا هكرادنمم اناني ود راكع راكو نك اهيرب دامعا 1ظ

 ىهجو رتبوختوت تروص هك مم يهاظ دوب دهاوخ نميون تشك زاب هك منم رخآ مدروأ
 مدان تعيدوؤن ةنيسرد قياقحو رارسا هك مه نطاب مكسا رايس

 مدعو دوجو تسيح ىبونأ نطابو ىهاظ ٠ مدقو ثودح تدك ىبوت رخاو لوا
 6و فيك ىب نطاب نوجو دنجىب هاظ ٠ لاحترا ىب رخآ لاقتنا ىب لوا

 نورهاظ مهو نييمد الاقلاخهاظلاو نيرخ الاقلاخرخ الاو نيلوالاقلاخلوالاوهلاَشو
 رخ الاو فيلأتلاب لوالاوه ىذمرتلالاقو نورهظيال مهو نيطايشلاو نجلا قلاخ نطابلاو

 صهاظلاو مامتالاب رخ الاو ماءنالاب لوالاو فيرعتلاب نطالاو فيرصتلاب ههاظلاو فيلكتلاب

 لكذال هيبشتلا ىفن ىف ةغلابم اذه لوصالا لهأن م نيققحلاضءبلاقو ماهلالاب نطاملاو ماركآلاب
 رخآ الا“ لوالا هيا يخاف انطاب:نوكيال“ |نهاطا ناك نمتلك اارخانزك النألاو] .قاك نأ

 لوالاوه نيفشاكملا ضعب لاقوتاءونطملاو تاقولخلا نم ايش هبشيال هنا ملعيل نطابلا ىهاظلا
 اهبلع مدقتم وهف هعم ىش الو هللا ناك مالسلا هيلع لاق م ملاعلا روص نكت ملو وه ناكذا
 اهلو اهروهظ دنع ملاءلا روص نيع ناكذا رخ الاوهو ةيلوالاب دارملا وه مدقتلا اذهو

 اذهلوالا يع نطابلاو ىهاظلا نيع رخ الاف ةيرخ الا هل اهم ءزوهظ راشعاب وهف رخأتلا
 نطايلانيع رخ الاف قملاىلا قولطعاذك ىقرلا راشعاب اماوقلخلا ىلا قحلا نم لزتتلا رامتعاب

 ىنعملاناف هللا تافصىف اذه نم نيحعتال هللاهمحر ىلازغلا مامالا لاقو لوالا نبيع مهاظلاو

 نطاب ةمكسحلا ةيئرملا هلاعفاب هيلع لدتسا نا ىهاظ هناف نطاب ىهاظ ناسنا ناسنالا هب ىذلا
 هتيرعشيب اناسنا ناسنالا يلو هتيرششب ىهاظي قلعتب اها سحلاناف سحلاكاردا نم بلطنا
 لعلؤب هلدنتمب ءانخالاو وه وهفاع | ردنا نتا لير ةيزشيلا كلفنا تلانتتولا لق هع ةكت لا

 هللاىضر رمع نبا لاقوكياع رتسي هتيصع اذا هرتسب نطالاو هل دوحسال كقفو ذا هقيفوتب
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 ريزولا مث الوا ريمالا وحن هب ايذتحم هريغ نوكو ”ىشلاىف ةسايرلاب مدقتملا ىناثلاو روصنم
 ىمو ديف مث الوا ةيسداقلا قارعلا نم جراخلل كلوقك ةبسنلاو عضولاب مدقتملا ثلاثلاو
 مدقتملا عبارلاو ةيسداقلا م.الوا دبف ةكم نم جراخللو جاحلا قيرط ىلع ةيدابلا ىف ةيرق
 ءانعف لوالا وه ِهَبلاةتصىف لبق اذاو ءانبلا مث الوا ساسأالا لاَشب نأ وحم ىعانصلا ماظنلاب
 هريغ ىلا جاتحيال ىذلاوه لاق نم لوق عجرب اذه ىلاو ”ىث دوجولا ىف هقبسي مل ىذلا
 لوالاك نيجوورم لاّشال هللا ةفص ىف نطابلاو ىهاظلاو هسفنب ىنغتسملا وه لاق نمو
 ناسنالا هيلا رظنام لك ىف ىض# ةرطفلاناف ةيهدبلا انتفرعمىلا ةراشا ليقرهاظلاف رخ الاو
 ءامكحلا ضءبلاق كلذلو هلآ ضرالاىفو هلا ءامسلا ىف ىذلاوهو ىلاءث لاق 5 دوج و هىلاعت هنا
 ةيقيقحلا هتف رعم ىلا ةراشا نطايلاو هءم وهام لطىف قاف آلا فوط نم لدم هتف رعم بلاط لثم

 ةتفرعل نع زوضقلا”هتفرعم ةناخب نماي 'ةلوط ةنعالا ىضو قيدصلا لكي وأ اهلا .راغأ ىلا قو

 طاحم نأىف نطاب اهل كردم ءايشالاب طبحم هنأب هاظ لبقو هتاذب نطاب هنايآأي ىهاظ لبقو
 ريسفن ىلع لدام نين ؤللاريمأ نع ىوردقو راصيالا كردي وهو راسبالا هكر دال لاق 17

 ةفرعمو مهل ىلحت نأ ريغ نم هسفن مهارأو هوأر نأ ريغ نه هدابعل ىلحت لاق ثيح نيظفللا
 هتيرخا نيع ىف لوالا وه اضياو تادرفملاف اك دقاو لقعو بقاث مهف ىلا جاتحم كلذ

 ةدحاو ةيثيح نم هتبرهاظ نيعىف نطابلاو هتينطاب نيعىف ىهاظلاو هتيلوا نيعىف رخ الاو

 تايثلاو ةفلتلا تارابتعالا هذه نع ةقلطملا هئاذ ءاضتقال دحاو نا ىف دحاو رادتعابو

 زارا ديعس ىبأ ىتابرلا فراعلل لبق لكلا نع هتانغتساو لكلاب هتطاحال ةنيابتملا ةرفانتلا
 نطابلاوهاظلاو رخآالاو لوالاوه التف دادضالا نيب هعمج لاق هللا تقنع م. هرمس سدق ١

 لكب وهو دحاو نا يف دحاو راشعاو ةدحاو ةيدءح نم الا دادضالا نيب عنا روصس الو |

 ءايشالاب طيحم هناذو هتاذ نيع هملعذا ملع ةينطابلاو ةيرهاظلاو ةيرجس“ لابو ةللاواألا نزف . ميد

 قلخال عدي مل هللاهمر ىطساولا لاقو هيمجتلا تاليوأتلا ف اك طيحم ”ىش لب هللاو لاق اك
 هظح ناك نم اضيا لاقو نطانلاو صهاظلاو لذسالاو لوالاوه ةسفنا نع ريتا دعر أش ا

 امب اطوبسمم ناك رخ آلا همسا نم هظح ناك نمو قبس ام هلغش ناك لوالا همسا نم

 ةئلشا ند هظح ناك نمو هنردق بئاجحت ظحال صضاظلا ةمسأ ند هظح ناك نهو ليقتسإ ا

 عم مالسلا مهلع ءاسالا ظوظح اًضيا لاقو هراونا نم رسلا ىف ىرجام ظحال نطابلا |

 ىنفنمو مهطسوأ وهف اهلك اهعمح نق اهنم مساب مهنم قيرف لك مايقو ءامسا ةعبرا نم اهيا |
 ةيلوالا هسبل أ نهد اضيا لاقو ا لوالاوه هل وق وهو ماتلا لماكلا وهف اهمسرالام دعب امع

 دينا لاقو هب رقف هنع اديعب ناكوا هدقف نمل الا ىلح ال هنال لاح ةيرخ الاف هل ىلحتلاف
 قلخلا رطضاو هتنرخ اب رخا لك نع ءاقيلا ىاو هتيلوأب كاف لك نع مدقلا ىفل ”ه رمس س دق

 ىدسلا لاقو هتنئطانب هتيفكو ةنك كاردانع ماهفالابحو هّس يهاظب هتدبوب رب رارقالاىلا

 ('هقيفوتب )
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 كرش اذهو اهريسو ةنيقسلا .ءاوتسا ىف عرلا ىلع دمتعتال اولاق اذلو تاببسملا ةلسلس هيلا
 نأ ملع هيلع وه مملاعلا سما هل فشكتا نمو رومالا قئاتحب لهجو لاعفالا ديحوت ىف

 الو هل كرخمال ىذلا لوالا كرحلا ىلا ىهتني نأ ىلا كرحم هل لب هسفنب كرحال عررلا

 لكن لَغ كيلاغلا نا "لهاظلا وأ ةيعانشزاءانعو, تلد« خخ ف مزن اوه" لب اضن[ ةيديناق موه ةلؤخب
 بلغو هالع اذا هيلع رهظنم سهاظلانوكي نأ ىلع ”ىش لك نطايس ملاعلاىا نطابلاو ”ىش

 نطابلاو ىهاظلا نيب ةهاطملا تاوفل ىرشخم زلا هضترب اوتار اذا هنطب نم نطابلاو

 هللا كلم هللالوسر تن ةمطاف تلخد لاق هنع هللاىضر ةريره ىبأ نع 0 دئنيح
 نأ كلذ نم كل ريخ وهام ىلع كلدأ الأ مالسلا هيلع اهل لاقف امداخ هتل اسف ملسو هيلع

 ةاروتلا لزنم. ىش لك برو انير مظعلا شرعلا برو عيبسلا تاّومتنللا !َثَو مهلا ىلوقت

 هتيصاني ذآ تنأ رش ىذ لك رش نم كب ذوعا ىونلاو بلا قلاف ناقرفلاو لبجتالاو
 كقوف!سنلفا ىهاظلابثناو ىشركدغب نشل ةرهترالا:اتمأو "ش١ كلبق/اتعيلف لالا »كن |

 بلاغلا ىهاظلاب ىنع رقفلا نم ىننغاو نيدلا نع ضقا ”ىش كنود سلف نطابلا تنأو ”ىث
 فرصتيف هيلعبلغي الو 'ىش لك بلغي ىذلا بلاغلا هلا ىنعي ءايشالا نطاوب ملاعلا نطابلاو
 ءايشالا نطاوس ملاعلاو هعنمي دحأ هقوف سبل ذا ءاليتسالاو ةيلغلا ليبس ىلع تانوكملاف
 مامالا لاقو هريغ ىا هنود جنم الو ًأجلمال ”ىجتلم لك هيلا 'جتلب ىحاملاو أجلملا وهف
 قباسلا درفلاوه لوالا اولاق لوالا وه هلوّش دحاو هلالانأ تايناىف ءاملعلا نه ريثك حبتحا

 هنوك طرش نالاقتعي مل نيدبع ىرتشا مث رح وهف هتيرتشا كوامت لوا دحا لاقول اذهلو
 طرش نال قتعي مل ادحاو ادبع كلذ دعب ىرتشا ولف لصحت مل انهو ةيدرفلا لوصح الوا

 تناكف ادرف نوكي نأ الوا هنوك ىف طرشلا نا تبثف لصحي مل انههو اًهاس هنوك ةيلوالا
 لكلا دجوم هنال اجراخ لوالا وه اضِناو درف دحاو ملاعلا مفاص نأ ىلع ةلاد ةينآلا

 اذاف نيفراعلا كولس بيترت بسحوا عئاصلا تايثا نيهارب هيلع لدي اكانهذ رخآالاو
 قوام رخآ وهفىلاعت هيلا نيرئاسلا نيكلاسلا لزانمتظحالو كولسلا بينت ىلا ترظن
 ىصق الالزنملاو هتف رعم ىلا ةاقرمم ىهف هتف رعم لبق لصحم ةعفرعم لكو نيفراعلاتاجرد هللا

 لوا و فراعملا باب ىف ءامرالا تاجرد ىف كواسلا ىلا ةفاضالاب رخآ وهف هللا ةفرعم وه

 وه لمكلا ضع لاقو ارخآ مجرملا هيلاو الوا أدتبملا هنف ىحراخلا دوجولا ىلا ةفاضالاب

 رظنلا بسحب يهاظلاو اجور ريسلا مت رابتعاب رخ آلاو الوزن ريسلا ءدب رابتعاب لوالا

 قحلا ىهاظ نا اولاقام اذهو قلخلا دوجو ىلا رظنلا بسحم نطابلاو قحلا دوجو ىلا

 قحلا ىلا رظنلابو نايغسال امهنب خزرب ةيوهلا نال قا ىهاظ قالا نطابو قلفلا نطاب

 ىداوا ةينرم اهقوفو نيسوق باق ةبنرم هذهو ةينوك ةيوه قلخلا ىلا رظناابو ةيهلا ةيوه
 ماهوالا اهقرخيال تاهاتم ةمب ناف اوتكسا لاقف تافصلاىف هللاهمحر ىلشلا دنع امون ملكتو

 وه هلوق نم دادضالا هيف عمتجم نم تافص ىف مالكلا نكمي فيكو ماهفالا اموحت الو

 ىذلاوه لوالا بغءارلا لاقو انماهفا ردق ىلع انبطاخ نطالاو يهاظلاو.رخ الاو لوالا
 امدوعتجم وحكم مسا -- 0 0
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 لكي وهو 8 هتافص ثيح نم ةرخآ الاىف اثم هنوك ىف انبال هتقيقح هنكب انطاب هنوك

 ههت م0 © نورشعلاو عباسلا ءزأ

 هللاىلازحملا ةبسن هيف ن”ال ارفك نمالا ناك اذاو اهوحنو لهجلاو زجعلاك صقن لك نع
  ضرالاو تاومسلا كله هل ل داوجلا هللاىلا لخببلا ةبسن هيف نال سأيلا اذكو ىلاعت

 وهام ىلا كلملا فاضا فيك تلق ناف ريقفلا لو ٠ ملذال امو معن امم تافرصتلا رئاسو
 ارضاح ناكام وهو !ىهاظ ضرالاو تاومسلل نا تلق هانتم ريغ ىلاعت كلم لاكو هانتم

 ايئاَغ ناكام وهو انطابو روصلاو ماسجالا ليبقنم هنال هانتم وهو كلملا ملا نم ايمو
 ةفاضاف ىناعم لاو توكلملا ملاو نم هنال هانتم ريغ وهو امهَش اةحو اهرارسانه سوسحريغ

 ةقيقحلا ىف نييهانتمريغ اهو توكتلملاو كلا اهمحن جردنب ةقلطم ةفاضا ىللاعت هللاىلا كلملا

 كثيحا يلو :ةراازيكا ةدديدك. نمسا لحال دل ويقتل ادعت ىطقنتال ثا ءارقلا نارا
 دارماف سحلاو ىهاظلاىف ايهانتم ناءرقلا ىا ناك ناو هل ةياهنال ىذلاوه هب ملكتملا نا

 ىحب # ةروسلا هذه ىف انا حضتيس مك زاحم رشبلا كلم نال ىتيتحلا كلما وه كلملاب

 ءايحالاّت ميو ضيبلاو فطنلا و ىنوملاى حب ىا كلملا ماكحا ضعءل نيبم فاثتسا 6 تيميو
 وحن ىف لالضألاو ةيادهالناراعتسي دقو ايم هلعجو امح ىلا لعج ةتامالاو ءامحالا ىنعمو

 تيمملامسا ىلح سوفنلا تيءو ىحلا مسا ىلحت بولقلا يحي وهو ءانبيحأف اتيم ناكنموا هلوق
 | نبا لاقو ةبلاغاا قيرط ىلع سوفنلا ةايحم بولقلا تييو بولقلا تومي سوفنلا ىحي وا
 | ءاشي نءىحو كلملاب لاغتشالاب ءاشإ ند تبع عمجا كلا هلو لكلاكلام وه 10 ءاطع

 ءايحالا نم رك ذام اهتلمج ن٠ ىتلا ءابشالا نم  ”ىث لك ىلع وهو وه كلملا ىلع لابقالاب
 وه ق» ةغلابملل ةغيصلا ناف ةردقلا مان' * ريدق له ةدارالاو ةكملا ىضتقم ىلع ةنامالاو

 دارلاف اهعدبمو اهثدبم هنا امل تافصلاو تاذلاب تادوجوملا رئاس ىلع قباسلا « لوالا

 « رخ الاو 8 اضيا ثداوحلا ةلمح نم نامزلا ناف ىنامزلاال ىناذلا وه ةيلوالاو ق.سلاب

 | تادوجوملا عمم ناف اهقيه نع رظنلا عطق عم اهتاذ ىلا ارظنوا ةقيقح اهنانف دع ىقابلا

 ةيناف ىهف اهّلع نع رظنلا عطق اذا ةكمملا

 تيجأ !اه « رخل رومان هلو ااهاططخأ و ةلواوواب بألا
 تسه هك دشاس زن نباو دشاب ٠ اتسبو تسدنلب هحنبا دوسو دوب

 لوح لقعلا موحم الف ةقيقح # نطابلاو و ةحضاولا هلئالد ةزئكلا دوجو « هاظلاو ف
 نكاد هرم آلا اننذلا وادا وك !ةيثطانلا قلتو 1 1017ه كوش نشل هك" كاازدا

 نادرو تالا باردتكالا فر كاز دار وخلا نعول هع نا "نما فاتك اذ

 هنأ ىلعلدب ةغلا.م ةغرص ملع ناف حلاو صهاظلا نم 0 هملع نع بزعيال 8 ملع 0

 هنم أدتبت ىذلا لوالا وه رخا ناعم ماقملا اذه ىفو هينخو هيلج ”ىش لب يلعلا مان ىلاعت
 ةنوكتملا تادوَجْولا ةلسلس ىلا تظن اذا"قا تايسملا هللا ئبتت ئذلا.رخ الاو باسالا
 | ىهتنو تابسالا ةلاس هنم ”ىدتبت اهاهتنمو ةلسلسلا كلت أدبم هللا تدجو ضعب نم اهضعب

 (هلا )
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 هياركشاو هتحصن ىف هل تاركشو هل ت>صن ىو ديك الل ةدب ماما ماللاو هوحسلو ىلاعت

 ىلاعت هللا لجال هيدحاو هعقواو حيبستلا لعف ىا مزاللا ةلزنه لزنم لعفلاو للعتللوا

 اب ءاجو دامحو ىح نم تاقواخلا عيمح ضرالاو تاومسلا ىف امب دارملاو ههجول اصلاخو

 لكلا حبست دارملاو مهريغو ءالقعلا عيام نا ىلع ء ءاملعلا فك | نا عم نك الل اييلغت

 ةايجدلاردا نع نطاو سنالا نصب أب هادجأدق راكلا ضب لاقزاك لاقمو ةدايع حبست
 ام انعافتنا اماو هدمحم حبستل هناحبس هل تقلخ امنا اهلك ءايشالاو هللا ءاش نم الا ا ا

 نم مكيلع قفخنام الول هللاهمحر ىرصبلا نسحلا لاق لوالا دصقلابال ةيعبتلا مكحب وه اما

 دجو ولو ىحالا ىحلا نع ردصيال مهضعب لاقو مث موراقتام تويبلاىف مكعم نم ح.ِيست
 رظن فتم دامجاف لاح كلذو ةيهلا ةقيقح ىلا دنتسم ريغ ناكل ىح ريغ دوجوم ملاملا نم
 ربدملاو ربدملاو ربدم ىل رب دم ىج ةقرافم توملاة قدح نال تيمال ىمالا سفن ىف ىح بوجحلا

 راد نم لاقشناو ةيالو نع لزع وه اما ناشلا ناف ةيدوجوال ةمدع ةسذ ةقرافملاو ىح

 ىلع د از لوقبم صا اواو نياحالا نآل ,سجحم نأ ىلا طرش نم سلو راد ىلإ
 اذا ةلك الا بحاص لمأتو سحالادقو سحنال دقو معلا طرش نم اه امناو ايح هوك

 لاقو تيمي سيل ىج هنا عم هب سحب الو هوضع عطقي فيك هساسدا هب بيغيام لكا

 ضعب 'قحلا نم لش الو هدمح ريغب حبسي هضعب ناف ةصاخ ناسنالا الا مهفالتخاب كلذ

 الا ”ىث نم ناو ىلاعت هلوقف تاندحلاب هيشتلا نه هب هسسفن فصوو هسفن ىلا هفاضا امج

 هدلو اعال هلسر ةنسلا ىلع هلزتاو هسفن ىلع قحلا هب ىنثأ ىذلا ءانثلاب ىأ هدمحم حبسي

 مهققحت دعب مهعامسا ذخأي هتححر نم ىلاعت هللازا مث مهضعب هدقتمي اك لاح ناسلال قلط

 ضرالاو تاومسلا ْنا تيئثف ( نيلقثلا الا رِبِقلا باذع عمسإ ناوبحلاو داّلانم ”ىش لك

 حسسي الا ”'ىثن» ناوىلاعت لاق اك دمحو حيبستوكارداو مهفو ةايح اهل داملاو تابنلاو

 نم ليصفتلاو علا ماقن 0 قحلا هيزنت حيبستلا» عما ماقم ىف لعاف ا
 0 نيعتلاو ديقتلا ثيحنم ةصتخلا ةيناسنالا تالامكلان مو ةيناكمالاص ئاقنلا

 هيضتقنام الا لعفيال هريبدتو هفطلب مكحلا قه ”ىث هعزانب آلو هعئاعال هلاطلسو هتردش

 ىلع لدن ”ىش لك ىلع .ةلغلا هو ة 0 نا مكحلا ةيلعب راعشا ةيفو ةحلصملاو ةمكحلا

 | ةللاهزنت وهو ضعبب رفكيو ”ىش هلثكسيلهلوقوهو ضعبب نمؤي وهف هسفن ىلع هب ىنثاام

 | العا نوفصي امع ةزعلا كير ناحبس هلقعب قحلا حبس نم قحىف لاق ىللاعت هللاناف لقعلا

 | ناسلب ”ىثلك حييبست عامس نه مهكولسىف مهل دبال ىلاعت هللال هاو ءانث لك ءارو هنا انلام

 | نا ) ثيدحلا فو .مهلوقع تشاطل ماودلا ىلع كلذ مهعمسأ وا هنال معلا مهعم ىتبيو كلذ

 | لصفتلا ماقم ىف ل وعفم مسأ حب بسملا وه ىلاعت هللا نا ملعاو مهحيبسل نوهقفشال ن نكلو هدمحم هدمحم

 ع نوكي. 0 فصول نأب مكحب لعل مكلاردبلا لاك ىل اع لدن ةلكملاو ةردقلا لاك |

 ا فاتُحنو هسقن هب دمع هنا ىلع هللا هعلطا ىذلا هدمحم هللا حبسي ملاعلا ىف ”ىش لك موضعب
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 نمر ىلاعت هللا هك تسنا نمئوزرا ىنعي ىبر ةمحر تنك تقلا ناود» 17 <تتلاووتوا" هد

 يول تل الج ذا بر داع

 دنكفاىرامم زورب !سصبينط ىنعي 1 ايا كا ارت دردات ماوخ

 لال "تنك" ىكال افؤبحب وحي قابحاعا ىضعح هك ماهرف ىباطع ارئان اوخ تفك

 تسه ىروتسد. تفك تسين تسيابرد جيهو تسبن تجاح نباب ارم ققو ىنعي هب ىل
 تجاحرك اوت تجاح ارئاشيا هك هن تفك دوب تجاحارئاشيا راجان مهد تنارتخديات

 ةعقاولا ةروس ترورضوتجاحت قو هك ما هتفك ما ءداد:ىاطع ارئاشيا نم :نيزا هب دو»

 هل لك عارلا ةراوسا ارق لوم و واللا هيلع اةديلش عن لوم ذا( نمن اكهباوعبم
 ىلع ماود نه رخا ثيدح ىفو ميو ثيدح وه ىفملا ىدعس لاق ( ادبأ ةقاف هيصن مل

 ةرخ الاىفسانلاظوظحو ةمايقلا رك ذ اهف ةيطعنءالاق ادبا رقتش مل ةعقاولا ةروس ةءارق

 جاهنم ىف هللا همحر ىلازغلا لاق دادعتسالاب لغتسشي همهف نمو هعم رقفال ىنَع كلذ مهفو

 رابخالا هه تدرو ”ىش ةصاصخلاو قزرلا ىماىف ةدشلا دنع ةروسلا هذه ةءارق نيدداعلا

 هنع هللاوضر دوعسم نبا ىتح مهنع هللاوضر ةباحصلا نعو مالسلا هيلع ىنلانع ةروثأملا
 تاق ناف ةعقاولا ةروس مهل تفلخ دقللاق ايندلا مهل كرتي مل ذا هدلو ماىف بتوع نيح

 انوقوا ةعانق ىلاعت هللا مهقزري نأ هدارم تلق محيصتال ةرخ الا لمعب ايندلا عاتم ةدارا

 نود ريخلا ةدارا ةلمح نم هذهو معلا سرد ىلع ةوقو ىلاعت هللا ةدابع ىلع ةدع مهل َنوكيإ

 ّ ملعي نأ دارأ نم لاق قورسس» نع فاسسب نب لاله نعو ةمالك ىهتن | ءايؤ الف امندلا

 ةققاولا» رول مرهف هر لالا انو اولا البو ةراثلالعاوب هنا ل عا اون رش ”الاونيلوالا

 فلاو 2 ةرشع 3 0 ريفا رفص لث ا ىلاعت انو مال رو تع
 2272 بت يس ير 7 حجم حس

 نورشعو عم 1 ماو 3 ك6 ةمدم 0 هروس ريسفل

 ه8 ميحرلا نجرلاهللا مسب رجم

 امع المعو الوقو اداتعا 0 هللا هيزتت : حيبستلا 7 نر تاومسلا ىفام هلل ا

 رمثحلاو ديدحلا ىف ىضاملاب مث.لصالا هنال ءآ رسالاف/دصملاب هللا أدب .هناحتس ةءانجم ىذليال

 يل ناسا ىلعالا ف سمالاب مث نياغتلاو ةعملا ىف ليقتسملاب مث نينامزلا قيسا هنال 0

 ةنمزالا عيب ف مهم حيستلا دو>و رارمتسا هدابع ماعت هيفف اماهج عيمج نه ةملكلا

 اهلولدم ىلع ةلالدلا نع تد رج عراضملاو ىضاملا ّتنيص نم الك نا لصاحلاو تاقوالاو

 تانوكملاف ضعبلا ىلع ضعبلا حبجرت مدعل ةئمزالاىف هرارمتساب رعشأف صوصخلا نامزلا نم

 تقوب اهحدست صتخمال تاقوالا لك ىف ةحبس»ه دوجولا ىلا مدعلانم اهجارخا ندل نه

 ثيدحلاىفو ليقتسملا ىف ادبا ةحيسم نوكنتو ىضاملا ىف ادبا ةحبسم ىه لب تقو نود
 ( تأدب نبمأب كرضيال ربك هللاو هللاالا هلا الون دلاو هللا ناحبس عبرا م داكلالضفأ)

 هلوقىف مك هسفنب دعتم حيبسوهسفنل هللاوضر ةلك لاقف ناحبس نع هنع :ع هللاىضر ىلع لثسو |

 ( ىلاعت ) قعد
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 وهو نيقللا لهأو نينقوملا رودصف تبان قحل ناءرقلا اذه نا هللاهحر ءاطع نبا لاقو
 دقو هنابلوا بولقىف رقتسا ام نيقلاو نيققحلا بولقىف ققحن كلذإف قحلا دنعنم قحلا

 انش تددزا ام ءاطغلا فشك ول ههجو هللا مركو هنع هللاىوضر ىلع انديس لاق

 دباب ب هكنانجلا نيقس ٠ متسناد محجو دلخ لاح
 دب ازفين ٌهرذ نين نا ٠ ديريك رب هنايمزا بام رك

 هدايز نم نيقب رد هرذ كي ماك هنياعم ار هلو دوش فشكتم ترخآ لاو>ا ركا ىنعي
 | مهللا مالسلا هيلع لاقو ٠ ادرف رد تسن» نيقيلا نيعوج زوما نم نيقيلا لع هك دوشن
 روهظو نايعلاب لصاحلا نيقيلا وهو رفك ءدعب نسل انيق و ىلق شايب اناا كلأتشا ىا
 نيقيلا نعع لهأ فالخم داشرالا هنم لصحمال رطخ وذ نقيا ع لعأ لوه اذاو ةقيقحلا

 ىماع لجن ةئالث تايلجتلاف باطقالا بطق هناف نيتيلاقح لهأ فالخخو داشرا بطق هناف

 اهتؤر لثءىلثلاو ةيؤر ريغ نه ايرورض املع ةبعكلا لمك لوالاف ىتح لحثو ىنيع لجنو
 ىلع هفقون ىتح سانلا نه ادع ١ اكرات سيل هللا نا ةداتق لاق اهلوخدك ثلاثلاو ديعب نم

 رفاكلا اماو ةمايقلا موب كلذ هعفنف ايندلا ىف نَسَأَف ندؤملا اما ناءرقلا اذه نم ىنقلا

 ( ىماجلا ىلوملا لاق ) هعفنيال نيح ةمايقلا موب نأ
 ببر بارسر, نيشنم بل كشخ شيب نيز ٠ ارهنشت ناج نين رحبز نك باريس
 | ةيقحناف اهلقام ىلع هه ىمالاوا حيبستلا بيترتل ءافلا # مظعلا كير مساب ل دمعاي 6 حبسف ف

 | رومالانم ليلا هناشب قيليال امج ىلاعت هبمزنت بجو ام ةعركلا ةروسلا فيعاضت ىف لصفام

 هرس سدق نامع ونا لاقو ىقحلاب ةقطانلا هايل بيذكتلاو هب كارشالا اهلج نما( ىلا

 ىضتم ةرابع هذه نمحرلا ستف ىفو كتنسب كسلا ن. هيلا كتتما انفقو ال اركش حبسف
 | روما ىلع لاققالابو آم ةصتخلا اندلا روما رئاسو رافكلا لاوقا نع ضاعالاب ضالا

 مالسلاهيلع لاق مظعلا كبر مساب حبسفلزت امل هلا ( ىور ) هيلا ءاعدلاوهللاةدابعو ةرخآآلا

 هيلع ناكو مكدوجس ىف اهولعجالاق ىلعالا كير مسا حسبس لزت املف مكعوكر ىف اهولعجا
 صاصتخا رس و ىلعالا نر ناحعس هدودحس قو مظعلا ىبر ناحمبس هعوكر ق لوش مالسلا

 | ىلاثااو ناويملا ةيترم ىلا ةراشا لوالا نا دوعسلاب ىلعالاو عوكرلاب مظعلا ىبر ناحبس

 م تحتلا قوفا هناحبس قلاو هيزنتلاىف قرتلا نم دب الف. دالجاو تانتلاةسرع ىلا, ةراشا
 | عرش اذهلف تاهجلاب ديقتلا نع هتهازنل ءاوسلا ىلع هيلا تاهجلا ةيسسنو قوفلا قوف هنا

 بجاو وه دمحا لاقف ةالصلاىف روك ذملا ميبستلاىف مثالا فلتخاو طوبهلا ف حيبستلا

 لامكلا نذأو:ةدحاو/ة رم ةدنعلجاإلاو وطال دخايوا دع كك حاملا قلك

 | اضرف ابجاو دعي الث كلذ موزل ءركي كلام لاقو ةنس وه ىفاشلاو ةفئحو:ا لاقو ثالث

 | نافع ن نامَع تسع ٠ كير ةفص مظعلاو كير ءامعاب ىا سنا ىنعع انه مسالاو

 ا هللادمع ا 8 د ع ”ىراج رد هنعهللا ىضخر ار دوعسم نب هللادبع درك تدايع هنعهللا ضر

 تفك نائع ملا ىم دوخ ناهانك رب ىنعي ىبونذ ىكتشا تفك 'ىلان ب هجزا تعاس نبا



 هت 1١؟ 386 نورشلاو عباسلا ءزجلا

 17 ةيئاممالا هناوخا ناسل ىلع مالسلا همسا نم ةمالسلا هلف 00 لوا الا دوبتلا

 تاجردلاو تاماقملا ىلعا ىف دوهشلاو روضحلاو سنالاو ةاجنلاو ةمالسلا مكلو ىلإ هللا

 اوفصو امسح كلذب مهنع ربع لامثلاباحصا معو ه نيلاضلا نيب ذكملا نم ناكنا اماو ©

 اراعشاو كلذب مهلام ذ نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنا مث ىلاعت هلوش مهلاوحا نايب دنع هب
 ىديلاو ل" نع لالضلاو هوحنو ثعلا دكت وهو باذعلا نه هب اولساام ببسب

 لبق ايف لصف اك موقزلا لكا دعب برشي 4 مبمح نه ظ ناك لزن هلف ىا « لف »
 خزود شت 1 دوداب خزودرد هدرك مرك بازا ربقرد سكش تساروام سي ةيسرافلابو

 كلذ ليقو اهاذع ناول“ال ةاساقمو اهنف ةماقاليقو رانلا ىف لاخدا ىا # مج ةيلصتو د

 ردصملاو اهالصي هلعج ىا هالصو رانلا هالصأ لاش اهاخدو رانا مومس نم ريقلا ىف هدج ام

 وهل # ةعركلا ةروسلا هذه ىف رك ذ ىذلا ىا #« اذه نا 8 لوعفملا ىلا فاضم انه

 عاستالاىلع ةفصلا ىلافوصوملا ةفاضا ليبق نم وهف نيقيلا ربخلا قح ىا هي نيقيلا قح
 لاقو ريغتلاو لدشلا هيلع أرطبال ىذلا تباثلا قا ىا نيقيلانم تباثلا ىلا :لبقو زاجلاو
 نقلا در ىمسيو رودصلا جلث هب لصحم رع نيقيلاو ىهتنا نيقيلا قد نيش ىا ثيللاوا

 مولعملا انه دارملاو امارطضاو اهماينرا لوز و سفنلا نائئمطا هب لتي ىذلا معلا وهف

 اذهنا ردقتلا كلذك اضيا ربخلانوكي نأ بحبف مولعملا نع ةرايع ًادتملا نال هب نقيتملا

 هذه نمحرلا حتف ىفو نم ىنعمب ةفاضالا نا ىلع هنه تباثلا ىا هب نقيتملا ريخلا تبان وهل

 باوصلاباوصو نيقيلا نيب اذه هدكوت ىماىف لوقت اك دحاوىنعمب اهنال ةغلابم اهف ةرابع
 ثيل م حط هاوار دنس دكا لاب عكاتخ لم نوم ةاعتطم
 عاثم اولعف م هفدارم ىلا 'ىشلا ةفاضا نيقبلا ىلا معلا ةفاضا كلملا نبا لاق ىهتنا هتقيقحو

 ىنطابلا كاردالاب لصاحلا ملعلا وه ىنيقيلا لعلا نونلاب صوصنلا حرش ىفو فطعلاف كلذ
 ةيملعلا ةيترملا هذه ديزتالو غلاب نونقو» نيذلا ءاملعلل اذهولالدتسالاو بئاصلا ركفلاب
 نم لصاحلا نيقيلا الا نيعلل ةينرم الو انيع ملعلا نوكي اذاف ةيسدقلا حاورالا ةبسانم الا
 اقح نيعلا نوكي اذاف ةينذن الا باح لاوزب الا ةّلرملا هذه ديزت الو مولعملا ةدهاشم

 ةرهاظلا تاكردملا ىلع ةلمتشملا كتقيقحي ىا كعمح ةيدحأب كاردالا الا حال ةيترم الو
 لك ةفرعم بعوتسي اك اردا اه اهكردي ىا كتباممجو كتناحور نيب ةعماجلاو ةنطابلاو

 راص نم ةفصو لماكلالاح وهو ةنطابلاو ةرهاظلا روفالانء كردملا ةقيقحهءاع تلمتشاام

 قح ى ةيئرملا هذه ةدايزو عملا عمج لاح هنال هربخا اك هعسودق ىذلا قحلا ىوتسم هللق

 نطاب وهو ئقيلا ةقيقح اماو ءاسالل هقحو ءايلوالل هنيعومدعب باححلا دورو مدع نيقبلا

 لثم ةدهاجملاب الا لصحت ال بتارملاو تاجردلا هذهو مالسلا هيلع انبنل وهف نيقيلا قح

 ضرالاو تاومسلا توكلم ىف ركفلاب توكسلاو ركذلاو لك الا ةلقو ءوضولا ماود |

 لكاو ضرعلاو مانملا لياقتو ضرغلاو قولا ىوسام كرو ضئ ا رفلاو نخلا ءادابو
 | ىهتنا ةدهاشملاو ةئياعملا حيبافم هذهف ىلاعت هللاىلا هيلّش ةبقارملاو لاقملا قدصو لالحلا

 ( لاقو )



 ا ردا دنا دزب تياثع لعصإ ركد رابو زا ان دك شيوخ رومي دبور تسود رهم

 | تمارك ناحنر انآ دور تداعس ىارسب تفص نيدبب نوح هدنب دن اروا دركن هجره
 | هدرتسك سنا طاسب هداه اضرتحم دوجو تخرد رز هديهد سدق غابزا سنا مسن دنس

 هديئاسر مالس هدب عمسهتفرك رب هدر ىلزا تسودو هتسشن كلفرب و هتخوزفا فطع عمش
 لاقو ) ةسبالملا ىنذ ال ةفاضالاف من تاذ ىا # معن ةنجو هدوم لاللاوذ راديدو

 | ةنجو لاما ناحبرو لاصولا حوز هلف ةقيقحللا لهأ ضعب لاق ٠ تمعنرب ناّتسوب ( ىشاكلا
 رظالا حورلا وا سودرفلا ةنج هسفنلو سدقلا ناحبر هبلقلو سنالا حور هحورل لالا

 ءالوم نع اهف دبعلا بجحال نأ وه معنلا ةنجو همالكلا عاتسالا ناحيرلاو رابجلا هجو ىلا |

 ةمدخلا رورس مهاحرو ةدهاشملا مهحورو اًمدلا.راد ىف كلذ نيبرقمللو هترايز دصق اذا

 معنلا ةنجو نيفراعلل ناحنرلاو نيدباعلل حورلا مهضعب لاقو ءركذب ناوزرتلا معنلا ةنجو
 اهملالوصولاب تاذللا معن ةنجو رورسلا ناحمرو ىناذلا دوهشلا حور هلفوا نينمؤملا ماوعل

 فيلاكتلا :عفرب توملادعب مي .رتست اهنال داسجالاو سوفنال حورلاريقفلا لوش ٠ اهف لوخدلاو
 هللاىلا لوضولاب عفتري بعتلا نال ةمدقا باب ىف مث اد طاشن ىلع هللالهأ ناك ناو اهنع |

 حاورالو بولقلل ناحيرلاو لوصولادعب ةعيبطالو سفن الو ةعيطلاو سفنلا رانا نم هنوكل

 لعجو ةرضاحلاو سنالا قوذ هيف دجوب هبال ببطلا مالبسلا هيلع ىنلا ىلا ببح اذلو

 بولقلا نا امك هيبا تالزنت نمن هناو مومشملا مشي اك مشي هنال ناحبرلا نم دلولا مالسلا هيلع

 نم نمحرلا سفن 'مالسلا هيلع دجو و رارسالا تالزنت نم حاورالاو حاورالا تالزنت نم
 ناكىىنرقلا سيوا مع نيدلا ماصع سفنلا كلذ ناكو هحورو هبلق هدجو اعاو نعلا لبق

 اهوحنو ةنحلا مماذر اًضيا همش سحب قشنتسي مالسلا هيلع ناكو لادبالا بطق ذئنح

 مهلوخد دنعو ىتنج ىلخداو هلوق ىف ىلاعت هللاىلا ةقاضملا ةنْلا ىهو رارسالل معن ةنجو
 ايندلا ىف ال دحا مهفرعي الف مهجرد ةعفرو مهتقبط ولعل ادبأ دحا مهاربال ةنملا هذه
 نع ربع ©« نيعلا ٍنامصانم ناك نا اماو لوهجلا مولعملا لبق نم مهف ىقتعلاىف الو

 ركذي ملذا قباسلا ناونعلاب نيملاب اتا نع ربعو مهفاصوا لجا هنوكل نيبرقملاب نيشاسلا

 ريعتساو نيرخ الا نيقرفلل رك ذ اك ءاوس مهناش نع 'ىني دحاو فصو قبس ايف. مهل

 # نيعلا باها نم 8نيعلابحاص اي 6 كل مالسف »© بغارلا هلاق ةداعسلاو نميتلل نيعلا

 ةنلا لهأ نم هيا هل :ةراشا مالسلا 0 هدعبو توملادنع كنيلع نوماس كياوخا نه

 ماللا هنع حصخ م ضعب ىلع مهضعب ملستب ىلاعت هتهج نم رابخا اذه .داشرالا ىف لاق

 مهم دحاو لك ب اطخ ىلا تافتلالاو كاع ليقلالاو ضعب ىلع مهضعب مالس ءاشنال ةياكحال
 مهنال ةمالسلاب مهل ةيقاعلا ىا نودحوملا مه نيعلا باحسا هلادمحر لهس لاق فيررمشتلل

 فوألا اونمأ دقتالزلاو ىصاعملانمب ايش اونادحم مل هيهنو هيما ىعي:ةنامالا اودادق هللا ءانما
 باح انيعلا باحساوىناذلا دوهشلا باعصسا نيبرقملا نا هتقيقحو ,مهريغ لاني ىذلا لوهلاو

 رسم. سسسقسم



 «<# م. 59ج نورشعلاو عباسلا ءزملا
 1 لا رتلا ت 13217 12- ع 2 تتل قا  تت نإ تحك حش صم ع مدع صلت

 لاق قتلا ئدفتي ىتاوح ف ممكن هب لع انو نورسال هلوَش هريسف برق'الاو

 | ةفصلاب برقو لعفلاب برقو ةطاحالاب برقو يملعلاب برق توافتلاب هللا برق هللاهمحر ىلقبلا

 نيعن٠ بواقلى ب نكلو هتافصو هناذ ىلع نم ناكملاو ةفاسملاو فطللاببرقورهقلاب برقو
 برقلا كلذو ةيئافطصالا اهفرعيل لاما نيع نم بولقلو رهقلا ةيؤرب اهتباذال ةمظنلا

 ةيعرتو ارد انا لبفك قوب ةفارثمللا"لغاال ءماظ ءدجاّركو برتلا نعأأالا ةرصتالا
 نادنم ءالذا نيكولم نيب وب م ريغ ىا 6# نين ده ريغ منك نا ص اله ىنءع هي الولف فه

 اضيا ءازحلا نيدلا ناف نييزحب ريغوا تادرفملا فو مهديعتساو مهساس اذا هتيعر ناطلسلا ١

 مدع ىعدتسي ضيضحتلا نافذ نوقدصت الواف ؟ انةلخ نحن ىلاعت هلوق ىلا رظان وهو

 هندب 'ىلا مكتبه حور نودرتو اهرقم ىلا سفنلا ىا « امتوعجرت ف ام> هيلع ضضحلا |

 ديك أتلل ةرركم ةيناثلاو ىلوالا الواب هيلع ضضحملاو اذا ىف لماعلا درلا وهو عجرلا نم

 مدعدنع ”ىل 8. نيون سم ريغ ملك نا ىنعملاو طرشلا باوج ليلد اًهزيح ىفام عم ىهو |
 مك نا» موقلحلا اهغولب دنع اهرقم ىلا سفنلا نوعجرت الهف 6 ايا انقلخم مكشدصت

 مدعل مهل دصت نع ةرابع مهل ىلاعت هتيقلاحم مهشدصت مدع ناف ؟داقتعا ف 5 نيقداص

 هللاوهو ريغ ىلا سمالانا اوماعافكلذ مكتكمي مل اذاف ىا مههذم بجومب ىلاعت هتيقلاخ
 نا اماف 8 انه هل ىنم٠ الذا طرمشلا ضارتعا نهال ديك أتلل ريركت وهو هب اونم اف ىلاعت

 هب لاق امسح ةهجلا ثيح نم هللانهال شرعلانم مماجرد برق وه :# نييرقملانه ناك
 اماف ىا ةافولا دنع هلاح نايب رثا تامملا دعب ىفوتملا لاح ناب ىف عورش وهو ةروملا

 ”ىرقو ةحارتسا هلف ىا  حورف هي ةثالثلا جاوزالالجا مهو نيبرقملانم ىفوتملا ناك نا

 ةيحرضت ةراعتسا ةمحرلا ىلع هقالطاف موحرملا ةايلل ببس اهمال ةمحرلاب ريسفو ءآرلا مضِب

 ماسجالا حور حورلاف ناعهنع هب ربعي حورلا مهضعبلاق اف تومال ىتلا ةمث ادلا ةاحلابو

 هيف اب ءايسالا قاب ناك هبال" رج حورلاو سفنلا ةايح هيفو تامملادنع ضيش ىذلا

 هللا مالكو اهظعت هللا ىلا فيصأو لين اريج خفن نمناك هنال هللا حور ىسيعو بواقلا ةايح

 ىا هلم حورب مهدبأو ىلاعتهلوقك حور هللا ةمحرو رفكلات وهو لهجلا نم ةايحدنال حور

 ةايح هنام حورلا ةفام مضلاب حورلا سوداقلاىفو داسجالا ةابح هنال قزرلا حرلاو ةمح رب

 هيفام مضلاب ىباحورلاو بيط ىباحور ناكمو حمررلا مسلو ةمحرلاو ةحارلا حتفلابو سفنالا

 حورلاو حورلا نم حتفلاب ىناحورلاو حورلانم مضلاب ىناحورلالحنلاو للملا باتك ىفو حورلا

 وهواقزرو ه6 ناحرو © ىهتناهب ةصاخلاهتلاح حورلاو صوج حورلانأكشف نابراعتن حوزلاو
 ةنلا ناحمر نم ضع ىنؤي ى> ايندلا نيب رقملا نم دا قراشبال ةيلاعلا ىنا نعو مشيام

 ناكرزب زا ىكي ٠ ةنلا لهم ال ةيحتلا انه ناحيرلا جاجزلا لاقو هحور ضبَه م همشف

 ناحيرو تسايئد رد حور ىقع رد مه تسايند رد مه ناحنرو حور هك تسا هتقدك قد

 دبسانشاو لطابزا ق> ان دبا رايب شيوخ رظنسارنمؤم هدب لد هك تسنآ حور ىقع دد

 اونش ديري, تنم روبات ادنك انس هكنا| "دنالا ىاج ل دنك خ خازف ملعإ ؛ كنا

 مك 1



 ةققاَولا | ةارَوَس هج م١ ©

 ان رطم لاق نم اماف رفاكو ىف نمّؤم ىدابعع نه حبصالاق لعا هلوسرو هللا اولاق مكبر لاق

 اذكو اذك ءونب انرطم لاق نم اماو بك اوكلاب رفاك ىب نمّؤم كلذف هتحربو هللا لضغ

 باسنالا ىف نعطلا ةناهاجلا ىصانم تالث ) ثيدحلاىفو بك اوكلاب نم« ىن رفاك كلذف

 ءاونالاو هنساحم ديدعت عم تبملا ىلع ءاكبلا ةحايئلاو فورعم نءطلاف ( ءاونالاو ةحابنلاو

 جب هلك ريخلاو راطمالا نا دقتعت تناك ٍبرعلاو رمقلل نورشعلاو ىباقلا لزانملا هون عج

 اهنم دحاو طقسي ىتلا موجتلا ءاونالا ناقرفلا ةروس ىف خسشلا نبا ىئاوح ىفو اه
 تناكبرعلاو هتعاس ن» قرشملا بناج ىف هبيقر علطيو رجفلا عولط تقو برغملا بناجىف
 ىفو ىهتنا اهنم علاطلا ىلا ليقو اهنم طقالا ىلا دربلاو رحلاو حايرلاو راطمالا فيضت

 رخآ عولطو رحفلا عم برغملا ىف محنلا طوقسوا بورغلل لام مجنلا ءونلا سوماقلا
 نْسّوَملاَلع فيحتف_ءاشالا "لاقت اها مون اناانالريكن يت قرا هلا لو تعايت قرنا
 تحاصول نييدهملا ةيده ىفو اهوحنو ىهدلاو مجنلاو كالفالا نمال ىلاعت هنم هدقتسإ نأ

 عجرالاقف عجرو رفسلاىلا جرخ ولو رفكي ضيرملا توم لجر لاقف رخآ ريطوا ةماهلا
 دهاوخ ىم نارك هلع ريطلا حايص دنع لاق ولو ال لبقو مهضعب دنع رفك قعقعلا حابصل
 سانلاو ىهتنا بنغلا ىعدا هنال ىهاظ رفكلا هجو هرفكىف عااشملا فلتخا دقف ءادش

 ( ىدعس خيشلا لاق ) موبلاو ةماهلاك روطلا ضعب تاوصأب نومءاشتب
 راذك زاب موببدب ىربخ ٠ رايب راه هدم البلب

 اصوصخ رفكلاب جوال مؤاشتلا-درختفالاو نفك كلّذق اهنم.يث انلا داقتعا ةلانغ' نكي ناف
 ىلع كلذ لثم لمح نمؤملا لام قيل'الاو تارامالانُم لالدتسالا قيرطب لوقلا ناك اذإ
 هملع غلسال اهف مزجلاو تارودقملا ىلع عطقلاال ةمكح ”ىش لك ىف هلل ناف ةيهلالا تاهبنتلا |

 تغلب اذا 8 ارح سب هو الولف  اهريغيو بابسأب منيو ظقونو تيميو ىحب هللاناف ههنك |
 فشك ىفو ماعطلا ىرجم موقلحلاو ةيفرظ اذاو مهزجت راهظال ضيضحتلل الول 5 موقلحلا

 سفنوا حورلا ىا سفنلا تغلب اذا الهف ىا ماعطلا ىرحم موعلبلاو سفنلا ىرجت رارسالا
 كيدللا فو روك ذم, يغب نع ةيانك وهو جورخلا ىلا تعادتو موقلحخلا هحورو ؟دحا

 ىلا امم ىهنني ىت> ايشف أيش حورلا نوعمجيو قورعلا نوعطشب ناوعا هل توملا كلم نا )
 اهمأ مثلا لاخلاو ىا تغلب لعافنم لاحالواولا 6# متناو 8# توملا كلم اهافوتيف موقلحلا

 تارمغلانم هيفوهامىلا  نورظنت 8 ماكنه نا * ذئنيح 8 اهحاص لوح نورضاحلا

 ىلا ىا # هيلا برقا نحنو إي كلاهملا نم هناا ىف ةبغر روفوو هيلع فطعت مكلو
 عالطالاس بس ىوقا وهىذلا برقلاب معلا نع ربع مهضعبلاق افرصتو ةردقو املع رضتخلا

 ىلع اوت نأ ريغ نم ةدشلا راثآ نم هنودهاشتام الا هلا نوفرعتال ثيح « مكنم
 ليصافتل نولوتملا نحتو اهنم ”ىث ىتدأ عفد ىلع اوردقت نأالو اهابساو اهتيفكو اههنك

 ل نورصيال نكلو ِِ هحور نوضيشه نيذلا توملا ةكئالموا انثردق و ادملعب هلاوحا

 رصيلانمال ةريصبلا نم نورصيلال هلوقف اننوؤشب مكله+ل هيلع ىرجبام هنك نوكردنال
 21222 لل يي يي لا ا لال ا ا ا ا ت0



 ه©7# + نورهملاو مياسلا ءزجلا

 دوهشهرد دوهشو دهاشم

 ملكا ر ثداح فصو دزوسب سن ءه مدق فاصوا ددرك ىلجن نوح

 لك ةبانج نع نورهطملا الا اهرس سمال هناف ةيهلالا ةيوهلا ىلا ةراشا ءاهلا نا هقيقحتو
 حتتفلاب رهطملاو قاطملاق حلا نع هتطساو» دعنلاو هب قلعتلا ىهو ةيدوجولا تاماقملانم ماقم

 | هبكزيو هللا هرهطي امتاو ايكزي الو هس رهظيال د.علاف ىلاعتةللاوهو رسكلاب رهطملا نمهل دبال

 ءاملعىلاةيسنلاب ىاركب نا ءرقلا ناءا ربكلا ضعب لاق اذا و نا ءرقل ادا ص مهف هاكزو ةللارهط اذاف

 لح امئاو هب ةقلعتملا ءايازمو هيهاظ وه امنا ناءرقلانم هومهف ىذلا ناف مسرلاو ىهاظلا

 ىوقتلا لها مهف هللا مكملعيو هللا اوّهأو لاق ىلاعت هللا نال ةقيقحلاو نطابلا ءاملع هتدقع

 سقو هيناحت ىغقنتال نآ ءرقلاناك ناو نيملاعلان م ادحا ملهي ملام هللا مهملع اذلو قيقحلا
 نمو ةقيقحلا لهأ الا همهفال ةقيقحلا ىلع مالسلا هيلع هللالوسر دايم ناف 0 هيلع

 نأ ريغ نم ىرهاظلا موهفملاو بارعالا ناب ىلع ةحارشو ثيدحلا ءاملع رصتقا ةمئ

 ردصلا حرش نم مهوحتو رج نباو ىنامركلاو ىوونلا حرش نبأف هقئاتحل اوضرعتي
 ردصم وهوا ءرقلل ىرخا ةفص 6 نيملاملا برنه ليزنت © مهنعهلاىضر هوحتنو ىونقلا

 عاستا ىلع اليزتنت لزنئملا ىمس لزتملا ىنعم ليزتتلا لا ىنعي همسا ىرجم ىرج ىتح هب تعن

 ىذلا « ثيدحلا اذهفأ © هزجم نم لوق ىلع قلخ قولخمللو ردق رودقملل لَه اك ةغللا
 نال اثيدح هاممو يركلا ناءرقلا وهو هلالجاو هماظعال ةبجوملا ةليلجلا هتوعن تركذ
 ىلع هميدقت زاجو نونهدم هلوَش قلعتم وهو رارسالا فشك ىف اك رومالا ثداوح هبف
 ىلها اي # مثلا 8 ثيدحلا اذهل نونهدم مث أفأ لصالاو كلذ هيف زوج هلماع نال أدتبملا

 ةئبالملاو ةارادملا نع ةرايعل مج نكل نيهدتلال ثم لصالا ىفناهدالا © نونهدم 8 ةكم

 بلصتب الو هيناج نيلي ىا ىمالاىف نهدب نك نورقحتسمو هب نون واهتم ىنعملاو دجلا كرتو
 ءايحالاىف لاق « ندرك لسغو ندرك تنهادم ناهدالا رداصملا جان ىفو هب انواهت هيف

 كنيد ةمالسلا تيضغأ ناف ءاضغالا ىلع ثعابلا ضرغلاب ةارادملا و ةنهادملا نيب قرفلا
 بالتجاو كسفن ظحل تيضغ أ ناو رادم تناف ءاضغالاب كيخا حاالصانم هيف ىرت املو

 هوجو ىف شبل انا هنع هللاوضر ءادردلا ونا لاق نهادم تنأف كهاح ةمالسو كناوهش

 نولعجمو © هءرش فاممم نم رش عنم وهو ةرادملا ىنمم اذهو مهلعتل انسولق ناو ماوقا
 هب ىمس ردصم لصالاىف قزرلاو ىنعملا حصيل فاضملا ريدقتب مكقزر ركش ىا *« مكقزر
 عضوم هقزارل بيذكتلا نوعضت ىا « نوبذكت منا » ناووملا هما ةاوللو .قزؤمام

 ىلا هن وبسط تح هللا نم هنوكب نوبذكت مكنا ىروصلا مكفزر ركش نولعجتو ا دكا

 تحبصال لزنا مث نينس ريشع ىتها نع رطقلا هللا سيحول لوس مالسلا هيلع ناكو ءاوتالا
 فيح ىتما ىلع فاخأ ام فوخا مالسلا هيلع لاقو اذك ءونب انيقس نولوش مهنم ةفئاط
 حبصلا ةالص ىلص مالسلا هيلع هنا ( ىرو ) موحنلاب ناميالاو ردقلاب بيذكتلاو ةمئالا

 اذام نوردت له لاقف سانلا ىلع لبق أ فرصنا املف ىلبالا ن» تناك ءامس رثا ىف ةيبيدحلاب

 ( لاق )



 ةعقاولا قروص هج محب هج
 د 1 0و0 جب تعتنق حدد

 3 هل ىنشال ىا هملس الو هملظيال مسملا وخأ سلا مالسلا هيلع هلوق ةقبرط ىلع 1

 راوحلا برق ىلع اناءرق هاه فحصملا ناءرقلانم دارملاف هملظي نم ىلا:هملسيوا هملظي

 ودخلا ضرار ىل اننا ةرقلا نفاس نإ كن مسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ىور ام عاستالاو

 سم هوضولا بجوبام وهو رغصالا ثدحلاب ثدحمل زوال هقفلا ىفو. فحصملا هب دارأو

 ناءرقلا سم سنل هسه نال اهوحنو ةطيرخلاك زرشملا ريغلا لصفنملا هفالغبالا فحصملا

 لخدي ىت> هل عن ىنعي فحصملا نء هنال زرششملا دلْلا وهو حيحصلا ىف لصتملاال'ةقيقح

 نوكي الف لءاحال عبان هنال مكللاب سملا هركو مظعتلا ىلا برقا اذهو رك ذ الب هعسف

 عنم اعاو ثنح ضرالا نيبو هنبب هليذو سلخ ضرالا ىلع سلجنال فاجول اذهلو الئاح
 هلع بحي م اذهلو مفلا نود ديلا لخ هلال هيوالت نود فدحصملا سم نع رغصالا

 فحم ىلا هرظن لح بنملا نال نيعلادرب الو امهلك ةلاح تناك ةبانملاو ٠ ءوضولاىف

 دجسملا لوخد بنلاالو هترصبالا ةروس هنف مهرد سم ثدحل زوحنال اذكو ةءارق الب

 ةءازق الو ءاملا مدع دنع ةراهط هنال لخدو مم لوخدلا ىلا جاتحا ناف ةرورضل الا
 ةلمسلاك ءانثلاو أ ءاعذلا هجو ىلع آلا اضيا نا ءزقلا نه ىت.اعودامنال ةنا نود ولو نإئرقلا

 نا مل ءانثلاو ءامدلا دصق نا ةزانللا ىلع هتالصيف ةحئافلا ًارقوا هاششالاىفو ةلدجلاو

 حسيستلاو ركذلابنحال زوو دصقلاب ريغب ةءارقلامكح ناىىلا ةراشا هيفو هرك ةوالتلادصق

 ذا ىدلا ىلا فحصملا عقديو ةروك ذملا ماكحالا ىف بنجلاك ءاسفنلاو ضئاحلاو ٠ ءاعدلاو
 رجحلاىف شةنلاكرغصاىفاظفحلاذا ناءرقلا ظفح عيضت عن اىفو مم جرح ءوضولاب ىمالاىف

 رارسالا فشك ىفو ىهاظ قيفوتلاو ىهتنا فحصملا سم نم ىبصلا عنو هايشالا ىفو
 نوعنمال مهنا ىناثلاو نيغلابلاك هنم نوعنع مهنا اهدحاناهجو مهف انباخ الف نايبصلا اماو

 تقو نال هظفحم الو ناءرفلا عتيل نأ ىلا ئدا ِكلذ عنمول ىصلا نا اهدحا نيينعل

 ةينلا نال ةلماكب تسسلف ةراهط هل تناك ناو ىصلا نا ىنالاو رغصلا لاح هظفحو هملعت

 روك ذم راوناردو اندحم هلمحم نأ زاح ل ربع ىلع هلم نأ زاج اذاف هنم حصنال

 نيمزرب حول هك ىتقو نارقتباتك تسزئاج فسوب ىلا لوق ار ضئاحو بنج هكاتسا
 دارم هك هدومهرف هللاهمحر لضف نب دمعمو تسيئاور هجو جيم دمحم دزاو راكرب هندوب

 سابع نباو دئاوحم نإرق ىك نادحوم ريغزا هللدناب ىنعي تسديحوت تزاهط نيزذا |

 لاقو ٠ نأ رق تءارقزا دنهد نيكمي ار ىراصنو دوهي كنازا دركيم ئهن ةنع هللاىخر |

 دنا هتفك ناةقحمو ٠ مالسالا ىلا هتباده ءاجر رفاكلل ناءرقلا ملعت نمؤملل زو مهضعب

 نسف ايو. دست ام وم -ك نآلدب هناك ا( رك | 1 رفدشام دقتعم' دل. نيسدامتعا نس زا ادا خ

 لا ىو را ةطاكالا افلا رش احا هلا سا م
 انوغ زادنم درح ار ىنعم-كلملا راد هك, ٠:دزادتار, كنا باع نارق ترضع لآاج

 ثولزا ددرك هزك اب هكىمك ركم نا رق رارساب دوشن فشاكم هكءدوهرف قئاقحلا رحب ردو

 : كن ريدم ىتعم نباو قلخ ىأ يرد قج'دوهش ماقك دسربو ريغ. محو

 عسان - 7+  نايبلا حور



 1 ورسم د رست

 هه م١6 © نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 تنك لهب" كتطاز طرا وأ ران ادتلاقإ ورمز دق دشملا لاو: نارينلا دشأ, ةئخا. ران. نأ
 مظعا ران له تلاق ئربكيلا ئرانز كلغ الضتساان تنك من لام نك دعا ودب يعل دقت
 بيرقلا حتف ىناك نينمؤملا ينالوا بولق 0 مى ران مع لاق ىنم

 اانا اسشس ويبع ادززوسلا لع دار. قاشعي اتا ل ناناج رهم

 ربتعي ملو مزاللا ةلزنم لزنم حبس نال كبر حبسف لقب مل 6 ميظعلا كير مساب حبسف
 ملا كلت ىلع اركش فاضملا رامضا ىلاعت همسا ركزي حيينستلا تدي اف'ةاعماأو "لوجفملاب هقلعت
 ةناطتساللاةاءلاو "هلك ذأ ذ'ىثال مسالا قالطا ناف زالا ىلع هركذبوأ نودحاملا اهدحج ناو
 ءاطع نبا لاق برلاوا مسالا ة ةفص مظعلاو نا ءرقلا ةوالت انه هير ركذي دارملاو ةسبالملاوا
 نبأ ا تر 1 جاتحيوا كحيبسآ هقحلب نأ نم مظعاهللانا هدحاس هللاهمحر

 ديك, ًاتالز ةدنجألاو مسقاف ىا 4 مف الف 9 هبهب وهز اب ا اوديطلا ةوكسم نأ م

 صالاذا م قأ الف ىعملا نا ليقامو باتكلا لها ملعي الثل ىلاعت هلوق ىناك مالكلا : ةيوَعَو
 هب ا نييعت هابأيف مظعلا مسقلا اذه لث» ىلا اصوصخ مس 3 ىلا جا ا نأ ن م حضوأ

 مسقلاب اهصيصخو ام راغم ىهو اهطقاسع ىا 7 موحنلا عقاوم ب ل ناك مخفتو

 تقو كلذ نالوا ريغتبال مثآ د رثؤه دوجو ىل لع ةلالدلاو اهرثا لاوز نه اهو سغ ىف ام
 امراجمو اهلزانعوا مملاعناوضرلاو ةمحرلالوزت ناوأو ىلاعت هيلا نيلهتاو نيدجهملا مايق

 ليقو نابلا هب طيح الام هتمكح لاكو هتردق مظع ىلع ليلدلا نم كلذ ىف ىلاعت هل ناف
 لتقو امهنع هللاوذر سابعنبا بهذ هيلاو 9 تاقوا اهعقاومو ناءرقلا موحت موحنلا
 ىا ه6 هناو كلذ ريغ ليقو روبقلا مهعقاومو مهدعب نوداهلا ءاملعلاو ةباحصلا موحنلا

 ةردقلا مظع ىلع ةلالدلا نم هب مسقملا ىف اه # مظع نوملعتول مقل # روك ذملاب مسقلا

 هلوق ناك د ىدس هدابع كرترال نأ هتحر تامضتقم نمو ةمحرلا ط رفو ةمكللا للاكو

 هن ديرأ كورتم هءاوجو هب فواحلا مظعت عك فوصوملاو ةفصلا نب 5 نوملعتول

 ريصقت ىلع هيب هيفف هبجوع ملمعلوا هومتمظعل ىا هروهظب هش فوذحموا مهملع ىف
 وهىذلا هباوجو مسقلانيب ضارتعا اضيا ةلا هذهو مسق ةفص مظعو ىمالاىف نيطاخلا

 ىلع هلاّمشال عفنلا ريثك باتكل ىا هيلع مسقملا وه #* ميرك نآءرقل هنا # ىلاعت هلوق
 مركلا هب موه نمي مركلا راعتسي نأ ىلع داعملاو شاعملا حالص ىف ةمهملا مولعلا 0
 لاقو هللادنع مر كوا عكا نم هسنج ىف ىدص نسحوا مه ريع ىلا لوقعلا ىوذ ن

 6 و رومالا ىلاممو قالخالا مراكم ىلع لدب هنال رك .مهضعب
 نوصمىا #* نونكم باتك ىف 8 قلخلا مرك اىلا ماركلا ةطساوب مرك دنعنم هلوزنل
 هال 8 ظوفحلا حوللا وهو مها وس نم هيلع عللعيال ىا ةكئالملا نم نيبرقملا ريعنع

 تارودكلا نعنوهزملا ةكئالملا نيرهطملاب دارملافباتكلىرخا ةفص اما # نورهطملا الا

 اين نوكف اقلطم ثادحالا نم نورهطملا دارملف ناءرقالوا رازوالا راضواو ةيتامسجلا
 اهوحمو ةبانلاو ث دحلاك سايدالا نم ةراهط ىلع ناك نمالا هس ا دي اللا للعلا ىدع

 ١ نو و انها عسو ره ةصتسلا ١ د سيب رمال _- -

0 



 هعقاولا ةروس < م١٠ هج

 || نارك الشلا لع ئنلا نا منا ةئييكن لقا نق نم :ةذواؤلا كا لختتلا ىات تفل
 وهو نادنالا و "ىَع' نغأ لع ىلتق قلل وما هلرواب املا نال كرذاو.دزطاتا !ل واوا ًاعاؤولا
 اذ ندرك" نوزيبب هز نسل ا "كرا نيقأ[/ :ءا زلال وج نورت( انانلا مرفأ © ضارلا و

 نومسيو رخ الاىلع اهدحا كحن نبدوعب حدّش برعلاو دانزلا نم اموجرختستو اموحدقت

 تغلب ىا ةقورط ةقان لاش ةقورطلاو لحفلاب اهوهش ة ديزلا نندحالاو نازل! لعاالا

 ىهو دانزلا امم ىتلا 5 اهترحش متاشنأ متأ» و وصلا !فوطلا والا لكشتلا ا ايار 3

 06 ةركذت اهانلعج نحن ع انتردَش اهل 6 نوئشنملا نحت ماو سي ةروص ىفرص (مرافعلاو خرملا

 بابسا اهب انلقع ثيح نم مناهج رانلا ريكذن دانزلا ران انلعج ىا اهعفان نيم فانئتسا

 نم اجذومتاو ةظعومو ةركذت وا منهج راننه هباودعوا ام اوركذيو اهلا اورظنيل شاعملا

 قافسلا نع ٌؤزج مدا اونب اهدقوب ىتلامذه كرات ) مالسلا هيلع ىنتلانع ىور ام متهج
 تلا مارال جارخا نم عدبا سيل هناف ثعيلا صاىف ةرصس لبقو ( مهج رح 0

 قرح الام رانلا نمضت ثيح ربقلا باذع ىركتم ىلع ةحح وهو ىناعملانيع ىفو بطراا |

 ءاوقلا نولزني نيذلل * نووقملل فه قشي رانلا لمحنال ةغلبو ةعفنهو 6# اءاتمو  ءسهاظ

 مهنال كلذب مهصيصختو نورفاسملا مهو ةرامعلاو ءالكلا و ءاملانع ىلا أ رفَقلا وهو حتفلاب
 نيميقملا نافمهماعطاوحاصيو ممايثاوففحمو دربلا نم اولطسيو عابسلا اهم بريل اهلا جوحا

 ناىلع هيبنتلل ةعفاملاءذه ريخأتو دانزلاب حادتقالا ىلا نيرطضمب اوسيل مهنم برَه نيلزانلاوا
 لخد اذا رح 'كءا وقلا ضرالاىف لزن اذا لجرلا ىوقا لاش ىورخالا عقنلاوه مهالا

 طق اكحاض ليئاكيم رأ ىلام ليربجل مالسلا هيلع ىنلالا ) ثيدحلا فو ءارحصلاىف

 رانلا لها ىندا نا هعفرب هنع هللاوضر سنا نعو ( راذلاتقلخ ذنم ليئاكبم كحضام

 تسيل اهناو منهج ران ةدش نايب هيفو هسأرىف هغامد امهم ىلغي نالعن هلز عجم ىذلا ابذع

 باطلا حدقمب ةدقوملا ةلعتشملا ةبحلاران ىلا ةراشا ةب آلاىفو اهنم كك اياو ّللااناقو ايندلاراتك
 ةيدهرسلا ةيهلالا ةيانعااىه امترحشو قحلا قيرط كواسيف قداصلا يحملا اق ةقارحىف

 ةبحلا ةقيقح نع لتس نيح هرس سدق روصنملا نيسحملا ىنأ فراعلالوق لبق لاذ لدي

 كاهل نم ناميالا الو باتكتلاام*ىزذت تنكام !اهالول ”ةيدمرسلا ةثهلالا' ةئانللا لأ

 ءاذع ىا نءوقملل اعاتم و قحلا قيرط كولس ىلا اهرون اودتبمل ةيرشنلا سوفنلا بابرأال
 همحر ىرتستلا لهس نع ىكحاك بارشلاو ماعطلا نع ىلايلو امايا نيواطلا نيبحلا حاور'ال

 وهو نيتنس لكا أم هنا هريس سدق ىنرغملا ليقع ىنأ نعو امون نيثالث ىوطي ناك هنا هللا

 ءامسلا ىلا مالسلاهيلع سيردا عفر امناو نيكلاسلا نيضانرملانم ريثك نعو ةككب رواحي

 ةكئالملا ظلاخو هندي علخف هيلع تبلغ ةيناحورلاناىت> ميورتلاو ديرجتلاىف هتغلابمل ةعبارلا

 ملي الودع« يافا رمع ةتس هماقا دق و سدقلا ملاع ىلا ىقرتو كالف الا ةساحورب لصتاو

 َ عفر و ةضايرلا انك 1 ادر< القع راص ىتح ةللكلاب ةووشاا لاوزل طق جوزتي مو م

 | مث سم/لا كلفوهو كالفالا ملاع ىحر هلع رودب ىذلا ناكملاوهو ةنكمالا العا ىلا
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 هه م١ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لكواملجسانقلا نايتاهج ناك اذإ سائفلا كرو .ىلوالا لعيب ىرخألا ءاشنلا ساق كرق
 ( ىوثثلا ىفو ) حبت وهف معلا ليبق .نم ناكام

 نانف دش دن تووص.ةنارتردلا نم رانش نمإ دعا هك بكره دسم

 ىنريع ديامت انآ ساق زا ٠0 ىتروص ردنا ضن دءاين نوج

 ريح تسدركأر هليقص تشب ٠0 ربازور ىرحتو تاسايق نبا
 وجب ىرحن ناو سايق نيا ٠ ور سيب همكو ديشروخ اب كيل

 (ىونالاىفلاقأك ) هدوروهدنع مالا فالخ ىلع سايق هناف سيلبا سا.ق نالطب معي هنمو
 دون سلبا ادخ راونا نش, ٠ دوم اهكسابق نيك سكنا لوا
 تسردكأ كاخ زواو راثز نم 2٠ تسرتهب كشىب كاخزا ران تفك

 منشور رونزام تملظزوا ءه ميك نيلضاز عرف سايق سي

 دشبار< ار لضف ىوشو دهز ءريش ناسا الاكل و قدي تفكإب

 ةداهمدعممةيويندلا ةيعيبطلا ةيرشبلا ىلوالا ةأشنلا ءاشنا ىلع انردق اذا انا ىلا ةراشا هيفو

 قوزرم :ةيادبلا .ىىؤرحم :ىلا.ىرتالأ رفك دقف هللا ةدرق زخمتسا نق ةيئافصلا:ذاوملا نم

 مهرارسا هللاسدق مهربغو رانيد نبكلامو ضايع نب ليضفو مهدأ ن مهاربا لثم ةياهللا

 رابخا ةيسرافلاب و ىتوربخا # متيأرفأ © نيح دعبواو ىرخا ةأشن مهأشنا ىلاعت هللا ناف

 ءاقلاه رخاوهوحنو ىتسلاب هضرا ىف نوامعتو بحلانم هتورذبت ىا « نوثرحام ١9دك

 لانو ووو ريراتان يةطرلاو هن وتل #« هنوعرزت متنأ »2 عرزال اهئيتو ضرالاىف رذبلا

 كلذ ةقيقح و تابنالا عرزلاو متاال نوتبنلا ىا # نوعرازلا نحت ما هه ةياغلا غلس نأ

 ىلا هيسن و عرزلا مهنع ىتن و مهلا ثرحلا بسن اذلو ةيريشإلا نود ةيهلالا روءالاب نوكي
 لصاحلاو ( هللا وه عرازلا ناف تئرح لقيلو تعرز كدحا نلوشال ) ثيدلاىفو هسفن
 ناف هللا لعف صلاخ عرزلاو ثرحلاىف لخدم هل مهرايتخا نا ثدح نه مهاعف ثرحلا نا
 هنوكلف ديعلاىلا عرزلا بسن اذاو الصا دمعلا رايتخال هيف لخدمال بحلاو لينملا تاينا
 عرزلاو ثرحلانا حصالا ةمحقملا ةلئسالاىف تاينالاو عرزلا ببس ىه ىتاا بابسالل العاف

 ةفاضانا باوهلا و اضيا هسفن ىلاثرحلا فاضأ الهف ثرحلا ىتنالو ىلا هلوقك دحاو

 ىلاعت هلوقك عارتخالاو قاخلا ةفاضا هسفن ىلا هتفاضا و باستك الا ةفاضا انيلا ثرحلا

 ةفاحتسألا دب ارض نانا وزي, نضوالا ىف نقلا ناكل تحتال ىلع لإق تيلرذااكطيرامو
 دم ىلع ىبص مهللا غابملاو تينملاو عرازلا هللا لوقي مث نوهورحم ني لب هلوق ىلا متًارفأ

 نا لاش و نر اشلا ن٠ كممن'ال انلعجاو هررض اننحو هرع' انقزراو دمحم لا ىلعو

 ةي الا ىف و كلاذ ريغو دارا و دودلا تاف الا عيمح نم عرزلا كلذل ناما لوقلا اذه

 اهكفةداءالاىلع ردق تاينالا ىلع ردق نم ناب لالدتساو عرزلا ٍةمعَت ىلع اوركشيا نانتما

 بنذلا بحت بح نه تش اذكف محرلا ىف ةفطنلا رذب تبنو ضرالا ىف بحلا تنذب هنا

 م ةلدرخك ”ىث بنذلا بحت مظع اذكو ةفطنلا رذب نال كلذو بح اهلك ناف ربقلا ىف
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 ةعقاولا ةَرؤش ه©2 ع١ #8

 هتوردقت ىا # هنوقلخت ملاث ف ىضمب هنم قاخلا نال اينم ىنملاىمسو هتبضق اذا هينما ”ىثلا
 / نم هل 6 نوقلاخلا نمت ما 8 ىلا وا ادك 31 ءانمنلا قوطي ىف انوش ايشنا تاور وصلوو

 نا ىلع نوقلاخلا نأ لب ىنعملاف ةلم اهدعبام نال ةعطقنم لبق ماو هبف 'ىش لخد ريغ
 ةيربلا قيرطبال ديك ألا قيرطب نحت دعب نوقلاذلا ”ىبحيو ةلصتم ىلبقو ربرقتال ماهفتسالا
 مكبو واق ماحراىف اهداوم و لاعفالا و لامعالا فطن عوق و نا ىنعم ىلا ةراشا هيفو ةلاصا
 لامفالل ةيضتقملا رطاوخط داوم صيصخت هيفف مكتداراو كفل ىداراو ىتاخم مكسوفتو
 ىا « توملا م كنب انردق نحن 8 قلخلا .نع اهلسو هيردقو هسفن ىلا لاوقالاو الا

 محلا ىلع هيلا انميشم هي_ضت# امسح نيعم تقود دحا لكك توف انقوو مكيلع هانمسق .

 ا ىف ىل لق ريقفلا لوَش 51 تومي نم مهو اريغص تومي نه مهنف ةغلابلا

 هللا اهلعج تتام يح هللا ةما ىْشا مايا دعب تضرفش ىلاغل# هللا ؤادق اهراالا «نوكي ال و: نيصا

 هحنذب ىلت اف ىلعمساب قلعت م مالسلا هيلع ميهاربا نا تدب دقو ةعفشمو ةمفاشو ارخذو اطرف

 ام ىضرلا بحب ريداقم اهلك هذهف قارفلاب ىلساف فسوب قاعت مالسلا هيلع بوعي اذكف

 « مكلاثما » مكنم # لدين نأ ىلع » نورداق انا ىا # نيةوبسمم نحن امو ©

 : اذك ىلع هتقبس لاه قلخلا نه مكهابشأب مكناكم ىنأتو مك.هذن نأ ىلع دحا انيلغيال
 «نوملعتال ايف مكتشتنو له ةبلغلاب هنم هذخا اذا ”ىثلا ىلع انالف نالف ٍبلغو هيلع هتبلغ
 ةدرق مكلعجم ىا هللا همحر ىرصنلا ا لاقو اهلثع نودهعتال راوطالاو قلخلا نم

 الدب مكلاثما قلخ نع نيزجاع انسل ىنمي اناسرب اونمؤت مل نا مكلبق خسم ع
 ْ مذاشنامأ دارملاف ديعولاىلا وحن هبا الازا لمتحيو اهريغ ىلا 0 مكخسمو مكتم

 اهربغ وأ لاك الدو“ نآول الإ رم" تانك وعيا (عوشللالو تاه صوار اوين ال الخ[
 ةراشاةيرالا:ىفو ( ذحأ لثما هش رض ىقنهطا انآو دش ةدؤج ةثللا نعما«ناا) يبلع وأو

 | لعجأو ةنكلملا تافحتصلاب ةيرشنلا: ثاقطلا “ليا نع نلجاعلا نشل :ىلابت ها نال

 ىلع ةسسابتملا ةفلتخلا تافصلا دراوت ذا اهبلع مه ىتلا مهتافص ريغ تافصلا رهظم نيكلاسلا
 هناف دحاولا ىهوبلا ىلا ىرئالأ لاحلا نم سيل ةغلابلا ةمكحلا ىضتقم ىلع ةدحاو سفن
 « ىلو الاؤج ةقلخلاىا « ةاشنلا متملعدقلو ه9 ريسك الا حرطب ايهذىرخاو ةضف ةران ريصي

 الواف 9 بارتلا نم مدآ ةرطف ىه لبق و ةفضم نم مث ةقلع نم مث ةفطن نه مهنقلخ ىه

 اعنص لقا اهناذ اّمح ىرخال ةأشنلا ىلع ردق املع ردق نم نا نوركذتت الهف « نوركذت
 لاثلا قيسو:ءاوؤنالا نطبطخ وا ءاؤملا كبش

 دو>و هاك هولجلا دشكىع .٠ ىوبان تولخز ارام كنا

 كاخ ةدرب ريز مشوب ىور ٠ كاله مومس زا هكركيد راب
 نوريب دل ةشوك زا دراك . نوكف نك سم اب دناوت مه

 قدسنملا ابحيو ىلاوالا'ةأشنلا» ىريوهوة رمال ةاقتلا# بذتكملل بنسلار لكاس يفسأ زوو
 ١ مهلهج ثيح سايقلا ة ىلع ليلد ةي الا ىفو رورغلا رادل تسي وهو ةرخ آلا ةأشنلاب



 ههج مم. هج نورشءلاو عباسلا ءزجلا

 2001 22 ل شا 22222222225252

 "سني كيم .قيكإل ىاداكو باذعلا .ةدايزإ' ناي :هفو :نرشقلابوا.عوملا ةدش :ن٠ كنوطب

 ىا نوطبلا اهنم او*المت ناب نومزامت لب مسقلا ةلحت ”ىنثلا لك أي نم ىتكيال اك لكالا
 نوب راشف 8# برذعتلاف لخداىناثلاو رهظالوالاو ءاعءالانوطبواهنطب مكنم دحاولك "العب

 رجشلاريمض ريكذتو بلاغلا مكشطعل ثيرالب كلذ بقع ىا موقزلارحش ىلع ىنا 6 هيلع

 ريسفنلاك 6# مهلا برش نوبراشف 8 ةياغلاىف راحلا ءاملا ىا مكب نم © ظفالا راشعاب

 مايهلا اهم ىتلا لبالا ىعؤ مهلا برش لثم نوكيلب اداتعم ارش مكبرش نوكيال ىا هلبق ال
 عج اديدش امقس مقتوا توم ! نا ىلا :ئتورثالو .برتشتف  ءاقَستَسالا هشيإ اهدصإ ءادوه و

 مهلع طلسي هنا ىنعملاو ءايلا حصتل ةرسك ةمضلا تباقفو رمحو رمأك ميههلصاف ءايهو مها
 اوالماذاف لهااكوه ىذلا موقزلا لكا ىلا مه رطضيام مهتاش>ا ىف رانلا باهنلاو عوجا نم

 برش ىلا مه رطضِيام شطعلا نه مهملع طلس ةرارملا و ةرارحلا ةياغ ىف وهو مموطب هنم

 ىا اضيا باذعلا ةدايزل ناس هيفو شاطعلا لبالاب رش نربرشق مهءاعما -_ ىذلامملا

 هدجو اذا :هنع كم هاف انه اراخأءام: يرتشي نم :برشك, نولاضلا اهبا مكب ها ناوكمال

 هياف مهالا لما برش ام لثم هنم اونرشت ناب نومزلت مكناف كبرت 2 ابذعم املّؤم

 لهجلا يح ميم ءام برش ىف ئروهلابتوسفنلا ,طارفا ىلا ا ةب الا ىفو ئوز الاؤا ارش

 اشطعو اعوجالا ديزتال اهصرح ةياغاو لابولل ةثروملا تايهتشملا موقز لك ١ىفو لالضلاو
 با رتلاالا مدا نبا فوج ”العالو

 31و30 كيس لت تاتي! بزل ناقا [وياديجتك زك ناك

 مهقرز ىا © مهلزن 8 باذعلانم هنوقليام لوا ميّاو موقزلانم ركذ ىذلا اذه »
 ءازجلا مون ىا « نيدلا موب هل ةمركم رضح ام لزانلل دعي ىذلا لزنلاك ىا مهلدعملا

 رانلا ىف رادلا مم تنأمطا و رارقلا مهلنقتسا امدعب مهلاحم كنظ اف مهلزن كلذ ناكاذاف

 سيل هج ىف مهلدعيام نال ملأ باذعب ,مهرششيف ىلاعت هلوق ىف ك خم الام مكبتلا نم هبفو

 نقلملا مالكلا نومضمل ةررقم ةكلذفلا قيرطإ ىلاعت هتهج نم ةقوسم ةلمخلاو مهلةمركم
 ةرفكلا اهمأ نوقدصت الهف ىا #* نوقدصت الواف ؟انقلخ نحن  لوقلا تح ةلخاد ريغ
 وا ىثىف قيدصتلا نم سبل هفالخ نع ”ىني لب ةدعاسالو لمعلا هققحنالام ناف قاخلاب

 هسفننع ربخا اذا ىلاعت هللا نا معا ٠ ةداضالا للعب ودق:ءا ديالا للخبّدقت .نما: قاف كينلإل
 مو نوظفاحل هلاناو ركذلاانل زن نحت انا لاق امك هلامماو هتافصو هاذ ىلا هيرشي عبجلا ظفلب

 هللاانا ىلا لاق اك ةقلطملا هناذ ىلا ريشي درفملا ظفلب هسفن نع ربخا اذا 1 لاق

 لوس نأ ىنذبف دسلا ناك اذا اما و ىلاعت هللا وه ربخلا لئاقلا ناك اذا اذه نيملاعلا بر

 لديل هللاالا هلاال نأ هيي لاَس اذلو لئاقلا دي- وتل ىناناا كريشلا هماهمال مناال براي 3

 ١ هنوكْذَه ىا نوعا مل ارفا 00 هشدصت رهظإ و هديحوت نيعتف تا هنداهش ىلع

 اموىقوربخا ىنم متيأرفأ هلوقف دلولا اهنم نوكي ىتلا فطنلا نم ءاسنلا ماحراىف هنوبصتو
 تدئمو ريعال ىف ع , ل>رلا ىف ما يلاقي ىلاثلا هل وءذم ة.ماهفتسالا ةلمجاو كوالا درك نون

 لل احح حت حست اعلا 2

 ( 'ىثلا )



 ةعقاولا ةروس © ٠+٠ 56ج

 ةقايلا | ةمهلامركألو نقيلادرب اف سيلىتلا بكرملالهملا ةرحشب مهلالظتسا ناك ام ىنعي نيفرتم

 ةعلا دوجولاىف مهلوخد لبق تاذالاو تاوهشا!بج ىلع ةلوجلا ةيئاذلا مهتادادعتسا بدسبالا

 لزالا ىف نينكمتم ايندلاو سفنلا ةبحم ىف اوناك مهنال لهملا ةرحشب مهلالظتسا ناك اضياو

 يجن لكلا ايندلا بح) ملسو هيلع هللا لص لاق مك ايندلابحو سفنلا بح وه مظعلا ثذخلاذا
 1 هليق شةعاس ىه م تسر توهش سف تعاطا صح

 0 ىاج ىتدم يه 5 تسخ ايد رايشه د صر

 مريع هكى قو ايا # انتماذثأ 8 مهدانعو مهوتع ةياغا هي نولوش مهكر شعم © اوناكر »

 مدقتو ةرخم اماظع اهضعبو ايار لاو محالا نم انئازجا ضعب ناكىا هي اماظعو ابارت انكو هه
 هيلعلدامامف لماعلاو ةيفرظلاةضحمم اذاو ةيدابلاءازجالا نم هءالقناو داعبتسالا ىف هتقارعل بارتلا

 ثعبلاوهو اهلبق امفلمعيال ةزمهلاو ماللاو نادعبام نال هسفنال و نوثوءمللانئأ له ىلاعت هلوق
 ءايحالل نوركتم مهنافدب هراكنا صيصختل سيل روكذملا تقولاب اهديقتو راكتالل عجرملاوهو
 سلو ةياكلاب هلة يفانم ةلاح ىف هيلا همج وّس ثعبالراكن الاةيوقتل لب هلاح ىلعندللا ناك ناو توملادعب

 ةيضرعي موك لب اماظعو ابارتمهنوك لاح ىف لعفلاب ةيثوعبلاىف نيتيان' مهنوك مه راكنا رادم

 6 نواوالا انئابا وا © ةلاحلا كلت دعب ثعبلا راكنا ىلا ههجرمو هل مه دادعتسا و كلذ

 دنوش ثوعبم زينام نيش ناردبو ناردام يأ :قعب هنو وعل نكتسلا الع تطال ألا

 نءنيذلا مثالا نم 5 نرخ لاو نيلوالانا » قحلل اقيقحن و مه راكنالادر # لق 1

 امث زا ناينيشبو نا ريغ و امث ىابا زا نائيشس, هك ىتسردب ةيسرافلابو.؟ؤاباو ملا 00
 نم دشا مابا ثعبل مه راكتا ناك ثيح درلا ىف ةغلابم نيلوالا دقت ىفو ٠ امث ريغو

 ه نمض اك تواادعب «نوعومجلا» ىدوجولا بينرتلا ةاعارص عم مهمعبل مه راكنا

 ارئدلا هب تتقوام ىلا #* مولعم مون تاقيمىلا » لاق اذلو ىلاب هتبدعت ىدعف قوسلا ىنعم

 تاقملاوةضف متاذك نم ىنممب ةفاضالاو ةمايقلا مون وهو هدنع نيع» هللمولعمموب نه تدحو
 ايندلا:!ىبنت ا تاقيم: ةقاقلا موناو هنف' أذ قا" 1هنع ليت ”ىتلل ةورتشلا كقول!
 مارحالا تيقاوم هنمو ناكملل راعتسيدقو دودحلا تقولا تاقيملاف هنه ءزَج لواو هدنع

 ةكم لهال باطخلا #* مكلا مث ف امرحالا ةكم لوخد ديرب نه اهزواجنال تلا دودحال
 ه6نولاضلا اهءاهه ةينروا انامز ىخارتلل منو لوقلا تل“ لخاد نيلوالانا ىلع فطع مهءارضاو

 منهج لوخدو عملاو ثعبلا دعب قولك 8 ثعللاىا ه6 نوبذكملا 8 ىدهلاو قحلانع

 ىا هريسفت و رحشلا نايبل ةيناثلاو ةياغلا ءادتبال ىلوالا نم 46 موقز نه رحش نه ©

 نئنم سمللا ىفراح ماعلاو رظأملا هيرك رحش وهو موقزلا وه رجش نه لكالا نوئدتبم

 هالمعن اهناصغا ىهملا ةردس ةقيقحلا لهالاق نا ءرقلاىف ةنوعلملاةرحشلا ىهو ةحئارلاىف

 سب 6 نوثلاف  لالجلاولاممجاو رهقلاو فطللا أدبءىهف رانلالهال موقز اهلوصاو ةنجلا
 هذخأي امرادقم رسكلاب 'ىللاو عطق باب نه ءولمتوهف ءانالا "الم لاش ٠ ديشاب ناك دتتكرب

 ا

 ىا # نواعيلا لف ىنعملا رابتع اب ثينأتااو رحشلا كلذ نم ىل د اهنم 9+ "التما اذا ءانالا
 ل1207 جل 710117 دام د ستج طم تسب جسم مس بصمسمص



 هه نهم( 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ىروخ تمعن ىمب وا ماطف رد ه ىرورب_ ار ناويد ريش زرك
 ركذلاب فصولا اذه صيصختو انارف ابذع # نوب رششتىذلا ءاملا ا دامت ريخ « متأ رفأ »
 | باحسلانم ىا 6 نزملا نم هوغلزنأ متأ» 98 هبةطونملادصاقملا مها برشلانالهعفانم ةرتك عم
 ةيؤرلاوانتردَس هل 4 نولزتملا نحن ما بدعا هؤامو ضِسالا باحسلاوه ىلقو ةنزم هدحاو

 فانئئتسا ةيماهفتسالا ةلمخلاف ةفرعملاوا راصبالا نعم تناكناو ماهفتسالابةقلعم معلا ندع تناك نا

 مآللا فذحو هيرش نكميال اقاعز احام 6 اجاجا هاناعج ءاشنول 8 ىخرلا رابتخا وه اذهو

 موعطملااناىنعي دمفلاةبوعصو ةيمهالاىف بورشملاو موعطملانبب قرفلل ىلوالا ةيطرشلاىف

 بورشملان البق نم بعصأو دشأ هدقف ديعولاذاو بورشملاما ىلع مدقم اهتاينا عم انهه

 موعطملا .نه اعيمج ركذام نوركشت الهف #* نوركشت الولف 9غ موعطمللاعت هيلا جاتحي امنا
 سابعن.ا نعو ابذع هانلعج نا ىلع نوركشتالولفوا هءماةعاطاو همعنم ديحوتب بورشملاو

 ءاشام رطميف هيلا هللا ىحوب تاناوبحلا قازرا هنم لزنت ارحب شرعلا تن نا امهنع هللاىضر

 نم سلف هلبرغتف هل غ نا ءامسلاىلا ىحوبو ايندلاءامم ىلا ىهشب ىتح ءامس ىلا ءامس نم
 نؤوو واش ليككالا:ةزطقةأتللا قوق !لزنالاو ”اهعضوخ# هضت“كالم":اهسم "الأ نطقت" ةارطق

 رطملاناءامكحلا ضعي لاقو نزو الو ليكريغب لزت هناف نافوطلا موب نم ناكام الا مولعم

 لخدأوه مهضعب لاق ضرالاىلا باحسلا نهلزني مب احساا ىلا رحبلا نم هللاسوق را

 دالب ضعب نا ىلا ةراشا ةي الاىفو ايذع لزنيو احلام دع صيقرم رحبلا ءام نال ةردقلاىف

 سدقلا انف عئاصماىف رطملانمالا اهلها برشي الف ةيراج راهناالو رابأ" اهل ارسل يزعل

 نكما اذلو دالبلا هذهىف للضف ديزم بذعلا ءامالو اهو<وةسورحلاةدجو عشو فيررشلا

 ةابكتالاو اهيلكلاب جدل“ هناف قولالا ملعلاو ةفرعم ءام ىلا ةراشا اهيف و دابعلا ىلع هب هللا
 المدستكلا اداعق رعت 1 طخ عراطا» كافل كاملا لول سارا حاولو ل اهث“ د اذاطع طاع ذيل

 ركشلانم دبالفةلالضااو ةلاهجلاو باجتحالاو باجحلاب رشم نم ايراج احلم ءام دوهشلاو
 نافالوا ءاملا ىلا لصي نأ اماف ارب رفح نم نا ٍلعاو ٠ مكحلاو قئاقملاو فراعملا مف ىلع
 لصاحلا رطملك سيل ايذع هتوك ردت ىلعف.ابذعوا احلام ءامل كلذ نوكي نأ اماف لصو
 ناف ةقيقحلا ءاملع ملع لثمو موسرلا ءاماع لع لثم اذهف صلاخ ىهاط بيط هناقبابسا الب

 لوم اذلو الصا ماهلالاو ىحواىف ًانيكاالاو ىلاعت هللادنع نم نومهلم ءالوالاو ءادالا

 تامدقملا بينت ىلا جايتحا مهل سيلىركذت مهملءف هلكب اوصلاملعلاوه ةيفوصلا ملع نا

 ةثبع "ماا عتقلا تال دبالو كلذ ىلا جاته ىركت مهملع ناف موسرا ١ ءاملع فالخم

 ردقلا» اغلا + قوالا,.ةنيبعر تارت يناقتا كا اد انستا جلا ائتزتالا 1 دؤوؤ» كيف ذا

 نيعت هلورطملاب لزني حورلا نا ملعا مث . ءزح باصأ لزت اذاف رطملا لزني نه ىرد.الو
 نيعت نع ةرابع وهو حورلا ىلاعت هللا خفنب محرلاىف ةقلخلا مامت دنعف 0 ةأشن لكف

 فشكي مالسلاهيلع ناكو هكرد نع رصاق لقعلا نال خفنلاب هنع ربع نكل هروهظو حورلا

 اقلطم ةايحلل بنس ناك حور ىا حورلاف هيرب دهع ثيدح لوو راملا كوز دنع هسأر
 ب تا سل سس دم وأ

 ( يننف)



| 
 ا

 ةعقاولا: ةروص هه2 ممم
 د5- مح

 | مزاجريغ طرش وهف همزجمال اذلو عراضملا ىلع لخد ناو ىغمللول «ب ءاشنول هه هانفلسا
 شم ىلا رسك مطحلا 0 اماطح ِ عورزملا ىنمع عرزلا ّىل * ءانلعمل وه اندرأو ىا

 امدغي انفيشن ريلي كتج ايرباب هىااراإ بشع ىنمملاو ماتم" ذك اب لكل - (لمفتحل مش ءوححو مشهلا

 كلذ بيسب مترصف ىا # ملظف © اهعمج و هلالغ ةزايح ىف معمط ثيحم راصو هانتبنا
 وا لالا نم نوكيام نسحأ ىلع هوىدهاشام رثا هلاءوس نم نوجعتت « نوهكفت »

 ىصاخملا نم هلجال متيصأام ىلع نومدنتت وا هيلع متقفناو داهتجالا نم هيف متلعف ىلع نومدنت
 نونكف ”ىرقوثيدحلاب لقتتلريعتسادقو ةهك افلا فونصي لقنتلا كفتلاو هيف نونادحتتف

 | دعبل ااهمتأي ةرخا لثك معلا لثمب ثودحلا هئفو مدنتلاو ركفتلاو بحعتلا نكملارو نونلاب

 ةراحلانيعلاةّلاو نومدنت,ى ا نودكفتس موق ام عفتناف اهؤامراغذا مهانييف ءابرقلا اهكرتيو

 | لعاف نم لاح # نومرغملانا  ىضرملاو ءالعالا هب قشتسي راحلا ءاملاوهو مها نم

 | هتمذىف سلام ناسنالا مزاي نا ةمارغلا و انقفنا ام ةماغ نومزلمل اا نيلئاق ىا نوهكفت

 ! لب # كالهلاوهو مارغلا نم انيصاعم مؤشب وا انقزر كالج نوكلهموا برغملا ىف ام هيلعو

 | عنملاوه و دخلا نم نوعونمت ىا نودودجتال نودود#وا انقزر انمرح ه# نومورح نحن

 نا سنا نع ( ىور ) اذه انيلع دسفاملل نيد ودحم انكوا و تخمال و دجالو انل ظحال
 | مكمنءاف لاقف: داصتالا_شرام/لسو هيلع لإ لص لإ لوسر نم يلاقي مضره شر كااو كل
 | تعرز تّئش نا عرازلا انأ لو ىلاعت هللازاف نولعفت القأ لاف ةبودجلا اولاق ثرحلانم

 | أ رفأ مالسلا هيلع هللالوسر الت م ردلاب تعرز تئشناو جراب تعوؤ, تئشر نإ ءاملا

 اهريغبو بابساب عنو ىطعي ىذلاوه ىلاعت هللانا ىلا ةراشا ثيدحلا ىف ةيرالا نروب رجشام

 سفن امهتيدناف هوحنو بك و كلاك هريغ نمال ىلاعت هللانم ريثأتلا نأ دقتعي نأ وه ديحوتلاف
 ىصاعملايموق .لمع اذا نكلو ىرخا نم رطمأب ةئسام ثيدحلاىفو قزرلل ةعطاقلا .ةيصعملاب
 ثيدحلاىفو زاحبلاو ىفايفلا ىلا كلذ هللافرص اعيمح اوصع اذاف مهريغ ىلا كلذ هللالوح

 اهفالخىف هقيبضتف ةراهطلاىف قزرلا عيسدوت ناك اذاف ( قزرلا كيلع عسو» ةراهطلا ىلع مد )
 ىلع نوكي نأ اًتلطم قزرلا بلاطل دبالف ةساحنلاو ةراهطلا اذكو نطابو ىهاظ قزرلاو
 تاق ةراهطلاماود عم ءا رقف اوناك مهناف فلسلا رك ١ كاع اف تلق: نافراع ازد ةقلطظم ةوايط

 اوناك امتاوبقزرلا نم ىلصالا دوصتملاوهوب فلخلا نم رك ١ ىونعملا قزرلاىف.فلسلا ناك

 اوعنف كيلا راقتفالاب ىننغأ مهللا مالسلاهلعلاقاك تبقا مهراقتفا لامكل ىهاظلا ىف ءا رقف
 ةروص ىف ءاينغالا ىنَغا مهف رخ الاب نطابلاو ىهاظلا نه لكل اقببطت ىروصلا ىنغلا ىنع

 قزر نه قوزرملاف ءاينغالا ةروصىف ءارقفلا رقفا مهفص ىلع سبل نمت مهادعامو ءا رقفلا

 ( ىونالاىفو ) هفرعاف همرحنم مورلاو ضوبفلاو مولعلاو تادراولا نه حورلا ءاذع
 هقزر نم اولك تفك قح هكناز ٠ ىهر ىا تمكح# ندرك نان مهف

 تبقا ذنشاين تريك ولك ناك +: تدثسص رد دو. ”تمكح قح قزر

 2 حس مسسمسمسلاب سمسم ممم د
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 ه1 7: 5# زورشعلاو عبرز

 لا راش[ يالا و ادروإ ادب نح الا مااسآلا هلع ملسملاو سلا نم ؟ سو موك
 تالمهاعلا نع ةغراف اهنك اسل ةصغنملا تارودكلا نع ةيفاص نيبرقملا نيقاسلا تانح نا

 نع مهل قحلا ىلجت قحلا نهالا نوعم.الو قحلا عم الا اهلهأ لوّشال اهينط اقل ةسبعملا
 ٠ تامركلاو تابرقلل نمضتملا تاف الا و صئاقنلا نم ةمالسلا ىلع لمتشملا مالسلا همسا

 ىفوت ةليلالامانملا ىف هرأ لف دهشتسا نبا ىل ناك لاق هنا نيحلاصلا ضعب نع ىكح ام ةيلاعلا

 تلقف ةلبللا كلت ىل ىءا رت ريشع ىتثالا .افلخلا عباس وهو هنع هللاىوضر زيزعلادبع نيإرمب

 كي ءاجام هل تلقف قزرا هللادنع ىحاناو تدهشتسا ىنكلوال لاقف ايه نكت ملأ ىنإي

 ١ كمح لع ةالصلا رض وألا دءهشالو قيدصال و ىى قس ال الأ ءامسلا لهاىف ىدون لاَقذ

 نيمرلا ىف تدهاش ريقفلا لوقب ٠ مكيلع لسال مكتثج من ةالصلادمش ال تن زبزملادبع نب
 ف انأ تيمعلتس ىد صعب ىلع مهضعإ مالسو فاوطلاو تاواصال حاورالا روصح نيش رمشللا

 كلذ ىلع دما هللو ةعبرا ةكئالملاو ةعبرالا ءافلخلا ىلع ليث ا ربج ماقم دنع ىلعالا رحسلا

 0 هنادي قيابال الاس نال د هبانج وح نمرلا نم مالاس د

 ليصقترثا ةلضافلا مهنوؤش نم مسقتلادنع لمجأ ام ليصفت ىف عورش# نيعلا باككاو
 مهلام ىرد ل ىأ ِِي نيعلا باحكسأ ام ل هلوق ةلمح هريخ ادت وهو نيفاسلا نوُؤُْش

 ف ىا  ردس ىف هي مهساحم لما وك و مم افص لضاوف تثتيسإ ةكربلا و ريذا وم

 قؤاخم ايندلا ردس ناف ايندلا ردسك ال كوش ىذربغ ى 4# دوضخم 8 ردس ىف

 رد_س هلوقف هنع عزت و عطق ىا رو كيزهدسإ هن اك كوش الب ةنلطا رودس و: !كزوتب

 كوشلا عاطقنال بيس دضخلا ناف ةيبيسلا ةقالعب زاحموا هيبشتلاىف ةغلابملا باب نم اما دوضخم

 رم وهو ىقيلا رحش ردسلاو هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح نم هجولا اذه ىلع

 ليلق. .رجش ردشلا !تادرفملاعْفَو ضرحلا ةقرو ند نوذَي برعلاددع بوبحم فورعم

 مهضعب لاق اهميعنو ةنلا لظل لثم كلذ لعش هي لظتسيو دضم دقو لكالا دنع ءاذغلا

 لوكا أم اهلك لب هريغو ءالقابلانم ايندلا ىف نوكي اك فلغ ىف ةنإلا رمت نم ”ىث سبل
 ىلع هضعب بك ارتو هلمح دضأ دق « دوضنم حلطو # هيلا روظنمو مومشمو بورشمو

 راك ق اروا هلزرحش, وهو نوملا|زجش وهزو ةزراي قوسل تسنل هالعاىلا هلقسا نم. ضعب
 ةحن ارلا ةبط ةمظتنم ةريثك راونا هلوناليغ ما وهوأ راغص ردسلاقاروانا م دراب لظو

 حلط هيشي رحش ىدسلا نعو 'ىش هنم لكؤيال ناك ناو ةئيزلاو ةهزنلا هزم برعلا دعس

 حلطلا هيف بحمم داو فئاطلا لهالناك دهاجم نعو لسعلا نم ىلحا رمث هل نكلو ايندلا
 اهفو ىلاعت لاق دقو .ةي الا هذه تازنف ىداولا اذه لثم ةنلاىف انل تبلاي اولاقف ردسلاو

 ةنلا حاط لضفو هلثم نوبحبو مهجعيام موق لكل رك ذف نيعالا ذإتو سفنالا ىهتشنام
 دتمت # دودمم لظو # ايندلاىف ام ىلع ةنملا ىفام رئاس لضفك ايندلاىف ام ىلع اهردسو

 ( صقشإل )



 ةمقاولا ةروس هه م٠٠ 8>

 هراب ركيد دروخم دهاوخ ةكنادنج تش سي نايرب عيوديدق ىيوهتخي ىيدوش تمسق
 محلو نوريخت_ امم ةهكافو لاق امنا ةمحقملا ةلئسالا فو ٠ دربربو دوش هدنز قح تردقب

 رظنلل اضيا نوكت لكالل نوكتاك هك اوفلا نال ٍباوحلاو نيظفللا نيب رباغف نوهشي امت ريط
 نكي مل الو ضعبلا نود هنا زجا ضعب لكا ىف تاوبشلا فلتخف ربطلا مح اماو مشلاو
 ادعي وا نادلو ىلع فطع * نيعرو>و © لاق عاملا نم قرأ كردشلاو لك الادعب

 ءاضيبلا سو ءآ روح عمح روحو ءاسن ىا نيع روح مهلوا اهفو ىأ ربا فوذخم
 نيعلا ةنسحلا ةعساولا ىهو ءانيع عج نيعو اهداوس ةديدشل او نيعلا ضايب ةديدشلا وا

 ةفص #* نونكملا ولؤللا لاثم 'اك 8 ىناعملا نيع ىف اك ةكئالملا حببست نه نقلخ نهو
 امع نوصملا وا نيعالاهرت ملو ىدبالا هسمم مل ندنملا قزوز 54 وان رؤلب

 نا ىلع لد ءافصلاو نسحلاب مم ازج فصووف غلاباملو ءاقنلا و ءاقصلا ىف هسندي و هبرضي

 6# نولمعي اوناك ام ءازج ه8 لاقف لمعلا سنج نم ءازجلا نال كلذك تناك مهل انعا
 الا ناسحالا ءآزج اف ايندلاىف ةحلاصلا مهل امعأب ءازج هلك كلذ مهم لعفب ىا هل لوعفم
 | هتحر و هللا لضفف ةنإلا لوخد سض اما و لامعالا ردق ىلع ةمقنم لزانملاف ناسحالا

 | بارششلا نم برششيو ذيذللا محللا نم لكأيو ةنللا لخدي نأ ىف عمط نف لماع لمعبال
 عمس تشم اذا ءآ رولا نا ( ىوربو ) اهجاوز هجو رث نيعلا روحلاب عتمتشياو ”ىنهلا

 كحضي توقايلا دقع نا و ادعاس نم ةروس الا ديجي و اهقاس نم لجالملا سيده |
 حيبستااب نانوصت ىا نا رصت ْولْؤل نمامهكأ رش بهذ نم نالعن اهلجر ىفو اهرحت ىف
 ببطلا نم انول نوعب- و ىرخالا نول ىلع ةلح اهنم تسيل ةلح نوعبس ةأ سما لكىلع
 ةجوسنم رمحا توقاي نم اريرسس نوعبس ةأرما لكل رخ الا نول ىلع نول امنم سبل
 | ةكيرأ نوعبس اشارف نيهبسلاقوف و قريتسا نم اهتئاطإ اشارف نوعبس ريرس لك ىلع ردلاب
 دجم ماعطنه نول امهبف بهذ نم ناتفح ةفيصو لك ديب ةفيصو نوعبس نهنه ةأرما لكل
 رمحا توقاينم ريرس ىلع كلذ لثم اهجوز ىطعيو اهلوال اهدجمال ةذل هم ةمقل رخال

 بطخا لوي هللا همحر ذاع» نب ىحب ناكو رمحا توقايب حشوم بهذ نم نا راوس هيلع
 ةاحخ اهل كيسا و ايالبلا نارود اهبرخمال راد ىف امم سرعأ و ايانملا كنم اهلسنال ةجوز
 رارسالا فشك ىف اك نارفعزلا نم نقلخ نبا (ىورو ) ايازرلا نارين اهقرحال
 نم هدتعي الامو طقسلا اغللاو وغللا سوماقلا ىف لاق الطاب ىا « اوغل اهف نوعمسيال ©

 ىرحبف ركفو ةيورنعالدروب ىذلاوه هبدتعيالام مالكلانموغللا تادرفملاىفو هريغومالك

 ىا مثالا ىلا ةبسنالو # اهنأتالو وه رويطلا نم اهوحنو ريفاصعلا توص وهو اغللا ىرحم
 باوثلا نع ةئطبملا لاعفالل مسا مثالاو عامسالو منأت الو ايف وغلال ىا مما مهل لاَهيال
 ىا عطقنم ءانثتسالاو البق نم لدب « امالس امالس  الوق ىا # البقالا ظ مانا عجللاو

 ىلوالا ةتوملاالا توملا ابف نوقوذيال بابنم وهوا امالس امالس الوق اهبف نوعمسي مهنكل

 دعب امالس نوملسيف مالسلا نوشغي مهنا مالسلا مهع امس ىنعم و لاحماب قيلعتلا نم هناىف
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 ن.ذلاوىلاعت هلوقل رافكلامهو مهلاوحا ليصف ىف عورش 6 لامثاباكاو © رابخالا ضعب

 مهلام ىردتال ىا « لامثلا باحصاام  ةدصؤم ران مهيلع ةمأشملاباحصا مهاننإن اب اورفك ؤ
 بقت ىهو ماسملاف ذقت راترح ىف مه ىا ه مومسهف © ةمايقلامون لاخلا ةدشو رشثلا نم

 راهللا ىف ابلاغ نوكت ةراملا م رلاموملاسوماقلاىف لاق داكالاو داسجالا قرحت و ندبلا
 ةرارحلا ىف ىهانتملا ءاملاوهو 4 ميمحو © راهلاب نوكت دقو ليللاب ةرالا خرلا رورحلاو

 /ىش لك نم دوسالاو ناخدلا:مومحبلاناف ميما دوسا ناغند-نم © مومحم نف'لظو ف
 داوسلا ديدش ناك اذامومحم دوسابرءلالوقت محفلاوهو مشلاب ةمانم لوعش سوماقلاىف
 دوسالا ةنلاىف نوكيالاذلو دوسا اهبف ”ىش لكو دوس اهلها و ءادوس راذلا كاحضلا لاق

 هذهىف عئاشلا ناخدلا برش نع ريذحت هيف ريقفلا لوش ٠ بجاحلاو نيعلارافشاو لاخلاالا

 ةريثكلا لثاوغلانم هبرششلامعم هيراش قوف لظلاكنوكيو هبرش نيح عفترب هناف راصعالا
 ةميلسلا عابطلا هئبختسي امم وهذا ه.ىلتبا نمل ةيفاعلا هللا لأنف اهركذ عضوم اذه سبل
 ىذا نم عفانالو 6 مر كالو # لالظلا رئاسك ه6 درابال في ريسافتلاف فرع كك مارحوهو

 هنع ىف مث الظ هامس هنا ىنعي حاورتسالا نم لاطلا" معاوا ام الذب قن هيلا وأب نمل رحلا

 لكلةفص مركلاو لظب سيلهنا قيقحتل رلاىذا عفد نع هءربع ىذلامركلاو دربلاةفيصو

 ةحارتسالا لصحم مل ناو رحلا ىذا عفدو هن دوربل نيتدئاغل دصش لظلاو هءابىف ىرحنو ىذريام

 اهلاىوأي نم ناف ءاوهلا اف كرحتال ثيم فارطالا ةدودسملاتويبلا ىف نك همدعل دربلاب
 مهناو ةمأشملا باح اب مكن هيفو اهدربب حورتسي مل ناو سمشلا رح ىذا نم اهب صلخت

 كلذ لبق اوناك مهنا 88 ةنإلاىف مهدادض ”الوه ىذلا مركلاو درابلا لظلل نولهأتبال

 هتفطا ةمعالا هتفرتاو عن ح رفك فرت لاَه باذعلا نم ركذ امب مهالتبال ليلعت 6 نيفرتم

 سوماقلاىفاك عنمي الف ءاشيام عنصي كورتمل ركل قارالأو ىلا لع نصا نذل هتنللا “و

 تراشملاو لك ملام ملا عاوتاب نيمعنم ايندلاىف باذعلاءوس نم ر ر" ذام لبق اوناك مهنا ىا
 اوناكو» اهضئاقنءاوب ذع مرجالف تاوهشلاىف نيكمهنم ةعركلا تاماقملاو ةيبطلا ا

 ثنحلا مالغلاغلب مهلوق هنمو كرشلاوه ىذلا مظعلا بنذلا ىا #* مظعلا كذلئا ل نورضن

 بذكلا انه افنطا مهضعل لاقو اهفر فاللخ هلع ىف ثن>و بنذلاب ةدخاؤملاتةوو محلا ىا

 قام اذهىلع لدي ريقفلال وس «٠ توم نم هللا ثعبيال م م رش عه هللاب نوفلحم اوناك مهنال

 ا اك ' هنا عم معاذع بلس 1 ةككللاو نوذكلا نولاضلا اها مكنامت هل وق نم

 كلذنا ىلع هيبنتلا نينعذم نيركاش كلذ لبق اوناك مهلا لهي ملف مهاون' ببس نيعلا باحساىف
 لدع ىللاعت هنم باقعلا ناو رك اش ركش و عببطم ةعاط هبجوتستال لضف ىلاعت هنه باوثلا

 باجحلاو دعبلارا مو.سولا ةراشا ةب الاىفو املظ كانه نا نظي باقعلا ببس ىلعي مل اذاف
 ةرارح نكسيالو لالظلا رئاسك نيقيلادرب هيفام لهملاةرحشب لظو بضغلاو ربقلاممحو

 راخزو اهتيزو ايندلا كرت ىلعمهميعيىتح اًضيا ةمهلامرك هيفامو !متاذلو ايندلابلط نه مهثطع
 : 0202 كش نا ا 7 كلذّلبق اوكا عاورتساالاو.ةحارتسالا "رم انف“ تدلام اسدلا,ءوم لوءلطن نولاز ال لياهق

 ( نيفرتم )
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 ةما مه ىا 4 نرخ الا نم ةلثو نيلوالانم ةلث © ان أشناب ةقلعتم 4 نيعلا بامحسال

 ىيف تما نه ناثلثلا ىا ( ىتما نم اعيج مه) ثيدحلا فو نيرخ الانه ةماو نيلوالا نه

 نامزلا رخآ ىفىرخا ةلث ةءالا رئاسو ىلوا ةلث مهارجم ىرج نمو ناسحاب نوعباتلا اذه

 هيلع هللاىلص هللالوسر ج رخ لاق هنا امهنع هللاوضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعو
 هعم نالحرلا هعم ىنلاو لجرلا هعم ىنلا رع لعحف مثالا ىلع تضع لاقف اموب سو

 ليقف قفالا دس انيفكؤيا دا وس تأرو دحا هعم سيل ىنلاو طهر هعم سيل ىنلاو طهرلا

 ءالؤحت عمو كتبا ءالؤه !ىلاليقفرقفالا امس ابتكر اداؤسثياررعرا تكسو زاد كج وافتح
 نع هنع هللاوضر دوعسم نبا هللادبع ةياور ىفو باسح ريغب ةنحلا نواخدي افلا نوعبس

 ىسوم ىلع ىفأ ىتح اهعابنأب ةلإللا ءايبنالا ىلع تضيع لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 ءالؤهنم بر ىا تلقف ىنوبجتا مهتيأر املف مهنم ةعاجىف ىا ليث رسا ىتبنم ةبكبكى ف
 كني نع رظنا لبق ىتما نيأف تاقف ليئاآرسا ىنب نم هعم نمو ىسوم كوخا اذه لبق
 ةراجألانم ًاتناموهو فتكك برظ عمج وهو لاجرلا هوجوب تدسدق ةكم بارظ اذاف
 بر تلق تيضزأ كتما ءالؤه ليق.سوماقلاىف اك زيغصلاوا طسنملا لبجلاو؛هفرط: دحو
 تيضرأك تما. ءالؤه ل يق. لائيراامؤجْؤ دس قفالا:اذاف كاسي نعارظن لزق تنشو ثر شو

 مهيلع باسح الب ةئجلا نولخدي افلا نيعبس ءالؤه عم نأ ليقف تيضر بر تيضر بر تاق
 مترجم ناو اونوكف نيعبسلا نم اونوكت نأ متعطتسا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا بأ لاقف

 اسانا ةمث تيأ ردق ىناف قفالان اونوكف متزجت ناو بارظلا لها نه اونوكف مترصقو

 مدرم احن مديد نم هكقفا لها زا ديشاب سب ديب زجاع رك ١ ىنعي ٠ اريثك نوشواهتي
 ةشيوهلاو طالتخالا ةشوهلاو ريثكلا ددعلا شوهلا سوماقلا ىف لاق ٠ دندو» طلتخم راسب

 روصقم شاوهتعمج ثيدحلاىف شوابتلاو سانلا نم تاماملا مضاابتاشاوهلاو ةطلتخلا ةعاملا

 مهشواهو اوعمتجا هيلعو اوشو اهتك اوطلتخا اوشوهن و شوهلا نم لاعفت شيواهتلا نم
 ةلئالتمثةنْللا لهارطش اونوكت نأوجرال ىلا ملسو هيلع هللا ىلص لاقدنا ( ىورو ) مهطلاخو
 نه ريثك راربالا نا اذه نه لصحت ىذلا ريقفلا لوش ٠ نيرخ آلام ةلئو نيلوالا نم
 ةمالاءذه نم ريثكف نوشاسلااماو ةماسلامئالانم اذكو اهرخاواو اهلثاوا ىف ةمالا هذه

 هللاهحر ىرصبلا نسحلالوق اذكو ةمدقتملا ةيآلا هيلع تلد كاهرخا وا نود اهلئاواىف

 اوناكو مكيلع هللامرح ايف مكنم دهزا مهل للا حا ايف اوناك ايردب نيعبس تيارا تح

 ١ ءالؤهلام اولاق كرابخا اوأر ولو نيناجي مئلق مهومتيأ روأ ءاخرلاب احرف مكن دشا ءالبلاب

 لالحلا مهيلع ضرعنا باسحلا موب نونمؤيال مهنأب اومكح مرارششا اوأر ولو قالخ نم
 مهلامضنا ناف ةفلاسلا مثالانم نوساسلا اما و ىهمنا ممولق داسف نم افو> هوك رت لاملانم

 ناو متالا داهز نا كلذو اًساس هانققح اك الفالاو ةمالامذه قباسنم كا مهف ءاسنالا

 هذهاماو اولق نيقيلاىل< مه رثكا رارقتسا مدعل مهنكل ةءالاءذه داهز نم هك اا

 ىفدرواك نا ءرقلاب ماصتعالاو داقتعالاو نيقبلا ىلع مهناشا اورثكمهلا ةسنلاب مهتاقنف ةمالا



 © م١٠ #8ج نورعفعلاو عباسلا ءزجلا

 زئاجم نك نأدعب ©« نهانامذ ف ىلاعت هلوق كلذو امتع تناك نادعب ادولو و ازوجم
 راهلا لوا ةركبلا بغارلا لاق حتفلاب ةراكلا ردصملاو ركب عج ىراذع ىا # اراكبا »

 تيمسو ركب لجمت» لكل ليقف راهلا تاقوا رئاس ىلع اهمدقتل ليجعتلا ىنمم ابنم روضتو
 ديرأ نا ىتفملا ىدعس لاق ءاسنلا هل داري امف اهماع اهمدقتل بيثلاب ارابتعا اركب ضتفت مل ىتلا

 | ىنعمب وهف ةداعالا هب ديرا ناو لاح اراكبا هلوقو قلخلا ىنعمي لعجلاف ءادبالا ىنعم ءاشنالاب
 نه دارملا نا ىلع اراكبا نه انلعجف هلوق لد مهضعب لاق ىناثلا هلوءفم اراكباو ريبصتلا

 نمنال ةنطا,روخ نم :نسحاو لضفأ نهوركب اهنا مولعم:ءادتنا ةقواخلا نال“ .ايندلا ءاسن
 ةسئاغ دنع زوجت تلاقا .هنع هللا وضر نسحلا نعو روحلا فالخم ايندلا ىف تاحلاصلا نامس
 ةنلطانا نالف ما اي لاقف ةنللا ىنلخدي نأ هللا عدا هللا لوسر اي يعاد ىنب نم اهنع هللاىضر

 أرقو زوجعب ذئموي تبل اهنا اهوربخا مالسلا هيلعلاقف ىك ىهو تلوف زوج اهاخدبال
 لقنتلا ةنسحلا اهجوز ىلا ةيبحتمللا هو لوسر عمج لّسرك ورع عج # ابرع و ةيآلا

 تادرفملافو نس>و جنَعو لكشب اهجوزا اهتحننيس برءلاو نيب اذا برعا نه هقاقتشاو
 ىبربع نومالك ابررع ريسافتلا ضعب ىفو اهجوز ةبحمو اهنفعنع اهلاحم ةبرعم ةبورع ةأرما
 تايوتسم ىا ىبرت ىهو كعم دلو نمو نسلاو ةدللا ىهو رسكلاب برت عمح # ابارتا »
 ىلع عرذا ةعيس ىف اعارذ نوتس ةماقلاو نهجاوزا اذكو ةنس نيثالثو ثالث تنب ندىف

 ىردلا بك وكلاك مهرخاو ردبلا ةليل رمقلاك مهتسحا نولوحكمدرج بابش مدآ مهبا ةماق

 ناكامو نوطخمت الو نوقزييال ههجو ىف اههجو رصيو اههجو ىف هجحو رص ءامسلا ىف
 ءايردع نيعبس ةادغلاف ضتفيل لجرلا نا ) ثيدحلا ىفو دعبا وهف ىذالانه كلذ قوف

 ءاروح ةئامسمح جوزيل ةنإطلالهانم لجرلا نا ) مالسلا هيلع لاقو ( اراكبا هللا نع دعا

 (ءامدلا قب ءزبع راطقم» نيم !ةدصتاو .لك قئاعي ذكبا ىلا ةينامتو كي>ىفالا' ةقبزاو

 درزي ار هزوجتو دنه دره وشيو ديزاس نس نيدب شا تشهبار هلمح هكمدروا ناسردو

 صهوش رك او .دنهدت شهم لهازا ىضعس ايندرد دشاب هتشادن ىهوش رك ١ نس نيدب .دنتك

 ناتشم زا ىّاروا نوعرف اوما نوع مدرك تشبم لها زاوا ىهوش اما دشاب هتشاد

 هتشاد ىهوش كيزا هدايز ركاو دنراد ىنازرا وديزاب دوب ىتشموا جوز ركاو دنهد

 هل ىذلا ةنملا لها ىندأ ) ثيدحلاىفو دننك درمان نيرخا جوزب دنشاب تشم همهو دشاب

 ١ 6 توقايو دجرزو' ْولْؤل نم ةبق هل بصابو ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ نونامت

 ءاملاو راجشالا ةريثك نعلاب دلب ءاعاصو ماشلاب دلب محلاب ةسالا ( ءاعنص ىلا ةيباجلا نيب
 كرك ادق هللارك ذسلاجم نه سلج نه 5 هللاىلول ءاروحلا لونا )ثيدحلاىفو قشمد هبشن |
 هللاىلا ىنطخم كلاما نب دعاق تناو ىبارتاو ىحنعو ىلالدب كيلع تفرشا زيزءلاهب |

 كمرك او كب ىنمرك ١ ىذلاو ىدج لدعي ناك كدجوا قوش لدعي ناك كقوش ىرتف
 ىنكمركأو كي ىنمزك !ىذلاهللدماف ةيمنيعبس هللاىلاكتبطخالا ةيم هللاىلاىنتيطخ امى

 ( باححسال )

 تناك نادعب ةباش اهلعج لاقف حالصلا كلذ نع نسملا لثس هجوز هلانحلضاو ىلاعت لاقف

!ِ 



 ةعقاوأا_ةروص ه©# ٠٠١ 28ج

 ىذلا 'ىشال لوقت برعلاو سمشلا عولطو رحفلا عواط نيبام لظك توافتس الو صقتناال

 ( اهءاطشال ماع ةئام اهلظ ىف بك ارلا ريسي ةرحش ةنلا ىف ) ثيدحلا ىفو دودمم عطقنيال

 نو دحتيف ةنللا لدا املا جر قاس ىلع ةنحلاىف ةرحش امهنع هللاوضر سابع نا نعو

 ةرجشلا كلت كرحتف هنا نم احير هللالسريف ايندلاوهل ىهبشيو مهضعب رك ذتبو اهلصاىف

 لوقت ظفحلا نع ةرابع لظلا نا لمتحمو رارسالا فشك ىف لاقو ايندلاىف ناك وهل لكب

 هنم دارملا لب ريقفلا لوَش ٠ ىهتنا كانه سمشال هنال هفنك ىف ىا نالف لظ ىف نالف
 تناكوةحارتسالل لظلا ىف ءرملا سلجم امنا هنال اليلظ الظ مهلخدنو ىلاعت هلوقىف م ةحارلا
 ناطلسلا مالسأاا هيلع هلوق هنمو سمشلا ةرارح ةيلغو مهدالب ىف هتلقل هيف نويعرب برعلا

 ىا هلالظ هللا دم مهلوق هنمو هلدع دنع عرتْدي ىا مولظم لك هيلا اهوادشواىف قال

 بكسي # بوكسم ءامو مهلك سانلا ىلا ةحارتسالا رثا لصي ىت> هتفأرو هلدع لالظ

 ريغ ىف ضرالا ىلع ىرجم لئاس بوبصموا بعت الب اودارأ امفكو اًواش ابا بصيو مهل
 ريغ افوشكم !ىهاظ هوك نع ةرابع اما اريثك ابوكسم ءاملا نوك ىنعي عطقنسال دودخا
 كربلاو راب الانمبرعلا ءام رثك او ايزاج هنوك نعوا.تايفيكلاو نكءامالا نظعإن: ضخ

 ىرخحم ىتح ىراجلا ريثكلا ءاملاب اودعوف ءاشرلاو ولدلابالا ءاملا ىلا نولصي الف بكسن الذ

 | كتبو نزدلإب لح الي روضتنام_ىصقأي نيع ال !!لاع لثمر 16 كيتعالا_ تف الغ ولف
 | امهناب نا امكف ىيلاحلا نب :توافتلاب اناذيا داويلا له“ ال روصتبام لك اي نيعلا باحصا
  ةعوطقمال 98 سانجالاو عاونالاب سحب و ةريثك ةهكاذو  امهلاح نيب اذكف انوافت
 هوجولا نه هجوب املو انتم نع # ةعونمم الو 8 ايندلا هكاوفك تاقوالا-نم. تقؤاف |

 عنمي طئاحو اهلوانت دصَم نمىذؤي رحشلاىف كوشو هب ىرتشي نم مادعلاو لوانتملا دعبك

 اهماكم هللالدباالا ةنحلا رامث نم ةرم تعطقام ثيدحلاىفو تاروظحلانه اهوحو لوخدلا

 ىا# ةعوفرم #8 طسبىف مه ىا شرفوطسببام وهو شارف عمج  شرفو  نيفعض
 ةعوفصموا ماع ةئامسح ةريسموهو ضرالاو ءامسلانعب اك اهعافتراو ةعفن ىموأ ردقلا ةعبفر

 ةأرملا نع رازالاو سايللابو شارفلاب ىنكي ثيح ءاسنلا ىه شرفلا ليقو ةرسالا ىلع
 هيلعلد كن ارالا ىلع نهنوك اهعافتراو اشارف.ةأرملا ىتسف (:شارفلل دولا لإ تيدحلا فو
 ىه ىتلا شرفلا رك ذ ةلالدل نه رمضا لوالا ىلعو « ءاشنا نهانأشنأ انا © ىلاعت هلوق

 ةداعاو ءآ دبا دالو ريغنم اديدج ءادتنا نهقلخ ان ًادتبا ىنعملاو ةنيب ةلالد نوملع عجاضملا
 امكف ةداعالا اماو ةدالو ريغنم ةنطاىف هللا نهأشلا نهال روحلاىف امكف ءاديالا اما :

 ( اطمش زرئاجي ايندلارادىف نضبق ىناوللا نه ) ثيدحلا ىفو زئاجت ةضوبقملا ايندلاءاسن ىف
 صمرلاو .ءاصمر عج ( اصمرا داوس هطلاخم نأرلا رمش .ضانب اطمشلاو ءاطمش عمج:.|
 دحاو داليم ىلع ًابارتأ ربكلا دعب ىلاعت هللا نهلعج قوملا ىف عمتجم خسو كيرحتلاب |

 كلذ اهنع هللاوضر ةشئأاع تعمس املف اراكبا نهودجو نهجاوزا نهانأ الك ءاوتسالاىف

 مالسلا هيلع ايرك زب ايندلاىف هللالعف دقو عجوكانه سيل مالسلا هيلعلاقف هاعجواو تلاق
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 ه2: 55 نورسملاو عباتلاا ءزجلا

 زاويمإلا امسعك# قوملاةذو نسوماقلا: فك ةفاصولادح نوزواخجنال و ادبا نوهره الوا

 | اهل ىرعال ةينااب ىا صهاوملا و بهذلا نم « باوك أب 8# ةيناطحق ةغل ةدالخلا

 رشم قلافاههءاراقلا/قوميالو اهلا مؤطزرخال سأرلا ةمساولا قيدابالا ىو مطارخالو
 نزلة: سل وانتو! ةلالا :قرعالانالا أ: لوخم نأ جاتحي الف اهنم دارأ عضوه ىا نم

 ةيمجا اهمنالبقو هنافصنم هنول قربي موطرخو ةورعهل ىذلاوهو قيرا عج © قيراباو ©

 لسغل قيربالاو هريغو ءاملل بوكلا لاّقيو مطارخو ىرمع تاذ هين اب ىا ٠ زيربآ ةبرعم
 ةيراج رمح نه ساكبو ىا « نيعمنه ساكو ف لاق اك رْملا برششل س“اكلاو ىدبالا
 يكد الو خقلناكشا رعت ايندلا وشك كتل رخال نفخ نأ, نيا" نّوَسلاّعَم
 رش اهف ناكاذا حدقلا س“اكلاو رمح نم راهناو لاق اك ةيراج ةريثك ىه لب ةبعوا ىف

 0 اهارت ةرهاظ 0 لعافلا ىنعع ليعف وهف ىرج اذا ءاملا نعم لاه حدق وهفالاو

 هصخشاذا هناع نه ةنياعملا نم لوعقم ىنعع نوكيف ىراحلا صضاظلاوهو نيمعملا 00

 قاتملاو زج ىاللا _نهاونهلاثا ءاملاغمو انشط: ءاللا ”قدملانتؤماقلا ااا هندي ةاكْرَسَو
 س'اكلا درفا و قيدابالا و باوك الا عج فيك تلق ناف ىداولا ىف ءاملا ىراجت مهلا
 نوب شياو: ةداعستملا "قالا قارا, قودغي مهناف برمشلا لها ةداع ىلع كلذ نا باوجلاف

 ديدحلاو جاجزل اك ةلصلا ماسجالا ىف قش عدصلا 6# اهبع نوعدصيال # ةدحاو س"اكب

 رجحفلل عيدصلا هنم و عجولا نم سأرلاىف قاقثنالا وهو عادصلا ريعتسا هنمو امه وتو

 مهعادص ردصيال هتققحو ايندلا رمح نم كلذ مهلاني م عادص اهءرشش ببسب مهلانبال ىا

 لوبلاو “ىقلا و عادصلاو ركسلا لاصخ عبرأ رخخلاىف امهنع هللاىضر سابع نبا لاق اهنع
 بهذيال نتن وززكسيال فل 7 روفزييالو 2 ىذا الي ةذل ىه لب ةنلعا مح وكلنا

 نم وهو لقعلل اما دافنلاف هءارشوا هلقع دشاذا براشلا فزنا نه مهارش دفنوا مهلوقع

 تريخن لاش © نوريخت امم ةهك افو 9 ةبحصلا لتحت اهداف: ناف بارشللوا ايندلار مح بويع
 فطغوهو رابخ اهلكو اهناولأن م هلضفاو هريخ نوذخأيو هنوراتخم ىا هريخ تذخلا 'ىثلا
 ةحصلا ظ فحل الاذزإت راغلانم لكؤيام وهو ةهك اب نادلو مهلع فوطي ىا باوك أب ىلع

 نم هلوانتب ىذلا ايندلا توقك كلذ سبلو ةنملا ىف ءاذغلاب ةحصلاظفح نع مهئانغتسال
 مب منتي ىتلا تلال وك مأمن اعف الوات ةطناازبلا !ةواعا وهوا هلك اقل هيلع ا قيس نرخ للطبق
 مه دنع زءيو لبالا نامحلب نوءسوتب برعلا تناكو مادالا ديسوه ىذلا محللا ركذ مث

 ريط محلو © ليقف اهودعوف كولملا دنع اهب نوعمسيو موحللا بيطأ وه ىذلا ريطلا محل ١

 نيهراك الو نبرطضمالاهل نيهشم اهول وانت, اخوبطم وا ايوشم نونت ىا © نوهشيإ اما
 ىنوط خاشرب ناشبا شيبردو دباس عرج دنشاب هتسشن ناو رن نائمؤم هكدوب نأ نزاع ْ

 جيه و ما هديشحت ناءزا عفش تسين همشح حيه هك! نم . ع حم ظ

 نفر تيسابجشلوكر هع نيرشوشو نما [كشتوكل ءانمذ راو نإ هول زا تملا هود
 تت

 هسدتفا ناوجيتاطب وددرك ردىبوط هلي نازا يلع كي اريو تشوول ىشمب |

 ( تمسق )



 ةيقازولا ارو هي مما 52>

 ةدح ىلع مهم قيرف لك نيبو جاوزالا لع ةنبرش نيبرةملاريغ انه مهو نيعلا بادا
 لدباك متالاقباس نم لقا مه له ةمالا هذهنم نيّشالاىنعا اصوصخ نيب رقملا ىفانم الكو

 صهاظلاودهاوشلا ضعب هيلع لدب اك رثكا مهوا نيرخ الانم ليلقو ىلاعت هلوق ىهاظ هيلع
 اًهاس هيلاريشأ اك اهءرخأتمو ةمالا هذهىعدةم ىلع ةلوممةي الاو نيعلاباعصا لثم رثكا عيا

 مهلك ءاببنالانا كشالو ليثارسا ىتب ءايسناب ةمالاهذهءاملع هبش مالسلاهيلع ىبنلانال كلذو
 ةمالاهذه راصعا نم صعلكىف ءايلوا نا هيلع لد مهل ةيامنال ةمالا هذه ءاملعو نهب رقملا نم

 بسحن ءاسالا ددع ىلع مهددع ديزب دقو افلا نورشعو ةعبراو فلا ةئام محو ءاس الا ددع

 هذه فوفص ناك اذاف ىفرع ىلو ةوقىف انمؤ» نيعبرا لك نا تبن دقو نامزلا ةينارون

 ءايلوالا ديزي ددعلاةدايزبونيلوالا ددعىلع ديزي مهددع نارهاظف نينامت ةمايقلاموب ةمالا

 ثوغلا مهنم روكذملا ددعلاىف ناف نوّعاسلا نيبرقملا ءايلوالا ديزي مهتدايزبو نيمعلا باعحا

 تايزا ةائكملا قلوالا نما هلؤشازيقو ةدجتلا البزار" فرعا ةزمكلا#كاظنالاو
 ةيناملظلا ةمن اسفنلا تاذللا باكا ةردكو ةيئامسالاو ةيتافصلاة يت زطاتايلحتلابحاوص بولقلا
 تايلحتلابحاوص ةرماظلا حاورالا بابرا ىلا ريشي نييدمحلا نيرخ آلانم ليلقو هلوغو
 ىرخا لاح ه6 ةنوضوم ررس ىلع #ةيرابتعالاتافصلاو ءاممالا تارثك نع ةسدقالا ةيناذلا
 ردلاب ةكيشم بهذلاب ةجوسنملا ةنوضوملاو ٠ تحن ةيسرافلاب ربرس عجو رسلاو نيبرقملا نه
 نيئكتم » مك جسن لكل ريعتسا مث عردلا جسنوهو نضولانم ةلصاوتملاوا توقايلاو
 ضعإ ىلع مهضعب لبق نأ ل باقتلا ور رس ىلعدب قلعت امف نكتسملاريمضلا نه نالاح 6# نيلب اتم اهبلع
 دوعق نيدعاق ىا اهلع نيئكتم ررس ىلع نيرقتسم ىا ةدوملا و ةيانعلاب اما و تاذلاب اما

 ةرتشملا نسحب مهل اتفضو ونهو نطنإءاققا اوم هلسقي نافشنالدنلباقتلا ةلعا تتسلل كاملا
 ربارب ( ىئنشاكلا لاق و ) ةرايزلاىف نيلباقتم ثيللا ونا لاقو بادآالا و قالخالا بيذهنو

 رودب ىا # مهيلع فوطي © دياب رواركسو نات رككتك# ناديدبان ىوراب ىور ىنعي ركيدكي

 ةمدخ نم عتمأ ديلولا ةمدخو ديو عم 6 نادلو ف هريغو برشلا لاح ةمدخللمهلوح
 لع ادلا نوع # نودلخم ه رايك تمدخ زا تسرت ابيز دلاولوك“ كفانا( ىو ةلرالكلا

 لاف ريغتبال ءاقبلل قلخ قمو ءاقبلل اوقلخ مهنال امنع نولو< ال مهتو ارط و نادلولا لكش

 باوهلا و توملا ةقئاذ سفن لك ىلاعت هلوق تحن نولخد» له ءالؤه ةمحتقملا ةلئسالاىف

 ناكدوك نبا هكدش مولعم نيزاو ٠ ىهننا مون نيتخفنلا نيب مهملع ىتلي لب امف نوتوعال مهنا

 ريغال ةمدخال مهف ٠ نايتشم تمدخ ىارب دشاب هديرفا دوخ مرك ضحمب ىلاعت قح ار
 املع نو.اثيف تانسح مهل نكي مل ايندلا لها دالوا مه ليقو ةعتملاو ةمدخال نيعلا روحلاو

 نادلولا ظفلو ( ةنْلا لها مادخ رافكلا دالوا ) ثيدحلاىفو اهلع نوبقاعيف تاثيسالو

 ةدالو ال ةنملا نال ةنلا لها مدخ نيكرشملا لافطا نأ ىف هللا همحر ةفينح ىنال دهشي

 ٠ نيرز ىاه زاوش وكي ناكتسارآ ىنعي ٠ نوطرقم نودلخم ىنمم نوكي نأ زوجي و اهف
 نوروسموا نوطرق» نودلخم نادلوو ةدرةك عملجاو ةكرحم ةدلخلاك طرقلاو راوسلا دلخلاو
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 هن ٠٠١ ة نورشعلاو سابا

 ىوررخاو ىوينذلا ميعنال ةلماش اهلك تانحلا هده اقافو ءازح هب ةصت# ةنج ةثالثلا تاماقلا"

 ةريثكمتا مه ىا « نيلوالانم ةلث هه ةينامحرلا:زونكلاب تزف ةيهلالا زومرلا تمهف نا

 نف:لعومالسلا امهيلع انين ىلا :مدا ندلنم ةفلاسلا مالا مهو ددعلا ةروصحم ريغنيلوالا نم

 ةلثلا قاقتشاو ءاس الاريغ نيشاسلاب دارب نأ ىلع ىنيم ريسفتلاذهو ماظعلا ء ءامدب الا نم امس

 لاقو مدآ ىن ةلمح نم ةروسكم ةعوطقم 0 نشاسلا ةعامجو رسكللا وهو للا نه

 نيلوالا نم ةلثلبق عامجالا رابتعالو ةلثمغلل لبق كلذلو فوصلانم ةعمتجم ةعطق ةلثلا بغارلا

 ىتمانا ) مالسااهيلع هلوق هفلاخمالو ةمالا هذه نم ىا © نيرخ الان مللقو ظةعامجىا

 عنمال ةمالا هذهىتباسنم ةفلاسلا مالا قباسةيرثك ١ نافةرثكلاب مهوبلغيىا (مالارئاسزورئكي

 عومجملاف افلأ مهوعبانو نيفلأ مه وّشاس نوكي نا لثم كئلوأ ىبباتنم ءالؤهىببانةيرثكا
 اضرف فالآ ةعبرا عومجملاف فال !ةثالثمهومباتو افلا ةمالا هذه اوقاس نوكيو فالا ةثالث

 ( ةمايقلا موه اعبت سانلارثك ١ انا ) ثيدحلاىفو لوالا عومجلانم ثكا عومجلا اذهو

 نه: لك ةرثك نال نرخ الازم ةلثو نيلوالا نم ةلث نيعلاباحصاىف ىلاعت هلوق هدربالو
 ةيالاروهدعب نم ,نيتلثلاهنار ىابسو رخ الا نم اهدحإ ب ش5 ١ قانإل ابين اق نيقرفلا
 وهو مهورخأتمو ةمالا ءذه اومدقتم اضيا انهه نيرخآلاو نيلوالانا اعوفرم ىور دقو

 رمح ىب تلزت الو مهنع هللاىوضر نيعباتلاو ةباحصلا لثم نومدقتملاف مولءعلار حم ىفاكراتحلا

 هللا اي تفكو د نايا نيرخ آلا نم ةلثو نيلوالا نم ةلث هلوق لزف هنع هللاوخر |

 ةلثو: ىكردما تبا نيا :كدبا نكم دمان,تاخم. لعا“امزاو مدرك قيدصتو ميديورك ونابام

 اير: مانيش وردك د روم رف رمودناوخ ىودإ تا سو هيلع هللا لص ترضح .نيرخ .الانم

 تاقرزا وكت نإ : نوضرتار .لاق 0 اناق ةنطا لها عبر اووك نإ وكر 1 تداوو

 كلذو ةنلالها فصأ اونوكت نأوجرال ىنا هديب د سفنىذلاو لاق من اناق ةنا لها

 كريشلالهاىف متاامو ةملسم سفنالااهلخديال امناببسإ اهلها فصن مكنوك ىنعي ةنالانا

 الف ىارمحالا روثلا دلجىف ءادوسلا ةرعشلاكو دوسالا رولا دلجىف ءاضيبلا ةرعشلاك الا

 لاقو نيثلثلا ىلا مصنلا نهز 0 كثب دح نق مالسلاهيلع ىقر دقو ةنللا مهلك لوخد كميل سلا

 باتك ىف هللاهمحر :ىليهسلا لاق نونامث اهنم ةمالا هذهو افص نورمشعو ةئام ةنلا لها نا

 دم اذا مهف ةمايقلامون نوشاسلا نورخ ل نك مالسلاهيلع لاق مالعالاو فيرعتلا

 عرَه نم لوا انا ) ثيدلاىفو مالسلا هيلع دمحم ةنطاباب ىلا قياس لواوهتماو مو هيلع

 رانلالها رخاو ةنحلا لخدي نم 2 اماو ( نيرجاهملا 1 رف ىعمو لذا ةنطاباي ا

 نقلا و رت دعا ةقيدم لاينر اوال قيال نغأ لوقف ةنقح هسا لح اه احورحلا

 هللاالا هلاال لو نم رانلا ىف دحأ قب له هنولأسف

 7-5 نينج دشاب كارى مك. ٠ ريسا خزود نادنزدنام

 ناونيبرقملا نا ىل جول ىذلاو مقانوف ريسفتلال ها هدرواام ةصالخ هذه ريقفلا لوَش |

 | نقلي ةلت ا ينورخ الا نسير ةلثلا ىه نيرخ .الانم ةلثو ىلاعت هلو دا رملانا الا نيعلا باوصاىف نيلخاد اوناك |
  هستسصسس مسسسسف جم سستم ل مس اس خس كل

 000ه



 ةيقاولا وع هع سرد 2ك ئ

 مظعب اون ميعنلا رون ىفمهلو لاتاو فطالاو ةمحزلا بارا مهو ةنم لا باكا ام ةنمملاباداو ١

 الصا ”ىش روتفلانم هجوب مهف سلو اقلطم روضلا لها ثلاثلا فنصلاو ميته رورسو

 نوفاسلانوداسلاو نوشاسلا مهوالصا ”ىث دعبلا نم مهل سلو اتلطم برةلال ها مهو

 لاصولا ةنج ميعأ رسيف مهل ءءافطصالاو ءابتجالاو ىضرلالاك ادا مهو نونرقملا كئلوا

 لامكلابابرا مهو قلطملا لاماو قحلا هجولا ىلحت ءاقو ةئباعملاو ةدهاشملاو ةيحصلاماود

 ىناثلاو نطابلاو ىهاظلاىف هجوالب افق لوالا فنصلاو لالجلاو لاما هجوب هجوتملا
 نطابلاو يهاظلاىف افقالب هجو ثلاثلاو نطابلاىف هجو البافقو ىهاظلاىف اذق الب هجو

 هجو نيبرقملاىوس نم نيعلاب احا ةينافرعلاهتلاسر ىفو قلطملا هجولا نيعآ ىلع موكل

 ةريصبلا فاشكنا مدعل ىا نطايلاىف هجو الب افقو مهل ةيؤرلا لوصلل ىهاظلاىف افق الب

 نطالاىف اذقالب هجوو ةيادبلا رابتعاب ىا ىهاظلاىف هجو الب افق لامكلابامساو مهل

 قيرف مهو طقف ناسللا درج مهضعب ركذ هل تايقربلا تاحماللا ىفلاقو ةياهنلا رابتعاب ىا
 مهضعب ركذو ممولقف سلام مههاوفأب هنولود مهناف اقلط» در مهلو راجفلانم نيلفاغلا

 نم ىلا ةبسنلاب لوبق مهلو رارءالانم نيظقيتلا قيرف مهو طقف لقعلاو ناسللا درجمب
 طقف بلقلاو لقعلاو ناسللا درحمب مهضعب 5 مهتوف نم ىلا ةيسنلابال مهتحت

 لقعلاو ناللادرحمب مهضعب ركذو اضيا ىسن مهلوبقو نيبرقملانم ةياديلال ها قيرف مهو

 مهضعب ركذو اضيا ىفاضا مهلوبقو نيبرقملانه طسولالها مهو طقف حورلاو باقلاو

 روصو لقعلاب نان ل1“ ةعلاطمو © وزد اننا كف ناسسالا 55 مهل ققحم ثيح اقلطم ناك

 روك ذملا ىف ءانفلاو حورلاب راونالاةدهاشمو روكذملا سناو باقلابراوطالا ةفشاكمو روكذملا
 ايقيقح ناكمهماعو مهلاك ن“ءالالصا در مهل سيلو الطم لوبق مهلف رسلاب رارسالا ةئياعمو

 ىفو نيلك الا نيلءاكلا ءايلواو نيلسرملاو ءانالا نم نيبرقملانم ةياهلا بابرا مهو ادج

 اهديدانص واهراكا تاماقمو ةيناسنالا ةكلمملا مظاعا بتارم ىلا ريشي ةيمجنلا تالي وأتلا

 ةريخالا سفنلاو ةئميملابحاص طسوتملا بلقلاو ةيئروا دو+و برقملا قباسلا حورلا معو

 تالزنتلاو ةينامحرلا ةيئاذلا تايلحتلاب هقب_سلف قبالاب حورلا ةيمسق اما ةمأتثملا ةبحاص
 هب نميتلاو هنعل ةئمملابحاصب باقلا فصوو ءاهتناو ءادتبا هتهازنو هتراهط ءاّهو ةينابرلا
 اميموشيمو اهمؤشلةمأشملا ةحاصإ سفالا فصوو هيلع ةيئامسالا و ةيئافصلاتاءلحتلا ةلْغو

 سفنلاو بلقلا مدقتاماو دانتعاو دانع ريغ نم دايقنالاب قا ىعاود ةباحا دنع اهمثعاتو

 قمحر لاقو ”ىُد لك تعهسو ىتمحرو لاقاك 'ىش لك ةعساولا ةينامحرلا ةءسلف حورلا ىلع

 ةرابو اذه نم ةرم تدع ربا كرفت حورلاو باقلا ىباخزر سفنلا لعجذا ىضع تقس

 بان نمالا ىلاعت لاق اك ىلاعت هللاءاش نا امهم نهؤتو امهْينا روس ةغصنم ريصتو اذه نم

 ىلا ريشي ميعنلا تانجىف هلوّصو تانسح مهتائيس هللا لدبي كئلواف احلاص المع لمعو نماو
 تاذلاب هللاىف نونافلا مه نيبرقملا نيشا_لازال لاعفالا ةنجو تافصلاةنجو تاذلا ةنج

 هذه نم ماقم 5 تاكل لاءفالاو تافصلاو تاذلاب هللاب نوقالاو لاعفالاو تافصلاو
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 نعاونوميم وهف نع ةاقزع اهبل كفك الا نعلإ: (ئناوماقلانؤو ىلا. الو رانلاب لغا :نم ءالؤه مهف

 ةكربلاو نيمايا و نمايا و نايا و نميا عمجاو راسيلادض نيعلا و نمايا و نيمايم عملجاو

 ثلاثلا مسقلا مه #« نوشاسلا نواسلاو # ةنميملادض ةمأشملاو نعلادض موشلاو ةوقلاو

 مثريسلاىف مدقتلا قبسلا لصاو مهلاو>ا نساحنايبب نرتقيل مه رك ذ رخا ةئالثلا جاوزالا نم

 مهلاوحا ترهتشا نئذلامه نوقاسلاوىنعملاو نبخو أدتبم ةلملاو مدقتلا نم هريغف هيزوجم

 ىناثلاو أدتبم لوالا نوباسلا وأ ىزعش ىرعشو مجالا وبا انا هلوقك مهساحم تفرعو

 نوهاسلامهضعبدنع ربدقتلا ناهربلاىفو ل! كئاواهلوق ةلجج ربخلاو مهلاهظعت رركهلديك أت

 قحلاروهظدنع ةعاطظلاو ناميالاىلا اوقبس نيذلامهوهيلع هلبقام ةلالدلام فذخ نوهاسلاام

 تالامكلا ةزايحىف اوقبس نيذلاوا نامزلاب قيسلاوه قبسلاب دارماف ناوناو مثعلت ريغ نم
 قيسلا راعتسي بعارلا لاق م فرشلاب قي لاو قيسلاب دا رملاف ةنقلا لئاضفلاو ةشدلا

 لامعالاب هتنجو هللاب اون ىلا نومدقتملا ىانوشاسلا نوشاسلاو كلذ ىلعو لضفلا زارحال

 «نوبرقملا# هلوقءربخ اديه وهو ليلجلا تعنلا كلذب نوفوص وملا  كئلوا » ةحلاصلا

 سدقلا رئاظح ىلا تيقرو مهتارم تيلعا و مهمتاجرد مظعلا شرعلا ىلا تبرق نيذلا ىا

 هولاساف هللاملأس اذا مالسلاهيلع هلوق نم ىنعملا اذه فرع ربقفلا لوقب ٠ ةيكزلا ميسو
 سودرفلا نا هنم رهظي هناف نمحرلا شرع هقوفو ةنلا ىلعأو ةنطا طسوا هناف سودرفلا

 بيرق مال نوبرقتملاكئلوا لّهملو ةنإ | فةسوه ىذلا شرعلا نم هبرقل نيبرقملا ماقم

 ءاشينم هتمحربصتخم ءالؤه ق>ىف مظعلا لضفلا ىلا ةراشاهيفف مهسفنا برقتبال اوقبس مهر

 هريمض نه لاحوه رمضع وا نودرقملاب قلعتم © معنلاتانج ىف »» مظعلا لضفلاوذ هللاو

 نوقباسلا ليق ٠ تمعن عاونا رب لمتشم ىاهناتسوب رد ىنءي معنلا تانج ىف نينئاك ىا

 وهو ىسبع ةما قباسو نوعرف لآ نمؤه لبرخ وهو مالسلاهيلع ىموم ةما قياس ةعبرا
 امهنع هللاوضر رمعو ركبوناامهو مالسلاهيلع دمحم ةما اًهاسو ةيكاطنا بحاص راجنلا بيح

 ىحوبال«االا ءاثا اونوكي نأ اوداك مهنافةمايقلاموب نوجوتملا نآ رقلا لها مه ٍبمك لاقو

 مالسلاهيلع ىلا قلخ ناكو هب نولماعلاو هنءا رقل نودزالملا نا ءرقلالهاب دارملاو مهلا ا

 جرخ ىتح هيلع مواد مث هن ةثادح ىف ريا ركتبا لجرف ةئالث سانلا لبقو ناءرقلا

 اذهفةبوتب عجا رت مث ةلفغلالوادو بنذلاب هرميركتبا لجرو برقملا قباسلا وهف ايندلا نم
 اذهفايندلا نم جرخ ىتح هيلع لزب مل مث هنس ةئادح ىفرشلا ركنا لحرو نيعلا بحاص

 فانصاةثالثدايعلاهنارب رحن ضعب ىف هرس سدق ىدنسو ىخبش ةرضح لاقو لامألا بحاص

 | لوالافنصلاو ناسحالا لها مه فئصو ركذلا لها مه فاصو نايسنلا لها لل لقا

 ْ مهل سيلو اعطق دعبلا لها محو الضا:قش روضحلان م هحوب هيف سيلو الطم روتفلا لها

 بضغلابابرا مهو ةمأشملابا<اام ةمأشملاباحصاو ةمأشملا باحصا عنو اهدا ىلا ىوقلا اج

 نه روتفلا لها ىناثلا فنصلاو ميمح ءامو ملا باذع ميحمجلا رانىف مهلو لالجلاو رهقلاو ْ

 ةن.ملاباحصا مهو هوب برقلال هاو هجوب دعبلا لها مهو هجو نم روض الهاو هجو |

 ( باحصاو )



 ةعقاولاةروس ماب 88ه

 || تقيسوا ًاداز ذختبف تلي قيوس ةيسبلاو هتلاذا قيوسلا سب نم توتلملا قيوسلا لث
 «ءايد كلذببب تراصفىا # تناكف © اهقاس اذا منفلاسب نم اهنك اما نه تريسو
 ١ رياطتام ءابهلا وا ة وكلا عاعشفف ىرب ىذلاوا للملا كبانس نه عطسيام وهو ارابغ ىا

 ْ ناريسفتااىفو اقرفتم ارشتنم ىا « انين ف قاروالا نم حيرلا هيرذام وا رانلا ررش نم

 / لازتالو ضعس اهضعب برضتو لاملاو ضرالالمحتف هتنلطلات حن نم احر ثعبس ىلاعت هللا

 | ذئمويموِجَو ىلاعت هلوقك رافكلا هوجو :ىلع رامغلا :كلذ طقسيو ارابغ ربصت ىتح كلذك
 | ابارت تاكىتنيلاب هلوقب ىلاعت هيلا راَغا ىذلا بازتلا ىه ةربغلاهذهنا مهضعب لاقو ةربغ اهاع
 | ةيذجو هنوطسو قدعلا ةمايقىصو نيفراعلا ةمابقملا ةراشا ةي الاىفو هلحىف هقبقحم ”ىجح.سو

 / ىوقلا عفرتو ةزكلا ماكحال ةيضتقملا ةيرششبلا ةينامسملاىوقلا ضفخت هو هتمدصو ديجوتلا
 | ةيرششلاض را ىلع تب رضاذا ةماسقلاءذهرصرصو' ةدحولا راونال ةيعدتسملا ةيهلالا ةيئاحورلا

 ادهل مساال امهتافدو امهتاذف ايناف ايشالثم امهنيعت تلعج ةيناسنالا ةينانالالابج ىلع ترصو |
 ١ ىت> ءامنائهظلاهبسحم ةعبق بارسك دوما ىف هل ةقيقح الاثبنم ءابهلب نيعالو رئا الو مسرالو

 |١ ىف دبالو هلاوهف رقفلا متاذا مهلوش ةراشالا هيلاو هدنع هللادجوو أيش هد مل هءاج اذا
 ةقيقح رهظت ىتح لمكم لماك خيش كيلست و قذاح ذاتسا داشرا نه قحلاقيرط كولس

 || رخلا ديعسوبا ىتابرلا فراعلا لاق ا ةينامسملا ىوقلاىلع هيناحورلا ىوقلا بيلغتب ديحوتلا
 1١ 2ع. !وامجتوزاهتو دسف)“ ةارق. ولعت طو راذا كرام اد نادتدي وتلا نع !لثسلا# نهج ئرطا دقت
 طقف ةرضاحللو. ايبلغت ةفااسلا .ممالاو ةرضاحلا ةمالل. باطخ اما: /متنكو  ةلذا اهلها

 عم نوكي فاص لكو رانلاىف دحاوو ةنإاىف نانا # ةثالث ف افانصا ىا « اجاوزا

 | بامصسا ام ةنميملا باكتاف ه8 اعفشوا ناك ادرف جوز وهف رك ذلاىفوا دوجولاف رخآ فتص

 هريخ أدتيم ةئميملاباحصأف ةثالثلا جاوزالل مسقت 46 ةءاشملا باححأ ام ةمأشا!باعساو ةنمدملا
 ”ىش. ىا: ئاا مهام ىلسالاو بخ .ءدعتام: ناث'ًادتبما ةيماهفتسالاام :نآ' ىلع ةنميملا بافتكأ. ام

 هنأك ةعاظفلاو ةماخفلا ف نيقيرفلا نأ نم عءاسملا بيجعت دارملاو مهتفصو مهلاح ىف مه
 لالا نسح ةيافىف ةنميملا باحصأف اهنم بجعت و اهفرعاف 'ىث ىا مهلاح تفرعام لبق
 مظعتلا عضوم ىفالا لاقبال ثيح ديز امو ديز وحن لاخلا ءوس ةياهن ىف ةمأشملا بامصسا و
 نماذخا ةيندلا ةلزملا باكا ةماشملا باحصاو ةينسلا ةلزاملا باحصأ ةنم.لا باحصاو بجعتلاو

 نيعلابؤم نالف لوقتاك لامثلا بناجمب ىا لئامثلاب مهءؤشتو نيعلا فرطب ىانءابملاب مهنمع
 ةعفر ند لامثلاو نيعلا قهج نم مزليام دير ةعضلاو ةعفرلاب كدنع هتفصو اذا لامشلاو ا

 نون وكي ىذلاوا مهائامشب اهنونؤي نيذلاو مهمناعاب مفئاحص نوت نيذلا وا هطاطختا و ردقلا
 شرعلا لاهش ىلع نونوكي نيذلاو ةنملا قيرط نوذخ أف شرعلا نيمب ىلع ةمايقلامو

 مهتعاطي مهسفنا ىلع نيهايم ءا دعسلاناف موُئشلا باحساو نمعلا بادا وا راتلاىلا مهم ىضفبف

 هللا لاق قاثيملا ون مدا نيمب ىلع اوناك نيذلا ةنميملا باحصا وا مهص اعمب اهاع ميئاشم ءايقشالاو

 ىلاءآهللا لاقو هلامث ىلع اوناكنيذلا ةمأشملا باحصاو ىلابأالو ةنلا لها نم ءالؤه مهقحىف ىلاعت
 اطل طا دع
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 مظع ىمسملاو تاذلا مظع اذا هناف مظعلا ىلع اهنلالدإ مظعا اهلك ىلاعت هللاءامسا مهضعب لاقو ظ

 دوطارحن ىف قارغتسالاو دوهشلاو روضحلاب اهرك ذ ىف مالكلا امتاو تافصلاو ءاهمالا

 نانو اهلا هل نورك اذل) نمر انلثبك نأ ىلاتر كلا كأس !ناسنألا اطازنا لق لفكلل زكا ذاكوهزو
 اخ[ ىنالوا

 فارشلا ة دعملا ىذرخاواىف نانملا كلملانوعب نمر لاةروس تع

 فلاو ةئامو هرشع عبرا هس رو4* نه

 نوعستو عست اهمآو ةيكم ةعقاولا ةروس ريسفت

 م 4 محلا نم رئاهنلا مسب لج

 ةخفنلادنع كلذو تثدحو ةمايقلا تماق اذا ىا رمضمب اذا باصتنا 6 ةعقاولا تعقو اذا
 لاملا ىلع لعافلا مسا ةلالد نا عم ةعقاو اهامس لاقملاهب قيالام لاوهالان نوكي ةيناثلا

 ءاممانم ةعقاولاف ىضاملا ةغيصو اذا ريتخا اذاو اهعوقو ققحتل لابقتسالا ىف عقيسام ةمايقلاو

 برحلا نع ىنكي بغارلا لاق 46 ةبذاك اهتعقوأ سيل ف ةفز الاوةماطلاو ةخاصلاك ةمايقلا
 ىنعملاو امتوصل ةعقاولا ةماقلا تيمس ثيللاون ١ لاق كاذب هنع ربعي ديدش طوقسلكو ةعقولاب

 ثعبيالهلابو ةبحاصلاو دلولاو كيرمثلاب ىرتفتو هللاىلع بذكت سفن اهعوقو دنع نوكيال
 ةيذكم ةيذاك مويلا سوفنلا رثكا و ةقدصم ةقداص ةنمؤه ذئئح سفن لك نال ىتوملا

 دروام لك لب بذك اهقح ىفوا اهتعقو لجال سيلوا لعاف مسا ةبذاكلاو تيقوتلل ماللاف
 ةيقاعلاك ردصم ةيذاكلاو ليلعتال ماللاف هيف بيرال قداص قح رابخالا نه اهنأش ىف

 ليبس ىلع اهتمظعل ريرقت وهو نيرخ ال 6 ةعفار © ماوقال ةضفاخ ىه ىا هي ةضفاخ
 ضفخلا ميدقهت و سانا عضتبو بتاسم ىلا سانا اهيف عفترب ماظعلا عئاقولا ناف ةيانكلا

 هللا ءايلؤال ةعفار رانلا ىلا هللا ءادعال ةضفاخ مهضعب لاق ليوهنلاىف ديدشتال عفرلا ىلع

 عفرت و ىواعدلاب اماوقا ضفختوا لضفلاب اماوقا عفرتو لدعلاب ًاماوقا ضدْحن وا هتنإلا ىلا

 عفراو ايندلا ىف نيعفت سم اوناك اماوقا ضنفخ امهنع هللاوضر سايعنبا نعو قئاقحلاب اماوقا

 هلحو جناب دنرا ىع هنع هللا ىضر ار شيورد لالب زور نآ ٠ اهف نيعضتم اوناك ًاماوقا

 لالغا اب فلخ نب ةيما اروا ةجاوخ و دنرب ىلعا سودرفب انآ دنئزيم درء ادرب بكم و

 شث ابار قفانم شوب ناسليط نأ دنرب لفسا كردبات دندك ىع ىورب لسالسو لاكنا و

 رهق شن اب ار عدتم ىتاحابم ريب نادنتسرف ىب بشهبب هبار صاخم ةتسبابق ناو دنرب ى
 اهينا,عن كت تح و ار ققشم قاياازخ :نالوجا نور هنزولس اع

 ددنسرت ريش رب نيز هكىنابارخ ل رامخ, االدناعؤوقا ةيكلط ىب هكىناحابم ريياسب
 | ىا ٍبارطضالا ةجرجرلاو هجاغزا و ”ىثلا كيرحن جرلا # اجر ضرالا تجر اذا

 نكستالو لبجو ءان نماهقوفام مدهني ثيحب ًاديدشاكير حن ضرالا كر حاذا ةعفار ةضفاخ
 0-2 تراصىت> تتف ئا © اسب لابج تسبو  اهرهظ ىلع اهنطب ىنام عيمح ىتات ىتح اهلزاز |

 (لثم )



 نمجرلا ةروس ه©# م6١ 8ج

 فارضنالاناح املو ىبر ىلع ىب فقو ىتح ىنعفريو ىنضفخي ىبراط هنا مالسلا هيلع رك ذف
 هللا ىدي نيب مداخ فرفرلاف ليربج ىلا هادا ىتح هب ىوه اعفرو اًضفخ هبراطف هلوانت
 ءاسالا اهكري ةبادقاربلا نأ اك ةبرقلاو وندلا لحييىف رومالاض او صتخم مدخلا ةلمج نم
 فرفري مهشرفو مهأكتم وه نيتنجلا لهال هرخس ىذلا فرفرلا اذهف كلذب ةصوصخم

 ىهتنا هروصقو هجاوزاو همانخ ند ءاشي ثيحو راهنالا كلت تافاح ىلع هب ريطيو ىلولاب

 خال م امهنم عفرا اممودنم ىنعمو وندلا نم نود كوك نا ريد ىلع ريرقتلا اذهو
 شرف ىلع نيئكتم هلوق ىف ةروك ذملا شرفلا نم ةرضخ مظعا فرفرلا نا هيلع لديو

 مسا كرابت 8 نوحرتستف هيلع نوئتكتنام مكل ايهدقو « نايذكت امكبر ءالا ىأبف
 ةضئافلا هلال ن٠ ةعركلا ةروسلا ىف رك ذ امل ربرقت هيف ىلاعت هل سيدقتو هيزنت « كر
 ”'ىنملا نمحر لا مسا نم ةروسلا هب تردصام هتلمح نهىذلا ليلجلا همسا ىلاعت ىا.مانالا ىلع
 هلامعت دوحج اهلا نع ىتاا رومالا نم هنأشب قلي امم عفتراو ةلدفملا ءال الا ةضافا نع
 ىلع الا سدقالا هتاذب كنظ اف كيذك هيلع هتلالد ةسبالع همسا لاح ناك اذاو اهيذكتو

 لاق امكيلع مالسلا مث ىا امكيلع مالسلا مسا مث لثم محقم لبقو ةفصلا ىنعمب مسالا لبقو
 ىلعلدب اذه ةيمحنلا تاليواتااىفو هامسم مسالاب هيف درا امم عضوملا اذهو نمحرلا حتف ىف

 فوصوملا اذكو هتيعبتف ناك ناو مسالاال هتاذىفىمسملا وهىلاعتملا نالىمسملا وه مالا نا
 اريغ مسالا سيلو ىلامالا ىفو ىهتنا هبسخل ىمسملا وه مارك الاو لالجلاو فطللاو رهقلاب

 لصفو موق هابأوىمسملا ريغ مسالا نا حسيحصلا قورزلل ىسحلا ءامسالا حرش ىفو ىمسملل
 ةفصلاىف الو ىمسملاو مسالاىف اوملكَس مل فاسلا نكل اءانتما نورخا فقونو نورخآ

 لالجلا ىذ 8 وهو ريغلا ىلع ارذحو ةمالسلل ادلط واتملاو. ةوالتلا ىف الو فوصوملاو

 هكىزج لوا دنا هتفك ه ريرقتلاو هيزنتلانه ركذ امل اليمكتبرلا هب فصو ه مارك الاو

 ديدركت ياور دوب هروس نا لوأزا تايآ ىضعي دتدناوخ اراكشا شيرقرب هكمرد ناءرقزا

 نيااندنتفك دندش عمتحم مالسلاهيلع لوسر ةباح تفك هنع هللاىضر دوعسمنبا هللادبعزا

 دياونشب نأرق ارئاشيا هكتسبك ام نايمرد دنديتشت عيبه نارق زا سيرق مدر تباغ
 هجرك امتاوخ ناشيارب اراكشأ نأرق هكم شاب نه كان هتبفك* دؤمسز قالا دل ي ازاكتأآ

 تفرك رد نم رروس ءادّتاو داتسس سارق نمجتا ردو دماس لرشدلاا نيزك حر نازا

 دندرك اهمخز اروا توادعوظ يغ رسزا دندينشب نآ نوج شيرق .دناوخرب تايا نازا تو
 ٠ تشذك زاب باكا كيدزنباو دنتشاذك ارفارؤوا هذاوخ .ىضعب نوج سب ديدين اجتتزو

 هللا لوسر ناكتلاق اهنع هللاوضر ةشئاع نعو دوعسمنا اي كيلعانيثخ ىذلا اذه اولاقف
 مالسلا كنمو مالسلات نأ مهللا لوقامرادقمالا دع مل ةالصلا نم لس اذا ٍلسو هيلع هللالص
 مارك الاو لالجلاوذ قورزلا لاق رارسالا فشك ىفاك مارك الاو لالجلا اذا تكرايش

 مارك الاو لالا وذ هنا فرع نم قلطملا ماتلا لاضفالاو ءايربكلاو ةمظعلاهل ىذلا وه
 | ماظعالا هللامما وهو ءاجرو فوخ نيب ناكف مارك االا ناكمل هب سناو لالجلا ناكل هباه



 <« م4١ 55ج نورعملاو عباسلا ءزجلا

 مهلعلد نيتنملاب ادا لبق ىا مهضعب لاقو هوجولا عيمح ىف هريظن ىف م ىذلاك « ناج
 هيفو ةبغرلل اديك أتو قيوشتلاىف ةدايز كلذ ررك دارسالا فشك ىف لاق نيتنملا ركذ

 بكا ندع ّلاو نازالا جاوذا ىف اذهو نيبرقملا جاوزاىف لوالا نال ريركشب سبل هنا

 0 انككر 2ل ىأبف »ا اروح الأ نك فلا و سس ةيكلتلا جود نمّؤملا نا

 وك اب عن رو ادعت اهيتورت مث ايندلاىفةأرملا ثمطتدقذا ايندلا منك تسيل اها عم

 علسالو اهتباكح ىلع دحا ردشال اهلامح ةعاربو امدح نم اهلايو اهلاصو بيطنم 5

 فوذحمهبحاصلاح © نيئكتم ىراكس بواقلاوىرابح اهبف لوقعلاو اهتيامن ىلا فصو
 لبق ةفرفر هدحاو مح مساواسنج مسا اما # فرفر ىلع © مهلبق ىف ريمضلا هيلع لدي

 فرفرلات ادرفملاىفلاق دئاسولاوا طسبلا نم برضوابايثلا ىلع نم ةرسالان م ىلدنام وه
 ناورشونا طاسب ناكو ضايرلا فرفرلا ىناعم نمو ىهتنا ضايرلاب هشه بالا نه برض
 ناوا أ ىلع ةنولملا ىهاوجلاو ؤللؤللاب اموظنه هناوناىف هل طسبب اعارذ نيتس ىف اءارذ نيتس
 سياحلا اهنم ذه رضخ باي فرفرلا سوماقلافو روهزلا تمدع اذا رشنيو ميرلا ىهز

 «رضخ#» جابيدلانم قيقرلاوشارفلاو ىف لضفام لكوشرفلاو سباا لوضفو طسبنو
 داوسلا ىلا وهو داوسلاو ضايبلا نيب ناولالا دحا ةرضخلاو رضخأ عم فرفرل تعن

 فرفر ىلع فطع # ىرقبعو 8 دوسأ رضخالاو رضخأ دوسالا ىمسا اذهلف برقأ

 نسح عمج وهو ىنملا ىلع المح ه6 ناسح  هلوق وهو عملاب فصو اذلو سنجلا دارملاو
 'ىش لك هيلا نوبسنيف نجلا ريثك دلب مسا هلا برعلا مز“ رقبع ىلا بونه ىرقسلاو
 رقبعسوماقلاىف لاق تو ىمرك لزم, وه لب بوسناانم وه سيل برطق لاقو بح
 ىهتناىرقابعلاك طسبلا نم برض ىرقبعلاو نسحلا ةياغىف اهءاين' ةيرقو نجلا ريثك عضوم

 هللالاق بونأو ناويجو ناسنا ن. ردان لك هيلا بسن, نحلل عضوم وه ىلق تادرفملاىفو
 | رقبع ةامكتلاىفو ةنللا شرفل الثم هللاهلعج شرفلا نم برض وهو ناسح ىرقبعو ىلاعت
 مهتداع ىلع هللامهطاخف هيلا هتبسن أيش تأر اذا برعلا تناك ىشولا هيف عنصي عضوم مسا
 ايش تذسحتسا اذا برعلاو كلذ ريغو روص ابف نإسح طسب ىرقبعلا نمحرلا حتف ىفو

 باطخلا نب رمح تبأر مالسلا هيلع ىنلا لوق هنمو ةطع نبا لاق ىرقبع تلاق هتداحتساو

 لجر مسا رقبع ليقو هلم لمعي اديس ىا هيرف ىرش اي رقبع رأ مف رثب نم قتسي مانلاف
 ىتحيق ىطاسبو هيسرافلابو نسح دج ”ىث لك هيلا بسنف اهديجمو ىبارزلا ذخت ةكمب ناك
 رك ذ كرثو قربتسا نم اهنئاطب شرف ىلع نيثكتم نيلوالاىف ىلاعت هلوق ىبوكين تياغرد
 نيثكتم نييرخالاىفو ماهفالاولوقعلاب ةكردم اهنوك نع اهجورخو اهنأش ةعفرا ةراهظلا

 ىثوم ىرقعلاو ج ابيد قريتسالال قو امهنيبام توات عي هيو ىرقبعو رضخ ف رفر ىلع
 نم هيراط ىلولا هيلع رقتسا اذا شارف فرفرلا خييشلا نبا لاق ىثوملانم ىلعا جاسدلاو |

 هللالوسرنا ج ارعملاثيدحىف ( ىورو )ىلولا هديرب اًميحو الامثو ايم هيلا هقوشو هحرف

 | شرعلا ديس ىلا هيراطو ليربج نم هلوانتف فرفرلا ءءاج ىبناملا ةركشا خليل مالسلا هيلع

 ( ركذف )



 نمحزلاةروس هه م١ 5> '

 ميوش ىع شيورد هك تمعناب ميام ىنعي ( سأبنالف تاءعانلا نحت نله نجلا ىودو) |
 ( ديدنالف تادلاخلا نحن ) ماك ىع بضع هك ىضار مبيام ىنعي ( طخست الف تايضارلا ):

 هذه نلق اذا رثثالاىقو ( انل ناكو هلاثك نمل نوط ) ميوش ىمع كاله هكديواج ميبام ىنعي
 نامص اموتاماصلا نحنو نايلصامو تايلصملا نحن ايندلا ءاسن نه تانمؤملا نهباجا ةلاقملا
 نيلوالانودنيتنملا نيتاه نا ناس هيفو نهندلع هللاو نهبلغف نتقدصت اموتاقدصتملا نحنو
 نيف نييرخالاىفو ناجرملاوتوقايلا نهن اك نيعلا.روملا ةفصيف نيبلوالاىف لاق ىلاعت هنال

 نيف ةيمجنلا تاليؤأتلا ىف لاق .ناحرملاو توقايلانسك نسخ لك ؛سلو ناسخ: تاريخ

 ىلع ءلدب اضيا فصولا ذجيو تايلاعلا تافشاكملاو تالضافلا لا ناسح تاريخ

 ءاقيلاو ءانفلا ةنكلا كلت ةزرغ نال نيعلا باتساو راربالا ةنج ن٠ لضفا نيبرقملا ةنج نا

 منا دقو « نابذكت# امكبر الا ىأف 00 قالخالا نيسحنو دانا ةنطا هذه ةرمو

 ,ماضيبلا ىو ءاروح عمج تاريخ نم لدب # روح © ءاسنلانم نوعمتست هب ام مكيلع
 ةديدنش مهضعب لاقو نيعلا ةمظع ىنعمي ءانبع عمج ىهو نيعلاب ةباالا هذه ريغىف تفصوو

 نسبحو نهرودخىف نرصق # مايْحاىف تاروصقم ف دنا نامشج هابس ىنعي نيعلا داوس
 3: ةراشا هفو ٠ هتشادب اهميخردو هتشاد هاكن ناكن اكس ىاهمشحزا ( ىنشاكلا لاق )

 رسإلال يبق نم نمنال كلذو فيلكتلا راد ةنا نكت مل ناو مراحلا ريغل نرهظال نونا

 000 ةروتسم ةردخم ىا ةروصقو ةريصق ةأرمالاَش اهللع ةريغ رايغالا نع ناصت ىهو

 ةبقلا ىعو ةميخ عمج مايخالاو الدب مهب نيغسال نهجاوزا ىلع فرطلا تاروصقمو
 ليقدق هناف مسالاب الا ةنلا مايخهيشتال ىهو ايندلا مايخ عمح اذكه داوعالا ىلع ةبورضملا

 نوربام نولها اهنه ةيواز لك ىف الم نوتس اهضرع ةفوحي ةرد نهمايخ نم ةميخلا نا

 ٠ اليم نوتسس اهلوط ةميخ ةجوز لكل دوعسم نبا لاقو نونمؤملا مملع فوطي نيح الا

 .سورعو دامادىارب دوب ةناخولو ٠ لاجحلافتاروتسم ىتمي تساهناخ دام دنا هتفكو

 لج عملاو سورعلل روتسلاو بابثلاب نيزي عضوم ةبقلاك ةكرحم ةلجحلا سوماقلاىف لاق
 نهسبل أو هئايلوا ةمدك نهقلخ ىتلا هنانج ىراوج هللا صو هللاهمحر ىلقيلا لاق لاخمو

 توقايلاو ردلا مايخ نهلع برضو هسدق لاخجىف هسنا ربرس ىلع نهساجأو هرون سابل
 كلسم نع نهراظَناىف نهراصنا نفرسهيال نيقتملا نينمؤملاو نيفراعلا نم نهجاوزا نرظتني

 نيمسقىلوالا ةمسقلاب مسقنت ءامسالا ناىلا ةراشا ةي الاىفو هريغىلا نهجاوزانم ءايلوالا

 نوكلاىف هاظم اهل سيل ىا ةيئوك ريغ اهضعبو نوكلا ىف ىهاظم اهل ىا ةينوك اهضعب

 مسا لكب كل أسا ىنا مهلا ملسنلاة لع ىنلا ءاعدىف ءاج امك ةيبشلا تار“ أتسملا نه ىه لب

 0 كلين لع ىف ه تر' اتساوا ادحا هتملعوا كياتك ىف هنلزتأوأ كج صبا تشيب

 ترهظامقئاقحوىناءم امهف نا نيتنْللا نيتاهصئاصخ نم نا ىنعي تاروصقم روح هلوقو
 امكبر ءالا ىأبف 8 رسلا ةنجىف نونكملا بيغلا مايخىف دعب لب ملاعلا اذه ىف اهرهاظم
 الو مهلبق سنا نهنمطي ملف مكل ةسوبحمو ةروصقم ىهام ملا نم. قلخ دقو « نابذكت

 عسانا 7 س0 ناببلا كيب

 ههه مص



 هيج م١٠ #ج نورفعلاو مباساءزجلا

 هل هجر, هنيح ولا لقا ذهل !زعو كفن .ةلقبا قا لكلا اآلاو اينارلاتتا "ننعم مز: ءاؤتقو
 ةفينح ابأ نا ىنعي ةيبحاصل افالخل تنحي ملابطروا انامر لك أف ةهكاف لك أبال فلح نم
 ارم لك أفةهكاف لك أيالنأ فلح نم ثنحب الف اهريغو هيحاص فالح ةهك افلا نمامهامجنال
 اهني قمتم عامها ةهك افلا نمامهلعج قماواسلا و هدتع ىلا اذكوددتغانامّؤوا

 لخت امهنع هللاىضر سابع نبا لاق الصفم لخنلا ناين قبس دقو اذن | "م اك امهلضفل انايب
 مهتاعطقم اهنم ةنلا لهال ةوسك اهفعسو رمحا بهذ امركو رضخأ دعز اهعوذج ةنإلا

 ديزلا نم نيلاولسعلا نم ىلحاو نبللا نم اضايب دشا ءالدلاوالالقلا لاثما اهرمثو مهللحو
 نامرلاو دودخا ريغ ىف ىرحت اهراملاو ىرخا اهناكه تدع ةرم تعز الك مح ل سيل

 تحقلام امهنع هللاوضر سابع نبا نع ( ىور ) ةراحلا دالنلاب الا ىوقنالىتلا راحشالا نم

 ضعبب هولكف نامرلا متلك ١ اذا هنع هللاىضر ىلع مامالا لاقو ةنْلا نم ةيحنالا طبق ةنامر

 تجرخاو هيلق ترانا الا ندهؤم فوح ىف مه هنم ةبمح نم امو ةددعملل عابد هناف همحُش

 ( امون نيعبرا هبلق ههلارانا انامر لكا نم ) ثيدحخلاىفو امون نيعبرا هده ةسوسولا ناطيش

 راح وهو رسلملا واحلا رابكلا هدوجاو ةفاطللا نم رانا عم نامرلا مرح ىفام ني الو

 بره هريشقو ةءالاىف ديزيو ناقفخلا نم عفو ةدعمل اولحمو قاحلاو ردصلا نيلي بطر

 نييرقملا ىلا ةبسنلاب نيعلا باتا دادعتسا فعض ىلا ريشي ةيمحتلاتاليوأتلاىفو ماوهلا هنم

 تيبلا نك اس .ج امم فعض ىلع لدن تيبلاىف ءاؤدلا ةئيمتو ةكفتللال ءاودلل نامرلا نال
 تاريخ نيف © هكاوفلا نه نوذذلتت هبام مكل أيه ثيح # نابذكت امكبر ءالاآ ىأبف ©

 صم اهف يم ىذلاك ريمضلا عىف مالكلاو اهلبق ىتلا ةلماك ناتنطل ىرخلا ةفص 6 ناسح |

 هيف لاش الف عمجم ال ريخا ىنعع ىذلا ريخ نال ةريخ عمح تاريخ نه ةففخم تاريخو

 نسل ىا تاريخا ريسفت ىفيلبقو « هديزك رب نانز ةيسرافلاب اهانعمو تاريخالو نوريخ

 الو اهريعو طبالاو مفلا ىف نئذلا كيرحتلاب ردبلاو نقنلا صدلا تطرب الو تارىمدب
 كمالكب قعتب مل ىا كفىف علطتب مل نم هللا ىفاع مهلوقو ٠ نتشاد مشج علطتلا تاءلطتم

 سوماقلا ىفو ىلاب ىدعيو ٠ نئشاد مثحو نكسارا ناشيوخ فوشتلا ( تافوشت» الو )
 حطسلانمو علطت ريخعا:ىلاو: نزل فوتو تنيزإ فاشن' ةيزاكلا تقيشو' هتولجا افوشا هتفش

 دح برذ وهف ةبارذو ابرذ حرفك برذ لاش ( تابرذالو ) فرشأو رظنو لواطت

 ناسللاليوطلاو ديدشلا طيلسلاو طلسلا ( تاطءاس الو ) ناسللا ةطيلسلا رسكتلاب ةبرذلاو

 باتكك و عاط ىهف تحمط ةأرملاو عقترا عنك هيلا هرصب حمط لاَ ( تاحابط الو )

 ناسح ىا ءانسحو ةنسح عمج ( ناسح ) ثراود ىا ( قرطلاىف تافاوطالو ) زوشنلا |

 تاريخلاتانمؤملانهليقو روملانم نهو ٠ نايوخ وكينو نايور وكن ىنعي قلخطلاو قالا |
 ىلع تعلطا ةنهلا لها ءاسن نم ةأرما نأول ) ثيدحلاىفو ةياالا دعبام لوالا ىلع لدبو

 نءاريخ اهعأر ىلع اهئباصعلو احر امهننام ت'الملو امهْسام تءاضال ضرالاو تاومسلا

 اهقير ةيوذع نه رحبلا كلذ بذعل رحم ىف تقز .ءاروح نأول ىورو ( اهف امو ايندلا

 (ىوردو ) -
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 ةيشتدملا لاوقالاو ةححصلا لامجالاب نيم ل رازرزالا_ قبح ىلا نعش هنالبوأت ىف نيدلا محم

 نودنم نيتنج مهل نا ىنعي ةيلعلا تاماقملاو بتارملل نيبلاطلاةينسلا بتارملا ىلا نيرظانلا

 امكير ءالا ىأبف 2 هتبوهالب نيقابلاو مهستوس ان نع نينافلا قعا نيروكذملا ىقج

 ماهدي ”ىشلا ماهدا لاَش نات ةفص # ناتماهدم ف نيتنملانم ركذ امم « نابذكت
 ةمهدلا نال ندش هايس مايهدالا لال.عفالا بابىف رداصملا جان ىو دوسا ماهدم وهفامامهدا

 ةمهد امتولالع ىنعي ناوادوسىا ناتماهدم ىلاعت هلوق هنمو دوسالا مهدالاو داوسلا ملاب

 ةدش نم داوسلا ىلا نابرضتناو ارضخ تاق تئش ناو ىرلاو ةرضخلا ةدش نم داوسو

 ةرضفلا ىلا رظنلاو هديسر ىهايسي ىزبس ىنرايسب زا زبس تشهود ةيسرافلابو ةرضخلا
 ىراجلا ءاملا ىلاو 'ةرضخلا ىلا رظنلا رصبلا نولحم ثالث مالسلا هلع لاق م رضبلا واجي

 دوسالا لحكلاوهو مونلا دنع دهالاو امهنء.هللاىوضر سابع نبا لاق نسحلا هجولا ىلاو
 اريك ا(غ عنعو اماصعاىوشو الاحتك ١ نيعلا عفني سباي دراب وهو ىاهفصالا هدوجاو

 عفنلا ىفةياذ ناك كسالانم ”ىش هعم لعج ناو زئاجعلاو خويشلا اهم عاجوالاو تاف الانم
 ةيسشغا نم ناك اذا فاءرلا ماهو فزنلا عطقيو محشلا عم ءالط رانلا قرح نم مفنبو
 بئاجعلا ةديرخىف م( رصبلا واحمو رعشلاتبنب دمالا مكلاك اريخ )ثيدحلا فو غامدلا

 ىلع ةطسنملا نيحايرلاو تانللا نيتنلا نيتاه ىلع للاغلا نأب راعشا ناتءاهدم هلوق ىفو

 نييرخالاىلع نييلوالا لضف ىلع اذهلدو هك اوفلاو راحشالا نييلوالا ىلعوضرالا هجو

 محو نيتنملا نيتاه ٍناحصا ىلع ةيئابنلا ةوقلا ةبلغ ىلا هب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق
 ةرثك امهف نال نييلوالا نيتنطللا باما ىلع ةيناحورلا ةوقلا ةيلغ ىلاو نيعلا باحصا

 مراصبا عت ثرح 6 نابذكت امكبر ءالآ ىأيف 9 نودرقملا مهو هكاوفلاو راحشالا
 ةالصلاىف أرق اذا ءاهقفلالاق امهنبح اير مشب مكفونا عفتاو نيتتلا نيتاه تاناين ةرضخم

 ناف نو صو قمح دحاو فرد>وا ناتماهدم ىلاعت هلوق وحن ةدحاو 1 ةدحاو ةبا

 انراق ىمسيال هنال دا قل ضرف نع ىزجال هلا حصالاف ضعبل ادنع دا اهنءةىو رح كاك

 © نات>اضن نانيعامبف 98 ليترتاا ىف ضعب ىلا اهضءب تاملكلاو فورحلا مض ةءااززةلاي نال

 ءاملاب ناتراوف ىاسوماقلاىف اك هعوبني نم هناروف دتشا ءاملا خضنو هشر هعنك هحضن لاش

 اضيالدي اذهو ءدشوج ر كيد ديراد رب وزادنج ره ىنعيب أب هدنشوج ةيسرافلابو ناعطقنتال

 نييرخالا ىفو نايرجم نانيع نييلوالاىف لاق ىلاعت هنال نييرخالا ىلع نييلوالا لضف ىلع
 ثيحم ءاملا نوكي ناب ققحت وهو ناروفلا وه خضنلا نال ىرجلا نود خضنلاو ناتخاضن
 غلبا ىرجلا نا كشالف هنايرجىف ردقلا اذه نكي الو هناكم رخآ راف ىش هنم ذخا الك

 هك ملا ريخلاب ىلكلا لاقو ربنعلاو كسملاب ناتخاضن امهنع هللاىضر سابع نبا لاقو هنم

 امهف © نينيعلا كني بارشنم ىرلا مكل لصحم ثرح « نابذكت امكبر ءالا ىأبف#»

 ىلع ليئاكمو ليربج فطعك ةهكافلا ىلع نيريخالا فطع © نامرو لتو ةهك اف

 | ةهك قد« راثأ ةسرافلاب «نامزلاو ءاَدَعو ةهك اف لخنلا ةرمت ناف امهاضفل انا ةكمالملا
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 ىأر هرسس سدق ىرصملا نونلا اذ نا ( ىكح ) نينسلا|رجا عيضيالللاناف نيحو نأ لك
 نليق لعفا تلاقف ىنلانه لاله: ١ لاقف ءاتشلا تقو رويطلل بولا قفنت ةرفاك ازوجي

 ةلقشلا نضال ارتست ىلإ نيتعل :نوللا: ذاب .تااتغةةيلتكلا موج دداعأو هنا مث لبقي ملوا

 لاقف رورملانع ةلفاقلا عنف جحلا قيرط ىف ضرتعا ابيهم اقواخم نا ( ىورو ) ةبلطلانم
 ءاملاةبرق هفىف بصف هيلا اند ىت> ءام ةبرق دبو افيس ديب ذخأف ناشطع هلعل مهضعب
 ىف تبهذ دق ةلفاقلا ىأر ظقيتسا املف جحلانم عوجرلاىف مان هلا مث باغفو ىوترا ىتح
 قل ىتح اهكرف مايقلاب ءمأو ةلحار هعم لجر هءاج ةريملا كلت ىفو ةيربلا ىف اًذنحو

 اع 4 ( ىورو 0 ءاملاةب رش ىثطع تعفر ىذلا انا كاتف وه نم هلع مسقأف جاجحلا

 بهذلا مث نم ةجلال اق صخش رهظف ءارحيصلاىف اهدلو بئذ دخاف لئاسال ةمقل تطعأ

 56 صخالو مب نأ نادحالا نسحلا لاق ةمقللا كِلَس ةمقللا هذه لاقو هايا اهاطعاو

 ءازجاماو لامسالا ءازج ةنطلا قيقحتلا لها ضعب لاق نقلا سمشلاو ععرلا ورظملاك

 اذا ذعلانا ( ىورب ) ناسحالا فونص نسحا ىلاعت هللاركذف لاعتملا كلملاةيؤرف ديحوتلا

 ةندحدجم ىتح اهتحنالا ةئيطخ ىلع رمتالف هتف ىلا ةملكلاهذه ىا تأ هللاالا هلاال لاق

 قلخ دين الن بلعب قلد للا الاوسواي !لاق: هبط لنا يشار رد ىلا نغاو اهتم ىلا: قيلحتت اهم

 وعدي لا عافأ ةقسحت اهني لمعاف ةئيس تلمح اذا مالسلا هيلع لاف رالانع ىندعاسو ةنحلا

 قكيو تانسملا نسحا ىه مالسلاهيلعلاةف تانسإانم هللاالا هلاال هللالوسراي لاقف اهلاثما

 قحلارظن لح وه ىذلا لاقلارب ونمو تاماطأا لصا وه ىذلانامبالا نادححوتلا فرشفف

 همعل نم 46 نابذكت امكير ءالا ىأبف هب لصحم اما ىوسلا رادك نم نطابلا ةيفصتو

 كني نود نمو ىاربخو أادتبم « ناتتج امهنود نمو  ةرخ لاو ايندلاىف ةلءاولا
 نوفئااف نيعلا هاا نم مهنود مل نايرخأ ناتنج نيبرقملا نيفئاخلل نيتدوعوملا نيتنملا
 نودف ةيلمعلاو ةيملعلا لئاضفلا بسحم نيبرقملا نود مهو نيعلابادصاو نودرقملا نامسق

 نيبرقا لضفك نييرخالا نم لضفا نايلوالا ناتنملاف ريغ ىنعمال ةلزئمو ةيتم ىندالا ىنمي
 نيت انيتاه نود نموىابرقلاوهو وندلانم لب ةءاندلانم نود سل لبقو رارءالا ىلع

 (ىفثاكلا لاق ام )ريغلا ىنعمو ىلع نيرسفملاض.ب هلمحو امهنم عفراو هيلا برقا ىاشرعلاوىلا

 كنوز زا(. لوا/ناتشؤبوةلرب ا متهلكو ا كتلوكيانا:ناتلاوناوأد تشر وك ذهنك ن اتسول نبازجيو
 رارسالا فشك بحاص امهقلطاو ٠ نيباعصا ىأرب هرقنزا ناتسوب ودنياوناّقباس ىارب

 ناتنجو امهفاموامهتين ١ ةضف نه ناتج نايرخأ ناتنج نيبلوالا نيتنللا نودنم لاق ثيح

 ىرخالاوهل«ءاز>اهادحا ناتنحةنللا لها نم :اأضاو لجو لكل وامهمفامو امهس بهذ نم

 رورسلا ه|فعاضتيل عيرالا تاهللا ىف نانج عبرامهنم دحاو لكل لق ورافكلا نعاهونرو

 ىناعم ةلمحو ةشنلا هيلع عبط ايف للملا نم دعبا ةنآل عتما نوكيو' ةاج ىلإ" ةنح نم لقنتلاب |

 ةالفو ) امهابقوا امهماماوا جردلاىف امهنود نهوا امهبتفص نود نموا امهقوف امهنود نم

 | خيشلال وق ةيئرم ىدالا عم ديؤيو ( لايما ىلا ىغش ليمو ل

 (نبدلامج)
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 رانلا هب اشي ىذلاوهو ىنامرلا توقايلا ةميق اهالغاو تبقاويلا دوجا بطلاىفو الصا رانلا
 ةقعاّضلا ةباصا نماضيا نمأو سانلا مع ناو نوعاطلا نم نمأ فانصالا هذه متن نمو هنوليف
 نوجعم لكاوكولملادنع ابجو سانلادنع امظع» ناك هب متحتوا اهنم أيش لمح نمو قرغلاو

 ةنجولا ةرمح ىف توقايلاب تاهشم ةي الا ىنعمو ةوقلاىف ديزبو مسلا ررض مفدي توقاللا

 هراك نم اضايب عصنا ردلا راغص ناف اهئافصو ةرشبلا ضايب ىف ردلا راغص ىا ناجرملاو

 ةنللا لهأ ةفص ىف ديعس ىبأ نع ( ىور ) ناجرملا ضاسو توقايلا ءافص ىف ةداتق لاقو
 ىر ةلح نوعبس ةجوز لك ىلعزاتجوز مهنم لجر لكل سو هيلع هللا ىلص هللال وسر نع
 ةروص ىلع ةنللا لخدت ةمزلوا مالسلا هلع هنعو اهدلجو اهمدو يلين ين 3

 دحاو لجر بلق ىلع مهولق ةءاضا بكوك دش” اك مهرثا ىلع نيذلاو ردبلا ةلل رمقلا

 اهقاس :ع ىرب امهنم ةدحاو لكن اتجوز مهنم ”ئرما لكل ضعاب الو مهني فالتخاال
 ناوقضساالو: نوطختع الو :نومقسإال :امشعوا زكي نسا نودع :نشللا ةماااهل ارو قم

 هنعو كسسملا مهحيرو ةولالا مهما روجو.و بهذلا مهطاشماو ةضفلاو بهذلا مهن |
 أ ريرح نم ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايس: ىريل ةنلطلا لها نم ةأرملا نا مالسلا هيلع

 مث اكلس هيف تلخداول رح هاف توقايلا اماف ناجرملاو توقايلا نم“ اك لوس هللانا اهخنو

 نيعبس سبلتل نيغلا روحا نم ةأرملا ناب نوم هني و رتعكاقو:هثارو نم ةتنأؤلا ةعفضتنا

 | ءالا ىأبف » ءاضيبلا ةجاجزلا ىف نمحالا بارشلا ىري اك اهمادقنم اهقاس ع ىريف ةلح
 | ةينافرعلا ءاروحلا هذه ناىلا ةراشا هيفو عتغلاو رظنلاب ةقلعتملا ملا نم ه نابذكت امكير

 لامكلاو لامعا تايلجت ناجرمو حارششنالاو طسبلا تايلحن توقاي ةينا_حالا ءانسحلاو

 أ امكبر ءالا ىأف ضيبالا ناجرملاك ةرطفلا ةوارطنهو رمحالا توقايلاك ةنجولا ةفاطل نم
 | ةعبرا ىلع 'ىجي له # ناسحالا الا ناسحالا ءازج له و هبهيشملاب ما هيشملابا نابذكت

 ' ما لهف ىلاعت هلوقك صالا ىنمع ىناثلاو ىنأ له ىلاعت هلوقك دق ىنحمم لوالا هجوا

 ا مكبر دعوام مثدجو لهف ىلاعت هلوقك ماهفتسالا ىنمي ثلاثلاو اوهتاف ىا نوهتنم

 ناسحالا الا لمعلا ىف ناسحالا ءازجام ىاةي الا هذه ىف أك دحجلا ام ىنعي عبارلاو

 لاق م لا ءازج له مالسلا هيلع هللا لوسر أرق لاق هنا هنع هللاىضر سنا نعو باوثلاىف

 تفرع: هيلع تمعنا نء ءازج له هلوش.لاق ملعا هلوسرو هللا اولق مكبر لاقام نوردن له
 كين !تنإ“ لطشاج (قعاكلا لو ) عع تك رعبو وج فكل زال فاعلا
 | سوفنو.دايزناهركش دتنك تافاكمو تاجرد ارتاءاط دنهد اج سب تسكين ىَين ىازج

 | ارايثد فوخو ترفغمي اررافغتساو اطعب لاؤسو تباجاب اراعدو لوبَش اردونو حرش ار

 هللااب اهب هللاىف انف ءازجو ترخآ نمأب
 اه رد اكمل رانا تفاي 1 اىزكش تسبح هاررد كه

 ديج قوشتخردزا لصوويه ٠ ديرب رمد شقوش ريشمش ارك ىه
 ناسحالاب كيلعف هايا ىناقْلا دوجولا ءاطعا ىلوملاوهو هللاىف ءانفلا ديعلا ن مناسحالا ةياغف
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 .. رضق نوجو ه حينغلاو ءانجلا ع نم اضيا فرطلا رصقو كجوز ىنلعجو ىح وز كلعج ىذلا

 نانئزان ىشبم ناطبفك اك كلل فوزبلا تارصاق  ىنعم تول حبعو ابح ىاذعم رب فرطلا

 اذا ىا نهلع نهريغ فرط تارصاق ىنعملا لاغدقو ٠ دنا نامثح ةتسكشلا وار وز ا: اننا

 6 ناجالو مهلبق سنانينمطي م ف نوسح لامكل نهريغ ىلا هفرط زواجت مل دحأ نهار
  اهتفا اذا برضُباب نم ة ةأرملا تعطَلاَه ةيظفل اهتفاضا نال فاعلا “تارصاقل فص ةلمخأ
 لك ىلع قلطا م  ركلا مد جورخ ىلا" ّىذؤللا عاما ثحطلاف امراك خلا قا ةيمدتلاب

 دحا تايسنالا سعب مل ىندملاو سملا ثمطلا سوماقلاىفو مد هعم نك ناو ثمط عام

 ىنعي فرطلا تارصاّب مهلع لولدملا نهجاوزا لبق نا نم دحأ تاءجلا الو سنالا نم

 قاؤاكتنانا وب انتشابأ ءالسيإو نافيا زمان يدا كتطدا دال القما لنا ئارأ اي ناو

 ىلا هو فنالا ضايرلاك نهف ٠ دشاب 0 فرصت ناشارد زن نج دناررق» نجح

 ليلدو تابيثلل ةبغرلا قوف راكبالل ةيغرلاذا نهايصحتل بيغرت هيفو طق باودلا اهعرت مل
 كلذ ىضتش نانتمالا ماقم نافسنالا ثمطي اك نوثمطي مهناو ةنإلا لهأ نم نجلا .نا ىلع
 مهل لب ناسنالا ءاكءام مهل سبل نكلو هب نانتمالا مهل لصح مل مهلبق نك اودمطي ملولذا ا

 نأ ىعدتسي اذهو ةيكملا تاحوتفلاىف ام مهثانا ماحراىف قولعلا ل.هحم هنو ءاملا لدب ءاوه
 ءاملعلا نم ريفغ مح اه ىلا بهذ دقو سكعلا اذكو نحلاو سنالانيب ةك انملا حصتال

 هللا نال نما الا ورقلا اه هللا ىضر سايعنءا لوق اماو ناجرملا ماك بحاص مهنم

 تلمحف ناطم كدلا اهلا ةقرس انهن اذ ضئاح صو اهلا لجرلا 1 أ امهم هلوسرو

 عماط هليلحا ىلع نالا ىوطنا مسي ملو لجرلا عماج اذا دهاجم لوق اذكو ثنللاب تءاخغ

 لص# ىنالا مهعاج نه ناو سنالا عامك مهعامح نأ ىلع ةيطق ةلالد لدي الف هءم
 قاطيشلا كفك هةيبدتلاءادغاو,عطاللا كتل همم مولا ةككنت# لع 9/13: هنف كير قآأفلا
 معلاو هماقم قدي اب رارضاو ةيصاخلاب داسفا هوهف وتو هيلع مسي ملا ىذلا ماعطلا ىف

 ن-سع ملو نلذتسام اهف تاقوالا ةنطا روح نه تارصاق ىا ءالؤه نا مث ىلاعت هللادنع

 ةيناثأا ةأعنلا دعإ نوهعماج م ىلا امدلا ا و ىناكلاو ىبعشلا لاقو 6 لوق اذهو

 سيقتل ما هذه ن م انك انيك الا ىأنف 9 اراكباوا تاس اسدلاىف 90 2 ريع

 ةيناذلاتاءاحتلا نم اروح هب نيقابلا هللاف نينافالتانخلاىف نأ ىلاةراشا هيفو مكسوفن عتقل
 نر يظل الو نج رسال را.عالا نو.ع ن 02 تاروتددم 00 مكحملاو ةيهلالا فراغملاو

 مهسفت ةملظو مم ماقيل سفنلا ناح الو حورلا سن ١ نماع علطي | نءابرا ريغ ىلع

 ناس قيسدق فرطلا تارصاقل ةمص 4 ناح راو توقا.لا نبع اك مخيط ةفاثك<و

 و ضياو رمحا هنم فاص 0س سيلا ديدش بلص ردح وهف توقانلا اماو ناحرملا

 لمعتالو هتنوطر ةظلغل بقْبالو هتنثهد ةلقل رأذا هيف لمعتال رح وهو قرزاو رضخاو

 5 دوجولا ليلق ع وهو مايالاو ىلامالا 0 ع |( لع سم داذاز لب هّتنالصل درامملا هيف

 ىلع هل ريصالف هلم ردصتالا اماو هفانصا 000 نه رانلا ىلع ريص ارفدالا هدعلو رمحالا

 (رانلا )

 15512 2 2 22522559١235552 يس يي يي
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 ةوالح نمقلخ ةنطاىفام نال كلذو ولح هنا الالظنملاّ تح ةنلاىف ىهوالا ةرصالو ةولح

 نوكلو هوحنو منهج موقزك تائيسلا ةرارم نم قولخلا رملا ابف دجوب الف تاماطلا
 ىرخا ةفد ةلمطاو لالجلا رانا نم هنال اضيا دوسالا نوللا اهف دجو»ال لاجخاراد ةنملا

 نم لاح # نيئكتم لف ةذيذللا عنلا هذه نم ىا 6 نابذكت مكبر ءالآ ىأبف ل» ناتتمل
 ةساج نيسلاج ىا نيئكتم ناتنج مهل لصحم ىنعملاو عما ىنعمىف فاخ نم نال نيفئاخلا

 شرفام وهو رسكلاب شارف عجج * شرف ىلع 8 نيد.تعم ةعدو ةحار سولج كولملا

 فالخبوثلا نم رسكلاب ىهو ةناطب عمح 6 اهنئاطب » مونلاو سولجال ده.ةسيو طسسيو
 قريتسانم بوقعي نعسيورو عفان نع شرو أرق 46 قربتسانم ه رتسا ةيسرافلاب هتراهظ

 رسكو نونلا ناكساب نوقابلاو اهلع ةزمهلا ةكرح ءاقلال نوزلا رسك و فلالا فذحي
 ليقو ةءاضالاوهو قيربلانم لعفتسا وهليق جابدلا نمظلغام قربتسالاو اهعطقو فلالا

 ىنءلاوزاخدلاف هحرش قبس دقو هبارعا برعاف امسا لعجو ناولا عامجا وهو ةقربلا نم
 تناك ةراهظلا نا ىنعي اهرئاهظب كنظ اف كلذك اهنئاطب تناك ثيحو نيخم جابيد نم
 ركذف ةلحلا هذه نهنسحا ةنطاىف ذاعم نب دعس ليدانمل مالسلا هيلع لاق 5 ىلعأو فرشأ
 رون نموا سدنس نم اهرئاهظ لبقو ىلع الا ىلع ىند'الاب اهبش هريغ نود ليدنملا

 ناد نيتنلا ىنجو 8# نيعأ ةرقزم مهل قخأام سفن ملعت الف ىلاعت هللالاق امن وهوا

 هنع هللاىضر ىلع لوقل ضوبقملا ىنعع ضيقلاك ىنا ىنعع مسا جا

 هيف ىلا هي ناج لكو ٠ هيف هرايخو ىانج اذه
 بيرق راقلا نم اهراحشا نم ىنتحتام ىا وزان لثه وناد هلصا برقلا وهو وندلانم نادو

 تسداك تسكيدزن تشهود نا ناتخرد ُهويمو ةيسرافلابو عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا هلانب

 اهبتجي ىتح ةرجشلا وندت امهنع هللاوضر سابعنبا لاقو دسر نادب عحطضمو دعاقو مئاق

 ٠ كوؤشالودعب هدب دربال ةداتق لاقو اعحطضم ءاشناو ادعاق ءاشناو امتاق ءاش نا هللاىلو

 هكموي٠ناو دراد ورفرستخرد خاش دننك زورأ هويمو دنراد هيكت هك ىناسكدنا هتفكو

 ةفاثك الو مسملا ةفاثك نم أشن امنا دعبلا نا ريقفلا لوي ٠ ديارد ىو ناهدب دهاوخ
 دعب ( عرصم ) لاق نم لاق دقو حاورالا روص ىف ةينارون ةفطا ماسجا اهلهاو ةنلاىف

 اخارمتف عبطملا ةئيشم ىف تناك ايندلايف تاماطلا نا اضياو ٠ ىلاحور رفسرد دوس لزتم

 ريوصن لوانتلا ةلوهسناف الصا لوانتال لب ةقشم الب اهلوانتيف كلذك نوكت ةنالاىف اضيا

 «نابذكت امكبر ءالا ىأبف 8 ضعبلا لاقام ىلع ذخا الب مفلايف عقت راغلا كلتفلك الا ةلوهسل
 تفرع امل ناتتج هلو اهلعلولدملا نانللاىفىا 6 نوف  ةقايلا ةذيذللا ءال آلا هذه نم
 هلوق ىف ةيعملا ريتعا دقو هلمع ددعت بسح فئاخ لكلوا نيلقثلا نم نيشاخ لكل امها

 رصقلا قاعتمو !ةذخحن هبوصنم ىلا لعافلا مسا ةفاضا نم « فرطلا تارصاق 8 نيئكتم

 نرظنسال نهجاوزاىلع نهراصبا نرصَّش ءاسن ىنءملاو هب لعلل فوذحم نهجاوزاىلع وهو
 هللدجلاف كنم نسحأ أش ةنلاىف ىرأ ام ىبر ةزعو اهجوزل نبنم لكل وقتو مهريغ ىلا



 لبق ”ىث ايف سيلو « نابذكت امكبر ءالا ىأبف 9 لالظاو رامثاو قاروا اناوذ لبق |

 ىلاعت هللاى لا ةفاخم نم نايرجت ايندلاىف هانيع تناك نمل نايرحن

 ه5 ١5 نورشعل او عب اسل اءزجلا

 ةنلاب اورشبأو اونزخمالو

 ىزور دبا رظن نابيرغ راكرد ٠ ىذور دبآ/ ريس: نابتلغ ودنا

 لاق م ٠ نيرز تشه ودو نيميس تشهمود تسا تشم راهج ارئاتك هودناو ارتاك دنسرت

 تمار امهفامو امهّنن | بهذ نم ناتنجوامهفامو امهنن | ةضف نم ناتنج مالسلاهيلع

 دهاشلا ىنف قيقملا دوهشلانال هسفن ىلع ءاَشا دوهشلا ماقه فاخم نم ىلا ريشي ةيمجتلا

 ع واىف ةذلالذا ةدهاشملا بتأىص نخوه دوهشملاب هيقسو دوهشملا ف هتيدهاش ن

 لوَش ناك ىنعملا اذهو كئاقل ىلا رظنلا ةذل انقزرا مهللا هلوشب مالسلاهيلع راشأ 78
 ناتج هلوقو داشرالاو غيلبتل ءا ريما ىنيلكك هسح نع بيغي نيح اهنع هللاىضر ةشئاعل
 هير دوهش ماقم ىا هبر ماقم هلوق دوهشملاب ءاقبلا ةنحو دوهشملا ةمعنىف ءانفلا هتنج ىا

 «نانفأاتاوذؤه هللابءاقبلا ةمعنو هللاىف ءانفلا ةمعننم نابذكتامكبرءالا ىابف فاضملا فذحم
 ةفصلاو فوصوملا نم لك بيذكت نا ىلع اهذن امه طسو ضارتعا امهيبامو ناتنإج ةفص

 لصالاىلع درلاناتغل اهتينأل ىفو ةيحاص ىنعمي ثاذ ةينثت اناوذو خيبوتلاو راكنالل بجوم
 اناوذى انف عج نانفالاو اناذ لاه نأ ظفللاىبعةينثتلاو ىوذ ةثنؤم اهنال ةيوذ اهلصا ناف

 عورف نه بعشنب ىذلاوا الوط مهقتسملا نصغلاوهو ننف عمجوا راقلاو راجشالانم عاونا

 قرون ىتلا امنال ركذلاب اهصيصختو ةرحشلا عورف نم ةيعشتم ناصغا اناوذ ىا ةرخشلا

 هناك ةيانكلا ليدس ىلع اهلاريكذي فصولاىف نا ىنغي راغلا اهنم ىنتمتو لظلا دمتو رمثتو

 هنا عم لا ىأبف هلوقب امهنيب لصف ناتن ىرخا ةفص «نابرحت نانيع امهف ه8 بيذكتلا
 راننه ظاوش امكيلع لسر لاق ثيح باذعلا ليبق نم ةئئاكلا تافصلا نيب هب لصفي مل

 رع ءام نم نيع امهنم ةدحاو لكىفىا ظاوشلا لاسراريغ ساحناا لاسرا نا عم 5

 3: ةيلا»راثنا ب دصوي نم: خاعاالل .لفاتبتالاو ىلاغإلا ىف ايتباص ماندي [فيكا خرج نس

 نايرجت مهنعهللاىضر نسحلاو سابع نبانع كسم نم لبج ن٠ نايرجن لل قو لوعفملا فذح
 نانيع امهيف هللاهمحر قارولار كب ونا لاقو للبسلسلا ىنرخالاو منستلا اها دحا لالزلا ءاملاب

 ىروشي تروح زن ىواذ ئشال وو ٠ ىوج هديد ةمشحتربسوذزا ناري

 لا نت فش ما :ءانك هن راك ١ نسك» ىوؤر جا بادخ هالو
 ةايحلاءام اهيف ىرجم انيع ءانفلا ةنجىف نأ ىلا ةراشا هيفو # نابذكت امكبر ءالا ىأبف ©

 دعب ءاقيلاوةمكحلاو ةفرعملاو ملعلا ءام اهبف ىرح انيع ءاقبلا ةنج ىفو ءانفلا دعب ءاقبلا هو

 نايكي انكي ءاللا :ىاتق ماو دن اوملا فانصاو مكحلاو فراعملا عاونأ مزلتسسي ءانفلا

 نم امهف 8 ةيمجنلا تاليوأتلاف كوضحلاو روحصلا بابرا ايو ةبيغلاو ركسلا باححسا إب

 ولحواس بايو بطروا عمسي ملو دحا هرب مل بيرغو دوهعم نافنص # ناجوز ةهك اف لك

 اييدلاىفام امهمع هللا ىضر سابع نبا#نعو عطملا نود.رظنملاىف لبقو نانول لاقيو ضماحو

 ( ةولح )
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 | ةنج هللادحر ىريشقلا ذاتسالا لاقو ٠ شكلد ناروحو شوخ ىاهارس غابره نايمددو
 | تادراولا هقدص نم مهمولق ىلع دريامو تادهاشملا قئاقحب ذذلتلاو ةاجانملا ةذلىه ةلجعم

 ؤ ةنجو ىبلالا فئاخال ةنج لبق مولعلارحب ىفو ةرخ آلاىف ةدوعوملاىهو ةلجؤ» ةنجو
 باون مهل نملا نمؤم نا مالسلاهيلع هلوقل رظن هبفو نيلقثال باطخلا نال ىنللا فئاخلل

 هيف ىرجت ةنْلا طئاح فارعالاىلع مه دمع ةما عم ةنملا لهأ نم اوسلو باقع مهلعو
 بهذملانا فاق>الا رخآ وأ ىف قبسدق ريقفلا لو ٠ راغلاوراحشالا هيف تيشنو راهنالا

 عجراف مهاوث ةيفيك ملعت مل ناو مهلثم نوفلكم مهنال اباقعو اباونث مدآ ىنب مكحيف نجلا نا
 هللاهمحر نسحلان. دحم لاق 6 نابذكت امكير ءالا ىأبف 8 ةروسلا كلتىف ليصفتلا ىلا
 ةفيلخلالوسر اولاقفوه نم اورظنا تلقف عرش و قدي بايلاب انأ اذا ةليل تاذ امئاث تنك انيب
 نا: :ةلألط ا كتوعدا لاق .ةيلغ تلخاراحلف: هلا كنطماو تقف -حاوزالوزع هكتخإقا الل ءاط
 تدهش دق صاع ملاظكنا تلاقف ةنطاىفلدعلاماماو لدعلا ماماىنااهل تلق ةديبز ىنعي دمع ما

 تقواذا نينم ؤملاريهأاي هل تاقف كيلع تمرح وىلاعت هللاىلع كلذ, تبذكف ةنملاب كسفنل
 1[تلاتفز شبة افوخ هفاخأ هَللاو ىا لاقف اهدعب وا لاحلا كلتىف َللافاخت لهف ةيصعمَّق

 قضم ئئفطالف .ناتنختا هباو. اقم : فاح حللؤ:ىلاغتا لاق ةةبححأولا ةلجلالذ معتم دإل نا نايأأالأ
 موه ىذلاماقملاوه مهضعب لاق ىلا ةردايتم ردبلا تيأر ىراد ىلا تعجر املف فارصنالاب

 نم لكلا توكسسو رومالا قئاقح روهظو روتسلا فشك دنع ةمايقلاموي هير ىدي نيب
 ماقملا كلذىف مايقلانم فوخلانه دبالف توربخلاو ةردقلا روهظلءالوالاو ءاينالا

 هكا ةناهنهناادناو ادن وو ة اك هناَخنر قاوحيتت هنا كؤ و خو زد: ى دا هتفلكمو انكي" نت تالا أع نئاقإلا

 تنس ٠١ نئئمالعداوب, فو" و ودر هيل ذاؤداوع تاوخةناقربنا» لعن رقعة اون ياواد كالو د

 مساقلاوبا دراد بداب فارطاو دنادرك بذهم ار قالخاودنكرب تمرح زا ار رطاخ

 دسرت قولخم زا هكره ركيد قولخم زا سرلو تسا ركيد قلاخزا سرت كتفك ميكح

 سرت ( هللاىلاورفف ) ىلاعت هلال وش دزيرك ىواب دسرت قلاخزا هكرهو دزيركب يوزا

 تشادرب تخر ىو: لدزا, سرت تشك ثوهش رينا كنه دزاسن رانثدو توهثاب هللازا

 هيلع ىحب هكدنرايب راث ا رد تشك ىعاروا دهاوخيم هكىردرهان داتا وبد تسدرذو

 قشىا تفك كنررهو سنج نهزا ديداه دش سلبا تسدردو هدئسر'نيدلبارب مالسلا
 هكتسا مدا دلزرف تاوهش عاونا نيا تفك من ىون تسدرد هكتساه دنب هج نبا

 هكىسانش زيج جيهار ىحي تفك مراده شيوخ دارمربو مدا دنْسَود نيب ارئاسشيأ

 ماعط فاركا دروخ ريس ماعط ككل هك زي> كي ركم هن تفك تك عمط ىورد ناب

 ىوابو مقريذب لجونع ىادخزا تفك ىحي دراد لوغشم هللارك ذو زامتزا ىتعاس اروا

 نانك هودنااب ىلاعت ىادخ هكدنديس راد كرز مروخم ريس ماعط زك ه هكمسإ دهع

 دئتشكاف ا ارم زا سرت لمعو ديرادوا ىارب هودنا ركأ تذك دهاوخ هج ناك دنسرتو

 اوفاخمالنا كهتشبن ناربدنمن ناشتسدرب قيحر ماج هكدشاي هدشن مطقن٠ ناشيا سفن زونه |



 <47 +٠ 0 نورشملاو عباسلا ءزطا

 و ْ ى 8 2 00 1 0 0-0 لاو علختن أخ /هنف نوكممتف لالخالا قمت, قلطنيف'زانلا' لهأ اقيالسةنف ملت مهج |

 «نابذكتامكبرءالا ىأبفإ# رانلاىف نوقنيف اديدج اقلخ مهلهللاثدح ادقوهنم نوجرخم مل

 اهلاثمافءال الاف اراسم'ءال الا: ليبق نم رومالا هذه لاثفا ناس نوكرس ىلا ريشخأ دقو
 لوانف لضفام فالخم ىضاعملاو رذكلا نم اهم ءالتنالا .ىدؤي امم راجزتالل طقف اهتاياكح

 اماجتاثبح نم اهنايكح كلذكو ايندلاىف مهلا ةلصاو منأ اهناف لسا موبلك هلوق ىلا ةروسلا
 عرشلا ةفلاخم مده نيساكلا ىلا ةراشا هب الاىفو اهمادتسا ىلا ىدؤرام ىلع ةراثلاو ركشلل

 ةيعرشلا تافااخلا ران نيب نوفوطي معو ةليذرلا قالخاو ةميمذلا تافصلا عياعلا ةقفاوهو

 عفش امناو نائمظلا ىوربالو شطعلا عطشال هناف لهجلا ميمح نيبو ةيعيبطلا تاقفاوملاو

 لدا لهأ مولع ىلا ىرتالأ حيحصلا فشكلاو ىتطقلا معلا ة رخآالاو ايندلاىف ناسنالل

 تالا اوماهوالا ف نوقرغتسمتاذللاو تاوهشلا ف نوسمغتماهلهأ نال للهلا مكحىف اهماق

 هرم نم ارطش فرص لا ههولع اذاف رظنو هظشاو هللاهمحر ىلازغلا مامالا هللا هس املو

 ن٠ عفنأ سيل هنا نقيتف ةيفوصلا بتك ىلا عجر ةرخ آلاىف هذقنتال اهميلعتو اهملعتىف
 سيردتلاكرتف هرارساو نآءرقلاقئاقحو هلاعفاو ةتافصو هللاتاذ اهمتالماعم نوكل مهءولع
 هقفوف مهتبحص ببسي قوذ ىلع اهنم نوكي ىتح مولعلا كلت لهأ بلط ىلا جرخو دادغب
 ْنَع ايم مكماع متذخأ هرس سدق ىئاطسبلا ديزبوبا لاق دقو ناكام هما نم ناكف هللا

 هرس سدقن بدلا من خيشلل نيدلارخف مامالا لاقو توعال ىذلا ىلا نع انملع انناغأ اب

 منهع سفنلاف اميذكت ىف سوفالا زحعتف بولقلا ىلع درت تادراوب لاق كبر تفرع م
 قارتحالا نءةمايقلاموناحم اهفاصوا نع ايندلا ىف اهاكز نفث تالاهملا ميمو تا وهشلاران انف

 لاوحالا حئابقو لامعالا تائيسو لاحلاءوس نه هللاب ذوعت قارتفالاو

 قانع تتم رك اللا رفاق هك ةقانت تارقتك لسا رطاط قنا« زارع
 رومز دايت ناككليب فدا/اصم ه رور دبا 7 ناط.شو 0 انك

 عورشوهو ىلاعت ىادخ 5 نكاتسن ادا كاس ريد 5 # هير ماقم تفاح ناو 00 |

 ةذيدلا ءال آلانم ايندلاىف مهلا لصوام دادعت ذعب ةرخ آلاىف مهياع ةضئافلا مالا دادعتىف !

 موب لاقأك باسحلل دابعلا هيف فش نيذلاهفقوم ىلاعت هماقمو ناكم مسا ماقملاو ةيويئدلاو

 نيعىف لاق ىلاعت هللالاذئموب كلمالذا ىكلملا صاصتخالل ةفاضالاف نيملاعلا برل سانلاموش

 ريع نمديا ريخا مْ هنحاف امظ ىلع ائبأ برش نيح هنع هللاىخر ”0 اى اكلت لاقملا

 هيف لخدو با كنف كا كارو »ربا كرمك ةعظلا ماسو هيلع هللا ىلص لاقف ءاقتساف لد

 ةنجو ىسلالا فئاخلل ةنج هي ناتج 8 هللاةفاخم نم اهعديف هللارك ذيف ةيصعملاب مه نه |

 لكلوا امكتم نيفئاخ لكل ىنعملاو نيشرفلل باطخلاناف عيذوتلا قيرط ىلع ىنللا فئاخلل |

 حضوملا ىف لاقو دعب ىنثم ءاجام اذكو ةيناممجو ةيناحوروا هيلع اهم لضفتي ىرخأو اهب

 دشاب هر نَنعَو لوط هاو 'هلاتسدانص :ناشيا' "٠ ىب هكتشمرد ا

 ( نايمردو )



 قي كنذاا زم ياتحالف معامل نوف زعل منالا 4 ”نانس..الوأ لينا' هين نغاذل ًاسفال |
 لؤا كيذو :ريشحلا لهأ لاوحأ ىلع علطي نامت ا دازأ نإ هيدا اي نقولا وع

 هلوق اماو مهام فالتخا ىلع اجوف اجوف فقوملا ىلا نورشيو روبقلا نم نوجرخام
 هللا ىضر سارع نبا نعو باسحلاو ةشقانلا فقوم ىف هوو نيمبحأ مهل أسنل كيروف
 اذنك: متلع] مهاطب كلو مزنع كلذ ملعأ هناف اذكو اذك ملمعلح مهل أسيال امهنع

 ريمضو خسون و عارش لاؤس نولأسي اماو ةحارو هما نولأسيو اضيا هنعو اذكو
 هدأ عالبال قلقه اك, نقنالا ع زرقا: كاقملاب اذا: الام ازلفاوبةسنز ماقتل نتنازل هذ

 # نابذكت امكير ءالا ىأبف  هدلو داريو ممت لاَه أك نجلا ناجلاب دارأو ىنج الو ىسنا
 ىلا ةراشا هيفو هيلا ىدؤملا ريشلا نع كرجزب امث ركذ اب رابخالا ناف اهعفانم ةرثك عم
 ةصعملا تاملظ كك ارتىلاو حورلا سنا تانجو تاحفص ىلع ةدابعلاو ةعاطلا راونا عشاعش

 مهقانعاو ةماظملاس فنلا نجح هوجو تا فد ىلع نايصعلا لالعاو نايغفطلا لسالسو درمتملاو

 نداقنلاهدابعىلع هللا منأ ام نابذكت امكبر ءالا ىف دايقنالاو ةعاطلا نع ةّس الأ :ةدرؤلا
 ىلع ةمعنءا دعالا نه ماقتنالا ناف مويلا كلذىف نيدرمتملا هدابع نم مقتنا اممو مويلا اذهىف

 بر للدبلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف ىلاعت لاق اك هبيقع دخلا درو اذإو بابحالا
 « مامب نوهرلا فرعي 8 ةيلكلاب ةرامالا سفنلا فاصوا ءانفاب ماقتنالا لاكو نيملاعلا

 مدعل ىللعتلا ىري ىرحم فانتا ةلمجاو ةمالعلا دملاو رصقلاو رسكلاب ءاهسلاو اهسلا

 نزحلاو ةب اكلا نم مهولعي اع لوقو نويعلا ةقرزو هوجولا داوسب نوفرعي لبق لاؤسلا
 ةيصان عم ىصاوالا 46 مادقالاو ىصاونلاب ذخؤف له كلذ دادضاب نوحلاصلا فرعي اك

 هْذْخَأ لاش لعافلا ماقم مئاَقلا وه رورحلاو رالاو اهرعش انه دارماو سأرلا مدقم ىهو

 ناك اذا هب ذخأوهوحنو كرذح اوذخ ىلاعت هلوق هنمو ذخ“الاب ادودقم ذوخأللا ناكاذا
 سار الو” ”ىيحلب_دخاتالاىلامت. ةلوق .هنمو ذخنالاب .داوصقملا تاسالم نم" ايدك ةوحألا
 مدقم روعشبىا مهصا ونبةكئالملا ذخأت ىنعملاو كدب هلاذخأ ىديب ذخ ثيغتسملا لوقو
 مهرج وىصاونلاب ذخأت ةراث رانلا ىلا ةكئالملا مهحستوارانلا ىف مهنوفذقيق مهمادقاو مهسؤر

 امكبر ءالا ىابف 88 مهروهظ ءارو نم ةلساسيف مهمادقاو موصاون نيب عمجنوا مههوجو ىلع
 ىالوقلا ةداراىلع «# نومرجلا اميذكي ىتلا مهجهذه 8 رجاوزلاو ظءاوملانم#« نابذكت

 نا مح نيبوإإل !منوقرحرانلا نيب نوردب ىا# اهني نوفوطي ف خس وتلا قيرطب كلذمهل لاعب

 اذاضاق وهف ىْعَ ىذق لثم نا وهف ىنأي ىلأ نه ادبا اثطعو اشهد رانلاىلا ماا نو
 اهعلط ىذلاموقزلاىلا مم ىنؤيف عوجلا مهيلع طلسي ثالاوبا لاق حيفلا ورخلاىف ىهتنا

 هون رقاذاف ميمح!نمهباوتوأف ءاملاب اونئاغتساف مهقولح ىف تذخأفاهنم اواكأف نيطايشلا سؤرك

 مهياع قلي مْ امفام عيمج جرو مهفاوجا ىلغتف نورششيو مههوجو محل ران مههوجو للا ٍ

 | ةيدنؤا "نم ايداو:نا. راخالا بنك لاقو..موقزلا ىلا ةّرصو مطاقلا مم بهذي ةرش عوجلا

 | ميم اىلا رانلا نم نوفوطي ىا هنم نوقسدوا مهيلع بصي اهاصقا ةرارحلا نم غلاب ءام ىا



 هج ٠٠١ 3 نورشعلاو عباسلاءزجلا

 مهذفو ذفنلاك هيف هرئاسو نرخ الاقشلا نم هفرط ب ورخو ةيمرلا فوج ميسلا ةطلاختو
 مضلاب رطق عمح راطقالاو ىهتنا هروما عيمحىف ىخاملا ذفانلاو مهذش“ اك مهفلخو مه زاج

 نيراف:هللانم| نيبراه:: ضرالاوتاودسلا :بناوج نم اوجرم: نأ قعملاو :بئاحلا:وهو

 دارملاو زيحعت ما وهو ىناّمع نه مكسفنا اوصلخو اهم.اوجرخاف 6 اوذفناف له هاضق نم

 ذوفنلا ىلع نوردقتال #* نوذفننال 8 مهلع ردقال ىتح هنوزحعي الو هنوتوشال مهلا

 لزنت ةكئالملا نا ( ىور ) ديب لزعع كلذ نم متناو رهقو ةوش ىا 6 ناطلسب الاؤط
 تطاحا ةكئالملا اودجو الا اهو نوتأي الف نطاوسنالا بروق قئالخلا عيمم طبحتف

 ردَهال كلذك ةمايقلا موب رارفلا ىلع دحا ردهال امكف كلذ ةكتالملا مهل لوقتف هب
 ريذحتلاو هيبنتلا م ىا 6# نايذكت مكبر ءالا ىأف 8 ةلاعالءاضتلاو توما هكردف ايندلاىف

 صلاخ>بهل وه « ظاوش امكياع لسري #8 ةبوقعلا ىلع ةردقلا لاك عم وذعلاو ةلهاسملاو

 فاتئتسا اهنا ملعا هللاو ىتفملا ىدعس لاق سوماقلاىف مك !اهرحو رانا ناخدوا هيف ناخدال

 ىور م رشحلا ىلا قاسي ني> كلذ ناو رارفلاو برهلا ىلا ىعادلا لاؤس نع اباوج

 رثملا ىلا مكقوسيل ناخد الب بهل امكيلع لسرب ىا امهنع هللا ىضر سابع نبا:نع
 ٍباذم رفصوا ناخد ىا ه ساحنو 98 مخفتلل امهبف نيونتلاو لسربب قلعتم ه6 ران نم ©

 ساحيألاب نوالا ىف هممشت كلذو ناخد الب بهللا ساحعالا تادرفملاىفو مهسؤر ىلع بصي

 رارش نه طقسامو راثلاو رطقلا ىثاوكلا سايعلا ىلا نع ةثلثم ساحنلا سوماقلاىفو

 ءالا ىف قف باذعلا كلذ نه ناعنم ال ىا 46 نارصتنت الف 8 قرط اذا ديدحلاوا رفصلا

 ىاو ةمعنو فطل اهناف اهنع ربذحتلاو ىصاعملاو رفكتلا ةبقاع ناين نم ه6 نابذكت امكبر
 ضعب نه اهضعب كفناو ةمايقلا مون تعدصنا ىا 6 ءامسلا تةشنا اذاف » ةمعلو فال

 ءامسلا قت مونو ىلاعت هلوةك ةكئالملا لوزنل اباوبا تراصف تجرفناوا ةعاسلا مايقل

 6 ةدرو تناكف © اهنع اقيم« لقا منهج ران نم ربقاىفو اليزتت ةكئالملا لزنو مامغلاب

 لاق ةرمما درولا ىلع بلاغلاو مشن ىتلا ةفورعملا ةرهزلا ىو نوللاىف ءارمح ةدروك

 م« ١ ايداوسب ىتاش ىبر.نكلو . يجي. ١ ىتتقشعل هنول ادرو تنك ولو يب
 اذا رانلا نول نالو لئاوحلاو دبعال ءاقرز ىر اماو رجلا ءامسلا نول لصا ن“ال لبقو
 ةرمحىفتناكف تيزلانهدك ىا تناكل ناثربخ #* ناهدلاك#ه ةرمح هاسك قرز الا طااخ

 نه ءارمح ريصتف هيرجو نهدلا نابوذك ىرجنو بوذت ىا نهدلا نايرج ىفو ةدرولا
 هب نهد 1 مساوا نهد عمج اما وهو هاوذو هتقر ىف نهدلا لثم ريصلو مهج ةرارح

 4 طيح اللام لاوهالاو لاو>الا نم نك ىا فوذ# اذا باوحو 4 مدن و امل مادالاك

 ىذلا لئاهلا سصعالا ند تك ناك قنا فوذحم اذا بصان ىفملا ىدعس لاق لاقملا ل اد

 امع ةللا هذه بيست رابتعالا اذهو الئاه امظع اما تيأروا ةرابعلا قاطن هب طيحال

 ىأبف ١ تقولا كلذىف هتنؤروا لئاهلا الا ثودحل اس نوكي ظاوشلا نكاسرا نال اهلف

 ذاب لاتشتلا)ا سودا ع طوب اذ شع ن4 ناك كورال
 ( لأسيال )



 ا 1010127676770 5 7 ف وحك حسم دع سف سس طنا

 1. ا طا 7 100015 ا سس دس سل وم وو ار حج بص ص مجم حل

 نحرلا ةروس ههج +56 ٠٠١

 | متءاسجالاىف هلصاو ليقثوع لاشهءردش وادب نزوام ىلع حج رثبام لكو نالب اقتمةفاو لقتلا
 القث امهمال كلذ ايمس نملاو سنالا انه دارملاو ىهتنا رزولاو مرغلا هللا ىناعملاف لاه

 لدحت تلا ةلوملاب ضرالا هيش خيشلاز:ا ىئاوحىفو ةبادلا ىلقثب اهش امنا ىتعي ضرالا
 امهنارا ةنازرلوا ةوالعلاك اهاوساملعجو املع ةلومم الاقثا العج نحلاو سنالاو لاقثالا

 نيلقثلا مكيف تفاخ ىلا ) ثيدحلا يف اك ض رالاىف اهردق مظعلوا فيلكتلاب نالقثم امهنالوا

 | امهف اهوا يونذلاب نالقثب امهنال نيلقث امد هنع هللاىضر قداصلا لاقو ( ىنرتعو هللا كلك

 55-2 ٌةداَق نم نأ م ءاطبالا ليقثلا ةداع نم نال دوجولاب اهردأ نيع وهو لقثلا نم

 ىلا ه6 امكبر ءالا ىأبف 8 مهماع باغالا نكرلل نا نه لقثا سنالاو ' عارسالا

 4 نادك 8 باسحلا ءوس 17 امع ريذحتلل ةمايقلا موه هنوقليسام ىلع هيننتلا المح
 هف 0 ةروسلا هذه ضعب نا عا رارشالا نكردكلو لاقيه نعرو ذك اوقأب

 | ىلا نيمؤملا نع اهفرص ىف اهدحا نيهجو نه اهف ةعقنلاواةزانلازو ادق اود ارث ا ذتلقلا

 املع هيذتلاو امم فيوختلاىف نا ::ىناثلاو اهظع اركش ىضتش ةميظع ةمعللا كلتو رافكلا

 00 3 ةمعطا اهف ةبعر هداهجان هز :كلا هلؤي امم ةمهر ناسنالادامحا نال ةم.ظع ةمعن

 نوروهش» نملا نالو ريرقتلا ةدايزل امهسنج مساب ابطوخ نالقثلا اه # سنالاو نجلا

 هوفلك اع قتال ممتردقنأ نابل كلذ نع ”ىنب ا اويطوذف ةقاشلا ليعاف الا ىلع ةردقلاب
 زيثكلا ماكل ددعلا نه زيقعلان اف :ةزتتكلا-ةياق هغوللل هب. تيطلم ةمرظعلا»:ةعامجا نثشحملاو
 نؤرشعو ليقع ةنشاؤ.ةريثع ذخاكوقتر فاح الا رم: هاف اه ئنكاتب الا ةدعب 6 قيلالا [ًاكذلا
 | ؛ئذلا رثغعلا» لخع لق.( اكلف للعقم لبق. اذا تاوفط الث, تااَويط عا مانا ءاغابؤ رفاتو

 نجلا ىلع سنالاو هقلخ مدقتل هي الا ءذهىف سنالا ىلع نإلا مدقو ةلءاكلا ةرثكلا وه
 نا لاق ةياضفالا ىضتش ميدقتلا ناف هلضفا ناو سنالا تعمتجا نأل لة ىلاعت هلوق ىف

 لدي ا مهددهو مهتازاجمو مهتبساحلل هيف درو تقو ”ىحيس هنا ىلاءت هللانيب امل خمشلا

 ىلا:راتشأف هن. ماتعالا ناك نم“ هلام عم كلذ لف لاعب نا ةنظم ناك اهم هماهها ةدش ىلع

 هثءبي ثعاب ققح لف دحا مهنم هيوشال هفرصتو «تردق ةضيقىف اعيمج مهناهلوصحم امب هباوج

 مسق كلذ فخ مل ثيحو توفلا فو وه اءا لحعتسملا ثعسام نال لاحعتسالا ىلع

 ماياىلوالا ةدملا لعجو ةمايقلا موب رخ الاو ايندلا مايا ةدم اهدحا نيمسق ىلا هلك سهدلا

 ليفي نيرادلا هرم ةدحإو /قكااةلدجو ىكرطاو# اياديتتالا ةيفافإا هدول فاعذل وهج طلعنا
 امهنم رارفلل اليبس نيلقثلانم دحاول لعب ملو بم اونااو ايالبلا عيبنمو بئاصملاو ايازرلا

 مالك ةلزنع اناكف :مكل , غر فن هلو. قلعتم نإلا ريشماي:هلوقف امهف اءاضقإام يَزهلاَو
 مهاذاف مهل وقكاي قلازف امهبه دحاو لك نال امطعتسسا نا لَه مل 4 عقلنا نا 0 ككاو

 ءانثو نيلقثلا ىنعم ىلا ارظن انه ريمضلا عم مصتخم مهله قب نا نوفسعل لاقلت

 | راطقا نم اوذفنت نأ ف ىلع متردق نا ىا ظفالا ىلا ارظن وامس اكاانكتلع لسرب هلوقىف

 ذّوغنلاك هنمآ شواحن او ىثلا نع ىثلا زاوج ذا ذافنلا كاس وماقلا ىف لاق ١ لضالاو :قاّومْقلا
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 هذ ٠٠١ © نورقملاو عاتلوز آلا

 بع بهذبو ناري 0 نر ىنشو اما ىشإ "لا ىلاءآ هناف اول نار

 هيضتش امسح كلذ وحنو ضرم او ةحصلاو لزعلاو بصنلاو ةلذلاو ةزعلاو رقفلاو ىنغلانم

 ابرك ير انزك نمو : نأ هم اش ترم ) تبدا فو ,ةغاانلا طاصملاو مكحلا ىلع ةينملا هتئشم

 نعو تقاوملا ىلا ريداقملا قوس وه لضفلا نب نيسحلا لاق ( نبرخآ عضيو اموق عفريو
 ءارمح ةتوقاي هاتفد اضس ةرد نم احول ىلاآ هللا قلخ لق هنا امهنع هللا ىذر سايع نبا

 تيعو ىحو قزربو قلم ةرظن نيتسو ةئامالث موب لك هيف رظنب رون هءاتكو رون هملق

 هيلع هلووز نين وتتياعاوعو ناش ىف وه مود ,لك/ىلامت هلوق كلذفرءاشبام لمشو لطو ازعإو
 نضا/كلذو, دنحيو قادت ةرظن يتلو ةئاعالث موب, لك مدابع ىلا رظنيلا برلا .نا.:مالبلا

 تيعيادحناو ونافلا مهب لك ىنح ىلاعت لانا نم لاّقام بحلا اذه ىلع لد.و هقلخ هيح

 نير ل نط الط فيفا تال ليحتل تناك كا محاقلا ءاطيات دقلا
 ىهنلاو سمالا هيف هنأشف ايندلا ةدم وه ىذلا مولا اهدحا ناموب هللادنع هلك ىهدلا ةنيبع
 باوثلاوباسحلاو ءا زجلاهيف هن أشف ةءايقلا موب رخ الاو منملاو ءاطعالاو ءايحالاوةتامالاو

 اهفف أش تيسلا موب ىغَسال هللانا اولاق نيح دوهلاىف يالا تلزن لتاقم لاق باقعلاو
 لك امثدحموا مون لك رومالا ٍباَه ىا نأش ىف وه هيلع لدا فرظ لك هلوقو مهل در

 رك ذ ال مكتدهاش. عم 6# نابذكت امكبر ءالا ىأبف 8 مولعلا رحب ىف تيكا مو
 كيسحع, للع ةورق يينقنو دزرق نمر. لكرف ا لحن ىلا ريشي قئاقحلا رحم ىفو هناسحا ن

 زاوضرب يعارو لحم نير نادكت اكسر مالا ,ىافو تايلجتل ةيامالو هدادعت اول لحتلا

 مكب وح دوجو و مدعلا منك نم هداحتإو 4
 ناعودر ناردوش وكيد عولح_نإمز هرم .. نودي تيساشددج ناش قرع لك

 نايا دردناوت لاك فاصوا ىتعي ٠ تدينىلايابوتياغ ار“ نسح ولج
 ةاحلا فئاخلا هلأتي مهاماقم: ردق ىلع مهلك ةكئالملا نم تاومسلا ىف نم هلأسي ىلقءلا لاق

 هتدابع ةوق عبطلا هلأسيو حرفلا لح ىلا لوصولا ىجارلا هل أسيو باجحلاو ديلا
 بره ناقشاءلا هلاسو هارب نا قاتشملا هلاسو هللاىلصي نأ بحملا هلاسيو هتعاط باوناو

 لتي ىف[ ورختسناو, ةنفر ىف .نا يح ومما هل اسيو ذو رعملا ( ني ف ,ةق رعت نأ رف داعلا هلاسيو هم
 ردق ىىلع موق لك 00 هب هفرعلو ملاعلا هاو هنع هيححام ع لهاا هلأسو هدو

 مظعلا سمالاو لأ 1١ ناشلاو ناسف وه موب لك ىف ىلاعت وهو مهاحردو مهينا ىم

 َنوَوِم كا دع ةمايقلا موب كلذو مكماز حو مكباسمل دردتنس ىا 6 مكل غرفنس

 هز زاطاوه دكار ناغالا ذ دئنيح قس الف نأثىف وه مون لك ىلاعت هلوش ام 1 راشملا قاحخلا |

 غارفلا ذارلل سيلف الاو دردتلا هم زل غارفلا ناف لبرزملا زاجل ىلع مهل غارفلاب ع ربعف

 هبحاصل ددهملا لوق نم راعتسم وه ليقو نع نع نأ هلغ_ثيال ىملاعت هنال لغشلا نم |

 هيف ةباكنلا ىلع رفوتلا دارملاو هنع ىناغشلام لك رع كب عاشالل د رع ف ىاراكل عرفا

 تعادل لاق 5 نالقتا هبان© لوالا ىلع ةفالخم اممم نيمرحملل باطخلاف هنم .ماقتنالاو

 (لقثلا )
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 , نوقبيوةيعيطلا ماكحالا نع نوني مهتنيط ءاقسومهرطف ءاكذب مهناف ةيلايخلاو ةيمهولا ةوقلا
 | ءاّشو ةيئامسالا ةيبسنلا ةرتكلا ءاتف ىلا ةراشا لا هجو ىتسو هلوشو ةيهلالا تايلجتلاب

 | امكبرمالا ىأبف ةيفطللا ةلاخجاوةيرهقلا ةيلالحلا ةفصلاب ةفوصوملا ةيناذلا ةيقيقيلا ةدحولا
 ةيفطللا ةفصلا راهظاو ةقيقحلا ةاحلا ءاّداو ةيزاجلا ةاحلا ءانفا نع انرك ذ امم نايذكت

 لج. ا هملعل رهقلا قحتسم :قح ىف ةزرهقلا ةفصلا راهظاو فطالا قحتسم قح ىف

 ءافو هلانف ةقيقح تر هلهاو نوكلاىف قيقحتلا رظند ترظنوا مهضعل لاقو اهقاقحتساب |

 ةيقيقحلاىف ناف وهف هريغب هماق نوكي نم نال دوجولا مسر ىلع ىهاظلاىف ناك ناو هلها |

 ىلع ىنثا كلذل مدقلا دوو قيقحلا دوجولا ناف ةيقيقحلاف هل سفن الو هسفنس موه الذا |
 ( ىنرغملا خيشلا:لاق ) مارك الاو لالجلاوذ كبر هجو قسو هلوقب هسفن |

 تاجن ىباي ىتخانشب تسه زا ار تسي ٠ تسين لصا ردنا كيل ديانيم ىتسه هباس
 ( ىئاللا ىلوملا لاقو )

 ذتك" ليا دو مو ذئاوك ثلا دوخا مح : تسوا تسه هجره ُهن جيه هنايمرد ون |

 مكل ناف اومتغتال ادبا مكل ىتبأ ان أ ىا قاشعلا بولقل ةيلست قابلا ههجو رك ذ ىفو |

 لالجلا رك ذىفو ادبا باجم الب مكل كلذ دمرستيو ىلاج فشك نم ايندلاف متدجوام
 فشك ىنعي مالسلا هلع هبيبح ىلا ةراشا ةدحولا فاك ىفو ةيهلاو ةبحلا لهال جيبمت
 لوأف ىهجو ىلا رظنلاىف كل :عابتا قاشعلا مث ةصاخ ىهجو كتبرا ادبا كل قاب هجولا |

 ىفو توافت تايلحتلا نيبو هجو هعمج قابلا دوجو نا ملعاو ٠ مومحلل مث كل فشكلا

 ارو كنه و هي هلأسي ف ةماع نينمؤملل ىل و ةصاخ ركب ىنال ىلحت_ هللازا ثيدحلا ٍ

 مهتاوذ ىف هيلا نوجاتحنام ةءطاق © ضرالاو تاومسلاىف نم ىوزا دئياطيم ىنعي |
 | مهنافلاحلا ناسلبو لاقملا ناساب ارمتسم الاؤس مهلاوحا رئاسو اهو اناودح مهتادوجو و ا

 تالامكلان م هيلع عرفتي امو دوجولا قاقحتسان ع لزعمب ةنكمملا مهقئاَمح .ثيح نم ةفاك
 دوجولا ةحن ار اومشي مل قئالعلا نم ةيهلالا ةيانعلا نيبو مهنبام عطقن اول ثيحم ةرملاب

 امهنع هللاىضر نابع نبا نعو لاؤدلاو ءاعدتسالا ىلع نورمتس» نا لك ىف مهفالصا

 | .رارسالا فشك ىفو ةرفغملاو قزرلا هن ولاشي لعرألا نهاد ةفع شاول هيغل لقأف

 قي تخاوناو وا تمه ردق رب ىكب ري لاوس ىه نافراعو نادبام دنا هوركود نانمؤم

 وا هلصوح ىازس
 شيوخ قالاكدزوخوو ذر واو عدوا تورو والاو كغ زاسولكلد

 ٠ تفك ديد باو“ ارى> ىراو+لاىبا نب دمحا دها وخ اروا دوخ فراع دهاوزا همهدباع

 | ىنبلطي هناف ديزي ابأ الا ىنم نوباطي سانلا لك دمحا اي هلالج لج
 | "+ جا ناعما بلطق ئاوش اش “اج ؛ ا نلاثملا تلظؤ للا" ترشش“# ج

 | مسقنملا ريغلا ن الا وه ىذلا 7 الا مولا وهوتاقوالا نم تقو لك ىا #« مون لك ©
 ءاطعا اهلج نم ىتلانوؤشل ن « نأ*ىف  ىلاعت « وه # ةقيتملاىف نامزلا نطب وهو



 <©2 ؟ذه 52 نورشملاو عباساا ءزجلا

 200 ا

 0 ديس سس ل11 2 22 ل 0 ل ب 227221 011 11 7 1 تا ٠ 5 0 1 1 دوج هت تتم همس سس

 كتب ةقلعتم اجاوراو ةفيطل اماسجاىهلناف مهسفنأ كاله اونقبا توملاةقت آذ سفن لك تلزن
 ىا #كيرهجو سوو ىنفتالف ةيلاعلا ةميهملا هد رجا حاورالااماو ناسنالاحاور اك ماسجالا

 عمجوءاضعالا فرشاهنالتاذلل ريعتسا فورعملا وضعلا هجولافهتاذئا ههجوهللامرك هنموهتاذ
 تادوجوملاّتاهج تيرقتساواو ىذاقلالاق عوشخلا رانا رهظمو دودسلا عضومو ىعاشملا

 ىهتلا هتهج ىل ىذلا هللا هجو الا اهتاذ دحىف ةيناف اهرمناب اعدجو اههوجو تصحشو

 كارلا ةنتوكوز قابكرهوا كد[ دشوأ للا )ةواغأ لذ نوكأ زد ةاطعاحل زى ذا .ئوطالأق

 هلوقو است عون ةرابعلافو دصاقملا ىنعمي تاه+لاوهللا هب ىويو دصّقام ىا دصقلا ىنمع

 ىلا ةراشا خشلا نبا لاقو ىهتنا هيلا هحوتب ىا نايل ةفاضالاو هدصّةم ىا هتهح ىلب

 هجوتب ههجو نع ولختال ةهج لك نا ىلع ءانب ةهللانع ةيانك نوكي نأ زوجم هجولا نا
 لامعالا نم هويستك ١ اماو نيلقثلا نم اهلع نم لك ىا هللا بتجىف هلوقىف رك ذ ام اهلا
 نيدلارون نبا خيشلا لاقو ىهتنا هتاضرمل ءاغتبا هولمعو هللا ةهج هب اوهجوتام الا كلاه

 اما دوجولا نكمتو دوجولا عنتمو دوجولا بجاو ماسقا ةثالث ىلا مسقنت تايهاملا هللاهحر
 كلذوامهنم بكم وهف نكمملا اماو ضحم مدع وهف عئتمملا اماوتحم دوجو وهف بجاولا
 لبشال جراخلا ىف مودعم ىرايتعا ما هتيهاف هدوجو ىلع ةضراع ةيهامو ادوجو هل نال

 ناكف وه وه ثيح نم مدعلا ليشال دوجوم هدوجوو وهوه ثيح نه هيف دوجولا
 اذه نمو :مدعلاو دوجولا لقت ةيعللا هذهو مدعو دوج نم اقولخو ادوجوم نكمملا
 ' رهطالا ءرسسسدق ريك الا خنيشلا هلاق امو لا تيرقتساولو ىواضيبلا لاقام ةقيت> رهظ
 ىهتنا 'ىثلا ىلا عجار ريمضلا لاق ثيح ههجو الا كلاه 'ىش لك ىلاءآ هلوق ريسفت ىف

 هبافصو هتاذ ىف ةمظعلاوا قلطملا ءانئتسالاوذ ىا هجو ةفص * مارك الاو لال اوذ

 لالا اذا اوظلأ مالسلا هيلع لاق دقلو 0 هنافض مئاظع نم هذهو ماتلا لضفلاوذو

 ىلاعت هاهو قلخلا ءانف ازكعق ذم ةكللؤر «(ل ات ةطاسأوت نو ةياحألا ودوم تتتلكلا نانابت

 ىلاعت هلوق هنع ”ىأب امسح همركو هفطل ران اضيا مثآتف دعب مهلع ضيف ىلاعت أب ناذيا

 لجا مقملا معنلاب مهتباثاو ةيدبالا ةابحلاب مهءاحا ناف 6 نابذكت امكبر ءالا ىأف »

 امكبر ىف هانثو كير هجو هلوق ىف ريمضلا درفا فيك ىبطلا لاق ءال الا مظعاو ءامعنلا

 مالا مظعل باطخلل حلصي نم لكل باطخلا ممعت لوالا ىضتقا تلق دحاو بطاخملاو
 هلوق ىفو هرهاظ ىلع 5 ىناثلا ةالدك“ا الو اياوا احاردبا نالقثلا هق جردنيف هةتءاخفو

 اًشملعتم» ىالطلا"تاوملاب مآ !ةيازتشلا نضرا نع“ نم"نك ءانف ىلا ٌةزاشا ناف:اهلع نم لك

 تافصلا نع اذخلسنم ىدارالا توملاب اماو ةينامسملا تاذللاو ةيناو.ْلا تاوبشلا رحب ىف
 تاف.٠نعا ةمالسلا) لوقعلا'ىوذ !ىلاةواخا' نما سلغتو ةياحورلا تافصلاب اسنتلم ةيرشبلا

 ( ةوقلا ) ع



 قالخال ارحب وهىذلا بلقلا رحب ىلا ريشي اضياو ةنطفلاو ةفرعملاو معلا ثودحلا رحن نمو

 | بلقلا ريصي ثيحم ناطلتخم الو ةمومذملا قالخالا رحب وه ىذلا سفنلا ريو دوما

 | ةنئمطم سفنلا تراص اذاف ةقيرطلاو ةعيرشلاو ملعلاو لقعلا امهنب نال ايلق سفنلاو اسفن
 هللاهمحر ءاطع نبا لاقو ةنيئأمطلاو رونلاو ءافصلاو ناَسالاو ناعالاسلقلا نمو اهم ج رخ

 امج هب و نا رلا وهو ةاحنلا رحب اهدحا ناق.# ناري نرلا نيبو دبعلا نيب

 | كلح اهلا ن كر نم ايندلاوهو كالهلا رحمو اعيمح هللالبحن اومصتعاو لوس ىللاعت هللا نال

 مال اهنا ىناثلاو كلملا مال اهنا اهدحا ناينعم اهل ماللا هذه هي راوملا هلو » ىهتنا

 ءارلا رسكب راوحلاو رارسالا ف شك ىف مك كرد هلل تنأ هلل مهلوةك ب حعتلاو ناسحتسالا
 خيشلا نبا لاقفودوملا ماقم ةفصلا تميقا ةيراج عمح نفسلا ىنعم ءايلاب ىراولا هلصا

 ناسنالا قلخ هلوّش نيب ىلاعت هللاف رانلاو ءاوهلاو ءاملاو بارتلا ةعبرا ناكرالا نا ملعا

 امهنم جرم هلوش نيبو ناشلا بحي رخآ قواخل لصا: اضيا:زانلا نا وان نم جرام نم

 ريثأت هل ءاوهلا نا رك ذ مث ةمبقو ردق هل رخآ قولخل لصا اًضيا ءاملا نا ناجرملاو ولؤللا

 رحبلاىف !منايرج نال ركذلاب اهصخو راوجلا هلو لاقف مالعالاك هنيفسلا ىرجىف مظع

 اهديس مع“ اوح ىف ىتسلاو ىرجلا اهنأش نال ةيراج اضيا ةكوامملا ىمست اك ىسارملاو

 عج نيتمضب عرشلاو هعفر اذا هأشنأ نهنوكي نأ ىلع عرشلا تاعوفرملا © تأشنملا

 تاعوفرملا ىنعمي تأ أشنملا نوكي نأ دعبب الو ٠ نايداب ةيسرافلاب ىمسي ىذلاوهو عارش
 ىاتاعوتصلات اشينللا ىءملاوز قفل دعس ةنغاج فا ل اما لغ)ةبراغي نوكنت كتف ءاملا ىلع

 نفبلاو تأ أشنملا ربمض نم لاخ وهو :اعاضراو'امظع ةقهاشلا لاب اك-ىا ليوطلا لبطا

 اهقلخ ىلع ردشال تاراحتلاو تالماعملا لوصحو ةليلقلا تاقوالاىف ةريثكلا تافاسملا

 ءاهلا # ناف اهلع نم لك  ةيمجنلا تاليوأتلاىف ك ةقيرطلا بايرا نوناق ىلع ةيبيغلا

 ضرالا لعرب نملك ىنعملاو هيلا ىرج هيفسلا ىهن اذا مهلوقك زاك د باوكع نعقلتكا

 ةلاحعال كلاه ىا ناف نيلقثلا نموا نيهجولا ىلع بيلغتلل نهو تانكرملاو تاناويلا نم

 | ناجلا قلخو هلوّش نيبو ناشلا بيت مركم فيرش قولخل لصا ٍبارتلا نا لاصلص نم

 | قرغلا اوفاخ اذاو كلملا كلو كلفلا كل نولوقيف كلذب نوفرتع» معو هيف رشبلل عنصال

 | .لحاسلاىف ةفقاو تناك ناو رجلا ىف ىرجلا انش نال' ةيراخةنيفشلات نمسو/ةضاخ هللا اعد

 | وهو 0 عمه هي مالعالاك رحببل اىف هقاح ا هللا هاشنا نم انوك نأ ىلع تاقولخلا

 | 0 نادك امكير ءالا ىأبف © رحبلا ىف نةسلاك ربلاىف ليآلا نا مك ربلاىف لا. اك رحلاىف

 | عطقل تاسبايرحبلاىف اهنا رجاو اهيك رت ةيفيكو اهذخامىلا داشرالاو نذسلا داوه قاخ نه

 | تاعوفرملا ةعيرطلاو ةعيرشلا نفس نايرج ىلا ةراشا هيفو هناحبس هريغ اهدئرتو اهعجو
 | تانوحش» ماظعلا لابكاك ةيقيقحلا ةدحولا رح ىف ةشرطلا باداو ةعيرشلا ماكحاب عرشلا

 تاماهلالاو ةيملقلاتادراولاو ةعيرشلا ع ىضتقم ىلع تادايعلاو تاماطلا نم م عفانع
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 نم نوكتناو ثدحي هناف دوجولا ىنعع ثودحلاو ثودحلا ىنعع ج راو ءاََدأ الا ىنعع ْ

 سابع نبا نع لّقنو حاملل حاقللك بذعلا نوكي ىزارلا لاق مامنه اعجاآو ناطتاقتلا
 اههاوفا حتفت فدصلا نال رطملا لوزنب رحبلا ىف ءايشالا هذه نوكتت نا هالوم ةمركعو
 نه هنا ىلع لديو ىذاغلا دسملاك رحبلا ءامو ففطنلل ماحرالاك فادصالا نوكيف رطملل

 كو ءلهاوطلاوءاكادضالاكلقزو نابتللا تلوم تيدجا! اذا :ةسبلا نأ قمانتبتشااط ارظملا
 نآ اريز « نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ف لمأتف سنجلا رابتعاب نيرحبال امنه ريمضف اذه
 ْ سب تسا هرهاظ منن دييباي دئاوف ناتتخورفو ديرخ زاو دينك سيارا نادب هك اهرهوج
 ! رحمو تاكا نما داص ارا هتفكو درب اميه نيدلكلا دوح راكدرورب ىاهمعت نزا مادكب

 ١ لوز نانازغاطأ' ايزو د كم عنم هك تس زجاح راو دنوش قالتم لاسره هك تسا نيمز

 ىمرد فدص ناهدب هتحر نيمز ىايردرب تارطق كلف ىايردو دوعص زا ارنيمز ىايردو
 هللاىلص ىلا خزربلاوامهنع هللاىضر ةمطافو ىلع نارحباابقو ددرك دقعنهرد ناذاو نيا
 خزربلاو ىوهلاو لقعلا اه ليقو امهنع هللاوخر نيسحلاو نهانا جرو ملسو هيلع

 ةمصعلا زجالاو ةيصعملاو ةفرعملا اه ليقو ةمصعلاو قففوتلا امهنم ج رخو هللافطل امهنب
 ةرخ لاو ايندلا امه ىلقو ةفرءملاىف ةيصعلا رثؤتال نايغببال ةبوتلاو قوشلا امهنم ج رخو

 رظنلا خزربااو ةهشلاو ةححلا ليقو لجالا خ زربلاو ةافولاو ةاحلا لبقو ربقلا خزربلاو
 تساجرو فوخ نير هك هدوهرف ههلادمحر ىريشق ماما ٠ باوصلاو ىتحلا امهن» جرخو
 بحاص هيفاو فياطل ناجرمو هيفاص لاوحا ُولْؤلَو تلعىب تردق خزربو طسبو ضبفاي

 | نلطوك

 نازاو تسارئانموه صاوخ اظطنسو ض.أ رحنو دبا نوريب ىوشو تعاطو عرو و دهز

 دبات ىور انف ىهوك .نازا هك ارئاّدصو ابنا تبيهو سنا رحبو دياز دجو و رقف يهاوج

 نازادو تساو: نامل ةءاآع'اخزاو ؛قوخ نحمي هك دنكيم حرش رازسالا كقيردنك

 دياسايب ان لزم شبحاص ان
 ىبإي اك رهك نبا ىروخ هطوغ هركو ٠  ىباي انف هوك انف رحب رعقز

 جور ىلاو ةياذلا تايلجتلاب هتك رحو حور رحب جور ىلا ريشي رايكلا ضعب لاقو
 ىونعم خزرب ءاَش عم ةدحولا ماقمىف امهئاقتلاو ةيئافعلا تايلجتلاب هتكر حو بلقلا رحم
 مدعل بلقلارحب ىلع حورلا رحب ىنببال ثيحي ركذام ىلا امهم راشملا نيرحبلا نيذه نيب

 هجورع مدعل ح ورلارحب ىلع بلقلارحب بلغي الو باقلارحب ةيصاخ ىففب الثا ةيلكلاب هلوزت
 تايلجتلا ْولْول ج رح مولعم ماقم هلالا انم امو لاق كحورلا رحب ةيصاخ ىنفي الثأ ةلكلاب
 نأ زوجحمو بلقلا رحب ةحل نه ةيئافصلا تايلجتلا ناجرصو حورلا رحب ةنحاب نه ةيئاذلا

 ريشي مهضعب لاقو امهبام زايتما ءاش عم باقلا رحبو حورلا رع داحمانم نيعمتحم اجر |

 ثيح نه حلم ثودحلا رحنو مدقلا ثيحنه بذع مدقلا رحو ثودخحلاو مدقلا رحم ىلا |

 هزنم هنال رخآالاب اهدحا طاتخمال ثدي هتينادحو ةزع زجاح امهنيو ةيئودحلا لاع
 توعنلاو ءامءالاو نآءرقلامدقلار حب نمج رخي نطاوملايف رارقتسالاو نك امالاىفلولحلا نع

 (نمو)



 ةلئقلا للطقس «قاوكتف ةالزر اكواب زعرءاتعلا!قوشمو ةيكلقع مرعب كقذفلا تاغ ١
 فالتخاو ءاوهلالادتعا نم ىصحنال دن اوف نم كلذىف امم # نابذكت امكير ءالا ىأبف

 امهلسرا ىا.# نب رحبلا جب © كلذ ريغ ىلا هتقوىفللصف لك بسانبام ثودحو لوصفلا

 نذعلا رحبلاو حاملا رحبلا ل_را ىنعملاو ىعرال اهتيلخو اهتاسرا اذا ةبادلا تجر نه

 لاح # نايقتلي هه روشو خلت ىو نيريشو شوخ ىب هك ار ايرد ود داد هار ةسرافلابو
 | ىأرم ىف لصفال امهحوطس سامنو نارواجت ىا ةردقملا لاخلانه ةسرق نيرحبلا نم

 لبقو اهمعط ريغال خسارف هلالخيف ىرجتف ةقشتف رحلا لخدت ةلجدك كلذو نيعلا

 قفملا ىدعس لاق هنم نابعشت, ناحيلخ امال طيحلا ىف نايقتلي مورلاو سراف رح لسرا

 ذاحنا ينءملاوا طيحلا ىلا امهلاسرا دارملا ناك نا ةردق٠ لاح اما نايقلي هلوقف اذه ىلعو

 هللاةردق نم زجاح ىا 4 0 امهس و هحو لكلف هئم امهلاسرا دارملا ناك نا امهملصا ١

 ةرخآ لاو ايندلا نيب هنال اخزرب ريقلاىمس هنمونيثيشلا نيب لئاحلا خزربلاو ضرالا نموا

 خيش العا 4 نايغسال 2 نيةلاو ككنشلا نيب ةفئاط اهمال ناعالا خزدب ةسوسوال لقو

 كبل بزخ ةنورتتالا اهب ايش نأ عم ةيصاخلا لاطباو ةجزامملاب رخ الا ىلع اهدحا
 رخ الا نع امهنم دحاولك لاعفناو طالتخالا امهنأش نا عم اريسي انامز امهلاح ىلع نايقب
 | اهذخت ةزراب ضرالانوكتل ضرالا نه امهنبام قا ىغاب امدح نازوا# ال وا روفلا ىلع

 ردقام ريغ نابلطيال ىا باطلا وهو ءاذتبالا نء اما ناغسال هلوف اداههو انكسم اهلها

 » نابذكت اعكز ءالا ىأبف © هلدحام امهم دحاو لك ةزواحم وهو ىنلا نموا امهل

 ؤلؤللا امهنع جرخي 8 ريملاو دئاوفلا نم هف ال بيذكتلا لبق 'ىث نيرحلانم سيلو
 لاقو رحلاىف نحلا هقاي لاَ روهشملا رمحالا زرخلا ناجرملاو ردلا ٌواوالا ه ناجرملاو

 رجشلاك رحبلا ىف تش ناجرملاو سرافو دنهلا رحب ىف نوكّس ؤاؤللا بئاجعلا ةديرخىف
 الك رصلا ىوّش وهو دوسا هنمو رمجا هئمو ضضِيبا هزه قيمزلا دّقع ناجرملا ساك اذاو

 ديرأ نا هنا لعاو ٠ هراغس ناجرملاو ردلا رابك ؤلؤللا لبقو ىهتنا نيعلا ةبوطر فشنيو
 ناجرملاو ْواولل اذا ليوأتلا ىلا امهن» هلوقىف ةجاح الف مورلا رحبو سراف رحب انه نيرحبلاب

 لاق نم لوق ىلعءالا ةعيساا راحبااىف بذع الو حام امهنه الك نال امهمن٠ ناجرحب هيدنعع

 نا مولعلا رحب ىفو نيصلا رحب بذع نءو مورلاو سراف ىرحم ملام ن٠ جرخي ةي الاف
 امهم ديرأ ناو امهلك نمال ىنعي مورلا رحب نم ناجرملاو سراف رحب نم ج رم ؤلؤالا
 | ناجرخم اما امهنا مم نيرحبلا ىلا ذئايح امهجورخ ةبسنف نذعلا رحبلاو حاملا رحبلا
 جرخم لاق مك هضعب نم نكلو رحبلا عيمح نم ناجرخبال امهنا عموا حاملا رحبلا نه
 حاملا ىتتامنه الا ناج رخال ا.ه الوا قيطالاوغؤ: هالا :ةدلقياعكاو قالاوززككنلا نمت كولا

 نمل اقتنالار ند ج ورذعاو ناكم مسا ىتالملا نا اهدحا نيينءم لمتحم اذهو بذعلاو

 راهالا اهف عّه ىتلا عضاوملا نه جاجالانم ج رخم روهمجا لاق هناف ىهاظلا ىلا نطابلا
 ىحم ردصم هنا ىناااو نيصاوغلا دنع روهشم اذهو امبلا كللذ ذائسإ بسانو ةيذعلا هايملاو
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 تود ىا ةلدلص هل ىذلا خو.طملا ريغلا سبايلا نيطاا لاصلصلا 1 فر ىودب |

 لها عمس ىجولاب هللا ماكت اذا لاق هنا مالشلا هيلع هللا لوسر نع حصو هس نم عمسي

 خوبطملانيطلا ىافزخلا راخفلاو ناوفصلا ىلع سرجلا ةلصاصك ةاصلص هتودل تاومسلا
 هنالوا رخافتلا رثكي نم ةروصب روص هن“ اك رن اذا سيبلاب هتوصل راخفااب هببشتو رانلاب

 متالاصلص مث انوئسم أيع مل انرط هلعج بار“ نم مالسلا هيلع مدا هللاقاخ دقو فوجا
 ةقطانلا ةياالا نيب ىنانت الف انزح دباكي الا مدآ نبا ىرت الف نازخالا ءام هلع بص
 سيابا وا نجلا ابا وا نها ىا « ناجلا قاخو  نيرخ الا دحأب قطنام نيبو اهدحاب

 نيطايشلاوبا سالباو سنالاوبا ناسنالا نا اك نحلاوبا نالا فشكلاىفوكاحضلا لاق هبو

 ا هضعل طاتخلا وه يراملا دهاحم لاقو ناخدلا نه فاص بهل نم 6 © جرام نه د

 اذا مولا سما جام نم تدقو اذا راذلا ولغي ىذلا رضخالاو رفدالاو رمحالا بهللانم

 لصالاىف هناف جرامل ناي # ران نم هه طاتخم بهل نه جرام نم ىنءعف برطضاو طاتخا

 ران نم جرام نم نزع" قا رارمالا ففعت قون نسا ذأ جرم :ن» برطضملا
 ةقيقرلا ةلكلا نيب ىتلا رانلا نم مهضعب لاقو اهناخد نه نيطايشلاو اهرون نم ةكئالملاو
 رفسزا مهن بايرد ٠ ةنكلا كلت ءارونع الا ءامملا ىرت الو قربلا نو" اهو ءامسلانعبو

 ديوك .لمتشئاوه ارا هك اوهم يرمت تسّدلا جرام هل تسا روك ذم تاخاوتف ”ىنا
 كاخو با رصنع ودزا هدش هديرفا مداو وهو شتا رصاعود ذا تسقولخم ناجح سب

 جرام ارث ددرك طاتخم شتاو اوهنوجو دنيوك نيط ارنا دنوش مهم كاخو با نوج
 رد تساوه ءاقلاب نرد 1 ا حث رد تل ءاقلاب رمشبرد لضاس كدانحو دْناوخ

 6 نابذكت امكبر ءالا ىأبف 98 دود لاس رازه تصش مدآو ناجسئيرفآ نايمو ىثنا محر
 ةصالخو تاكر ملا لضفا اكريص ىتح ملا غباوس نم امكقلخ فيعاضتىف امكيلع ضافا ام
 لاصلص ةفص ةروصب حورلا ناسنا ةقرقحل ىلحن هناحبس قحلا نا ىلا ةراشا هيفو تانئاكلا

 اهدحا راصف لالجلاو رهقلا جرام ةفص ةروصب سفنلا سيلبا ةقيقحلو لاطاو فاطالا

 فيطالا حورلا اها نايذكت امكير ءالا ىأبف هرهق ةروهل رخ الاو هفطل ةروصل ارهظم

 بيطلاو رهةلاو فطللا ن٠ هيلع ليجام قاذ دق امكنم دحاو لك نال ةثييلا سفنلاو

 نه رك ذام لعف ىذلا ىا فوذحم أدتبم ربخ # نيبرغملا برو نيقرشملابر ل ثيحلاو

 نيفرطلانا ىلا ةراشا امهطاطختا ةياغو امهعافترا ةياغ رك ذنا ىنعي ةيطاق تادوجوملا نم

 هنم مهش هناف برغملاو قرمأملا هل كلا مظع كلم فصويىف تلق اذا كاءّمنبام نال 0

 عسقلان عطت ىذلاوه نيقرشألا دحا ها فشك ىف لاق“ ء اضرا اًمَمآَم هل ن

 اقرسشم نون ع7 ةئام امهسيو مون رمصقاىف هنم علطت ىذلا ىناثلاو ةندسلا ن م مونإ 0

 امأاو نابزكملا اذكو و.نمقلل ىقاثأأو سمشال نيقرشملا دحا ىلدو نيب 0 مالكلا انك ْ

 وهو ردكم لهال ىفعي - برغم او قوما نيام امهمع هللا ىضر كب 3 هللادبع لوق ا

 ١أن(



 نم رلاةروس هه 5+ ؟
 سبي -- يي 77ب77تتطتتتطلوببت7ت77بللللل7لابوو

 ءامعلاو ةرهاظلاا ةمعلا ىه ءال الا ةيمحالا تاليواتلا فو نف_سلاو كلفلاو ثومللاو

 ا يفاظلا لخإ ل ا ةسملاب 90 هه 0 اذه ص كدت اولا 3 اد ةنطابلا

 اذاف ىا ةلاحمال اهم 3 ف ْ 5 4 2 و ركشلاو 0 0 10

 نادك هال الا كالت مكس صو امككلام ءالا دارقاترمر ةرق انف لصف < ىعالا نك
 رارقالا ىلع لمحلل ىا ريرقتال ماهفتسالاف قدصلاب دهاش دعا .ىطان ايف دلك نا عم

 هالو -رانيلع أرق لاق هنا هنعهللاىضر رباج نع ( ىور ) اماع ركشلا بوجوو ماكل
 نسح | اوناك نحلل انوكس 5 ارأ ىلام لاق اهمتخ ىتح نهرلا ةروس مسو هيلع هللاىلص
 "يدب الو اولاق.ألا نايذكت ايكبر ىالا ىف ةرمت ةيرالا ودع ميلع تارقامادر مك
 دارأ ءال الا نا ىلع ةنب ةلالد هففو مولعلا رحنىف لاق دما كلف بذكت انبر كمعن نه
 ماهوالا ضعب هيلا قيس م ةرهاظلاب ةديقملاال ةنطابلاو ةرهاظال ةلءاشلا ةقلطملا ملا ام

 نيب هف فالخ الو نوفلكم مهلك ن هللا نإ لك ةيرالا تلد ناينرللا م1 ىف لاف حا
 ىلع للادلاو نينلكم اوسيل مهناو مهلاعفا ىلا نورطضم مه ١: ةيوشحْلا تمعزو رظنلا للا

 ركذو مهرشو مهل اون 0 نيطايشلا مذ نه ناءرقلاىف ام نوفلكم مها
 تكيترا و ىهنلاو .سعالا ف لاح فم الا هللا اهلعفباللاصخلا مذهو تاذملا نم مهل هلل'ءدعا ام

 ىلع لديو هفالخ لعف ىلع هيردقو كلذ ىللشال نا نْنم هن 59 عم م مراحلا كتدهو رئابكلا

 نوعدي مهناو مهلاح نع نايبلاو نيطايشلا نعل مالسلا هيلعىبنألا نيدن» ناك هبا اضيا كلذ

 ةلفغلا درطل ةروصلا ءذهىف ةياآلا هذه راركنو كلذب نوسوسويو ىصاحملاو رمشلا ىلا
 17 5 مكل تناك ,ةمعل [ مهلوت نم ةما كلا ريرشو ةمعنلا ربك ذبو هللا نك و

 اذه ركذتفاكتسنغأف اريتف نكت ملا اهركشب وهوىدايالا عاون أب هيلاتندحالجرل كلرقكو
 سعاشلا لاقو اذه رك.تفأ كيززعف الماخ نكت ملا اذه رف كنوكف انايرع نكن ملا

 0 0 حشاك لوق نم كانيع 5 تفرطامقيدصلا نعطشال 2#

 | *  رزو رز محرز هرزو هرز 8. هور“ نك, راع ذو 2#
 تايأ بيقع اًهركذ اهو ناء 07 نيثالثو ىدحا 3 الا تركت نا ءرقلا ناهرىف لاقو

 ا يايآ تقع امنه مدس 7 مهداعمو قلخلا ادعو هعمص عئادبو هللا قلخ بئاحت تاادعلا اف

 اهفوخىفنال اهيقش ءآل آلا زك ذ نحو مهج ناوثا ددع ىلع اهدنادشو.زالا رك د.ابف
 | ءافددلا رك نم دعل كلذو ءادعالاب تا االوا هكدا ملا زا و امعل اهعفدو

 اهدعب ىرخا ناعو ة:طاناونا ددع ىلع اهلهاو تانجلا فدوفف نا عبسلا هذه دعلو

 | هللا نم نيتيناعلا اتلك قحتسا اهجومي لمعو ىلوالا ىناعلا دقتعا نش اءود نيتالا نيتتجلل
 لوا ىف لا ظفل نا ماقملا اذه رارمما فئاطل نم ريقفاا لوقي ٠ ةقاسلا عبسلا هللاءاقو و
 قاخ ل ىيثالثلاو ىدحالا كلت ىلع لد ةللحلا ةروسلا هذه هب نونعملا نهحرلا مسا

 | تسد هك هتحم لافس لكلام كلش لك زا از اسلا ديارق ان 6 راخفلاك لاضلص نه ناسا



 << 1١ 35ج نورشعلاو عباسلا ءزملا
 مس 127122721231271 17:25 جدك 101977772 257221255-3225: تس: لل تا ا

 يسب ىلإ تراك انقفو حادلعب نايذلا نو نف ليقو مان هال حور ىذ ل ك2 ةداتق لاقو

 ءافتع اف ةةياربكلا نيرو ذدلا عليها قئاخقنا/ءاماانهعرط مثالي اب ةليبق لك شعتنتل ةيرشبلا ضرا
 ا تادرا ولافةيونعما بواقلا باخصا شاعتنا اماو ةينامسملا تاذالاو ةيناو.ْلا تاوبشلا

 تارضاحل او ةيناح ورلاتايل>تلابف ةيولعلا حاورالا ب ابرا شاعتنا اماوةين.ةلاتاماهلالاو ةييلقلا

 ةيلفملا ةيدحالا ةيئاذلا تايلحتلاف ةيسدقلا ةينوهاللا رارسالا ديدانص شاخّنا اماو ةيئابرلا

 فالتخاب رغشت ةهك افف ذذإتنو هب ةكفشن امث ةريثك بورض# ةهك اذ اهف ف ءاوساه لكل
 ىابشوخ ىنعي ٠ قتفتلا لبق اهفلغو رْثلا ةيعوا ىو # ماكالا تاذ لخنلاو هه عاونألا

 ككاتاما ان « ةزوهظا لوا َنعلا“ هن نوكي يذلا الغلا: وعو رسكلاب ؟ عمج ةتقاراخنوا
 مكلا ىا وهوا ٠ امرخ تخرد ىندب ةيسرافلاب لخنلا ىنعمو دشاب فالغرد هدشل قش

 هب عفت امم هتاف ىرقكو فقسو فيل ن» ىطغي ىا رصأ بابنم فاكلا مغب عكيام ل
 موكل عشا عذجلا ىطغي فلللاف هءوذد>و هرامحو 0 رول كاان عفت 5

 نيمز ردو 4 بحلاو إي رْعلاىرفكلاو ٠ اهرختخرد لد ةيسرافلاب لخناا محش نامر "
 ا ود # فصعلاوذ و اهريغو ريعشلاو ةطزحلاك تاتّشو هب ىذنتنام لك وهو ٠ تساهءاد

 وزا هك تسيهاك فصعو ( ىنثاكلا لاق ) نغتلاك سبابلا تابنلا قرو ؤا عوزلا قذو
 جاتىف لاق غرزلا نم فصعي ىذلا ةفيصعلاو فصعلا تادرفملايفو ٠ دوشيم اذج هناد
 ةحئار هلام ناحترلا تادرفملاف لاق 6 ناحنرلاو 8 نديربب تشك كرب فصعلا رداصملا

 | ىبارعالا لبقو فصعلاوذ بحلاو هلوةىف مك ناحير لوك أملا بحال لاَغي مث قزرلا ىلقو

 دهاجمو سابع نا لاق ىهتنا انرك ذاه لصالاو هقزر ىا هللا ناحير بلطا لاق نبا ىلا

 | نسحملا لاق أك مومشملاوا قزرلا اما انه ناحمرلاب دارملاف ريم ةغلب قزرلا وه كاخفلاو
 مرفسهاشلاوا تاينلا نم هتمتآر تباطام لك وهو مشي ىذلا اذه .مكناحبر وه ناحيرلا
 ةبط ةحنار هقرولام درولاو س الاك هقرول اك ةبيط ةحمار هقاسلام ناحرلا ءاهقفلا دنعو
 نال اناحير تيمس ةحمنآرلا ةببط لش لك خرشلا نبا لاق برغملاف اذك نيمسابلاك طقف
 هحنرب 'ىثلا حاراو هحيريو هحارب 'ىثلا حار لاش مشي ىا ةببط ةحمتار اهل حارب نانالا
 حري مل ىورو ( ةئلا ةحياار حرب مل ةدهاعم اسفن لتق نم ) ثيدحلا ىفو هحبر دجو اذا

 مث مثداو ءايواولا تباقف حورنم ناليعفك ناحوبر لصالايف ناحيرلاو هير هحار نه
 | هني قرفللوا فيفختلل ءاي هواوتسلق نالع وفك وا تيم ىف ام ةملكلا نيع فذحب ففخ
 ظ لولدملا نيلقثال باطما ه6 نابذكت امكبر ىالآ ىأنف ف حور هلام وهو ناحورلا نيبو
 نالقثلا اما ىلاعت هلوق هه قطنيسو امه ع هلاهثاو امها همومعا مانالل ىلاعت هلود امهلع

 كم راطخلا نأب راغشا ناللا قلخد ناسنالا قاخ هلوَد نيّرفلا ىونا 1 ةاذكاو
 ءال هلا موافلا رح ىفلاةسو.ءاقلاىفاك ىلاو ىلاو ولاوىلاو ىلا اهدحاو منلا ءال الاو اعمج |

 ىه ءال الا نانم ليقام داسف رهظي اذهمو نيشرفلا ىلا ةلصاولا ةنطابلاو ةرهاظلا ملا
 دوس" الاك ةفدارتملا ظافلالان م امهناباوصلاو ةنطايلا ملا ىه ءامعنلا وبس ةرهاظلا عنا

 (ثويالاو)
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 صقنلا

 ازج ىوزارت ىبوج نوج تسار ٠6 امدو دوب جك ون ىوزارت نوج
 نزولات ا درفملاىفو هب اميةدسمهولعجا ىا لدعلاب مكنزو اوموق هي طسقلاب نزولا اوميقاو *

 اوميقاو هلوقو ناينااو ساطسقلاب ردّشام ةماعلا دنع نزولاىف فراعألاو ىثلا ردق ةفرعم

 لاوقالاو لاعفالا نم ناسنالا ءارحام مج ىف ةلدءملا ةاعارمم ىلا ةراشا طسقلاب نزولا

 اماو برض هبايو هتصقن هنرسحاو حتفلاب 'ىثلا ترسخ لاَ © نازيملا اورسخم الو ©

 رسخاو لض برضو حرفك رسخ سوماقلا ىف لاقو رات+لاىف اك رسكلابف عسيبلاىف ريسخ
 ىدعس لاق. هعضو .نم دوصقملا هنال ىوسي نأ هقح نه نال: هوصقننالىا صقنلا راسخالاو

 نايغطلا نعى مث ةيوستلاب الوا يما هسفن نازمملال نازملاىفنوزوملا اوصقنسال دارملاتفملا
 نازيملا ظفل رركو ناصّنو فرفطت وه ىذلا نارسخلا نع مث ةدايزو ءادتعا وه ىذلا

 مكان همح نبا: ( ققكلا لاق ) هلع تحلاوهلامعتساب ىعالل ا ذيك أتو هب ةيصوتلل اديدشت
 دنوشن هدنهمرش تمايق نازيه عضو تقوب هكتسنآ] تهجار وزار“ لها

 ون ىوزارت دك ا .٠ ون ىوزاب هك همح هو وجه

 شد, ديراب هلمج ازج زور ٠ شيوخ ىاجرهمهكي اكي تسه
 ار تيناتس شيبو صد © ٠ ار تتاح دساو واب

 نم ناليج كلام اي لاقف رضتحا هلراج ىلع لخد هلا هللاهحر رانيد نب كلام نع ىور

 اهدحاب ليكي نال ايكم هل ناك اولاتف هلها تلأسف لاق امهلع دوعصلا فلك ا ىدب نيران

 لجيرلا تلا امييرسك وج ردوا اهنا ترشن) ا كلر كاك
 نوكي نأ زوجي نازملا اورس# الو هلوق تادرفملا ىفو امظعالا ىلع سمالا ذادزإام .لاقف
 كلذ نوكي نأ زوجيونزولاىف هاطاعتب ايف فيلا كرتو نزولا ىف ةلادعا ىرحت ىلا ةراشا
 تنخر نفرق كلف نم نوكف "ساعي ةعانقلا عوير هر ايم .نوكت الاه ىطاشت كل[ ياش
 ىنعملا اذه ىلع وهف ناءرقلاىف هللاءرك ذ نارسدخ لكو نامزالتي نيبنعملا الكو هنيزاوم

 طيسون هجوريقفلا ل وش «ةيرشبلاتاراحتلاو ةيويندلا تاينقلاب قلعتملا نارسخلا نودريخ الا

 ضرالاو تاومسلا تماق لدعلاب هناىلا ةراشالا وه ضرالا عضوو ءامسأا عفر نيب نازيملا

 زواجت الو الدتعي ىتح دسجلاو حورلانيب لقعلا نازيم نم دبال هنا ىلاو ثيدحلاىف درو اك

 نيمومذملا طيرفتلاو طارفالا ىفرط نيب فوقولا وه ىتيقلا لادتعالاو رخ الا اهدحا

 دادعتسالاىلع ىن.ل|لقعلاب ةلدعملا ةيلمعلاوةيملعلا روهالا ه تانوزوملاوافمعو اعرشو القع

 ىا # مانالل 8 ةطوسب» ىا ءاملا ىلع ةوحدم اهضفخ ىا « اهعضو ضرالاو © ىناذلا ١

 اب ضرالا "نلعب امم. نينالاو ناو قلخلا ىنعم هظفل نم هلدحاوال عمح وحو مانالا عفانم

 سابع نبا لاقو اهقوف نوفرصتسو اهملع نوبلقتي مهل شارفااو داهملك ىهف سوماقلاىف ظ

 | #©  لثم الو لدع هل مانالا فم .#© هب مامغلا ىتستسي هجولا كرايه ©
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 ءالخاوباودلل شيشحلاو راعلاو بولا ن٠ قزرلا لصا وه ىذلا تابنلا ل.قنم اهالكو

 كلوقىف اك ركشلا ف ءدعاقت ىلع اهبنت ديدعتلا جاهمهىلع اهدورول فطعلا نع ىلوالا لمثجا
 بطع اماو ذيك دحا لعش ملامكب لعق هلق دعب هك الذ دعب كنعا رّقف دعب كانعا ديز

 محنلاو نايولع رمقلاو يملا نا امل لياقتلا ثيح نم امسانتاف اهلفام ىلع مجالاو ةلح

 هللا مال داشالا باب ند نييلفسلا لاحو نييولع لاح نم الك ناثيح نك نايافس رحشلاو

 اهدارءاب مظنلا ريغ هبافصو هناذف ناسنالا سنحل ةرباغم ةءبرالا هذه تناك املو ىلاعت

 دوحعاس كا ةقاكشا هفو ىنعمو ةرود اعيطو اعضو حر رياغتلل اًميقحت ةمسالا ةرودىف

 قئاقحلا ىلا رظنلا دنع ةشالتو هكلالهتساو ءايشالا ةفرعم ىلا ىدتهم هب ىذلا لقعلا مج

 ضيفلا نم ضيفتسم ريغ هسفنب ادعتسم اهايا هكاردا ةوق مدعل ةينايرلا فراعملاو ةيهلالا

 ةقيللا اوقلاب“ ”دهتسرلا افكيرلا| ردع د' دعت لاو كوب لاو تديككلا ةولذطف نيلالا
 كاردا نم 1-0 مدعو ةيرصنعلا ةيحازملا ةوقلاىف ةزاصحاو ةيلابخلاو ةيمصولا ىوقلاو

 ا

 ا
 ىلا ارظن اذاف نوكلا قدارس لوح الاج ركفلاو لقعلا ىلدق اك هيلع ىهام ىلع قئاقحلا
 اير وأو ةةيوانطاو ةقلدعأ" رسل كنار واط ع ةناووخ هازال قلك وناباذ نوكملا
 فوذحمب هباصتلا # اهعفر ءامسلاو # هردققح هللا اوردق امو مدقلا لاخلا ةفرعم ثدحملا

 اهلعج كح ةمو اذكو دهاشف ننوتس وهاك الح ةعوف رم اهقلخ :ئا روك دملا هرسف

 ىلا لفلا نم اهعفر مهضعب لاقو هتكئالم لحو هسماوا لزنتو هاياضقو هماكحا شنه

 هبراف ناخد ءامسلا نال كلذو ماع ةئامسمح ةريسم امهندبام لعجو دابعلا حاصل افق ولعلا

 لك رفو نأب هب ماو لدعلا عرش ىا 4 نازملا عضوو 8 ضرالاىف ناك ىذلا ءاملا جوم

 هلع لاق م ماقتساو ملاعلا سما هب مظتنا ىتح هقح ق> ىذ لك ىفوو هقحتسا 1 قحتسم

 فرعيام وهلقؤ“نا ءرقلا وه نازتملا اذهىلءعف لبق ضرالاو تاومسلا تماق لدعلاب مالسلا
 فرعزو ةءاشالا هن نزونام لك قلخ ىنعملاف اه وو لاكمو نازيمنم ءايشألا ربداقم هب

 بكف نوت اه[اكقو لدا ماتا هى لح سلط لعزل قع آكوتخت اء هوط انني داق
 اوفطتال نأ هلوق نأب ريبخ تناوىتفملاىدعس لاق مهئاطعاو مهذخاىفليدعتلا و ةيوسقلانم
 (ىنشاكلا لاق )ىرشخمزلا هيلعرصتقا اذهلو وعملا اذهل ةمءالم دشانزولا اومقا ونازملاىف

 ناديا تليكبار قلخ 'داوءاهلا ا(:اْواواَرت دينا رك لزمن فداطبو ؟نآّرملا سوو
 هلبق نكي مل ذا مالسلا هياع حون نامزىف كلذ ناكو فاصتنالاو ىفاصنالا الا هب لصوتيل
 كتلع لدعي نأ بحي مك مدآ نااي لدعا ةياالا هذه ف“ ةداتق "لاق عارذو نزوو كا

 ةبيصان نا 6# نازمملاىف اوفطتال نأ 8 سانلا حالص لدعلا نأف كل ىفون نأ بح مك فواو

 الو اودتعت الو هنف اوغطت الثل هعضو ىا نازيملا عضو ةقلعتم ةردقم ةلعلا مالو ةيفان الو

 لدع زا ىنعي دتسو داد تقو» وزارت رد اقر داك دحزا ةيسرافلابو فاصنالا اوزواحأ

 نازيملا لاق نف .دحلا ةزواجم نايغطلا خ.شلا نبا لاق ٠ دبا هلماعم ىتساربو دينكن زواج

 ىا سخبلا هنايغطلاق ةيوستلا ةلا وه ىذلا نازمملا هنا لاق نمو روهلا هنايغط لاق لدعلا

 ( صقتلا )
 أكد 5
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 رك ذو هيلا راشأ الو قلخلا ظفلب هيف حرص عضوم اهيفام اعضوم نيسمحو ةمبراىف زيزعلا
 اذه ىلع ةروسلا هذه ىف انرتقا دقو هقلخ ىلع لدب اهلك اعضوم رشع ةينامىف ناسنالا

 انيس 4 نابلا هملع ناسنالا قاخ هه لبق مث هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا هلق وحتلا

 ةنطانلاو ةيهاظلا ىوقلا نم هيلع وهام ىلع هؤاشنا ناسنالا قلخم دارملاو مماعتلا ةيفكو
 قطنلانم معا وهو ”ىشلا نع مشكلا ناببلا بغارلا لاق ريمضلاىف امع ريبعتلا وه نايبلاو

 ىمتنا هراهظاو دوصقملا ىنعملا نع هفشكل انام مالكلا ىمسو ناسنالاب صتخم قطنلا نال

 اضيا هريغ ناب مهف نمو هنملب هسفن نابنم ناسنالا نيكمي دري هميلعتب دارملا سيلو
. 58 - 2 5 . . ]| 56 . 
 هدارؤاو هفائصا عم لكاشلا ناسنالا سنح هب دارملاونا ءرقلا مماعت هيلع رودب ىذلاوهذا

 عيمج ملكتدق ىلاعت هللانا ىلا ةراشأ هيف ريقفلا لوَش ٠ ىهتنا ةيرعلا اهاضفا ةغل فلا

 مالكلاو ةفلتخلا تاغللاب هللا ملكتي فيك تلق نافال ما ةطساوب ماعتلا ناكءارزؤس عتاغللا

 هل دبال تالاسرتسالاو تالزنتلا بتارمىف هنكلو مل تلق ةيسك الا عيمجن ع راع ىسفنلا

 هنا انسفناىف انقذ دقو هسفنىف مالكلا ىلا ةسنلاب ةضراع ةوسك الثم ةب رعلاف ةوسكلانم

 ةطساو الب هنوك عم ىرتلابو ىسرافلاب ىرخاو ىبرعلا ظفللاب ةراث باطخلاو ماهلالا 'ىجي

 ةطاسوللاغلا ناك ناو ةطساو الب كلذو ةمارقلا مون الا عل عطقتسال هللا ع نع ذخالا نال كلم

 نابسحلاو ريو ًادترم نامسحي رمقلاو سمشلا © 55 فراق ىررال ث.ح نه ثكالملا

 كلا اباسحر صن هبابو هدع ةيسج لاه ناححرلاو نارفغلاك كاتيملا قعف ردصم مهلاب

 ىنعملاو نظ ىني رسكلاب بس> نه نظلا ىنعمبف ريسكلاب نايسحلا اماو مهغلاب انايسحو
 ةيلف_لا تانئاكلا روما كلذ مظتنإ ثيحب امهلزانمو امهجوربىف ردقم باسحب نايرح

 نوسمحو ةعبراو ةئامالث ةيرمقلا لقد ل نوستلإ ملعاو تاقوالاو لوصفلا فلتخو

 كلف سمش ىلا ةراثلا هيفو لقاوا موب عيرو اموب نوتسو ةسمحو ةئامبالث ةيسمشلاو امو

 ةضاينالا لا لزانمو ةيتاذلا تايلجتلا جورب ىف امهناريس بلقلا ةرك رقو جوربلا

 مودقم ماو مولعم باسحم اههنه دحاو لك دادعتسا بسحم ناريسلا كلذ لكو ةيئافصلاو

 عرقلاو مركلا لثم هل قاس الو ضرالا نم علطي ىا َّح ىذلا تاينلا ىا # محنلاو »

 سلف عطقنا زربي ىق>كرت اذا تبان لك قتالاىفو قاس هل ىذلا # رحشلاو ه8 كلذ وحنو

 ىلاعت هل نا داقنب ىا * نادجسي فه رحش وهف هتئسنه عطقنب الو زربي 'ىش لكو رجشب
 هلوقىف نيبام ىلع امهلظ دحيوا اعوط نيفلكملا نم دجاسلا دايقنا اعبط امهم ديرب امف

 ةلباقمىف ركذ ( مهحيبست نوهقفتال نكلو ) ىلاعت لاق اك ناشيا حيبترب هحانج تسين
 رحشلاو مجنلا اهو نيتيضرا نيتمعن رمقلاو سمشلا اه نيتللا نيتيوامسلا نيتمعللا

 عسا 19 نايبلا حور

 ناسنالا معو متن كت مام كملعو لاق 5 ةيهولألا رارساونا ءرقلا مالسلا هيلع انين لعو

 | هباتك ىف هرك ذ ىلاعتههانا قولخم ريغ ناءرقلا نا .ىلعليلدلا نمو نمحرلا حتفىفلاق ناببلا



 < ”؟ 3ح 22 ١ نوركملاو مب اسل ا ءزجلا

 نوعسو ناموا عيسوأ تس اها .او ةنيدمو اةيكم نأ ءرقلا سوىع ىمشلاو نمح رلا ةروس ريسفن

 م7 ' محرلا نمحرلا هللا م 0

 نامحر تل ضعب ىف ءاح يك ةلماكلا ةمحرلا هل ىذلا - هدعلام هريخ ادم 45 نمرلا »

 لبق ام ايندلاىف قزرلا مع هلال ةرخ الا محرو ايندلا
 تسود ه> نمشد هج امغي ناوُحخ نيرب ٠ تسوا ماع ٌهرفس نيمز مدا

 زيج همه وا م اشم دنوادخ ةيسرافلابو ةزخ الاىف وفعلاب نينمؤملا صخو

 اهفاطعنال محرلا هنم و ىناحورلا لملا ىنع اونْلا و فهلا ةقيقحلا ىف ةمحرلاو ٠ هديسر ار

 دحا ىلع مضطع نالماعنالاوا ريخلا ةدارا ىلاعت هللا ىلا ةبسنلاب اهم كي اهفام ىلع ىسحلا

 الكا داتالاب ذأسلا لح ف ولطسلا وع نمترلا هلا ةمر ىلازتلا مامالا .لاق اهدحأب هناذصأ
 ىلا رظنلاب ماعنالا و اثلاث ةرخ الاب داعسالا و ًاينان' ةداعسلا بايساو ناميالا ىلا ةيادهلابو

 ةيورخالاو ةيويندلا ملا دادعتلةاماشةإماكلا ةروسلاهذه تناك املو ىبتنا اعبارسركلا هجو

 | عيمج ىلع لمتشملا تاذلا مسا وه ىذلا ن نمحرلا ما زارطب اهز زرط ةيناحورلاو ةينامسملاو |

 عيمج رادم هال انأشهتلا مظعا نا ءرقلا ناك املوهدعب 0 ملا هللا دئسل تافصلاو ءاهسالا

 باواو هدا رق اومزالم ىا ناذرقلا ةلامح ىتمأ فارشا مالسلا هيلع لاق اذا و تاداعسلا

 همياعت ناكو ةيوامسلا يي كلل قئاقح عسي هقو هملعو نا ءرقلا يق نم ؟ ريخ لاقو لئالا

 بنا ءرقلا# يسوهيلع هللاىلص ادم يرعإل لاقف هءأدب اهماكحاو ةعساولا ةمحرلا ران نم
 ىنعي( ىئشاكلا لاق ) ةمالانم هريغ مالسلا هيلع دمحم ةطساوبو مالسلا هيلع ليربج ةطساوب

 كاقامل سلا |هيجر, ةاطعق با لاق « نديناز وما ارنا اركياذو / نتخوما :ارراواا سم هدينادرركا ناسا: |

 نا ءرقلا مع نح رلا لاقف هلثم ةصاخمد مم ةما صخم نادارأ اهلك ءامسالا مدا ملعو ىلاعت هللا

 هل مكلضف ىدانإ يملا مكملع ىذلا وه ةكئالملا ىلع اهب هلضف و ءامسالا مدا لع ىذلا ىا

 تقو هميلعت مهلرهظا و لزالا ىف ةقيقح مهملع لاق مهملع ىتم هل ليقف مالا انيردع

 ماعلاهجولا نم ليربج ةطساوب ةروصلاىف ناك ناو ناءرقلا ميلعت نأ ىلا ةراغا هيفو داحمالا |

 هلي انعاش ناو ملك ىف ءاسوض نإ ندئاق . (لغب صاخحاهجاؤلا زمر قعملا ىف: ةظساور الما قاك هنككل ظ

| 
| 

 كلذل وني دعتسملا عج لزالاىف لماكلا دادعتسالا_ىطعأ .ىا.ناءرقلا لع مهضعب لاقؤ ممل اتت

 مالكلاناف ناقرفلا لزن ىذلا كراش ىلاعت هلوق ىف م ناقرفلا لع لهب ملو ناءرقلا لع لاق

 فقوتسال ىنعملا اذه وهف ةياهلاو قرفلا رابتعاب ناقرفو ةيادبلاو عما رادتعاب ناءرق ىهلالا

 ملعت يدق اذل و نايلا |: يلم هيلع فوقوملا ااو ملاعلا اذهىف هروهظو ناسنالا قلخ ىلع |

 ملعتلا نأ ىلل ةداشا ةيل الا ءنف 41 ىنانايللا ملعت ىلع هقاخو ناسنالا قلخ ىلع نا ءرقلا '

 اهملعتل هقفوو ءامسالا مدا رو نيظفاحلاو نيملعملا نمال ىلاعت هللا نه وه اما ليهستلاو ]
 بطلا لع ىسع ملعو مكل سوبل ةعنص هانملعو لاق م عردلا ةعنص دواد لعو هلذاب هلهسو ٠

 املع ءدلنم هانملعو 0 3 ىندالا م اعلا رمغاا 1 لعو ةمكحلاو ناتبكلا هملعي و لاق 3
 َ- 2.22/7 00001 2-2-2 م م ع يس سى يي »م

 ( لعد )



 25 للا ل ل ل ا ووو سس :

 مجنلا ةروس هه©# مماب 28ج

 مه راجتلا مالسلا هيلع لاق بونذلا حقا وه ىذلا بذكلا نع ناسللا نوصبف لوقلا ىف

 نوبذكيف نوندحمبونومتأيف نوفلحم مهتكلوعن لاق عيبلا لحا دق هللا سيلا ليقف رافكلا
 ناو قفانم وهف هنف نك نم عبرا ) د ىو قزرلا صقن- 1 مالسلا هيلع لاقو
 مصاخ اذاو ناخ نما اذاو فلخادعو اذاو بذك ثدح اذا ملسم هنا معزو ىلصو ماص
 ميلستلا نم لاحو صاىلءم نع اذا الثم هصقنب امه لاحلا نوصبف لاحلاىف قدصلا اماو ( رخل

 نومتهت كولسلا لهاوضقنلا نع زارتحالاو هت نع ىلع رارمتسالاب هقدصف اهه ريغو لكوتلاو
 اموب ءاخغ تاع زلاو دجولا ريثك ناك مهم ادحاو نأ ( ىور ) ماتهالا دشا لاحلا قدصيف

 ديرأالانأف اهتقشع ةأرمالن الا تحيصنالاقوفيرشلا مرحلاىف خيشلا دنع هتقرخ عادواو

 ءاج مايا دعي هنا مث لاخلا كلت ىلع انا و قاشملا سايل سبلأ نأب ىلا ىفابذك نوك ١ نأ
 قدم لاطلاق ودملال ف نمو ىلا ىلا تدعو اهه ىلا ذل تلا لور ةقرش دخلاو

 ديرملاناف هتداراىف بذاك وهف خيشلا ةدارال ةفلاخم ةكرح هنم عقو اذا هناف هتداراىف ديرم

 ةاحنلاس بس ناك قدصلاد جو لاحلاو لاقلان مة ىا ىف خيشلا ةداراىف هيدارا ىنفانم

 سعاشلا لاق تاجردلا مفرلاثعابو

 «تامملا ىفو ةالا ىف ةاحمن » قدص لضف نيقداصلا ىطعيس#

 مهل لاقف ةرم موزلا مع رسأف نوزغي اوناك مأشلا:نم ةوخا ةثالث نارعشلا.اذها بنس و

 لخبداف ءادخ اي اولاقو اوبأف ةيئارصنلا ملبق نا ىنانب مكجوزا و اكولم مكللمجا ىنا كلل

 باشلا ذخأف ءاسنلا لجأ نم تناكو هتنبا هيلع طلسو جلع ثلاثلا ذخاو ىلغملا تيزلاىف نينا

 ا ةكئالملا عم ناديبشلا ءاوخا ءاجف ماشلا ىلا اجرخو تنبلا تن اف ليلا مايقو راهلا ماصىف

 | ىف الخد ىتح تيار ولالا تناكاام'الاقفءامهلاغ نع اهوخاامهلأس و ةارملا هاحوزو ةلبل

 قتح ماشلاب نيروهشم اناكو ةاتفلا هذهبب كجيوزت دهشن كيلا انلسرأ ىلاعت هللا ناو سودرفلا
 نينمؤملا ريما نعءرسس سدق ىدادغيلا دينج (ىورو) ءانرك ذاماهنم اناسا امهف ءا رعشلا لاق

 ودروو دو واةولاو ءافص وريصو قدص داصلاف فرحا ةثالث فوصلا لاقدنا هنعهللاىضر ىلع

 لك لاق انوش هنوكترالاب و :تانشلا هيلا تي اذانيراتترو توفوا ةرخاانلابز ءاف او

 قداصلا نعهللا همحر ىلصوملا حتف و لثسو مهسفنا عم مهميدح نيشدصلا ةنايخ لوا هللا همحر

 قدصلاوه اذه لاق و 1 اهعضو و ةامح ةديدح ج رخا وديدحلاريكىف هدي لخدأف
 ةلاح ىلع تش ىثارملاو ةرمم نيعبرا مويلاىف بلقس قداصلا هللا همحر ىدادغتلا دينج لاق

 يح .مانقلا و .ةيدوسلاو قدضلا“ةللا نمل نيفزاعلا,قباظم نال طفذ اة ؟نانباراه دخلو
 نوقراضالا ملاملااوادغلا لاو: دباسلاا خرم مها دعا نما ملكوا "نيفنلا طفح اذاناةرطةلوغ (لمأ ةيل أزيل
 ةيفاعلا هللا لأست ضاىغالاو ظوظحلا

 نمثلاثلا رشعلا نم كلاثلا رشعلاىف ردقلاوىوقلا قلاخ نوعب رمقلا ةروس تم

 فلاو ةئامو ةرشع عبرا ةنسروهشم كلسىف مظتنملا لاوش

 هت م



 هه ؟م١ 8> نورععملاو عباسلا ءزجلا

 ةدحولا ماةهوه قدص دامت فراوعلا 0 لآل ةفرافملا اورو اهتم نؤخلعت اهف نوسمغن ْ

 ؟ارجتالا منكر و قييتالو و # كي ىبر دنعتينا مالسلاهيلع لاق اك ةيدنعلا مام ىف ةيتاذلا |

 صاصتخانادبارس ناردادرف برق لهاىنعي دراد صبصختو بيرقت قر دنع ةلك هكمدروا

 | هدو ىو ىاندا ىاب زوما دنزان ناب صاوخ ادرف هك ةيثر نوج و ( ىبر دنع تسا )
 داد دناون ناشن هكوا ىادرف ىالعا ةمثرع زا سب |

 ىلالطا ىذا! لاما طاطا 1فنب#ىل اويرالازبس, مار ا ىفا
 ىلق مانبال لد بحاص ه0 ىبر دنع تيبا نامهف

 ىماوخ هك ُهباثمي ىتسه ٠ ىهلا ترضح تبرق زا
 ديك جاز ةطاوعج وو. اي اطدعتسن قكراعب لورق
 انا ترابع دسرت كلب . اهنا ترابع دوب هتشك ك٠

 فراعملا و مولعلا راهنا و تاحردلا تانج ىلا دبعلا لصون ىو نا ىلا ةراشا ةي الا ىفو

 لاق ةيدنعلاب اهيا راشملا ةيناذلا ةدحولا ماقم ىلا مث نيّقيدصلا ماقم ىلا مث ةيهلالا ةيقيقحلا
 قدصلا لها الا هيف دعس الف قدصلاب ناكملا هللا حدم هلع هللا ىخر قداصلا رفعج مامالا

 تميق ميركلاههجو ىلا رظنلا مهل حس نأب هثايلوال هدعو هيف هللا قدصي ىذلا ماقملاوهو

 تمسق هكنائح - راديدبةكلب تسا ناسح تاريحو ناور ىوجو نايرب غرم هنهعش نا نعو

 لبق مراوهاش ردب فدص

 «بيبح اهم لجن نم نكلو «* ضرابارت بحب ىدهع امو

 ةيعكيمديرب راظتلا ةيدابسدق ةريظحو سنا سلح نارد تسارئانمؤم هك اشيع اشوخ ىا
 تمعفوب اتعب شع هديشون افو ةمشجزا رورستبرش هديشوي اضر تعلخ هديسر لاصو
 لاق هنا ةداوغ نب هللا دمع نع نابمح نب حلاص ( ىور ) هتفاي باح ىب راديد و باس> ىب

 ناءرقلا هيلع نوأرقيف ىلاعترابجلا ىلع نيترم موي لك نولخدي هتنملا لها نا ةي الا هذهىف
 دصزلا و توقايلا و ردلا رباثم ىلع ىسلجتو هل ىذلا هسلجم مهم "نأ لك الجت دك و

 اوهضتلب ملو كلذب مهنيعا رن مك طق 'ىشب مهنيعا رقت مف مهلامحاب ةضفلا و بهذلا و

 نم اهلثم ىلا مهنبعا ةريرق نيمان مهلاحر ىلا نوفرصنم مث هنم نسحأ ال و مظعا أيش

 ل هنع 'ىشال و معنلاالو ةنلطلا ممدحمال نيذلا مه ةي . الا ىف نمي دارملا مهضعب لاق دغلا

 ماقم وهو لزانملا برغاىف مهلخدا ةرخالاو ايندلا ىف هللا ءابرغ ءالؤه ىخأ اي ىلقبلا لاق
 هيلع لاق نيذلا ةفرعملا ءا رقف مهو هبلط ىف قدضلا لها الا هيلع علطيالا ث ثيم هعم ةسلاجملا
 بيرغلالاق بررغاانع هرسس سدق ىعاطسبلا ديزي ونا لس ٠ هللا ءاساج ءارقفلا مهيف مالسلا
 ناوضر هيلاطول و هدم مل رانلا ىف كلام هءيلاطوا و .ودجم م اندلا ىف قلخلا 00 اذا نم

 قدصلا نم دبالف للا تانج ىف نيقتملا نا لاقف دب زيابأ اي نوكي نبا ليقف هدجم مل ةنلا ىف |
 قدصلااماتتانصو هوجو ىلعوهو ليدخل اطملا اذهىلا ناسنالا لصي يح نيقداصلاةمدحو

 (لوقلاىف)

 1 1221 21 2 11 2 1 72 2 7 ا 5 شا اسما تس
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 حملي اك ا لدينال و ريغتال ةبقاب اهلع ةقولخلا اهلاح ىلع ةروصلا و اريدسم ريدتسم ىفو

 لاقو تادرفملا ىف اك هنع رششنب و ناسنالا هءىوقتب نم وهو ةعيش عج متالا نم رفكلاىف

 ىنم<وهف باتكلا ىنمب رونز عجةظفحلا ناوبدىف ىا « رزلاف 8 ليصفتلا ىلع بوتكم

 :نجرآلا هزم ةالغ .اوازنإ خوف لكك قؤتدلا "كاف انا لاه دمه ونا تاهل كح
 رخ الا و دوعلاب يجي لجرلا لمط بطحم مهم دحاو لك قلطناف موقلا عيمح رضح و

 ىلع عمتجم ريغصلا بنذلا نا و مه ربخ اووشف اران اوحجا و اداوس اوعمح ىتح دوعلاب |

 لاق نمنسح !دقلو املاطهللانم اهلناف بونذلا تارقحم اونا هللارفغي نأالا ةكلهبف هيحاص
 قتلا: كاذ اهريكو ٠ اهريغص بونذلا لخ

 ىريام ردح كوشلا ض ءار قوف شاك عنصاو

 ع#» ىصحخلا نم لابجلا نا © ةريغص نرقحتال#
 ثيحم ناشلاةميظع نيتاسب ىا ه6 تانج ىف  ىصاعملاو رفكلا نم ىا 6 نيقتملا نا ©
 را و ءاملا رانا ىنعي كلذك راها ىا * رهو ف اهلهال ابق دعاام و اهميعت فصوبال

 دعقم ىف © لصاوفلل ةاعارم سنجلا مساب ءافتك الل دارفالل دارفالا و نيبللا و لسعلا و |

 سلجتو ىضرم ناكم ىف ىنعملاوةدولا ىنعم قدصلاو ةفاضا نم وهو ربخ دعب ربخ ه# قدص

  كيلم دنع ف كلذ نم تملس نا لقف ايندلا سلاجم فالخم ميأتلاو وذالا نم ملاس قح
 كلاملا نم غلبا كيلملا و ةفاسملاو ناكملا برق نود ةناكملاو ةلزاملا برق ةيدنعلا نه دارملا

 كلملا زيزع دنع نيبرقه مهنوك لاح ىندملا و مظعتلل ريكنتلا و ٠ هاشداب ةيسرافلاب وه و |

 ممحاو كلت نم مرك ١ ةلزنم ىأف هنوكلم تحن وهوالا 'ىث الف كلم ردق رداشال هعساو

 ىقو رادتقالا ىف هيما لاع *ىث هزجعبال رداق « ردتقم ف اهرسأب ةداعسلاو اهلك ةطبغلل |
 ةمكتملا او:ةفرعللا) ءايضا راهتاو ةلصؤلا+ تانى: مااولسء انع هاب ناقتملاز ىعي يجمل تحييوأتا] |

 | اليطتسم ليطتسملاىفواريغص ريغصلاىف و اريك ريبكلا ىف رهظي ةرثكتملا ىنا رملاىف ”ةدحاولا

 | مكهابشاىا « مكعايشا انكلها دقلو  هرصب ىذاحتام ةدحاولا ةحمللاف ىريو رظانلا

 | نينثالاودحاولا ىلع مّسوةدح ىلع ةقرفلاو هراصناو هعابتا رسكلاب لجرلا ةعيش سوماقلاىف
 | ىلا ةراشا هيفو فاخيف كلذب ظعتب ظعتم  ركدم نم لهف # ثنؤملاو رك ذملاو عمجاو
 | سوفنلا بابرا اي مكلاثما و مكهابشا انينفا و انكلها ةغلابلا انتمكح و ةيلزالا انردَس انا

 | ريتعم نم لهف ىدارالا توملان اما و ىكبطلا توملاب اما ةلاوجلا بولقلا باحسا اي و ةرامالا

 | ىصاعملاو رفكلا نم # هولعف ”ىثلكو 8 ىرح'الاو قيل*الاهسفنل راتخميو اذهو اذه ربتمي

 ٍ مهنايبنابتكىف مثالا هلعف ”ىش لك هللا همحر ىللازغلا لاقو بوتكم ىنع باتكلاك روب نم
 | «رطتسمإ» لامعالا نم 6# ريبكو ريغص لكو  انباتكىاننامز رافك ل اعف أك مهلع ةلزنملا |

 | ذاعم نب ىبحم لاق سوماقلا ىف مكهبتك هرطتسا لاق هليصافتب ظوفحملا حوللا ىف روطسم
 | حالصا ىف دهتجا اهيلع ىزاحت هناو قدصلا ديشمىف هيلع ضرعت هلاعفا نأ لع نم هللا همحر
 | مالسلاهيلع ىلا نا ىور دقو هطارفا نم فلس امل رافغتسالا مزلو هلامعا صالخاو هلاعفا

 ا



 ه<ه# م4 6# نورشعلاو عباسلاءزجلا

 .٠ نيك رد مل هتفر 3 4> صه نك

 || بنِج ىف ةلمعيتلا ردقلا وهو ظوفحملا حوالاىف هددكو كورلا هملعىف هريدش ردقلاب دارملاف

 نايعالاىف اهدوجو ردقلاو ةعمتجم ظوفحلا حوالاىف تاقولخلا عيمج دوجو ءاضقلاف ءاضقلا

 ىفد نيعملا تقولاىف ىرهاظلا دوجولاب قلعتي امتا هناف قلخلاب ربع اذاو اهطُثا ريث لوص> دعب

 فلا نيسم# ضرالاو تاومسلا قاخم نأ لبق اهلك قئالخلا ريداقم هللا بتك ) ثيدحلا
 هنعو ( سيكلاو زحعلا ىتح هللا ردش ”ىش لك ) مالسلاهيلع هنعو ( ءاملاىلع هشرععو ةنس

 قحلابىنثعي هللا لوسر ىناو هللاالا هلال دهشي عيرأب نهي ىتح دبع نمؤيال ) مالسلا هيلع
 رارسالا تنشك يف لاقأ هِصو ولج ىا:( هرشو: هريخ..ردقلاب "نمو توملادغي ثعنلاب مؤاو

 | كاسي الاي ناويطت لوح عا وايد فا دوس داو وك يدينا / كرت رع *فذم

 نه:لك لق )تفك ةزغلا نر'كتانج وا ردع و اضف و: تسا هللا:تنساوخم اما تّسا

 هرش و هريخ ردقلا مالسلا هياع ىلاقو ( رده هانقلخ ”ىُع لكانا ) ىلاعت لاقو ( هللا دنع

 لكانةلخ ةيمحتلا تاليوأتلا ىف و جراوخلا و ةلزتعملاو ةيردقلا ىلع در ةي الا ىف هللا نم

 هقاخ "ىث لك ىطعءا ىذلا لاقام لثم نيعم رادقع .لزالاىف ىنبعو ىملع دوجوم ىا ”ىش

 دب ازال ةيلزالا ةيلصالا هتبلباق و ىناذلا ءدادعتسا ىضتقم ىلع قولخم ”ىُد لك ىا ىده مث

 ناكول هنال دوجولا اذه نم عدبا ناكمالا ىف سيل هللا همحر ىلازغلا لاق اك صقانالو هبف

 هنياوكت دير ”ىشل 6 انما امو # رداق وهو ازجاعناكلو داوجوهو اليخ نأكل رهظي لو

 ةلعفالا وا نك ىلاعت هلوق وه و نيوكتلا ةعيرس ىنتال ةدحاو ةلك ىا هي ةدحاوالا لي

 رظنلاحمللا ناف ةعرسلاو رسبلا ىف 6 رصللاب حلك  ةاناعمو ةهلاعم الب داحمالا وهو ةدحاو
 تادرفملاىفو حا” اكرظنلا ساتخا عنك هيلامل سوماقلا ىف لاق عيرس رظنك حيك ىنمف ةلجعلاب
 دنعوا وع ةقئاشلا تايإ الآ تلمتكشا امل عتبشلا: نبا"لاق زن ةحل .هتنأزر و قبلا ناعم تالا |

 لك انا هلو يح مهنم راصتنالاب نينمؤملل دعولا و الجا و الجام كالهالاب ةكم لها رافك |

 ذاوعوملاو"قادضو وح دغْؤلاودلغولا "اذا نا:ّيءإدعولا و "دعؤلل اذك ذاع دقن ءانقلخ "يك |
 هقلخ ىف هءاضق نال ريسإ هللا ىلع كل ذ و صقشسال و ديزبال هللادنع ردق» ح وللا ىف تيثم |

 رضبلا متلك.الآ ةغانللا ماذا و ىلاغت' هلؤؤق عم اةيتالا ىنده لبق و رصتلا' عيل نم عرسا |

 ةلاختئدلا يدل احدا ؤملا انا ناودتنلا او كفاكتلا“قاؤتت نك ةيالكب ةازرملا“ةشيل زاتكللا نع |
 ىفةةلاداو هوك نوف ةنطاب ىددملا ناشنا ]كو جيف” نا ئتدلا ناك نكس ةازعألا اوه ناك |

 ضعبل كلذ هللا ىطعي دق و ىهاظلا ىف هنم نك مكح نوكي ةرخ الا ىفو داتعملا الا هيهاظ |

 ةدع ىف ام فرصت هناف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ثرالا مكحي رادلا هذهىف لاجرلا
 قسرا ةلفرتاثما» وضع دز عذابا قاكتف راب زك كوس ةووغ ىف "هل وق "اهم نطاوم
 ىفو ةبايلاوةقالخلا نم هيلع ىوطنا امل ناسنالاب ةصاخ ىه امنا نك فرح مهريغو ةكئالملا

 قادتنا "ول اكو ةسنألا التم وازن ولع اهلك ءاتكالل' اندم انام ةمدتلا تاليوأتلا

 أ ةروصلا روهظ هي_سحم هيف رهظي و هل ىلحتملا بسحم د نكل هيف ةرثك ال فصولا

 (مدعاولاو



 رمفلا ةروس ه# 5 ٠
 ْ « ماو إي هنم صالخلا ىلا ىدتمال عيظفلا ىمالا ةهادلا و ةعاظفلا نم ةباغ ىصقاىفو

 ردب فقوم نم لوها ةمايقلا فقو٠ نإ هلصاح و ةرارملا نم ةياهع ىدقاىف و ةرارص لإ

 جذومنااهوحنو ةعزهلاو لتقلاورسالا لثم ايندلا باذعزال هباذعنم مظءاو دشا اءاذعو

 ىا ه6 نيمرجما نا © اهران ن. ًازج نيعبس نم ٌؤزج اهران نا اك ةرخ الا باذع نم

 | ريعستلاو ةرعسم نارينو كالهىفىا  رعسولالضف ف نيرخ الاونيلوالا نم ناكرشلا
 «نوحسي مون ةرخ الاف ناريو ايندلا ىف قحلانع لالضىف لو نتخورفا كين شتا
 ا رانلا ف نورت موب رعسو لالض ف نوحاك ىا لالضىف هلوق نم مهشي اع امأ بوصنم

 | ه«رقس سماوق وذ © مهل لاَش نودحسي موب ىا هدعب ردم هلوَش اماو «# مههوحو ىلع
 | ىا هتخوب اذا رانلا هنرقس نم. ةساخلا اهتقبطل مسا ليقو فرصي مل كلذلو منه لعب رقس

 كيسابسم»ناف.اهللأوا اجرح اوساقا وعملا ةوشنلاهضهاظبا# لاند از عنوت قبفلاك قلما وال هوع

 لواقا قف للي ا15و3 ب اعل فقل تسلا ةقالعب اهملأ نع زاحم رقس سف اهع ملأتلل |
 سانلا: لوا لنشلا .ز هيلع هللا! قلص .خونلا ل نعاو :قيتنا | ىقا«َنهاانجو كاَوَقك+ اه” عكتلانلات

 تلئاق لاق ايف تلمجام_لاقف اهفزرخق ةئيندقق ل مف هدى ةيب دنقلا :للجتز ةعاذلا ورام قف

 هبرصأف لبق دقف ”ىبرج نالف لاش نأ تدرأ اا تبذك :لاق تدبشتسا ىتح كليس ىف
 اهفرعف همعن هفرعف ه.ىنأف ناءرقلا أ رقو ملعلا ملت لجو رانلا ف ىتلأ ىتح هجو لع بحسف

 نالف تدرأ امنا تبذك لاق تلمع و نآ» ءرقلا تأرق و معلا تملعت لعق اقف اهبف تلمعام لاقف' |

 ىلاعت هللا ءان ا لجر و رانلاىف ىتلأ ىتح ههجو بحسف ه.صأف لبق دّقف ”ىراق نالفو ملام
 ناسحن “ ىش نه تك رام لاق اف تلمحجام لاف اهفرعف ةمعل هفرعف هىأف لاملا عاونا نم

 | ”هداطحتف هب صأق ليق دقف داو> لنالف لاَش نأ تدر ,أ اعا كياتك لاق كلهف قف |

 لاقف نودعس ىف.ك ةلف ىئتسن ىباحا عم اموب تج رخلاق ئلعلا . ظنا رانلاىف خول ,قخ

 | جوعتنالءاطعاي لاقفةيوامس بولقي لب تلق ةيضرا بولقبوا ةيوامس بولقب مجرخ له ءاطعاي ْ
 هسار عفرف انيس يح هللا عدا هلت تلق للم | فن ااوغد احلف هنهم تلحذف ريصب دقانلا ناف

 انقس نأ ةحرابلا كنبو ىنس ناك ام ةمرحم لاق م مرا نجت رلا هللا مسي لاقف ءامسلا ىلا

 نع باقلا ريهطتو ةنلا حيحصتيىف مالكلاو عجرو ىبب مث انرطم ىتح همالك نم غرشب ملف
 ايندلا ىلع لقأ و قلاب نع :نضنعابو هش تافضىف قب نمو ىلاعتاهلل 'نصالخي الا نيعلال

 انا نالذخلا و نارحهلا ران رح قوذيو درطلاو دعبلا متهج ران ىف رحب وهف اهتاوهشو |

 كلذ نوك لاح # ءانقلخ # هدءبام هرسسف لعش بوصنم وه و ءايشالا نم # ”ىث لك
 | ىنعممي ردقف نيوكتلا ما رودي اهياع ىتا ةمكحلا هتضتقا نيعتم 6 ردَش 8# استلم 'ىثلا
 هتضتقا صوصخم رادقم ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا هتافص و هلكش و هتروص ةيوست وهو ردقتلا ظ
 هعوق و لبق حوللا ىف ابوتكم اردقم ءانقلخ وا هفلخم ةطونملا ةعفنملا هيلع تينرتو ةمكحلا |

 ( عرصم ) لدسبال و ريغيال
 شومحو راد. ىلزا حول طخرب :رس اعلا ءفجو اسما. ههل, ىضق



 هه 0 72 نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 | باذعلاب دارملاو علام كلذ نم عنك مو مهيذكش مهذخا اذلو ردتقملا ريزعلا وه ىلاعت هللا نا

 - 8 0 ا ا ا ا يي ا

 ىلا لصو نوعرف نا قرغلا رس لعل ريقفلا لوشب ٠ ليئلاوا مزملقلا رحبىف قارغالا وه
 تلقناف ىسوم ةمعل الو ءاملا ةمعلال ركشي مف هنونان ىف هيلا هقاس ىذلا ءاملا ببسي ىسوم

 هجوو م*ريغل ةايحلا ببس وه ىذلا ءاملب هموقو هللا كلها ثيح كلذ دضِب هيلع لاحلا

 ةفاضالاب تاي الا ىف هوحتو نافوطلا جردو طول موق ىلا ةبسنلاب باذعلاف سمطلا لاخدا

 ضعي نود" كلذك سمطلاو؛دوجولاب قلعتملا باذعلا وه دوصقملا نال سهاظ طول لآ ىلا
 ةدعو ةدعو ةدش و ةوق هللادنع # ريخ 98 برعلا رشعماب #« مرافك أ » نوكيفا تاي

 ىنعملاو نوعرف لاو طواو اص و دوهو حون موق نيدودعملا رافكلا  مكتلوانم ف
 مكسصيال نأ نوعمظتلهف' روجالا نمر ركانذ ايف مكنم مهتيريخ روهظ عم مهاصاام مهءاصا هنا

 نءلاقتناو بارضا # ربزلا ىف ةءارب مكل ما 9 الاحءوساو اناكم مهنم رش ماو كلذ لثم

 | ةلباقع هللا باذع نم نماو ةءارب مكلا لب ىا رخآ هجوب تيكتلا ىلا رك ذ اب تيكتلا

 كلتب نونمأتو هيلع ملام ىلع نورت كلذلف ةيوامسلا بتكلا ىف ةلزان مكيصاعمو 3

 قفا مكنم ا نا ةيوامسلا بتكلا ىف مكل::لزني ل ىنغي راكنالا هن: ىعملاو ةءاربلا

 تافتلالاو تيكست# رصتنم عيمج نحت ف مهنم الهج 6 نولوشب ما لف هللاباذعنم نماىف

 مهريغل مهحئابق ةياكحو باطخلا ةيئثرنع مهطاقساو مهنع ضارعالل مهلاح ءاضتقاب ناذيالل

 اواوا نم متكوشب نيقثاو نولوهأ لب ىا عنتماف هعنم ىا رصتناف هودع نم هرصن لاعب

 رصانتموا بلغنال مقتنم ءادعالا نه رصتنموا ماضنالو مارنال عمتجم انما ىأرو مزح

 ظفل رايتعاب رصتنم ىف دارفالاو مصتخاك لعغ نعم لعتفانوكي ناب نعالس ب اس رربع

 دقو ةرذ نم اقرف مو». لك هفلعي ناك اتيك اسرفاردب مو بكر دقو لهج وبا لاق ميجا

 دئموب هولتقف هءاكحاو دمحم نم مويلا رصتشا نحن سو هيلع هللاىلص ادمح لتش هنا -

 سفنلا تافص رافك ىلا ةراشا هيفو هنع هللاوضر دوعسم نءا هللالوسر ىلا هناا

 اهضعب رصانتو ةيناودلاو ةيئاوهلاو ةيناطيشلاو ةيعيسلاو ةيميدملا لثم اهعاونا فالتخاو

 نيلاو كلذل لاطباو در عملا مزوس 9 ضعب ةنواعع ضعب نواعتو ضعب رصنن

 سنجلا ةدارال ديحوتلاو رابدالا ىا # ربدلا نولوبو © ةتبلا شيرق عمج مزومس ىا ديك 8
 ردب مون كلذك ناكدقو نينمؤملاو هلوسر هللارسصنيو نيمزمْمم برحلا نع نوفرصتس ىنعي

 عملا مزهس تاز امل لوس هنع هللاىضر باطخلا نارم ب تعمش كيدسم لا: نأو دنعس لاو

 لولي ةالطلاةلع توا لول ر تيا ووو لي .موفتا ناك املف عمج ىا ىزدأال(تنكمىزدلا:نولؤيو

 هللا لوسر تازحع٠ نم اذهو اهليوأت تفرعف ريدلا نولوبو عملا مزوس لوشيو عردلا
 امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ريخا م ناكف بيغ نع ربخا هلال ماللا هيلع

 | ةيكم اذه ىلع ةي الاف نينس عيس دب موب نيبو ةياالا هذه لوز نيب ناك

 (ىصفاىفو)



 رمقلا ةروس © 2 4١"

 لا ةواطفل هيفو هاذا اخ وو ةلحن 2-لا اونا دارملاو 5 , ىاذعإل |

 ةمايقلا مو ارشح نأ ءرقلا ىف درو اذلو راصبالا حسم ماتت نم ناك راصبالا سمط 9

 حيصتلا يك ركب مهحبص دقلو 8 الصا هيلا ترفتلتا مو هللارك ذ نع ضرعا هال ىمحا

 ٍْ راحل ا ونليفإللا ىا ه6 باذع ه8 حبصلا تقو مهءاج ىا. ندما ىمك كيدزنب دادماب

 لصتم ماد باذع ىنعي رانلاىلا مم ىغش ىتح مهقراشال تيو مه رقتسإ #8 رقتسم ٍِي

 لصاحلاو هب ىهْي سمطلاٍباذعنم هلبقام نا ىلا ءاميا رارقتسالاب هفصو ىفوةرخ الاباذعب
 باذعلاريغ ةراححلاب مهمرو اهلفسا اهالعا لعجو مهبلع مهيرق بلق وه ىذلا باذعلا نا

 اماو ةرخ الا باذعي لوصوم ريع ىويد ناذع هتاف نيعالا لاصاطا نم مع نر ؟فدلا

 لوصوملا خزربلا ىلا نولقتس باذعلا اذهب مهنال  لوصوف ةراححلاو فسخلا باذع

 نامزلاصتا ثيح نم ىا هتمايق تماق دقفتامنمه مالسلا هلع هلوق هيلا راشأ م« ةرخ الاب
 ه# رذيو ىباذع اوقوذف 88 ضعس اهضعب لصت ايندلا ةنمزا نا م ةمايقلا نامزب توملا

 رك ذلل ناءرقلا انرسي دقلو 8 باذعلل اديدشت ىلاعت هتهج ن٠ ذئنبح مهل لبق امل ةياكح
 وسلا مهلغي البل ظاشالاو هيبنتلل فانئتسا هيفو مالكلا نء هيفام سم 6 ركدم نه لهف
 وحنو قبذكملا ذئءون ليوونابذكت امكبر ءالا ىأبف ىلاعت هلوق ريركت اذكو ةلفغلاو

 ىناعملل اريرقت ريركتلا ىف ناف عطاوقلاو رجاوزلاو ديعاوملاو صصقلاو ءاينالا نم اه

 باقلاىفهلرقا ناكدديدرتو “ىلا ريركت داز اكو رودصلاى اهل اتيشاو بولقلاو عاممالا ىف
 ىلا ةراشا ةصقلاىفو نايسنلانم دعب اوركذلل تدناو مهفلاف خسراو ردصلاىف نكماو

 هن افص بسب حورلا طول ءاجنانم مب هللاةلاماعمو ةرامالا سفنلا موق عم حورلا طول ةلماعم

 ةيميملا ةوهشلا هيلع بلعنم لكو ةيعيبطلا ةيرشبلا مهمتافص ببسب هموق كالهاو ةيناحورلا
 هللاالا هلاال رك ذ راجماب اهرسكيو ةفصلا كلت رهّش نأ هيلع بحب عاملا ةوهش ىه ىتلا
 روجفلا نيب ةطسوتم ةيوبشلا ةوقلل ةئه ىع ىتلا ةفعلا وهو اهدضب ةفصلا كلت اعيو

 لع ةوؤمالا تشان عقم. .ةفيتعلا اطير نلت علا ىو طبول اهقوقلا ةيزخج لمار هوعانعتلا
 لاحو مئالملل الط سفنال ةكرح ةوهشلاناف ةوهشلا لها فالخم ةءورملاو عرشلا قفو

 تامح ىلا ىه اهءاف تافصلاو ىوقلا عيمج نم اهحالصانم ديالفطي رشوا طارفا اما سفنلا
 رورشلا كيرحنو موس ةنتفلا عاشاو 0 ا

 نانع نتفرك دءاون شاقع هك ٠ نانج شكرس سفن نيادزان ى
 ْ 7 رذنلا نوعرف لا ءاح دقلو © ىققحتلا قب رطىف تانثااو قفوتلاو 7 دلالات

 ةهج نه تاراذنالا ,هءاج دقل هللابو ىا رذتلاب ىلوا هنأب معلا ركاذ تعز عيرك سنس قتلا |

 « اهلك انني اب اوبذك وه لف ذئنبح اولعف اذا ىلق هن"اك مالسلا امهلع نورهو ىسوم

 لحو مدلاو عدافطلاو لَحفلاَو دارهاو نافوطلاو اصعلاو دلا ىفو عستلا تايانالا 1

 | #« زيزع ذخا 8 بيذكتلا دنع باذعلاب « مهانذخأف 9 رحبلا قالفناو هناسل نم ةدقع |
 دوصقملاو 0 هزحمبال 7 ردتقم ف نآفركر د طدازكت بولغم هك ىلاغ نتف رك ىنعي كاغيال ا
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 شايم غراف ىدد رخ! مدان ٠ .شارت ىو شارخ ىمر نيردنا
 كبر دمح حسبسف ىلاعت لاق اذلو لاح طقسإال زافئتسالا درو نا مهلوق ور مع هنمو

 ءايدالاو نيلماعلا ءاملعلا نم انلعجم نأ ىلاعن هللا لأن قلطملا حتفلا روهظ عم هرفغتساو

 نود ةراح ىو ءايصخلاب مهر ىا مهصخم احر ىأ » ايصاح مهملع انلسواران #2 قيس

 هللا ضر رمع لوقو راما عضومبصحملا هنمو راغصلا ىصحلاب ىىرلا بصحلاف فكلا 'ىلم
 ريض ىلا هدانسا عم ءريك ذو ءابصحلا ىعار ىنمي لعاف مسا بصاخاودجسسا انايح هع

 منال . دانا اونو ا لما ريقفلا 1 ةباذعلاب انما ىعامب قم مد حرا

 ل مح رب نأ ىطوللا مكحنأ ىلا هك ليذح ن 9 بهذ ةمئ نمو

 لبيس راه ماع سس اذافوصح اهف ة ةعصق مهم لحجر لكبْنعو موهسل اج ىف نوسلحي معا اضاو

 الو ةسالع مهسلاجىف نوط رن اوناك معالق جيوولا اماو هب ىلوا ناك هءاصا مهماف هوفدح

 بسحم هللا مهازاخل ةطاوالا دنع درملا نوبلَش اوناك مهمنالف مارق بالا اماو نوشاحت

 6 طوألا الا 8 رابدالا اونتاوثرحلا لحم اوك رتنأب اهوسكعو ةقيقحلا اوبلق اضياومهلامجا

 فشكىفو هيشباو اطول ىنعي ىلقو رشع ةئالث اوناكوباذعلانم اون نبذلا هتيب لها مهو

 راحسالا نم رحسىفىا # رحسب مهانيجم ه8 نهجاوزا نم هب نما نمو هناني ىنعي رارسالا
 ءافصيلدللا رخآ مالظ طالتخا رحسلا تادرفملاىفو هنم ريخالا سدسلاوا ىلالا رخآ وهو

 هللانا ( ىور ) رحسب نيستلم ىا الا نوكي نأ زوحو تقولا كلذل ءامسا لعجو راها
 هبال عطقنم ءانثكالاو رحسلات قو هموقباذعلا ءاحف ليللا نم عطش م جرخ ىد ه سم | ا

 وكي نأ زوحو انيحال ةلع وهو انم انثاك اماعناىا ان دنع نم ةمعن هس د ىلع هعس نم هب

 دقلو # نينمؤملا ىخ كلذك ىهعي ةعاطلاو ناعالاب انتمعن 6 ركش نم ىز ف برحعلا
 هو رذناب قياوذكف  اورامف ©8باذعلاب ةديدشلا اننذخاىا ه# انتشطب قه طولي معرذنا

 نزو ىلع اوبرامع هلصاو ةبرملا نم هّنادعل ىدعف بيكا ىنءعم نمض اوراف نبك اشتم ا

 هدوراام ريع دورتف ةدارالا ىفكربع عزان نا ةدوارملا 7 هفيضنعمودوار دقلو ِِ اولعاش |

 طول نه اونا دقلو ىنعملاو ناهعهُم ةيسرافلااب فر.ضلاو فسولا ةروسوىف اهققحم قيسو

 روجفلا اودصقو ليربج مهعمونابشلا ةروصىف ةكتالملا مهو هفايضانم هانأ نم مهنيكمم

 اهانح سف ىا 'ىثلا رئالاصتتساو وحلا سوطلا # مهنيعا انسمطف قهرشب مهنا مهنم انظ مع

 مهقفص ةونع هراد اولخد امل مما ( ىور ) قش اهل ري مل تحب هحولا راسك اهانيوسو |

 قفصلاو طول مهجرخا ى ََآ با | ىلا نودتمال نوددرتب مهنتك رف ةقفص ه>ان2 ليريج

 اوقوذ ةكئالملا ةن دأ ىلع مهل الف هتف ىو ا وقوذف ب توص هل 0 ىذلا كتررضعلا

 (ىبادع)
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 | تافصلا نع خالسنالا ىلا اهوعدي هناف بلقلا ريذن عم اهلماعم و ءوسلاب ةزامالا سفنلا
 سفنلا لب حورلاو سفنلا ذاهعم ةسناجما ىبدن ىمو ةيساحورلا تافصلاب سبلتلاو ةيرشبلا
 | للاقلا ىف اهفرصت و بلقلا ىلع اهنتر مده ىعدب اذكو نطيلارسيا بناجنم بلقلا تخا

 جاودزا دعب لصح هلال بلقلا ةيئر رخأتو ةيعيبطلاو ةيرشبلا ىوقلا نم هيلع ىوتحم امو
 لاثتما:و ةعابتا/رعاءارشقنلا تفكلتسا بلقلا ىلع سفنلاةيلر مدقت ببسف سفنلاعم حورلا
 بسنلا و فرشلا مدقت نم لضفا و ىلعا بسحلاو فرششلا مدقت نا تفي امو هيماوال

 مهضعي لاقو لاسب هن تسلقعب ىكرزب و لامي هن تسرنمب ىركناوت ءامكحلا تلاق ذلو

 «  هلهاب نم سفنلا تناك اذا مشاه نم لصالا عفني امو

 اهسفن ةئطاخانا عم بلقلا زيذنسفنلا تأطخف ادج ةساسخلاو ةءاندلاب تفرع ةليبق ىهو
 دراوت بسحم نكل ةددعتم ريغ ةدحاو سفنلا ةقيقح نا كلذ و ةقانلا جارخاب هتنحتما و
 ىمست ايلك اهجون قللا ىلا تهجوت اذاف ةفلتخلا ءامسالاب ىمست اهلع ةفلتخلا تافصلا

 ىلا تهجوت اذا و ةرامالاب ىمست ايلك اهجون ةيرشبلا ةعيبطلا ىلا تهجوت اذا و ةنئمطملاب
 ركمملا ةهج ىلع تملط ةرامالاس فنلا دومثف ةماوالا ىمست ىرخا ةعيبطلا ىلا و ةران' قحلا
 سفنلا ةقان رهظي نأ حورلا ةرضضح نم لسرملا بلقلا لوسر اص نم رابكتسالاو
 لاسف نانئمطالا ىلا ةيرامالا نم اهتفص لد ناب ةرامالا سفنلا ليج قهاش نم ةنئمطملا

 تبلغ تح ةمكحلاو ةردقلل اراهظا هتباجأف اهلؤسم حورلا ةرضح نه باقلا لوسر ملاص
 سفنلاناكو ليالا مالظ سمشلا عواطدنع سمطنب مسفنلا ةملظ تسمطنا و حورلا راونا

 براشملا نم صاخ برش ةرامالا سفنلل ناك م قئاقحلا و فراعملا نه صاخ برش ةنئمطملا

 حورلارون ءالبتسانم ةرامالا سفنلا ص الختساباضعب مهضعب هناوعا و ىوهلا ىدانفةينامسحلا

 تناكو كلذ ' ئوهلا ةيباطا ضعبب لطاقتف“ نولي انج تيت ايا ىونيلا ةييطتانأإ ةفاخ .اهلغ
 | ةنَض اهل. -ناكلب : رثاتتإلل تيس امكحت_#: اننكتيما ناثثظالا» اقمب دخت كتمتاملا ةؤامالا لربقنلا

 | ةحيص تحن ىوهلا و سفنلا ترهقناف ىرةهقلا تعجرف اهتنينأمط لاطباب اهولتقف نيولت
 لاقك نارحهلاو هعبطقلا رانب ةقرتحم نالذخلاو رهقلا ةرضح ىف ةيشالتم تراص و رهقلا
 اذه "زبن ىلا ؛داوهتشلا أئاد نادل نك نلا» :لعلا ا ناك .نف ىراذقوو: قاذع ناكر يكتف

 تلديت نا و سفنلا ناف قالطالا ىلع نانئمطالا ةياهن .ىلا لصي: نأ ىلا دهم و. قارفلا
 ىلاتلكو ولو ةيرامالاىلا ةنّئمطملا نم اهلدش و اهركم نمؤيال ةنئعطملا ىلا ةيرامالا امفص |

 اذلو اصيص رب و ماعلب لاح ناك مك !هلبج و اهعبط ىلا ةمؤشملا تداعل ندع ةفرط اهسفن |
 فلأتالرس سدق دينا لاقو كلذ نم لقاالو نيعةفرط ىسفن ىلا ىنلكتال مالسلا هيلع لاق
 خرفو ملم ةغلا مملا فلأن ال هباف سارق للق.نا و ىذلانا قارنالا ادبا قحللا سفنلا

 عانطصالا لهاب تبل سفنلاف شحوتلا نم ولخال هناف معو رغصلا نم ىد ناو بارغلا

 | نم حورلا ةقرافم ىلا امتضايرو اهتدهاجو اهقببضت ان أك امتاو ادبا ةفطالملاو فورعللاو

 ( ىونثملاىف لاق اذلو ) دسجلا
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 | رازجلاىمست برعلا تناك اذاودومت لآ موثشموهو ةل-هلالادلاو فاقلامضيفلاسن:رادق |
 | قارزا اربرش اريصق ناكو ”ىحيس اك ةقانلا رقاع ناك هنال فلاس نرادّهب هلاهبشتارادق

 | رمحاهل لاعب رارسألا تشك ىفو اريقحمت رمح أ ريغصآ دوت رمدحأب بقلي ناك و رمحا رقشا

 لمزلاو ةمانقلا:مونازملا' كولا هذ مداعععمازا« ىو هع هلا ؟اذاه» ىنعرت داع ماتش ”لزق قاد قع
 هرعشىف ريهز ءركذ دقو ىناعملا نيعىف ىدنواحسلا لاق امس باوجلا رهظي اذه

 © مطقتق عضرت مثداع رح اك © مهلك مأغا ناملغ مكل جتنتفق ©
 نال ءارتجالا نع زاجم ىطاعتلا «# رقعف ىطاعتف ## ىبمن ادومت رمحا وه و طلع وه لق

 هرشابي ال الئاه اسما نوكي نأ دبال هيف فلكتب امو فلكس 'ىثلا لوانت وه ىمماعتلا
 عرفتيال رقعلاف الاو رقءف ىف ءافلاب بيقءتلا هجو رهظي زاجلا اذهبو هيلع ةءا رحلاب الادحا
 سرفلاوريغبلا رقع لاَش ٠ ندرك ىب ةيسرافلابرقعلاو هيف ضوؤلاو لتقلا ةرشابم سفن ىلع

 ىطاعت ىلع رادق مهحاص ًارتحاف ىنعملاو برض هباب و همث اوق هب برض ىا رقعناف فرسلاب
 نزود هقان رقع كرحن ( ىشاكلا لاق ) ةقانلاب رقعلا ثدحاف هل ثرتكم ريغ ميظعلا مالا

 ال كلذ و قودص لدب ةقدص ريسافتلا ىف و راتللا تن قودص و مع ما ةزيلع ٠ادندوب

 دوخلاصوب اررهد نب عدص» دوخ مع نبا قودص سب ٠ اهشاوع برضا دق ةقالا تناك

 نيكهقان رذك هار ودره و هدرك رادق دزمان اردوخ نارتخدزا ىكي هزينع و داد هدعو
 مهبهقان ىاهباي هكدنكفيب ىريتوا هديسر عدصمب لوا تشثك زاب بآ زا هقان نوج دندرك
 هوهنف مهحاص اودانف ىنمف درك ىبارهقان ريشمشب هدنلا#قوو ل ءاك نيك زازب نإ لوز د

 عدصم ىدانوا هوء>شف هباحصا هادانف اماه اهب مهامل هناوا هنمكم نم اعرق و اهئيحت ىلع
 دندرك هعطقهعطق اروادما ردىايزا نوحو اءرضف اهمرضاف ةقانلا كنود مهسب اهامر امدعب
 تفر ناهس ًاباجتا زاو درك كلاب هسءدما رونح وا مي و دنتخاس مسقنم موق نايهو
 ىباذع نك فيكف ِه دعش ةلزات ىو اباذعار_زوارهسؤادعيإو ددتا هتمبك | زثؤا داقفكلاو

 ىه « ةدحاو ةحص مهلع انلسراانا © داع ةصق ردص ىفرم ىذلاك هبف مالكلا هي رذنا و

 ةحيصل ايبس اوراص مهناف مهلعقل قافولا ءازملا ىهامال كلذ و مالسلا هيلع ليربج ةحبص

 ايابسلا ىف كلذ و ةهلاو لمجال ىا ( اهدلوب ةدلاو هلوتال ) ثي.لا ىف و هما لتَش دلولا
 و هب هللا قرف اهدلو و هدلاو نيب قرف نارا ةتقطا ىفو اهدلو نيبو اهل قرش نأب

 كلت نا ىا# اوناكف وه فيان ة:بط كسااقملا اوف كل( ةمايقلاة هتبحا نيب

 وخرلا ”ىثلا رسك مشهلا # رظتحلا مشهك 8 شيع بيطو ةراضنىف اوناك نادعب ةحيصلا |

 رظحلاو .هريغو رحشلا نم رسكتملا سنايلا وهو روسكملاىا موشهملا ىنععممشهلاو تايالاك
 اهذخ و ةريظحلا لمعلا ىذلا ءاظلارسكي رظتحلاوع ونمملا روظحلاو ةرظح ف ةقثلا مح ا

 سبايلا رحشلاك ىنعملاو حم رلاودربلا اهبقتل رحشلانم ليالل لمعت ىتلا ةرظحلاىىهوهلا لاق

 هتيش امل ةريظحلا بحاص هعمجم ىذلا سبايلا ششحلاكو ا ةريظحلا لمعي نم هذي ىذلا

 دومم ىلا ةراشا تاي الا ىف و # ركدمنم لهف ركذلل نآءرقلا انرسي دقلو © ءاتشلا ىف

 ( سفللاا )
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 ٍ دحاووا هلعينال ادالقنم | ىا 4 ادحاو ِِه لصالا وهام اريد ناكناو لعفلا ىلع ةلخاد

 , ةيسنجلا نه دلك نا لغ ميندإ 1[ نعرتفصلا هداه ريخأت و مهفارشا نم ال مهداحا نم .

 | انا © هيما ىف هي هعش « 9» ةتكنلا هذه تتافل هيلع تمدق واو عابنالا عنعامم ةدجولا و

 ا ف ناكل كلف ملا يان دة منال درفتم وه و هلانعاما ريدقت ىلع ىا اذا

 | 86 رعسو #8 باوصلانع # لالض ىنل # ةيرشبلاو ةلاسرلا نيب ىنانتلا نم ةرفكلا داقتعا

 ا ىف مك ىوعش مل نا مهل لوس ناك لبق و لقعلاى تقم نع لزعم كلذ ناف نونج ىا |

 | انك كانءبتا نا اولاقف مهوتع ةياغل" يلع اومنكمف ريعس عمج نارين ىارعس و قحلانع لالض

 وه نم انيف و © انني نم هيلع هه ىحولا و باتكلا ىا # ركذلاتلأ هي لوقت م نذا
 ادرفنم ةلاسرلاب صخا ىا هيلع ريمض نم لاح انني نهو راكنالل ماهفتسالاو كلذب قحا

 | باذك وه لب # الاح نس>ا و الام كاندي هيلا كل هنوف هيمو ٌ
 هامدا امب انيلع عفرتلا ىلع هرطإ هلمح اديك و ذك وهني كل ذاك لضالا زينل !ىا « ىشأ

 ظ يس الا و لع يبو. انكي هاظزيتسو تسوقي مق ل لع مقا

 | وهف.٠.تسبك 4 نم ادغ نوملعيتس 8# اطيشنإ احن ناكاذا :زشأ سوف علاق, طاشنلارو
 هموقلاديعوو هل ادعو مالسلاهيلعطاصل ىلاعتهلاقالل ةياكح هي رشءالا باذكلا  ماهفتسا
 دازملاو اهيفتنأ ىدلا7 كمون :نن.'ىذلا .مويلادعلا وت «دك ايو ةلمعا:نومتم ”تيررتل) قاقلاو

 اواسممان اهلوق نال ةمايقلا مون الو هنيعب مون ال لبقتسملا نامزلا ىف باذعلا لوزأ تقو هب

 تاكل نما سارق: نمودشلا نوكلخس ىفملا واع ةوغاللا ةئياحتل ربا «فاش سال ةقاإلا |
 فيرشت هفو يدلك. نم م ما لاصأربجتلا و عقرتلا ىلع هرطب و هرشا هلمح ىنااةقيشالا

 رزمشرالارو تادكلا وف " وتساو ىانلا 5 هسفلب هلع باس ىلاغت ا ههنا تح حاصل

 ىتلا ةبضهلانم اهوجرخم 6# ةقانلا اولس مانا ف مه لب رشأ باذكي تنأ تسل هانعم ناف
 ليوطلا لل اوا ةدحاو ةرذص نه قاخ لمح وا ضرالا ىلع 50 ةيضهلاو اولأس |

 نيتنعتم هولأس مهنا ( ىور ) سوداقلا ىف مك لابطلا رمح ىف الا نوكي الو درفنملا عنتمملا |
 | ءارب و ءافوج ءا رمح ةقان ةيثاكلا اهل لاَش للا ةحاب ىف ةدرفنم ةرخص نع جرخم نا

 | اوجرجانا هيلا هللا حواف لحفلا اهلعل سرا موبنرم رهشا ةرشع !هيلعتت الا ىو ءارشغع

 | اغيلب اربص مهتاذا ىلع ه5 ريطصاو #9 نوعنصيامرصنتو مهرظتناف كلي تانعملاةم

  نمةمسق ءاملاف ماو مهأ و ع اهل م 6 ميديم ةيسشك ءاملا نا ذا م ست | 4 م و 3#

 زكا © تكرمشتدو لك # اقل ال ل موي اذ بلال قار نالشلا 0 نليق ا

 ا خوك قع نسلق هسونءؤ ننام 7-5 4 رضتح 0 نم ١ انجن ال ف ةبول وع ءاملا نم تدل

 برعثدلا ل عج هانعم لب مهل مسق و اهل مس نحمس لعج هنأ ةقانلا و موقلا نعي اموسمم ءاملا ا

 3 ةميظعةقانلا نالاماءاملا ةمسقو امو» ةقانلا هرضحئ وامو» موةلاهرضحم ةبوانملا قرط ىلع

 ا باكا زي اهذا راتداو ةنحم ةزحمملا ناف اناكتخا عا 3-0 مهل ةنّق 0 اوةصوام ىلع ةقانلا |

 | وه وم حاص#و دو موق دندناوك سد هكاو دانةوو ءاملا ةلقلوا معاناويح امه رف قلخلا
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 نيحاوأزهساف اءارذ نيعبس مهنه دحاو لك لوط ناكىلكلا ةياور ىف لاق و اعارذرشع ىتا

 نه بيرق ىلا ضرالا ىف اوبيَغ و مهلجرأب اوبرض و ءاضفلا ىلا اوجرخف جعررلا مهل رك ذ
 لك عفرت تاعج و ضرالا تحن تلخدف علا تءاخل انعفرت ىتح ميرال الاق اولاقف ةبكرلا |

 نورظن:. نوقابلاو ضرالا ىف امهقلتمث ءاوهلاىف امهعفرتامدعب رخ الاب امهدحا برضتو نينا
 اذبكك ٍقازتلا تحن نم مهنيا عمسي ناكو مهلع بارتلاو لمرلاب تمرمث مهلك مهتسفر ىتحامبهلا

 ةيواخ لخمت زاحتا هلوق ىف اهني ات نا مك ظفللا ىلا رظنال لخت ةفص ريك ذل و اموب اذك و |
 ناك فيكف 8 ةفصاع عرلا ناملسل و فصاع مرر هاج هلوق اذك و ىنعملا ىلا رظنلل

 راركت ةيئاش هيف سيلف امهنايب دعب امه ىما نم ببجعت و امهل ليوم # رذن و ىباذع
 نيترم رذن و ىباذع ناك فيكف داع ةصق ىف داعا ناءرقلا ناهربىفلاق و داشرالا ىف ا |

 ةايحلا ىف ىزخلا باذع مهشذنل ةصقلا هذه ىف لاق م ىقعلا ىف ىناثلا و ايندلاىف لوالا نال |

 ريذحتل ىناثلا و مهكاله لبق مهريذحتل لوالا لبق و ىزخا ةرخآالا باذعل و ايندلا |

 هيف مالكلا # ركدم نم لهفركذلل ناءرقلاانرسي دقل و  ىهتنا مهكاله دعب مهريغ

 تاوبهشلاىف مهك امهنا ةطساوب مهناف ةرامالا سوفنلا لها ىلا ةراشا هيف و قبسامفسم ىذلاك

 ةيناملظلا مهئاوها ير رصرص مهلع هللالسرأف همركدث اوم و هللانع اوبحتحا ةينامسجلا

 ناوهلا ضرا ىلع اوطقسف مهلع اهطاس و باحتحالا ةسوحت مو ىف ةيناطيشلا مهعدب و

 داسجا لثم ضرالاهجو ىلع طقاس ضرالا موخن نع علقنم لخم .زاحتا مهن اك نالذحلا و

 ىلعف هرهش و همون ىف هبضغ و هياذع طاست و هرهق تاياجن نم هللابذوعل. سوؤرالب ةدماج

 قاوركتلا «ةيألا 'ءانهم اسر تو :ىركمنلا ذيج زك ذعبإ نأ فاعلا

 دنب دنريكب ناتخبكيت وزا 2060 دنبهيدتقا رد ىتخي هتشكرب وج
 بوج ريز ناغف درادن ىدوس هك 2020٠ بوكو فع رد تبوقع زا شيروت

 ١ ليشمل سأي ةبون بان واس اي ناع ا نما ولف
 تزال سدو رك هاو ود امانا كك (١ هيف زا حلص رد ىنيوج وشارف

 نفظاود داويءارخاف لاح اطهر < ربط ىآانكرراب !التزنبو للغ

 دوؤك ةنقعلا ناف لما ففخ درو اك

 تفاي درك بلط تداعس نيكه هك . تفاتش دباس نادرم كين ىف

 ىسر ىك ناحلاص رد هك مناد ٠ وجال عل اين دوت ءهركتلاو

 هللا مهلصأتساف ةوق ءايشالا دشا جيررلا و مهتوق ىلع مه داتعا رلاب داع كاله ببس نا م

 ىدهلا ةعباتم و ىوهلا كرتب وه امنا ءآ وهلا كلذ نم صالخلاف كرحتملا ءاوهلا وه ععرلا |

 عنا ريشلا ىلعمهقافتال كلل بيذكت مهدحا بيذكت ناف لسرلاب وا مالسلا هياع اص نم

 1111... 1271 10ج 0127010 ل اج 12 17 5 7 0 ا ا ل ا 1 1 2 7 ١ تت ا ا 2 - ا ل 7 سطس مج ع مص سا

 (ةلخاد)

 ماهفتسالا ةادأف هدعبام ءرسفد لعفب هباصتنا و انسنج نم انثاكىا #ت انم ارشبأ اولاقف
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 | ا,كقافتلا ىسانلا صضعب 0 ريشا و خيشلا نبا لاق ة رهشلا رخآ ءاعل آان لوم ءاشنإ سانلا آف

 | نا مولعه و رمتسه سحم موب ىف ىلاعت هلوق ىلع ءانب رهشلا 1 قفل نكي ئذلا نبزالا

 ءايننالا قحىف هتنس وحن رهظت مل ثيح نيدسفملا ىلع لب نيحلصملا ىلع سح هنا دارلا سيل
 نيل ىف ءاعبرا 5 وهو رودال ىذلا و مه دنع مودم ءاعيرالا ةضورلا ىفو ننؤملاو

 لاق رمتسم سحن مون رهشلا ىف ءاعبرا رخآ هعفر امهنع هللاوضر سابع نا نع و ماشا
 صعاشلا

 * رودسال ءاعبرا كهجو و #2* ءوس لاق ركمملل كْؤاَقل *

 اذكو ,ءانملا م ةنهلا نم ءام مويلا كلذ ىف طلخم لاَ هناف مامحتسالا ءاعيرالا ىف دمحم لبق و

 م نأ ىلا ةدتمم ةئمزا هتس وحن و همّؤش مهلع رمتسم ىندملا و رومالا ءادتنا دمحم
 رفيتساال ازو مايا ةينامت و كايلغبتي ردتتتإن أي نكعال دحاولا مويلاف الا و نيحلا ىنمعي موبلاف

 ىنعم رمتسملاف مهريغص و مه ريك مهعيج لماش ىنعملا وا نامزلا بسحب نيهجولا نبذه ىلع
 رخا ءاعبرالا موب هؤا دتبا ناك و هتعاشب ىا هنرارم دتشم وأ صاخشالا ىلا ةبسنلاب درطملا

 رخ الا ءاعيرالا بورمغ ىلا رهشلا رخا ءاعبرا ةحيبص نه زوجعلا مايا تناك ينعي رهشلا

 موسحلا ىهو رغص خلس ناكو ءاعبرالا موب ٍباذعلا ىف ةيناعلا مهمايا رخآ ناك هنا ( ىودو )
 باعشلا اولخد ما ىور مهعلقت احبر ىا احيرل ةفص # سانلا عزنت ةقاحلا ةروس ىف

 مهحاورا عزنت لتاقم لاق و ىنوم مهعرص و مب رلا مهمعزتف ضعبب مهضعب كمت ورفحلاو
 ىف نمث دحا مهنموجن اليك مايا ةينامت و لال عبس مهلع تماد ىليهسلا لاق و مه داسجا نم

 وا تويبلا ىف ناكنم تويبلانم تعزتنا و ازراب !سهاظ ناك نم تكلهأف برس وا فهك
 لهفلاق كلذل و شطعلاو عوجلاب بارسالاو فوهكلا ىف نك نم تكلها و مهلع اهتمده
 زاجعا مهن اكو مهنم ةيقاب مايالا ةيناقلا هذه دعب ىتسب نأ نكع لهف ىا ةقاب نم مهل ىرت
 رخؤم هبش هب و هرخؤم ناسنالا زحت و رج عمح زاحتالا و سانلان٠ لاح # رعقنم لم

 نيو هب قرش ىذلا سنذجلا ند ه لخنلاو رومالا رخات ىلا .ىدؤيرم.ال ةزجاقلإ عمو اهربع

 عاقنملا رعقنملا و ىسنحلا ىنعملا ىلا ارظن اعمج ىمسيلم اريدك هينكيل دق يقل وماتلإب هدجلاو

 رعقنم تادرفملا ىف ر تلعّشا ىا ترءشاف اهلصا نم 0 ةلخنلا ترعق لاه هلصا ن

 ىف بهاذلا لخنلا ثّجا ام اوثتجا ءالؤه نا ىلاعت داوأ العا, وباضرتلاال دق ف «كغاذ: قا

 زاجتأب اوهش لبق هسراغم نع ملقنم ىنعملا و ىهتنا رثا الو ممر مهل قبب مف ضرالا رعق

 سوؤرالب اثثجو اداسجا ىتيتف مهسؤر علقت تناك عررلانال عورفالب اهلوصا ىه و لخنلا
 نم سأرلا نيبيف مماقر قدتف مهسوؤر ىلع مهعرصن و مهلعش عرلا تناك مهضعب لاق و

 نولعجب مهماسج و مهنوق بسحب مه اكف ضرالاىف مهنايث و مهنوق ىلا ةراشا هبفو دسجلا
 مهتعرص امل عرلا نا مث ممررلا ىلع ةمواقملا هه نودصَس و ضرالاىف ةزفان ةرئاف مهلجرا

 لوصا مهن اكمههوجو ىلع مهتيكو مهتعرص ثيللاوبا لاقو رعقنم لخم زاجتا تعلق اهنأاكف
 مهما دحاو لك لوط ناك لتاقم لاق ةطقاسلا لخالاب مهلوطل مههمشف ضرالا نم ةعاقنم لخ
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 || راكادالا اتعاب ةنوس 1 سا بمتللا انكال نلعب اًهكن عبرالا ةرملمتلا كردلا؟وازإو كد ف
 نال انلهس دقل هللاب و ىا راشعالا ز زيح ىف ةدحاو عه مل كلذ عه و راجدزالا ىف ةيفاك

 ربعلاو ظعاوملا عاوناب انحشو و كلناسلب هانرسي امناف لاق اك مهنغل ىلع انلزا نأب كموقل
 نع نسحلا نع و ظاعتالا و ريك ذتلل ىا ## ركذلل 8 دعولا و ديعولا نم هبف انفرص و
 , ملكشت نأ نسلالا تقاطا امل ركذلل نآءرقلا انرسي دقل و هللا لوق الول مالسلا هيلع ىبلا

 هنأ ىلع” لال كنتم دك ] و هجو لبا ىلع ظعتملل ىنأ و راكنا  ركدم نم لهف و هب :
 ىلع تارق لاق هنع هللاوضر دوعسم نب هللا دبع نع و من  مهفتسملا بيحم نأ دحا ردشال

 ىف لاق لادلاب ركدم نم لهف مالسلا هيلع لاقف لاذلاب 0 نم :نهفا وللبلا"ةيلغ !قنلا

 ةانخاوأ زك وا الطول: دوك اذا و حول ةصق هب مخ آلا ناك فيكف هلوق نأ ءرقلا ناهرب

 «هريغ ظعي و هلا' و ناءرقلاظفاح هب ظعتبف مهب لح امو رذحتلا و فيوختلا نم اهنم

 ةيرشبلا تافصلا تايلغب ةرامالا سفنلا دب ىف بلقلا حون ةيبولغم ىلا ةراشا تاي الا ىف و

 ةيناويملا اهتافص ىلع ةينارونلا ةيناحورلا هتافص تبلغ ىتح هللا هباجأف هبر اعد ىتح هيلع
 ضرا نه و ةماركلا و ةمحرلاو ةفأرلا ءايم ةيولعلا حاورالا ءامم نم ضافا و ةيناملظلا
 ةنيفس ىلع هاجمت و اهمتافص و سفنلاب مهنع ربعملا هموق كلهأف قئاقحلا و فراعملا نويع ةيرشبلا

 حاورالا فرشتست نايعلاو فشكلا داز اذا هنا ىه و ىرخا ةراشا هيفو ةيناحورلا هنافص

 ءايلوالاو ءاسالا نا اضيا و ةيانعلا لامشب ارحبو ةمعصلا نفس ىف هللا اهاخ ديف ءانفلا ىلع

 مهنال ةواقشلا تاملظو ةلالضلا را ىف قارغتسالا نم مهمدابعلا صاخت_ ىلاعت هتبانع نفس

 ناريلا و نايغطلا نم اج مهنسب نكسا نم و هتءاللك نيع و هنانع نسحم نوظوفحم

 ( ىونألا ىف و ز نمحرلا راوج ىف لخد و

 لك ىايرد نيرد قشكا مه كسا تي لهو افنان قرش ننغا

 نم ىاج رب ىتسار هفيلخ دش ٠ قم اعقب زوزكا ىدكأأب
 قدس سك هز نادؤكتاور 1“ انادك'ةايرذ رد" مح وت” قتقك

 انزل لاقظاو قلاع ذاتعالا*  اةقيرطنلاد/ ةئلتن ىف انطط رتل نأ" فات د للا كأن
 مهيذكت ةيفيكل ضرعتب مل و مالسلا هيلع ادوه ىا 4 داع تبذك 8 لالضلاو غيزلا نه

 ىباذع ناك فيكف # باذعلا نم راجدزالا هيفام ناين ىلا ةعراسم و راصتخالل امور هل
 و هلبوبلال 0 لك 0 ىلا ءاغصالا وحن نيعماسلا ٍبولق هيحوتل 2 و
 مهبعمس لهف لهفداع 5 ليو 4 اك هدءب امو هلق مك هنايب دعي هلاح نم مهيحعل و هميظعت

 انلسرا انا و نادال“ عفر ذب عرج ردنلاف ممل ىناراذناو ىبلاذع 3 وا

 وا دربلا وه و رصلا نه رصرص و الوا لمحا ام نان فاثتسا « ارصرص ار مهاع

 توصلا ةديدش وا ةدراب احير مهاع انطلس و انلسرا ىا توص .ىا ملقلاو بابلا رص نه

 سحنا | «# سحت مون ىف  اهريغ و تالصف ىف هليصفت مدقت و روبدلا عير ىه و بوبهلا و

 صهدلا دباوا مهيلع همؤش رمتسم ىا سحن وا مويل ةفص # رمت م #9 مْوُش ىا دءسلا دض

 (ناف)
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 ىرجت ظ رافظالا ضيرمع ةماقلا ىوتسم وه مهلوش ناسنالا نع ىنكي اك اهنع ام ىنكي نأب
 عدوملل مهلوق هنمو اظفحم ةظوفحم ىا انم ىأرعب ريسقو ةنيفسلا ىرجم ىا © اننيعأب
 نمل ءازج » هئايلوانم ىلو ىا هللانورع نم نيع تام لا انئايلوأب ليقو كيلع هللانيع
 ةمعنلا نارفك نم رفكو هدعب امو ءامسلاباوبا حتف نه ركذ امل هل لوعفم 4 رفك ناك
 هللانم ةمعن ىأ لك ناف اهورفك ةمعن ناك هنال حونل اباوثو ارجا روك ذملاكلذ انلعف ىا

 الجر نا ىكحامىنعملا اذه نموةروفكم ةمعن حون ناكف ةمحرو ةمعل ىا ةمحووهتما ىلع

 اهماع هللا تدمح ةمعن تنأ لاقف مالكلا اذه ىنعمام لاقف كيلع هللدمخلا دشرلل لاق
 اهاَعبا ةداتق لاقو اهربخ ىلع فن نه اه ربتعي  ةيآ 8 ةنيفسلا ىا # اهانكرت دقلو ©
 هذهلئا وا اهلارظن ىتح اليوط !ىهد ىدوجلا ىلع ليقو ةريزجلا دالب نم ىدرقايب هللا
 كلت نا ىنعي مهضعل لاقثمللا ىنا ريسفن ىفو ادامر تراصدق دعب تناك ةنيفس نم و ةمالا

 نم ةيشخ تي ليقو مالسلا هيلع ىلا جورخ نم ابرق لبجلا ىلع ةبقاب تناك ةنيفسلا
 تمطق مث ةنس نيعبرا ترعرت ىتح تسرمغ ةجاس ىهو ناآلا ةبعكلاىف ىه حون ةنيفس

 هاتاقوالا,. هافحي ىلا: ىدؤملابنلغ ميهجا نئلن ايوب رلئقو ةطسيوتعلار تلك ىحر تالاف ١

 باشا نم لضفاب سيل وهف الاو ةربعو ةبآ اموكل اهشخ ضعب ءاَه لما ريقفلا لو
 هيو ظفر عت ةضرالاز الكا وادتقويك دقو هولا لف هيو شل مله اجت

 ةرثكب هرثا قبب مل ادلص ارح هنوك عم مالسلا هيلع مهاربا ماقم نا ىرتالأ هب كربتي ام
 كلذ ماقم وه نالا ماقملاب فورعملاو حصالا وهام ىلع اضيا هسفن قي مل مث ىدياالا حسم
 رك ذلا لق ةي الا رامضا وهو ماعلا قرغفلا ىا اهانك رن دقلو ىناعملا نيعىفو فرعاف ماقملا

 لبق اوفرعي مل سانلا نال ةربع تراص ةنيفسلا سنج ىنعي مهضعب لاقو ةرك ذت اهنا هلوقك
 فكك ريقفلا لوَش ٠ سانلل ةنآ تناك كلذإف رحبلاىف كلذ دعب نفسلا اوذخاو ةنيفس كلذ

 ضرالا سما ىلاعت هللانا كلذو طبلا رحبلا الا نافوطلا لبق ايندلاىف نكي ملو اهنوفرعي
 ضرالاهجو ىلع روحبلا هذهف ضرالا هعلتبت مل ءامسلا ءام قبو اهءام تعلتباف نافوطلا دعب

 هديز نم ضرالا هللا قاخ نيح ضرالانع زرح وه لب كلذ ريغف طيحلا رحبلا اماو اهنم
 طبحلا رحبلا اهنم ةعيسس روحبلاو بذعلا ىا ءاملا ىلع هشرىع ناكو هلوش ةراشالا هيلاو

 ليزيج ءاجف اراجن مالسلا هيلع حون ناكو ةعبسلا ريغ وهلب اهنم طيحلا دعي مل مهضعبو
 فاخيف رابتعالاب ةقيقحلا ةيا آلا كلتب ريتعم ىا # ركدم نم لهف # ةنيفسلا ةعنص هملعو
 مث ءاتلا ف لاذلا تمن دأف رك ذلا نم لعتفم نزو ىلع ركتذم هلصاو .ةيصعملا كرتيو هللانم
 ىلع ناك ىا بيجعت و مظعت ماهفتسسا « رذنو ىباذع ناك فيكف 8 ةددشم الاد تبلق
 تفذح ءايلاب ىرذن هلصا راذنالا ىنمبي ريذن عم رذنلاو فصولا ام طيحال ةلئاه ةسكأ

 قافشا راذنالا نال ةمحرلا بلغ ىلا ةراشا تاراذبالا عمحو باذعلا دحو ةيتاكلابرءاهتك

 ةعقو باذعلا عقو عفن ١ املف مهماع ترون ةمحرو ٍش دولا تاراذنالا لاقف ةمحر و

 دج ساي داتا لج الأب الح” 007 11900-- ات 51 ةيمسق ةلمح ا 4 نامرقلا انريسي دقل و 2 ةدحاو ةمقنلاو ةريثك مثلا تناكف ةدحاو
 عسا -4١1م8 ناببلا جدد
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 مالسلاو لكما ار نيدو لمع ٠ ماكل ىب نسون تشاو يشن

 ةن-س نيسمخو ةئامعست غيلبتلا ةدم غلبو ةوعدلا نع احون اورجز امل ىا 6 هبر اعدف

 | مهن ماقتلالا ىلع ةردق ىلام ىىوق ةهج نم # بولغم 8 ىنأب ىا « ىنا# هبر اعد

 نا ىور دّقف ىتلاو امءالا دعب مهم هكاشج رق دعب كالذو مهم كل مقتناف يا هي رصتناف هو

 موعاف ىوقل رفغا مهللا لوش و قيفيق اي_ثغم رح ىتح هقنخيف هاقلي ناك مهم“ دحاولا

 حوت انادان دقلو تافصلايف لاق م بيجاف اعد كالهالل ءاعدلاىف هل هللازذا املف نوملعبال

 باذع ىازإ ءذانقكب* رسل ةيسرافلابو اهقرط ىا 5 ءامسلا ناونا انحتفف » نوببجملا مالف

 بصرمهلا 6 رمهنم ءاع هه هنع هللاوضر ىلع لاق امك هرحم فرطزا ارئامسا ءاهرد 3

 ىنعملاو لاسسو بكسلا ىا رمهناو وه رمهل بص هرمهمو هرم هرم لاعب ءاملاو عمدلا

 لثمناكو امون نيعبرا عطقني مل برقلا اوفا نم صنم يلام باستا يلقما شك جاع

 ءاع هلوقىف ءابلا لعج أ اهايصنا ةدشو راطمالا 1 لبثت وهو ادربو اضاس ياالا

 ّضارألا انرذو # ةسيالمللوا ىهاظ وهو ءامسلا باودا حتفل ةلالاك ءاملا لعجو ةناعتسالل

 لثم ضرالا ءام ناكو ةيراج ىنا ةرحفنم نويبع اهن' اك اهلك ضرالا اناعج ىا « انويع
 ماقملا قحل ءاضق زييملا ىلا ةيلوعفملا نع ريغف ضرالا نوبع انرطو هلصصاو ةرارح مما
 هبف ةغلام الو نوءلانم اهفام رحفت ةحصىف فكي ضرالا نوبع انرحف الوق نالةغلابملا نم

 كشالو ءاملا نويبع اهلعحم اهلك ضرالا ءا زجا انرحف هانءمناف انو.ءعضرالا انرحففالخم

 ضرالاىف لي> ىلعا ىلع عفتراو ضرالا ءامو ءامسلا ءام ىا 4 ءاملا ىتتلاف غلبا هناىف |

 ةرواجملا قيرطب نكي مل نبءاملا ءاَقلا نا قيقحتل نا املا لّش مل ثبح دارفالاو اعارذ نينا

 هللاوردقدق لاح ىلع ائاك ىا كردقدق ىما ىلع ه8 داحتالاو طالتخالا قب رطإ لب براقتلاو

 جرخاام ردق ىلع ءامسلا نم لزئاام ردق نا وهو تيوسو تردق ةلاح ىلعوا توافن ربعنم
 ليلعتال اذه ىلع ىلع ةملكف نافوطلاب حون موق كاله وهو هللاءردق ىما ىلعوا ضرالانم

 لعب أوعفتن مل املف معلا ىلا ةراشا ءاملا نال ماعلا نافوطلاب باذعلا عقو اما ريقفلا لوق

 ,هداسجاتقرسغ ىتح ءاملاب اوذخا هبف مهحاوراقرغت ملو ةليوطلا ةدملاىف مالسلا هيلع حوت

 ريثك رطم مقةيف ةفخشلا ىلع نكل ةدحاو ةرم ةنس نيثالث لك ىف رهظب نافوطلا ريثأتو

 ىلع 2 ةعم هول نمو احوبن ىا هَ هانامحو 92 تيل اه «ثوتللا و ئاوقلا- قهءأ» قوغيو

 ةفد لك وهو حول عمح ماولالا ناف ةضيرع باشخا ةيحاص ةئيفس ىا ه6 حاولا تاذ

 دنهلا نطراق «تاشإ مظع رحش وهو جاس نم و ةن.فس تناكو اماظعوا ا.مشخ ةضررمع |

 وهو رسدلا نم راسد عمج ريما.و و رسدو © زوما نم لابو داشمش بشخ نموا.
 هرسد ىش وه اما ةاكز ربنعلاف سبل هنا ( ىورو ) حرلاب هرسدلاَش رهش ديدشلا عفدلا

 ةنيفسلا امم ترسد ىناعملا نيعىف لاق عفدب ىا هذفنم هب رسدب هلال رامسملا هن ىمس رحبلا |

 اهماقمتسيقا ةنيفسال ةفص رسدو حاولاتاذ هلوقف قدلاب عفدت ىارسدت امن ”الواتدش ىا 0

 (نأب) 1



 رفا ةؤرش << 3# 7١١"

 اوأر امل مءارطضا ةمايق موب لاقملا مهعفنم ال و لالا ناسلب نولوَه ةميثالا سوفنا راقكا |

 الا ةاحنمالو انل ةاجتال هنم انصانم و انصالخ بعص رسع مون اذه ةيعطقلاو ةحيضفلا

 دب م دادكتسا دانكفال نولوشام ىلع نورده امو بلقلاو حورلا قثو هورعل كاكمعسالا

 ىلعف ةيورخالا ةحلاصلا بلاطملا ىلع ةيورئدلا ةدسافلا ىنامالا كالت رابتخا و ةبذاكلا ىنامالا

 تشو ديلانء تقولا جرخ اذاف الاو تاجردلاو معنلا ةرخ الاىف هل لصحم ىكل ةاحنلاو

 ىلوالاو ةرح الاى نيعملاوهو ادجعأ انبرب كرشت و د ات اناف ادشو اسلم اك ىعو

 كموق لبق بيذكتلا لعف ىا 6 حون موق مهلبق تبذك © الوبق و ادر رومالا هدو |

 كلذا ريسفت احون هي اندبع اوذكف © سو هيلع هللاىلص هللا لوسرل ةيلستو راجدزالل

 فرشا ىثال هنا ىلا ةراشا هيفو هربع دبع باذكت نم عنشا ناطلسلا دنع ثندكتت ناف |

 كيا هل اولاقوا وه هقحىف 3 اولاقو ِ ةلكلاب ئزاحلا دوجولانع جور اوه ىذلا رقفلاب

 تفرصتو هندسفا ىا هتطي2و نا هترجدزا دقو نوح وه ىا هولاقام ةلمح نم وه لو

 ةرتكل بذكي ناو دبال قح عاد لك نا ىلا ةراشا هفو هش تراطو هباب تدهذو هيف

 موق اضياو نامزو رصع لكىف كلذو نايغطلاو ءاوهالاو عدبلا لها ةباغو نالطبلا لها
 تاووشلا ف مهك امهنال هللاىلا توعد نولبشال اهمتافص و ةرامالا سفنلا مهو حورلا حون |

 تاماقملاو تالاللا ميمجحىف نيعملا هللاو تافولأملا نع ماطفلا ةبوعصو تاذللاو |

 تسيا هنال ار نارفاك و ابسا ٠ تسنا هنا ىيوهش ناهج نا

 دونر اناك دقن: كنا + دزاوشنوز ا "+ !تؤؤتإ ناكااب ةانحكاوؤتشااخلال

 | سالف ةقانسأت كاؤملا البف *ديتحم ليد ىامالاب شفيزالوو نافل العاقرلا» ران القاتل

 / اوباجأ نيذلانم انلعجب نأ هناحبس هللا لأسن ليولاو فسالا عفني الف دغلا ىف ارفص ديلا

 ا ىروصلا ءانفلا لبق ىونعملا ءاَدَملا| الرشدو هلوقونا ءرقلاب لمعلاب اوفرشنو هلوسرو هللا ىعاد

 ١ ةيجوملا ءاسالاضعب دادعتىف عورش وهو فوذحم لوعفملاف احون اوذكوا و موق دم اي

 | دحاو نيماقملا ف بذكتملاف للا برلاقف هبر حون ىدانو ىلاعت هلوقىف اك مهملا بيدكتا

 أ ناونعي هرك ذ. ىفو لامحالا بقعي لصفتلا ناف رك ذلاىف ةيبقعت ةيليصفلا ةيريتسف ءافلاو

 ا هس ذكمل عسيلشل ةدايزو هيل عفرو ماللاهنلع هل مخش ةمظعلان ون ىلا ةفاضالا ف ةيدوبعلا

 | ةيدويعلا اذكف ىلاعت هللاب ةصتخم ةيودرلا ماقم اهلباَش ىتلا ةيقيقحلا ةلذلا ناف ةيدوبعلا نم |
 | ثيدحلا ىفو هب ةربعال قلعلا نافذ قلعلا ريغ ىهر عضاوتلاب ةدارملا ىهو دبعلاب ةصتخم

 ااصوصخو ةيدويعلاب ىلر ذفلا امتاو ةلاسرلاب ىل رذيغلا سدل ىا( رخفالو مدا دلو ديس اا ١) د

 | وهو لقعلا لالتخاو نونملا هويسن لب بيذكتلا در ىلع اورصتغ مل ىا # نوني ©
 | الا لوشال نونحلاو هلّشولقعلا قفاوب اب ربخم نم نيبذاكلا نم نال بيذكتلاىف ةغلابم

 | نع رجزو ىا هللا مالك نم وهف اولاق ىلع فطع # رجدزاو 9 هابايو لقعلا هلبق الام |

 | ىارجدزاو بغارلا لاق محرلاب ديعولاو قتخلاو برضلاو متشلا لثم ةيذالا عاونأب غيلبتلا |
 كءارو و حنو ىنع بزعا لاب نا وحن دورطملاي مهحايصل هيف رجزلا لامعتساو درط |

ٌ 
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 هيدارا نع هدارم فاخم مدع و هتثيثم ذافن نع ةرابع ءاعدلا نوكي لب هريغ وا ليفارسا ١

 ليفارسا نال هتةيق> ىلع هواَب ىلوالا ريقفلا لوس ٠ عاطملا ىعادلا ءاعد ةباجا فاختال اك

 ةداراننكتلا قاك ناز نطيمماب كنب ما ثالا ظلرْخ ىلاعت هللانو رواملا هدمزو .ةايلا .نهلطم

 ىنعم اهالك و فاكلا نوكسب ”ىرقو لعف ىلع ةفد نيتمضإ # ر كت ىلا # هتئيدمو

 اركش اهم ةماقلا مو لود وهو هلمع دهعلا م دع سوفنلا هركشي عب ءظف ارك يار ملا

 لعاف نه لاح ه# مهرا_با امدخ » 0 تيملادنع دهني مل هنال لا .ىناتفل ركّتو

 # ثادجالانه  نوجرخم ىا فرصتم لعف لعف له هاعلا نال مدقتلاو # نوجرخب »

 لوهلا ةدش ن٠ مهراصبا ةلذا مهمنوك لاح مه روبق ن» ىا ربتلا وهو ةكرحم ثدج عج

 حراوجلا ىف دجوب ايف لمعتسي ام رثك او ةعارض عوشخلا و باذعاا ةيؤر دنع ةعضاخ

 جفاوجلا تعشخ باقلا ع رض اذا ىور اكبقلا ىف د+و» اهف لمعتستام رثك | ةعارضلاو
 ىيفت)ىفامر رباش, كلذ و جحراوجلا رئاس ىف هنه رهظإ اهبف هنال عوشخلاب راصبالا صخو

 دارا نمشي ىا « دارج مهنأك © رصبلا ف رهظي امنا ءوحتو فوخوا ءايح ن٠ ناسنالا
 لكا ىا ةدورحم ضرا لاش تابنلا نم ضرالا هدر كلذب ىمس ٠ خلم ةيسرافلاب وهو

 راطقالا ىف قرفتلاو جوقلا و ةرثكلا ىف  رشتنم » تادرفملاىف م تدر ىتح اهاعام

 ةهج ىلا نيعرسم ىااضيا لاح ه© عادلا ىلا نيعطهم © توثملا شارفااك هلوق هلثءو

 لبقأ اذا لجرلا عطه لاق مهراصبأب نوعلقب ال هيلا نيرظان وا هيلا مهقانعا ىدام ىعادلا

 عرسا !ذا هودع ىف عطهأوهسأر بوصو هقنع دم اذا عطهأو هنع علّشبال ”ىثلا ىلع هرمصسب
 ءافطتاؤايثادلا هيجي ومس دموراببأف اهتلعو .سوفنلاراصبأ ةلذ .ىلإ ةزاشا هيفو ئهوطاى كك
 هذه نا ىلاو قا دوهش نع حاورالا راصبا سامطنا و قحلا دهاوش نع بولقلا راصبا

 عرازم عورز لك ١ ىلع صيرجلا دارجلاكةليذرلا امتافص روبق نم ج رن ةئيدرلا سوفنلا

 داسفالاو داسفلاب بلقلا سراغمو حورلا عرا لضمىف نيرشتن» ةناحورلا قالخالا نم بلقلا

 ةينامسملا تاذللا و ةناسفنلا تاوهشلا ىعاد ةباجا ىلا ةعرسم ةثييْلا سوفنلا هذه ىرت و

 نم أشن ام اباوج عقو فائثتسا 46 نورفاكلا لوقي 8 هبلط ىلع ةلبقم هتوعد ىلا ةبغار
 نيرفاكلا لوس ل.ةفذئنح نوكي اذاهث ىلق هناك لاحلا ءوسب هلهاو لاوهالاب مولا فصو |

 نيعبرانيفقاو روبقلا نم ج ورخلا دعب نوئكميف انيلع ديدش بعص ىا « ردع موب اذه ©

 روك ذملا لوقلا دانسا ىفو باسحلاب نورمؤي, مث رانلا ىلا ول و اذه ن. انحرا نولوش ةنس

 مهلريسي مون مويلا كلذلب ةدشلا ن» ةيئرملا كلتىف اوسيل نينمؤا! نأب عولت رافكلا ىلا |

 ةلضملا هيشلاب ممنطاوب تسند ام نبذلا .نوظوفحلا نورهطملا لب مهلامعأ و مهناعا ةكربب ا
 هيلع مه ىذلا ىف نوِينلا مهطبغي نونما ةيعرشلا تافلاخلاب اضيا مه ىهاوظ الو |

 | لسرلا و ءايبنالا نا ىنعي مهما ىلع فولا ن٠ هيلع نويبنلا و مه امل نمالا نم

 | مويلا كلذ ىف نولوقيف قلخلل اهماع هللا مهلبج ىتلا ةقفشال مهمتا ىلع نوفاخم مالسلا مهماع '

 ظ ىلا ةراشا هيف و ةبقاعلا فوخ نم نونما مهنال ربك الا عزفلا ممنزحمال ناك ناو ملس ملس

 (رافك )



 :ديزاه .لاج هو هللا :فاضاا قع :صوعدماللافا رافكتلا كرادعم نفأ بفض اموت ديالا |
 ديعوواة لاخلا نورقلا ءاينا ءاينالاب ديرأ نا بيذعت نم راجدزا ىا 6 رجدزم هيف ام ف
 عضوم هسش ىف هلا ىنعلاو ةيددرج ىف نا ىلع راجدزا عضوم وا ةرخالا ءاينا اهع ديرا

 هسفن ىف وه ىا ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مكل ناك دقل ىلاعت هلوقك هلةظمو راجدزا
 ليصحتلوا جرخلاىف بسانتال ىازلاو لاذلاو لادلا عمالاد بلت لاعتفالا ًءابو: ةنيلحت ةولسا

 نم لعتفم هنال رحم هلصا نا ىنعي ةروهجم فورحلا هذه و ةسومهم ءاتلا ناف بسانتلا
 بسانت لاذلا و سومهم فرح ءالاو روهجم فرح ىازلا نال الاذ ءاتلا تلق رجلا

 هظغوو ءوسلانع هام ىا هرجدزاو هرجز لاش جرخ ا فب ءاقلا لهمانب و. ويلك اذ عال
 مثرجزتاف هترجز لاق توب درط رجزلا بغارلا لاق لعف نم ىنعملاف غلبا لعتفانا ريغ

 مثأملاباكترا نع منمو درطىا رج د زم ىلاعت هلوقو ةران توصلاىفو ةران درطلا ىف لمعتسي
 ىبلاو راذنالاىف ةياغلاتغاب دقوا اهفللخال ةمكح اهنوكىف ةيهانتم اهنباغ © ةغلاب ةمكحو#
 رخلاو معلاولدعلا تتكلاب ةمكتللا نسوفاقلا فدو وذل ريختوا امنع الدب وهو: ةظعؤللاو
 ةفرعم للام ةمكحلاف لعفلاو لعلاب قحلا ةباصا ةمكحلا تادرفملاىف و ناءرقلاو ةوبنلاو
 فصواذاو تاريخلا ل عفو تادوجوملا ةفرعم ناسنالا نمو ماكحال اةياغىلع اهداجناوا ءايشالا

 ةيعرشلا مولعلاىه اهب قوطنملا ةمكحلاو ةيلمعو ةيملع هو ةمكتلا هنمضتلف مكحلاب نارقلا

 | ماوعلاو موسرلا ءاملع اهلع علطيال ىتلاةقيقْلارارسا ىه اهنع توكسملاةمكحلاو ةقبرطلاو
 نغم ىافوذحم ىنغت لوعفف ءانغالل ىف * رذنلا ىننت اف © مهكلم وا مهرضتف ىنيشام ىلع
 وهلم ءانغلا أف ا" لقتل ةداقم لاف اهبل لعنبو دطتم اف اراكك) تانينمتسا را اك ازكفلا
 نونمؤيالموق نع رذنلاو تاي الا ىنغت امو هلوقك عفنتال ىا اوبذك وا وفلاخ اذا رذنلا

 ةدرمتملا سوفنلا عافشا مدع ىلا ةراشا هيفو رازنالا ىنعع ردصموا رذنملا ىنعع رذ عمج

 رذنم نهظم بلقلاو نارقلا رذنم رهظم حورلا ذا بلقلا رذنم راذناو حورلا رذنم راذناب

 ةيسرافلابوةيببسلل ءافلاف عفنسالو ةتبلامهيف رثؤيال راذنالا ناب كملعل « مهنع لوتف »© ةقيقحلا

 عدب مون # ارئاشلا ىا زج شاب رطتتم و لاتش يما تقو ان ناشيا زا قادزركي ىقد نس

 عامجال ظفلتلا ىف وعد نم واولا فذح الل ءايلاو واولاب ىعادلا وعدي مون هلصا # عادلا

 ةرسكلاب ءافتك الل ىعادلا نم ءايلا تطقساو ظفلل اعامنا اضيا طخلاىف تفذح نينكاسلا

 اينقامن امن ئرجح لعل, ءاذيجلا كفيطحتلا و ةيلايم عازل نادال ايفدخم لعلب لاق افخم
 نوجرخ, بوصنم موب و هبقاع ام عم كلذك نيونتلا عم ءايلا فذحمب امكف نيوتلا وهو |

 وعدبو سدقملاتس ةرخص ىلع امتاق روصلا ىف خفنب ماللاهيلع ليفارسا ىعادلاو رك ذاب وا
 نك سمأب هللانا ةقرفتملا روعشلاو ةقزمتملاموحللاو ةلالاماظعلا اهني الئاق ىدانبو تاومالا

 نع و كلذ» ىذانن و وعدم ليريخ 'و.خف ؛ليفازتسا ناذوا.ءاضقلا ٌلكَصفل نمت نأ

 نوكيف نك ىلاعت هلوق ىف ىمال اك زاجم وه مهضعب لاق و هتق.ة> ىلع ءاعدلاف نيلوقلا الك
 نم عاد: ةمث نوكيآل' نأب ءادتبالا و نيوكتلاف نك "لمه ةدافالاو تعبلا ف ءاقدلا نا سي

 رمقل ارا © 05 5>
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 مكحتساف هتمكحا اذا رمتساف هتررصا ةوقلا ىنعم رسكلاب ةرملازه رمتسم نوكي نأ زوجمو

 لبقو:رحش لك واعي ديد ىوقوا هتلازا نكمال كحيتنم وق ىا ماكحتسالا مرار متسالافأ|
 | ىا هاوي ذكوؤ# رورملانموهف اليلعتو مهسف "ال ةينع بيرق نع قببالو لوز بهاذرمتسم
 ىتلا #مهءاوها اوعسشاوإ# هدب ىلع هللا اهرهظاىتلا تازجعم نه هونساع امو مالسلا هيلعىبنلاب

 رمقلا قاقشنا ىه ىتلا ةياالا اوبذك وا هروهظ دعب قحلا در نم مهل ناطيشلا اهنيز

 هنا وا ”ىش هبصي ملو هلاحن رمقلا و اننيعا رحس وا رمقلا رحس اولاق و مهءاوها اوعبنا و
 مهؤاوها هذهف رمقلا فصن هيشيوجلا نم رخآ بناج نم 'ىث روهظو رمقلا ىف فوسخ
 ةلطابلا

 ددقعادتب نيك ,مدرك امن قلختزا ,ةبوك وم -تيا مداتفا نانطاب نب .مزالا ناكرد
 مهتداع نم امهنأب راعشالل لبقتملا ظفلب اولوّشو اوضرعي دعب ىا ىضاملا ظفلب اهرك ذو

 مهل رهظ اذا مهاف اهتاوهش و ايندلا رحب ىف نيقرغتسملا نيبوححلا ىلا ةراشا هيفو ةميدقلا
 اوضرعي اهءاوهش عفر و ايندلا بح كرتو لوسرلا ةعباتم و هللا ىلع لابقالاب ىنامحر رطاخ
 نم هيلع مهامف اودادزي لب هوربتعي الو هيلا اوتفتلي ال و هوفنيو ىنامحرلا رطاخلا اذه نع

 همانم ىف مهضعب ىري اير و بذكلاب هومر و ىوهلا ةقفاومو سفنلا ةعباتم و ايندلا بح
 سبل هدرجت نا ىلع لدي اذهف ريرح صيق احم نكلو جراخنم ءارقفلا ةقرخ سبل هنا
 سما لك و © ادج هل عفانب سيل ىرمشقلا ءانفلا ةظحالم و ىرهاظلا هدرحتف هنطاب نم

 نم,و ةلاحي ال.ابلع رقتسي,ةباغ: ىلا, هتنم ىا نقتسم: روخالا نم ضا.لكر و ىا #١ ارقتيم

 رقتسملا ماماو هأشولعو هتقيقج اهدنع نيتي ةياق ىلا ريصيسف مالسلا هيلع ىلا سما اهنلمح

 ميه عا . نم سما لك وا 0 حررصتلا ىلا حابب مدعو لاخلا روهظ لاك ىلع هييذتلل هيلع
 ةواقشو ايندلا ىف :ةريصن :وا:نالذخ ,ةلاع ىلع رقتسيو :تيثيسىا نقتسم مالبشلا ةيلع.هساؤ |

 ةياتك راوقتسالا+ نا بي نقتعاو, تف هحاشر ىلا: ىبنا(اذإ |قلا ناف ةرخا لا ىف ةداعسقا ظ
 قحلاو رشلاو' ريخلانم ”ىش لك ةقيقح نعش هدنع ناف ةياغلاىلا ءاهتتالا وهو هموزلم نع

 قئاقحلا ناف ساتلالاو هبشأا لحمضي و لاخلا ةيلج فشكتبو ةخحلاو ىوهلاو لطابلاو |
 هريظنو نينمؤملاو لوسرال ةراشب و دعو و ناك رسثملل ديعو اذهف بقاوعلا دنع رهلذت اما

 تفشكتسو هحاف ىلا. ىش نادي الف: دم تلاط ناو اين لكنا نوماعت ف ودبو رغما لكل |
 ”ىشريغتسال ىا هتقوىف نئاك هللا مهدعو سمعا لكو ىناعملا نيع ىفو لطابو قح نم هتقيقح |

 لوزيال رقتسم هنال هتقو ىف قلخلا ىلع هيضمي وهف هللا نود دحا هريغيالو هللا دارمم نع |
 اما اهف رقتسي ةياف و ةيام هل. سفنلا لهج ىلا ىماو حورلا نع سا: نا ىلا :ةناخ اء 4فو

 ببسي ةيدهرسلا ةواقشلا ىلا اماو ةيهلالا قالخالاب قاختلا ةطساوب ةيدبالا ةداءلا ىلا

 ىف ةكم لها ءاج دقل هللاب و ىا #© مهءاج دقل و ف ةيناورحلا ةيريشبلا تافصلاب فاصتالا

 الونظ ةبلغوا لع هب لصحي ةمظع ةدئافوذ ربخ وهو أبن عج 4 ءابلالا نم © ناءرقلا
 ءاَسأ.وا ةلاخا نورقلا ءانناىا ةئالثلا ءانغالا هذه نمضتن.ىج ان, لصالاىف ربخلل كام
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 ا قدوكتملا تلت لمح نا دعسالو كهدالا| حوضو نع زا# رمقلا قاقشنا نا وهو ضعبلا هلاق

 وهو كلذ ىلع

 | نمقلا قشنأ "نمش :قنا "نت "نوح ا «"ازهتس 'ناوحتمعا ١ز2ادرآ' باح هنا ْ

 | لك رهظي و نفخ لك فيشكتت ةعاسلا بارتقا دنع هنال كلذو نابتسا و مالا حضو ىا ْ

 مالسلا هيلع هلوق ىنعملا اذه ىلع لدي و هجو لك نم لطابلا نه قا نيبآتسي و روتسم |
 .روهظونامزلارخآ ىف نمالا حوضو دارملاناف بذكت نمؤملا ايؤردكت مل نامزلا براق اذا

 مثالل فشكت ملام ةليلق ةدم ىف مهنم كلاس ىند' ال فشكتس ثيحم سانلاريصي اذلو هتقيقح
 اذاف رثارسلا ىلمت موي ةمايقلا مون قحىف لاق ىلاعت هللا نال كلذو ةليوط ةدم ىف ةيضاملا

 لاقو ثيل اياتطاو وكلا نولنالا »فدك نورك لكخل ادنبألا قبلا فلذا انوا قزق"
 ءالوالا و نيبرقملا ةكئالملا و نيلسرملا و ءاسنالا حاورا راظتنا هللا مع هللاوحر ىلقللا |

 ىلاعتهللا مه رشبف هراوج ىف لوخدلاو هلاصو برقو هلامح فشك نيهلاصلا ميمح و نيفراعلا |

 قدص هللا مهارأف نوكرسشملا هيف كش ةوبنلاب جرخ اماف مالا لعدم موده نورقم هنأب
 فوشك اهف ىلا ةعاسلاناينا نيملاعلاب ديرب ىلاعت هللا نا اوذرعي ىتحرمقلا قاقشناب هدعو

 ةعاسلانا لعا ةيمحتلا تالا هباذو هبافصو هللإ تايا نم كتارق نو بئاحملا

 ىرغصلاو تبرتقاىتلاىهو قئالخلا عيمج ىلا ةيدنلاب ةماع ىهو ىربكلا ناتعاس ةمايقلا ىا

 ةيعيبطلا قئالعلا عطقو ةيرشبلا فاصوالا عفرب هللا ىلا نيكلاسلا ىلا ةيسنلاب ةصاخ ىهو

 قالا ىلاقلا نم نيءجارلا ةينابرلا قالخالاو ةبهلالا فاصوالاب ىنحتلاب هللاىف نيرئاسلا

 مويلاةعقاو ىرغصلا ةعاسلا ىنعأ ىهو قرفلا دعب عمابو ىتاقلخلا ءانفلا دعب ىناقملا ءاقبلاب
 تماق دّقف تامنم ماللاه.لع هلوق ةراشا هيلاو قس ىلامح و ىنف ىلالجىلحن هللو نا لكىف

 | املع حورلا كلف سمشروت ءاليتساب ةملظملا سفنلا ةماظ نع كلاسلاب لق رش قشنادتف هتمابق

 ةصاقلا ةماقلا تعقوو ىهلالا رونلاب رونملا ىلا باقلا ىلا ةسنلاب هعاسلا تعقو مرجالف

 اذه نفأمييف ىلاعت لاقنمب نوكت الثل بحمتالو مهفاف روشنلاو رشحلاو توملا ىلع ةلماشلا

 اشيرق ىنعي هي اوري ناو 8 نيعملاو قفوملا هللاو نوكبلالو نوكحضت و نوبحعت ثيدحلا
 رمقلا قامدنالثم مالسلا هيلع هبيبح ةون قدصو هتردق ىلع ةلاد هللا تابآ نم # ةبا »

 اهلثم نايثالا نع اوزجم قلخلا نا وه ةزدحعم ءادبالا هبت ءاح ام ةئمست ىنعم و هرئاظنو

 اذه # اولوقلو و اونمْؤيف اهتقبط ولعو !مقيقح ىلع وفقيل ايف لمأتلا نع # اوضردي ف
 | فلتخم داكي ال نامزلا رمب ىلع مالسلا هيلع دحم هب ىنأي مثآد درطم # رمتسم رحس »

 ظ اضعب هضعب عبت 'ىثلا درطا لاق دارطالا ىنعمي رارمتسالاف رحسلا عاونا رئاسك لاح

 نا ديسأت هيف و كلذ اولق ىتح ةفدارتم ىرخا تايآ هلبق اوأر مهنا ىلع لديوه و ىرجو |

 قاقشنالا نكيجلول هنال كلذو مهضعب هلاق اك ةفايقلا' مون قشنيس هناال عقو دق رمقلا قاقشنا |
 صاخشالام_.ج ىلاةيسنلاب ادرطمواماقمال ايسانه لوقلااذه رك ذ نكيمل تاي الا سنج نم

 نامم اب ا' نيمززا هديورو ماد تسسبو داج نا مهضعب لاقو اقشنم هوار ثيح دليلا



 ردصلا حرش هب لصحسيف د.حوتلا روب نم اقرتحم دوسا امد ئه لكككلا هتثرو ضعءلو هباق |

0 
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 11و قاثلامقو ايناس الدان تنال و غلاب ىا اهلغهنأف جلثلا كلذ اهلسةف طب ءاقحا

 جرخأف نينلاب هقشو ىلق عزتناف ىقوج قود د3 ىماندق هللا ثا سعأ امتز#ادقف حشا لوالا

 ١ رومالانم هبقلي املحمو هزمت لحم ىا ناطيشلا ظح اذه لاقو ا ىعرف ءادوس ةقلع هنم

 | نمتليزأف اهف ناطيشلا هنقلي امل ةلباق رمثيلا بولقىف هللا اهقلذ ةقئلعلا كلم نال ئرننال ىلا

 | لبق لعفلاب ءاقلالا لؤصح ناطرشلا هيقاي امل لباَقلا دو>و نم مزليال و اًضرا باقلا قشو

 ا هذهىف لباقلا اذه هللا قلخ ملف تلق ناف لاح لك ىلع موصعم مالسلا هيلع 1 يلا"

 | ةينانالا ءازجالا ةلمح نم هنال تلق اهيف قاخمال نأ نكمملا ن ه ناكو ةفيرشلا تاذلا

 كلت رهظت مل اهنع ايلاخ قلخ ولهنال ىا هلة مر كت تعزت مث ىنامنالا قلخال ةلمكت تقلذف

 ىتلا 0 ةدلج ىه و ةفلق ريغ نم مالسلا هلع هندالو كلذ ىلع درب هنا هبفو ةماركلا

 عم دحا لك نم دءال و لازت' تناك اذ ةفلقلا نال م 00 تدل ون اا اهعطَش

 لاق لامكلا نيع ام :ع ةيناسنالا ةقلخلا صقن ناك ةروعلا ف_ثك نم اهلازا ىلع مزلي ام

 ماخم همتخ ّ هناكم هدرو ناعالاو ةمكتملا وهو هعم ناكأ ىثب ىلق اشح 3 *ءالاسلا هيلع

 نيب هعضوف عاش هل متاخ هدب ىف و كلملا لبقا و ةياور ىف و هنود نورظانلا احنرون نم

 ىف ةغلا.٠ نيفتكلا نيبو هيف ام ظفحل بلقلا مذف مثلا ددعت نم عنام الو هيبدنو هيفتك

 هال نيفدكلا نيب صخ و ديءللا هؤاع و هدسج و بيرقلا هؤاعو ودصلا نال كلذ ظفح

 يجب ودعلا نال سيلبا موطرخ ذوفن عضوم وه و دسجلا ةيقب نم باقلا نم هيلا برقا
 قورع ىف متالا درب دجا ةعاسلا انا مالسلا هيلع لاق مث هيف ةماححلا نس اذل و ءارو ن

 قرفم ىلع هديرما و ىنم اندف هيف هللاسما امامت زجتا دقف اي' لاقف ثلاثلا ماقو لصافمو

 هردص ىف طا رثأك ازثا هنورب اوناك و هللا رظنا انا و مأتلاف قشلا ىهتنم ىلا ىردع
 يح ىذلا لوالا لاق مث افيطل اماما قضرالا نع" ىدا مث ليربج دب رورم رثا وهو

 هنز لاق مث 0 7 ىازوف هددها ند ةررسمعإا/هن از: ىارددس

 ٠ مهحجرل مهلك هتماب هوعزو ولف هعد لاق 6 موج رق فلاب هبز لاق مْ مومحج رق ةثاع

 تادوجوملادارفا نم درفدرف لك نه لضفا هنا اك مالسلاهيلع هناىلع لدب اذه ربقفلا لوش
 هبال فقوت عومجللا ن م لمفؤا هوك لاق نم لوس ةريعالو عومج ا نم لغمفا يك

 مالسلا هيلع لاق فرعاف اهمميْخْزرب و ةيهلالا ءمسالا عومم ةيدحا هنا و ىلاعلا هنأشب لهج

 ل ل كل تالام ردتول ثلا دانلحلاب'اولاواو ؟ىتعا نابامو: ىماز اواو ”لعااوتكما

 انا" ءاتلا لالخ اًولَحَدد َنَح نورطي ولع و اذه قاكمف' اانعاق' قوكرتو.كانمع تْرَقل

 ةرما رار قش فارشلا هردص نا معاو . مهلود عضوم كنرال تكدس ول»او مهلا رظنا

 جارعملا دنع و هلق لمحتل ىحولا ”ىحي دنعو هءقيليال هال يم اك ناطيشلا لظ> جارخال

 ا لكك ىودعم حرمشللا اذهوهئلطامأ ةيوَش دب سمعا ارارم ردصلا حرش ىفف هرارمس | لمحتل

 كرا ىنعم انع ىتب هنا مث مكل ذأ ىل ههااءرسي ىفلالاا ضيفلا لوط .ق اهم بال ريم

 «هلاقا
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 | راطقالا عيج ىف مجعلا و برعلا هيف كرتشي ملو رتاوتلا قيرطب للقني مل هاكلاحي رمقلا

 ] رمقلا قاقشنا ىلا و ةيؤرلا و جارعملاىف عقو م فالتخالا هيف عقو اذلو ةينادلاو ةيصاقلا
 هلوَش هتيئاتىف ىلا مامالا راشا

 ه* ةياراهظا كنم شيرق تدارأ * امدنع نيفصنقشنا ىجايدلاردبو

 ه هل نا قشنملا رمقلاب تمسقأ # هلوَش ةيدربلا ةديصفلا يحاص و.

 0 مسقلا ةروربم ةيسنزتسب اقره #

 بحاص.و اقداص, و: ازاي, نوكم.قشنملا هئلش اهش وبةسن قشنملا رمقلل نادحا مسقأ وا ىنمي

 هلوشب ةيزمهلا

 « ءازج طرش لك طرش نمور يب دبلا هل قش و هردص نع قش *«
 نم نال هل قش اماو ةرشع عبرا ةليل رمقلا هلجال قشو مالسلا هيلع هردص نع قش ىا

 وحو ةروصلاىف هل هباشم مظعأب كلذ ىلع ىزوج هردص قشامل هنال ءا زج طرش لك طرش
 ( تئاضإ لاق 5 )ل نا ءرقلا دمي اهمظعا لب تاجا .رهظا نوه عذارومتلا ع

 تخوس ملك نابز وج قح نابزمس دش ٠ دوب ىتحار ٌةمدقم نحره
 ىسومرب رحب ركب جت: دوبرق قاقشنا ار بيبح ىفطصمو دوبرحب قالقنا ار ميلك ىموم
 دصق و دسر ودي, دا  تسد.تسار سوملم و. بوكريج رخ ككرش_ ةقاكش اصع برشت
 تسوو. زجاع,نأ تفان ردزا, ناملع هك تسا رققاقشنا,تكلمم ةيوجتا دراد ربا" ئوت دا

 نم مالببلا هنلع هما ةميلج تلاق هنا ردصلا ىش نايءو رضاق ىون ندر نإ ناو. نح

 ناك امل ةثعبلا دعي اهجوز و اهدالوا عم تملسا ركب نب دعس ىن. تانب نم ىه و ةعاضرلا
 لاق ام ىلع نيس سمح نبا ذئموب ناكو ةعاضرلا نم هيوخا عم دم جرخ مايالا نم موب

 قرعلا هالع دق و ودعي ةزمح ىنإب انأ اذا راها فصتنا املف امهنع هللا ىضر سايع نبا
 هتصق امو تلق اتيمالا هناقحلت امكارأ اه ىثرقلا ىخا اكردا اكردا هاّتسأاي هاما ىدانساك اب
 هردصقشو لبجلا ةورذ هبالعو اننب نه هفطتخاف لجر هانأ اذا ةلجلاب ىعارتن نحانيب لاق
 ةورذ ىلع دعاق هبانأ اذاق انعس ىبسن ىحوزو انا تلق اف تلاق الوتقم الا ءارأ اه هساع ىلا

 ىسضن كادف هل تاقف هينيع نيب تلبقو هيلع تيبكناف مسينب ءامسلا وح هنيعب صخاش لبجلا
 نالجر ىناا ذا ةلملاب قذاقتن ىنوخا عم ملاق ةعاسلا انا انب هما ايريخ لاق كاهد ىذلاام

 نايكرك ةياورىف و نارسن امهنأك ناضيبا ناريط ىلا لبقأف ةياور ىفو. ضِس باين امهلع
 ليا ربج مهو ىا طهر ةثالث ىنانأ ةياورىفإ وب لصاكه ف ,لي !نيخ اه و ناكله دارللو

 قزرلا كلم ليئاكم و بولقلا ةايح هبىذلا ىحولا كلم ليربج نال ليفارساو ليئاكيمو
 ديىفو ةضق نم قيربا.مه دحا ديىف اقلطم ةاحلارهظم ليفارساو داجالا .ةايحإ هءىذلا
 ىناوقلطتاو ىبا#ا نيب نم نردخات نيقيلاجلث وهو احلث ءوامم رضخا درمز نم تسط قاتلا

 افيطل اءاحضا للا ىلع مهضعي ىنعجضأف ىداولا ريفش ىلا ةياور ىف و لبجلا ةورذ ىلا

 لَه
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 د دوو[ تدايش بفك ريشا نا:فاكشيام ئارت ار مامةيمم ان تفك"

 ركيد ىباج ركيد ىكبو تفرك رارق دوخ اجر. من كي دش مودلاحلا ىف تفاكشبار هام
 دتسوس مم همنودره درك تراشا دوش مثلما ىوكب تفك زابو تفر
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 وا نانب غِس ز ريبد ةماخ نوح ٠ خرد ريس حوار هدراح ُدأَف تشك قع

 ( هرس سدق راطعلا لاق ) |

 هتفان نسب ذا/شناهرفزا.نهمب «رهتفاكشي,و ا :تشكتنا ارءام

 (ىوتثملاىفو)

 تفاكشو جرح تيك هم ود سل ٠ تفاتشو دينشب ما هكرش نسل

 ( ىعاجلا لاقو )
 تراشب زحعم ”هءامس زا دز . تراشا ربت رسرب ار هموح

 ءاح ود زا تصشوا تخاسار لهج ء هام ةقلح رود ممدشزوتود
 تشكنارب همرب قش طخ دز متر ٠ تشي لقرب شت د تشاد نوج ىلب

 اب قشنم ار رقو تسا هتفر رحسبام مشج تفك نيعل لهجوبا و دروأ ناعا ىدوه

 ال قشف اقداص تنك نا اولاقف ششيررق ديدانص ضعب عمتجا نيرسفملا ضعب لاقو ٠ هدوم

 نأب رمقلا ماو هعبصا مالسلا هيلع عفرف ردبلا ةليل تناكو ناميالا اودعوو نيتقرف رمقلا

 هعضومهىف تش ةقلفو ردقلا عضوم نع تبهذ هقلف نيفشب ىا نيتتلف قاشاف نيفصت قششإ

 اعيمج ايهذ نافصتلاف اذه ىلعف رمقلا قلف نيب ءا رح تيار هنع هللاىضر دوعسم نبا لاقو

 ايندلا تملظاو برغملا ىلا فصنو قرشملا ىلا بهذ فصن مهضعب لاقف رمقلا عضوم نع
 اودهشا اودهشا مالسلا هيلع لاقف ةرمم لوا ناك امك ءامسلا طسوف ايقتلاو اعلط مث ةعاس

 ناك نا ادمم نا مهنم لجر لاقف ةشيك#ىلا نا كرحس شرق رافك لاق كلذ دنعو

 اولأساف ضرالا لها عيمج رحسي نأ هرحس نم غلببال هناف مكيلا ةبسنلاب رمقلا رحس
 دنسرب قافا فارطازا هك نارفاسم تعامجزا ىنعي ٠ اذه اوأر له دالبلا نم مكين أي نم

 ىنعي ٠ كلذب مهلك اوربخأف قاف آلا لها اولأسف ٠ هناي دنا هديد ناشيا انآ دينك لاؤس
 ٠ مديد همبودار هام بش نالفرد هكدنداد باوج همه دي كيس رب هدورو هد زا نوح

 كيذك ءارلب ةكم لها اًمشنم رمقلا ةيؤرب صتخم مل هنا ىلع لدب ىنخيال ام مالكلا اذهو

 لها كرتشال رمقلا قاقشلا عقووا ةدحالملا ضعب لوق درب هبو قاف الا لها عج

 هيلط هنأب دنع باوجلا ندح الو ةكم لها امم صتخم ملو هتفرعمو هتيؤرىف مهلك ضرالا

 لزانملاضعب ىف ذئنيح رمقلا نوكي دق هناب ال و هعوقو حرتقا نمي هتيؤر تصتخاف ةعامج

 ىرجةيليل ةيا رمقلا قاقشنانامبطمإ لوقالو ضعب نود قاف: الا لها ضعبل رهظت ىبلا
 ةمحقملا ةلثسالا ىف لاق و نويعلاناسنا ىف مك ماين سانلا مظعم و ةلل حاج ىف ةفئاط عم

 قاقشلا ناكف ىا هتنؤر نهم عمد هربغوأ ميع بدسل موق كقَد موق نع هؤافتخا لعَسيلا ال
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 ظ 0 أ ةك نال سانلا دنعو هللادنع ةيرتقم ةعاسلاف ادح اهوا ةنس فلا نوعسس

| 
 | ةسنلاف اسرق هارتو ادعي هنود مها ىلاعت هلوق امأو ترصق اذا فكف أ كلان ناو

 ا هحوفلكملا ريذحم ةعاسلا بارتقا رك ذىف ةمكلاو مهم ةريعالو نيركتملا نيلفاغلا ىلا

 | لها نم هقلخ ىلع ةينوكلا رومالا مظعا نه ةعاسنلا نا ىلع هدابعل اهبذن ةعاطلا ىلع
 هدايعنع هافخاو هماعب ىلاعت لا درغا دّقف ةعاسلا تقر نييعت اماو ضرالاو تاومسلا

 ةعاسلا ىدب نيب نا ) ثيدحلاىفو لاجدلا هتما رذنا دق ى' لك ناك اذلو مهل حلصا هنال

 | ريقفلا لوَش ٠ نولضملا ةمئالا مهو ةلجاجدلا نيباذكلاب دارملاو ( مهو رذحاف نيباذك
 لخم ملذا مهمتا نم ةلجاجدلا ءالؤه لاثما نم ةقيقح مالسلا مهلع ءابينالا راذا نا كغال

 ناو مثالا متخو نييبنلا مْح روهظ دعب موش اما ةءاسلا نا نوفرعب مهفالاو مهنه نرق

 هللاو نيتثاملا دعب ىناثلا فلالاىف جرخم امئاو هنامز نع رغات' تادكللا كوعالا ةلامكتلا

 اهاف هدعبوا مالسلا هيلع ىلا ثعيم لبق ناك ءاوس ةعاسلا ىدب نيب باذك لكف ملعا
 هنع هللاوضر ىدهملا تامدقم نم قدص لها لك نا « فورعملا لاجدلا تامدّةم نم وه

 قاقشنالا قةحم ىلع ىضاملا ةغيص تلد ٠ ندش هتفاكش قاّمشنالا # رمقلا قشناو

 تررتقاىا رمقلا قشنا-ةو هنع هللاىخر ةفذح ةءارق هيلع لدو مالسلا هيلع ىنلا نمزىف

 لاق من نئادملاب ةغذح بطخ دقو قنا دق رمقلا نا امارتقا تايا نم لصحدقو ةعاسلا

 هللاىضر ناعلا نبا ةفذحو مكي تيعا ف وشلا دق همنا ناو تكقاذق“ةءاقلا ناأآلا

 ةمايقلا موه قشنيس هنا لاق نملوَشب ةربعالف نيرسفملا رثكا ذخا هو مهدعب نءو ةباحصلا

 نأ روع لاوغ انآ' ىع«ةقتحم ؟لع- ةلالدال 'ئضاملاب لضتلاو انفنا ءاقلاء اذا "قاتل"

 | ةمايقلا مون ةرمو ةعاسلا برق ىلا ةراشا مالسلا هيلع هنامزىف ةرمم نيترص هقاقشنا نوكي

 امهم لك لَه رمقلا قاقشناو عذجلا نينح رم نبال ىرابلا حتف ىفو ءامسلا قاقثنا نيح

 وبا دنسا ىبطلا لاقو ىهتنا ثيدحلا قرط ىلع علطي نم دنع عطقلا ديف اضيفتسم القن

 قاقشلا 2 مللطللا هيلع هللالوسر لا هريسفل ىف ادحاو الا اًثيدح نبرثع جاجزلا قحسا

 داوعسم نباك ةبادصلا نم ريثك عج هاور راوتم اذه فقاوملل ةتفيرشلا حرشىفو رمقلا

 نم هدعقم اوديلف ادمعتم ىلع بذك نم ثيدح اولعجم مل مهنا هيف ىتفملا ىدعس لاق هريغو
 اذه لعجب فيكف رئاوتملا نم ةرشعلا مهفو ةباحصلا نم ككاو ادا خالو طووانلا

 بذك نم ثيدح ىا ثيدحلا كلذ هعبت نمو حالصلا نبا لعجدق ريقفلا لوَش ٠ ىهتنا هنم
 نم ريثك عمج هاورام ضب نوكيال نأ زوجم هنا ىلع ثيدحلا لوصاىف م رتاوتملا نم 5

 ىدوهجو لهجو ا ىش يارا ( هللاهمعر دهاز ماما ) ةطنا رش عامجتسا مدعل رئا وتملا

 ا رسالاو ىاع نع كا د كك لهج وا ديد سر مالسلا هيلع ريم ترضحم

 | تيل زكف تشاو 326 لهج ونا ىصهاوخم هح هكدوهرف ترذح نا مراديمرب ريشم شو ونا

 و دانا رادع نا عوقو هك دهاوخ هج |
 || ار هاه هك ىوكب اروا تسرخاس وا كا
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 بارطض الا.ىف ع الاو اهنم تارم ىلا جاتحم لب لكالا نم ةرمب ةليللاو مويلا ىف عتتش |

 نيم اه دحا نيدخش نا كح ام هك الهىلا لكالا ةلق ىدؤت اعرو لوحتلاولوذلاو

 سيل نا نييت عويسالا دعبف اموبسا ءاذغلا امهنع عنمو ةمم ىف اسبح ليزه رخآالاو
 كله هدجم مل اذا لك الا داتعا نم نال كلذوىح ليزهلاو تامدقنيمسلا اذاف مرج امهل

 كلسىف مظتنملا ناضمر رمش نه رمثع ىداحلاىف ىلاعت هللانوعب محنلا ةروس تمت

 فلاو ةثامو ةرشغ عبرا ةنسروهش

 9 هللاو روهجا دنع ةك ىو نوم و سح اهءاو مقل ةروس ريسف

 2 ميجرلا ن نجلا لبا ميت 1

 مب وا ءزج تدل 7 ةف كم كيد تارتقالا > عاين ةدقتا 2

 ايندلا تاعاس نم ةعاس رخا ىف موشن امالوا اعاسح ةعرسأ كلذب اهل امبشت ةمايقلا نع

 ةمايقلا تند ىنءملاو قبس امف نيب اك كلذ ريغلوا مظع سما اهف ثدحم ةفيف> ةعاس اهءالوا

 ايئدلا لعج هللانا مالسلا هيلعلاق اك ىلزق الا اند! نم ىقبام هنال اهعوقوو اهمايق برقو

 قبو هوفص برش ربدغلا ىا بعثلا لثم قبام لثمو لبلق نه ىلاق اهنم ىتب اف اليلق اهلك

 لاو الا 2 15 رف نع لكلا ىصعو رك الا وسم" لع لذ ارنا 0“
 فلاىلع ديزت ةمالا هذه ةدم نا حص دقو ةنس ىفالا ةعيس وهو ةلبنسلا مون نهىضم هنا
 مدعل فلالا دعب ةنس ةئامسخ ىلا ةدايزلا زوج الو ةنس ةئامسمح ىلا ةنس ةثامعبرا وحن

 لهانه نطاوبلاو ىهاوظلال ها دنع دهاوبشلاو نيهاربلا ءاضتقالو كلذىف رابخالا دورو

 ةلذسلا ةرود ىهتنتف نيتئامادعب ىدهملاو نيتناملا دعب تاي الا مالسلا هيلع لاق دقو ةنسلا |
 اَمَبَلَع انيثو مد اف اذه لف اهماخ ىسعو اهحئاف مذآ نؤكيف مالثلا هلع ىشع روهظ

 ناهرىمرفك ةعالالْمو ىلثم ماللا هيلعلاق م ةعاسلا طارشانم اههدوجو ىا مالسلا |

 ٠ كلذك ”نوكن'هوحمو رمقلا قاقشنا نم هنارحشفا ةعانلا ظازتشا نه'ءدوحل و ناك اذاف
 ثودح ىلع اوقفنا تلق هيف ءاملعلا لوق امو اهرسأب ايندلا رمع مكف تلق ناف ريققلالوش |
 نوتسو ةثاكالم انا ةدملا ةقيقحم معا هللاو ىل حول ىذلاو امتدمىف 'ىثبا اوءطق امو ايندلا |

 مون لكو مايا ةعبس ىا ةرخ الا عمح نم ةعمجم ةلذسلا رودلثم دق هال كلذو ةنس فلا |

 ةعملابنا كشالو ةنسفل” اك كير دنع امون. ناو ىلاعت' لاق اك ةّس فلا ةرخآ الا مايا نم |
 هللا ذر سابع نبا نع درواملمح هيلعو ”:لا ردَقّن رهشلابو ىهشلا ردقت عوبسالا 1"

 ةنس ةئامو ةنس ىالا ةتس ىض» دقف ةنس ىلا ةعبس ةرخآ الا عمح نه ةعج ادا امنع
 تلاقف مالسلاهيلع مدا ايندلا تيطاخدقو دحوب نم الع سول نيتسنه نءز اهيلع نيتالو

 لامحا ىهو اينرقت ةنس فلا نوتس اهرممنم ىضقنا ىنعي ىلاش ىضَقنا دق و تثج مدا اب |

 ايندلاىلا ءاج امنا مد اف باقرلا ةقاقد نيع.سلاو نيتدلا نيبام نا كلهالو' هتملا زم اكن
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 ناميالاب هيقلت بوجوو ءآ زبنسا و راكنالاب ناءرقلا ةلباقم نالطب نم ررقتام ىلع هبجوموا
 الو هوديعاو هلزنا ىذلاهلل اودحساف كلذكرمالا ناك اذاو ىاع وشخلاو عوضخلا لاك عم

 | نيعىف لاق بكاوكلاو مانص الاك عفن الو رضيال دا+ نع الضف رششبوا كلم نم هريغاودبعت
 اذهو ىهتنا ةوالتلا ةدحس هو دارشاالا ىلع هنا حصالاو ةالصلاىف ىا اودحس اف ىباعملا

 هنال هنع هللاىضر باطخلا نيرمع لوق وهو دمحا و ىفاشلاو ةفينح ىلا دنع دوحس لح
 سرق ىلع ةروسلا هذه هنوالت دعب ىنعي محنلاب دحس هنا مالسلا هيلع هللا لوسر نع حص

 نع ىررامل كلام اهاري'نسلو قبس م ناو سنالاو كرشملاو نمؤملاهعم دحس و دحس

 (ىشاكلالاق) اهيف دجسي ملف مجنلاو مالسلاهيلع ىبنلا ىلع اردد هع لاروسر تن نإ دلر
 هك دنتغك تدانع ٌهدحس ارنا تاحوتف رد "ادق تادحسزا تسا مهدزاود ٌهدحس نبا |

 أ رسب تيدويعو تدابع تقرط ناكلاس زجو ىود تسنرتقم تنكسم و تلذب ىهلا سما
 اوقاتشاف ,لاصولا .مايا برق اذا ىا ىلقبلا تاليوأتلايفو ٠ دنا ءديسر: نذس نيارسب لزنم

 دوجول ٍبابرالا بر اودبعاو بارتلا ىلع دودخلا عضو و دوجولا لذب ىف اوعراسو
 هلل اودحسا ىبعي هل تانقربلا باتك ىفهحور هللا حور ىدتس وش لاق. ىاقنلا تشك |

 ناعذالاب هندانعع و داهالاب بلاقلا ةدحإ هل مدبعو مدحساذأ سفنلابال هللاب هللا اوديعاو

 نوكت ىَح ةقيقللا ةسرم ىف كالهسالاب هيدانع و ءانفلاب بلقلا ةدحسب و ةعيرشلا ةنس ىف

 ةسرملاىف هللا ىلا ةلصو فر ىلوالا ةيئرملاىف هللا ىلا ةبرق ضحم مكتدابع و مكتدجس
 ١ نيصلخلانيدحوملا هللادابع ناش اذه ايناث نيلصاولا نم و الوا نيبرقملانم اونوكت و ةيناثلا

 نم مهصلخت مدعل مهاوه و مهسفنأبف مهادع نم ةعاط اما و هللاب نيقابلا هللا ىف نينافلا
 نا معا و » ةقيقحلا ماقم ىف ةيريغلا بئاوشلا نه و ةعيرشلا ماقم ىف ةيناسفنلا بئاوشلا

 و ةلئاز ةينافب ةثداح اهنال انطومو اهلحم و ايس علطقنال ةعطقنم هيدابع و بلاقلا ةدحس

 هللاب ايقاب ناك ناو هسفن بسحم ادبا و الزا هللاىف هؤانف ىهو هندادع و بلقلا ةدحس اما |

 اهطوم و اهلحم ءاقبل ةيقاب و اهبس ماودل ةمئ اد ىه لب ةعطقنم ريغف دوجولا ةيلحن بسحب
 ةدحسسلا دوهش ىلا لوصولا وه ةييلاقلا ةدايعلاو ةدحسلا عضو نم دوصقملاو ادباو الزا

 لوالا اما ةالصلاو ءاسنلا و بطلا ثالث مالسلا هيلع ىنلا ىلا ببح اذلو ةيبلقلا ةدايعلاو

 ةيرقلا قوذ هيف دجو» هن'الف ىناثلا اماو ةرضاملا و سنالا قوذ هسفن ىف دجوب هنأ الف |

 ققحت امنا قاوذالا هذهوةدهاشملاو ةفشاكملا قوذ هيف دجوب ه.'الف ثلاثلا اماو ةلصولاو '

 | ةرضحلا رون رونتملاو ةيدحالا ةرضحلا رسب ققحتملا قيقا ناسنالا وه نم سنالانه اه

 | ققحتلا كلذنم هل ظح الف ىناويحلا ناسنالا اماو امان اعافتناهتيناسناب عفتاملا وهو ةبدحاولا

 لوالا ناسنالاو ةعيبطلا تاوبشلا وه اما هيصنو هظحلب عافتنالا اذهنم هل بيصن الو

 لامكيو ضيضحلاو جوالا نيب مديعب نوب امهنيبو نيلفاسلا لفسا ىف ىناثلاو نيلعىلعاىف

 تادجتلا“و .ةناحورلا. قاوذالاب ةكئالملك نرشلاو .لكو الا: نع تحتي دق لوألا ولع

 الف ماعنالا لك أت م لكأي ىناثلا لفست ماقلو مهضعبل عقو اك ةريثك ةدم تانئرم ةسطللا]
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 ناي ماقلاو ةعواع راك ةنلاق ذل لحل امامو ةناكلاو ةقانلا ردت "ةنقتك نأ 3ع

 عوقو و ىريكلا ةمايقلا برق ىلا ةراشا ةي الا ىفو هريغل فشكلا لصا توين هماجال
 عمجم هللاىلع لابقالا و مهسوفن نع ءانفلا له ال ىلثملا ةَتيَتْلا روهظ ىهو ىمظعلا ةماطلا

 نوق رغتسم مهعال باححجلا لها ىلا ةيسنلاب ةفشاك هللا نود 7 اهل سدل ةعرعلا ةوقو ةمهلا

 روعش هلام و نامز و نأ لك ىف ناف ناسنإلاو ةوبشلا وما هق نوكلبتيه» ةلقملا لت ف

 ةئاد نيفراعلا ةماق اولاق دقو هئاقلو هللا ة ةيؤرب فرشتو هناطغ عت نفقكا هجلانق كلذ

 صهاظلا ةمايقلا عوقو ىلع مهدوهش فقوشنالو هيلع ناكأم ىلع مالا دوهش ىف منال ىا

 داز نمل ىبوطف انه تددزاام ءاطغلا فدك ول ههجو هللامرك ىلع مامالا لاق انه نم و

 هثيدحلا اذه نفاه نيمملا هللاو قيقحتلا ماقم ىف نكمب و نيقيلا قح ىلا لصو و هنبَش

 ضرعتة لاح بحعتلاو بحعلا بغارلالاق ا راكنا # نو.حعت 98 تسنأرق هك نخس نزا ايآ

 هتبلس ف رعد الااما دخلا ءامكمللا_ عض, لاقب اذهل وا” ليقلا كك لاهحلا ةنعر ناتفآلل
 ةيرخسال كحضلا ريعتساو بغارلالاق كلذ نم ”ىثدعبا هنوك عم ءا زهتسا # نوكحضتو
 مكب :قحب .نأ نم افوخو هناش ىف متطرفام ىلع انزح 4 نوكمت الو » هنم تكحض ليقف
 نعو ةب الا هذه لوزن دعب اكحاض رب مل مالسلاهيلع هنا ( ىور ) ةروكذملا مالاب قاحام
 ىلع مهعومد ترج ىتح ةفصلا لها ىب ةي الا هذه تلزت امل هنع هللا ىضر ةريره ىبا

 هيلع لاقف هلاكل انيكف مهعم ىَب مهنيح ماللا هيلع هللالوسر عمس املف مهدودخ
 اوينذن ملولو هللا ةيصعم ىلءعرصم ةنلا لخ ديالو هللا ةيشخ نم ىكب نم رانلا جليال مالسلا

 هدنعو ليربج هيلع لزن مالسلا هلع ىنلانا ( ىودو ) مهل رفغي مث نوباذ موب هلل ءاجل

 ءاكللاالا اهلك مدا ىتب لامعا نزئانا لينا ربج لاقف نالف لاقف اذه نم هل لاتف ب لجر |
 نزحب لز' ناءرقلا اذه نا ) تيدحلا ىف و منهج نارين نء اروحم ةعمدلاب 'ؤطيل هللا ناف |

 ءاكبلاو رورسلا ىلا ىدؤي نزحلا ناف كلذ و ( اوكابتف اوكت مل ناف اوكباف هومت أرق اذاف
 ( بئاصلا لاق ) كحضلا ىلا

 فسوب نشور لامح زا تشك ىلقيص دهاوخ هك ٠ ىبران مثجزا نزحلات يب نك اسىا لانم

 (لاقو)

 ىسلك دشاب نيمغا: دشاب هتسب رد ةناخ ٠ تسئدنكفا تايح رصق رد هنخر ندرك هدنخ

 هسأر عفر اذا هريسه ىف ريعبلا دمس نه نوربكتسموا نوهال ىا # نودماس ماو ©

 علك مش ولغشمل وهللاو هانكلاب هوضراع ا رقلا اوءمس اذا اوناكو ريمح ةغل خرع ءانغلا ىنعي

 أ ناوكمال لعاف 21(لاخع ةلجاو عوشخلاو دوجلاى ع  ةدرومشلا خرم نودماح نوءعشاخوا عامسالا ا

 دومسلاو ءاكللا ىف لع دراو راكنالا و قىنملل دق ريح الا هحولا لع اهنومضصم ا ح ا

 لوالاو دومسلادوجوو ءاكبلا ىف ١ ىلا هحاوتم راكنالاو ىنالل ديف لوالا هوحولاىل لعو | عم

 مالا بيب رتل اغلا «اودعاو# هلل ”لوايسكشات 9 دانشرالا يف 6 ردتف ماقملا قحي ىف وا
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 | ير .اذاةين.الا ىعمو ىهتنااتلاق هتماناك ميد اانا لاقاك هتما ىلع مالسلا هيلع لاول اعمل

 موكماف وا ةفادنغ قش تسلا م كبر ممأنمةمعن ىأف اتناك تملا ءانهاكاب

 000 وكم ادو 0 كشدوخ راكد رفا: قاهتمعنزا نياكي سن .ةيسزاقلابو

 نكيالف كب لمفاكلذكف مهن ءاتكلهاو , تءايلواترصنو نيضاملا ءاينالا نم كياوخا |

 ريذن اذه 9: هرابكيتساو ( ا و ةيدفلا لا وه رارصانم تيأرامت جرحو قيض كبلق ١
 هنودهاشت ىذلانا ءرقلا اذهىاردصم ريذنلاو ن' ءرقلاىلا ةراغا اما اذه ه6 ىل والا رذنلا نم

 رذنلاىنمع ريذنلاو لوسرلا ىلاوا اهنقام متعمس ىتلا ةمدقتملا تاراذءالا لل ق نم نئاكراذنا

 لصاوفلا: ةاغارملاةعاجخلا |ليوأ لع ىلوالاو ىلؤالا_نراتملا لنجم: قد لاوداولا اها

 لوسرلاىلاوا :نا ءرقلا ىلازيشي ةمحتلا تاليوأتلاىفو نرذتملا مهموق لاوحا متملعدقو

 ةراذب ىلا ةراشا هيف ريقفلال وش ٠ ةمدقتملا لوسرلاو ةيضاملا تمكلا راذناب اهراذنا هبشو

 مهتوعدو مهلك داحمال ىلوالا رذنلا لبق نم وهف رخام ربطت لكناف مالسلاهيلع هتنرو نيك

 لهال ىبوطف براشملاو راصعالا بسحب تاراذنالانم هباومهلاام اذك و ةريصإ ىلع هلل' ىلا

 ةفلالا لهال ليوو ةعباتملا

 داس دباس ار سك جيه ر "مناع دنمدو_س نذخس ىنادهحما ئروكت

 رك موا ا ٠ شورخ درا رب نامشي ادرف هك

 ىوق روج و تلفكسر زا ,ءاتككسلا» ىوريم وكن نادك ءارمكب

 تسشال اينومقس هك ار ىمك ٠ تدشاف ركش نيريش دبش وكم

 شون خات ىوراد تدباب افش ٠ شورفو رادزوركي تفك شوخهج
 ةمايقلاءوب ىلا رخؤم مهيذعت نب راعشا تاروكذملا بيقع هدارباىف © ةفز الا تفزا

 رابخالاحصاخاف دهعلل ماللاو ةلخعا ىفاضيا ايندلاىف نيبذعم اوناكناو مالسلا هيلع ىنلل اهظعت

 برش رابخالات اق نافام ةفزا برَش رابخالاىف ةدئافال هنال حصامل سنحلل تناكولو اهنودب

 قيقا زالاونراذالا ته وجدك اتلااوسو#ةدثاذ هيف تاقاللشتا هه. ةذئافالءةداؤهتملا ةقزذلا

 حرفك لحرتلا فزأ لاه ةعاسلاب ةمايقلانع ربع كلذ ىلعو ةعاسلا تقو برقل تقولا

 وندلاب ةفوصوملا ةعاسلا تند ىنعملاو سوماقلاىف مك قيضلا ةكرحم فز'الاو اند افوزاو افزا

 ةغااملانم لاعتفالا ةغيصيف امل اءرق لاك ىلع ةلالدلاىف ىا ةعاسلا تبرتقا ىلاعت هلوق وحنىف

 نودنه اهل سيل 8# هب فوصوملا ىلا برقلا بسن ثيح اهمرق لاك ىلا ةراشا ةيالا ىفف

 اهتقوىف اهعوقو دنع اهدرو اهئلازا ىا اهفشك ىلع ةرداق سفنا اهل سبل ىا هه ةنشاك هللا

 لعاف مسا ةفشاكلاف ةيلكلاب هلازا ىا رضضلا فشك نم اهفشكبال هنكل للاالا اهل ردقملا

 رخؤملا هناف هللاالااه ريخأتب ةفشاك سفن ن آلا اهل سلوا ردقم فوصوملا و ثيب أتلل ءاتلاو
 لب ةياكلابال ةلازالا ىنعع فشكلاف هللاالادحا اهنقو ىلا اهدري مل ن آلا تقوول ىنعي اهل

 - اهل سقلوإ . ىحبالا ايكوايإب ءاجمإل نا ءرقلاىف و موقت ىت ه هل ةئيبم وا هتففح

 أ فرع اذا. ”ىثاا كشك نم:هب ةملاغ: ىا::هللاالا اهنقؤل ,ةفشاكااهل. نسل ب وا اهنقو ىلا ,ليخأتلاب



 ه# +٠٠ 55 نورشعلاو عباسلا ءز ل
 عع صصص دعس سمسم

 نورفس و هنوذؤي اوناك ثيح نيشرفلا نم * ىنطاو © مهجن لظا 9 اوناك و 2 |
 هاو كال ماللسأ | هيلع هن ون مغ اوناكو هنم اوعمسينا مايد نورذحم اوناكوهنع سانلا

 نياق الا هيجي نما امو ةساتلا نم, اسرق هوعد جيف[ تبا اعو:كارخ

 كنس رد نينها خبم دورت ٠ ظعو نفك د هح لد هيسأب

 اوناك مهلاف ديحوتلا ةئيفس ىف نكمج نا ىلق نه باقلا تافص كالها ىلا ةراثا هيف و

 هيلع 55 ةقلكلا ةدهاشع باقلا ىلع نيملاظ سفنلا نيبو باقلا نيب نيياقم نيب ذي ذم

 ناتسرهمش ىنعي مالدلا هيلع طولا موق ىرق ىه # ةكشؤملاو 8 امافص و سفلا ىلا ليملاب

 ىا اداعىلع افطع بوصنه وهو مه تباقنا ىا اهلهأب تكفتنا ٠ مالسلا هيلع طول موق

 ةبولق» ضرالا ىلا اهطقسا ىا # ىوها# هلوش بوصنم وه ليقو ةكفتؤملا كلهاو
 اهاقلا جاجزلا لاق و * نكخادنا ىنعع ءاوهالاف ءامسأا ىلا ليربج حانج ىلع اهعفر نا دعب

 نأ 5 سب ( ىفثاكلا لا و ) باذعلا نونف نه # ىثغام اهاشنف ِه ةيواهلا ىف

 قوما نما ةبفاو ٠ دماراب ناز رداد نابيثت_ ىاهكتبم ىعي. دماشوب هما ار اهرهش

 هللا سيلا ىا ةيدعتلل فيعضتاان ا انلقنا نان لوعف» ىثدعام هلوق هءازو ةلانالام عيظفتلاو

 ناروك ذه ,لوالالعفلا .الوعفش,ةموملا!ةدوضتملاة راحل اك باذعلا نم هايا اهسلاام ةكفّؤملا
 ١ ملا نم مهشغف هلوقك لعاف وهف ريثكتلا و ةغلايملل هنا اناق نا و نافوذحم ىناشلا و
 ناصقنلا للفسا ىلا لامكلا ىلعا ن.. امالقنا و بلاقلا ةيرق ىلا ةراشا ةي الاىفو مهيشغام

 ظوظحلا ءافيتساب الع ةرامالا سفالا ٍلظ بيب كلذ و هفارحا ىلا جازملا لادتعا نهو

 | كير ءالا ىأف © ةي الا امشيعم ترطب ةيرق نم انكلها كو ىلاعت لاق اك تاوهشلا و
 | ةارامملاو ءارتءالاوىراعلاو سوماقلاىف اك ىلاو ىلاو ىلا اهدحاو معتلا ءال الا ## ىرامت |

 نكيدكياب وب ندش كشي ىزاعلا رداصملا جان ىف لاق ددرت و كش ىا ةيرص هيف ايف ةجاحلا |

 باطلا و هقلعتم ددعت بسح هددعت رائتعاب دحاولا ىلا ىراعلا لعف دانساو ه نديهتسب |

 كلر ابنا هلوف ةهازلل قلك فلا نسي رعللا نب كاهلآلا يابكرم وهف ماليبلا هيلع لوسرلا |
 مهن اهضعب نا عم ءالا ةدودعملا زوما 1 راو + فيساو لكل وأ كلم نطحبلا تكربشا

 ربع و تاظع اهف و مهل ماقتنا و نينمؤملاو ءايجالل ةرصن اهنا ثيح نم من اضيا اهنا ال

 نه ةمصعلاو مهرشو مهتحص نم ةاحلاو هللاءادعا كالهو مولعلا رحنىف لاق نيربتعملل |

 ىنتملا لاق نينمؤملا ىلا ةلساولا هّلالا مظعانم مهركم

 'رايكا# 6 طي فاد نما ملاودع ا 2 ىينارخلالع اندلادكن نموب 087 |
 وه دمحدق و نيملاظلاموقلا نم انا ىذلاللادملا لقف هلوقىف كلذ ىلع دخاباحون ىمادقو |

 هللدملاو اوملظ نبذلا موقلاراد عطقفلاق ثيح هدايعل اماعترخا عضومىف كلذ ىلع هسفن

 ةوئغىف تعطقدق لهج ىلا سأرىأر ني ركشلاةدحس مالسل!هيلع دجسدقو نيملاءلابر
 اهوا اهوذعإ ولامإلا لغ قيزللا ” كلا ىاتكتسال ا ريفر ةبحبلا تاليوالا قو ٠ رد
 ْ ةمال ادارفال باطملاو ايف ةارادملاو كشااداعبتساو رجاو زلا عنو ظ ءاوملاهن ىلع ايلايعالالا

 (لاتشال)
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 ةينانللا ةاشنلاىف لماكلا ناسنالا يبحصتنالوانه قس ةعيبطلاو سفنلا ةنرم نا ىرتالا

 | فيظنلا دسحلا و بطلا حورلاالا اهبف ىعرب الف فئالا ضورلا و بيطلا ىعرملاك نانل اذا
 | ىرعشلا و بونرملا نود برلا اودبعاف مه دويعم بر ىا # ىرعشلا بر وه هلا و هه

 ءاصيمغلا نم ءايض دشا ىه و روبصلاك ةلمهملاب روبعلا اهل لاه ءآزوجلا فلخ رين بكوك
 ىرعشلا نا ىنعي نييرعشلا ىدحا ىهو ةلمهملا داصلاو مملا حتفو ةمومضملا ةمحعملا نيغلاب

 ىهستو ةيماشلا ىرعشلا امهييئاثو روبعلارعشلا اضيا ىمستو ةيناعلا ىرعشلا امهادحانايرعش
 | نا و ليمس اتخا نييرعشلا نا ٍبرعلا معزت امهسب ةرجلا تلاصف ءاصيمغلا ىرعشلا اًضيا

 تماقاوالبهس تبقلو ةرجلاتربعف رومعلا هتعشو نعلا وحن: لوس ردحتاف ةعمتمم تناك ةثالثلا

 ضصمعلاو حاو روما زم زون فا ةمناك 81 ان كممقلا ليقع تمنل تكف ءاصاكتللا

 نس ىرعشلادبعت ةعازخ تناكو اصمت رسكلاب هنيع تصمت لاق صمرلانم لاساه نيعلاىف

 هذه و اضيع ءامسلا عطقت موخنلا نا ههوقل لاقف مهفارشا نم لجر ةشبك وبا كلذ مهل |
 ناثوالا ةدابع ىف اشيرق ةثيك ونا فلاخ و ةعازخ امتديعف اهلثم ”ىشث سبلف الوط اهعطقت

 لاضتا: كلذب نوديزبال "ةشنك ىنا: نتا مالسلا هيلع لولزلا نومتسي نشير تناك'كلذلو |
 لبق نم مالسلا هيلع ىنلا دادجا دحا ةشنك ابا نال ىا كلذك سمالا ناك ناو هيلا هبسن

 ئنلاف دن دج نذ 'تادككأ و ناتوألا 5داالغ تدك ا"هل الفال ف قتف اقدم قوتفيوب لب هلا
 :داض لزب اقيا ةفلاغ مانصالا ةدابع كرتب شيرق ةفلاخم ىف ةشنك ابا قفاو م مالسلا هنلع
 ها وهالا لها: ةعارخ اهدع لا نال لك ءاشلا لثقتلا .ىادشت ىلا راسا وهو: ارلعلا

 دوه موق ىه #* ىلوالا اداع كلعا هناو © ةقدانزلاو ةنسالفلا نم عدبلا لها ةثرك وناو |

 ىلوا مهنال ءامدقلا ىلوالا لبق و مرا ىرخالا داع و رصرص عيرب اوكلعا مالسلا هيلع
 نب صوع نب مرا نب داع ىلا بدشا نم عيمج داعل دارملا ىا حوت موق دعب اك اله مالا

 بسح مهكاله مدقتل لب ةريخالا داع نع زارتحالل سيل ةيلوالاب مهفصوو حون نب ماس
 نا ىلع لدي ىلوالاب دا فصو ةلمكتلاىف لاق حون موق دعب مالا رئاس كاله ىلع نامزلا
 هيلع ىسوم اهلتاق تلا ىهو اهدلو نم ةيناثلاو دوه موق مرا نب داع ىه ىلوالاف ةينان' اهل

 اهنب عم داع موق نم تحن ىتلا هو ةيواعم تن» ةليزهلا نم اولسانت اوناك ءاحمراب مالسلا

 ١ ىلع فطع 4 د 5 قيلاكفلا نق ”ةلئارهلا ؟تناكو .ةكتعلاو منت اعاوسو مع وا ا ةح ارا

 | هللا مكلها مالسلا هيلع اص موق مهو لمعلانع ةيفانلاام عنمل هيف لسيال هدعبام نال اداع

 , ءاّسالاف امهلع ىتبا اه ىنعملا نوكينا زوو نيشررفلا نه ادحا ىا 6# قبا اف له ةحبصلاب
 لغأ*نم مهنوكل ميلع محرتي مل اما و ندو_ثم ةيسرافلاب وه و محرتلا ىنعملا اذه ىلع

 انا و فطللاب الواف ةيبرتلا ىلا ةراشا هيفو رهقاا نود فطللا لهال هللا ةمحرو بضغلا

 هقلخ ىف هللا ةداع اذكه و كالهالا و ةلازالاف هننتلا لص مل ناف باقغلاب اكلانأ و باتعلاب
 | موق و يط اقلطم مهمدخ و مهناما و مهديبع ةيسرتىف بتارملا ىلع اوظفاحياو دابعلا هدتيلف

 | موق ىا « مهنا ف دومتو دام كالها لبق نم ىا * لبق نم 9 اضيا هيلع فطع « حون |
 عسان - اا/- نايلا حود
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 ىرخالاةقلخلاىا  ىرخالاةأشنلا ف ىلاعت للا ىلع ىا 6 هيلع ناو فه نيتقيقحلا نيتاه
 حررصت هيفو ىلع ةلك ىهاظ هروب مك هللا ىلع بجي هال ال هدعوب ءافو توملادعي ءامحالاوهو

 نينمؤملا لاصيا و ةأفاكملا و ءآزجلل ةيروصلا ةيناثلا ةأشنلا تضتقا ةيهلالا ةمكحلا نأب |
 رجأب ايندلا تقاضل رادلا هذهىف ,روجا ليجعت داراولو مهب قئاللا مهل اك ىلا عردتلاب
 ءاسا دقف رادلا هذهىف هلاوحاو هلامعا جياتن ليجعت بلط نمو قابلاب كنظ اف مهنم دحاو

 هل لجت و هتيدوبع ماقم يف دبعلا ماقتسا اذا اماو هتقيقح هيضتشال اب نطوملا لماعو بدالا

 ظوظيلا بئاوتحش نمر ةرهطم تناك نار:اهلوتقر بدال نم ”ناف, ةمازك اؤآ امر ةحشر قجلا

 ءانفلا لاك ىلع ةينرتم ةيروصلا ىرخالا ةأشنلا نا.مث كل هللا ءراتخا امف ريخلاف ةلجللاب و
 ءاقبلا ىه و ةيونعملا ىرخالا ةأشنلا اذكف حورلا لوبقل ”'هلاو دادعتسالا عم ىروصلا

 ةيريشلا فاصوالا نع خالسنالاو ىونعملا ءانفلامامت ىلع ةفوقوم ةيهلالا تافصلاب فاصتالاو

 جازملا ةحص نم نيتأشنلا اتلك ىف دبالف ةلمخلاب و ضيفلا لويقل 'ملاو دادعتسالاعم ةيلكلاب

 ىلا و قولعلا لقت مل تدسف اذا ,محرلا لب طقس محرلا ىف دسف اذا نينملا نا ىوتالأ

 توكلم جاي نل هلوش مالسلا هيلع ىسع راشا ىرخالا ةأشنلا ىه ىتلا ةيناثلا ةدالولا
 لكف اهرارساو اهراوناو اهقئاقح تاومسلا توكلم ىنعمو نيترم دلوب مل نه تاومهلا

 ىنغلا ىطعا « ىنغا وه هنا و ٍه ةياثإا ةدالولا و جول ولا اذهب ققحتم ثراو ىلو و ى

 رخديو الصا ْذْهَع ىا لاومالانم لئأتبام ىهو ةينقلا ىطعا و 6# ىنقاو © لاومالاب سال

 بلك نم نتن ال لثملاىف و هكلم نع جرخم ال ناو ءاهتساو اراهتشا هظفح دصّ ناب
 جانىفو ةراجتالال كسفنل اهتنتقا اذأ ةينقو ةينق اهتينقو اهريغو منغلا تونق لاَ اورج هوس
 لاومالاو ةيافكلاب سانلا ىنغا مهضعب لاق ٠ ندرك دونشخو نداد هءامرس ءانقالا رداصملا

 باكا و ةضفلا و بهذلاب ىنَعا كاحضلا لاق و ةيافكلا دعب هنورخد» ام و ةنقلا ىطعاو
 اهنال ىنَغا هلوق دعب ىا ركذلاب ةينقلا دارفاو باودلاو منغلاو رقبلاو لبالاب ىنقاو نكسملاو

 همدقهتال قفوالاو ةنقدل ىذرلا لعج هقيقحنو ىضرا ىنقا ىنعموا اهلضفاو لاومالا فرشا

 ةزمهلان وكنت ناىلع رقفا ىنمهىلع لمحم نا قالا ةعنص .ةاغارم ىلع ةلمتشملاب ى الا نم

 هنم اموق رقفا و هناموق ىلا هرس سدق دينا لاق ىتفملا ىدعس هلاق اك ةلارالل ىنقاىف ى
 هللا نيد ىلع تباثلا مقتسملا مياسلا باقلاىلع ىهلالا ضيفلا ةضافا ىلا ةراشاهؤف مهضءإلاقو

 كلهتسيال ث حب هيلع ىهلالاضيفلا كلذ ءاّشاو كنسد ىلعىلق تينث مهلا مالسلا هيلع لاق اك
 هنولت مدعو باقلا كلذ نكمل ءولاب ةرامالا سفنلا ةملظ ةيلغ تحخم لحمضيالو ضيفلا
 هنع لوزي و سفنلا ةملظب ردكشب تاقوالا ضعب ىف هنكمت مدعل هناف نولتملا بلقلا فالخم
 ةنق رونا| كلذ هف لعج ىا ىنقا هلوّس ىنعملا وه و هيلا فاضملا هنلع ضافملا رونلا كلذ

 ءانتقا نع ىهم اذإ و اهريغ نود ةعفانلا لاومالا نم لئأتلا ةحابا ىلع تلد ةي الا نا مث

 ةرامالا سفنلاو كلذ ومتوا عرضلاوا غرزلا ظفح ةهج نم ةدئاف الب هكاسما ىا بلكلا

 اهيف ريخال مقع رثبا اهتانتقا نع ةحودنم ىءانلا حورلا ءانتقا ىفف روقعلا بلكلا نه دشا

 ال
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 دضالف ةذاغلا لع هلال مف 'هدنع تولا لطحم اعاو لاصتالا قيرهوةندلا ضع لئاقلا
 تقود دياريم ىئسيو تسوا ايحاو هتامارب رداق ةيسرافلابو ةتامالا نود ابسك ةينبلا ضقت
 هد دناةتفكو تدسلابح و توه بابسا ةديزاس وا اي ريقرد دزادمه هديزو اسدرد"لخلا

 لهم ايحاو تاما ضعب لوقبو تفرعمب ارئانمؤ» دنكيم هدنزو تركشب ارئارفاك دزاسيم
 ءاب الاوابدحلاو يمحخلا لبقو ٠ اطعاو عنم هبا لضفو لدعب اي دوجو ل اي تسا ملعو

 ماماو ىلحتو راتتساباي سناو تب.م :ناققحم دزتو ٠ ةمسنلاو ةفطنلاوا ماناو ظّشاوا ءانالاو

 ارئاقراع بولق دنادرك هدنزو تدهاجم رام اب ارنا دهاز سوفن دئارمب هكةدومرف ىريشق

 تامل «"دئاهخ لأب ان 00 7 ردع ذ اموال لق انف ةستم هاون سايل اللساني
 قالخالاو ةيناحورلا تافصلاب باقلا ىحاو ةينا وملاتاذللاو ةيامسلاتاوهشلا نع سفنلا

 امتايحاو هيلع سفنلا ءاليتساب 0 هنامحاو اهلع بلقلا ةيلغب سفلاتاماوا ةينابرلا

 نيكملا ونانئمطالا ماقم ىلاقرت اذا اماف نيولتلا ماقمىفبلقلا مادام ةفلتخلا ماكحالا.ذهو
 تحن تومي نا ىلا داب الادبا بلقلل ةبولغم سفنلا نوكت لب سفنلل ابولغ» بلقلا ريصي الف
 ةمسنلا لبق ةفانا!نالو ةلصافلل ةباعر ءايحالاىلع ةتامالا مدق ريقفلال وش ٠ هير ىعأب هرهق

 ةتغمالا مدقتىف اضياو ربقلا ىف هنايح لبق دسحلا توم نالو هتابحح لبق بلقلا توم نالو

 ىلا دوجولا ل ام نا مث دوجولا لبق مدعلا نا اضياو نوبطاخلا هنتنيل رهقلا رثال ليجعت

 قفوملا هللاو نيمدعلا نيب دوجوو نيتوملا نيب ةايحم رارتعالا ىتش الف مدعلا و ءانفلا

 ىفو ٠ فنص ود نانازا ديرفايب * نيجوزلا قاخ هه ىلاعت ىادخ هكنآ و # هناو #

 حعررلا نم هضعب لب ةفطنلا نم قاخمال ناويح لكنإ هيفو .ناويحلا لك نم ريسافتلا ضعب

 هدامورت ه5 ىثنالاو ركذلا كدا حر نم ةقولخم ةجاجدلا اهنم ةقولخلا ةضيبلا ناف ريطلاك |

 # ىنع اذا »8 تادرفملا ىف م لجرلا ءام نع اهم ربعيو ىفاصلا ءاملا ىه # ةفطن نم ْ

 ىسعو اوحو مداو محررد دوش هتلر قا بازا ةيسرافلابوبصتو مح رلا ىف قفدن
 لاق ٠ ندروا ىنم ةيسرافلاب وهو ءانما ىنع ىنما نم وهف دنا ىنئتس٠ نيزا مالسلا امهلع

 ن٠ دلولا امم ردش ىنع ىنمموا ىنمع ىنهو ىنماو ىته سوماقلا ىفو نونءام متًأرفا ىلاعت
 ركذ جوز قاخ ىلاعت هنا ىلا ةراشا هفو ادلو ريمي ىنم لك سيلذا هردق هينمب هللا ءانم

 نمباقال لصحل ةيلباقلا ةفعب ةفودومسفنلاىث ا ةجوزقلخو ةياعافلاةفصب افوصومحورلا

 ةفطن نه ةيورخالاو ةيويندلا بااطملا لوصحل ةحلاص ةقداص ةحبت' سفنلاو حورلا تم دقم

 ةعيدقلا ةدارالا محرىف قفدو كرهت اذاىنمت اذا ةيلزالا ةدارالا محريف ةرقتسم ةنثاك ةعقاو

 لصالان اك ناو ىترلاهفرشلو ةلصافال ةياعر رك ذلا مدق ةفلابلا ةمكحلاب ردقملا ردق اذا وا

 قحرتاك الل تبيح رهظا ءاسنلاىف تناك امل نكلو ةرساب هف ترس كلذلو ةئونالا ملاعلا ىف

 نوكي ايندلا كولم مظعا نا ىتحو نينس رششع ةأرما رهمىف هسفن مالسلا هيلع ىموم رجا

 ىونعم وا ىروص حاكن نع ملاوعل اولخي ال ناك املف كلذ عاف دجاسلا ةئيهك عاملا دنع
 خزر ناسنالا و لباقلا و لعافلا تلق تش ناو ىثالا هغصنو رك ذلا قلخلا فصن ناك |

 ا
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 للغاد يبأوأ ةقفتلا- لأ: اسنالا قف «كتكساوا :ةلاضلالامعالاو: ةحلاتملا 'كابعالا وعَور نزرحمو
 ' اوت الاب لغرالاككشا وا اللا ةرانلا[ق" خياواًهلَعلا 'ةنا ىف لحل اوا:ةبيضملااو .ةذغلا

 دادملاب مالقالاو ماقرالاب سطارةلاوا راطمالاب باحسلاو راونالاب راحشالاو ارطملاب ءامسلا
 ىباو ىضرلاب عيطملا كحضاوا ديعولاب ىباو دعولابكحضاواريعبلا ىباو درقلا كحضاوا
 | كحضاوا ةق رحلاونزحلا مهنورع ىياو ةمكحلاب نيفراعلا بولقكحضاوا طخسلاب ىصاعلا

 سجرتب نيسنأتسملاكحضاوا هطخس تاملظب هن ادعاٍبولق ىبباو هتفرعم راونأب هايلوابولق
 كحضا وا هلالجو هتمظع روهظب نيقاتشملا ىباو هلام لامش بيطو هتبرق نيمسايو هندوم

 ىعاشلالاق سكعلابوانانهلا باو نانسالا كحضاوا هنع رابدالاب باو قحلا ىلع لايقالاب
 يلا قلتخمو روز اهكحت اماو يب قرت# ءاشحالاو كحضت نسلا يب

 ي« قمردلام نس كحاض برو ب اهل عومدال نيعب كاب براي يب
 ىلالخلا ىرهقلا هيت ىباو لاملاو فطالا روس روثملا باقلا ىلاا قطالا هيلحت كدضاوا
 ءالبتسا دنع بلقلا ىلع سفنلا ىلاللا هلك كدضاوالالاو رهقلا ةملظب ةملظملا سفنلا

 ىلع باقلا راونا بلغ دنع سفنلا ىلع بلقلا ىلامجا هيلحَت ىباو بلقلا ىلع سفنلا ةملظ
 ءاكلاو:كحتضلاىح.هقلخو هلاضقف ناسالا ةلمعبام لك نأ ىلع ةلالد ةي الافو سفنلا
 ماعأ ام نوملعتول لاقف نوكحضي موق ىلع مالسلا هيلع ىنلا ص اهنع هللاىضر ةشئاع تلق
 هلاو لو ىلاعت هللازا لاقف مالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف البلق مكحضلو اريثك ميكل
 تثنالاقف ليربج ىناث أ تح ةوطخ نيعبرا توطخام لاقف مهلا عجرف ىباو كحضا وه
 ةكئالملا ”كحضتأ ئماقملا ىهاظ لثصو .ىياو كحضا وه لو لانا مهل لقف ءالؤه

 رأ مل ىلام ليث ارب مالسلا هيلعىنلا لاقو مهجتةلخ ذنم شرعلا نودزم كحضام لاف
 له هنع هللاوضر رمعل لبقو رانلا تقاخ ذنم ليئاكم كحضام لاق طق اكحاض لاك.م

 لابطلانم ممولقىفتبثا ناميالاو هللاو م لاق ن وكحضي مالسلا هيلع هللال وسر باكا ناك

 لاو رداع تلقا ىبل را طردعس نإ ازال تلق الا للحزب ادلاتب' ناكاو .ئائاوازلا
 ةلعا1 رخام ء عشا قزوزكاذي و رعشلا نودشانتيف نوسلممب هباهصاناكو من لاق مالا هيلع

 مالسلاامهبلع ىسيع ىحب ىتلو مالسلا هيلعىنلا ىنعي اوكحض اذا مهعم مو نوكحضو
 كن ”اك اسباع كارا ىلام لاقف نما كن اك ايهال كارا ىلام لاقف ىحب هجوىف ىسبع مسبتف

 ىب انظ امكتسحا ىلا امكيحا ىلاعت هللا ىحوأف ىجولا انيلع لزني ىتح حربنال الاقف سال |
 جرخ كنذك لعلو كحضت مدا نبا اي نسحلا لاقو ماسبلا قلطلا ىلا امكبحا ( ىورو ) |

 ن'البمك لاقوىلهانم ىنا نا هلوَش ةنس ةئام الث مالسلا يلع حوت ىبو راصقلا دنعن»

 عفانلاو بهذ لبجم قدصتا نان٠ ىلا بحا تنجو ىلع ىعومد ليست ىتح هللا ةيشخ نم بأ
 . طقف نيعلاال بلقلا ءاكب

 ىوشب دوخزا ىراد ىشالا رو * ىوج هديد ةمشح رسودزا نارب
 رثا ناف انك الو.اقلخال هريغ ةتامالا و ءابحالا ىلع ردّشال # ىبحاو تاما وه هناو ِه

 (لتاقلا)
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 ١ متنؤرك ءاقيلاو مةتيلانا نع ةاتف) بط: ههحلطو لودلا ا دقارزلو |ةيلاقلا' تايم ثللود ةيقلذللا
 ' ها ةيا الاف ىطساولا لو قالطااللاو ديبشاللاو قالطالاو دسقتلا نع ةقلطملا ةيدح الا

 / حال حلصيال هنا ملعيف هيعس ىريإ فوس لبس لاقو باوثلا نم 'ىش هب باحتسيام نكي
 ما © .رحم 9 © هبعب كلها هير لضف هقحلي ملول ناو هيعسب قحتسإ ىذلا ام ماعيو

 زاك ىفدحم : لمع ىلع هءاؤخو لمعت هللا ِءارَح لاّشإةيمع ءاقحل قا هنعي ناشنالا زج

 | وهو رشف ارشث ناو ريحف اريخ نا مثالا رفوالا ىا ه6 ىفوالا ءازجلا © ٌلعفلا لاصتاو

 هيعسناو هتبادب ىفكلذ ىهسام الا ناسنالل سنل ناو قارولا لاق عونلل نيبم قلط» لوعفم

 رابتعاب ناتياهن هلو هنايامىف كلذىفو الا ءا رجلا هءازجم مث هروما طسوت ىف كلذ ىري فوس

 وه ىذلا ءازجلا ل_طحم ءاقيلاىفو دوهشلاوه ىذلا ءا زملا لصح ءانفلا ىفف ءاقبلاو ءانفلا

 لك الا نم ةعورشملا تاحامملا نههكول- ةياددىفكرتام ءافيتساب كلذو دوجولاو دسجلا ةيبرت
 دري ةدحولا ملاعب هَقَت دعبف اهايساو ايندلا شياعمىف ةعسوتلاو حكنملاو شيلملاو فزيِشلاو

 ىنعم ردصم 4 ىهمناملا كير ىلا ناو © الصا اذا ةركلا(.ربهتالا قكلوؤئرككا ملاع ىلا

 اكارتشاالو الالقتسال هريغىلاالتوملادعب ىلاعت هللا ىلا مهعوجر ىف قلخلا ءاهننا ىا ءاهتالا

 رومالاريصت للاى اال أ ةياهلاو ةيادبلا ىف ىملاعت هيلا قلخلاءاهتتا ةقيقحلاىفو مهلامعأب مهزاجف
 ( ىوتثملاىفو ) وه الا هللالذا

 ناتلارفجللا ١ ميرم نانو ريما كلا نبل كيلا نالت تسد

 ناني سوح اهايزذر لمت نيد )نازك ودروؤغ ف _تاناقود كا ناك

 تسال هلمح اهنا هللا الا نيالا تاع درك اهراح و اهليح

 فرح ةيوب لا, ةفرعم ىلا دنعلا: لضوراذاور واهتم هبلاناك. هادم هنت ناك نت 'ءاظع ارا

 دقتعت نأ لاق ديحوتلا ام نيسحلل ىلق هل هللا رايتخا ريغ ةئيشم هل نوكي الو ةنتف لك هنع
 ءاهتنالا هيلاو ءادتبالا هنف تالولعملا بلطت كلذ دنعو لوالا وه هلون لكلا للعم هنا

 دنعىلاءت هللا ديحوت ىلع لبلد لدا نه رابكلا .ضعب لاق اهم للعملا,ىقبو:تالؤلعملا تبهذ

 نوتش !قاذ ديح ون اهون للعلا :ةلع ةفبيالافلاو ءااظنلاب دنع لاقت رك نوننقي ىفقكتمال لإ
 ه هوعدب الف عرشلا هب درب م ىلاعت ه.لع طظفللا اذه قالطا ناريع كش الب كيرشلا 0

 كدضلا ه ىباو كما © هدحو ه ود هي ىلاعت # هناو لَه كلذ ملعاف هيلع هقلطن الو

 تامدقم ترمس هدنع نانسالا روهظلو سفنلا رورسس نم نائسالا رشكتو هجولا طاسسنا

 بلعاتوصلا ناك اذا لام ليوعونزح نع عمدلا ناليسدملاب ءاكلاو كحاوضلا نانسالا

 هلوقو بالغا نزلا ناك اذ: لاَش رصقلابو توصال ةعوضوملا ةشبالا هذه رئاسو ءاغرلاك

 ةهقهق كحضلا عم نكيمل ناو حرتلاو حرفلا ىلا ةراشا اريثك' اوكبيلو اليلق اوكحضلف
 ناسنالاىف ءاكبلاو كحضلا ىنوق قاخ وه ىنعملاو تادرفملا ىف ا عمد ةلاسا ءاكبلا عم الو

 رورسسلا نع نانانك اهوا ةوقلا كلتام ماعيال نا_فالاو ءاكبلاو كحضلا ثعبتي امهنم

 رسيامتو ا ءاكيلا باح نزل او كحضلا باحب حرفلا نال نزحاو حرفا لبق هناك نزحلاو
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 | تدح لبوأت اذه هتنج 'موصلا' نال هنالو'مهنع اهلاوزل اهتاحاب“رضتالف' موصلا هيقو مهنع
 نم تعسام الا ةيناسنالا ةرودلل سبل ةيالا ليوأت ىف هللا همحر ىلقبلا لاق ضرعتلل عفاد
 ' لضفب قاعشسام اما نانملا تاجرد نم اييلا امباون لوؤي. ةعمسلاو ءايرلا نع ةيكزلا ل.عالا
 ىفوتسا اذاهناف ةروصلا كلتىفىذلا ىناحورلاو حورلل وهف هتبرقو هلدهاشم نه هدوجو هللا
 قلعتملا هللا لضف نم هحور دجم اب اضيا عت. ةحلاصلا هلامعا ما قرع لعمل (نانبْطا كاجتود
 :لضفلا اما و لامعالا نم ناسنالاب قلي ام الا ناسثالل سيل اًضيا و هلامح باح فشكي
 كلذ سيلف اهم عتمو هللا ةدهاشم ىلا .لصو اذاف ءاشي نم هينوب هلل وهف ةبرقلاو ةدهاشملاك
 ا ءاون ام الا هيعس نم ناسنالل سيل ءاطع نءا لاق و ه.باعتمتم وه ناك ناو هللا كلذ امبا هل

 ١ ضاوعالاو ءاطعلاو باوثلل هيعس ناكناو ناوضرلاهقزرب هللاناف نمحرلاىضرل هيعس ناكذا
 ققحت اذاف قيقحتلا قيرطىف ال كولا قيرطىف ناسنالا ىعس ىدابا رصنلا لاقو كلذ هلف

 ىاخلا فراعلا لوق اماو هسفنب وه ىهسيالو هب سي
 دئتك ىوبو كن هارنيرد هجرك اهلاس ٠ دنس“ ىناحيت سود ششك ىب ناكلاس

 ةيذحللاو كلاسلا ىلا بوسن» ىمسلاف ةيهلالا ةبذحلا نودب ىبسلاىف ةدئافال هناف هيفانيال دقف
 سبل ذا ىلاعت هللا نم اه الك هيلا ةبسنلاب ةيذوا و ىلاف ىمتملا اماو ىلاعت هللا ىلا ةفاضم
 ربلا نم جملا قيرطك ىني دق قيرطلا نا مث هللا هلاذكس و هناكرح نكي مل نم ققحتمي |

 دس لأ قافلة رالا وة ةيناذ اولا! ةلفل غدت نهال ى اب اةرغف قا قيرط اماو رحبلاو
 قرفهنا عم ىهمنملا كير ىلا ناو ىلاعت لاق اذلو ءاقتلالا لصحم ةياهلا دنعف قئالخلا ساشا |
 ادحاوىئرملاناكناو هفعضو هرصب رونةوق بسحم رظنس لك نيرظانلاك لودوو لوصو نيب ْ

 هقيقحت م دق و هيعب لصاح هناك هنال هته لحم ىلا هتوم دعب كلاسلا لصوب هللا نأ مث
 ىس ىا 6 هيعس نأ و © بهاولا همسا ةمرحم بلاطملا ةياغ ىلا لوصولا اللا لأن هلحف
 هلق ام ىلع فوطعم ءربخ مم. وهو ىتشل مكيعس نا ىلاعت هلوق ىف أك هلم وهو ناسنالا
 هيلع ضرعي ىا « ىرب فوس ف فحصااىف اهلك تاروكذملا نا ىنعم ىلع حلارزت الأ نم
 نا ىلا ةراشا هيفو هيلع هتضرع ”ىشلا هتبرأ نم هنازيهو هتفيحصىف ةمايقلا مون هل ادكو
 اضياو صقنس الو ديزإال لالا ىف هيعس دج ةيثام لك بسحو ىعسلاف بتارص هل ناسنالا
 نع سفنلا ةيكزت ةيئرملا هذه ىف هيعس و سفنلا ةبنرم ىبسلا ىف هبتارم لوا و ل املا ىف
 / العلا ذا ةيعببطلا تافلاخلا و ةيعرشلا تاقفاوملاب ةيعيبطلا تاقفاوملا و ةيعرشلا تافلاخلا
 ١ روصقلاو روحلاو راهنالا اهتحنن٠ ىرجت ىتلا تانطالوصح هتحبتنو ىبلااذه راو اهدضب
 ةيفصت امف ىمسلا و ةيناثلا ةبثرملا و عضوم ريغ ىف زيزعلا ناتكلا ربخا مك ناملغاا و
 ىعسلا اذه رثاو ةيعببطلا تارودّكلا ءاطغ و ةيرشبلا تامنظلا ادد نع ةللقلا
 ةثلاثلا ةئرملا و اههاجو اهل امو اهفراخز و اهئاذل و اهتاوهش و ايندلا بح كرأ هتحش و

 لوصح هتحبتنو ىمسلا اذه رئاو ةينابرلاقالخالاو ةيهلالا تافصلاب رسلا ةيلحن اهبف ىتسلاو |
 تايلحتلاب حورلا ةالحم اف ىهسلاو ةعبارلا ةسرملاو ةيئاهسالاو ةيئاف.علا تايلحتلا مهاوش

 (ةيتاذلا)



 ايمو يوسول  نامساب ردم كدللا |

 | ناسنالل لمع لك سيل ةي.الاىف مهشعب لاق و دارأ نم لامي ع انج آن هلام لمجم نأ |

 ويسر اهواك و لسا ولا طوعشمل اذ دليلا نضنب تاتا ١

 مجنلا ةروص هت © ٠٠١

 ىءركلاة يا زهج ان رصغ لها نم ركنا نم ىلع ةمح هيف ريقفلا لوغ ٠٠ ئهنا نا ءرقلا

 ا أَ ءرقلاعامسازال كلذو ةعامجلا ن هدحاو لكذ اموالتو اهءافخا بجواو تاولصلا ٍبامعا

 زاح اذا و اعيمج اوأرق ينال[ قوززشإلا عمتسا و نذوملا ارق اذاف هيوالت نس بنون

 (ىوردو) ك اباو هللا انحلصا ىحلاب كنظاف تيملا ىلا اعيمح عامسالاو دال ياو لوضو
 | ,ةينآ ريرسلا تح اعدنع اذا :و اهفّرعت تناك أنا: ماخلا ف اهتب رف تيفون ءاحنلا ضي. نا
 ةحرالا. ىدالوا وبا ىلا اهادها ةيدهاهف تلاقف ةنعوالا هذهىفام الأف ةاطغم رون نم
 هتيدهاو نا ءرقلا نه اش ةحرابلا تأرق لاقف ةتملا جوزاكلذ تركذ ءأرملا تظقتساراملق

 دلوواهب عفتني ٍلغواةيزاَحةق د تالث نمالا هلمعهنع عطش | ناسنالا تام اذا ثيدحلاىفو اهلا

 قيدصلاو بحاصلانمو دلولا نم ةقدص كلذو امدلا ىنعمىف ةءا ا رقلا ىطرقلا ل لاق هلوعدي اص

 الا) هلٍباوثلا ددجم ىا (هلمعهنع عطش |ناسنالا تام اذا )ثيدحلا حرش ىف كلملا ن نالاة نينمؤملاو

 صوصنلا نم ةطينتسملا ماكخالا وه ليق (هب عفش لعوا) فاقوالاك (ةيراج ةقدص ثالث نم
 اه.لعتىف هللا جاتحبامو ةيعرشلا مولعلاىف ماعتوا فينصت نم هفلخام لوانتق ماع هنارهاظلاو

 | رجالانال ملاصلاب دبق (هلوعدي لاصدلووا) ارجارمثال هب عفتشالام نال هب عفتنملاب ملل ديق

 امتاو ريا ليصحت ىف هتينتناك اذا هدلو ةثيسنم باالاب قحتليالفرزولااماو هريغ نم لصحال

 ءاوس احلاصالمع لمع الك طاصلا:دإو نم دلاواللصحب رجالا نالدلو ال اضيرحت هل ءاعدلا ركذ

 ملوا اهلك نم هل اعد ءاوسباون اهترمثلك !نم هللصحب ةرجش سرغ نك الوا هيبال اءد
 | نم هللانم بلطاو هنع بغرت الف كيبن ةنس حاكتلا رابكلا ضعب لاق مالا كلذكو عدي

 الا هلمع عمطقنا تام اذا مدا نبا ناف كتومب كلمع عطقسسال ىتح كنوم دعب كماقم موه
 ١ ةيراحلا ةقدصلا ظفلىفو هل وعد اص دلو وا سالاىفهثن لع وا ةيراح ةقدص ثالث نه

 نيبوثيدحلا اذه نيب قيفوتلاام تلق ناف همال ارثب دعس رفح اذلو ءاملا ةيلضفاىلا ةراشا

 مون ىلا اب لمج نه رجا و اهرجا هلف ةنسح ةنس مالسالا ىف نس ن٠ مالسلاهيلع هلوق

 هلم هلومح هناف هللا لدس ىف طبارملا الا هلم ىلع مه تام نم مالسلا هيلع هلوقو ةماقلا

 باو نا طبارملا ثيدح ىنعم و هبعفتنملا معلا ةلمح نم ةنوئسملا ةنسلا انلق ةمايقلا مون ىلا

 لامعا اهناف ثيدحلاىف ةروك ذملا ةثالثلا اما و ةمايقلا موب. ىلا وم هتايحىف همدق ىذلا هلمع
 | اذهب دارملا نا لصاحلا و باوت امن هقحليف اهل بيس هنال هنع عطقنل ال هنافو دعب ثدحم

 تيؤوروج مدل لنفي وقرب ىرجأ أم ىلا اوونلا ملال سلا هرنم اتا: هيفراقا

 ىنلا نع: كحملا ىف ابودكمازالو دجال اًهررلَخ نكي مل اذا موصلا نا لبق و هريغ وا ناك

 سس ماثبس هياغ شالوا جارت باذعلا ن٠ ةنج هلنوكي ىتح هلماعل ءأبخيو هللا هرتسي
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 روض وعد نا رقلا ٍةءا نو وضل ةالصلاك تاعاطلا نم كلذ ريغ اناوأ خللا ىفو ةيلاملا

 هيلا لصيالو هريغل اقتاطم هلمح باون' لعج ناسنالل سيل ةلزتعملا دنعو هلعافل هءاون' نوكيو

 ديعلاةردقىف سيلو ةنلا باوثلا نالو ىعسام الا ناسنالل سدا ناو ىلاعت هلوآل هةعقتسالو

 كلامو ةفيتحوبا لاقف جحم نأ لبق تام نمنف اوفلتخاو ريغ نع الضف هسفنل اهلمخم نأ

 طقسإالد او ىفاشلا لاقو كلذب ىصوب نأ الا هنع جملا مزايالو توملاب جحلا هنع طقسي

 جحب نأ حمي له هش نع جح مل نميف اوفلتخاو هلام سأر نم هنع جملا مزاي و هنع

 دمحاو ىهفاشلا لاقو ةهاركلاعم زيغلا نع ىزجيو حصي كلامو ةفينح وبا لاق هريغ نع

 ندبالو لاء ةباينلااهبف حصتال ةينديةدابع ىهف ةالصلااماو هن نع عقو لعف ولو حصيال

 وا رب ن٠ عاص فصن ةالص لكل ىطعي تاولد هيلع و تام اذا ةفيذح ىلا دنع و قافنالاب

 ددع هلا هدم سدل و نوكأ ايتيغلل فرصت ةيدف كلذ ةءقوا ريعش وا رم نم عاص

 ةيدف عقدت نأ زوحمال و تاولص ةدع نع ةيدفلا دحاو ناك عقدي نا زو>ءف صوصخ

 ريغ نارا كلبا إلا مارب وقاتل دابا قمل ال نكت ان رثك ال ةالص
 مالسلا هيلع ىلا لأس الجر نا ( ىور و ) ةئالثال افالخ ةفينح ىنا دنع كلذ و موزل

 دعب ربلا ن٠ نا لاقف امهتوم دعب اه ربا فيكف امهنايح لاح اه ربا ناونا ىل ناك لاقف

 ىضر ىلع نع ىنطق رادلا ءاور كموص عم امهل موصتو كنالص عم امهل ىلهت نأ توملا

 افالخ هريغا اضيا ةيندبلا ةدابعلا لعج هزيوجنىف ةنينح ىبال ةحح ثيدحلا اذهو هنع هللا

 كبار ةربوع دلخا ةهاناوقتل ف أف اقل” ل عا"يطانلزح «اّمزا» (ئوز اول لغا ع قفاقتإ

 سلا نع ىنطق رادلا هاور تاومالا ددعب رجالا ن ٠ ىطعأ تاومالل اه رحا بهو 2

 افالخ رغغلل ريغلل ةوالتلا باو" لعج هزيو# ىفهل ةححج اضيا اذهف ص هنع هللا ىذر كلام نب

 هسفن نع ا دحا نيحلما نيثبكب ىحض هلا مالسلا هيلع ىلا نع ( ىور و ) ىفاشلل

 نأب مالسلا هيلع هه ملعت اذهو اهل هباون' لعج ىا هيلع قفتم 3 هتما نع رخآالاو

 لاق اذك و قثولا ةورملاب كاسمتسالاوه مالملا هيلع هب ءادتقالاو هريغ لمع هعفن ناسلالا

 هللا لوسر نا لاق و ني-ثبكب حضي هنع هللا ىضر ايلع تير هللا همحر ىرصبلا نسحلا

 مال !ادبع نب نيدلازع مانالا ىتفهمامالاىضاقلا هيقذلا حبشلاناكو هع هلل نأ قىاصوا

 املف ىهسام الا ناسنالل سيا نا و هلو مستحي و. أرش ام باون" تيما ىلا لصيال هناب تش
 ىلا ل دناحلا اتاك كنار ناو“ كلذ فانا انحف "تلاغ نم هباحا شعب 0
 ن الاوايندلا رادىف كلذ لوقا تنك هل لاقف مالا م ئكف هللا ىدهو ًارّشام انا تلا

 ةدآرقلا ةباوثنا لبق دقو كلذ هيلا لطي هنآ كلذ هللا مرك نم تيأر اه هنغ"تعجر دق
 ناءرقلا ”ىرق اذا و ىلاعت هللا لاق ةمحرلا هقحلت كلذل و عات-الا باون* تبملل و ”ىراقلل

 اون" هقحاي نأ هللا مرك نه دعبي الو ىطرقلا لاق نومرت مكلعل اوتصناو هل اوعمتساف
 ةقدصلاك هعمسي مل ناو ناءرقلا ةءارق نه ىدهام باون' هقحليو اعيمح عاّمسالاو ةءآرقلا |

 لثع هللا ىلا نو رقتملا برّشام٠ لاهتناو عرضتو رافغتساو ءاعد نا ءرقلا نال رافغتسالاو

 7 سمو بح بسسس

 (ناءرقلا)



 ا ريغلا لمعإ عافتنا وهو هريغ ءاعدب عفت ناسنالا نا اهددا ةارثكا هوجو نم لطاب كلذو

 لهالو اهلوخدىف ةنلالهال مث باسحلاىف فقوملا لهال عفشي مالسلاهيلع ىنلا نا ىناثلاو

 | ةعافش هل طاصو ىن لك ناثلاثلا وريغلا يسب عافتنالا اذهو رانلانم جارخالاىف رئاابكلا

 هتححر ضحلمب طق اريخ لمعي مل نم رانلانه جر ىلاعت هللانا سماخلاو ريغلا لعب ةعفم

 | عافتنا كلذو مهئابا لمعب ةنملا نولخدي نيمؤملا دالواناسداسلاو مهلمج ريغب عافتنا اذهو
 لمج نم وهو عامحالاو ةنسلا صند قتعلابو هنع ةقدصلاب تملا اذكو ريغلا لمع ضحمب
 | ناسنالا ةمذ أربت اذكو ةنسلا صنب هنع هيلو جحمت ملا نع طقسي ضورفملا جحلاناو هريغ
 نبدلا نم ىا نالف ىناسغيلفتمان أ اذا ىفاشلا لاق اك ضاق هنع اهاضق اذا قلخلا نوبدنم
 رالاناو هنع تطقس اهنم للح اذا ملاظمو تاعبن هيلعنم اذكو ريغلا لمعب عافتنا كلذو

 مهم محري رك ذلا لها سيلج ناو رثثالاف ءاج اك تامملاو ةايخلاىف هراوجم عفتني ملاصلا
 ةالصلا اذكو تاينلاب لامعالاو ىرخا ةجاحل لب كلذا مهعم سلجم ملو مهنم نكي مل وهو

 كلذ رئاظنو ريغلا لمعي عافتنا كلذ عيمح نا عم تيملا اه عفت اهف هل ءاعدلاو تيملا ىلع

 هلوق جوت نم دب الف اضيا ةريثك باوثلا ةفعاضم ىلع ةلادلا تاي الاو ىصخنال ةريثك
 ناسنالا نا ىلع لدي ءانثتتسالاو ىننلا ىلع هلاهشال هناف ىتسام الا ناسنالل سيل ناو ىلاعت
 لاوقالا فلاح وهو مامر الو همت رده الا هلم ىلع ىزجي الو هفن لمعب الا عفّنال

 حرص فلاخم امي لوؤي نأحصي الو هلامجاباوث ةفعاضم ىفو هريغ لمعب هعافتناىف ةدراولا
 رفاكلا قحف هنا اهنمو خوسنمءلا اهم هوجوب هنع اوباجأف ةمالا عامحاو ةنسلاو باتكلا
 هريغ لمعي عفت اما ناسنالا نا انهو ترك ذ دقو لضفلاال لدعلا ىلا ةبسنلاب هنا اهنمو

 ريغلا ىهس ناكف اعرش هماقم مئاقلا هنع ليكولا ةلزنع راصئمح هل لمعي نأ ريغلا ىون اذا

 ىىس هلدجو اذاف طق ىمس هلدجوب ملاذا هعفس مل امنا ريغلا ىتس نا اضياو هيعس هنأ اك كلذب
 ناميالا ةقلع ناف هسفنب ىعس هن*اكف هيعسل اعبان' ريغلا ىعس ناك اهاس اتمّوَمإ نوكيا ناب

 دسحلا لثم مهفطاعت و مهمحارتو مهداون ىف نينمؤملا لثم مالسلا هيلع لاق م ةبارقو ةلصو
 نمؤملل نمؤملا مالسلا هيلع لاقو ىملاو رهسلاب دسجلا رئاس هل عادت وضع هنم ىتشااذا |
 اصلا لمعلاو ناميالاىف دحا ىعس اذاف هعباصا نيب كبش مث اضعب هضعب دشي ناينبلاك |

 طانم ناك امل هنا لصاحلا و هيعس هيعس ناكف هتلل دسسو هيخا وضع ديبأتب ىتس هن اكف |
 عض هنم ”ىثل نكي ملو اصلا و ناعالا وه ىذلا هلم دئاوفلا نم رك ذام لك ةعفن» |

 ريغلا نع جحلا باب لوا ىفو هيلا هريغ مامضناب ناك ناو هلمع سفن: عفانلا لعج امهنودبام
 دنع اهريغ وا ةقدص وا اموص وا ةالص هريغل هلمع باون' لمحم نأ هل ناسنالا ةيادهلا نم
 مايصلاو ةالصلااك برقلا نم لعشاامف ةمئالا فلتخاو نمحرلا حتف ىفو ةءاملاو ةنسلا لها
 هلا كلاذ لصي دمحاو ةفيئح ونا لاقف لسملا تيملل هباونأ ىدهمو ةقدصلاو ناءرقلا ةءارقو

 ةدابعلا و ةقدصلا ىف كلذ زوجم ىفاشلا و كلام لاقو هتمحر و هللا مركب هعفن هل لصحم و

! 

 ا
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 قا نمأ لاسم (ىحتاو اذه و داهل انمار عفع.ةلق تنل اج نق ىل امتي لاه اذه لع اهلا د: نامدرقلاو
 نا م هل بجي مل امب هياع لضفتي هللا نا الا مسام الا ناسنالل سيل ناو لذعلا قيرطو
 فلا ىلا فءض ةئامعبس ىلا اريشع ةدحاولا ةنسحلاب مهل فيا هيلي لطف كايشالا:داامذ

 ىهسلانه ناك ام لصاحلاو لمع ريغب ةنخلا مهلاخداب لافطالا ىلع هللالضفت دقو ةنسح فلا

 ةماركف فيعضتلاو لضفلا قيرط نف ىهسلا ربغنم ناك امو ةازالاو لدعلا قيرط نف
 سفنلا ةمرق تائيسلا نع زواحت وتانسملا فعاضي هناف كلذ نم مظعاو عسوا ىلاعت هللا

 ةفزقملا اذكرو نغسل حورلا ةيثرمو ىلوالاقيرطلا نم ةّقيرطلاو ةعيرشاا اذكو ةعيبطلاو

 ةدوهعملا ةاجنلا لصا ىلا ةي الات راشا ةمحقملا ةلثالاىف لاق ةيناثا ةّميرطلا نم ةقيقحلاو |
 ةاجنلا ىهو ملاصلالمعلاب ةنسلاوٍباتكلاىف ةدوعوملا ةلصالا ةاحنلا ناف ةءيرشلا مكحىف |

 هللا ضف قيرطب ىهف ةافاكملاو ةازالا قيرط ريغ نم ىه ىتلا اماف ةافاكملاو ةازاحلا طرشب |

 ترخدا لاق ثيح مالسلا هيلع هللالوسر اهرسف دقو هفطل ميركو هتمحر ممعو هلوطبو

 ناو نيثولملا نيئاطخلل اهنكلوال نيقتملانينمؤ.ال اهنورتأ ىتما نم رئابكلا لهال ىتعافش

 تيس لوم ديرما ىقواغلابزكل,ابأ: مامالا تعملو :مالسلا هللغي لوتسرلا:ىلا:عباتبكلا
 نب نسحلل لاق ناسارخ ريما ىهاط نب هللا دبع نا لوس ىندثا رفسالا قحسا ابا ذاتسالا

 هلوقباهلوإ اتلعلا _ؤشتو اى غ بفشكتا نأ, ذيؤأا تالا كالت للعإ تاكسفلا_ىفلعلا "لضفلا
 مدنلا اذه نكي ملو ةيون' مدنلا نأب ربْلا حصو نيمدانلا نم حصأف مدآ نبا ةصق ىف ىلاعت

 ايبح مقلا نأ ربخلا حصو نأش ىف وه موب لك ىلاعت هلوق اهنيبانو ليباق قحف ةبوت
 ىلوالاةي الا اما لاق و هباجاف ةفعاضم افاعضا ىلاعت هلوق !مثلاثو ةمايقلا مون ىلا ناك وه

 اصيصخت مالسلا هيلع دم ةعيرشف ةبوت راص اهناو عْئا رشلانم ةءيرشىف ةبونتنكي مل مدنلاف

 فام ايا هقناع ىلع هلمح نيح هلمح ىلع ناكاماو ليباه لتق ىلع نكي مل ليباق مدن ناىلع هل

 ىراوب فيك هيريل ضرالا ىف ثحب ابارغ هللا ثءل ىتحلتق لوا ناكهنال هب للي اذام ملعب
 امناو ءادتبالا قيرطب ريدقتلا وهام ابف روك ذملا ناشلا ناف ةيناثلا ةيا الا اماوهرخا ةأوس
 قيرط نهىهسام الا ناسنالل سيل هنا وهف ةثلاثلا ةر. الا اماو تتقاوملا ىلا ريداقملا قوس وه
 ىلءاللوطلاو لضفلا يرطب ةفعاضم افاعضاو ارشع ةدحاوب هيزجم نأ هلو ةازاجلاو لدعلا

 فلا نيس ناكو هجارخ غوسو هسأر لبقو ىهاط نب هللادرع ماقف ءا زجلاو لدعلا ليبس

 اوأرش نا تيملا اولمح اذا راصنالاىف ةنس لاق روكا باتك ىف ىطُتا را ركذ دقو مهرد

 رك ذلا نال ةزانإلا لمح دنع رك ذلا ةينس ىلع ليلد هيف ريقْفلا لوس ه ةرقبلا ةروّس هعم |

 ةوالتلا باوثب باثي ىتح اعم رك ذلاو ةوالثلا ىونب نأ ركاذلا ىلع ناك اذاو ناءرقلا ن٠ |
 تايبا. ىف لاق نم نسحا دقلوهنم ذوخأملا رك ذلا: نس نا ءرقلا نس: ثيحف

 يب امهملا تلمح دق كب ىلا امهمربق ىلع فقو كيدلاؤ رز يب

 يب املا كاذ تثبو هعيطست يب امردق باتكلا ىا نه تأرقو يب اهرخا ىفلاقولا

 عامحالا قرخ دقف هلمعب الا عفتشال ناسنالانادقتعا نم سابعلا وما نيدلا قت خيشلا لاق

 ( كلذو)



 معلا ةروس هج فا 2

 200. تت لل تجآتآآ |

 1 ىشوه فحص ىف امن لدن اما ىلع رجلا ةيمجا حو اهريخ ةيفنل ةلخطاو فوذحي اهمما

 لدحتال نأشلا ى عا هنأ وهلبتف امهن2 ىفام لبق ب *م قوذح ًادتنم ريخ ابنا ىلع عفرلا

 ١ دحا ذخاؤي ألو اهنَع لؤمملا:هنهاىرفش ثيح نهىرخا ىلع لمس ل اخ سف

 ا ىل.ال لاو رزؤلا اهم عقوت ىلا ف ةرزاولاب دارملاف هباقع نم ىناثلا ضاختبيل هرنع كمن لذ

 ةلقثم لمحت الذا ىرخا رزو ةغراف لمحمال لاَغ نأ ماقملا ناكفالاو القث تلمخو ترزو
 مثالا هنع لمح نأ ةرتغملا نن دلولل نفض نم كوق لاظبا اذهىفو الع ىذلا ريغ اهرزوب

 داسفوا سفن ريغب اسفن لتق نم هنا ليسا ولسا: ىلع انج 5 ىلاعتةلوقا كلذ عدش الو

 لب نيلتاقلا رئاس ةرشابم ملا هيلع نا ىنعملا سيلذا اعيح سالا لتق امم 'اكف ضرالاىف

 اسيل اه و ءالؤه لتقل هتيببسو هتلالد مثا روظحلا لتقلل هترشابه مثا قوف هيلع نا ىنعملا

 هيلعف ةئيس ةنس نسنم مالسلا هيلع هلوق اذكو هس رزوالا لمحمال وهف هرازوا نمالا

 ناو  هرزو وه ىذلا كالضالا رزو كلذ ناف ةمايقلا مون ىلا ام لمجنه رزوو اهرزو
 سبا ربخ ناسناللو اهلع ةفوطعم اهتْخأ اك ةليقثلا نه ةفنذخم نا 46 ىعسام ألا نائالل سيل

 نود وهو عيبرذلا ىثملا ىبلاو ةلوصوم قوكب نأ زوحمو ةيردص» اهمسأ ىبسام الاو

 ناسنالل سيل نأشلا ىا هناو ىنعملاو ارشوا ناك اريخ ىمالا ىف دحلل لمعتسيو ودعلا
 | كاشبال نعلاب ب ذيتدحا نجا اوبال كا ةينلاولجعلا::نم_ اهدلاق:هعللالا هزخمللاو

 | هعافتنا مدع ناس را عفنلا تاج ت.ح نه هريغ لمعي ناسنالا عافتنا مدعل ناس وهف هلعش

 | اوفلتخاو دحا لمح ادا عقال هنا ىلع لا هب لا مهاظو هنع ررسغلا عقد ثرح ند

 اذهو هلعفو هريع ىهشب ن لا ةباثا مدع امهنع هّللاىضر سابع نبا نع ىورف اهليوأثىف
 | عالصب ةنخلا ءانمالا 0 مهتيرذ مه انةحلا ىلاعت هلوَش ةعيرشلا هذهىف مكحلا خوسنم
 ءانمالاو ءانسالاىف ءاب الا هللا عفشيو هيبا نازم»ىف ةمايقلا مون لفطلا دلولا لعجيو ءاب الا

 لاق اعفن ككل زق خب .أ نوردنال 735 0 ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد, ءاب الاف
 مه ربع مهل ىجس امو 5 مهلف ةمالا هذه اماو ىسومو مهارإا موقل كلذ ناك ةم ركع

 كل و من لاق جح اذهلأ هللا لوسرإب تلاقو: ةفحي نه '/اهل اسس تسفر, ةأّسعا ناز" غوار ال
 نا رجأ اهل لهف ةأخ تتام ىا اهسفن تتلتفا ىىا نا مالسلا هيلع ىنلل لجر لاقو رجا

 اماو رفاكلا ىنعي ىبسام الا ناسنالل سيل ناو سنا نب عيبرلا لاقو من لاق اهنع تقدصت

 هل. ةبشيو لوقلا !اًذهأ نلع كد ثيداقلالا نمار يثكو م لاغ هلا ,ىلداامو !طام ”هلق».عؤملا
 تفكنعا اهنع هللاوذر ةشئاع نا ( ىور ) هريغنه اصلالمعلا باو هنلالصإ نمؤملا نا

 نا مالسلا هلع ىذلل دعس لاقو هنع تقتعاو هءوم دعإ هنع هللا ىضر نمح رادع اهخا نع

 | اهلمجتو اوي رفحف ماما قات لاق لضفاأ: ةتدطلا ئأف لاق من. لق انعق داسيا أفأ :تيفون" ىعا

 ىهسامالا ناسأالل سيل ناو هلوق نوكي نأ لمتحم و هترك ذن ىف ىطرقلالاقو .هللال يبس ىف
 اريشع اهتبتك اهلمعي ملو ةنشحم ىدبع مهاذا هللالاق مالسلا هلع هلوق ىلإدب ةئيدلاىف اصلاخ

 ةدحاو ةئيس اهنتك اهلمع ناف هيلع اهتك ١مل اهامعي مو ةثب ةئيدب مهاذاو فعض ةئامعبس ىلا
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 ا ترخأ ىا ىناثلا هل وعفم بيعلا لع 0 تربخا ىنعع تيارا خشلانبا لاق هنعلمحت

 ا هبحاصنا ملعيوهف ةرجناالا لاو نما هنعرعبافاعب لع دنغ له ئدكملا, طعما اذه نأ
 وها ما 8 امهناع ماقملا ةلالدل هالوعفم فذح معي ىفعع ىدي هلوق نا ىلع هرازوا لمحت

 ةفيحصلاٍبغارلا لاق ةاروتلا رافسا ىا ه ىسوم فع#ىف امب ف ريخمل # أني مل » لهاج
 فئاحس اهعبجو اهيف بتنكي ناك ىتا ةفيحّصلاو هجولا ةفدحصك ”ىت لك نم ةطوسبملا
 مملا ثلث. فحصملا ىناتسهقلا لوو ةيوتكلا ! حسا اهنا <لنجام_ىنكطملاو تأ

 فخ ىفامبو ىا ىسوم ىلع فطع # ىفو ىذلا ميهارباو »8 فحمصلاو نأ ءرق هيف عمججام

 نم هب صأوا ةرقبلا ةروس ىفرص م تاملكلا نه هب ىلآباام متأورفو ىاىفو: ىذلا ميهارإا

 نوكي نأ زوجمو ايفاو ؛.امان ءاطعأ :ىا ىنعمم ؛:ءافوو هقح.هافوا .لاَغ لاهاو.لالخا ريغ |

 هصيصخمل و هللادهاعاع ءافولاىف غلاب ىأ هللادهامامب ءافولاىف ةغلاملا و ريثكتال هيف ديدشتلا

 رانلا فق لأ نيح ليربج هانأ هنا ىت> دورمتران ىلع ربصلاك هريغ لمتحم ملام هلاتحال كلذب
 هدلوو هلها كرت ىلعو ةرجهلا ىلعو دلولا مذ ىلعو الف كلاما لاقف ةجاح كلأ لاف

 همرك ١ هدجو نافافيض دانرب اخسرف موب لك ىشع ناك هنا ىوربو عدز ىذ ريغ داوىف

 هلامو ٍنابرقلل هدلو و نيمحر لل هيلقو نارينلل هسفن لذس ىفو ليقام علو موصلا ىونالاو

 ىفو ىحضلا ةالص ىهو تاعكر عبراب مون لك لمجىفو مالسلاهلع ىنلا نعو ناوخالل
 ىور و # هرخا كفك اراهلا لوانمتاعكر عيرايلا عكرا مدا نبا 8 ىسدقلا ثيدحلا

 نوسمنيح هللاناحب_فىسهأو حبصا اذالوشب ناك ىفو ىذلا هللخ هللاىمس مل كربخا الا
 ىناعملا نيعىف ثالثلا تاي الا هدنسمىف دمحا هك ذ نيب الا مي ىت> نوحبصت نيحو

 ةئام لاق هللالزنا بات5 نم م هللالوسراي تلق لاق هنع هللاوضر ىرافغاا رذ ىلا نعو

 سيردا ل عو ةفيخص نيس ثيقن ىلعو. فئاخ رشع مدآ قع: هللا لزنأ بتك .ةعيراو. باتك
 ناقرفلاو روءزلاو, ليجتالاو .ةارّؤتلا هللالزنأو فئاح رشع ميهاربا ىلعو ةفيححص نيثالث |

 ىنا رورغملا ىلتبملا كلملا اهيا اهنم الاثما تناك لاق ميهاربا فحص تناكام هللا لوسراي تلق
 اهدرأ ال ىناف مولظملا ةوعد درتاليك كنثعب نكلو ضعب ىلا اهضعب ايندلا عمجتف كئبأل
 نوكي نأ هلقع ىلع ايواغ» نكي مل ام لقاعلا ىلعو اهنم لاثما اهيف ناكو رفاك نم تناكناو

 ةعاسو رخاو مدق اهف هسفن بساحم ةعاسو هللاعنصىف ركشبو هيراهيف ىجاني ةعاس تاعاسدل

 هنامزب اريصي نوكي نأ لقاعلاىلعو اهريغو برشملاو عاملاف لالحلان هتجاحم اهف ولخم
 هينعل اف الا همالك لق هلمع نم همالك نا مع نما هباسلل اظفاح هناش ىلع البقم

 حتف ىف اذك ىلعالا كبز مسا حبيس ةروس رخآ ىف ىموم ف# نه لقن اه ىنأيو
 لوَش ٠ رثكاو مهدنع رهشا ةاروثلا ىه ىتلا هفحص نأ امل ىموم دقت و نمحرلا

 فرعا برقالا نوكل دعبالا ىلا برقالا نم قرتلا باب نم وه اضيا و ريقفلا |
 رزو ةرزاو رزت الا © مهارا فالحم ةقيقح تاكتك دج انسب قوم قلو احسبا و ْ

 وه نأشلا ريمض و ةلبقللا نم ةففلا ىه نا نا ىلع رزتال نأ هلصا #« ىرخا 5



 مجنلا ةروص < "©

 ام ملاه ريغ ناسنالاو ةئيهلا نع ةسدقملا لكشلانع ةهزئملا هتروصب ملاع ىلاعت هللاو نمحرلا
 نع ىنفي نأالا مهللا هردق قح هللا اوردقامو لاق امك هللا الا هللا عي الذا هللاع ةيفيك ىلع

 ىاقنانمي معاوحو هلوقو ىلاعت حلا ةيماعا ققحم وه اذه قلطملا هملعب قتسو ديقملاهملع
 هيلا ىليعلاو ملعلا نم هتعردصيام لك بسخل هسفنةباق و ىلاعت هللا لعج ثدحم ءاوس امهةللاب ىقتا نع

 ىا  ىلونت ىذلاتيأرفأ 8 دوجو ريخو لضفو ضيف لك هنمو دوجولاىف رئؤملا وه هناف

 ىور قح ”ىريي زا هك ارىسك نا ىديدايا ةيسرافلابو هيلع تاّشلاو قحلاعاسا نع ضرعا
 ىدنادادب و ةيسرافلابو اليلق ءاطعاو هلام نم اليلق أيش ىا # اليلق ىطعاو  ديئادركب

 الخم كسماو هتطع عطق ىا ىدكاو # وزا باذع لمح توشر ىارب دوخ لامزا

 هنكمي الف ةرخصلاك ةبالصلا ىا ةيدكلا غلب اذا يلا رفاح ىا رفاحلا اك يلو دنع

 سوماقلا فو هرخآ غلب ملو هممت لو هيلا لصي يلف أيش بلط نم لكىف للمعتسا مث رفح نأ
 ىلدقلا مطق ىا ىدك او ىلاعتهلوق رداصملا جان ىفو هءاطع لاقوا هريخ لقوا لم 2ك

 تلاسر ترضح ىبرد ىنعي مالسلا هيلع هللالوسر عستب ناك ةريغملا نب ديلولاىف تلزت اولاق
 هريعق همالساف مالسااهيلع ىلا عدطو ٠ وا سلجم رد دنكيم ىو مالك عامداو تفريم
 نمضف هللا باذع ىشخأ لاقف مهللضو خاشالان بد تكرتهل لاقو همتاعو نيك اعلا لالا

 عطقلا بسلا ليا مذلاف ىقابلاب لو طورشملاضعب هاطعاو ىوبألا مالكلا عامساو ظعولا

 روك ملا لمحتملانع هاظعلا ءطقو ىلوتالالعف مذل ةقوسم ةي آلا نا مهوتبالف لخبلاوهو

 ركيدكياب لحنو لهج سن ارىقاب تئدادزابو ىدك او * ىنشاكلا لاقو # موءذع سبل
 لمحتلا مفنىف داقتعالا ءوسو ىلوتلا مذل ةقوسم ةباالازا ىهاظلا ريقفلا لوش درك عج |

 ىلوتملا لاا ناس درجت ىدك او اليلق ىطعأو هلوقو ةينا الا ةياالا هيلع تلداك ةماقلامو»

 ثبح مكهلا نع ولخال نكل كلذ ىف هلخبل مذال لمحتما نيبو هني ىرج ايف ىطعملاو

 ةليلق ةقش مالسأاهياع د6 ناحصا ىلع ديلولا ىقفنا لتاقه لاقو هعشن دقتعا امف لحم هنا

 ةراشا ءيفو تاي الانم دعب ام طابنرا ىنعملا اذهل سيلهنا ىنخالو ىهننا كلذزع ىبنا مث
 ءافتساو ةيرشإلا هسفن ىلا هللاىلا ريسلانم عجارلا كوللا ءانناىف عطقنملا كلاسلا ىلا

 نأ دعب ةيناسفنلا تاضايزلاو"ةينديلا”تادهاجلا نه ةماوؤشملا هتمأ اسأ كنب ةداوتما اجاذل

 فرصلا نع هعطقو هب لم مث هرمع لام سأر نء٠ اسلف كوللاو ريسلا قبرطىف فرص

 سفنلا تاذل ليصح ىف هرمع لام سأر ةيق فرص و هللاىف داهمجالاو .ىعسلا قيرط ىف
 هدادعتسا مدعل هلك اذه و ةسيسخلا ةرأدلا ايندلا بحو اهناوهش ءافنساو.ةيرشإلا ةيناورحلا
 ةفرعملا دعل : زككلا نكَتو روكلادعب روحلا ند هللاب ذوعل لاصولاو لوص وال

 ىئابم غراف د رخآ مدان ٠ شارخىمو شارت ىعمر نيردنا 1
 ىا ةبباق ةيؤرلاو ةيبيسلل ءافلا « ىري وهف بيغلادع 8 تسوا كيدزت ايآ 6 .دنعأ © |

 | نع ىلونو دنواف هلام ضعب هاطعا نا ةرخ الاىف هفاخم ”ىث لكو باذعلا هنع لمحت نأ

 1 ا و ف 3
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 قبسام ىلع سفلا ةيكزت نع ىبلا بيترتل ءافلا  مكسفنأ اوكزتالف ف هلاو-أ نم ”ىش
 هملععم ىلاعت هترفغم ضحم لب بونذلا ليبقنم هنوك مدعل سيل ممللاب ةذخا ملا مدع نأ نم
 امبوا ةيلكلاب ةيصعملانم ةراهطلاب اهلع اون الف كلذك ىمالاناك اذا ىا مكنع هرودصب

 ةيسرافلابو هترفغمو هلضف ىلع ىلاعت هللا اوركشا لب ري اءامتو لمعلا ءاكز نه اهمزلتسي

 نسحلال قو * فاصوا ىنو>ؤريخ ىرايسبو ةلهانكإى هءاردوُح ىاهسفت ديكس سواتس سب

 اهورهطت الو مكسفنأ اوكزتالف ةرئاص ىهام ىلاو ةعئاص ىهام سفن لك نه للالع هللاهحز
 اذا هبدتعي امنا ةلحتلاو ةيلختلا نم دحاو لك نال لامعالا نحم اهو>دمتالو مان الانم

 ةيكزنلا ىلا ةجاح ىأف مكنم مكلاوحأب معأ وه ناك اذاو ىلاعت هلللاصلاخ ناك

 ىرب رد دوخم رسؤدص نوجمه 5 ه ىرهوك نئسبا رك ه. نامه

 جاوب اددركمل نئاذ, دوا ثسهوك» وراء .:ىوكمب ئرادنابقصلاخي, كديطةرككا

 زيحم دريكن اناد فارص هك ٠ زاسبزت  نخ «نامهززا تلا اهم

 نو-دمي نيذلا ىا # نيحادملا هجوىف اوثحا © هيف درو دقف هحدمو ريغلاهاكز نماماو

 رتغي الثل حدملا نع مهدر نع زاجم وه وا هتق.ةقح ىلع * بارتلا 3 حودمملا ىف هيدلاك

 مهلا لاملا عفدب سمالا هانعموا مهحدمل اش مهوطعي ال نأ هب دارملا ىلقو ربجتيف حودمملا
 تيللاوبإ لاق تارتلاك عقاولاىف ريقح لاملانا ىلا ةؤابثا هيفو وحهلاب اولغتشيالو مهناسل عطقنيل

 نا ىاثلاو هنع ىمن ىذلاوهف ههجوىف هحدمب نا لوالا هجوا ةثالث ىلع حدملا هريسفت ىف

 ىلامالوهو هتييع لاحىف هحدمب حدمو هنعىمْمي اضيا اذهف هغلس هنالعيو ةرضح ريغب هحدم

 ( ىوتثلاىفو ) ىهتنا اذ ساب الف هوه ام هحدممب حدمو هغلس ملوا هغلب
 قلك ةزيكانلا فيصو تاما دعمص واذ اقف ديا د ركل ! د ردخءانار ودعت لاما جئنا

 تسوخ زبن ىبوج حدم ازا كشاوجنا داو كش قالخ نا كنود

 تسردكيخ نوج داب ناز دوشرب ه٠ 2تدسجحتسلضف رد 00 اذ تعال ض اخ

 غورف درك 3ك تسديردب كنخ ٠ عورد داب ناز لها دشاب هن رو

 معاوه ولف تيبلا لها حدمىف ضفاورلاك دحلا .زواجي مل اذا هن سأب الف توملادعب حدملاماو

 اهرساب اهقَس نم مهف نات رعشمو ىهلل ررقم فانئتسا وهو اعيمح ىصاعملا 4 ئعا نع

 ناك اذا اذهو تلزنف انو انمايصو انتالص نولوش مث ةندح الامعا نوامعي سان ناك ىلقو

 هقيفوسو ىلاعت هللا نم ةحلاصلا لامعالا نم هلمعام نأ دقتعا نمامأف ءايرلا وا باحالا قيرطي
 ركشاهرك ذو ةعاط ةعاطلاب ةرسملاناف موسفنأ نيكزملا نم نكي حدقلا هدصقملو هدأت

 ةيرشبلا هاوقبديقم لع هسفنب نانالا لع اضيا وىلاجالاٍلعلا نم لمشاو لك ١ ىليمفتلارعلاو

 ىلع قوام ناسنالا اضياو ديقملا علا نم عمجأو طؤوبخا قاطملاعلاو ةيدحا ولاماقه ىف هاذ ريغ أ

 ةرود ىلع ىرخا ةياور ىفو هتروص ىلع مدا قلخ هللا نا مالسلاهيلع لاق اك هللا ةروص
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 أ ةثحافثالثلا تابحلا هذه نم ةدحاو لكلو ةئبطخ لك سأر ىه ىتلا ايندلا ةبحمو سفنلا
 | ةعيرشلا ةفلاخمو ةعبطلا ةقفاوف ءوسلاب ةرامالا سفنلا ةحم ةشحاف اما اهنع ةكفنمريغ ةمزال
 | هللانع ضارعالاف ايندلا ةيحم ةشحاف اماو اهتاوهش و ايندلا بحف ىوهلا ةبحم ةشحاف اماو
 بسحم ايندلا و ىوهلاو سفنلا ىلا ريسدلا ليملا ىا مالا الا هلوق ءاوسام ىلع لابقالاو

 بحال قوقحلا بسح ايندلا ظوظح نهلللق ليثو ندبلا ةحارتسا نم ةيزشبلا ةرورمغلا
 | ةرفغملا عساو كير نا لاق كر ورغم ظوظحلا ردابمو روذغم قوقهلا رشابم ناف ظوظحلا

 , هتيلوسان نع هانفلاب ىتيقملا دوجولا روب ىزاجلا دوجولا ةماظ رثس هنارفغ ةعس نمو
 | طاصمىفىىسااك عورشم مكح نوكلا هقرتسا نم رابكلا ضعب لاق ىهتنا هتينوه الب ءاقبلاو
 | هلل هتيدوبع نع حربي مل وهف هيلا اهادسا ةمعن ةهج نم نيقولخلا نم دحال ركشلاو دابعلا
 | مدشال هللارما نع قولخف دبعلا ديعت اماو هيلع قهلا هبجوا بجاو ءادا ىف هنال ىلاعت

 كلذ ناف سما ةحم'ار هيف قحال سيل ىسفن ضرغل نوكلا هقرتسا نم فالخم ةيدوبعلاىف

 | لاحلانمنيفراعلا ضعب لاقوىلاعت قحلا ىلا عوجرلا هيلع بحبو ىلاعت هَل هتيدوبعف حدقب
 | ىلع مدنلا هسفن ىف دحبو الا اهنم غرفيف ةبوقعلاب الع هللا دعونا ةيصعم نمؤم ىتأي نا
 ٍبئان وهف مدنلا نمؤملا اذ ماق دقو ةبون مدنلا ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو هنم اهعوقو

 ام ىضري الو ةفلاخلا ءركي نأ نمؤملل دبال هناف مدنلا اذهل ديعولا مكح طقسف كش الب

 لمعوذ اهل العاف هنوك نم وهو اص لمع وذ ةيصعم اهنأب انمؤمواهلاه راك هنوك نم وهف
 بوتب نأ هللا ىسبع مهف ىلاعتلاق دقو اديس رخاو الاص المع اوطلخ نيذلانم وهف ”ى
 هنم ةعقاولا ىصاعملا ىلع مدني نأ لقاعلا ىلعف ىهتنا محر روفغ هللاو اوبوتيل ىنعي مهماع
 ذخالاو ىثطبلا ديدش اضإا ىلاعت هناف ةرفغملا عساو هللا ناك ناو مكلا نرلاب رتدي الو

 4 مب كلم 4 معا ه©يىلاعت ك وه © ةرخ الاو ايندلاونيدلاىفةيفاعلاو وفعلا للان

 مالسلا هيلع مدا يب ءاشنا نمضىف مكقلخ ىا « < انشأ ذا 8 اهملعي مكلاوحأب ىا

 اهلج نم ىتلا مكبلامعأ نم لمعو مكلاو>أ نم لاح هيلع خال ةيترتم ةفلتخم راوطا ىلع ظ
 ةرسا لثم نينج عج ةنجالاو هرورضو هلابو مكباصال ةط_ساولا ةرفغملا الول ىذلا ممللا |

 نينللا لبق ناف ةيزازبلا نامياىف همابو خيشف نيسمحخ ىلا لهكف نيثالث ىلا قفو اباش |
 نايسىف ةغلاملاهثدئاف انلق مكتاهما نوطبيف ىلاعت هلوق ةدئافاف نطبلاىف مادام هلامسا ناك اذا
 هيلع ىنخمال اهيف نينجلا لاح معنمو ةملظلا ةياغىف تاهمالا نوطب ناف هنردقو هملع لاك

 ْ 7 مكناهما نوطيىفهةنجا مكنوك تقوو# ةنحا مث أ ذاو ِ ايلاحا ءاشنا 6 ضرالا نم#

 ١ نينطاو رتتسم نوؤدم ىا لوعفم ىنعع ليعف وهو نطلا ىف مادام دلولا نينملاو ريرسو

 | ١دلورثالاقمسيالا هما نطب نم جرخ اذاو.دثتط اذا هنج ن٠ هيف رتتسملا ”ىشلا ىف نيفدلا

 | الجر ىمسي و ىصف ارك ذ لصفنا اذاف هما نطب ىف مادام نينج وه هابغالا ىفو اطقسوا
 | ىلا لهكف نيثالث و ةعبرأ ىلا باشف رشع ةءست ىلا مالغف غوابلا ىلا ثاريملا ةيآىف م |

 | هدعبو غولبلا ىلا امالغىمسي عرشلاىفو ةغللاىف اذه هرمع رخا ىلا خيشف نيسة>و دحا
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 اقلط قازأللا كار سوف منيعاولا هيلع ل يتإلا هروب ويذلا نم .هء اقع «نيكمام منالا |

 ىف ريجج نءا لاقو ةدوؤوملا هو دالوالا اسال اقلطم سفنلا لتقو هراج ةليلحم اصوصخ

 ثيدحلاىفو رارصا عم ةريغص الو رافغتسا عم ةريك هلل امالسلا هيلع !هلزوقل هم ,نفيعيد آلام

 ليصفتلا ماو برقا نيعبس ىلا ىه امهنع هللاىضرسا.ع نبالاق بونذلا ن:تارقحلاو كايا
 ىنزلا اصوصخ رئابكلا نه سل امو # شحاوفلاو # ةي الا ريظنىف قسعمج ىف قيس
 ءاشحفلاو شحفلا بغارلالاق ممعتلا دعب صرصختلا لبق نم وهف اهريغوقح ريغب لتقلاو

 ربعيو ةبصعملا ةبراقم ممللا 6 محالا الا ٠9 لاوقالاو لاعفالا نم هحبف مظعام ةشحافلاو |

 براق مالغلا مأو ةعقاوم ريغنم هتيراقو هب تلزن ىا اذكب تمملا كلوق نه ةريغصلا نع هب

 لقامالا ىنعملاو رئابكلاىفلخدنال ىهو رئاغصلا مهالاب دارملا نال عطقنم ءاتثتسالاو غوابلا

 ناضغمرو ةعججلا لا ةعمجاو قاما تاولصلا نا ىنعل رابكلا بذتحم نم روفغم هباف رغصو

 تاتاتلا يفاقم دانتيل ناب ىلاتءلاةننرئابكلا نجما نانا متي ال :كاوقتكع ناضمر ىلا
 دافأن اف دمعتالب رظنلا ىه لبقو مكتائبس مكنعر فكن هنع نوهننام رثاك اوبنتجت نا لاقو
 ىرتشتل ةأرما هتنأ الا ناهي نا ىور اك ةلبقلاو ةزمفلاو بنذم وهو مل' سيلف رظنلا

 مدنف كةحاح بصت ملو كاخا تنخ ةأرملاتلاقف اهلبقو اهشاعف توناحلاىلخدا اهل لاف را |

 بنذلا نه هرطخام ىا بنذلا نم ةرطخلاىه ىلقو تلزنف ماللاهيلع هللا لوسر ىلا بهذو |

 اباذع الو ادح هيلع هللارك ذب مل بنذلك ىلقو ٠ دبات لعش توقزاو ٠ مزعالب بلقلاىلع |

 لاق هيلع ةماقا الو ةداع هلنوكبالو نيحلادعب نيملانافالاهلمعيام ماملالاو ممالامهضمب لاقو

 ناطيشلل نا مالسلا هياع هلوق هللد ممل وهف رشو ريخ نم هب تممهام لك ةيفنحلا نب دم |
 هانعم امهنع هللاىضر سابع نب'لاقو ماهلالا كلملا ةملو ةسوسولا ناظيشلا ةملف ةمل كلمللو |
 مالسلا هياع هلوقءدبؤيو هتنون لش هللا ناف اهلع تشب ملوبو مْ ةرم ةثحافلاب 0 نأالا |

 سابع نبا لاقو لصتم اذه ىلع ءاناتسالاف املا ال كلدبع ىاو امح رفغاف مهلا رفغت نأ ١

 ا ةياوسلاوع 00 ةره ماو دول ام ممللاب هشا يعملو 4 0 ىضد

 جرفلاو ىهتشتو ىنمع سفنلاو ىثملا يا فزو 0 نبديلا ىنزو زل 0
 ةمحقملا ةلثسالا ىفو ممللا وهف الاو اياز ناك هجرف مدقت ناف ذكي وا هلك كلذ قدسي |

 ربك-[راهتضعت !نكلل :ىملاطتأ ههنا صا! ةفلاخ ةرمضَتتا لكلا نال. ةقيقحلا ىلع: ناك اهلك بؤتذلا

 ظ مقاول رئابكلاةلج نم وهف ممللا اماوكرشلا نم مظعا ةريك الو ةفاضالا دع ضعب نم
 | لوق وهو اهحرتحيو اهكترم اهنع ٍبوتب ىتلا ةشحافلا ممالاب ءارأ ىللاعت هللازا الا اضيا

 4 رفغملا عساو كيرنا © هنعهللاىضر ةريره ونا مهنم ةباحصلا نم ةعامجو نسحلاو دهاجت |

 ١ هجارخا نا ىلع ةينتالا مايا *ةافختنال ليم ةلجاذ وئابكللا تزداد لفل ةزجنإ هلي

 ١ تالب 00 ةيئابرلا ءارقثلا ةعسل لب: هسفنىف: تنذلا نع 3 مل هب هب 7 6

 (سفثا) -32)
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 تمعن انيذلا طار مقتسملا طا رصلا اندهامقتسم طارص اذه المتو ةين نسحا اوناكفىلوملا

 وهو هليبس نع لض نم ملعا وه كير نا 8 نيمآ نيلاضلاالو مبلع بوضغملا ريغ مهلع |
 ناذيالاو ريرقتلا ةدايزل "كك ونش رركتو ضاعالاب ىمالل ليلعت # ىدتها نع. ملعا

 نعو الصا ىدهلا ىلا عجرب ملو هيلع رصا نم لض نمين دا رملا و نيمواعملا نيابت لامك
 لالضلا نع ىوعر ال نع ملعلا ىف غلابملا وه ىا ةلجاىف ءادتهالا هاش نشانرم ىدتها

 لوالا للبقلانم دناف مهتوعدف كسفن بعتن الف هريغال ةلمخعاىف ءادتهالا لع نعو ادنا
 مهدادعتسا ءافشسال ةوعدلا نولبشال مهاف اهتافص دوهمو ةرفاكلا سفنلا ىلا ةراشا هيفو

 ثيدحلاىفو سكعلابو دبالافففطللا رهظم نوكيال لزالاف رهقلا رهظم ناك نف اهلوبقل
 هتاعج نم ىبوطف الها اهل تقلخو رانلا تقاخو الها اهل تقلخو ةنجلا تقلخ ) ىمدقلا

 ةجاحل الا رشلا لعفنال سفنلا رابكلا ضعب لاق ( راذلل الها هتلعج نمل ليوو ةنجال الها

 ذخا وي. ريغ هركملاو ءاركالا ةلزتمب هتفلاخو همن» ىلع ةردقال نمت جاحالاو نيرقلانم
 ملاعلانم ةهظع ةراشإ وهف ةجاخل رنشلاو ةداع ريخلا مالسلا هيلع لاق اذلو لقعلاو عرشلاب

 .امو رهاطلا ىمدقلا حورلا اهابا نال تاذلاب ةريخ سفنلا نا ربخا هتاف مالسلا هيلع رودالاب

 تاومسلاىفام هللو © اهتاذ نم رششلا مالساا هلع لعج م نيرقاانه ةجاجل الا. ريثلا ليت

 لا # ىزجحيل # ا ارتشا الو الالقتسا الالصا هريغلال اكلمو اتاخ ىا # ضرالاىف امو

 ىلاعت هل اقولخم لكلا نوك ناف هلق امل ررقم ضارتعا امهنب امو لسا ملعا هيلع لدامب قاعتم

 ءادتهاو لض نه لالض ملعيف ىلق هن "اك قلخ نم ماعي الأ مهلاو>أب ىلاعت هملع ررش امم
 باقعي ىا د اولمع امب ف دندرك دب # اًواسا نبذلا 8 ىزحيل امهظفحيو ىدتها نم

 لكب هملع ةحّش: هش اولمع امبيسبوا هلال اءاس ةءاسالاب هنع ريع ىذلا لاللضلا نه اولمعام

 حصو اهماع ةلعلا مال لخدأف ةيئاغلا هتلعب هلا بسح ىلع هتازاجم هو نيّشرفلا نم دحاو

 ملعا هلوش اهقلعت كلذي

 تدياز ىزيج لعفره ىبزك ٠ تدياب لدرك شاب بقارم نيه
 ةنلا ىه ىتلا ىندحلا ةيوثملاب ىا #* ىنحلاب © اودتها ىا « اونسحا ىذلا ىزجيو ©

 ةلباقملاو ةيببسال ءابلاف ىنحلا مهلامعا ببسبوا ءازيلا ةيدعتل ءابلاو ةقلطملا ةدايزال ىنسحلاف
 ىفملا ىدعس لاق نكل هنم لدبوا اونسحا نيذال ةفص 6# مثالا رئابك نوينتجي نيذلا 9
 ناك واو كورتملا مكح ىف اونسحا نيذلا لعجيو ةبسنلاب ادوصقم لا نبذلا لعجىف نسحال
 ةمحمملاب ةياختلا باب نه بانتجالا ريقفلا لوس ىهتنا هجو اهل ناكل سكعلا ىلع مظنلا,

 لديملاوافوصوملا ةلد نود هتاصىفلابقتسالا ةغيصو ةبسنلاب ةدوصقمتاعج اذإف مدقا ىهو

 تناك ءاوس ةيصعملا كرت نأب راعشالل ىنمي هرارمتسساو بانتجالا ددجمت ىلع ةلالدلل هنم |
 اهع بانتجالا لمجيو نمؤملا هيلع رمتسي نأ ىتينب تابجاولا كرتبوا تامرحلا باكتراب
 قاب ىف ابلغ كمهناو ةزم اهنع بنتجا نم: ناف :ىدحلا ةياوثملا قت :ىحج ةداطو هلابأد

 | رئاكو الع رجؤي ةمولو اهم ىت أن هناف اهم عوطتملا تاتسملا فالحب اهقحتسيال نامزالا

 6( عسا 15 7 نايا حوي )
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 ةدابشبى اعلا ىلا قلخلا ضغبا ىهىتلا ةيندلا ايندلا ىلع مهتمه رصقل ررقم ضارتعا ةلجلاو
 اهلاضغياهقلخذنم اهيلا رظنامواسندلا نم هيلا ضغبا وه اتلخ قلخممل هللانا مالسلاهيلع هلوق

 ةدوصقم اهلعجمل ىللاعتونا هناحبس هللاىلع ايندلانا وه ىنعمو هنع هللا ىضر ةربره ونا ءاور

 ةرطنق ايندلا مالسلاهيلعلاق كلذلو هسفنل دوصقملا وهام ىلا ةلصوم اًسرط اهلعج لب هسفنل

 ىلاعتهللا نع ادعبم اهنه ناكام رايتعانف اندلا نعل ةحابا نم درو اه اهورمعت ال اهوربعاف

 اماو كيلع موئشم و كايثد وهف كالوم نع كاهلاام ةقيقْلا لها ضعب لاق امك هنع الغاشو

 ةيطم تمعنف ايندلا اوستال مالسلاهيلع لاق م حودمف هتدابع ىلا نيعيو هللا ىلا برَشام

 اهئدلا تلاق ايندلا هللا نعل لاق اذا دبعلانا رششلا نم وجن اهو ريخلا غلبي اهباع نمؤملا

 ( ىونثملا ىفو ) هءرلاناصعا هللا نعل

 نزو نازيم و هر و شاش ىن ٠ ندب لفاف ادخ زا ايد تسيح
 لوسر شدناوخ اص لام من ٠ لوم ىثاب نيد رهزك ار لام

 تطل قشر ودك رز ردما"نا" < كللأ قنتك؟ كالخا مكر د بأ
 ةناوخم واكس رج نيود ن ملط ناو "ء"نئار ل ذزا"اراكالمو لام كت وحن

 سانلا امسي ىتلا رورشلاو داكنالاعيمح نالهما قع دقف ايندلا مذ نم رابكلا ضعب لاق

 ىهف ايندلا لعفال فلكملا لعف رمشلا نال اهدالوا لعف وه امتاو اهلعف و» سل ايندلا ىلا

 اهنال اهدالوا نم دحا ىتشبال نا بحن ىهف رشلانم وماهو ريخلا غلس اهلع دبعلا ةيطم

 مهندلو ام اهنوك عم ةبها ريغ ىلع ىرخالا ةرضلا مهذخأت نأ فاختو مهلع ونحلا ةريثك
 نولووةرخ الاىلاريخلا لاعفا عيمح نوبي مهنوك اهدالوا قوقعنف مهنبرتىف ثبعتالو
 | اهدالواىف ىتلاةبيسملارجا اينذللف ايندلاىفالا لامعالا كلت اولمعاممهما لاحلاوةرخ الا لامعا

 هز آلآ ىحوهف كلذكّن اك نمو: هما َلعاَحو علب اهمذ نم فصنا اف اهدالوا نمو |

 ثعبلابناسنالا بلقىلا ثعيطب ىبلق دصق وهو دحاو ةينلاو ةدارالا نالعاو ٠ ىبننا لهجا

 وهف اهاوضو اهرودف اهمهلأف ىلاعت لاقام ىلع روحفلاب ناكنا ىهلالا ثعبلا اذهف ىهلالا

 مسا نم وهف ىوقتلاب ناك ناو ناطيشلاوه هنداسو رهقلادبو لالحخلا ةضبقو لضملا مسا نه

 ملع نم ىتاثلاو لدعلا ملاع نم لوالاو كلملاوه هتداسو فطللا ديو لاجلاةضيقو ىداهلا

 هناسلىف اهقلعتم نوكينأ اما ولختال ناسنالا ةين نا مث الدعو اقدص كيرةلك تميو لضفلا

 هنانجىفو ةرخ الاوه هناسلىف اهقلعتم نوكي نأ اماو المعو ةيأ 'ىس وهف ايندلاوه هنانجو |
 نسحوهف ةرخ الاوه هنانجو هناسلف اهقلعتم نوكينأ اماو المعو ةين ءوسا وهف ايندلاوه
 لولا يعول هينا العا وبول نلوم اكل "اعز و "ابقلككتا قاوكبنأ اها "313 م

 قحلا راشأدقو نيبرقملالاح عبارلاو راربال'لاح ثلاثلاو نيقفاثملا لاح الاوز ةانكلا لاك ْ
 انلعج انا ىلاعت هلوقىف ةراشا مهريغ لاوحا ىلاو ةرابع نيبرةملا لاوحا ىلا ىلاعتو هناحبس

 عيمج نم هللا ىلا اورف دق نورقملا و المع نسحا مهمأ مهولنلل اهل ةنبز ضرالا ىلع ام |

 ريغ ىلوملا نءا اودير ملو مركلا ههجو ىوس *ىش ىلا اوتءلي لاو دوجولا ضراىف ام ١
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 ١ هاند اشي باتعالاوه وعدن ع ىهلادارم لاف اهعفانم بلحو اهماطح عمج ىلع هرظن ارصاق | ١

 | ةوعدلا هديزتال هعس ىراصقو هتمه ىبنم تناك ثيحب اسذلا ىف ,كمجاو اسد امع ضىعا

 ةيبرايرقي للا ىهه مواتسالا ةؤعدلاب نع «ىبنلاؤإ/ لالا انلغ ارارتساو جاد اتحالا هايفوع وعلا
 ام اخوسنم نوكي فيكف ةلئاقملا زاوملا طرش ةرظانملاو ٍتاوحلا نع ضارعالالب لاتقلا
 عطقاو مهلتاقو هب نوعفشإال مهناف ناهربلاو ليلدلا ةماقاب لغتشت الو مهنع ض عا ىنعملاف

 ادحا نال ابف نيبعارلاو ايندلا ىلاط ةظعومب لغتشا نه هتقو عيض مهضعب لاق مهرباد

 هللا نع ضارعالا دءبالا ايندلا لع لقال

 كنسرد نينها جي دور: 0 ظعو نكفك دوس ةجيرلد متنا

 ٍبولقلا ةحلاعمىف ىلاعت هللا .ىمأف بواقلل بيطلاك مالسلاهيلع ىنلا نا ملعا خيشلانبا لاق

 هتلازاىف نولمعتسي ال ءاذغلاب هحالع نكما اذا ضرملاناف ىضرملا ةخلاعمىف ءامطالا هيلع ام

 سما كلذاف .ىكلاو ىوقلا ءاودلا نولمعتسال فيعضلا ءاودلاب. هتلازا نكما اذاو ءاودلا
 هللا رك ذب ناف هللاالا هلال اولوق لاق ثيح بولقلا ءاذغ وه ىذلا رك ذلاب مالسلاهيلع

 مهل هللا ىضر هلثم ناك نمو ركيونا هب عيبا نوفنلارةةمطت ىا دعلاب ذا ؟يولتلا قبب

 اورظنا لق اوركفتي ملوا لاقو ليدلا مهلرك ذ هءرمالاو ركذلا ىلع لمخلاب عفت ب ل نمو

 عطقاوةلساعملا نع ضيمعا لاق مهعقتس ملاملف ديدهتلاو ديعولاب ىتأ اوعفتني ملاملف 00 الفا
 ةناتك رك فر نع لووتلانإف لئات املا ةراغا ل ىلوت نم هلوقف اصلا دسضالثل دسافلا

 طادر ملو هلوكو هناقصرئاسو هيدحوو هدوحو لئالد ىقرظنلا كرت وع ىذلا همزلم نع

 هياع وه امس مجرب الو ىفاخال تاسفتادرو: رشملاب لهل نمو رشحلا مهراكنا ىلا ةراشا

 ملف ةدئاف ءاعدلا ف قب الفهمالك هعقسالف هلوسر عبشب الف هفرعيال هللا لئالدىف رظنلا كرت

 نع دعبلا دعسام لك نا معا مث ٠ همالك ىبتنا ةلتاقملا ىلا ةعراملاو ةحلاعملا كرتالا قس

 تاماركلاو فشكلا و ىقتلاو عرولاو دهزلاب دصق نه ايندلاةابحلا نم وهف هديس ةرضح

 الا در مل نمت وهف لاملاو هاخلا لوصحو مهدنع ةرهشلاو سالالوبق تاداعلا قراوخو

 ةرمب الو للادنع هل حيد ال ذا هلاءفاو هلاوقا ةلج طك هلاوحا عيمج عاضف ايندلا ادخل

 راكب ىثاب ديز ةناخرد وج ٠ رادم ترجا مش ل

 هلام و هل ةلجاع ةرمث هناف هيلع ايئدلا لها لابقا و 0 ضعب لوصحم اذه نرتغيال و

 لاقو, رفبك امل مث ةنس فال :ةعست ىلاعت هللادنعي سلبا نارىرتالا قالي تم ةرخبآلا

 ةيويدلا باح ىف هلةلجاع ةرم ةلهملا كلت تناكف ىلاعت هللا هلهما نوثعس مون ىلا ىنرظنا
 داشرالا 3و ة ا اهراثباو ايندلا ةداراىا مولعلا رح ىفو ايندلاما ىا 5 كلذ 2

 © معلا نم مهغلبم له ايندلا ةايحلا ىلع ةدارالا رصق و ىلوتلانم هيف مهام ىلا مهادأامىا

 اىهاظ 1 ىىلاعت هلوقك داشرالاو ةوعدلا مدح 2 ىح هريع لا هءوزواجم نوداكيال

 هرابتعاب مهغابمىف ريمضلا عمو ناكم مسا غلبف نولفاغ مه ةرخ الانع معو ايندلاةالا نم

 | دئبإتلا نلعلا م كارلا قلاعبولما اعلاب دا رلاو اهيل راتعاب قيسامف :ةحارقإ نا مكن قا ْ
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 ىفوثاناالو روك ذو اوسيل ةكئالملا نا معاذ ٠ اههجوىلعا نونم ٌؤيالمهف لسرلاهب درو

 ةفرغذخا ءوضولان م غ رفاملقةالصلاو ءوضولا ىنملءف ىلا ىحوأاملواىفىنان |ليث ا ربج ثيدحلا

 هل ج رفالهنا ىلع ءانس ناسنالا نم جرفلا لحم ىا هجرفام شر ىا هجرف اهم حضنف ءاملا نم

 رظنهفو ىتا: الو ارك .ذ سبنل هلاغ لبلد: ناسنالاةرولصب :روصتؤل هلجرفال كلملا نوكو

 كلذإلاّمو ىثنخلاىف كلذب ليقاكىتالا ةل اكو رك ذلاةل اك تسيل ةل ١ هلزوكينا زوج هنال

 لععاف نم لاح » ملعنمه.:مهلامو وه رازالا نم جرفلا لباشام ىلع جرفلالمح مهضعبو جرف

 كلذ ىف نوعبشبام ىا * نوعبت نا 8 الصانولوشامب مهل لعالهلا لاحلاو مهنومسيىا نومسي
 ةكيالملا مهتدايعب ىاثلاو ةانمو ىزعلاو تاللا مهتدابعب لصتم لوالا نال راركشب سيل

 رامضالا عقومىف راهظالا هبح وليك نظلا سنج ىا * نظلاناو 8 دسافلا « نظلاالا هع

 كرديال *ىئلاةقيقح نع ةرابعوه ىذلا قحلا ناف ءانغالانم 4 أيش قا نم ىنغبال ف
 تايلمعلاىف هبدتمي ناو ةيقخلا فراعملا أشىف ه.دادتعاال نظلاو معلابالا اربتعم اك اردا
 ىنم قحلا ليقودلقملانامامدع ىلع ةلالدو نظللمذهيفوهقفلا لوصا لع لئانن/ ابل, ىتقؤياشو
 ةيقيقحو باذعلا نم مهذقنس ال مهنظ ناىا باذعلا ىنعمع قال بقو ملعلاماقم نظلاموقيال ىايلعلا

 عطقب هللاىلا ريسلا ىف داهجالاو ىعسلا ىلع نيبلاطلاو نيكلاسلا ضيرحم ةزيزعلا ةياالا هذه

 ديحوتلار ىف اوقرغيو عما نيع ىلا اواصيناولا ةيولعلا تاماقملا حيحصتو ةيلفسلا لزانملا
 ةيبسنلا ةرثكلا ةملظ ةعفادلا ةيتاذلا ةقيقحلا ةدحولا رونب ةدرجلا ىتاعملاو قئاخلا اودهشيو |

 ىذلا قحلا طاسب ىلع موك عم دوهشلا ةرضحىف نوتوافتي دارفالا نام ىلاعت هللاءامسال |
 ضعبلاق ةلبضفلا ىف اوواستل تاذلا نيع اودهشولو مهقئاقتحىف نودهشياما مهمالهف صال

 هيفرهظيىذلاو عساو لايخلا نال مهباصانم رثك ١ مهطلغ ىنايلا فشكلا باحصا رابكلا

 اذه. لاخلا ناك امتاو كلذ ءارو رخا يعبالا هنم لصحح اب عطقلا عقبالف ةفلتخلا تاليوأتلا لمتحي

 ةدرجملا ىناعملا اهو نيتقيقح نيب ىخزرب سما وه لب هسفنو ةقيقح هلتسبل هنوكل مكحلا

 هراشاىلا رظناو هسفنىف ةقيقح هلت سبل هنوكل لايخلاىف طلغلا عشب اذهلف تاسوسحلاو

 ةشنام ةروصب ليث ا ربج هانأ امل طاغلاو ةباصالال يش هنوكو ىلابخلا فشكلاىف مالسلا هيلع

 هللادنع نم نكينا مالسلاهيلع لاقف كتجوز هذه هللاقو ريرح نم ةفرسىف اهنع هللاوضر

 ةدرجملا ىناعملا قيرطب وا هلسو.سخحلا دوهعملا ىحولا قيرطب كلذ هانا ولام فالحم هضع

 | لمتحلا ددرتلاب رعشي ىذلاباوجلا كلذ لثمب باوجلا هنكمال اذا هناف لعللو نيقبلل ةجوملا

 ؤ اهنقيقحب لايخلا ةرضح هيضتقي ىذلا
 بيد بارسرب نيشنم بل كشخ شيب نيز « ارهنشتناج نيقب رحيز نك باريس
 انرك ذنعضرعا نم ةرعد نع دمحاي ضرعاف ىا ب انرك ذنع ىلوت نمت ضعاف

 رك ذملا نيرخ الاو نيلوالا مولعىلع ىوطنملا نا ءرقلاوهو هبنمؤي ملو ىنبقيلا معللدبفملا |
 ةرخ الارك ذل ميتتسم كلذناف نشب امانرك ذ نعواهمالساىلع كلاهتتالوةرخ الارومأال |

 اهب ايضار 6# ايندلا ٍةاحلا الا دري ملو امنع بورهملاو اهف بوغرملا رومالانم اهيف امو

 (ارصاق )
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 هينامرهق ىلا ريشي ةيمجتلا تالتوأتلاف و رومالا نم يما هلنوكي نا ءافتنال. ضتقم ىلاعت
 أش ناسنالا كلميال ىنعي ىويندلاو ىورخالا هتوكلمو هكلم هلك ملاعلا ىلع ىلاعت قحلا
 ةيضتقملا ىنعلا هدب فرصت تحن ةرخ الا كله لب هسفن هانكئام ليصحت نم نكمت ىتح

 نمل بهاولا مسالاب هب ةنسحلا لاعفالا و ةخلاصلا لامعالان ةرخ الا لوصح تايجومل
 بابسالةبعدتسملا ىرسسلا هدب فرصت تحن ايندلاكلمو هلامحو هفطل رهظم نوكي نا ءاشب
 ةعيبطلا ةقفاومو ةثيبلا سفنلا ةعباتمو ةئطخلال ةحتنملا ةيندلا ايندلا بح نم ايندلا لوصح
 ديزي كلذ الو هلالجو هرهق ةفص رهظم نوكي نا ءاشي نمل طسقملا همساب هلعجم ةمشللا

 تاومسلا كلم نم كو © ءاحس ى“ الم نمحرلا ىدي اتلكو هكلل»ه نم صقنس اذه الو كلم ىف

 مهطانقالبج وم مهل ةكئالملاةعافش نه مهعامطادب اوقلع امممهل طانقا 6 أيش مهتعافش ىنغتال
 ربخلاو ءا دنبالا ىلع مفرلا اهلحسريثكتلل ةديفم ةيربخكو ةيولوالا قيرطب مانصالا ةعافش نع

 ىنغتال ةكئالملا نمريثك و ىاىنءملارابتعاب كلملادارفاعم مهتعافشىف ريمضلا عمجو ةيفنملاةلمخج ا ىح
 ًايشواهنم ليلقلاوهو عفنلا نم ًايشعفنتال ىا تاقوالا نم تقوىف ءانغالا نمأش هللا دنع مهتعافش
 مهل نذؤيال هال نوعفشيال مهنا هانعم لب مهعافش عفن الف نوعفشي مهما ىنعملا سيلو ادحاوىا

 هل ازوعفشي نا « ءاشي نمل 8 ةعافشلا ف مهل هللانذأي نأ دعب نم الا ىلامت لاق اك

 رفكلا لهانم مهادع نم اماوناميالاو ديح وتلا لها نم ةعافشال الها هاريو # ىضربو 9 |

 | ٍبابىف ةكئالملا لاح ناك اذاف لزنم فلأب ةعافشلانهو لزعمب هللا نذانم مهف نايغطلاو

 قحىف عفشي حورلا كلم نا ىلا ةراشا ةباالافو مانصالا لاح مهظ اه ركذ م ةعافشلا

 ءاقيلاو ءانفلا ماقم ىلا قرتااو ةميمذلا اهفاصوا نع خالسنالا ءاجر ءوسلاب ةرامالا سفنلا

 مهللا اهماقم نم ىقرتلل اهدادعتسا مدعب ىلزالا مدقلا هماعل اهقحىف هتعافش عفنمال نكلو

 هترطف ءافصل ىهل الا ضيفلا لويقل دعتسم باحملا قيقر سفن قحىف هتءافش لش" ناالا |

 ةفلاخمو عبطلا ةقفاوم نم جورخخلاب ةيلعلا تاماقملاف قرتلل ىربكلا هتيلباق ءاَشو ىلوالا

 # ةرخ الاب نوئمؤيال نيذلا نا 8 ةعيبطلا ةفااخمو ةعيرشلا ةقفاومىف لوخدلاو عرشلا |

 | نيهزنملا « ةكئالملا نومسل  ىصاعملاو رفكلانم هنوطاعتبام ىلع باقعلا نم اهف ايو

 | بوصنم ه ىتنالا ةيمست 9 مهم دحاو لك نومسي لك ىا قالطالا ىلع ناصقنلا تام نع
 | لوق هات انب ةكمالملا مهلوقناف ىتالا ةيمست لثم ةيمست ىا فوذحم ردصم ةفص هلا ىلع |
 | ىقارغتسالا فيرءتلل ةكئالملاىف ماللاف ىثثالاب ةيمستلا هو هناحبس هتنب مهنه الك ناب مهنه |

 ةبوقعلا عاشتساو ةعاظفلاو ةعانشلاىف انأب راعشا ةرخ الاب ناعالا مدعب اهقيلعت ىفو |

 فيك لبق ناف خيشلا نبا لاق اسأر اه :نمؤيال نءالا :اهلع.ىرتجبال ثيح ةرخآالاىف

 ناكو هللادنع انؤاعفش ءالؤه نولوب اوناك مهنا عم ةرخ الاب نونمؤيال مهنا لاب نأ حصي |

 اوناك امن أب ببجا هيلع رشحم هنا نودقتعيو هربق ىلعتيملا بوكىم اوطبري نأ مهتداعنم |
 ةعاسلانظا امو مونع هلا ىكحامليلدب ءاعفش انلفناك ناف رشح النواوّس اوناكلب هب نومزحي |

 ىذلاهجو لع ةرخ الاب نوفرتعي اوناكام اضياو ىسحال هدنع ىلناىنر ىلاّبعجر نئاو ةمئاق |
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 ىسع ثراو وهنم ردق. مل كلذلو مالسبلا مهلع ءاننالا نم هثرو نمل ثرالا مكحم الا
 ءا وهلا ىلع ىشملا:هل مالسلا هيلع دّمحل ثراو وه نمو ءاملاو ها وهلاىفيثع نا مالسلا هيلع
 ةينيش ةوق بجوم ىا ءاوهلا ىف ىثمل انيَه ىسع دادزاول ثيدحلاىفو هماقم مومعل ءاملاو

 نيذلا ءالوالا رئاس نم انيَش ىوقا مالسلاةلغ نالنع نآ.اكشنالو .ئئانلا.قدض كِجو كال

 انم لولا ىنثم نا امطق اًنملعف. لسرلا نم معلا ىلواّنم هناف براقتنال ام ءا وهلا ىف نوشع

 ىسعو مالسلا هيلع ىسع نيش ىلع نيقيلا ةدايزبال ةيعبتلا قدص مكحم وه اما ءاوهلاىف

 ءاوهلا ىلع ىشملا ىلع كلذب ةردقلا هلف ءايلوالا عيمح نه مالسلا هيلع دمحل هتبعبتىف قدصا

 ىوهلا كرت نم الا ءاوهلاىف ىثمي الف ةلمحابو هسفن نم كلذ كرت ناو
 زيت لقع ةجنإ رس دنه وج - زيتس ذئاع ار سوهو ىوه

 هلع ,ههام نا ناب نم لاقتنالل لب ىنعم نم اف امو ةعطقنم ما 6# ىنءام ناسنالل ما

 ةزمهلاو الصا اعدن ىدحمال امم كلذ نا ناس ىلا مهسفن ىوهو مهمحوت ىلا الا داتسم ريغ

 نظو نيمخ نع قالكدق كلذو اهمف هريوصتو سفن ا رردقت ىنعلاو ىنألاو راكنالل

 كلما هل بذكلاراص نيمخت نع هرثك | ناك امل نكل لصا ىلع ءانبو ةيؤر نع نوكي دقو

 ةومالا نم رهليش هيبتشتو «ءانغاط كت اسننالل سنا: لاول ةفيع الا آول ا شت نقلا كف
 دو>ولا ت#لخدي داكتالىتلا اهرئاظنو ةهل الا ةعافشىف ةغرافلا مهعامطا اهلج نم ىتلا

 *  نفسلا ىهتشتال امب حايرلا ىرحم # هكردب ءرملا ىتملام لكام
 ناس كعافتش:زادرب وزوأ اهنا اررفاك :ىعي ار'ناتتنا: لمع تدنهانا ( ىشاكلا لاقو )

 لوط نم ىهتشا ام ناسنالل ما ليقو ه-ديدادن نالفو نالغ تو ارح ديوك كنا اي

 | ءانفلاوهو لامكلا دادعتسا ناسنالل نا ىلا ةراشا ةي الاىفو ريشح الو ثعبال ناو ةانحلا

 لصحي ةيناحورلاو ةينامسلا تاذللاب هلاغتشا بسب نكل ىلا هللا ةيوه ءاقيلاو هتبنانا نع

 | غاولإ/ نما مون :ةيئامل ولا ققاآؤملا:تاؤتفو اةيناتللسااقئالالااتاذ آل:تاقوالا شعب فهل

 علا هديب فطللا رهظم. قلخ نف هل قاخ امل رسي٠ لكذا هانكام لك هل ًايهتيالو هبولطم

 الي نأ كف ال ىياتكلا دي دوهنلاهرتيظؤ اكل نمو وغلا .ةريلعتم هنن" لغم نأ وادقال

 فاطالا رهظم ةسفقل

 هنشار كةييو»هذي ايقاع نكلؤار ان يامهحا قير ناقوك ا ةلان او

 صاظلاو رخ الاو لوالاوه هلوق نبدضلا عج نم ةروصولع ةيقولخم هلل امل ىنع امئاو
 مب هرس سدق زارا لئسو هتينطاب نيعىف ىهاظلاو هتنرخا نيعيف لءالاوه ىا نطابلاو

 ىفانثو ددعتم روهظلاو نيعتلاو ةدحوتم ةقيقخلا نال نيدضلا نيب عمجاب لاق هللا تفرع

 ددعلاف حدّشال ةبدرفلاو ةجوزلا ىفاش نا مك ةقلطملا ةيوهلا ةدحوىف حدشال تانيعتلا

 | ةييوبرلاباط رابتخالا هللاهحر نيسحلا لاق قلطملا نوألاىف حده ال ضابملاو داوسلا داضتو

 | «ىلوالاو ةرخ الاهللف وه مهننع مهر فظمدابع هللا ةبوقعبب-و ةيدوبعلانم جورخلاىنقلاو

 | اهل ةانيطخي والا و :ةزخ/ الاخر وغلا[ صاضتخلا:ناق' امتحن ءاذتام نانتنالل نوكي نا ءاقتنال ليعت

 ( ىلاعت )
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 ' ىهىبلا لايخلا و مهولاب ةبوشملا ةضيرملا مكلوقع اهكرداو ةفيعضلا مكماهوا اهدجوا اهل
 ىهلب ومتالو دوجوبرقلاو بنشكلا بابراو بلطلا باعصا دنع اهل سيل مكئابآ ةينرعب

 | فرصتلا ابف يكرالو ةيويندلاو ةيثاوهلاو ةسفنلا مانصالا كلتىف هللا لعجام ةدنده بشخ

 اهمافسو اهمولع ءايشالاو رضلاو .مفنلاو فطللاو رهقلاو مادعالاو داجيالاىف ءايشالا ف
 ةللالا ةسابرلا تافصلا ىلاجو ةيهلالا ءاممالا ىهاظم اهلك اهناسناو اهناومح اهتاسو اهدامح

 ناسنالا الا هلسحمال لكلا بسحم لكلاىف قحلا ىلحت ةيرهقلا و ةفيطالا ىا ةيلالهلاو

 ةاهلا اهءا متلاو ضرالا ىف هللا ةفيلخ راصو ةيعومجملا ةيلكلابسحب هيف ىلحت هناف لماكلا

 | رارسالاو ةيناحورلاقئاقحْلا كلت ءامشالاىفنودهشت امو ةيهلالا تافصلاك لت نوعشام ةماظلا

 ةينامسللا ةمزالمو ةيناويحلاتاوهشلا عارناب متْضرعا لب ردهو رح لك ىف ةعدوملا ةينابرلا
 | معساو ةينامحرلا فطاوعلا كلت دوهشو ةيناحورلا فئاطللا كلت كاردا نع ةيناملظلا

 | ىلع ةموئشملا سفنلا ىوه مرئاو فساكلا مكمحو تاموهومو دسافلا مكنظ تانوئظم

 | دينا لاقو ىهتنا أيش قلانم ىنغيال نظلا:ناو نيبملا نارسخل اوه كلذو قحلا ىضر

 | .قواؤررمم لكلاف يلاعتا نوف حز جهتازاومعتوت لاب [هلؤرلا: وكت دقت انواعو قيقا أذ اج لات
 | ىلاعت لاق مهك اردا نعقحلا ردق لجو مهرادقا وهف اوكردا امو قحلا ةقيقح كاردانع

 | ديزب ىلا نيفراعلا ناطلس ق>ىف هللاهحر ىطساولا أرتجا كلذلو هردققح هللا اوردق امو

 لاقو مهوتلا ىلع تام ديزي ونا ىتح مهوتلا ىلع اونام مهلك هلوش هرس سدق ىئاطسبلا
 | ىثاوغىف ودبت ىتلا لِساخلاو لاكشالا نم هللاب ةرغلا لها ىوغي امم رذحا لقاعاي ىلقبلا

 | توكلملا ملاع اما نوعديو بولقلا رداونو بويغلا تافشاكم امنا نوبسحب مهو مهتنمدا
 الكشا مهدنع روصت ىتلا ممطايش لِاخمو مهسوفن ءاوها الا نوعش امو توربحلا راوناو

 | نيلها+لا ةبحو ىحاص اي كايا لاثغلاو لاكشالا نع هزنم ىتدارو ىلا :اهنا مهلنونسزيو الاثكو

 ةفوشكع تدسلو ءالوالل قدح هللا ةدهاشمو هللا ةدهاشم اننامزىف نوعدب نيذلا مقلع

 ناك ام اياو ضارتعاوا نوعبش لعاف نم لاح « ىدهلا مرنم متءاج دقلو © ءادعالل

 | ىا نم امهعابتا ناف مهلاخل حيبقت ةدايزو سفنلا ىوهو نظلا عامسا نالطبل دك أت هيفف

 نأ ءرقلا ىدهلاف حبقا باتكلا لازناو لوسرلا لاسراب هللاءاده نميو حسبق ناك صخش

 | ةطساو» لوعجملا ريغلاىرطفلا مهدادعتسا داسفا ىلا ةراشا هبفو امه اودتم ملو لوسرلاو |

 مهناف ةيعيبطلا ةيناملظلا ىثاوغلاىف مهك امهاو ةيرصنعلا ةيناويحلا تافصلا سيالع موسيلت |

 | رئاسو نآءرقلاو مالسلا هيلع ىتلاوهو هتابجومو ىدهلا بابسا مرنم مهءاج نا عم

 | ةعباتم اولغتشا هتلاسر ةحصو هتوس قدص ىلع ةلادلا ةنهابلا قراوخلاو ةرهاظلا تازحعملا

 مو:ىفالا مهءاجام مهاده نال كلذو ىلو ملاوىلولا ىلاهجوتلا نعاوض سعاو ىوهلاةقفاومو سفنلا

 ٠ دبالا مون ىلا روننم هل اف لزالا موبىف ارون هل هللال مجم مل نمو لزالا موب ىفال ائدلا |
 ةمارك ىلوا سل رابكلا ضءِب لاق ىدهلل ةعباتمللانم دب الف ىوهلا دض .ىدهلا نا ملعاو ٠
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 - ( للادحر ىبرملا لاق ) دحا اًوفك هل.

 وب تام وس همهرد وا دوب وج ىت تنسيب هادوتوا تانم و تال ىنرغم دوجو دوب

 نادنزرف ارامش ايا ةيسزافلاب ىنعملاو لوالاخبب وتلا ىلعهبم خيبوت هي ىتالاهلوركذلامكلأ

 # نذا »© ةيماهفتسالا ةلجللا نم ةمهفنملاةمسقلا ىلا ةراشا## كلت ف هدام ارادخ مو دنشابرت |

 نوفكتتستامىلاعت هلملعج ثيحةحوعم ةرئاج ىا ## ىزيض ةمسق ف دشابنينج هك ماكنما

 زيضي مكحلا ف زاضنم داضلا مغب ىزيض هلصا ناىعي رولا وهو يصلان م ىلعف ىهو هنم
 ضييلا ىف لعف امك ءايلاماستل هؤافرسك نكل هصقنو هسخن ىا هزيضي هقح هزاضوراج ىا ازيض |

 تأب مرسكلاب ىلعف نال كلذو رمحا عم ىف ري ضيب | عمج هال ءابلامضب ! ضِس هلصاناف '

 ىنعي ضعب نود صهاظلا ضعس كانفلا مهصيصخ و ميك رش راكنتساوىىلا 0 فصولاىف

 ىتنانولعجمو هيلع ةيناملظلامكسوفن ةملظ ءاليتساب ايم ناك ناو مكل حوراارك ذ نوصصخم أ
 لوقب امع هللاىلاعت هل اكيرش اهيهاونو اهرماوا دايقناو اهمتادارم عابتاو اهتيدوبعف سفنلا ١

 ةمسقال رئالاو روجلا ةمسقالا اذهام سكعلابو لدعلا عضوم روجلا اوعضو نيذلا نوملاظلا
 اموعدت ىتلا ةيهولالا رايتعاب مانصالا ام ىا مانصالل ريمضلا # ىه ناي لداعلا و لدعلا

 هم ”ىنام ىا تايحسم اهتم سبل ةضخحم ءامسا ىا هم ءامساالا © هلالامساقالطا رابتعاب ىا

 ةماخفو حدملاب رعشياع بقلموه نم رقحت ناتدرأ اذا اك الصا ام ”ىش ةيهولالا ىنعم نه هنع

 (ىاجلاىلوملا لاق ) مسالا وهام لوقت ناشلا
 تراستارف 1 وكك الفلل انتسب قلاما نانخامح <ةديل كلودز: بقل ارد تكا ءاح للهم هد نم

 ( نامزلا ءاا مذىف لاق و )
 بائذ ىف باش وا بايت ىف ٍبائذ مه ٠ عابس لعف ناشلعف نانا لكش ناشبالكش

 ىنعملا و ماتصالل ال اهل اهريمض و ءامسال ةفص ه6 اهومتبمس © ءاعدالا ىلع لمخلا زوج و

 تسبق اذاف ىمسملا و مسالا نيب ةبسن ةمستلا ناف ءامسا اهل ملعج ال ءامسا اهومتاعج
 مسالل ىمسم هلعج اهانعف ىمسملا ىلا تسبق اذا و ىمسملل امسا هلمج اهانعش مسالا ىلا ظ

 ىلا *ءانشلطالا» كلت ناحل ئىهتكللا ضارغت ةزيغ نما لوالا-ىتملا"اثتههنرثخلا امانو

 اثنا الا: هواك نم نو دعا ىلاعتا'ةلاؤقىف: م افطق تانهشسم انهل نسل ةدزرحم ءايما:ةهلا اهتومسي

 كاملا شع ةللاخراساألا ارقام 6٠١ ةركشنلا ىجتلتال «ةنوكعل تايم ادلان» ؟ناال“اسوقتيماس
 ةحصب ىا هي ام هللالزنا امله ةلطابلا مكئاوعا ىضتقع م ْاباو مثلا # اهومتعضو

 ةقازتعالا و *ملا اكمل الازز لونا ,نا ةْرَقْلا عليج هن نوقلعتت نادر # ناطاس نم 0 اهضييسلا

 ىضتقا مهحئابق دادعت 0 ناذيالل ةييغلا ىلا تافتلا 6 نوعبتب نا 8 ديد_هتلاب لزت هناف

 اهجومي لمعلاو ةيمستل 57 ايف نوءيتام مهريغل مهمايانج ةياكحو مهنع ضارعالا |

 هيمشت ىا # سفنالا ىو 0 الطاب اهونىت> هيلع مهام نا مهون الا 6 نظلا الا هه

 وهو ةفاضالال ادب ماللاو فلالاو ةيردصم اهنوك زوجيو ةلودوم اف ءوسلاب ةرامالا مهسفنا

 ةلالطبا اهن اهنودبعت ىلا مانصالا هذه تسيل لوشب ةيمجنلا تالي ؛وأتلافو ن :انلا لع :فوطعم

 (اهل)
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 اهلحتمدهو اهلتقف لوس اهرضف كياصع ضعي كيود ةانئم نداسلا اهل لاقف اهردص برضت

 | ةفص ىرخالاو امهتثلاث اهنا لع امهلع تفطع امل امنال اديك أت ةثلاثلاب ةانم 52
 | ءافعضلا ىف لمعتست ىرخالان ال ةليلذإا ةريقحلا ةانمىا رادقملا ةعضولا ةرخأتملاهَو اهل مذ
 / ىرخالا خيشلا نبا لاق مهانسؤرل مهؤافعض ىا مهالوال مهارخا تلاق ىلاعت هلوقك
 | ةرياغملا ىلا لامعتسالاىفلقن دوجولاىف رخأتلا نه لصالا ىف وهو ءاخلا حتفب رخآالا ثينأت
 ىنءملا اذه ىلع ةياالاىف ىرخالا لمح حصي الو هل تبثا اهف هفوصوم عم كارتشالا عم

 | لمح كلذإف اهنع ازارتحاىرخالاب فصوت ىتح ةثلان ةانم اهنوك ىف ةانا ةكراشمالذا ىفرعلا

 | نوكتفىزءلاوتالل مهدنع مدقتلاو ةيلوالا نوكمت نا زوجدقو ىهتنا روكذملا ىنعملا ىلع
 ةانمنه فرشا تابنلا ماسقا نم امنوكل ىهو ةرحش ىزعلا نا ىنعي ىترلا رخأتلا نم .ةان»
 اوامجي نأ اودارأ نيكرشملا نا لاهو ةينر اهنع ةرخأتم ىهف دامحو ةرخص ىه ىلا

 تاللا مدل ىلع ىرخطل هللا اهنم ادحاو اوعمسي نأ اودارأف. تدخلا ءامسالا نم ميدل

 ادحاو انومتي نإ اودارأو ىزملار تسل نع قرف نيزملا هاهم رادج وامك نأ ايفا ليو

 | ءاهلا هم اوفذحف هءاللا تاللا لصا بغارلا لاقو ةانملا مهتتل أ ىلع رخل نانملا اهن»

 ىف هللاىلا هب. برقتس اب اصتخم هواعجو هللا نع هروصق ىلع اهب هوثناف هيف ءاتلا اولخداو

 نمسب جاجيحلا قيوسلا تلي ناك لجرل تاللا ىا مسالا اذه لبصا نلبي لقو مهنعز
 ذختا تام املف مسومه لكىف هماعطاب لجرلا كلذ مظعت برعلا تناكو اومدق اذا طقاو

 ةرخصلا كلت اودع نأ الا مهم مالا حنس مث اكسنه قيولا هيف تلي ناك ىذلا هدعقم

 نم هنيثك كلذ :نكراذ قيونلا تلق نعا تاللااهومسو امض اهولتمو ايلع نعش ناك كزالا

 هيأزةدقورهنم ءاتلارىل تاللارددشبب نم .ةءازق. لعب اذهرور نتن وسفتلاو رراشالاب قررا
 مهتدابعنم رك ذام عه اوناك مهما مث سوماقلاىف امك ةعامحو ةمركعوسابعن/ا ديدشتلاب ىا

 ةزمهلاو متارفأ اتيكستو اخون مهل ليقف هللا تانب مانصالا كلتو ةكئتالملا نا نولوش اهل
 ةافانملا ةياغ اهل ةيفانملا هللا نوؤشنم رك ذام ىلع ةيؤرلا سرت ىلا هم>وتل ءافلاو راكنالل

 لاك رايثآ نم معمسام تيقعأ ىنعلاف هلع لالا وةلالدإ فوز ىاثلاباهلوعتم وز ةيلكر وهو
 ىلعالا ”الملاىف هما ذاشنو هنردق ماكحاو هنتوربجو هلالجو هتوكلم و لمىف هللا ةمظع

 اوناك مهضعب لاق ىلاعت هلت انس اهبراقح ةياغ عم مانصالا هذه متأر امهنيب امو ىرثلاتح امو

 مانصالاهذهوا ىلاعت هتان نه تاينجاهطوتسا مانصالا هذهو هللاتانب ةكئالملازا نولوش
 مص مانصالا ةدبع بطاخي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ىلاعت هتانب نه ىتلا ةكئالملا لك ايه
 بتارملاىدىف ةعقاولا ةريقحلا ةسيسخلا ةيندلا ايندلا ةانموىوهلا ىرنع ممصو سفنلا تال

 | مكتهل | لاح نعىنوربخا مهملع ادرو مهلا راكنا مهنه مهفتسيو اهردق ةءاندواهعضو ةسل |

 | ةيهلالا تافص نم ةفص اهبف متدجو , لله اهتيدوبع ىلع ميكو تادويعم اهوعذخا تلا

 مكتبم ولظ ةياغل ةهلا اهومذخما لب هللاوال اهلاثماو رضلاو عفنلاو مادعالاو داجمالا نم

 | نك مو دلوب ملو دلي ىذلا دمصلا دحالا دحاولا هلالإب مكتيلوهج ةياهنو مكسفنا ىلع
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 ياو ديت هاب ةياحور هلفممو يولع هلك اغلا ةاخ هدام ”هابخ تراس تح
 | كالفالا تقلخ امل كالول لاقو نيملاعلل ةمحر الا كانلسرأ امو لاق ام هيناسناو هيناومحو
 | ةيبيغلإتامولعملا عب اطيح هملع راص اذكو ىنم نونمؤملاو هللانم ان أ مالسلاهيلع لاقو

 اهدرب تدجوف ىفثك ىلع هفك عضوفلاق هنا ةكئالملا ماصتخا ثيدحىف ءاج امك ةيتوكلملا |

 ةيودق لردك جراوكسإ اناوإ ناك/ام مع ةياور ىفو نيرخ ”الاو نيلوالا لع تملعف ىبدُ نيب

 اف متوصحو مهماطيح برخو ةرساك الا باقر فيسلاب برضو ةربابجلا قانعا اه رسك

 ةفيلخ هتفالخو هتيعبتب مدا راص ىطاحالا ىلكلا ىبما ىلحتلا اذه ةكرببو اوهبالو نيش
 | ٌول'التت ةكئالملا للادحساو ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىتا زيزعلا هءاتك ىف ربخا مك ملاعلا

 باوج ماللا ىربكلا هبر تالا نم ىأر دقل هلوق قيقحت اذه مدا هجو ىف ىنادحولا هرون

 موشإ الام ماظعلا هنايآ ن م هباحبس ءارأ هللادمح ر ىلقيلا لاقو ٠ ىهتنا ةدب نم نهو مسقلا

 قنبر ارت ابل زمازو ةعلملا| مزأب «تالؤو مديقللارهلع وطتعملا هئار اوس دج اهتؤو

 تاي آلا كلتو تاي الاىف تافصلا راونا زوربب كلذو ىربكلا هير تايآ نم ىأر دقل لاق

 ريكي مل تافصلاو تاذلا رحب ىف هقارغتسسا لاك نم ناكف اهتبؤرىف قرغتسال دحا اهأرول
 هلحم ولعو هتمه ريكل هئيع ىف ربكت ف تاي الا ىأر ءاطع نبا لاق تاياالا ةيؤر. هيلع

 متأرفأ# اهنع رابخالا نع ربك ام ةبحلا تامالعزم دهاشر فعج لاق لاعتملاريبكلاب هلاصتالو
 فئاطلاب فيقثل تناك تاللاف مهل تناك مانصا ىه 4 ىرخالا ةثلاثلا ةانم و ىزعلاو تاللا

 اهكرحتل افلا واولا تيلقف ةول تيقبف نينك اسلا ءاقتلال تفذح و ءايلا تنكساف ةيول هلصا

 تناكو ام نوفوطيو الع نوولي اوناك مءالىولنم ةلعف ىهف ةال تراصف اهلبقام حاتفناو

 لع تس انا قابنككلا رار طتخمناذه>كلق نافآ#ىفملا-ئدعس كاقاىدا ةزوض-ّلغ
 مسن الت لق ةداملا كلت نم نوكت نا زو الف ءاتلاب اماع نوفقيف نوقايلا اماو ءاهلاب ةاللا

 تناك نعالا ثين أت ىزعلاو ىهتنا ريغال ةباتكلا ةروصل ةااسم ءاه نوفَش امنا مهناف كلذ
 اهعطقؤ ديلولا نيدلاخ م وهيلع هللاىلص هللالوسرثعبف امودعي اوناك ةرمس ىهو نافطغل

 ةناطيش اهلصا: نه تجرخف كلاهأدق هللاَتيأزىلا كناحبسال كبارفك ىزعاي لوقن وهو

 اهلتق تح فيسلاب امرضي دلاخ لعفم لولون' ىهو اهسأر ىلع اهدب ةعضاو اهرعش ةرشان
 ةرمسوا مص ىزعلا سوماقلا ىفو ادبا ديعت نأ كل“ لاقف ماللا هلع هللالوسر ربخاف

 ىنب لايما ةعستب ناتسبلا ىلاقسع تاذ قوف دعسا نب ملاظ اهذخمانه لوا نافطغ اهديع |

 مدهف ديول نب دلاخ هللالوسر اهلا ثعبفتوصلا اهف نوعمي اوناكو اسب هامسو اتي اهءاع

 كسانملا ءامد نال ةائم اهتم ةعاردخ وبا كخهلد هوجو داموا قهذنا/ هولا و وجعا _ تيل

 لبر: جرريلاوابلط والا: ناك[ مس ماهل ويغلا/ناسللا فاو قم انهو: قارن ىان ادلع قكأ |
 مده ةان٠ ىلا اسراف نبرشعىف هنع هللاوضر ىلبشالا ديز نب دعس :مالسلا هلع هللالوسر |

 كاذو تنا.لاق ةانم مده لاق ديرتام دءسل نداسلا لاق ممصلا كلذ ىلا اولصو املف اهلح

 ليوا وعدت سأرلا: ةركاث احول ةنايرع ةأرما هيلا تحيزخيف مصل ١ كلذ ىلا ع لبقأف

 ( برضن )
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 : 0 | لخداو اهف اوناك نيذلا ةربابجلا ىلع رهظو ماشلا ةوزغب سما نيح ىسوم ةلاح هبشنت ةلاحم
 مالسلاهيلع هللا ل وسر !نغ كلذكو مهودع كالها دعب هنم اوجرخ ىذلا دليلا ليثا رسا ىب

 غنا هلو ةييرطا لع لباطع تح لدنجلا ةقود ع تر انو ءاحلا م
 مهاربال ةعباسلا ءامسلاىف هؤاقل 2 هنم اوجرخىذلا دايلاهباهصالخداو ةكم حتتفاو اريسا هب

 ومعلا تننلاو هنلا ءارهظا:دنْمم_ رؤومشملا كيلا دنع هأو ةلا"اهاَذَحْلا نتنكدل"'مالثلاأةللغ

 ةصكلا ىب ىذلاوه مهاربا نا مك ةكئالملا جحم هيلاو اهلباقمو اما زاب ىا ةبعكلا لابح

 تبلاىلا همح مالسلا هيلع ىتلا لاوحا رخآ نا ةيناثلا ةمكحلاو اهلا جحلاب سانلاىف نذاو

 مالسلا هيلع مهاربا ةيؤرو نيملسملا نم افلا نيعبس نم وح ماعلا كلذ هعم جحو مارحلا

 اامالا لاق 9 ةيعكلا دعاوقل عفارلاو هيلا ىعادلا هنال جحلاب نذؤت لباواتلا لقا 5ع

 هفو هللا تانا أر اعاو عوضا ةلل هللارب مالسلا هيلع ادمح نا .ىلع لد هب ل نا

 ناحبس وخأآ عضوه ىف لاقو تاي الا ة ةيؤر انهه جارعملا ة ةصق مخ هبا ةلالدلا هحووف الخ

 نكميام مظعا كلذ ناكل أرب ناك ولو نهال“ م !هيرتل لاق نأ: ىلإ كالا تطب لي أكا ليتنلا

 ةلمتشمت اي الا ةيؤر ريقفلا لوش ٠ ىهّسا جارعملا ةصق هب محب نأ هقح ناكف ةماركلا نم

 كاردالاو ةيؤرلا رذعتت اهتاكوكفلا ىف هنع هللاىوضر ريبكلا خيشلالاق ام ىلاعتةللا ةيؤر ىلع

 ةياححم ءارو نم و ىهاظملاىف اماف تافاضالاو بسنلاو ىهاظملا نع تاذلا درجم راشعاب

 لبق م نكمي كاردالاف بتارملا

 ىهتنا * انكما مغ قيقرب تستك ااذاذف * اههجو كءالتجا كعنت سمشلاك *
 قاوفةينؤكيلملا"تاينتالا' كلي تناك“ انلف؟ خلاعت هللا دا را( كاي الا" ةءازا7 "نتا" امأ"و

 دهاشملا و بتارملا عيمجىف ةيؤرلا هل لمكيل دهاشملا كلت ىف ىلاعت هدهشا ةيكلملا تاي الا
 هنغ دلتا“ ةارقق اهنعأ بلح كتلطاال نانا ىلع انهو ومالا ناكل نذر

 تاي الا اما ىرغصو ىربك تايا ىلاعت هللانا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ههجو هيرب الو
 ةردقلاو ملعلا و ةايحلاك ةعبسلا ةمئالاب موقلادنع ةامسملا ةيلزالا ةعدقلاتافصلا ىهف ىربكلا

 ىلاعت هللالاق ىتلا ةيهلالا ءامسالا ىه ىرغصلا تاي الاو مالكلاو رصيلاو عمسلاو ةدارالاو

 ااددانشح كافضطلاءقال- ىرعطلاب اةساتلا وب ىديكلاب لآلة اهو لاضشطلا»» عقال 81

 أ ةودقلا-لاازاداقلاو معلا ىلا ملعلاو ةاياىلا دوجولا ىف عجرب ىحلاْا م اهعحايم ءاهمالا

 ١ هاظم لاعفالاو لامفالا ىلا دو>ولاىف جل ىلا نا ا افصلا ىهاظم ءامسالا نالو |

 نه 3-0 ناو ىرغصلا ود قدريكتلاب 507 لاعفالا صهاظم راك ل ءامسالا ا

 | دوهش نالىئسحلاءامسالا هلف اوعدت امايا نمحرلا اوعداوا هللا اوعدا لق ىلاعت لاق اك هللاتايآ
 "املا ةفصب .ءدشلا لج اذا: ىلاطت للا 'نآل ئرقصلا تاي الا دوش مازلشدرا قربك [تايلا
 نا ىنعملا صيخلت هبيردق اردق هملعل املع هنا اح ريصاي نا ديعلل ناكل ةردقلاو معلا و

 | 3 ةينادرفلا رونىف جرداو ةينادحولا ةعبلجا .ءاهس :لللا هب جاع ام سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 | وح لا .ةهاعب 1 بنغلا حيافم ىف ىلا ئيربكلا تافصلا ٠ كه ةرو يصل هذان هب احس قحلا
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 اره نرجوا رك اوهرب رع( اكرام: الجر نوكي هناف مالسلا هيلع ىسيع ىأر نمو هقفلا

 لالا فيفخ لزب مل هوركم هايؤرف سلو مسو هيلع هللاىلص انين ىأر نمو هللا ىضرف

 مالسلا هيلع هأر نمو اورصن نيمولظم موق ضرا ىفوا تبصخا بدج ضراف هأر ناو
 ناك ةنارويصن انولعم[ناكذاَو هنسد هللا ىضق انودم ناك ناو همخ بهذ امومغم ناك ناف

 ارسعم ناك ناو املاس هلها ىلا عجر اساغ ناك .نا ؤ قتعا ادبع ناك نا و قلطا اسوم

 هنماو هللا مرخ ةكمو ةكمب ناك ءارسالا ثيدحو ىلاعت هللاءافش اضيرم ناك ناو هللاءانغا

 مالسلاهيلع مدا ناك ءايبنالا نم مالسلا هيلع ءأرنم لوأف هتبب ابف نال هللا ناربج اهناطقو
 ىلوالا ةلاخلا اهمشق ةصقلا هذهو اهنم هودعسيلبا هجرخأف هراوجو هللا نماىف ناك ىذلا

 كلذ هبركو هتبب راوجو هللا مرح نم هؤادعا هجرخا نيح مالسلا هيلع ىنلا لاوحانم

 رجافلاو ربلا هتيرذ حاوزا هيلع ضرعت مدا نا عم مدا ةصق اذهىف هتصق تبشأف همغو

 الو ءامسلاىف جلتال ءاقشلا لها حاورا نال نيقيرفلا ىرب ثيحح ايندلا ءامسلا ف ناكف مهنم

 اما دويملاب نانحتمملا امه و مالسلا امهلع حيو ىسع ةيناثلاف ىأر مث اماونا مهل حتفت

 .مالسلا هيلع ىحب اماو هللا هعفرف هلتَش اومهو هتذاو دوهلا هتنذكتف مالسلا هلع ىسع

 تناكو ناحتمالا نم هيساث ةلاح ىلا راص ةئدملا ىلا هلاقتنا دعب مالسلا هلع هللا لوسرو هولتتف

 ىجن م هللاءاحنف هولتقيل هيلع ةرخصلا ءاقلاب اومهو هيلع اورهاظو هوذا دوبلاب ابذ هتنحم

 توملادنعلاق ا" هرها تعطق ىت> هدواعت ةلكالاكلت لزت مف ةاشلاىف هومس مش 5250

 ( ىوتثملا فو )

 ايبرالاونولتع دما مزالزاو انك راك نبأ زع شارت الغش نوح
 هللاب ىنغتسا نمو لاذبالا ىلا للم ةلذب ايندلا هللاهمحر نسال ددعس نع رؤي امو

 هبشت ةئلاث ةلاح نذؤي هناف ةثلاثلا ءامسلاىف مالسلا هيلع فسويل هؤاَقل اماو سانلا هيلا رقتفا

 مهينارهظنيب نم هوجرخأ امدعب هتوخأب رفظ فسوب نا كلذو مالسلا هيلع فسوب ةلاح

 ةلمح رد مون رسا مالسلا هيلع اننن كلذكو ةي الا مويلا مكيلع بيرثتال لاقو مهنع حفصف

 مث هادق نم مهنمو قلطا نم ه مهنف ليقع همس نباو سانعلا هم مهف هوجرخا نيذلا هبراقا نم

 مكيلع بيرثتال فسوب ىخا لاقام لوقا مهل لاقف مهعمف عبفلا ماع كلذ دعب مهلع رهظ

 سيرداو ايلع اناكم هللاءامس ىذلا ناكملا وهو ةعبارلا ءامسلاف مالسلا هيلع سيردال ءؤاقل من

 جا! ءالبل هلع هنأعي واغاوهو]ةعبار قل امكن انذزؤم كلذ اناكف مقلب طخلا هللا ءانا نم لوا
 نيح مورلا كلم دنع وهو نايفسوبا لاق ىتح هتعاطىلا مهوعدب مهلا بتكو كولملا فاخا

 سما سما دقل جربزو لحبسك لقره فوخ نم ىأرزام ىأرو مالسلاهيلع ىنلا باتك هءاج
 كولم عيمج ىلا قلاب هيلع بتكو رفصالا ىلا نبا كلم هفاخم حبصا نيح ةشنك ىبا ننا

 ىدهاو هن داه نم مومو نامع كالمو فشقختلاب ىثاحتلاك هند ىبع هعس | ند مهش ضرالا ا

 ماقم اذهف هب هللا هرفظاف هيلعىصعت نم مهنمو رصم ناطاس سقوقملاولقر رهك هفحتاو هيلا |

 نذؤي مياس مبلغ( قيوللو ةيواخلا كولا هؤاقلو سيردا ىنوا اموحم ىل 5-5 مقلايمل طخو ىهل 6



 مجنلا ةروس هه "ه٠ #©#

 ئازاتبكاَوُنلا تدك كنب نك

 ماك زاب هديد وج مييوت لاك همه .٠ ماك زاز وناب نوج ددرك ركاذ مث همه
 ©  نويع ىلكف هتلمأاتوا © .بولق ىلكف هركذن نا ©

 دونا تف رون» ىواب تشك زاب تاجانه :تارشحلا نوح ألبا ةرعاول زهد هئفكف

 ترضحزا نوج مالسلا هيلعؤطصم زاب تشك انيبان تيدا ىورد هكره مرجالتمظعو
 ماقم نآ دوزفسوا ”ىبانس ديركت ىورب هكرهات دون سنراون  ىواي تشك زاب تادهاشم

 هللابو ىا  ىربكلا هير تايا نمىأر دقل 98 نيكمم بابرا ماقم نباو تسا نيوكت لها
 بئاجت نم ىرأف اهامظعو اهاربك ىه ىتلا تاي الا جارعملا ةليل مالسلا هيلع دم ىأر دقل

 ةلكو اذ ىلع تمدق لاح هبر تايا نم هلوقف ةرابعلا قاطن هب طيح الام توكلملاو كلملا
 نا ىلع ضيعبتلا ىلع لمحت مل اذإو ةغلابملاو مظعتلا وهو ماقملا مارمل بسانملا هنال ناببلل نه

 اهظع ايش ىا فوذحم لوعفملاو تان الل ةفص ىربكلا نوكي نا زويو لوعفملاوه نوكي
 عباسلا ةليل ءارسالا ناكو شفخالا بهذم ىلع ىنعي ةديزمنم نوكي ناو هبر تايا نه |

 ةزجيلا» لبق اءؤبتلا هزم هزم ةينالا !ةنعبلا ىف رتككالا_ةيلعان# رعبا شو تاور تلاوو
 ةونتلا م ةسماخلا ةتلبلا فك لزتا ةرووسلا/اوذعر نان لاكلاب هيف قانا كلاش وراك لفي

 رضخا افرفر ةليللا كلت رصبا ىا مالسلا هيلع ىأر نورسفملالاق ةروسلا لوا ىف سمام ىلع
 ةطيسلا هتمه ةروص وهو طاسيلافرفرلاو ىهتالا ةردس زواجو هيلع سلخ ءامسلا قفا دس |

 الا هيلا لصي الو طيسبلا ملاعلا رفسيف مالسلا هيلع هبال الطم قاف الاب ةطبملا ةضيرعلا |
 مالسلا هيلع هدعن ىف هنع هللاىذر ناسح لاق دقو هلثم ةمهلا ولع هل نه |

 يب. ةيوهدلا م !لجلا»ئدرعقلا ةتعاوراجا يب اهاراكتلا ىبسنمال مح دهلا يع |

 | قاغالالعآلا نانا انو ىوأملا ةنجؤأ ميثم ةركلاو.ةكنازللا" كقول يقلل كلنا أوو

 | راصبالا هيفراحمو راكفالا هنع زحمي امو راونالاو مظلاو نايفطلا نعل نارينلا ىف امو
 | ليلج قيقد سما ىلا ىن لكب ةراشا مالسلا مولع ءايبنالانه تاومسلاىف آرام كلذ نو

 اذهىف لوقا ىذلاو فنالا ضورلاىف هنللهمحر ىل.هسلا مساقلاون ا ماهالا لاق ةفيرش ةلاحو

 ةنيعب انا: ىأز: نا نؤلوش تريدتلا له اؤت وللا رع نم هناف ريبعتلا لع نم همهف ذخام نا ا
 | رومالا نم كلذ ريغوا ءاخروا ةدشىف ىلا كلذ: لاح نم هيشي ام نذؤت هايؤر:ناف.مانملاىف

 | ىلع ناكمىف مالسلا هلع مدأ ىأر نم الثم ثيدحلاو نا ءرقلاىف ءايبنالا نع اهم ربخا ىبلا

 | ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىبا ىلاعت هلوقل امنع اكمل» كلم الها ةبالولل ناكو هلامحو هنسح

 | رفظي مث سانلانم ىذاو ةدش هبيصيو اليوط اشيع شيمي هناف مالسلاهيلع احون ىأر نمو
 هلاتنو هنا دعا ىلع رضتتو محلا قزريو ءابا تعي هناف مالسلا هيلع مهاربا ىأرنهو مع

 مظيو هيلع بذكي هباف مالسلا هيلع فسوب ىأر نمو ارصنن م زئاجت كله نم ةدغاؤأ لوله

 هللاناف مالسلا امهاع نورهو ىسوم ىار نمو رفظيو اكلم كلم مب سبحبو ةدش هلانبو

 أ قزريوا كالملاوا ءاضقلا ىلب هيأف مالاثللا هياع ناماس ئازر لمَ ادذع ارامح هات ىلع كله
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 امو # ءارامع ليه ىندا مالسلا هيلع هللالوسر رصب لامام ىا ةماقتسالا نع ليملا غيزلا
 احرص انايثا هتيثا لب ىصخمال ام ةلهذملا رومالانم كانه دهاشام عم زواحت امو ## ىنط

 يآ لوقلا انو ةاقان غلام لاقل قينلقت ةيؤررإ تناك ولو ةظقن كلذ. نأ. ىضنت د .خيززلا مدعي

 قشاكلا لاق ) ةمودعم اهنه ىهوةنسرقلانم هلدب الف هلق رصب رصبلاب 000 زوج

 تقي دكر درو اكليل كلن تقلا راواييخخو مالسلا هي هيلع دمحم مشج دركت ليم ( هب الا ىنغم ف

 ولعو بدا نسحب تسترضح نأ شياتس تبا نيرد اربو نتسيركت دوب ررقم هكيدحزا
 زجم لد ٌةديدو ةتلكعفس كلاسك تناازذدنا مرد جيبه رب تافتلا وناربإ كش ناؤدا هل تمه

 دوشكن ىهلا لاوزىب لامح ُهدهاشم

 غراب ىو دوك اماكن, غار هدب غازام لك, (هدلكا هالي دارو

 زار ٌهدربو زان ةهلحح الا زاورب شرع قارب دئاريم |

 تساوخ لد هنآ ديدب هدر, ىل ٠ تساخرب هديدرْشز هدرب سب

 ىذلا ىلكتلا رقفلا ةقيقح ماقمم مالسلا هيلع ىنلا ققحم ىلا نينا ةيمحتلا تاليوأتلاىفو

 جر نان. مخفاو مظعا:رقف ىاو ىرخف ازقفلا «لقزهنال/ءا وطالع ”قالفملا مزاخس اوه ١
 لاَش ىتح هديس تافصإ رهظيو قيقحلا دوجولاب موش و ىزاجللا ىلكلا هدوجو نع ديلا |

 اهفراخزو اهتليزو ايندلا كلم ىلا ىنامسجلا كلم رصب لامام ىنعي هريغ دبعال ىا هللادبع هل

 امايرقو اهناجردو اهميعنو ةرخ آلا ملاعىلا ىناحورلا هتوكلم رظن ىفطامو اهلامو اههاجو |
 هامش 3ع طراوطسقوءاراؤتق ريغ ورخ .ايقيقتك اها تحبو ايلك ا  اهم ضخما اوعلا دكا ”لث ابا ضو ١١
 نيع غازام اضياو ةيئافصلا هنالزنت كتاوضاوةلباذلا تال كئاعو_ هتاقس وان تاو: لوبا ١

 هورشيااهماق :ناباكج :هتالزنم !لكمآ سو ا ةيقاثنلا ) .ةداكم قلاب تاق ءةيسا تالا: :ةرتكلا ىلا !مهاظ

 ةياالا هذه هللاهمحر ىلقبلا لاقو مدنتالاو مهفاف نيتيثرملا دوجوب هملع ةطاحالو نيترملا

 رصبلا ضع كانه رك ذام كلذلو هللانود *ىش نكي مل ىلوالا ةيؤرلاىفنال ةيساثلا ةيؤرلاىف

 ليدل نتوجك, مالسلا زيلع :ىفاوز راطربسالاطعفشك ف ةوعءلضففلاو , فارتعلا بل« ناك نااوأ هنود

 ناوان نود سلي ديدادباوج لام قل تريع ماصمصب اروأ كللا رظنا ىبرا . تساؤخ

 مالسلا:ةيلع:ؤطصع توت نود زاب دما ديداو كيلا“ تين تمارغب: تشك لاوس .نا هدر

 تدك" لات نابزب تسلا داوخ ةديدرب ىفط |

 زيزع راي ىاون ترإيز زوران ٠ زين ماشكتو شيوخ مشح مدن رب

 ا ىلع لدتساو اهزواح امو اهم نمو اهتؤرب يا قل بئاحعلا 0 لدع اموا انقسم

 ا ري لا لع 5 ذا هير ةدهاشم ىلا هقوشو ةماقتسالا لحىف بيلا نيك“ لام نم اذهو

 | تاب هاد 3اذمل ىا ا ةنايشلكاةرد كينبع ندعال تربع ىاموت اريو هديد ديسر |

 | امو رصبلا غازام ترع ةباصع رتهم يصد قلك تيراعباب :ركأب ركيد ىهاوخ ارام هديد

 ار ةنهانكا انة لالحلاو لامجاوذ لالج و لامج ت تشك ترضح رم ذاح نوج مرجالا

 د (
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 هتاليوأت ىف هللاهحر نيدلاممحت لاقو ناهذالا ميقات باتك ىف انضيا خبشلا هلاق:اذك مدا |
 قدص دعقمىف مهن انا نع نوةشاعلا نيناحلا ام نحسي ىتلا ةيلءلا ةنلانا ىلا ريشي

 ةامسملا ةيدحاولا ةرحشلاب ةرهاظلا ةيوهلا ىلا ةراشا اهدنع هلوق ىفو ردتقم كده دنع

 تاضايرلا ٌحرو صالخالاو قدصلا فيسب نيلوتقملا ءادهشلا حاورا ءاهتنال ىهتنملا ةردسب

 نامز فرط ذاو :ةرد_لا مظعتىف ةدايز 6 ىثغيام ةردسلا ىشغي ذا اهلا تادهاجملاو

 ةيطغتلا ىنعمع نايشغلاو اهلبق ايف اهدعباملمعيال ةيفانلا ام ناف ةيفنملا ةلجللا نم ةانغفاة اول

 ةعيدبلا امروصل اراضحت_سا ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملا ةغيصو ىثا وغلا هنمو رتسلاو

 ةزدنسلا دنهل بن اهريخ دمحم ىأر دقلو ىنعملاو ددحتلا قيرطب نا.شغلا رارمتساب ناذياللوا

 ثيدحلاىفو امكالو افيك نابلا ه..ي الو فصولا هبنتكي الام اهاطغو اهشعام تقو

 مالسلا هياع هنعو ( 55 نا عيطت ب هللا قاخ نم دحاس نلف ىهام ىرداأل ناولا اهشعو )

 ( للا حبسي امأق اكلم ةقرو لك ىلع تيأرو بهذ نم شارف اهاشغي ةردسلا تيأر )

 دارجوا شارف اهاشغي ليقو رضخ رويط نم ةعامج ىا فرفر اهاشغي مالسلا هيلع هنعو
 نوج دندركيم ناريط ناكتشرف نآ 'ىلاوح رب دنيوكو ( قشاكلا لاق ك) بهذ نم
 اهنكل لبحا ىلجن ماهل ىلجت نيح هللا راونا تاحبس اهاشعي ىلقو ٠ نيرز ىاهماورب

 كلملا مله ىف ناك لبجلا نال كلذ و كدلا نه هءاصاام امصي مل ثبح للا نم ىوقا تناك

 ىأرنيح هيلع ايشغم كانه مالسلا هيلع رخم مل اذإو ىوقلا توكلملا ملاعىف ةردسلاو فيعضلا
 فيرعشلا دسجلا ةفاطل ةياذونيكقلا ةوقل ىلعالاقفالاف هأر ني> هيلع ىثغ اك ليث اربج

 هللا نودبعي رحشلا ىلع نعم نيح نابرغلا لاثما ةكئالملانم ريفغلا ملا اهاشغي لبقو

 نولزانلا ةكئالملا اهاشغي لبقو ةسكلاسانلا روز ام اهم نيكربتم اموروزيوا اهدنع ىلاعت

 دحاو لك ءاغ راثن ريغب هوتأتال ليقو مهلنذاف هلاقلل اونذأتسا مهناف مالسلا هيلعىنلا ءاقلل
 ىفو هللا ابرق هدب ناب هورثف ىصحم الام فئاطللا نم هيلع ةنحلا قابطا نه ها قبطي مهنم

 نسا تاولصلا! 2: زج هس نعي (:انالثوةاننسلا ىدن/انعدتنعم هللا لااوقبازا_عرطغامن اول ةءئلككلملا

 ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا فو يفي هللاب .كزتعيال هما عمن كأم وفن نمش ةزعلا#ةقاوع ماوخو

 | ةرحش ةرئاسلا ةيشاغلا ةيرهقلا ةلالخلاو ةيفطللا ةيلاملا ةيئافصلاو ةيئامالا صهاظملا مظعت ىلا

 | ءاممالا نال اهرداصم ةياهم مدعل ىصحن الو دعتال ثيحم ىبهتملا ةردسب ةامسملا ةيدحاولا

 | ةودعلا ةقيقح ناكو ةيهانتم اهنايلك ثيح نم تناك ناو ةيهانتم ريغ تايئزحلا تسح

 ا ةمظع ىلع لدي فضصولا اذهو اهراهزاو اهقارواو اهناصعا شكلا ووقفت سن هيشقم هذول

 ٍْ ةيدحالا نيع ةقيقحلا ثيح نم ةيدحاولا وال فكو اهردق ةلالجو امنع ةرحشلا نشا

 ظ ىهتنا ةعيرشلاو ةّقيرطلا لب ةقيقحلا كتوفبال ادج مهفاف اهريغ ىلقعلا رابتعالا ثيح نمو

 | اهاشني تنك و اهاشغيام قئاقخ كزدنال لوقعلا نال اهشغام مهما هللاهمحر ىلقبلا لاقو

 هروهظفاملاام هناحبس هروهظل ةاءرع ةرجشلاتناكو ن ؟ مالا ل طا عزا ٍمدقلاو

 ) 7 رصبلا غازام © هب انما هب هب مهتاف لع دعب نولوش ملعلا ىف نوخسارلاو هللاالا الا هبوأت لدينا
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 12كلا دال هداك رجس ىف ىلا ىلا ردع ىتسلاىدجا ءايدرشلاا ىلا ئدحالا“|

 ارويظل .ةءدج اولا به علا ةيكيلا, :نحقوف اماماضعا وزاهلالظا :تيكلةرزلكلا ةرحشب
 ةيؤرلاام ىلقبلالاقو ىهتن !ىجراخلا ىنيعلادوجولاب ام تانيعتملالالظتساو اهنهتارثكتلاو تانيعتلا

 تنكول تنأ نبا ةيناثلا ةيؤرلا نم فشك اب ىلوالاالو ىلوالا ةيؤرلانم افشك لقأب ةيناثلا
 كلت ىف اضيا ةرضحلانم عجر نأ دعب هفاحلىف هير ىأر مالسلا هيلع هنا كل تلقل الها
 ناكمالا ىف ىلوالاىفىأرام نانا هناحبس رك ذ امو ةحل ةيؤرلاكلتنم هبلقباغامو ةعاسلا

 سلو لالجلا و مدقلا روهظ كانه هروهظ نال ادحاو ناك ىهتملا ةردس دنع ىأر امو
 ناكملاىف دبعلا ناكو تاهحلاو ناكملانع هزنم مدقلاذا نامزلاب الو ناكملاب قلعتي هروهظ

 ناكمالا ىفوهو هدبع بلقلهسفن ىذا هفطل مظعو همزنت لاكىف ةياغ اذهو ناكملاىفبرلاو

 ةرحتم ماهوالاو ةزجاع لوقعلانال رشالتم معلاو لحيمضم انهه لقعلاو ناكمىف ديعلاو

 هيببح فرش لاك نايب ةيا الا هذه ىفو ةيناف رارسالاو ةرئاح حاورالاو ةهلاو بولقلاو
 نوكبلا قنوكيال ىلوالا فرءارامنإ ةولسلا .ةنلعز نط ىيتنملا:ةردس دنع ئرغبارةللاأوذا |

 ءاريكلا ةداع. و نايدللا نمب ”ىث هبجحال هنا لع ةيلاث ءأر املفا قحلا .هءزنتب هملع.لامكل
 هيل بح لاك.,راهظا_ هللانم افهفباع رك ناك اذا.ناذلا اب ,ىلا-هعبتهنونأي احا معرازر اذا

 ركملا رهظاو مالا سيلف سانتلا ماتم هسح فرعي نا دارأ هناحبس هنا ةراشالا ةقيقحو |

 لامكي هيج فوغنل ىمومل باثعلا ةرجش نم-ناب اك ىهتنلا زةر دس ةرحش نم :قحلا| ناي ناين

 مظعي نا هناحبس دارأ الو ىهتنا ةفلتخ ةسلاىف هدبح فرعي ملنم فراعب سيلذا ةفرعملا

 ةلاح ةلجخلاو 4 قا # ةرد_سلا دنع ىا ه اهدنع © لاق اهفرش نيبو ةرايلال|
 ىلا ةنخلاةفاضاو ةيلعافلاب هب عفتم ىوأملا ةنجو فرظلاوه لاخلا نوكي نا نسحالالبق |

 ريصتو اهف لزنت ىا نوقتملا اهلا ىوأي ىتلا ةنملا ىا عماجللا دحسم ةفاضا لثم ىوألملا
 حاورا ناكمو ىوأماي نايقتم هاكمارا هكىتشهم ةيسرافلاب و ءادهشلا حاورا اهلا دوعت و
 تدع ايواو ايوا هيلاو ىلزنم تيوا لاَشب مالسلا امهبلع ءاوح و مدا اهلا ىواوا تسادهش

 هيلع مدآ رهطالا هرس سدق ربك الا خسيشلا ةرضح لاق ناكملاىوأملاو ىسفنس هتلزن هتبواو
 ىهو مال_لا هيلع ليربج نيمالا حورلا ماقم مويلا ىه ىتلا ىوأملا ةنجنم لزتا مالسلا
 ىضتقتال ةنلا هذهو مدا لوزني ةردسلانم ليئاربج اهلا لزنو مدا ةيرذل خزرب مويلا

 دعب اكلم نوكي نا ىلا قايتشالاب رثأت كلذلو اهم مدا جورخ نكما كلذإف اهءاذل دواحلا

 لع ا ريحت عم ءاقيلاو دولقج انف ةغر دواخل ىدغتز وب هايا سلبا نوزع هل .ةكئإلملا د

 56 ا 0 0 1 00 0-0 علا ا ىتلا 0

 ىا ذوذجم ريغ هنا اهئاطع فصووف ىلاعت لاق اهلا داسفلاو نوكلا ليبسالذا اهنم جورخلا
 تاومسلا عسوىذلا ىسركلا اهضراضرالاوتاومسلا اهضرعىبلا ةنملافىهتنا عطقنم ريغ

 اهم لزأا ىتلا ةنْملا ىه تسبلو ناغلا نانجلاب ةطبحم ىهف طبحملا شرعلا اهفقسو ضرالاو
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 ١ الخ دحا لك اهلا ىهْس ةردسلا هذه هل ليقف ةردسلا ىلا ىهتنا مالسلا هيلع ىتلاب ىرسا

 ١ لاف وت تنسو دشاب هتفر هكون تما زا نك سه نذب دريم ىبعي كنس لع كتماَنَم

 اهفلخ امو قئالخلا ىهي اهلا و شرعلا ةلمح سؤر ىلع شرعلا لصاىف ةردس' اهنا بمك

 | ناولو نوط ةرجش ىه ةردسلا لتاقم لاقو ىبوط ةرحش ىه ةلمجابو هللاالا هملعيال بغ

 | هنه بكر. ئذلا ناكملاىلا لصو'ال مرهلا هكردا قح اهقاس ْنلَع قاطو هجم كو آلِ
 ضرالاىف تءضو اهم ةقرو نا ولو راغلا ناولا عيمجو للحخلاو ىلحلا ةنملا لهال لمحت

 راحشا كلوقك هناك٠ ىلا ”ىشلا ةفاضا اما ىهتملا ىلا ةردسلا ةفاضا لبق اهلها تءا'ال

 هقفلا باتك كلوقك لاحلا ىلا لحملا ةفاضاوا كلم ءادعتنال 3 ذئنيح ىهتملاف ناّسبلا

 رورجلاو راخلا فذح ىلع كلاملا ىلا كلملا ةفاضاوا مولعلا ىهتن» اهدنع ةردس ريدقتلاو

 تببلا ةفاضاك هيلا ةردسلا ةفاضاو ىبناملاك بر ىلا لاق ىلاعت هللا وهو هيلا وسلا ءاراس أ

 هير ىأر مالسلا هيلع ادمح ناىنعي ىلاعت هللاوه ىثرملا مهضعب لاقو مظعتلاو تل رستللا هللا

 ىلوالاةيؤرلاك تناك ةيناثلا ةيؤرلانأب راعشاهيفو ناتيمىسوم مك 5ك نكرم عني ىرختاةّلع

 هزنم ىلاعتهللا نال ىلاعتهللا هب دارملالوعفملانمالاح نوكينا زوجمال دنع هلوقف وندو لوزن

 ةيناث ةيؤر هبر ىأر مالسلا هيلع هلا ىنعي ىأرب قلعتم وهف ناكم وا نامزوف لحن نأنع
 كبار كلك اذان لقوميلالا تنور طوبا ال! افك افا هو اغلا قازك ناكر د

 ءارسالا ناجرب نبا لعج و ةينالفلا ةرحشلا دنع لوقتف تبر نبا كل ليقف لالهلا

 دعبلا تافاسم عطش لزنتب الا ىنأتيال كلذ ناكاملو نيعلاب هذهو داؤفلاب ىلوالا ٠ نيترم

 نييعشب تقولا نيعو ىرخا ةلزت هلوق ربع رشبلا هارإ ثيحب هب ريصيل بجحلا ىه ىتلا

 رابحالاب مك نع عيكو نع ( ىورو ) تابسانملا ريسفتف اك ىبتملا ةردس دنعلاقف ناكملا |
 ان دم ءارؤا نار قعارتا رعاواتتخ هاا ةيلاقع يرحل 50 رو

 لقف مالكلا اذه ة ةيبهنم ىدلج رد 0 تل اهنع هللا ىضر ةشئاع كلذ غلب املف مالسلا

 موذلا اذل اسال كلاتم كزفلا زل هو ىلاعت هللال وه سبل نينمؤملا ما اي اهل

 ا ىهتنا هنروصو٠ةةلخ ىلع قفالاىف الزان لنا ريغ تنأر لاق كلذ نع مراكلا

 ليوأت و لامحا و ةبوعص نع واحال م اقملا اذه ناك الل ريقفلا لوش ٠ نيترم هداؤش 1

 ىذلاناحبسىلاءتهلوق وهو ىهطقلاص للاب هنود ىصقالا ددسملا ىلا جارعملاركتانم اورفك

 ربك الا خيشلا لاق :روهشملا ريخلاب ةثؤشل هقوفقام ىلا ءاركنا نم اًوللَضَو ا هدبعي ارسا

 قالاو هدسجم ةدحاو ةرم نونالثو عبرا مالسلا هيلع هجارعم نا رهطالا هرس سدق

 ىنلا دوهش باجحلا لها باجعتسا در ىلا ريشي ةيمحالا تاليوأتلاىفو اهأر ايْؤَر هحورب

 باجعتسالا اذه مهل ىنأو ةيبغلا ىلاخغلاو.ةينوكلا هاظلاف ةيهلالا ٍةرضلا مالذلا ُهلغ

 ةيبالعو ةرهش لب دهشم نود دهشم ىفو ةرضح نود ةرضح ىف ءدبق امو بارغتسالاو

 هدهاش ةرم ةحل هنع بافاموىلاعت هنم ةظ بحتءاام لب ةعاس دعب ةعاسو ةرم دعب ةرص

 عسا -1١6- ناسلا حور

 | دهشملا نم هلوزت دنع هب ءاقنلاب هندحاو ماقم ىف هناع ةلزلو هنع هاش هن دحا ماقمىف هب



 <©# ١14 #5 نورشعلاو عباسلاءزجلا

 ىأر نه لك سيل لاقو نيعلا هن رام فالخ بلقلا دقتعا ام ءاطع نبا لاق هحيمصىف
 لوسرلاو هيلع دراولا لمح .نع ريسلا برطضيف رهظي دق نايعلاذا هك اردا نه :هداؤف نكس

 هشنوط قدص ع لدب اذهو هرظنو 4يسحو هلمعو هداؤف ىف اف الوم ناك مالسلا هيلع

 بشرد ديد هارب دمح اب دينكم هلداجم ايآ 6 ىربامىلع هنوراعف أ »8 هيدهوش اف هلمحو
 مهضعل لاقو * لب كيس رب دوخ ناوراك ريخو سدقملا تدب تمص هكدوب أ ةلداحمو جارعم

 كلذفف هنول داع مو هللا أر مالسلا هيلع هللال وسر نأ ىا ىلاعت هللا ةيؤر ىلع هبولداحتفا

 مهتداجمو قلخلاب قحلا نع نيبحتحلا ةارامم ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو اهنوركشي و
 هد حولا دوش ربع نم ةيراتعالا ةانكلا مام ىف مهمايقل ىق جلا نودن م قلخلا دوهش ف

 باهلالاو رانلا بهل هد نمو باحتحالا مج باذع نس < اياو هللا [تذا ةقيقيقحلا

 ىذلافرظلا بصت بوصنم ةلزنو ليريط 1 زرالا ريمضلا * ىرخا ةلزن 3 دّقلو وي

 دع, از ااذقل سابو" ىكئاو [هقككل لور كناوكفا نئفلا نم ةركلا مسا ةلعفلا نال ةرم وه

 هيلع ىنلل ناك هنا كلذو لوزنلا نم ىرخا ةرم ةيقيقحلا هتروص ىلع مالسلا امهلع ليربج

 لكل قوكف ةضاوزفللا تاولضلا دادعا نم كففختلا'ةل أل" تاحّرع جارعملا ةليلىف مالسلا
 ليث | ربج ماقم 6 6 ىهنملا ةردس كاك 8 تالزتلا كلت ضعب ىف ليرربج ىأرف ةلز ةح

 تقرتحال ةلما توندوللاقوشرعلا ىوتةسهىلا مالسلا هيلع هجورىع دنع كانهىتب دق ناكو

 دنعو توقانلا و ردلا هلم رئانتب حانج ةئامس هيلع ىبنملا ةردس دنع هتنأر مالسلا هيلع لاق

 ليث اربجنال ليث اربج هب دارملا لوعفملانم الاح نوكي ناو ىأرب اقلعتم نوكي نا زوجت |
 ضو ىمنملا ةهردَدَس وهو صوصخ ناكم ىف مالسلا هيلع ىنلا هارب نأ زون اقول ةناوكلل

 ةلرفلا ناذ اك اهقروو رم لالقك اهرمت شرعلا نمي نع ةعبا_لا ءامسلاىف قرن ةرحش
 اهعطشال اماع نيعبس اهلظىف بك ارلا ريسي هباتك ىف هللا اهرك ذ ىتلارامالا اهلصانم عبن |

 ءاهتالا عضوم ىنعمي ناكم مسا وا ىرشخم زلا لاق ام ءاهتالا ىنمي ىميه ردصم ىهتنلاو ا

 ةكتذانلا لوو ا امتوزواح الو ةكئالملا اماائيتن لقوأ ةنخلا ىبتمىف ان *ك

 مراسل هاه اندنل ةايسولاك لا ا اهاللعاف هربغ اه زواعال 5 د طاف اهزواح : اذا |

 اوزواح نأ نود قدع ةنحىف مالل بلا هلع ىنلا عم نقب ةمآلا صاوخ نا 5 ا
 أ

 اودقعانأ نودب ةردسلاف لا 2 نو 5 ةكو الملا اديك 4 صوصخم اهماقم ىلا ا

 اهءارؤام دحا ملي الو مهلامعاو قئالخلا مع ىهتل ايلا للقو ناكملانم هب صخام ىلا |

 اهدنع فقتف ةكئالملا دب ىلع الا هلا جرعت الو نييلعيف ةحلاصلا لامعالا نال كلذو |

 الام لامعالا نه مهلف ةمالا صاوخ اماو ةمالا لامعا ىلا ةيسنلاب اذه ةكئالملا فوقوك |
 هملعيال ثيح هءآ روامىلا لب شرءلاىوتسم قوف حاورالا ملاع ىلا زوا< لب اهدنع فش.

 الذا ةكئالملا دين تنل ةماعلا صواخ قوق :ضولخ نع ةئشانلا تاحلاصل هذه لثف هللاالا |

 اهلا ىهتني وا نانْلا ضرايىف اهنال ءادبشلا حاورا اهملا ىهْ ليقو دحا اهءاقم لخدي

 الي ةنَغ هللاىضر ةريه نلا " نعو ران نالاز ءالا تان مادعضإ و ماكحالان , اهقوف نم طرمام

 ”(ىرشأ)

 كرم 225 ل 2 22 2 و و و و و و وو



 هتلنل| وجل م2 "+ ©

 | ىلاعت هللا ةيؤر نا

 أ ةءارالاب ةيؤرلا ةنسلا لها بهذم نالو ةرخ مالا, ق كرس ريغ زاولا ليلد نال ةزئاج

 ١ نم لصح ناو 21 نال انة قو ناك رصيلاقيرط نم 1قدلاب ملعلا لصح اذاف ديعلا ةردّشال

 | ردق اكرصبلاىف مولعملاك ردم قلخم ملعلا لصحم ناىلعرداق ىلاعتهللاو ةفرعم ناك بلقلا قيرط
 / عوقولاىف فالتخالاو ةباحصلانيب اهف فلتخم ةلأسملاو باقلاىف مولعملا ردم قلم هلصحي نا
 | ادمحم نا هللاب فلحم هللا همحر ىرصللا نسحلا ناكو ىهتنا زاولا ىلع قافنالا نع ىف مب

 أ ثيدخم لوقا: انا لاق هلا هةر دحا :مانالا نع :شاقنلا ( ىو جازخا هله« أر
 | ىدهرس مالك ه دما مامالا سف عطقنا قح هار هار هئيعب امهنع هللاىضر سابع نا

 عا خييشلا نبا لاق ىهتنا اضيا لسم ريغ دم ريغل نيعلاب انه هللاةيؤر

 ديد .تهج ىب اراهج ددوادخ دينشب لقى
 دوب شلد رد شمشجو مشجرد شلد ٠ .دو. شاصاح تريج هك نديد نارد 1

 مهفالاو هل مهتفرعم مدع وه اما رادلا هذهىف قحلا ةيؤرنم عونمملا رابكلا ضعب لاق

 لجيملاعت هناف ام اد هيلع باحح قللاف رصبلا لقعتيام ريغ ىلع وه هلا نوفرعي الو هنورب
 | نوكيال حاصفالا اذه نم ثك او نور الو هنورب مهف مهفاف ىرخاو ايند فييكتلانع
 | ةرخآالاو ايندلانيب قرف نكل نيرادلاىف ةيفيكلا نع لج هللانا مث ريقفلا لو ٠ ىهتلا

 ةرخ الاىف هفالخحم مالسلا هيلع انين ريغل درا رسلاب ايندلاىف دوهشلا ناف ةفاطلو ةفاثك
 تناكاذاف رادلا هذهىف رسلاو بلقلا هلعشام كانه بلاَقلا لءفيفايلاق كانه بلقش بلقلا ناف

 نوكيفةرخ الاىف هتيؤرو هتفاطلب كنظاف ايندلاىف ةيؤرلا ىطعت مالسلا هيلعىنلا مسج ةفاطل

 تاليوأتلا ىف لاق مسجلا ةروصىف حورلاو رسلاب هر ىأر ثيح نر رادلا ىف دوبضلل ليد

 هنيشا تحوز يتاحا نطاب وكلم زربمج عارو كلم تشو 0 رصب دحتا ةيمحنلا
 نيتوقلا عج ةيدحأب عاق يعاظلا همسا ثر.ح نم قحلا صضاظ ٠ رصين فان نطانلا

 ةينامسملا ةيلفسلاوةيناحورلا ةيولعلاتانيعتلا عيمج ةئيعتملا ةعما ة ةقيقلا ةيكلملاو ةينوكلملا

 اذ_ه ىهتا قالطا اللاو قالطالاو نيعتاللاو ىيعتلا نع قلطملا هئيعل نيعىف ةقالطا عم

 رك ذي ملو مالسلا هيلع ءداؤف ةيؤز هللاركذ هللاهمحر ىلقيلا لاقو ةيرق نادابع ءآرو سلو

 ماع داؤفلا ةيؤر نال هيلع ةريغ كلذ ركذي ملف هبيبح نيبو هني رس نيعلاةيؤر نال نيعلا

 قبو هتافصو هتاذ رون الوحكم ناك عيذلاء رص هارف.انايع هلام ءارأ اخ رصنلاةيؤرو

 تلصوف اهعيمجم قحلا ىأرف ةينامحر اراصبا هعيمج همتسج راصف هللاءاشام انابع هتيؤريف

 | نيبوهنيعب ىأراممزيب نكي ملو هنيع ىأرام ىأرو قحلا لامح هداؤف ىأرف داؤفلاىلا ةيؤرلا
 | تح ىأرام داؤفلا بذك ام هلوش نابعلا فشكو.ماهالا قحلا لاف قرف, هداؤفا ءأرام

 ىبنلا. ناقل. نم مار نايف هبلق. قدس عفا هربصيب زا «رقل قاؤفلا قارات از واعلان اهل
 |! تاارذتو اهنا رعش عيمج انطاب .رهاظو 'ىهاظ كانه هينبح نطاب ناكذا ىهاظلاب هرصب ه أ ْ)
 يوي 2000 بيغإ نأ قداصلا قشاعلل باحم قحلا كا سيلو هدوجو |

 "اود ىلعيو ىفيعل ىبد تيأر مالسلا هيلع لاق كلذك و هنديح - ةيؤو لاكىف قحلا غلابف |
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 ءالئسلا هيلع ,مبلا ىخؤااه نا" كسال. ارعنلا لوم ٠مواملا و! وهنلاو لوشلا تاحتاكماَو
 صاوخلا ىلا ةادا مسقو عئارشلاو ماكحالاوه و لكلا ىلا ءادا مسق ماسقا ىلع ةلدللا كلت

 ةيقوذلا مولعلا مئاتن و قئاقللا وهو ضاوخلا صخا ىلا هادا مسقو ةيهلالا فراعملا وهو .

 ىلهلوقب هيلاراشملا هللانيب و هنيب ىذلا رسلا وهو هب هللاهصخ امث هنوكل هعمىتب رخآ منقو

 ابيصن مهل ناف هتنرو لك اذكهو ىشفال موتكم رسو صوصخم لحم هناف لا تقودللا عم

 ىدؤي لحم هل دجوب الو ةرخ الا ىلا مهعم لحنر مهمولع ضعب نا ثيح ماقملا اذهنم

 ءاج اذلو نامزلابسحن كلذو هثادال دعتسي نم نا دقفل اماو مهصئاصخ نم هنوكل اما هيلا
 تاليوأتلا فو مهف دادعتسالا مدعل هتمانم دحا اهليق ملو ةلاسرلا هعم قتيو نيلوالاىف 2

 ريغنم تايرهظملا عيمج ةعماجلا هتيعمح ماقعنهىلاعت هللانا ىلا ريشي ةي الا هذهىف ةيمجتلا
 هتبوه ءاه ىلا فاضملا هدبعل ىجولا ةروصىف ىلحتواىجحوا ليئاكم ةطساوو ليربح ةطساو
 دوجو نيع دمحم اي كدوجو ناوه هب ىحوملاو ةدحولا مكح ىضتقم نم قئاقحم ةقلطملا
 نيعىف ةدوقنملا ةيبغلا ةنطابلا قئاقحلاو ةدوهشملا ةرهاظلانايعالا عيمح عمح ةيدحأب نيعتملا
 ملعا ٠ ىأرام داؤفلا بذك ام قالطالاو عإلاو نيعتلا اذهنع اقلطم ةدوجوم اهنوك

 ىلاعت هللاوه ناك ناو نيعلا ةيؤرنم ةيؤرلاف مالسلا هيلع ليربج ةروص ناك نا ىئرملا نا

 هبلش ءارسالا ةليل ىلاعت هللاىأر مالسلا هيلع هناىف اوفلتخا دَقف ضعبلا هيلا بهذام ىلع
 داؤفلا بذك امى لانوكيف هداؤفىف هأرف هداؤفىف هرصب لعج مهضعب لاقف هسأر نيعبوا

 ىدتا اب كئأغ نئلاكوشلةلاو انفاس لتجاها هتبارام: نال دا ؤفا لقال ئأ”اوفلا 'ءأزاش
 مالسلا هيلع هلوقل هنيعب ءآر مهضعب لاقو حبت قح هداؤفب ءأرام نا نقيتلب ىلاعت برلا

 هارون قدها امر ثار“ مالكلا"« لغسل و قؤر ةنؤاثلا وا ظغا زن ةواكتلا ةرتكوع قمع مانا
 ةقوعق »كاز نقر عتاقلاب ةيلئازللا داون راو دال فو ةحالا كوب وكلا و لآ هش ا ْ
 ىموم نال نيعلا ةيؤر ىلع لدي مالكلا ةلباقم ىف ةيؤرلا دارا ريقفلا لوش ٠ هريغ ىلع |

 وهو هنم علم اب هيلع مالسلا هيلع ثلا لضف نا ىضتقاف اهنم عنمو اهل أدق مالسلا هيلع |
 ىتح ءاينالا عيمج اهف كرتشي خالسنالاب ةلصاخلا ةيبلقلا ةيؤرلا نا كشالو ةيرصبلا ةيؤرلا |

 هبر ىأر ادمم نأب معز نه لومت اهنع هللاوذر ةشئاع تناكو اعفن ىدجمال ةفرعملا ةدايز |

 ىأر هنأب سايع نبا لوقو ىن ةشئاع لوق رارسالا فشكىف لاق هللاىلع ةيرفلا مظعا دقف |
 هعم_س هنآل هينا اعا تنثملاو ةعمسي مل هنال هاغن اعا ىف انلاف ىتاثالال تبثملل مكحلاو تابثا

 لع ةتيؤر نكماال ادزحلا ارونلا ا: اتافاضالاو-تسنلا نع اتاذلا”درْ ىلا ةشسنلاب:هارآ:|

 ىف عام الاب الا :نيفلاب“ ةيؤزلا :ىا: اذه لثم“تثب الو .ىلعملا نيخوف: لاقو هقيقح :قبشاف
 هنا حيحصلا بهذملاو ةئملا فالخ اذهو هنبع نود باق هأر عشت لا نارسالا كعك“

 دتطقو ادراقع انزع فوزا ليم (يئاوكلا قو نيا: هلضأر قعر دال >ىأر* مالحشلا هيلع

 )يقر ١

 ا اهلمحو هيلع ايشخم روطلاىف 0 نح هلق لعل هير ماراردلب نا -2 دقو ءايلوالا ا
 م 0 َّ

 ا ىبارون لاق كير تيأر له مالسلآ هيلع ىنلل هنع ىلاعت هللا ىضر رذ ىنا لوقو ىهتنا هملعو ْ



 محلا ةروس 2 فما >

 ترضح نأ كالحال هتقلخ كلذ ىوس امو تناآو ان دمح ىا كا مود مد]ر

 وبتهأ 5 موس كلجال عكار كلذ ىوس امو ان تا ديدوهرؤباوجحرد مالسلا هيلع

 تيصعمو ,تسنم ئاض رب ناعشبا تعاط_دن زؤر زيتي نايضعاو رادنرار نص: ىاج نم كعاظ
 دود روصق ابو كدب! هحرك ١ دوش تبان ناشيا زانم ىاضرب .هحنا نيب نم ىاًضَم ناشيا

 رايسوو كرزب هجركا دبا دوجورد ناشيا زانمىاضه هجئاو معرك هكاربز مك لوبق

 اهلخدت ىتح ءاسالا ىلع ةمرحم ةنلانا هيلا ىحوا لبقو ٠ مميحر كارز مك وفع د

 كتب لعجأو ”ىث مهدنأب سيلف قاخلانم اسيا نك ليقو كتما اهلخدن ىتح مثالا ىلعو

 | ملا هيلا ىحوا ليقو اهل كتةلخام .:اف ايندلاب اقلعم كبلق لعجم الو ىلا كءج رم ناف ىهم

 ريغ طا لوسرلا ن :مأ هيلا ىحوأ لئقو_كرك ذب كليانقراؤزفلوق ىلا ىو اهني كدحم

 لمعاو هقرافم كاف تئش ٠ نم شيحلاو تيم كاف تّدْشام سع هيلا ىح و البقو ليربج ةطساو

 ٍْ ىقما نه جارعملا هليل هللا ىلا اكش لاق مالسلا هياع هنا ( ىورو ) هه ىزحم كلاف تُكْشام ْ

 ا عفدأ ال ةيناثلاو ٠ دغلا قزر ىنم نوباطي معو دغلا لمع خهفلكا ل ىلوالا. »ب تاياكش. |

 ثوركشو قرر نوكأ مها ةثلاثلاو ٠ ىريغىلا مهلمح نوعفدي ممو مه ربع ىلا مهتاذرا

 | 1 نودطي محو زعملا اناو ل علا نا ةعاارااو ٠ ىقاخ نوحلاصيو ىبم نونو و ى ريغ

 لاق ايف مهسفنأ اوعقوي نأ نودهتحم مهورفاك لكل رانلا تقلخ ىلا ةسماخلاو ٠ ىاوسنم

 ادا متدخ ناو مكيلعىمعن ةرثكل هب ىلوا اناف مكيلا هانيحال ادجا مديحأ نا كتمال لق

 ىلوا ان أف ادحا وجر مث 1 ناو ىنردق لامكل كلذب ىلوا ان أف ضرالاو ءامسلا لهانم

 مكن نال هيب ىلوا ان أف هايا مكئافحل دحا نم متييحتسا من نإو .ىداغ نيبعإر قالك

 ءأو كدوبعم قآل كلذ 9 اناف مكسفناو 0 ادحا مرثا ناو هاؤولا ىنمو ءافللا ا

 زكأ+ دمع اي هيلا هللا ىحوالبقو قداصلا انأ ىنال كلذب كيؤا اناف هدعوفف ادحا مقدص ا

 | مهأؤا مو مهولق وسقت الثا مهرامعا لطا ملو ةمايقلاىف مهما بم- لوطي الثل كتمان لام |

 الثا نيرخ الانع ايندلاىف ممرخآو ةبوتلا نودب ايندلانم مهجورخ نوكي الثل توملاب
 | تاياورلا هر 7 ةطلو رامخالاىف رسم هيلا ىجحواام نا مهضعل لاق ميس روبقلاىف لوطي ا

 ميكيلو البق م كحضل يعأ ام نوماعتوا مالسلا هياع لاق اذهلو اهريغو ةمايقلا لاوهانم |

 هيب وهيب ٠م“ ةطساو الب ا هديع ىلا راف هنع هللاوضر قداصلا رفعج لاق ا

 لاقو هتمال ةعافشلا هيطعي نيح ىقعلا ىف ىا ةطساو الب هاوس دحا هب لعيال هيلق ىلا ارس

 هلوّش ىرثلا ىلا شرعلا نم قئالخلا موهف عيمج ىلع ىنلا ىحولا كلذ رم هللا مهعا ىلقبلا

 هيلع علطي ال ريس بويحلاو بحلانيب نال هييبح ىلا ىحوا ”ىث ىا نيينل هبال ىحواام

 لقن نم اعيمج اونامل نيرخ الاونيلوالا 5: رارسالا كلت نم ةلك نيبول هنا نظاو اهريغ |

 و ىل ى | ةود السلا هيلع ١ كلذ لمتثحا هديع باق ىلع قحلانه درو دلا دراولا كلذ
 زاررسباو ةبجحي ع ءاناراعال اج 0 كلذ ذ الوأو اهايا 0 و كلم 5-3
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 ىلدتف ةزعلا بر رابجلا اند مث ىنعملافىهتنا ىلدتف اند مث هلوقك ىناعملا هذه نود ةقيقحلاىف
 | ىلدتلاو وندلا ىنعف ىتدأوا نيسوق باق مالسلا هيلع دمت نم ناكى تح برقلاىف داز ىا

 | ونهو امخالا+لئللا تلقى ةلبلا لك _ايندلا ءاهسلا+ ىلا هتم لولا :ىمكك ىلاعت هللا نم. نيعقاولا
 مهل هباطخىف لزنتيو هدايعب فلعلس ىلاعت هنا ىتعم لزتتلا ماقم نم قئاقحلال ها دنع كلذ نا

 ناسناىف مزاجي ىلاعت هقحىفو ةقيقح مهقحىف وهف مهشا ىلع هنوقلطيام هسفن ىلع قلطيف
 هللانمبرقلاو وندلا ةفاضاف عقوام نا ملعا ءافشلا باتك ىفلضفلاو ١ ىضاقلا لاق نويءلا
 دح وندب سل قداصلا رفعج نع انرك ذ لب ىدم برقالو ناكم وندب سيلف ةللاىلاوا

 هتفرعم راونا قارشاو هتسر فيرشتو هتلزنم مظع ةنابا هنم هيرقو هير نه ىنلا 50

 ظ نمحرلا متفىف لاق مارك او طسبو سينأتو ةربم هل هللانهو هتردقو هبيغ رارسا ةدهاشمو
 ةيامن نع ةرابع لا ناكف هلوق ناك اذه ىلع ليربج ىلاال هللا ىلا ادئاع ريمضلا لعج نف
 ةرايعو مالسلا هملع دمحم نم ةقبقحلا ىلع فارشالاو ةفرعملا حاضتاو لحلا فاماو ٍبرقلا

 ىحواف لوماملا ليحعتو ناسحالاب ناساولوبقلاو ةباجالاب برق بلاطملا ءاضقو ةبعرلا ةباحا |

 عيمج ركذ لوطي ناك هنال ءريساب لو لمحا ةمحقملا ةلئسالاوف لاق ضنا اه هذيع علا

 تلاقينا اهمال لسوف >لاقف لزتمتنلا 11 شارسق اريك نول اة زك نق هيلا نحعأاام
 علطي الثل هلاح ىلع ارتس قاخلانع مالسلا هيلع دم هديع ىلاىحواام ضعب هللارتس خويشلا
 نيذا هناجرد ولعو هتفرعمو هتحم صاوخنم كلذ اماو هريغب قلعَسال كلذ ناف هريع هيلع

 تقو ىل مالسلا هيلع لاق رايغالاو ٍبناج“ الا هيلع علطي الام رارسالان م ىرجمب ٍبابحالا
 هللاهمحر ىسرافلا ىلع ابا خيشلا تعمسو لسرم ىبالو برقم كلم هيلع علطيال هللا عم |

 ىجحواام ضعب رئس ىللاعت هنا ىلا عجرب هاراصقو هحرش لوطي الوق ةب الا هذهىف لوش

 ضحم ىلع الاكتا ةيدوبعلاط ارصيف ريسلا نع رتفي كلذ ممدلع نا ىلع امل قلخلانع هس ىلا |

 هللالوسراي كلذب سانلاريخا» ذاعملاق ثمح هنع هللا ىضر ليج نء ذاع لاق اذهلو ةيبودرلا

 ىهتنا اولكتب الثل كلذب معربختال لاقف
 ناي ىذا لكفالا ازال مكيفات

 موتخم بابلاو هحاتفم عاض دق (ةلغاهلىخاج فا ىانتعزسلا ا: اي

 هبكحب قاخل لمع الو لوق هيشف سيل ريس نيبحلا نيب يف لبقو
 ده لاب ةيلادبلا ا نيراوطلاوو «ويعااوؤنسنإت ياهلا دلت «لياباقيزل قرنق منج اسغيأل ين +

 | لدو متاد نمو مناد نمو دناد لد ٠ لصاح مراد ون قشع زانم هك ىدرد ( لبقو )

 هدر ردو ملكت ىحو نأ ضرعت 5 تنذلناا !علاو ارك هتناوك اهلل لطفا ( وشكل لاق ))

 ج.ه نا ركذ هديسرامب ىرثا ايو ىزنجرد ىحو نازا هجنا دنبوك ىبمحو مراذكب

 موتكم سانلا مارك دنع اثللازو

 دعا دبا #0 ا دعا دج

 هحو هسا هتفاي ماع ىلع صهاوج ريسفن ردو هدش عقاو رايسب تنامادو درادب ناصف

 كما ةساعف'بحا نا الؤل دمحم اي هكدو» نبا ئحو: نومضم هكنا لوا ذباب ىن ضاصتخا

 ناشيا ها طاسالاو آلا كمان هناءم مرادبم يسود < كلنا ها مومدسأح أمل
 - يح سس سل سس نو نس سل مس ككضتسم 210ج طع ياي ةقطسلككلا 5 |

 ١ 00ل



 مصيتلاةوؤتت «©# 1١ يه

 هل تسهزن برق ُهدعو ةدحس ردو دوزفاتمدخ ةقيظو رد هرب 5-0 دوب هتفاي .تهدخ

 دكر اجا تستبانك ىندأوانيسوقباق ناكف ادجاس نوكي نأ هبرنم دبعلا نوكيام برقا

 ىامظع تداع هجهدش ىدؤم ليثك تروصرد ماهفاب برق ةطساوبو تبحم ريرقتو تبرق
 هار نادب ضغب هك ىدنتتساوخ ىدهع قيثوتو ىدهع دكاأت نوج هكمدوب ىب نا برع

 ' رايكس ودرهو ىدنداد مامضلا ركيدكياب هتخاس رضاح دوخ ناك نادقاعتمزا كيه دباين
 ىلصا داحماو تقداصمو تفريدب ققح ام نابم ىلك تقفاوم 2 ذيل خمانقارب تراشا | 1 1 1 : : 2-9 ُناشيازا تروص نباو ىدنتخا دب نازاربت كب قاشاب هدشك نانكك ةتفرك ار نيتضبق

 سي تسركيد نأ طخسو اضر ننع ىَب طخسو اضر نازادعب هك تفاي توب ىهجورب

 قحاب ريمغيب ترضح تبرقو تبح هك هدش ىدؤم ىنعم نأ تيانعاب تبا نيرد 5
 قطصم دودرمو تسدنوادخ لوبقم لوسر لوبقم هك ةتفاي دك أت ”هباثع ىلاعتو هناحبس
 ١ كدعوا سدقه سفن تراشا اد ناققحم دزتو سابقلا اذه ىلعو تسادخ هاكرد دودرص

 واووتماز ست هنوف ىتدأ وابيطم حور ماق» نيسوق باق ناكف وارهطم لد ”هلزتم ىلدنو |

 وارسو تبرق ماقمرد وا حورو تسحب لزيهرد وا لد و دوب تمدخ ناكم رد وا سفنو |

 | ديدي رب تأ نبيا ىنعم زا هرس سدق ار ىرو نيسحلاوب| خبش تدهاشم ةسام رد

 | تفك دناون نخس نازا هك تسك ىرون دنحنكت ليئاربج هك ىناج داد باوج
 تاذ رون قس دشوا هدرب ٠ تاهجو دودحز دز نور هميخ

 تشكك روت نا دارنا قافنر ف4 تدك ل ؤيدااوؤاا ىف ةكلزغ

 | زاب هدر نازا 317 ةقارعز *ء قاع هدرإ دوم دو ناك تدلك

 | ىجرق ءامسلا ىلا ىب ىرسا امل ةياوز ىف لاق هنا مالسلا هيلع هيلادومي اند ريمض نا ىلع لددو
 | مالا وها, كتنا , تاع ادق 1. لق قدأ"وا نيشوق كانقكلا ةعبوإ زق ناك ينحفو
 لاقو مهنع مهرخأتا مثالا دنع مهحضفاالو محرابخ ىلع مهفوقوب ىا مهدنع مالا فال

 | هلوقو عوجرلاو لوزنلا ىلا ىلدتف هلوقو لوصولاو جورعلا ىلا ةراشا اند مث رابكلا ضعب
 ىلاعتهلوَش هيلا راشملا تافصلا ملاع ىلا لوصولا ىلا ةراشا ةحبتنلا ةلزنع نيسوق باق ناكف

 دحا هللا ىلاعت هلو هيلاراشملا تاذلا ملاع ىلا لوصولا ىلا ةراشا ىندأوا هلوقو دمصلا هللا

 | قحلانم قلخلا ىلا ىلدتف قلخلا نم قحلا ىلا ىا اند مث ىنعملا لصاغ صالخالا ةروصفف
 | بيغنيبو قاخلا وتافصلا ةدابش نيب ةعماجلا ةيدحاولا ةدحولا ةمئيمىف نيسوق باق ناكف

 «٠ نارما انه نذاو قحلا تاذ سغب ةصتخما ةيدحالا ةدحولاىف ىتدأ وا قحلاو تاذلا

 ىلا لوصولا ىباثلاو ٠ طققف تافصلاىف ءانفغب كلذو نيسوق باق ةمثمم ىلا لوصولا لوالا

 | ىمالا لمكي ءاقبلاو لوزنلا هللارسي ناف اعم تاذلاو تافصلاىف ءانغ كلذو ىندأوا ةينسم

 دوعي هرخا ىلا اند ريمض مهضعب لاقو ادج ماقملا اذه لها زينع ىرمعلو نيتهجلا نيتاهىف
 | ءاطعاو ةوعدلا ةباجاب اهدح |نيعون ىلع دبعلا نم هللا وند رارسالا فشك ىف لاقىلاعت ةللاىلا

 | برقلا ىنعمب ىناثلاو ناءد اذا عادلا ةوعد ٍبيجأ بيرق ىناف هلوقىف اك ةلزنملا عفرو ةبنملا



 هه ١١" ةح> نورشعلاو عباسلاءزجلا

 ردّ ىا عورذملا هب ساّس هنال اسوق عارذلا ىمسيو نيعارذ ردق لبقو هيحاص نع امهنم
 دحلا وهو ةدافتسالاو ةدافالا هعم ىنأتبال ثيحم اديعب الو قاصتلا برق ابرق نكي مف
 هلوق ىف اك نوبطاخلا اهلا كريدقت ىلع ىا 46 ىنداوا  نيبدأتملا ءاحالا ةسلاجمىف دوهعملا
 كلذك لعل ةلك نا ام دابعلا ةهج نه كشالوأف هللا لع حصبال كيكشتلا ناف نوديزنوا
 ىا ىندأوا برقلاىف نيسوق ردق وه لاقل مكنم ”ىار اها رول ىا ناءرقلانه عضاومىف

 لاصتالاةكلم ليثت ىندأوا هلوقرملا اند مث هلوقنم ىادارلاو برقلا رادقم هيلع سبتلال
 املكف لاق ثيح هتقيقح ىلع مهضعب هلمحو سبلملا دميلا نب هيلا ىحوا امل هعاتسا قيقحمو

 ىتلا هثروص ىلع هار نيسوق رادقم هنم برق املفص قنا مالسلا امهملع ىلا نم ليربج اند

 ماه دعب ”ىجح رخآ مالك انهو ليربج هنا كشيال ىتح تاقوالا رئاس ىف اهلع هارب ناك

 رك ذلا لبق هرامضاو ىلاعت هللادبع ىا 6# هدبع ىلا فه ليث اربج ىا *« ىحوأف 8 تايآلا
 دعلاب دارملاو ضرالا رهظ ىلع ىا ةبادنم اهرهظ ىلع كرئام ىلاعت هلوقىف م هروهظ ةياغل

 هدبعي ىرسا ىذلاناحبس ىللاعت هلوقىف اك مالسلا هيلع لوسرلاوه هللاىلا ةفاضالاب .فرمثملا

 ليربجةطساوب ذئنيح هللاأفوا ةرابعلا اهم ىنتالىتلا ةميظعلا رومالا نم ىا « ىحوا ام له
 ةلوصومام #* ىأرام و ةيفان امو مالسلاهيلع دم داؤف ىا # داؤفلابذك ام 8 ىجواام
 ولو كفرعا مل هأر امل هداؤف لاقام ىاليربج ةروص نه هرصبب هأرام ىا فوذحم اهدئاعو

 ىنعمب اددشمو اففخم بذك مهضعب لاق هرصبس هأر اك هبلقب هفرع هنال ابذاك ناكل كلذ لاق

 هطاقساو ضفاخلا عزن ىلع بصنلا عضوم ىفام لعج بذك فذخ نم مهضعب لاقو دحاو
 كفرعاال هل لاقولنا كلذلوقي امناو ايذك هيف لَ مل ىا هرصبب هأر اهف هداؤفبذك امىا

 ىلع هنولداجتف مالسلا هيلع ادم نوبذكتا ىا #« ىربام ىلع هنوراتفأ 8 كب دقتعا الو

 ةنفاثملا.هلاوحا نم ركاذام دعبأو ا فوذحم ىلع تنظعلل ءافلاف ليربَج ةروص نم ةئباعف هاربام
 هنم اويحعت ليربج ةيؤرب ربخا ام مالسلا هيلع ىنلا نا كلذو بقعتلل ءافلاف هنورامف ةارامملل

 اذكىف هتلداج لاه ىفب ىدعتس نا هقح ناكف لطابلاب ةلداللا ءارملاو ةارادملاو اوركناو

 نم هقاقتشاو مصخلا ةيلغ هلعفب دصّنب ىرامملا نال اهتيدعت ىدعتف ةبلغلا ىنعم نمض هنكل
 تحسم ايرم ةقانلا تيرم لاَش هبحاص دنعام ىرع نيلداحتملا ند هالك نأ اك ةقانلا ىرم

 ناك ريقفلا لوس ٠ هريغوإ ىرحلا نم هدنعام تجرذتسا اذا سرفلا تيرم وردتل اهعرض

 اضياو ىرب لاَ نا حص ابقاب ةيؤرلا رثا ناك امل هنا هباوجو ىأرام ىلع لاَ نا ىهاظلا
 ىرصيلا نسحلالاقو ةيلصالا هتروصريغ ىلع ولو لاتنالا تقو ىلا ةرمتسمليربج ةيؤر نا

 ةردقلا لامك هسف هللانم فصو وهو هللا هملع ىا ىوقلا ديدش هملع ةعامحو هللادمحر |

 ىوتساف ةطساوالب هماع هيف ىذلا ناكملانيبو اياضقلاو رومهالا ماكحاوذىا ةيموذ ةوقلاو |

 ترضح 7-52 كيدز سي * اند مث تاومسلاق وف ىاىلعالا قفالاب وهو مالسلا هيلع 5 ىا ا

 ناكمو لزمع هن تلزنمو تناكع يفك تلعن هاكرد برقه ىنعي ثيدحا ترضحن دمع ا

 هلعلزناوبإو فان ست نبا نوح رود ادخن دقوا إ تعدي ةدختش -ىدب نك لوتوزاا 'نسب  ىلذتف

 (تمدخ )



 مجنلا ةروس <: فلاشه

 | ءارسالا.ةليل جزع امنا مالسلاب ةيلعىنلا نإ الماتوب المستال :ىلاعت هللا نه اهاهلا لابلاب مس |
 / رهظم وه ىذلا راملا نود ءانفلا رهظ٠ وه ىذلا ىلاللاىف ءارسالا عقو اذل و ماتلا ءانفلاب

 ةراشاللو راهقلا مويَقلا اهرخآ ىتلا ةعبسلا ءامالا بتاىص ىلع اعيس ءانفلا تام ناكو ءاقبلا |

 | مالسلاهيلع ىنلا مرحىف رهظ امتا ءاقيلا رس نال ايس ىكملا مرحلا تارانم تلعج هذه ىلا

 أ قع ةلقالا ةييلاخلا قالا زامل اةياسا كل اهباقالا اكلت رهيدتعو نكاد ودا ز انو تلج رانا |
 | هيج لعب ةثامت ةليبلا!ىامالا اعللت ومدح وركو مااشلا هبال كر كتارا اا دفان
 | ناكايلو ةئايلعبس بسلا نقي اهعوتع نؤكف اعجز يدا عت وسللا نايسالاهلاااماجلع

 ىهمنملا ةردس وه ىذلا هماقم ةليالا كلت زواجحت مل ءانفلا ىف مالسلا هلع ىنلا نود ليريج |

 باغو هرهقو شرعلا ىوتسم ىلا ماللاهياعىنلا هزواجتو تقرت-ال ةلكا توندول لاق ىتح

 مالسلا هيلع ىبلا ريس تحن اروهقم راصف مويقلا مسالا ىلا ليربج ريس ىهتناف كلذىف هيلع
 ةايع هيحوب بواقلا ةاحلا سدقلا حورب ىمس اذاو بولقال هيحوب امئاقو هناكم ىف امئاقو
 ىنلا ريس ىهتناو ىنعمو ةروص ةئاهس ةثامعيسلا ةحنجالا كلت نه هلف حاورالاب :اكيكلا أ

 رهظف ةيونعم حانج ةئامعبس هلف هنودزم لكلا رصحام راصف راهقلا مسالا ىلا مالسلا هيلع |

 مهدبا قوف هللادب ىلاعت لاق دقو ةيهلالا ةوقلا امالةيكلملا ةوقلانم ديزا ةيوينلا ةوقلا نا |

 فرعاف هنوقو مالسلا هيلعىتلادب نم ةوقلاو دلا دفتس اها ىديالا نم نزكل ل عببك ناو

 ةرثادلا ىه قفالاو ىوتسا لعاف نم لاح 6 ىلعالا قفالاب وهو 9: نينقوملا نم :نكو كلذ
 قفالا نا 5 سمشلا علطم ىلعالا قفالاو ىربال امو كلفلانه ىربام نيب لصفت ىتلا
 سمشلا علطم دنع ايندلا ىصقا ىا س.مشلا قفاب ليريج نا لاحلاو ىنعملاو اهنرغم ىند' الا

 علطم نا معي هنمو ٠ باتف ١ علطم كيدزت ىنعي نامسا زا دوبرت دنلب ٌةرانكبو ةيسرافلابو

 لثم اضياو فاسام ىلع ةركلاك ايندلا تناك ناو هلجرو ناسنالا سأرك امرغمو سمشلا
 برغو حاورالا ملون م علط دقو ىلفس دسملاو ىولع حورلا ناف هدسجو ناسنالا حور
 ءارح ليج ىف هوك لاح مالشلا هلغ ىنلا نم وندلا دارأ ىا # اند مث 8 داسجالا ملاعيف

 4 ىلدتف ُِط تادرفملاىف ا ةلزملاوناكملاو نامزلا ف لمعتسيو مكحلابواتاذلاب برقلا وندلاو

 ١ هيلع ىلا ند اندف هب هقلعت عم ىلع الا. قفالا نم. لسرتسا ىا "قلعت عم لاسرتسا خدع

 | ضرالا ىلا لبحب متيلدوا ثيدحلاىفو ريرسلا نم هيلجر ىلدو ةرقلا تلدن لام مالسلا

 | رقلا ىلاودلاو هولد ىلداوناكم لكىف هناطلسو هتردقو هملع ىلع ىا هللاىلع طيهل لفسلا
 ه6 نيسوقباق © ةفاسملاوهو امهْبام دادتما رادقم ىا 6 ناكف 2 كنوا ةيسرافلابو قلعملا

 برعلاوبرعلا ةغلب لزن نا ءرقلا نال سوقلاركذو برقلاىف اهرادقم ىا برعلا ىسق نه

 امهملع دمحو ليث ا ربح نيب ناك هلوق ىنعم ليزنتلا ملاءه ىفو سوقلاب ءاشالا ةحاسم لعجت

 ىلع سوقتلا بلع هن اك سوقلاو رتولا نيبام رادقم امه ناك هنا نيسوق رادقم مالسلا

 دقع ادارأ اذا اناك برغلانم نيفيلحلا نا هلصاو برقلا دك أن ىلا .ةزانشا :اذَهو نتولا

 | دحاو لك ىعاخم ,نارتاظنم امين! كلذبإ ناديي اهني اقتشلا فا اهبستوق اجو تةااهنلاورواتقلا



/ 

 «©ه# 7٠١ #ح نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 | مف لهف اهأ مي ةلبللا كلت هدنع تاب هلا قالطلاب خا نفاس: اةفك..ةللٍ دنع تارا وظوطختاقلا

 نوءبرا لاقول لاقف كلذ نع هلأسف رداقلادبع خيشلا ىلا ىدصاق كاشراف امدح اىلع قالطلا

 لكشتلاو ليختلاب روصلا ددعت نال امهم داو لع تحت الدنأب تدتفأف اوقدصل مهدنعتب ىلا

 بطخ هنا ىرضؤلا دمم خبشلا بح نم ىنريخا و ىنارعسشلا لاق ناحلل كلذ عش م نكم

 عايسلا رودىف ىّتح ارامنو الل هبأد ناك روطتلا نا هاا هنع ىرخأف ةحيس ونا رص

 موك ىلع هومرو اليل فويسلاب هوعطقف هودجوف هولتقيل هل ا دعا ضعب هيلع لخدو متاملاو

 هللا ردّش نا روطتلا ةروصو ىنارعشلا ههاوج ىفو ىلصي اماق هودجوف اوحبصا مث ديعب

 قرخ مكح ايندلاىفكلذ ءايلواللف نك ةعلخم ةددعتملا ماسجاالا نمتءاشام رببدت ىلع حورلا
 ماسجالا دحاولا ريديف كلذ ىطعت ةئملا لها ةأشن سفن ناف ةرخ الاىف اماو ةداعلا
 سطبنو رصين تنأو عمست نوكتف ندبلا ءاضعا رئاس دحاولا حورلا ريدي اك ةددعتملا
 لها ماسجا نا حيحصلا فشكلا هاطعا ىذلاو ةيكملا تاحوتفلاىفو كلذ وحنو ىثم و
 نوكيف ايندلاىف تناك ام سكع ماسجالل افورظ حاورالا نوكت مهحاوراىف ىوطنن ةنجلا

 م اًواش ةروص ىا ىف نولوح اذهلو وا مسجلا ةرخ "الا رادلاىف مكحلاو روهظلا
 نيب طسوتم ملاع لاثملا ملء نويعلا ناسناىفو ىهتنا حاورالا ملاوو ةكئالملل اندنع مويلا وه
 ك0 حاورالاف حاورالا ملاعنم تنكذاو داتتخالا ملاو نم فطلا حاورالاو داسجالا ملاع

 ليث اربج نأب رح نبا باوجنم ىلوا ٍباوجلا اذهو لاثملا ملاع نم ةفلتخم روصىف رهظتو |

 ةيحد مالسا دعب ةئيدملاف ناك ةيحد ةروصىفليُ اربج 'ىجحيلهو ضعبىف هضعب جدني ناك |
 ةيحد ةروص ىلع هئيحم دعسذا اهدعب دهاشملا دهشو اهدهشي ل هناف ردب دعب ناك همالساو

 مهسحاو هنامز لها لججا ناك ىلكلا ةيحد هنع هللاىضر ربك الا خسيشلا لاق همالسا لبق

 هل ى رمش كلذ نوكف ئىدع ىلا ىهو لاجخلاو نسحلا ةروصالا ريفس دع اي كنيبو ىسام

 هظااوكتلظي ةلئطا ةروصلا كات نوكتف؛رجزلاو. دبعولا صأتا ىلا اذا؛؛اممالو .مالسشلا هيلع |

 ةروصلا كلت ىلع الا هنادال ناكول حضااو وج و همالك اذه رجزلاو ديعولا كاد كرخحمام

 مالك انه ىتب ةرغ ىذا ةروص ىلع هلأي مل ةيحد ةروص ىلع هانا نيح نم هبا ىعدب ناالا |

 ةيناحور ةوقوةيكلم ة هفص ةكئالملا قح ىف ةحاحالاب دارملا ةناليكدت هللا همحر ىل.مسلا نا وهو ا

 برغملاو قرشملا نيبام كنسلا ةناأت اهنم حانج لك فصوكلذىف ا الو رطلا ةحنج اك كلو

 نيبو ةيناحور ةوق نيب كلملا عمج نارزم علم الو ىلقع مالك اذه ريقفلا لوش ٠ ىهتنا

 رودت تاسوسحلا عم تالوقعملا ناف هريغوا ريطلا حاانك كلذ ناك ءاوس هملاعب قيلي حانج |

 الف ةكئالملا ةروس لثاآواىف اذه لثم انفلسا دقو ةردقلاب قصلاو ةمكحلاب بسنا عملاو |
 ةئاعس ليربج حا ان نوك هجو نيس نا ماقملا ىضتش اعاو بايلالا ىلوا دنع هيف مالك

 ىذا قئاقملا لها :تاراشا ىف الو موسرلا لحا مالكىفال هناي  رفظا مون صشا الو ديزاال |

 (رودب) 0

 ١ نوفدملا ىلعو»ا ناسح خيشلا اماو اماما مم ىلصو ةعرجا ةطخدحاو موبفف ةدإب نيس ىف



 رودىف ءاذذا هللا نم سعا هنا ٍحعيلَو مال_بلا هيلع ىطصملل امش ىلاعت هللا لعفف لاق

 ناكم هعم# ىرخاو قفالا دس دق ةرم هارب نا وهو هللاالا هلع ردّشال كلذ ناف ةفلتخم

 مهقلخ ريبغت ىلع نيطايشلل ةردق الو ىلعي ونا ىضاقلالاق ناجرملا ماك ىفلاقو فشكلاىفام
 تالك ىلاعت هّللامبملعي نا زوج امناو ريطلاو مثاهلاو سفالا روص ىا روصلاىف لاقتنالاو

 رداق هنأ لاقيف ةروص ىلا ةروص نه هللا ِهِلَعَن هب ملكتو هلعف اذا لاعفالا بورضزم ابرضو

 نم هَللاهِلَ هلعف اذا لمف ىلعوا هلاق اذا لوق ىلع رداق هنا ىنعع ىلع ليختلاو روصتلا ىلع

 ةروصنم ااهلاقتنا ناللاحم كلذف هسفن روصي اماو ةداعلا ىرحن ىرخا ةروص ىلا هتروص

 لاحتساو ةابحلا لطب تضقتنا اذاو ءازجالا قيرفنو ةينبلا ضقنب نوكي اما ةروص ىلا
 ىهتنا كلذ نم ةكالملا ليكشتىف لوقلاو لاق هسفن لقت فيكف ةلما نم لعفلا عوقو

 انثدحا امهنا هدام سيل سيلبا روصتو ليربج لثمت لاقنم نا هيف ىنوكسالا ىهلاو لاقو
 الف ءاشي فيك رتوصتلاو ليثملا ىلع هللارادقاب لب امهسقنا ةزدق نع لاثملاو ةروضلا كل
 ةصوصخملا بابسالا نم هب هللا رادقا قيرطنع لماعلا نا بابلاىفام ةياغ نيلوقلا نيب ةافانم

 ىملب هريغوا ةيحد ىمد الا ةروص ىلع ليربج ءاج اذا لبق ناف نويعلاناسناىف لاقو ىهتنا
 بيجا اتيِموا حور ريغنم ايح ىلصالا هدسج ريصي ىلع ةيلع و. لكشلا كلذب لكشتت حورلا

 ةكئالملايف لعج ىلاعت هللانا زوجي هنال دسجلا لب حورلا وه نوكيال نأ زوم ىئاجلا نأب
 لاق ةمث نمو ادحاو دسحلا نوكنف نحلاك هودارأ لكش ىأب لكشتلاو روطتلا ىلع ةردق

 رهظ هنا هانعم لب الجر تبلقنا هتاذ نا هانعم سبل الجر كلملا لثم نا رح نا ظفاحلا

 ن هيلعو اددعتم كلمال دسجلا نوكي نا زوحمو مهنع هللاوضر رشع ىنثالا هدالواو ىلع

 دوهعملا اهدسج ريغ رخآ دسج ىف فرصتلاىلع اهم ردتق ةوق كلملا حورل هللا لعجنا نكمملا |
 نوميقبو ناكم ىلا نولحرب مهنال لادبالا نأش وه اكدوهعملا دسجلا كلذ ىف اهفرصت عم
 نا تاقبطلا ىف ىكبسلا نبا رك ذ دقو هنه الدب ىلصالا مهحبشل اهبش رخآ احبش مهاكمىف

 ةيفوصلا هيمسي ىذلاوه اذهولاق ةددعتم داسجا هإنوكي نا اهنم دعو عاونا ءايلوالاتامارك

 دقف ىطوطحبطلا رداقلادبع خبشلا ةعقاوك ىا هريغو نابلا بيضق ةصق هنمو لاثملا ملاعب

 رداقلادبع خيشلا هللاىلوناقالطلاب فاح لجريف لاؤس هيلا عفر هنا ىطويسلالالجلا ركذ |

 ' ةرحسلا لعذك قيقحتلا نود اهمومتو نيرظانلل اليخ هزم كلذ ناكف سلبا اماو قيض

 ْ ىهتنا ىبدت اهنا مهرحس نم هيلا ليخم مهبصعو مهلابح اذاف ىلاعت هللالاق لابخلاو ىصعلاب

 | ىلع خم لب ىنف الو لوزبال دُئازلا ردقلا نا ىهاظلاو هيطاخم نملاينأت ةروصلا كلّ
 ١ ةروصىفرهظي ىلاعتق حلا نا دعب الو عنامال هنا ةعيشلا ةالغضعب كلذ نم ذخاو طقف ىثارلا

 | ردَش لهو هس ةروص كلملا ريغي نأ زوجي فك لبق ناف رارسالا فششك ىفوام هجو»

 | لجر ةروصىف ةرم هللالوسر ىنأ ليث اربج نا متلق دقو نيقواخلا ةروص رييغت ىلع هللاربغ
 | انجن لها خم خنق ةروصقف'انشيازةنفا1:شيلبا "ناو اهلع هللاءأدتنا ىتلا هنروصيىف ةمو |

 | ةفص اماو هللاالا هيلع ردشال فيلأتلاو بكرتلا ريبت"وه ىذنلا روصلا ريثغت هنعا تاويل

 مجنلاةروس ©: 8 ١٠٠١١
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 هت ١14" 7> نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ا نركب نإ جزع | دعي هلرفشو هلع ءاوقوزهلع الز :ىأ. كوسا نا ةرعلا ا هي هملع 8# |

 هب لزن هلوقك نوكيف هبلق ىلا هغيلبتب هميلعتف ماهلالا ىنمي ناك ناو باتكلا ىنعمب ىجولا |
 هجولا نسج لثم اهلعاف ىلا ةفصلا ةفاضانم «:ىوقلا ديدش  كيلق ىلع نيمالا حورلا |

 قراوخلا ءادباىف ةطساولا هناف ليربج وهو هاوق ديدش كلم ىا فوذحم فوصوملاو

 ىرثلا تحن ىذلا دوس الا ءاملانم طول موق ىرق علق هنا هتوق ةدش ىلع اليلد كيفكيو

 مث ةكيدلا حايصو بالكلا حابن ءامسلا لها عمس ىتح ءامسلا ىلا اهعفرو هحانج ىلع اهلمحو
 ضعب ىلع مالسلا هيلع ىسع ملك, سيلبا ىارو نياج اوحبصاف ةحيص دوم حاصو اهلق
 ىصقاىفءاقلأو ىداب دوخحانجم اريو دزداب ىنعي هحانجب ةخفن هخفنف ةسدقملاضرالا تابقع

 فرطلا ةعجر نم عرساىف هدوعصو مالسلا مهلع ءاسالا ىلع هطوصه ناكو دنهلاف لبج

 تررما بغارلا لاق هنيدىف ةناتمو هيأرو هلقعف ماكحتسا ىنعي ةفاصح ىا هي ةيموز ف
 سوماقلا ىفو لتفلا مكح هن اك ةيموذ نالف هنمو لوتفملا رمملاو ريرملاو هتلتف اذا لبحلا

 ةوقلاو ماكحالاو ةلاصالاو لقعلاو رارماو ررم عملاو ةذيشو فاح( ةرقوراكلالاةىلا

 «6ىوتساف 8هلتفلا ديدشلالبحلا ةريرملاو مالسلا هيلعليربجةصوذو ةربرملاك لبحلا ةقاطو

 ماقتساف ىا ملعتلا ةيفيكل نايب ىحواام هلوق ىلا هناف ريسفتلا قيرطب هملع ىلع فطع
 صهاوجلاب انبرص ىا احس وم حانج ةثامسدلو اهلع هللا هقلخ ىتلا هءروص ىلع رقتساو ليربج

 هيلعمهارباىنا كو برعلاريما ةيحد ةروصكىحولاب طبه الك اهم لثمت ناك ىتلاةروصلا نود
 هيلع هللا لص هللا لوسر ناكلذو مصخلاةروصف مالسلا هيلع دوادو فيضلا ةروصف مالسلا

 ءارحلبجم سو هيلع هللا ىلصهللالوسر .ناكو الع لبج ىتلا هتروصىف هارب نأ بحا سو

 ءاقسلا ىلا مرظنا .نكتلاو ىعستالب نضرالا: نإ لاقفانقكمي نوقف زاوللال بج ئبسملا لملا وهو

 رخ اك ةللالوسر رخف قفالا الم و. برغملانه ضرالا دف قرشملا نم. ليرْبج هل علطف '
 رابغلا حسم لعجو هسفن ىلا همضف نييمد الا ةدوصىف ليربجلزنف روطلا لبجىف ىسوم

 اف لقعلا روط نع جراخ وهام ةيؤر لمحت ال امندلاىف وهو ديد ناف كالذو ههجو نع

 دحا هارام ليق رادلا هذهىفىللاعت هللا ةيؤر اهنم مظعاو املع ليج ةروص ىلع كلملا ةيؤر

 ءامملا ىف ةرمو ضرالاىف ةيمنيتىم اهف هار هناف مالسلاهيلع انين ريغ هتروصيف ءاسالا نم

 لاق هنع هللاوضر بلطملا ديع نب ةزمحنا (ىورو) ىت أيس امل ىهتمملاةردس دنع جارعملا ةليل

 هللالوسراي ىلب لاق هيلا رظننت نأ عيطتستال كنا لاقف هتثروصىف ليث اربج ىنرأ هللا لوسرإب
 اذا اهيلع مهبايث.نوعضي نوكرشملا ناك ةبعكلا ىف ةبشخ :ىلع ليثاربج لزنو دعقف هينرأ |

 رضخالا دجربزلاك هامدق اذاف هينيع عفرف رظناف ةزمحاي كفرط عفرا مالسلا هيلعلاةف اوفاط

 نم دودخا ههجو ىفو اهلكلك نيب ايندلاو سرف ىلع هار هنا ( ىورو ) هيلع ايشنم رخف

 ملاءىف ةرم سمالا هل ىلدكيل نيترم مالسلا هيلع هار امناو تزجل هيف نفسلا تيقل اول ءاكبلا |

 هيب ايام نادك قيل هتروصب .ماق امئاوب لع "الا هزت "الا لحاف ىرخاو داسفلاو نوكلا
 ءابتشا هيلع قي ملو هتفرعم .قح هفرع هسفن ةروصىف هار اذا هناف وه وه ةيحد ةروص ىف ا

 (هجوب )



 كنلا ةروس ههج م١٠٠١ 5

 | دقف متنتال لاقف مانملاف مالسلا هيلع ىنل تيأرفا مهو: مغ ىل'لضح' مث ىلاعتا هللادنغ نع ١

 | ءايبنالا ىلع ةلاطالا نم هللاب ذوعت قيرطلا ىف ,لتقف هل ةعيض جرخ هنا تعمس مث ءرما انيفك

 ١ هقطن ردصي امو ىنعملف نع ةملكب ىدعتق رودصلا ىنعم قطن نمضو ءانلوالا مهتروو

 رارمتسا: ىئال ئوهلا:نع ئطتلا نب زارمتسا“داّرملاناذ ةلغا'هارو:ءاوعأ نع .ناءرقلاب
 سوقلا نع تيمر لاش م ىوهلاب قطنس امو ىا ءابلا ىنعمي انه نع لاش دقو هنع قطنلا

 | لاق خيشلا نبا لاق كلوش ىا كلوق نع انتهلآ ىراتب نحت امو ليزنتلاىفو سوقلاب ىا
 هلال اناب لبقتسملا ةغيصب ىوهلا نع قطن امولاق مث ىضاملا ةغيصب ىوغ امو لضام الوا

 | الور اكهه نأ لب قودشتاانو مكلزتعا نك> ىوع امو لضام ىا اهدعبو ةثءيلا لبق

 مدعي هف ريقفلا لوش ٠ ىهتنا هر تايآ يلاعاوتا قع« ناللا يؤهل نع قطعا
 مهم ز ىف كلذ ققحم ىلا ةراشا ىوغو لضدق مهلوق رايتعاب ىضاملا ةغيص نا ىهاظلاو خال

 # وه نا 8 لاح لكب ىملعا هللا و لاح لك ىف قطنلا ددحم رابتعابف عراضملا ةغيص اماو

 ةطساوب هيلا  ىجوب © ىلاعت هللانم ©« ىحو الا 88 ناءرقلا نم هب قطني ىذلاام ىا

 رارمتسالل. ةذضف نال لاتحال ةعفار' ىحول :ةدكؤم!ةفط وهو مالسلا امماع ليربج

 | .قوكيدقجولاو اراغنةب لغسيل االاة عشت لع# ها لغتنا ]ل شؤ ا نئاك ىازد قادعتتلا

 مالكلاو ةباتكلاو ماهلالاو لاسرالاناعم هلو اردصهنوكي دقو ىهلالا باتكلا ىنعمم اهسا

 تاذىف هلاعفاو هتافصو هتاذنع ىنفدق مالسلاهىلع ىنلانا ىلا .ةراغاهبفو ماهفالاوةراغالاو

 قحلا قطني قطان ناكف نيعالو رئاالو مسرالو مساال هنم قب مل ثيحب هلاعفاو هتافصوللا

 | ةيناسفنلا سجاوهلا و ةيناطيشلا تارطخلا هيلع ىرجم نا هبف مهوتب الف ةيرشبلا قطن.ال

 لاق موصعم مالسلا هيلع ىنلا نا م ظوفحم وهذا ةعيرش لحاولا نع ردصيام اولاق اذلو

 | هللا عم بد“ الا ءاسا دقف ةنسااىف دراولا ريغنم ادرو ةارتملا 3 عضو نم ناكتلا ودك

 رك اهعمجم تالك صئاصخ هفرعف ىلاعت هللا نم فيرعشس كلذ ا نأ الآ ظل

 مزاقلا رحبىف رفاس هناف هرس سدق ىلذاشال رحبلا بزح لثم كلذو امرتخمال الثتم ذئنيح
 هنقلف ةرشبمو .مالسلا هيلع ىلا ىأرف امايا مي.رلا مبلع فقوتف خللا دع ىنارصن عم

 ناقتي للا هيف "0 لاقف ععرلا نباو لاقف نمل وادا وما حا لكلا

 | نيكل ندتويةهقلا ف يساؤملارا مايلألا هيصوتتر كاد طما, قطا ساو لاق اك مالا
 خيشلا وهوهللاس اغا نم سفن ةليوط ةدمب هتافو دعب دلو» هنأ هريس سدق ىئاطسلا ديزيوبا |

 ْ ( ىوتثملا بحاصلاق اذكو ) لاق اك ناكف هرس سدق قاقرخلا:نسحلاوا |
 اطخزا ظوفحم تسظوفحم هجزا ٠ 2اوشد, اروا تسظوفحم حول

 تاوضلا,ةرعا هاو كتر نخوتبج ا تاوديطو تتلو ىلو تموج ى
 نايفوص اروا دنيوك لد ىحو ٠ ناب رد هماط شوبور ىبزا

 سلال باكا لاحم ةعلابا طخ ن وك 13 كلوا اراك لطي اك تازتال روك

 ئدما ((عازيساو اطخحناا "+ قد هئلادرؤتنا طفيف اتم
 5 9 د



 ههت 2٠١ 57ج نورشعلاو عباسلاءزجلا

 ا . ىهَسا هماكحاو عبطلا نع هجورخ و قلاب همايق ىلع لدي اذهو ىنيةسو ىنمعطل ىبر دنع

 ةثالث ىه مج و دجمأ باسحم نوسمح ىه نون محنلا ظفل ريدقلا هللا هدما ريقفاا لوش |

 نيعبرالا دنع ثعب مالسلا هيلع ىنلاناىلا راغأف نوعبرا ىه مهو نوسمحو ةئالث عومجلاف
 ةثالث عومجملاو ع ةرشع ثالث ةوننلا دععل ةكمىف ككمو نالسرملاو ءايه الا متاخ لعحو ا

 هنال زا ةبان/ىفوارينم احئاربس ءاهنيراك ةيرالا: هده ىف, مختلاب! ىلاغق هللا” ءامس دقو نؤتساو |
 ةدملا دعب ةكهنم هبوسغ ىللاعلا مجنلا اذه ىوهو هادهو هملع ءايضو هه>و روم ءاضتسي

 كلذ هبوسغ ىف هلال هيغو هلال_ض مدع ىلع هللا مسقا اذلو ةئيدملا ىلا هتربمو روك كملا| |

 اندلا7تملظا: ةكمر: نما ترض املف, هننازو ىلاغك, هللا وضأب !ناكر تي: دهم ”دشارهعكر جو | |
 نيئم ولا ىلع ضرالا تفقرشا ةنيدملا لع علط املو ةديدش ةملظىف اوراص و سيرف ىلع

 | هديح ءاول تحن هللا مهرون ثيح ةرحهلانم ةيناثلا ةنسلاىف ماتلا ردلاىف اوعقو مهنا ىتح

 هلوق رس رهظي اذهبو مدءلا ةملظ ىلا ءادعالا لاحراصو ردس ءادعالا ىلع ةرصنلا رون |

 هيلع هلوق رسو نورفغتسي مهو مهذعم هللا ناك امو مهف تلو مهذعيل هللا ناكامو ىلاعت

 ناكور لضتملاو ركاتانلا: لها عطقنب ىا هللا هللا ضرالاىف لاَغال ىتح ةعاسلا موقنال مالسلا

 كريشلاىلع موقلا رارصاو اهضرا نع هتقرافمب اهنع هجورُو ةكمىف مالسلا هيلع ىلا وه |

 | مث !دلا رك ذلا لها عاطقنا دنع ةعاسلا موقت اك ردبب ىريكلا ةماطلا مهلع عقو دانعلاو |

 | لب مهن اهف روضحلاو رك ذلا لها ردق نوفرعيال نيسانلا ىنعي سانلا هيفف ضرالا نم

 حاورالاو توكلملا عاطشابو مموكلم منال مهك الح كلذىف نا عم مهوذؤيو مهنوداعي

 اولاق انه نمو ءاقبلا بيس عاطقنال ماسجالا برو كلملا لوزب ماسجالاو كلملا نع

 ءاقبلا ضيف نم دوجوال دبال هناق برحلارادىف ولو ايندلا راطقاىف نيفرصتم الاجر هللرز
 محلا ةمرحب هدوهشو هلاصوب انفرش و هدوجو هلضف ديزع <راياؤم للا اندم زازا داانالا و

 اةطنمو اقطن قطني قطن لاَغ # ىوهلا نع قطن امو هه نيما نيما هدو>سو ه.وهو

 ىلاعت هللاىف لمحتسي الف سومافلا ىف اك ىناعملا ام فرعي فورحو توصب ملكت اقوطنو

 اذا لع باب نم هبوه ردصم ىوهلاو قوللا صاوخنم فورالاو تودلاب ماكتلا نال

 لبق هنمو عرشلا ةيعاد ريغنه تاذلتسملاو تاوهشلا ىلا ليلا ىلع بلع من هامشاو هيحا

 صوصخلا لملاوه ىوهلاف نيدلا صا ىف هاوهم ام ىلا لئام هنال عدتيمال ىوهلا بحاص |

 مالسلاهيلع انييناو ىوهلا عبتن الو مالسلا هيلع دوا 1لاقف هءاببنا هللاىهنا اذهلو مومذملا |
 طق ى ىلطاام مال_لا هيلع هلوق لللدب هيلا ءاننالانم دحا لمع ملو معءاوها عش الو |

 سلجم ىف تنك لاق هنا رابكلا ضعب نع ( ىكح ) هاوه ىلا لام اذا لجرلا ىلطا لاق |
 | هيلعىللا هب ىنع انالف ناكولو ىوهلا نم دحال صلخمت ال لاق نأ: ىلا ماكتف نيلفاغلا ضعب
 هل تلقف ةالصلاىف ىنيع ةرقو ءاسنلاو برطلا تالث ؟ ايندنم ىلا بي>لاق ثيح مالسلا

 | ناك ام ىلع دبعلا مالي فيكف ببح لاق لب تببحا لاق ام هلاف ىلاعت هللا نم ىبحتست اما
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 هلق هدنعل نم موف ناك دقو هميظعت ىضتش مجتلاب مسقلا نا يو ةفطل هيفو هيشاوحىف

 مجنلا ةظفل ناف عولطلا نود ىوهلا صخ لبق و هلوفاب ةيهلالل هتيحالمت "مدح ىلع هيوهم
 | هنع هللاىهير قداصلا رفعج ماغالا لاقو علاطلا ككاوكلا محنلا لصا ناف هعولط ىلع تلد

 | عوز نا دنا هتفك ٠ لوزللاىوهلاو ع ةليل لزت اذا مالسلاهيلع ادم مجتلاب ذا ْ
 ١ توق كفكاالويل ىبا نبأ ةبتع ادرك ١ راكشا سشرقرب اذن ل وقير دفا ورق علا بأ |

 داد قالط دوب وانز مالسلا هيلع لوسر رتخدو ىلدتفابدد ىذلابو ىوه اذا محنلا برب ظ

 ”ماش تراجت_ هبتع نازا دعب كبالك نم ايلك هيلع طلس مهللا تفكو درك اعد ادخ لوسر |

 ريدزاىهار دون ىريد اجناو ديدماورف هارلزانمزا ىلزنمرد بهلوبا شيوخ ردياب تفر

 | قاءلر نديولغ | نيزك دوب ناوارؤ :عارس لزنم نيرد ةعبسم ضرا هذه تفكو:كمااؤ-نفب:

 00 ذك ديراو هاكش اص رش نا تكلا شيوخ باكا بهلوا ديزاد م عابس |

 نئاي و بت ركن اضل ارواو نوفا ند ىودرك هم ناشيا«دشر ئاوّوذ ان *ءاغذ هك مسرت

 تشذكر دناشيابو دّماسريشو دتكتفا ناشيار/ باوخ  نيللاعلابز بش“ نايمردادنتشادّنعْوا

 1ذا ىلصللا ليؤأتلا نم :لمتحو. هتسادنل هلك أي لو ٠ درك كاله ارواو دز هيتعرب ةمطلو

 رابخالاو مومن ءالؤه ناف هربق ىف عضو و تام اذا ملاعلاو اديهش لتق اذا ىزاغلاو دجس
 ىلازغلاماما لاقو رحبلاو ربلاىف ىدتهم ا موحنلاك ىتما ءاملع مالسلا هيلع لاق اهم ةقطان

 ءاملعو متدتها متدتقامهأب موجنلاكىباحا مالسلاهيلع هلوقل اونام اذا ةباحصلا مه هللادمحر

 ٠ عقو اذا ةفرعملا روس مسق وه مهضعب لاقو ضرالا موج ءاملعلا مالسلاهيلع هلوقل مالسالا

 داي دنكوس ناققحم دزنو (ىنغاكلا لاقو) حابصم اهف ةاكشك ءرون لثم ىلاعت لاقبلقلا ىف
 ٠ ىلاعت هللا ىوس امزا دش عطقنم ديحوت كلفري مالسلاهيلع دحت ترضح لد ُهراتسإهدرك

 تاليوأتلافو بولقلا نداعمىلا بويغلا فئاحت نم طقس نيح ماهلا من هللا مسقأ اما

 محتلاو لاق اك ضرالا ىلع هطوقس هيوهنوكيف هل قاسال تين محلا فخالا لاق ةيمجتلا

 ةسدقملا ريغتلا نع ةهزئملا ةمئ ادلا ةبحلا ةيح تشب ىلاعت هللاناىلا ريشي نادحسي رحشلاو
 :ضاوازنؤ: ةنطاجن:الا: طا: ةدكلا:ةقلطلاراهناؤزاءامس نو أر غرم: تطفو! تعقو قللت اذع

 نيحاير روهظل تابجوملا ةلاسرلاو ةوبنلا و ةيالولا تانابن تاسال لباقلا هبيبحو هيب بلق
 ا تفئاطلل ارارعو ةيناتللا تالزنتلا راهزاو ةينابرلا تاياحتلا قئاقشو ةلثاارعثفلا «[قئاقلا]

 | لضام مسقلا باوجو اهلاثماو تاناعملاو تافشاكملاو تادهاشملاك ةينافرعلا ةينا-سحالا

 | ىتادحو رون لوا ناك امل مالسلا هيلع ىلا دوجو نا ىلا ريشي هبو ىوغ امو مكبحاص

 ربع نه ةيلزالا ةءدقلا ةردقلا هب تقلعتو قحلا هب لحب قاعشعش فيطل ىولع طيسب

 | ةيناكمالا طئاسؤولا :ةملظ .هنف تسيل قم نونمؤملاو هللا نما ان هلؤَس هلع ربخا, <“ ةطساو

 ٍ ىدعلا ةيضتقملا ةياعشعشلا ةطيسلا ةدلصالا هتبرون ىلع وه لب ىلل ةحتنما ةلالضال ةبج وما

 مكتطلاخ الو ةيعيبطلا مكةبحاصم هيف ترثا ام وه اك قاب ىعلاو دير الا ةلطبعَسملا3اوقتلاو

 ا هيلع هللا ىلك هاقإك 35 رخل محب ىوع ام و ةعيبطلا ل١ مأب كضراكو ,ةيرطتلا ةيزواملا



 عج ٠" هج نورشعلاو عياسلا ءزمجلا

 راع «يفوه :لاغا هتلااطو برغ 6 ىوها اذا ةلالط لاق" 6 ةفءوعاو: سلا" لشنح ااا ||
 نزو ايؤهو لفسا ىلا واع نه طوقس ىوهلا ناف.برغ اذا لوبق نزو» ايوه ىباثلا نم

 نع خلسنم تقولا قلطم ىنعم هناف مقأ ىا مسقلا اذاىف لماعلا و دعص والع اذا لوخد

 مي ليقتسملاف لاخلا ل مف: لمع مولي: الق'نيِيبلا رمحا اذا كتمآ كلوقىف 6 لانقتسالا ىنعم

 ناآلا مسقأ دما” ناوكف“ قامؤزلا نء لبقتسي امل اذاو لاح ءاشنالاو ءاشنا مسقلا لعف نا

 هيوهتقو ىا ىوه نيح مجنلاب مسق | ىلاعت هللانا مث نامزلا اذه دعب ىوه تقو محللاب

 ةلباسلا هب ىدتبم ىذلا محنلاو لبق هناك ةاييدلاتالاطم للا: ئازاسسلا هب <ىدتوم نأ لاش آلا

 مسقلا باوجموه « مكبحاص لضام 8 تمسلاوليبسلا .آ وس ىلا رحبلا ىف ةيراهلاو ربلاىف

 كذجلاو#و ةلوقدوا الغ للذ اذجتوت داخل الا قرف وركب ىدلا وللا ئورط ع لدعم ىاأ
 قوت بنتو اركز ةالين لول 1 ة كانو فيول انوفا ةدايلا/ هنالك ةناق اولا الج نما الأس
 مدا قحىف لاق ىلاعت هللازا ثدح مالسلا هيلع ىنلا لضف نايب هيفو رومالا تاحبقتسم

 وه ىنلا 6 ىوغ امو # مكحاص لضام هقحىف لاقو ىوغف هبر مدا ىصعو مالسلا هيلع

 نارك نم ناوكيدف» ل هطا !نا«ةفالذو:طتلافاءانقعا ننال جنعالولا7 كعازلا« لاف: ككولا لوطا
 قاتلا« اذعو انشا ىدحدافتعا نما (ناؤكر دقو ادساو لوا عنذل يصمت ةنغ ناشنآلا

 لالضلاو ةصاخ داقتعالاىف أطخلا ىه ةياوغلا ناف دحاوىنعم اسيلو لالضلاو ىنلانعب قرف |

 دال بنار هنأ اهعافا ول هنئاقمللار"قةيغالاو اك مفالدز اناوقإلاةاطقلا لوا ايم ةرغا ١
 لالضلا نم .هنومه وتنام سيلو دشرلاو ىدهلا ةباف ىف وه ىا 2:قالطاب دقتعا امو ينعملاف |

 لاوشاو قررا عرقا ةفزدتو "ارح نت در جع دعا لص خول ورا اكواهالتا» قلق ةناؤقلاو

 قمل رمل ناطخلاو هل امظمت ةروسلا هذه ليزنت. هسفن مولع هللا درف ةتتشءاقلت ند ع

 مهطاحاو هلاوحا ليصافت ىلع مهفوقوب ناذيالل مهل هتيبحاص ناونءب مالسلا هلع هداراو |

 مهي لوط ناف داشرلاوىدهلا ةياغب هفاصتابو ةلكلاب هنع ىفن امن مالسلا هيلع هنءاربب اريخ |

 ( ىنثاكلا لاقو ) داشرالاىف ام امح كلذل ةيضتقم ةميظعلا هنوؤش نساحم ممدهاشمو هل |

 نازفاك تبحصي دوب. رومأم مالسلا هيلع ربمغسا ترضح هك تسنا تهجم بحاص ُهَبمَسَتو
 بحاصلا لاَشال تادرقملاىف بعارلا لوق دا_ثرالا ىفام ديؤيو ٠ ناشيا توعد تهج

 ىلا ىمس ةنج نم مكيحاصيام 1 مث ىلاعت هلوقو هتمزالم ترثك نملالا فرعلاىف |

 2 اودحم مو هنطابو ه.رهاظ منك سعو هوع رجو هوما مكنا ىا امش محاص مالسلا هيلع ا
 الو قاب ك0 2 ئزاطسلا' ضتوانطعال محنلا نالىوهلاتقون مسقلا دمقتو ةنجو البخ هب

 هدوءص وأ هطوبه دلع هن ىدتم اهات ونللا نم لاهشلا الو زغملا نم قسما مع الاو كالا" |

 هنأ ىعك داقتعالا نأشب ماههالل ماعلا ع صاوخلا فكاطع م لضام ىلع هفطعق ىع هل لاش

 ا امملع هم هونداو ىلعالا قؤالا نه ليربج ىلدت لم يحس [1 ةيسادملا 00 هفقام عم |

 ىلع هلالذا قهطا هنوكل تتاواردلا ا ىوهلا تقو ديمقتلا قفملا ىدعس لاقو مالسلا

 خنبشلا ننا لاق نيلف الا تعال مدلعلا هيلع ىللخلا لاق اك هنردق مظعو عئاصلا دوجو

 ( هيشاوحىف )
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 نأ زروجم .هنال ار فاك , لتق كلانث 'كعافلا ئاإ لجرإإ هكيأز دفا رو لش عمو ل وعتما نا

 مت أرفأ هلوق ىلا غلب امل مالسلاهيلع ىنلا نال نوكرشملا دجس امئاو تام لتقب دارملا نوكي
 ناو ىلعلا قينارغلا كلت هلوق هب ناطيشلا قْلا ىرخالا ةثلاثلا تائه و ىزعلاو تاللا

 اودجسف ناءرقلانم هنا اونظو نوكرشملا هعمسف جحلا ةروسىف قبس اك ىجرتل نهتعافش

 اوعمسي مل مهذا ناعيا ريغ نم نيكرشملا دوجس نه نولمسملا بج مث نمو مهتهلا مظعتل
 قينا رغلاب مانضالاتبمش مانصالا ىلعلا قيثارغلاب اودارأو نيكرشملا ناذ 'ىفناطيشلا قلاام
 ةحوتفملا نونلا مث ءارلا نكساو ةمجعملا نيغلا رسكب قون غ عمج ءاملا رئاط ىه ىتلا
 ليوط ريط وهو نوألا حتفو نيغلا مغب نيينلغوا اضيا نوللاو نيغلا مغيب قونمغوا

 رويطلا كلت نا رويطلا كلتو مانصالا ني هيسشلا هجوو هيشياموا ىركلا وهو قنعلا

 لوا محنلا و مهصعل لاق هعاشراو ردقلا ولع ف م ةهشم مائصالاف ءانسلاوو عفر و ولعت

 ةدجس اهبف تلز' ةروسلوا كير مساب أرقا ناىف اني الف ةدحس اهف ةلءاك ةلجتلزن ةروس
 نانقزَد مسق دنتفك ىناعمباككا ٠ مسقلل واولاو ةعفد اهعومئال اهلثآ وا امنه لزانلا نال

 نا ءرقلاو كتزعبف كيروف هكنانج هلالجلج قلاختافصو تاذب مدق ىكي تسا هجو ودرب

 قح تافص زا قفصي تستراشا ىفرح ىه روس لئاوا ردىحم فورح نينحمجو ديلا

 تردق راهظا ىي تسيرض راهجرب نا وتاقولخمب تدمسق مود هجو ءدركداي ناوي ملسقو

 اهف ةردقلا ةفرعم .لع دايعلا هين هلاثماو اذه تاعزانلا و تالسرملاو تايراذلاو هكتانجار

 ابف هتبيه يلعيل ام مسقأ ةمايقلا مويب مسقاال هلوقك ار تبيه راهظا زيخاتسرب مسق ركيد

 نأ ركشو تتسا توب ازا اكون منت نكست لنا كاين رراهطا دلك ةيذا] مللق وس

 ان ار فيرششت نايب تاقولخم ضعبب تسا مسق مراهج نوتبزلاو نيتلاو هلوقك دنراذكب
 ينمو دلبلا :اذهبب مسقأ ال هلوقكا ,ءدرك داي :ئوبب. منقي هكدنتادب نيج نا. فازت نع قاخ

 مالسلا هيلع فطصملل هلوق كلذنمو نيمالا دإلا اذهو نيئيس روطو هلوق كلذكو ةكم

 لك لقو هم.لظعت راهظا ديرو همظعتسلام لكب مشا اماف برعلا ةداع ىلع اذهو كرمعل

 هايشاو تايراذلابرو محالابرو محالاو هلوقك ردضم هيف نرلاق قولخع هبق مدقأ عضوم

 هللاهمحر ىلهسلا لاقو ءاملعلا قافتاب ايلا محنلاب ديرب خفر 'ىت ةهانلا نه ضرالا

 بك اوك ةعبس ىهو لما نطب دعب علطت امال لما ةيلأبو اضيا محنلاب ايرثلا فرعتو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرناو ايك وك رشع انا اهنا ةقيقْا ىفو هنافخل اهل. عباسلا ىربداكي الو

 ةرهاظ محلا ةعبس ىهو ىلاعملا نيءىف لاقو هرصيىف هللا اهاعج ةوقلا اهلك اهارب ناك ملسو

 اهودع ةادغلاب تءلط اذاف اهطوق_سو اهعولط دنع اهاتلحر تناكو ءاهملا نيز ضرالاىف

 هيك ىعارلا ىنتبا يب هيدغ مجنلا علط يب | د
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 | ىلع لبلد ةي الافو رحفلا ةالص موجنلا رابدا و نيءاشعلا ةالص لالا نم حيبستلا لبقو |

 موجالاربدا اعاو مودنلا ردا امدعإ رجحفلا تهكر را هنآل لضقا ردفلا ةالص ريدان 5

 لبق نيّتمك لا .ىنعي موخنلا رابدا نيربسفملا رثك ١ لاقو هريس ىف تنللا ونا هلاق رفسيام دعب

 ةئلحم ل رحفلا انك ثيدحلا ىفو حبصلا ءوضل مودنلا ردا نحح كلذو ردفلا ةالص

 نيا دوي يلو قف رظيتنلا لوف هيام اونا طع نإيب هيفو اهفاامو: ايثدلا نم. :ريخت :حسبصلا
 ريخاتلاف ةحجرت ثيداحالا نالت قولا لواىف اهم ىناي هنا رحفلا ةنسىف ةنسلا نال رظن لا

 اماو كاذ ذا رابدا موحنلل سيلو ىبفاشلا تفو وه امقو لواو موج ضرفلا برق ىلا

 موش نجح كير صالخاالاب ةيوتكلملا لص هارمس سدق لهس لاقو ادح رافسالا نتعب كاذ

 تواقالا لكىف كظفحو كرب نع لقغي النه رك ذ نع ءاسم الو احاص لفغت الو اهلا

 لبالاب هل هتمزالمو ركاذلا ىلع هتموادم ىلا ريشي 1ا مبسو هلوق ةيمحتلا تاليوأتلا فو

 نأ ديرملا بدأ ءوس نم رابكلا ضعب لاق ىف ةروس رخآ ىف هنايب قيسس دقو ىهتنا راهلاو
 هللاىلد هلوق ىلا رظناو هل ةمهو خيشال امادذتسا كلذىف ناف كلاب يف ىنلعجا هخيشل لوَش

 دوح.لا ةرثكب كسفن ىلع ىنعا لئاسلل لاق ثيح ةنطاىفكتقفاىم كلأسا هل لاق نم مسوهيلع
 نيكلاسلا قيرطىف حتفلا ىلع هميدقت بجاو ةضايرلا ملعف ةحارلا نم دصقام ريغ ىلا هلودف

 راوي ىلإلا رخآ نه موهال نأ فاخ نم ثيدحلا فو ىهتنا مكح ملع هللاو نيبوذولاال |
 كلذو ةدوهثشم ىلللا رخا ةالص ناف ليالا رخا رثويلف هرخا موس نا عمط نمو هلوا

 رخؤي ناك اماو ملسو هيلع هللادص هللالوسر ىلع اضرف دجهللا ناك ربقفلا لوم ٠ لضفأ
 اهالص رولا نال اماو تقولا كلذىف ةكئالملا دوهش نم ركذ امل اما ليللا.رخآ ىلا رتولا

 ةزوللا دحام فواح ري شلاعو'ءاعملا نع اهلاطف بسانفا ماقملادنأل:تارتملاةلئلالوإ» مالنسلا هيلع
 رارسالان هو ءادبالاو ءاهنالا نسح نم اضيا محنلاب ةمامالا'ةر وسلا حاتتفاو موحتنلاب

 قيقحتلا لها ىلع خم الام

 فلاو ةئامو ةرشع عبرا ةنسنه درنلا بجر رخاواىف روفغلا هللانوعب روطلا ةروستم"

 00 ناش وا ىدحاا ابنا و” ةكم محنلا ةروس

 م7 ميرا نم را هللا مسإ 3
 كك

 اهوا رش رهحو ملسو هلع هللا ىبصهللال وسر اه نلعا ةروسلوا محلا ةروس َّ محللاو هه

 غلب املو ةويللا نم ةسماخلا ةنسلا نم ناضمر رهشىف تازن نوعمتسي نوكرششملاو مرحلاىف |

 ةياورىفبهل ىلا ريغ سنالاونطاو نوكرشملاو نونمؤملا هعف دحس ةدحسلا مالسلا هنلع

 ةريغملا : نب لولاة كلذ ناكانيتي اور اكان ىنيفكي لاقو هتهج ىلا بارت نم ةنفح عفر هناف |

 ةياور ىفو دوحسلا ىلع ردّشال اريبك اذيش ناك هال هلع دحف هتببج ىلا ابار عفر هناف

 كلذ لعف مهضعب امرج كلذ اولعف اونوكي نأ عئامال لاَ دقو فلخ نب ةيها تحمصو |

 نعلقنام كلذ فااخم الو بهل ونا اريك كلذ لعف نمو از كلذ لمف مهضعبو اربكت |

 (نباد



 روطلا ةروس هج ٠١ 55ج

 | مهللا لوَعب نا ئلذأو حتما اذا كدا رع امو مهاربا لاقف ردضلا/ق يع وطل] هلجر

 كلمن الف انيلع كتردَس انمحراو ماربال ىذلا كنكرب اظفحاو ماننال ىتلا كنب انسرحا

 ا لدالاب هب رخ ىلا يلج انو 0 قيرطىف تار سدق ص اولا لاقو انؤاحرو نس أو

 .كيوظفحم كلم فلا نيعبس كلوح ناف تينا فتاه ىب فتهف تفذف دعو عبس اهف اذاو

 | ىوردقو همزالي ناكو ةيعدالا ضعب بيسل ىصا ولا ظفحلا اذهنوكي تاغ امتحم ريقفلال وه

 ” مج رلا نالعي ثلا ند ملعلا عيمسلا هللاب ذوعا لاق نم ها مس وةدلغ مل هللا ىلد هنا كولو

 نح ينسي نأ ىلا 6 الا اال هل تزرع رم ةهرودسار >ا تايا ثالث ًارقو تارلعألا

 هب هللالكو ىسع نك> اهأرق اذا كلذكو هنوسرحن كلم فلا نيعبس هب هللا لكو حبصي

 بيملاو هللا بابحانم صاوخلانا بيسب كلذ نوكي نآل متو هتوسرحب كلم فلانيعبس
 | كلم فلا نوعبس حابص لك مالسلا هيلع ىبنلا ربق ىلع لوني هنا ىور اك هبيبح سرحم
 | ىلا هب نولعفيف مهريغ افلا نوعبس لزعي مب ءاسملا ىلا هيوظفحمو هيلع ممحنجا نوبرضيو

 قيلبال امس ىلاعت ههزن ىا هي حبسو ف ةمايقلا موب. ىلا اذكهو نولوالا لعشب مك حايصلا
 ىانم 6 موقت نيح  رصحلل ةتئافلا هثامعتل ىلع كبر دمحم هه اسيتام كنوك لاح هب

 | كدمحمو مهللا كناحبسكساجن نم موقت نيح لق ىا ءاطعو ريبج نبا ديعس لاق تق ماقم
 كلذ ريغ ناك نا و اناس>ا تددزا اريخ ساجملا كلذ ناك ناف هدمحم استلم هللا حبس ىا
 ساج نم ممسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاق لاق هنع هللا ضر ةري ره ىنا نعو هل ةقافتكلل ناك

 | طدرتخا و بلا اهدا مكاو ةلمهملا اعلا ةمكملا .نينلاب وهو هطخلمةئفا تاك فاشل

 ند ىنعي هلرفغ دقف بيرق مف قفراعن اليت داك ناك كيلا شمتاو ةاوقت كال عش

 | لقف ةاليفضلا ىلا _تقالذا عيبرلاو كاحضلا لاقو ةي.غلاك ئعدا قحب قاعتن ملام رئاغصلا

 م رك ذ وه ىاكلالاقو كريغ هلاالو كد للاعتو كمسا كرايثو كدمحم و مهللا كباحبس

 | هنأ ديم نبا مصام نع ىور ا ةالصلا ىف كحد نأ نلا شارفلانم موه ناح ناسالاب

 ا ناكل ةف ىلدلا مايق مالأس !أهيلع هللال وسر حنس .ىش ا اهنع هللا ضر ةشلئاه تك لاق

 ىلرفغا مهللا لاقو اريشع رفغتساو رع للهو حبسو اريشع هللادمحو اريشع ربك ماق اذا
 أ دارفا 4 هحيرسف لالا نمو 0 ةمايقلا عال ماقملا قميض نم ذوعسو ىنفاعو قفزداو ىبدهاو

 هب حولي م ءايرلانع دعباو سفنلا ىلع ىقشا هيف ةدابعلا نال ةالصلاو حييبستلاب ىلدلا ضعب
 | ىو ءملا ج ارعملاوه ةالفضلا و ج ارعملا نامز لدللا نالو رقفلا لوش .٠ لعفلا ىلع هعدش

 ىأ ماين, نانلاو_:لبللاب.لطيلف ,ةنع زرعه. ىف :مالجتبلا هيلعا هلا لوسرب قدك نأ دارأ نف

 حامصلاب رقال هف ماللسلا هملع ه>ارعم ناك تقولا كلذ فرعشل وسانلا ةلفع نيح هفو> ىف

 ةريثك صاوخ هلام ىلع الا رخسلا ناك ناوتاجاحلل سوفنلا ضعب ظقيتسيدق هيرقىف.نال

 | علاطلا ب نوكيا قعر محن عج يدخلو ليغا ردصم ةزمهلا رسكب ه6 موحتلا رايداو ©
 | حابصلا ءوضي اهتببَع ىالبللا رخآ نم اهرايدا تقوو ىنعملاو علط ىا انين وب اياؤحم م لاق



 ير عى 2 نورشعلاو عباسلا ءزملا

 ذوساأ اهفارطا:كسهي ,ران نا ةلسلساهقثع ىو ضرالان م .جرخ هلا رددبإو.هعرصم بناحفف
 باذعىف ةاضعلالاوحافالتخاو ديدش بذجم ضرالاىف دوسالاهلخدا تح ءاملابلطي وهو

 عمدسو هنع هزنتلانم دب الف لولا ىف ربقلا باذع رثكاو مهصامم فالتخا بسحي ربقلا

 لوشو وعدي مالسلا هيلع ناكوسنالاو نان م لقعي نم عمسل مل ااو ريقلا باذع مابا

 ةنتف نمو تامملاو احلا ةنتف نمو رانلا باذع نمو ربقلا باذع نم كب ذوعا ىلا مهللا

 طابرلا لوالا ءابشا ةسمح هباذعو هتنتفو ربقلا لاوها:نم نمؤملا ىجت و لاجدلا حيسملا

 كلملا ةزوس كثلاثلاو ٠ هللا ل بسىف لتش ناب ةداهشلا ىباثلاو ٠ ةليلو 8 ولو هللال بسيف

 دارملاو هريقف بذعيال هناف انوطبم توملا عبارلاو ٠ ناتفلا هرضيل ةليل لك اهأرق نم ناف
 ةممجلا موب, تامنم ثيدحلا ىف تقولا سماخلاو ٠ قالطتسالاو لاهسالا بحاص نوطبملا
 انامجمو للخلا نم انظفحتو للزلا نم انمصعي نأ هناحبس هللا لأسن ربقلا ةنتف ىقو ةمجخا ةليلوا

 نيمالا ىنلا هاج نيبم لضفو هلم ةمحرب توملادنع انرشيبو نينم الا نم ةمايقلاو ربقلا ىف

 دوعوملا مهموب. ىلا مهلاهماب # كير مكحل ريصاو 8 نيبرقملا ةكئالملاو نيلسرملا ءايبنالاو
 لوس ٠ نوركمي ام قيضىف نكت الو دئادشلاو نازحالا ةاساقم عم مهن ايف كئاَغباو

 سمالل اليهست مهئافجو رافكلاىذ الال همكحل ربصلاب مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللايصا ربقفلا
 اربض: هل, ريصلا# ناك ناو: ءافٍْطاو !ئذالل.ربصلا ف تسيل .ةوالح. .همكلي زبصلا ف نال هلع

 عمججو ك”الكنو كبقار“ ثيحح انتيامح و اظفحىف ىا « اننيعأب كناف ف فرعاف مكحلل

 ني توافتلل اراهظا هباسا ةرثكبو ظفحلاىف ءانتعالا ةياغب ناذيالا و ريمضلا ع نيعلا

 ةمحنلا تاليوأتلاىفو ىنيعىبع عنصتلو لاق م ريمضلاو نيعلا هيف درفاثيح ملكلاو ببجلا

 تربصنا نكلو ربصت مل ناو تربص نا ىلزالا انمكح ريغتيال هنافلزالاف كل مكحال ىا

 انماكحال ربصلا ىلع كنمن اننيعأب كنافباسح رينب نيرباصلاب اون“ تيزج دقف ىئاضق ىلع
 كير هلوق رك ذ ىلقبلل ناببلا سئ ا,مع ىفو هّللاب الا ربص امو ربصاو ىلاعت :لاق ام ةيلزالا

 لَم الو ربصلاب هما كلذلو ةقشملا ةلاح ىضت#ت ةلاسرلاو ةيدوعلا ةقرفت ماقمىف هنال ةيسغلاب

 ريغتلاو جاجوعالا نم كظفحت ىا اننيعأب كناف هلوتب ةدهاشملا ىلا ةببغلا نم هلقن لاحلا هيلع
 تافضلا 'نويع عيمجم كارت نحم نحتو انيف انلانب ايقتسسم ريصت ىتح كيلع انماكحا نايرجىف

 ىتح اهب كسرحت كل ةسارحو كيلا اقوش كيلا ا رظنن قشملاو ةبحلا تعنب تاذلاو
 انتبحح نورع عضاومىف كاف انرهق قراوط كنع اهم عفرتو انع ناندحلانم اهريغ كريغيال

 نمونؤوملانم فرشا هوجولاف سيلو نيعالا ركذ فيك رظنا انفطل فانك اىف تنأو

 ماقتسا هندهاشمىف ناك نمو هندهاش٠ىف ناك هظفح ىف ناك نمو هظفحىف ناك هللاب نصتحا

 شيع هعم شام ءاوس امع عطقنا نمو هاوس امج عطقنا هيلا لصو نمو هيلا لصوو هعم

 دسالان ا قحسا ابأ اب سانلا هانأف ه ربس سدق مهدا نب ميهاربا عماتك مهضعب لاق نيينابرلا

 'ىنثب ايف ترما تنك نا :ثراحلا ايأاب ل لاقو دمالاىلا مهارباىنأف انّه رط ىلع فقو
 ةهمهلاو مهمهب وهو: دسالا ريدأف انقرطنع حنتف ايش اج زا يفادج+ب ترس اراشم#

 ( ديدر )



 روطلا:ةروس <ه2 ٠١6 ؟5>

 انراصبا تركس امنا اولاقل نيعلاب اودهاش ىتح ريل

 رومأم لاتقب زونه هك ناشيا اب نكم برح ىنعي ناشيا زا رادب تسد 500
 هنناعم دنت هك ىتقو ان ةيسرافلابو اوساعِي 6# اوقالي ىتح » الانيكب :ناشياتافاكمو. سم

 كاله ةيسرافلابو نوكللهب ىا #* نوقعصي هيف ىذلا 8 فرظال هب لوعفم # مهمون ف
 لاق: هةلكلخاو:ةتئام هتمتما نمالاةةفعاضلا قفط قط لو ضييلا اقرأ بزعل اني وعدك
 نهو تاومسلاىف نم قعصف ىلاعت هلوقو هيلع ىشغةقعص رسكلاب لجرلا قص راتخلا ىف

 الذا لبق م ىلوالا ةخفنلاال ردب مون لتقلاب ةقعصلا مهيصي مون وهو تام ىا ضرالاىف
 روك ذملا حارتقالا نع باول نم دوصقملا خيشلا نبالاق ذئنيح ايح ناك نم الا اهب قءصإ
 مهانبجاوا ىتح ةرئاكملاو دانءالالا سبل كلذ مهنعط نأو نوتويم ةححلاب نوب ولغم مهما ناب
 هلوق هيلع بتر كلذإف ةراكملاو دانعلا ىلع ىنسام الا مهنه رهظيمل مهاح تقم عنيمج »ف

 ةيسرافلابو باذعلا درىف ءانغالا نه أيش ىا 6# أش مهدبلا مهنع ىنغيال موب 9ه ءافلاب معرذد

 ةذهاشم و انانع اذه سلو

 ١ لذ وهو ١ كلاذع از[ "او ئزدفع نانسألا زكم ناقرإ نااكك راس ابل دنكي عش هك ىزور

 هوق الاه رع 7 كلذ نود © رخا 4 اياذع 9 هباحاو لهج ىنا ةماظلا ءالؤهل ناو ىا

 عيا وا ناخدلا ةروسىف م مك نينس عبس مهاصا ىذلا طحقلا وهو هلل ىأ لتقلا نم

 21 7 نوملعيال مهززكا نكلو وه ةررك-لا َتاَذَع نوف ند هدول امو ربقلا ناذع وهو

 مامي نه مهنم ناىلا ةراشاهيفو الصا ًايغنوملعي الوا مهتلفغو مهلهج طرفل ركذ 6 ىمالا

 لصحم نأ لقاعلا ىلعف ءاوس لهاا ولماعلا ريغلا ملاعلافادانع رفكلا ىلع رصي اماو كلذ
 نع جاتحنام لثم هنم جاتحت ملع ناماع ماعلا زاكتلا ضعت اقالبمإ ةلمجيو وجب هالاعولغ

 الف ةنعرشلا ماكحالا ملع وهو همم ةجاملا ردق ىلع راصتقالا و داصتقالا ىف توقلا

 لاوحالاب وه اا مولعلا كلت قلعت ناف تقولاىف هيلا ةجاحلا سءام.ردّشب الا هيف رظنلا ىتش
 ةماقلا نطاوموهللاب قلعتملا غلا وهو هدنع فقؤو لو هل دقق ماعو ربعال ايندلاىف ةمقا ولا

 هسفنس ىلاعت قحلا نال هب قاب ام نطوم لكل دادعتسالا ىلا اهم ملاعلا ئدؤي اهطاوع معااذا

 نوكينأ لقاعلا نانالل ىتذيبف لصفلا مون وهو طئاسولا عافتراب مويلاكلذىف بلاطملا وه

 هلم بلطي هنأ م ىلا نط 0 5 ربع د هسقن نع 00 انكم هع أ نمد 8 ريصإ ىلع

 ريقلا باذع تالا ةياالاىفو ىهتنا هللا معلاب ةمايقلا نطاوم رع انقطأ اًذهلف اف باؤحلا
 ا فضؤلا ل لمعلا نم هلمحمو ءلا ةانحلا دربو هريق ىف ةقاكتللا د.علا ند ىلاعت هللا ناذ

 ةماركن م هلدعأ امو هبرنم هان أ ام مهشو هب بيج امو هنعلأسيام لقعيل هيلع شاع ىذلا
 هريقف تملا ةتشن مالا هيلع ربخا امل هنع هللاىضر باطلا نب رمح لاق دقلو نا وهو
 اهيكيفكا اذا لاق ممل لاق ىلقع ىلا ع جر هللالوسراي ناكلملا اهو ريكنو ركنم لاؤسو

 بهذ نموةدحلملاتركناو امنا ام 6 هللاىبر انا امهللوقاو امهنل ًاسالوالأسلا هللاو

 لهج وبا ىؤردقو ةقيقح هل سيل هناو ربقلا باَذع ةفدسألفلا بهذع تح التلال نخ
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 كنوعش الكلذلف دنوشراب نارك ةسرافاابو لقثلا نول ه6 نولقثم قه ىهتنا نيدلا هدعناو

 اندلاب عابسال ندلاو الصا مهل رذعال ىنعي

 نان دشو روم بداو مع 3-9 .٠ نادريسفتا دار ددكتم ناز

 ةددعتم عضاوم ىف هقيت# قيس دقو هللاىلع الا ىرجا نا لاق اك ىلاعت هللاىلغ رجالاف

 زيتا اكن اوردر وغ ع نابقتادبردزا (قعاكتلااهلاقو زل تاينااو1 قنوشلل ىفاانرماكج
 دو دهاوخ كوت توم 00 تلاتكالا تسلط ثعتو تاق ضا زا مالسلا هلع نيمغس

 اوديكي نأ كلذ عم نديرو ةدشافلا تالاقملا هذه نوفيكتألا اا م« لدكا نوللا] اج

 سحلاولتقلاب مهركمو ةودالارادىف مالسلا هيلع هللالوسرب مع وهو ةءاساو اديك كي

 احيبقوا انسح هسفن ىف ناك "رد هه لزننم ءوسي ىذلا صالاوه ديكلا ناف جارخالاو

 نم برض ديكلا مهضعب لاقو راكنالل هيلع فوطعملا ىفو ريرقتلل فوطعملا ىف ماهفتسالاف

 هللا نموةثيسلا ةليخلا قلخطا نم وهو ةضخ ريغلا ةرضم ةدارا ديكلات اش رعتلا فو لاسخالا

 قاف اعلا راخالا نم ةازا !نهاظلا: قفملا! ليداغتملاقو«قلاعا لانعات ةازاحل قيعاةندتلا
 كلت ىف روطلا لوزن نكلف ىلق ناف ةرحهلا ةليل هءوقو ناكديكلا كلذو ةيكم ةروسلا

 اه ريع و كلملا كراس ةكعي اهدعب كاناشنأ اقيغ هللاى ذر سانع نءا نع تددق انف ةليالا

 مهدك مم قي نيذلا مه ىا ىفاضا رصقلا  نوديكملا مهاورفك نيذلءاف ل روسلانم

 افاسو ةجخ العفو الوق مهلع للاغلا رفظملاهناف هوديكي نا اودارا خال هلابو مهماع دوعلوا

 دنع ىنعي لتقلا نم ردن موب عيبا اهني داوملاو متوكتف هندباك نم ديكلاىف نوبولغاا مهوا

 ةرحهلا نم ةيناثلافتناك ردد ةوغ ناف ةرشع سة ىهو ما كل ادوات ءاائقنا

 هللا ناحبس #8 هءاذع نم مهس رح و مهنيعب 6 هللاربغ هلا مهل ماله ةو.نلا نهةرسشعةسماخلا ىهو

 هنوك رشي ام ةكرش نعوا ةيردصم اف مهك ارش نع ىا *'نوك رشي امع » ىلاعت ههزن
 نياغلا١نكاوا نطق اكاضملاقالوضؤوم اف

 اناو ناطردج <تكارتشا مالا: دكر قو حح اوان مدولارلع ءزابغ دنع "وثق ع ليدل

 نو ناز عتانخا قنا" فاك: عيلاكرا» ؟اوب لاب راما ءدنكفا!ًناكع
 ةعطق ىناعملا نيعىفو مهيبذعتا مهملع 6 اطقاس ءامسلانه هه ةعطق ىا 6 افسك اورب ناو © ظ

 قماوطانلا ف و: افاوقكلا«ةظبتلا وجو ةلضدكلا' نم! نم اهنانعوا لانا وفؤا-نآدتعلا نم

 ةفلاكلاو لافككلا:نلقؤ :ناتخلا 3و اضسكاو لدلك عملا د” قفلا م ةئطقلا كك منكملاب ةكسكللا

 ىا بكارتمواظيلغ * موك سم باحس وه مهدانعو مهنايغط طرف ن٠ # اواوقب  دحاو

 اولاقل افسك انيلع تهز مك ءامسلا طقستوا اولق امسح مهماع هانطقساول ثيم نايغطىف مه

 نيدلاهل نمل لاَ ميرغلاو مرغملا اذكو هنم ةيانج ريغإ ررض نم هلامنه ناسنالا بوئام

 | باب مهلع !نحتقولو ىلاعتلاق متاع اوبال اةباكيزكلا دري ناو مهن ىن ةيمجتلا تالي وأتلا فو
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 روطلا ةروس» ه2 © ٠٠١

 ندش ناكىب ناالاؤىلاعت هتدابعنع اوضرعأ امل الاو اولاق امي نينقو» هريغمعو .هللا اولاق
 هزرحالاملا نزخ لاب نزخلاناكم وهو رسكلاب ةنازخ غمج # كيرنث ازخ مه-ذع ما ©

 | ةوسلا اوةزرب تح هتمحر و هفزر نثازخ عا فاضملا فدح ىلع وهو ةنازخلا ىف هلعحو |

 | تضتقانماهلاوراتخم ىتح هتمكحو هملعن ا زخ مهدنعا ىا اًؤاش نم اهوكسعيو !ًواش نه
 ' اًواش امفيك اهنوريدب رومالا ىلع نوبلاغلا ىا 46 نورطيسملا مم ما » هرايتخا ةمكحلا
 بابرالا ىا ىناعملا نيعفو مهشيشمو مهدارا ىلع رومالا اونيبو ةيبوبرلا ما اوريدب ىتح
 | اطخ هيلع طلسملل طخم هن اك رطسلانم اًواشام ىلع مهمورتحيف سانلا ىلع نوطلسملا
 هيهنو دخا سما تحت نوكيال ىذلا هاقلا ظلسملا .زطيسملارارسالا فنثك ىو. هزواجمال

 سودماقلا ىف لاق ىهتنا طلس ىا داصلاو نيسلاب نالف ىلع رطيصت لاَ ءاشيام لعشو
 طخلاوريغو رحشلاوٍباتكلا ”ىشلانه فصلا رطسلاو طلستملاو ظفاحلا ببقرلا رطيسملا

 # لس مهل ما رطيست رطيصتو رطسلا كرحبو داصلاب رطصلاو لكلا ىف كرحيو ةياتكلاو
 بغارلالاق ديورب نامسا اب نادب هك ىنايدرتتسارئاشيا سمايآ ةيسرافلابو ءامسلا ىلا بوصن»
 / ىلا هب لصوت امل امسا لعج مث ةمال-لا هب. ىجريف ةيلاعلا ةنكمالا ىلا هب لصوتيام سلا

 | نأ مهوتبام عيمجج ةيلقعلا تالامحالا نم لطبا امل خيشلا نبا لاق ٍببَسلاك عبفر ”ىش لك
 | رهظا وهو ىلاعت هنم عاملا و ةدهاشملا الآ مهل قب مل مهراكنا و مهييذكت هيلع اوي

 | دوعصلا ىنعم نوعمتسي نمض 6 هيف نوعمتسي © لس مهلأ لب لاقو م مكبف ةلاحتسا
 ندعاص نوعمتس ىا نوعمتسي لعاف نه لاح وه فوذحم قلعتم هيفو ىفب لمعتساف

 ملع نم مهلا ىحوب امو ةكئالملا مالك ىلا ىا فوذحم نوعمتسي لوعفمو مللا كلذىف

 مهعامطا اهم نوقاعيو بيغلاب امر اهفنولوةش ىتلا رومالا نم نئاك وهام اوملعي ىتحبيغلا
  تأيلف 88 .اهلع ىا لخنلا عوذج ىف هلوقك هيلع ىا هيف رارسالا فشك ىفو ةغرافلا
 هكناشيإا ٌهديونش 6 مهعمتسم #9 زيجعت ما وهو ةيدعتلل وف الا ءايلاف ٠ دراس هك دياب سب

 هعامما قدصت ةحضاو ةححب 6# نيبم ناطلسب © ديدينش بيع ماغيبو دنتفر ناهما رب

 # نونيلا مكلوتانبلا هل ما8## ىو عامنا قدصر. دشاب هاوك هك نشورب قمح. ةشراقلانو

 | نأب ناذباو مهل وقعا كيك رثو مهل هيفستوا نوهركيام هللا ولعج ثبح مهلع راكنا اذه
 ىلع علطتلاو توكلملا ملاع ىلا هحورب قرتلانع الضف ءالقعلانء دعي داكيال هبأر اذه نم
 هبنفنل ىضرت:الاغدهل :لمج نأن هم الا نودل هقلاخ لج نم: نا: كلؤو:ةيشلانزارتنالا

 هنم دعبتتسي مل هناف مظك وهو ادوسم ههجو لظ ىثثالاب مهدحا ريشي اذاو. ىلاغق لاق اك

 راكنالا نم ةمطقأملا ما ىفاه ديدشتل باطخلا ىلا تافالالاو ءاقملا تالاةملا كلت لاثما

 لب ىا مهنع ضارعاو مالسلا هيلع هباطخ ىلا عوجر # ارجا مهلأت ماو» خيبوتلاو
 « مرغم نم »8 كلذ لجال 6 مهف هدندش هدز ناوانات ةلاسرلا غيلبت ىلع ارجا مهلأستأ
 مرغملا فاشكلاىفو ردقمفاضملاو مرغلا ىنعم ىميم ردصم مرغملاف ةحداف ةماسغ مازنلا نم

 مرغلا تادرفملافو هؤادا مزليام مرفملا نمحرلا حتفلافو هلع سلام ناسنالا مزتلي نا
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 اوةلخ ماو# ىلاعت هللا نوديعيال كلذلف مه ال ه6 نوقلاخلا مه ماؤه دنكت دوخ ْ

 ه2 ٠٠١ ٠2ج نورشعلاو عباسلا ءزجلا
000 1111112 

 ظ #© نوغاط موق مه ما قه باكلا نم هبغ كنا الاو ةءوىم كلناف نح ىتاخ كل ناك ناو الصا |

 ١ اهاذكتالا و شرا لوح نوموحم ال قحلا روهظ 0 دائعلاو ةراكلاف دودحلا نوزواح ْ

 خيشلا نبا لاق نونظلاولوقعلا ةرئادنع ةجراخلا بيذاك الانم نولوشام نولوش كالذاو

 نال ةياسقااىف غلباو لقعلا ناصقن نم مذلاىف لخدا هنال مهايغط نه كلذ لبال ليق 5

 اركتم هنوكىف غلبا وهام ىلاقرت وه هو هلوقت نولوه ما هيضغب ءاب دقف هللا ىلع ىفط نم
 هللادنع نه هنا لوب مث هسفن ءاقلتنم نآ ءرقلا قلتخي هنأ مالسلا هيلع هيلا اوبسني نأ وهو
 ناءرقلا+ قلتخا ىنعملاو نذكلاوف الا لمعتسي الو لوقلا فلكت لوقتلاو هيلع: ءا رتفا

 ممولق ىلع متخ هللانال ةتبلا هي نونمؤيال لب » اومعز اك ىمأ الا سيلو هسفن ءاقلتنم

 فيك اهنالطب دحا ىلع قال ىتلا ليطاب الا هذه هنوءرب مهدانعو مهر فكلف داشرالاىفو

 ىفو مجعلاو برملانم مثالا ةفاك هنع زج اب ىنأ برعلانم دحاو الآ هللالوسر اموال
 ثيدح اون ايلف 9 هضقاننو مهلوقنالطب نوملعي مهنا ىلا ةراشا دانعلا ىلع اينبمكلذ نوك
 لوقتو ةلاسرلا ىعدا عاشوا نونحموا نهاك هنا نم اومعز م مالا ناك اذا ىا # هلثم

 مظنلاثيح نم اهم لقتسا ىتلا توعنلاف ناءرقلا لثم مالكب اون ألف هسفن دنعنم ناهرقلا

 ريمصلا نوكف ناوتلاب هلثم ثيدخم :ناءرقلا ىف روهشملا ةلمكتلا ف لاق ىناملا ثيح نمو

 ريمضلا نوكيف ةفاضالاب هلثم ثيدحم أرق هنا ىردححلانع ( ىورو ) ناءرقلا ىلا اعجار
 قالت" كلذآو مهقدص ناف اومحز مف 6 نيقداص اوناك نا #9 السلا هيلع ىنلا ىلا اعجار

 موجام عم ةسرعءلا و ةيرشلاىف هالطملا الغ هإ ملك زاشم 5 ةيضش هلثع نانتالا ىلع مهردق

 ظف-ىف ةغلابماو رثنلاو مظنلا بلاس“ ال ةلوازملا ةرثك و راعشالاو يطخلل ةسرامملا لوط نم

 صمالا ىعاودو هب ناينالا تابجوم ن.٠ ”ىثلا ىلع ةردقلا ناىف بير الو مايالاو عئاقولا

 الو هانعع قلعتتوا هتعالبو هتحاصف ثيح نم مظنلاب قلع نا اما زاع الا نا ملعاو ٠ كلذ

 ايبسع انا ءرق ىلاعت لاق مهظافلا هظافلاو برعلا ظافلا هيدام ناف هدام ثيحنم هب قلعتي

 عييممج نم زجعمنا ءرقلاو مهمالك هب نومظنبام نيعنم مظنم هاو رصنعلا داحنأ ىلع اهيبنت

 زاجبا اهجو رشع ىتناىف لامكلا دح هغولس ءاغلبلا ةطخ نم زيمتمو ىنعمو اظفل هوجولا

 تاي الا لصاوفو تاملكلاو فورا مؤالتو ةعيذللا ةراعتسالاو بيرغلا هيبشتلاو ظذللا

 ءامسالاف ةغلاملاو رارسالاو مكحلا نيمضتولاوحالاو صصقلا فيرعتو ظافلالا سناجنو

 ناك امع رابخالاو باسالاو طاصملا ديه وضارغالاو دصاقملاىف ناببلا نسحو لاءفالاو

 اذه اوردقو اونأدحا ما ىلا ةياغاا ءادتبال نم د 'ىث ريغنم اوقلخ ما نوكي امو

 ”ىثال لجا ند. اوتاخ ما .لقو ردته و ثدحم ريغنه بيحعلا :لكشلاو ؟ميجبلا ردقتلا

 لَقَعَلا هكدب دا هيمان هانا نامدا زادنا يا نالتنإا رك اترتنا فارس دامو ردا قف

 ضرالاو تاومسلا قلخو مكقلخ نم !اولئش اذا" عا 4 نونقونال لب ضرالاو تاومدلا

 ( اولاق )
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 توم بتكملاف نايبصلا ىنمت 5 كلذو اباش هوبا تام اك توملا عاجوا رظتننوا مسريغو |
 لي نم, امون اكو نيانلاق.هملعم,كالغاادارأ“ نإ لوف: هدب نما ًوصاختل مهيلعم |
 5 0 للا

 ى اله نوصيرتت اك مكك اله صبرلا 6 نيصيرتملانم مكعم ىناف اوصيرت لقؤم نيقبلا
 ١ ءالغ اهع دصش ناك ةعلس صخشلا راظما صبرتلا بعارلا لاق ديدهلل صيرتلاب نضالاَو |

 | نااريستلا قءاجتو مهك الهاب ةعركا دع هيفو ىهسا هلوصحوا هلاوز رظتني !صاوا اصخروا

 | لتقو لتق ثدح الئاه.اك اله هلبق كلهف هك اله رظ ناكو ءالجأف ءالوالا ضعب ناها
 هللاىلع لكوتلاو هللاىلا قلخلا ةوعدو رومالاىف صيرتلا ىلا ةراشا ةن الاىفو.فولا هعم

 هللاءاضقام ىلع ىرجم لكذا نيدود رملاو نيلوقم ا ىف هماكحال ملستلاو هدابع ىلع ىرخم اهف

 | وهام مهف و ةضقانتملا ةغئازلا لاوقالا هذه مههوغ عد ىا  مهمالحا معرمأت ماو

 ظ سيلو بغارلا لاق لوقعلا مالحالاو زييغلا لهانم اوسيل ءاهفس مهما وهو كلذنم حسقا |

 | سفنلا طبض ملاولقعلا تابسمنم هنوكل كلذب هورسف نكل لقعلا وه ةَمرةطاف محلا
 اد نوكي نهاكلا ناف لاقملاف ضقانتلا اذهب ىا # اذه »8 بضغلا ناجيهنع عبطلاو

 قستم نوزوم مالكوذ ىعاشلاو هركف لتخم هلقع ىطغم نونلاو رومالاىف رظن ةقدو ةنطف

 ضقانتلا ىلا اهث ادانع زاج كلذب مالحالا ىعاو دحاو ىف ءالؤه عمتجم فيكف لحم

 2 يما 1مل الا كلمت هئاال لاي وانا يعم ام كلن: ةأي لص اخ كتالضا ىلومك  ةيينملا .ةفدلكت

 ةلقلا ع تعج اهفعضلو ازاج ل مولحلا تلعح ىتليبكتلا] ىفو 3 : كنا ةراعتسالا ىلع

 ايلي ةانالا_رسكلاب محلا و مالحا عمجاو ايؤرلا نيتمضيو مضلاب يل اللا سوماقلاىف لاق

 ناكو نا مالو هامل عمجاو ماحوهو مه.الحا مح صأت ا اا

 نم قحلا ة ةف رغم مع ' نيح مهل وقعب هللا قوزاف ئملاو مالحالا لها نوعدب سشيرق

 0 هللا مهفصو دقو اونئمؤي مل كموقلابام هنع هللا ىضر صاعلا نيو رمعل لقولطالا |

 هل لاق لقعلا قلخ امل هللا نا ربخلاىفو قيفوتلا امبحصي مل ىا هللا اهداك لوقع كلت لاقف |

 و تشل 85-5 تشل ىو تفكر عل .٠ لبقأف لدا هل لاق مْ ردأف ردا

 0 0 كب كنم ىلع مرك ١ اقلخ قلخا مل ىتاف ٠ درك زاب ىور نك ذاب ىور

 | هل ىلقف هتعاسن ء بك وعمق بدعلا هلخادب كلذ هل لاق امل ىبرغملا هللادرع ونا لاق ذخإ كيو

 لاق ىنآلا موشال ىذلا ان لاق. تي :انم لاقف هنم نسحا وهام ىلا رظن تفتلاااملف تقثلا ْ

 ( ىوتثلافو ) - لاقت

 عل لِعا هللا و ا رد . دايم ا دهح

 نالف نا فالخ نب م َن ناوفص ا لاقف لحر ع رذف ةيمأ نب ناوفص نا رود !!

 باهق تلقام كما كتلكف لاق ءاح املف بضعو هللا ل هنع هللا ىذر 1 كلذ غلبف ١

 | كل ناف لقع كل ناك نا و امرك كل ناف ىوَمت كل ناك نا رمع لاقف ملكت نا رمع
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 كلر كيلر دلل باكل يعج يك :وارعاش غي ىا اه زماني ليج هماط نم نإ >>
 رخاتل ءاخابلا نع ءاوققتلا ارد ةساجخا حراش قوز ملا مامالا لاق اللصف» سل ةهروس

 تاشالك ا اميوطليو ةباطخلاب نودكح هدعلو مالاسالا لبق مهكولع خال كاملا دنع موطذنملا

 ١ عمطلادنع ملا فدو هفو ةراخنو ةيسكم ناك قمشلا نالإو ةءامد نعش نودعيو ةسايرلا

 ١ زاححالانا رثناا فرشىلع لدي امو مثالا فصوت ةثلص ارتكت اع ميركلاو ميركلا ةفصي

 تبحاص ا اذك ةحاصفلا نمهز مالسلا هيلع قنا نهز نال مظنلا نود رثمااىف عقو

 عش ناءرقلا' قحاىف اولاق يكف رثنلاىف .انقاو زاجيالا ناك اذاف تلق ناف رابخالا:ةضور

 اذلو غبابتلا ىلع رجالا وجرب ناك مال اهيلع هنا اونظ تلق ىعاش مالسأاا هيلع هّقح ىفو

 نا ثيح ىعاشلا ةلزنع مهدنع ماللا هيلع ناكف رج انه هيلع مك ًاساام لق ىلاعت لاق
 اولمح ةءاند مكء فشلا نودعي اوناك ا اضيا و لاملا كاع الق هرعشل باحت_س اا .ىعاشلا

 ا دقو ةءائد رعشلا نودعي اوناك كفك اًثيلق ناف هب دادتعالا مدع مهدارمو هيلع ناءرقلا

 لاك نم كلذ ناك تلق ةعكلا رادج ىلع اهنوقلعي اوناك ىتح دئاصقلاب مهراختفا رهتشا

 لصفام ىلع دئاز اذه ناف فرعاف لئاوالا نه ةباطألا لها كله ىلع ايرجوا مهدانع

 باب نم للا نولوشب ما هلوق خييشلا نبا لاق ماقملا اذهىف لابلاب حال دقو سي ةروسيف

 دقو نونلاو نهاكلانم تاتكيلا ف لخدا ىعا_شلا نال ىعاش ها هف مهلوق ىلا ىقرتلا

 اناو هرعش ةوّه انياغي نأ ةفاخ لاملاىف ةضراعلال نولوّش اوناكو هيذك ارعشلانسحا لبق

 داب ناو هناا قرف دّسحو عا زمخلا هلق نم كاله 5 4ك الهو هيو سيراتو ريصن

 صل رن 9 ىلاعتو هن ادع بس هلوق كاذو هِسأ 5300 500 نا وحر نيو اباش تام

 اهل أبارطضا و !ًملق ثروب ىلا سوفتلا قاهام بررلاو راظتالا صيرتلا 4 نوما بير هب

 هقلقا ىا هياراو صهدلا هار مهل وق نم بئارلا ىنعك وهف نام ولا تاءلشو ىهدلا ثداوح نه

 بيرلا اضيا هيفو ركذدملانم هيف ,ه وتب املا بير لبق اهاو هفورص ىهدلا بر تادرفملا

 مهوتت نأ ةبارالاو هيف بيرالىلاءئلاق اذهلو هتمهوت امتع م ثكنيفام اسما ”ىشلاب معوتن نا

 هنأ ثمح نهال امير هامس نونملا بير 0 صب رثن هلوقو هيث ون ارمع اليمكجب الف اما هف

 ةهج نم نونملا سيرو ادبا ناسنالاف هلوصح تقوىف كاكشل هنا ثري نم لب هنوك ىف ككشم

 مبا..اًومالعام زادقم' اولمع_مينانولا جا« مهل ءاضال نأ اوملعدق سانلا 7+. يب
 ىلع 5 ىهف اهل اد تجوز“ ىلاو ةنواملاك نانئمال ريثكلاوتوملاو صهدلا نونملاو ىهتنا

 لبق تادرفملا فو رمعلاو ىنامالا مطّغ توملاو ىوقلا عطّب ىهدلا نال هعطق اذا هنهنم
 ىنعملاو 38 لوعقم هنأ ىلع بوصنم بيرو ىهشنا دداا عطش و ددعلا ص قت اهل ةيضملل نوما ظ

 ةفازطو/ةعبانلاو«ارهازءا اطغللا نم ريغ كلها 61 كلجتف نها تاون“ هن“ زظتنن' نولوشأ لب |

 (مهريغو)
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 | ىل مئاللا تلق دم ىلع لزنأ ام 0 انعاك قديبص.خما مالئسلا ذاع هلوقل فلاخت
 هنا دقتعا اذا اماو بيغلاب ملاع هنا دقتعا اذا ارفاك نوكي نهاكلاقدصم لاه نافل تف

 ارفاك نوكي الف اذه نم هقدصف ةكئالملانم نوعمسي ام نوقلي نبلا ناوا للان مهلم

 راخلا اناجلاة ول رنتك ا تانبؤؤتنلا معا لاقنم نييدهملا يارا 0 نبا دصيزلاعا

 هب نه وهو ل نونح الو هه ادع لعزال 0 طا نالراغا كر مكي !!نلا رايخانع

 تا رعتلاىفو لقعلاو سفنلا نيب لئالانونلاتادرفملاىفو ا لاوز وهونونج

 اردان الا لقءلا جم ىلع لاوقالاو لاهفالا نايرج عن ثيحي لقعلا لالتخا وه نونملا

 اان وبك ريغف هنود امو قطف سلا راك الصاح ناك نا.فسوب, ىلا دنع وهو

 | اهنزو ايثدلا بح ىلع ةلودحم نددلا ةقيقحنم ةرفنتم ناسنالا ةعيبط نا ىلا ريشي ةيمحنلا

 ا

 | عدو» نانالاىف مالسالا ةرطف ىلع لبح ىذلا ىناحورلا صهولاو اهفراخزو اءاوهشو

 نوناق ىلع مات ىتسو دبهج دهجم الا لعفلا ىلا جرختسي الف ندعملاف ىهوجلاك ةوقلاب
 نويابرلا ءاملعلا مهو هماع ةثرو داشراب هدعبو هداشراو مالسلا هيلع ىلا ةعباتهو ةعيرشلا

 مهالسا ىوعد عم قاخلاو مهنم دحاو لك نامزيفو نيكلسملا مع اشل' نم ملعلاىفنوخسارلا

 لتيكاَو يولفعإ قع عاطقنالاو ةلزعلاو ايندلا كرت نودعبتسيو بلغالا ف مهريس ىلع نوزكيس

 معديأو ناعالا مهمولقىف هللابتكن م الاق1ابلطو هللاىلا |

 | نش الاو ءاشي نم هييؤي هللالضف كلذو هنوبحمو مهحم رذب نم ةجتنملا ةدارالا نسحو

 ا بلطلا ىف قدصلاوهو 00 6

 نواصي اوناك ناو ةيمرلانم مهسسلا قري مك نيدلانه قرع نااناكنألا اةتيط:ةلط وامخ

 هردص هللا حرش ن٠ الا مهلا قيقحتلابال ديلفتلاب نكلو نوملسم مهنا نومحزبو نوموصيو |

 مالا هيلع ىبنل فيرشت ةياالاىف ربقفلا لوش ٠ ىهتنا هير نم رون ىلع وهف مالسالل
 | مع ام م.رصت اضياوهو هسفند نرفاكلا درو باولاىف هنع بان ىلاعت هللانا ثيح ادج

 ظ قدصلاو لقعلا لاك ءاضتقم ناكناو ىحولاب قلعتم وه ىذلا ربك للاب صالا ناف امازنلا

 ظ نينا ىلا ةيسسألاب ىلا اذهف انونح الو انهاك مالسلا هيلع نوكيال نا ىْضَتَس لوقلاىف

 ىنل هلاال هلوق ناف ةداهشلا ةلك هريتنو قيدصتلا نيكمو ممولا عفد ن هاواحمال هناف لاخلا

 نيعملا هللاو مهفافتايثالا ريغ 'ىش الفالاو ةقوزهؤتب ىذلا مهوتلا دوجولل

 تسرس جان ار خرج شياب كاخ ٠ تسرارب شردق مه ةنكأ قفبتت

 ةّرمهلاو لبو ودك ةفطقنم) تايثالا ذه لكك ون قحرد هيو من كدا هك نولوش ماوه

 | ماهفتسا لكمارك ذنءروطلاةروسىفاملاق هناليلألا نعىوغلا لقنوراكنالا اهفةزمهل ا ىنعمو

 | تامازلااهلكو ةرمم ةرمشع سمح ماداعا نا ءرقلاناهرب ىف لاقو ةعطقنع تدل ىنعي فطعب سياو

 | ؛قيقجتالو ةغباوا ءاهفتساةلكو نفعع ةعيجنب يدا ىلاعملا نيعىفو باوج اهنعاهم نيطاخملل سيلو |

 نودير ماونوعاط موقممماو اهولاق دقو هلوش نولوش ماعاش زواوشب مالب ىنمع خس وتلا ىلع
 ريغ ماهفتساما 0 ةروسلاهذهىفام عب نمحرلا تف ىفوراكنالل اهرئاسو اهولعفدقوادك

 نلعاع اوف ل لوقك مهل اونو مملع احبت مع هملع عم ىلاعآمهفت-او ةفطاع
 اهدا د
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 | لاقو ربصلا ماقمىف ما نونلظي معو ركشلا ماقمىف هللا عم مهلك قلخلا هريس سدق ىبرغملا |

 | هللاب ةقثلا اهادحا ناةلصخا هيف نوكي ىتح ريقفال رقفلا حصيال هرسسدق صاوخلا مهاربا |
 أ رظن نوكي ىت> ريقفلا لمكي الو ءريغ هب ىلتنا امم ايندلانم هنع ىوز اهف هلركشلا ةيناثلاو
 ةوالخلانم عنملل دحم نأ كلذىف هقدص ةءالعو ءاطعلاىف هل هرظن نم لضفأ عنملاىف هل هللا
 هجولا ال هعم ريبدتلا كرتو هن اسحال هدم دوحو اًملعت ربلا مسا برقتلاو ءاطعلل دج الام

 عفنلاب اقلختو ميحرلا ريلاوه هنا هوعدن لبق نم انك انا لاق اك ءاعدلا ةرثكو همارك !نم
 موضع لبقاو ةمحنلا تاليوالاىفو رذلا ىذؤيال ىذلاوه ربلاناف مولع ةقفشلاو هللا دا.عل

 كولسلاوريسلا لبق ىا لبق انك انا اولاقنولءاست, سفنلا ىنعي ضعب ىلع حورلاوبلقلا ىنعي

 ةيناطيشلاو ةيعبسلاوة.ميبلاتافصلا مومس نم نيفئاخ ىا نيقفشم ةيناسنالا ملاعىف ىا انلهاىف

 ىا مومسلا باذع اناقو و انيلع هللانف قحلا رهق مومس بهم اهاف ةيوسدلا تاوهشلاو
 عرضتنو هوعدن لبق نم انك انا لب انيعسو اندهجم هنم انصلختام هلضف الواو هرهق مومس

 هيلا بيني نعي ميحرلا هوعدي نمي ريلاوه هنا تاجردلا ليصحتو ةاحنلا بلطف هقيفوتب هيلا
 مهلهأىفنوقفشيو هللا نوفاخم اموق دوجولاىف نا هللانيب امل خ.شلا نبا لاق « ركذف

 (ىشاكلا لاقو ) ءافلاب 1 دف هلوقهلع عرف هللا ف احم نم ربك اذ قزلمإب ماللاهيلعىبنلاو

 برع لئابق دز“ مالسلا هيلع ار لوسرترضح م تايقعرب ناممتقم تعا هكدنا هدروا

 تبا ددشي» كانهودلا ترضح ناو دنتخاس» بوسنم رعدو رحسو نونجو تناهكب
 تاياالا نم كيلا لزتأ ام نيكر شملا ريكذت نم هيلع ين امر لع كملف: لا ركع اذه اذكلخأ

 # كبرت معتب تنا اف ه8ليطابالا نم هيف ريخال امئنولودب اج تزتكم الو مكيلا رك ذلاو

 ببسي ىا بوقعيو ىناسكلاو ورمع وباو ريثك نا ءاهلاب املع فقوو ءاتلاب تسر تمعن
 هللادمحم ىنعي دوخ راكدرورب ماعناب ( قشاكلا لاقو ) لتعلا ةدايزو ةويلا قدصي هماعنا

 هلال نهاكىف "وتلا نما ةمازال لاجلا وهف هلا كاع اهتدنما كنوك ناحل د لخاكي, تنآ'اماوا اهتمت
 نأ زوجيو ىنللا ىنعم وه لماعلاو ةسيالملل ءابلا نوكتف لاخلا هذه قراش مل ماللا هيلع |

 نوكيسامع رخو لوقأا عدتب,نم وهو هللا مهلتاق نواوق اك  نداكب وه مسقال ءابلا لعجم
 نظلا نمب رضب ةفخلا ةضاملا رابخالاب ربح ىذلا نهاكلاتادرفملاىفو ىحو ريعنم دعىف

 ىلع يتينم نيتعانصلا نيتاه نوكلو كلذ وحن ىلع ةلقتسملا رابخالاب ريخم ىذلا فارعلاك

 رفك دقف لاق اب هقدصف انهاكوا افارعىب أنه مالسلا.هيلعلاق بيصيو ”ىطخم ىذلا نظلا |

 كلّذب صصخم اذا نهكو كلذ ىطاعت اذا ةئاهك نالف نهك لاهو دمم ىلع هللالزن أ امب |

 انهكتنهكتو حتفلاب ةناهك مركو رصنو لع هل نهك سوماقلاىفو كلذ فاكت نهكتو |
 ىهتنا :متكلاب» ةتاهكتلا هتف راحو :قاهكور ةنهكا عملاو نهاك وهف بنغلاب هل ىضت اننهكتو.|

 ربخم نمفارعلا ةليل نيعبرا هتالص لبقت ل افاع لأسنم مالسلاهئلع هلوقىف كلملا نبا لاق

 وك ذام هقحلي الف مهسيذكتلوا مهما زهتسال مهل ًاسنم اما ونهكلاواقورنسملا نك ىنخا اه
 اذه تلق ناف ةليل. نيعبرا ةالص هنم لقت مل ااهاك قدصنم رخا ثيدح ةنبرش ثيدحلاىف |

 ( فلام )
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 | نيلج و وا هتعاطب نينتع.٠ ىلاعت. هللا نايصع نم نيفئاخ ٍبواَقلا ءاقرا 7 نيقفشم اسدرد مدوب

 | لالا كلتىف اوناخ اذاف نم الا ةظم مهلها نيب موك ناف انلهاىف هلوَه دق ةبقاعلا نه

 لعج نإ ىلوالا لعلو ىلا ىادعس لاو ىلوا تاقوالاو لاوحالا 01 اوفا نأ الف

 مظعتلا ىلا ةراشا هوعدن لبقنم انك انا هلوق نا ام هللاقاخ ىلع ةقفشلا ىنعم ىلا ةراشا
 لك كاكفنا مدع بوجويف ةغلايمال ءاعدا لوالل انايب ىناثلا لعل فطاعلا كرتو هللارماال

 سائلا فىع ىلع دراو مالكلا اذه نا صهاظلا رقفلا لوش ه ىهتا مكاوالا نع انملعم

 | ىلع مهرئاشع و مهلئابق نيب ايندلاىف اوناك مهف اذك انتليبقو انموق نيب اننأش نولوشب مهناف
 نسور اوراص اذإ و مقص ىلع اونوكيل مهلهأ ضعب نأ ضل رعت هن و قافشالا ةفص .

 أ ناكالابو براقالابو ءامالاو دسعلابو دالوالاو جاوزالاب رسفلا لهالا نا اذه ىلع لديو

 قيفوتلاو ةحراب # انيلع له منأ ىا 46 هللانف له كلملا نبال قراشملا حرشف ام عومجملابو

 | دسجلا بق ىا ماسملايف ةذفانلا رانلا باذعنم انظفح ىا #* مومساا باذع اءاقوو ©

 | مهج ىلع هولا ماسملا لخدت ىتلا ةراحلا حررلا ىو مومسلا ذوفن نذالاو مفلاو رخاملاك

 | مسلا ريثأت روت ىتلا ةراحلا عررلا مومسلا تادرفملاف و مومسلاك ماسملا ىف اهرح ذوفنل
 ا قازفلا#ْن م نيقفشم انك ىا هن ادب قحلا ةيؤرفف موقلا ند 1ك اذه ىلقبلا لاقو

 | ىف اذه ىنفمللا قرملا ٍباذعلا كلذ نم اناقو و انياع هللانش قالتلا موبىف دعبلا و ايندلا ىف
 هريغو قافثالا ركذ نه مهف ناكام اوسن لاصولاىف اوهاقتسا اذا اما ةيؤرلا لئاوا

 قرا قافشالا هرس سدق ديلا لاقو بولقلا ةفص فولاو حاورالا فصو قافشالاو

 لاق و نينمؤملا ةماعل ىوحلاو ءايلوالل قافشالا مهضعب لاقو بلصا فولاو فوذلانه
 ا نيلسوتملا تعلق لئاسولان ا اوهلعي مو مهقفشو مهءاعد اوظحال هريس سدق ىملعساولا

 ٌ هللاءاقل ليق نه ىا 7 لبق نم اككلانرل 2 3 الا ةليسوال ند كاردا ن٠ تصحو ةقيقح نع

 ىا هي ربلاوه هبا ةياقولا هلأسنوا هديعل ىاأ 6 هوعدن © اندلاىف نوعي هللا ريصملاو

 | ربلا بغارلا لاق ٍباجأ لئس اذاو بانا دبع اذا ىذلا ةمحرلا ريثكتلا «# محراو# نسحملا
 | كلذ بسشيو ريخلا ىلعفيف عسوتلا ىا ربلا هنم قتشاف عسوتلا هنم روصتو رحبلا فالخ

 | عسوت ىا هبر ديعلا ري لاقيف ةران ديعلا ىلاو محرلا ريلاوه هنا وحن ىللاعت هللاىلا ةران

 | لامعالا ىف ررضو داقتءالاف يرض نابرضكلذو ةعاطلا دبعلا نمو باوثلا هللا نث هتعاطيف

 حرشىف لاق قوقعلا هدضر امهللا ناسحالاىف عسوتلا نبدلاولا ريو لفاونلاو ضئارفلا

 همحأام هافكف مظعو ريقح .لك ىف ةبغرااب هيلا عجر ممحرلا ريلاوه هلا فرع نه ءاممالا

 كعنه ىتمو هلضفو هناسحاو هرب كدهشأ كاطعأ ىتء ءاطغنا مكحىف لاق دقو هتمحرو هربب

 هلال ىرخاو هلامجم ةران كيلا ىف ءتم كلذ لك ىف وهف هتمظعو هلالجو هرهق كدبشأ

 مدعل عنملا كإؤي اا نكلو هيلا كهجوت بجوبام كل هجوذا كيلع هفطل دوجوب, لبق.و
 نامع با لاق دقف هنم كهجاوام ىلع هركشت تنك هنع تمهف:ولذا هنف 'هللانع كمهف
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 عيمج نم ايندلا لها لاح ةرضخلا لهأ لاح هباشي الو قلخلا دنءايندلا ىف ةفرعملا ىراكسهب ملكتي
 مك ةيناحورلا ةيلغل دس+لا ىلا همكح ىرسسف مانملاىف برششلا و لك الا عقبدق هنا 6 .كانملا
 مالسلا هيلع راغأ هيلاو عوجمال هلكانم ىذلا توقلا وه هللا عم شيعلا رابكلا ضعب لاق

 ىرلاو عبشلا كلذب دارملاو ىنيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيا ىلا مكتئيهك تسل ىلا هلوش
 انانيش حتتصيفا لك ايها همام ق ئزتف'اعئاهح تن عيا برتعلاو لك الا رع نم وعز ىذلا
 مايا ةثالث وحن ظقبتسا نيح ماعطلا كلذ ةحم ار ىتبو ثرالا مح مهضعبل كلذ قشادقو

 ناعبج وهو ظقيتسا لكأبي هنا ىأر اذاف ثراولاريغو ىنلاريغ اماو هنم انومشي سانلاو
 لوقي ٠ ىهتنا ةوبنلا ءآزجانم قزج تارشبملا نا سو هيلع هللا لص هلوق حصق مانام لم
 عبش تح همانمف لك ١ نم لاحىرتالا ىمالا سفنىف ناءيج هاوعديف ناعبش برف ريقفلا

 عش ةفرعملا هفهنم ابارش برش نم ناف نيولتلا لها لاح كلذكو عاج وهو ظقيتسا مث

 لها لاخ ىلا ةينلاب هلاح نا ىردب الو نبرصاعملا ضعبيف هاندهاش اك ةضيرعلا ىواعدلاىف
 ثنا نلف اهل ةينارس نةنركلا نك رمل كذا ةعاا نول زكش وف قاتلا "لاك نبكتتلا

 (ىدنحملا لاق ) مل أتلاو وذللاليبق نهىدعتلا ناف كروط دعتنال وكدح فرعاف ةقيقحلا نم
 كلو طار ادارات ىلا وتلا ىفططو راع الو دكه ذل "ن نضع الفال
 تويبلا لو-> رودي نمل فئاطلا هنمو ”ىثلا لو- ىشملا٠فاوطلا ه4 مماع فوطيو 8

 وحو مالغ عم هو مهل ناملغ ف ةعد4لاب لبقو سأكلاب ةنإلا لها ىلع روديو ىا اظفاح

 ءذلا مهنا نظي الثل مهاملغ لوقب نأب مهفضي مل مم نوصوصخم كيلامت ىا براشلا راطلا
 ةنطاىف هل امداخ نوكي نأ ايندلا ىف ادحا همدخ نه لك قفشف اينالاىف ممومدخم اوناك
 م مهفرعي مل مدخ هلدجو ةنْطا لخد نم لك نا ريكدلا دافاو اعبان لازال ةنؤكل نزحيف

 ىا اوفصو دق مجال ناملغ نم لاح * نونكم ْولْؤل مهتأك 9 ىتفملا ىدعس ىئشاوحىف
 ىديالاهسم مل ذا قصاونسحا ايطر هنال فدصلا ىف نوصم ْولْؤل ءافصلاو ضايبلا ف ملاكا

 فدص رددنا هديشوب ديراورم تفاطلو امد رد ناشيا اناوك“ ةئس رافل ابو ةراثغا هلع عش ملو

 ةداتقل ليق ةميقلا ىلاغلا نيفلا الا نزخمال هنالزوزحموا ٠ هديسرت ناشيدب سك تسد دك

 هديب ىمقن ىذلاو لس و هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاقف مودخلا فيكف .مداخلا اذه |

 كيت كيبل باس فلا ةييحيق همادخ نم مداخلا ىداذب نم ةزن ةكلعا لها [ىفاكرا مالسلا

 ه6 نولءاسنب ف كين ناتشمزا ىضعب درا ىع ىورو © ضعب ىلع مهضعب لبقاو و 1

 نم هللادنعام لين هب قحتسا امو هلامعاو هلاو>ا نع حفلا اًضءل منم نحب لك هلت (ىا

 داع وهام ىلع املا لوصولا بح ىلع ةميظعلا ةمعتلاب افارتعا و اذذإ7 كلذو ةماركلا

 هناال الؤسمو الئاس ضعب لك نوكف مهسانئتسا هب متي ثداحتلايف نوعرسشي ساجلا لها
 مهم ك1 محو لولو ملا ”ىأ هي اولق © انيعم رخا اضعب مم نيعم ضعب لاسي

 ىنعي دوخ لها نايمرد هك العا ىف و ةحلا لوخد لبق ق ىا لبق انك اناؤي ةقيقم ا ىف

 ( ميدو )
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 ١ ماود ايندلا ىف نأ ال ادلخم رانلا ىفف ءاسا ناوا ديؤم ةنلا ىف نسحا نا مقم تباث مناد

 ماود ةرخ الاىفو هيف الا دجو» الو ىهوج ىف الاقبال ضرعلاناف نايعالا ماودب لامجالا

 | للادنعاموتاحلاصلا تايقابلا نم هللادنع اهنوكل مهلامعا تب هللاناف لامعالا ماودب نايعالا
 ماودلا ناف ماقملاب بسنا ىنعملا اذهو داشرالاىف لاق هلمع ءاقس قس نارعالا نم ىقايلاو قاب

 / ةللاف 'ىش ءاب الا باو نم صقنبال نأ هترورض نمو هلمعو ءرملانيب ةقرافملا مدع ىضته
 بوحلايىف دادمالا ءاجام رثك او رخلا دملا لصا خي مهانددماو 8 ىهتنا اهلبق امل ليلعت

 ريخأت دادمالا سوماقلاىفو ٠ نداد ددموندرك ددم ةيسرافلاب دادهالاو هوركملاىف دملاو
 اهلكر اغلا ىه #و ةهك اشب 8 ةثاغالاو ءاطعالاو كريغ ةعامجم دانجالا رصنت ناو لجالا

 منتلا ىدابمنم ناكام ىلع ماندو ىنعملاو هبلطب اوح رصي مل ناو # نوبتشي امن محلو ف
 مهانتلأ امو لاق امل ىلاعت هنا كلذو ءال الا بورضو ءامعنلا نونفنم نوبّمشي امم اتقوفاتقو
 مد سبل ىا مهانددماو هلوَش لامحالا اذه عفد ىواسملا لاصياب قدصي ناصقنلا ىفنو

 ريثكشلل ةهك اف نيوننو دادمالاو مهلامعاٍناوث ىلع ةدايزلاب لب ىواسملاىلع راصةقالابزاصقنلا
 نامحللا عاونال مومعللنوهتشيامىف امو اهلثم اهناكم داع ةرم اولكا الك مطقننالةهك اه ىا

 لجرلا ىدي نيب رئاطلا عشب ىلقو ايوشم كيدب نيبرخيف ةنجلا ىف ريطلا ىهتشتل كا ربا ىفو
 هبذج ”ىشلا عزت « ابف نوعزانتب  رهنلا ىلا ربطي مث ايوشمو اديدق هنم لكأيف ةنطاىف
 ةلداجملاو ةمصاخلا نع اهب ربعيو ةبذاجلا ةعزانملاو عزانتلاو اهديك نم سوقلا عزاك هرقم نم
 طرفل ةبعالملا بذات ىنعي بذاجتلا قيرط ىلع لوادتلاو ىطاعتلا انه عزانتلاب دارملاو
 نوطاعتب ىنعملاو مصاختلا ىنعمي عزانتلا ةنلاىف روصال ذا ةذل عون هيفو ةمحاو رورسلا

 عزانتلاب ريبعتلا هنع 'ىني مك قايتشاو ةبغر لامكب مهفاسلجو مع نولوادتيو تانملا ىف
 | 4 اسأاك © دنلاتس مهزاو دنهد مه ىنعي تشمرد نيك دعشو.ذادر كي دكيا ةيساراغلاباو

 باش: هيف نكي ملام اسأك ىمسي الو ٍتازيش هيف, حدق نب اكلاو هن تشيب ريغحزا ولم ةشاك
 تناكاملو اهلحم مساب اهل ةيمست ارم ىا اس“اك ىنعملاو ماعط اهيلع نكي ملام ةدئامىمستال اك

 نوماكتبال ثيح اهنرشف ىا © اهيف وفلال ف هلوقف ريمضلا ثنا ةزومهم ةئنؤم سأكلا
 ةنج هلحم سلحيىف نوكي وغل ىا ءاطع نبا لاق مالكلا طقسو ثيدحلا اوغلب برشلا ءانثاىف

 موقلاو ةببط ةكرابم هللادنعنم ةيحنمماحمرو هللارك ذ مجرشو ةكئالملا اهف ىققاسلاو ندع
 ركفو ةيور نعال دروب ىذلاوهو هب دتعي الام مالكلانه وغللا بغارلا لاق هللا فايضا

 متأيام نولعشي الو © ملأت الو ف رويطلا نماهوحتو ريفاصعلا توص وهو اغالا ارحب ىرجبف
 نديد وه أك سشحاوفلاو بسلاو بذكلا نم فياكتلارادىف هلعفولمالا ىلا بسنب ىاهلءافدب
 مهلوةع نال ماركلاهلعغبامنولعش و مالكلا نساحاو مىحلاب نوملكس اماو ايندلاىف نيمدانملا

 ىلقيلا لاق قئاقحلاو فراعملابنوماكتامت امهناف ايندلاىف ةفرعملا ىراكسك كلذو ةلئ | زريغ ةتبان

 فصو مث برقلا ديزم ىلا قوشلاو ةعزانملاب هلصو بارش تاساكل مه. رشف هللامهفصو
 امو ةديرعلاو حطشلا ىلا مهلاح لوؤيال ركسلاىف ةماقتسالاو نيكملا مروي هنا ممارش
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 ظ نيناحغاونايبصلا ناودو رخا لوق قبو كلملا نبال قراشملا حرشىف اك ىهاظلا وهو ةفئاط
 | نهؤملا نحتميو ناميالا ىلا نوعديو مساج نهلوسر ةمايقلا مون. مهلال سرب ةرتفلا لهاو

 | راني تسيلامال ٍصلخ روك ذملا عاشبالا نع عنتمي ملو ةوعدلا لبق نشف كانه رانىف هسفن عاشاب |

 ةيأ الادنع نايبلا سئ !ىعىفىلقبلا ناهب زور خبشلا لاقو منهج ىا رانلا لخدالاو ةقيقح
 ريغتن لو هللا ةفرعم لوبقل ةحلاص ةرهاط ةببط ةميلس مدعلانم ةيرذلا ةرطف تعقو اذا اذه

 رصنس و هنأ دوه ءاونأف ةرطفل ا ىلع دلوب دولوم لك مالسلاه لع هلوقل دادضالا ةيحص عثأت نم

 اهلغيمت ملو قيكلارونا ةرشابم ضيف,اهيلا لصوو..لوالا ثمنلا:ىلع ته :اذاف هناسجميو,هنا
 مهحاورا مث كانهذا نينمؤملا نم رابكلا مهماهما و مهئابآ ةجرد ىلا هللا اهلصوب لامجالا

 كلذكو هلاصوو هلالج راونا زوربو هتدهاشم فشك دنع هللاب مهتفرعمو مهولقو مهلوقعو

 اولبقو مهلاوحأب اونمآ ام مهخويشو مهن ربك تاجردىلا نوغلبي نيفراعلادنع نيديرملا لاح
 انلهانم وهف ايا نيعبس ءآرونم اذه انمالكب نما نم هرس سدق ميور لاق ا مهمالك

 0 نبذلا عمكئل وأف لوسرلاوهللا عطي نموىلاعت لاقو مهم وهف اموقبحانم مالسلا هيلع لاقو
 ىلاعت هناف كلذزم بحعت الو نيحلاصلاو ءا دهشلاو نيشدصلاو نيبنلا نم مهلع هللا عنا

 فيكف ةيلعلا تاجردلا ىلا نولصي ةشحولا لزانمىف اوناك اذاف تاجردلا ىلعا ىلا مهغلبم

 ةيروصلا ءانبالا قوحل نا اذهنم رهظي ريقفلا لوس ٠ ىهسا ةلدولا ماقمىف املا نولصيال

 لافطال سيلو ىلقعلا ديحوتلا و ىعرشلا ناميالاب طورسشم مهاجرد ىف ءاب الاب ةيونعملاو

 نمؤمللاب نمؤملا قحتلي امناف اقلطم ةنْلا لهأب نوقحتلي فيكف كلذنم ”ىش نيك رشملا
 معا هللاو ءازجلا رادف اذكو فياكتلا رادىف ربتعي الق ىرطفلا ناميالا اماو امهسناجل
 فلكم لقاع غلاب ىدممىه © ىرعا لك # رابخالاب قاحتلالا وجرت هنمو رارسالاب

 ىنعي تمايشزور تسوركرد 6 نهر وي زشو ريخزا دشاب هدرك هحاب 3 تس اع

 نزول تيسر دجا دعب رك "لنج قا اودي ىباهر نازو دوخ دادوكاد ىتاماس ملا تبا

 ناك املو نردلل ةقسو عضو ام نهرلاو ىفشاكلا ريش ىف 6 دراد ىح نيم رش هفلكم 0

 ”ةيردصمهام خيشلا نبا لاقو ناك ىش ىا ستجملل كلذ ريعتسا هسح هنم روصَس نهرلا

 هب بلاطم هلا ثيحنم ءرملا ىلع تباثلا نيدلا ةلزع اصلا لمعلا و لوعفملا ىنعي ليعفلاو

 كيذك نهرلا هنم كفنبال نيدلا هيلا لصي ملام نم رملا نا امكف هب ةنوهرم دبعلا سفنو ١
 نوهرم ”ىرما لك ىنعملاف ةنوهرملا دبعلا سفن صلختال هللاىلا لصي ملام اصلا لمعلا
 ن» هتبقر كف هنم بواطملاوه امك هاداو هلمع ناف هيلع نيد وه ىذلا اصلا لمعلاب هللادنع

 لخديال هنع هللاوضر ةرجحتنبا بعكل مالسلا هيلعلاق ىنعملا اذهىفو اهكلها الاو نهرلا

 اهقتعف هسفن عاتبش نافنص سانلا ةرجت نب بعك اي هب ىلوا راذلا تحسلانه تبن محل ةنجلا
 نءؤملاو رانلاىف نوهرم كريشلا نم لمح امب رفاك ”ىرما لك للاقم لافو اهقبوش هسفن عئابو

 رخا هجو ةي الاىفو نيعلاب اا الا ةنيهر تبسك اب سفن لك ىلاعت هلوقل ان ىمنوكيال
 ىا نيهار اهيل داع مى لك ىتتملا» نّوكسف غافلا :ىرمق:.اليعف نيهرلا نوكي نأ وهو

 (متاد)
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 رع مي ريصا 5 .هلعا ع 1 ميسو أ ب را راد لحر ميس ىف ل عقو | |

 كاليرللا قون با ندع نرغاةاوكو دهسا وفة مح ستلا ديوب نكمل حا ين نكح ١
 ىلع هناف هيلع ىلصي لقعالو زيي هنم لصحن مو تام اذا برخلارادىف ىملا لفطلا ةكملا ]|

 لزنيام وهو لفطلانم ذوخأم لفطلا نال هيلع ىلصيال لاق نمم ىلوا اذهو مالسالا ةرطف

 مالسالا رادىف ىبصلا لخد ناو ىهتنا هجو لكب تاماذا هيلع ىلصي لفطلاف ةمحر ةالصلاو

 ناك ام ىلع وهف كلذ دعب ناونالا تام ناو امهنبد ىلع وهف اهدحاوا هاونا هعم ناك ناف

 نوالا نشأ رجسباو انك هم الاسأب اًملدته ىصلا ريصإ براارادف نوالادحا ا ولو ا

 ةدئاز ةياثلاو معانتل أب ةقلعتم ىلوالان م 6# ”ىش ند آف مهلمع باو نم 6 مهام نم وف
 طخاو مهب ودم صه ذتف مهءانعأ مماب وم ضعب انيطعا نأب أش مهلمت ند محهانصش ام ىتعملاو

 لوف 5 ىنعي ٠ ناسحالاو لضفتلا ضحع مملزنمو مجرد ىلا محانعفر اعاو مهجرد

 ماع راك دوي دشاس لضفا ٠ ماده سشاوخ لد دنب ادخ لضفرد

 هاه اماف الها هذهل قلخف رانلا قلخو ةللا قلخ هللانا ه. مزجلا ريغ قحلاو تلقام

 ةنلطا لهانم نيمؤملا نأب دهشيلب هنيعب دحال رانلاو ةنخلاب دمشي الو. دئاقعلا حرشف
 مه لقو مهل ملا الذا ةطلاىف مه لقو مهلاعس مهلافطا اذككو راذلا ل هانم نيرفاكلاو

 ىهتنا ةمولعم ريغ ىهو هيبأ ةعاخلا اعلان نوكي نأ الا هيبهال'اعبت ةلاحال نامبالا .هتماخف |
 نو 0و ةيده اد لها م ادخ م رلا راتخاو

 3 0 نال حود

 أ اموح مم ناك فصلا اذه ناك املف ليولاو شرلان م كفا وهو ةشعو ةودع ءارتسلا عم

 ا همالاسأب الك ناك مالسالارا دىف راصف برحلا راد نه هدعل ىحلا ىَس م مال -الارادىف ٍ

 | نيعيف اك احش ايندلاف مهوضغب ال الاو قاحلالا اذ هلي الا انصقن امو هي مهانتاا امو هج

 ١ العا دل اعمق هتاأي امدح ةعلبأ اوم سوم هاقلاىف لاق ن برضي 001 كلبأب تلبادوم ىناعملا

 | داتسازا ىزورم نيس- مالسالا خبش مدوهرف ىازرا هجرد تعفرءار دالوا-دوخ مركو
 | تعم 2 0: لخف زج لمحو ناعا دسك لش هللا امهقحر ىسح رمس ىل اعىبا نب دمحا دوخ

 | هيلعلاقفةيلهالاىف انام اهل نيدلو نعيلسو هياعهللا ىلص هللا لوسر اهنعهللا ىضر ةجيدخ تل أسو

 | ةلاقافلتم نلا# تلاع امكيضعنال امنا ساو ماللاهيلع لاَقف تهركف رانلا ىف اه مالسلا

 | لاقو ىناعملا نيعيف م رانلاىف مهدالواو نيك رشملاناو ةنطاىف مهدالوا و نينمؤملانا ةنخاىف

 | نيماسملالافطا نا راتخلا ونيماسملاو نيكرشملا لافطاىففقون مظغالا مامالانا دمع مامالا

 | ناضمر ىلوم لاقو كالملا ننال قراشملا حرشفف ام ةنْلا لوخدب نيعم ىلع مكحلانع

 | الفط نمؤملا دلو تام اذاو عاج ١١ مدعل نةيتلا مدع نا ههجو و فاىعالاىف



 هه ١١١ 8 نورشعلاومباسلا ءزجلا

|| 
 أ
| 

 ل ل ا رار مولا دكر 0 005 اع ور لالا مما ىلا نيلوعفم

 دئنح جعوزللا اب ىعلي مهمل ١ نهماهضنانودب ققحعال ة ةيجوزلا ناف نيبسب اجاوزا مهاب ريص

 | ىلا ىدعتب الف اجاوزا مهريبصت ىنعمم لب حاكتلا دقعو حاكنلا وهو هانعم لصا ىلع سيل
 بغارلا لاق ٠ مج هداشك ىور ديفسنانرب ارئاشيا ادرك تفجو ةيسرافلابو نيلوعفم

 نا ىلع اهين ةأرما هتجوز لاَش اك اروح مانجوز نأ ءرقلا ىف. 'ىجم لو نبع مهانرقو
 مهان رقو نحرلا جتفف لاق ىهتنا حك انما نم اننيب امف فر الا دس نك 1 كال
 ١ لها .جوزت نايفف تنك رادب تسيل ةنْلا نا ىنعي ىهتنا ايندلاك عوزت ةنطاىف سلو

 | ةيدوملا تاعقاولاىف لاق حاكنلا دقع مب دقعي نأبال اضعب مهضعب لوش رواب ةنحلا

 نرهظيإال مهلها 0 بابحالل ةفايضلا اهبف نولمعي ةفايضتويب ةنجلا لهالنا

 نم لب ةمرحلا ثيح نم سيل نهروهظ مدع نا ىهاظلا ريقفلا لو. « ىهتنا مراحا ريغل
 رهظتالن ا ةيهلالا, ةريغلا تضتقاف موتكملا, هرس ىلا ةراشالجرلا لغأ نا ىنتعي .ةريغلاثمح
 الو فيلكتلا عباوت نم ةمرحلاو لحلاف الاو لهالا ريغل ىثغال رسلا نا ا مزاحلا ريغل

 اكل ب نك 7 اونما نيذلاو وه ذذلتلا بابنم هوحنو كلذ ناك امتاو كلانه فيلكت

 ريكشتلاو عابنالاب قلعتم هي ناعاب #8 مهاسنىا اوئما ىلع فطع #« مهتيرذ مهتعبلاو ف مه
 دارملا لف هتف لامعالا لوخد لعام نسل ناعرالا , للف ور نافالا زم. ١ قتل ىأ للعلا

 لما ىفنامياب مهتبرذ مهتءبتاوىنعملاو ريقحتلا ىنعم هيف ليلقتلافكلذب هردق ةءاندو هنارم ةلق
 لماكلا ناعالاىف مكحلا توش ناذيالل ديقلا اذه رايتعاو ءاب آلا ناعا ةينرنع نيرصاق

 ىور اك ةجردلاىف رابكلاو رادصلا مهدالوا ىا ه# مهتبرذ مهم انقحلا  اقاحلاال ةلاصا

 ىا هنيع مهرقتل هنود اوناك ناو هتجردىف نهؤملا ةيرذ عفرب ىلاعت هنا لاق مالسلا هيلع هنا
 اعبت هنامياب مكحم ريغصلا دلولا نا ىلع ةنيب ةلالد اهفو ةياالا هذه الت مث هرورس لمكي |
 ماكحاىف م نيقحالو مهنابال نيعبان مهلعج اذا ىللاعت هاف هب هقوحلل اًيقحن و هيون دحالا

 نمحرلا حتفيىف لاق اضيا ايندلا ماكحاىف مم نيقحالو مهل نيعبان اونوكي 0 ةرخلا
 مث راغصو ممسشاب مهاعإب مهرايكف مماعابيسب رافصلا و رابكلا مهدالوامهتعبنا نينم ؤملانا

 نود هيبا مالسال اءن همالساب مكحم كلام لاقو دمحاو ىبفاشلاو ةفيثح ىلا بهذه وهو |
 تادرفم نم وهو همالساب مكحب دمحا لاقف مالسالا رادىف هيوبا دحا تام اذا اماو هما

 لاقو هنم ناحصي ةثالثلا لاقف هثدرو زيهملا ىصلا مال_-اىف اوفلتخاو ةئالثلل افالخ هبهذم
 ابلاس عببلا ىف ناك نم وهو لقاعلا ىلا مالسا نييدهملا ةيدهىفو ناحصيال ىفاشلا

 هدادتراوتاماذا هيلعىلصيو رافكلا هبراقانمهثربالى تح اناسحتسا حس ايلاج ءارسشلاىفو
 هلال لتفالو هوجولا نسحا ىلع ربح هنا الا دممو ةفيذح ىلا لوقىف اناسحتسا دادترا
 هيفوا اع همالسا ناكنم لقف لتشال دنع ىا لبق نا ءاشالافو ةيوقعلا لهانم ىبل

 د اضيا ةيدهلاىفو مالسالا رادىف طيقل لقف ةيع الب ةمالساب مح عيضر ىاو ةبش



 مقسلاو معتلا نم ردكلا ثرودال ثيحن ناك ىا هيف ريدكتال هدنراوك ىنعي اغئاس ناك اذا |

 ةنْطا بتر نا هانعم نمحرلا حتفىف لاق هتلباقموا هببسب ه نولمعت تر ام 9 خوبطملا

 تسيهلا لّضف لصا اما تساهدنن رادركي هدعو دئج ره هك دومرف هللاهمحر دهاز ماما |

 دوعقلا مهدحأ دارا اذاو ةرايزلاىف اهماعنولباقسس ءامسلاىف عارذ ةئام اهلوطضعب ىلا اهضعب |

 دولا © اذا ©
 اةكع الاد رثكل نرد كايف نولؤانلالو "دولز ءانشاو“لو رش "نخل لات يا
 هيذؤي امم ىشلا ظفح ةياقولا ه# محلا ٍباذع مهر مهاقوو ف سشطعوا عوج ملا عفدلال
 | ىلع فطع وهو اماما نم هنال مهج ىا محجلا هنمو رانلا ججأت ةدش ةمحجلاو هرضيو

 نام محملا باذع مهتباقو و مهبر ءاتا بيسب نيذذلتم ىا ةيردصمام نا ىلع مان |

 دئاع الب لوصوملا تببف محملا باذع ممر مهاقو ىذلاب ربدقتلا نوكي ةلوصوم تلعج
 # اوبرشاو اولك هه ليلعتلاو فيرشتلل مهريمضىلا افاض» رامضالا عقوم ىف نرلا راهظاو

 ةفص اًينهق هو ايه له ايرشو الكا اوبرشاو اولكامت !د ةنملا ةنزخ لبقنم مهل لاَ ىا
 لوك أملا رك 3ذهلَزت نآف نفوذ هب لوعفم'ةفص'وهف اثنه ابارشو اماعطوا قوذحم رَدْص

 ومو ماعطلا ٌونه نم ناتفص قرم ا و ىنهلاو م امهعونت ىلع ةلالد بورشملاو

 محللاب كرتلا ناسالا ىف رهمشملا ىنع هنمو لامكلان ا لاق ايندلاىف نوكي م" تاف الا رئاسو

 بريشلاو لكالاو هدمغتو هللا ةمحرب وهف اهلوخد سفن اماو لامعالا بسحم ىف اهميعأو

 هنكل اباجما معنتلا هللاىلع بجوتال ةحخلاصلا دايعلالامتاو ”ىثىف لوخدلا نم سيل ىنهلاو

 .لامحالاىف ىذلا بسكتلاب باقعلاو باوثلا قلعو هميعنم هملعىف قيس نه ىلعةراما اهلعجدق

 تول دهاوخ هحام راد ا هكا تاس امل هن 11و

 وزارت مه ددركون' لضفاب هك ٠ وزاب روز زا نم لعف درادن

 راك نم لمفابنكب دوخ لدعب ٠ رايارم لضفنك شيوخ لضف
 اماو كلذ نم ع دانعلا "لامعا واش الو ؟فرشلاو كك لا ”لاتعالا 2 م

 ندكتسمو ناد تدم ءا اونرشا و اولكىف ريمضلا نم لاح 0 نا #9 ةدها_ثملاو

 ىلوال كلذ ناك اذا رورسلان م وهو هيلع سلجم ىذلاوهو ريرس 5 و روس ىلع ©

 هللا ىلا هع ود 2 تملا قدعابي ىذلا رو مع | لؤافتللو دروع 3 4 هييشن تدملا رع و ةففلا

 | ةفطصع ه# ةفوفصم © نمؤملا نحس ايندلا مالسلا هيلع هلوّش هيلا راشملا هنحسنم هصالخو

 ةيسرافلابو صهاوجلاو ةضفلاو بهذلاب ةنندد أ ةلوممموا ضعل تدج للا !هضعب قس

 | ررس مهنه دحاو لكل نوكي نا ىلع ىنبم ررسلا عمح نا ىهاظلاو ٠ رز, هتفاب ىاهتحنرب
 فص ىلكلا لاق هل زنم ىف هروز هش دص ىلا قاتشا نم لكف مهر ازل ةدعم ةفطصم ةددعتم

 أ نسق راح فرطلا نالا روح ناعش اعاو ءانمع نعلا دحاوو 1 ود روكا دحاو



 هج ١٠١ > نورشعلاو مباسلاءزجلا
 تي بيب يب يبيييييجييبب ا ب ب بيبي

 ىنعع ناك ناو ءاوسو اوربصت الوا اوربصا هيلعلد فوذحم ًادتيم ربخ « ىلع ءاوس

 متربص ما متعزجا نانمالا مكيلع ءا وسىنعملاو ءاوتسالا ىنعي ردصم لصالاىفهنكل وتس

 ولخ هرخا نكل الصب ارم ناك نا وربصلاذا كانه عزم مل تاءاطلا ىلع اذهربص نث ريغال

 مهلامعاو مهرفك ىلع ءآزجلا ناف ءاوتسالل ليلعت 6 نولمعت متنك ام نوزحجت امنا لسع
 همدعو ربصلا ناك هللا ىلع بذكلا عانتمال ديعولا بسم (م> عوقولابجاو ناك ثيح ةحيقلا

 رمشلاو ريخلا نم ايندلاىف نولمعت منك امزوزجي امتاةيمجنلا تاليوأتلا فو عفنلا مدعيف داون

 'ىث عفنيال هناف ءاعدلاو عرضتلاو عوشخلاو عوضخلاو ربصلانم ةرخ الاىف نولمعت ىذلاال
 لال ةيروصلا رانلا ناران رانلا من ىهتنا نوملكت الو اهف اوأسخا لاش نأ نّصاخ+خ و اهم

 لها نم مهم لصتا نمو ىنخلا كرشلا لهال ةيونعملا رانلاو ةاصعلا نم م قمل نم و ىلا كرشلا

 ٌباذع نم بوبحلا ىلابحلا لصرو بولطملاب بلاطلا رفظي موب نيتفئاطلا نم لكل ليوف باجحلا

 نم لقاءعلارذحيلف العلا ةسرلاو ىمظعلا ةداعسلا ن٠ نامرحلاو ةعبطقلاو ديعلا باذعو مهج

 ةراشا ةي الافوتارسحلا ناريندقوت تايربلاقلاخ نع ةلفغلا ناف امم بعالاو ايئدلاىف ضوخلا
 ٠ رفك طونقلاو نمالاناف ءاجرلا ةيئيملا ةراشا اهلت ىلا ةيالا نا م فوقلا ةينام ىلا

 ردمؤل دا دوب ناهئلزا 1 تسر هللارد زحت داقتعاو دوب نازجامزانما هكارز

 53 لدو هلق لاثمرب ناعاو نعور كاكم ل ءاحرو ا نثلاا لام 5 فوخ سل ده دناض

 تسانغور مهىورد هك دما لصاح ىغارج تشك عمتجي اجرو فوخ نوج ناد غارج لكش
 اقتل ىيزادزيكلم ”دانم وده: نائمزا ناعا كنا تسائنضأ هدام هكت سانا مه تساقب ددهك
 « نيقتملا نا © قيفوتلا ىلو هللاو دبزى مدقاش ددعو دوربم ءاراضةقردس نهؤمو امضي ىكزأ و

 ةمعنلا مسالاو هفرتلا متلاو ةعدلاو ضفخلا معنلا ه# معفو تانجىف ف ىصاعملاو ةطكللا وع

 مك همعلو رشعلا بيطو ةفافقلا هيقام كوالا عسا ةرتكلا ةماكنلا| معنلا بعارلا لاق حتفلاب

 تالوكا املا نم نيللاو ةموغنلا+ هيفاما لامعتسسا متتلا رحبلاىفو شيع نيل ىا ةمعنىف ةلعج
 نا ىلع ةفصلاىف لماكلا ىنفمي معن ىاو تانج ةباىف ىا معلو تانج ىف ىنعملاو تاسوبلملاو

 فرشأ اهنوك عم ةنْطلاو عيونتلل هنا ىلع نيقتملب ةصوصخم معلو تانجىفوا مخفتال نيونتلا
 ناش وه ماهحاصل اهظفح واهحلصيو اهف لمعيل اهلخدي اعا اهلخ دب نم نامهوتبدق عضاوملا

 لخنلاومركلا ظ فاح ةلمهملاءاطلابىا روطانلا سو مالا ىف لاقأك هظفاح و هحلصم ىا مركلاروطان

 لامعلاو روطانلاكال ناتسلاب جرفتملا ناشوهاك نومعنتماهف مهادافا معنو لاق املف ىهتنا ىمجتا

 ةك افلا سوماقلاىفو « ناكدسباي تاذلو نامداش ةيسوافلاب و نيذذاتم نيمعان  نيهك اذ

 اجتملاو تةظانلاع نا: نفسلا اطلس |. «كعانلاو”ةلوعسملا سعتلا 7 سطاو:ا ةهكافلا "تحاط |
 هماعلا نم نمحرلا حتف ىفو ىتادواج ىاهتم ارك زا 6 مهر مهانا ام 8 ةشعلا ةنسحلا |

 لاق املف ام نعأب لوغشم هلقو ةرهاظلا منلاىف قرغتسيدق مما نا كلذو مهنع ءاضرو



 رولا | ةلزوخ هه ادخن
 5 سس اسسسسسس ع 1 0 سل مس سس هعمص سس

 ةيجسياتلابو بهذبو ىجمو برطضت ىا عيرسلا نايرخلاو باهذلاو "يلا ىف ددرتلاو

 افكت اهلها راقكج ناو نجلا اوزوشتر كنان نود ليقوم نفاكشي ماكنا دنا تارطشاوو

 و نوطلتخي و ضعبىف مهضعب اهلها جوعو ضعبىف اهضعب اهوا زجا جلتخم ليقو ةنيفسلا |
 / ءايهريصتف ضرالا هجو نع لوز“ ىا 6 اريس لالا ريستو 8# فوخلانم كلذو ةكئالملا |
 | نهعلاك هرخآ ريصت ىتح ريسلا ءانثا قشنت مث باحسلا ريست اك لابجلا ريست مهضعي لاقو |
 | رثا هنم قسال هنا ءانفلاب لالجلا ىلحت دنع كلاسلا دوجو هيمو مويلا كاذ لوهل شوفنملا ظ

 | اروم عا ةدوهعملا دودحلا نع امهحررخو امهبارغب نادالل امهمردصع نيلعفلا ديك ان و ا

 | ٍباوجةلمعاو ةحيصف ءافلا 6 نيبذكملل ذئمون ليوف ع امهمنك كرديال اعيدب اريسو ابحت
 تاذع:ةدشو ليوفراركا ذاك الا :ناكاذانورازيسلاو نوملا كلذ عقو اذا ىا فوذحم طرش

 | ىذلا ليولا نال رئابكلا لهانم نيبذكملا ريغ بيذعت ىفانبال وهو كلذ مهل عّشذا مون
 ا مم نيذلا 9 نيم وما ةايطغلال نيدلا موو هلوسرو هللاب نب ذكمللوه اعأ ديدشلا تاذعلاوه

 ١ لاوقاب ندرك عورشرد ةيسرافلابو بيذاك الاو ليطاب الاف بيج عافدنا ىا ه ضوخىف

 | نلحرلا ختفىف لاق + .ثعب ناكتاو.:مالسلا هيلع ى تيذكتو :تيلثا ءه_ اوهتسا هك هلطاب
 ىناعملا نم ضوخلافاشكلاىشاوحىفو هصوغو ءالا ضو هيشليطاب الاىفطبختلا ضولا

 ١ هنال راضحالاك ليطابلا ىف ضوخلاىف بلغ هنا الا ىُث لك ىف ضوخلاىف حلصي هتاف ةيلاغلا

 3. ةاولوقد نيفيا م تنكل لاق باذعلل [ راض الاوف هلامعتسا لع م 2 لكف ماع

 م 0 وم سيك نولغاشتيو نوهلي 1

 ١ لغت ناب اديدش افينع اعفد اهلا نوءفدي ىا عد عد راع لاش نأ هلصاو ديدشلا عفدلا

 أ ميطرؤطسل ىف اع امؤد راثلا ىلا نوعف ديف غيمإولا ىلا موهصاوت خل 9 مهقانعا للا مهيدي

 ىلاعت هلوق لبق ردقم لوقل فرظوا رومت موننه لدب اما ويانا وكرزر نك مهمقاىفو
 هلوقو ايندلا ؤذ دي ملك ىتلا هم رانلا هذه رانلا ةنزخ لبق نه مهل لاَش ىا هي رانلا هذه ©

 | هي اذه رخسف |م ا قطانلا ىحولا نو.ذكت ىا #« نوبذكت © هلوش قلعتم اه 8 |

 انشا نكس رانلاب ىارافادضملا اذهف نحمل لايم ىطانلا اون رعررقلا نولوقت منك ليساك

 لع ءاشنالا فطع مزاي الذل ةفطاعال ةيببس ءافلاف « ديني ىع هك نبا تسرحس ايآ ةيسرافلابو

 7 قدصلام قاسم و روحس اذه ىح وال مهلوقن ع بيس ل ماهفتسالا اذهف رامخالا

 | نم هناوت ئذلا نا ىنعي اهنع رايخالاىف ءاسالا لاوقا قدصت امادهاشم وة ةرخ الا لاوحاو

 ظ تانيا ك1 لعاب اخ ء ىمع منا ما ىا## نورصبتال مثا ما 88 قد رانلا باذع

 ان راسا نارك اعراءاز روشان كا ثح ممحز ىلع اسدلاىف رويس 5 كراطبا تاس ماوا

 اوريصاف م اهدنا دشو اهر> اوساق و اهولخدا ىا ه6 اهولصا وف هل نور وده موق ْ ن<# لب

 مهئاجر عطق ةهج ىلع اذهواهمه مكل صالخ ال هنافهم دعو ربصلا نم متئشام اواعفاف و اوريصتالوا



 هه اذه 5 نورشعلاو عباسلاءزجلا

 مالسلاهيلع هللا لوسر مك.” ةنيدملا تفدق ممطم نب ريبج لاقو اهيلع مسقملا ةلمثجا اهتلمج نم

 غلب املف دجسملانم جرم هنوصو روطلا ةروس ٌأرَش رجفلا ةالصف هتيقلف ردب ىراسافف
 ىللق ىف لخدام لوا ناكف هتعمس نيح ىبلق عاص امأكف عقاوا كبر باذع نا هلوق ىلا
 عّش ىتح ىعاةمنم موقا نأ نظا تنك امو باذعلا لزني نأنم افوخ تملسأف مالسالا
 هيلع ىنلا عمسف مقرالاراد غلب نيح .هنع هللاىضر رمعل عقو ريثأتلا اذه لثمو باذعلا ىب

 ا ا الويل ةنيرتللا ثواقلاف ساو هبلق نالف هط ةروس أرغ مالسلا
 اماو مقتسملا هثراو وا ميركلا لوسرلاوه ىلاتلا وا مظعلا ناءرقلا وه ظعاولا ناك اذا

 (ىدعس خيشلا لاق ) هوحمو لهجى ا بلقيف عج م مك لظعولا امف عجب الف ةيساقلا بولقلا

 كنز لقيصبو زادرب ناوتت ٠ دروخم هنايروه هكار ىنها
 كتسرد نينها خم 35 ظعو نفك دوس هحلد هيسأب

 باجحلا لذ باذعلا دشا نال دقفلاب مقاو باذعلا لهال باذعلا ةيمجنلا تاليوأتلاىفو

 عقاو باجحلاو باجحلا لذب ىنتبذع امهم مهللا هرس سدق ىطقسلا ىرسلا ءاعدنم ناكو
 هللاةمحر وه سفنلا باح عفادلب ديعلا لبق نم عفادنم هلام سفنلا باح باجحلا مظعا ناف

 دالبرد هيلييشا ىحاون زادوب ىدرم ىرواغملا هللادبع ٠ ىبر محرام الا ىلاعت لاق ام ىلاعت

 تفكو دما ىودزت ىلز دو» هتفاي ءار قلخم ىدنك اربو شووشت تاقوا ىضعبرد برغ

 نالرماوا كفك ندرك دارنا وا كك نضالخ موق نيا تسدزاو ناسر هيلييشاب اسم هتبلا

 هلمح ةياغل نز ناو ديسرو تولخ ىاح نوح تشاد مظع قوقو دوب راطشزا واو لما |

 جالا ناك هلأ تف زكا اضاقت قلشناو ادا ةطاوشو“ نونا ن ١ تدماحم ا ]روا !ناطشا! دوب

 اهف ىدعس خسشلا لاق ىتلا ةياكحلا ريظن ذئنيح

 ياكم كسل .قاهذ راد اعود هدد كروب اد :لقدتةدنوكما مينغ

 ديلا ئوزاةنبف وكل ناووانل أ ديلاع شقلح رب دراك كناشب

 ىدوت وت ا تيقاع مديدوحج ٠ ىدوب ررد رك لاكشلوا 3

 مراد" عاوز ندزك كتانغيو كلا كفاما"نماةيشادي' نيا نيفا"ئا“ تفك دوخاب هللادبغ

 رد تسياشان ىراكو دوش بلاذ سفن هكديسرت واو دوك ىم نصر> نايصع رب هتبلا سفنو
 قلتم ئرافلانال وازاثلا تفكاوتت كفاوكل كلت واد نايشؤد !اًؤاداوخل كى دلع اكل 1 انياذ دروجتو

 راكزور هناك دوخ دهع ردو دام جحن ىورتقو ناه ردودوب نبا ق> قيرطبوا عوجر

 هسف ىلا هلكو ولو ةرامالا سفنلادب نم هاجت ثدح ةصاخ ةمحر ىللاعت هللاهمحر دقف ٠ دو»

 صهاظف ةرخالاىف اما ةرخ الاو ايندلاىفباذعلا ىف هعوقوا اببس ناكو حبقلا كلذ هنعردصل

 ىمكح باذعوهف ممذفصوو حبق لعف لكود. سبلت ”ىثلابيب سباتلا نالفايندلاىفاماو

 هياروم ءامسلاروم موي ناسنالا نع جراخ نم سيلف كلذر”ا ىروصلاباذعلاو ةيونعمرانو

 ادحانا مهوب هنال عفادلال هتعاظفو هلوه لاكن ع 'ىنم عوقولا ةرفيكل نيبم عقاول فرظ
 بارطضالا روملاو تقو لكىف عفديال هَللاباذع نا ضرغلاو مولا كلذ ريغَق هباذع عفدي

 (ددرتلاو)



 روطلاةروس هي ام يه

 ١ لزالاباتكلاوهو روطسملا باتكلاب مسقأو لابملاب ضرالا رقتست اك ةمايقلا موب. ىلا مهند
 مالسلا هيلع ينلاوهو رومعملاتيبأاب مقأو فحاصملاوهروشنم قرف ظوفحلا حوالا فروطسملا هيلع
 وه و عوفرملا فقسلاب مسقأ و اروكشم ارورسم هللادنعو ارومعم ةماركتاب اتبب هللا ناك |

 مسقأواروك ذمربانملاىلعو اروهشمنيرادلاىفواعوفوفرم افقس هللاو ناك مالسلا هلع ىنلا سأر ١
 امومعدمم سفن منقأف أولممللابح نم هللاو ناك مالسلاهيلعد# بلقوهو روحبسملارحبلاب |

 بيحلا ميقأف اروطسم فحاصملا.ىلعو ةحح هباتكبو ارونو ءايض هيلو اصوصخ هسأريو
 تايقربلا تاحم'اللا باتك ىف هحور هللا حور ىدنسو ىخيش لاقو مسق هءارو الق بدنحلاب

 ةيدمصلاةهمللاةقيقحلاو لكلا نع ةدرجملا ةيدرفلا ةيدحالاةيتاذلا ةيوهلا روط ىا روطلاودل
 ةيلامكلا ةيئاذلا نوؤشلافورح هيف روطسم دوجولا باتك ىا باتكو عيملا نع ةقلطملا |

 تايآو ةيناكمالا و ةيبوجولا ةيلامججاو ةيلالجلا ةيماعلا نابعالا تالكو ةيناكمالاو ةيدوجولا
 ةيرقملا ةيحلا ةلاثلا روصلا و قئاقحلا روسو ةفيطللا و ةيرهقلا ةدرجلا لوقعل'و حاورالا

 قئاقح و تانكمملا تايهام ىلع روشنه ىنابرلاىمالاو ىتاحرلا سفنلا قرىا قرىف ةدعدملاو

 أ الواىناذلا ىلحتلاو سدقالا ضيفلاب تالثمملا روصو تادرجلا :نارعا ىلع طوسبم تانئاكلا
 ايناث ىلاعفالا و ىنافاصلا ىلحتلا و سدقملا ضيفلاب و :تاروهظلاو تانيعتلا تايلك هب لصالا

 هفورح عيمجم ىمسرلاىظفللا ناقرفلاو نا ءرقلاو تايْملاو تاصخشتلا تايئزجهب قةحتملا

 | هظحم نوطنشو قولخلادس؛بوتكمااذهو نام ناءن قو لك هالاوهنامووسو هايل وز هنالك

 | ثيحم ميركتلا مزالو ميظعتلا بجاو ناكاذإف هطخم روطسمو قلاخلا ديب بوتكم كلذو

 | لبقاوىمسرلا ىهلالا باتكلا لمع نم ةواقش انف اقلطم ثدحلا نم نورهطملا الا هال

 مدقالب ريقوتلاو مظعتلا نع هلمهاو ىت.قحلا ىهلالا بات كلا نع لفغو ريقوتلاو مظعتلاب هيلع

 | امهنأش لمجل و امهنم دحاو نع لفغيملو امهلقع نه ةداعس ايو ريقحتلاو ةناهالاب لع

 | ىظفللا ناقرفلاو ناءرقلا مركتىف ةعيرشلا ادايقنا ميركتلاو مظعتلاب امهنم لكىلع لبقا لب |
 | لكك نيداءاضق و ةبنمم لك قحلءادا ىدوجولا ناقرفلاو ناءرقلا ميرحنىف ةقيقحلل اناعذاو |

 لوم ٠ فاستعالا و رولا نع لاح لكىف امنا فاصنالاو لدعلاب ماقم لكىف امئاق ةلزنم

 | ترصتقاو ىزاجملاو ىتيقملا نيباتكلانم لكل رخآ ضيرع ليصفت باتكلا كلذىف ريقفلا |
 نا ) عفانلا هملعب عافسالا عماجلا للام لوئسملاو ماقملا ةبسان هرك ذ امم ريسي“ىش ىلع انه |

 باذع دارملا نمحرلا حتف ىف لاق مسقلل باوج وه و ام> لزانا ىا ( عقاول كىر بادع |
 | ةمدقتملا ةروسلا وخاف داشزالا ىف ةواشالا»ةنلاو ؛ىاولسدلا باذغلاال زاقتكتلل ارامل ْ

 باذع ن'م تين ةيسرافلابو للام هلدرمال ىلاعت هلوقك وهو هعفدي ( عفادئمهلام ) |
 | قرفلامهضعب لاقنالنان ربخ وهو ٠ دوبدهاوخ قاولاح همه كلب هدنتك عفد جبه ار

 | عوقولا دعب لمعتسيما رلاب عفرلاو عوقولا لبق لمعت. لادلاب عفدلا نا عفرلا و عفدلانيب
 | هملعلاكو هللاةردق مظعنع ”ىنت ماظع رومانم اهنا امل اهب ماسقالاب روهالا ءذهصيصختو |
 | ىلا هرابخا قدصب ةدهاشلا اهطبضو دابغلا لامعا لصافتس ةتطاحا ىلع ةلادلا هتمكحو |
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 ذارملا مهضعي لاقو ةكئالملا جحن هيلاو ةبمكلاءا زابوه ىذلا رومعملا :تيبلا ىلا هرهظ ادنسم

 وهف كلاذ هيف سيل يلق لك ناف صالخالا و ةفرعملاب هترامت و نيمؤملا باق رومعملاتللاب

 رادقم ضرالا نع عوفرملا ءامسلا ىنعي * عوفرملا فقسلاو »9 بلقال هنأكف تيم بارخ
 راونا عم هك نامسا ىنعي ( ىنشاكلالاق ) اظوفحم افقس ءامسلااناعجو ىلاعت لاقماع ةئامسح

 ملاعب طيحوهو ةنطا فقس شرعلانالكلذو ٠ مظعشرعايو تسترطف رارسا نزخمو تك

 ثيح نم روك ذملا ناونءلاعقوم ىسنح ىنخالو ناردإلاب طي تيبلا فقس نا ام ماسجالا
 نابراقتم رومعملا ثيباا و ىناثلا ريدقتلا ىلع شرعلانا ثيح نمو تيبلاعم فقسلا عامجا

 هنم ىذلا مظعالا طرحملا رحيلاوهو ءوامملاىا # روحسملارحبلاو ه8 تيبلاب فقسلا راقت

 رابتلاو ىلاعته!الا ةقمح ليال لحاس هل ف رعيال رح وهو ةعطقنملاو ةلصتملا راحبلا عسمج ةدام

 ىلعوفطت نئ ادم هيفو هللادنمل سيلباش ع رحيلااذهىفو هنم ناحاخ ضرالاهجو ىلع ىتلا

 ءاملاهجو ىلع رهظت روصق هيفوضرالا نم بارخلا عبرلاةلباقمىف نحلا نم ةلها ىهو ءاملا هجو
 تيئيرحبلا اذهىفو ءاملاىفبيغت منة يب رغلا لاكشالاو ةيبجعلا روصلاهبف رهظتو بيغومت ةيفاط

 هملعيالام ةيلاخلا و ةنوكسملا رثا زجلا نم هففو ضرالاىف راحشالا رئاسك ناجرملا ردش

 دض نك اسلاو دقوملا رو>سملاو هاله رولاو هامحا رونتلا رحس س وماقلاىفلاق ىلاعتهللاالا

 هلوق نم دقوملاىا رو>سملارحرلا و نيرسفملا ضعب لاق و ىهننا هنمرثك | هؤام ىذلا رحبلاو

 ةميظعلارامالا ددعن ا( ةعبس ةميظعلارا>بلاددعو سنحلاهب دارملاو ترحس راحلااذاو ىلاعت
 ماهجران ام رحسياران ةمايقلاموب راحبلا لمجم ىلاعتهللانا (ىور) رحريثك ءاملكو كلذك

 رانلاتحنوا اران رحلات حت ناف (اجاحوا ارمتعموا ايزافالا ارث لجرنكرال) ثيدحلافو

 هللاىضر ةمركعو ىلعلاقو ضرالا رح وايندلا رب رحبلا نوكي نأ ىلع اذهوران ىفران رحبلاو ارحب
 ناو حلا ر مهل لاقي ظيلغ ءام هيف نيضرا عبس ىلا تاومس عسب نيب اك هقمت شرعلا تحن رح وهامهنع

 احابص نيعبراىلوالا ةخف لا دعب ىنملاكءام ىنوملاىلع هنمرطمي ناليسلا نعىا فوةكمرحب وهو

 ءاك تابنلا تبني هنا اك ىنعي ىلاعتهللا ءايحا ةروص ىلع اشملا ضعب هلمحو مهروقىف نوتينبف

 تاينلكضرالا ن٠ نورهظيف اديدج اتاخ هللامهقل ىتوملا اذكف ضرالانم رهظيف رطملا

 قللاكءام ةروضب وا قلخ قملانم ناسنالاناف. ىروص ءاه. كانه نوكينأ ىانالاذه نكلو
 هالوا فوفكملا جوملا وهو ايندلا ءامس رحن وه ىلقو ةعيدب ةمكح ”ىش لكىف هللو تيس

 قحاب ن ارب بلقا!! ىشؤنم هك تننا ننقن روط دام: ى.ةحم بابراذازت و. .:اًيندلا شلات قرح" ال

 هتشون ىلذا تدحر مب بلق روشنم قررد هك تسناميا روطسم تاتكإرو ديكس ةاغانم ,هاذكلل

 |/ هتفاي ىلادابا ىناحبس تايلجم تارظنس هك تنافراعرس تببو ناميالا ممواقىف بتك هكمدش

 ظ

 ٍ رو تينلذ ةناخ كففَس هك ثسا ةرضحلا لأ تاجردلاوردقلا عفر حور عوفر فقهسو

 ١ ىلع ةمالا» ترقتسا ضالاىف لاجلاك هتماىف ناك ملَدو هيلع هللاىلص ىلاوهو ليجلاوهو
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 رخآ و حوللاف بتكي اموا روطلاب بسنالا وهو ىسوم حا ولاوا ناءرقلاهب دارملاو ةبوتكملا
 ةنملا هتلخدأ هللاالا هلال نأ ةداهشب ىلا أ نم :ىضغ ىلع قمحر:ْتَقََس ظوفحلا حوالا فرطس
 عللاعتدلا لة. ءريظن .هلايغب :ذخاوو .ةنلع نخاف ا ةلائقلا مؤنن مهلا ارحم يل ريكا
 هيف بتكي ىذلادلجلاقكرلا 6# روشنم قراريف 8 اروشنم هاقلي اباتك ةمايقلاموب هل جرحت
 ا لامعتسالاب لغ دقو ققممهنالاقر ىمسو ةفيحصلا نه ةباتكلا هيف بتكإام ريعتسا دغاك هيش

 بتكيقيقرداج رسكيو قرلا سوماقلا ف لاقو نمحرلأحشف ىفاكناويحلا واج نموه ىذلا اذه ىلع

 هم 7 2121011 امث ابل »و ماب راعشالاوا مخفتالاه زاكستو

 ناوك حوللا ىف بتكيام نوكينأ ريردشت ىلعو ندباوخ تقود ددارل : "+ هداقك هك هةر ذةتش هّيشوت

 روب :هءاتكو رون هملق ءارمح ةتوقاي نم 2 ةردنم هللاهقلخ حوللا نال ازاجم روشنملاقزلا |

 تيعوى حن ة راظن لكب هل هللا قلحم ةرظن ناتسو ةثام الثموب لك هيف رظنس ضاالا وءامسلا نهب اكهض سع

 نيرواحملاو رامعلاو اجشايلاياهترامعو كلانا «رومعملاتيبلاوو# ءاشيام لعشو لديوزعيو

 اهمساو ةعباسلا ءامسلاىفوهو هللادمحر ىلهسلالاق حارضلا رومعملات ديلا مسا ىنعيل حارضلاو ا

 اميرحو ابيرحو ابو عنيبام الع روت هل ناك هدمحمو هللا ناحبسلاق نم هيئمنب بهولاقابو سع

 موب لك هروزب ةكئالملانم هتيشاؤ ةرثك هنارمعو ةيعكلالايخوهو ىهننا ةعباسلا ضرالا نه

 ةعكلا ةمركع ءامسلاىف هتمرح و ادباهللا نودوعيالو ةالصلاو ٍفاوطلاب كله تلا: نوتعبس
 داقفملا تالا قولخم بلقلان الق هنمو ةملالاو مولا ىف ناسنالا رطاوخ ددعوهو :ضرالاىف

 تيار جارءملارابخا يىفواجورخوالوخد ةكئئالملك ساشالاورومعملاتيملاكناش الا نطاب لبقو

 نوجرخيرحبلا ف نوضوخيفةكئالملا ىمؤي اذاو رحب ماما اذاو رومعملاتيبلاةعياساا ءامسلاف
 حارضلاب ىمسو هيف تيلصو هتاخدف فوطي اكلم ةرطق لكنه هللا قاف مهتحنجأ :نوضفنيف
 داعبالاوه حرضلاو ةعباسلا ءامسلافناك ثيح دعباو عفر ىا ح رض هنال ةمحءملاداضلا مهب

 ليقوديعبلا مرضلا و هدعأى ا كنع هحرضاو ةنحانىف: هامزوءاحنىا هخارتش لاا اةيختنتلاو

 ءامسلا ىلا عفرف نافوطلانامزوملا هتيرذو مداهبفاطف ةبعكلاعضوم هللاهلزنا ةتوقاينم ات ناك

 لكى نا تيد دقف ةافانمال و ةعبا رلاءامسلا ىفهنا ىلا مهضعب بهذو ضرالاو ءاهسلانيباك هلوط ناكو

 تيلانا فشكلا قيرط نم ىدنعحصي ىذلاوريقفلال وش ٠ اتي ضرالا ىف ةبعكلا لاح هاهم

 زر هناففاسعالا ةلزنع بلقلاناامكف باقلاماقم ىلاةراشا هناف ةعباسلاءامسلاة يامن ىف رومعملا

 ملاعلا نيب خزرهناف رومعملات يملا اذكفرانلاوةنلانيبخزرب فاىعالانا دس او ورلانيب

 امتودامو عبسلا تاومسلاوه ىذلا ىرصنعلا ملاعلا نيبو شرعلاو ىسركلاوهىذلا ىبيبطلا

 نوك .ىفنانال هنا: رومعملاّتننلا. ةروص نعود ةدح لع تبن ءامسلكف :نوكينآ قاس الافهاو

 ةعكلانا امكف اهتروص ىلع ةدح ىلع دحسسم مالشالا دالب نمةدلب لكى نوكينأ ةكم ىف ةسكلا

 تاومسلاىفىتلاتويبلا لصا رومعملاتيبلا اذكفاهليصافتواهروص دجاسملاعيمجو دجاسملاما
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 هيكل رم دبا .ئمىلودبا .زدتمانق هجر اولاق م بيرق تأ لكو تا باذعلاف ناكأم

 هدر, ريسي ناهجرد لاس داره حون دوسدح ىزارد نازا دوم ىور كيم نو> دوب 1
 ةبانالاو ةبوتتاىف لجعتب نأ لقاعلا ىعفإ تسا.هورج. مك تبلاس رازهب بلح نونعأ ترد

 توملا كدحا نينمتال ثيدحلاىفو ةتبلا تا هناف توملاىف لجعتب الو ايصاع هللا ليال تح

 اريخالا هرمع نمؤملا ديزيال هناوهلم عطقنا مدحا تاماذا هنا هيتأي نأ لبق نم هن عدي الو

 ةبان الا هقزرب هللا لملف اًنيسم ناك ناو اريخ دادزب نا هلعلف اًئسحم ناك نا هناف ىا

 ىنايرد زور جنب نبا ركم ٠ ىباوخ ردو تفر هان هك ىا

 ةثولم اهولعج نأب مهولق ىلع بولقلا لهان« اوملظ نيذلل ناف ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو

 عيمجب سوفنلا بابرانم مهاحسا بوذذ لثم ابونذ هللا بحت ندعم تناك نا دعب ايندلا بحي
 اذا بلقلانال اهتافص عيمج سفنلا داسف ىزاوب ايندلا ةيحمب. بلقلا داسف نا ىنعي اهنافص

 بلقلا داسفاىف نولجعتست الف دسجلا اد هب دسف دسف اذاو دسجلا رئاس هب حلص حلص

 رئاسب داسقاب .نودعون. .ىذلا مهموب نه, بلقلا .داسفا ىف مهر ةمعنب اورتكت نونا لندن

 ظفحلاو ةمصعلا هللا نمو دسحلا تافص

 عبرا ةنس نه ةرخ الا ىداج رخآ واىف تايربلا قلاخ نوعب تايراذلا ةروس تمت
 نلاو ةثامو ةرشع

 نورا ةنكأا و 7-1 راؤطلا وحل شقت

 2 1 ان اطار يك

 لاق تزيل ل 2 رولا بذل يإ ىضؤر ]ضايع نا! غلق ور تايرعملا ىف قبلا حلا هرك ذي ل
 8# هقرو هقوف روطلا تبناام 8© ةققعان ضعب روطلاب مول ©

 وهلب ليقو عفانمو عباتم هيفو ٠ دنا ضرا دانوا هك تسهوك قلطم احنا دارم ديوك

 كرابملا ل بلا ىنعي نينيس روطوه صوصخم لبج مسا هنارهشالارهظالاو ضرالاب طيم لبج
 هللا مسقا اذلو ىلاعت هللامالك ماللا هيلع ىسوم هيف عمس ريبز همساو نيد ليج وهو

 ءايلوالا نم ريثك مدقلا لحن ىلع دروو باطلا عامس تقو بابحالا مدق لحم هنال هب ىلاعت

 مأهلا نيب وه انيسروط لبج بئاجعلا ةديرخىف لاقو ةعاسلا كلت لاخلا مهلع رهظف
 ىسوم هءاج اذا ناك مالسلا هيلع ىسوم هياع ملكملا وهو ةليا نم برقلاب هنا ىلق نيدمو

 كد ىذلا ليجلاوهو مارك الاو لالجلا اذ ملكيو مامغلاف لخديف مام هيلع لزمي ةإجانملل |

 اهطسو نم جرخم هيراج ثترسك اذا لبجلا !اذهو اقعص ىمو٠ رخ كانهو قتلا دنع

 ةرحيشل لاَشو ىنعملا اذهل جسوعلا ةرحشل دوولا مظعتو ماودلا ىلع جسوعلا ةرحش

 م كوش ىهو ةحسوع عمج ج_سوعلا و ةديرخلا مالك ىهتنا: دوهلا ةرحش © معلا
 فورحلابينرت رطسلاناف ماطتمإلا ةكو ىلع بوت“ 0 5 روطبسم باتكو ف سومافلاف

 مسكر



 مجنلا ةروس «# © ٠٠١

 دّسالف ةذاغلا لع لال مف 'هاذنع تولا لطم اكاو لاصتالا قيرغوا ةّدلآ ضف لئاقلا
 تقوب دباريم ىنسيو تسوا ايحاو هتامارب رداق ةيسرافلابو ةتامالا نود اسك ةيذلا ضقن
 هدم د اةتقكاو تنداح و: تاه ياك ةاطزاساو ا اي“نقر د ىزاشم 'ءدمزو-انندراد لعكا

 لهجم ايحاو هتامأ ضع لوي و تفرعمب ارئانمؤ. دنكيم هدنزو ترك ارئارفاك دزاسيم
 ءاب الاوابدجلاو بمخلا لبقو ٠ اطعاو عنم هباي لضفو لدعب اي دوجو لح اي تسا ملعو

 ماماو ىلتو راتتساباي سناو تب :ناققحم دزنو ٠ ةمسنلاو ةفطنلاوا ماناو ظّشاوا ءانالاو

 اقرا تول اعادزك ةدنوَو تدع ران اي ارنا دهاز سوفت دئارمب هكهدومرف ىرتشق

 تاملاو رنات ش | قنفات عر زل نر ناز انك هن حاد ارت العا كلل رولات
 قالخالاو ةيناحورلا تافصلاب باقلا ىحاو ةيناورلاتاذللاو ةينامسحلاتاوهشلا نع سفنلا

 امتايحاو هيلع سفنلا ءاليتساب باقلاتاماوا هتامحاو اهللع ىلقلا ةيلغب سفن اتاماوا ةينابرلا

 نيكملا ونانثمطالا ماقم ىلاقرت اذا اماف نيولتلا ماقمىفبلقلا مادام ةفلتخلا ماكحالا.ذهو

 تحن تومي نا ىلا داب الادبا باقل ةبولغم سفنلا نوكت لب سفنلل ابولغ» بلقلا ريصي الف
 ةمسنلا لق ةفاعنا!نالو ةلصافلل ةباعر ءايحالاىلع ةتامالا مدق ريقفلال وش ٠ هير أب ءرهق
 ةتغمالا مدت ىف اضياو ربقلا ىف هنايح لبق دسلا توم نالو هلاح لبق بلقلا توم نالو

 ىلا دوجولا ل ام نا مث دوجولا لبق مدعلا نا اضياو نوبطاخلا هئشنيل رهقلا رثال لنحعت

 قفوملا هللاو نيمدعلا نيب دوجوو نيتوملا نيب ةاحم رارتغالا ىتنب الف مدعلا و ءانفلا

 ىفو ٠ فص ود ناازا ديرفايب * نيجوزلا قاخ هه ىلاعت ىادخ كنا و # هناو ©
 حمرلا نم هضعب لب ةفطنلا نم قاخمال ناوي لكنإ هيفو .ناوبحلا لك نم ريسافتلا ضعِب

 هدامورن # ىثنالاو رك لا ظشيدل مرنم ةقولخم ةجاجدلا اهنم ةقولخلا ةضيبلا ناف ريطلاك ||

 06 ىنمعت اذا » تادرفلا ىف اك لجرلا ءام نع اهم ربعيو ىفاصلا ءاملا ىه # ةفطن نم# |

 ىننعو اوحو مدا: محرزد دوش: هتخير 5 ققوىم بآزا ةيسرافلابو ست محرلاىفقفدن

 لاق ندزاوا م سر ااا وح ءانغا ىنع ىنما نم وهف دنا ىنثتس» نيزا مالسلا امهلع

 ن٠ دلولا اهم ردَش ىنك ىنءموا ىنعع ىنهو ىنماو ىنم سوماقلا ىفو نونءام متأرفا ىل اعل

 ركذ جوز قلخ ىلاعت هنا ىلا ةراشا هيفو ادلو ريصي ىنه لك سيلذا هردق هينمب هللا ءانم

 نم باقال لصحي) ةلباقلا ةفعب ةفود وم سفنلاىثنا ةحوز قلخو ةياعاغل اةفصب افوصوح حورلا

 ةفطن نم ةيورخالاو ةيويئدلا بااطملا لودحل ةحلاص ةقداص ةدبتن سفنلاو حورلا تمدقم

 ةميدقلا ةدارالا محرىف قفديو كرهت اذاىنمت اذا ةيلزالا ةدارالا محر ىف ةرقتسم ةنثاك ةعقاو

 لصالان اك ناو ىترلاهفرشلو ةلصافال ةياعر رك ذلا مدق ةغلابلا ةمكحلاب ردقملا ردق اذا وا

 ىح زاك الل*تببح" نئيظاءاطنلاىف تناكامل نكلو"ةرثساب هه اخرتنت" كيانلوأ ةياؤنالا ملاعلا ىف

 ناوكي اسدلا هولم ةظعا نآ حو نتن. ركع اما ازتم به ضن مالثلا؟ لطي وقنؤم انزل

 ىوتعم وا ىروص حاكن نع ملاوعل اولحم ال ناك املف كلذ معاف دجحاسلا ةئيهك عا اهلا دنع

 خزر ناسنالا و لباقلا و لعافلا تلق تّنش ناو ىنالا ةكفن و405 ذل قلخلا تن زاك



 هن ١٠١1 5 نورشعلاو عباسلاءزجلا

 لها ىباو ةمعنلا لها ايندلاف كحضاوا ةحلاصلا لامعالاو ةحلاصلا لامعالا وهو نزحيو
 | ىكباوتابنلاب ضرالا كحضاوا اهلها رانلاىف ىباو اهلها ةناطاىفكحضاوا ةيدصملاو ةدشلا

 دادملاب مالقالاو ماقرالاب سيطارةلاوا راطمالاب باحسلاو راونالاب راحشالاو ارطملاب ءامسلا

 ىيباو ىضرلاب عيطملا كحضاوا ديعولاب ىباو دعولابكحضاواريعبلا ىّياو درقلا كحضاوا

 كحشضاو ا ةقرحلاونزحلاب ممويع ىياو ةمكحلاب نيفراعلا بولقكحضاوا طخسلاب ىصاعلا

 سجرنب نيسلأتسملا كحضاو ا هطخس تاملظب هن ادعابواق ىباو هتفرعم راونأب هئايلوابولق
 كحشضا وا هلالجو هتمظع روهظب نيقاتثملا ىباو هلام لامش بيطو هتبرق نيمسايو هتدوم
 ىعاشلالاق سكعلاب وا نانا ىكباو نانسالا كحضاوا هنع رابدالاب باو قملا ىلع لايفالاب

 يب قلتخمو روز اهكحن اباو يب  قرت# ءاشحالاو كحضت نسلا يب

 ي قمهردام نس كحاض برو بب اهل عومدال نيعب كاب فاران 1

 ىلالخلا ىرهقلا هيلجت ىكباو لامّاو فطللا روس روثملا بلقلا ىلاطعا ىقلعالا هيلجت كخضناوا

 ءالبتسا دنع بلقلا ىلع سفنلا ىلاللا هيل كدحضاوالالّاو رهقلا ةملظب ةملظلا سفنلا
 ىلع باقلا راونا ةيلغ دنع سفنلا ىلع بلقلا ىلاما هيلحت باو بلقلا ىلع سفنلا ةملظ

 ءاكلاو:كحتضلا يدخر هقلختو هتاضقنف 'نادللالا ةلمعام نك نأ ىلع“ ةلالد اةب'الا قو ' نمفتلا
 ماعأ ام نوملعتوا لاقف نوكحضي موق ىلع مالسلا هيلع ىلا ص اهْنع هللاىضر ةشئاع تلآق
 هلاو لوش ىلاعت هللانا لاقف مالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف اليلق مكحضلو اريثك ميكل

 تثنالاقف ليربج ىناث أ تح ةوطخ نيعبرا توطخام لاقف مهلا عجرف ىباو كحضا وه
 ةكئالملا كحضتأ ىمدقملا هاط لثسو باو كحضا وه لوش, هللازا مهل لقف ءالؤه

 5 مل ىلام ليث ارب مالسلا هيلعىلا لاقو مهجتقلخ ذنم شرعلا نودنم كدحضام لاف

 له هلع هللاوضر رمعل ليقو رانلا تقاخ ذنم ليئاكم كحضام لاق طق اكحاض لرئاكيم
 لابطلا نم ممولقىفتسنا ناميالاو هللاو م لاق ن وكحضي مالسلا هيلع هللال وسر باكا ناك

 ىنلا سلاجم تنك أ هنع هللاىذر ةرمس نب ربا تلق لاق برح نب كامس نعو ىءاورلا
 ةءلعا اغا نها ءابشا نؤزكاذيو رعشلا نودشانتيف نوسلجب هياهاناكو مين لاق مالسل اهيلع
 مالسلاامهيلع ىسيع ىحب ىتلو مالسلا هياعىنلا ىنعي اوكحض اذا مهعم مو نوكحضو
 كن ”اك اسياع كارا ىلام لاقف نما كن اك ايهال كارا ىلام لاقف ىحن هجوىف ىسع مستف

 ىب انظ امكتسحا ىلا امكحا ىلاعت هللا ىحوأف ىحولا انيلع لزني ىتح حربنال الاقف سال |
 جرخ كنذك لعلو كحضت مدا نبا اي نسحلا لاقو ماسبلا قلطلا ىلا امكبحا ( ىورو ) '

 نءالبمك لاقوىلهانم ىنا نا هلوش ةنس ةئامالث مالسلا هيلع حون ىكبو راصقلا دنعنم

 مفانلاو بهذ لحم قدصتا نانه ىلا بحاقنئجو ىلع ىىعومد لست ىتح هللا ةيشخ نم يبا

 | , طقف نيعلاال بلقلا ءاكب
 ىوشب دوخزا ىراد ىشالا رو ٠ ىوج هديد ةمشح رسودزا نارب

 رثا ناف ابنك الو.اقلخال هريغ ةتامالا و ءابحالا ىلع ردّشال « ىحاو تاما وه هءار ©



 : هس اوهم ءاقملاو هتبب أنا نع ءانفلا وه هتحددب و ئنلا اذه راو ةياقحلا تايهاشالو ةساذلا

 هلا ةياالاىف ىطساولا لو قالطااللاو ديبقتاللاو قالطالاو ديبقتلا نع ةقلطملا ةيدح الا

 قحال حلصيال هنا ملعيف هيعس ىري فوس لبس لاقو باوثلا نم ”ىش هب باجتسيام نكي
 ميا »8 رح م ٍِي ةيعسسسلا كلها هير لذف هقحلي ملول ماو هيعسل قحتسإ ىاللا ام ماعيو

 رالا فدخم هيمع ىلع ةازجو هلمعي هللا هازج لاش هلمش ءازج ىا ةيعسي ناستالا ىزجم
 | وهو رشف ارش ناو ريحف اريخ نا مثالا رفوالا ىا ه# ىفوالا ءازخلا »8 لعفلا لاصياو

 هيعسناو هتبادب ىفكلذ ىجسام الا ناسنالل سنل ناو قارولا لاق عونلل نيبم قلطم لوعفم

 رابتعاب ناتباهن هلو هتايانىف كلذىفو الا ءازجلا هازجب مث هروما طسوتىف كلذ ىرب فوس
 وه ىذلا ءازجلا لصحم ءاقيلاىفو دوهشلاوه ىذلا ءازجلا لصح ءانفلا ىفف ءاقبلاو ءانفلا
 لك الا نم ةعورشملا تاحامملا نههكولل- ةيادءىفكرتام ءافيتساب كلذو دوجولاو دسجلا ةيبر'
 دري ةدحولا ملاعب هَقَث دعف اهايساو ايندلا شياعمىف ةعسوتلاو حكتملاو سباملاو برشلاو
 ىنمعي ردصم # ىهتاملا كبر ىلا ناو هه الصا اذا ةريكلاب .ريذتال :نكلؤئزكللا ملاع ىلا

 اكارتشاالو الالقتسال هريغىلاالتوملادعب ىلاءت هللا ىلا مهعوجر ىف قتلخلا ءاهتنا ىا ءاهتالا

 رومالاريصت هللاىلاالأ ةياهنلاو ةيادبااىفىلاعت هيلا قلخلاءاهننا ةقيقحلاىفو مهلامعأب مزاج
 ( ىونلاىفو ) وه الا هللالذا

 ىلاعقجلا هم نادزن ان هع ةكانا نبا تفلت ضال عمد

 نا لش لسوحب اهايرد: لح جند نازك يوغا تالاوذ 601 ناك

 تسال هلمح اهنا هللا الا شم ٠ تقاعد نك اهراح و اهليح

 فرح ةيبوبرلا ةفرعم ىلا ديعلا لصو اذاو هاهم هبلاناك هأدرم ؛هنم ناك نم ءاطع نءا لاق

 دقتعت نأ لاق ديحوتلا ام نيسحلل ىلق هل هللا رايتخا ريغ ةئيشم هل نوكي الو ةنتف لك هنع

 ءاهتنالا هيلاو ءادتبالا هنف تالولعمللا بلطت كلذ دنعو لوالا وه هلو لكلا للعم هنا

 دنع ملاءت هللا ديحوت ىلع لللد لدا نه رابكلا ضعب لاق اهم للعملا قبو تالولعملا تيهذ
 شن !ىلاذ حوت اًدهواكلطتلا هلع ةفيسالفلاو ناظتلا دنع ملكت مترك ةونتعي كشكل قو
 هب هوعدب الق عرمشلا هب درب م ىلاعت هءلع ظفللا اذه قالطا ناريع كش الب كيرشلا ةعم

 كدضلا ه# ىباو كما  هدحو هي ود هي ىلاعت 6 هناو لَه كلذ ملعاف هيلع هقلطن الو

 تامدقم تامس هدنع نانسالا روهظلو سفنلا رورس نم نانسالا مث هح ولا طاسنا

 بلغاتوصلا ناكاذا لاش ليوعونزح نع عمدلا ناليسدملاب ءاكبلاو كحاوضلا نانسالا |
 هلوقو بلغا نزحلا ناك اذ: لاَ رصقلابو توصال ةعوضوملا ةيننبالا هذه راسو ءاغرلاك

 ةهقهق كحضلا عم نكي مل ناو حرتلاو حرفلا ىلا ةراشا اريثك اوكسلو اليلق اوكحضالف

 ناسنالاىف ءاكلاو كحضلا ىنوق قاخ وه ىنعملاو تادرفملا ىف اك عمد ةلاسا ءاكبلا عم الو

 | رورسلا نع ناتانك اهوا ةوقلا كلتام ماعيال نافنالاو ءاكبلاو كحضلا ثعبتي امهنم

 رسيامعوا ءاكبلا بلحن نزحلاوكحضلا باجي حرفلا نال نزحاو حرفا لبق ةثداكإ قووطازو

 مجنلا ةروس هج ١ + ف
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 هج +٠0 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نسح لو اذهو هتنح موصلا 0 هآلو مهع اهلاوزل اماعاب رضتالف موصلا هيشو مهع

 نه تعسام الا ةيناسنالا ةرودصلل سيل ةيالا ليوأت ىف هللا همحر ىلقبلا لاق ضرعتلل عفاد
 ( لضف قاعشام اما نانللا تاجرد نم اهبلا اهماونأ لوؤي. ةعمسلاو ءايرلا نع ةيكزلا لمءالا
 ىفوتسا اذاهناف ةروصلا كلتىفىذلا ىناحورلاو حورلل وهف هتنرقو هيدهاشم نه هدوجو هللا
 قلعتملا هللا لضف نم هحور دجم اب اضيا عت؛ ةحلاصلا هلامعا مآ ردح «لعالوتلا !نانطا تاجترد
 ا:لغفلا اما و لامعالا نم ناسنالاب قلي ام الا ناسنالل سيل اضيا و هلامح باه فقك
 كاإذ سدلف ام عتكو هللا ةرهاشم لا لصو اذاف ءاشنإ ند هين وب هلل وهف ةيرقلاو ةدهاشملاك

 ضاوعالاو ءاطعلاو باوثلل هعس ناكناو ناوضرلاهقزرب هللا ناف نمحرلا ىضرل هبعس ناكنا
 ققحت اذاف قيقحتلا قيرطىف ال كوالا قيرطىف ناسنالا ىعس ىدابا رصنلا لاقو كلذ هلف

 ىئاجلا فراعلا لوق اماو هسفنب وه ىهسيالو هب عسي
 كل اواو كب هارنيرد هيرك اهلاس هدو ىباحم تسود اتا ل تاكلاك

 ةيذحلاو كلاسلا ىلا بوسلم ىعدلاف ةهلالا ةيذحلا نودب ىلا ةديافال هناق هيفانسال دف

 سبل ذا ىلاعت هللا نم اه الك هيلا ةبسنلاب ةبذا و ىلاف ىمتملا اما و ىلاعت هللا ىلا ةفاضم
 ربلا نم جلا قيرطك ىني دق قيرطلا نا مت للاب هنانكس و هناكرح نكي مل نم ققحتع
 البا لأ قزلفلاةءالاو؟ةئناذ اولا ةلففع اثرت "ندب /ىا ادرفف طا« زطباماو ارحنلاو
 قرفهنا عم ىهمملا كير ىلا ناو ىلاعت لاق اذلو ءاقتلالا لصحم ةياهلا دنعف قئالخلا ساشا
 ادحاوىئبرملاناكذاو هفعضو هرصل رونةوق تس رظنن لك نبرظانلاك لودوو لوصو نيب

 هققحل سم دق و هيعسب لصاح هناك هنال هتم# لحم ىلا هنوم دعب كلاسلا لصوت هللا نا مث
 ىمس ىا 6# هيعس نا و 6# بهاولا همسا مرحب بلاطملا ةياغ ىلا لوصولا الأ كيران قف
 هللق ام ىلع فوطعم هرب مع. وهو ىتشل مكيعس نا ىلاعت هلوق ىف م هلع وهو ناسنالا
 هيلع ضرعي ىا # ىرب فوس ف فحصااىف اهلك تار وكذملا نا ىنعم ىلع طارزت الا نم
 نا حلا ةراش'ةلفأل هنلغلا تطلع ؟نوعلا هنن رأ نم هنازيمو هتفيحىف ةمايقلا مو» هل ثيادك و

 اضياو صقنس الو ديزيال لالا ىف هيعس دج ةبتم لك بسحبو ىبسلاىف بتارم هل ناسنالا
 نع قففللا 2ك ةسرملا هذه ف ةيعس و سينلا ةسنم رضا 3 هنا نم لواو ل املا ّق

 ةيفصت امف ىهسلا و ةيناثلا ةيئرملا و عضوم ريغ ىف زيزعلا ناتنكلا ربخاا م”ناملفلا و

 ةثلاثلا ةئرملا و اههاجو اهل ام و اهفراخز و اهتاذل و اهناوهش و ايلدلا بح كرا هتحش و
 لوصح هتحبتنو ىمسلا اذه رثاو ةينابرلاقالخالاو ةيهلالاتافصلاب رسلا ةيلحت اهف ىعسلاو
 تايلحتلاب حورلا ةلحم اف ىهسلاو ةعبارلا ةبنرملاو ةيئاهسالاو ةيتاف.ملا تايلحتلا دهاوش

 (ةيتاذلا)

 ظ جالعلا ذا ةيعببطلا تافلاخلا د ةع ريشلا تاقفاوملاب ةيعيبطلا تاقفاوملا و ةيعرشلا تافلالا
 روصقلاو روخلاو رامالا اهم ند قى ىلا تانطا ل وصح هتحبش و ىسلااذه رئاو اهدضب

 | ”يسلا اذو را و ةيعبطلا تارودّكلا اكل طع و ةيرشلا تاماظلا ادهم نع باقلا

| 



 اوبل جروس ههت ٠١ 59ج

 ىمركلاةيا زهج ان رصغ لها نم ركنا نم ىلع ةجح هيف ريقفلا لوط + ىهنا"ناءرقلا

 نا ءرقلاعامسانال كلذو ةعامللا نم دحاو ليكذ اهتوالتو اهءافخا بجواو تاولصلا ٍتاَدعا
 ذاج اذا و:اعيج + اورق مهنأك اوناك نو رضاحلا عمتسا و نذوملا ازرق اذافر هياوالق مي وا

 (ىورو) 5 اياو هللا انحلصاىملاب كنظافل تيما ىلا اع عامسالاو ةءاتقلا تاويل ومو
 ةبنزا زينل اق تحن اعدنع اذا و: اهفارعت تناك ة اما ماملاىف اهم رف تافاؤي ءاحنلا ضعب نا

 ةحراملا. ىدالوا ونا ىلا اهادها ةيدهاهف تلاقف ةنعوالا هذهىفام الأف ةاطغم رون نم

 هتيدهاو نآءرقلانم ايش ةحرابلا تأرق لاقف ةئبملا جوزاكلذ ترك ذ ةأرملا تظقيتسا املف
 دلوواهب عفتني معوا ةيراج ةقدص تالث نمالا هلمعهنع عطش |ناسنالا تام اذا ثيدحلاىفو اهلا

 قيدصلاو بحاصلا نمو دلولا نم ةقدص كلذو اعدلا ىنعمىف ةءا .أ رقلا ىطرقلا ل !اق هلوعدب اص

 الا) هلباوثلا ددجم ىا (هلمعهنع عطش |ناسنالات ام اذا )ثيدحلا حرش ىف كلملا نبا لاق نينمؤملاو

 صوصنلا نه ةطينتسملا ماكحالا وه لبق (هب عفت ٍلعوا) فاقوالاك (ةيراج ةقدص ثالث نم
 اهءلعتىف هلا جات امو ةيعرشلا مولعلا ىف ماعتوا فيذصت نه هفلخام لوانتق ماع هنايهاظلاو

 رجالانال ملاصلاب ديق (هلوعدي حاصدلووا) ارجارمثال هن عفش. الام نال هب عفتنملاب معلادبق
 امباو ريا ليصحت ىف هتين تناك اذا هدلو ةثيسنم ب'الاب قحتليالفرزولااماو هريغ نم لصحال

 ءاوس احلاصالمت لمع الك طاصلاءدإو نم دلاواللصحي رجالا نالدلوال اًضيرحت هل ءاعدلا رك ذ
 ملوا اهلك نم هلاعد ءاوسباوث اهترم لك نم هللصحب ةرجش سرغ نك الوا هيبال اعد
 نم هللانم بلطاو هنع بغرت الف كيبن ةنس حاكتلا رابكلا ضعب لاق مالا كلذكو عدب
 الا هلمح عطشا تام اذا مدا نبا ناف كنومي كلمع عطقسال ىتح كنوم دعب كماقم موش

 ةيراخلا ةقدصلا طفل ىف و هل وعد اص دلو وا سانلاىفه لع وا ةيراح ةقدص ثالث نه

 نيبوثيدحلا اذه نيب قفوتلاام تلق ناف همال ارثب دعس رفح اذإو ءاملا ةيلضفاىلا ةراشا
 مون ىلا اب لمع نه رجا و اهرجا هلف ةنسح ةنس مالسالا ىف نس ن٠ مالسلاهيلع هلوق

 هلمع هلومت هناف هللا ليس ىف طبارملا الا هلم ىلع مي تام نم مالسلا هيلع هلوقو ةمايقلا

 باو" نا طبارملا ثيدح ىنعم و هبعفتملا ىلعلا ةلمح نم ةنوئملا ةئسلا انلق ةمايقلا موب ىلا

 لامعا اهناف ثيدحلاىف ةروك ذملا ةثالثلا اما و ةمايقلا موب. ىلا ومن هتايحىف ههدق ىذلا هلمج
 اذه. دارملا نا لصاحلا و باون' امن. هقحليف اهل بيس هنال هنع عطقنم ال هنافو دعب ثدحم

 ريغللف عطقنب الف ريغ ىلافاضملا لمعلا اما و عطقنم وهف هسفن ىلا فاضملا هلمس ثب ؛دللا |

 ::ناشنؤللع ليعر ززك نيتلزشم الاف مهشعب لاق و دارأ نم لاني عئاع ًانرطا هلاانا لف ان

 | هتيؤر وه و هللا لضف هباوثف هب ىزحأ انأ و ىل موصلا لاق ناك ءوصلا ثم هللا: هضيي راغأ

 | ذْخْؤي ال-ءرجا هل رفوم هلماعب صتخم مايصلا نا نظو ثيدحلا اذهم ءاملعلا نطعب كسمتو
 | امايص لامتالا عيمح نم ذخؤت قوقحلا ناف دودرم لوقاا اذه و اهملظ ةملظمل 'ىش هنم

 | ىذلا وه فدشصلا ىف ابوتكم الو دحال امولعم نكي مل اذا موصلا نا ليق و هريغ وا ناك
 فرضت يماةردرعبا توا يوطتا باذعلا نين ةنبج لن وكم ىتيا هلا راو هيب تأ ١



 : ولع 52ج هنااا عباسلا ءزملا

 زوحمال هريعو نا رقلا ةءارقو موصلاو ءالطظلاك (ةراعاطللا نع 57 ريغ 51 طا ىفو ةلاملا

 هيلا لصياالو ءريغل اقاطم هلمع باون' لعج ناسنالل سيل ةلزتعملا دنعو هلعافل هاون" نوكيو

 ديعلاةردقىف سيلو ةنجلا باوثلا نالو ىعسام الا ناسنالل سدا ناو ىللاغت هلوقل هعقتسالو

 الام و ةفيئحوبا لاقف جحم نأ لبق تام نميف اوفلتخاو هريغ نع الضف هسفنا اهلعخم نأ

 طقسبالد او ىفاشلا لاقو كلذب ىدوب نأ الا هنع جملا مزليالو توملاب جحلا هنع طقسي

 حب نأ حمي له هشن نع جحم مل نميف اوفلتخاو هلام سأر نم ةنغا علا مدل وكلم

 داو ىفاشلا لاقو ةهاركلامم زيغلا نع ىزو حصي كلامو ةفينح وبا لاَّتف هريغ نع

 ندبالو لاء ةباينلااهيف حصتال ةيند.ةدابع ىهف ةالصلااماو هش نع عقو لعف ولو حصيال

 3 يكد را عج يصنع اذا ةفيثح ىنا دنع و قافاالإب

 ددع هلا ء وبلا سدل.و نيك اسملل فرصت ةيدق كلذ ةءيقوا ريعش وا رم نم عاص

 ةيدؤ عقدت نأ زوحمال و تاولص ٌهدع نع ةيدفلا دحاو ناك عقدي نا زو>ف صوصخ

 انجبت زال كلل ةثرولا ع ربت ولف كلذي ءاصيالا نم بالنا اكسل لزم وكس ألا والم

 مالسلا هيلع ىلا لأس الجر نا ( ىور و ) ةثالثلل افالخ ةفينح ىنا دنع كلذ و موز
 دعب ربلا ن٠ نا لاقف امهتوم دءب اه ريا فيكف امهتامح لاح اه ربا ناوبا ىل ناك لاقف

 ىضر ىلع نع ىنطق رادلا ءاور كموص عم امهل موصتو كنالص عم امهل ىلعت نأ توملا

 افالخ هريغا اضيا ةيندبلا ةدابعلا لعج هزيوجنىف ةفذنح ىبال ةحح ثيدحلا اذهو هنع هللا

 كبار رضا ةفالوقتيوق أوو ناقلات ل ها يعالنإ» امراه( أ ىوؤد ؤءؤ تلا عونا

 سلا نع ىنطق رادلا ءاور تاونالا"ذادقي *رخآلا: ن ٠  ىطعأ تاومالل اه رجا بهو ُ

 افاللخ ريغلل ةوالتلا باوب“ لعج هزيوجم ىفهل انا اذهف 0 هنع هللا ىخر كلام نب

 هاسقلا لق اطيل يسال نيشنكب ىض هنأ مالسلا هيلع ىلا نع ( ىور و ) ىنفاشلل

 نأ مالسلا هيلع هلم ملعت اذهو اهل هناول لعج ىأ هلع 0 هتما نع رخ لاو

 لاق اذك و قولا ةورعلاب كاسمتسالاوه مالسملا هيلع هب ءا .ا دققالاو هربع لمع هعفس ناسلالا

 هللا لوسر نا لاق و نيشبكب جضي هنع هللا ىضر ايلع تبأر هللا همحر ىرصبلا ن وهلا

 مال !اديع نب نيدلازنع مانالا ىتفممامالاىضاقلا هبمولا حبشلاناكو هنع يلف نأ ىناصوا

 املف ىعسام الا ناسنالل سيا نا و هلوق مستحم و: ارش ام باون' تبملا ىلا لصيال هناب ىتغ

 نا لسرحلا قررت“ كعكا فتاك نافو كد "نفر الو "تلاع مناط هرب هز قو
 ن الاوايندلا رادىف كلذ لوقا تنك هل لاقف مالا م: كف هيلا ىدو ارقام باون* تبملا

 داكوتا باوت نا لق دقوكلذ هيلالصي هنا كلذىف هللا ا كلَ امل هنع تعجر دق

 ناءرقلا ”ىرق اذا و ىلاعت هللا لاق ةمحرلا هقحلن كلذل و عامسالا باو" تحال و ”ىراقلل

 اون" هقحاي نأ هللا مرك نه دعي الو ىطرقلا لاق نور" مكلعا اوتصناو هل اوعمتساف
 ةقدصلاك هعمسي مل ناو ناءرقلا ةءارق نه ىدهام باون هقحليو اعيمح عاّمسالاو ةءارقلا |

 لثم هللا ىلا نوب رقتملا برقتامو لاهتباو عرضتو رافغتساو ءاهد نا 'ءرقلا نالو رافغتسالاو
 : هس سس

 )نا | ءرقلا)



 وجل ءرؤج « <25 "65 هع
 ته حكمك

 لمعت عافتنا وهو هريغ ءاعدب عفتسب ناسنالا نا اهدحا ةريثك هوجو نم لطاب كلذو

 | لضالو اهلرعواف ةنللا لهال مث باسحلاففقوملا لحال عفشي مالسا لع ىبثلا نا ىناثلاو
 ةعافش هل طاصو ىن لك ناثلاثلا وريغلا يسب عافتنالا اذهو رانلا نم جارخالاىف رئابكلا

 | كلذو ل و نوعدب ةكمالملا نا عبارلاو ريغلا لمعإ عافشا كلذو

 | هتححر ضحمب طق اريخ لمعي مل نم رانلانم جري ىلاعت هللاذا سماخلاو ريغلا لمعي ةعفنم

 | عافتنا كلذو مهئابا لمعب ةنجلا نولخدي نيمؤملا دالواناسداسلاو مهلمح ريغب عافتنا اذهو

 لمج نم وهو عامجالاو ةنسلا صند قتعلابو هنع ةقدصلاب تنملا اذيكو ريغلا لمع ضخم

 | ناسنالا ةمذ أربت اذكو ةنسلاصنب هنع هيلو جحم تملا نع طقسي ضورفملا جحلاناو هريغ
 نيدلانم ىا نالف ىناسغيلفتمان أ اذا ىفاشلا لاق اك ضاق هنع اهاضق اذا قلخلا نوبدنم

 | راطاناو هنع تطقس اهنم للح اذا ملاظمو تاعبت هيلعنم اذكو ريغلا لمعب عافتنا كلذو

 مه حرب رك ذلا لها سيلج ناو رثثالاىف ءاج أك تامملاو ةايحلاىف ا اصلا

 ةالصلا اذكو تاننلاب لامعالاو ىرخلا ةجاحل لب كلذا مهعم سلجم ملو مهن» نكي مل وهو

 كلذ رئااظنو ريغلا لمعب عافشا كلذ عيمج نأ عم تيملا اهم عفتني امف هل ءاعدلاو تسملا ىلع

 هلوق هجون' نم دب الف اضيا ةريثك باوللا ةفعاضم ىلع ةلادلا تاي آلاو ىصختال ةريثك
 ناسنالا نا ىلع لدي ءانئتتسالاو ىننلا ىلع هلاتشال هناف ىتسام الا ناسنالل سبل ناو ىلاعت

 لاوقالا فلام وهو دادزب الو هيعس رده الا هلمت ىلع ىزجحن الو هسفن لمعي الا عقال ا

 حرص فلاح اع لوؤي نأحصي الو هلامعاباوت ةفعاضم ىفو هريع لمعب هعافتناىف ةدراولا

 رفاكلا قحىف هبا اهنمرو خوسنمهنا اممم هوجوب هلع اوناجأف ةمالا عامجاو ةنسلاو كاتكلا

 هريغ لمعي عفش امنا ناسنالا نا اهنمو ترك ذ دقو لضفلاال لدعلا ىلا ةبسنلاب هنا اهنهو
 ريغلا مس ناكف اعرش هماقم مئاقلا هنع لكولا ةلزنع راصثح هل لمعي نأ رينلا ىون اذا

 ىبس هلدجو اذاف طق ىمس هلدجوب ملاذا هعفني مل امنا ريغلا تس نا اضياو هيعس هنءاك كلذب
 ناميالا ةقلع ناف هسفنس ىعس هن*اكف هيعسل اعبان' ريغلا ىهس ناك احلاص انمؤم نوكي ناب

 دسحلا لثم مهفطاعت و مهمحارو مهداوتىف نينمؤملا لثم مالسلا هيلع لاق ام ةبارقو ةلصو
 نمؤملل نمؤملا مالسلا هيلع لاقو ىملاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادن وضع هنم ىتشااذا
 اصلا لمعلاو ناميالاىف دحا ىهس اذاف هعباصا نيب كبش مث اضعب هضعب دشي نانبلاك

 طانم ناك امل.هنار لصاللا و. هسس هس ناكف مثلا دينو مشار ومع دجاحر نيه هن اكق||
 عفن هنم ”ىشل نكي ملو لاصلا و ناميالا وه ىذلا هلمع دئاوفلا نم رك ذام لك ةعفن٠ |

 ريغلا نع جحلا باب لوا ىفو هيلا هريغ مامضناب ناك ناو هلمع سفن: عفانلا لعج امهنودبام
 دنع اهريغ وا ةقدص وا اموص وا ةالص هريغل هلمع باون' لمجم نأ هل ناسنالا ةيادهلا نم

 مايصلاو ةالصلاك برقلا نم لعشبامف ةمئالا فلتخاو نمحرلا حتف ىنو ةعاملاو ةنسلا لها
 هيلا كلاذ لصي دمحاو ةفينح وبا لاقف لسملا تيملل هباونأ ىدهمو ةقدصلاو ناءرقلا ةءارقو

 ةدابعلا و ةقدصلا ىف كلذ زوحم ىففاشلا و كلام لاقو هتمعر و هللا مركب هعفن هل للصحم و
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 1_5 ة> نورععملاو عباسلاءزجلا
 هللانم لضفت ءوحتو اذهو اهلاثمارتشع ةلف ةنسحلاب ءاح نقىلاعت لاق اذه ىلع لاد ناءرقلاو
 نا مك هل بجي مل امب هياع لضفتي هللانا الا ىىسام الا ناسنالل سيل ناو لذعلا قيرطو

 فلا ىلا فءض ةئامعبس ىلا اريشع ةدحاولا ةنسحلاب مهل بتك هنه لضف فاعضالا ةدايز

 ىهسلا نه ناك ام لصاحلاو لمع ريغب ةنلا مهلاخداب لافطالا ىلع هللالضفت دقو ةنسح فلا

 ةماركف فيعضتلاو لضفلا قيرط نف ىهسلا ربغنم ناك امو ةازاجلاو لدعلا قيرط نف
 سفنلا ةينرف تائيسلا نع زواج وتانسملا فعاضي هناف كلذ نم مظعاو عسوا ىلاعت هللا

 ةفرعملا اذكو رسلاو حورلا ةيئرمو ىلوالاقيرطلا نم ةقيرطلاو ةعيرشاا اذكو ةعيبطلاو

 ةدوهعملا ةاحنلا لصا ىلا ةي الات راشا ةمحقملا ةلث-الاىف لاق ةيناثا ةّقرطلا نم ةقيقحلاو
 ةاجنلا هو اصلا لمعلاب ةنسلاوٍباتكلاىف ةدوعوملا ةيلصالا ةاحنلا ناف ةءيرسشلا مكحىف
 هللا لضفت قدرطب ىهف ةافاكملاو ةازاملا قيرط ريغ نم ىه ىتلا اماف ةافاكملاو ةازاحلا طرشب |

 ترخدا لاق ثيح مالسلا هيلع هللالوسر اهرسف دقو هفطل ميركو هتمحر ممعو هلوطبو

 ناو نيثولملا نيئاطخلل اهنكلوال نيقتملا نينم وال ًاينوزت اديؤما نس يئاكلا لجالت وانغ

 تيلفص لو دن معم, ىترراغلا وكب لبأ:مامالا«تحميلو عمالاسبلا هللغم لولسزلا« ىلا. هياتنكلا
 ن' نسحلل لاق ناسارخ ريما ىهاط نب هللا دبع نا لوس ىندلا رفسالا قحسا ايا ذاتسالا

 هلوق اهالوا ليلعلا قشتو ىنع فشكت نأ ديرأ تايا ثالث ىلع تاكشا ىلحبلا لضفلا
 مدنلا اذه نكي ملو, ةبون مدنلا .نأب_ربخلا حصو نيمدانلا نم حسصأف مدآ نا ةصق ىف .ىلاغت

 اب فج ٍقلانأب ربخلا حصو نأش ىف وه موب لك ىلاعت هلوق اهتببانو ليباق قحوف ةبوت
 ىلوالاة ب الااما لاق و هباحاف ةفعاضم افاعضا ىلاعت هلوق املاثو ةمايقلا مون ىلا نئاك وه

 اصيصخت مالسلا هيلع دم ةعيرشف ةبوت راص اهناو عْئا رشلانم ةءيرشىف ةبوتنكي مل مدنلاف

 فام ايا هّقئاعىلع هلمح نيح هلمح ىلع ناك اعاو لاه لتق ىلع نكي مل لاق مدن ناىلع هل

 ىراوب فك هيريل ضرالاىف ثححب ابارغ هللا ثعب ىقتحلتق لوا ناك هنال هب للوعي اذام ف

 امناو ءادتبالا قيرطب ريدقتلا وهام اهف روك ذملا ناشلا ناف ةيناثلا ةيا الا اماوهيخا ةأوس
 قيرط نمىهسام الا ناسنالل سيل هنا وهف ةثلاثلا ةا الا اماو تنقاوملا ىلا ريداقملا قوس وه
 ىلءاللوطلاو لضفلا يرطب ةفعاضم افاعضاو ارشع ةدحاو» هيزجم نأ هلو ةازاجملاو لدعلا

 فلا نيس ناكو هجارخ غوسو هسأر لبقو ىهاط نب هللادبع ماقف ءازجلاو لدعلا لبس

 اوأرَه نا تيملا او اذا راصنالاىف ةنس لاق رولا باتك ىف ىطثا را ركذ دقو مهرد
 رك ذلا نال ةزانلا لمح دنع ركذلا ةينس ىلع ليلد هيف ربقفلا لوط ه ةرقبلا ةروّس هعم |

 ةوالتلا باوثب باثي ىتح اعم رك ذلاو ةوالتلا ىونب نأ ركأذلا ىلع ناك اذإو ناءرقلا نم |
 ثايب. ىف. لاق نم نسا :ذقلواءهنم ةوخأملا رك ذلاب نس نا ءرقلا نس, ثيخف

 يب امهلا تلمحدق كيب ىنااكف يب امهنريق ىلع فقو كيدلاو دذ يب

 ىف امهلا كاذ تثعبو هعيطست يب امرده باتكللا ىا نم تأرقو يب اهرخا ىفلاقولا
 عامجالا قرخ دقف هلمعب الا عفشإال ناسنالانادّةّتعا نه ساعلا ونا نيدلاىقت خيشلا لاق

 ( كلذو)
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 | دحا ذخاؤي ءألو امنع لومحلا هنه ىرعتت ثيح نءىرخا سفن لمح لما امأش نه سف

 ةاقثم لمح الذا ىرخا رزو ةغراف لمحتال لاَ نأ ماقملا ناكفالاو القث تلمخو ترزو
 مثالاهنع لمحت نأ! ةوتفملا نب دلولل نمضنم كوق لاظبا اذهىفو اهلع ىذلا ريع اهرزوب

 داسفوأ سفن ريغب اسفن لتقنم هنا ليث رسا ىن ىلع انيتك ىلاعت هلوق كلذيف عدش الو

 لب نيلئاقلا رئاس ةرشابم ملا هيلع نا ىنعملا سيلذا اعيِح سالا لتق امم كف ضرالاف

 تبل امه و ءالؤه لتقل هتيببسو هتلالد مثا روظحلا لتقلل هثرشابم متا قوف هيلع نا ىنعملا

 ناو © هرزو وه ىذلا كالضالا رزو كلذ ناف ةمايقلا مون ىلا ام لمحنم رزوو اهرزو

 | سي ريخ ناسثاللو اهبلع ةفوطعم اهمخأ اك ةليقثلا نم ةففخم نا 6 ىعسام ألا ناتالل شيل
 | نود وهو عيرذلا ىثملا ىبلاو ةلوصوم نوكت نأ زوجمو ةيردص» اهمسا ىبسام الاو

 ناسنالل سيل نأشلا ىا هناو ىنعملاو ارشوا ناك اريخ مالا ىف دحلل لمعتسيو ودعلا

 | اشبال لغلا ينذبدخا ذخا وبال كا ةينلاو: لمعلا نم ايندلاىف:هيعللساالا ةرخعألاو

 اوفلتخا و دحا لمت ادحا عقال هبا ىلع لد هب الا ىهاظو هنع ررغلا عفد دينيز

 اذهو هإدقو هريع ىهشل ناسزالا ةبانآ مدع اههنع ةللا ضر سابع نا نَع ىورف اهلنواثىف

 | الصب ةنخلا ءاننالا كخديف مهتيرذ مه اقحلا ىلاعت هلوش ةعيرشلا هذهىف مكحلا خوسنم
 ءانمالاو ءانسالاىف ءاب الا هللا عفشيو هيبا نازيىف ةمايقلا مون لفطلا دلولا لعجيو ءابالا
 | لاق اعفن مكل برقا مهأ نوردنال مك ؤانبا و مكْؤاب' ىلاعت هلوق كلذ قلع لدب ءاب الاف

 | مهريغ مهل ىبس امو اوعسام مهلف ةمالا هذه اماو ىسوهو ميهاربا موقل كلذ ناك ةمركع

 كل و من لاق جح اذهلأ هللا لوسراي تلاقو ةفحي نم 'اهل اببص تعفر ةأّما.نا :ىورامل
 نا رجأ اهل: لهفإ!ةأْخ ثتام: ىا اهستفن»تتاتفا ىماا نا“ مالننلابهيلع: قتال: (لجنز 'لاقأو رجلا

 أ اماو رفاكلا ىنعي ىهسام الا ناسنالل سيا ناو سنا نب عيبرلا لاقو م لاق اهلع تقدصت

 هإ] دهشلو لوآلا اذه ىلع لدي ثيداحالا نم ريثكأو هريغ هل ىعد امو ىعسام هلعف ن هّوملا

 تفكنعا اهنع هللاوذر ةشئاع نا ( ىور ) هريغنه حاصلا لمعاا باون' هنلالصي نهؤللا نا

 ا نأ مالسلا هيلع ىذلل دعس لاقو هنع تقتعاو هنو دعإ هلع هللا ىضر نيل اَدْنِع اهخا نع

 | اهلعجو ارْثب رفحف ءاملا قس لاق لضف أ ةقدصلا ىأف لاق من لق اينعقدصت ًافأ:تيفون ىعا

 ىعسامالا ناسنالل سيل ناو هلوق نوكي نأ لمتحم و هترك ذن ىف ىطرقلالاقو .هللاليبسىف
 ارشع اهتيتك اهلمعي ملو ةندحم ىدبع مهاذا هللالاق مالسلا هلع هلوق ىلإدب ةئيدلاىف اصلاخ

 ةدحاو ةئيس اهنثك اهلمع ناف هيلع اهتك ١مل اهامعي ملو ةئيدب مهاذاو ففعض ةئامعبس ىلا

 معلا ةروس هه 74 هج
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 ظ ترخا ىا ىباثلا ةلؤعقما ل مَع 0 سوك ىنعمي تارا خشلانبا لاق هلع لمح

 | هبحاضنا لعيوهف :ةرخ الا لاوحأ نم هنع ٍبافام لع هدنع له ىدكملا ىطعملا اذه نأ

 وهأ# ما امهناع ماقملا ةلالدل ءالوعفم فذح ملي ىنم ىري هلوق نا ىلع هرازوا لمحت

 ةفيحصلابغارلا لاق ةاروتلا رافسا ىا :# ىموم فدخف امب ف ريخن م # أبني مل » لهاج
 فئاخجص اهعمجو اهب بتكي ناك ىتاا ةفيحّصلاو هجولا ةفيحصك ”ىش لك نم ةطوسملا
 مملا ثلث» فحصملا ىتاتسهقلا لو ةيوتكلإ | يجامل > اقماع <نلتحلام_ىنحختطمللاو كو

 فخ ىفاعو ىا ىسوم ىلع فطع ه6 ىفو ىذلا ميهارباو ف فحيصلاو نأ ءرق هيف عمجام
 نه هب صمأوا ةرقيلا ةروس ىفرم اك تاملكلا نم هبىلتبام متأورفو ىاىفو: ىذلا ميهارنا
 نوكي نأ زوجبو ايفاو امان ءاطعأ ىا ىنعم هافوو هقح هافوا لاَ لاهاو لالخا ريغ
 هصيصختمو ةللادهاعاع ءافولا ىف غلاب ىأ هللادهاطامب ءافولاىف ةغلاملا و زريبكتا هيف ديدشتلا

 رانلا فق لأ نيح ليربج هانأ هنا ىت> دورمتران ىلع ربصلاك هريغ لمتحم ملام هلاتحال كلذب
 هدلوو هلها كرت ىلعو ةرجهلا ىلعو دلولا ذ ىلعو الف كيلااما لاقف ةجاح كلأ-لاَقف

 همرك ١ هدجو نافافيض دانارب اخسرف موب لك ىشع ناك هنا ىوربو عدز ىذ ريغ داوىف

 هلامو نابرقلل هدلو و نمحر لل هيلقو ناربنلل هسفن لذس ىفو ليقام منو موصلا ىونالاو
 فا ءضلا ةاللف ىاورلا تاكو عبراب موب لك لمحىفو مالسلاه يلع ىف لا نعو ناوخالل

 ىورو # هرخا كفك ارابلا لوانمتاعكر عبراىلا عكرا مدا نبا عيدفلا كيدللا

 نوسم نيح هللا ن احم. هفروتتمأو حبصا اذالوشب ناك ىفو 0 هلياخ هللاىمس مل مكربخا الا

 ىتاعملا نيعىف ثالثلا تاي ١ الا, ءدتتم ىف. دا لك نت الا م ىت> نوحبصت نيحو

 ةثام لاق هللالزنا بات نم م هللالوسراي تلق لاق هنع هللاوضر ىرافغاا رذ ىلا نعو
 سيرردا ىلعو ةفيحص نيسمح ثيش ىلعو فئاخ رشع مدأ لع قالا كيك ةفيراوو تانك

 ناقرفلاو روبزلاو ليجتالاو ةارّوتلا هللالزنأو فئاح رش *ء ميهاربا ىلعو ةفح نيل ْ
 ىنا رورغملا ىلتيملا كلملا اهيا اهنم الاثما تناك لاق ميهاربا فد تناكام هللا لوسراي ت
 اهدرأ ال ىناف مولظملا ةوعد درتاليك كتنعب نكلو ضعب ىلا اهضعب ايندلا عمجتف ا

 نوكي نأ هلقع ىلع ايولغ» نكي مل ام لقاعلا ىلعو اهنم لاثما اهف ناكو رفاك نم تناكناو

 ةعاسو رخاو مدق اف هسفن بساحب ةعاسو هلل | عنص ىف ركشو هيراهف ىحاش ةعاس تاعاسدل

 هنامزب اريصي نكن لقاعل اىلعو امهريغو برشملاو مما ىف لالحلان هم هتحاحم اهف 1

 هينعي اهف الا همالك لق هلمع نم نم عن الك" ىلا! له نما هناسلل اظفاح هناش ىلع القم

 عيونك رمال كنيفإ حبس ةروس رخآ ىف ىموم ف“ ن هاله اعمل انا

 كك ا مهدنع رهشا ةاروتلا ىه ىلا هفضصص نأ امل ىسوم مدهش و نمحرلا

 0 برقالا نوكل دمبالا ىلا برقالا نم قرتلا باب نم وه اضيا و ريقفلا |
 دزو ةرزاو رزتالا8 مهارا فالخمل ةقيقح باتك بحاص ىسوم نا اضياو |

 وه نأشلا ريمسط و ةلبقثلا نم. ةففلا ىه نا نا ىلع وزتال نأ هلسا #2 ىرخا
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 ام ملا ريع ناسنالاو هئنهلا نع ةسدقملا لكشلا نع ةهزمملا هيروصل ملاع ىلاعلا هللاو نمح رلا

 نع ىنف نأالا مهللا هردق تح هللا اوردقامو لاق امك هللا الا هللا الذا هللالع ةيفك ىلع

 ىاىننانمي مءاوهو هلوتو ىلاعت تالا ةيماعا ىتيقحم وه اذه قلطملا هملعب سو ديقملاهملع

 هيلا لوعلاو للعلا نم ةئعز د ضي فنك ثسنلل هسفن ةباق و ىل أهل هللا لعج ثدحب ءاوس امج هلياب قلاع

 ىا # ىلون ىذلاتيأرفأ ه8 دوجو ريخو لضفو ضيف لك هنمو دوجولاف رئؤملا وه هناف

 ىور ق> ”ىربي نا هك ارىسك نا ىديدايا ةيسرافلابو هيلع تابثلاو. قا عابنا نع ضرعا
 ىدنادادب و ةيسرافلابو اليلق ءاطعاو هلام نم اليلق أيش ىا # البلق ىطعاو 8 ديئادركب
 الم كسماو هتطع عطق ىا # ىدكاو ه وزا باذع لمحم توشر ىارب دوخ لامزا

 هنكمي الف ةرخصلاك ةبالصلا ىا ةيدكلا غلب اذا ثبلا رفاح ىا رفاحلا ىدك ١ مهلوق نه

 سوماقلاىفو هرخآ غلبي لو هممتملو هيلا لصي يلف ايش بلط نم لكىف لمعتسا مث رفحم نأ
 ىلزقلا مطق ىا ىدك او ىلاعتهلوق رداصملاات ىفو هءاطع لاقوا هريخ لقوا لخم ىدكا

 تلاسر ترضح ىبرد ىنعي مالسلا هلع هللالوسر عتب ناك ةريغملا نب ديلولاىف تلزت اولاق
 هريعق ههالساىف مالسااهيلع ىلا غمطو ٠ وا سلجم رد دنكيم ىو مالك عامساو تفريم
 نمضف هللاباذع ىشخأ لاقف مهتللذو خاشالان يد تكرتدل لاقو هيتاعو نيكرشملا ضعب
 نع 'لاوتاوذدتازاف» هلام“ ضلي ةءاططا" نأ ارد لا وداع ةيدتزكرا تاكل انه ورشات نإ
 عطقلا ببس يملا لبا مذلاف ىقابلاب لش و طورشملاضعب هاطعاو ىوبنلا مالكلا عامساو ظعولا

 روك ملا لمحتملانع هاطعلا ءطقو ىلوتالالعف مذل ةقوسم ةي الا نا مهوتبالف لخبلاوهو

 زك دكا لغو نايل ويا "تاو رات قركعأاو ه# ىنشاكلا لاقو 8 موهذع سيل

 لمحتلا مفنىف داقتعالا ءوسو ىلوتلا مذل ةقوسم ةيالازا ىهاظلا ريقفلا لوقب درك عمج
 ىلوتملا لاخلا ناب درغىدك او الياق ىطعأو هلوقو ةيتا الا ةياالا هيلع تلداك ةيماقلاءوي

 ثيح مكملا نع ولخيال نكل كلذ ىف هلخبل مذال لمحتملا نيبو هني ىرج ايف ىطعملاو
 ةايلق ةقش مالسلاهيلع د6# بامصا ىلع ديلولا قفنا لتاقه لاقو هعفن دقتعا امف لخم هنا

 ةراا»تفوإ كالا نم تدم زانر ازيرا لنا هيك ز القط "الرد اكائقأ
 ءافدساو ةيرشبلا هسفن ىلا هللاىلا ريسلانم عجارلا كولسلا ءاحناأ ف عطقنملا كلاسلا ىلا

 نأ دعب ةيئاسفنلا تاضايرلاو ةينديلا تادهاجمللا نه ةموؤشملا هتمأ اس تسب ةتاونحلا اهتاذل
 فرصلا نع هعطقو هب لم مث هرمع لام سارح قء"اشلفالوادلاو/ زعلا"قوولل ىف ةلقارك

 سفنلا تاذا لبصحم ىف هرمت لام سأر ةيق فرص و هللاىف داهجالاو ىمسلا قيرط ىف
 هدادعتسا مدعل هلك اذه و ةسيسخلا ةرادلا ايندلا بحو اهاوهش ءافنساو ةيرشلا ةيناورحلا

 ةفرعملا دعب ةركنلانمو روكلادعب روحلا نم هللاب ذوعن لاصولاو لودولل
 نئابم غراف د رخآ مدان ٠ شارخىمو شار“ ىعهر نيردنا .

 ىا ةبباق ةيؤرلاو ةيببسلل ءافلا « ىرب وهف بيغلالع 8 تسوا كيدز ايآ هدنعأ »

 هتحاض نا لمي وهف ةمانقلاءوب هنع هحاص لمحت اهلج نم ىتلا 'ةيبيغلا رومالاب ٍلَع هدنعأ
 ا جوع
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 هملععم ىلاعت هترفغم ضحللب بونذلا ليبقنم هنوكمدعا سيل ممللاب ةذخا ملا مدع نأنم
 امبوا ةيلكلاب ةيصعملانم ةراهطلاب اهلع اونثن الف كلذك صمالاناك اذا ىا مكنع هرودصب

 ةيسرافلابو هنرفغمو هلضف ىلع ىلاعت هللا اوركشا لب ريلاءامتو لمعلا ءاكز نه اهمزلتسي

 ندحلالاقو « فاصوا ىبوخوريخ ىرايسبو ىهانك ىب هباردوخ ىاهسفن دينكم شياتسسي
 اهورهطت الو مكسفنأ اوكزتالف ةرئاص ىهام ىلاو ةعئاص ىهام سفن لك نه لالع هللاهحز
 اذا هبدتعي امنا ةلحتلاو ةيلختلانم دحاو لك نال لامعالا ندحم اهو>دممالو مان الا نم

 ةيكزنلا ىلا ةجاح ىأف مكنم مكلاوحأب ملعأ وه ناك اذاو ىلاعت هللا اصلاخ ناك
 ىرب رد دوخم رس ؤدص نوجمح هك ٠ ىرهوك نسبا رك ه. نام
 وزب اددركمل شاف, ديو فته وك» وراه  :ىوكطبىرادناعقصلاختر كتبطا كا

 زي دريكن اناد فارص هك ٠ زاشيزب نم ناجح ززأ تأ اةنم
 نو-دمي نيذلا ىا * نيحادملا هجوىف اوثحا © هيف درو دقف هحدمو ريغلاهاكز نماهاو

 رتغي الثل حدملا نع مهدر نع زاحجم وه وا هتقيقح ىلع  بارتلا 37 حودمملا ف سيلاع

 مههلا لاملا عفدي مالا هانعموا مهحدمل أش مهوطعي ال نأ هب دارملا ىلقو ريجتيف حودمملا
 تملا وب | لاوتارتلاك# عقارولا يف ريقح لاملانا ىلا ا هيفو وحهلاب اولغتشيالو مهمناسل عطقنيل

 نا ىاثلاو هنع ىمن ىذلاوهف ههجوىف هحدمب نا لوالا هجوا ةثالث ىلع جدملا هريسفت ىف

 ىلإ؛الوهو هتبيع لاحىف هحدمب مدمو هنعىهمي اضيا اذهف هغلس هنالعيو ةرضح ريغب هحدمي

 ( ىوتلملا فو ) ىهتنا اذهب ساب الف هفوه اع هحدمم حدمو هغلس ملوا هغلب
 قيل ةوكارو| هش و اا عنصاوتفتا اني وداد ركل دو دخنة راو ودعا لارا اش

 تسوخ زين ىبوج حدم ازد . كيتاوجنا بقعا نر اكشا والخ نا هكنوح

 تسردكيخ نوج داب ناز دوشرب ٠ تاج تسلضف رد اك ؤج ادم تةنغا

 غورف دريك كك تسديردب كبخ ٠ غورد داب ناز لها دشاب هن رو
 رعاوم #9 تيلالحا حدمفف ضفاورلاك دحلا زواجم مل اذا هب سأب الف توملادعب حدملااماو

 اهرساب اق نم مهف نات رعشمو ىهلل ررقم فائئتسا وهو اعيمح ىصاعملا »4 ىَتنا نمي

 ناك اذا اذهو تلزتف انو انمايصو انتالص نولوس مث ةنسح الامعا نوامعي سانناك للقو

 هقيفوسو ىلاعت هللا نم ةحلاصلا لامعالاّنه هلمعام نأ دقتعا نمامأف ءايرلا وا ساجالاقيرطب
 ركشاهرك ذو ةعاط ةعاطلاب ةرسملاناف مهسفنأ نيكرملا نم نكيمل حدقلا بدصقملو هديبأتو

 ىليصفت هب ىلاعت هملعو ىلامحا مع هسفنب ناسنالا لع نأ ىلا هيريشي ةيمحنلا تاليوأتلاىفو |

 ةيرشبلا ءاوقبديقم لع هسفنب نانالا لع اضيا وىلامحالالعلا نم ليشارك, لصقل ارئلاو

 ةيدحاولاماةمىف هتاذنيع هملع ذاق لطم لعد ىلاعتهملعو ةيرشيلاءاوق هانت بسحم ءانتموهو
 ىلع قولخم ناسنالا اضياو ديقملالعلا نم عمح او طوحا قلطملالعلاو ةيدحاولاماقمىف هناذربغ |

 قبسام ىلع سفنلا ةيكزت نع ىبلا بيترتل ءافلا # مكسفنأ اوكزئالف 9 هلاو-أ نه ”ىث
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 ةشحافثالثلا تامحلا هذه نم ةدحاو لكلو ةئطخ لك سار ىه ىتلا ايندلا ةحمو سفلا

 ةعيرشلا ةفلاخمو ةعسطلا ةقفاوش ءوسلاب ةرامالا سفنلا ةحم ةثحاف اما اهنع ةكفنم ريغ ةمزال |
 هللا نع ضارعالاف ايندلا ةحم ةشحاف اماو اماوهش و ايندلا بحف ىوهلا ةيحم ةشحاف اماو

 | بسحم ايندلا و ىوهلاو سفنلا ىلا ريسدلا ليملا ىا مالا الا هلوق ءاوسام ىلع لابقالاو
 ١ بسال قوقحلا بسحم ايندلا ظوظح نمهليلق لينو ندبلا ةحارتسا نه ةيز.شبلا ةرورمضلا

 ا وفعلا عساو كبر نا لاق مك رورغم ظوظحلا ردابمو روفغم قوقهلا رشابم ناف ظوظحلا

 هتبنوسان نع ءانفلاب تقلا دوجولا روس ىزاجملا دوجولا ةملظ رتس هنارفغ ةعس نمو

 لباسم سلك عورشم مك نوكلا,هفرتيا 'نح,راكلا نسي لت نا هت البيداقبلاو
 هلل هتيدوبع نع حربي مل وهف هيلا اهادسا ةمعن ةهج نع نيقولخلا نه دحال ركشلاو دابعلا
 | حدشال هللارما نع قولخف ديعلا ديعت اماو هيلع قملا هبجوا بجاو ءادا ىف هلال ىلاعت

 | كلذ ناف سما ةحمتار هيف قحلل سيل ىف ضرغل نوكلا هقرتسا نم فالخم ةيدوبعلا ف
 لاحلا نم نيفراعلا ضعب لاقوىلاهت حلا ىلا عوجرلا هيلع بحبو ىلاعت هلل هتبدوبعيف حدب

 | ىلع مدنلا هسقن ىف دو الا اهنه غرفيف ةبوقعلاب اهلع هللا دعونا ةيصعم نمؤم ىنأي نا
 بئان وهف مدنلا نمؤملا اذهب دقو ةبون' مدنلا ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو هنم اهعوقو

 ام ىضري الو ةفلاخلا هركي نأ نمؤملل دبال هناف مدنلا اذهل ديعولا مكح طقسف كش الب

 | لمجوذ اهل العاف هنو نم وهو ملاصلمع وذ ةيصعم اهنأب انمؤمواهلاه راك هنوك نم وهف
 بوتي نأ هللا ىسع مهف ىلاعتلاق دقو اديس رخاو ااص المع اوطلخ نيذلانم وهف ”ىس

 هنم ةعقاولا ىصاعملا ىلع مدني نأ لقاعلا ىلعف ىهتنا ممحر روفغ هللاو اوبوتيل ىنعي مهيلع
 | ذخالاو ىثطبلا ديدش اضيا ىلاعت هلاف ةرفغملا عساو هللا ناك ناو ميركلا قراايةرتغياالو

 4 مكب »ل كلم < معا #يىلاعت هي وه © ةرخ لاو ايندلاو نيدلاىفةيفاعلاو وفعلا هللاأسن

 | ماللا هيلع مدا مكيبأ ءاشنا نمضىف مكقلخ ىا « 5 أشن أ ذا © اهملعي مكلاوحأن ىا
 # مكناهما نوط, ىفوهةنجا مكنوك تقووه## ةنجا مت أ ذاو © ايلامحا ءاشنا *ضرالا نم ا

 اهم نم ىتلا مكيلامعأنم لمعو مكلاو>أ نم لاح هيلع ىنخمال ةيترتم ةفلت راوطا ىلع
 ةرسا لثم نينج عمح ةنجالاو هرورضو هلابو مكباصال ةطساولا ةرفغملا الول ىذلا ممللا |

 نينللاو رتتسم نوؤدم ىا لوعفم ىنعع ليعف وهو نطبلا ىف مادام دلولا نينإطاو ريرسو |
 ادلو الا ىمسيال هما نطب نم جرخ اذاو هرتس اذا هنج ن. هيف رتتسملا 'ىثلاىف نيفدلا

 | الجر ىمسي و ىصف ارك ذ لصفنا اذاف هما نطب ىف مادام نينج وه هابشالا ىفو اطقسوا

 | ىلا لهكف .نيثالث و ةميرأ ىلا :باشف :ريشغ' ةملسق ىلا: مالغف :غاؤلبلا:ىلا'كاربملا ةيكاف:اك
 هدعبو غولبلا ىلا امالعىمسي عرشلاىفو ةغللاىف اذه هرمع رخا ىلا خ.يشف نيسةحو دحا |

 نينللا لبق ناف ةيزازبلا نامياىف هماعو خيشف نيسمحخ ىلا لهكف نيثالث ىلا قفو اباش |

 ناسىف ةغلاملاهتدئاف انلق مكتاهما نوطبيف ىلاعت هلوق ةدئافاف نطبلاىف مادام هلامسا ناك اذا |
 | هيلع ىخمال اهيف نينجلا لاح مع نمو ةملظلا ةياقىف تاهمالا نوطب ناف هنردقو هملع لاك
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 اقلطم ىنزلاو كرشلاك هصوصخم ديعولا هيلع بتر ام وهو بونذلانم هباقع ربكيام منالا |
 ىه ريج نءا لاقو ةدوؤوملا صو دالوالا اسال اقلطم سفنلا لتق و هراج ةليلحم اصوصخ

 ثيدحلاىفو رارصا عم ةريغص الو رافغتسا عم ةريبك ال مالسلا هيلع هلوقل هنم رفغتسي الام |

 ليصفتلا مامو برقا نيعبس ىلا ىه امهنع هّللاوضرسا,ع نبالاق بونذلا ن«تارقحلاو مليا
 ىنزلا اصوصخ رئابكلا نم سف امو # شحاوفلاو » ةي الا ريظنىف قسعمج ىف قيس
 ءاشحفلاو شحفلا بغارلالاق ممعتلا دعب صرصختلا لبق نم وهف اهريغوقح ريغب لتقلاو

 ربعيو ةيصعملا ةبراقم ممللا . محللا الا لاوقالاو لاءفالا نه هحق مظعام ةشحافلاو |

 براق مالغلا مأو ةعقاوه ريغ نه هتسراقو هب تلزن ىا ل * ةريغصلا نع هب

 لقامالا ىندملاو رئابكلاىفلخدنال هو رئاغصلا مهالاب د'رملا نال عطقنم ءاتثتسالاو غوللا |
 ناطمارو: ةعئلجا (ىلاا ةملعاو:ناعا تاولطلا نا: مي. زئانكلا :نننتجم :خم_نوفعم .هناف' رشصو ١

 ترافاقبلا :نيهافيءانرانشملا نان ىئامت لاقت نرثابكلا( !اعنجما لانا نتن رام :تاؤتكم ناضمر: نا
 داهأناف دمعتالب رظنلاىه لبقو مكتاثيس مكنعرفكت هنع نوهننام رئاك اوبنتجت نا لاقو

 ىرتشتل ةأرما هتنأ راغلا ناهيت نا ىور ام ةلبقلاو ةزمغلاو بنذم وهو مل' سيلف رظنلا
 مدنف كتجاح بصت ملو كاخا تنخ ةأرملاتلاقف اهابقو اهشاعف نوناحلاىلخدا اهل لاف را

 فنذلا نء ةرظخام1ىا:تنذلا نم: ةزظخلا ىخ. لنقو تلزتف؛مالثتلاهيلع هللا لوسر ىلا تهذو |
 اباذع الو ادح هيلع هللارك ذب مل بنذلك ىل و ٠ دبات لعش توقزاو ٠ مزعالب بلقلاىلع |

 لاق هيلع ةماقا الو ةداع هلنوكبالو نيحلادءب نيحلانافنالاهلمعيام ماملالاو ممالاممضمب لاقو

 ناطيشلل نا مالسلا هياع هلوق هللد ممل وهف رشو ريخ نم هب تممهام لك ةيفنحلا نب دم |
 هانعم امهنع هللاوضر سابع نء'لاقو ماهلالا كلملا ةملو ةسوسولا ناطيشلا ةملف ةمل كلمللو

 مألَتلا هيلا هلؤقءديزؤيو ةتنؤت بسب هللا ناذ اهللع تنثإ ماونتن. مث رشا ةعخافلابا له نأ الا
 سايع نبا لاقو لصتم اذه ىلع ءانئتسالاف املا ال كلدبع ىاو امح رفغاف مهللا رفغت نأ |

 مالسنلا هيلع هللا ل وسر نع هللاىضر ةريره وبا لن امت 0 ا بيع هزاز

 زو قطنلا ناسللا ىزو' رظنلا نينيعلا ىزف ىنزلانم هظح مدا نبا ىلع بتك هللانا

 جرفلاو ىهتشتو ىنمع سفنلاو ىشملا نيلجرلا ىنزو سطبلا نيديلا ىنزو ةلبقلا نيتف_كلا
 ةمحقملا ةلثسالا ىفو ممللا وهف الاو ايناز ناك هجرف مدقت ناف ه.ذكي وا هلك كلذ قدسي

 | ربك | اهضغب نكل ىلاعت هللا سما ةفلاخ نمضتت لكلا نال ةقيقْلا ىلع رئاك اهلك بوتذلا
 سشحاوفلاو رئابكلاةلمح نم وهف ممللا اماوكرشلا نم مظعا ةريك الو ةفاضالا- ١ذع ضعب نم

 | لوق وهو اهحرتجيو اهكترم اهنع ٍبوتب ىتلا ةشحافلا ممللاب داوأ كات هنلانا الا اشيا

 «6 ةرفغملا عساو كيرنا » هنعهللاىضر ةريره وبا مهنم ةباحصلا نم ةعامجو نسحلاو دهاحجت

 | هجارخا نا ىلع هيضو م.للا ءانثتسال ليلعت ةلمخاف رئابكلا بانتجاب رئاغصلا رفغي ثيح |
 ١ تاليوأتلا ىفو ةينابرلا ةرفغملا ةعسل لب هسفنىف بنذلانع هولخ- سيل هب ةذخاؤملا مكح نم

 | نارين خفانلا ىوهلا ةبحمو ءوسلاب ةرامالاسفنلا ةبحح بتارم ثالث مثالا رثاك ةيمجتلا |

 (سفنلا)
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 أ تمعن !نيذلا طا رص معقتسملا طا رصلا اندها مقتسم طارص اذه المجعو هر ىلا اراك لوألا

 وهو هليبس نع لض نم ملعا وه كبر نا 8 نيما نيلاضلاالو مهيلع بوضغملا ريغ مهلع |
 ناذبالاو ريرقتلا ةدايزل عا وهو هلوق ربركتوضاىعالاب سماللليلعت «# ىدتعا نمي لعا
 نيو الصا ىدهلا ىلا مجرب ملو هيلع رصا نم لض نمي: دا رملا و نيمواعملا نيايث لامك
 لالضلا نع ىوعر ال نع ملعلا ىف غلابملا وه ىا ةلجلاىف ءادتهالا اق نكرم ىدتها

 لوالا للبقلانم دناف مهتوعدف كسفن بعتب الف هريغال ةلمخاىف ءادتهالا لتَع نعؤ ادنا

 مهدادعتسا ءافسال ةوعدلا نولبشال مهاف اهتافص دوهنو ةرفاكلا سفنلا ىلا ةراشا هيفو

 ثيدحلاىفو سكعلابو دب الاف فطللا رهظم نوكيال لزالاىف رهقلا رهظم ناك نش اهلوبقل

 هتلعج نمل ىبوطف الها اهل تقلخو رانلا تقاخو الها اهل تقلخو ةنجلا تقلخ ) ىمدقلا

 | ةجاحل الا زق وبكل ملا رابكلا ضعب لاق ( راذلل الها هتلعج نمل ليوو ةنجحلل الها

 ذخا و. ريغ هركملاو ءاركالا ةلزنم هتفلاخو هعن» ىلع ةردقال نمت جاجالاو نيرقلانم
 ملاعلانم ةمظع ةراشإ وهف ةجاخل رششلاو ةداع ريخلا مالسلا هيلع لاق اذلو لقعلاو عرشلاب

 . امو ىهاطلا ىسدقلا مورلا اهابا نال تاذلاب ةريخ سفنلا نا ربخا هناف مالسلا هيلع رومالاب

 تاومسلاىفام هللو © اهتاذ نم رششلا مالساا هدعلعجم ٍض نيرقاانه ةجاحل الا.رشلا لبقن

 ا * ىزحيل » ا6 ارتشا الو الالقتسا الالصا ءريغلال اكلمو اَتاَح ىا ه# ضرالاىف امو

 ىلاعت هل اقولخم لكلا نوك ناف هلبق امل رقم ضارتعا امهنب امو لسا ملعا هيلع لدامب قاعتم
 ءادتهاو لض نه لالض ملعيف ىلق هن اك قلخ نم ماهي الأ مهلاو-أب ىلاعت هملع ررش ام

 باقعب ىا 6# اولمع امب و دندرك دب # اًؤاسا نيذلا © ىزجيل امهظفحيو ىدتها نم
 لكب هملع ةحّدن هيش اوامع امييسيوا هلال اناس ةءاسالاب هنع ريع ىذلا لالضلا نه اوامعام

 حصو املع ةلعلا مال لخدأف ةيئاغلا هتلعب هل بسح ىلع هتازاجم ىهو نيّشرفلانم دحاو

 ملعأ هلوه اهقلعت كلذب
 تدياز ىزيج لعفره ىبزك ٠ تدياب لدرك شاب بقارم نيه

 ةنلطلا ىه ىتلا ىندحلا ةبوثملاب ىا # ىنحلاب #8 اودتها ىا « اونسحا ىذلا ىزجيو »

 ةلباقملاو ةيبسسال ءابلاف ىنحلا مهلامعا بيسبوا ءازجلا ةيدعتل ءايلاو ةقلطملا ةدايزال ىنسحلاف

 ىقفملا ىدعس لاق نكل هنم لديوا اونسحا نيذلل ةفص « مثالا رئابك نوينتجي نيذلا ©

 ناك ولو كورتملا مكح ىف او'سحا نيذلا لعجو ةبسنلاب ادوصقم ا نيذلا لعجيف نسحال
 ةمحعلاب ةياختلا باب نم بانتجالا ريقفلا لوّش ىهتنا هجو اهل ناكل سكعلا ىلع مظنلا,
 لديماوافوصوملا: ةلد نود هتاصىلابقتسالا ةغيصو ةبسنلاب ةدوصقمهتلعج اذإف مدقا ىهو

 تناك هاوس. -ةيضفملا' كرت 'نأب -ناغشألل ىدلءةرازمت ساو: :بانتجالا:ددجحم قع. :ةلالدللزهنم

 اهنع ؛تانتجاالا: لمحو نمؤللا هيلع رعي نأ, قش تانجاؤلا] كرتبوا:تامزحلا باكمراب

 قاب ىف الغ كمهناو ةرم اهنع بنتجا نه ناف ىندحلا ةبوثلا قحتبي ىتح ةداعو هلابأد

 | رئاكو اهلع رجؤي ةىمولو اهب ىت أن هناف اهم عوطتملا تانسملا فالخب اهقحتسيال نامزالا
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 دابشي ىلاعقهللا ىلا قلخلا*نطغبا-نهىلا ةينذلا ايندلاىلع مهتتع رضقل زرقم ضارتغا ةلحلاو
 اهلاضغباهقلخذنم اهلا رظنامواسدلا نم هيلا ضغبا :وه اقلخ قلم هللانا مالسلاهيلع هلوق

 ةدوصقم اهلعجممل ىلاعتهلا هناحبس هللا ىلع ايندلانا وه ىنعمو هنع هللا ىضر ةريره ونا ءاور

 ةرطنق ايندلا مالسلاهيلعلاق كلذلو هسفنل دوصقملا وهام ىلا ةلصوم اًهرط اهلعج لب هسقنل

 ىلاعتهللا نع ادعبم اهنم ناك ام رايتعابف اسندلا نعل ةحابا نم درو امث اهورمعت ال اهوربعاف

 اماو كيلع موئشم و كايثد وهف كالوم نع كاهلاام ةقيقْلا لها ضعب لاق امك هنع الغاشو

 ةيطم تمعنف ايندلا اوستال مالسلاهيلع لاق م حودمف هتدابع ىلا نيعيو هللا ىلا برشام

 اهثدلا تلاق ايندلا هللا نعل لاق اذا دبعلانا رششلا نم وحن اهو ريخلا غلس اهملع نهؤملا

 ( ىوتثلا ىفو ) هءرلاناصعا هللا نعل

 نزو نازيهو هر و شاف ىن ٠ ندب لفاف ادخ زا ايد تسج
 لوسر شدناوخ اص لام ع ٠ لومح ىثاب نيد رهزك ار لام

 تسا ىتشي ىتثك ريز ردنا بآ ٠ تسا تشك كاله ىقشك رد بأ
 دناوخم نيكس: رج شيوخ ناملسناز ٠ دنارت لدزا اركلمو لام ةكنوج

 سانلا امسي ىتلا رورشلاو داكن الا عيمج نالهما قع دقف ايندلا مذ نم رابكلا ضعب لاق

 ىهف ايندلا لعفال فلكملا لعف ريشلا نال اهدالوا لعف وه امعاو اهلعف وه سل ايندلا ىلا

 اهنال اهدالوا نم دحا ىقشبال نا بحن ىهف رشلانم وماهو ريخلا غلس الع ديعلا ةيطم

 مهتدلو ام اهنوك عم ةبها ريغ ىلع ىرخالا ةرضلا مهذخأت نأ فاختو مهيلع ونحلا ةريثك

 نولوهوةرخ الاىلاريخلا لاعفا عيمح نوبي مهنوك اهدالوا قوقعنف مهنابرتىف ثبعتالو
 اهدالواىف ىتلاةبيصملارجا اينذللف ايندلاىفالا لامعالا كلت اولمعاممبما لاحلاوةرخ الا لامعا
 هر الأ ئخوهف قلذك ناك نمو. هقاح َلغاَحوَعَلب اهمذ نم فصنا.اذ' اهدالوا ْنْمَو

 ثعبلابناسنالا بلقىلا ثعيش ىبلق دصق وهو دحاو ةينلاو ةدارالا نارعاو ٠ ىبتا لهجا

 وهم اوه لااخار ادعت امل اج اذ ندامة يككر وتلا, ناكر« ليل الا "فضلا" ديف نيالا
 مسا نم وهف ىوقتلاب ناك ناو ناطيشلاوه هنداسو رهقلادبو لالخلا ةضبقو لضملا مسا نم

 ملاع نم ىتاثلاو لدعلا ملاع نم لوالاو كلملاوه هئداسو فطللا ديو لاملاةضيقو ىداهلا

 هنانللو اهتلمخا ناوكبْنأ انا واكال“ناذينالا"ةسنازا مث الدعو اقدص كيرةلك تعيو لضفلا

 هنانجىفو ةرخ الاوه هناسلىف اهقلعتم نوكي نأ اماو المو ةأ ”ىس وهف ايندلاوه هنانجو
 نسحوهف ةرخ الاوه هنانجو هلاسلىف اهقلعتم نوكي نأ اماو المعو ةين ءوسا وهف ايندلاوه
 لالالا ظوعوا يادار نلاواوع ناكل "اع و اهةاكشا قاركتنأ ناو * قامو همن
 قحلا راشأدقو نيبرقملالاح عبارلاو راربالالاح كلاثلاو نيقفاملا لاح ىناثلاو ةاناكلا "ل

 انلعج انا ىلاعت هلوقىف ةراشا مهريغ لاوحا ىلاو ةرابع نيب رقملا لاوحا ىلا ىلاعتو هناحبس

 عيمج نم هللا ىلا اورف دق نودرقملا و المع نسحا مهيأ مهولبلل اهل ةئدز ضرالا ىلع ام

 ريغ ىلوملا نما اوديرب مل و ميركلا ههجو ىوس 'ىث ىلا اوتءالي ملا و دوجولا ضراىف ام |
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 نمنافهءاشي ءانتءالاوهن وعد نع ىهلادارملاف اهعفانم بلحو اهماطح ع ىلع هرظن ارصاق ١

 || ةوعابلا هديت ال ميعتب :قراصقوو هتنعي يتم تناك, كام راساللا ف كج او اركسذا انكر ا

 | ةي اب ةيالا ىهن مزاتسيال ةوعدلا نع ىهللاو لطابلا ىلع ارارصاو ادانعالا اهفالخ ىلا
 | اهتراروسنم نوكي ثفيكف, ةلئاقملا|اناوطا, طوبشرةزرظانللاو شارون نحر وشامل لت هناك
 | مطقاو مهلتاقو هب نوعفتبال مهلاف ناهربلاو ليلدلا ةماقاب لغتشت الو مهنع ضرعا ىنعملاف

 ادحا نال اهف نييعارلاو ايدلا ىلاط ةظعومب لغتشا نه هتقو عيض مهضعب لاق مهرباد

 هللا نع ضارعالا دءبالا ايندلاىلع لبقال

 كنسرد نيلهأ خيم دورا ٠ ظعو نافك دوس هج لد هيساب
 بولقلا ةحلاعمىف ىلاعت هللا مأف بولقلل بيبطلاك مالسلاهيلع ىنلا نا معا خيشلانبا لاق
 هتلازاىف نولمعتسي ال ءاذغلاب هجالع نكما اذا ضرملاناذ ىضرملا ةجاعمىف ءابطالا هيلع ام
 يما كلذإف ىكلاو ىوقلا ءاودلا نولمعتسيال فيعشلا ءاودلاب هتلازا نكما اذاو ءاودلا

 هللا رك ذب ناف هللاالا هلال اولوق لاق ثيح بولقلا ءاذغ وه ىذلا رك ذلاب مالسلاهيلع

 مهنع هللا ىضر هلثم ناك نمو ركبوبا هب عفتناف سوفنلا نئمطت ءاذغلاب نا أك بولقلا نئمطت

 اورظنا لق اوركفتي ملوا لاقو ليلدلا مهلرك ذ هءمالاو ركذلا ىلع لجلاب عفتلا مل نمو

 عطقاوةلاعملانع ضرما لاق مهعقتي ملاملف ديدهتلاو ديعولاب ىنأ اوعفتن ملاملف نورظن الفا
 ةياتك هرك ذ نع ىلوتلاناف انلقام ىلاةراشا ا ىلوت نم هلوقف اصلا دصضالثل دسافلا

 ادري ملو هلوقو هتافصرئاسو هيدحوو هدوجو لئالد ىفرظنلا كرت وع ىذلا همزاه نع

 هيلع وه امس عجرب الو ىاخمال باسملا و رشحلاب لفل نمو رشحلا مهراكتا ىلا ةراشا
 مف ةدئاف ءاعدلاىف قبب الفهمالك هعفسالف هلوسر عبتي الف هفرعيال هللا لئالدىف رظنلا كرب

 نع دعبلا دعسام لك نا معا مث ٠ همالك ىبتا ةلتاقملا ىلا ةعراملاو ةحلاعملا كرثالا قس

 تاماركلاو فشكلا و قتلاو عرولاو دهزلاب دصق نف ايندلاةابحلا نم وهف هديس ةرضح
 الا درب مل نم وهف لاملاو هاخلا لوصحو مهدنع ةرهشلاو سانلالوبق تاداعلا قراوخو

 ةرم الو هللادنع هل عير ال ذا هلاءفاو هلاوقا ةلج دسكو هلاوحا عيمح عاضف ايندلا ةايحلا

 راكب ىئاب ديز ةناخرد وج ٠ راده ترجا مشح رسب ىا ورمعز
 هلام و هل ةلجاع ةرمث هناف هيلع ايندلا لها لابقا و فوشكلا ضعب لوصح اذه نرتغيال و
 لاقو رفك امل مث ةنس فالا ةعست ىلاعت هللادبع سلبا نا ىرتالأ قالخ نم ةرخ آلاف

 ةيويندلا هنايح ىف هلةلجاع ةرمث ةلهملا كلت تناكف ىلاعت هللا هلهما نوثعس مود ىلا ىنرظنا |

 داشرالاىفو ةرخ الاىلع اهراثباو ايندلا ةداراىا مولعلا رحبىفو ايندلاسما ىا هي كلذ ©
 4# ملعلانم مهغلبم للف ايندلا ةايحلا ىلع ةدارالا رصق و ىلوتلانم هيف مهام ىلا مهادأامىا

 ارهاظ نوملعي ىلاعت هلوقك داشرالاو ةوعدلا مهدجم ىتح هريغ ىلا ههوزواجي نوداكبال |
 هرابتعاب مهغايمىف ريمضلا عمو ناكم مسا غابف نولفاف مه ةرخ الانع مهو ايندلاة الا نم ظ

 دسافلانظلل مظتنملا كاردالا قاطم لعلاب دارملاو اهظفل رابتعابقيسابف هدارفا نا م نم ىنته |
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 ىفوثاناالو روك ذب اوسيل ةكئالملا نا ملعاو ٠ اههجوىلعاهب نونم ٌويالمهف لسرلاهب درو
 ةفرغذخا ءوضولا نم غرفاملقةالصلاو ءوضولا ىملعف ىلا ىوأاملواىفىنان |ليث ا ربج ثيدحلا

 هل ج رفالها ىلع ءانس ناسنالا نم جرفلا لحم ىا هجرفام شر ىا هجرف اه حضنف ءاملا نم

 رظنهيفو ىتا الو ارك ذ سنل هناىلع ليلد ناسنالاةروصي روصتوا هل جرفال كلملا نوكو
 كلذل لاهو ىثنخلاىف كلذ, لبقاكىتاالا ةل اكو رك ذلاةل اك تسيل ةل ١ هلزوكينا زوج هنال

 لعءاف نم لاح # ملعنمهب :مهلامو 98 رازالانم جرفلا لباقبامىلع جرفلا لمح مهضعلو جرف
 كلذفنوعشام ىا #* نوعش نا © الصانولوشاع مهل لعالهنا لاحلاو مهنومسيى ا نومسي

 ةكئالملا مهتدايعب ىاثلاو ةانمو. ىزعلاو تاللا مهتدابعب لصتم لوالا نال راركتب سيل

 رامضالا عقومىف راهظالا ه.ح وليك نظلا سنج ىا * نظلاناو © دسافلا « نظلاالا وه

 كردبال *ىلاةقيقح نع ةرابعوه ىذلا قحلا ناف ءانغالا نم 4 اش قحلانم ىنغيال و

 تايلمعلاىف هبدتمي امناو ةيقحلا فراعملا أشىف هيدادتعاال نظلاو معلابالا_ اربتعم اك اردا
 ىنمم قحلا ليقودلقملاناعامدع ىلع ةلالدو نظللمذهيفوهقفلا لوصاملع لئاقبكا الاب ىذقياشَو
 ةيقيقحو باذعلا نم مهذقنسال مهظناىا باذعلا ىنعع قال بقو معلا ماقم نظلا موال ىاولعلا

 عطقب هللاىلا ريسلا ىف داهجالاو ىمسلا ىلع نيبلاطلاو نيكلاسلا ضيرحت ةزيزعلا ةباالا هذه

 ديحوتلارحبىف اوقرغيو عملا نيع ىلا اولصيناولا ةيولعلا تاماقملا حيحصتو ةيلفسلا لزانملا
 ةبسنلا ةرثكلا ةملظ ةعفادلا ةيئاذلا ةقيقحلا ةدحولا رون ةدرجملا ىناعملاو قئاحلا اودهشيو

 ىذلا قحلا طاسب ىلع موك عم دوهشلا ةرضحىف نوتوافتي دارفالا نامل ىلاعت هللاءامسال |

 ضعبلاق ةليضفلا ىف اوواستل تاذلا نيع اودهشولو مهقئاقحىف نودهشياما مهنالهف صال

 هيفرهظيىذلاو عساو لايخلا نال مهتباصانم رثك ١ مهطلغ ىنايخلا فشكلا باحصا رابكلا
 اذهب لاخلا ناك امتاو كلذ ءارو رخا معبالا هنم لصحم ام عطقلا عقبالف ةفلتخلا تاليوأتلا لمتحي

 ةدرجملا ىلاعملا اهو نيتقيقح نيب ىخزرب سما وه لب هسفنو ةقيقح هلت سبل هنوكل مكحلا

 هراشاىلا رظناو هسفنىف ةقيقح هلّتسبل هنوكل لايخلاىف طلغلا عش اذهلف تاسوسحلاو

 ةشئام ةروصب ليث ا ربج هانأ امل طاغلاو ةباصالال يش هنوكو ىلابخلا فشكلاىف مالسلاهيلع

 هللادنع نم نكينا مالسلاهيلع لاقف كتجوز هذه هللاقو ررح نم ةفرسىف اهنع هللاوضر

 ةدرجملا ىناعملا قيرطب وا هلسودخحلا دوهعملا ىحولا قيرطب كلذ هانا ولام فالحم هضع

 | لمتحلا ددرتلاب رعشي ىذلاباوحلا كلذ لثمي باوحلا هنكمبال اذا هناف ملعللو نيقيلل ةجوملا
 ْ اهتقيقحم لايخلا ةرضح هضتش ىذلا

 بير بارسر, نيشنم بل كشخ شيب نيز ٠ ارهنشتناج نيب رحيز نك باريس
 انرك ذنعضرعا نم ةرعد نع دمعاي ضرعاف ىا.# انرك ذنع ىلوت نمح ضعاف

 رك ذملا نيرخآالا و نيلوالا مولعىلع ىوطنملا نآ ءرقلاوهو هءنمؤي ملو ىنيقيلا لعللدبفملا |
 ةرخ الارك ذل عبتتسم كلذناف ىفش امان رك ذ نعواهمالساىلع كلاهتالوةرخ الاروم'ال |

 اهب ايضار و .ايندلا ٍةاحلا الا دري ملو # اهنع بورهملاو اهف بوغرملا روهالانم اهيف امو

 (ارصاق )
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 هينامرهق ىلا ريشا ةشحتلا تالهؤأتلانف:وأ رومالا نم ما“ هل نوكي-نأ .ةافتنال لضّتقما خلات

 أش ناسنالا كلمبال ىنعي ىويندلاو ىورخالا هتوكلمو هكلم هلك ملاعلا ىلع ىلاعت قحلا
 | ةيضتقملا ئعلا هدب :فرصت تحن . ةرخ :الا' كلم لب ةسف ؛ءانقلام لصحم نم نكشف ىح
 نلن نحارؤلا مسالاب هل اةنعسملا ؛لامفالا/و_ةلءاصلاا:لابعالا لمي درخ الا ملاكم فايق
 بابسالةيعدتسملا ىرمسلا هدب فرصت تحن ايندلاكلمو هلامحو هفطل رهظم نوكي نا ءاشي

 ةعيبطلا ةقفاومو ةثيبخلا سفنلا ةعباتمو ةئيطخال ةجتنملا ةيندلا ايندلا بحنم ايندلا لوصح
 ديزي كلذ الو هلالجو هرهق ةفص رهظم نوكي نا ءاشي نمل طسقملا همساب هلعجم ةمشللا |

 تاومسلاىف كلم نم و ءاحس ى الم نمح رلا ىدب اتلكو كلن ةرم فاقت اذهالو هكلمىف

 مهطانقالبج وم مهل ةكئالملاةعافش نم مهعامطاهب اوقلع امممهل طانقا 6# ًايشمهتعافش ىنغتال
 ريخلاو ءادنبالا ىلع مفرلا اهلحريثكتلل ةديفم ةيربخكو ةيولوالا قيرطب مانصالا ةعافشنع
 ىنغلال ةكئالملا نمريثك و ىاىنعملارابتعاب كلملادارفاعم مهتعافشىف ريمضلا عمو ةيفنملاةلجخا ىح
 ًايشواهنم ليلقلاوهو عفنلا نم ايش عفنتال ىا تاقوالا نم تقوىف ءانغالا نمأيشهّللا دنع مهتعافش
 مهل نذؤيال هال نوعفشيال مهعا هانعم لب مهعافش عفن الف نوعفشي مما ىنعملا سيلو ادحاوىا

 هل ازوعفشي نا « ءاشي نمل ةعافشلا ف مهل #؟ هللازذأي نأ دعب نم الا ىلاعت لاق اك
 رفكلا لهانم مهادع نم اماونامالاو ديحوتلال هانم ةعافشال الها هاريو 46 ىضربو 9

 بابىف ةكئالملا لاح ناك اذاف لزنم فلأب ةعافشلانمو لزعمب هللا نذانم مهف نايغطلاو
 قحىف عفشي حورلا كلم نا ىلا ةراشا ةي الاىفو مانصالا لاح مهظ اف ركذ م ةعافشلا

 ءاقيلاو ءانفلا ماقه ىلا قرتااو ةميهذلا اهفاصوا نع خالسنالا ءاجر ءوسلاب ةرامالا سفنلا

 مهللا اهماقم نم ىقرتلل اهدادعتسا مدعي ىلزالا مدقلا هماعل اهقحىف هتعافش عقال نكلو ٍ

 هترطف ءافصل ىهل الا ضيفلا لوبقل دعتسم باححلا قيقر سفن :قحىف هتءافش لش" نا الا

 | ةفلاخمو عبطلا ةقفاوم نم جورخلاب ةيلعلا تاماقملاف قرتال ىربكلا هتيلباق ءاّشو ىلوالا
 # ةرخ الاب نوئمؤيال نيذلا نا 8 ةعيبطلا ةفلاخمو ةعيرشلا ةقفاومىف لوخدلاو عوشلا

 | نيهزتملا « ةكئالما نومسيل  ىصاعملاو رفكلانم هنوطاعتبام ىلع باقعلانم اهف امو

 5 ه4 ىثالا ةيمسن 5 دحاو لك نومسي لك ىا قالطالا ىلع ناصقنلا ت اهم نع

 | لوق هاتان ةكئالملا مهلوقناف ىتالا ةيمست لثم ةيمست ىا فوذحم ردصم ةفص هلا ىلع |

 | ىتارغتسالا فيرعتلل ةكئالملاىف ماللاف ىثثالاب ةيمستلا ىهو هناحبس هتنب مهنم الك ناب مهنم |

 | ةبوقعلا عاتشتساو ةعاظفلاو ةعانشلاىف امناب راعشا ةرخ الاب ناعالا مدعب اهقيلعت ىفو

 | فيك لبق ناف خيشلا نبا لاق اسأر ام .نمؤيال نءالا اهلع.ىرتحمال ثيحن ةرخآالاىف |
 | ناكو هللادنع انؤاعفش ءالؤه نولوش اوناك مهنا عم ةرخ الاب نونءؤيال مهنا لاَغ نأ حصي

 | اوناك اممهن اب ببجا هيلع رشح هنا نودقتعيو هربق ىلعتيملا بوك سم اوطبرب نأ مهتداعنم
 ةعاسلانظا امو مهنعهها ىحامليلدب ءاعفش انلفناك ناف ريثحمالنولوش اوناكلب هب نومزجم |

 ىذلاهجو لع ةرخ الاب نوفرتعي اوناكام اضياو نسحال هدنع ىلناىنر ىلاتعجر نئاو ةمئاق
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 ىسع ثراو وهنم .ردق:ملكلذلو .مالسلا مهاع ءانعنالا نم هثرو نمل ثرالا كح الا
 ءاروهلا لع ىقملا هل: مالدلا هيلع دّمحل ثراو وه نمو .ءاملاو ها وهلاىفيثمي نا مالسلا هيلع

 ةينش ةوق بجو ىا ءاوهلا ىف ىثمل انيَش ىسبع دادزاوا ثيدحلاىفو هماقم مومعل ءاملاو

 نيذلا ءايلوالا راس نم انيَم ىوقا مالسلا هيلع ىسع نا كشنالو ىعابتا قدص بجوميال
 ام ىلؤلا ىتشم نا اعطق انملعف لسرلانم مزعلا ىلوانم هناف براقتيال امب ءاوهلاىف نوشع
 ىسعو مالسلا هيلع ىسع نيش ىلع نيقيلا ةدايزبال ةيعبتلا قدص مكحم وه اما ءاوهلاىف

 ءاوهلا ىلع ىشملا ىلع كلذب ةردقلا هلف ءايلوالا عم نه مالسلا هيلع دمحل هتبعتىف قدصا
 الملا دال وتب تماألاهءانؤأيلا ف ؟ىعتلدلق هلل( وااةدقن نهب اناا ةلاوت ذأ

 ع لقع هي 0اس لبر دناع ار نيوساو' ىوع

 هيلع ,ههام نا نايب نم لاقتنالل لب ىنعم نم اف امو ةعطقنم ما 6 ىنءام ناسنالل ما
 ةزمهلاو الصا اعدت ىدحمال امم كلذ نا ناس ىلا مهن ىوهو مهمحوت ىلا الا دسم ريغ

 نظو نيم نع نوكيدق كلذو اهذ هريوصتو سفنلا ىف ”ىث ريدقت ىنعلاو ىثنلاو راكنالل

 كلما هل بذكلاراص نيمخت نع هرثك | ناك امل نكل لصا ىلع ءانبو ةيؤر نع نوكي دقو
 زومالا نم :هسفت همبتشتو :هانّماَم لك ناسنالل نسل: ىغملاو هل ةقيقخ. الام نأ وصت ىنعلا نشك أف
 دوجولا تف لخدت داكتالىتلا اهرئاظنو ةهل الا ةعافشىف ةغرافلا مهعامطا اهنلمج نم ىتلا

 *«+ ١ !!نفسلا ئهتشتالا امتأ جل ايزلا رجم« هن ةدكرادم ءزملا  قهتامأ لكك اه
 ناس تعاف-ش.زادرب وزرأ هنا اررفاك ىنعي ار ناسنا سم تسهايا ( ىنغاكلا لاقو )

 لوط نم ىبشا ام ناسنالل ما .ليقو «-دندادن نالفو نالش ثوم ارح دوك كناااي
 انفلاوعو ؟لاكتلا_دادنشلا ناشناللا: ناآتملا ةراشا اة الاتؤوسرقك»الو" بالا ناؤا ةآببلا

 لصحي ةيناحورلاو ةينامسلا تاذللاب هلاغتشا بسب نكل ىلا هللا ةيوم ءاقيلاو هتينانا نع

 خول نعتز متلو هيل لوول قمل *تاوتوز !ةيتاجاملا اونؤلللا اةءاذ[لكافؤالا شل مقتل
 ىنعلا هديب فطللا رهظم قلخ نف هل قلخ امل رسي» لكذا هانكام لك هل أيهتيالو هبولطم
 لمي نأ كمال ىريسلا هديب رهقلا رهظم قلخ نمهؤ رهقلا رهظم هسفن لعجن نأ ردشال

 فاطالا رهظم هسفن

 هنناز ا كنديزا#ديايثنج نكلؤا لاو اسما اهلي رز ناكارك ا ةلايث؛ ناو

 صضاظلاو رخ الاو لوالاوه هلوَم نيدضلا ممح نم ةروص ولع ةيقولخم هلسدل امل ىنعي اماو
 مب هرس سدق زارا لثسو هتينطاب نيعف ىهاظلاو هتنرخا نيعىف ل,الاوه ىا نطالاو

 ىفانثو ددعت» روهظلاو نيعتلاو ةدحوتم ةقبقخلا نال نيدضلا نيب عْماب لاق هللا تفرع
 ددعلاف حدّسال ةبدرفلاو ةيجوزلا ىفاش نا مك ةقلطملا ةيوهلا ةدحوىف حدشال تانيعتلا

 ةيبوبرلاباط رايتخالا هللاهحر نيسحلا لاققلطملا نوالاف حدشالاسبلاو داوسلا داضتو
 | هيىلوالاو ةرخ الاهللف هه مهننع مهر فظمدابع هللا ةبوقعبب-و ةيدوبعلا نم جورخلا ىنقلاو

 | هل :انيطخ لاوالاو :ةزخلا )الار وغض اضتخلا:ناق مخ“ ءاذتلام ناتننالل -نوكي نا ءاقتنال ليلعت ا

 ( ىلاعت )



 مجنلا ةروس هه >8 ٠

 تايمبتفال ة ينور وص ءامعاالا,ةينالو هلا ةقخيسلا: مكلوقع/ةلاهجاوةساووشلا'ةيندلا كمن,

 ناسنالا الا هبسحمال لكلا بسحب لكلا ىف قحلا ىلحن ةيرهقلا و ةفيطللا ىا ةيلالملاو
 ةاهجلا اها متنا و ضرالا ىف هللا ةفيلخ راصو ةيعومجلا ةيلكلا سحب هيف لحم هناف لماكلا

 رارسالاو ةيناحورلاقئاقحلاك لت ءايشالاىفنودهشت امو ةيهلالا تافصلاك لت نوعشام ةماظلا

 توكلملا ملاع اهنا نوعدبو بولقلا رداونو بويغلا تافشاكم ابعا نو.سح مهو موهغم دأ

 الاكشا مهدنع روصت ىتلا مهيطايش لساخمو مهسوفن ءاوها الا نوعبت, امو توربخلا راوناو

 مهناف ةيعيبطلا ةيناملظلا ىثاوغلاىف مهك امهماو ةيرصنعلا ةيناوبحلا تافصلا سيالمب مهسبلت'

 رئاسو نآءرقلاو مالسلا هيلع ىنلاوهو هتابجومو ىدهلا بايسا مهمرنم مهءاج نا عم ْ

 ةمياتع .اولغتشا هتلاسر .ةحسوإ هنورنا :قدض لع: ةلادلا :ة:نهانلا قواؤخلاو ,ةلغاظلا تازجسملا ١
 مونىفالامهءاجام مهاده نال كلذو ىلو ملاوىلولا ىلا هج وتلا نعاوض سعاو ىوهلاةقفاومو سفنلا

 ء دبالا مون ىلا روننم هل اف لزالا موبيف ارون' هل هللال محم مل نمو لزالا موب ىفال اينذلا |
 ةمارك ىلوا سل رابكلا ضءب لاق ىدهلل ةعباتملانم دب الف ىوهلا دض ىدهلا نا ملعاو |

 ١ ةلاما ةيابرلا تافصلاىلاجو ةيهلالا ءامسالا ىهاظم اهلك اهناسناو اهناويح اهءامنو اهدامح

 | ةيلامسحملا ةمزالمو ةيناومحلاتاوهشلا عابتاب مْضرعا لب ردهو رح لك ىف ةعدوملا ةينابرلا
 | معناو ةينامحر لا فطاوعلا كلت دوهشو ةيناحورلا فئاطللا كلت كاردا نع ةيناملظلا

 | لع” ةهووثشملا سفنلا ىوه مترئاو دساكلا مكمحو تاموهومهو دسافلا مكنظ تانونظم

 | دينخلا لاقو ىهتنا أيش قحلانم ىنغيال نظلا ناو نيبملا نارسخل اوه كلذو قحلا ىضر
 | نولوزءم لكلافىلاعت هوفرع مهنا اوسوت ىا مهوتلاب وكلهدق افراع نيعيستيار هرسسدق

 | ىلاعت لاق مهك اردا نعقحلا ردق لجو مهرادقا وهف اوكردا امو قحلا ةقيقح كاردانع

 | ديزي ىلا نيفراعلا ناطلس ق>ىف هللاهمحر ىطسا ولا ًازججلا :كلانلو#هّردق حن هللا اوؤودقامو

 | لاقو مهوتلا ىلع تام ديزب وللا قخ مهوتلا ىلع اونام مهلك هلوش هرس سدو ىناطسبلا

 | ىثاوغىف ودبت ىتلا لساخلاو لاكشالا نم هللاب ةرغلا لها ىوغي امم رذحا لقاعاي ىلقبلا

 | نيلهاجلا ةبحوىبحاص اي كايا لاثقلاو لاكشالا نع هزنم قخلاو قحلا اهنا مهلنونسزيو الاثمو |

 | ةفوشكمي تدسلو ءابلوالل قح هللا ةدهاشمو هللا ةدهاشم اننامزف نوعد» نيذلا قحلا

 | :قاكاب اا .نضارتعاوا نويت /العاق نما لا ه«بايدهلا راينروزم عداج, قلو فعالا
 | ىا نم امهعايتا ناف مهلاحل حيبقت ةدايزو سفنلا ىوهو نظلا عابنا نالطبل دك أت هيفف

 | نآءرقلا ىدهلاف حبقا باتكلا لازناو لوسرلا لاسراب هللاءاده نممو حبببق ناك صخش |

 | ةطساوب لومجلا ريغلاىرطفلا مهدادعتسا داسفا ىلا ةراشا هيفو امهم اودتبم ملو لوسرلاو |

 | ىهىنلا لايخلا و مهولاب ةبوشملا ةضيرملا مكلوقع اهتكرداو ةفيعضلا مكماهوا اهدجوا اهل

 | ىهلب ومتالو دوجوبرقلاو بنشكلا بابراو بلطلا باتا دنع اهل سيل مكئابآ ةيئرع

 | فرصتلا ابف بكر الو ةيويندلاو ةيئاوهلاو ةيسفنلا ماتصالا كلتىف هللا لعجام ةدنده بشخ
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 ( هللاهمحر ىبرغملا لاق ) دحا اًوفك هل.
 وب تانم وس همه رد وا دون وج ى تنس ء دوبوا تانم و تال ىبرغم دوجو دوب

 نادزرف ارامشاي اقم افلاب ىنعملاو لوالا خس وتلا ىلع هم خيو هي ىتالاهلوركذلا ملأ» ١

 7 نذا ِ ةيماهفتسالا لسا نم ةمهفنملا ةمسقلا ىلا ةراشاد كلت هي هدام ارادخ مو دتشابار ا

 نوف. كتتسنام ىلاعت هلملعج ثيخةجوعم ةرئاج ىا # ىزيض ةمسق وه دشابنينج هك ماكنا
 زيضي مكحلا ىف زاضنم داضلا مغب ىزيض هلصا ناىعي روما وهو زيْضلا نم ىلعف ىهو هنم
 اضفلا قال مك ءابلا ماستل ءزاوولكل كلل هصقنو هس ىا هزيضي هقح هزاضوراج ىا ايض

 تأي ملرسكلاب ىلعف 5 كلذو رمحا عمجىف ر محك ضي ا عج هنال ءالامضي ضيب هلصاناف ٠

 ىنعي ضعب نود ىهاظلا ضعس كرشلا مهصيصختو مهك رش راكنتساىلا ةراشاهيفو فصولا ىف

 ىثنانولعجتو هلع ناجل تلون ةملظ ءاليتساب اتيمناكن او مكل حهرلارك ذ نوصصخت أ

 | لوش ام هللاىلاعت هل اكيرش اههاونو اهرماوا دايقناو اهءادارم عاباو اهتيدوعىف سفنلا

 ةمسقال رئالاو رولا ةمدقالا اذهام سكعلابو لدعلا عضوم روحلا اوعضو نيذلا نوملاظلا

 اموعدن ىتلا ةيهولالا رايتعاب مانصالا ام ىا مانصالل ريمضلا ه6 ىه ناب لداعلا و لدعلا

 ىه ”ىفنام ىا تايمسم اهتمن سيل ةضخم ءامسا ىا د6 ءامساالا قه هلالامساقالطا رابتعاب ىا

 ةماخفو حدملاب رعشياع, بقلموه نمرقحت ناتدرأ اذا اك الصا ام ”ىث ةيهولالا ىنعم نه هنع

 (ىماجلاىلوملا لاق ) مسالا وهام لوقت ناشلا

 تدم رف طيوك لفظ ديب ساما نانحم تقيم كلود بقل ار تك اح ال غا 9

 ( نامزلا ءانا مذىف لاق و)
 بائذ ىف بايش وا بايت ىف بائذ مه ٠ عابس لعف ناشلعف ناسنالكش ناشيالكش

 ىنعملا و مانصالل ال اهل اهريمض و ءامسال ةفص ه6 اهومتيمس ف ءاعدالا ىلع لمخلا زوجي و

 تسبق اذاف ىمسملاو مسالا نيب ةبسن ةمستلا ناف ءامسا اهل متاع ال ءامسا اهومتاعج
 مسالل ىمسم هلعج اهانمث ىمسملا ىلا تنسق اذا و ىمسملل امنا هلمج اهائعف مسالا ىلا |

 ىتلا مانضالا" كلت نا .ققحتل ىمدملل ضردن ريغ نم..لوالا ىنعملاانتهه ريتخا امتاو

 مالا هنود ند نوددعتام ىلاعت هلوقىف مك اعطق تاءمسم اهل سدل ةدرج ءايما ةهلا رك ٍإ

 كاسل لع ةيلاغراساألا هاب ةئاب ةلكحتلا ىدفلسلال اةنبكل الرغم ادلع ةناال“ اهو ماس
 ةحصب ىا # ام هللالزنا ام 98 ةلطابلا مكناوها ىضتقع < ؤاباو ما اهومتعضو

 فاىعالا ىف ىلا فلالاب لزنا ناءرقلا عيمج هب نوقلعتت نادرب # ناطاسنم هه اهيمست

 ىفتقا مهحئابق دادعت نأب ناذيالل ةيرغلا ىلا تافتلا # نوعبتب نا هه ديد_ثتلاب لزت هناف
 اهجومي لمعلاو ةيمستلا نم رك ذ اهف نوعيقبام معريغل ممايانج ةئاكحو مهنع ضارعالا |

 هيبنقل أ ه© سشالا 5 امو ه8 الطاب اهون هيلع مهام نا مهون الا ني نظلا الا

 وهو ةفاضالا ل دب ماللاو فلاالاو ةيردصم اعدك زوجنو ةلوصوم قم ءوسلاب ةرامالا مشا

 ةلالكب اهمودنعت ّقلا مانصالا ده كحل لوش ةيمدحالا تاليواتلاىفو ناخلا ىلع فوطعم

 الف
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 | اهل دو اهاتقفر دعس احر ضفو :كاباضع ضعي كنود ةانم.:نداسلا اهل .لاعف اهراس مرت
 | ةفس ىزخالاو امينا زامنا. لع مبدع تقطع اانا اديك لع ةثلاثلايةائم كشورو :نوتنا
 | ءافعشلا فلمعتست ىرخالانال ةليلذلا ةريقحلا ةانمىا رادقملا ةعيضولا ةرخأتملاىهو اهل مذ

 / ىرخالا خيشلا نبا لاق ممتانسؤرل مهؤافعض ىا مهالوال مهارخا تلاق ىلاعت هلوقك
 | ةرياغملا ىلا لامعتسالا ىف لقن دوجولا ىف رخأتلا نه لصالا ىف وهو ءاخلا حتفب رخآالا ثينأت
 ىنءملا اذه ىلع ةيا الاف ىرخالا لمح حصياالو هل تينا اهف هفوصوم عم كارتشالا عم

 | ل كاذلفر اهنعب ازازتجا ىرخالاب تصوت انجح ةثثات اذاني ابوك قءانإ مك واعمال ذا عفارشلا

 | نوكتفىزعلاوتالل مهدنع مدقتلاو ةيلوالا نوكمت نا زوجدقو ىهتنا روكذملا ىنعملا ىلع
 ةانم نم فرشا تابنلا ماسقا نم اهوكل ىهو ةرحش ىزعلا نا ىنعي ىرلا ضخأتلا نوم ةانه

 | اوامجي .نأ اودازأ نيكرشملا نا: لاّعو,ةبتو. . اهنع. :ةرخأتم قهف؛ دامو: ةرخضص ىه. :قلا
 ١ تاللا تسلا لع عرق هللارابنس ادحباو اكسب نأ لود ارافي ىلا ءاهدالا خرم مجبل

 ادحاإو انومتي نإ !ؤداؤإو ىزملار قس لع قارخ ,نزبلاءاهنم لدج [واؤمكل قأ اذا ولم

 ءاهلا هنم اوفذحف هاللا تاللا لصا بغارلا لاق و ةانملا تملا ىلع ىرخ نانملا اهنم

 ىف هللاىلا هب برق اب اصتخم هولعجو هللازنع هروصق ىلع اهش' هوثناف هيف ءاتلا اولخداو

 نمس جاححلل قيوسلا تلي ناك لجرل تاللا ىا مسالا اذه .لصا ىلبسسلا لاقو مهحز

 ذخما تام املف مسوه لكىف هماعطاب لجرلا كلذ مظعت برعلا تناكو اومدق اذا طقاو

 ةرخصلا كلت اودع نأ الا مهم سمالا جلس م نم يوتا زهيفر تلج ناك ىلا ودعت

 نم ويثك مكلذ نكرذ قيؤسلا تلم نعا تاللا!اهوملنو امض اهواثمزو ايدعا دع ناك علا
 | هازقدقو فتم ءاتلارعا تاللار دعت نم ةءازق لعب اذهيو كيتا يدبقتلاوررالخالاو قرزكملا
 مهتدابعنم رك ذام عم اوناك مهنا مث سوماقلاىف مك ةعاجو ةمركعوسابعن/ا ديدشتلاب ىا
 | ةدلاو متارفأ اتيكستو اخون مهل ليقف هللا تانب مانصالا كلتو ةكئالملا نا نولوب اهل

 | ةافانملا ةياذ اهل ةيفانملا هه نوؤش نم رك ذا, ىلع ةيؤرلا,نس رت ىلا هه وتل ءافلاو ناكتالل

 لاك راثآ نم معمسام نيقعأ ىنيلاف هلعزرلا لا ةلالدإ فوتخ ىناتلاهاهلو متم ور ةمتق عه |
 | ىلعالا 'الملاف هسما ذافنو هتردق ماكحاو هتوريجو هلالجو هتوكلم و كلمىف هللا ةمظع

 | اوناك مهضعب لاق ىلاعت هلت انس اهءراقح ةياغ عم مانصالا هذه متأر امهنيب امو ىرثلاتحت امو |

 | مانصالاهذهوا ىلاعت هتان نه تاينجاهتطوتسا مانصالا هذهو هللاتانب ةكئالملانا نولوش

 | مس مانصالا ةدبع بطاخم ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ىلاعت هتانب نه ىتلا ةكئالملا لك ايه |
 | بتارملاىفد'ىف ةعقاولا ةريقحلا ةسيسخلا ةيئدلا ايندلا ةانموىوهلا ىزع مصو سفنلا تال

 | مكتهل ! لاح نعىنوريخا مهملع ادرو مهلا راكتا مهن« مهفتسيو اهردق ةءاندواهعضو ةسخل |

 |. ةيهلالا تافص نم ةفص ايف متدجو .له اهتيدوبع ىلع متكمتو تادوبعم اهوميذختا ىتلا |
 ْ كيف ولظ ةياغل ةهلا اهومتذخما لب هللاوال اهلاثماو رضلاو عفنلاو مادعالاو داجمالا نم

 ١ نكي ملو دلوب ملو دليل ىلا دمصلا دحالا دحاولا هلالاب مكتيلوهج ةياهنو مكسفنا ىلع



 هئاسو هسدعم ةيامسجو ةيناحور هيللقسو هبولع هلك ملاعلا ةايح ةدام هاح تراص ثمحم
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 ١ كالفالا تقلخ امل كالول لاقو نيملاعلل ةمحر الا كاناسرأ امو لاق ام هيناسناو هيناومحو
 ةدغل]تامولعملا عب اطيحب هملع راص اذكو ىنم نونمؤملاو هلام ان أ مالسلاهيلع لاقو

 اهدرب تدجوف ىن' 1 هفكر عض وق لاق هنا ةنكتشإللا ماصتخا ثيدحىف ءاح 0 وكلما

 هتردق اذكو نوكيس امو ناكام ىلع ةياور ىفو نيرخ "لاو نيلوالا تملعف ىبدت نيب

 اف معوصحو مهناطيح برخو ةرساك الا باقر فيدلاب برضو ةربابملا قانعا اهم رسك

 ةفيلخ هتفالخو هتيعبت مدا راص ىطاحالا ىلكلا ىبملا ىلحتلا اذه ةكرببو اوهبالو نيش

 ول'التل ةكئالملا هللادحساو ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىا زيزعلا هباتك ىف ربخا امك ملاعلا
 باوج ماللا ىربكلا هبر تايا نم ىأر دقل هلوق قيقحت اذه مدا هجو ىف ىنادحولا هرو

 موش الام ماظعلا هنايآ نه هباحبس ه ارأ هللاههحر ىلقيلا لاقو ٠ ىهتنا ةدب م نمو مسقلا

 مكةينوكلملا,ةيزانحلا ةوق هئسبلا نب .كلذو مالسلا/هئلع نولكتمل اعقاب هاوس دج وجو

 تاي آلا كلتو تاي الاىف تافصلا راونا زوربب كلذو ىربكلا هيز تايآ نم ىأر دقل: لاق

 ريكي مل تافصلاو تاذلا رحب ىف هقارغتسا لاك نم ناكف اهتيؤرىف قرغتسال دحا اهأروا

 هلج لغو: هع ثبكل ,هئيع ىف. راكت مف تاياااللا أو ءاططع عقلا لاقا تاي الا: ,ةياكز,ةيلغ

 متأرفأ# اهنع رابخالا نع ريك ام ةبحللا تامالعنمه دهاشر فعج لاق لاعتملاريبكلاب هلاصتالو

 فئئاطلاب فيقثل تناك تاللاف مهل تناك مانصا ىه ه# ىرخالا ةثلاثلا ةانم و ىزعلاو تاللا

 اهكرحتل افلا واولا تبلقف ةول تيقبف نينك اسلا ءاقتلال تفذح و ءايلا تنكساف ةيول هلصا

 تناكو ام نوفوطيو اهملع نوولي اوناك مءالىولنم ةلعف ىهف ةال تراصف اهلبقام حاتفناو

 لع ته طاف قابلا ةءازَس لستم زا ذه >كلق افا /ىقللا"ئدعش كاقائعدإ ةروصٌلغ

 ينالت تلق ةداملا كلت نم نوكت نا زو الف ءاتلاب اماع نوفقيف نوقايأا اماو ءاهلاب ةاللا

 تناك دجالا» تين أن: قيرعلاو نهدنا ةزغالا: ةباقكيلا فوصل ةافاررع ءام نوفش امنا مهناف كلذ |

 اهعطقؤ د.لولا ن دلاخ مشو ةيلغب هللا لل هللا ل وسر ثعرف اهنودمعي اوناك ةرمس ىهو نافطغل

 ةناطيش اهلصا نه تجرخف كياهأدق هللاتيأرىلا كناحبسال كءارفك ىزع اي لوم وهو

 اهلتق ىتح فلاب امرمضي دلاخ ليقع لولو هو ايما ىلع اهدب ةعضاو اه رعش ةرشان

 ةرمسوا مص ىزعلا سوماقلا ىفو ادبا ديعت نأ كل: لاقف مال_للا هلع هللالوسر ربخاف

 ىن لايما ةعسّش ناتسلا ىلاقسع تاذ قوف دعسا ن زب ملاظ اهذحم انهم لوا نافطغ انمدع

 مدهف ديلولا نب دلاخ هللالوسر املا ثعبفتوصلا اهف نوعم اوناكو اسب هامسو اس اهاع

 كتياتلا ءامد نال ةائم ثتيمس ةعازخو ليدهل هرخص ةانمو ىهتنا ةركتسلا قردحاو كلا

 لسرا جرزخلاو سوالل ناك مد دا نويعلا ناسلا ىفو ىنم هلمو قارنت ىا اهدنع ىنع

 مانيلا |ةانعدمملا اتيرافرني ردع فتح ا قفزت ناز عال اونا زز نا هي <الديلا جلعر هللا كونرأ
 كاذو تنا لاق ةائم مده لاق ديرتام دءسل نداسلا لاق منصلا كلذ ىلا اولصو املف اهلحم |

 ليوا وعدت سأرلا: هير ءادوسا ةنايرع ةأرما ياويل مد ١١ كلذ, كلا دعت ليفاق

 ( برضن )
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 ا دا ةءابق .اوناك نيل ةنئاطلا لعن رهظَو ماعلا ةزعي نلعا' ناح قتاوم' هلا” هت _
 مالسلا هيلع هللالوسر انغ كلذكو مهودع كالها دعب هنم اوجرخ ىذلا "رت

 خ01 دلو ةندرللا َنَ ةلباط ىحلدنجلا ةمود بحاص ىلع رهظو مأهلا ضراَنم 1
 مهاربال ةعباسلا ءامسلا ىف هٌؤاَقل مْ هنم اوجرخىذلا دابلاهءاحصالخداو ةكم حتتفاو اريسا هب

 نزولا تدنلاو هنلا .رهظادنْسُم_رومفملا كنلا ادع أر هنا "اماذخلا ”ناتنكدل مالشلااهئلع

 ةعكلا ىَب ىذلاوه مهاربا نا مك ةكئالملا جحم هيلاو اهلباقمو اهتازاب ىا ةبعكلا لابح
 تبيلاىلا هم مالسلا هيلع ىنلا لاوحا رخآ نا ةيناثلا ةمكحلاو اهلا جحلاب سانلاىف نذاو

 مالسلا هيلع م مارا ةيؤرو نيماسملا نم افلا نيعيس نم وحي ماعلا كد 2002 ا

 ماهالا لاق ةيزجلا ةلكلا دعاوقل عفارلاو هبلا ىعادلا هنال جحلاب نذؤت ليوأتلال ها دنع

 هبفو هللاتايآ ىأر اماو جارعملا ةليل هللارب مالسلا هيلع ادم نا .ىلع لدن ةيالا هذه نا

 ناحبس أ عضوه ىف لاقو تاي الا ة ةيؤر انهه ا رعملا ةصق مخ هبا ةلالدلا هحووفالخ

 [نوكعام ملتعا كلذ ناكل هءأر ناك ولو اناا نه 7 لاق نأ ىلا 5لاسبا علا هلق
 ةلمعشم تان الانوار ريقفلا لوش ٠ ىهتنا جارعملا ةصق هن محب نأ هقح ناكف ةماركلا نم

 كاردالاو ةيؤرلا رذعتن اهتاكلوكفلا ىف هنع هللاىضر ريبكلا خييشلالاق امك ىلاعتهللا ةيؤر ىلع

 ةساح ءاازاو نم و صهاظملاىف اماف تافاضالاو بسنلاو 3 نع تاذذلا درحم' اتعاب

 لثقا 6 كع كازذالاف#كنتاذملا
 ىهتنا #* انكما مغ قيقرب تستك ااذاف * اههجو كءالتجا كعنت سمشلاك *

 قاوفةينوكلملا«تاي'ثالا' كلي تناك“ املف» ىلاعت هللا ةءا راق تايالا*ةءازا ”لاعا'امأاو
 | دهاشملا و بتارملا عيججيف ةيؤرلا هل لمكيل دهاشملا كلت ىف ىلاعت هدهشا ةيكلملا تاي آلا

 | هنع رتستب مث هرصقف ابدبح بببح فيضيو هراد ىلا امي ل وعدي نأ لاخلا نمو

 تاي آلا اما [2طماو لك تايا ىلاعت هللانا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ههجو هيرب الو |
 ةردقلاو معلاو ةايكاك ةعيسلا ةمئالاب موقلادنع ةامسملا ةيلزالا ةعدقلاتافصلا ىهف عوكللا

 ىلاعت هللا لاق قل ة.هلالا ءاشالا قى ىرغصلا تاي'الاو مالكلاو رصلاو عمسلاو ةدارالاو أ

 '.دانشح افضل“ نال. رعطلاب هسالاو ىوكلااب 81 طمااقلاو شلل امنا 1

 | ودلال ازذاقلاو معلا ىلا ملعلاو ةايلاىلا دوجولاىف عجرب ىحلاْا م اهعحايم ءاهمالا

 صهاظم لاعفالاو لامفالا ىلا دوجولا ىف عجر ىملا نالت افضل ماد سلا! قالؤأا
 ا نه تاك ناو ىرغصلا 5 ىريكلاب صيصختلا اماو لاعفالا صهاظم قا ل هاما ٌ

 ا دوهش نال ىنسحلاءامسالا هلف اوعدت امايا ندحرلا اوعداوا هللا اوعدالق ىلاعت لاق مك هللاثايآ

 | "ايلا ةفصب هدبعا ىلحت اذا ىلاعت هللا نال ىرغصلا تاي الا دوهش مزلتسي ىربكلا تايآآلا
 ١ ىنعلا صرخخلت هيردش اريدق هملعب الع هناي اح ريصي نا ديعلل دنال ةردقلاو علا و

 | ىلت ةيلادرفلا رونىف جرداو ةينادحولا ةيعمللا ءاهس ىلا هب يسع ام سو هءلع هللا ىلص ىنلا
 | وه هلا اهملعي ال بنغلا حي اقم ىم ىلا ئربكلا تافصلا ٠ هذه ةروصب الواقع هن احبس قحلا
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 7 5 كرا ءالجارإ قوكيرمناف السلا هلع ئشغ عار نمو :ةقفلا

 لاحلا فيفخ لزب ل هوركم هايؤرف سلو ميوزملع هللاىلص انين ىأر نمو هلاضو ف

 مالسلا هيلع هوا نماو اورتسن "نامؤوللظم: موق ضررا قوا!كمضخ ["يتدحي شرا عار نانو

 ناك ناءو ىصن ابولغم ناك ناو هنسد هللاىضق انوندم ناك ناو همت بهذ امومغم ناك ناف

 ارسعم ناك ناو املاس هلها ىلا عجر ايتاغ ناك نا و قتعا ادبع ناك نا ؤ قلطا اسومحم

 هنماو هللا مرح ةكمو ةكمب ناك ءارسالا ثيدحو ىلاعت هللاءافش اضيرم ناك ناو للاءانغا

 مالسلاهيلع مدا ناك ءايبنالا نم مالسلا هيلع هأر نم لوأف هتيم ابف نال هللا ناريج اهناطقو
 ىلوالا ةلاخلا اهمشت ةصقلا هذهو اهنم هودعسيلبا هجرخأف هراوجو هللانماىف ناك ىذلا

 كلذ هيركو هتبب راوجو هللا مرح نم هْؤا دعا هجرخلا نيح مالسلا هيلع ىنلا لاوحانم

 رجافلاو ربلا هتيرذ حاوزا هيلع ضرعت مدا نا عم مدآ ةصق اذهىف هتصق تبشأف همغو

 الو ءامسلا ىف جلتال ءاقشلا لها حاورا نال نيشرفلا ىرب ثيحح ايندلا ءامسلاىف ناكف مهنم

 اما دوهيلاب نانحتمملا امه و مالسلا امهيلع حيو ىسيع ةيناثلاف ىأر مث اماونا مهل حتفت

 .مالسلا هيلع يحب اماو هللا هعفرف هلت اومهو هتذاو دوهلا هتذكتف مالسلا هلع ىسع

 تناكوناحتمالا نم هيناث ةلاحىلا راص ةئيدملا لا هلاقتنا دعب مالسلا هلع هللا لوسرو هولتقف

 ىجن م هللاءاحنف هولتقيل هلع ةرخصلا ءاقلاب اومهو هيلع اورهاظو هوذا دوبلاب اهذ هتنحم

 توملادنعلاق اك هرها تعطق ىتح هدواعت ةلكالاكلت لزن ملف ةاشلاىف ومس يا

 ( ىونألا فو )

 اسنالانواتم, دما مزالا).. اكو زاك أ :تسارز) اهنفسأ نوح
 هللاب ىنغتسا نمو لاذبالا ىلا لمت ةلذب ايندلا هللاهمحر شالا دَعَا نع يوي اعز

 هبشن ةثلا' ةلاحم نذؤِي هناف ةثلاثلا ءامسلاىف مالسلا هيلع فسويل هؤاقل اماو سانلا هللا رقتفا

 مهينارهظنيب نم هوجرخأ امدعب هتوخأب رفظ فسوب نا كلذو مالسلا هيلع فسوب ةلاح

 ةلمح ردب مون رسا مالسلا هيلع انني كلذكو ةي الا مويلا مكيلعبيرثتال لاقو مهلع حفصف

 مث هادف نم مهنمو قلطانم مهنف ليقع همع نباو سانعلا هع مف هوجرخا نيذلا هبراقا نم

 مكلع بررثتال فسوب» ىخنا لاقام لوقا مهل لاقف مهعمك حتفلا ماع كلذ دعب مهلع رهظ

 سيرداو ايلع اناكم هللاءامس ىذلا ناكملا وهو ةعبارلا ءامسلاىف مالسلا هيلع سيردال هّواَقل 5

 ىقح مالسلا هيلع هنأش ولع وهو ةعبار ةلاحم انذؤؤمكلذ ناكف ملقلاب طخلا هللا هن قرم لوا

 نيح مورلا كلم دنع وهو نايفسوبا لاق ىتح هتعاطىملا مهوعدب مهلا بتكو كولملا فاخا
 سما سما دقل جربزو لحبسك لقره فوخ نم ىأرام ىأرو مالسلاهيلع ىلا باتك هءاج

 كولم عج ىلا مقلب هيلع بتكو رفصالا ىنا نبا كلم هفاخم حصا نيح ةشنك ىنا ننا ١

 ىدهاو هيداه نم مهنهو نامع كلمو فيفختلاب ىشاحتلاك هنيد ىلع هعسان ءاومق تنولا
 ماقم اذهف هب هللا هرفظأف هيلعىصمت نم مهنمو رصم ناطلس نيقوتلاو قومك دنت او هيلا

 نذؤي ماللا هيلع ىسومل ةسداسلا ءامسلاىف ءؤاتلو سيردا ىنوا امون ىل> قلاب طخو ىلع |

 (ةلاح)
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 ىارامداؤفلا تدككإَم هك ديدرك

 مك زاب هديد وج موتا لاك همه ٠ مك زاز وناب نوج ددرك ركذ من همه

 © نويع ىلكف هتلمأتوا © بولت ىلكف تركذن نا ©
 دون, تعبه روب ىواب تشك زاب تاجانه ترشح نوخ ,جالبسلاه لعالم وعمدنا هتقكاو
 ترضخ زا نوح مالسلا هيلع طضم : زاب 'تيشاكت انبات تدتيدان وزاد: هلله َةَرِح آلَ مظعو

 ماقم نآ دوزفسوا ”ىباني ديركت ىور, هكرهات دون نتراوت- ىواب تشك زاب تادهاشم

 هللابو ىا و ىربكلا هير تايا نم ىأر دقل 2 نيكمم بابرا ماقم نباو تسا نوكت لها

 بئاع نم ىرأف اهاهظعو اهاربك ىه ىتلا تاي آلا جارعملا ةليل مالسلا هيلع دمم ىأر دقل

 ةلكو اذ ىلع تمدق لاح هير تايا نه هلوقف ةرابعلا قاطن هب طبحت الام توكلملاو كلملا
 نا ىلع ضيعتتلا ىلع لمحت مل اذإو ةغلابملاو مظعتلا وهو ماقملا مارمل بسانملا هنال نابل نم

 اهظع أيش ىا فوذحم لوءفملاو تاي الل ةفص ىربكلا نوكي نا زوو لوءفملاوه نوكي
 عباسلا ةليل ءآرسالا ناكو شفخالا بهذم ىلع ىنعي ةديزمنم نوكي ناو هبر تايآ نم
 ةازجبيلا لبق اةؤقلا ؛مةزنشمأ ةيناثلا | ةنعبلا أ شكح الا ةيلطاف رع ا خور نيالا
 ةومالانه ةسماخلا ةنسلا ىفتلزت ةروسلا هذه ناف لاكشا هيفو تابسانملا ريسفتىف آك للَش

 رضخا افرفر ةلذلا كلت رصيا ىا مالسلا هلع ىأر نورسفملالاق ةروسلال وا ىف صام ىلع

 ةلطسبلا ,هتمعب ةروتص وعلو طاشنل ف قالا (يرتنلا 1 ةاوده زواماو هلع الط 2[(فلابوؤف [ ادت
 الا هيلا لصي الو طيسبلا ملاعلا رفسيف مالسلا هيلع هبال اتلطم قاف الاب ةطللا ةضيرعلا |

 مالسلا هيلع همن ىف هنع هللاىخر ناسح لاق دقو هلثم ةمهلا ولع هل نه

 يب 3: هدلان م :لجا-ىئرغضلا' هتمهو: + يا“ اهاراركشلا وتعال مههجدل ابي |

 قاغالا ل عأألا نانا الو ىنوأملا:ةنجوا-عيرثالا ةركسلاو ةكفاللللا فتق يلعن اووي

 راصبالا ه.ؤراحو راكفالا هنع زحعي امو راونالاو مظلاو نايغطلا نهال ناربنلاىف امو

 ليلج قيقد نشأ. ىلا لكي ةراشا :مالسلا'مهيلع ةايينالا نما تااوسللا ىف:ءاراغ: كلذ. نتققأ |
 اذهىف لوقا ىذلاو فنالا ضورلاىف هلللهمحر ىل.سلا مساقلاوب ا ماهالا لاق ةفيرش ةلاحو

 هنيعب ايد ىأر نم نولوه ريبعتلا لهاو ةوبنلا لع نم هناف ريبعتلا لع نم همهف ذخام نا
 رومالا نم كلذ ريغوا ءاخروا ةدشىف ىلا كلذ لاح نه هيشي اب نذؤت هايؤر ناف مانملا ف
 ىلع ناكمىف ماللا هيلع مدا. ىأر نم الثم ثردحلاو نا ءرقلاىف ءاينالانع اهم ربخا ىتلا

 ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىبا ىلاعت هلوقل امنع اكمل» كلم الها ةيالوال ناكو هلامحو هن سح

 رفظي مث سانلا نم ىذاو ةدش هبيصيو ناي طر شيع طيفإةةناف بلال: اج النو يارجل
 هلاسو هنااتعا 0 رص و محلا قزريوو هانا قعل هناف مالسلا ه.لع مهارإا ىارنمو ماع

 لظيو هيلع تانك هباق مالسلا هيلع فسرت ىارنهو رصن م زن اح كللم نم ةدشو لوه

 هللا ناف مالسلا امهملع نورهو ىموم او نمو رفظيو اكلم كلع م سيمو ةدش هلاسو



 «ه# + 57ج نورشعلاو مباسلا ءزجلا

 اًمو.لظ" ءارانعلدخ قذا,ماللملا هيلغ هللا كوسر'ٌيصِا لام ام. ىا.,ةهاقتسالا نع. ليملا غيزلا |

 احرص انايثا هتبثا لب ىصحمال ام ةلهذملا روهالانم كانه دهاشام عم زواحت امو # ىنط

 ىلع لدتساو اهزواج امو اهنم نكمو اهتيؤرب ما ىتلا بئاحعلا ةيؤر نع لدع اموا انقيتم
 رصللا فصو نال ا رصبلا غازام هلوش ةظّش مالسلا هيلع هرصب نيعب تناك هللاةيؤر نا

 هن اب لوقلا اماو هبلق غازام لاقل ةيباق ةيؤرلا تناكولو ةظَم كلذ نا ىضتش غيزلا مدعب

 ىشاكلا لاق ) ةمودعم اهنه ىهوةنرقلانم هلدب الف هلق رصي رصبلاب دارملانوكينا زوجي

 واعو بدا نسحب تسترضح نا :شياتس تبا نيرد ارو .نتسيركن دوب, ررقم هكيدحزا

 زج لد ٌهدبدو كئلكتفي كلاسك تارذ:زا هرذ جيبه رب تافتلا ونرإ ةشإ) نارا: تم

 دوشكن ىهلا لاوزىب لامح ُدهاشم

 غاب ىنتودرك هاكن غارىف ٠  غازام لك هديشك هديدرد

 زار ٌةدربو زان لح انا 8 زا وزي .نئنرعا قاز دباريه

 تساوخ لد هنأ ديدب هدر, ىل ٠ تساخرب هديد شيز هدرب سب

 ىذلا ىلكلا رقفلا ةقيقح ماقع مالسلا هيلع ىنلا ققحم ىلا ربا ةيمحتلا تاليوأتلاىفو

 جر نا ن٠ مخفاو مظعا رقف ىاو ىرخف رقفلا لاق هنال هاوس امع قلطملا ولخلا وه |

 لاش ىّتح هديس تافصإ رهظيو قيقحلا دوجولاب موش و ىزالا ىلكلا هدوجو نع ديعلا |

 اهفراخزو اهنيزو ايندلا كلم ىلا ىنامسجلا هكللم .رصب لامام ىنعي هريغ دبعال ىا هللادبع هل

 اممابرقو اهناجرد و اهميعنو ةرخ آلا ملاعىلا ىناحورلا هتوكللم رظن ىفطامو اهلامو اههاجو
 دوهش ىلع روصقو روتف ريغ نه ايقيمح امام>او ايلك اداحلا اعمتجاو ادحتا لب امافرغو ظ

 نيع غازام اضياو ةسافصلا هنالزتت كثاوشو ةيناذلا هتايلجم بئاجعو هتافصو هلامساو قحلا |

 دوهشي همابق لامكب هتالزنت بما غو ةيناذلا ةدحؤلاب ة.اف ةيئامسالا ةرثكلا ىلا ,هاظ

 رصبلا ضغ كانه رك ذام كلذلو هللانود *ىش نكي مل ىلوالا ةيؤرلاىفنال ةيساثلا ةيؤرلاىف |

 ”ىش ىلا لمي ملذا هبر ةدهاشم ىلا هقوشو ةماقتسالا لحىف بيجحلا نيكي لاكنم اذهو

 لة يدل ناوجك_ مالنسلا هيلع شوه !راازستالا(ةنفشك ىف ةوءلضففلاو . فارقعتلاب ل ؟ناك ناو هنؤد

 ناوان نوج نس دندادّناَوَج :ىارتقل. تريغ ماصمصبا اروأ كلا نظنا را هك تساؤخ

 مالسلا هيلع فطصعي تبون نوج زاب دما ديداو كيلا تبت تمارغب تشك لاؤس نا دز

 امو رصبلا غازام تزع ةباصع رتهم ىهدن سكب تيراعبات ركن ركيد ىهاوخ ارام هديد |
 ةدكط لاغلأ ةابزل تليبادوخت ديافزاوطاا

 زينع راي ىاوب ترإيز زوران ٠ زين ماشكتو شيوخ مشج مدر
 افدتك وانة و2 كاللاو لا اوذ لالجاو لاح ت تشك ترضح رس ذاح نوج مر حالات

 د (

 ا كغ ذكنر دو تسيير كني ,تتاؤاو هيمو .مالدلا بلغ ذذع مشج دازكشنا ليم )هب الامان غمعق |

 أ ةي الا هذه هللادجر ىلقبلا لاقو مدننالاو مهفاف نعّسرملا دوحوب هملع ةطاحالو نكتينرملا

 | 5 هاد د اذهل ىا ا ناسيا ةرد كينبع ندعال تربيع ىايوت ارو ٌهديد ديسر |

| 
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 هتاليوأت ىف هللادمحر نيدلا مي لاقو ناهذالا حقا: ناثكب فق اضيا خيشلا هلاق اك مَآ ش0

 قدص دعقمىف مهن انا نع نوةشاعلا نيناحلا ام نحسي ىتلا ةيلعلا ةنلانا ىلا ريشي

 ةامسملا ةيدحاولا ةرحشلاب ةرهاظلا ةيوهلا ىلا ةراشا اهدنع هلوق ىفو ردتقم كلم دنع

 تاضايرلا جرو صالخالاو قدصلا فيسب نيلوتقملا ءابدهشلا حاورا ءاهنال ىهنملا ةردسب

 نامز فرط ذاو :ةرد_للا مظعتىف ةدايز ه6 ىثغيام ةردسلا ىشغي ذا © اهلا تادهاجملاو

 ةيطغتلا ىنعم نايشغلاو اهلبق امف اهدعلاملمعبال ةيفانلا ام ناف ةيفاملا ةلملا نم هدعب ان هأرل
 ةعيدبلا اهبروصل اراتضتيتسا:ةيضاملا لاخلا ةياكحل عراضملا ةغيصو ىثاوغلا هنمو رتسلاو

 ةردنلا)دنع ليث !نيج دمج ,غأو دقلاو ئدلاو هدحتلا قب رطب .نابعقلا ناذمعتاب انآذءاللالا

 ثيدحلاىفو مالو افيك ناسبلا ه.:ىي الو فصولا هبنتكي الام -اهاطغو اهشّعام تقو

 مالنسلا هيلع. هنعور (:اهتمننا نإ خيطتسي ها قاخ نم هحاررشلت اخ سرا قاقلإ ايمغو )
 ( هللا حبسي امثاق اكلم ةقرو لك ىلع تيأرو بهذ نم شارف اهاشغي ةردسلا تبأر )

 دارجوا شارف اهاشغي ليقو رضخ رويطنم ةعامح ىا فرفر اهاشغي مالسلا هيلع هنعو

 نوج دندركيه ناريط ناكتشرف نأ ”ىلاوح رب دنيوكو ( ىشاكلا لاق ك) بهذ نم
 اهنكل لبجا ىلحت ماهل ىلحت نيح هللا راونا تاحبس اهاشعي لبقو ٠ نيرز ىاجناورب
 كلملا ملا ىف ناك لبجلا نال كلذ و كدلا نم هباصاام اهصي مل ثيح لحلانه ىوقا تناك

 ىأرنيح هيلع ايشغم كانه مالسلا هيلع رخن مل اذاوىوقلا توكلملا ملاءىف ةردسلاو فيعضلا

 فيرشلا دسجلا ةفاطل ةياذونيكقلا ةوقل ىلعالاقفالاىف ءأر ني> هيلع ىئتغ اك ليث اربج

 هللا نودبعي رحشلا ىلع نعم نيح نابرغلا لاثما ةكئالملانم ريفغلا ملا اهاشغي لبقو

 نولزانلا ةكئالملا اهاشغي لبقو ةبعكلاسانلا روزي ام اهم نيك ر بتم اهوروزيوا اهدنع ىلاعت

 دحاو لك مال راثن ريخب هونأتال ليقو مهلنذاف هلاقلل اونذأتسا مهناف مالسلا هيلعىبنلا ءاقلل

 ىفو هيلا ابرش هيدي نيب هورثف ىصح الام فئاطللا نم هيلع ةنْلا قابطا ن ها قبطي مهنع

 نسل. تاولصلا/. زج هس سي (لان ال ةزدنبلا ىدز اعد دعر ل1 لاوقنزا نطغا ماها ةكزكللا

 ريشي ةيمحتلا تابوا فو اش هللاب كرشيال هتما نم تامئمل رفعو ةرقللا ةروس مجاوخو

 | ةرحش ةرئاسلا ةيشاغلا ةيرهقلا ةلالخلاو ةيفطللا ةيلامطا ةيئافصلاو ةيئاهمالا سهاظملا مظعتىلا

 ءامسالا نال اهرداصم ةياهع مدعل ىصحت الو دعتال ثيحم ىبتملا ةردسب ةاهسملا ةيدحاولا

 | ةرديدلاةةقيتج ناكو,ةهاتن» اهئابلك ثيح, نم تنقإك تاو زةملاتنم اوف عنا رلي او الواط
 | ةمظعىلع لدب فصولا اذهو اهراهزاو اهقارواو اهناصغا ةرثكب ةروتسم ةيشغم اهدومعو

 ةيدحالا نيع ةقيقحلا ثيح نم ةيدحاولا وال فيكو اهردق ةلالجو اهننع ةرحشلا نأش

 اهاشغي تكو اهاشغيام قئاقح كزدنال لوقعلا نال امشغام مهما هللاهمحر ىلقبلا لاقو
 | ىهتنا ةعيرشلاو ةّميرطلا لب ةقيقحلا كتوفيال ادج مهفاف اهريغ ىلقعلا رامتعالا ثيح نمو

 يدوب هن احبس هروهظل ة مر ةرحشلات ناكو نكام الاىفلولحلان عاش ماقعلإو

 م رصبلا غازام © 2 اننا هب مماف نع دعب نولوس معلا ىف نوخسارلاو هللاالا الا هبوأت ميال



 < ١ 7> نورفعلاو عباسلا ءزجلا

 171 كل رش ىف ىلا ىبتملا عر د ىلا ىدعتاولا برشا ىلإ قدحالا
 هردجلا تهش لاوحالاو لاعفالاو لاوقالاو لامعالا بسحب اهلا اهرهاظم ءاهناو اهنم

 روهظل ةيدجاولا ىه ىتلا ةرثكلا ةرحشىف م اهناصغاو اهلالظا ةرتكل ةرثكلا ةرحشب

 ةيؤرلاام ىلقيلالاقو ىهتن !ىحراخلا ىنيعلادوجولاب اهم تانيعتملالالظتساو اهنمتا ةكتلاو تانيلتلا

 تنك ىإ تنأ نبا ةيناثلا ةيؤرلا نه تفنثك اي ىلوالاالو. ىلوالا ةيؤرلا نم :افنشكا لأب, ةئئاثلا

 كلت ىف اضيا ةرضحلانم عجر نأ دعب هفاطىف هبر ىأر مالسلا هيلع هنا كل تلقل الحا

 ناكمالاىف ىلوالاىفىأرام نانايب هناحبس ركذ امو ةحل ةيؤرلاكلتنم هبلقباغامو ةعاسلا

 سبلو لالجلا و مدقلا روهظ كانه هروهظ نال ادحاو ناك ىهتملا ةردس دنع ىأر اهو
 ناكملاىف دبعلا ناكو تاهجلاو ناكملانع هزنم مدقلاذا نامزلاب الو ناكملاب قلعتي هروهظ

 ناكمالاىفوهو هدبع باقلهسفن ىلذا هفطل مظعو همزنت لاكىف ةياغ اذهو ناكملافبرلاو

 ةريحتم ماهوالاو ةزجاع لوقعلانال شالتم ملعلاو لحمشم انهه لقعلاو ناكمىف دبعلاو

 هبيبح فرش لاك نايس ةيا الا هذه ىفو ةيناف رارسالاو ةرئاح حاورالاو ةهلاو بواقلاو

 نوكلا فن وكيل ىلوالا ىف رماراهنإ: ءالسلا ةنلعز نط ىيتنلا» ةودس اًينعز ئرغاةلدن/ء أوفا

 ءاربكلا ةداط. و ناثدللا نم, ”ىث هجححال هنا' لع ةيلاث:ءأو املفا قحلا هبزتتب هملع.لامكل
 هدب بح لاك راهظا هللانم اذهف امرك ناك اذا رادلاٍباب ىلا هعم نونأي دحا مهراز اذا

 اركتملا رهظاو سعال سلف سانتلا ماقم هيسح فرعي نا دا هن احبس هنأ ةراشالا ةقيقحو ا

 لابكي هبح ف ورغتل ىمومل باتعلا ةردش نم>ناب اك, ىهتنلا ردن“ ةرجش نمر قحلا ناب نأب

 مظعي نا هناحبس دارا امل و ىهتنا ةفلت# ةسبلاىف هيبح فرعي ملنم فراعب سيلذا ةفرعملا

 ةيلاح ةلملاو 4 ىوألا ةنح # ةرد_سلا دنع ىا ه/ اهدنع © لاق اهفرش نيبو ةردسلا |
 ىلا ةنخلاةفاضاو ةيلعافلاب هب عش ىوأملا ةنجو فرظلاوه لاحلا نوكي نا نسحالالبق |

 ريصتو اهف لزنت ىا ,نوقتملا اهلا ىوأي ىلا ةنملا ىا عماجلا دسم ةفاضا لثم ىوأملا

 حاورا ناكمو ىوأماي نايقتم هاكمارا هكقشه ةيسرافلاب و ءادهشلا حاورا اهلا دوعت و
 تدع ايواو ايوا هيلاو ىلزنم تيوا لاَ مالسلا امهلع ءاوح و مدا اهلا ىواؤا تسادهش

 هيلع مدأ رهطالا هرمس يدق ربك الا خسيشلا ةرضح لاق ناكل ائوأللو ىسفْس هتلز هننواو

 ىهو مال_لا هيلع ليربج نيمالا حورلا ماقم مويلا ىه ىلا ىواملا ةنجنم لزئا مالسلا

 ىضتشال ةنكلا 6 مدأ لوزن ةردسلا نم ليث ا ربج اهيلا لزتو مدا ةيرذل ا مويلا

 دعب اكلم نوكي نا .ىلإ,قابتشالاب. رئأت .كلذلو اهم_ دا جورخ نك نكما كلذلف اهناذل دولخلا

 هلع ا مم ءاقبلاو دولخلاىف ة ةنغر دواخلاىف هدهعو و هاياسيلبا رورغل هل ةكئالملا دوحس

 نكميال هنا اهلخد نه رعي اماذل دواخلا ىضتقت.ضرالاو تاومسلا اهضرع ىلا ةنجلاو
 ىا ذوذحي ريغ هنأ اهءاطع فاص وىف ىللاعت لاق اهملا داسفلاو نوكلا لدسالذا اهم جورخلا

 1 عسوىذلا يمركلا اهضراضرالاوتاوم.سلا اهضرعىللا ةنحلاذ ىهتنا عطقنم ربع

 مم كذا ى ىلا | ةنحلا 2 تسبلو نام نانجلاب ةط ةطيخحم - ىهف طبحلا نئدرعلا اهيمسو ضرالاَو

3 ) 
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 الخلا حا ..نك !ابلا ىبتنم'ةواتسلا هذه هل“ لتقف ةرايعلا) للا: ىوتتا هزالا "هلع ىنلاب 'ىرسا ||

 لاقو هاو" تندلوب دغلب هتفر“ كوت تعا كازا نقب اطرم ىو كنس لع كتاوت ||

 اهفلخ امو قئالخلا ىهذي اهلا و شرعلا ةلمح سؤر ىلع شرعلا لصاىف ةردس: اهنا بمك
 ناولو ىنوط ةرجش ىه ةردسلا لتاقم لاقو ىنوط ةرحش ىه ةلمخلابو هللاالا هملعيال بيغ

 | هنم بكر ىذلا ناكملاىلا لصو امل مرهلا هكردا ىتح اهقاس ىلع فاطو هيبحن بكر الجر
 ضرالا ىف تعضو اهم ةقرو نا ولو راثلا ناولا عيججو للحلاو ىللا ةنملا لهال لمحت

 راجشا كلوقك هناك٠ ىلا ”ىثلا ةفاضا اما ىهتملا ىلا ةردسلا ةفاضا لبق اهلها تءا'ال

 هقفلا باتك كلوقك لاحلا ىلا لحملا ةفاضاوا كلم ءارستتخإ 3 ارم دتعك يملا ناكللا

 رورجلاو راجلا فذح ىلع كلاملا ىلا كلملا ةفاضاوا مولعلا ىهنن» اهدنع ةردس ريدقتلاو

 تدبلا ةفاضاك هللا ةردسلا ةفاضاو ىهنملا كير ىلا لاق ىلاعت هللا وهو هيلا ىهتملا ةردس ىا

 هير ىأر جاتا هيلع ادمح ناىنعي ىلاعت هللاوه ىرملا مهضعب لاقو مظعتلاو فدرشتلل هللا

 ىلوالاةيؤرلاك تناك ةيناثلا ةيؤرلانأب راعشاهمفو نات ص ىس وه ملك أك نات م ىنعإ ىرخاةم

 هزنم ىلاعتهللانال ىلاعتهللا هب دارملالوعفملانمالاح نوكينا زوجمال دنع هلوقف ونادو لوزن

 ةينان ةيؤر هير ىأر مالسلا هلع هنا' ىني :ىأرت قلغتم وهف“ ناكموا نامزىف لحم نأرغ

 كنار :تللق:اذاناك قامللال» تور اونا اازلا افاد طلا ةازك ناك سفرة رقاد
 ءازسالا نار ننا :لعج“-و ةينالفلا :رخطلا“ شع :ةلؤفتف: كبار نا 'كل' "لف نألهلا
 دعبلا تافاسم عطش لزنتب الا نااتالا كلذ ناك ألو نيعلاب هذهو داؤفلاب ىلوالا ٠ نيترص

 نييعتب تقولا نيعو ىرخا ةلزن هلوش ربع رشبلا هارا ثيحم هب ريصيل بجحلا ىه ىتلا
 رابحالاببك نع عيكو نع ( ىورو ) تابسانملا ريسفتىف اك ىهتملا ةردس دنعلاقف ناكملا

 امجياع نيترم دفع هاروت نزع قمالتاب سواق هانا لاق رد اة

 ليقف مالكلا اذه ة ةسهنم ىدلج رعشقادقتلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع كلذ غلب املف مالسلا

 ل ىلا اذل أسال كلآقف ىزغلا اةلزن ها دقو كاك هانوق سبل نمؤملا ماني اهل

 يضييلاو ىهتنا هنروصو٠تقلخ ىلع قفالاىف الزان لثا ربج تاز كرام كلذ نع مالسلا

 ليوأت و لامحا و ةيوعص نع ولخمال ماقملا اذه ناك امل ريقفلا لوش ٠ نيترم هداؤش هأر

 ىذلاناحبسىلاءتهلوق وهو ىهطقلاص لاب هنود ىصقالا ددسملا ىلا جارعملاركنانم اورفك

 ربكاالا خيتشلاا لاق '"روهشملا:راقاب ةتؤثلةقوفاسن ىلا لكما 30“ اًوُلطو للا هدبعي ارسا

 قابلاو هدسحم ةدحاو ةرم نونالثو عبرا مالسلا هيلع هجارعم نا رهطالا هرس سدق

 ىلا دوهش باححلا لها باحعتسا در ىلا ريشي ةيمحالا تاليوأتلاىفو اهأر ايؤر هحورب
 باجيستمالا: اذه. مهل أو ةيبلقلا ىلاخطاو.ةيتوكلا فاطم ةيملآلا العلا الثلا ُهَْط

 ةينالعو ةرهش لب دهشم نود دهشم ىفو ةرضح نود ةرضح ىف ءديق امو بارغتسالاو
 هدهاش ةرم ةحل هنع بافاموىلات هنم ةظل بحت اام لب ةعاس دعب ةعاسو ةرمم دعب ةرص

 | يلا قل هلوزت دنع ه -- مهياعلا ماقم ىف 6 نانو د هنع هتاف هتندحا 1971

 عساب تاود ناسسلا حود
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 لوسرلاوهيلع دراولا لمح نع رسلا برطضيف رهظي دق نايعلاذا هك اردانم هداؤف نكس
 هنوط قدص ىلع .لدب اذهو هرظنو هسحو هلقعو هداؤف ىف اهف الوم ناك مالسلا هيلع

 بشرد ديد هيلارب دمح اب ان هلداحت ايا 7 ىرام ىلع هنوراتق أ هيدهوش مف هلمحو

 مهضعب لاقو ٠ دنديسرب دوخ ناؤزاك زبخاو قتالقملا كر تفض-هكدو نأ *ةلذاخأو جارعم

 كلذىف هنوادا# مهو هللا ىأر مالسلا هيلع هللالوسر نا ىا ىلاعت هللا ةيؤر ىلع هنولداحتفا

 مهلداجمو قلخلاب قملا نع نيبحتحلا ةارامم ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو اهنوركشي و
 ةدح>ولا دوهش ريغنم ةيرابتعالا ةرثكلا ماتم ىف مهمايقل قحلا نودزم قلخلا دوهش ىف
 باهتلالاو رانلا بهل ةدش نمو باجتحالا محح باذع نم م اياو هللا انذاعأ ةقيقيقحلا
 ىذلافرظلا بصن بوصنم ةلزنو ليريط هأرىف زراولا ريمضلا «# ىرخا ةلزن هأر دقلو

 دع ىأر دقل .هللابو ىغملاو اهمكح ىف تناكف لعفلا نه ةرذلل مسا ةلعفلا نال ةرم وه

 هيلع ىنلل ناك هنا كلذو لوزنلانم ىرخا ةرم ةيقيقملا هتروص ىلع مالسلا امهماع ليربج

 لكل نوكف ةضورقملا تاولضلا دادعانم' فيفختلا ةل أسم تاجرع جارعملا ةلبلوف مالسلا
 ليث اربجماقم وهو ه6 ىهتنملا ةردس دنع قهتالزنلا كلت ضعبىفليربج عارفا ةلزلا ةيرو

 تقرتحال ةلما توندوللاقوشرعلا ىوتسىلا مالسلا هيلع هجورع دنع كانهقب دق ناكو

 دنعو توقانلا و ردلا هنم رئانت, حانج ةئاّتس هيلع ىهتنملا ةردس دنع هتنأر مالسلا هيلع لاق

 انلثلا جوال قاما وجن 4# املا 1 الاه ووكب ناو اراد ناوكك نا زاويغأ |
 لو: ىلا: كسا رو نيوتطخ نام ؟اولجلا ةلغ ىلا اوت ناو اال ةنوكتل |

 ةلفلا ناذ اك اهقروو رح لالقك اهرم شرعلا نيم نع ةعياكملا“ةامدلا ىف بن ةزحسأ
 اهعطشال اماع نيعبس اهلظىف بك ارلا ريسي هباتك ىف هللا اهرك ذ ىتلارامالا اهلصانم عبن |

 ءاهتالا عضوم ىنعع ناكم مسا وا ىرشخم زلا لاق ام ءاهنالا ىنمي ىميه ردصم ىبمملاو

 ةكتذالا زوق كا و كاوألا موز حلال ا ةكتوإلا املا ئبتال ليقوت ةنللا ىبتنمىف .اهن اك ظ

 مالسلا هيلع اندنل ةلاساولاك نلخاا لالع  اهالعاف ماع اهزواحال نائف اف اهزواع ملاذا |

 اوزواح ا نودب ندع ةنحىف مال بلا هلع قنا عم نت امقب ةمآلا صاوخ ناا. 5 أ

 او دفعا نأ نودب ةردسلاوف لج عم 0 كو الملا اذككف 4 صوصخ ا هماقم ىلا |

 اهدا 2 رام لكلا مي الو مهلامعاو قئالخلا رع ىتني املا ىليقو ناكملانم هب صخام ىلا ظ

 اهدنع فقتف ةكئالملا دي ىلع الا هيلا جرعت الو نييلعيف ةخلاصلا لامعالا نال كلذو |

 الام لامعالا نه مهاف ةمالا صاوخ اماو ةمالا لامعا ىلا ةيسنلاب اذه ةكئالملا فوقوك |

 هملعيال ثيح هءا روامىلا لب شرءلاىوتسم قوف حاورالا ملاع ىلا زوا# لب اهدنع فب
 الذا ةكئالملا دس تبل ةماعلا صولخ قوف صولخ نع ةئشانلا تاحلاصلا هذه لثف هللاالا
 املا ىهتني وا نانا ضراىف اهمال ءادبشلا حاورا اهماا هنا ليقو دحا اهءاقم لخدي

 | امل هع ع هللاىضر ةرزه ىنا :نعو ران تالا 1 دعصي و ماكحالا نم اهقوف نه طبمام

 را

 .ىأر نم لك سيل لاقو نيعلا هن ًأرام فالخ بلقلا دقتعا ام ءاطع نبا لاق هحيمف 5
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 ىلا هللا ةيؤر نا معا خييشلا نبا لاق ىهتنا اضيا لسم ريغ دم ريغل نيعلاب انه للاةيؤر

 ةءارالاب ةيؤرلا ةنسلا لها بهذم نالو ةرخ ' الاب صوصخم ريغ زاوّلا ليلد نال ةزئاج

 | قم لصح ناو ة:[نالاب ةيؤار ناك ضل قيررط: نم ؟قشلإب ىلغلا لضحي اذاؤ: دعا ةودقأل
 | ردق اكرصيلاىف مولعملال ردم قلخم ملعلا لصحم ناىلعرداق ىلاعتهللاو ةفرعم ناك باقلا قيرط

 | عوقولاف فالتخالاو ةباحصلانيب اهف فلتخم ةلأسملاو باقلا ىف مولعملاردم قلخهلصحي نا
 | ادمم نا للاب فلحي هللا همحر ىرصبلا نسحلا ناكو ىهثشنا زاومجلا ىلع قافنالاّنع ”ىبي ام
 ثيدحم لوقا انا لاق هنا هللاهحر دمحا مامالانع شاقنلا ( ىو ) جارعملا ةلبل هبر ىأر
 ا ىئدهرس مالك ٠ دمحا مامالا سف عطشا ىح ا هأز ةنيعل امهنع هللا ىذر سابع نا

 ديد تهج ىف اراهج ديوادخ دينشب لش ىف

 دوب شلد رد شمشجو مثجرد شاد ٠ دوب شاصاح تريح هكنديد نارد
 مهفالاو هل مهتفرعم مدع وه اعا رادلا هذهىف قحلا ةيؤرنم عونمملا رابكلا ضعب لاق

 لج ىللاعت هناف امثآ د هيلع باح قللاف رعبلا لّمعسام ربع ىلع وه هنا نوفرعي الو هيورب

 نوكيال حاصفالا اذه نم 3ك ورمز والو هوز مهف مهفاف ىرخاو اينذ فييكتلا نع

 ا ةرخآالاو ايندلانعب قرف نكل نيرادلاىف ةيفيكلا نع لج هللانا من ريقفلا لوش..ه ىهتنا

 ةرخ الاىف هفالخم مالسلا هيلع انين ريغل درجلا رسلاب ايندلاىف دوهشلا ناف ةفاطلو ةفاثك

 تناكاذاف رادلا هذهىف رسلاو بلقلا هلءشام كانه بلاَقلا لعفيفايلاق كانه بلقم باقلا ناف

 نوكفورجر,الاف هتنؤرو هتفاطلب كنظاف ايندلاىف ةيؤرلا ىطعت مالسلا هيلع ىبنلامسج ةفاطل

 تاليوأتلاىف لاق مسجلا ةروصىف حورلاو رسلاب هد ىأر ثيىح ني رادلا ىف دوي هدوهش

 ها ثبح 5 قا نطاب ةيوكلف روم ىارد ل رممع)و ةايكلم رمل دمع ةمحنلا

 نيتوقلا عمج ةيدحأب ىأرو .لهاظلاةمتبا نيج نه ىلا هاطن يكلي رصم: ىلووا/قطانلا

 ةينائسحلا ةيلفسلاوةيناحورلا ةيولعلاتاذيعتلا عيمج ةئعتملا ةعجا 5 ةقيقلا ةيكلملاو ةينوكلملا

 اذ_ه ىهتا قالطا اللاو قالطالاو نيعئاللاو نىيعتلا نع قلطملا هلبعلا نيعىف هقاللطا 0 أ

 | رك ذي ملو مالسلا هيلع ءداؤف ةيؤر هللارك ذ هللاهمحر ىلقيلا لاقو ةبرق نادابع ءآرو سيلو

 ماع داؤفلا ةيؤر نال هيلع ةريغ كلذ ركذي ملف هبيبح نيبو هنبب رس نيعلاةيؤر نال نيعلا

 قبو هتافصو هتاذ رون الوحكم ناك خذلاءرضن هارف.انايع هلام ءازأضاخ رصنلاةيؤزرو

 | نيبوهنيعب ىأرام,زنب نكي ملو هنيع ىأرام ىأرو قحلا لامح هداؤف ىأرف داؤفلاىلا ةيؤرلا

 | قح ىأرام.داؤفلا بذكااام هلَوَشِإ ناعلا كشكو.ماهالا قيلا لاْوَأف :قرف,مذاوضأ!ءأرام
 | ىذلا هثاقل نم هار امف هيلق قدص ىا هرصب ىار رانا داؤفلا ىارام نا ناظلا نظيال

 تارذو هتارعش عيمجم انطاب .رهاظو 'يهاظ كانه هيبيح نطاب ناكذا ىهاظلاب هرصب هأر

 | دوج نع "قش. ةيقرا نع, تيغي :نأباقداصلا وه اعللا كا قل ةيقاراقت (رسلاو رة يرجو

 | ءاود يلو ىبيعب فد تيأر مالسلا هيلع ل لاق كلذك و هنيبح :ةيئز لاكف قلنا زملاع
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 ماللسلا:لغ+ديلا كاوا اه نا :كشال. ؛ريعفلا ةلوس١ عاملا و ءوهتلاو لوقعلا تاختتتساو“
 صاوخلا ىلا ةادا مسقو عئارشلاو ماكحالاوه و لكلا ىلا هادا مسق ماسقا ىلع ةلدللا كلت

 ةيقوذلا مولعلا مان و قئاقحللا وهو صاوخلا صخا ىلا هادا مسقو ةيهلالا فراعملا وهو

 ىلهلوقب هيلاراشملا هللانيب و هنيب ىذلا رسلا وهو هب هللاهصخ امت هنوكل هعمقتب رخآ مسقو

 ابيصن مهل ناف هتثرو لك اذكهو ىشثشال موتكم رسو صوصخم لحم هناف لسا تقودللا عم

 ىدؤي لح هل دجوب الو ةرخ الا ىلا مهعم لحنرب مهمولع ضعب نا ثيح ماقملا اذهنم

 ءاج اذلو نامزلابسحن كلذو هثادال دعتسي نم نادقفل اماو مهصئاصخ نم هنوكل اما هيلا
 تاليوأتلاىفو مهف دادعتسالا مدعل هتمانم دحا اهلبق ملو ةلاسرلا هعم قبو نيلوالاىف ىن

 ريغ نم تايرهظملا عيمج ةعماجلا هتيم ماقهنهىلاعت هللانا ىلا ريشي ةيالا هذهىف ةيمجنلا
 هتبوه ءاه ىلا فاضملا هديعل ىجولا ةروصىف ىلحنواىجوا ليئاكم ةطساوو ليربح ةطساو

 دوجو نيع دمحم اي كدوجو ناوه هب ىجوملاو ةدحولا مكح ىضتقم نم قئاقحم ةقلطملا
 نيعفف ةدوقنملا ةيببغلا ةنطابلاقئاقملاو ةدوهشملا ةرهاظلانايعالا عيمح عمح ةيدحأب نيعتملا
 ملعا ٠ ىأرام داؤفلا بذك ام قالطالاو عّلاو نيعتلا اذهنع اقلطم ةدوجوم اهنوك

 ىلاعت هللاوه ناك ناو نيعلا ةيؤرنم ةيؤرلاف مالسلا هيلع ليربج ةروص ناك نا ىثرملا نا
 هبلَش .ءارسالا ةليل ىلاعت هللاىأر مالسلا هيلع هناىف اوفلتخا دقف ضعبلا هيلا بهذام ىلع
 داؤفلا بدك امىنملانوكيف هداؤفىف هأرف هداؤفف هرصب لعج مهضعب لاقف هسأر نيعبوا

 ىرت نا كنأشنم ,رسل هناو ىناطبش سجاه هتبأرام نا هل هداؤف لق مل ىا داؤفلا هأرام

 مالثلا لغ<هلوقلةتشيدهأزا ىضعبا'لاقو حش قع ةداؤفب ءأرآقا نا" نقيتنب ىلاغت نزلا
 ةروص نسحاىف ىبد تيأر مالسلا هيلع هلوقو ةيؤرلا ىاطعاو مالكلا ىموم ىطعا هللازا |

 ةفرعم هداز“ نأ تلقلاب ةيؤرلا دازا' هنا زوجت هنآل“هنفأ ةغالاذع ىئاؤكلاىف لآق ةفص أ
 ىموم نال نيعلا ةيؤر ىلع لدي مالكلا ةلباقم ىف ةيؤرلا دارا ريقفلا لوُش ٠ هريغ ىلع

 وهو هنم عنم اع هيلع مالسلا هيلع ىلا لضفي نا ىشتقاف اهنم عنمو اهل أسدق مالسلا هيلع
 | ىتح ءاسالا عيمج اهف كرتشي خالسنالاب ةلصاخلا ةيبلقلا ةيؤرلا نا كشالو ةيرصنلا ةيؤرلا |

 ىلع اهلمحو هيلع ايشغم روطلاىف رخ نيح هبلق نيعب هبر ىاروسوم نا حص دقو ءايلوالا |

 هر ئأز ادممنأب 'نعز نم لوم“ ابنَع هللاقدر ةمئاغ "تناكو انفن' ئذجحال ةفزعملا ةدايز |

 ىأر هنأب سايع نبا لوقو ىفن ةشئاع لوق رارسالا فشكىف لاق هللاىلع ةيرفلا مظعا دقف |
 | هعمس هبال ةئينا اعا تنالاو ةعمسي مل هنال هاشن اعا ىف انلاف ىفاثالال تبثملل مكحلاو تابثا

 ىنارون لاق كير تير له مالسلا هيلع ىنلل هنع ىلاعت هللاىضر رذ ىنا لوقو ىهتنا هملعو |
 ضف وز ةلوككال اموربحل اقودلار رماد انكوانسلؤلا فلذا لف تاو ربع )5 'ةتحعنلا نازل: |

 | ىفو عامالاب الا نيعلاب ةيؤرلا ىا اذه لث»' تيب الو ىلاعملا نيعف لاقو هقيقحت قيسام

 | هلا حيحصلا بهذملاو ةنسلا فالخ اذهو هنيع نود هباَش هأر مشت لاق :زارشالا فك"

 دقتعمو القع انه هتيؤر ليحتسي ىئاوكلا ىو ىهتنا ةلأو نعي هير قار مالسلا هيلع
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 نجلا ةروم 2 فرخ هج

 وتدا 5 موس كلجال هتكر كلذ ىوس امو ان 1 تكلا ديدوهرفباوجرو مالسلا هيلع

 تبصمعو تنم ىاضرب ناشيا تعاط ديزرو ىزين نايصعو دنرا ى ىاجن نه تعاط

 دون روصق ابو كدا هج دوش تبان .ناشيإر زا نم قاضرب هحنا نسب نم ىاْصَمب نايا

 رايسوو كرز هج ل يآ دوجورد ناشيا زانمىاًضش هحماو مقرك كنز مكر. لوبت

 اهلج رب قب ءاسإلا ىلع ةمررحم ةنجخلانا هيلا ىجوا لبقو ٠ مميحر هكاريز متك وفع دشاب

 كتب لعتحاو ىش مهدباب سيلف قاخانم اسيا نك لبقو كتما اهلخدن ىتح مثالا ىلعو

 ملا هيلا ىحوا لبقو اهل كتةلخام ىلاف ايندلاب اًقلعم كبلق لعجم الو ىلا كلعج ص ناف ىهم

 ريغب لا لوسرلا نما هيلا ىحوأ ليقو كرك ذ كل انعفرو هلوق ىلا ىو آف اهني كدحم

 لمجاو هقرافم كلناف تُئْش نه بيحأو ترم كياف تتش كْشام شع هللا ىحوالبقو ليربح هطساو

 عفدأ ال ةيناثلاو ٠ دغلا قزر ىنم نوباطي مهو دغلا لمع مهفلكا مل ىلوالا ٠ تاياكش

 مركشنو قزو نوتكر ايم .ا ةثلاثلاو ٠ ىربغولا مهام نوعفدي مهو معريع ىلا مهقازرا |

 ةزعلا نوطي محو 0 ةعلار :او ٠ ىتلخ نوحلاصيو ىعم نونوحمو ىريع |

 الثا نيرخ الانع ايندلا ىف ممرخأو ةبوتلا نودب ايندلانم مهجورخ نوكي الثل توملاب |

 رس بوجحلاو بحلا نيت نآل هيبحيب ىلا حوار ىث ىأ نان هيالوجما اذ ْ

 لقن نم اعيمج اونامل نيرخ الاونيلوالا عي رارسالا كلتنم ةلك نيبول هنا نظاو اهريغ |
 ةوقب مالسلا هيلع ؤطصملا كلذ لمتحا هدبع.بلق ىلع .قحلانه درو ىذلا دراولا كلذ |

 رارساو ةببجت ءاينا اهنال اهنم ةرذلمتحن مل كلذ الواو اهايا هللاهسبلا ةينوهالةيتوكلم ةينابر |

 موسرلا تسردناو ماسجالاو حاورالا تينفلو ماكحالا تاطعتل اهنم ةلك .ترهظوا ,ةلزا.

 لاا د مسا أ اوعقولا نأ نودهحي مور فاك لكل رانلا تقلخ ىبا ةسماخلاو هيك اوس نم

 تأ مدخ ناو هكيلع منن ةدكل هن ِ ىلوا انأف مكيلا هناسحال ادحا مديحأ نا كتنالاناق لق
 أ

 ىلوان1ن اف ادحإا ”توجر نأ ناو ىتردق لامكل كلذب ىلوا انأف لضرالاو. ءائتلا كحاترم

 مف نال هب ىلوا انف هليا مك هام دحا نم مديحتسا جن نإ ىدابع بحا ىنال هن

 راو آك دوبعم ىنال كلذب ىل /- اناف مكسفناو مكلاومأب ادحا مترثا ناو هافولا ىنمو ءافحلا

 زكا+ دمع اي هيلا هللا ىحوالبقو قداصلا انأ ىنال كلذب ىلوا اناف هدعوىف ادحا مقدص

 مجأخا لو ممولق وقت الثأ مهرامعا لطا ملو ةمايقلاىف مها س:- لوطي الثل كتما لام

 ١ تاياورلا هب .تيةطذو رامخالاىف رسفم هبلا ىحواام نا مهضعل لاق مهسبح روبقلاىف لوطي

 1 ىتما نم جارعملا ةليل هللاىلا اكش لاق مالسلا هياع هنا ( ىورو ) هب ىزجم كلاف تئشام

1 
 آ:
0 

 ظ ميكبلو اليلق م عا معأ ام نوملتلاو) مالسلا هيلع لاق اذهلو اهريغو ةمايقلا لاوها نم

 هب وهب ام ةطساو الب 0 هدنع ىلا ىحوأف هنع هللاىضر قداصلا رفعج لاق انيثكر]

 لاقو هتمال ةعافشلا هيطعي نه> ىقعلاىف ىا ةطساو الب هاوس دحا هل 2 1 للاوأ رم

 | هلوَم ىرثلا ىلا شرعلانه قئالخلا موهف عيمج ىلع ىتخلا ىحولا كلذ رس هللا مما ىلقبلا
 هيلع علطي ال 0
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 ىذتف:ةززملا"بزا رانك اند مث ىنعملافىهتنا ىلدتف اند: مث هلوقك -قاخملا هذه نود ةقيقحلا ىف
 ىلدتلاو ونثدلا ىنعف ىندأوا نيسوق باق مالسلا هيلع دمم نم ناكى تح برقلاىف داز ىا
 وهو ريخالا:لبللا ثلثىف ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلا هنم لوزنلا عك ىلاعت هللا نه نيعقاولا

 مهل هباطخىف لزنتبو هدايعب فلعلتب ىلاعت هنا ىنعع لزتتلا ماقم نم قئاقحلال ها دنع كلذ نا

 ناسناىف ا زاحي ىلاعت هقحىفو ةقيقح مهقحىف وهف مها ىلع هنوقلطيام هسفن ىلع قلطيف
 هللانمبرقلاو وندلا ةفاضاىف عقوام نا ملعا ءافشلا ناتك ىفلضفلاون ١ ىضاقلا لاق نويعلا
 دح وندب سل قداصلا رقعج نع انرك ذ كلب ىدم برقالو ناكم وندب سيلف هللاىلاوا

 هتفرعم راونا قارشاو هتمنر فيرشتو هتلزنه مظع ةنابا هنم هبرقو هبرنه ىنلا وند امباو

 نمحرلا ميتفىف لاق مارك او طسبو سينأتو ةربم هل هللا نمو هتردقو هببَغ رارسا ةدهاشمو
 ةياهن نع ةرابع لسا ناكف هلوق ناك اذه ىلع ليربج ىلاال هللا ىلا ادئاع ريمضلا لعج نف
 ةرايعو مالسلا هيلع دمم نم ةقيقحلا ىلع فارشالاو ةفرعملا حاضتاو لحلا فطلو برقلا
 ىجوافلوماملا لحعتو ناسحالاب نايناولوبقلاو ةباجالاب برق بلاطملا ءاضقو ةبعرلا ةباجا
 عيمح ركذ لوطي ناك هنال ءرسغب ملو لمحا ةمحقملا ةلئسالاوف لاق ىحوأام هديع ىلا
 تلاقدو سنو أ اهي اندعال !1لستو اف: لاقت كاستل تملا نش رمق اريك نوف ادار موك ذق يلا .نحيعأ ام
 علطي الثل هلاح ىلع ارتس قاخلانع مالسلا هيلع دم هدبع ىلاىحواام ضعب هللارتس خويشلا
 نيبذا هتاجرد ولعو هتفرعهو هتبحم صاوخ نم كلذ امتاو هريغب قلعشسال كلذ ناف هربع هيلع
 تقو ىل مالسلا هيلع لاق رايغالاو بناج“ الا هيلع علطي الام رارسالان مه ىرجم بابحألا

 هللاهمحر ىسرافلا ىلع ابا خيشلا تعمسو لسرم ىبنالو برقم كلم هيلع علطيال هللا عم |
 ىحوأ ام ضعب رتس ىلاعت هنا ىلا عجرب هاراصقو هحرش لوطي الوق ةيالا هذهىف لوقب
 ضحم ىلع الاكتا ةيدوبعلاط ارصف ريسلا نع رتذب كلذب ممملع نا ىلع الل قلخلانع هس ىلا

 هللالوسراي كلذب سانلاربخاء ذاعملاق ثمح هنع هللا ىضر ليج: نب ذاع لاق اذهلو ةيبودرلا

 ىهتنا اولكشي الثل كلذب معربخت ال لاقف
 نامخ ىذا نكفالا نذل :مكيفل ع
 موتخم بالاو هحاتفم عاض دق قلغ هل تسب ىف ىدنع رسلاو يب

 هيكحب قاخلل لمح الو لوق هيشفي سيل ريس نيبحلا نيب ي ليقو
 ايا ةليذ سةيبلا# نيرا وتوت اوؤتسدن يالا :لهباشيل قرا بو اغاني

 | لدو مناد نمو مناد نمو دناد لد ٠ لصاح مراد ون قشع زانم هك ىدرد ( لقو)

 | هدر ردو ملكت ىحو نأ ضرعت هك تسنا ىلوا هك ديوك املع ضعب ( ىنشاكلا لاق )
 ا جه نا ركذ هديسراع ىرثا ايو ىزنجرد ىحو نازا هجنأ دئيوك ىعمجو مراذكب

 هجو هسياجا هتفاي ما ىللسب ىهاوج ريسفت ردو هدش عقاو رايسب تنامادو درادن ناصم
 | كتما ةماعم بحا ىنا الول دمت اي هكدوب نبا ىحو نومضم هكنا لوا دباب ىب صاصتخا
 العليا فات رط اة ةلرؤب طق كلمأ اي: هبتاداعع موا نجت عتس واوا كا تلسف :١١1 لكل ديو يتب جام

 موتكمسانلا مارك دنع اذكنلاو
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 هك تسهزن برق ُهدعو ٌهدحس ردو دوزفاتمدخ ٌةفيظو رد هراب ركيد دوب هتفاي.تهدخ 0

 ديك أت زا تستيانك ىندأوانيسوقباق ناكف ادجا- نوكي نأ هبرنم دبعلا نوكيامبرقا
 ىامظع تداع هجهدش ىدؤم ليك تروصرد ماهفاب برق ةطساوبو تبحم ريرقتو تبرق

 ءاز نادن نضغب هك ىدتتساوخ :قدهع' قيثوتو يدنهغ دكأت نوج هكمدو» ب نا برع

 رابكس ودرهو ىدنداد مامضنا ركيدكياب هتخاس رضاح دوخ ناك نادقاعتمزا كيه دباين

 | ناشيازا تروص نباو ىدنتخا دنيب نازاريت كب قافتاب هديثك رابكسو هتفرك ار نيتضبق
 ىلصا داحناو تقداصمو تفريذي ققحام نايمه ىلك تقفاوه هك ىدوب ىنعم نادب تراشا
 | نمل تسازكيد نأ: طصخقو اضر نيع ىكي طخسو اخضر نازادعب 5 كفار تو ىهجور

 قخأبا و بتغيلا تضخ: تزقو: تن اك ة دست ئداؤم“ قضعا وا عتدانعاب كل (ننرطةاينإك
 ١ قطصم دودرمو تسدنوادخ لوبقم لوسر لوبقم هك ةتفاي دك أت ”هباثع ىلاعتو هناحبس |
 تسوا سدقم سفن تراشا اد ناققحم دزنو سابقلا اذه ىلعو تسادخ هاكرد دودرص |

 واروئمرس ةيترع ىتدأ وابيطم حور ماق» نيسوق باق ناكف وارهطم لد ”هلزنم ىلدنو

 وارسو تبرق ماقمرد وا حور و تسحم لزئهرد وا لد و دوب تمدخ ناكم رد وا سفنو |

 | دديسرب تيأ نيا ىنعم زا هرس سدق ار ىروت نيسحلاوبا خيش تدهاشم ةسم: رد |

 | تفك دئاون نخس نازا هك تسبك ىرون دنحنكت ليئاربج هك ىناج داد ٍباوج
 تاذ رون قتن دشوا ٌهدرب ٠ تاهجو دودحز دز نورب هميخ

 تنك نزلا نإ درا 331 تدك ارودالوؤا ئه كرز

 | زاب هدرب نازا ديوك ةهزمز ٠ زاس هدرب قوق هدو نارك تفكك

 | :ىجزق ءايبلاىلا | ىرتسا/الةياوزكىف«لاقبتنا: مالسلا هلع هيلا ومرات نا لع ةلدفإ
 | مالا. نشا, كتنا . كاع ادق للا لقد قذأ وا نيشوق باقك هنبو ىنب ناك ىتح فد |
 | لاقومهنع مهرخأتل مثالا دنع مهحضفاالو مهرابخ ىلع مهفوقوب ىا معدنع مثالا ضف ال |

 | هلوقو عوجرلاو لوزتلا ىلا ىلدتف هلوقو لوصولاو جورعلا ىلا ةراشا اند مث رابكلا ضعب

 ىلاعت هل وش هيلا راشملا تافصلا ملاع ىلا لوصولا ىلا ةراشا ةحبتنلا ةلزنع نيسوق باق ناكف

 دحا هللا ىلاعت هوَ هيلاراشملا تاذلا ملاع ىلا لوصولا ىلا ةراشا ىندأوا هلوقو دمصلا هللا

 | قحلانم قلخلا ىلا ىلدتف قلخلا نم قحلا ىلا ىا اند مث ىنملا لصاغخل صالخالا ةروصىف

 بيغنببو قلخلا وتافصلا ةدابش نيب ةعماجلا ةيدحاولا ةدحولا ةينرمىف نيسوق باق ناكف

 | ٠ نارما انه نذاو قحلا تاذ سغب ةصتخلا ةيدحالا ةدحولاىف ىتدأ وا قحلاو تاذلا

 ىلا لوصولا ىناثلاو ٠ طققف تافدلاىف ءانفب كلذو نيسوق باق ةيئمم ىلا لوصولا لوالا
 | سمالا لمكي ءاقبلاو لوزنلا هللارسي ناف اعم تاذلاو تافصلاىف ءانغ كلذو ىندأوا ةينم

 ظ دوعي هرخآ ىلا اند ريمض مهضعب لاقو ادج ماقملا اذه لها زينع ىرمعلو نيتهجلا نيتاهىف
 ظ ءاطعاو ةوعدلا ةباجاب اهدح |نيعون ىلع ديعلانم هللا وند رارسالا فشك ىف لاقىلاعت هللاىلا |

 برقلا ىنعب ىتاثلاو نامد اذا عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىناف هلوقىف اك ةلزاملا عفرو ةينملا |
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 ردش ىا عورذملا هب ساس هبال اسوق عارذلا ىمسيو نيعارذ ردق لبقو هيحاص نع امهم

 دحلا وهو ةدافتسالاو ةدافالا هعم ىنأتبال ثيحم اديعب الو قاصتلا برق ابرق نكي رف
 هلوق ىف اك نوبطاخلا اهلا كريدقت ىلع ىا 46 ىنداوا 9 نيبدأتملا ءابحالا ةسلاجىف دوهعملا
 كلذك لعل ةلك نا ام دابغلا ةهج نه كشالوأف هللا لع حصيال كيكشتلا ناف نوديزتوا
 ىا ىندأوا برقلاف نيسوق ردق وه لاقل مكنم ”ىار اها رول ىا نا ءرقلانم عضاومىف

 لاصتالاةكلم ليث ىندأوا هلوقوملا اند مث هلوقنم ىادارلاو برقلا رادقم هيلع سبتلال
 املكف لاق ثيح هتقيقح ىلع مهضعب هلمحو سبلملا دمبلا فس هيلا ىحوا امل هعاّسا قيقحنو

 ىتلا هتروص ىلع هار نيسوق رادقم هنم برق املفصقتنا مالسلا امهلعىبنلا نم ليربج اند

 ماه دعب ”ىجحم رخآ مالك انهو ليربج هنا كشيال ىتح تاقوالا رئاس ىف اهلع هارب ناك

 رك ذلا لبق هرامضاو ىلاعت هللادبع ىا 4 هدبع ىلا هه ليش اربج ىا © ىجوأف 8 تايآلا
 دععلاب دارملاو ضرالا رهظ ىلع ىا ةبادنم اهرهظ ىلع كرئامىلاعت هلوقىف م ءروهظ ةياغل

 هدبعب ىرسا ىذلاناحبس ىللاعت هلوقىف اك مالسلا هيلع لوسرلاوه هللاىلا ةفاضالاب .فرمشملا

 ليربجةطساوب ذئنيح هللاخحأفوا ةرابعلا امم ىنتالىتاا ةميظعلا روهالا نم ىا « ىحوا ام هه

 ةلوصومام # ىأرام  ةفان امو مالسلاهيلع دمت داؤف ىا # داؤفلابذك ام ىحواام
 ولو كفرعا مل هأر امل هداؤف لاقام ىاليربج ةروص نه هرصس ءاتزام“ طاف وح داعانب اهو

 ىنعمب اددشمو اففخم بذك مهضعب لاق هرصبس هأر اك هبلقب هفرع هنال ابذاك ناكل كلذ لاق
 هطاقساو ضفاخلا عزن ىلع بصنلا عضوم ىفام لعج بذك فذخ نم مهضعب لاقو دحاو
 كفرعاال هل لاقولنا كلذلوقب امناو ايذك هيف لَه مل ىا هرصبب هأر اهف هداؤفبذك امىا

 ىلع هنولداحتف مالسلا هيلع ادم نوبذكتا ىا # ىربام ىلع هنوراتفأ 8 كب دقتعا الو

 ةيفاملا هلاوحا نم رك ذام دعبأوا فوذحم ىلع فاطعلل ءافلاف ليريج ةروص نم .ةنباعم هاربام

 هنم اويجعت ليربج ةيؤرب ريخا امل مالسلاهيلعىنلا نا كلذو بيقعتلل ءافلاف هنوراف ةارامملل
 اذكىف هتلداج لام قب ىدعتب نا هقح ناكف لطابلاب ةلداللا ءارملاو ةارادملاو اوركناو

 نم هقاقتشاو مصخلا ةيلغ هلعفب دصّ ىرامملا نال اهتيدعت ىدعتف ةبلغلا ىنعم نوض هنكل
 تحسم ايرم ةقانلا تيرم لاش هيحاص دنعام ىرمعي نيلداحتملا نم الك ناك ةقانلا ىرم
 ناك ريقفلا لو ٠ هريغوا ىرلا نه هدنعام ت>رذتسا اذا سرفلا تيرم وردتل اهعرض

 اضياو ىرب لاَ نا حص اقاب ةيؤرلا رثا ناك امل هنا هباوجو ىأرام ىلع لاَ نا ىهاظلا

 ىرصبلا نسحلالاقو ةيلصالا هتروص ريغ ىلع ولو لاقتنالا تقو ىلا ةرمتسم ليربج ةيؤر نا

 ةردقلا لامكب هسف هللانم فصو وهو هللا هملع ىا ىوقلا ديدش هملع ةعامحو هللادمحر

 ىوتساف ةطساوالب هماع هيف ىذلا ناكملانيبو اياضقلاو رومالا ماكحاوذىا ةيموذ ةوقلاو

 ترضح دش كيدز سب ٠ اند مث تاومسلاق وف ىاىلعالا قفالاب وهو مالسلا هيلع دمر ىأ |

 ناكمو «لزنع د تلزم, كناكع ةتمكر تلحولا ناكر! كازقم قعر. ثيدتلا ترشح اد ١
 ةطساوب هسريم نبا نو> و اريادخ قرروا تددخ ٌةهدحس ىفعل اوتو سلا ىل دف |

 (تمدخ )
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 يات ا اما مالسلا هيلعىنلا نا المأتو المعتال ىلاعت هللا نم اماهلا لابلاب رودي

 ١ رهظم وه ىذلا راهلا نواح ءانقلا رهظ» وه ىذلا لدللا ىف ءاةلممالا عقو اذلو ماتلا ءانفلاب

 ةراشاللو راهقلا مويقلا اهرخآ ىتلا ةعبسلا ءام-الا بتاىم ىلع اعيس ءانفلاب تاس ناكو ءاقبلا |

 مالمو ىنلا مرحىف رهظ امنا ءاقيلا رس نال اعيس ىملا مرحلا تارانم تلعج هذه ىلا

 قف قلقا ميلا نينا ريامل اوتار وتل اىداقلا اهنا مرده 0اس ترانا

 بسح ىلع ةئام ةعبسلا ءامهسالا كلثنم دحاو لكو ددصلا دحالا اهرخآ ىتلا يشع ىنثالا

 ناك املو ةئامعيس بسحلا اذه اهعومت نوكف اهعمج ةيدحا عم نساء انالاع ىلا ايلتس

 ىلا ةراس" وج ىذلا هماقم ةلبللا كلت زواج مل ءانفلا ىف مالسلا هيلع ىنلا نود ليريج

 باعو هرهقو شرعلا ىوتسم ىلا ماللاهياعىنلا هزواجنو تقرتحال ةلمما تونادول لاق ىتح

 مالسلا هيلع ىبلا ريس تحن اروهقم راصف مو.قلا مسالا ىلا ليربج ريس ىهتناف كلذىف هيلع

 ةايك هيحوب بواقلا ةايحلا سدقلا حورب ىمس اذلو بولقال هيحوب. امئاقو هناكم ىف امئاقو

 ىنلا ريس ىهتاو ىعمو ةروص ةناهس ةثامعمسلا ةحتحالا كلت نم هلف حاورالاب داكتدملا ا

 | مهيدبا قوف هللادب ىلاعت لاق دقو ةبهلالا ةوقلا اهنالةيكلملا ةوقلانم ديزا ةيوبنلا ةوقلا نا
 فرعاف هنوقو مالسلا هيلعىنلادب نم ةوقلاو دلا ديفتس اما ىديالا نم وكل لونيخا ناو

 ةرث ادلا ىه قفالاو ىوتسا لعافنم لاح 6 ىلعالاقفالاب وهو ا نينقوملانم نكو كلذ |

 قفالا ناآلا6 ىكمنشلا علطم ىلعالا قفالاو ىربال امو كلفلانم ىربام نيب لصفن ىتلا

 سمشلا علطم دنع ايئدلا ىصقا ىا س.مشلا قفاي ليربج نا لاحلاو ىنعملاو اه.رغم ىند“ الا

 علطم نا لي هلمو ٠ باتف ١ علطم كيدز“ ىنعي نامسا زا دوب رت دنلب ةرانكبو ةيسرافلابو

 لثم ايضياو تلسام لع ةركنل اكناضتدلاز ناك ناو لخير رناطنالا ملأ رك .اهترثمواشعلا

 كن عنو حاورالا ملاد نم عاط دقو ىلفس د- بللاو ىولع ورا ناف هدسحو ناسنالا حور

 دايز ليخ فل هنازك كا مالسلا هلع ىلا نم وندلا دارأ ىا # اند مث 8 داسجالا ملاعيف

 * ىلدتف 3 تادرفملا مك ةلزئملاوناكملاو نافازلا ف كيعتستلاو مكحلابواتاذلاب تورقلا وندلاو

 هيلع ىلا نه اندف هب هقلعت عمه ىلع الا قفالا نم لسرتسا ىا قلعت عم لاسرتسا ىلدتلا

 ضرالا ىلإ ليج متيلدول ثيدخلاىفو اربلا| نم هيلجر ىلدو ةرغلا تلاقي لاش مالسلا

 ْ رقلاىلاودلاو: ولد ىلداو ناكم لك ىف :ةناظلسإو :هتزانقاو: ةملع ىلع ىا هللاىبع طبهل ىلفسلا

 | *# نيسوقباق © ةفاسملاوهو امهْئدام دادتما رادقم ىا ه6 ناكف ه كنوا ةيسرافلابو قلعملا

 امهيلع دمعو ليث اربج نيب ناك هلوق .ىنعم ليزنتلا ملاعم ىفو سوقلاب ءاشالا ةحاسم لمجم
 | ىلع سوقلا بلع هن“ اك سوقلاو رولا نيبام ر ادّقم امهسب ناك هنا نيسوق رادقم مالسلا

 دقع, ادارأ لذا ناك ,برعلا نم. نتن اةفا لسا: رفا دككاأ» ىلا كانا التو تاولا

 دحاو لك ىعاحي نارهاظتم امهناكلذب ناديرب امهنيب اقصلأف امهسوقب اجرخدهعلاو ءافصلا
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 | مه لهف اهأ مب ةليللا كلث هدنع تاي.هنا قالطلاب رجا تلق ض5 نزل هدنع تاب ىظواشافلا

 ١ نوعبزا لاقول لاقف كلذ نع هلأسف رداقلادبع خيشلا ىلا قدير تلسرأف امدحا ىلع قالطلا

 لكشتلاو ليختلاب روصلا ددعت نال اممم دح او ىلع تح الهن أب 1 تتفأف اوقدصل مه دنعتب ا

 بطخ هنا ىرضحلا دم خ.شلا بح نم ىنربخا و ىنارعسشلا لاق ناجلل كلذ عّمب اك نكمت

 موك ىلع هوهرو اليل فويسلاب هوعطقف هودجوف هواتقيل هلا دعا ضعب هيلع لخدو: مئاهلاو

 هللا ردّش نا روطتلا ةروصو ىنارعشلا ههاوج ىفو ىلصي اماق هودجوف اوحبصا مث ديعب
 قرخ مكحم ايندلافكلذ ءايلواللف نك ةعلخم ةددعتملا ماسجالا نمتءاشام ريبدت ىلع حورلا
 ماسجالا دحاولا ريدبف كلذ ىطعت ةنحلا لها ةأشن سفن ناف ةرخ الاف اماو ةداعلا
 سشطبتو رصيت تنأو عمست نوكتف ندبلا ءاضعا رئاس دحاولا حورلا ريدي اك ةددعتملا
 لها ماسجا نا حيحصلا فشكلا هاطعا ىذلاو ةيكملا تاحوتفلاىفو كلذ وحنو ىثم و

 نوكيف ايندلاف تناك ام سكع ماسجالل افورظ حاورالا ناوكش مهحاوراىف ىوطنت ةنجلا

 م اًواش ةروص ىا ىف نولوحت اذهلو نر مسجلا ةرخ "الا رادلاىف مكحلاو روهظلا
 نيب طسوتم ملاء لاثملا ملء نويعلا ناسناىفو ىهتنا حاورالا ملادو ةكئالملل اندنع مويلاوه

 0 حاورالاف حاورالا ملاءنم فثك او داسجالا ملاونمفطلا حاورالاو داسجالا ملاع

 ليث اريج نأب رمح نبا باوج نم ىلوا باوحلا اذهو لاثملا ملاع نم ةفلتخم روصىف رهظتو

 ةيحد مالسا دعب ةنيدملايف ناك ةيحد ةروصىفليث ا ربج ”ىحيلهو ضعبىف هضعب دنس ناك
 ةيحد ةروص ىلع هئيحم دعسذا اهدعب دهاشملا دهوشو اهدهشي مل هناف ردب دعب ناك همالسساو
 مهنسحاو هنامز لها لما ناك ىلكلا ةيحد هنع هللاىضر ربك الا خسيشلا لاق همالسا لبق |

 هلأ اكلت اور انواغا در لمت ف وكت ندين ل, ةرع (اينرخلب كوز قد نش الن ازاكي اةؤتونت ١
 هل. ىزمشإ كلذ نوكف ىدنع ىتلا هو لاّطاو نسحلا ةروصالا ريفس داي كنيبو قيام |
 هلم نكسب ةللل ا /ةزوسضلا تلات ”نوكتتف: رج ولاو,كيعولا7 أت. ىلا اذا»:اهسالو..مالبللا اهيلع |

 ةروصلا كلت ىلع الا هينأيال ناكول حضاو وه و همالك اذه رجزلاو ديعولا كلذ كرحام
 مالك انه قب: ةريغ عدا ةروص ىلع هنأي مل ةيحد ةروص ىلع هانا نيح نم هنا ىعدب ناالا |
 ةيناحور ةوقوةيكلم ةفص ةكئالملا قحىف ةسنخلالا اه[ رملا نايك ذو هادو نينا نادوخو |

 برغملاوقرشملا نيباه دسي هنأب اهن حانج لك فصو كلذ انبب الو ريطلا ةحنج اك تسيلو |

 نيبو ةيناحور ةوق نيب كلملا عمجم او غنم ”الآو! غ مؤاك اذه زيقفلا كوش «٠ «ىهتنل
 رودن تاسوسحلا عم تالوقعملا ناف هريغوا ريطلا حانك كلذ ناك ءا وس هملاعي يلي حانج |

 الف ةكئالملا ةروس لثاوا ىف اذه لثم انفلسا دقو ةردقلاب قصلاو ةمكحلاب بسنا عجلاو |

 ةئاهس ليربج حا اند نوك هجو نيس نأ م اًهملا ىهتش اعاو تانلاالا.ىلاوا دنع هيف 0

 ىذقاو قئاقملا لها :تاراشا ىف الو موسرلا لحا مالك ىفال هناي رفظا 50 مقل الو ديزاال |

 (رودب)

 | نوفدملا ىلعونا نيسح خيشلا اماو اماما مهىلصو ةعمجا ةبطخدحاو مويىف ةدلب نيسمحىف
 | عايسلا روصيف ىتح ارامن و اليل هبأد ناك روطتلا نا هباحصا هنع ىنربخاف ةسورحملا رصمي
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 | رد لهو هسف ةروص كللا ريغي نأ زوجي فك لبق ناذ رارسالا فشك قوام هجوب |
 لجر ةروصف ةرم هللا لوسر ىنأ ليث اربج نا متلق دقو نيقولخلا ةروص ريبغت ىلع هللاربغ
 دجن لها نم خيش ةروصىف اشيرق ىلأ سيلبا ناو اهلع هللاءأدتبا ىتلا هتروصىف ةرمو
 | ةقلع اناوتساآلا ةلغزاشالا كل أنار نكولا ريويدوخ وا ووعلا "كلينكباعا تاولطلا
 زروتط فاما ىذا“ ةفآ نوع نطانلنا مليلو مالسلا هيلع فطصملل !هيبنت ىلاعت دا لعتف؛ للثاني
 ناكم هعم2# ىرخاو قفالا دس دق ةرم ءارب نا وهو هللاالا هيلع ردّشبال كلذ ناف ةفلتخم

 '6 عادلا نشك داتا ناقد امومبو نيرظانلل اليخ هزه كلذ ناكف سلبا اماو قيض |

 | ىهتنا ىست اهنا مهرحس نم هيلا ليخم مهصعو مهلابح اذاف ىلاعت هللا لاق :لابملاو ئصعلاب
 | مهقلخ ريبغت ىلع نيطايشلل ةردق الو ىلعي ونا ىضاقلالاق ناجرملا ماك ىفلاقو فشكلاىفام
 تالك ىلاعت هللامبملعي نا زوج امناو ريطلاو مثاهلاو سفالا روص ىا روصلاىف لاقتنالاو
 | رداق هنا لاقيف ةروص ىلا ةروصنم هللا هلقن هب ملكتو هلعف اذا لاعفالا بورضنم ايرضو
 نم هللاهِلَن هلعف اذا لمف ىلعوا هلاق اذا لوق ىلع رداق هنا ىنع» ىلع ليختلاو روصتلا ىلع

 | ةروصنم اهلاقثنا ناللاحم كلذف هسفن روصي اماو ةداعلا ىرجن ىرخا ةروص ىلا هتروص
 | لاخجسلاَو ةانلا+ لطي تطقتنا اذاو“ءاندلالا قيرهؤ ةنلا ضقت نوكاعا ةؤوطاولل/ |

 | ىهتنا كلذ نم ةكالملا ليكشتىف لوقلاو لاق هسفن لقنب فيكف ةلخلا نم لعفلا عوقو
 | انادحلا' اهنا هدام نسل سلبا روصتو يريح لثم لاق نم نا ةف'ىوكسالا' ىيلاو َكاقو
 الف ءاشي فيك زيوصتلاو ليثقلا ىلع هللارادقاب لب امهسغنا ةردق نغ لاثملاو ةروضلا كلت
 ةصوصخلا بابسالا نم هب هللا رادقا قيرط نع لماعلا نا باملاىفام ةياغ نيلوقلا نيب ةافانم

 | كلباء ربغالا طلو ىراالا ةزؤصاالع ليررجل اكد اذا نقانق نول (قاشنا(و اكلاقود قرضا |
 أ ببجا اتيموا حور ريغنه ايح ىلصالا هدسج ريصي ىلع هيلعو لكشلا كلذب لكشتت جورلا ١

 ةكئالملاىف لعج ىللاعت هللانا زوجم هنال دسحلا لب ورا وه نوكيال نأ زوجم ىناجلا نأب

 | لاق ةمئ؛ نمو اذَخاو .دسللا:نوكف ناك هاودازأ لكشائأبا لكدتلاو اروظنلا:لغ.ةؤودق

 | رهظ هنا هانعم لب الجر تبلقنا هتاذ نا انعم سبل الجر كلملا لثت نا رح نا ظفاحلا

 | ىلع خي لب ىنفب الو لوز/ال دمازلا ردقلا نا ىهاظلاو هظاخم نك انلسأت ةروصلا كلَح

 | ب ودع كافى نااذفاإلاو عنامال هنأ ةعيشلا ةالغ ضعب كلذ نم دج او الطتفا او اولا

 نق هيلع و اددعتم كلملل دسحلا نوكي نا زوحمو مهع هللا وضر رشع ىنثالا هدالواو ىلع

 | دوهعملا اهدسج ريغ رخا دسجىف فرصتلاىلع ام ردت ةوق كلملا حورل هللا لعجم نا نكمملا |

 | نوميقيو ناكم ىلا نواحرب مهنال لادبالا نأش وه كدوهعملا دسجلا كلذ ىف اهفرصت عم
 نا تاقبطلا ىف ىكسلا نبا رك ذ دقو هنم الدب ىلصالا مهحبشل اهبش رخآ احبش مهاكمىف
 ١ ةيفوصلا هيمسي ىذلاوه اذهولاق ةددعتم داسجا هلنوكي نا اهنم دعو عاونا ءايلوالاتامارك

 دقف ىطوطحبطلا رداقلادبع خبشلا ةعقاوك ىا هريغو نابلا بيضق ةصق هنمو لاثملا ملاعب

 رداقلادبع خيشلا ُهّللاىلوناقالطلاب فلح لجرىف لاؤس هيلا عفر هنا ىطويسلالالجلا 3



 يه 16 22 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نوكي نأ ىلع اذه.هل هنيو هيلع ءرقو هيلع هب لزن ىا لوسرلا نآءرقلا ىا ب هملع# |

 هب لزن هلوقك نوكيف هبلق ىلا هغيلبتب هميلعتف ماهلالا ىنع ناك ناو باتكلا ىنمب ىجولا
 هجولا نسح لثم اهلعاف ىلا ةفصلا ةفاضانم  ىوقلا ديدش © كنق ىلع نيمآلا حورلا

 قراوخلا ءادباىف ةطساولا هناف ليربج وهو هاوق ديدش كلم ىا فوذحم فوصوملاو

 ىرثلا تحن ىذلا دوس الا ءاملانم طول موق ىرق علق هنا هتوق ةدش ىلع اليلد كيفكيو

 مث ةكيدلا حايصو بالكلا حاين ءامسلا لها عمس ىتح هاهسلا ىلا اهعفرو هحانج ىلع اهلمحو |

 ضعب ىلع مالسلا هيلع ىميع ملكي سيلبا ىأرو نيمناج اوحبصاف ةحيص دوني حاصو اهلق
 ىصقاىفءاقلأو ىداب دوخحانجم اريو دزداب ىنعي هحانجم ةخفن هخفنف ةسدقملاضرالا تابقع

 فرطلا ةعجر نم عرساىف هدوعصو مالسلا مهبلع ءايسالا ىلع هطوبه ناكو دنهلاف لج
 تررما بغارلا لاق هنيدىف ةناتمو هبأرو هلقعىف ماكحتسا ىنعي ةفاصح ىا هي ةرموز

 سوماقلا ىفو لتفلا مكح هن اك ةيموذ نالف هنمو لوتفملا رمملاو ريرملاو هتلتف اذا لبحلا

 ةوقلاو ماكحالاو ةلاصالاو لقعلاو رارماو ررم عملاو ةدشو قاخلا ةوق رسكلاب ةرملا

 «ىوتساف ههلتفلا ديدشلالبحلا ةريرملاو مالسلا هيلعليربجةيموذو ةربرملاك ليحلا ةقاطو

 ماقتساف ىا ملعتلا ةيفيكل نايب ىجواام هلوق ىلا هناف ريسفتلا قيرطب هملع ىلع فطع
 صاوجلاب انبزم ىا احشوم حانج ةثاسهلو اهلع هللا هقلخ ىتلا هتروص ىلع رقتساو ليربج

 هيلعمهاربا ىنا كو برعلا ريما ةيحد ةروصكىحولاب طبه اك اهم لثمت ناك ىتلاةروصلا نود

 هيلع هللا لصهللال وسر نا كلذو مصخلاةروصىف مالسلا هيلع دوادو فضلا ةروصفف مالسلا

 ءإ رح لبجم مسو هيلع هللا ىلصهللالوسر ناكو الع لبج ىتلا هتروصيف ءارب نأ بحا سو
 ءامسلا ىلا :رظنا نكلو ىنعستال, ضرالا:نا .لاقف:ةكم برقىف زول لي نسملا7 لطب ا وفيلاو

 رخ ام هللالوسر رخف قفالا "الم و برغملانم ضرالا دسف قرشملانم ليربج هل علطف '

 رابغلا حمي لعجو هسفن ىلا همضف نييمد آلا ةدوصىف ليربج لزنف روطلا لبجىف ىموه
 انه لقعلا روط نع جراخ وهام ةيؤر لمحت ال ايندلاف وهو دسحلا ناذف كلذو ههجونع

 دحا هارام ليق رادلا هذهىفىللاعت هللا ةيؤر اهنم مظعاو الع ليج ةروص ىلع كلملا ةيؤر

 ءامملاىف ةمو ضرالاىف ةيمنيتىم اهنف هار هناف مالسلاهيلع انيدن ريغ هتروصىف ءاسالا نم

 لاق هنع هللا ضر بلطملا دبع نب ةزمحنا (ىورو) ىت ايس امل ىهتتملاةردس دنع جارعملا ةليل
 هللا لوسراي ىلب لاق هيلا رظنت نأ عيطتستال كنا لاقف هتروصىف ليث اريج ىنرأ هللا لوسراب

 اذا اهيلع مهبايث نوعضي نوكرشملا ناك ةبعكلا ىف ةبشخ :ىلع ليئآربج لزنو دعقف هينرأ |
 رضخالا دجربزلاك هامدق اذاف هينيع عفرف رظناف ةزمحاي كفرط عفرا مالسلا هيلعلاةف اوفاط

 نم دودخا ههجو ىفو اهلكلك نيب ايندلاو سرف ىلع هار هنا ( ىورو ) هيلع ايشغم رخف

 ملاعىف ةرم سمالا هل ىلمكيل نيتيم مالسلا هيلع ءار امناو تزجل هيف نفسلا تيقل أول ءاكبلا
 هين أيام نادك ويل هتروصب ماق امتاو ىلع ”الا ءزن *الا لحاف ىرخاو داسفلاو نوكلا

 هابتشا هيلع قري ملو هتفرعم .قح هفرع هسفن ةروصفف هآر اذا هناف وه وه ةيحد ةروص ىف |

 (هجوب )



 هكنلا ةرؤتس هج © ١٠١"

 دقف متعتال لاقف ماثملاف مالسلا هيلع ىنل تيأرفا مهو مث ىل لصح مث ىلاعت هللادنع نم
 ' ءايبنالا ىلع ةلاطالا نم هللاب ذوعت قيرطلا ىف ,لتقف هل ةعيض جرخ هنا تعمس مث هما انيفك

 هقطن ردصي امو ىنعملف نع ةملكب ىدعتق رودصلا ىنعم قطني نمضو ءانلوالا مهتلدو و

 رزارمتسا: ىقئال ئوهلا نع ئطنلا.قن.زارمتسا'داّرملا:ناف الطا اهأرو'ءاوع نع .ناءرقلأب ظ

 سوقلا نع تيمر لاقل 5 ىوهلاب قطني امو ىا ءابلا ىنمب انه نع لاقي دقو هنع قطنلا |
 | لاق خيشلا نبا لاق كلوش ىا كلوق نع انتهلا ىراتن نحن امو -ليزنتلاىفو نسوقلاب ىا |

 | هلال اناب لبقتسملا ةغيصب ىوهلا نع قطن امولاق مث ىضاملا ةغيصن ىوغ اهو لضام الوا
 الولتر ضع نأ لبق ودفن اهو مكلزتعا ني> ىوغ امو لضام ىا اهدعبو ةئءبلا لق

 ام دعب هيف ريقفلا لوَش ٠ ىهتلا هبر تايآ مكيلع واب نيح ن آلا ىوهلا نع قظن امو
 مهم ز ىف كلذ ققحن ىلا ةراشا ىوغو لضدق مهلوق رابتعاب ىضاملا ةفيص نا ىهاظلاو خيال

 #« وه نا 8 لاح لكب ملعا هللا و لاح لك ىف قطنلا ددجم رابتعابف عراضملا ةغيص اماو

 ةطساوب هيلا # ىجوب © ىلاعت هللانم # ىحو الا 8 ناءرقلا نم هب قطني ىذلاام ىا

 وارمتلاللا ةائفه ناخللا» كاتتعال. ةعفار* سول ىركاوم) ةفلط وعاو ءالالققلا امهماع ليربج

 نوكيدقىجولاو ازاحم هب ىمسيهناال ةقرتح ىحو هناىلع هيبنتلا فصولاةدئافزاىنعي ىددحتلا

 مالكلاو ةباتكلاو ماهلالاو لاسرالاناعم هلو اردص»نوكي دقو ىهلالا باتكَلا ىنعمع اهسا

 تاذىف هلاعفاو هتافصو هتاذنع ىنفدق مالسلاهيلع ىنلانا ىلا.ةراشاهيفو ماهفالاوةراشالاو

 قحلا قطن اقطان ناكف نيعالو رثاالو مسرالو ضنا هنم قبب ل ثيحب هلاعفاو ةتافصوتلل
 ةيناسفنلا سجاوهلا و ةيناطيشلا تارطخلا هيلع ىرجم نا هبف مهوتي الف ةيرشلا قطنال

 لاق موصعم مالسلا هيلع ىلا نا اك ظوف< وهذا ةعيرش لصداولا نع ردصيام اولاق اذلو

 هللا عم بد“ الا ءاسا دقف ةنسلاىف دراولا ريغنم ادرو ها رقفلا نم عضو نه رابكلا نضع

 نوكيف اهعمجم تالك صئاصخ هفرعزف ىلاعت هللا نم فيرعتب كلذ نوكي نأالا هلوسرو
 مزاقلا رحمىف رفاس هناف هرسس سدق ىلذاشال رحملا بزح لثم كلذو اهرتخمال الثمم ذئنح

 هنقلف ةرشبمىف مالسلا هيلع ىلا ىأرف امايا م.رلا مباع فقوتف جحلا دصقب ىارصن عم
 نا فبأي نكألا ةياو لطفا اقق عررلا نباو لاقف رفسلاب ىتارصنلا نما ودنا عقال

 ريخا دقو ةظةيلاىف فيرعتلاو ماهلالا هيلع سقو كلذ دعب ىنارصنلا ملساو لاق م ىمالا

 خبشلا وهوهللاسافنا نم سفن ةليوط ةدمم هتافو دعب دلو» هنا هريس سدق ىئاطسلا ديزيونا

 ( ىونثملا بحاصلاق اذك و ) لاق اك ناكف هرس سدق ىناقرخلا نسحلاو.ا

 اطخزا ظوفحم تسظوفحم هجزا ٠ 2اوشب اروا تسظوفحم حول

 باوصلاب معا هللاو قح ىحو ٠ باوخ هنو تسلمر ىبو تدموحت ىف

 نايفوص اروأ نقناوككل كد ىحو 65 نام رد هماع هرم ىبزا

 توا ءاك 1 :لواوحت دعا اطل نوزع اذ تتلو 146 راظس لاك نئازركال وانو

 ىدش هللا روسي رظني انمؤم
 . 0 دم هسدتتكك



 هه ١١ 75ج نورشعلاو عباسلاءزجلا

 تيبا كدح اك تسل هلوَش ةيسدقلا ةفرسشلا هسفن نع ربخا اك عبطلا نع جزاخ تحلاب مثاق |
 .٠ ىهّسا هماكحاو عبطلا نع هجورخ و قحاب همأيق ىلع لدب اذهوىنيقسو ىمعطل ىبر 35 أ

 ةثالث ىه مج و دجمأ باسحم نوسمحخ ىه نون' محنلا ظفل ريدقلا هللا هدما ريقفلا لوش |

 نيعبرالا دنع ثعب مالسلا هيلع ىنلاناىلا راشأف نوعبرا ىه ميمو نوسمحو ةثالث عومجماف

 ةثالث عومجلاو ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب ةكءىف ثكمو نيلسرملاو ءابنالا متاخ لعجو |

 هبال ىارجةبان ىف ء|رينم طعاربس هاهنراك ةيرالا: هده ىف, مخنلابا ىلاغق هللا ءامم دقو نؤؤسختو |

 أ

 كلذ هبوسغ ىف هنال هيغو هلالض مدع ىلع هللا مقا اذلو ةئيدملا ىلا تربو ةروكذملا

 انندلا تملا ةكسرن نم ترض املف هتذاو ل اخكز هلا)وصأب | ناكر ثيحن: دهم ةيشارروتكر متو |

 نيئم ملا ىلع ضرالا تقرشا ةنيدملا ىلع علط انو ةديدش ةملظىف اوراص و شررق ىلع

 هدبح ءاول تح هللا مهرون ثيح ةرحهلانم ةيناثلا ةنسلاىف ماتلا ردلاىف اوعقو مهما تح

 هلوق رس رهظي اذهمبو مدءلا ةملظ ىلا ءادعالا لاحراصو ردس ءادعالا ىلع ةرصنلا رون

 هيلع هلوق رسو نورفغتسي مهو مهذعم هللا ناك امو مهف تنأو مهذعيل هللا ناكامو ىلاعت
 ناكو لصتملا رك ذلا لها عطقنب ىا هللا هللا ضرالاىف لاَغال ىتح ةعاسلا موقنال مالسلا

 كريشلاىلع موقلا رارصاو اهضرا نع هتقرافمب اهنع هجوريو ةكمىف مالسلا هيلع ىنلا وه |

 مث !دلا رك ذلا لها عاطقنا دنع ةعاسلا موقت ا" ردبب ىريكلا ةماطلا مهلع عقو دانعلاو
 لب مهب ايف روضحلاو رك ذلا لها ردق نوفرعيال نيسانلا ىنعي سانا هيفف ضرالا نم

 ١
 اولاق انه نمو ءاقبلا بيس عاطقنال ماسجالا برو كلملا لوز ماسجالاو كلملا نع

 ءاقبلا ضيف نم دوجوال دبال هلاق برحلارادىف ولو ايندلا راطقاىف نيفرصتم الاجر هللرز
 مجنلا ةمرحب هدوهشو هلاصوب انفرش و هدوجو هلسضف ديزع <راياؤ/“ هللا ان دما ادنغالاو

 اةطنمو اقطن قطني قطن لاه * ىوهلا نع قطن امو 88 نيدا نيءا هدوسو هيوهو |

 ىلاعت هللاىف لمحتسي الف سومافلاىف م ىاعملا ام فرعي فورحو توصب ملكت اقوطنو

 لبق هنمو عرشلا ةيعاد ريغنم تاذلتسملاو تاووشلا ىلا ليملا ىلع بلغ من ءاهتشاو هبحا |
 صوصخلا ليملاوه ىوهلاف نيدلا سما ىف هاوهم ام ىلا لئام هنال عدتبملل ىوهلا بحاص

 مالسلاهيلع انيدنلو ىوهلا عبتت الو مالسلا هيلع دوا د1 لاقف ءءاببنا هللاىهنا اذهلو مومذملا |
 طق ىن ىلطاام مال_لا هيلع هلوق ليلدب هيلا ءاننالا نم دحا لمع ملو معا وها عش الو |

 لحم ىف! تك لاق ةناانرابكلا,نطعت نع ( ىح.) ءااوه_ىلا:لام اذا لجزلا للظا: لاق
 ١ هيلعىثلا هب ىنع انالف ناكولو ىوهلا نم دحال صلخمال لاق نأ“ ىلا ماكتف نيلفاغلا ضعب

 | حاورالاو توكلملا عاطشابو مموكلم مال هك الح كلذ نا عم معوذؤيو مموداعي

 أ هل تاق ةالصلاىف ىنيع ةرقو ءاشذتلا و بطلا تاالث 5: ايند نم كلا تبيح لاق ثيح مالا ا

 | ناك ام ىلع دبعلا مالي فيكف ببح لاق لب تببحا لاقام هناف ىلاعت هللانم ىبحتست اما
 -- 1 ا سم ل و و سس رسل يمس سا
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 هنف هدعل نم موف ناك دقو هميظعت ىضتش محتلاب مسقلا نا و ةفطل هبقو ه.شاوحىف

 محناا ةظفل ناف عولطلا نود ىوهلا صخ لبق و هلوفاب ةيهلالل هتيحالمت “مدع ىلع هيوهم
 هنع للاغ قداصلا رفعج مافالا لاقو علاطلا ككاوكلا محنلا لصا ناف هعولط ىلع تلد

 هك زور نا دنا هتفك ٠ لوزلاىوهلاو جارعملا ةليل لزت اذا مالسلاهيلع ادم مجنلاب دارأ

 توفل تكفيك« كيهل ىلا نب ةيتع داك ناكشا تن فاو ادخ لوسرو كف ئرف تنا نبا

 داد قالط دون وانز مالسلا هيلع لوسر رتخدو ىلدتفاند ىذلابو ىوه اذا محنلا برت

 ماش تراحت هع نازا دعب كبالك نم ايلك هيلع طلس مهللا تلفكقؤ بدرك اعداد خل ولشَو ظ

 ردزاىهار دون ىريد احناو ديدماورف هارلزانمزا ىلزنمرد بهلوبا شيوخ ردباب تفر
 زا ار شيوخ ان ديركت دوب ناوارف :عابس لزنم نيرد ةعبسم ضرا هذه تفكو دماو رف

 ىم نم هك ديراد ةاكنإ رص رش نا تك هلأ شيوخ باكا بهاوا ديزاد هاكن عابس ا

 سابو دنتفرك ناسسرد ارواو دئدما رد ىودرك هزه ناشبيادسر ئاورد د غد هك مسمر

 تشذك ردناشيابو دماسريشو دنكفا ناشيارب باو نيملاعلابر بش“ هنامرد دنتشادىوا

 اذا! لطللا"”نيؤاثلا نم لمحو. ةتسادنل هلك أي لو ٠ درك كاله ارواو دز هيعرب ةمطلو

 رابخالاو موج ءالؤه ناف هربق ىف عضو و تام اذا ملاعلاو اديهش لتق اذا ىزاغلاو دجس

 ىلازغلاماما لاقو رحبلاو ربلاف ىدته ا موحنلاك ىتما ءاملع مالسلا هيلع لاق اه ةقطان

 ءاملعو متدتها متلدتقاممأب موحنلاكىباحصا مالسلاهيلع هلوقل اونام اذا ةباحصلا مه هللادمحر
 عقو اذا ةفرعملا روني مسق وه مهضعب لاقو ضرالا موج ءاملعلا مالسلاهيلع هلوقل مالسالا

 داي دنكوس ناققحم دز'و (ىفثاكلا لاقو) حابصم اهف كيك هووت لكلا لا يعن لاقاكدعلا ف
 ٠ ىلاعت هللا ىوس امزا دش عطقنم ديحون كلفرب مالسلاهيلع دمت ترضح لد ُهراتسيهدرك
 تاليوأتلافو بولقلا نداعمىلا بويغلا فئاخ نم طقس نيح ماهلا مجنإ هللا مسقأ انتا
 محنلاولاق 5 ضرالا ىلع هطوقس هيوهنوكيف هل قاسال تبن محلا شفخالا لاق ةيمجتلا

 ةسدقملا ريغتلا نع ةهزئملا ةمئ ادلا ةبحلا ةيح تشي ىلاعت هللازاىلا ريش نادحسي رحشلاو |

 ضار /ؤ: ةدلم اجامل ة.سطجاب ةنلكل ا. ةقلطُملا,طتاإلال مسج رتخو غرم ,تظفاللو (كسقوم ىلا لةتلاولع
 نححاير روهظل تاءجوملا ةلاسرلاو ةودنلا و ةيالولا تاناس تاسال لباقلا هييبحو هس بلق

 فئاطلا ارارعو ةيناتلا تالزنتلا راهزاو ةينابرلا تاياحتلا قئاقشو ةيناءرقلا قئاقحلا|

 | لضام مسقلا باوجو اهلاثماو تاناعملاو تافثاكملاو تادهاشملاك ةينافرعلا ةينا-س>الا

 ىنادحو رون لوا ناك امل مالسلا هيلع ىلا دوجو نا ىلا ريشن هبو ىوغ امو مكيحاص

 | ريغ نه ةلزالا» ةعدقلا ةردقلا هب تقلعتو قحلا هن ىلحم ىناعشعش فيطل ىولع طيسب
 | ةيناكمالا طئاسولا ةملظ هيفتسيلو ىنم نونمؤملاو هللانم انآ هلوَش هنع ربخا اك ةظساو
 ١ ىدهلل ةيضتقملا ةياعشعشلا ةطيسلا ةدلصالا هتءرون ىلع وه لب ىغلل ةحتاملا ةلالضال ةبج وم ا



 <<< ٠" 39ج نورشعلاو عياسلا ءزملا

 ىوبب ىوخ لاق .هعولطو هيرغ © ىوح اذا »ف ىلابت لق اك هي وعو مجنلا ىنج اماه |
 نزوب ايؤهو لفسا ىلا واع نه طوقس ىوهلا ناف.برغ اذا لوبق نزوب ايوه ىناثلا نم
 نع خاسنم تقولا قلطم ىنممب هناف مسقأ ىا مسقلا اذاىف لماعلا و دعص والع اذا لوخد
 ىنعي ليقتسملاف لاخلا لمف لمع مزاي الف رسبلا رمحا اذا كتمت ] كلوقىف اك لابقتسالا ىنعم
 ن الا مسقأ قدما ناوكتف: قامدزلا ن* لبقتسي امل اذاو لاح ءاشنالاو ءاشنا مسقلا قعف نا
 هيوهتقو ىا ىوه نيح محئنلاب مسق | ىلاعت هللانا مث نامزلا اذه دعب ىوه تقو محللاب

 ةلباسلا هب ىدتهب ىذلا مجنلاولبق هن أك ايندلا كلاسم ىلا ىراسلا هب ىدتمم نأ هنأش نال
 مسقلا باوجبوه « مكبحاص لضام  تمسلاوليبسلا .آ وس ىلا رحبلاىف ةيراحلاو ربلاىف

 كدجو و هلوق نا ىلع لبلد اذهو ةرخ الا كلسم وه ىذلا قحلا قيرطنع لدعام ىا |

 قوشسو هدحوبو هير ديعي لزب مل ةدعيوىجولالبق مالسلا هيلع هاف ىتلالالض نم ل الاض

 مدا قحىف لاق ىلاعت هللازا ثيح مالسلا هلع ىنلا لضف ناب هيفو رومالا تاحبقتسم
 وه ىنلا 6 ىوغ امو 9 مكبحاص لضام هقحىف لاقو ىوذف هبر مدا ىصعو مالسلا هيلع

 نوك نم نوكيذق لهما "نا كلذو: دساف' داقتعا نم لاهج“ ىتلا"ٍبغارلا: لاق بك رملا' لهخلا

 قالا ذهتو ا دقلاو ؟ىدةداقتعا نما (ناوك, دقو "ادساف الواط انغأل الض* متم ةبغ 'ناشنالا

 لالضلاو ةصاخ داقتعالا ىف أطل ىه ةياوغلا ناف دحاوىنعم اسيلو لالضلاو ىنلانيب قرف |

 هدابعل اهنيو هللا اهعرش ىتلا دئاقءلاو قالخالاو لاعفالاو لاوقولاىف أطل الوان اهنم معا

 لالضلا نم هنومه وتنام سلو دشرلاو ىدهلا ةباف ىف وه ىا 2:قالطاب دقتعا امو ىنعملاف |

 لوعو قيرطلا نع جرخو هللبا نتدا نع دم لص نولَوَس اونأكو-:الضا"”ىثىف:ةناؤغلاو |

 شيرقل باطخلاو هل اهظعت ةروسلا هذه ليزنتب هسفنب مهلع هللا رف هسفن ءاقلت نم اضع

 مهطاحاو هلاوحا ليصافت ىلع مهفوقوب ناذبالل مهل هتيبحاص ناونعب مالسلا هيلع هدارإاو أ

 مي لوط ناف داشرلاوىندهلا ةياغيب هفاصتابو ةلكلاب هنع ا مالسلا هيلع هنءا رب اريخ

 ( ىثاكلا لاقو ) داشرالاىف اك امح كلذا ةيضتقم ةميظعلا هنوؤش نساحم مءدهاشمو هل

 نارفاك تبحصي دوب رومأم مالسلا هيلع ربمغي ترضح هك تسلا تهجين بحاص ةيمستو
 اكعاءصلا:لاشالا تادرقلا تغازل لوفر داكعلرالا فال تبؤيو © ”ناشنا:توغد كيخ

 ىلا ىمس ةنج نم مكيحاصنام اوركش مث ىلاعت هلوقو هتمزالم ترتثك نملالا فرعلاىف |

 اودجم ملو هنطابو ءيهاظ متفرعو هوت رجو هومتبح مكنا ىا اهبل مهحاص مالسلا هيلع

 طالو اوان لك 021 عئاراطلا/ هب ىدتمال محنلا نالىوهلات قون مسقلا دييقتو ةنجو البخ هب

 هدوءص وأ هطوبه دلع هب ىدتم اهاوٍبونلا نملامشلا الو برغملا نه قرشملا لعن او ءايخلا |

 هلا ىنمي داقتعالانأشب مانهالل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم لضام ىلع هفطعف ىغ هل لاَه

 أ

 ١ ىلع ةلالد رهظا هنوكل كواردلا ةق ىوهلا توون دييقتلا 2 ىفملا ىدعس لاقو مالسلا |

 | خيشلا نبا لاق نيلف الا بحأ ال مالا هيلع ليلخلا لاق امك هتردق مظع و عئاصلا دوجو

 ١ هيشاوحىف (
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 نأ زوخي هنال ارفاك لتق كلذل لعافلا ىا لجرلا تيأر دقل و هنع هللا ضر دوعسم نبا

 متر فأ هلوق ىلا غلب امل مالسلاهيلع ىنلا نال نوكرشملا دجس امناو تام لتقب دارملا نوكي
 ناو ىلعلا قيئارغلا كلت هلوق هب ناطيشلا قهلا ىرخالا ةثلاثلا تائه و ىزعلاو تاللا

 اودجسف ناءرقلانم هنا اونظو نوكرشملا هعمسف جحلا ةروسىف قبس اك ىجنرتل نهتعافش

 اوعمسي ل مهذا ناعيا ريغ نم نيكرمشملا دوجس نم نولمسملا بحت مث نمو مهتهلا مظعتل
 قينا رغلاب مانضالاتهمش مانصالا ىلعلا قيئارغلاب اودارأو نيكرشملا ناذ ىفناطيشلا قلاام

 ةحوتفملا نونلا مث ءارلا نكساو ةمجعملا نيذلا رسكي قون سغ عج ءاملا رئاط ىه ىتلا

 ليوط ريط وهو نوالا حتفو نيغلا مغب نييئرغوا اضيا نونلاو نيغلا مغيب قونمغوا
 روبطلا كلت نا روبطلا كلتو مانصالا نب هيسشلا هجوو هبشياموا مةركلادوهو_قئعلا

 لوا محلا و مهضعل لاق هعافتراو ردقلا ولع ىف امم ةبشم مانصالاف ةايسلاوو عفر و ولعت

 ةدجس اهبف تلزا ةروسلوا كير مساب أرقا ناىف اني الف ةدحس اهف ةلماك ةلمجتلزن ةروس
 نا رقرد مق دنتفك ىناعمباكا ٠ مسقلل واولاو ةعفد اهعومال اهلثآ وا امنه لزانلا نال

 نا ءرقلاو كتزعبف كيروف كنانج هلالجل ج قلاختافصو تاذب مسق ىكي تسا هجو ودرب
 قح تافص زا ىتفصي تستراشا ىفرح ىه روس لئاوا ردىحم فورح نينحمجو ديلا

 تردق راهظا كي تسير راهجرب ناوتاقولخمب تسمسق مود هجو ءدركداي نارب مقو

 اف ةردقلا ةفرعم .لع دايعلا هين هلاثماو اذه تاعزانلا و تالسرملاو تايراذلاو هكتنانحار

 ايف هتبيه ميل ا مسقأ ةمايقلا موب مسقاال هلوقك ار تبيه راهظا زيخاتسرب مسق ركيد

 نأ ركشو سنع رانعي شازال كوت عفت نادت تاز: كاي ررايطا دكتور مسق موس

 م ار فيرست نايب تاقولخم ضعبب تسا مسق مراهج نوتبزلاو نيتلاو هلوقك دنراذكب
 ىنعإ دلبلا اذهب ممقأ ال هلوةكا هدرك داي ىوب مسق هكدننادب زيج .نآ فرشو نع قاخ

 لك لقو هم.ظعل راهظا ديرو همظعتسلاه لكب مسقت امنا نرغلا ةداع ىلع اذهو كرمعل

 هايشاو تايراذلابرو محالابرو محالاو هلوقك ردضم هيف نرلاق قولخم هق مدقأ عضو

 ىفو طق مجننلا علطام مالسا|هيلع هلوق هنمو املع بلاغ مسا هناف ايرثأا امامحنلاب دارملاو كلذ

 هللاهمحر ىلاهسلا لاقو ءاملعلا قافتاب ايرْثلا محنلاب ديرب عفرالا ىت ةهاعلا نم ضرالا

 نك اوك ييسر خه لو ير طلطلعا علطت ان ال لما ةيلأبو اضيا مجنلاب ايرثلا فرعتو

 هيلع هللاىلص هللا لوسرناو ايك وك رسشع اننثا امنا ةقيقحلا ىفو هنافخل اهل. عباسلا ىريداكي الو

 ةرهاظ مجنا ةعيس ىهو ىناعملا نيعءىف لاقو هرصيىف هللا اهلعج ةوقلا اهلك اهارب ناك مو

 اناخلاو ايلا" ءامسلا ف محلا نسحا لوشو اهلك سيرقتناكو راصإالا ه نحتع عباسلاو

 5 هيكذ ىعارلا ىنتبا يب هيدغ مجنلا عاط
 د
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| 

 رخؤل ناك اعاو مو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلع اضرف دحوملا ناك ريقفلا لوش ٠ الف أ ْ

 5 رن رهجو ملل-و هلع هللا ىبصهللال وسر اهم نلعا ةوارتف كاوا حالا ةروس 44 مجنلاو 9 |

 كلذ لعف مهضعب اعبح كلذ اولعف اونوكي نأ عئامال لاعب دقو فلخ نب ةيما تحمدصو |
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 ىلع لد ةياالاىفو ردفلا ةالص موحنلا رابدأ و نوءاشعلا ةالص لالا نم حيستلا لبقو |

 موجتلاريدا اعاو موحتلا يدا امدعب رحفلا مك رت نما هال لضقأ رحفلا ةالص ريخأت نا
 لبق نيتمكرلا ىنعي موجالا رابدا نيرسفملا نثك :!::لاقو ارتي ىف تنللا اونا .هلاق نفسي اه ادعي

 ةنس ىا رجفلا اتمكر ثيدحلا ىفو حبصلا ءوضب مودنلا ريدت نيح كلذؤ ردفلا ةالص
 نيح كلذو مهلوقىف ريقفلال وش ٠ امهاون' مظع نايب هيفو اف امو ايندلا نم ريخ حببصلا

 ريخأتلاف ةحجرت ثيداحالا نالت قولا لواىف اهم ىنأي هنا رجفلا ةئسىف ةئسلا نال رظن لا
 اعاو كاذ ذا رايدا موحالل سيلو ىبفاشلا تقو وه امنقو لواو حوج م ضرفلا برق ىلا

 موقت نيح كيرا صالخالاب ةبوت.كملا لص هرس سدق لبس لاقو ادج رافسالا دنع كلذ
 تواقالا لكىف كظفحو كرب نع لفغي النه رك ذ نع ءاسم الو احاص لفغت الو اهلا

 بدلا هل فم المو درك ذلا ىلع هتمواادم للا :ريشي» لا مضساو# هلوق؛ا ةبمحتلا :تالالوأتلا قو
 نأ, نيرملا | تدازئوصلوم ابكلملاوضمب..كاقااف :ةرويدر ا مفي سايطنىاتنع دقوا ءايعنا زاثلل]و

 هللاىلص هلوق ىلا رظناو هل ةمعو خبشال امادختسا كلذىف ناف كلابف ىنلعجا هخبشل لوش

 دوحسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنعا لئاسلل لاق ثيح ةنطلا ىف كتقفاىم كلأسا هل لاق نم مسوهيلع

 نيكلاسلا قيرطىف حتتفلا ىلع هعدش بجاو ةضايرلا معف ةحارلا نم دصقام ريغ ىلا هلو>ف

 راوية لل هلورخبا ع موشال نأ كاع نيرا با قو ىهتنا مكح ملع هللاو نيبوذجلاال

 كلذ وناةف وعم د ننللا رخل  جاضسز ا هاذ لدن نخل يونان ورشا ع عمط نمو هلوا

 احالاض:/رتؤلا ,نالزاماو تقولاةانلاذ ف ةكبتالملا_ دونت زم زك وال اما قيللا نخل ىلأ* تالا

 ةروسلا هَ مخ ىفواه ريخاتو ءاشعلا نع اهلصف بسانو مالا دعل جارعملا ةإءلالوا مالسلا هيلع

 رارسالان هو 2 دّسسالاو ءاهنالا نسح ند اضيا محنلاب هيل الا ةزؤوحلا حاتتفاو موحنلاب

 قيقحتلا لها ىلع حب الام

 فلاو ة ةئامو 1 عواف ةمودل 3 رثلا بحر رخلو ىف وغلا هللا نوت رواجلاب ةالوتاتم |

 نوتدسو نات 1 2-1 امو 1 محلا ة هروس

 م ميجرلا نمحرلا ا 0

 غلب امو ةوينلا نم ةسماخلا ةنسلانم ناضمر رهشىف تازن نوعمتسي نوك رششملا و مرحلاىف |

 ةياورىفبهل ىبا ريع يالا ولتاو لوك تكفا نونمؤملا هءعم دوعس ةدحسلا مالسلا هيلع

 ةريغملا نب ديلولا كلذ ناك ةياورىف اذه ىنيفكي لاقو هتبج ىلا بارت نه ةنفح عفر هناف

 ةياور ىفو دوحسلا ىلع ردّشال اريبك اذيش ناك هبال هيلع دحسف هتبج ىلا ابارت عفر هناف

 نعلقنام كلذ فااخم الو ٍبهل وبا اربكت كلذ لعف نمو ازجت كلذ لعف مهضعبو اربكت

 (نباد



 روطلا ةروس © © ٠١١

 ليللاب ةيرختولا تلخاطفةكفت قيروط قا تانكلا ةراطا نيدق ضاروفسا/:كاقور انقاجاز وهف كاوا

 «علاطن# كليك نييبا تاوحب ناف تبا فتاه ف فتهف تفخف 1 معمم 35 2

 نيج ةروسلا رخآ ىلا وهاالا هال عدلا قرح زيمطلإ ةؤاوم رخاذجاباا كلف اوقاو .كلارلم

 هب هللالكو ىسمي ني اهأرق اذا كلذكو هنوسرحب كلم فلا نيعبس هب هللا لكو حبصي

 بييلاوهللابابح انه صاوخلانا ببسب كلذ نوكي نأل متو هنوسرحب كلم فلانيعبس
 كلم فلا نوعبس حابص لك مالسلا هيلع ىلا ربق ىلع لزني هنا ىور اك هبيبح سرح

 قيليال امع ىلاعت ههزن ىا ه# حبسو 8 ةمايقلا مون. ىلا اذكهو نولوالا لعفب مك حابصلا
 ىانم ه6 موش نيح ه8 رصحلل ةتئافلا هلامعن ىلع ه كير دمحم هه استلم كنوك لاح هب

 كدمحنو مهللا كتاحبسكساحت نم موق نيح لق ىا ءاطعو ريبج نبا ديعس لاق تشق ماقم

 كلذ ريغ ناك نا و اناسحا تددزا اريخ ساجملا كلذ ناك ناف هدمحم استلم هللا حبس ىا

 ساج نم لسو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق لاق هنع هّللاوضر ةريره ىنا نعو هل ةرافك ناك

 الا هلاالنأ دهشأ كدمحم و مهللا كناحبس موه نا لبق لاقف مهغال ىتح مالكلا تاوصا |
 نه ىنعي هلرفغ دقف بيرقلا حتف ىفو امهنب. امل ةرافك ناك كيلا بوتاو كرفغتسا .تنأ
 لفرز ةالضلا ىلا :تّقالذا عِسرلاو كاحضلا لاقو ةيبغلاك داي قل جملنح ملام رئاغصلا

 هللا نيود ىكلالاقو كريغ هلاالو كد لاعتو كمسا كرايثو كدمحم و مهللا كناحبس

 هبا مح نا مصام نع ىور امل ةالصلا ىف لخدي نأ ىلا شارفلا نم موه نيح ناسللاب

 ناك تلاقف ىلإلا مايق مالسلاةيلع هللالوسر حتت .ىت ىأب اع هللاىضر ةشئاه تلأس لآ

 ىوذءملا 6 ارعملاوه ةالصلاو ج 7 ارعملا نامز لدالا نياق رقفلا لوش .٠ لعفلا ك1 هعدش ١

 حاصلا رقال هيف مالسلا هيلع هجارعم ناك تقولا كلذ فرعدل وسانلا ةلفغ نيح هفوجىف

 ةريثك صاوخ :هلامم ىلع الا رخسلا ناك ناوتاجاحلل سوفنلا ضعب .ظقتسيدق هيرقىفنال

 حابصلا ءوضب اهتيبَع ىاىلبللا رخا نم اهرابيدا تقوو ىنعملاو علط ىا امو اموت محن لاه

 ٍْ ثالث ريل اةاطتعاا نا ملعلا ملمسلا 0 دوعالاق نم نأ ملسوهيلع هلل | ىل لا لوسر نع |

 | ىلا هب نولعفيف مهريغ افلا نوعبس لزني مث ءاسملا ىلا هنوظفحمو هيلع مهتحنجا نوبرضيو

 | طالتخا و حببقلا ”ىبدرلا مالكلا ةلمهملا ءاطلاو ةمجحا نيغلاب وهو هطغل هيف ثكف اسلحي

 | علاطلا نك وكيلا وهو ميس عسا موحتنلاو ردا ردصمه ةزدهلا بيكم 4 موحبالا رابداو ©

 | مهللا لوب نا نيقدأو خيض/الذا» ؟ييخنايارإع اصيتشا) ١ لاتف. ردشلا(قيحوطلا هجر

 | كلهن الف انيلع كتردش انمحراو ماربال ىذلا كنكرب اظفحاو ماننال. ىلا كنب انسرجا
 ظ

 | دارفا # هحبسف لبالان مو قه ةمايقلا مون ماقملا قيضنم ذوعتيو ىنفاعو ىنقزراو ىندهاو

 | هب وأبي م ءايرلا نع دعلاو سفنلا ىلع ىف نشا هيف ةدامعلا نال ةالصلاو حيستلاب لدالا ضع

 ا ىا ماين سانلاو لسالاب لاهل هج أرعم َّى مال_بلا هيلع هللال وسرت ىقحتلي نأ كأوأ نق



 ه©ج ٠٠١ #8 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 دوسا اهفارطا كمي ران نم ةلسلس هقثع ىفو ضرالانم جرخ هنا ردبىف هعرصم بناجىف
 باذعىف ةاضعلالاوحافالتخاو ديدش نذجحم ضرالاىف دوسالاهلخدا تح ءاملان طي وهو

 عمسو هنع هزتتلا نم دب الف لولاىف ربقلا باذع رثك او مهصاعم فالتخا بسحم ربقلا

 لوشو وعدي مالسلا هيلع ناكوسنالاو نجلانم لقعينم عمسي مل اعاو ربقلا باذع مئاهلا

 ةنقف نمو تامملاو ايلا ةنتف نمو رانا باذع نمو ربقلا باذع نم كب ذوعا ىنا مهلا

 طابرلا لوالا ءايشا ةمح هياذعو هتنتفو ربقلا لاوها:نمه نمؤملا ىجع و لاجدلا حيسملا

 كلملا ةزوس ثلاثلاو ٠ هللال بسيف لتّش ناب ةداهشلا ىلاثلاو ٠ ةليلو امون ولو هللال بسيف

 دارملاو هريقف بذعيال هاف انوطبم توملا عبارلاو ٠ ناتفلا هرضي ل ةليل لك اهأرقنم ناف
 ةمجلا موب تامنم ثيدحلا ىف تقولا سماخلاو ٠ قالطتسالاو لاهسالا بحاص نوطبملاب
 انامجمو للخلا نم انظفحمو للزلا نم انمصعي نأ هناحبس هللا لأسن ربقلا ةنتف قو ةمجللا ةليلوا

 نيالا ىنلا هاج نيبم لضفو هنم ةمحرب توملادنع انرشبو نينم  الانم ةماسلاو ربقلاىف

 دوعوملا مهموتإ ىلا مهلاهماب « كير محل ربصاو 0 نيبرقملا ةكئالملاو نيلسرملا ءاس الاو

 لوَش ٠ نوركمي ام قضفىف 5 الو ريادشلاو نازحالا ةاساقم عم مهيب هيف كياشاو

 سمالل اليهست مهئافجو رافكلاىذ لال همكحل ريصلاب مالسلا هيلع هببن ىلاعت هللايصا ربقفلا

 اربص هل ربصلا ناك ناو ءافخلاو ىذالل ريصلاىف تسيل ةوالح همكحل ربصلاىف نال هيلع

 عججو ك'الكنو كبقارت ثيحح انتيامح و اظفحىف ىا « اننيعأب كناف » فرعاف مكحلل

 نيب توافتلل اراهظا هبامسا ةزكيو ظفحلاىف ءانتعالا ةياغب ناذيالا و ريمضلا عم نيعلا

 ةمحنلا تاليوأتلا فو ىنيعىلع عنصتلو لاق اك ريمضلاو نيءلا هيف درفاثيح ملكلاو بيلا

 تربص نا نكلو ربصت مل ناو تربص نا ىلزالا انمكح ريغتبال هنافلزالا ىف كل مكحال ئا

 انماكحال ربصلا ىلع كنيمن اننعأب كلافباسح ريغي نيرباصلا باو“ تيزج دقف ىئاضق ىلع
 كير هلوق رك ذ ىلقبلل ناببلا سمئا,ع ىفو هّللاب الا ربص امو ربصاو ىلاعت :لاق مك ةيلزالا

 لَم املو ربصلاب ءرما كلذلو ةقشملا ةلا- ىضت# ةلاسرلاو ةيدوعلا ةقرفت ماقمىف هنال ةسغلاب

 ريغلاو جاجوعالا نم كظفحت ىا اننيعأب كاف هلودب ةدهاشملا ىلا ةببغلا نم هلقن لاخلا هيلع
 تافصلا نوبع عيمجم كارت نحو انيف انلانب امقتسسم ريصت ىتح كيلع انماكحا نايرجىف

 ىتح اه كسسرحم كل ةسارحو كيلا اقوش كيلا اهب رظنن قشملاو ةبحلا تعنب تاذلاو |
 انتبححم نورع عضاومىف كلاف انرهق قراوط كلنع اهم عفرتو انع ناندحلانم اهريغ كريغيال |

 نمونؤملانم فرشا هوجولاف سيلو نيعالا ركذ فيك رظنا انفطل فانك اىف تنأو

 ماقتسا هدهاشمىف ناك نمو هيدهاش٠ىف ناك هظفحىف ناك نمو هظفحىف ناك هللاب نصتحا

 شيع هعم شاع هاوس امش عطا نمو هاوس امج عطنا هيلا لصو نمو هيلا لصوو هعم
 دسالان ا قحسا ابأ اب سانلا هانأف . رس سدق مهدا نب مهاربا عمانك مهضعب لاق نيينابرلا

 'ىشب انيف ترما تنك نا ثراحلا ابأاب هل لاقو دسالاىلا مهارباىنأف انَم رط ىلع فقو

 ةهمهلاو مهمهب وهو دس الا ربدأف انقرطنع حنتف يا را و عيت اناعبق

 )ديدر )



 رؤلفلا6 ةَاَرَوْلع ه<ه2 ٠١6 55ج

 انراصنا تركس امنا اولاقل نيعلاب اودهاش ىتح ءامملا نه

 رومأم لاتقب زونه هك ناشيا اب نكم برح ىنعي ناشيا زا رادب تسد سب هي معرذف

 هناعم دلل هك ىقو ان ةيسرافلابو آوُنساَعِل # اوقالي ىتح © زاذكب ناشيأتافاكمو قس

 كاله ة.سرافلابو نوكلبي ىا # نوقعصي هيف ىذلا # فرظال هب لوعفم 6 مهمون ©
 لاق هتكلهاو هتناما هتقعصا نهوا ةقعاصلا هتقعص نم لوعفملل ءانبلا ىلع وهو دنوش هدرك
 نءو تاومسلاىف نم قعصف ىلاعت هلوقو هيلع ىشع ةقعد اهكتلاب لجرلا قعص راتخلاىف

 الذا لبق مث ىلوالا ةخفنلاال ردب مون لتقلاب ةقعصلا مهيصي مون وهو تام ىا ضرالاىف

 روك ذملا حارتقالا نع باوحلانم دوصقملا خيشلا نبالاق ذئنيح ايح ناك نم الا اهب قصي

 | مانبجاول ىتح ةرباكملاو دانءللالاسيل كلذ مهنعط ناو نوتوهبم ةجحلابنوبولغم مهما نايس
 | هلوق هيلع تتر كلذإف ةراكمللاو دانعءلا ىلع ىنّسام الا منه رهظي مهتاح تقم عيمج ىف

 ا ةيسرافلابو ناذعلا درفىف ءانعالا نم 2 ىا 7 ع مديل مع ىنغيال مول ل ءافلاب مج رذد ا

 لدب وهو ٠ باذع زا ار ىزيج نايا ركم ناشيا زا درادن زابو .دنكن عفن هك ىزور

 هي اوملظ نيذلل ناو ©مهنعباذعلا عفرىف ريغلا ةهج ن١ #4 نورصنب مهالو 8 مهءوب نم
 هوق الام ريغ # كلذ نود © رخآ ه6 اباذع فه هباضاو لهج ىنا ةماظلا ءالؤهل ناو ىا

 هءارو وا ناخادلا ةروسىف سك نينس عبس مهماصا ىذلا طحقلا وهو هلق ىا لتقلانم
 نا 6 نوملعيال محرثك ١ نكلو» ةررخ لا ةكاذه وو خو هذتب ااماوتر فلا لماذخ وها

 ملعي نه مهْنم ناىلا ةراشاهيفو الصا ًايغنوملعي الوا مهتلفغو مهلهج طرفل رك ذ اك ىمالا
 | لصحم نأ لقاعلاىلعف ءاوس لهالاولماعلا ريغلا ملاعلاف:ادانع رفكلا ىلع رصي امناو كلذ

 نه جاتحتام لثم هنه جاتحت ملع ناملع ماعلا رابكلا ضعي لاق اه لمحيو ةرخ الا مولع

 الف ةيعرشلا ماكحالا ملع وهو هه ةجالا ردق ىلع راصتقالا و داصتقالا ىنخيف توقلا

 لاوحالاب وه 1١ مولعلا كلت قلعت ناف تقولاىف هللا ةجاحلا سام. ردّشب الا هنف رظنلا ىتش

 ةماّقلا * نطاومو وهللاب قلعتملا غلا وهو هدلع فقوي دح 4 ا ماعو ربغال ايندلاىف ةمقا ولا

 هسقْس ىلاعت قحلا نال هب ىتلي اع نطوم لكل دادعتسالا ىلا اهم ملاعلا ئدّؤي اهطاوع ملاذا

 نوكأ لقاعلا نانالل ىف لصفلا خر وهآو طئاسولا عافنر راب مولا كلذىف نلاطملا وه

 | هثم بلطي هنا معي وبا هع جد م تورم هو ا

 | ةذهاشم و انانع اذه سبلو

 | ربقلا باذع ان ةباالاىفو ىهتنا هللاب ملاب ةماقلا نطاوم لع انشأ اذهلف اف باوجلا

 أ فاصولا لج لقعلا نه هلعحمو ءلا ةانحلا دربو هربق ىف فلكم د.علا نى ىلاعت هللا ناف

 ا ةمارك نم ل دع امو هبر نم ا مهو هب تح امو هع لاسنام لعل هيلع شاع ىذلا.

 هريقىف ثدملا ةتش مالا هياع ربخا امل هنع هللاىضر باطقلا نب رمع لاق دقلو نا وهو

 امهكيفك ١ اذا لاق مم لاق ىلقع ىلا عجربأ هللالوسراي ناكلملا اهو ريكنو ركنم لاؤسو

 0-2 نهوةدحلملاتركناو اما امكبر نش هللا ىنر انا امهللوقاو امهنل ًاسالوالأسنئا هللاو

 لهج وبا ىؤردقو ةقيقح هل. سدا هناو ركل“ ا فداه“ بهذع نييءالسالا نم
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 - ندلاهل نما لاَش ميرغلاو مرغملا 57 ةنةتياتجب كغ ]عك نه هلامز ةلاز اكان ونام |

 | كتومش ال كلذلف اهوشْؤ ا قار كت شزافلابولْمِتلا نولجم ه4 نولقثم 82 ىهتنا نيدلا هلع نملو

 اندلاب عابسال نيدلاو الصا مهل رذعال ىنعي

 نانب دشورفيه بداو ىلع 1ك ذا ةاطاناد ويشد سلوبنكتشا إو

 ةددعتم عضاوم ىف هقيَت# قيس دقو هللاىلع الا ىرجا نا لاق ا ىللاعت هللاىلع رجالاف

 ىتح هيفام 46 نوبتكي مهف 98 بوبغلا هف تدثملا ظوفحللا حوللا ىا ه« بيغلا مهدنع ماه

 زب ءاك ناؤإر دال سرور يعي نابت هش اذ( (قعاكلا ا "لاقو ز»تاينااقاد وهن كلذ ىفااوكتخ

 دو دهاوخ كوت توهم 5ك تاامكالا تكلطاب: كفتاو تاق: سا زا مالسلا هءلع نيمغس

 اوديكي نأ كلذ عم نديريو ةدشافلا تالاقملا هذه نوفتكيال ىا 6 ادكك نوديرب ماه
 سبيحلاولتقلاب مهركمو ةودنلارادىف مالسلا هيلع هللالوسرب مهدبك وهو ةءاساو اديك كي

 احيبقوا انسح هسفن ىف ناك ٠ ه لزننم ءوسي ىذلاصالاوه دبكلا ناف جارخالاو

 تورت ركاكللا مهضعب لاقو راكنالل هيلع فوطعملا ىفو ريرقتلل فوطعملاف ماهفتسالاف

 هللانموةثيسلا ةليخلا قالا نم وهو ةيفخ ريغلا ةرضم ةدارا ديكلاتافرعتلاىفو لامت>الا
 ناف :بغلاب راخالا نم هنا نضهاظلا ىفملا ىدعس لاقو ىلا لامعا ةازاحل قحلا,"نيبدتلا
 كلت ىف روطلا لوزن نكلف لبق ناف ةرجحهلا ةليل هءوقو ناكيديكلا كلذو ةيكم ةروسلا

 اهريغ و كلملا كرات ةكمب اهدعب لزت هنا امهنع هللاوضر سابع نا نع تيندق انلق ةملالا
 مهدك مم قي نيذلا مه ىا ىفاضا رصقلا 6 نوديكملا ماورفك نيذلاف ل» ولسا هم

 افاسو ةححم العفو الوق مهلع كفلاغلا رفظملاهناف هوديكي اناءاوق وأ نءال هلابو ممماع دوعيوا

 دنع ىنعي لتقلا نم ردد موب عيال ام دارملاو هتدكف هندباك نم ديكلا ىف نوبولغلا مهوا

 ةرجهلا نم ةيناثلاىفتناك ردب ةوزنغ ناف ةرشع سؤ ىهو ما ةلك ةدع اهتدع نيئس ءاهتنا
 هللا ناحبس قي هءاذعنم مهسرحبو مهنيعب 6 هللاربغ هلا مهل ماؤه ةوبلا نهد ريشعةسماخلا ىهو

 هنركرتتي امندك 2و عاوا قي راتب اف ميدو نع ىا»ةهتنوك وشب امع 9» ىلاعت ههزت

 نيانلا: اذكاوأ نذقم كاملا و::لوضوم ااه

 دنز ناس هج تكرش مد ىمك شتدحواب ٠ كرش رابغ دنيشنن شتزع ليذ رب
 ديرك قاد عنزلخ ا يقثآ»ا خيفلاك: كتيلاع بأ ؟ازرب لادم ندم راولا ..ةيدنكفا ناك ع

 ةعطق ىناعملا نيعىفو مهيبذعتا مهملع 6 اطقاس ءامسلا نه قه ةعطق ىا هي افسك اور ناو ©

 لساوطافلا رو افا و نقكلاك<ةظعتلا وجو "لضشكتلا'نم- اخت ادنانعواالاؤتلا ا! قمؤوا تادنلا نم
 ةفلاكلااو قانكللا:للقو راتخلا فو فسكو فك عمجاو هقملااف ةلمقل وامتكتلاب ةقدككلا

 ىا بك ارتمواظيلغ 3 ور باحس ف مهدانعو مهايغط طرف نم 6 اولوَش #8 دحاو

 اولاقل افسك انيلع تحيز امك ءامسلا طقستوا اولاق امسح مهءاع هانطقساوا ثم نايغفطىف مه

 باذءالطقاس فسك هنا اوقدصي ملو انرطع ضعب ىلع اهضعب ىلا ىا ؟ ار باحس اذه

 اباب مهملع !نحتفولو ىلاعت لاق ام اهب اونمؤيال ةيا لك اوري ناو مهنا ىنعي ةئاساالافد |

 2نم)



 روطلا ةروس- ه8 © ٠٠١

 ندش ناكىب ناهالاوىلاعت هتدابعنع اوضرعأ امل الاو 'ولاق امي نينقو» هريغرم*و .هللا اولاق

 هزرحالاملا نزخ لاقي نزخلاناكم وهو رسكتلاب ةنازخ غم  كبرنئ ازخ مه-ذع ما ©
 ةوبنلا اوقزرب ىتح هتمحر و هقزر نئازخ ىا فاضملا فذح ىلع وهو ةنازخلا ىف هلعجو

 تضتقانماهلاوزاتخم:ىخ هتمكحو هملعن ا زخ مهدنعا: ىا.اًؤاش نع اهوكسمو اًؤاعْنِم

 'اًواش امفيك اهنوريدي رومالا ىلع نوبلاغلا ىا 6 نورطيسملا مم ما  هرابتخا ةمكحلا

 بابرالا ىا ىناعملا نيعفو مهيشمو مهدارا ىلع رومالا اونيبو ةسوبرلا ما اوريدب ىتح |
 اطخ هيلع طلسملل طخم هناك رطسلانم اًؤواشام ىلع مهورتحبف سانلا ىلع نوطلسملا

 هنهمو دخن سغا:تخجم  نوكيال. ىذلا:سهاقلا..ظلسملا :نطتسملارارسالا تثكت قوي هزواجال

 طخلاوريغو رحشلاوباتكلا ”ىشلانم فصلا رطسلاو طلستملاو ظفاهلا بقرلا رطيسملا

 يي لس ميل ماؤط رطيست رطيصتو رطسلا كرحنو داصلاب رطصلاو لكلا ىف كرحو ةباتكلاو

 بغارلالاق ديور ناهمانالي_ نادي دكا ىناي درع تلسا رئاقإا»:لسابأا ةيسرافلابو ءامسلا ىلا بوصنم

 ىلا هب لصوس امل امسا لعج م ةمالسلا هب ىج ريف ةلاعلا ةنكمالا ىلإ هب لصوام حلا

 اذار عوام عييمج ةيلقعلا تالامحالا نم لطبا ال خيشلا نبا لاق ببسلاك عبفر ”ىش لك

 رهظا وهو ىلاعت هنم عامسلا و ةدهادملا الآ مهل قبب م مهراكنا و مهببذكت هيلع ١ !اونم

 أ دوعصلا ىنعم نوعمتسي نهوض و هف نوعمتسي © مس مهلأ لب . لاقو مهم مكهف ةلاحتما |

 نيدعاص نوعمتس ىا نوعمتس لعاف نم لاح وه فوذحم قلعت» هيفو ىفب لمعتساف

 ملع نم مهلا ىحوب امو ةكئالملا مالك ىلا ىا فوذحم نوعمتسي لوعفمو مللا كلذىف

 مهعامطا ام نوقاعيو بيغلاب امحر اهفنولوةّس ىلا روهالا نم ناك وهام اوملعي تحب يغلا

 ١ 6# تأياف ف اهلع ىا لخنلا عوذج ىف هلوقك هيلع ىا هيف رارسالا فشك ىفو ةغرافلا
 هكناشيا ٌهدنونش 6 مهعمتسم » زيحعت ما وهو ةيدعتلل ف الا ءايلاف ٠ دراس هك دياس سب

 هعاّمما قدصت ةحضاو ةححم # نيبم ناطلسب © دندينش بيغ ماغيبو دنتفرب نامما رب

 © نونبلا مكلوتانبلا هل ما ىو عامما قدصر, بشاب ءاوك هك نشور قمح ةيسرافلاو

 نأب ناذياو مهل وقعا كيك رثو مهل هيف_ستوا نوهركيام هللا ولعج ثبح مهيلع راكتا اذه

 | ىلع علطتلاو توكلملا ملاع ىلا هحورب قرتلانع الضف ءالقعلا نم دعي داكيال هبأر اذه نه

 هسفنل ىضري الام :هل :لعج نأب بهم الاح .نودا .هقلاخ .لعج نم نا.كلذو.:ةيغلا:وارتمالا
 هنم دعبتسيمل هناف مظك وهو ادوسم ههجو لظ ىثالاب مهدحا رشثب اذاو ىلاعت لاق اك

 راكنالا نم ةعطقأملا ما ىفام ديدشتل باطخلا ىلا تافالالاو ءاقْلا تالءةملا كلت لاثما

 لب ىا مهنع ضارعاو مالسلا هيلع هباطخ ىلا عوجر # ارجا مهلأست ماوه خيوتلاو

 مم »كلذ لجال # مهف 8©دندش هدز ناوانان ةلاسرلا غابت ىلع ارجا مهل أسنأ
 مرغملا فاشكلاىفو ردقم فاضملاو مرغلا ىنعم ىميم ردصم مرغملاف ةحداف ةماسغ مالا نم

 مرغلا تادرفملاىفو هؤادا مزليام مرفملا نمحرلا حتفلاىفو هيلع سيلام ناسنالا مزتلي نا



 فيك اهنالطب دحا ىلع قخمالىتلا .ليطاب الا هذه هنوءرب مهداتعو مهرفكلف داشرالاىفو |

 اوةلخ ما 92 ىلاعت هللا نوديعيال كلذإف موف ال ه6 نوقلاخلا مه ماو 0 دو |

 ىفنعل ىزيح ىف نقال ا كا دون ايا ( ىنثاكلا لاقو ) ةيدسلل ن 0 ر>و ةدامع نم |

 هع ” هج نورشعلاو عباسلا ء ءزجلا
 يي رب ب

 ظ © نوغاط موق 2 ما له باكلا نم اي كنف الاو ةءو سم كلن اف نح ىقلخ كل ناك ناو الصا

 ا اهساذتكتإلا واكشأإلا لوح نوموحم ال قحلا روهظ َّمَه دانعلاو ةراكملا ف دودحلا نوزواحم |

 خيشلا نءا لاق نونظلاولوقعلا ةرئاد نع ةحراخلا تيذاك"الا نم نولوشام نولوش كلذلو

 نال ةيلسااىف غلباو لقعلا ناصّمن نم مذلاىف لخدا هنال مهايغطنم كلذ لبال لبق 2

 اركنم هنوكىف غلبا وهام ىلاقرت وه هك هلوقت نولوش ما هيضغب ءاب دقف هللا ىلع ىنط نم
 هللادنع نم هنا لو مث هسفن ءاقلتنم نآ ءرقلا قلتخي هنأ مالسلا هيلع هيلا اوبسني نأ وهو
 ناءرقلا قلتخا ىنعملاو يذكلاىف الا لمعتسي الو لوقلا فاكت لوقتلاو هيلع ءارتفا

 ممولق ىلع متخ هللانال ةتبلا هي نونمؤيال لب » اومعز اك ىمأ الا سيلو هسفن ءاقلتنم

 ىفو مجعلاو برعلانم مالا ةفاك هنع زج اب ىنأ برعلانم دحاو الا هللالوسر اموال
 ثيدحب اون ايلف ف هضقانتو مهلوقنالطب نوملعي مهنا ىلا ةراشا دانعلا ىلع اينبمكلذ نوك

 لوقتو ةلاسرلا ىعدا ىعاشوا نونحموا نهاك هنا نم اومعز مك ىمالا ناك اذا ىا #« هلثم

 مظنلا ثيح نه اهم لقتسا ىتلا توعنلا ىف ناءرقلا لثم مالكب اوتأ,لف هسفن دنعنم ناهرقلا

 ريمضلا نوكيف نيوتتلاب هلثم ثيدحم ناءرقلا ىف روهشملا ةلمكتلاىف لاق ىندملا ثيح نمو

 ريمضلا نوكف ةفاضالاب هلثم ثيدحي أرق هنا ىردحجلانع ( ىورو ) ناءرقلا ىلا اعجار

 ىعدتسي كلذىف مهقدصناف اومعز مف 6 نيقداص اوناك نا ِ مالسلا هيلع ىنلا ىلا اعجار

 مهبام عم ةيبرعلا و ةيرشلاىف ةلاولا هلع هل 5 اشم ةيضشه هلثع نابثالا ىلع مهردق

 ظف-ىف ةغلابملاو زثنلاو مظنلا بيلاس“ ال ةلوأ ملأ: ةاككو ناعشالاو نامتكا:ةسرامملا ,اوظ نم

 مالا ىعاودو هب ناينالا تابجوم ن٠ 'ىشلا ىلع ةردقلا ناىف بير الو مايالاو عئاقولا

 الو هانعم قلعتسوا هتغالبو هتحاصف ثيح نه مظنلاب قلعتي نأ اما زاعتالا نا ملعاو ٠ كلذب

 ايبسع انا ءرق ىلاعت لاق مهظافلا هظافلاو برعلا ظافلا هتدام ناف هتدام ثيحنم هب قلعتي

 عيمج نم زجعمنا ءرقلاو مهمالك ه. نومظننام نيعنم مظنم هناو رمصنعلا داحمأ ىلع اهبنت
 زاجبا اهجو رشع ىاىف لامكلا دح هغولس ءاغلبلا ةيطخ نم زيمتمو ىنعمو اظفل هوجولا

 ا كانالا لصاوفو تاملكلاو كواورلا مؤالتو ةعيدللا 2نادجس الو قرغلا هيذثتلاو طفللا

 ءامسالا ف ةغلاملاو رارسالاو مكحلا نيمضتولاوحالاو صصقلا فيرعتو ظافلالا سناحتو

 ناك امع رابخالاو باسالاو لاصملا ديه وضارغالاو دصاقملاىف نابلا نسحو لاءفالاو

 3 اوردقو اونادحا ما ىا ةياغلا ءادتنال ع نم 6 ىث ريغنم اوقلخ ماوه نودي اهو

 لوثال لحل نهاو 1+ ما لقو 0 ربع نه بيحعلا لجتلازو# مديبلا ىدقلا

 لقعت لتفاعل هب هش هداز ناسدا زادنا ندا ناش م57 كنا داض زدامو“رذن ن

 (١ ضرالاو تاومسلا قلخو مكقلخ ءنرم ااقاتسا اذا "قا 3 نونقوال لب ضرالاو تاومدلا

 ) قلوا 



 ' مص جو ع مس حصسماوا ع م ع ص حم و م

 روطلا ةروس 2 ع؟ءمأ 52

 توه عكف نايبصلا 55 53 كلذو اباش هونأ تاه 53 توما عاجوأ رظتن وا 0

 35 6 جرام هر فاك اننا لكوني الجاز ني اج نئالؤصاجتل مب

 ا ناريسفتلا ىفءاحو مهك الهاب ةعرك ةدّع هيفو ىهَسا هلوصحوا هلاوز رظشإ اصاوا اصخروا

 ءارر زال ضع ْنأ اننا ف عقو دقو حسو هيلع ىلاعت هللا ىلك هللال وسر لق اونام مهعيج

 | لتقو لتق ثدح الئاه.اك اله هلق كلهف هكلااله رظنا ناكو هالجأف ءالوالا ضعب ناها

 أ ىسللا علع لكروت او هللا كلل :قاخعا, .ةروعدو قوم الاوفر: صيت اةيملار دو اكيغ ارتي اذلا ف ور فروزن
 | هللاهاضقام ىلع ىرجم لكذا نيدود رملاو نيلوقملا ىف هماكحال ملستلاو هدابعىلع ىرخم امف

 | وهام مهف و ةضقانتملا ةغئازلا لاوقالا هذه مههوفت عد ىا ه6 مهمالحا معرمأت ماؤه
 سلو بغارلا لاق لوقعلا مالحالاو زييعلا لهانم اوسيل ءاهفس مها وهو كلذنه حبقا

 | سفنلا طبذ ماطاولقعلا تابسمنم هنوكل كلذب هورسف نكل لقعلا وه ةقرقحلا يف محلا
 | اد قوكي 7 ناف لاقملاىف ضقانتلا اذه ىا اذه 0 بضغلا ناحع.ه نع علال

 ا قسم نوزوم مالكوذ نعاشلاو ءكف لخ هلقع ىلع خم نونحلاو رومالاىف رظن ةقدو ةنطق

 |, ضقانتلا. ىلا: اتا دا نعي زاحب كلذي.| مالحالا ساو دجاو»ىفءال وج عمتجم فيكف لحم

 ةص) [مالتخالا تاع ةئاالزان انا تنعي امكن ىلإ كيسان كتالضا ىلوقك ةييشلا قديش

 ا ةمقلا 2 تعج اهفعضلو ازاجم ع مولحلا ب تلعج نئاروكلا ىفو هد 5 ا ةراتتشإلا لع

 كَم هاي ةانالا رمكلاب ما و مالحا كاد ايؤرلا نيببضيو 5 لا 0 لاق

 | نم قملا ةف رغم | 0 530 هللا راف ىهلاو 1 لها نوعدب شارف

 لوقعلاب هللا مهفصو دقو اونمؤي مل كموقلابام هنع هللا ىضر صاعلا نيو رمعل ىلقولطابلا

 هل لاق لقعلا قلخ امل هللا نا ربخاىفو قفوتلا اهمحصي مل ىا هللا اهداك لوقع كلت لاقف

 اك تشي 7 تشل ىوب تعكر عب .٠ لقأف لقا هل لاق مْ ردأف ردا

 ىطعا كيو ديعا كي كنم ىلع مرك ١ اقلخ قلخا مل ىناف ٠ درك زاب ىور نك ذاب ىور

 هل ليقف هتعاسنء بقوعف بحعلا هلخادت كلذ هل لاق امل ىنرغملا هللاددع ونا لاق ذخا كيو

 لاق ىنالا موتنال ىذلا انأ لاق تنانم لاقف هنم نسحا وهام ىلا رظن تفتلا املف تفتلا

 ( ىوتثللافو ) قيفوتلا لاق تنأ نمو
 ار مشخ دءاشن كك تبحم زج .. ار مشج دياشك ىك تيانع 5

 داشرلاب معا هللاو ناهج رد ٠ دابم ارسك دوخ قيفوت ىف دهج

 نالف نبا فلخ نب ةيءا نب ناوفص ابا لاقف لحر ىلع رذف ةبما نب ناوفص نا ىور

 | بابف تلقام كما كتلك, لاقءاخ املف" يضعو. هللا لسرافرهتغ ةلقغزرا# اربع كلذ غيب

 كلا ناف :لكقعب كل, ناك نا و اهدك رشلل ناف ىوش كل, ناك نا :نب م هاتفي لكتب ناب نيج
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 رخاواف نعاشلاو.رءشلا:ىعم. قبس دقو ناش وه ىا # ىعاش قع هلهجت هملع عم تنا

 ه2 ٠٠١ نورشءااو مباسا١ ءزجلا

 خبات داخليا قع هانز هلا وحأ# ةباطاخ حزانش7قوزوملا#مامالا_ لاق, الصف“ .ننف ةاوس
 ا تانك اهودعيو ةباطخلاب نودح هدعلو مالاساالا لبق مهكولم ننال قارا 25 مولذنملا

 ا عمطلادنع مّدللا فدو هفو ةراخمو ةيسكم ناك نئشلا نال اد رعشأا نودعلو ةسايرلا

 | زاحالانا رثناا فرشىلع لدي امثو مثلا فصوت ةئلص را ع ميركالاو ميركل ةفصن

 ظ ظ [ببحاص موك ةراذاكا: ةخناضغلا: :مزا:مالاضبلا !هيلع (قنلا,نمزا/نال مظنلا نود رثنااىف عقو
 رعش نائرقلا ىقح ىف اولاق فكيبكف رثنلاىف اعقاو زاتالا ناك اذاف تاق ناف راب الا ةضور

 اذإو غباتتلا ىلع رجالا وجرب ناك مالسلاهيلع هنا اونُظ تاق ىعاش مالساا هيلع هقح ىفو

 ناك اعلا ةلزمع مه دنع ماللا هيلع ناكف ر> نم هيلع مكل اساام لق ىلاعت لاق

 اولمح ةءاند رعشلا نودعي اوناك ا اًضيا و لاملا باغالاىف هرعشب باحت_ امنا ىعاشلا

 دقو ةءاند رعشلا نودعي اًوناك تفك اًثبلق ناف هب دادتعالا مدع مهدارمو هيلع نا ءرقلا

 لاك نم كلذ ناك تلق ةبعكلا رادج ىلع اهنوقلعي اوناك ىتح دئاصقلاب مهراختفا رهتشا

 لصفام ىلع دئاز اذه ناف فرعاف لئاوالا نه ةباطألا لها كلم ىلع ايرجوا مهدانع

 باب نم للا نولوب ما هلوق خيشلا نبا لاق ماقملا اذهىف لابلاب حال دقو سي ةروسفف

 اناو هرعش ةوّش انياغي نأ ةفاح لاحلاىف ةضراعنال نولوَش اوناكو هيذك ارعشلا نسحا لبق

 هابأ ناو هءاحا قرفتت ذئيحو ءا رعشلانم هلقنم كله اك هك الهو هوم صيرتنو ربصن

 صيرتن 00 ىلاعتو هنا س هلوق كلذو هيلا ايروكا نوط نوكك أ وحر نو اب اذش : تام

 اهل ايارطضا و !ةلق ثرون ىا سوفنلا قاشام بيرلاو راطظتنالا صيرتلا نواملا بير هب

 هقلقاىا هبارأو ىهدلا هبار مهلوقنهبئارلا ىنمع وهف نامزلا تايلقتو ىهدلا ثداوح نه

 ىفو لزازنم وه لب تسال هباف كشلاوهو بيرلاك لاح ىلع مودنال اهالامر تيمس ليقو

 بررلا اضيا هيفو ركذملانم هيف ,وتب املا بير لبق اهتاو هفورص ىهدلا بير تادرفملا
 مهوتت نأ ةبارالاو هيف بيرالىلاعتلاق اذهلو هتمهوت امعمفشكتفام اسما ”ىشلاب مهوتن نا
 هنأ: تحن نهال. اسر ءامسب ”نونملا؛ كيو هن.صيرتن ةلوقو: ةهوتت امع تشكن الف اصا هيف

 ةهج نمنونملا بيرىف ابا نان الاف هلوصحتقوىف ككشي هلا ث.ى>نهلب هنوك ىف ككشم

 سعاشلا لاق اذه ىلعو هنوك ةهج نمال هتقو

 ليست ريللقام ادعم ااوللع كعادؤلا ايام عيل ئاسال نأ او ملعدق نئانلآ"اءا يب
 1غ رمان ىقفااذيلا اب -ةطجكو از لاو , ةنرونللاك/ ناعم اال از كلكللاَو توما و :سهدلا ناونلاو  قهتنا

 لبق تادرفملا ىفو رمعلاو ىنامالا مط توملاو ىوقلا مطّق ىهدلا نال هعطق اذا هنمنم |

 ىنعملاو هب لوعقم هنأ ىلع بوصنم بيرو ىهشا دداا عطش و ددعلا صنت اال ةيئملل نوما ٌ

 | ةفرطو ةغبانلاو ريهز ءارمشلانم هريغ كله اك كلببف ىهدلا بئآون' هب رظننن نولوقبأ لب |

 (مهريغو)



 روطلا ةرو- <<< 5١و 8©

 | ىل ئاللا تلق دم ىلع لزنأ اهب كا كاف رانهلا نتاعك سوو مالسلاهيلع هلوقل فلاخم
 | هيا دّقتعا اذا اماو بيغلاب ملاع هنا دقتعا اذا ارفاك ةزكلت هاكلا قدصم لاشإ نأ قيفوتلاىف

 ارفاك نوكي الف اذه نم هقدصف ةكئالملانم نوعمسي ام نوقلي نا ناوا هللانه مهلم
 راخا اناكلاق ولا كرفتككا تارؤكتللا معا لاقنم نيبدهملا ةيدهىفو كلملا نبا مالك ىهتنا
 هب نم وهو 6 نونجم الو ايبغ ملعبال سنالاك نملا نال اضيا ردك !!نلباو زا كاوك
 تافرعتلاىفو لقعلاو سفنلا نيب لئالطا نونْلاتادرفملاىفو هدا _فوالقعلا لاوز وهونونج
 اردان الا لقعلا جب ىلع لاوقالاو لاءفالا نايرح عنمب ثيحب لقعلا لالتخا وه نونملا

 | تاليوأتلافوقبط. ريغف هنود اموقبطف ةنسلارثك !ىف الصاح ناك نا فسوب. ىبا دنع وهو
 ْ اهليزو ايندلا بح ىلع ةلودجم ندلا ةقيقح نم ةرفنتم ناسنالا ةعيبط نا ىلا رش ةيمحتلا

 / عدو» ناسنالاىف مالسالا ةرطف ىلع لبج ىذلا ىناحورلا هوجلاو اهفراخزو امناوهشو
 | نوباق ىلع مان ىبسو ديهج دهم الا لعفلا ىلا جرختس الق ندعملا ف صهوااك ةوقلاب

 ١ نوسابرلا ءاملعلا مهو هملع ةثرو داشراب هدعبو هداشراو مالسلا هيلع ىلا ةعلاتهو ةعيرمشلا

 | منالسأ ىوعد عم قاخلاو مهْنم دحاو لك نامز فو نيكل.ملا ع اشم نم للا ىف نوخسارلا

 ١ لّدتلاو قلخلا نع عاطقنالاو ةلزعلاو ايندلا كر“ نودعمتسيو لاعالا ىف مهريس ىلع نوزكش

 ١ بلطلاىفقدصلاوهو هنم حور مهديأو ناعالا ممولقىف للااعك وف الا قلاىلطو هللا ىلا

 | نف الاو ءاشي نم هيلؤي هللا ضف كلذو هنوبحمو ممحم رذب نم ةحتنملا ةدارالا نسحو
 | نواصي اوناك ناو ةيمرلا نم مهسلا قرع م ندلانه قرع نأ نانالا ةعيط ةصوصخ

 هردص هللا ح رمش ن» الا مهللا ق.قحتلابال دلفتلاب نلكلو نوملسم مهما نومحزبو نوموصيو

 مالا هيلع ىنلل فيريشت ةيا الاف ريقفلا لوس ٠ ىهسا هير نم رون ىلع وهف مالسالل

 2 اع ميرتفت اضياوهو هد ن رفاكلا درو يباولا ىف هنع بان كيف هللا نا ث.ح ادد

 ْ قدصلاو لقعلا لاك ءاضتقم ناكن او ىحولاب قلعتم :وه ىذلا 0 سال: اف, امازنلا

 ىنن هلاال - ناف ة 5 هكموفتو 3 00 مولا عفدن وذل هناق "2

 نيعملا هللاو مهفافتايثالا ريغ ىش الفالاو ةنوزهزتب ىذلا مهوتلا دوجولل
 تسرمس جات ار خرج شياب كاخ ٠ تسرارب شردق مع تي

 ةومهلاو لبر قدك ةفطةنمإ تاي الا ذه هلو و وح زاق تسروكا عا كلت هو نولوَش ماؤج

 ماهفتساهلكمازك 3 نهروطل اةروُسفاملاق هنا ليلا نعى 4 و 0 اهفةزمهلاىنعمو

 تام ازلااهلكو ةرم ةرمشع سمح ماداعا نا ءرقلاناهرب ىف لاقو ةعطقنع تدل ىنعي فطعب سيلو

 قبقحتال ةعبرا ماهفتسا ةلكو رششعة سم انههما ىلاعملانيعىفو باو> اهنعام نيطاخمللسيلو

 نودير.ماونوغاطموق,هماو اهولاق دقو هلو نولوَش ماعاش. زواوش مالب ىنمع خس وتلاىلع |

 ريع مايو ماك 5 , كك ةروسلا هده ىفام عسب :ج كيل تف ف وراكجإلا ازهار اهولعفدقوادك

 لهاجا 00 د سلا كوقكا| مهل اح وو مولع أدع 3 0 هملع عم ىلاعأ مهفت - او ةفطاع

 لدحح



 < اوم هج نورشمعلاو عباسلا ءزجلا

 0 لاقو ريسلا) ماكس مهعا نونظي مهو ركشلا ماقعىف هللا عم مهلك قلخلا هريس سدق ىنرغملا

 | هللاب ةقثلا اهادحا ناتلصخت هبف نوكي ىتح ريقفال رقفلا حصيال هرسسدق صاوخلا مهارإا
 ظن ناوكي  ىح ليقفلا/_لمكتر الو (ةرتغاهءا ىلتنا امم اسندلا نم ةنع ىوزا اهف 'ةلزكشلا ةئناثلاو

 ةوالحلا نم عنملل دج نأ كلذف هقدص ةءالعو ءاطعلاىف هل هرظن نه لصف عنملا ف هل هللا
 هجون' امل هعم ريبدتلا كرتو هناسحال هتيحم دوجو اَملعت ربلا مساب برقتلاو ءاطعلل دحم الام

 عفنلاب الحلو ميحرلا ريلاوه هنا هوعدن لبق نم انك انا لاق اك ءاعدلا ةرثكو همارك نم
 مهضعب لبقاو ةيمحنلا تالي وأتلافو رذلا ىذؤيال ىذلاوه ربلاناف مهماع ةقفشلا و هللادابعل

 كولسلاوريسلا لبق ىا لبق انك انا اولاقنولءاست سفنلا ىنعي ضعب ىلع حورلاو بلقلا ىنعي
 ةيناطيشلاو ةيعيسلاوةميبلاتافصلا مومس نم ىيفئاخ ىا نيقفشم ةيناسنالا ملاعىفىا انلهاىف

 ىا مومسلا باذع اناقو و انيلع هللانف ىحلا رهق مومس بهم اهاف ةيويدلا تاوهشلاو
 عرضتنو هوعدن لبق نم انك انإ لب انبعسو اندهجم هنم انصلختام هلضف الواو ءرهق مومس

 هيلا بيلي نمي ميحرلا هوعدي نمي ربلاوه هنا تاجردلا ليصحمو ةاحنلا بلطف هقيفوتب هيلا
 مهلهأىفنوقفشيو هللا نوفاخم اموق دوجولا ىف نا هللانيب امل خشلا نبا لاق « ركذف

 || (قشاكلا لاقو ) ءافلاب ركذف هلوقهيلع عرف هللافاخن نم ريك ذب رومأم ماللاهيلعىنلاو

 برع لئابق دزت مالسلا هيلع ار لوسرترضح كم تايقعرب نامستقم ىتعامح هكدنا هدروأ
 كلبا مكعفلا ىلا نعول كررت نا وذ اهتينأ كوفتمت زاعوودمو : نوتحو#كناوك

 تاياالا نم كيلا لزنأ ام نيكرشملا ريك ذ/نم هيلع تنأام ىلع تيناف ىا رك ذف هكدما
 # كبرت معن تنا اف 8ليطابالا نم هبف ريخال امتنولوه اء ثرتكت الو مكلا رك ذلاو

 ببسي ىا بوقعيو ىناسكلاو ورمع وباو ريثك نبا ءاهلاب املع فقوو ءاتلاب تمهسر تمعت

 هللادمحم ىنعي دوخ راكدرور ماعناب ( قشاكلا لاقو ) للعلا ةدايزو ةويلا قدصب هماعنا

 هنال نهاكىف قونملا رم ةمزال لاح ؤهف هنأ كيلع' اًمَْنُم كنك" لاح .نهاكب تنأ'اموا هتمعلو

 نأ زوجمو ىلا ىنعم وه لماعلاو ةسبالمال ءابلا نوكتف لاخلا هذه قراش. مل ماللا هيلع |
 نوكسامع ربو لوقلا عدتبب نم وهو هللا مهلتاق نولوَش 3 نداكب 8 مسقال ءابلا لمح

 نظلا نهب رضب ةيفلا ةضاملا رابخالاب ربح ىذلا نهاكلاتادرفملاىفو ىحو ريغنه دْغىف

 ىلعنيتينم نيتعانصلا نيتاه نوكلو كلذ وحن ىلع ةلقتسملا رابخالاب ريم ىذلا فارعلاك |
 رفك دقف لاق اب هقدصف انهاكوا افارعىب أنم مالسلا.هيلعلاق بيصيو "ىطخم ىذلا نظلا

 كلذب صصخم اذا نهكو كلذ ىطاعت اذا ةئاهك نالف نهك لاهو دمحم ىلع هللالزن أ امب |

 انهيكتنهكتو حتفلاب ةناهك مركو رصنو لعك هل نهك سوماقلاىفو كلذ فاكت نهكتو |
 ىهتنا رسكلاب ةناهكلا هتفرحو 'ناهكو ةنهك عملاو نهاك وهف بنغلاب هل ىشت انبهكتو |

 ربح نمفارعلا ةليل نيعبرا هتالص لبقت ل فارع لأسنم مالسلاهيلع هلوقىف كلملا نيا لاق
 رك ذام هقحلي الف مهييذكتلوا منعا زههسال ميلان نم اما ونهكلاواقو رنسملا ند ىنخا اهب |

 اذه تلق نآاف ةلبل نيعبرا ةالص هنم لش مل اذهاك قدص نم دلو كرنك ةنس رش ثيدحلاىف

 ( فلات ) 1
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 ا نيلج و وا هتعاطب نينتء.٠ ىلاعت. هللا نايصع نم نيفثاخ ٍبواقلا ءاقرا 4 نيقفشم و اسدرد مدو

 لالا كلتىف اوفاخ اذاف نم الا ةظم مملها نيب مهوك ناف انلهاىف هلوَش دبق ةبقاعلا نه
 لمحم نأ ىلوالا لعلو ىتأملا ىدعس لاقو ىلوا تاقوالاو لاوحالا رئاسىف اوفاخم ن'الف

 مظعتلا ىلا ةراشا هوعدن لبقنم انك ادا هلوق نا امك هللا قاخ ىلع ةقفشلا ىنعم ىلا ةراشا
 لك كاكفنا مدع بوجوهف ةفلايمال ءاعدا لوالل انايب ىلاثلا لعل فطاعلا كرتو هللارماال

 ساثلا فرع ىلع دراو مالكلا اذه نا .ىهاظلا ريقفلا لوف. ها ىهتلا رخ الا نع امهنم
 | ىلع مهرئاشع و مهلئابق نيب ايندلاىف اوناك مهف اذك انتليبقو انموق نيب اننأش نولوقب مهناف

 ١ نيمورحم اوراص اذا و مهتفص ىلع اونوكيمل مهلهأ ضعب نأب ضيرعت هيف و قافشالا ةفص .

 ناالابو نراقالابو ءامالاو دسعلابو دالوالاو جاوزالاب رسفي لهالا نا اذه ىلع لدبو

 قيفوتلاو ةحراب هو انيلع نأ ىا 6 هللا نف ف كلملا نبال قراشملا ح رشف اك عومجملابو

 هلوق هيلع لد م اهميعنو ةّلاب وه اما ماعنالاو نملا نا ىهاظلا ريقفلا لوس ٠ قحلل
 دسلا بق ىا ماسملاىف ةذفانلا رانلا باذعنم انظفح ىا  مومساا باذع اءاقوو »

 ١ مهج ىلع قلطأف ماسملا لخدت ىتلا ةراحلا حعررلا ىعؤ مومسلا ذوفن نذالاو مفلاو رخئملاك
 | مسلا ريثأت رثؤت ىتلا ةراحلا عررلا مومسلا تادرفملاف و مومسلاك ماسملاىف اهرح ذوفنل

 قارفلا نم نيقفشم انك ىا هناحب_س قحلا ةيؤرىف موقلا نم ركش اذه ىلتبلا لاق و

 | ىف اذه ىنفملا قرحلا باذعلا كلذ نم اناقو و انيلع هللانف قالتلا مونىف دعبلا و ايندلا ىف
 هريغو قافشالا ركذ نه مهف ناكام اوسن لاصولاىف اوهاقتسا اذا اما ةيؤرلا لئاوا

 | قرا قافشالا هرس سدق د.لا لاقو يولقلا ةفص فوخلاو حاورالا فصو قافشالاو

 لاق و نينءؤملا ةماعل ىوحلاو ءايلوالل قافشالا مهضعإ لاقو بلصا فوذلاو فوذلا نم

 نيل سوتلا .اتسمطق :لئاسولا نا اوهلتزت ود | عيتقفش وأ معاهد  اوظحيالا سا نئيدق جيطتناؤلا
 | هللاءاقل لبق نم ىا 6 لبقنم انك انا له هب الا ةلسو النه كاردا ن٠ تبجحو ةقيقح نع

 ىا 6 ربلاوه هبا © ةياقولا هلأسنوا هدبعن ىا 6# هوعدن 8 ايندلاف نونمي هيلا ريصملاو ||

 ربلا بغارلا لاق باجأ لئس اذاو بانا دبع اذا ىذلا ةمحرلا ريثكلا * محراو نسحملا
 كلذ بسشو ريخلا ىلعفىف عسوتلا ىا ربلا هنم قتسشاف عسوتلا هنم روصتو رحبلا فالخ

 | عسوت ىا هبر ديعلا ري لاقيف ةراث ديعلا ىلاو محرلا ريلاوه هنا وحن ىلاعت هللاىلا ةران
 لامعالا ىف ررضو داقتعالاف يرض نابرضكلذو ةعاطلا ديعلا نمو باوثلا هللا نف هتعاطيف
 حرش ىف لاق قوقعلا هدضر امهلا ناكشعالاق عسوتلا نبدلاولا ريو لفاونلاو ضئارفلا

 | همحأام ءافكف مظعو ريقح .لك ىف ةبغرااب هيلا عجر مبمحرلا ريلاوه هنا فرع نه ءاممالا

 كعنه ىتمو هلضفو هناسحاو هرب كدهشأ كاطعأ ىت ءاطعغن.ا مكحىف لاق دقو هتمحرو هرب

 هلال ىرخاو هلام ةران كيلا ف ءتم كلذ لك ىف وهف هتمظعو هلالجو هرهق كدوشا

 مدعل عنالا كإؤي اما نكلو هيلا كهجوت بجودام كل هجوذا كيلع هفطل دوجوب, لبق.و
 | نامع نا لاق دقف هنم كهجاوام ىلع هركشت تنك هنع تمهف:ولذا هنف :هللاّنع كمهف
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 عيج نم ايندلا لها لاح ةرضحلا لهأ لاح هباشي الو قلخلا دنعايندلا ىف ةفرعملا ىراكسهب ملكتي |
 أ ةيناحورلا ةيلغل دسجلا ىلا همكح ىرسبف مانملاف برشلا و لك الا عقيدق هنا مث ىناعملا
 مالسلا هيلع راشأ هيلاو عوجبال هلك انه ىذلا توقلا وه هللا عم شيعلا رابكلا ضعب لاق

 ىرلاو عبشلا كلذن دارملاو ىنيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تبا ىلا مكتميهك تسل ىلا هلوش
 اناعبش حبصيف لكأأي هلا همانمىفىريف اعئاج تببب ىنعي برشلاو لك الا ةرمتنم دوعي ىذلا
 مايا ةمالث وحن ظقبتسا نيح ماعطلا كلذ ةحبأ ار ىتبو ثرالا مكحب مهضعبل كلذ قشاادقو

 ناعيج وهو ظقيتسا لكأبي هنا ىأر اذاف ثراولاريغو ىنلاريغ اماو هنم اهومشي سانلاو

 لوق, ٠ ىهتنا ةوبنلا :ازجانه ٌوزج تارشبملا نا ٍلسو هيلع هللاىلص هلوق حصف مانام لثم
 عيش ى تح همانمىف لك ١ نم لاحىرتالا ىمالا سفنىف ناعيج هاوعدىف ناعبش برف ريقفاا

 عقب ةفرعملا هفذهنم ابارش برش نم ناف نبولتلا لها لاح كلذكو عئاج وهو ظقيتسا مت
 لها لاخ ىلا ةينلاب هلاح نا ىرد» الو نيرصاعملا ضءبف هاندهاش م ةضيرعلا ىواعدلاىف
 ثمان هلم لازم وفن ر كسا وقل خلل رفا ةعالاز خرم زك نها ئنلا "لاح نيكيعلا
 (ىدنححلا لاق ) مث أتلاو وغللاليبق نىدعتلا ناف كروط دعتنال وكلدح فرعاف ةقيقحلا نم
 تسنداهش زاب تسرد ماقه نبا ىاوعد ٠ ق_-شع ديهش 0 نم مد قشع 5

 كالت للم ”زوانب ندا ثعئالا "لو "اىدلا :نوتك قالا «قاؤملا)4#!مهلغ "فرط ف
 وهو مالغ عح 6 مهل ناملغ 9 ةمدخلاب لبقو سأكلاب ةنإلا لها ىلع روديو ىا اظفاح
 نيذلا منا نظي الثل مماملغ لوَش نأب مهفضيمل مم نوصوصخم كيلا ىا براشلا راطلا
 ةنطاىف هل امداخ نوكي نأ ايندلاىف اذحا همدخ نه لك قفشف ايندلاىف مهمومدخم اوناك
 ممهفرعي مل مدخ هلدجو هنا لخد نم لك نا ريكستلا دافاو اعبان لازال هناوكلا نازحتف
 ىا اوفصو دق مهمال .ناملغ نم لاح #* نونكم ْولْول منأك © ىتفملا ىدعس ىشاوحىف
 ىديالاهسم مل ذا قصاونسحا ايطر هنالدصلاىف نوصم ْولْول ءافصلاو ضايبلاف مهأك
 فدص رددنا هديشوب ديراورم تفاطلو امد رد ناشيا ايوك ةيسرافلابو رابغ هيلع عش ملو

 ةداتقل ليق ةميقلا ىلاغلا نيفثلا الا نزال هنالزوزحموا ٠ هديسر“ ناشيدب لك تمن
 هديب ىف ىذلاو لس و هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاقف مودا فيكف .مداخلا اذه
 هيلع هنعو بك اوكلا رئاس ىلع ردبلا لل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخلا لضف نا
 كتل كتل طانم'ثفلا ةرختف ةمادخارم مداقلا ئدانل م ةلزاه ةنللا لها ىندأ نأ ماسلا

 ه«نولءاستب 8 ركيد ضعبرب نايتشمزا ىضعب دارا ىء ىورو #4 ضعب ىلع مهضعب لبقاو ف
 نم ةللادنعام لين هب قحتسا امو هلاماو هلاوخا نع رخآ اضع مهنه ضعب لك لأسي ىا
 ةداع وهام ىلع املا لوصولا بسح ىلع ةميظعلا ةمعنلاب افارتعا و اذذإ: كلذو ةماركلا
 هناال الؤسمو الاس 6 وك مسانئتسا هب متيأ ثداحتلايف نوعرشي سال لها

 مهم دحاو لك مهو نولوُت_ملا ىا 46 اولاق ظ انيعم رخآ اضعب مهنه نيعم ضعب لأسي |
 ىنعي دوخ لها نايمرد هي انلهاىف و ةجلا لوخ د لبق ىا ه لبق انك انا## ةقيقحلاىف |
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 ماود ايندلا ىف نأ ال ادلخم رانلا ىف ءاسا ناوا ديؤم ةنملا ىفف نسحا نا مقم تبان ماد

 ماود ةرخ الاىفو هيف الا دجوب الو ىهوجىف الاقبال ضرعلاناف نايعالا ماودب لامالا
 هللادنعاموتاحلاصلا تايقابلانم هللادنع اهنوكل مهلامعا تسب هللاناف لامعالا ماودي نايعالا
 ماودلا ناف ماقملاب بسنا ىنعملا اذهو داشرالاىف لاق هلمع ءاقس قس نايعالانم ىقاملاو قاب
 ةلمججاف ”ى ءاب الا باونأنم صقنسال نأ هترورض نمو هلمعو ءرملانيب ةقرافملا مدع ىضتق
 بولا ىف دادمالا ءاجام رثك او رملا دملا لصا أ“ مهانددماو  ىهتنا اهلبق امل ليلعت
 ريخأت دادمالا سوماقلاىفو ٠ نداد ددموندرك ددم ةيسرافلاب دادمالاو هوركملاىف دملاو
 اهلكر اغلا ىه # ةهك اش  ةثاغالاو ءاطءالاو كريغ ةعامجم دانجالا رصنت ناو لجالا

 منتلا ىدابمنم ناكام ىلع مهاندزو ىنعملاو هبلطب اوح رصي مل ناو إ نوبتشي امم محلو وف
 مهانتلأ امو لاق امل ىلاعت هنا كلذو يالر الا !تورضو ءاممتلا نتف نه نوبتقي اع ءانقتوفاتقو
 مد سبل ىا مهانددماو هلوش لامحالا اذه عفد ىواسملا لاصياب قدصي .ناصقنلا نو

 ريثكشلل ةهك اف نيوننو دادمالاو مهلامعاٍب او ىلع ةدايزلاب لب ىواسملا ىلع راصتقالابزاصقنلا
 نامحللا عاونال مومعللنوهتشيامىف امو اهلثم اهناكم داع ةرم اولكا انك عطقتنالةهك اه ىا

 لجرلا ىدي نيب رئاطلا عقب ليقو ايوشم كيدب نيبرخيف ةنجلا ىف ريطلا ىهتشتل كلا ربخلا فو
 هبذج ”ىثلا عزن « ايف نوعزانت ف رهلا ىلا ربطي مث ايوشمو اديدق هنم لك أف ةنطاىف
 ةلداجلاو ةمصاخلانع اهب ربعيو ةيذاجملا ةعزانملاو عزانتلاو اهدبكن ه سوقلا عزك هرقمنم
 طرفل ةبعالملا بذا ىنعي بذاحتلا قيرط ىلع لوادتلاو ىطاعتلا انه عزانتلاب دارملاو

 نوطاعتب ىنعملاو مصاختلا ىنعم عزانتلا ةنلطاىف روصّال ذا ةذل عون هيفو ةبحلاو رورسسلا

 عزانتلاب ريبعتلا هنع 'ىني اك قابتشاو ةبغر لامكب موا سلجؤ مه نولوادتيو تانلاىف
 #« اسأاك 9 دنناتس مهزاو دنهد مهب ىنعي تشرد دك دتسو :داد ركيدكياي ةيسرافلابو

 بارش هيف نكي ملام اسأك ىمسي الو بارش هيف حدق س'اكلاو ٠ تشب رمخزا ولمم ةساك
 تناكاملو اهلحم مسساب اهل ةيمست ارم ىا اس اك ىنعملاو ماعط اهيلع نكي ملا ةدنام يقال اك
 نوماكسال ثبح اهنرشىف ىا # اهف وغلال © هلوقىف ريمضلا ثنا ةزومهم ةثنؤم سأكلا
 ةنج هلحم سلجيىف نوكي وغل ىا ءاطع نبا لاق مالكلا طقسو ثيدحلا اوغلب برشلا ءانثاىف
 موقلاو ةببط ةكرابم هللادنعنم ةيحنمهماحمرو هللارك ذ ممرشو ةكئالملا اهف ىقاسلاو ندع

 ركفو ةيور نعال دروب ىذلاوهو ه. دتعي الام مالكلا نه وغللا بغارلا لاق هللا فايضا

 ملأيام نولعفب الو # منأت الو ف رويطلا نماهوحتو ريفاصعلا توص وهو اغالا ارجم ىرجبف
 نديد وه ؟ سشحاوفلاو بسلاو بذكلا نم فياكتلارادىف هلعفولملالا ىلا بسنب ىاهلعافدب
 مهلوةع نالماركل اهلعذب ام نولعش: و مالكلا نساحاو مملاب نوملكَس اهاو ايندلاىف نيمدانملا
 ىلقيلا لاق قئاقحلاو فراعملابنوملكتسامت امهناف ايندلاىف ةفرعملا ىراكسك كلذو ةلئ ا زريغ ةتبان
 فصو مث برقلا ديزم ىلا قوشلاو ةعزانملاب هلصو بارش تاساكل مهمرشىف هللامهفصو
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 | نينالاونايبصلا ناوهو رخا لوق قبو كلملا نبال قراشملا حرشىف ا ىهاظلا وهو ةفئاط

 | نهؤملا نحتميو ناعالا ىلا نوعديو ممسج نهلوسر ةمايقلا مون. مهللال سرب ةرتفلا لهاو
 راني تسيلامال صلخ روكذملا عاَشبالا نع عنتم ملو ةوعدلا لبق نفل كانه رانىف هسفن عاشاب

 ةيا الادنع ناببلا سئ !ىعىفىلقبلا ناهي زور خبشلا لاقو مهج ىا رانلا لخدالاو ةقيقح

 ريغتن ملو هللا ةفرعم لوبقل ةحلاص ةرهاط ةببط ةميلس مدعلانم ةيرذلا ةرطف تعقو اذا اذه

 رصنس و هنا دوه هاونأف ةرطفل اىلع دلو» دولوم لك مالسلاهلع هلوقل دادضالا ةيح اريثأت نوم

 اهماع مث ملو قحلارون ةرشابه ضيف اهلا لصوو لوالا تعنلا ىلع تيب اذاف هناسحميو هنا
 مهحاورا مث كانهذا نينمؤملا نم رابكلا مهماهما و مممابآ ةجرد ىلا هللا اهلصوب لامجالا

 كلذكو هلاصوو هلالج راونا زوربو هتدهاشم فشك دنع هللاب مهتفرعمو ممولقو مهلوقعو

 اولبقو مهلاوحأب اونما ام مهخويشو مهنا ربك تاجردىلا نوغلس نيفراعلادنع نيديرملا لاح

 انلهانم وهف اياحح نيعبس ءآرونم اذه انمالكب نما نم هرس سدق ميور لاق اك مهمالك

 نيذلا عمك كل واف لوسرلاوهللا عطي نموىلاعت لاقو مهم وهف اموقبحانم مالسلا هيلع لاقو
 ىلاعت هناف كلذنم بحعت الو نيحلاصلاو ءا ديشلاق نيقيدصلاو نيدنلا نم مهلع هللا عنا

 فيكف ةيلعلا تاجردلا ىلا نولصي ةشحولا لزانمىف اوناك اذاف تاجردلا ىلعا ىلا مهغلبم

 ةيروصلا ءانبالا قوحل نا اذهنم رهظي ريقفلا لوش ٠ ىهسا ةلصولا ماقمىف املا نولصيال

 لافطال سيلو ىلقعلا ديحوتلا و ىعرشلا ناميالاب طورسشم مهاجرد ىف ءاب الاب ةيونعملاو

 نمؤملاب نمؤملا قحتلي امتاف اقلطم ةنملا لهأب نوقحتلي فيكف كلذنم 'ىش نيكرشملا
 معا هللاو ءازجلا رادف اذكو فياكتللا رادىف ربتعي الق ىرطفلا نامبالا اماو امهسناجل
 فلكم لقاع غلاب ىدرم ره # ىرعا لك # رابخالاب قاحتلالا وجرت هنمو رارسالاب

 ىنعي تمايق زور. تسوركرد  ناحر وع رشو ريخزا دشاب هدرا هحاب بسك اهب 8 |

 نذو تسسن هذخاؤم ىركيد لمعيو درادن ىباهر نازو دوخ رادرك شاداس تساتسباو
 ناك امو نيدلل ةقيلو عضوءام نهرلاو ىنشاكلا ريفتىف م٠ دراد مكح نيم زين هفلكم
 ”ةيردصم ام خيبشلا نبا لاقو ناك ىشث ىا سيتجملل كلذ ريعتسا هسبح هنم روصتس نهرلا
 هب بلاطم هلا ثيحنم ءرملا ىلع تاثلا ندلا ةلزع حاصلا لمعلا و لوعفملا ىنعم ليعفلاو

 كلذك نهرلا هنم  كفسسال نيدلا هللا: لصي ملام نهنرملا نا امكف هب ةنوهرم دبعلا سفنو
 نوهرم ”ىرما لك ىنعملاف ةنوهرملا دبعلا سفن صاختاال هللاىلا لصي ملام اصلا لمعلا
 ن* هتبقر كف هنم بواطملاوه ام هاداو هلمع ناف هيلع نيد وه ىذلا اصلا لمعلاب هللادنع
 لخديال هنع هللاوضر ةرجحتنبا بعكل مالسلا هيلعلاق ىنعملا اذهىفو اهكلها الاو نهرلا

 اهقتمف هسفشن عاتبف نافنص سانلا ةرحت نب بعك اي هب ىلوا راذلا تحسلانه تبن محل ةنجلا

 نهّؤملاو رانلاىف نوهرم كريشلا نم لمح امب رفاك ”ىرما لك للناقم لافو اهقبوش هسفن عئابو

 رخا هجو ةي الاىفو نيعلا باها الا ةنيهر تيسك ام سفن لك ىلاعت هلوقل ان يمنوكيال
 ىا نيهار بسك" امب ”ىرمعا لك ىنءملا نوكيف لعافلا ىنممي اليعف نيهرلا نوكي نأ وهو
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 ايل ريك ريصا 18 هيلع 9 تافه مو 01 راذو لحر محبس ىف سيشل نم عقو ١

 تاحوتفلا ىفو هيونا نيد لعمرو رقع هناذا"ةعحتتملا لقام فالخ هالوا اعرش اك |

 ناك ام ىلع وهف كلذ دعب ناونالا تام ناو امهنيد ىلع وهف اهدحاوا هاونا هعم ناك ناف

 ىلومللو رادلل .اعبت املسم ريصي مالسالا ل خد نيح امهم دحاو هع نكيد قاو-ةيذهلاف 3

 نوالا دحا مساول ذك و!ةمالكاب [ملسم ىصلا ربصإ بر+ارادىف نروالارغا مسا ولو ا

 هماللسأب ان ناك مالسالارا دىف راصف برحلا راد نه هدعب ىلا ىس من < مالسسالا رادىف ظ

 نيعفف اك احش ايندلاىف مهوضغب ال الاو قاحلالا ان ماب الا اًنصقن ارو هي مهانتاا امو هج |

 انتل ه2 16 ةحمت: ةتلاأبب آقخا ١ ةقلأأ :نعوهاقلا قالا ثزضإ+لاوشك + كل اين كلا كره لاغلب
 ةدئاز ةيناثلاو معانتل أب ةقلعتم ىلوالان 6 ”ىشن٠ ل مهلمع ٍباوثنم هك مهلمع نم

 طخو مهني ودم صقتنتف مهءانعا مهتابوثم ضعب انرطعا نأب أيش مهلمع نم مهانصقنام ىنعملاو

 تسيب ىلزي مل لضف زج لمعو ناعيا هك دنكيم لقت هللا امهمحر ىسخ رس ىلعىبا نب دمحا دوخ
 مامت راك دوست دشاين للظفان ٠ ماده شيوخ لد دنن ادخ لضفرد

 هيلع لاف ةيلهالا ىف انام اهل نيدلو نعم اسسو هم !عهللا ىلص هللال وسر ا نع هللا ىضر ةحندخ تأ اذِنو

 نيملسملالافطا نا راتخلاونيماملاو نيك رسشملا لافطاىف فةو' مظغالا مامالانا دمحم مامالا ا

 تلاقف هيرانج ىلا مالسلا هياع ىلا ىعدق راصنالا نه ىص ىقون هلا ىورام اماو ةنلاىف |

 00 كلذ ريعوا مالسلا هلعلاَقف ةنا ريفاصعنم روفصع هل ىنوط اهنع هللا ضر ةشئاع

 هاه اعاف الها هذهل قلخف رانلا قلخو ةلا قلخ هللانا هب مزخلا ريغ ىلا, تلقا |

 ناضمر ىلوم لاقو كالملا نال قراشملا حرشفف ام ةنلا لوخدب نيعم ىلع مك لا نع

 ةنللا لهانم نينمؤملا نأب دهشيلب هنبعب دحال رانلاو ةنطلاب دمشي الو. دئاقعلا حرشف |

 مه لبقو مهل ملا الذا ةنْلاىف مه لقو مهلاعيش مهلاقطا اذنك و رانلا:لعانم: نيزفاكلاو

 الفط نمؤملا دلو تام اذا هةءاح معلا مدعل نةيتلا مدع نا ههجو و فارعالاىف |

 ىمبتنا ةمولعم ريغ ىهو هيبآ ةعاخلا اعبان نوكي نأ الا هال اعين ةلاحال ناممالا هتماخف |

 نورثك الاو نييدهملا ةيدهىف مك ةنلا لها مادخ موك نيكر شلا لافلا ف ضعلا راتخاو

 هّنق تتوب - ريغ مموكل ةيرلع هلع نورخآ نكاقو م ال اعنا رانلا ىف ف معا ىلع |

 | ىلع هناف هيلع ىلصي لقعالو زييع هنم لصحيملو تام اذا برحلارادىف ىبملا لفطلا ةكملا |

 | لزتيام وهو لفطلانم هوم لفطلا نال هيلع ىلصيال لاق نمث ىلوا اذهو مالسالا رف ا

 | اموحرم ناك فعضلا اذه ناك املف لبولاو شرلا نه فعضا وهو ةيشعو ةودغ ءامسلا نم
 | مالسالا رادىف ىصلا لخد ناو ىهتنا هجو لكب تاماذا هيلع ىلصي لفطلاف ةمحر ةالصلاو ْ

 | لع اكلي ىني» د ناطعالاوقضفتلا ضحمب مهلزتمو مجرد ىلا معانمفر اعاو مجرد

 | داتسازا ىزورم نيس مالسالا خبش مدوهرف ىبازرا هجرد تعفر ار دالوا دوخ مركاو

 | لاقشدنم ئذلاق تلاق امهتضغبال اه تيأرول ماللاهيلع لاقف تعركقف رانلاىف اه مالنلا

 | لاقو ىناعملا نيعيىف اك رانلا ىف مهدالواو نيكرشملاناو ةنلاىف مهدالوا و نينمؤملانا ةنطاىف
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 ىنملاو ةسيسللوا قاصلالاو لصولا ىنمم نم هفف ال انك انجوزىلاعتلاق ةلعساو الب نيلوعفم
 ذئنيح مي وزتلا نا ىنعي مهلا نهمامضنانودب ققح ال ةيجوزلا ناف نهبسب اجاوزا معان ريص

 ١ ىلا ىدعتس الف اجاوزا مهرييصت ىنعم لب حاكللا دقعو حاكنلا وهو هانعم لصا ىلع سبل
 بغارلا لاق +: منج هداككا ور ديفس نان ر ارااشيا متادرك تفجو ةيسرافلابو نل و عفم

 5 ةكايتبؤا مب لاَ كاجو مهانجوز ناورتلاف ايجي لد نم مث

 لد جور نأقف تفعاكتت راذب تقحل ةنحلا 0 يني مك ايندلك عيوزت ةنألا ىف سلو

 | ةيدومحملا تاعقاولاف لاق حاكنلا دقع مهب دقعي نأبال اضعب مهضعب لوبَش روحلاب ةنجلا

 نرهظيال مهلها 0 بابحالل ةفايضلا اهبف نولمعي ةفايضتويب ةنلا لهالنا
 نم لب ةمرحلا ثيحنم سيل نهروهظ مدع نا ىهاظلا ريقفلا لوقي ٠ ىهتنا مراحنا ريغل
 رهظنالنا ةيهلالا ةريغلا تضتقاف موتكملا هرس ىلا ةراشالجرلا لها نا ىنعي ةريغلاثبح

 الوب فيلكتلا عسباون نم ةمركلاو لحلاف الاو لهالا ريغل ىثفبال رسلا نا م مراحلا ريغل

 انقحلا هربخ ًادتب» 46 اونما نيذلاو ه ذذلتلا بابنم هوحتنو كلذ ناك امتاو كلانه فيلكت

 ريكشتلاو عايشالاب قلعتم 6 ناعاب 8 مهلسنىا اونما ىلع فطع *« مهتيرذ مهنعبتاو مم

 دارملا لب هتف لامجالا لوخد ىلع اننيم نسل ناعالاب ليلقو, ناكرالا نم. ىّثب ىا للقتل

 ةلملا ىفناعإب مهتيرذ مهتءبتاوىنعملاو ريقحتلا ىنعع هيف ليلقتلافكلذب هردق ةءاندو هنارمت ةلق
 لماكلا ناعالاىف مكحلا توبي ناذبالل ديقلا اذه رايتعاو ءاب آلا ناميا ةيترنع نيرصاف

 ىور اك ةجردلا ىف رايكلاو راذصلا مهدالوا ىا 4 مهتبرذ مه . انقلا © اقاحلاال ةلاصا

 ىا هئيع مهرقتل هنود اوناك ناو هتحردىف نهؤملا ةيرذ عفر ىلاعت هنا لاق مالسلا هيلع هنا

 اعبت هناعاب مكحم ريغصلا دلولا نا ىلع ةنيبب ةلالد اهفو ةباالا هذه الت مث هرورس لمكي
 ماكحاىف مم نيقحالو ماب ال نيعبات مهلعج اذا ىبلاعت هاف هب هقوحلل اقيقحت و هبوبا دحال |

 نمحرلا حتفىف لاق اضيا ايندلا ماكحاىف مم نيقحالو مهل نيعبان اونوكي نا ىتنيف ةرخا ألا

 مه راغص و موسفأب مهتاهياب مه رايكف مهماعاببسب راغصلا و رابكلا مهدالوامهتعبتانينم ؤملانا

 مسأ اذا هيوبا دحالا اعين همالسإب مكحب دلولا نالمهناعاببسب ماب اب مالسالاىف اوعبلا نأب

 نود هيبا مالسال اءبث همالساب مكحن كلام لاقو دمحاو ىبفاشلا و ةفينح ىلا بهذه وهو |
 تادرفم نم وهو همالساب مكحم دما لاقف مالسالا رادىف هيوبا دحا تام اذا اماو هما

 لاقو هنم ناحصي ةئالثلا لاقف هتدرو زيمملا ىصلا مالاىف اوفلتخاو ةئالثلل افالخ هبهذم
 الاكس عببلا ىف ناك نم وهو لقاعلا ىصلا مالنا نييدهملا ةيدهىفو ناحصيال ىفاشلا

 هدادتراوتاماذا هيلعىلصيو رافكلا هيراقانمث ريال ت> اناسحتسا حي ايلاج ءارسشلاىفو

 هلال لتفالو هوجولا ندحا ىلع ربح هلا الا دممو ةفيتح ىلا لوقىف اناسحتسا دادترا

 هيفوا اع همالسا ناكنم لقف لتشال دم ىا لبق نا ءاشالافو ةيوقعلا لهانم ىبل

 أ ىبص اضيا ةيدهلاىفو مالسالا رادىف طيقل لقف ةيعبن الب همالساب مكحم عيضر ىاو ةبش
 ا



 ةنلطلا بتر نا هانعم نمحرلا حتفىف لاق هتلباقعوا هببسب ه# نولمعت متتك امب 8# خوبطملا |

 .لامعالاىف ىذلا بسكتلاب باقعلاوباوثلا قاعو هميعنتا هملعىف قيس نه ىلعةراما اهلعجدق |

 أ اماو كلذ نم رْثكا دابعلا لامعا ىواسي الو برششلاو لكالا لامعالا ءازج لبس لاق |
 ةفشاكملا ةيؤر ىلع بارش وهو اروهط ابارش مهر مهاقسو لو ويف لكلا ارسل

 | ررس مهنم دحاو لكل نوكي نأ ىلع ىنبم ررسلا عمج نا ىهاظلاو ٠ رزب هتفاب ىاهتخنرب |

 | دوعقلا مهدحا دارا اذاو ةرايزلا ىف اهماع نولب اس ءامملاق عارذ ةئام اهل وط ضعي ىلا اهضعب |

 0 اطا <«: رنا ©

 اذكرغ ألا رك ندع نولؤانتمالاو“ ديرما انشر “"زو رش "لقخ ناتو "نا نابل
 | هيذؤي امم ىلا ظفح ةياقولا 6# محملا ٍباذع مهر معاقوو 8# سشطعوا عوج ملا عفدلال

 | ىلع فطع وهو !هئامسانم هنال مهج ىا محملا هنمو رانلا ججأت ةدش ةمحجلاو هرضيو

 نا" محملا باذع مهتباقوو مهر ءاتبا بيسي نيذذلتم ىا ةيردصمام نا ىلع معان |

 دئاع الب لوصوملا تيبف محجلا باذع ممر مهاقو ىذلاب ريدقتلا نوكي ةلوصوم تلعج

 ١ # اونرشاو اولك فه لياعتلاو فيرشتلل مهريمضولا افاض٠ رامضالا عقوم ىف برلا راهظاو
 ةفص اًئينهق ه6 ايه له ايرشو الكا اونرشاو اولكامت !د ةنْلا ةنزخ لبقنم مهل لاش ىا
 لوك أملا رك ذ كرت ناف فوذ هي لوعفم ةفص وهف اًئينه ابارشو اماعطوا فوذحم ردصم
 ؤرمو ءاعطلا ٌوَنَه نم ناتفَص ىرملا"و ىنهلاو انهرك وامهغ وت كلك 1115 بورك

 مقللاو"قشنلا نطدرذكتلا 'تاراتال كح ناك ىأ هيفا ةرثدكتتال ةذنراؤك قي اغئانث' ناك اذا
 محللاب ىرتلا ناسللا ىف ريمشملا ىنم هنمو لامكلانبا لاق ايندلاىف نوكي اك تاف الا رئاسو

 برشلاو لكالاو هدمغتو هللا ةمحرب وهف اهلوخد سفن اماو لامتالا بسحم ىه اهميعأو
 | هنكل اباجما معتتلا هللاىلع بجوتال ةلئاتفلا ةلاينلاناتغاو ” ردو لولا نم رمل ىلا

 تسدهلا لضف لصا ام تساوهدن رادركب هدعو دنج ره هك دومرف هللاهمحر دهاز ماما
 29 هاو هام زادك داعاد رو كلا كساس 1و

 وزارت مه ددركون' لضفاب هك ٠ وزاب روز زا نم لعف درادن

 راك نم لعفابزكب دوخ لدعب ٠ رايارم لضفنك شيوخ لضف

 نيدتتسمو نيد.تعم ىا اونرشا و اولكىف ريمضلانم لاح © نيئكت. 8 ةدهاشملاو

 ىلوال كلذ ناكاذا رورسلانم وهو هيلع ساحم ىذلاوهو ريرس عمج ه# ررس ىلع
 هللا ىلا هع ود 97 تملا قدعاي ىذلا رو مسلاب لؤافتللو دروع 20 هيمشل تدملا رررعتو هما

 ةفطصع :# ةفوفصم 8 نمؤملا نحس ايندلا مالسلا هيلع هلوّش هيلا راشملا هنحسنم هصالخو

 ةيسرافلابو ىهاوجلاو ةضفلاو بهذلاب ةنن ٠ ىا ةلومصوا ضعل بنج ىلا !اهضعب فددق

 | فص ىلكلا لاق هلزتمىف هروزب هقيدص ىلا قاتشا نه لكف 0 2ك هل 2

 34 نعروج مهانجوزو 9 اهااح لصا نا"ككش نا اماع دعق اذاف فعضلاو تنماطت اهلع

 ا لس راح فرطلا نالا روح ناعس اعاو ءانمع نيعلا دحاوو "اا وح روذلا 1



 ه5 15١ #>ح نورشعلاو مباسلاءزجلا
 ف ىنعع ناك ناو ءااوشو اوريصت الوا اور هلعلد فوذح انتة ربخ #* مكيلع ءاوس هه

 ظ مر بص مم ١ معزجا نانمالا مكيلع ءاوسونعلاو ءاوتبألا ىنعك ردصم لصالا ىفهنكل را

 0 امدلاىف كلذو عفني نيح ربصلا 0 نأ دبالذا هفيفخح الو ناذعلا عقدي ال عفنلا مدعفف

 ولخ هرخا نكل الصب ام ناك نا وريصلاذا كانه عزي مل تاعاطلا ىلع انهربص نث ربغال

 مهلامعاو مهرفك ىلع ءازجلا ناف ءاوتسالا ليلعت 46 نولمعت منك ام نوزجت امناإف لسع
 همدعو ربصلا ناك هللا ىلع 0 ديعولا بسحي مح 0 ناك ثيح ةحيقلا

 رشلاو ريخلا نم ايندلا ىف نولمعت منك " امنوزجم امناةيمحنلا تاليوأتلاىفو عفنلا مدعىف ء[عوس

 1 عفتبال هناق ءاعدلاو 0-2 عوشخلاو عوضخلاو ريصلا نم ةرداالاق نولمعت ىذلاال

 لغال ةيروصلا رانلا ناران رانلا مث ىهتنا نوملكت الو اف اوأ حلا لاب نأ لصاحلاو اهنم

 لها نم مهب لصتا نمو ىلا كرشلا لهال ةيونعملا رانلاو ةاصعلا نم م قحل نم وىللا كرشلا

 ٌباذع نم بوبحلا ىلابحلا لصيو بولطملاب بلاطلا رفظي موب نيتفئاطلا نم لكل ليوف باححلا

 نم لقاءلارذحيلف ايلعلا ةبنرلاو ىمظعلا ةداعسلا نه نامرحلاو ةعبطقلاو دبعلا باذعو منهج

 ةراشا ةي الاىفوتارسحلا ناريندقوت تايربلا قلاخ نع ةلفغلا ناف ام بعالاو ايدلاىف ضوحلا

 ٠ رفك طونقلاونمالاناف ءاجرلا ةينئيم ىلا ةراشا اهملت ىلا ةيأالا نا اك فوخلا ينم ىلا

 ردمؤل داقتعاو دوب ناهئلزا طونقو تسر فك هتلارد زحت داقتعاو دوب نازجاعزانما هك اريز

 دشابن شت او دشاب نغور نوجو دهدن ىناشور دشامن نغور ورد هك ىئتارج تسرفك هللا

 غر لدو هلشف لاثمر ناعاو نعور كاتم 7 ءاحرو تكا نثناا لائهرب فوخ سب ده دنايض

 تسانغور مهىورد هكدما لصاح ىئارج تشك عمتجم اجرو فوخ نوج ناد غارج لكش
 اقس ىيزادريكيم ددم ودره نايمزا ناعا 2 ةذأف الح تساَش ددمهك

 يي نيقتملا نا 8 قيفوتلا ىلوهللاو دبز ىب مدقاش ددعو دوربه ءارايضةقردس نمؤمو امضي ىكزا و |

 ةمعنلا ممالاو هفرتلا متلاو ةعدلاو ضفحخلا ميعنلا ه6 معذو تانجىف لي ىصاعملاو ومكلاوع

 ايعنت همعلو شيعلا بيطو ةمعنلا هيفام لوانتا عنو ةريثكلا ةمعنلا معنلا يغارلا لاق حتفلاب

 تالوك ألان نيللاو ةموعنلا هبفام لامعتسا مثتلا رحبلا فو شبع نيل ىا ةمعنف هلعج

 نا ىلع ةفصلاىف لماكلا ىنغم مععل ىاو تانح ةباىق ىا معلو تان>ىف ىنعملاو تاسوبلملاو

 فرشأ اهموك عب عم ةنطاو عيونتلل هنأ ىلع نءقتملاب ةصوصخ# معلو تانحقوا مخفتلل نيونتلا

 قفل وع م حدسل اهظفحن واهحلصيو اهف لمعيل اهلخدي امنا اهلخ دب نم نامهوتب دق عضاوملا

 لخنلاومركلا ظ فاح ةامهملاءاطلابىا روطانلا سوماقلا ىف لاقأك هظفاح و هحلصم ىا مركلاروطان'

 لامعلاو روطانلاكال ناتسبلاب جرفتملا ناشوهاك نومعنتمابف مهادافا معنو لاق املف ىهتنا ىمحتا

 ةك افلا سوماقلاىفو «٠ ناكدسباي تاذلو نامداش ةيسوافلاب و نيذذإتم نيمعان # نيهك اذ ©

 ةمعتملاو ةمعانلا نا م شعلا نسحلا معانلاو كوحضلا سفنلا بيطو ةهك افلا بحاص
 هماعنا نم نمحرلا حتف ىفو ىتادواج ىاهتم ارك زا 4 مهر مهانا ام 8 ةشيعلا ةنسحلا

 لاق املؤ أم سمان لوُعشم هيلقو ةرهاظلا علاق قارعتبسل دف م هللا نا كلذو 6 هاضرو



 ةيسسرافلابو بهذتو '"ىجنو برطضت ىا عيرتملا نايرحلاو باهذلاو "جلا ىف 5

 افكت اهلهأي افاكتتو. تلا اووني راك ءاينلا نود لبق بف اكتي ملكن ١ دنا تا رطضاودقا

 و نوطلتخي و ضعبىف مهضعب اهلها جوعو ضعبىف اهضعب اهؤ ازجا جلتخم ليقو ةنيفسلا |
 ءاهريصتف ضرالا هجو نع لوز“ ىا 6# اريس لابملاريستو 8# فوخانم كلذو ةكئالملا

 نوفل يرخا ديطت: قد ريتا يادثاا ىعنو نإ ناجل ردت «يقاط ةكت يق لطم
 رثا هنم قال هناف ءانفلاب لالجلا ىلحت دنع كلاسلا دوجو هيمو مويلا كلذ لوهل شوفنملا |

 روطلا ةروس _- ١ مق 2

 ْ اروم ْىا ةدوهعملا دودحلا نع امهحررخو اًمهنا رغل ناذيالل اممردصع نيلعفلا انك نا

 1 اوجةلماو ةحبصف هاقلا 6 نيبذكملل د ديمو ليوف 8ع انهنك كردجل اعيد اريسو ابحت |

 تادعةدعبو ليوقرارك ذاك مالا ناك اذان راعبسلاو زن ولاه عقو اذا ىا فوذحم طرش |

 | ىلا ليؤلا نال رئابكلا لهانم : :نيباتكملا ريغ:تيذعت ىفاسال غو ,كلذ مهل عّشذا موب

 ا مم نيذلا 0 نينم وما ةانطعلال نيدلا موسو هلوسرو هللاب نببذكمللوه اما ديدَعلا تاذعلاوه

 لاوقاي ندرك عورشرد ةيسرافلابو بيذاك الاو ليطاب الاىف بيج عافدنا ىا 5 00
 | نمحرلا حف و لاق 0 ثثعل اراكشاو مالسلا هيلع ى تدحتتَو تالف ا'ءوش عقب هسا هك هلطاب

 | ىباعملانم ضوخلافاشكلاىثاوخىفو هصوغو ءاف١ ضوخم هيش ل طاب الاىفطبختلا ضوخلا

 | هال مكن كطالب شوا ف بلع هنا الا اني 3 8 نتايج حلصي هناف ةيلاغلا

 | و وه اماو 0 ضيصخم اع دض ول ضوخىف مه

 ١ عدلا # اعد مهج ران ىلا نوعدي موب 8 مهرفكب نولغاشتيو نوهاي 6 نريعلي © مجرلا
 | لغت ناب اديدش افينع اعفد اهلا نوعفدي ىا عد عد رئاءلل لاَش نأ هلضاو ديدشلا عفدلا

 | مههوجو ىلع اعفد رانلا ىلا نوعفديف مهمادقا ىلا مهصاوت عملو مهقانعا لا مهدي

 ىلاعت هلوق لبق ردقم لوقل فرظوا رومب موننه لدباما موبر اهودرب ىتح مهتيفقاىفو
 هلوقو ايندلا و مك ىتلا ع رانلا هذه رانلا ةنزخ لبق نه مهل لاش ىا هي رانلا هذه ©

 | ه5 اذه نددف ام ام قطانلا ىحولا نوبذكت ىا #*# نويذكت 8 هلوش قلعتم هي ام ف

 | خيو رادمو راكنالا طحدنال ريخلا ميدقتو ارحس هنومسي اوناك ثيح مهل عب رقنو خسروا

 اضيا رحس راثلا ىا قادصملا اذهف رحس اذه قطانلا 3 ءرقلل نولوش 5 لآ 7

 ىلع ءاشنالا فطع مزلي الل ةفطاعال ةييبس ءافلاف « ديني ىع هك نبا تسرحس ايآ ةيسرافلابو

 اووشلا قدصيام قادصملاو رس اذه ىحوال مهلوق نع بيس ل ماهفتسالا اذهف رامخالا

 برم هلو ئذلا ناب ومب اتع:راخ الاف .ءانق الا لاؤقا قدَصت_اهينابعاشمز' زج لالا لاززحناو

 ريخلا نع ايمع مك اك هنع ربخلا نع ىمع منا ما ىا# نورصيتال منا ما 88 ق> رانلا باذع
 | انراصلا تركس امنا نولوقت مك ثيح مكمجز ىلع ايندلاف تدس ام ميراصبا تدس ماؤا

 اوريصاف ف اهدنا دشو اهرح اوساق و اهولخدا ىا 6 اهولصا » نوروحسم موق نم ىلب

 مهاجر عطق ةهج ىلع اذهواهمه مكل صالخال هنافهم دعو ربصلا نم مككشام اواعفاف 5 اوريصتالوا



 هه# ١د١ 5 نورشعلاو عباسلاءزجلا

 هلم ةياغل نز ناو ديسرو تواخ ىاحب نوح تشاد مظع قوقو دوب راطشزا واو دك! |

 اهف ىدعس خس.شلا لاق ىتلا ةيكحلا ريظن ذئنيح

 مالسلاةلع هلا ال ؤسإت اك :*ال: ةتفايملا تمد ممطم نب ريبج لاقو اهيلع مسقملا ةلمثجا اهتلمج نم

 غلب املف دحسملانم جرم هيوصو روطلا ةروس أرق رجفلا ةالصىف هتيقلف ردب ىراساىف
 ىلق ىف لخدام لوا ناكف هتعمس نيح ىلق عاص اعأكف عقاول كير باذع نا هلوق ىلا

 عه ىتح ىعاةمنم موقا نأ نظا تنك امو باذعلا لزني نأنم افوخ تملسأف مالسالا

 هيلع ىنلا عمسف مرالاراد غلب نيح .هنع هللاىضر رمعل عقو ماتا اذه لثمو يلزملا ف

 نو نهرب انتو وعي ةئيرتلا + تواقلاف ساو هبلق نالف هط ةروس أرقي مالسلا
 اماو مقتسملا هثراو وا ميركلا لوسرلاوه ىلاتلا وا مظعلا ناءرقلا وه ظعاولا ناك اذا

 (ىدعس خيشلا لاق ) هوحمو لهجىبا بلقىف عج مل مك ظعولا اف عج الف ةيساقلا بولقلا

 كن لقيصبو زادرب ناوّتت ٠ دروخم هنايرو» هك ار ىنها
 كنسرد نينها خيم دور“ ٠ ظعو نتفك دوس هحلد هيساب

 هاني لو نادم! ذتفا!نالتسنلا عقاو باذعاا لهال باذعلا ةيمجنلا تاليوأتلاىفو

 عقاوباجحلاو ٍباجحلا لذب ىنتيذع امهم مهللا هريس سدق ىطقسلا ىرسلا ءاعدنم ناكو
 هللاةمحر وه سفنلا باح عفادلب ديعلالبق نم عفاد نم هلام سفنلا باح باححلا مظعا ناف

 دالبرد هيلييشا ىجاون زادوب ىدرم ىرواغملا .هللادبع ٠ ىبر محرام الا ىلاعت لاق ام ىلاعت

 تفكو دمآ ىودزت ىنز دوب هتفاي ءار قلخم ىدنك اربو شيوشت تاقوا ىضعبرد برع

 نوريبو تفرك ندرك رب ار نزوانك صالخ موق نبا تسدزاو ناسر هيلبب شاب اسم ةتبلا

 اوما لاح ناكف 5 ف كانا سفشو داد هساوسو ند نأ تعم احع اروا ناطيش دوب

 ىاراسكس3و قاهذ ' زارت اهاورما ملت كرز از :لقادتفسو كمل دانك

 دلات ىوزا ناك ناوز «٠ دلاع شقلح ا دراك هكناشب

 ىدوتوت ا تبقاع مالددوج 2٠ ىدوب ررد كرك لاكجزا 2

 مزاد" ع اور ندزكلا كئانغيو كشلا تنال »ما ةيلكدب نبا اجيغابعا "تفكك ذوخأي للاشع

 رد تسياشان ىراكو دوش بلاف سفن هكديسرت واو دوك ىع صرح نايصع وب هتبلا سفنو
 كرسا عرافلا الو ةناثلا ”تفكتوات كفاك كنشواي نايف !اًؤاداوخل /ئدم ؛كل]' انباد دوجلاو

 راكزور ةناكب دوخ دهع ردو دام جحم ىورتقو نامه ردودوب نبا ق> قيرطبوا عوجر

 هسف ىلا هلكو ولو ةرامالا سفنلادب نم هاحن ثبح ةصاخ ةمحر ىلاعت هللاهمحر دقف ٠ دوب

 صهاظف ةرخالاىف اما ةرخ آلاو ايندلاىفباذعلاىف هعوقول ابيس ناكو حييبقلا كلذ هنعردصل

 ىمكح باذعوهف ممذفصوو حبق لعف لكود» سبلت ”ىثلاببب سباتلا نالفايندلاىفاماو
 هياروم املا زارع مولي ناسنالا نع جراخ نم سيلف كلذر'ا ىروصلاباذعلاو ةيوئعمرانو

 ادحانا مهوب هنال عفادلال هتعاظفو هلوه لاكن ع 'ىنم عوقولا ةبفيكل نيبم عقاوا فرظ
 بارطضالا روملاو تقو لكىف عفدبال هللاباذع نا ضرغلاو مولا كلذ ريع هباذع عفدي
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 دوطلاة و هت 5 ١١

 ١ ند ةناتكل ارك ةيواعللا باتكلاب مسقأ و«ل ابطا نضارالا ةقتستاا< ةمايتلا |مودائلا امتد ١
 مالسلاهيلعىنلاوهورومعملاتيبأاب مقأو فحاصملاوهروشنم قرف ظوفح ا حوالا فروطسملا هيلع

  1وه و عوفرملا فقسلاب مسقأ و اروكشم ارورسم هللادنعو ارومعم ةماركلاب اتبب هللا
 مسقأواروكذمربانملاىلعو اروهش«نيرادلاىفواعوفوفرم افتس هللاو ناك مالسلاهيلع ىنلا س

 -- امومي دمج عروقلا مسقأف ًاواممهللا بح نم هللاو ناك مالسلاهيلعد# تبلقوهو

 بيلا مسقأف اروطسم فحاصملا.ىلعو ةحخ هباتكبو ارونو ءايض هبلقنو اصوصخ ةنشاربو

 تايقربلا تاحناللا باتك ىف هحور هللا حور ىدنسو ىخش لاقو مسق هءارو الف بيبلاب
 ةيدمصلاةهمللاةقيقْلاو لكلانع ةدرجلا ةيدرفلا ةيدحالاةيتاذلا ةيوهلا روط ىا روطلاودل

 ةيلامكلا ةيئاذلا نوؤشلافورح هيف روطسم دوجولا باتك ىا باتكو عملا نع ةقلطملا
 تاياو ةيناكمالا و ةينوجولا ةيلاخلاو ةيالحلا ةيماعلا نانعالا تالكو ةيناكمالاو ةيدوجولا
 ةيرقملا ةيحلا ةيلاثلا روصلا و قئاقحلا روسو ةفيطللا و ةيرهقلا ةدرجملا لوقعلاو حاورالا

 قئاقح و تانكمملا تايهام ىلع روشنم ىنابرلامالاو ىنامحرلا سفنلا قرىا قرىف ةدغمملاو

 الواىباذلا ىبحتلاو سدقالا ضيفلاب تالثمملا روصو تادرجلا :ناعا ىلع طوس تانثاكلا

 ايناث ىلاعفالا و ىنافاصلا ىلحتلا و سدقملا ضيفلاب و :تاروهظلاو تانيعتلا تايلك هب لصاّلا

 هفورح عيم ىمسرلاىظفللا ناقرفلاو ناءرقلاو تازيْملاو تاصخشتلا تايئزجهب قةحتملا

 هطخم روطسمو قولخلادس بوتكماذهو.نيبم ناءرقو ركذ الاوهناهروسو هناا و هنالكو
 | ثيحم ميركتلا مزالو ميظعتلا بجاو ناكاذإف هط روطسمو قلاخلا ديب نتوتنكما كاذإو|

 لبقاوىمسرلا ىهلالا باتكلا لقع نم ةواقش ايف اقلطم ثدحلا نه نورهطملا الا هسمال

 مدقالب ريقوتلاو مظعتلا نع هلمهاو ىت.ةملا ىهلالا بات. كلا نع لفغو ريقوتلاو مهظعتلاب هيلع

 اععاق لمعمل و امهم دحاو نع لفغيملو امهلقع نه ةداعس ايو ريقحتلاو ةناهالاب هلع

 ىلظمللا ناقرفلاونا ءرقلا مركتىف ةعيرشلل ادايقنا مركتلاو مظعتلاب امهنم لكىلع لبقا ىلب |

 لك نيداءاضق و ةيثرمم لك قحلءادا ىدوجولا ناقرفلاو ناءرقلا م رحنىف ةقيقحال اناعذاو

 فاستعالا و رولا نع لاح لكيىف انا فاصنالاو لدعلاب ماقم لكىف امتاق ةلزنم ٠ لوم

 | ترصتقاوىزاجملاو ىتيقملا نيباتكللانم لكل رخآ ضيرع ليصفت باتكلا كلذفف ريقفلا |

 نا ) عفانلا هملعب عافسالا عماجلا هللانم لوئسملاو ماقملا ةبسانا هرك ذ امم ريسيىش ىلع انه
 ١ ادع داررملا نجلا تف. ىف. لاق. متقلل :تاوجع :وه+و. امجخ.لزانا :ىا.(«عقاولا كنربةتاذفع
 ةمدقتملا#ةروسلا احم داشوالا ىف ةراشالا» بلا و ىفاؤتيدلا !(يلانعلاال.زاقنكللاحرزخكأللا

 باذع نام تس ة.سرافلابو هللانم هلدرمال ىلاعت هلوقك وهو هعفدد ( عفادن هلاثج"

 قرغلا مهضعب لاقنال نان ريخ وهو م دوب دهاوج عقاولاح همم كلب هدتنك عفد جيه ار

 عوقولا دعب الغلال مفرلاو عوقولا لبق لمعت. لادلاب عفدلا نا هيلا و عفدلا نيب |

 هملعلاكو هللاةردق مظع نع ”ىنت ماظع رومانم اهنا امل اهب ماسقالاب رومالا هذه صيصختو ظ
 | ىلا هرابخا قدصب ةدهاشلا. اهطبضو دابغلا لامعا ليصافتن ةتطاخا ىلع ةلادلا هتمكحو



  ماللاةيلع مي مهاربا جارعملا ةليل مالسلاهبلع ىنلا ىأراذلو ةرايزلا و فاوطلاف لصالاوهف.
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 دارملا مهضعب لاقو ةكئالملا جحن هيلاو كلا نازو ىذا تشل تنلا مل: ءارهظ ا دنت

 وهف كلاذ هيف سيل ىلق لك ناذ صالخخالا و ةفرعملاب هترامع و نيم ْؤملا باق رومعملاتدللاب

 رادقم ضرالا نع عوفرملا ءامسلا ىنعي 6 عوفرملافقسلاو ه بلقال هنأكف تيم بارخ
 راونا عمج هك نامسا ىنعي ( ىنشاكلالاق ) اظوفحم افقس ءامسلااناعجو ىلاعت لاقماع ةئاهس

 ملاعب طيح وهو ةنللا فقس شرءلانال كلذو ٠ مظع شمعايو تسترطف رارسا نزخيو تمكح

 ثيح نم روك ذملا ناونءلاعقوم ىسنح ىنخنالو ناردطاب طي تببلا فقس نا اك ماسجالا

 نابرامتم رومعملا ثيباا و ىناثلا ربدقتلا ىلع شرعلانا ثيح نمو تيبلاعم فقسلا عامجا

 هنم ىذلا مظعالا طدملا رحيلاوهو ءولمملاىا # روجسملارحبلاو هه تيبلاب فةسلا راقت

 راخختلاو ىلاعتةقاالاهقمح لعيالو لحاس هلفرعيالرح وهو ةعطقنملاو ةلصتملا راحبلا عيمج ةدام

 ىلعوفطت نئ ادم هيفو هللاهنمل سيلباش رع رحبلااذهىفو هنم ناحلخ ضرالاهجوىلع ىتلا

 ءاملاهجو ىلع رهظت روصق هيفوضرالا نم بارخلاعبرلاةلباقمىف نحلا نم ةلها ىهو ءاملا هجو
 تيذيرحبلا اذهىفو ءاملاىفبيغت منة يب رغلا لاكشالاو ةيبجعلا روصلاهبف رهظتو بيغومت ةيفاط

 هملعيالام ةيلاخلا و ةنوكسملا رثا زجلا نم هفو ضرالاىف راحشالا رئاكك ناجرملا ردش

 دض نك اسلاو دقوملا روحسملاو هاله رهلاو هامحا رونتلا رحس سوماقلاىفلاق ىلاعتهللاالا

 هلوق نم دقوللاىا رو>سملارحبلا و نب رسفملا ضعب لاق *ىتنا همك هوم ئدلا ردحبلاو

 ةميظعلارامالا ددعن ا( ةعيس ةميظعلاراحبلاددعو سنحلاهب دارملاو ترحس راحالااذاو ىلاعت

 ماهجران اب رجسياران ةمايقلاءوب راحبلا لمح ىلاعتهللانا (ىور) رحب ريثك ءاملكو كلذك

 رانلات حن وا ارا رحبلاتحن ناف (اجاحوا ارمتعموا ايزافالا ارحم لجرناكربال) ثيدحلافو
 هللاىضر ةم ركعو ىلع لاقو ضرالا رحم واين دلا رب رحبلا نوكين أ ىلع اذهوران ىفرانرحبلاوارحب
 ناو حار حبهللاّم ظيلغ ءام هيفنيضرا عبس ىلا تاوءس عبس نياك هقمع شرعلا تحن رح وهامهنع

 احابص نيعبرا ىلوالا ةخف لا دعب ىنملاكءام ىنوملاىلع هنمرطمب ناليسلا نعىا فوفكم رح وهو

 ءاع تاينلا تي هنا مس ىنعي ىلاعتهللا ءايحا ةروص ىلع زاشملا ضعب هلمحو مهروبقىف نوتينيف

 تابنلكضرالا ن٠ نورهظيف اديدج اقاخ هللامهقل ىتوملا اذكف ضرالانم رهظبف رطملا
 ىنااكءام ةروصب و قلخ ىنملانم ناسنالاناف ىروص ءاه كانه نوكينأ ىفانمالاذه نكلو

 هالوا فوفكم لا جوملا وهو ايندلا ءامم رحن وه ىلقو ةعيدب ةمكح ”ىد لكى هللو تيس
 قحاب ناربب لقا ىموه هكت ساس فنروط دارع ىت.ةحن بابرادزنو ٠ ايندلا سمشلاتقرح'ال

 هتشون ىلزا تر 0 روشنم قررد هك ثسناعا روطسم باتك و دنكم ةاحانم هناحس
 هتفاي ىلادابا ىناحبس تايلجت تارظنب هك تسناف راعرس تيبو ناميالا ممواقىف بت 2200

 رأءغو تطلذ ةناخ كطفَش كا تأ ةرضحلا لأ تاجردلاوردقلا عفر تييق 3 وؤرص فقهسو أ

 روطلاب هللا مسقأ ه ريس سدق ىلا زب زعلا دمع لاقو . هّقان' تمحي نشل ءابتننا 1 روحعسم |

 | ىلع ةءالادب ترقتسا ضالاىف لاجلاك هتءاىف ناك مو هلع هللاىلص ىئلاوهو ليجلاوهو
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 رخا و حوللا ىف بتكي اموا روطلاب بنالا وهو سوم حاولاوا ناءرقلاهب دارملاو ةيوتكملا
 ةنملا هتلخدأ هللاالا هلال نأ ةدابشب ىنان أنه ىضغ ىلع ىتمحر تقبس ظوفحلا حوللافرطس
 ىلاعتهلوق هريظن هلامثب ذخا و هني ذخخ اف اروشنم ةمايقلا مون مهلا جرح ةظفحلا هبتكي اموا
 هيف بتكي ىذلادلجلا قركرلا ه روشنم قرريف ف اروشن هاقلي اباتك ةمايقلاموب هل جرختو

 لامعتسالابلغ دقو ققرمهنالاقر ىمسو ةفيحصلا نم ةباتكلا هيف بتكياملريعتسا دغاك هيش |
 ٍبتكيقيقرداج رسكيو قرلا سوماقلا ىف لاقو نمحر ل |حتف ىفاكن او يح ادولج نم وهىذلا اذه ىلع.
 بغارلالاق ىوطملافالخوهوطوسااروشنملاو ىهناءاضيءلاةفيحصلاو قيقرلاك ظيلغلادضو هيف

 'باتكب دنكوس و ةيسرافلاب ىنعملاو سانلاهفراعتي امم اسل اههماب راعشالاوا مخفتالاه ريكسو

 ناوك حوللا ىف تكيام نوكلذأ رده ىلبعو نداوخ تقود ددركد هداثك هك هكر دهتش ون ا

 رون هءاتك و رونهملق ءارمحة توقاينم هاتفدءاضس ةرد نه هللاهقلخ حوالانال ازاجت روشنملاقزلا

 تيعو ىح ةرظن لك هللا قاخ ةرظن ناتسو ةئامالثموب لكهيف رظن ضالا وءامسلا نهب اكهض ع

 نيرواجملاو رامعلاو جاححلابامترامعوةبعكلا ىا «رومعملاتيلاوؤ# ءاشيام لعشوو لذيوزعيو
 اهمساو ةعباسلا ءامسلاىفوهو هللاهمحر ىليهسلالاق حارضلا رومعملاّتدبلا مسا ىنعي حارضلاو ا

 ايبرحو ابيرحو ايو عنيبام الع روت هلناك هدمحمو هللا ناحبسلاق نم هيئمنب بهولاقابو ع

 موب لك هروزب ةكئالملانم هتيشاغ ةرثك هنارمعو ةيعكلالابخوهو ىهننا ةعباسلا ضرالاه |
 ةعكلا ةمرك ءامسلاىف هتمرح و ادياهيلا نودوعيالو ةالصلاو ٍفاوطلاب كلم فلا: نوعبس

 رومعملاّت بلا نم قولخم بلقلا نا لبق هنمو ةلدللاو مويلاىف ناسنالا رطاوخ ددعوهو :ضرالا ىف
 تنأو جارعملارابخا ىفواجورخوالوخد ةكئالملك سافشالاورومعملاتيملاكنأ.ث الا نطاب لبقو

 نوجررحبلاف نوضوخيفةكئالملا موي اذاو رحهماما اذاو رومعملاتدبلاةعباسا] ءامسلاف

 حارضلاب ىمسو هيف تياصو هتاخدف فوطي اكلم ةرطق لكنه هللا قاخبف مهتحنجأ نوضفنيف
 داعب الاوه حرضلاو ةعباسلا ءامسلاىف ناك ثمح دعباو عقر ىا حرض هنال ةمدحءملاداضلا مغب

 ليقوديعبلا عررضلا و هدعباىا كنع هحرضاو ةيحاىف هامروهاحن ىنا هح رض لاش ةيحنتلاو

 ءامسلاى ا عفرف نافوطلا نامزملا «تبرذو مدا هب فاطف ةيعكلا عضوم هللاهل زنا ةتوقاينم اس ناك

 لكى نات دقف ةافانم الو ةعبا رلاءامسلا ىفهنا ىلا مهضعب بهذو ضرالاو ءاهسلانيباك هلوط ناكو

 تيلانا فشكلاقيرط نم ىدنعحصي ىذلاوريقفلالوش ٠ اب ضرالا ىف ةبعكلا لايحب ءامس
 خزر هناذففاسعالا ةلزع بلقلاناامكف باقلاماقفىلاةراشا هناف ةعباسلاءامسلاة يان ىف رومعملا

 ملاعلا نيب خزر.هناف رومعملاتيبلااذكفرانلاوةنجلانيبخزرب فاىعالان ا اكدس+لاوح ورلانبب
 امتودامو عبسلا تاومسلاوه ىذلا ىرصنعلا ملاعلانيبو شرعلاو ىسركلاوهىذلا ىبببطلا
 نوك .ىفاسالاهنا:5 زومغملا تنثلا ةوولص_ نا عزوم ةدحل لع تن ءانن لكى نكي نا قاسالا خشاو
 ةيعكلانا امكف اهتروص ىلع ةدح ىلع دحبسم مالس الا دالب نمةدلب لكى نوكينأ ةكم ىف ةنعكلا
 تاومسلاىفىتلات وبلا لصا رومعملاتيبلا اذكفاهليصافتواهروص دجا ملا عيمجو دجاسملام
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 أ هخزكلا رمعدبا ىىلودنا ف د تمانق هجر اولاق اك بيرق تأ لكو تا باذعلاف ناكأم

 هدر, رسسي ناهجرد لاس دارج حون دوسهج ىزارد نازا دوم ىور كيم نوح دوب زارد

 ةبانالاو ةبوتاىف لجعتب نأ لقاعلا ىلغفا تعا .ءدرتع: م تبلاس رازهي دنحر نوما تننا

 توملا مدحا نينمتال ثيدحلاىفو ةتبلا تا هناف توملاف لجعتب الو ايصاع هللا ىتليال تح
 اريخالا هرمع نمؤملا ديزيال هناوهلمع عطقنا كدحا تاماذا هنا هينأي نألبقنم هب عدي الو
 ةبان الا هقزري هللالعلف اًيسم ناك ناو اريخ دادزب نا هلعلف انس ناك نا هناف ىا

 ىنايرد زور جذب نبا ركم ٠ ىباوخ ردو تفر هان هك ىا

 ةثولم اهولعج نأب مهمولق ىلع بواقلا لهان٠ اوملظ نيذلل ناف ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو

 عيمج سوفنلا بابرانم مهاحتا بوذ لثم ابونذ هللا ةيحم ندعم تناك نا دعب اندلا بحي

 اذا بلقلانال اهتافص عيمجي سفنلا داسف ىزاوب ايندلا ةيحمب بلقلا داسف نا ىنعي اهءافص

 بلقلا داسفاىف نولجعتست الف دسجلا اد هب دسف دسف اذاو دسجلا رئاس هب حلص حلص

 رئاس داسفاب نودعوب ىذلا مهموب نم بلقلا داسفا ىف مهر ةمعنب اورفك نيذلل ليوف
 ظفحلاو ةمصعلا هللا نمو دسحلا تافص

 عبرا ةنس نه ةرخ الا ىدامح رخاآ واىف تايربلا قلاخ نوعب تايراذلا ةروس تمي

 ديلا ورولابو ةرشع

 "نوفر خنكلا او رؤطلا ةووحل وقت

 61 ل اكاساكا

 لاق تا ُك 0 امهع فا ىضز ضايع نا لاقو تابرعملا ىف قتيلا وبلا هرك ذي مل

 8#  هقرو هقوف روطلا تساام 88 ةقعان ضعب روطلاب مول عه

 وهلب ليقو عفانمو عبانم هيفو ٠ دنا ضرا دانوا هك تسهوك قلطم احنا دايم دنيوك

 كراملا لبلبا ىنعي نينيس روطوه صوصخم لبج مسا هنارهشالارهظالاو ضرالاب ط.# لبج

 هللا مسقا اذلو ىلاعت هللامالك مالسلا هيلع ىسوم هيف عمس ريبز همساو نيدعب لبج وهو
 رايلولالا قل ريثك مدقلا لح ىلع دروو باطلا عامس تقو بابحالا مدق لحب هنال هب ىلاعت

 مأفلا نيب وه انيسروط لبج بئاحعلا ةديرخىف لاقو ةعاسلا كلت لاخلا مملع رهظف

 ىسوم هءاج اذا ناك مالسلا هيلع ىسوم هباع ملكملا وهو ةليا نم برقلاب هنا ىلق نيدمو

 كد ىذلا لملاوهو مارك الاو لال اذ - مامغلاىف لخديف مامغ هلع لزم. ةاحانملل

 اهطسو نم جرخ هيراح ثرسك اذا للا اذهو اقعص ىعو* رخ كانهو ىلحتلا دنع ا

 ةرحيشل لاَشو ىنعملا اذهل جسوعلا ةرحشل دووملا مظعتو ماودلا ىلع جسوعلا ةرحش |

 كل وعش ىهو ةح_سوع عمج ج_سوعلا و ةديرخلا مالك ىهتنا دوا ةرحش جج_سوعلا

 فورحلابيبرت رظسلاناف ماطمإلا هلو ىلع بوت“ كم 7 م وطب باتكو» سوماغلاف
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 لوحلا نطاب لاح نيبام .طسو ىهو ةوقلانم ىوقلا ع اشملا ضعب لاقو ماربا الو ضقنىف
 ءاضعالاى فهي سحب مثال و> ىمسي لمعلا ةئم نهنطابلاىف دجوبام لوا نال ةردقلا ىهاظو

 ةلك ىف ناك ترذلو“ ةزانق: الست لاواتلا6> لدطتلاةاوؤلظن ا ةؤلمنلا ! زويل وق وفتنتا لاق

 ١ تافص نع هزم ىلاعت هللاف الا و مهفلا ىلا بيرقتال ليثع وهو هللاب الا ةوقالو لوحال

 | بيرقتلاو هتوقو هلوح ىلا ”ىش لكف هتوقو هلوحب عجر ىوقلا هلا فرع نءو نيقولخلا
 ةنملا ةيؤرو ىوعدلا ىفنو ربداقملا ةعزانم كرنو رييدتلا طاقسا ثيحنم اقلعت مالا اذه

 هففاخلال ىتح هللاتاذىف ايوق نوكي نا المو ايندلا مومهو قالا فوخ ىنو ىلاعت هل

 الت اف دوجولاىف ةوقلا روهظ مسالا اذه ةيصاخ و لاحم هىمأنع فعضي الو مثال ةمول
 دصقب مولظم هرك ذ ولو كلذ هل ناك الا فيعض م-جوذ الو ةوقلا دجوالا ةفيعض ةمهوذ

 ثيحم ةوقلا لاك هل ىذلاوه نيتااو هىمأ ىنكو كلذ هل ناك ةرم فلا ملاظلا كالها
 ١ للاغلا وه لب هماىف مناع الو هبوقىف فعءضلا لش الو ىبادالو كراشي الو ضراعيال

 اهتناتمو هنوق ةمظع فرع نمو بيس لوكا هبوق ىف جاتحم الو بلغي الو بلاغيال ىذلا

 مسالا اذه ةيصاخو هيلع اداتعاو هلا اداتسا هنود 1 ىلع همه فش مو ”ىش نه فخم مل

 | كلذكتو تانزع "رع الكبد ناقل لل بوكتذآآإلاو ىوقلا همسا عم هرك اذإ ٍجوقلا او ؤْيلظ

 بيذكتن دلاخلا تاذعلل اهضارعت مهسفنا اوملظ ىا 4 اوملظ نيذلل ناف 9 اياتلا باشلا

 يي اون 0 356 لع معو 0 قيدصتلا ناكم اوعضووا سو هيلع هللا بص هللا ل وسر

 مايالا نءو بنذلا رفاولا سرفلا بونذلا سوماقلاىف و مظعلا وادلاوهو لجسلا ريعتسا ا

 ىا هلحعتسا لاَس موتحلا هتقو ف مم لزان وهف امولعم الجا هل نال هب 'ىجلا ىف ككانانا

 ن رضنلا ناك و نيقداص مكر دعولا اذه تم مهلوقل ناو> وهو هولحعتست الق هللارما

 الوا بذعف رانلا ىلا راصو مويلا كلذىف لتق مث ردب ىلالهمأف باذعلاب لجعتسي ثراحلا

 مهمون_ ند #9 كلذ ىلع لاحعتسالا نع ىهنلا بيبرتل ىلوالا ءافلا نا 35 اهظع اباذع مهل
 امل بينالاوهو ةمايقلا مون لقو ردب مون نم هبودعوب ئا ليلعتلل نم ه نودعوب ىذلا

 | اياوئوادلا باذعلا نم امها ثءح نم هليق املا قفوالاوه لوالاو:ةين .الا ةروسلا زدصف |

 | ةيكحلا تالانم من ارظن ءايصنا لثم 6 مماعصا بونذ لثم 8»باذعلان« ارفاو ابيصن ىا

 ا مكلوبونذ ان 0 لاق ءولمملا مظعلا ولدلاوهوب وب ذلاب ءالا ةاقسلا ةمساقم نم ذوخام وهو

 ١ سصلنلل ريعتساو بنذ ىذلا ولدلا بوبذلا تادرفملاف لاق * بيالقلا انلف مدن| ناف ٠ بنونذ

 | ةمذا عمجاو بيصنلاو ظحلاو ىأ الملا نودوا ى'الملاوا ءام اهفوا وادلاو ريثلا ليوطلا

 | ىنم اوبلطيال ىا ماكتملا ءاس ىنولجعتسي هلصا ه6 نولحعتسي الف وه ىهتنا بالذ و بئانذو

 | ىلأ ىلاعت هلوق هنمو ةلحعلابهعوقو بلط ىأ هلحعتسا لاّشبو اه هسماو ةلجعلا ىلع هثح

 |. ذشا ليولااو يدش رفاك هك ارثلانا وج اور 1 اورفك نيذال ليوف © رانلاب مْ كمل

 ا ماع الايحعسل م ريمض عضوم لوصوملا ع مج ىف داو لاهو مهلاو ءاقشلاو باذعلا نم

 | نأ ىلع مهل ليولا تويم بيئرتل ءافلاو مكحلا ةليشاباز امتار اوهلكلا قماةلضلا زيحىف اهب
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 ءاهسالا حرش ىف هللا همحر ىلازغلا مامالا لاق بولطمي سبل و. بلاط قزرلا , نايل ؤ دلع
 اهع عنغلا با.سا مهل قلخو مهلا اهلصواو ةقزترملاو قازرالا قلخ ىذلاوه قازرلا

 نطابو نادبالا ىهو صهاظلل كلذو ةمعطالاو تاوقالا صورهاظ ناقزر قزرلاو
 ةايح اهترم ناف نيقزرلا فرشأ اذهو رارسالاو بولقلل كلذو تافشاكملا و.فراعملا ىهو

 ةراغو ردو ءاشي نمل قزرلا طسبب هنكلو نيقرفلا الك ىلا لاصيالاب لضفتملاو نيقزرلا
 هقحشليال هاو فضول! اذه: ةقيقح فرعي نأ اهدحا ه«. نارما فصوؤلا اذه نم دعلا ظح

 هلا مصالا متاحنع ىور اك هيلع الا هيف لكوتب الو هنم الا قزرلا رظتني الف ىباعت هللاالا

 لاقف ءامسلانم زيخلا كيلع قلي لجرلا لاقف هتنازخ نم لاقف لكأت نبانم لجر هل لاق
 لزني مل لاقف مالكلا نولوةت هنأ لجرلا لاقف ءامسلا نم هيقلي ناكل هل ضرالا نكتت ملول

 ٠ قحلا عم موهال لطابلا ناللاقف كتلدامغل ىوقأال انا لجرلا لاقف مالكلا الا ءامسلا نم

 لوصول اببس نوكي و ةقدصتم ةقفنم ادب و ادشرم اناسل و ايداه املع هقزرب نأ ىناثلاو

 قلخلا مث اوح رثك | ادبع ىلاعت هللابحا اذاو هلامعاو هلاوقأب بواقلا ىلا ةفرشلا قازرالا
 هذه نم الظح لان دقف مهلا قازرالا لوصوفف دايعلا نيبو هللا ا ةطساو ناك امهمو هيلا

 هسفن هب ةنيط هب ماا ىطعي ىذلا نيمآلا نزاخلا سو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق ةفصلا

 هللاشلاو ناد الا قازرا ةنازخ هدي تاعج لق هللانأ 1 زخ دايعلا ىداو نيقدصتاملا دحا

 قازرلا ديعف ىلازغلا مالك ىهتنا ةفصلا هذه نم بوشإ ةركملا دقف نولقلا قازرا ةنازخ ْ

 هللانال هل طيس 1 هللاءاشنإ نم ىلع طسو هدابع ىلع هب رؤي هقزر هللا عسو ىذلاوه

 نعل اطر اويتغا تينلا للشات, ما يعاب لك رخل ةولصا للف ًارهط نأ قورلا,نةلقطسلا |

 براي كياحس ةيسسردالا نيعبرالا ىف و كلا نا ةيحاب لك ىف اهلقتسيو ةليقلا ةمحاب نه ا

 ةالوو كولملا نم هتحاح ىذش هيلع موادملا ىدرو يلا لاق هقزارو هنارو و 0 اك
3 

 امون نيرشع هالتنمو ةرم ةريشع عبس هأرقو بولطملا ةلباتم فقو كلذ دارأ اذاف مالا
 ةوقلا نيا ىوقلا نيمسالا حرش ىف ىلازغلا لاقو ضماوغلا هب مهش انهذ قزر قيرلا ىلع

 ةردقلا غلاب هلا ثيحنم ىلاعت هللاو ةوقلا ةدش ىلع لدن ةناتملاز ةءاتلا ةردقلا ىلع لدن

 دنع و ىهّسا ةردقلا ىنعم ىلا عجري كلذ و نيتم ةوقلا ديدش هلا ثبح نهو ىوق اهعان

 بضغلانم هسفن ىوق ىه ىتلا هدوئحو ناط.شلا رهق ىلع هللاَدوش ىوَس ىذلاوهىوقلا

 هللا قلخ نم ىش هبواَش الف ناو سنالا نيطايش نه هن" ["تعأ 5 قاس م ئوهلاَو ةوملاو

 دارا نمت رثاتي مل ىذلا هئيدىف ىوقلا وه نيتملا ديعو هلع الا دحا هبواننالو هرهقالا

 لكىف رثؤملاوه ىوقلا دبعف نيتم لك نئما يوكل هيدتعلإ قحلانع هلزا نا نكيملو 2

 هقحليال ىذلاوه ىوقلاقور زلا سايعلاوبا لاقو 'ىمنم رئأتي مل ىذلاوه نيتلادبعو ”ىث

 زجي الو روق: هكر ذب الو لعت الو سدت هسو الف هلاغفا ىفاالؤ هتان الو هاذؤ فءضا

 (ضش ىف)

 | قلخل ىلوتملاوه ىلاعت هللاو دمالا ةبيرق ةدم ىلا دسجلا ةوق هاظلا قزرلا ةرم و دبالا
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 هدابع عم ىلاعت هنأش نوكل ناب: وهو ملكتملاءاي ىنومعطي نأ هلصاو مثهريعالو مهسفناالو

 ليصخت ىف مهم اونيعتسدل موكل ثيح مهدبيع عم ةداسلا رئاسك نوكي نا نع ايلاعت»
 هلنوكينم مهنمو قزرلا لين ىف هدبع بسك ىلا جاتحمب نه مهنم ناف مهقازرا ةئيبنو مهشياعم
 نم هج اوح ءاضق ديعلا نم بلطي هنكل باستك الاىلع هدبع لمح نع ه.ىنغتسيرفاو لام
 دانغلا عفو كلذ عيمج نع نغتسم ىلاعت وه و هيدب نيب هراضحاو هحالصاو ماعطلا خبط

 لبةئيعىفالو مهقزرالو قزر ليصحم ىف مهفرصا نإ ديرا ام ىنعملاو مهملع دوعي امنا هريعو

 ندابع نم هل اوقلخ امم اولغتشيلف ىدنع نم مهشعيو مهحلصي اعو مهتزد 0 لذشا

 تلابمث بالكلا اتا امبرف لك املا اهل نورمضحم اوناك مهتاف مهمانصُأب ضيرعت هب ”الاىفو

 تاسانملاريسفت ىف" لك الانه معاقزرلانا ىلع للدقي ًالاذهو كلذ مهدصيال مث مانصالا ىلع

 هسفن ىلا ماعطالا دئسا اماو ىتلخ نم ادحا اومعطي نأ نومعطي نأ ىنعم مهضعإ لاقو

 كتمعطتسا هللالوش ثيدحلاىف ءاحاك همعطا دقف دحا لايع ممطا نمو هللالابع قلخلانال |

 هللاظسوا ف :لعشلا قؤولا لاؤسؤتل ةايظتنالان الذ ىادنع ماعت مل ىا ىنمعطت ملف

 فوصوملا ىلع ةفصلا رصق نم وهو مهنه قزرلا ةدارا مدعل لياعت ه# قازرلاوه هللانا © |

  ةوقلاوذ هنعىنغ هنأب حولت هبفو قزرلاىلا رقتفام لك قزر ىذلا هللاالا قازرال ىا
 نيعتسي نم نال هماعطاىف اوعسيو اولمعي نا مهنم هندارا مدعل لياعت قلخام عيمج ىلع

 ةردقلا مامت ةوقلا نال ةوقلا ديدشلا #4 نيتملا ف8 هل ةوق ال ارجاع نوكي هروما ىف هريغب
 ةيمجتلاتاليوأتلافو ربخ دعب ربخوا وذلوا قازرلل تعن هنا ىلع عفرلاب وهو امتدش ةناتملاو

 تادرفملافو نيقوزرملاو قازرالا ىتاخىف نينملا ةوقلاوذ قئالخلا عيمج قازرلاوه هللانا
 بلقلاىف و ندلاىف ةرانو ”ىثلاىف دوجوملا 'ىهلل ةراتو ةردقلاىنعمىف ةراث لمعتست ةوقلا

 ةردقلا نه هب هللا صتخا اهف ماع نيتملاةوقلاوذ هلوقو ةيهلالا ةردقلا ىفو جراخ نم نواعملاىفو

 اهيالصو ةينلا ةدش نع ةرايعلصالا ىف .ةوقلاناق.سدقريّمفلال وش ٠ ىبمتاقاخال هلعجامو

 ربتعي نآز وو ةماتلا ةردقلاىنعم ىلاعت هقحىف ىهف كلذ نع هزنم ىلاعتهللاو فعضللةداضملا

 هتنتمو ضرالان م نئملاه.شهبو بلصلا افنئتكم نذتملاو تناك ام ايا هنافصو هنامسارهاظم ىوق

 ىنعم رد فشر ةمججراردو ٠ نيتم لبح لبق هنمو اندتم راصف هنتم ىوق نكمو هنتهتب رض

 تناتم تحح ستوق تدشو هتنيامتكا هغلاب توق لملد شاءرهاق تردق هكمدروا نيتمو ىوق

 ىروصقار ستردق ىزاوت هدنبو ىزورردهنو ىروتفار شتباتم ىزاس راكرددب هدش تردق

 دياب هوت: اعرأكا دزابتل /ءدزاعا كيكو ءززويلإاز
 دزاسراك اراك ىب تححرب ها دزاون ارت اي ااونن :ىن :قزورب

 مهدعبو نافرعلا مهضعلو ناهالا موضعلو ناميالا موضع قز ر توافتااب هللاقزر مهضعل لاق

 مهضعإو ا مهضعيو ةداع_لاو فاللا لعام الاوايف نايعلا مهضعبو نايدلا مهضعبو |

 | موضع لاقو ةواقشلاو رهقلا لهأ ءالؤهف نارفكلا مهضعبو نايفطلا مهضعبو نامرحلا

 ١ هيلع _قازرالا راونو نينإعلا لعطلابو هابازخ و انقا زدالا .كيلاطلا بييللاب اوربت ْ
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 غرفتبف هب هيلع را هضنارفتلك اذاف هيف 0 5 كك تك هجنرلا ىلع ت0

 نح هرقتحا ام هللاناف هلم نه أيش رقحنالوتناكام تناك تاريخا لفاونل نيضرفلانيب اهف

 اذا هب كفلك يح ةيانع و ءانتعا ىمالا كلذ هلوالا سمأب كفلك ام هللاناف ةيحوأ و هملخ

 حيحصل اربخلا ىف دروو هيلا ةبرقملا رومالابخأب هللا ىلا برقتب هناف ضنا رفلا ءا دا ىلع بظاو
 لفاونلاب ىلا برقتس د.علا لازبامو هتضرتفا امث ىلا بحا”ىشب دبع ىلا برش ام ىلاعت هللا نع

 سطيياهب ىتلا ءديو رصين هب ىذلا هرصيو غمس ىذلاهعمس تنك هتبيحا اذاف هتيبحا ىتح
 هلعافانا “ىثنع تددرتامو هنذبع' ال ىنذاعتسا نو هنيطع ال ىنأأس نّئلو ىثمي اهم هلجرو

 برقوه لوالا برقلاف هتءاسم هرك ١اناو توملا هركي نمؤملاىدبع سفن ضبق نع ىددرت
 ىلاعت قحلا نوك نم هللاةبحم هحتتنام ىلا رظناف لفاونلا برقوه ىناثلا برقلاو ضئارفلا

 ةيحلا هذه دوج هب حصيام ءادا ىلع بظاوف لجرلاو ديلاو رصبلاو عمسلانم دبعلا ىوق

 ضورف هنيع لفنلا فو ْنأ رفلا ةامكت دعبالا لفن حصيالو لفاونلاو ُضنآ رفلانم ةيهلالا
 اورظنا لوقي ىلاعت هنا حيحصلا ريخلاىف درو ضْنا رفلا لمكت ضورفلا نم هبف اهف لفاونو
 لافي اوتبتاما) صقتن ناك فاور قم ام" فل ثدتكر ةمان تناك قاف اهصعن ا مأ اهم ىديع ةالضإف

 هعوطت نههتضيرف ىدعلا واق | ىلاعت هللالاقعوطتهلناك ناف عوطت نم ىدبعل لع اورظنا

 ىف هللصا الامو ضْنآ رفلاىف لصا اهلامالا لفاونلا تسيلو < اذ ىلع لامعالا ذِخؤي م

 اهوعدتسا ةينايهرو ىلاعتهللا لاقةعدب ىهاظلا ءاملع اهمسي ةلقتسم ةدابع ءاشنا كلذف ضرف

 اهب لمح نم رحا و اهرجا هلاهس ىذلاو ةئسح ةئنس ملسو هيلع هاير هللالوسر اهامسو
 سلم نأ (نقنلا الق ىف نكتب بامور قش عزوجل نماوصقنإ نأ نين ةمايقلا مون. ىلا

 ككل تيبخم لينلا ةالامك نما زفلاب ضئازفلا زيحتبل .لضو روب لبقلا نيش ىفا كسي ضرفلا
 هدهو ةلفان لصالاىف اهو عمدوسوعوكرو رك نم سس 1 روك اع لمتشت اهئامث لصالا 1

 [ارحأ اذ نافا ةلطح هبل ىنلاب ءادتقالاب ا نانو العا .06 أ[ مْ رف لاءقالاو لأ را

 يك 9 ناك مالسلا ل ىنلاناف نينسنلا ف 1 جام 5 3

 هكر نكل و كلذ ىلوا مالسلا هيلع ىنلا ناكو فلك دتف نس نمو هتما ىلع فيلكتلا |

 كلان ركذ 5 كلاح لعجاف نينستلانم ارجا مظعاو ىلوا كرتلا ىف عابتالا انلق اذهلف افيفخم

 ىنغلباملاقف كلذ ىف هل هليقفخيطبلا لك اام هنا هللاهمحر ليئح نب دمحا مامالا نع ىوردقلو

 اذه لثمو هكرت كلذىف ةيفيكلا هيلا غلبت مل املف هلكأي مالسلا هيلع هللالوسر ناك فيك
 نع ىلاعت هلوق قةحتو ملع مامالا اذهف مثالا رئاس ءاملع ىلع ةمالا هذه ءاملع مدس

 الف نسنل غرفتن نا بفيكف هيصحنو هب هطيحن نأ نم رتك ١ لاحو لوقو 0 نداغأ
 تاقوالان م تقأو ىف سئالاو نحلانمىا « مهنم ديزاام ه» درو ام رثث ؟ااتعألا فاك ١

 | نومعطي نا قيبا امو © مسكي هلولصحم | ره ريغل الو مهفنال الورك ه6 قزر نم ِ

 (الو)



ٍ 

 أ

 تايراذلا ةروس < ١ابق

 | لكل و ىلالج ةفص ةق رعمو ىلامح ةفص ةفرعم نيمسق مسقم قف رعم ناو ىردوبع فدصف

 اهل داقنا نش اهع ذرعلاو اهل داش الاب نيرهظملا ىلع تا سحساد ةيدوعلاو رهظم امهم دحاو

 | رابكتسالاو ءابالاب اهيلع درك نمو طلو ىلاجتافص رهظم وهف هب ىمأ 5 ىضرلاو ملستلا
 نودعبل الاسنالاو نحلا تقلخ امو هلوق ىنعم ةقيتحف ىرهقو ىلالج تافص رهظم وهف

 ئيدودرملا تقلخ و هفطل تاذص رهظم اونوكف هللاوديعل مهم نيلوبقمللا تقاخ ىا

 ىهتنا مهقلخ نم تدرأ ىذلا ىنمملااذه هرهق تافص رهظم اونوكيف ىوهلا اودبعيل مهنم
 هللاىلع ىلكلا لابقالاو صالخالاو ةدابعلاو ديحوتلا ىلع لكلا قافنتا ىضتقنال ةمكحلاو

 خضفلا لَكَ قالو اننينذلا“ تبر ىلا الو ؟قنف“ كرد أو *شاكشملا "خاب لحام كيذاناف |

 ةيهلالا ةمكحلا تضتقاف هنرمب تايوطم تاومسلاو هتضبق اعيمح ضرالاف ىرخالا فلاخي
 نانللاو ةمحرلا ءآدعسلا مومع اهبلا فاضملا ةدخاوللف نيدنلا نه لك هبلا فيضأام روهظ |
 ناسنالادوجو ىصالادوصقملاو نييضتقماالكدجودقو امهمزاولو بضغلاو رهقلا ىرخالاو ا

 قحلاىلع د>اولاوه مظعالا داوسلاو دجو دقو هلاكو ىلاعت هلام ةاىص وه ىذلا لماكلا |

 ةغللاىف ةدامعلا ىنعمو اوللذتت و ىل اوعضخللالا ةيلآلاىف ىناعملا لهأ بهذم ىدحاولالاقو

 ىلع هقلخ هتثيشاللذم ىلاعت هللاءاضقل عضاخ سنالاز نلانم قولخم لكو دايقنالاو لذلا

 هللاوضر سابع نا لاقو هيلع قلخ امع اجورَخ هسفنل دحا كلعال ىضق 5 هقزرو دارأام

 هلن ورش نورفاكلاو اعوط هلنورّش نم ؤملانا ىنعي اهركوا اعوط ةيدوعلاب اورقيلالا امهنع

 مريخ نوذل-ةذانملا قافحتناو:قاحلاب: اوشن :ةنلاةينادكل وأ وكلا ذل ةملخلا ةزانديلغ هلع اع
 نوتناق هلك ضرالاو تاومسلاىفام هلو ىلاعتهلوق اذه ىلعو نودباع هلاذه مهلك قاخلاف

 م ةرخسم ةقولخم ةبوبرم اهنوكل ةبجوملا ثودحلا لئالد نه مهنم دجونام ىنعم ىلع
 ىلا ةراثا رصحلا قيرطب ةدابعلل مهقلخ ىفو بابلا اذهىف لاوقالا ةلمج هذهف ريستلاىف
 ةلاسرلا نم لضفااهنا اولاقىتح مهفاصوا صخ أ, ىهو نيقولخملل ةيدوبعلان ا ىلاعت هللاةبودرلانا
 عدا نفةلوسرو 'طدتعت اذن ن اتبعى دملا' عدو ةلوسؤبالا شك كرما كات لاق "اذا

 دبعلا ن٠ ترهظ ناو ىلاعتلل تالامكلا عيمجو ةيآآلا ديدمنهرذخيلف قولخلا نم ةيبوبرلا
 | موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ماسقا ةريشع تادابعلاو هلاكو هللاوه ىهاظلاو طقف رهظم دعلاف

 | قوقحو نيملسملا قوقحم مايقلاو لالخلا باطولاح لكىف هللاركذو نأ ءرق ةاءرقو جحلاو

 ' ةداعسلاحاتفم وهو ةنسلا عابتا رشاعلاو ركذملانع ىهنلاو فورعملاب سمالا عساتلاو ةبحصلا
 | ( ىعاحلا ىلوملا لاق ) هللا مكسحم ىنوعساف هلازوحم ملكنا لقىلاعت لاق مك هللاةنحم ةراماو

 | كيدل حالفلاو زوفلا انا ٠ كيلع مالسلا هللاىاي

 ونا تما نايداع زا متسه ٠ 0 ونتنس قيرط 2

 تنسى زكي هك ١" يايا مفا ٠ تسب نايصع راب ريز ما هدنام

 | ناسلاو تابجاولاو ضئارفلا نم ناك هجو ىأب هقلاخل للذتيو هبر دعي نأ دبعلل ىنينيف



 ه«©2 بزر 5 نورشعلاو عباسلاءزملا

 6 روصلا كلت ىلع امهقلخ ىف ةغلابم ةناغلا مال الع تلخدو ةياغلا مما اهلع قلطا كلذلف
 | مهنم ىلأتت ثيحب مهقلخف ةغلابملل اهلعمح اهانعم ىهاظ نع ماللا جارخاب ةياالا هجو الو
 عاملا هيلا قرطتل هرهاظ ىلع لمح ولو ِهلِوَش يهاظلا نع لودعلا هجو ىلا راف ةداعلا
 ىفنامىهتنا ةدايعلل اقول نوكيال ماهل مهنم قلخ نمنال نيتب آلا ضراعت مزللو لاطبالاو
 ةدابعلا لجال الا نيشرفلا نيذه تقلخ امو ىا مولعلا رحنىف لاقو خبشلا نبا ىثاوح

 مهنم ةدابعلا بلط“ الالاوا هاونلاو سماوالا لاثتما نه فلكو هب دبعت اه دبعلا مايق ىهو
 ةدارالا ريدقتال حيحص ريدقتلا اذهو هئايسا ىلع ةلزتملا هيك ىف ةدابعلا نيّشرفلا نم بلط دقو

 مهضعبلاقام هلصاح نوكيف هعضومىف ررقت اك ةدارالا فالخم بولطملا مزاتسيال بلطلا نال

 اذهو ادحاو اهلا اوديعيل الا اورمأ اموىلاعت هلوقىف 5 ىتدابعب اوصؤنل الاىنعملا ريوصتىف

 اوقلخ مهنكل نيع ةفرط اوصعام ةدابعلل اوقلخ مهنا ولف ةنسلا لها بهذم ىلع رعتسم
 نيعل ناك املو ةدارالا نع دارملا فاخت ل الاو ىدارالا ىمالانود ىلطلا ىياكتلا سم الل

 نكي مل امل و قيلكتلا سمالا اهلا هجون" فيلكتلا دادعتسا ةيملعلا ةرضحلاىف ةتباثلا ىصاعلا
 ةيصعملاو ةفلاخلا عت اذهلو هب رومأملا اهنم ققحت مل هءرومأملاب نايثالا دادعتسا نيعلا كلتل

 لوبقلا دادعتسا هلنم زييع ةدئافتاق هعوقو مدع ملعي امب مالا وفياكتلا ةدئافام تلق ناف
 نينجا ءادعس دارملا لبقو امهلهاو ةواقشلاو ةداعسلا رهظتل كلذ دادعتسا هل سيل نم

 ةءارق هدضعيو اهؤايقشا سنالاو نما نم اريثك مهل ان أرذ دقلو ىلاعت هلوش دارملانا اك
 مومتنم نونئككسم نيناجلاو نايبصلا نا ليلدب نينمؤملا سنالاو نبا تقلخامو أرق نم
 تاق نافكالملا نبا لاق سنالاو نحلانم اريثك منهل ان أرذ دقلو ىلاعت هلوق ليلدب ةياآلا
 نه داري نأ زوجي انلق سوفنلا رثك اىف كلت لصحت ملو قلخلل ةلع ةدابعلا نوكت فيك |

 نينمؤملا نم سنالاو نحلاتقلخ امو امهنع هللاوضر سابع نبا ةءارقل نينمؤملاسوفن سوفنلا |
 مالسلا هيلع لاق اك اهفيلكت ةيلباق ةدابعلاب دارملا نوكي نأب اهةطم دار نأو نودبعيل الا |

 ردكم ةرطادتااجنال" نائما وو ةفررعلا ١ تاكربآرأ ناناتناو ةكيظفلا "لغالالزوبأ دولوُم نعام

 دهاجتلاقو ىهتنا هللانلوقيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهل أس نئلوىلاعت هللالاق م اًضيا

 تنك ةزعلا برنع هبكحم اهف مالسلاهيلع هلوق هرادمو نوفرعبل الا هانعم ىوغبلا هراتخاو
 ةقالعلا لعاؤسلا ل «اذنلا"لبلاو "ووزع لدور كمان“ قازعأ نأ كلف انف انعك
 / ةلصاخلا ةفرعملا ىه ربتعملانا ىلع هيبنتلا بيسملا ىلع ببسلا مسا قالطا قيرط ىلع ةدابعلاب

 الا مهقلخأ مل مهضعب لاقو داشرالاىف 5 ةفسالفلا ةفرع5 اهريغب لصحامال ىلاعت هتدابعب
 | ممرسق ولذا اماع مهرسقا ملو ىدنع ةعاركلاو فرعشلا ولان مهرايتخإب ةدابعلا لجال
 رايتخاوافيلكت ةدابعلل اوقلخ مهنا لصاحلاومتدابعنعو مهنع ىنغ انأو مههتدجول اهلع

 اهمرح هدرطو هلذخ نمو اهل قلخ ىتلا ةدابعلا ماقا هددسو هقفو نش ارابجاو ةلبجالا

 خبشلالاقو ىناعملا نيعيف مك هل قاخ امل رسسيم لككف اولمعا ثيدحلاىفو هل قتاخت ام لمحو
 ةعدوم َيفرعُم ةرد نال نود.عيل الا سنالاو نا ثقلخ امو هناليواتىف هباد نيدلا مجم |
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 تايراذلا ةروس هه © ١77

 نامر ها نكي ةكيدشإ تحاور + ناع فقاص والجد لا
 ناب درك دوخ :كتاجتر ىعو تسدرق عزم ؟نابمدا نا اذ هكامكم ةيرو

 | كسمب اظفل اعقاو ناكناو ىنعم ىلاغت هللا لاعفا ليلعت هجون ةح.اوركنأ ةرعاشالاو

 ىللاعك هنال مغ 0 هنلآ ةمج از مةعمنل قلعف وكي الاف عفامملانع نغتسسم ىناعت هللانأب

 مال مث دلعف اضرغ نوكي نإ حلصي الف ىلمعلا طيسوت ربع نه ةعفنملا كلت لاصيا ىلع رداق

 رك اورهنلع 1 هيلع بترتلاىف هقلخل ةلع ضرش امي دانعلا ةدامعل اهبشق ة ةيعس جاراتتان وكي ليلعتلا

 بع ضرغلا نع ىلخالجفلا نأه اكس ةزداعىلا ةدئاع ةعفنا هتحصب اولا ةلثةعملاو ةلكفنلا
 تلدتسا خييشلا نبا لاق هللاهمحر كالملا نبال قراشملا حرشىف مك لاحم مكحلانم ثيعلاو

 ضارمغالاب ةللعم هللالاعفا ناىلع نوديعيل الا سنالاونحلا تقاخ امو ىلاعت هلوش ةلزتعملا

 دابعلل ةيراتخالا لاعفالانم دارملا ناك اذا هتدارا نع فلخع نازئاج هللاداص نا ىلعو

 ةداصلا نزوكشف..لغفلا نم_ضنغ, وهام. لع لخدت نال :ماللا عضو ناوه اهلعهتلالد هجو

 عيمح نه ضرغ ةدابعلانا جتنيف ادارم نوكي ضرغلاو سنالاو نجلا قلخ نم اضرف
 باوحلاوقياطملاوهو هيدارانع هدام فاختف هدبعي مل مهم اضعب نا ىهاظوسنالاو نكلا

 لوؤيي نأ ركجو ؛نؤمرغل العف .ليفأل لايت هنانولع :ئطقلا ليلدلا ليال هنايقوألا نع

 نوكيتوىلاعت هلعف ىلع بترتت ىتلا طلاصملاو مكحلا نا لاعب نأب عضاوملا هذه لثمىف ماللا
 تبش هلعفل اضرع ىه تناكل ىلاعت هريغنه لعفلا كلذ ردصول ثسحب تناك امل هل ةياغ ىه

 امماع قلطاو هيبشتلا كلذ لجال ضرغلاىلع ةلادلا ماللا اهلع تلخدف قبق ابتدا
 ىلاعت هلوقل هب سانلا عافشا ضرالاىفام قلخ نه ضرغلا لق قح كنذل ضرغلا مس

 وهام ىلع ةلخادلا ماللاىف ىنأتي امنا باوحلا اذهو اعيج ضرالاىفام مكل قلخ 1-8 |

 ةيترتم ةياغ نكت مل ةدايعلا نال نودبعيل الا ىلاعت هلوقىف عفنبالو لعفلا ىلع ةيئرتم ةياف

 | ايدؤم لعفلا نوك ثيحنم ضرغلاب تبش اهنا لاق ىتح سنالاو نحلانم ريثك قلخ ىلع
 | هنكلو كلذل ضرغلا مال اهلع ل ضرغلا مسا اهيلع قلطاف هيلع ةيسرتم 556 اهيل

 | ني ىف اضرمغ ماللا لوادم نوك ىلع نيم ؛هنال قاثلا لالدتبمالا نع اياوح ناكل: توا

 | لعفلا ىلع هيثرت مدعنمب مزلي الف ادارم نوكيال .هيبشتلا قيرطب لغ اضيغ ناك امو: ض الا

 ىلع مهقلخ امل هلو هباوج ىلا فنصملا راشاو لالدتسالا مت الف ةدارالانع دارملا فاخم

 | تسيل ةدابعلا نا هريرقتو اه ايغم مهقلخ لعج اهل ةدعتسم ةدابعلا ىلا ةهجوته ةروص
 | ىلع اهيتر, مدعنم_مزاب_قجاداعو اًضرغ نوكيت نآوع الصف امهقلخ ىلع ةموتم ةبظ

 ١ ضرغلاىلع لخدب نا اهقحىتلا ماللا اماع تلخد امباو ةدارالا نع دارملا فاخم امهقلخ

 ةمرتملا ةياغلاب اهل اهببشت ةلجلاىف ةلع العاب لعفلا ىلع امنرتم هنوك ىف هب هيشام ىلعوا

 | ةلغم اهل ةلباق لاى ةداعلا ىلا ةهجوتم ةروص ىلع: اوقلخب نينالاو, نسا نار ثيح نم

 ةدابعلا ىلا اوده نا ةروصلا كلت ىلع مهقلخ ىلا مضنا دقو اهنم ةنكمتم اهماع ةرداق ىا

 مهقلخ ىلع ةييرام ةباغ ماد ةدادعلل اوقلخ من مك كلذ اوراسب ةيلفتلاو هب دعا دالك داع

 علا 7217



 © نذرت و اشم نجا

 اهنال قولخملل ةيئاذ ةدابعلا رايكلا ضعب لاق لاضفالا ةياغ هلنمالا اهقحتسالو للذتلا |

 هيبنتلل ةيفضولا ةداعلا ىه ىلا ةصوصخملا لاعفالاب فيلكتلا عقو اعاو ةيبرعلا ةغللاو ةلذ

 مده لعلو عورشملا هجولاب مهقلاخو ممرل اوعضخت و اوللذَب ىتح ةيئاذلا ةلذلا كلت ىلع
 مهقلخ ىلاعت هتدابعل مهقاخ ىنعمو دوجولا ىف يذلا قل نع هءدقتلا ركنا ىف طا ولخ

 بيير ليزنت مهن« ةبولطم اهنوك عم. نيكك لك اذا !نانكمع نينكمتمو دادعتسا منا اهل نيدعتسم
 ةليلج تاياغل ىلاعت هلاعفا عابتتسا ناف هل ضرغ وهام ىلع ضرفلا لتاوي ةلّؤنم هلة ارك ىهام ىلعةياغلا

 قيليال ىذلا اماو هدابع ىلع لضفتو ىلاعت هنم ةمححر ىهوال فيك اعطق هيف عازئال ام

 هلامكتسا ىلا هثاضفال لعب مل هالولث يحن لعفلا ىلع ثعابلاىنعع ضرغلاب اهليلعآ ىلاعت هءانج

 قحلا لعافلا لعف اهلا ىضش ةيلاك ةياهن ىنعمي اماو هجو لكنم لغفلاب لماكلا وهو لعش |

 رادقملا اذه ةغللا لها هفراعتيو ءاهقفلا هلوّشام ىلع ليلعتلا ىنعم قةحنىف كيو ةمكحلاب

 مدعنم مزلي ىتح ماللا تايضتقم نمت سيلف اهل لعافلا ةدارا اماو ماللا لولدم ققح هو

 ةياغلا ىلا لوصولا نع ضعبلا قوعت ناف ةدارالا نع دازللا فلم ضعلل نع ةداعلا رودص

 ىدعس لاق داشرالاىف اذك هرئاظنو رونلا ىلا تاملظلانم سانلا جرختل كيلا هانلزن أ
 ببسلا تايثا نوديعيل الا هلوق نا لصاخلاو ىهتنا لهأتف اهتةيقح ىلع ذئنيح ماللاف ىتفملا
 ناضمر ىلوملا لاق المع ةلعلا مالو اعرش ببسلاو ةمكحلا مال ماللا هذهف قحلل بجوملا

 ملاعلا دجوا نيح ىللاعت هناف عقاو لب زئاج هسفن لعش ىلاعت هلامكتساو دئاقعلا حرشىف

 سنالاونحلا تقلخ امو ىلاعت هلوق هب قطنام ىلع ةيفورعملاو ةيدجوملا لامكب لمكتسادق

 لاك همهزا ىهلا دوصقم ىهتنا هنع ولخلا زوحم ىفاضا لاك وهو نوفرعيل ىا نودبعيل الا

 لاؤس طقف اليصفت ملاءردو دما روهظب اليصفتو اعج لءاك نانارد هك تسالحتساو الج

 هكدنب وكم مالك لها تانج عيدئاجه ويس ىدتمم دك كملامكيشا ههيدوتمقم نا كلط

 نياو تسا ريغب لامكتسا تروح هجن ٍباوج ندوب دياشن ضاسغُأب للعم هللالاءفا

 دق, ىونقلا .نيدلاودص خيشال ةحتافلا نيسفتىف اذك يغب هن: تسادوخأ تافصت لامكتسا

 عانتماو اينامسا الكو ايئاذ الاك هناحبس قحلل ناصوصفلا حورش ضعبىفلاق اذكو هرس

 نودب عنتمت ءامسالا را روهظ ناف ىثامسالاال ىتاذلا لامكلاىف وه امئا ربغلاب هلامكتسا |

 ( ىعاجلا ىلوملا لاق ) ىهتنا ةينوكلا ىهاظملا
 لمكتسم ريغل دشاستاذ 0 . تنسَ لاك رلط رش لباق دوجو

 ( اضيا لاقو )

 ضرغي للعم تسيب تمركو لطف « ضرع ىهوجهنو: عيفرتاذئا
 ىلاعت .لاق مك تسينغتسم نايملاعو مله دوجوزا ىتاذ لاك بسح ىلاعتو هناحب_س قح ىنعي

 ا كد داحا ارا سي تانكمم ناعا تاود- ارا تسفوقوم ىئامسا لاك دوهظنوجو ىننلاوه هللاو

 0001 يس تاي تتار ا : 525252595959211

 ( دوخات )

 ! ىلاعت هفقصو ردي راتعالا اذه ىلعو جاهمملا كلذ ىلع ةيراح اهلك ل ب ىلاعت هلاعف ا نم ىفم ريخف

 | باتك ىلاعت هلوقىف امك ةياغ اهنوك عنميال املا ةلصوملا تامدقملا رخأتو ىدابملا دضاعت عم



 ةياغ ةدامعلاو للذتلا راهظا ةيدومعلا نال ةيدويعلا نم غلبا ةدايعلاو نللاحلاىف نوقانلا

 تايراذلا ةروس نو < ©5 ١7١

 ْ ندبه وكت ةسراقلابو كد ةمالملاو موالاو 00 لك غالبالا ف تزواجو دوهجلا تلد

 | مهتادهنع زجعلاب مولع تنأاهف مهنم تيبحا نم ىدبمالكناف مهنع لوتف زايكلا.-ضعبا لاقو
 | مولع تنا اق انيلا كريسب مهنع لوتف مهضعب لاقو 'ىث ةيادهلا نم كيلا سلو غابم كنال

 | كنيحح ال مقتسم تناف مماجت بابساب مهمالعاو مهب ىهاظلاىف كلاغتشاو كتلاسر غالباىف

 ةيلكلاب امهعدنالو ةظعوملاو ريك ذتلا لعفا ىا 0 ركذو نيعلادوهش نع ةلاسرلا غالبا

 هللاردقنيذلاىا هي نينمؤملا عفنت ىركذلانافؤهمم الا روهظل ريمضلا فذح دقو مهر كذفوا

 ٍْ دوححو نارفاك دانعن ىنعل ىيقيلا ىف ةوقو د ريصإ مهديزت اهعاف لمفلاب اوما نيذلاوا مهام

 ارظعو هكسشاب تبان دوخ ريكذت رب نانحمهو رادمزاب نانادسم تييرت زا تسد ناشبا

 | نمؤم نءام) ثيدحلاىفو ةيساقلا بولقلانيلتةحبصنلاناف راهش ىب عفانمو تسرابسب رثاوف

 نمؤملانا) نيلادعب نيحلاوةءاسلادعب ةعاسلاىا ( ةنيفلا دعب ةنيفلا هداتعا دق بنذ هلوالا |

 نيفراعلاركذو ىباون ليزج نيعبطملا ركذ مهضعب لاقو ( ركذ ركذاذاف ايسان انوتفم قلخ

 ىرصاةفلاخم نع اوعجربلل ىوقع مهنم نيصاعلا رك ذ مهضعب لاقو الب نم مهنع تفرصام

 راونانم اودهاشام نيدحلا ركذو ىلةدابعو ةعاطاو دادزيل ىناو ليزج نيعيطملا ركذو

 لوصف ردو ٠ دوقفملابلطو دوجولا لذي ىفاو ديزيل بيغلا ب بعو بنغلاىف ىلالجو ىلامح |
 | تل لؤادوا دم دون راس ابا ديلشا ا !ليطتم ويح زر كيا اةرز كافي ملاك كف دوال
 ناردان دنك ركذ البو تنحم ىناو“ مود دنياك ىرازكر كشات دهد مدرم داياب ىادخ

 دئاكممراهج دنتك هبوتو دنتسيا زاب نازاانأ درمشرب ناهانك تبوقع موس دنزرو ىبابيكش
 ناشيا ريايند ىرابتعا ىبو لاوزو انفمح دنبات رذح نازاا”دبامرف ناس ىناطيش سواسوو
 ديوش ةدامأا ارنكفران دك 1 هّتس ويب از مشش ديدن هيورد لدان دباداك ؤةفر

 خود تاكرد متشه دنزاسب زورن ا راكان ديوك رايسب نا ركذو هدامآ ار تمايق مه

 رار ا ىاببمعت ماجقاو اتنكبع اطرد مهن دلسرتب ناوزإ ام دعك «ناسل نا +عئابتاوقع عاوناو

 ايريك و تمظعزا هاك ىنعي دهن اجرو فوخر مالك ىانب معهد دندرك بغار نادبان درا
 ةدكرارتر شوا ىأب وهم ع رزفعمو تح زر زاءققوؤا ةتس اج ع وؤاان] دنا نخس ىهلا تبهو |

 اصوصخ تدلانمؤء تغفنم تسنانخس نيربلمتشم هكهظعوم نه. سب دنوش راوديما ىوبان

 نيلفاغلا ريكذت ريثأت نم دشا هريثأت ناف هسفن سان ريغ هبمهركذ اعالماع ركذملا ناكاذا

 دقك لزعربعر] ارك و: كسا ك1 نتسلز وشنو“ ناونك ىرورب نو ىتا ماك هكملاع

 اولاق مهناف هريثات نم انلق اهناو

 قاوؤيدزب دنيا: تتش ور .٠ قئوك مرانادربكل كد يابج دام

 ناك نمل ىرك.٠ ذل كلذ ىف نإ ىلاعت لاقاذلو عامسالل 'ىهتلاو دادعتسالا ىفالا مالك الف
 بوقع أرق 6# نودبعللالا سنالاو نها تقلخامو إ» ديبش وهو عمسلا قلأوا باق هل

 اهفذحو افقووالصو نيف ملكتملاءاي تايئاب ىنأس اك ىنولجعتسيو ىنومعطي اذكو ىنودبعيل



 هجران ' نوريعملاوعيانلاءارجل ا

 ١ ىلاعتهلا تاقعلا نم نادل نا هلق انيطيكلأتا هيفو نيبم ررذن نا هع قتلا "لميا م ىاا

 لوالانا رقلاناهرب ىف لاق هنم رارفلا باجياو هببس نع ىبنلاب لب ريركتلاقيرطبال نكل |
 اواعجتالو ةيمحنلا تاليوأتلافو راركت الف.هللاب كرشلاب قلعتم ىناثلاو ةعاطلاكرتب قلعتم

 امنوديعتف ةرخاالاو ايندلاو ىوهلاو سوفنلانم رخآ اهلا هتينادحوب ةفرعملاف ةللاعم |
 نالاهنم هللاىلا رارفلاو امتاقلعت عطقو اهنع ضارعالاىف ديحوتلاناف اف ةبغرلاو اهيلا ليملا
 مكفوخا نيبم ريذت مكل ىلا ديحوتلا لاك اذهو هللاعم هرارق حص هللاىلا هرارف خض نه

 هبكرسشي نا.رفغيال هناف دوجولاىف هيمتكرشا اذا ةنينلالا باذعو دعبلا ةبوقع مبلا

 بيذكت نم ركذام نم مهلسر ىلا ةيسنلاب ةفلاسلا مثالاما وهو .ىمالاىا هي كلذك

 هرسف مث انونحوا ارحاس هلمميمستو ملسو هيلع هللاىبص لوسرلا برعلا كرشمو شيرق |

 6 نونجمو ارحاس#و وه هقحىف «/اولاة الاؤج هللا لسر نه #4لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىناامؤق هلوش
 دادربخ رشحو ثعبزا رك او دندناوخ رحس اروا لمحدومت ناشيدب هزجعم رك | ىنعي

 ذلايا ا: كتل اكو كيس د.عمر ةيف نيا بزدارك هسسالتخت نوح كغ «نديبطت "ارو كوق
 ةملكلا كلتىلع مهنامزا قرت ىلع مهعامحاو مهلاح نه بيجعتو راكنا :4 هباوص اونأ

 ىصواىاءاسالا ق>ىف اهم هوفتلا نع الضف ءالقعلا نمدخا لاس رطخم داكتال ىتلا ةيعنشلا

 6 نوعاط موق مه لب © هيلعاوقشا ىتح لوقلا اذه اضعب مهضعب نيرخ الا نولوالا

 تقوىف مهقالتمدعو نامزلا دعبل كالذب مهداوت رششا| ىلع مهقافتا راده نوكسك كايا

 لادلا لككلل لماشلا نايفطلا وهو هنم عنشاو ىصاوتلانم حسقا اما هنوكل تابثاو دحاو

 بجوال ةثبحلا هتايبج ىضقتع مهنه دحاو لك نع ةعينشلا ةملكلا كلت رودص نا ىلع

 بابرا نا ىلا ةراشا هيفو مهعابط ىضتةم كلذ نوكي نأريغ نم كلذب مهلبق نم ةيصو

 ءاب لاو درقلا نم ةطيشلاةعبط مهتابجىف ةزوكسنيرخ الاونيلوالا نم ةذرمتملا سوفنلا
 اوركتأالا نطالاىفةينابرلاتاماهلالا نمواسهاظلاىف ءاسنالا نمل وسر مهانأ اه رابكتسالاو
 راكن الاودرعلابمهضعب ىصوامهضعب نأ اك هلوشب ةربعالن ون<و اان رح نأديرب رحاساولاقو هيلع
 نايغطلا بابسا اودجو مهنأب نوغاط موق مه لبةدحاو ةعيبط ىلع اوقاخ منال دوحجلاو

 ىعاشلا لاق ىنغلاو رطبلاو منتلاو ةعسلا نم

 *  هدسفم ىاءارمللةدسفم #* هدحلاو غارفلاو بابشلانا

 قيقحلابولطملا صحم ىف ىنغلاو بايشلاو رمعلااوفرصينا مهل ىنيشي ناكو مالا اوسكمف

 ( ظفاحلا أك لاق )

 ص

 دز ناون' نا ىوك ىناعم دش عمج نوح ٠ تسدارم ةعومم ىدنرو بابشو قشع
 ءابالا الا اونأف ةوعدلا مهيلع تررك دقف مهلادج نع ضرعأف *“ مهنع لوتف |

 ىوسسر قمر هك( قةوان لنا كقياا تاذاكهز'!ن ادرك ئوؤو» نيرو كيس ر اقلب "واكل تللب لاو ١

 ىطساولالاقو تارمدح سفنلا باهذو مهبلع طرفملا ص را نع لوتف نمحرلا تف ىفو لاتقب |

 امدعبىلوتلا ىلع 6 مولع تنا اه © ةواقشلاو ةداعسلانء لزالاىف مهباع قبسام ىلا مهدر |

 ( تلذب)



 تايراذلا ةروس هه©ج الس و
 1 جس صسس» تع 2-لا

 كارشا زا سدقموا تدحو 0 كاب ددعلو تيسر أ سلاذ

 تسدرو>رددرفرب ددعو « 20 تسدرف وأ هك عد ددعزا

 لودحمو زاراشو تسدمص *. لوزعمو زا راثو تسدحا

 ةردقلادِ امنا هتوكلم وهن وكلع ام ناسا ل تخلل حاورالا ملاع وهؤتوكلملا |

 هللا ىلا نوعجرت قيرطلا اذهبو ةرضحلا نه منتج قيرطلا اذه مكنا نورك ذب مكلعل ةبهلالا

 نامي الاب مالا ىفنا ىنعيمياوشب اوزوشوهءامع نماوع ىكةعاطلاو ناعالاب هنوؤش هده ىذلا

 ضعب لاق هنم اورش نأ بجناب اقع قانلاءارو !نا ىلع امش رارفلا ظفلب ةعاطلا ةمزالمو

 درجتلاو ةبحللاو قوشلا تءنباورفف نينوكلا تاقلعتب هللانه مترف نذلاهأاب رايكلا |

 هرارقحص هللا ىلاهرارف عج نمهو اًقلطم ىلاعت هآوس امعو دوجولا نع تاقلعتلا عطش هللا ىلا

 لاقو مدقلا ةيؤر دنع تشال ثداحلاناف لاق هف اوشن ىتح هيلا هنم اورفف اضياو هللا عم

 هللاىلاورفف هللاهمحر ىطساولا لاقو هيلا هنم رارفلا ةياغ هذهف كنمكي ذوعاو اهنع هللاوضر

 ىلا ل وق“ -نع :مهضعب“ لثسو مهضنأو مهتاكرحو مهملع ىلاال هللا نم مهل قبسامل هانعم

 هللاىلا اورفف أرق مث مدق لواىف انود#ت انيلا اورفاس لاق اوحصق اورفاَ مالسلا هيلع

 ديرب داو 15 تساوي هنونأب ى مكحيه ٠ تخي ركن دوخزا هكت خو ان وترد سكحيه ا

 نخس همه دس تماسىع دوخ سف هةعالك تقلنا] نشاشن دوش تسرد ماقم نا هكر

 تممدوخ صالخاربودرببدوخ تكا ديمأ دب تيانجدوخ ورك ةيعدتي كاك دوح

 رادركو دهح زا هن لزا مكح زاو دن قح لضف زا ىوءار رد دبا ىتاود :كفكاؤذيما]

 هما ىفو هنز زدنملا باذعلان 0 هراهظا تح امل رهظم وا ةرهاسلا تازحعملاب ىلاعت هم اندم

 مهرذس ماللاهلع هناي هليلعتو هباقع نك هيلا برهلاب مهسمأي نأب مالسلا هيلع لوسرلل

 ةايواطلا مهزوفو بورتوإلا نم متاح ص دعو «هتشس ةاقلت نعال ىلاَغت هنته> نم

 تن كل ىف رخآ اهلا اولوقتو ا اداقتعا ىلاعت هعماولعجت نا نم اورفو لبق هناك هسفن |

 | ملاع نم اجوز ماسجالا ملا وهو كألملا ملاع نم ىش لكل قلخ ىلاعت هنا ىلا ةراشا هبفو

 | هللاىلااوب هاف كلذك الان اك اذا دمتإي كموقل لوق ىا 6# هللاىلا اورفف 8 هناحبس

 ٍْ رارفلا ةقيقح هللاهمحر دهاح ن دمت لاقو هبا وضر نا هطخس نمو ةمح ر ىلا ناذعلا نمو

 | ةشئاع ثيدحىف هنع ىورامو كلا ىرهظ تأجلاو لاق هنا مالسلا هيلع ىنلا نع ىورام

 | هدى ههاط نبا ركم درب ثاريم هد رمزا هديز قلخ همهو هسفنن نع توم اذهو دوح

 | رظنيلف ضرالاهجو ىلع ىشع تيم ىلإ رطبا نأدارأ نم ثيدخلاىفو ه درت ثاريه هديز زا

 | هوك نيبرذنم ىلاعت هتهج نم مكل ىف ١ ىا # نابم راذم اهنا مكلل ا ركب اانا

 | قلك سود لزائمزا ىلزتمو ناتو تاماقه زا تسا ىماقم زارف رارسالا فشك ىفو
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 نم رظنلا لهاو ةساكملاو ةهاطملا نعال م ءلاقالا ف ا ةقصالملاو ةرواخلا ىلع 5-6

 جردك عافترالاو ضافختالا ىلع عبس در مهنمو لوقلا اذه ىلا نوليمب نيململا

 ةيبونلاو ةيلامثلا ةقطنملا ىهو قطانم سّط ةمو_سقم ضرالا نا مهضعب معزبو قارملا

 نواس لواككعانإللا وزد هانت والا غلف اوفلتخاو ىطسولاو ةلدتعملاو ةيوتسملاو
 سل ناتئامو رحبلاف كلذنم ناتئام ةنس ةئامسح ةريسم اهاندأ ىلا اي'دلا ىصقا نيبام

 ايندلا لاق ةداتقنعوقلخلا رئاس ابف نورشعو يوجأمو جوجأي اف نونامو دحا !منكسإ

 ةيناك مورلا كلمو خسرف فلا رشع انئا اهنم نادوسلا كلف خسرف فلا نورشعو ةغنرا

 نعو خسرف فلا برعلا كللهو خسرف فالا ةثالث كرتلاو محملا كلمو خسرف فالا

 سانلا عيمج نم رثك ١ نادوسلانم بايثلا سيليالنم عبر امهنع هللاوضر رمح نب هللادبع
 ليم فلا ةئاّمو فلا فلا نوثالثو نانثاو ةئام اهلك ضرالا طي_سب سوميلطب لاقو

 ماهلاوا قحلانم ىجو وهف اقح ناكناف خسرف فلا نينامتو ةيناكو فلا ىتئام نوكف

 بجوب الف لوحكمو ةداتق هلوق اماو اضيا قحلا نم بيرق وهف الالدتساو اسابق ناكناو

 ىا هك ىش لك نمو # بئاحعلا ةدبرخىف ذلك بيغلا ىلع عطش ىذلا ىنقلا علا

 نيمنص ©« نيجؤز انقلخ 98 ناوبحلانم للقو سنحلا ”ىشلاب دارهاف تادوجوملا سانجا نم

 فيصلاورمقلاو سمشلاو راهنلاو لالا وضرالاو ءامسلاو ىثنالاو رك ذلاك نيفلتخ نيعونو

 دوسالاو ضيالاو ةملظلاو رونلاو ناو سنالاول لاو لهسلاو رحبلاو ربلاو ءاتشلاو

 رملاو ولخلاو لطابلاو قملاو ةواقشلاو ةداعسلاو رفكلاو نامالاو ةرخ الاو ايندلاو

 محلاوتءاصلاو قطانلاو تاينلاو ردملاو ىىانلاو دماجلاو سبايلاو بطرلاو ةايحلاو توم لاو

 لحايللاو معلاو فعضلاو ةوقلاو زحعلاو ةردقلاو ةلذلاو رعلاو لخلاو دوحلاو رهقلاو

 نيعلاو تحتلاو قوفلاو ْملاو حرفلاو ءاكبلاو كحضلاو رقفلاو ىنغلاو مقسلاو ةحصلاو

 دحاو لكل لاَش ٍبغاْرلا لاق ا رج ملهو ةدوربلاو ةرارحلاو فاحلاو مادقلاو لامثلاو

 جوذ اها ا نيشيرق لكلو جوز جوازتملا ناوبحلاىفىثالاو رك ذلانه نينرقلانم

 انةلخ ”ىش لك نمو هلوةىفو جوز اداضموا هلالثاع رخ الاب نرتشام كلو لعتلاو فاك

 والا ناو ولط و تال قضت و صروح نم يك اهلك ءايشالا نا ىلع هش نيجوز

 اهبل عئاص نم هلدبال هناو اعونصم هنوك ىضته بيك رن نم ةبك سم اهلك ءايشال اذا اهنم ىرعتب
 ثيح نه جوز هناف ملاعلاىفام لك نا لا ىش لك نمو هلو نيبف درفلاوه ىلاعت هنا ىلع
 نيجوز انهه رك ذ امباو ةكمرشوت هحو نم كفْسال لبام اكرت واام الثه وا ام ادض هل نا

 نائبا كللَذاو ةدامو:ةراوط كرت نم كقتنسال طناف ,لئمالؤ .دش“هل نكي مل: ناو.هنا لع اه

 هل صلخيل جاوزالا قاخ نان ىييا1كنولا و5“ ةكاوبترلا هلومملا رهظا(ىرتطا دق *زارفبإ آلاق

 قا جاوا ىلخمونقاوتلاو الا هلك كلذ انلعف ىا 4 نورك ذن.مكلعل »© ةينادرفلا

 ا عيما ةداعا ىلع رداق هناو ةداسعلل قحتملا هنأو هقزا رو نكلا!ق كلا هنأ اوفرعتف اور كد ش

 ا تساوخي زا 0 هكدينادو ديوش رب دع امش هك دشاب ة.سرافلابو هاضتقع اولمعتف
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 راكزور دشو عدركت واكمل اع قاكزوما كوكا أبت تنك وذم
 |: ان ولعل لاعتسنالا !لعمءامتلاز لضت # اهانين ءامتتلاو ةدئاف الب ىضمو اننامز عاض ىا

 ةوَم ةسئلموا لعافلانم لاح وهف ةوق ىا 46 ديأب ه8 نيستام اننوك لاح اهانيذب ءامسلا

 كفئذذلل ةداضملا اهشالصو ةنملا ةدش نع ةرامع ةوقلاناف ةردقلا ىنءع انه ةوقلاو فوذحلابال

 ةدارالاب كرو لعفلا نم ىملا نكشف امم وَلا ةفصلا ف ةردقلاو كلذ نع هوم ىل اعنا هللاو

 ادسأ: هتدباو ةدياؤم هتدبا و ديال“ اك ةوقلاو بلصلا د الا سوماقلاىف لاق ىوقو دتشا ىا

 كدي تيوق كتدبأو كديانا لبق ةوقلانم ديلاىف املو بغارلا لاق ىهتنا هتبوق ديؤم وهف
 جاثىفلاق قافتالا ىلع رداقلا عسوملاو ةقاطلاىنعي عسولانم نورداقل  نوعسومل اناو #

 ىهتنا كانغأ ىا كيلع هللا عسوا لاّقو نديسارف ماهثو ندش ركتاوت عاسيالا رداصملا

 ءامسلا نعالضف ”ىش لك هتردق ةعسل اناثا الي ذتوا ةدكؤم الا نوعسومل اناو هلوق نوكف
 هلوقل انقلخ ىلع قزرلا وا ضرالا نيبو اهس اموا ةءساو اهولعاج ىأ ءامسلا نوعسوللوا

 عساولا مسالا تايلحتنم قزرلاو تيبلا ةعسو نا ىلا ةراشا هيفو مكقزر ءامسلاىفو ىلاعت

 «نؤيعإلا مف ف 98هداهمو هشارف ىلع مهدحا بلقب م اوبلقتيو املعاورقتسل ماع ةئامسمح

 ةطوسم اهما مهضعل نك دف .اهلكششو:!ضرالاة ةئ.رهىف ءامدقلا فلتخا دقو امهماقم 00

 ةئرهك اانورخآ معزو لامثلاو بولاوبرغملاو قرشملا تاهج عبراىف حالا ةيوتسم
 ةبقلا ةئيهك ةركلا فصن هيشت اهنا مهضعب رك ذو لبطلا ةئبهك اهنا معزنم مهنمو ةدئاملا |

 هيلع ىذلاو مالا اهطسو ةرعقمه ضرالا نا موق ميزو اهفارطا ىلع ةك سمع ءامسلا ناو

 حملاب ةضيبلا ةطاحا بناج لكنه اهم ةطبحم ءامسلا ناو ةركلاك ةريدتسم ضرالا نا روهمخا

 هيف سيلاهقلخ ناريع ىرخالا ءامسلاةلزنعاهدلحو ءامسلاةلزع اهضاس وضرالاةلزنع ةرغصلاف

 مهوسدنهه لاقّوح طرخلاةيوتسملا ةركلا ةرادتساك ةرب دتسم ىهلب ةضيبلاةلاطتساكةلاطتسا

 ذفنل سلدنالا ضرأب بقئالثم بقنا واو رخ الا هجولا ىلاىدال ضرالا هجو مهولاىف رفحول
 قوف اهضعب نا رابخالا ضعبىف ىورف نيضرالا ددع ةيكىف فاتخاو نيصلا ضرأب بقثلا
 ةفد ىلع الها ضرا لكل مهضعب دع ىتح مام ةئامسمح ةريسم ضرا لك ظلغو ضعب

 ضرالاىفنا مهضعب معزو صاخ مساب ءامس لك ىحساك صاخ مساب ضرا لك ىم-و ةيبجت ةئيهو
 هلوقىف راسي نب ءاطع نعو رانلا لها ةراحم ةسداسلا ضرالاىفو رانلا لها تايح ةعبارلا

 لثم حونو مكمد اك مدآ ضرا لكىف لاق نهلثه ضرالانمو تاومس عبس قلخ ىلاعت |
 سومشلا نا ةفسالفلا هلوق نم بجأب لوقلا اذه سيلو مكميها ربا لثم مههارباو مكحون

 ضرالاءامدقلا تلاقو موجنو ذر حمض داق اكوج يشك راقا راقالاو ةريثك سومش

 ١ اهلاثيتب ,قلعتف باكر دق كنور ان ةلنيلسالرءلللا نوكير نا ةزاوخبو:لوخفملا نالاعإر نوككف

 | اديأ ديئيدآ لاه متشاد شن رفارب ىتردَه دنا هتفكو تيهولا توه ( ىفشاكلا لاق )

 | ةريسم ةبعكلا تحن نم اهانطسبو اهاندهم هك اهانشرف 8 ضرالا انشرفو ىا ه# ضرالاو

 ا موَهْنأ ربع نه هلاك ادّماافذحف نحن مم ىأ فوذحلا حدملاب ضرواطتللا وهو ني 3

 تايرادلا ةروس_ هج قفل هه



 ه5 ٠7٠١ 8 نورغعلاو مباسلا ءزجلا

 ىو ناطيشلا»تلمطاو) اقَساف (ترَتص'عراشتلا كل د ىذتلا دحلا«تيدعت, ىف :دودخلا دجو
 كلهدقف ناطيشلا ىلاو هسفن ىلا ديعلا لكو اذاف نينمؤملل ديؤملا كلملا نايصعلادنع كنع

 باذعلافناسنالا دوجو نم جراخ الذا جراخلا نمال لخاادلا نم ىنأي امناف ءالبوناذعو نان لكو

 | كلذ ةروص باوثلا اذكو ىلاعت هللاوصع نيح هللا تداع هقالخاو هلاعفاو هفاصوا ةروص

 دبعلل ةّباثلا نهعلا لاوحا نه ناك اذا كلذ لك تلق ناف ىللاعت هللا عاطا نيح هيلا تداع

 ءايلوالا داشراو ءاسالا ةوعد ىنعم اش ةلالضلاو ةيادهلاىف هّقيرط ىلع رمي امناف درع لكف

 ىلحتلا نم ناك ناو نيفلاخلا فالخف نيوعدملا نابعا لاو-١ نم اضيا ةوعدلا كلت تلق

 ناكف رخآ نم هيلع دزلاو هجونم ىلحتلا ةقفاومم ىلحتلا تضتقا ءايبنالا قئاقح نكل
 قيلاكتلا ىمالا درو اذاف دحا ىلع اودر امل اقلطم ىلحتلا نومدخم اوناكولف ةريح مف سمعا

 لضملا مسالا ةرئاد نم لقتنم فلكملاف هقفاو ناف الوا ىدارالا مالا هقفاون نأ اماف

 هنافيلكتلا ىنعف هقفاوب مل ناو هنيع لاوحانم لاقتنالا كلذو ىداهلا مسالا ةرئاد ىلا

 دعست ةلمخلا هذه فرعاف ركعلابو ديعساا نه قشلا زيه هيف اضياو دبالو هنبع لاوحانم

 لوط وراكالا كيوت اال كانح الا دج 2اادح !ىللا نانا 7 3 نما هللا كلقنس دك دّحاو
 نا عم نافوطلاو ةقعاصلا نه مهب لحام كب لحال ىتح قاسفلاو ذاقدكلا خابف 6 دعلا

 هءاكم نه مايقلا عيطتسيال ثيح دحا لكب لحن ناو دبال ثداوحلا نافوطو توملا ةقعاص

 ناتسبلاىف .ىدعس خسشلا لاق هماقمىف توميف

 اك الا لارا قدنقل لود لل هن: وتم دا وت" ل تعا بك

 ىاجز ديايلرب ىمه ميالدك ٠.0 ىاركين ىاهنرب كرب مسد ةك
 ما هتفر ورف رد لكب 0 . ما هتفج تماق نبا دنام نادب

 لكز داري تمايق تاب 0 لشكر ناهجح زاد ا

 ىوجي ديانزاب ناور بأ هك ٠ ىوحم ناريبز ىناوج طاشن
 ىارو شاي شمل ىريب مايارد ٠ ىايو تسدىدزناوجرد ركا

 كس درامز اثر اكارإز كفو وتم الا تطنككد ليحل ع ناراوذوج
 كيواركي 1ن دلع لكلا عاقل كر دفا شلو رك قدمو كت! قا“ ظاعنت

 رسب دمآ ىزاس وهزورهك ٠ ردب رسزا ندرك سوه ديان
 مك زا ذيمد دهاوذم هزيساع ه0 ملد ددرك هزات اع ىزيبي

 سك رايسب كاخرب ميشنك ٠ سوهو اوهرد نانك جرفت
 يردك ايصال ةداطبلا رسم يزل كفي رك ك2اكسك

 عفر اكواب ما وسا برا « تيل . قيوم رك «لكدملا 2 انور

 ناك ىو بانادر ةعة كساب "ام اياز: واوا حور نين> اغبرد

 مروخ نيد ما مخ ادرين ٠  مروخ ناو مثوب نى اط وس
 مدش لفاغو م ديام زود قدير“ 0 "عيكس لطاب لوخش.» اكورد

 سوح



 اف ةعلاو سنمخلاو |
 تايرادلا ةروس ههج أذ 2

 رسفدقو تبسلا موب ةحيصلاب اوكلهو ءاعبرالا مو» ةقانلا اورقع

 ةرفصم ادغ مكهوجو حبصت مالسلا هيلع اص مهل لا لبق مايا ةثالث مكرادىف اوعتم هلوَش
 مهاولاتلدبس اًماو كلذك ناكف نباذعلا مكحبصي من 4 ةدودم كلاثلا مويلاو ا دع دعلو ا

 مار ةضاوريصي ضال نا كش الو لاحلا.ءوس.ىلا.قرتلاىف موت: لك اوناك منال 5 تيدي ١

 دنعف ةيلظمرءا دوش اهئاق متهج نولاضياو رهقلاولالخلا ناولانم داوسلاو دوسا خرجا

 ىا # مهعر سما نع اوتعف 8 اهم هللاب ذوعلو مهرقم امنال مهج نول ىلا اوراص كالهلا

 كرادتنو دوخ راكد رف ١ .نامرفزا .ددنشك رس نيب :ةيتسرافلابو اهي لاثتهالا نع اوريكتساف
 قعوتاعؤهف دك ,ازواعو» ريكتسا اتعوزراتتعو_اوتع اًتعلاش, ءزدتتشكي ,لوذتم دوكازاك

 اهورذف هلوقو هللا اودبعا هلوق نم مالسلا هيلع اص ناسل ىلع هب اوصاام وه مهر ساو

 مهر ما ناك هيبسيو مر صانع مهوتع ردصوا هنبد وهو ممدنأشوا هللا ضراىف لك أت

 ىلع فطعلل تسلل ءافلاو مولعلا رخف 53 م وتعىف تسلا وه ناك ةقانلا كرتو هب دانحإ

 دوك ىفو هلوةىف هلمحا امل ليصفتو ريسفت وه امتاودلبق لب عتملا دعب نكي مل اوتعلاناف مهل ليق
 حرش ىف لاق اهلصفو ةيا الا هجو نيب مث ةبآ مهف لعج ىلاعت هنا ىلع الامحا لدي هناف م

 اهلقام ىلع اثيم امالك اهدعب روك ذملا نوك ديفندق لمحلل ةفطاعلا ءافلا نا ىضرلا
 امل ليق ه6 ةقعاصلا مهمتذخأف 9 نامزلا ىف اهلبقام نومضم بيقع اهنومضم ناال رك ذلا ىف
 هلتق ىلا اودمع اهدادوسا و اهرارمحاو مههوجو رارفصانم اص اهنب ىتلا تامالعلا اوأر
 | اونفكتو اوطنحم عبارلا مويلا ةوحض ناك املو نيطسلف ضرا ىلا هللا هاجنف مالسلا هيلع

 ةحيصلا اوملظ نيذلاذخاو هلوقىف ا حرص ام مالسلا هيلع ليربج ةحبص مهتنأف عاطنالاب
 لبقو هتباصاام قرحتف ءاهلا نم لزنت نان و اهتقيقحال ةحضلا ةقعاصلاب دارملاف اوكلهف
 | مهولق تعطقتف ضرالاىف ”ىد لك توصو ةقعاص لك توص اهبف ةامبلا نم ةحيص 0

 | اعيج مهتكلهأف ءامسلانم ران تءاج نأب ةقيقح ةقعاصلاب اوكلها مهضعب لاقو مهرودصف
 | نيعلاب رظنلانم نورظنيف راهلاب ةنساعم مهءاج امال ابوكاعيو اهلا 6 نورظنس مهو

 ةحيصلاو لعاب اهوأرترهظ سا اج رانلا ةقيقح ةقعاصلاب دارملا نكت حجر هفو

 ا ليربج ةحيبصب اهعم نوكي نأ ىفاننال ةقعاصلا نا نهاظلاو نذالاب عمست امتاو اهلا رظنبال

 | هلوز' تامالع اودهاش ثيىح باذعلا نم هب اودعوام نورظّن ىا راظتنالا نم وه لقو أ

 اوعاطتسا اف قه نوربح ىانورظني مهوةحبصلا اوعمس لاشو مايالا كلت ىف مهاولا ريغل نم

 نوردشال ضرالا نم مماككب نيقصال ىأ نيك اح مهرادىف اوحصاف ىلاعت هلوقك ماق ند

 ا مه ريغل 6 نبرصتنم اوناك امو هي دوعقلا دض مايقلاَق برهلانع اللضف مايقلاو ةكرملا ع

 انكلهأو ىا 6 حون موقو 8 ندتسيداد راصتنالا رداصملا جات لاق مهفأب اوعنتع ملاك

 ىا ه لبقنم » ردقملا رك ذاب ابوصنم نوكي نأ زوجيو هيلع لدي هلبقام ناف حون موق

 نم هيف اوناك امفدو هلا نع نيج راخ 6# نيقسافام وق اوناك مهن | قي نيكلهملا ءالؤه لبق نم

 عنا رشلا عرش *ةدلسرلا ٍلسرادقىلاعت هللانا معاو 8 يك الحال ةلع وهو ىصاعملا و رفكلا



 <ه2 ١١4 57 نورشعلاو مباسلا ءزجلا

 "بحت عر ىا ابضلا لباقت عر ىهو رودلاب داع تكلهأو ايصلاب ترصن مالسلاهيلع هلوق

 بونجلاىه مقعلا مم.رلابيبملا نبا لاقو قرشملا بناج نم يحن اصلا ناف برغم بناج نم
 لاس كرتتام ىا ه6 رذنام ف قرششملا ىلا هجوتب نم لامث نم ”ىجن عر ىهو لامثلا لباقم
 هيضاعب اوقطنام نكلهعسي هعسووحتهرذيمرذو هلصاو ارذولقت الو اكر هرذب هعد ىا هرذ

 مهرودو مهسفل 1 هيلع ترج ىا 4 هباع تتا قس #3 لعافلا مسا الو هردصع الو

 تتفنو ىلبو مرام لك وهف تتفتملا ىلالا ”ىثلاك 6 ميهرلاك هتاعجالا فه مهماعتأو مهلاومأو

 + هدب زار هدش هنهك ! ناوختسا: اي. كشخ هاك لثم ةيسرافلابو كلذ زتغوا/تاننوا مظع نم

 ةمرلا تادرفملاىفو ممر وهفىلب مراو اهمروامرو رسكلاب ةمر مرب مظعلا مر سوماقلاىفو

 سشيشحلاو بشخلا نمتاتفلاب رسكلاب مرلاو ىلايلا ل حلاب مخلاب همرلاو مظعلاب صتخم رسكلاب

 ىنعي اذه ىماخ لئثمالا مم.رلا نم داع ىلع لسراام امهمع هلناىضر سابع نبا نعو نيتلاو

 هللا مهكلحأف بقثلا نم متاخلا نم ج رام لثم اهنم جرخأف ضرالا تحن معلا حرلا نا

 تحن ىتلا ىوهلا مير ىلا ضرالا تح امنوكب ريشاو حيرلا كلت ةدش ىلا ةراشا هبفو هن
 عد ىف اضياو عق الب رايدلا تك تيه ثيح !مناف ادج ةديدش اضيا ىهف دو>ولا ضرا

 مقعلاف 'ىش اهنم ىتس الف اهفاصوانع سوفنلا تيمب تيهاذا اهناف هرهقو ىلاعت هللالالج
 به نيح ىلاعت هللاب ذوعتي مالسلا هيلع ناكو حورلا رح ىففصاقلاو فصاعلاو دسجلارىف

 لبق ىروصلا كالهلاب سفنلا تكره اذا هناف تاكلهملانم لقاعلا ذوءتيلف ةديدشلا حايرلا

 لاؤس ٠ اهف ةدئافال ذئنيح ءرملا ةابح ناف بلقلا كله اذا اذكو ةراحتلا ترسخ لامكلا

 راو 1100 نخس تسا هتفخام ىاهلد خيشاي هك هللاهمجر قرريصب نسخ ناذدنك

 اك ىاهلد اما ىروش نادين اشعار هتف كا ئدوب هتفسلا 2ن6 اعرفك ميك ةجادنكم وع

 ( اال خلوا لاقلت دةيرك, ىم رافت ياش لع دجال قادك كنا هدو
 ريسا تافع باوخ تس درد هدنام ٠ ريغص لفط ود ندب دهع ىا

 ردا ؛ارش. :باوخز ,ىور كرك. هيرادي دقك لجا تك ناذان شي

| 

 هيلع ىلادقو عزللا ىف وهو هيورضح نب دمحا دنع اسلاح ناكو هللا همحر دماح نب د#ع لاق

 فاخ نعو ةواقشلاب ما ةداعسلاب حتشأ ىردأال ةعاسلا ىل حتف اذ وه ةئس نوعستو سمخ

 زيزعلا اهنف ىوتللس راد لاق كاوأم نا هوتعملا نن ىلع نال تلق لاق هللاهمحر ملاس نب

 رك ذا ىلا لاق ليللا ةماظىف .رثحوتست امأ تلق رءاقملا لاق رادلا هذه نياو تلق ليلذلاو
 ءركس اشهى اقملا ف تيار, افاوف هل.تلق, لالا ةملظ: لغ نوف_نبتشج واؤددوحلالاةئلظ

 روبقلا ضعب ىلع ابوتكم دجوو رباقملا لوهنع لغشيام ةرخ الا لوهىف نكلو اعر لاق

 ينيست ترق !تنازو خيي كاؤاقلال ايي و. : هقلخيش ا تكا ذأت ىلا ميقم
 د

 بدح تنأو ىلس اك ىلسو دزلازا/ قليل اوان مونؤل لكك ذاب ةدئوسا عابر

 ا مهل ليقذا » ا مهف انلعجو وا تايا ملاص موق ىفو ىا هي دون ىفو ©

 ءاعبرالا مايا ةئالث ارخا وهو باذعلا كوز تقاو ىلا 6 نيح ىتح © امدلا اخجلاب اوعفسا

 ( سمخلاو )



 تايراذلا ةروس هع © 5١

 هلاهحىف هزنتم هنرضحي كفكذاع تا قطاع ةوغع ةقف ىلاعت هللا ةردق مظع نم

 ةوقلا نم مظعأهدراو نوكي نم مهم بتارص ثالث ىلع كلذىف مهو لوقع الب لوقع لادا مهف

 ريب دتال و لالا فرصت تحن نوكيفلاحلا هيلع بلغيف هيلع دراولا مكحبف اهلعهسفنىفنوكي ىتلا
 برشيو لك ايف هتينا ويح لقع هيلعس وكانه هلقع كس نم مهنمو لاخلا كلذ ىف مادامهسفنىف هل

 ىعببطلا شيعلا هلوانتل نينالا ءالقعنم اذه ىمسيو ةيورالو ريبدت ريغ نه فرصتبو
 هلقعي سالا ىلا عجريفلاملا هنع لوزيف دراولا مكح هل موديالنم مهنمو تاناويحلا رئاسك

 وه كلذو ناسنالا لكلثم ةيوروريبدت نع فرصتي و هل لاقلو لوقبام لقعيو هرمأ رديف
 3 ىحولا لوز“ دنع هش نع دخْؤي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هناف ىدمحملا مدقلا بحاص

 بادآالاب نويلاطيال بيذاحلا نا ٍلعاو نيرضاملا ىلع هيلا هب ىحوأام قليف هنع ىرسي
 ىلاعت هللا سمعا مظع نم اهلع ارط امل مهلوقع باهذل ةعرشلا

 شوهو لقع هنورد دنام بدا هن ٠ شون هعرجكي قح ماجزا درك هكره
 ناومملا مكح ايندلاىف مهلاحو ةماقتسات عنو دوهش ةلاح ىلع تامنم مكحهللادنع مهمكحو

 هيلع ةبلاط الو ديه ريع نم حاكنو برشو لك | نه هتعببط مكح بلطيام عيمج لاني
 سشعنلا ىلع تيما ةايحةباد لكو مثاهلا فشكت ام مهلع هاو فشكلا دوجو عم هللادنع

 بهاذف ايقش ناك نا ىب نوبهذن نيا لوشو اديعس ناك نا ىنومدق لوّشو روح وهو
 لا ىضر ندا ءاادشسلا نم اوهفأ هبا طايحشالا اد طعم هلت اضن ت اوممالا "وانس لقفل
 ةيبغلا رومالا نوفشاكي مهنا ىنعي تادهاشملاو تافشاكملا ةياغنم نيناللا رثك او مهنع
 مونم ةدهاجلا قبس ريغ نه كلذو ةماعلا نيعأ نع ىخام نودهاشيو ةسوكلملا لاوحالاو

 0 0 موف مهيمن مدعل ىئاحفلا حتفلا نولمح الذا لقعلا ةرئادنع نوجرخي كلذبف
 نوكي نأو لقعلا ىلع ءاقيلا لو.قملاف كلذ ىلاعت هللادارأ نا الا لقعلا ةرثادىف مهلاخدا
 | لاوح!نمىناثلاو ةياهنلا لهالاوحا نم لوالاو ايلاغلاخلا نوكي نأال ةلاح ىلع ايلاغ ءرملا
 افوطعم ناك نا تايا دوه موق ىفو ىا عوام دما ىلع للاغلا داو ةيدبلا لها
 ةيآ اف انكرتو هلوق ىلع افوطمم ايكو اس ىلع ةبآ مهن :ءاناعتج واوا نش والا لوو "كرم
 حررلا © اع مهماعت 7 مهلاو 7 مهرودىلعو ةلاصا مهسفن أ ىلع ىل هك مولع اناسراذا هه
 اهمال مقعلاب تفصو سوماقلاىف م دلولا لبقت الف محرلاىف عفت ةمزه اب مقملا 4 مقنلا
 مك هبش ةيعبت ةراعتسا هيفو مقاعلاوا مقعملا ىنعم مقعلاف مهرباد تءطقو مهتكلها
 قتشاو هيشملا ىلع هيةبشملا قلطا مب نيقعبالو ندليال ىلا ءاسنلا ماقعاب مهرباد عطقو

 مدع هش ىنعل هرحش حاقلاوا رطم رطم ءاشنا نمام اريخ نمصّس 2 اهنال هب تفصو وا مكنلا |

 هلعلو مولعلا ريىفو مزاللا نم لعافلا ىنءعع مع .قعلاف هيلع قلطا م أ را مقعب ةعفنم اهنمضت |

 ىهو ,ثرباد اهعطقو مضايا اهك العأب ا ماحرالا مق ببس تناك اهمال ايقع اهامس
 | تعقوو تفرتا يلا صو هنع هللاوضر ىلءلوق ىلع ءاكنلا هو كالهلاوباذعلا حاير نم

 | .ديؤيو امهنع للاوضر سابع نبا لوق ىلع رودلا حمو لامشلاو ايصلانيبوا نيحمر نيب
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 نيبتوق ىفر انك" لاب نإ ةفتاتنال نا هيك دل ال و مدم كح حضيالو ىس وج ىف: هل وقف 3
 ىسوم قب ل اذاف ءاّعالا نع ”ىني كرتلانال ةبآ ةيرقلا كلتىف انك رت لاَغ نأ حصي امك ةيآ

 ىلعو السرا تقو ةنئاك ىا ةفوذحم ةي اب بوصنم ه6 ءانلسرأذا ف هيف لعجام قب فيك

 رهظام و> # نيبم ناطلسب وه رصم بحاص 6 نوعرف ىلا ف ردقملا انلعط فرظ ىناثلا
 ىلع قلطي ردصم ناطلسااو اهربعو ءاضيلا ديلاو اصعلاك ةيهابلا تازحملا نم هءدب ىلع

 نامي الا نع ضرعأف ىا ضاىعالان ع ةيانك وهو هفطع ىنث ىا # هنكرب ىلوتف ظددعتملا

 ةيدعم اهناف هيناحم ىأنو هلوقىف ام ةيدعتلل هنكربىف ءابلاوضارعالا ىنءع ىلوتلاف روزاو هن

 ريعيام اريثك هناف هسفن امهم دارملاو بناخلاو فرطلا ىنمي نكرلا نوكيف دعب ىنعع ىأل
 ةيسنلاب بكتملك ىوق الا هيناج 'ىثلا نكر حاحصلاىفو هسفن نع هيناجو ”ىثلا فرطب
 هيلا نك رب امل مسا جكلرلا افا ءركز اتعب كلم رب هب ىوقتي راهي ىلوتف. ليقوي لابن الا لإ

 قاوقس ىذلا نكرلاب مهل اهبشت هدونخل راعتسم نكرلاف ةوقو دنجولامنم نكيلو ناسنالا ْ

 «رحاسإل ىموم ىاوه هي لاقو## ةبحاصملاو ةسيالمللوا ةيبسلل ءايلا هذه ىلعو ناينبلا هب

 دوخ راك تبقاعتسا هناوندوا هي نونحوا هج دياميم تاداع قراوخ ىدن مشحب تسوداج

 هيدي ىلع رهظام بان هن'اك هداسفو لقعلا لاوز وهو نونحلاوذ نونملاو ٠ دشيدلا ىمع

 ةديبع وبا لاقو اهريغبوا هيعسودراتخاب لصح هناىف ددرتو نجلا ىلا ةيبحعلا قراوخلا نه
 نعطدنا هتفك ناققحم نوديزبوا فلا ةئام ىلا هلوةك اميمح امهملا هويسنذا واولا ىنعمبوا

 هك تسررقمو دز نعط داضتم زيجو دياروا هج تسوا لهج لاك ليلد ىسومرب ىو

 لاكو تسلقع لاوز ليلد ىتاوبدو ديايرفاو ىتقاذحو كارد ىنهذو ماك ىلقع اررحس

 هحرامو 'ىثثلا ءاقلا ذنلا #* ملاىف مهانذبنف هدونجو هانذخاف #8 دنئادضنا لاوزو لقمع
 نهذخ أت ايصح هيف كدحا حرطي ا ممرثك عم مزلقلارحىف مهانح رطف ىادب ءادتعالا ةلقل

 هيلع مالي امب تا هنا لاملاو هانذخأ ىا ملم وهو © هنع اهل اوزبو ا ىلاسال هفكىف

 قحت_م ملم ( ىفشاكلا لاق ) هينذ رادقم ىلع مولم بنذ بحاص لكذا ةريكوا ةريغص

 ندبو مدز هنعطو ريو ىمومزا مدرك ضارعا ار. هكاردوخ دتنك تمالمايدوب تمالم

 لا هنا تنمآ تفك ببس

 دنسي ديايئار سك جيه ركو ٠ دنم دوس نخس ىناد هجنا ىوكب

 شوكبمدركن ق> ارجوا هك ٠ شورخ درا 7 نامي ادرف 5ك

 نوعرف تافص ةرحس تاهو رحس نم نوكفأي ام فقلت نأب اهزاوعا نيبم هللاالا هلال
 رهقلاو ايندلا ميىف هللا كلهأف هتافص عيمجم ناعالاو زاحتالا ةيؤرنع ضعاف سفنلا

 نونطاوا رحسلا ىلابلقلا ىدوهبسش ناك دقولاعتاا كلما بضغنم هللاب ذوعنولالاو

 امهنيب قرفلاو ابوذجم لب انوئجحت باقلا ىبوم سيلو نوثجي هدنع وهف ادحا فلاخ نم ناف
 دهاش امل هلقع لهذ بوذجملاو كلذ ريغوا ىنوك موعطم لامعتساب هلقع بهذ نوذجلانا

 | .اًيمعاةوقتوؤناطلتتفا#رسغتلا٠نوعزلا لارسال سر أ ذا. بلقلا يسوم ىلا ةراشا ةياالاو



 رم
 دشءدعو تفارك" ناكين نإ . دنج ىزور فهك باكا كس

 طولب موق نازا سك كيدنا هتفكو ٠ رشع ةئالث او# نيذلا هتب لهاو طول ناك لبقو |
 راف هّتمأ هعمو ةمايقلا موب ىنلاىنأي ءاملعلا َلاَق"ة-لاش تدس تدمرد دوب اكدوا ناعا 1

 اعدو عش مو عبتتسا راو لح هعم ا هنا هعسكتااو هطهر هعم دنا هم وق هعم

 نقولا مسلا نا ىلا ةراشا ةي الاىفو ةملظلا ديدشلا تقولاىف هناسال كلذو بج مف

 نم ملم وهو الا نمؤم نمام هناف نمؤملانم معا ملسملاو اموهفمال اناذو اقدص نادحتم

 قيدصتلا وه نامالا مهضعب لاقو ةدحاو ةدامىف ناقداصتب دق صاخلاو ماعلاو سكع ريغ

 ىنعم دايقنالاو عوضخلاوه مالسالاو اقداص هلعجو هلوبقو ربا مكحلا ناعذا ىا بلقلاب

 راكناولمأتو لقع ىندا هلنمىلع خال م قيدصتلا ةقيقح اذهوناعذالاو ماكحالا لوبق

 مهاصأ ام ىلع ةلاد ةمالع 46 ةبآ ف ىرقلا كلتىف ىا هي ايف انكرتو ه ةرباكم كلذ

 باذعلا نوفا نيذلل  مهضرانم جرخ نتنم دوسأ ءاموا ةراجملا كلت ىه باذعلانم
 ٍيبولقلاىوذ نم مهادعنمنود مهبولقةقرو مهترطف ةمالسل هوفاخي نأمهن أشنهىا د ميلالا
 نيل دع رورملانيح جاجحلا فيك انعاش اك ةناذإعوذمت الو ام نودتعيال مهناف ةيساقلا

 هسا رلكسلو عضاوملا هذه لثم رورملانيح ىب مالسلا هيلع ناكو مالسلا هيلع ملاص

 ماقتنالاو'هثيد اذن ةيردوم !ءابقلا كح! نات تر الق لاك قف قبال مقل ' كنتو ةاكتلابا نضل
 داشرلاو حالفلا لها عم رشحلاو ةاحنلا بابىف ربتعملا نا ٍلعو نيح دعب ولو هن! دعا نم

 ةأرما تنحلالاو ىدوصلا طالتخالا ال ىونعملا لاصتالا وهو مهعابتا نسحو مهنح وه
 لءاكلا عابتاب لقاعلا ىلعف نيلخادلا عم رانلا الخدا امهق>ىف ىلاعت لاق دقو طولو حوت

 ثاريملاو. ةداهشلاو نيدلاو لقعلا ىف تاصقانلا امس روصقلاو داسفلا لها نع زارتحالاو |

 نا ىلا ةراشا ةب الاىفو ندسف رخا لضي نرتقا اذاف نهف ةبلاف ةيناطيشلاو ةيناسفنلاو

 تادهاجملاو داروالاو راكذالاو ةميمذلا امافصو سفنلا مه نيفرسملا نيءرجملا موقلا

 بالقلا الا نيماسملا نم ىتاسنالا صخشلا ةنيدمىف سيلواهفاصواو سفاللةكلهم تاضايرلاو
 نوكي رك ذ ام اهفاصواو سفنلا تكلها اذاو كالهلا نم ةملاسىهف ةديمخلا هفاصواو ملسلا
 اهاك زنم حافادق ديعوب ملالا باذعلا نوفاخم نيذلل ةربعو ةبآ اهقالخا يتبع و 'اهيكذت

 اهنكل طئاساولاو بابسالاب جراخلاىف اهلوصح ناك ناو ةيكرلا هذه مث اهاسدنم باخ دقو
 | نأ هناحس هللا لأسن نانسسالاب تشن نم لك ااهلاثل.الاو هناحبش- هللانما لصف (ةقبقحلاققا |

 هلوق ىلع فطع ه# ىسوم ىفو # ةيفاصلا ةيضرملا ةيضارلا ةنئمطملا سوفنلا لهانم انلعجي

 فوطعملاو فوطعملانيب ةضرتعم مالسلا امهلع طولو مهاربأ ةصقف نينقومالت ايا ضرالاىفو
 كها مك نيك اذالا هنا دعا كالهاب هل ادعوو مهسذكنمماللا هيلعةللالوسرل ةيلست هيلع

 هلااونوعرف ىلاىدوه لاسراىف انلعجو ىنعم ىلع ةبا اهف انكرتو هلوق ىلعوا طول موق
 اعل اوتيقساوب جيجا 1كقوان هنو اننا ايهتفلخ لاق نمي نومك هلل قولا همؤقو نوغررفا (ولكفاع

 تايزاذلا ةرْوِش << © ٠١6١
 |( ت7 حط



 تسئل 5 221ا شلُسل شتْظشلُؤظؤظُْسُْ ا حا

 | تيميو ىح هللا نكل ةدوربلاو ةسوببلا ةبلغل طاطحالا يف نيعيرالادعب جازملا نال بلاغلا |
 رغصلاقف ءايحأام ربكلا ىف تيميو بابشلا لاح ىف ىارغصلا ىف هناما ام ربكلا ىف ىحبف |

 ربكلا ىف بلقلا حيو بابشلاىف ةيح تناك امدعب ربكلا ىف سفنلا تيمي  نأب |
 _ ءاطعلاو نقيل ليزج وج زاد هلل ن نمو ا ب قاكرامعب

١ 
| 

 ا ا 0
 0 ا سل ا

 ىلا « مكطخ اف » س'ال اولسرا ةكئالم مهنا ملع ال مالسلا هيلع مهاربا # لاق

 ىذلا مظعلا ىمالاىف لمعتسي بطخلا ناف ةراشبلاىوس متلسرا هلجال ىذلا ريطخلا باغ

 اذه وحنو نامزلا بوطخ اولاق تح ءراكملاو دنا دشلانع هب ربعي املقو بطاختلاىف رثكي

 هداتسرف ىا * نولسرملا امبا8 ةكئالم مهوكب ملعلا ىلع عرفتملا بيقعتلل هيف ءافلاو

 الع قرش مهماثاو مهمارجاىف نيداتم #4 نيمرحي موق ىلا انلسرا انا اولق ناك دش

 لسرنل 8 طوا موق مهب دارملاو ىصاعملا باعص ىهو مثا رحلا لعاق مرجلا نمحرلا حتفىفو
 ةعركلا روسلا رثا_س ىف لصف امسح اهلفاس اهلاع 5 مهارق انبلق امدعب ىا # مهلع

 ليجسلاوهو ةراجحلا ةءالصىف راصف خبطام وهو رححتمنيط ىا 6 نيط نه ةراحم

 نا يو يتم بوتكم منهج راني تخبط نيطنه ةراج ليجسلا نا ىنعي
 عفدنا نيطنملبق املف ءامسلانم اهلاسرا ةئميرَش دربلا ةراححلانم دارملانا مهوتل نيط نم

 املا جابتحالا مدعل ىعرتل اهللسرا ىا ةيشاملا تهوس نم ةلسرم هي ةموسم © مهولا كلذ

 ةملعموا ىهتنا ةراخلا نه تاثاب كءر دنعنه ذئنحح ىهاظلا نا هيف يفملا ىدعس لاق

 ضرزالا ةراحم نع اه زيمت امسوا ةرمحو ضاس ةملعموا ةمالعلا هو ةموسلا نه باذعلل

 ىلاعت هريغ اهبف فرصتال ىتلا هنئازخ ىف # كبر دنع » كلهيو اهم ىعرب نم ممابوا

 ثرحللناوسنلا نم مهل حبيبا امب اوعنَس ملذا روحفلاىف دحلانيزواجلا ىا ©« نيفرسمال
 [ضرقعلاو قوت تزكأ ل واغلا قارا نكمل ا سايق نأ 7 نكو ناركنلا اوما
 انجرخأف هب اورصأام اورشاهف لبق هن" اك فوذحم نع ةحصفم ةحبصف ءافلا ه6 انجرخاف

 نوج ( قشاكلا لاق ) ليربج لوم سبلو هللانم رابخا وهف كلا كلحأب رسأف انوه
 ردارب تهجي شكرايم لدطول موقزدرك كالهب دنور ىم كفتؤمب هكدوهرف مولعم مهاربا
 هيلع طول هكر وخ مع '”ددتفك ةكئتالف ذرذكا هاوكح آلب ناؤدوالاح يأ :ةكذش أتم ةداز

 6 ابف ناك نم 8 انجرخأف ىلاعت هلوق كلذو ٠ تفاي دنهاوخ تاج وا نارتخدو مالسلا

 اهتريشلا 'اهزك 3-ربغب اهزامضاو قشاكلا ريسفت ىفام ىلع سمح ىهو طول موق ىرقىف ىا

 نم  تبب لها ريغ ىا # تيب ريغ اهف اندجو اف» طولب نما ن٠ هي نينمؤملانم ©

 ( ناداب )

 أ (ىدعس خيشلال وش ) ةراشالاهملاو ةرفاكتناكفن ٌأرمعا 6-0 ءحارطلا 1 «نيملسملا ْ
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 هنمو توص اذا اورص رصي رص لاَشإ ةديدشلا ةححصلا ةرصلاو تلبقا ىلءافق نه لاح

 اهلوق امرص لبقو ديدش توص وهو ةحيصيف اهنوك لاح ىا ملقلا ربرصو بابلا ريرص ْ
 تثفككوذ داو هلك نبا ءالبللا ءالمللا تفكمو دايرفرد (ىنشاكلا لاقو) اهتنرواقليوايوا هوا

 ضعبىلا اهضعب ماما ةعانملا اًضيا ةرصلاو ٠ ىدندنار نابزرب روما مظاعت تقودك ناشي ظ

 اهدنع نك ءاسنلا نه ةعاججىف تابقا ىا مهضعب اهرسفاهو ءاناىف اوعمج ىا اورص مهنأك
 ضيرعلا ىشلاب ىثلا برض كصلا # اههجو تكصف © ةمدخلل ةئيبم ةفقاو ىهو

 تدجواهنا 1 ءابحلانم هتمطل ىا سوماقلاىف اك مامواضيرعب اديدش هبرض ىا ةكص لاه

 ءاسنلا ةداه ىهو بحعتملا هلعشب اك اهنيبج اهعباصأ ف ارطأب تبرض لبقو ضيحلا مد ةرارح
 بجعتتقورد نانز هحنانج اردوخ ىوردز هحنابط سي ( قشاكلا لاقو ) أيش نركتأ اذا

 ىلو نآالا دلأ فيكف ىبابشىف طقدلا مل رقاع زوج انا ىا 6 مقع زوجت تلاقو © دننك
 سيلا مقعلا لصاو رومالانه ريثك نع اهزجعل ازوحت زوجعلا تيمس ةنس نوعستو عست

 مغلاب ممعلا سوماقلاىف لاق لحفلا ءام لقتال ىتلا ءاسنلا نم مقعلاو رثالا لوبق نم عئاملا
 ماقعلا ءادلا هنمو اهمحر دس نه مقعلا ىناعملا نيعىفو دلولا لش الف ,محرلاىف عقت ةهزه

 هلدلوبال نمل اضيا رقاع لجرو لحال ىتلا ةأرملا هو رقاعلا هانععو ءؤرب ىجربال ىذلا

 نس تغلبو اهنس ريك مث امابش ناوفنعو اهرغصىف دلت مل املف طقدلت مل امقع ةراس تناكو
 ىلاعتوهناحبسهّللا ةردقىف ككشنال ةداعلا مكحم داعبتسا وهف تبحعتو كلذ تدعبتسا سايالا

 هبكربخم نوربعم نحت اءاو كبر لاق ف هانرسشب ىذلا كلذ لثم ىا هي كلذك اولاق

 ردصمل ةفص هنا ىلع لحلا بوصنم كلذك ىف فاكلاف انسفا ءاقلتن م لوقن اناال ىلاعت هنع

 هب كانريخاام لثم لاق ىلاعت هناف هنم ىحعتت الو: هن. هانرشبام ىدعتستال ىا ةيناثلا لاق
 ةلاحمال امكحم هلعفو اقح هلوق نوكيف :4 ملعلا مكحلاوه هنا

 دوف اناون موا مامبارب ه دوب انادوت راكبوك قنكو

 | سروىوجو زاشوخ لددارم ه نك ىؤخ نكمور شهكر دز

 ةقروم هعودج اذاف ترظنف كتيب فقس ىلا ىرظنا اهل لاق مالسلا هيلع ليربج نا ىور
 حرش اهسح اضيا مهاربا عم لب طقف ةراس عم ةضوافملا هذه نكت ملو تنشف زرع

 ءافتك ١ ةراسلانه رك ذي مل هبا اك كانهرك ذ امب ءافتك | انهرك ذي مل اهناو رححلا ةروسيىف

 ناف ىلاعت هللا ل ضف نهسأبلا زوجنال هنا ىلا ةراشا ةيتالاىفو دوه ةروسىفو انهه.رك ذ امب |

 تناكو اًضيا مالسلا اهلع ميسم ةرحش ترمب او تقؤوادققو نيح دعب ولو نئاك رودقملا

 ضعف يلعلاىف مهلا رقا ىلع اوقافف مهربكىف دارفا لغتسشا دقو ميم ةروسىف سم اك ةسباب |
 نب كلامو ضايع نب ليضفو مءدأ نب مهاربا مهنق ةياهنلا ىف نوقوزرم ةيادبلا ىنورحم
 ْ ةضراعلا لاوحال' ببسي ةيلصالا ةرطفلانع اودعب ناو مهاف مهرارسا هللا سدق رانيد

 ىثاوغلا ةرطفلانع اولازاو هيدل اونرقتف هللاىلا او.ذجلا مهقحىف ةيانعلا تقبس امل مهنكل

 بسحم وهف دراب نيعبرالا دعب ىفوصلا مهلوق اماو رفك دقف ىلاعت هللاةردق زجعتسا نف

| 



 < ١5 2 نورشعلاو سداسل اء زجلا

 ١ كلتىفونامزلا كلذف مهمالس نكت '٠ ةللاعلا ينلاكاق وت قنانلا للعام انقذاخ لاكش عاضوا

 | اضعب مهضعب يحال نيرفاك موق رهظأ نيب ناك هنال مهتيحن نكي ل مالسلا نال ضرالا

 | رد مديدن ىىوق امش نوج زكىه ىنعي ( ىفشاكلا لاقو ) نيملسملا ةيحن وه ىذلا مالسلاب |

 # هلها ىلا غارف منان امهم دنا هتفك ناشبا ديئاسك ه> ديسوكي ارم تماقو تروص |
 ىلع مهلا بهذ ىا غورلا موهفمىف ربتعم ءافتخالاف ارس هيلا ىلام ىا اذك ىلا غار لاَعب

 ازدذخ ءافيضلا هل, رعستملبناذازيغ نما ععترقلاب ةودانتنأ (تفقملاكدأن مناف ةفضارم“ ةبفح

 راشأف فيض ع.اشملاضعبس لزت هلا ( ىكحو ) ارظتنم ريصيوا هرذعيو فيضاا هفكي نأ نه
 | ةرفسلاىلعتدجو ديرملالاةؤ ههجونع هلأس ءاجاملف أطتساف ماعطلا راضحاب هل ديم ىلا
 ضعبلاخلا هذه ىلع عاطا املو ةوتفلاتبصا خيشلا لاقف امنه تجرخ نا ىلا تفقوتف الم

 ق>و ىرقلا ليجعت بد" الا ناف ةوتفلا بصي مل لاق خيشلا كلذنم الاح ىلع اوهنم
 ةرمطلاب ضل كضررالا نعال, نإ ةليروللا رعت تحقاؤلا اعف لغلا قرم قخا"فيضلا
 ةيدغتلا ءالاو دقق ع «لج نع ةحتاطم ةّسجهف:نافلا 4 قنن لقط ةاحقال# التت
 نم 'ةطيوكل :نوشلاو:ةازدنلاا از وثدراضأ اذا هن! ةدقت# ىلا طع روصألا ةرقلا “دلو لتْتلاَو
 نيمسلاراتخاو را هلام ةماه ناك هنال انيمس الح حذف ىنعملاو هنع هدلونو نمسلا سنج

 ءدتزك ناياد هنوف هلاسوك"“ درواس سب ىنعي هب ءاحف هاوش ىا هذئحف مهمارك اىف ةدايز

 كرت مهنم ىأر املو اولكأي لف اواكأل داتملاوه امسح مهدل هعضو نأب هي ىلا هب رقف »
 ( ىورو ) هيلع ارجو لكالل مهضرعت مدعل اراكنا هنم ه6 نولك ات الأ لاق ف لكالا
 مالكا اذا لاق هنمأ امو اولاق هنأ اوطعاو اولك مهاربا لاق نمت ريغ لكأتال نحت اولاق مهنا
 نولكأيال مار املف هلوقنه ةكئالملا بحتف لدملا اولوقف متَغرف اذاو هللامسب اولوقف
 هسفنىف رمضا ىا سفنلاىف كلذو ساجم الك ىلا توصلا سجولا # مهنه سجواف ©
 نأ كارضلارو عقل ىجي نم ةداع ناف رشلاب اًواج ءادعا مهما مهوتف افوخ ىا # ةفيخ 2
 ٠ كمامذ ظفحم مل كماعط لك أي ملنم ىناعملا نيعفلاق هرارضا ديرب نه ماعطنم لوانتبال
 هسفنىف عقو لبقو ماسلا لأن م-نؤوكي نأ ننآل ملسملا ناف مهمالس هفلاخي ريقفلا لو
 لقوهللال سر انا 8 فختال 99 هفوخم اوسحأ نيحو اولاق ف باذعل اولسرا ةكتئالم م

 0 هؤرعشلو 00 مف نماو مهفر ف د 0 ىتح ىثع ماقف هحانم لحعلا ليربج حشف

 # مالغب 8 مهتطساون ىا هانريشيو تافاصلا ةروسىفو ٠ اروارم ديداد هدزمو تراشبو
 سوماقلاىف اك بشي نأ ىلا داون نيح نموا هدضلهكلا وب راشلا راطلا مالغلاو حسا وه
 تعمس اهل ةراس © هن ًارما تابقأف هههريغ ةراس هلدلت ملو هل اوتساو هغولب دنع # ملع
 عم تناكو اهلها ىلا تابقأف خيبشلا نبا لاق مهلا رظننا ةيوازىف تناكو اهب ىلا معراشب
 5 كلذ هللا 00 مع تضوغاو كتحتللا اهم ”دالوب اوملكت املف مهم دخ ىف اه>وز

 ارسل اذك“ ققملا كا لاق ةكئالملانع رابدالا ظفاب هرك ذب لو لهالا ىلع لاقالا
 «4ةرص إل ميلا لابقالاف مهدنع امنوك ىضتقي هتاف كبر لاةكيذك هلوق هيسانب الو ريبكلا

 ا

 ظ
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 هنايسحىف اوناك مهنالوا مهاربا مهفاضا ثححفيضاا ةروصيف اوناك مهنال افبعض مهتيمستو
 ءافطصالاو ديسأتلاو ةمصعلاب هللادنع نيمركملا ىإ فيضلل ةفص ه6 نيمركملا 8 كلذك
 مهمدخثيح ةمدخلاب مهارا دنعوا نوهركم دابعلب لاق اك ءاسنالانيب ةرافسلاو ةبرقلاو

 مهارا نال ميرك فيض مهنأبو ماعطلا لبجعتو هجولا ةقالطب اضياو هتجوزبو هسفن
 رخ الا مويلاو للاب نما نه ثيدحلاىفو اءرك الا نوكيال ميركلا فيضو ةقياللا مركا

 دقو هتمدخىف هسفنس مايقلاو هارق لحعتو هجولا ةقالطب ه.ةلت همارك | ىلق هفيض مركيلف
 مهنم لكل دعأف كفايضا مرك ١ مالسلا هيلع مهاربا ىلا ىحوا ىلاعت هللانا ةياورلاىف ءاج

 مرك ا!هيلاىجوأف المجةلعجف مرك ١ هيلاىحوأف ارون' هلعجف مرك ١ هيلا ىحوأف ةيوشم ةاش
 ن آلا هيلا ىحوأف هسفنب مهمدخف ماعطلا ةرثك ىف سبل فيضلا مارك ١ نا معف هيف ريحتف
 ءاباو هفيض مدخم نا اناطلاس ناكولو لجرال راعال ءامكحلا ضعب لاقو فيضلا تهرك |
 ( ىدعس خيشلا لاق ) ماعطالاب ةمدخلا ربتعت الو هملعمو

 موب. زبك اب تسيدرم هك مدينش
 دروب ارح كولاس دنحو نم

 تاسدو, ديس وبا كن هب مشحو رس

 تخرودرك اشوعرزومد,ددشرز

 دون دور مرك فاطلو قاخم

 وو رارق شدوب بشدمح

 درك زاب ردوتسب نايماك رحس
 دوب عبط شوخ و نب ريش كدب 035
 هد فحصتس هتفلك. ةسولا نع

 قي نفك لروتسد دنع تكد

 مور ىاصقارد ورهرو اسانش ٠
 درمم راديدب ضاق متف رإ .٠

 تسشنو دناشن تزعو نيكمت ٠
 تخردر ىلوج توم ىف كور

 دول درس ىوق سشنادكيد ىلو ٠

 عوج زا رامو للبو حيبستز ٠

 دركيازاخإا . هش ود: يطل ناهز

 دوب عبر نارد رفاسم اماب 5ك

 هب هسوءزا هشون ار شيورد هك «٠

 نزيرس رب شفك و هدنان اسم ٠
 هيلع مهلوخد تقويىف عقاولا مهثيدح كابا لله ىنعم اف ثيدحلل فرظ ه6 هيلع اولخد ذا

 لوخدلابدأب اولخم مل مهنا ىلا ةراغا كانه ءافلاو امالسكيلع ملسن ىا 46 امالسا ول.ةف ف

 مولاسب يم مالا مكيلع ىا © مالس وف مهارءا 6 لاق 8 لوخدلا بيقع مالسلا اولعجىلب
 لاق الئق ناكف فانثتسالا ىلا ادصق فطعلا ,كرتو فوذخحم هربخ. ًادتبم وهف م: داب امثزرب

 نال مهيحن نم نسحأ ةيحت مهاح ىا مالس لاق ليقف مهمالس باوجىف مهاربا لاق اذام
 ىلع ةلادلا ةيمسالاب هتيحنو امالس اويصن ثيح ثودحلا ىلع ةلادلا ةيلعفلا ةلمخاب تناك مهيمن
 تركت لاش 7 نوركتم موق 2 ءآ دسنالاب عفرلا لكل هب لدع ثيح مهل هناسو مالسلا ماود

 دري نا هلصاو ىنعي لكلاف هفرعت مل اذا هتركتتساو هتركناو اركت فاكلا رسكب لجرلا
 م نوركنم هل مهو مهفرعف ىللاعت لاق لهجلا نم برض كلذو هروصتب الاه بلقلا ىلع

 | مهف مهفرعلال موق ءالؤه كلذب مهرعشي نأ ريغنم هسفن ىف مهاربا لاق ىا تادرفملا ىف

 ىلع اوناكو رخآ,الاريغ امدحأف طقف هسفنس ىا نعرك هلوقو دحا لك دنع نورككم

 © عسا - ١١  ناببلا حور



 هه ٠٠١ 5©5> نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 1 دما فيك هللا هلئاتف همسقو هدعوب 7-1 هلع مسقاو هقزر ناسا ى داو

 لاقف مأشلاىلا اطواق نارك ١ناءى لات نبا هع سا عشار ىرقلا م ليزا“ الد ناس .قب«مره_كاقأأ|

 ةلطشلا اهفننت :اف كتّقلا"اهطلاخرا ثق, .تواقلا- :هذهل. ىف ليشوأ لاق ءاهن ةققعملا كنك مه

 ىاوكشت ال نا ىتْس نوقطتن مكنا ف يل كشال' هنا مك ىا هي نوقطنت مكتاام لثم و9

 نم نداذ ىزوررد تسين كشدوخ نذس ردارامش تسب كش هكدانحمع ةيسرافلابو هتقيقح

 هنأ ىا فودحم ردصمل فدو هلا ىلعوا قحلاىف نكئلملل قف ةيلاحلا ىلع هيصلو ٠ واريغو

 ةرابعواةدُم از امو ةفرعملاىلا هتفاضاب فرعتسال ماهمالاىف هلغوتل هناف مكقطن لثم امتح قحل

 تاليوأتلاىفو نوطقنت مكتاوه ىا ًادتملا نب دقت اهل ةفط اهدا :ةوكبلذا لع ؟ىشآ عع
 ؟دعوام مقزرب نا هللاىبعقح كلذك كشالب هترده نوقطنتق هللا مكفطن م ةيمحنلا

 ليلوةي الافو ىهتا:هافص صخاوهو ناسنالاب صوصخم .هنال قطنلاب -لشعلا صتخا امناو
 لح ىلع اوناكولو طئاسولا ةيؤر ىلع مهلاحاو هنم اولا بلط ىلع ثحو هللاىلع لكوتلل
 ساحن نم ضرالاو ديدح نم ءامسلا هناكول هناف ضرالاىلعالو ءامساا ىلع مهلاحا امل قيقحتلا

 هنالىلاسام لمكلا هللا ءايلوا نم ىلو ةبقر ىلع دايعلا عيمح قزر ناكو تبلت ملو رطمت ملف

 باسالابالٍبابسالا دنع لعب اما ىلاعت ههاو طئاسولا بحاص ىلا لصووطئاسولا ملاع نم جرخ

 توكلملا هديبو نكرمأب لعفب امنا هناف قزرلا لاصيا ىلع ارداق ناكل بابسالا عفرولو
 ةرادىفانلخدا حاتفلا لعل قاقلاو بارطضالانم هيف سوفنلا تملس املف مظعماقم اذهو

 دوعق ىلع ىباسعا علطف ةعجلادعب م.املانه ةرصبلاىف تلبقا ىهمصالانعو نيما حوتفلا
 نيانهلاق عمص اى نم تاق لجرلا نم لاقف ةجاح لك ىف ىارلاهدعتفام لبالا نم حتفلابوهو

 تايراذلاو تولتف ىلعلتا لاق مارحلاهللا تن نم ىانمحرلامالك هبف ىلني مضوم نه تلقتابقا
 لبقا نم ىلع اهعز وو اهرحنف هتقان ىلا ماقف كبسح لاقمكقزر ءامسلاىفو هلوق تغلب املف

 اذاف فوطا تقفط ديشرلا عم تحج املف ىلوو اه رسكف هسوقو هفيس ىلادمعو ري داو

 ةروسلا|رقتسافماسف رفصاو لحن دق ىبارعالاب انا اذاف تفتلاف ققد توصل ىف فته نع ١

 بروف تأرقف اذه ريغ لهو لاق مئاق-ح انبر دعوام اندجودق لاقف حاص ةب الاتغلب املف
 فلح ىتح ليلجلا بضغا ىذلا اذنم هللازاحبساي لاقو حاصف قمل هنا ضرالاو ءامسلا
 دايعالاو.لكاؤتلا هللا لاطنا ةسق هعاوتججير> واثالثاهلاق نيعلا هؤاهلا ىتح لوقلاب هوقدصي مل

 ىلا قيوشتلاو بحعتلا هانعم ماهفتساهنال ثيدحانأشل مختفت # ميهاربافيض ثيدح كانا له ©

 ريغب مالاسلا هيلع هللا لو سر هملعامت سم هنا ىلع هيبذن ونأش مظع وةماخف هيفامفالان وكيل هلّثمو هعامسا

 نءالاق هتوس تاسثاهيفف عراوتلا باحصسا بحاصي+موهنءا رقوطخلاس رامي ل ىاوهذاىجولا قيرط
 لزت اذا هفاض ردصم لالا ىف فيضل او كر بخت نحن كأي ملنا ىلوق وكان ادق ىارير قتلل ماهفتسالا خبشلا

 نافضو ف ويضو فا ضالاقيف عم دقوموصلاو روزلاك ةعامسا و دح انولا ىلع قاطإ كلذل و افيضدب
 كللالامنمفيضلاو:اذك«ىلا!اذكث فضاو اذك ىلا تفضل اش ليما بغل لصا بغارلالاق

 |[لسا وال تامل بو ليل اريج مهن ءاكلم رشعىنا اوناكىرقلاوف ةفراعتمةفايضلاتراصو كبالوز 7

 ( مهيمستو )



 تايراذلا ةروس ه2 ١ هو 58>

 / لاقفاموب ريالا دعص هنع هللاىضر اءلع نا (ىور) كير ىلارت ملا لاقق هنادي صاوخلا ىلا

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر باعلاذه مج مع حلاوجلا نيبام ناف شرعلا نودامع ىنولس

 اماكّس نال جتالاو ةاروتللنذاول.دس ىسفن ىذلاوف اقزر هللالوسر نه هللا ىنقزرام اذه ىش ىف |

 ىوعدلجرلااذه ىعدا لاقف ىناع لحجر سلجلا ىف ناكو كلذ ىلع ىناقدصلامهنف اع ت ريخغأو

 ىنتلمح تنأ لاقف اتنعت لأستالو اهقش ىلس لاق لأسا ىلع اي لاقو ماقف هنحضفال ةضيرع

 ءدرب ل لاق, :تيأر» فيك اقف, ءارا+ل! اير نلعأ :تنكاهر لاق“ .نلغاز كاك كريز :لينن كيو آًازع
 هلىناثالدحاهل كيرشال دحاو ىبر ناعالاةقيقحم بولقلا تأر نكلو ناسعلا ةدهاشم نوبعلا

 طقسف سايقلاب ساشالو ساوملاب كردال ندمز هلوادبالو ناكم هبوحال هل لثمال درف

 نيحلاصلا ضعب نع (ىكحو) اتنعت لأ-أالنا هللا تدهاع لاق قافا املف هيلع ايشغم ىناميلا
 اهروصقوةنطازوح نع: لغتشا دق شرءلاو<“رصباصج اع ئخركلااةوزم٠ مانملاف قاززادا
 هبلا رظنم نأ هلابأف هنلاىلا !اقاتشأ كام .ىع ركل فوورعس اقر انعام نازل تلاكليف

 وهف ىمعا هذهىفناك نءو ىلاعت هلوقا ايندلاىف باقلاب رظنلا منان ن٠ كانه رظااذهو

 لص مل مالس دا ةيلع ىسومل لصحي مل املف ايندلارؤ رصيلاب رظناااماو ىمعا ةرخ الاىف

 جراخ ىفناكدقو سو هيلع هللا ىلص هللا لو -رل لصحامالاهن. ةزلباق لكي! ىلع ماكلالاءازيغل
 ملعاو ٠ حاورالا ملاعا قالهو ىجيبطلا ملاعلا نه شرعلاو شرعلاق وف ناك ذا ايندلادح

 دي-وتلاىف بتارم مهلو نيعلا ةسضرمىف صاوخلا ةيؤرو ماعلا ةينيم ىف ماوعلا ةيؤر نا

 نهو نيعلا ةس م ىلا ماعلا ةس اص نه قرتلاىف لقاعلا دهح لف تاذلاو تافصلاو لاءفالاك

 فذدح ىلع مكقزر بابسا ىا مكقزر ءامسلاىفو ه8 روضحلاو دوهشلا ىلا لالدتسالا

 بترتي ىتلا براغملاو علاطملا فالتخاو يك اوكلا رئاسو رمقلاو سمشلا هب ىنعي فاضملا
 ( ىدعس خيشلا لاقاك) قازرالا لوصح ىداي» ىه ىتلا لوصفلا فالتخا هيلع

 ىرو# تلفغيو ىرا فكي ىنانونات ٠ ديراكرد كلفو ديشثروخو همو دابو ربا
 قربت نامرفوت هكدشاس كاضنا كيزشال ه ردارب نامرفو ةتداك شما هل مانزا هه

 مكتيلصالو ىلاعت هلوقك مكقزر ءايلسلا تزد ىلع عي ناسك لاقومكقزر ريدقت ءاملاىفوا

 شرعلات حن ةعباسلا ءامسلا رهظ ىلع ةنخلانال باوثلا نم ه6 نود ءونام وولي لخعالا عوذج ىفو

 ةدشلاو باقعلاو باوثلاو رشلاو ريخلانم نودعوتام لك ناداراوا ىهملا ةردس برق

 نايسآ زوز كج وارد تدي ويكش هتك نانيتاودوا ره, ءايكلا يروق ندكح هرلغو ىاارلاو

 رانلاو فذقلاو ةحيصلاك اضيا هسفنو ءامسلا نه لزني باقعلاسما ريقفلال وش ٠ تسا مراهج

 ركذ وهسفن هللامسقا # ضرالاو ءامسلا بروف هي ةفلاسلا متالاىف مقوام ىلع نافوطلاو

 تاي الارما نوف نك د ةاماؤا» ,قودعوتافزابوا هه هنا 8 قزرلاب ةيرتلا ناس ىف هال برلا
 نااىبا ثيدحلاىفو ٠ تستسار هالو ه6 قحل 9 ةراشالا مسال راعتسم هنا ىلع قزرلاو

 فلي ب. الار ته ىف( نسا .لاقأو للا بروف لاقف هلمستا ىتح هبر قدصي نا مكن

 : مسخ 0310040 كسل دعاح 1 دعو ولو ىهتاهوقدصي ملفهسفنب مهل هللامسقا اماوقا هللالتاق لاق مالسلاهءلع هللالوسرنا



 مهل تابا مكسفأأ ىفو راه .الاو لامجلاو راحش الاو ناومحلا عاوبا خرم لا ضرالاىؤو ا

 5 <25 28 نورشعلاو ل <©15852#-_____نورشملاو سداسلاءزمجلا

 ىعورلا رحبلا لحاس رك هنكش لوزا للفك ار رالللا هلعأ ىمجاةلعرصلا نيورهط امرأ ىهو اللا هيلع بشل, 5 ةصئصمل اهرشلا نم كيل امو

 ىلاي قالا ينك ةلاطخم ملسو هيلع هللا ص خنملاو» عظام يتسلاو ض والوط .زاوجم

 كاجو ئاز قارافا 4 لاجل اني قؤرشأو .ةعاسلش نييتساو ايس نم هللا ءاج مالسلا هيلع هلوق

 ماسقلا نبا ركب امنه ةاروتلا ىف ةروك ذع لابج ناراف سوماقلا ىفو ةكم

 رظن هل سفنالا ىفوالا 'ىث ل ذا تايآ 00 نا( ىسقايفف)

 يوت دنع ةدحسلا محرخاوا ىف ريبكتلاب ريغصلا ملاعلا قيبطت قيسام ىلع هتلالد لدي

 نكمتلاو ةببحعلا تابيكرتلاو ةيبلا رظانملاو ةعفانلا تائهلانم هيدرفلا امعم كسا اننأبا
 مولعلارحىفو ةعونتملا تالامكلا عامدتساو ةفلتخلا ئانصلا طابنتساو ةعيدبلا لاعفالا نم

 دعب اضيصخم نوكف ةدارالاو ريبدتلاو ةردقلاو ةمكحلا لاك ىلع ةلادلا عنصلا بْن تنام

 ىفو قدك ندحوملل تايا ضرالاىف لبق هن 65 ضرالاىف امم سانلا نول نال ميمعت

 ىفامو اهنه دلو نمو هسفن لقاع لك نم هيف روظنملا برقأ نال مهل تايااصوصخ مكسفأ
 نم لاح ىلا لاحو ةّئرهنم اهلش ىفو عئاصلا ىلع ةحيضاولا لئالدلا نه اهرهاوظو اهطاوب

 ميد لاق ةافولا تقو ىلا دالملاتقو

 * دحاو هلا ىلع لدن # ةبا هل ' تب: .لكيولا 4

 نماموءاضعالاو ءازحالا يملك ةريعالو هحورب اذككو 7 هجالجم ؟اوذ :لكن اإل كلذو

 وهف مسج لك نا ىلع ةدحاو ةئامو ةدحاو ةرشع لايف ةدحولاب هفصو حصيوالا ددع

 نطمتاو ا عتالاك طاق نم كك نعاماوهف كفل لكوةطقللاوهوىزحت ال ىذلا ءزحلا ىلا يوت

 لهاا رواش 2 تاليوأتلاىفو ةيلعفلاو ةيفورحلا تاببكرتلارئاس هلع سقو عبس وا

 هيرفرع دقف هش فرع نه مدلل هيلع لاق اذهلو قحلاَت اذص عج ةاءلضن نائننالا

 قحلاتافص ىلحتاةلباق ةلوقصم ةمان أ ءىص ريصت نأىاهلاكو اهلاكسبالا ٠ هسفندحا فرعي الف

 قاف الاف انتايا مهراس ىلاعت لاق امك ابف ىلحتملاب هير فرعنو ةلا ءرملاب ةسشن فرعيف اهل

 قحلا هنا مهأ نيش ق> مسقنأ ىفو |

 تا 0ك ههحو دهاشف ٠ تسام دهاش نسح أ | ناهح

 ةعنصلا اولدتستو اوربتعت ىتح ةريصبلا نيعب نورصسالف نو دظتب الابعا هي نورصصيت الفا 0

 تسرصا ىنعع ماهفتسا ( قشاكلالاق ) هتافص ىلع اذنكو شاقنلا ىلع شسقللابو عئاصلا ىلع

 ملط قنا لو ددفكا مدح املا” ةؤخ تاذرد عنص لاك تامالعو دب ا تع 030

 هعلاطم تردق راثا دو>و ةحئؤصودو دن دوخ سه 5غ اهنا نبا ركاز ا ناو

 دياي هاب تو اه قاكنت ز: زاؤر دقات هادا عياض اردوخ طظح ديا

 00 دالب زاون كار داود كاحم نكفم .٠ ىبابرلد ناحوبا 20 ار قران |

 ىنام لاو اوبك نولانإ ف دف رز ارووج . قاد هح دو اكو اجت دوخ مثجر ونا ا

 فرعتو نورين الفأ مكسفنأ ىو هلوقو هو هلاعفاو هنافصل موق ه2 فآرعت ىقياواالاو ١ لاق

 (ساولا لا حا



 ف روع هج لفهم

 1 لق ناب لد دولا ع عم ا قلح هقل ن ع الخ 0 ةعامب الغ نانا ايو

 | ءاذسلا هللاىلا ا محاو 3 ابا اي كبف اهلك لاق هللا لوسراب اهنمىف له هنع هللاوضر ركبوا |

 ١ ةثالث ىشب مهلع ستش ملف لكوتلاب هباحصا لارا ربل خيلا نا ( ىكح ) ْ

 اوشماف الولذ ضرالا مكل لعج ىذلاوه هلودب بسكلا ح ابأدقىلاعت هللانا مهل لاق مث مايا

 بيبط توناح دنع سلجو ع وجلا هايعاف مهنم دحاو ج رخف هقزرنم اولكو 5 انهىف |

 ةلعلا هذه ىلتنادق ريقفلالاقف ماعطلاب همالغ صمأف هضبننم هعوج بيبطلا فرعف ىنارصن ا
 لاق مهلا ماعطلا لصو املف هفلخ ىثمو مهلا ماعطلا لمح همالغ صأق .الجر نوعا
 رسأو لخد , مهءاعد سطلا عمس املف هلاوعدف ءاعدلاب ةأفاكملا ليقآ 2 نائنال للشلا

 ماعطلاب ىنارصتلا بيبطلا ناسحا ءا ناطإلا ول "نال زجحله هلوق ىنعم رهظف

 هللا ١ رهان اه اق راش اهالى مزاشمالا قيفوش هللانمو ءاهدلاب هللادابعنم ناسحالا

 فارطانم مهودصق اذا نيقداصلا نيبلاطلل قح اهف هنا تالامكلاو تاماقملا رم هلضف نم
 اف تالامكلاو تداقملا كلت ردق فرعي منع مورحلاو اهردق اوفيع اذ .ملطف ملاعلا

 ةحيصنلا نيدلاناف حصنلاو دقفتلا قح ماركلا ءالؤه مرك ةءذف مهلف ا اضىف محودصق

 هطس ىدرو ضارملا ىلا أَ نأ بيبطلا ىلعف ضيرملا ةلزمع مورحلاو تنيطلا ةلزع مهعاف

 نأ ىلا هعنتت ةيوداو  هلجافال هزيضلاج < لكنه قامحنالا ماتو اطنخ :ةفزمإو هتاع َفارَديَو

 ناّسالا هي نينقوملل تايآ ضرالا ىفو لي ةيمجتلا تالي وأتلاق اذك ةتح زهظتوةضرعب ليزا

 هتدحو و هتادراو هتردقو هملعو عئاصلا دوجو ىلع ةضااور ليال ا ناك ىب

 اهراطقاىفنيبلقتملل جاحف و كلاسم اهفودهمملا طاسلاك ةوحدم اها ثمح نم هتمحر طرفو

 نداعموةرحفتم نويعوتارواحتم عطقورحنو ريو لبجو لبس اهفو ابك انمىف نيكلاسلاو
 موعطلاو ناولالا ةفلتخلا راغلا فانصأو راحشالا عاوناو تاننلا ناولأب حقلت اهناو ةنئفتم
 مهلالتعاوممحىف مهحلاصمو اهاك اس عفانمل ريدو اهلك بتردق ةثينمباود اهفو حم اورلاو
 اهنا تاي الا كالت ند ىااننم ةيمحتنلا تاليواتلاىفو مده نم راثا نه تاظع ىلكلا لاقو

 ميوأ هام كقتمأ مودا رك رت لمع درك ليش فراقلا نفؤللا "دكت قت نك لف
 نوفصتال قئاقحا لها وةقرفتلا نيعب قحلا هتءلاطموةقيقْلا نع هتينغلف هيلا هللاهقاس دحا ةيؤرب
 فراعلا كلذكو دووورونو نهز لك تننتف ةماقو ةراذق اهلعىلي اهنا اهتمو ةفصلا هذه

 الخ اقاكان نا ينمو ةةكااز) ةيبيشاو لك[ لسكان لا حشرتيالو ءاملعأ خب يقله كرينا

 ناف لمه ةّهرطلا هذه هل نا الانم كلذك ةرامعلا لمتحال هلال رمعي الو كرتي اخس
 ظ سدق ربكالا خبشلا ترض لاق ىهتنا ةخبسلا ضرالاىف رذبلا ءاقل أك ةصقلا هذه هتلباق»
 باقلا ءاذع وه 71 قاَح ى نعل ٠ نامع ضرال اىف 1 معلا رذسالو رهطالا همس

 هذه. دادعتسا ندا ق ىنعل نامت ضرالا ىف هلوقو مسحلال ةطنخلا ىعب 3 تلك يوداو

 أ تايا ىقنلا قئاقح ىفو ءاشالا عنبمج ىف هنودهاشي الو قحلا نوردمد ال نيذلا فئاوطلا

 ظ مالسلا هيلع ىنوب روطلانم رهظ م ناوك الا ةاء م ىف هبافصو هئااك لح روهظ سرا



 ع2 ١١١ 7 نورشءللاو سداسلا ءزجا

 #  ىدك ىلع اضباق اهتننفا اهل حابصال كيف هلي ا 0

 يي ىدب ناسىلع ىدختصضو يي دقو عومدلابنيعلاتصعدق ب
 اولق 6 حور بيطو سنا لامكل اماو

 يب نونحلاوىصلاىفىوهلا نامز ىلا ىضع اريصن اشنع“هللاوش يب

 يف نوفحلا دادترا دنع نيءلل ظ يب احللا دادلا ىحم هلال هيب

 قيرطبرقا ةقرطلاهذه نالىلإللا ءايحأب ماسو هيلع هللاىلص هن سما هناحبس هللازا معاو
 ضرف ثيدحلاىفو قاع لكنمرباعلا رباصلا نكمتملا الا اهقيطي امو قداصلا ليقملل للامم

 لي ىلو هللانوكي فيكف هرادمو ملاعلا حور هناالكلذو مكيلع ضرفب ملو ىلالا مايق ىلع
 فعض اذا حورلانا م هلها له> دتشيو ملاعلا بر هلساكّتبو لساكتتم هللا ىلع هسفنس

 ناسنالا برق اكو تاداعلاىفءايقنالا لعون ةدش تفرع انهنهو هاوقو دسملا لتخا

 هيلا تأ مالسلا هيلع ىننلا سايلا نا ( ىوربو ) اذه ىرعاف هفيلكت دتشا لامكلا نم

 ءاتشلا ىلابل ىلع ىكبالب لاقف كير ىلا عجارتنأو ىكبتا هل لاقف كبف هضيقيا توملا كلم
 نيهر اناو مهبوبحم ةاجانع نوذذل ونومدخمو نوهوصيونوموي باب>الا فيصلا رامو

 عد ( ظفاحلا لاق ) عتمتف انتمدخ كيل ةمايقلا موب ىلا كانلجادق هبلا هللا 2 را تارثلا
 # قح مهلاوماىفو  ىالاجو تستسج ناوره ار داز هك لث.ىرج دقف ٠ منت لساكتلا

 اقافشاوهللا ىلا ابرق هنومزليو مهماع ابجاوهنو دعي ىا مهسفا ىلع هويجوتي رفاوبيصت ىا

 ىنعملا اذه مهف دجوب ءانغالانم ةاك زلا عنب نق ءا 00 ودل و كابالا حد

 « مورا و# عفنلاو ىودخلابلاط ىا ىدحتسملا ةجاخ  لئاسلل 8 حدملانوقحتسي الو

 ريخانه عونمملا مورحلا سوماقلاىفو ةقدصلا مرحيف اينَع سانلا هيسحم ىذلا ففعتاا ىا

 علم لب هريع ىلع عس و 6 قزرلاىف هيلع عسوب مل ىذلاا قأ' تادترقملا فاو لاه هل ىغال نمو

 نالنيقحتلا رئاس رك ذي ملو مورحلاولئاسلاب هصصخ اناو مولعلا رحىفو ريخلا ةهج نه

 ةاك زلا ىوس ام لاملاىف نا مالسلا هلع هلوق لذا ةضورفملا ةقدصلا قوس ّى - كلذ

 رطضملا ماعطنه بحجم امو مرحلا محرلاىذ ىلعو نيريقف اناك اذا نيدلاولا ىلع ةقفنلانه |

 انبر نولوش ةمايقلا مون ءا رقفلا نم ءاينغالل ليو ثيدحلاىفو كلذ وو عطقنملا لمحو

 وهو قاشالانء دءالف 3” الا مهدعبأ الو مولا ملل هللالوةيف انقوقح انوملظ ْ

 ( ظفاحلا لاق ) قالخالا نسحانم. |
| . : ٍِ 
 كاسما تستق رط رفذ همهيهذدم ٠ كلم هح> ىذا هح ىتشم هج ىخزود هج ا

 ( ىدعس خبشلا لاقو ) 1

 رك ير شيول ناسرب ىقحارأ مثو رززا

 7 هو را شح *»



 تايراذلا ةروس ع5 © ١66

 وو يصوم تر
 ا ىركاج ىوعدو نك قدم دارقا» دكر اع تك وش ,قشع عوك رد

 (ىوتثلاىفو)

 هسفن تلز هلله ىنوط فرح ه وا هار ديشروَح تسه 0

 تسعجه# انا نادعتسم ٠ تسحض٠ شوخ هسفن تلذ لظ

 ىك مهرو ىدرك ىئاط دوز ٠ ىنع ىوس ىور هباس نيزارك

 ترفغملا بلطل راحسالاب مءالص نا كلذو نولصي مهراح_سالابو دها#و ىلكلا لاقو
 | ظقيتسا اذا لبللا نم راعتلاش هنال ملكلا عماوج نم اذه ( لبالا نه راعتنم ) ثيدحلا ىفو

 هيلع ىنلا بحأف ايلا مالك عم نوكت ةظقيلا هذهو حاحصلا ىف اذك توص عم همون نم
 رك ذلاب سنأتسا نمالا كلذ ذجوب الو الملجو 0 مالكلا كلذ 0 مالعبلا

 هللدبلا ريدق ”ىث لك ىلع وهو دملاهلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللاالا هلاال لاقف )

 ادب ىا (اعدوا ىلرفغا مهللا لق من هللابالا ةوقالو كوحالو ريك ١ هاو هللاناحبسو

 ةروك ذملا طورشلا ىلع بتزتم ءازجلا اذه ( هل ببجتسا ) ىلرفغا مهللا هلوق ريغ رخآ
 دعب راعتملا عدب مل ولو ءاعدلا اذه ريعىف ةتساث ةيلامحالا نال ةنيقيلا ةباحتسالا ام دارملاو

 ( هتالصتلبق ىلصو أضون' لاق )هل ضرعتب مل مالسلا هيلع هنكل باوت هل ناك رك ذلا اذه
 ربا ىفو اهلبق امل ةقعتملا ةالصلا ىلع ةيئرتم ةينيقلا ةلوبقملا هذهو ةلفانوا تناك ةضيرف

 ىنوعدي ىذلا نم كلملا انالوقيف ليللا ثلث تس نيح ةليل لك اينالاءامسلا هللال زي حيحصلا

 مالسلا هيلع ىبلا ناكو هلرفغأف ىنرفغتسي ىذلانم هيطعأف ىنلأبي ىذلانم هل بيجتسأف
 | كلوقو قح كؤاقلو قح كدعو و ىلا تنأ دملا كل مهللا لاق دحبم, ليللانم ماق اذا

 كي وتملسأ كل مهللا قح ةعالاوقح دمتو ىتح نويبنلاو قح رانلاو قح ةنملاو قح
 امو تمدقاع ل رفعاف تف اح كيلاو تيصاخ كويكع ا كلار تلو كلكر ا
 ةركالو لوح الو تنأرالا هلال خول تنإو حنقملا تلا تلعاناجو تورس ايو ترحل

 رتبي شرعلا نا الا ىردأال لاق لضفأ ىلالا ىا ليما رنج آب مالسلا هيلع دواد لاق كي الا
 او رهسلا له ال احرفو ايقلت اما هللا تايلحم ةرثكل الا شرعلا زتهب الو رحسلا تقو
 | هتاجاوهتر فغمو هللاوفع ةرثكل ابحعت اماوتقولا كلذىف نيرفغتسملاو نيينذملا نين“ ال ابرط

 نبب راهلا ني الا ءدابجىلع هتتحنىف هللافطل نبح نمابحست اماو تقولا كلذيف ةبعدالل
 وهو مهمون ىف نولفاغ مه كلذ عم مث ىلاعت هيلا مهجاتحا ةرثكو مهنع هانغ عم هنم

 هلوقو مدان نم له بئان نم له رفغتسم نءله لئاسنم له هلوقب مهوعديو مهلا هجوتب
 تقولا كلذ لثم ىف مهمونس ةلفغلا لها تالفغنم ابحعت اماو مواظ الو مودع ريغ ضرّش نه |

 رورمش'او تاريخا نم تقولا كلذىف هردقو هللاءاضق عاونال اماو ةكربلانه مهنامرحو

 د ملال ىف مهل رهسلاو ةاحالا بلطيىف ةاصعال اماو ةاجانملا سأاىف بابحالل اما لبالاو

 اولاق 5 قارفللوا ,قاتشالل اماو فهل شاول فسأ ل ط رغإاا



 نورشملاو سداسا ازا

 ( ىوتثملا ىفو) |
 بانو زوساب بش مب رد مهجرب ٠ باوخز نما قح داد مشي درد

 سيم واك نوج بش هلمح مسحمات ٠ سشوخ فطلزا ق> ديشخم اهد درد

 تقتفز ىلا نما عنكم ادربلا]ىذخأف:ةلل- ثق :نسحلان ادمن احا نم :ديشر نب دود لآق

 ىزور ٠ ةليللا كلت دعب دواد مان اه" انيلع ىكتف كانقأو مه انما دواد اي لو الئاقتيًأزف
 هيناتا انتل كى شافدرمب تفكمازوا ا لاهجإزا ةقزحيلا_ناونكراسسبزا ب ئدوكاح

 اودِمحْن ا نويخو) ىلافت7لاقام نسخ :ركيد نك ارها هك مذ رك ت ين :تفكد يخي "تشد يده

 ديفكولا داي: قش اب# ةااركن بكى زج | زئاشبل هكمشاب موق نازا هكمهاوخم نمو اولعش مل ام

 ببسىف ورمونا خبشلا لاق ٠ درازك نفخ زا تراهطب دادماب زاك لاس ىسنازا دعب
 زفغلو لنؤزلطعا :ىطت ع وكثر ةيككور ىلإ اوءوققةلفغلا لجأ ما الوقت ةفاحت ليل « تمت هتناوتل
 ايندلابح نع ايلاخ ىبلق تدجو ىلا تح امل مث ىنع تيهذ كلذ تمس املف مظعلا بنذلا

 هللاوضرىناليكلا رداقلادبع خيشلا سلجم ىلع ىنلدف مالسلاهيلع رضخلا تبقل تا املف

 راحسالاب وه ريخلا نم ا ريثك ىلهللا عمح تح هبأب تيرزالو هلا! ئنفتا كاكاو ريهلعأ كلج فو هنق

 قحلا هيشي رح لاك ءايضلاب ههابتشال ليللانم ريخالا سدسلا رحسلا ه نورفعتسي مه |

 راحسالاىف رافغتسالا ىلع نوموادب مهدحم ةرثكو مهعوجن ةلق مه مح ىأ لطاب وهو

 | دنا هدومل بحعم دوخ لمعي هكتسناآ لياد نباو ٠ مثارحلا مهلللىف اوقلسا مناك

 داوبشبل نا.صع تلع ددم 01م اواو عداوشل نافع بح ومام صقان تعاط

 معااكر اًهْعَت ال اووصوب ءاقحالا مه :اب راعشا صيصخعتال ديفملا ريمضل ا ىلع لعفلااءاس ىو ')

 اوذخا مث رحسلا ىلا اودش اوطشن امبرو هلقاالا ليللانم نوءانسال اوناك ن_حلانعو

 مه رهسىف امولمعي تادابع ةيؤرنم نورفغتسي ةمدالا تاليوأتلاىفو رافغت الاىف راحسالاب

 مهلعفل اراقحتساو مهردقل اراغصتسا نورفغتسي نيصاعلا ةلزمم راحسالا ىلا |

 راهظتسا تعاطي مرادب 1 مدروأ تمدخ ريصف رذع

 نافيعاا] تداعزلا : ناقرراع خ/اينلاكت هئوتت هانكاذا نابصاق

 مهللا اولوق لاق رافغتسالا فيك هللالوسراي ىلق اهتبؤر نءوا ةداععلاىف ريصقتلا را

 : داع 1 ايت ؤايوالوقبف حلاصلا دبعال ةحردلا عفربل هللانا ثيدحلاىفو ةرمم ةئام موب لكف

 بحا :نارايخالا ضعبىفو ىدلاولو ىلرفعانر لاق نأب ىا كلكدلو رافئتسالاب لوقف

 بكف ع ضرالا لهأب تاقأرا اذا نيذلا كفا وا راح الاب كور ره سل نءدلاىلا قام ذدلأ

 ) لظفاحلال او ( منع 3و تك رسصف

 دول ىف ردعس دروو ُْ قاع نكعزا 1 طفاح داداددخ 5 تذاع جاك هه

 ( لاقو )

 ا 0 ةياعرو مايهالل فرظلا مده 5 + قوهف م6 انطاو هل ممم أ دس اله نوصتخاملا ْ
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 دير قع ىبامئهارب ناويهرات ٠ هاردنا دكت ةدرغ ىمع فئقاو

 ( ىدعس خيشلا لاقاك ) مكحتسملا طئاحلاك خبشلاو فيمض ديرملاناف هنم دبال اذا دشرللف |
 دنمكحتسم راوبد وح ماشم ورك وش نالفطز نادبرم

 ( بئاصلا لاقو )
 دبس لزم 1 اوُحأ ناربب تل ها ناكاوزأ ىرم درادن وتد فالف

 محرلامركلاوههناهقيفوتب هبانج ىلا الصوتو ةّفرط كواس ىلع انلدب نأ هن احبس هللالأسن

 ناعيالاب نيفصتملا و ىلوملا ىوسام ىلا لملاو لهملاو ةيصعملاو رفكلانع # نيقتملاا

 يك فرءال نيتاسب ىأ * تانحىف ِ# ايلعلا ةرضحلا ىلا هجوتلاو ةفرعملاو ةعاطلاو

 برعلاو امئغل هل ناو الب ال هل نا هلوق ىفاك ريثكتال نوكي نأ زوجمو مظعتلل ريكتلاف

 اهيلع عنو امور ثيح راهنالا نوكت ىا ةيراج راهنا ىا « نويعو ةهةنج لخنلا ىمست
 نويعىفو بلقتيا ىضرلاتانج ىف ايندلا ف قتلا هنع 'هللاوضر لهس نعو اهفمهناال مهراطبأ

 لضفلا تانج ىفو مهلجاع ىف ةمكحلانويعو ممولق تانجىف مهضعب لاقو حبسي سانلا
 ه ممر مهنا ام نيذخا 9 تابرقو ةاجانم مولاو تاجردو ىلحت ادغف مركلا نويعو

 لك نا ىنم» ىنلع هءنيضار باوثلانم مهاطعأام لكل نيلباق ىا راها ىف ريمضلا نه لاح
 ذخأيوهلوق هنمو ةدوِلا اةناغئف هبال درئام هيف :نسنل:لوقلاب قلتم: ىّشرع ندح (هءاطعأم
 نمهللا ىلا ةغراف بول مويلامهبر مهانا ام نيذخا مهضعبلاق اهاضربو اهلبق ىا تاقدصلا
 مهقاقحتسا للع مثدفرلاو ءاطعلا نونف نم ةنلا ىف ممر مهيطعيامون ودعا انهو ةفالتلا نا

 الباقاوناك نيئسحم قه ايندلاىف ىا ةنلا لوخد لبق ه كلذ لبق اوناك مهنا هه هلوشب كلذ

 اهناف ليلقتلا ىنعم دكأتل ةدي نم امو راهنلان ود ليللاب مونلا عوجهلا #4 نوعجوام لبللا نم
 نوعحب اوناك ىا اوناكر بخ نوعجهمو ف رظاليلقوامالك |تلك |كلوق ىفاكلئلقتلاةدافالن وكت
 لبللاتاقوا نم اليلق امو نوعحم اوناك ىا فوذحم ردص» ةفصوا لبللانمةليلق ةفئاطىف

 نيمئانلا نيلفاغلا نيلاطملالثم نون وكي الو هلقا نوءانسو ىلاالارثك ١ نولصيو نوركذب ىنعي

 ةبحلا لهأ مهو نا--الا لهأ نا ىلا ةراشا هيف ةراشالا لهأ ضعب لاقو حابصلا ىلا

 هللا ىلص هيلا راغأام مهمون مدع ىنعمو مدعلانع ةرايعةلقلا نال ىلللاب نومانبال ةدهاشملاو

 نأشفىف ةياآلا تلزن لق اثاث” نوكمال ةدانعلا ف ناوكيي نق ةداغ ملاعلا مون هله ملسو هيلع
 اق .ىلا نونضع م مالسلا هيلع ىنلادحسم ف نوال اوك كح 7 هللاىضر راصنالا

 باوخا كت سنان هسا: (قشاكلا لاق ؤأل.ةنماوال١.ةعاتتلاب اءاذحلاو عاش انها نام امه
 رفع نعو "5 ىدندييقك !زارد ارث كقاووا داون درع اذا يقحتا اقل انئ ديت ركل

 ىنا نعو مم وهف ءاشعلا دهشي ىت> ءاشعلاو برغملا 0 محجوب ل نم لاق ها 1 نب

 لاق لضفا ليللاةالص ىا ملسو هيلع هللاىبص هللا لودر تلاس لاق هنع هللاىخر ءا دردلا

 ( مهضعب لاق ) هلعاف ليلقو ليالا فصنفف
 / دسر نارادسسب تلوددوب انيبان هتفخ ٠ لاصو دص ليلب تفاي تلفغ باوخ ردنا 0ك



 هج ١6١ 3 نورشعلاو سداسل اء زجلا

 ىلا ذيكاعماقازز“ لوفعن ف اؤكتمتما تخت عنق احلا لوف تفل + و 1 ىناكم قت سلابج .انا/اذاق : عل
 املفهف عال ىفلاالا لغش ىل نكي ملو مهعم تباصف سانلاىلصو ةالصلا تماقف ىرج ايف

 كبار اه# تش أامأ كنأ 61لاهتلاب .الاقؤا/ىلا تفتلاه تود“ لعن نخ ذرذق ةناؤاف »وز تعنت غرف

 لاحلاو ةرهطملاو ةلخنلاترظنف رصقلا تحل وف هنيعب بابلا ترظنف هللا كمح رب بايلاسالك تلق
 لهساي ”ىث لك هعاطأ هللا عاطأ نم لهساي لاقف هللاب تنمآ تلقف ةلولبم ٌةفشنملاو هنمعب

 تيقبف رصقلاالو قفلارأ ملف امهتحتفو امهتحسف عومدلاب ىانيع ترغ رغتف ءدجت هيلطا

 «نيدلا موب ناياإل نولوقيفرافكلا ىا هك نولأ طة دابعلا فت ذخا منهم ىنتافأم ىلع ارسحتم
 اربخ عّسال نامزلا فرظ نا دربالف هماقم هيلا فاضملا ةماقاو مويلانم فاضملا فذحي

 مالعتسالا قيرطبال نكل ءازجلاءوب عوقو ىتمىانامزلانع ه.ربخأ مظنلاىفو ثدحلا نعءالا

 بصتساو لاؤسلل باوج ه4نونتشي رانلا ىلع مهموبههءازهتسا لاحعمتسالا قيرطب لب ةقبقح

 نئش ام ا نوبذعيو نوقرحم رانلاىلع مهموب عّش ىا لاؤسلا هيلع لد رمضم لعش موب
 هلك قرحبف ثيخوهلك رفاكلاف هتصالخ رهظتل هئخ تقرحا ىاىشلاتنتفلاَش رانلاب بهذلا

 نك نهال نو“ لا «:هلقاسالا بسفلااو خان و نا اودنن ان قوانكخ ا ذخمما ويخخب نوك نأ نوككو

 ءازجاوقوذوا رانلا ةنزخ لئاقلاو اونذع اذا لوقلاذه مهلالوقم ىا ه6 مكتنتف اوقوذ ©

 نئفلالصا بغارلا لاق هتبقام هبادا م مهرفك ىا مهتنتف نكتملمث ىلاءتهلوق ىفاك مكيذكت

 ىلاعتهلوقو“ رانا نانسنالا لاخداىف لمتتسيوا هنءا ذر نم دوج نهظنل رانلا:بهذلالاغدا

 ىلاءثهلوق وحم هيف لمعتسدف باذعلاهنم لصحام نومسي ةراتو مكباذع ىا مكتلتف اوقوذ

 ه«نولحعتست هنمنك ىذلااذه و انوتف كانتفو هلوقو# رابتخالا ىفةرانتو اوطقس ةنتفلا ىف الأ

 باذعلا ىنعم نم ةنتفلا ىفام ىلا ةراشا اذهو رذضملا لوقلاتحنةلخادربخوأدتيم نم ةلح

 قيرطب دعولا اذه ىتم نولوةتو ايندلا مكتايح ىف هب نولحعت_ت متتكام ٍباذعلاذه ىا

 ةراشا هيفو هتفص ىذلاو باذعلا ليوأتب مكتنتف نمالدب اذه نوكي نا زوجيو ءازهتسالا
 ةملظىف مهو نيدلاموب نايا نولأسف مارملا لوصحاوأطبتسانءذلا ىوعدلاو ركملا لهأ ىلا

 تومظعلاو ءايربكلا نع توريجلا ةزنع مهتناجأف ندلاراه حابحتساىف نيلحعتسم ايندلا لل

 ىتلا مكتنتف باذع اوقوذ نو.ذعي ةعبطقلاو دعبلا باذعب نونتفي تاوبشلا ران ىلع مخ موي

 رفظلا نواحعتسستو بلطلا نم نولمم هب متثك ىذلا اذه بلطلا قيرط مكيلع تعطق

 تلطن ةراغم ىلا اسوأ دق ىلىحاص انا تنك ىلذاشلا ندحلاوبا خيسشلا لاق ٠ دوصقملاب

 ةيهوذ لجراموب انيلع لخدف دغ دعبوا ادغ انل حتفب لوقنو اهف انقأو هلل ىلا لوخدلا

 ادغ ال حتف لوَش نم لاح نوكي فك لاقق كلاح فك هلانلقف هللاءالوا نم هنا انملع
 ةراشا هيفف انيلع حتف كلذ دعبف هللاىلا انسو انظقيتف هللهللا نيدعتال ل سشاي دع دعب وا

 دشرملاّةراشا قفو لمعلا ىلاو صالخالاب ذخالا ىلاو ىلطلا قيرطىف لاحعتسالاك رت ىلا

 اهدوجو ىف ديزيف سفنلاب ل علااماو دولا و ضيفلا



 تايئرادلا#ةووس ه2 52 ١٠0١

 هل ةحس الام نوردقملا نوياذكلا نوصارخلاف نوبذاكل نيقفاثملا ةداهشىف ىللاعت لاق اك
 نعو مهلا ةراشا دهعلل ماللاف نوصارخلا ءالؤهلتق لبق هنأك فلتخلا لوقلا باحصا مهو

 لالضلاو لهجلا نم ه6 ةرمتىف  هلوق هربخوأدتبم مه ظفل هي محنيذلا ل ةزهكلا مهدهاجم

 لبق هنو "ىلا رثا ةلازا رمغلا لصأ بغارلا لاق ةرخ الا سعانع. ىهاشغتو مهرمغت

 ديدشلا سرفلاو ىخسلا لجرلا هش هيو صاغو رمغ هله رثا ليزي ىذلاريثكلا ءاملل

 الثم تلعجو اهرقمل ةرتاسلا ءاملا مظعم ةرمغلاو رحبلاب اهش مك رمغ امهل ليقفو دعلا |
 لاق تارمغ دب ادشلل ىلقو مهايشغأف هلو راشأ هوحت ىلاو امحاص رمغت ىتلا ةلاهجلل

 سعاشلا لاقو توملا تارمتىف ىلاعت

 ين رعالا قر لغ نكلل وءاوقدضا ري قرر انج يك ةلوعلا علقوا

 ةافغلا قوف ةرمغلا مهصعب لاق هباورما ا نوافاغ ىا ربخ دعب ربخ 6 نوحاس هه

 نوكيال ناراغدجانانريض/كلذو' ةلقغ وع: طخ وهنبلا*بغارلا لق تايعلا نود ووسللو

 ازد عررقر وكر اا وم ووك نأ فاثلاو.اناناو نوزجق مااكلوزو هيلاوح ناسنالا نه

 قاثلإلعو8. ذوخام قاثلاودعتع يفعمر كوالاف, هلمفي ىلا امصق زوما ركينم هتف رهظط <
 نومستقلا مه نوصارخلا رارسالا فشكىفو نوها- ةرمنىف مه نيذلالاقف ىلاعت هللا مذ

 نيد نع ساللا اوفرصيا مالسلا هيلع ىنلاىف لوقلا اومستقاو ةكم ٍباقع اومستقا نيذلا

 دوروتقوب ىنعي سانلانوفرصي ةكم باع ىلع الاجر اوماقأ ةكم لها نا: ىنعي مالسالا |

 عودد هدورو ةدسالاب مالسلا هيلع ىقطصم قرد كي لرهو ىدنتسشن ةكم ناقعرب لقاوق

 .٠ 3 قل اراشبا ىلاعت قح ىدنتشاد زاب ىو فيرش تح زا اريام درمو ىدنتنك

 كي ىلا ةراشا ةي الا ىفو عج ريال نم معمو عجريوو مهلوش دياي نب مهنش ثيلللا وبا لاق |

 لهاتاماق٠نع نوددرط٠ ىا نونوعلم مهو رورغلاو نابسحلا ةرمحىف مه نيذلا ىوعدلا

 كورالا» + فصلا: ىلا «تاصوإ ىتبخإ نسانلا باقز ,ة طمع +١ لزان1ةبددالا تاضاف وربما قررنا |

 أ
| 

 ىل>ا ءام ةءولمت ةرهطم انج ىلاو ةعاق ةلخ اذاو ناكرالا عاش ءانيلا ىلاع دي-شم رصش |

 تاستغا مث ءاملا تقراو ىسايل تالحف كاوسو ةقلعم ةفشنمو ءاملا ةقارا لزنهمو دهشلازم |
| 

 مارحالا عزيف من تاَقف معن لقف كبراتيضق تنك نالوةيف ىنداس تعمسف ةفشنملاب تفششو

 دك سسوسساوب

 / هنع هللاوضر لبس لاق باطلا لهأ دجو ام اودجولا اويلطولو بلط مهل سيل هباف بلطلا
 | بيطخلا مهوسانلاب التما مق هتدجوف ةيادبلا ماياىف عماجلا ىلا تيضف ةعمج موبىف تاضون

 | ىلا رظن املف فوص رامطا هيلع ةحبن آرلابيط رظنملانسح باش ىنيع نع وه اذاف تسل |
 | هفرعأ مل اناو ىلهتفرعمىف اركفتم تيفو هللاكحلصأ ريخم تلق لهساي كد فيك لاق |

 | باقر ىطخم أ نا افوخ لجو ىلع تيقبف ىرك اف لوب .ناقرح ىذخأذا كلذك انأ اميبف

 (. لجاب تلق لات نائتزشل دل ديت لشاب لاواو : ىلا ةتفتلافةالانسب ىل نكي 8 تيبلجسيزاو عدلا
 | ىمغف لاق ةالصلا قحلاف عرساو كتجاح ضقا لاق من هب ىناشفف هيكنم نع همارحا عزف

 | اذاو تطوف هللا كمحر بابلا ل لوب الئق تعمو حوتفم بايب اذاو ىنيع تحتفو ىلع |
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 . فاتح ضفانم وم اا ايوةس» نوكيال ةوروكتلا لوو نا كادضلا نع لهام 4 حولي

 هرفك |امناسنالالتق هلوةك مهلع ءاعد # نودارحلا لتق ف رفصتىهو اهتقراف اهلثم كو ظ

 ةقيقحالب لوقلا ريدم صرخلاو حقو نعل ىرج ىرج من كالهلاو لتقلاب ءاعدلا هلصاو |
 لوقم لوق لكو اززع بتطرلا نم لخللا ىلعام رده الثم اهرب دش 6 راغلا صرخ هئمو ْ

 ضضراخلا لك" نيمختلاو نظلا ىلع هر دمتعا لب عامسالو ْنَظ ةيلع الو لع نع هله مل :

 "انهت ةريصلابةكد روم ارتا وتعمل قا[ رطل نم عيفداع كالذي ربتعا نم مو ةمايقلا موب

 نبا نعو الطاب اذه تقلخام .اسر هلوق ىلا ضرالاو تاومسلا 0 و نا هلو راشأ

 ١ لهاممع_هلائخرورمع نباإزا ناسرد م, ئروتسملانئنحلا اة ذ امهنغ هللاىذر :سابع

 لهأ ب هي مكنا و دنك داي دك ود نات ةنصقوعلاب ١ متفه نامما دارص . هكدتكيم

 رحسو رعش هنا مهلوق وهو ضقانتم فلاختم ىا نآءرقلاف *« فاتخم لوق .ىنل » ةكم

 سانل!نمناف ةمايقلا فو نونو رتفمو رحاسو ىعاش لوسرلاىفونيلوالا ريطاسأو ءارتفاو

 اذهو انظ الا نظن نأ لوقب نه مهن»و راكنأب لوقلا عطغ نم مهنمو رارقأب لوقلا عطق نم
 كمداوتسالا نع ةنانعكتملامنزوكإ دعاع باوملا اذهفو مكيف ظيلغلا لهجلاو ريحتلا نم

 رو ام, نمار ةوينل ناو ءامبلا زم لزان نا ءرقلا نا مسقلا اذهىف هجولا لعل ريقفلا لو

 ةي الاف ور كلذك, سلو: نفاتخ ىضذأ 9 هنا اونظو ىوامسلا مالا اذهىف اوفلتخا مهف

 فلتح لوق ىفل نوقداصلا نولاطلا اا م كنا هللاىلا قيرطلا تاذ بلقلا ءامس ىلا ةراشا

 نم انيدلام انم باطي نم مكنمو تابرقلا تالاك نم اندنءام انم بلطي نم مكنف بلطلاىف

 ني.ءزالم مينو ةقرطلا ىلع ممقتسا ولف اننافص م.م الطي نع مكنمو فراعملاو مولعلا

 هفرص اكفا كف أي هنع كف لاَ ه4 كفانم هنع ٍكفؤي قه هدصقم دصاق لك غليل هبلطيف

 تادرملا نق 6 لطانلا ىلإ حلا نع عفو رصم كل وفاق -لحرو سومانا اق مك هأربلقوا هءاقو

 فردعال هناكف.ددغ أو ةن عظفأ فرصالذا ف رص نم لوسرلاوا' نأ ءرقلا نع فرصي ىا

 ةقيقحم فصنان م لك ىنءالاف مومعال نم ةلكو ةقيقدلل كفأ ردصم فز رعت نأ ىنعي هلا ةيسنلاب

 ةقيقحلا كلن فص مل هنع فرصي مل ند لك ضيقنلا سكعي هعزليو هنع فرص ةيفورصملا

 هنع فرصي مهضعب لاقو هتدشو هلامكل هيلا سايقلاب فرصال هرباغي فرص لك ناكف

 ريمغيبو .باتكب ناعازا دشاب مور ىادخ معرد هك ضب "و27: اضقو هللا ٍلعىف 2-7

 تسمو رجم هنبا نه

 تسلوج سكىهقحرد لزا مكحان ٠ تمئوخ اهركحو نوزحم همهاهلد

 مطاق هبلطن ع هفرصي نف ةرتكل باطلا بابرا ىلع قيرطلا عاطقىف نا ىلا ةراشا هيفو

 مرح دقق فرصف امعلو اههاجو اماوهشو اهيزو اندلاو ىوهلاو سفنلا نم عاطقلا نه

 ةزعلا ىدانم هيلع ىدانيو روكلا دعب رولان هللاب ذوعن لبق اك هوه هكلهأو هانمتم نم

 هبحاص ناثءح نم هلافلا وا ”ىثلل اًهاطم كلذ ناك ءاوس صرخ. هل“ لاه نيمحتو نظ نع

 ( لاقاك )
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 هيودعوت ىذلانا ىا فودحم دياعلاو ةلوصومامو مسقلل باوج قداصل نودعونام نا #©

 كلا ةةطردو» سار: هللا يع 'قميد#اقؤاضلا اعدل ناوثلا فاو ناحل «كعبلا قم

 مسا نا ىف ىخرلاب ةشيعل فص وك قدصلابدءولا فصوو داشرالا ىف لاق تدسن ىفنالخ جيه ناردو
 وذل ىا خسيشلا نبا لاقو ةيضرم ةشدعلاو قودصم دعولا اذا هب لودفملا ىلا دئسم لعافلا

 دوم وادعولا اه قناطلا ل اناداض نوكلالا وعول نال حاتك" بطنلاءاثلا نا جلع * قدم

 دعواو دعو عراضمنوكي نأ نودعوت ل متحمذا مديعو وا ؟دعوىا ةيردصمام نوكت نأ
 ىلع ءازجلاناو ىا * عقاول نيدلاناو 8 نيركنلا عم مالكلاف ماقملل بسانملا وه ىناثلاو
 ةعيطلا ىضتقمل ةَفلاَْلا ةعيدلا رومالا هذه ىلع ردق نم ناف ةلاحمال ياك فصال ناعالا

 ءايلوالاو ةحملاب نيثاتلاو ةنللاب نيعبطملا هللادعو دق مهضعب لاق دوعوملا ثعبلا ىلع رداق وهف

 عقاو هللادعو و ىندجو ىنيلط نم أ لاق م" نادجولاب نيبلاطلاو ةلصولاب نيفراعلاو ةبرقلاب

 نيلهاحلاو دعبلاب ءادعالاو ءاضغيلاب نيرصملاو رانلاب نيقسافلادعواوهللا نمهدعب ىفوا نمو ةتبلا

 ناكنا هناف ىلاعت هللا نء مسقلا ىنعم ىف ةمكحلااممهضعب لاق نادقفلاب نيلاطبلاو قارفلاب نيلفاغلا

 هدف الف رفاكلا لجال ناك ناو مسق ريعنم رابخالا درجمب قدصي نمؤملاف نمؤملا لجال
 مكحلاو ارمأ دك ؤتنأتدارأ اذا" مسقلا اهتداع نمو برعلا ةغلب لزن ناقل فا ىاأرلعاو
 لاقف ةحح مهل قبال تح نيعوللا هباتكىف للارك ذف مسقلاب اماو ةداهشلاب اما نينلاب لصف
 عضاوم ةلس خو نأ ةأرقلا قةثقفت اللا منقأ دقو مظعم مساب الا مسقلان ىككأ الو الا اد

 نوتيزلاو نيتلاو هوو ةروسلا هذه ناونعىف اك هناقولخم مسق ىلا ءرقلا مسقلانم قابلاو
 ملقفأ دق ىلاغت:هللازا ىف ةمكتما ام كلق 'ناف كلدرغو» ئنضلاو لاللاو ةستملاو'تافاشلاو

 نيد ريغب هك نكرذح تاحوتفلا ةحرتىف لاق ىلاعت هللا ريغب مسقلانع ىهنلا درودقو قلخلاب
 نيردو مرازب مالسا نيد زا دشاب نينح را وب اطيل ردكاوسا كود حشرات

 ديكو اي ندكرونخ هللا ريفي ينك »اكتاا ترطاواغما"ةزهلاو كا ناعاا ديد طظابتحا رهزا َتَرَوُص

 برو نيتلا برو تايراذلا' برو ىا فاضملافذح ىلع هلا لوالا هوجو هنف تلق ٠ ىهتنا
 نوفرعيام ىلع ناءرقلا لزنف ام مسشو ءايشالا هذه مظعت تناك برعلانا قالا رشا

 هقوف ىُد سدل ىلاعت هللاو هقوف وهو هلحيوا مسقملا همظعي اب نورك »مالا وا فلات

 مسقلا مهضعب لاقو مكح عئاصو ”ىراب ىلع لدن امنال هتاعولصمب ةراتو هسفن ةران مسقاف

 لوعفمدوجو ليحتسي ذا لعافلا رك ذ مزلتسي لوعفملا رك ذ نال عناصلاب مزلتسإ تاعونصملاب

 ٍْ لاقوهللاب الا مش نا دحال سلو هقلخ نم ءاش اع مش ىلاعت هللا نا مهضعب لاقو لعاف ريغب

 عمج 8 كبحلا تاذ ءامسلاو ف امهنع تاعونصملا ولن الو ةعفنموا ةليضفل اما مسقلا مهضعب

 | قا رطلا» ىا ون اؤطلا "ككل طال اداة قسرا ةقلن زمور ار تاون لايك كتجققازا ةاقكلا

 اراب لساؤحؤراظنلاايكيلدنو«قلالارتشلاو اك اوكا كافل اله ولا ةكطروكلا
 ةلسوامفلا: قت !؟رطلا/انقأروصت نما *ضانلا قف ونامل" نذل ةضترلا نو فراق

 ١ دارا نم ونعتم ءايشلازا "هن هللا ىشز لك نع زم ناطكيكلاهبالوا قلاب وبول هال رطل اك كين



 : هس شل نورشعلاو سداسلاءزجلا

 مالا يلع ترد ةالمو لفارس ليئاكم و ليزرجا ةكئاللا نملة يبا! ضرالا' أ[ ردي
 حاورالا ضق ىلع توملا كلمو تابنلاو رطقلا ىلع ليناكيمو حايرلاو دونملا ىلع يرش

 اهروهظل ٍبابسا اهنال ءايشالا هذهىلا لاعفالا هذهفاضأو هب نوم ؤبام مهغلبي ليفارساو

 ا 3 مالغلا بهاولا وه هللا اعاو اك امالع كل بهال ليربح نع اربخ ىللاعت ةلؤفك

 | توافتلا نماهسام راشعاب اه ماسقالابيترتل ءافلاو هيلا ةبهلا فاضأ هروهظببس ليربج ناك
 هيلع فولحلا دك أانب وها |ىهاظأ اه. ماسقالا نم , دوضقملا نا" ىنعَي :ةردقلا لاك لع :ةلالدلا ىف
 | ىلع ةلالدلا نم اهبف امل ءايشالا هذهمظعت ىلصالا دوصقملاو عوقولا ققحم هنوكو ثعبلاوهو

 | ءاذهءاشنا" ىلع رّدق انف لبق هن اكف هلغ فواحلا ّنلع الالدتسا عملا فا نوكف' ةنردق لاك

 ةركل تمر [ىنلواهلَع نأ نمل لئاقلالوقك الوا أشناام .ةداعا ىلع رده الا: ءانشالا
 , بظاوم هنا ىلع هبالالدتسا عنلا مظعت ىلع لادلا مسقلا ةروصب ىنا كركشأ لازأال ىنا

 هيلع لدأ حايرلاو ةردقلا لاك ىلع لدأ وهام مده نأ بسانملف كلذك ناك اذاف اهركشل

 ةقرإو اهتفاتم- اكو )اهيعام ,ةبازتل كحتتلاو :اهلاباكلا حابرلا نوكلا حبلا« لادتسسنلا

 لدأ تاسوسحملا ليبقنم اهنوكل ثالثلا هذهو نفسلانم هيلع لدأ مرلاوه ىذلا اهلماح
 بئاغ وهنم دوجو 27 اعرف ركذملا نه مالك هنال نسما وع نيئاغلا ةكئالملا نم هيلع

 لزتتلا ىلع اماف روك ذملا توافتلا نايبىف قفملا: ىدعتس لاقو. لالدتعالا م ذاف قلاع

 ىلع ةلالدلاف رهظأ حايرلا لام نأب نيرصقملاو نيقاحلا هللا محر مالسلا هيلع هلوقىف اك

 دحالا م مالك هنال ةمجململا| ةكئالملا ند ثالثلاو فشلا خم 00 تحيسلا نم ةرودعلا لا

 يقكللا يام ةاراتحا الع“ سود وه ات هظا هلت قرنكلفا اهاركتم نأ نكماو

 راكن أب رابتعاالو هلبق امم ةردقلا لاك لع د1 ىرخبا اماكن أب [كوقلااو-قازلا كغ امال

 تاينامسلا ىف فرصتلا ىلع اهتفاطل عم تايناحورلا رادقا ىلع لدي تامسقملاف هب ةربعال نم

 9 - عع 2: ا

 ريسي نامزىف ةعساشلا ةفاسملا عطقو لمحملا ةقرو لماحلا ةفخ عم لاَقثالا لمح نم ةببحعلا |

 لمأتلاب كياعو حايرلا ةطساوب الا مالو ةيولعلا راث الا نه قا نع انو ةضرالاو ةيرانلا |

 ءاملاقوف ضو رطملل ةلماملا باصسلاق وف حايرلا نا وه بيترتلارس ريقفلا لوب ٠ ىهتنا |
 صسالكنإ ىلا لاذ راغأف اوف ةكتالل أس ادق رثاء قهالظلا كقاؤالا قوق «وهو را لهاا

 ثعبلا عوقو كلذ نهو ولعلا تناج نم رهظي اا ضرالاىف 4 7-1 ءامسلا نم ليوم

 ثعبلا ىلع ارداق ناك : ةيولعلا تاريثأتلاب ضرالاىف ران الا راهطا ىلع ردق نف رولان م ظ
 دقفتا نوب رقملا ةكفالللا نق لّوي نهب ةؤاشا هيفولعا هاو اضياقتسوإللا#زاعجالا نع.هنالل |

 | مهلاوح نع مهولاسي موقلا ءالؤهف ةصقلا هذهل هال روهالا نم عاون اب مايقلاو ةاصولال ها |

 نولوهو مهلاصو و مهقارق ند ريح مهدنع له

 اينالاساف مكلاح نع امكلئاسا يب الافق ىحاصاي امكبرب 0
 د

 ( نا
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 | . نورذي ىنمع ءابلا مشِب وهو نيرذي نجاف دولولا ءاسنلا تايراذلاب دارملا مهضعب لاقو |
 ا هوجو نم ا حع تايراخلاو تااماكعا طظفال هز واج ىوعملا اذه فطل ند ريقفلا لوَه

 ءادوس مالسلا هيلع لاق اك مقعلا ىلع دولولا لضفل ناب هيفو لماوحلا ءاسنلا تالعاملا
 هنأف دوسالا رححلا داوسك دواولا ةذاكل ىلع ءاادودلا ظفل لدو مقع ءانسح ند ريخ دولو ا

 كلذو ريغالرصملاو دك أتلل هناف اا ظفل هلاثمو ةنوكتلا تاي الا راسك اهم لدتسي ةباا

 امل مما رسكلاب رقولا 6 ارقو تالماحلاف 8 ةراشالا  مهفاق لمعلانع تكلا رادتعا
 رطملل ةلماخلا بحسلاف ىنعملاو تالماحخلا لوعذء ارقو و رطملا انهدا رملاو لمحت ىآرقو

 لاق نادعم نب دلاخ نع ( ىور ) ديراس ةكااهتزبا تما نارك راب ناكديرادرب سي ةيسرافلابو

 لمحت ال "تلا ءانضسلاو ازطملا لمح تحضن.ىتلا:ءاولسلاف:باختسلا نم ةركيش اةنلطتىف "قا

 كو :ضارالا نمد باطما اهرطملا انش الزلال الرول ؤدرطخ ا ناز هيةيلاجالطل افكت ه1
 مك اياطخم هنومرحم نكلو مكقزر هللاو هبف هءاحال لاق باحسلا ىلا رظن اذا ناكهنا نسحلا |

 ةيشع, ضرالاىف اه تينا-الا 'ةرطق ءامسلا نم. هللالزت أ ام لاق ةماركع -نعو: مكلامعاو

 باقلاةامح ىهلالاضيفلاىف اذك و اهحور هنت اكف ضرالا ةايح رطملاىفو َةْولْؤل رحبلاىفوا

 رطمتف ةيهولالا حاسم راطما لمحت ةيبويرلا فاطلا باحس نا ىلا ةراشا هيفو حورلاو

 ةيراخلا نف_كف ىا فوذحم ردصمل ةفص ارسي # ارسي تايراخلاف فِ نيقدصلا بولق ىلع

 كلمدس قزرحبلا لاقاممع هللاىضررمح نبا نعو ةلوهسو رسياذ ىا اريسي ايرج رحبلا ف
 كفان ةتشوق: قسرا: تلاد يخءايود ىتي نعواالا ىلع مطل كلملا هنع لفغولو هنع لفغي مل

 نيك ر إال تيدا ىفو دريك ىورفو ارنيمز دنك رب دوشلفاغ رك اوهتشرفىوزادوش ىنع |
 تحن ناو ارم رانلا تحن ناو اران رحبلا تحن ناف رمتعهوا اجاحوا ايزاغالا رحبلا لح ْ

 مالسلا امهباع دواد. نب نايلس .لأسو .نكستف نوكسلاب ىلاعتا اهمأدش نيئاطخلا قرت ىح:|

 قح. نسمشلا تعلط: ثيح نه. لمش 5ك رحبلان م ةباد هيلا ت>رخف رحللا كلم نع

 دبسربىنعي هكله ندو .رحبلا نم هللاب ذوعتف دعب صن جرخم املو اذه لوقت راهلا فصتنا

 نامز نازا باتشب رحبزا ىروناج ىو ىوسب دما نوربب سب رحب ةتثرفزادوادن. ناهلس
 قاهاس تفرك" هانم ندب عرص) هدم نوربب نم - زونه ةضك لاين محا كير انف ١ هك

 ةعوفرم اهعارش نيبوحملا نيبحلا دوجو نفس ىلا ةراشا هبفو ٠ ىو كلمزا رحبزا ادي | |

 | # اما تامسقملاف 8 لاح رسيأ ىلع ديحوتلا :رح ىف اهم ىرحتف ةيانعلا حاير بهم ىلا ظ
 ةكئئالملا تامسقملاب دارملاو ةيلوعفملا ىلع بوصتموهو مهلا .ىنعم هب ديرأ روهالادحاو مالا ظ
 راط٠الا نم رودهالا مسقلا ىتلا ةكئالماف ىا تاعاججلا ليوأت مهف ملاسلا ثنؤملا عمج دارإأو |

 أ طياسز, نحرلادبعلاق ايما تارئدملاف هلوقك اذه زارسالا فشكىفو اهريغوقازرالاو

 5 2 د و 3 و6 ١ نوكت نالءالا لصيال ضقانلا نان الا وهو دمالاولاعفالل ردضملا وهو كناكلاةناننالا |

 | انلا.نذثا براعا لؤقتفا! قئالخلا: :لخا كفاربشت ناحل ورالا+ةلبلا لماما« ةدلك# !لاقاو انزال نِحكلا
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 معلا خيل ترذ .لاقي :تايراذلا:ةلماد,ردصم :ةورذو تايراذلا حايرلاو ربدقتلاو اهماقمىه
 ىتلا حايرلا دارملاو ٠ نديماد ىرذلا رداصملا جانىف لاق هتهذأو هيراطأ هترذأو اووذ |

 رامحالا 53111 ىورىشاكلا ريسفل ىف م تفتكلانح ءاكزا ار هنادو هريعو تارتلا وردي

 ن ماوعاانعو نتنالا ىث ضرالا ىلع قبام مايا ةثالث ضرالا نع ع.رلا هللا سدحول لاق

 لامثلا جرخمو ةنملان.. اهناكربو اهنم اهمغف مهج ىلع رمتف ةنلا ندبونملا جرم لاقسشوح

 حرا نا لاق داد_ث نب هللادبع نعو نيشدصلا حاورا ع ولعت ع فرىع نم ذخاتؤ

 توا تلسزا| عد هذه مالللاهيلع لاقف اهدش نم تجار نفد تداك عر تحاه لاق |

 هنع هللاىضر ىلع نع ( ىورو ) تامدق نيقفانملا سؤر نم سأر اذاف ةنيدملا انمدقف قفانم

 شمشلا ةلجعب عقتف ةك نم جيف ىدركلا ةلمح نيسوركلا ةحنجاتحن حررلا نيك اسم نا

 ىسرك نم اهدحولامشلا ذخأتف ريلا ىف عقتف لابجلا سوؤرب عقتف سمشلا ةلجتنم جيم من
 اهفلخو ليطتسم عيرم لكش ىلع بكاوك ةعبرا شعنلاو سمشلا برغ» ىلا شعنلا تانب

 لوس. لطم ىلا»نتمشلا ورفع نم اهدار ؤتذلا ىثو تانبلا ىدسنت«لكااوك ' ةئالث
 علطم نم اهدحو ابصلا ىتأتو سمشلا علطم ىلا ليهس علطم نم اهدحو بونجلا ىتأتو

 حايرلا رمعنب١ لاقهذه دحىف هذهالو هذه دح ىف ءذه ل خدت الف شعنلاتانب ىمرك ىلا سمشلا

 تالعرملاو تايراذلاو تارشملاو تارشاالاف ةمحرلااماةمحر انه عبراو باذعا مم عيراناع

 ظافلا نم نا ءرقلاىفام رمع نبا دارأو مقءلاو رصرصلاو فصاقلاو تافصاعلاف باذعلا اماو

 ىلع ىتمانم موق نئيببل مالسلاهيلع هللالوسر لاق لاق هنع هللاىضر ةماما ىنازعو حايرلا

 فذقو فسخ ىتءانم اماوقانيبصيلو ريزاتخو ةدرقنخسميل بعلو وهلو برشو لكا
 حلا قتمانم ءايحا نفسنتاو ريرحلا مهسبلو فدلاب ممرضو روما ممرشو نايقلا مهذاختاب
 نديمادو هايكو انب ندنك رب فسنلاو عامسلا ماكحاىف عاتمالا باتكىف ام اداع تفسن اك

 تاحفنل نيضرعتملا نيقاتشملا نينا ىلمحم ةيحبصلا حايرلا ىلا ةراشا ةيإ الاىفو ٠ ىزج

 نودجيف ةبحلا رارسا ماشم ىلا قحلا تاحفن مست ىتأت مث ةزعلا تاحاس ىلا فاطلالا
 اودشلا هةذعمىفو ةعوالا تاملعنه ةحار

 ما( اول كسر نتابع اذاني ينال قلايزلا ىد خط الواوا عادي

 د ىبجاف تغلب امون ىه ناف 5 ومكللا مالسلا لم اهلأساو 5

 ( ىعاجلا ىلوملا لاق )
 اهلزنم ءزيك اب نازا دنا( 12 تسود ىوب همك .٠ اهلق ودجي ىبر ىنمرز حبصلا مسن

 ( ىندنحخلا لامكلا لاقو )
 ةوواواخك يوان نينا نام لمت ١ ةحددرو الام جفوست ابر سو هز اك

 داروا ةايبوت#ةبواجلاتقم,كاتزأ نإا#» امل ةتخك د نبال اخ كفيْشَص يقع ائار

 ( لاقو )

 ا سا. ا 1 ا د ل ت7 نت ا هل 10 0 ل كج الج تدع علمت تلا هل تحط ا حس احح سمس مصحح دك سصسه ست ل 6 ل ندا تيجدكلا هم جه تاتو ع داعم تدخلا تم تحتل دوما د يي تمم



 قى ةروس تافلكت 2 .٠
 نيعشاحلا كد نأ مالسلا هيلع هبت هللا نيفراعلا ضعب لاق ص <نانبلا 0
 هتصاخو هللا لهأ ناءرقلا لهأو هلها م *ال ناءرقلاب هنايربك نم نيفئالاو هتمظع نم

 / حلا نوريف داعم ىلا نوقتري ناءرقلاب مهو ةيدوبعلا تعنب ٍباطخلا قئاقح نوفرعي مه |
 ظعاوع ظعّسال هللاهمحر نادمه نبا دمحا لاقو ديبالاىلا هب نودعصيو باحم الب قحلاب
 اما مهضعب لاقو مهسافنا نم سفن لك ىلعو مهمالساو مهناما ىلع نوفئاحل الا نارمإرعلا ١
 ريطو كلذ هيف ححش الف فاخال نم اماف نيفئاخاىف ريكذتلاو راذنالاو فيوختلا رؤي
 نأ امم عت باقلا عم تاطخاذم راج مهل َتنأ امو مهضعب لاقو ْعَه اهراكوا ىلع ءامهسلا

 قئاقحو هيناعم قّئاق دب ىا ناءرقلاب رك دف اسالا ك_سفنب طلستع امافصو سفنلا ىلع
 لك سل هناف هديعو و نا ءرقلا ركن ةلباقلا سوفنلا ضعب ىنعي ديعو فاحن نه هرارسا

 ( ىدعس خيشلا لاق ) هل ةلباق سف
 كين لعفر تيقانااوث',شسكيزه "ناز ماس لملو نيكه تنتزانةيخاود
 ونار وحش ا 7 ءادون ريس زد زادت هاو ومكل

 كنز دورت .ناراس  قياقش ٠ كننظعو زادلا لالم نملعو

 ديفسد.درك هبامرك هب ىنز.هن: ديب خاشزا لك ذيؤزتنثشوكت
 ناكسازاكيدئازود_تلللاعمالم قاري واأ .ىزاكوكت باكا

 هسا كلتش ز تا دياسا وكيل و «.هنبا ءاكقذز ندرك كاب ناوت

 هللارك ذ ىلع اهلامشال تاقوالا نم 0 قةروسب بطخم مالسلا هيلع هلالوسر ناك

 ناسنالا ىلع ةكئالملا هبتكت امو سوقتلا (اصوسوت لع ةجلغط لع 7 هلع ا
 ىلع ةداهشلاو اهلاوهاو ةمايقلا ريك ذب من " هنركسو توملا ريك ذن مث نايصعو ةعاطن

 مث رويقلا نم جورخلاو روشنلاو ةحيصلاريك ذن مت رانلاو ةذلا ا مث مهلامعأب قمل
 هللا ةيطخلا رخآ ىف أرق نه لوا لئاسولا باتك ىف ىطويسلا لاق تاولصلا ىلع ةبظاوملاب
 ناكو اذه انرصع ىلا ءاطخلا اهمزلو زيزعلادبع نب رمح هب لا ::ناسل الا و لدشلا ب بتغإي
 | .ىلا :تووك# نم فلاااغا ارق هعاللاوضر باطخلا نب رمح ناكو ق ًارَه مالسلا هيلع ىلا

 | كيؤتفتنلي هاينلا ةراؤس نخا اوه دنع للازيضر نافعا قرر ناثع_ ناكر :كطتحاراعخةلؤف
 | نبا كلذ رك ذ صالخالاو نورفاكلا أره هنع هللاوضر بلاط ىلا نب ىلع ناكو ةباآلا
 | توملاتاراب لبق ةاركسو كوم اتاوانةلع نإ وعكو ةراويس و قم تيحطا فو. جالصلا
 هللاهمحر ىفملا ىدعس ىثشاوحىف مك هتايششغو هناقافأ

 أ فلاو ةناموةزافع غدد هنس نم ىلوآلا ىداج لثا واف رطل الاىذ دوعب ق ةروس ع

 ةكم ةبآا نوتس كايراذلا هروس ريسفلا

 م محل نيا دا هقا عب هجم

 ٍ | تمقأو امئافوصوم تفذح تافص اهدعب امو تايراذلاو مسقللو ولا #2 اورذ تايراذلاو 7
 تق حت

 دا سا نابل” 2375



 تت انة 36ج نورشعلاو سداسلاءزجلا

 كمر رعضلا بوكت 0 كلذ فاتك ناعبدنإ ريغنم ايندلا ىف تبع و ىحن نم انا

 مهدى تايحار هدرم ٌةفطن ىنعي ( ىنشاكلا لاق ) درفتلاو صاصتخالاو دك تل امسا هعاشإ |

 الو الالقتساال ان ريغ ىلاال ةرخ الاىف ءا زحلل 6 ريصملا انيلاو © ايندرد ارئاشيا مساريمو

 عامسال رك ذلا تاقوا ءاضقنا دعب بولقلا ةيقارص ىلا ةراشا هيفو انامل اودعتسلف اكارتشا

 باقلاوهو بيرق ناكم ند ةيهلالا تاراشالاو ةينابرلا تاماهلالاو ةيبغلا فتاوهلا ءادن

 ةيرشبلا تاماظ ع هل مون. كلذ هتاقص لح قحلا بناجنم ةحيصلاسوفنلا عمسي موب

 ريصملا انيلاو ةحلا سوفنلا تيميو ةتيلا بولقلا بم نحم انا ةينابرلاو ةيئلورلا روب ىلا
 اكسل رت هور مس ا نإ رعاو ا و ع

 روبق نم ةيورخالا حاورالا جورخ وهو صاخ يت وينر وشنلا مون ريمكتا لاو وعل انوه

 ةدارالاب توملاب كلذو ىباحورلا ملاعلا ىلا ممءابح لاحىف كولسلاو ريدلاب ةيوسندلا ماسجالا

 صخا رششحو ةيناويلا ةروصلا نع لا توملالبق ةماسفنلا ةيئاويحلا تافصلا نع

 ىرارطضا ناعوت توملانا اكو ةينابرلا ةيوهلا ىلا ةيناحورلا ةيناثالا روقنم جورخلاوهو

 هرايتخاو ديعلا يسكلا اهفلخدمال ىلاعت هللا قا ةيرارطضالا ةدالولا اذكف ئراتخاو

 جلي نل هلوش مالسلا 1 هلآ' راشإ خذا وهو. تسكلا لصح ,اعاق ةيراتخإالا اًماَق

 نبءاتلا ىدحا فذحم # مهنع ضرالا ققشت موب ف نيترم دلوب ملنم تاومسلا توكلم

 داب داع هيسرافلاب ىنااو ندش هتفاكم ققدتلا رداصملا جاثىف لاق عدصتن ىا ققشتت نم

 اهريقزا د 1 نوريب سي ناكدص ىنعي نائم دا ذإ دوش راودو نيمز دفاكشب هكار ىزور

 0 ىطبلا دص ةعرسلاو عيرس عمج وهو رورجملانم لاح  اعارس وه

 ىلا نيعرسم مهتوك لاح ىنعملاو عرسم وهف عرساو عيرس وهف عرس لاَشو لاعفالاو

 نبا # كلذ قه عادلا ىلا نيعطهم هلوقك اذه الامثو انمي تافتلا ريغ نم ىعادلا ةباجا

 لوش انيلع نيه ىا ريس انيلع وه قوسو عمجو ثعب ه رشح إي روبقزا ناشيا ىاحا
 رورجملاو راما ميدقتو ديعب عجر كلذ ةرفكلا لوقل :لداتم ءالك وجو نوكفيو'_هل

 هلغشإال ىذلا هناذل رداقلا ملاعلا ىلعالا ريستبال كلذ ناف ىلاعت هب ريسلا صيصختا

 ن* 4 نولوشب امب رلعا نحن ف ةدحاو سفك الا مكشمب الو مكقلخام لاق اك نأش نم
 هياع هللالوسرل.ةياست وهو هف ريخال امم كلذ ريغو ه. ةقطانلا تاي الا بيذكتو ثعللا
 م لعفتوا ناميالا ىلع مهرس طلسم © راج مهيلع تنا امو ب مهل ديدهو مالسلا

 طلسم سل ئا رطقع ماع تل را اا هلوقك انه لادم تا اعاو دبرام

 ىلاعت هللا مساىف رابجلاو رهقلا نم برضب ”ىثلا حالصا ربحلا لصاو ديرت اع مهربجت ميدلع

 6 ديعو فاخن نه نآءرقلاب ف ىوك دن ن 2 0 0 داراامىَع داتعل اريح ا: دلاود
 نم اماو نينمؤملا عفنت ىرك ذلا ناف رك ذف لاق اك هب نوعفتملا مهاف هظعاوع مظع ىا
 | باذعلا نونفو باقعلا ناولا ن٠ مهلامعا هيعدتستو مهلاوق | هيحوبام مهم لعفتف محادع

 لل عتسيو باذعااب فيوختلا د.عولاو غلاب نمحرلا ىشخو رك دل كيمإ نم ردن اق اهل وفك

 ( نسى )

 ظ
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 ٍ يةح .صلاإل ىناعملا نيعىف اكةنسويعيرأ | اهدعب هنالداسجالالبقو حاورالاىا ي نوعمس ©

 ْ ةقالعلا داق توصلا حايصلاو ةحيصلاو ةينالا ةخفنلا ىه ىقتلا ثعبلا ةحبص هو

 | ىلاعت هلوق هيلع لدبام فرظلاىف لماعلاو اهنم لاح هنا ىلع ةحبصلاب قلعتم ه5 قحلاب

 | موه ىمسو ةمايقلا مون ءامسا نم وهو روبقلانم جورخلا موب #9 زور نبا كلذ

 | ثعبااوهىذلا قلاب ةسبتلم ةحيصلا نوعمسي موب. ىنعملاو هب اهيبشت اضيا جورخلا موي ديعلا
 | لاق راذلا ىلا اماو ةنخلا ىلا اما نيرادلا ىدحا ىلا مث ةيساحلا ىلا روبقلا نم نوجرخم

 | ىاهسوبو ىاهتشوك نادتفا رارطضا قلخرد دهد ملاءرد ادن نبانوج رارسالا فشكىف

 ظ وقعت فرس وقعا هتحيمألاو مهب هرذ هرذو ةتسفك ٠كاعبو>ءديازيو اهمتاوختساو (مديدتساو

 | دبا ىع مهاب همه هدر ناقص ىضعيو هدروخ ناكرك ىضعب زحن هب ىضعبرإ هب ىضعل برغي
 ملاع رود ءادجازآ هدوب روناح 5 ملقا تفهرد هحره دوشم زاب دو> ىاحمرذ هرذو

 بتريم ىازجاو اضعا دوش اديب اهتروصو ددرك تسار اهنيدنا معاب همه زيخ اتسر زورات

 ددنوم هننبا هب نازا هرذو دزيم اين ناب نيزا ىوم هن ع لذ هن ؟هرذ دادأ "* ككاوضزو

 هلخخن وأ". قسار“/ قاوؤأار“ :تخزتشو: نخاناوح زول ادمن وا زيفط# كك ئازوو: «كيغتم ل

 ةيماحل'ةما: لك ىنرتاو ”ةكدادماا ود -ونانزبا قلشت فخ ذاج دكا ازابت تيتا ظالم اكد ابن ايت بارك

 | محلا من مب هولغف هودخ هك هتخوا ىصاعرد هينابز ظيغلا نم زيع اتا جن نى خزود

 ناك ث دعوا مهنم 5س عا لكل هتحب ركب دنودو سشروخ زاو هدامرد دو كه هولص

 | هكيؤ دوا ىف قارب طش نيمزب ليئاكمو ليربج كاخزا قلخ ندمأ زا شيك دنا ارو ارفق

 نيهززاتساك ديس ةضور هكدتنادن زور نا لوه زاو هيلع هللاتاولص قطصم رهزا جانو

 | قرمشب ليربج مراددح دوخ نطبرد هك مئادن زيخ اتسرلوهزانم ديوكيم نيمزو دنسرب ى

 ملاع ديس دياتش اجلا ليربج دبارب ىروت تسديس هاكباوخ هك احن ازا دركت ىمح برغو
 نخسلوا ضرالا هنع قشن/نمه لوا انا تسربخرد هكنانح دبا رب كاخزا هيلع هللاتاولص

 هتسساخرب ون لوا ديس ىا ديوك ىراد هج ربخ تسيج مثما لاح ليئاربج ىا ديوك نبا |
 تعافش ماقعو نيشن قارب ريو هيرس رب جانو شوب رد هلحوت ديس ىا دبا كاخ رد نأشيا

 لحارق>و ذأ هدحس تزنعترضخم اندور ىمه مالسلا هيلع قطصم دنسر رد تماان ور

 اك | هنزو عا ديس ىا هكديأ باطخ ىلاعت قحزا ديوك دمحو دباتس هلالح

 ا نك ةعافشو رادرب رس تسدود>و ماكو ور كدا دوحسزور هن تساتمعنو اطع زور

 4 مهدنا ارث زوصماام دوم رفام هك 00 نا همهايند ردو مك نا اوخوت هح سه |

 بهذلا ةاسلسىف ىماجلا ىلوملا لاق ىضرتف كير كيطعب فوسلو ىهاوخوب

 ىرد كضفز. محو رب نك زايا ء. .ىرظن تحرز. نكتفا, موس
 دو ةتيعاطاوةهاثك رد قككتم نم .تكعافش نى ة,ناتحم الغ

 تسد ى ركن رك ىايزامتفا ٠ تسب نايصع راب ايزل ةدياه

 ند أى ريكتسد رمود ثسد ٠ م ”ىريقفو 0 نك محر
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 42 ١1١ 2:2 نورفعلاو سوالاءزكلا

 دشاب ركر |*كشعت ىعاوظت جيه ارهدنب نبا ةكديشس هكدبامرف دشاب صقان رك او تكتشدلاوت

 هكلاعفا رئاسو دوحسو عوكر نوج ديزاس ماه تاعوطت نادبار هدنب ةضيرف هكدنامزف
 قا وتناكن اسر 3 ارض وعرف: نما ”جلامق مح داوش ضف داعم داس !هكت تستيو“تسارو» نا: ىل لع
 هينأيال ىذلا قحلا علا داوأن م رانكلا ضعي لاق ٠ ىهتنا دشاب ضرفب ضرف ربجات داهن
 هللا ف رعيف قحلا هن ىتح لفاونلاو تاعاطلا نم رثكيلف هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 للا ديخأ ايف هيردإقيلف رك ذام ركي + ديول هللاب ةيعرشلا ماكحالا عيمج فرءيوهّللا

 | ةالصض ليم لفاونلاو دوحسلا رابداف لخد ريقفلا لوش ٠ ٠ لقعلا ديلقت نم ىلوا هتاف لوا

 ةعملا ةلياىف برغملا دعب ىلصت بئارلا ةالص ناف ردقلا ةالصو ةءاربلا ةالصو بئاؤرلا
 ءاشعلا دعب ةثلاثلاو نا.ءش نه ففصنلا ةليل ىف ءاشعلادءب ةياثلاو بجر هللارهش نم ىلوالا

 دنءاوز:ئا:لفاو امال 'نيققحلا زم اشملا تانسحتسم نه تاولصلا كلتو ردقلا ةليلىف اضيا

 ماكين 0 لا داهل> ٌلوكيالا نإ رده: ىلع<اذهاو ا نتلسللاو :ضن.!نفلا لع
 ثداح اهروهظنكل حب لصا اهلف اهالص مالسلا هيلع هنا ىلع رثك الاو اهيلع وع اشملا

 دقو نيحانحلا اووذ مهئاف ادنس ىفكي مع اشملا لم نأ ىلع اهتلاصاىف ثودحلا اذه حدش الو

 او نم-كلا* حو امن دج اي ©« عتساوولا افانغ ادخاو:ًازج نانلا 5 كدزفأ

 هب ريخملل عظشو بوب ا مون ُهلَوُش هريسفت و هماهعاو عمتسا لوعفم فذح ىفو ةمايقلا

 عمسا ذاعماي هنع هللاىضر لبج نب ذاعمل مايا ةعبس لاق هنا مالا هيلع ىنلانع ىورب اك

 عمشملا ناب قرفلاو ءاغصالاب عومسملا كاردا عمسلاو كلذ دعب هيدح م كل لاوقأرط

 دصق ربع نم هعامس قفا 'رم عماسلاو هللا ايغصم عامسلل ١ دصاق ناك نم عمتسملا نا عماسلاو

 ورمجوب | أرق ىدانملاىدانيهلصا 6 دانملا دانب مون إف سكع ريغنم عماس عمتسم لكف هيلا

 ًامساكللا نالذاي كلغ نوقاعلاو؛ ةغللا فا-لشالا وجو. لصاؤلا:ءانلاب, ئدانملا“ اريثكك ناو عفانو

 ا دانك مالسلا ه. هءلع ليقا رسا وهو روصلاىف خ تفانلا كلل وه ىدانملاو هب وتل ١و هيلع لدبي

 ناذأك ءادنلا كلذ عه اعاو رشحللو جورخلل الع 5 هنا ثدح ْنم اد ىمس .خش

 عضن و ةرؤصلا ىلع فقيف ةقيقح ء ١. دنلا وه لقو را ؟امجلاو ليحرلا تامالعو نذؤملا

 ىدانن ليث اربجو خفنم ليفارسا ليقو ءاضقلا لصفلا نعمتجم نأ نك سما, هللانا ةقرفتملا

 برقأسدقملا تب ناف سدقملا تب ةرخص وهو ءامملا ىلا «# بيرق ناكم نم ف رشحلاب
 ةلاؤد كا ءض زال ظسيو وهوا هلك '؟ولعع ةتقاهو اب ازايما تع تاب .ءايعلا ىلا !لضرالا عيج نع

 | اجهمه وا زاوأ ىنعي ٠ ءاوس ىلع لكلا ىلا هؤادن لصإ بيرق ناكم نموا هنع هللاىضر ىلع
 | ةنآثننا لك +نأل ابرق ,ىكس<رارسالا ؛كفشك< قوأ هب دؤنن زود" قدوم هديه زاو دنلوب

 للا ىدانس مون نه لدب كلا ه6 موب وه ءدبلا ىف نك لثم ةداعالاف كلذ لعلو ةرعش

 ( نوعمسي )
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 | نوحي هلثع ءاج نمالا-هي متجاملثمردحأ ىنينالو عبسي داس نوقستوب كلت نان ||
 | ايقفلال وش نارشالا ف شكى اك ارتفع نو ركن و, اريمع, نو دمحنو] ريثع: ءالصإ لك 2ر3 ىف
 | اوقفناو اودهاج واولص اولاقمهنافمهنايبىف ثيلثتلا ىلع رث ا دمالسلا هيلعهنايب ىف ثيلثتلا رس لعل

 | ةياعر ثيدحلا .ءذهىف رشعلا صيصصختىفو نوربكتو نودمحنو نوحبست مالسلا هيلع لاقف
 أ ةريشعب اهدارفا فعوض اذا رششع لك ناف اهلاثمأ ريشع هلف ةنسحلاب ءاجنم ىلاعت. هلوق رسل
 | ناك اذاف اهشدحا عم نيعدتلاو ةعستلا ىدتيا اال[ لآ [ةريشملا ةثاملا ىلإ غلبت لاثمالا

 | ىلا ةفعاضملا دادعالا غلبي نأ دارا مالسلا هيلع هنكل ةئاعالث عومجلانوكي ةئام رشع لك

 ديمحتلاو حيبستلا نم لكىف دازف ىلاعت هلامسانم مما فلأ ىلا ةراشا نوكتل فاالا
 ثيدحلاىف روك ذملالوقلا ةئاملا ما لعجو نيثالثو انالث هلعج ىتح هلوصا رائتعاب ريبكتلاو
 | اقل[ تانعاشلا وو _اهطيوازفو ةروك ادملا ةناملا نبا مقتام) تان علا لوطا" نودب (لورلا
 أ باقعأىف كلذ اولوَم نأ نه واحمال روفولا لهأف تلق ناف روك ذملا فا'الا ةلباقع نوكيل
 | هللا ناحع اس ريقفلا لاق اذا رحم ثيدح ىف ءاح تلق ميلع ءا رّفلل لضفال اذاف تاولصلا

 | هلضفىف ريقفلا ىنغلا قحلي مل كلذ لثم ىنغلا لاقو اصلخم ربك ١ هللاو هللاالا هلاالو هللدلاو
 ١ رهظف اهلكربلا لامها كلذكو مهردفالا ةريشع اهعم ىنغلا قفنا ناو باول فعاضتو
 | ىنأال اباطخ مالسلا هيلع لاق لفاوتلا ةليضف نايب ةيااالاىفو ىلاعت هللدمللاو مهلع مهلضف
 | لفس مث القاع نكت هللاضئارف دأو هللاطخاسم بنتجا رميوعاي هنع هللاوضر .ءادردلا

 اف مكلف اون اونسح ثيدحلا ىقو !نع هيلعو ابرق كبر نه ددزت لامجالانم تاحلاصلاب

 اهطيلو هتيده كدحا نسحبلف هبر ىلا نمؤملا ةيده ةلفانلا عوفرملاىفو مكّضْنا رف لمكت

 (لافر ىلا ده ىرقام ئيدقلا تيدطأ فو .اونيعاا لاك هلل كا رولا تل د
 لفاون: لفاونلاب دارملاو هحأ تح لفاونلاب .كلذ. دعي ىلا:برقتل هناو هلع, تضرتفاام:ءا دا
 ةعئالا بححلا ةلازأب هللاىلا كلاسلا هه برقت هناف ةيفوصلا كولس اهنهو اهريغو تاولصلا
 خاسو الا ةلازاب ىناحور برق هللاىلا برقلا بعارلا لاق ميركلا هللاهحو ىلا رظنلا نع

 ةيهلالاق الخ الاب قلختلاو رشبلا ةقاط ردَس ةيندبلا تتجاحلاو بضغلاو شطلاو لهجلا نه

 تسزارطضا تيدونع ضئارف ىادارد ةّيكملاتاحوتفلا ةججز ىفو.ةحرلاو ةبكحلاو معلا نم

 رب .ىذباز دوخ لصا ردوتوا ديوك ارتدباز تعكر رد .لفاو رابتخا تيدونع ,لفاونردو

 لش لمح سي داش هدايز ثداح دوجووب دوحوبو ىدوسونودوبوا دح ىلاعت ىقح دو>و

 هك تسا قح دوجو» تراشا ضرف لمعو تست لصاو تسدباز هك تستدوجوب تراشا |
 دوخ ئااث .لفاوت ئادا رادو“ تسوا. قارب هدنت .صنارفاععادإرد نس تا ىلا لضا ||

 هك بح نبا ةَرماو ,ىشا/رووخ .راكزد_؛ كدزإ نازا(رتجبود هنبا ه ىشابوا راكرد هك ىتقو

 لامع: ىنعاءىتلب وإ ناكرد مك بنحب نإ ةرك ةيهنو هيمي تنك "25 تلي ئ او ناكر

 رك ا تسه لفاونو ضئارف لفن سفنرد هك نادبو دشاب هنوكهج هك نك سايق ضُئارف



 <62 ©١1١5 نو رشا ىداعن اء

 لقراتكلا ضعب لاقو شيرق ةروسىف 'ىبحت اك اهلبق اف اهدعبام لمع نع ءافلا عنم اه
 نم ىنعيهحبسف ليللا ن ماوزابلا اكن ىلا ىنعي بورغلا لبقوزاملا لوا نه ىنعي سم هلا عولط

 ا نيتس م. : ةضايرلا لهأ ضعإ نأ تس ريقفلا لوش 0 ةفاطلاو عسولا رده ليللا ع

 أ نآنكميو ندع 15 مهالص ىلع مه نبذلاو ىلاعت لاق م حدستلاو رك ذلا ماود هل نكست

 ١ هلعفام ىلع نوءوقو نوماني هللالهأ رثك ١ ناف بلاقلا لاخال باقلا لاح كلذ نا لاَ
 عج ىف رك ذلاىف مهف ةكاد مههجوت ىا مهتالصو ىلتقي ممولق نكل ماللا هيلع ىلا

 7 ذأ نم رد ا اه رخاواو تاولصلا بامعاو ه# دوحسل 0 راهلاو ليالا ا ا

 ريعي م" اعاكزا مظعأ امهن :ال ةالصلانع امهم ربعي دوحسلاو عوب لاا طاطا 1 ةالعقلا |

 ل 3 ع 0 - 2 5 تع ٍّ 225

 لبق كير دمحم استلم حسو تاءسانملا ريسفت ىفو اهتاضعا فرشا هبال تاذلانع هجولاب

 رصعلا ةالصب بورغلا لبقو هريغو حيبستلانم هب قيلي امو حبصلا ةالصإ سمشلا عولط |
 | ىلع لدأ وهام ركذ املو اهل عبت رهظلاو تقولا كلذىف لصأ رصعلاف كلذك رهظلاو
 دصقل عوجرلاو ماوقلا ام ىتلا ةيرورضلا رومالا ىلا راشتنالا تقو هنال دومعملاف نجلا

 | نيتقولاىفام عم مامضنالاو راششالا دعب عامجالاو تمللاؤ نزعل ويلك الا ةيدسجلا ةحارلا

 | ةحارلا هيدارملا نوكسلا تقو نوكيام هعبنا مهرسشأو قاخلا ىط ىلع ةرهاظلا ةلالدلا نم

 ءاشعلاو برغملا ىتالصب هحبسف هتاقوا ضعبىف ىا لبالانمو لاقف ماثملاو عاحطضالا ذيذل |

 ةحودنمال يلا ضئارفلا رك ذ املو ةاجانملا ذل أ هو تاولخلا تقو لبالا نال ىلا ماققو |

 رابداو لاف ام ةديقملا لفاونلا اهعسا اهريعو ةاللصلا نه لفاوألا لهشي هجو ىلع ع

 حيبستلاو بتاورلا نم هدعل ىلصإ اع ضرفلا ةالص وهو هءابف لك الا وه ىذلا نا دوددسلا ْ

 صا هب ز> اذا مالسلا هيلع ىلا ناك اذهلو بصالا ةلازاو رصنال قايرت مظعأ الطلا نأ
 رم نعو أل هلا عزفو هطغضواهيلع دتشاو هبانمالا هيزح لاعب ىهتنا ةالصلا ىلا عزف |

 اناتدكر لا موجقلا[ازابواور تررغملا_ةالصر دن ءناهككيلا وخال زابدا اسينع“سا ضر لعق.

 | نيتككر برغملا دعب ىلصنم مالسلاهباع ىلا نعؤنبرسسفملا روهمج هيلعو رحفلا ةالص لبق
 | ريخ حبصلا ةنس ىا رحفلا اتيكر مالسلا هيلع هنعو نييلعف هتالص تبتك ملكش تالت |

 رحفلا ةالص لبق نيتتكرلاو ررغملادعب نيتمكرلا ىف ارش مالسلاهيلع ناكو اف امو اسدلا نم

 ا دوحسلا رابداو دهاع نعو دوعسم نا هلاق دحا هللاوه لقو نو رفاكلا امأاي لق ا

 | انالث ةالص لك رد هللا حبسنم ثيدحلاىفو ةبوتكملا تاولصلا رايداىف ناسللاب ح.تلا

 ْ مام لاق مب نوعستو عست كالذف نيثالثو انالث هللادجو نيثالثو انالث لاركو نيثالثو

 | هاياطخ ترفغ ردو ”ىد لك ىلع وهو دما هلوشالملا هله كيريشال هدحو هّللاالا هلال ةئاملا

 ْ هللال وسراي اولاق هنع هللاىذر هر رص كل نع ىرخا ةياورؤو رحباادنز لثم 6 6

 ! اودهاجو ايلص 6”اولص اولق كلذ فكو لاق مقملا معلا و تاحردلاب روفولا لهحأ بهذ

 هب 0000 نأ خا اافأ لاق لاوما اذل تسلو مهلاوما لوضف نم اوقشاو ان دهاح مك

 ( نكنمه )
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 ناكول هناف ٠ ىكدنامو ىجتر جيه ةيسرافلابو ةلمجاىف بعت الو ءايعانم ىنعملاو ةفيعض ةغل

 ريغ هيف انف رصت ناكف هاندرأام ريغ ىلع ”ىث كلذنم ناكف اداسف ىضتقاف افعض ىضتقال
 ىفو فرصتلا ماهأو مالا ذوفن نم ءاوس دح ىلع لكلا نودهاشت من أو قالاىف انفرصت
 اننا امو ىلاعت لاق نكضأ ةراشأب_تقلخ اهنال ٌيوغل نم .انسمءامو .ةيمحتلا تاليؤاتلا

 اذهو ىهنا ثداح هياذ ىف ثدحمال دمص هبإو بوذللا هسا ىأف رصبلاب حلك ةدحاو الا

 حارتساو ةعما مون هنم غرفو دحالا موي ملاءلاقلخ أدب هللازا مهعزىف دوهلا ةلهج ىلع در

 عقو ىذلانا ءاملعلا لاق ارتك !اولع نولوص امعإ هياحيلس ششزعلا ل ع : قلتنساو تنل ع

 هلوق ريظن ةباآلا هذه رقفلا لوش وه ا مومو دوهلا نم عقو اا ةمآلا هدهل هيدشتل اا نم

 ىحم نأ ىلع رداَه نهقلخم ىبي ملو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلاهللا نا اوري ملوا ىلاعت

 نوكرمشملا هلوقيام ىا 46 نولوّدبام ىلع ربصاف © هلوق وهو ةي الا دعبام هيلع لدي ىنوملا
 روتفالب ليعافالا ءذهل عف نه ناف داعبتساو راكنالا ىلع ةينملا ليطابالا نم ثعبلا نأشىف
 مهريغو هيبشتلاو رفكلا تالاقم نم دوبللا هلوَش اموا مهنه ماقتنالاو مهنعب ىلع رداق

 صالا امهف قرا ف ةردقلا ةطاحاو معلا لومش ىلع هب ادعس لدا تاساملا ريسفن ىفو

 تبهس ىل ولل ةراشبو ودعال ةراذب مظعأ ودعلا لعش اع رداقلا بلا رع ناكو فشك منأ

 هيفو ىهتنا مهريغو ةرفكلا هلو ىذلا عيمج ىلع ىا نولوّهام ىلع ريصاف هلوق كلذنع
 اهنيك زو تاهو ركملا نم عون لكنم نولهاجلا لوّشام ىلع ربصلاب سوفنلا ةيبرت ىلا ةراشا

 دم حبسو © لاق أك تاديمحتلاو تاحربستلاو رك ذلل ةمزالم تامومذملا تافصلا نم

 المح نم قلإ هرابخاىف فاخلا عوقو نعو نك امتع زحعلا نع ىلاعت ههزن ىا ه# كير

 ملام ىلع هدمحم اسيتلم كنوك لاح هيبشتلا بجوب امب هفصو نعو ثعبلا عوقوب رابخالا
 ىفاك ادبا حيبستلاب دما نارتقا رس ىلامالاىف لهسس لاق اهريغو قحلا ةباصا نم كيلع

 هتاذ ةفرعم نيم-ق مسقنت هللا ةفرع١ نا هدم حبسيالا ”ىثنم ناو هلوق ىفو ةيلا
 تاذلادوجوتامثاو رْخ الا نود نيمسقلا دحا تاسا ىلا ليبس الو هنامصرو هئاممل ةفرعمو

 عرشلابو ىمسملا تفرع لقعلابف عرشلاىضتقم نم تافصلاو ءامسالا تابئاو لقعلا ىضتَمم نم

 وهكلذو اهنع ثودحلا تامس ىفن عم الا تاذلا تامثا لقءااىف روصتب الو ىمسملا تفرع

 لوصح دعب لوقأملا عرششلا ءاج اعاو عرشلا ىضتقم ىلع مدقم لقعلا ىضتقمو حسدبتلا

 فاضناف ءاممالا نم ملعت نكت ملام اهملع مث تفرءف رظنلا ىلع لوقعلا هبنف لوةعلاو رظنلا |
 لبقو سمشلا عولط لبق # هدمحت هحببست, الا انمأ اه ءانثلاو دعا حيبستلا ىلا اهل |

 لبق هط ىفو ناك امهف حيبستلاف ةروهشم اممليضفو رصعلاو رحفلا اتقو امه 6 بورغلا
 نمو م اهل عولطلانا مشضمشلا ثوزغلا نال شابقلا ىعار .اعووتغ لقوا, لجشلا عولط

 فوطعم رمضم لعفل لوعفم لللا نه هلوقف ليللا ضعب هحب_سو ىا هيي هحيسف لبالا

 اضيا روك ذل' هف لمعي نأ زوجمو ضيءبشلا نمو هحبسف هريس .كنر دمحم حبس ىلع

 قا.ةروس اح ظلسألا تف
 | اضيا العفو الوعف لعف لعفو ٠ ندش هدنام بوغالا رداصملا يان ىفو ءايعالا دشا ىيعا
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 ىءارمهار رادر وتس نإ ودوب ناساىه ناطللس تبق | ص زا ةييوج رزو نا

 مالسلا هيلع 5 دوت كانرطخ نيكس هننزخ رهمو تاتاطلس رارسا ةنسزخ رزو

 ردق لجرملاو هيوص ليقو نايلغلا زبز الاو ءاكلانم لجرملا زيز اك زيزا هردصاو ىلهي

 ساحالا نم

 درك تراهط ركج نوخو هديد تر «٠ .دردرس زا هك ىمك زاينو زاع اشو

 ارئاطيش ىزور اتفك دوب مالكسلا هيلع هللالوسر ريس بحاص هنع هللاىوضر ىناع ةفذح
 ىبب ىنعمود ىاريزا بقلكاب كسيحتوت ةيركو هلان نبا نيعل ىا كلا يردك مدد

 دصق 2ك ققو رم هتسيامر نائمؤم لد هاكرد 0 نكد هداشك امرب تاعلا ةاكرذ كرا

 دواداي هك 50 ىحو ماللسل هلع دوادب ءداك هتخوس تيه شل -.أي 7 نمؤه لد هاكرد

 ادق كاي ثلاث لك ند يكاللا ادب زدصرد-ازرؤ"' ئوعد زازابزبسوب .ثسا-ىلالد تنايز

 تحتار كنك“ نارداراب رضه لب نع 1 تلزاو تتدخأ رارعسا ىو» وزا 5 تكاد

 تسشا دياي قسون رهم ىوب (ثىاهلدزا هكديوش زاب دوخ هاكرارقو نطوبو ديرادرب

 هبل ةقيتدأل ناركتلا نضع لاقرةيربالا عرب < نا ىكالذ ف نإ رد وغيرف نيملاعلا بر هحن أ رسس

 بانكللا كيلع ولت ةران قحلا ناف قاف الاو سفنالاىف كياع هولتب امف هللانع مهفلا

 تنك ماقم ىاىف كيلا كالوم باطخل بهأتو عمساف كسفن نم ةراثو جراخلا ريكلا نم
 ريبكلا باتكلانم كيلع هبوالت كاردا نع كعنم ةفا ممصلاف ممصلاو رقولا نم ظفحنو
 وهو ةرصتخلا ك_بفن نم كيلع هتوالت كاردانم كعنمت ةفا رقولاو ناقرفلاب هنع ربعملا

 ْ انقلخ دقلوإ ريبكلا ملاعلاىف قرفت امل عملا لحب ناسثالاذا نآءرقلاب هنع ربعملا باتكلا
 نأ زور سششرد 6 م ايا ةتسىف ع تاقوالا فائصانم م 5 امي امو ضراالاو تاّودْسلا ١

 ناكل ءاطتسيولاو نيمو ىف تاومسلاو نيمو.ىف اهعفانمو نيمو» ىف » ضرالا هنذشان هينشكي

 ةعاس قزاالا ,قاطيعلا نيةلحاللاناذ كيذب: ىأتلا النني ةنكلو ريقلا حل نم, لقاف كلذ
 تكردا اذا ركبلا موزتو رضح اذا تيملا نفدو تقولا لخد اذا ةالصلا ءادا عضاوم
 ضعب لاق ٍبنذا ؛اذا ةبوثلا .للحعتو لزت اذا فيضلا ماعطاو لحو بجو اذا نيدلاءاضقو

 ريع نم ةمهلاب لعفلاو كاياو اماوبا نم توبلا تئاف فيرصتلاب كيلع هللاعاف اذا نيفراعلا

 هملعو حورلا هيف خفت مث هلدعو هاوسو هيديب مدا ةئيط رمح فيك هباحب-قحلاىلا رظناو هلا
 الوعييمت قلو نما ادب مدا نوكيي نأ اوداق ناكوئاظنو مشار ىلع ءاشالا دج و أف ءامسالا

 امهنيب اهو حايشالا ضراو حاورالا تاومس انقلخ دقلو ةيمجنلا تاليأتلاىفو رك ذ امث 'ىش
 ىهو تاقول لانه عاونا ةتسىف ىا مايا ةتسىف رارسالارسو رارسالاو بولقلاو سوفنلا نه

 الف رارسالا رسو رارسالاو بواقلاو سوفنلاو حابشالاو حاورالا نم هانرك ذ امف ةروصح

 ىوتلا هب ىنتال امم هنوك عم كلذب ه انسم امو إي ادج مهفاف اهلج ىفلخاد وهو الا قواخم
 بعتلا بوغللا بغارلالاق ه# بوغل نم © اهنا سئرفا زا ارام ديسرتو ةيسرافلابو ردقلاو

 مركو عمسو عنك :ابوغلو ابغا: بغا :سوماقلا فو ابعت اهئاخ ابغال ايعاس انانا لاعب بصنلاو

 ش ( ىيعا )
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 | رص ترشح ول ادي[ نأ دز نع هفرب ؟ لصاامإلا يلوا 31
 / دنلب ار مهف سب دنكيم عامسا ليئاربج زا هك دناد نانجو دور رالاب مهف رد سب دونشى |
 | نيا ةكءدومرف هريس سدق مالسالا خيش دونشىم ىلاعت ىادخ زا هكدباد نانجو دزاسرت |

 | هادم وك زا دوشو تيديم طفلا نإ تعا حاولا نا ورو تاما“ نخس |

 هللاوضر رفعج ماما زاو ملكتماب رضاحو دونش ىع ربخزا بئاغ هح هدنهد ريخزا هندونش ظ

 تاليوأتلاىفو ٠ مدونش نا ملكتمزا هك ىتقو ان ارثاءرق مدركيم راركن هك تسلوقنم هنع |

 بلقو قفانملا بلق وهو لوفقم بلقو رفاكلا بلق وهو ساي بلق ةعبرأ بولقلا ةيمجنلا
 ىذلانيب وحلا نيحلا بلق وهو نينوكلا تاقلعت نم ملس ٍبلقو نهؤملا بلق وهو نمط.

 ىَدصِباق مس نكلَو ىتامسالو ىضرا قعسيال لاق اك هلالختو هللا لام تافض .ةاذنيع اوه

 عمس هل نوكي ةفصلا ذهب بلق هل نكي ملنم ىنعي ديهش وهو عمسلا ىتلأوا هلوقو نمؤملا
 نبا لاقو رهقلا وا فطللا راهظاىف هللا هيلا ريشي امت ريتعيف هللا عم رضاح وهو هللاب عمسي

 قتلا بلقلا ظحال اذاو هاوس امع عطقناو هل باذف مظعتلا نيعب قحلا ظحال بلق ءاطع

 دئاوزلا درومو راونالا لحم وهو ةغضم بلقلا مهضعب لاقو ندحو نال مظعتلا نيعب

 ناكنمل ىرك ذل كلذىف نا لاقو اريما دحال ىلقلا هللا لمج رائتعالا حصي هبو راجلانم

 بولقف بتاع بولقال مهضعب لاقو هباقو ءرملانيب لوحي لاقف اريسا هبرل هلعج مث بلق هل
 ةرظان امر ىلا بولقو هيلا قوشلاب ةرئاط بولقو ةهلاو بولقو ةروسأم قحلا ةضبقف
 تقاض بولقو قانتشالا ةدشو قارفلانم يما بواقو هللاىف لام الا تنحاص بولقو

 اهتمهم هيلا تراس بولقو عاجوالا ةرام اهنع لازف اهرسىف اهطاخ بولقو ءانفلارادىف
 سأكب تبرش بولقوتاواحلا ىف هتم دخل تمدقت بولقو اهق دص مثازعب هيلا تدعص بولقو

 مالسلا هيلع هلوق باقلا فرش ىلع لدبو كلذ ريغ ىلا دابعلا عيمج نم تشحوتساف دادولا

 مر اند لغش راتفركوا لدو دبا هاكردب هدب نوج ٠ نيلقثلا ةدابع نم ريخ ةعاس ركنفت

 ةالصلاىف هلق رضحم ملنم دنا هتفك هكدتنز زابوا ىوربو ريقكاي كقاط ناشرن الدخل

 ةرق اهف هل ناك الو اهتاف غلب ام ةالصلاىف ةيؤرلا ةجرد لصحل مل نمو هنالص لش الف

 ةسيغلا تادراولا ن. ةالصلاىف قحلا نم هيلع د راق عمسل ل ناف هيجاني نم ريمل هبال نيع

 | لص سيلفر مو عمسيم وك عم هير عم اف رحم مل نمو هعمسس ىتلأ نمم وه اف
 ْ قر 0 برلا عم روضحلا ةالصلا ةسم نادأ قدباديبش وهو عمسلا قلأ نمت وهالو

 ربعملا امنم اسرقوا ةيلامخ ةلاثموا ةيببلق ةسانع ةيؤروا ايناحور ادوبش هدهشي الو اهف هر

 تاياحورلا ةطساو ريغ قلطملا همالك عمسي الوءارتكن'5 هللادبعت نا مالسلا هيلع و هنع

 كارب هلا عاف هارت نكت مل ناف هلو هنع ربعملا ىلقلا روضحلا هللصحالو مهم ةطساوبوا

 هيرقو هير نم ءرملا فو ردّهبو ريغال لتقلا نم صالخلا هل تدافا هتالصو لصع سداف

 ةرواطخ نوكيا هتف

 ىاطلتن تسارس نينا ناشياك «٠ ىباريح دوب نشب ارئاكيد زن
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 ناءرقلا ىا كلذ ىف نا نيفراغلا نم ءاربكلا ضعب لاقو اهلك عئاوملا ليزيو هتبلكب ليش
 وه امل ارك ذي ىا ىركذلهيشتلاو هيزنتلا نم هناحبس قحلل ةفلاختم روما تارثاب قطانلا

 روصلا عاوناىفب هيلقتل هب ىمس بلق هل ناك نمل نوؤشلاىف بلقتلانم هسفن ىف هيلع قحلا
 ةقيقحو ةغل دبق لقعلاناف لقع هل نك نمل لَه ملوتايلجتلا فالتخال ةقلاحتلا تافضلاو
 ةقطفخ اامازو+هاداقغ"" ىا نقبل بف[ ودل ”جز قو ا زدنقر ىلا قاقعلاب-؛نئعبلا لقمع لاشي هناف ةغلر اما
 ةقيقملا ودحاو تأ ىف مالا رصحيف هيلا هركفو هرظن ىدؤي امي لقاعلا ديس لقعلان الف
 سل هناف هيلا رفكلا ه.دؤي اع هديه لقع هل ناك نل ىرك ذنآ ءرقلا سياف رصحلا ىبأت

 عقوام لوؤيلب ًاعيجهييشتلاو هيزئتلا ىلع ةلادلا تاي الانمنآءرقلاف عقو امب رك ذني نم
 ناك نم ىا مهو الثم هببشتلا ىلع ةلادلا كرا الك هيلا ءركف د دؤبام ا فالخب ىلع
 هركف هيدؤي ىذلا مهضعب رفكي نيذلا ةيديبقتلا ةيئزملا تاداقتعالا باحصا مه لقع هل
 نمليولوالا ضعللا ركف هيلا ىداام الخ ىلا هركف هيدؤي رخآ اًضعب صوصخم دقع ىلا
 نأ فرعي هنال تافصلاو روصلا عاوناىف هبلق بلقتي ىذلا فراعلادنع قملاو اضع مهضعب
 روصلا عيمح ىف قتلا ةفرعم صاصتخالف هتروص اهلك تادوجوملا روصو دوجولاىف ريعال
 هناف بلق هل ناك نمل ىلاعت لاق هبلق يلقتنع هتفرع» حعانلا فراعلاب رح .الاوإ امدلاف
 ةركن هبقعيالىذلا ةفرعملانمعونلا اذهو روصلاا ف قحلابلقت ملعف لاكشالاىف هبلق بلتدق
 هنوك لاح ايف ىدويشو روصلا ىف هيل نم ىأ داويشلاور لجوتلا نم :وحا,, فيسع نم ظح
 ىداقتعالان ام الالهأ اماو هدوهش نع ةقرفتلاروص هلغشي ال ثيحب عيا ماقم نيعىف ارقتسم
 اهف لسرلاو ءايبنالا اودلق نيذلا ةدلقملا مهف دوهشلاو ىل>تلا نم قحلا اوذرعي ملا نيذلا

 رابخالل نيلوأتلاو راكفالا باحصا دق نمال ىلقع ليلد بلط ريغ نم قملانع هب اوربخأ
 ةديعبلا اهتالاهحا ٍباكتتراو ةياقعلا مهنلدأ ىلع اهلمحب انيبم اذدك قحلانع ةفشاكلا ةدراولا

 زو هلعا هلابخيف هعمسيام راضحاىف دهجم نأ عف_لا ىتامل ىتْش ىنعي هلايخ ةرضحف

 سلف ىركفرظن بحاص دإق ن.وآلا نبل لارا ةرضح ىف ةلثمتملا روصلا ةدهاشم وهو

 مه وعشق عقا ولا فالخ ىلا نيعباتلا اوعد نيعوبتملا نال اوعسا نيذلا نم اوعسا نيذلا |

 هباتم راونا تاكعناف مهوعتف قدصلاو ققحلا ىلا مهوعد مهنال |
 لها نهم ديهشو تسب ىمح نهم باق بحاص "3 ا نايلزد . فيىعاق مهم

 ياك

 (هرس)

 ) جمبسلا ىقلأ وا هلوَش نودارملا مهديلقتلا قح مالسلا مهلع لسرلا اودلق نيذلاءالؤهف
 هل بقارمم هعمسي اع رضاح وهو ءاسالا ةنمنلإ ىلع ةيهلالا رامخالا هه تدروام عامسال

 / اوأربتي ملف مهلا م
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 | ءايسالا ةدقام ضعب قبالاو لعفلاب تايلجتلا كلت بحاص نوكي نأال ةبلاثلا تايلجتلاب
 | ةماشملا لاك اههاشياملب ةيرصبلا ةيؤرلا انهه دوبشلاب دارملا سيلف مكحلا اذهنع اجراخ

 | مهوعبتانبذلا مهعابتا نم نوأربتباللسرلاو مهنم اوأربتف مهيعوبتم ىلا مهتعباتم لاكن عجرو



 فر هج الدخن 0

 يف ةنيو شع سؤبنم احناماجحم يب هنيطقنع ىرذلا ىلاعلا مراطلا 7 2

 هني هلتالاملا لوسر يف ىرولا ديعتساو كلملاىف ىوتسا املق ب
 تسي ديما ىرادافو ايندز ٠ تسي دبو اج كله ريسي ىا ناهج

 هكىهارو ىشيدنا هن نازا تسيندوب هلاحال هك ىراك لجا زا لفاف ىا ىلما ٌةرخس ىا
 ىزاسن م كيم كريو ىراديم تساو ايندلغش ىريكنرب هار نادازتسينتفر ةقيقحلا ىلع
 5 عمج اند ماطح راد ذأ 2 راد داي وزا تسافقرد 0ك نيكسم ىأ

 ١ تناحو ديا رد توملا كلمات شاب ىلاع ناب ديواح ةكيزاذ عمط هح ىناكم عمم قدحتسم زاو

 ا مركو تم“ .كراغ نءاط ديا رد مهخو 2 كرا تكلاك دبارد ثراوو 2 تراغ

 ةننك تازاغ ناهز "دبا رد حشد تلقح. قابا زكا”, تكا كدر كفو تكسر نب اد

 نييبالا ءاقفر نمو نيقيلاو نيدلا ىلع نيتباثلا نمو نيظقيتملانم انلعجم نأ هناحبس هللالأسأ
 رك ذ اهفوا مهتصقنه رك ذ ايف ىا  كلذفف ناإ# نيما قالا ءادهشلاو نيّقدصلاو

 هينا ىلا“ داو 1 4 ا ة#ىرقلاكالهاو رابخالاو ريعلا نم ةروسلا هذهىف

 ايف ركفتيو رومالا نم هدهاشيام هنك هب كردي ملس بلق ىا  بلق هل ناك نا قم دن

 ةدهاشم درحمب دنع عدت ريف رفكلا وه مهرامد رادم نا ماعي كلذ هل ناك نم نافىتش اك
 اقم عتلاتلاب كفارة هير رتكك '«اجرشم ا اوافتنالا كت اعلا ززا لاو ريك ا: هزاع وينر سافل
 ماع ىأ باق هل ناك نا هلوقو كلذ رئاسو ةعاحشلاو ماعلاو حورلانم هب نيله ىلا

 باقلا ىوق نم ةوق لقعلا نال كلذولقعلاب امهنع هللاوضر سابع نبا هريسفو ىهتنا مهفو

 لادم ئذك ذا هله“ تقع ولا هين اومن“ زعل 11 نت الكلى قلما دك م دال

 باقلاب لقعي هلال لمع ىا بلق هل ناك نا ثيالاوبا لاقو لقعت ىندأ ىا نولقعت الفأ ىلاعت

 ناسنا لكل نا مولعمو بلق هل ناك نا لاق فيك ةمحقملا ةلئسالاىفو ىهتلا هنع ىنكف
 ىلاعت لاق امك هعبنو هلحم هنال لقعلا نع بلقلاب ىنك لقع باقلاب انهه دارملا نا تلق انلق

 باقنبال ناعالا ىلع رقتسم باق هلاك نا لوش خوبشلا ضعب تعمسوكيلق ىلع هلزن هاف |

 اقواتننا هدتز* ىلئتباز وات اور للكس اه( وشاكقلا بنس وو ارا مهشلا تاكل وك رثكلا

 لا تلف قاوح زا" هدفتك ناديت ]شفار ذاع هر نكون 15 لقفل تكا

 دشايت لفاغ ىنيعلا ةفرط هك ىلاعت ىادخاب دباب ىلد ارئارق ةظعوم دومرف هرس سدق

 ا ناف مماع ىرجاع قطانلا ىحولا نم هيلع ىلتبام ىلا ىا 2 عم همشلا قلاوا

 ناف عما 0 واحلا عملوا 2 ركن م هيلا ىدؤي امتع رج زييف نمالا ةءاج ىلع

 59 كلذ نا لاحلاو ىا * وهو له هلوق هب حولي مك باقلا ةءالسنودب ىدجال عملا

 هيناعم مهفيل هن دنا رضاخ "ىا دفاسشلا ىنعت دوهشلا نم 4 ديم #9 لعافلانم لاح وهف

 مر رجزييو هيهاواخإ ظعتف هقدصعي دهاشوا بئاغ ل 0 رضح ال نء نال

 ىرخا ةرابعبو ماعتملاو هيقفلا ىلاوا عماسلا ىلاتلا ىلا كسلا تقم را عقملا قدس لاق

 ظ 9 طرشب رك ذتيف ملعتلا ىلا 5 ثدحب وهف مالا ادمتسالا لع لوبجملا ماعلا ىلا
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 ”هقلاناب ةمكتلاو ”هردملا لامك ارايهلظإ تنام [نورقلا ف. هدرمتلا سوقنلا "كالا ىلا"|
 سوماقلاىفلاق # دالبلاىفاو.قنف ؟ ةميلسلاٍبواقلا هب ظعّتنو ريخلل ةلباقلا سوفنلا هب يدا
 لجلاىفقيرطلا بقنلاو اهم ربخاوا اهنعشمحم رابخالا نعو به وبس أك بهذ ضرالاىف بقت
 ىنعملاو « اهربش ردنا ندش رداصلاىفو نديدرك .اههار رد بش بقنتلا رداصملا جان ىفو
 اهلها اوربقو اهولذا ىا اوخ ودو ةزافملاعطقو بوجلاو اهفقرقلا اوءقوا ىا اهف اوقرخ

 ءافلاف توملاراذح لاحم لك ضرالا فانك اىف اولاجوا اهراطقاىفاوفرصتو مهلع اولوتساو '
 ىناثلاىلعو بيقثتلا ىلع مهمردقاو مهمرطبا مهشطب ةدش نا ىلع ةلالدلاو ببستلل لوالا ىلع
 فشكىفلاق الو بلطلاو ثحءلاو ىمالا نع ريقنتلا بقنلاو بيقتتلا لصاو بيقعتلا درجم
 سيقلا وما لاق بابسالاو رومالانع اوثحيو ريسلا اهنف اودعبأ ىا رارسالا

 يف باالاب ةمينغلا نه تيضر يع ىتحقاف الافتسقت دقلا يع

 دنتفر ىنعي اهرهشرو ديديرب ءارو نيمزرد دنتفر ناوارفو دندش رود سب ةيسرافلابو
 اوفاط ىا نمحرلا حتف ىفو ٠ دئدروا تسدب رايسب عاتمو لامو دندرك اهرفسو ترا#
 صيحيف عقو مهلوقنم هلصإو اوبَشواو نم لاح ه6 صيخحم نم له قه اهقرطىا اموشىف

 نيوماقلافو هوركمو ةدش ىلا هنع داح ىا صيخم قحلانع صاحو ةدشىف ىا صن
 سمنه صاخمو رفم نم مهل له ىا صيخحم نم له نيلئاق دالبلاىف او.قنف ىابرهملا صرح لا
 جيه ةيسرافلابو ةدئ از نهو مهل وهو رمضم هربخ ًادتبم صيحف توملانموا هباذعو هللا
 دش لزان انف' مكح هك ىلاعت ىادخ ىاضق زا ىهانباب كمزا ىهاك رك اراها" ضد
 نأ قنلادراو افنأتسم'ام الك ةلملا نوكت نأ زوجمو ء دركت ناشيا '”ىريكتسد زيج جيبه
 صالخ قح تب وع زاو دنةسرن ىنعي دنةسر كصزا جيه ان ارك ود صن مهل و

 كالهلاوه ةياغلا ناف' ةيضاملا ممالاب لحامل ثم نم !ورذحلف ةكم لح تعا :ناؤا 4 ادئدشل
 ناياس حونرب هك ىرمج دراد افو كار ٌتشادنافو ارمدا هك ىزاكزوز باذعلاوه ةياهنلاو
 ناملسرب هك كغ دراذك ورف ى ار دروا نتخا, للخر هكىلحا دراداق وتاب ديسر
 دلك تحاك وتاب انك اكابكا

 مالسلا هيلع ناهلس ريرس ٠ ماشوهاك رحس تفر دابر هن
 تفردادو شئادابكن ا كنخ ٠ تفر دابر كىديدن رخ اب

 حوت رم كلا نيكد نادم هوان درك ةاضاق سو هيلع هللا ىلص ارؤطصم ناج هك ىلكؤم

 تفه دنكت اباحم وابو درادندوس كرم دردب ىرا تدي ناولس كلمو .نوراق لامو
 زاو ديا ماحراب بالصا زادب رفس نيردبا نايمدا ا 6 قرت كنك ل را

 همهو اريز تسناتس روك ملاع همهدنوريم نيمز مكشب نيمز تشب .زاو نيمز تشب هب ماحرا
 مشج ىراد داي هاشداي دنح اك مدعي ةاينا ثا قرا روي متر كرتح ودي هم واردت توضح |١

 ىراد نينزان دنح مكشرد هك سرب زابو نأ نكفا نيمز رب ظ
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 قدا مراوعت عج ©2 ٠١١

 | انه ةذايزلا نآل“ ةنحلأ تاضرد رمال دنلل دوك وم "وعاد زينا ول ةطركلا ةيعالا و" لالا |
 | ةالص كداز هللانا مالسلا هيلع هلوقف هفالخم كلذ مزلي ىتح هيلع ديزملا سنج نم تسيل |

 ١ ريخم تسن الهنا الا ةيضرفلا هتيضقو هيلع ديزاا سنج نم انه ةدايزلا ناف رولا ضو الا |

 نا م نعاو ريك ١ ربك الا زيزعلا هللانه ةدايزلاف بوجولاب ليقف هب اموطقم نكي مل دحاولا |

 ١ نه هانوفر لاك مركلا هيدي ىلا وظفلاولا نجت وربك حولا اميركا زيه ضاؤاعافلا ١
 ْ ةلدوغ مث ةنلا معن اوسن ةفايهاذان ةنلا لهال ىل>تل هللانا ىرصبلا ندحلالاقو ةيانعو |

 | ةيؤرلا كسا م-.مهيلغ ًارط ال نيرمال مهسفناب نودتمالذا مهروصق ىلا مهودر هتكئالمل

 , اذاف مهلزانم اوفرعام مم لدت ةكئالملا ناالولف اهوفرعي ماف مهشرطىف ريخلانم داز املو

 ءام بستك ادق مهكلم عيمج نوريف نادلولاو روحلانم مهلهأ مهاقلت مهلزانم ىلا اولصو

 ارون متدز, دقلا هل .نولؤقبف”هكلم, لع ةيناذ ةضافا. م وضافأ.مههوغتو ن- اروتو االاجتوت |
 لاممجاو ءاملا نم متدزدق منأ كلذكو مهلهأ مهل لوقيف هيلع ك انكرتام ىلع الاجوءاهسو |

 لامكلاو مولعلاو لاما ةدايز ثروت اهنال ةدايزلاب ةيؤرلا ةيمست رارسا مهفاف مكيف نكي ملام |
 مهلزانم سانلا ذخأ اذا رابكلاضعب لاق مهلمع ردق ىلع اهظع اتوافت ةيؤرلاب سانلاتوافتيو |

 | ندع ةنجىف ضِا كم وهو بيثكلا ماقم ىلع هتيؤر ىلا ىلاعت قحلا مهاعدتيسا ةنخلاىف |
 ْ ككءاضو مهممح ردق ىلا نوعراسف تتم و عاد ف ةوساو رو انه دع ؟ل اياده ف لكك |

 لكف بيثكلا ف نوعمتجيف طسوتملاو 'ىطبلاو عيرسلا مهنف مهر.ةعاطيف انه مهشمو

 ىدثلا ىلا لفطلاىوهي م اهمذ ىلا لزنيالو الا ىوهم ايرورض املع هتبت ص فرعي صخش
 | هتلزتم,ريغي قشعَم نأ .مار.ولو+ردق امل .هتبسع نيعيف,لزني نأ مارول شيطانخإا ىلا .ديدخاو |

 | اقشعت معنلانم هيف ام قشعتب وهف هدصقر هلمأ ىهتنم غليدق هنا هتلزتمىفىري لب عاطتساام
 ضيختتو م1 راد تنال كلذ .ال ولو لاح نم نسخ اهدنع ىه امو نب يوك لاق اذ اهيل

 ةمدعأ هلع روصقم صخش لكف اهعن الو ةنج نكت مو

 لضاح رك د ملع ليصل + تنس رك اح شوا رظن ملعب

 ( ىبرغملا لاقو )|

 امنا 91 ولج دك ترا «تازإ < واج ا 0 سا
 ) ىدنحملا لاتو )

 رودزأ دباع وكن زيجره ٠ ارو>و تنج تسحوب ىوراب |

 | نيبمو اهزمم نرقنمو انكلها لوعفمتعقو ةيربخ ىهو انه ريثكدتل 5« انكله كو »
 | اوءذك نيذلا نورقلانه اريثكو ىا نونقملا موقلا نّزَقلا ه6 نرقنم مهابقإ# اهم امال |

 | متا هدرك كاله هك ناسك سبو ةيسرافلابو ةكم رافك مهو كموق لبق ا:كلها مهلسر

 ناشيا مه عقاو بح هك نايناهج هوركءوركو نرق لها زاؤن موقزا شيب |
 ديدوب رت مظعو توق ىورزا ه انطب هه 118 زادبدون ري تذعس «نتدعا» |

 | ةداشل هيو مكلا ةغص اهلا لل اْتنلا ةلخعا لو نوغزفو, دومتو داع نوج دسخ,ىوو. زا,



 © ١ فو تم نورشعلاو سداسلاءزجلا

 ىلاءت هللا ىلا عوجرلا امم دارملاو باقلا نم ناك اذا اللا عوجرلاو ةبانالال ةريعال ا ىل اعنا

 هللاىلا ةبانالاو ىرخا دعب ةرم 'ىثلا عوجر بونلا تادرفملاىف لاق ىضريو بح امب |

 ض رعه هير نا بدنم تلقت ةيمحنلا تاليوأتلافو لولا صالخاو ةيوتلاب هيلا عوج رلا

 ىنعم رابتعاب عملاو اهولخدا مهل لاب ليوأتب هي اهولخدا 8 ةيلكب هيلع لبقم هاوس ام
 باذعلا نم ةماللسل نيسبتل. ىا اهولخدا لعاف نم لاح وهفوذحع قلعتم هي مالسب 0 نه

 نامزلا ىلا ةراشا ه كلذ و هتكئالمو هللاةهج نم مالسبوا مقنلا لولحو ملا لاوزو

 ءاهتنا اذا ةنملاىف ءاقبلاو © دولخلا موي وه رومالا نم رك ذام اهنم_ضعب ىف عقو ىذلا دتمملا

 وه ىلا ةلاخلا ىلع هؤاهو داطتقلا ضارتعا نم "ىلا ىربت وه دولخلا بعارلا لاق ادبا ه]

 كلذو دلاوخ مايالا مهلوقك دولخلاب برعلا هفصت داسفلاو ريغتلا هذع ًاطاشام لكو اهاع

 ريغ نه اهلع ىه ىتلا ةلاخلا ىلع ءايشالا ءاَم ةنطاىف دولخلاو اهئاَس ماودلال امكم لوطل

 ةراشالا نوكت نأ ملعا هللاو دعس الو ىتفملا ىدعس لاقو اهلع داسفلاو نوكلا ضارتعا

 ناك امانث اك بلاطملا نونفنم ه6 نؤاشيام مهل 8# لوخدلا تقو ىلع ةرصتقم اهءاال ادلخت

 اهمنوؤاشيال مهماف اهوحو ةطاوللاك اده ايندلاىفاثيخ ناكام وهو هرج ةمكلا ىضتقتام ىوس

 لاحوانوؤاشبب قلعتم 6 اهيف وله هنع ىهموالاحت ةوهشن. ةنملا لهأ مصعيهللانانم قبس اك
 لهو ناك متتشام مويلاف ناك هللاءاشام اسدلا ىف متاقدق مهل لاش ىريشقلا لاق لوصوملا نه

 ىلع معنلاىف ةدايز ىا ه6 دب لم وي اندنعو * انيدلو © ناك الا: الا: ناس الا ا ند

 يتسلل اننا قس قول امنت هاف رشي بلف ىلع ا رطخ الو تينت نذاالو تاو

 ةنللا لهأب رمت باحسلا نا ليقو مهينامأ هفلبت لو هولأسي ملام هدنع نم معديزي مث اًواشام

 هللاهج و ىلا رظنلا ةدايزلا هذهنا ةفات# قرط نم يورو ا 0 هسقن نم ىلا هيلعام ىلا

 مهاطعأ الا أيش نولأسي الف ةعمح مون لك ىف نوعمتحيف ميركلا هللادجو ىلا رظنلا وه
 ند اوتار نيعالام ةنللاىف ناثيد+لاىفو ديزملا مولا ةنكلاىف ةعما مويل لاشو مهل ىو

 تاءاطرادلاهذهىف انتح.تنف هللاهصتخ !نمل رادلاهذهىف تاعاطلا ةحش' ةرخ الا رادلاىف ةنحلا

 اندر نم ل ىلا ريشي ةيمحالا تاليوأتلاؤو تادها_ثدو تاذحن ىلا لصوت تادهامو

 كرح تن ر.<نك نمر كلج لاةوز ىل ناكذإم اهلين وكي هلاكتك نمو اهل تيك ىل ناك نمل
 دارا تلق كاملا ساوورم لقا نوكي: اسدلاق ,ةدالازلا لبق ناقه رجىف .هلدز ةرخ الأ"

 ( ةدايزلاب ) ادت

 أ هللا ىلاهع وجرب ةربعلا نا ا كلك | [هفلكو أما 0 ةبان الاب بالا بسصو 4 تبدنم باه ب

 ا نعال ىلا تاماركلا عاونا نم مهتيشم تحن جردن الو مهلاس رطخ الام وهو نوؤاشيام

 | مضنينأ ةدايزلا بغارلالاقو ديم انيدلو ىلاعت لاق ىذلاديزملا نحن لوقتف روحلا مرطمتف

 | سزملا نأ راتخلا هريغ لاق اذكو ىهتنا ايندلاىف اهروصت نكميال لاوحأو ماعنا ىلا ةراشا

 | لوخدنم جس امو ةيئاذلا ةدهاشملا ىه رابكلا ضعب لاق رششب بلق ىلع رطخ الو تعمس



 ةغزاب شمشلا ىأر املف ىلاعت هلوقىف م ىبرعلا ظفللا ماكحانم امهناف هثين أتو هريك ذن نع

 ه6 باوا لكل © اذه لاقل ةنخلاىلا ةراشالا تناكواو قدص دعقمى ىلا ةراشا اذه ةيمحتلا

 ْ اسنانو ديحوتلا لا ةلوشلا نم عج الوأف هللا ىلا عاجر ىأراجلا ةداعاب نيقتملا نم لدبي

 | اسلح سان ال امهنع هللاىوضر رمع نءالاق قحلا ىلا قلخلانم اثلاثو ةعاطلا ىلا ةيصعملانم

 لعفو ىصاعملا كرس هللا ىلا عجارلا وهو ناوتلاك باواآلا تادرفااىفو رفغتسا ىح موقيف

 / كلذو عوجرلا نمبرضبوالانا عوجرلاوب والا نم, قرفلاو ةبوا ةبوتلل لبق هنمو تاريخلا
 | اب امو اباياوابوا با هريغ ىفو هيف لاش عوجرلاو ةدارا هل ىذلا ناو.لاىفالا لاّهالهنا

 نمءدهعلو ضقنلانم هتنوتل ظفاح هك ظيفح 8 ناكملاو نامزلا مماو هنم ردصمب أللاو

 نيفوصوملا نيقتمال دوعوم ةقيقملاىف وه قدص دعقم ةيمحنلا تاليوأتلاىف لاق ضفرلا
 هسافن“ ال اظفاح هاوسام ىلا ال هلاو-أ عيمج ىف هللاىلا عجارلا وهو ظيفح باواركل هلوق

 دشام لفاغ ىلاعت قح زا سفن رهرد ىنعي هللاسلطىفالا اهفرصيال هللا عم

 ساب نيزا تدنئاسر ىناطلسي ٠ سافنا ساي ىراد سايوت رك ١

 مداد ىن# تنائعز قيانزت ك2( لاح ود 'نهرذ نإ انثي"كي از

 لوا 3 تاكد عبرا ىلع ظفاح نم ثيدحلاىفو تاماهلالاو ةيباقلا تارطخلا ىا هتارطخو

  نمحرلا ىثخ # لدي دعب ل هدءبامو وهو ٠ هكره ه5 نم م اظيفح اباوا ناكزاهلا

 لاقو اهجومو ةئيسلا رك ذ دنع بلقلا جاعزنا ىناعملانيع يفو مظعت هبوشي فوخ ةيشخلا

 عبطلاىف هللانارين نم ةيشخلاو ةبوقعلانم ةماعلا ف وخلا نال ف وخلا نم قرا ةيشخلا ىطساولا

 ضيوفتلا مدعيمل ةبانالا قزر نمو ةبانالا مدعي مل ةيشخلا قزرنهو ءاملعلل نطايلا ةفاظن اف

 | مدعي ملءراكملا ىلعربصلا ق زر نمو هراكملا ىلعربصلا مدعي مياستلاو ضيوفلا قزر نمو ملستلاو

 ْ ةشخلا مهضعب نعو ءانفلام< ةييهلام مظعتلا ملالجالام< ةيشخل اعلا ل ا وامهضعب لاق و ىضرلا ل

 | لاحوه فوذحمب قلعتم :«بيغلاب# ةبوقعلا ةيشخ راهقلاورابلانهوقارفلاةيش> نمحرلا نم

 ا بئاغوهوهياقع ىشح ثيح سغلاب ةستام ة.شح ىا هردصللةفص وأهل وعقم نه واى شخ لعاف نم /

 زك ءارال نععالانع بئاغ وهوا ٠ ارواباذعو اروا هديدا' ىنعي بيع دعب تاقعلاو ا هنع |

 دهاشل بنغلا رون ىا بنغلاب رابكلا صعب لاقو ٠ داب كي وا ىا راكشا نابع ىلا |
|| 

 | هباقع مهتيشخ عم مهنأب راعشالل ةينامحرلا ناونعل ضرعتلاو هنم ىشخيف قحلا دهاوش

| 

 دروامو 3 ءاحو 00 ملالا باذعلا وه ىنادعناو ممحرلا روفغلا أ نا ىدابع 1 ا

 هللا ىلا نوكيللا ىلا ة_سوس ولا نم هبله ىلاعت هللا ىلا عجارلا وه هنع هللاىخر لهس لاقو

 | ظيفحلاو هير ىلا ِهِبلَس عجارلا باوالا ىساحملا لاقو صاوالاوتاءاطلا ىلع ظفاحلا لخفحلا

 | هياقو ال طفاش اعلا اولا لاقوز او ذخلأ هذ عجربال نا هيلا هعوجرىف هبلق ظفاحلا

 ق ةروس ! هع ٠٠١١

 | الضف هيلع لدي ظفل لابلاب رطخم نا ريغْنم ىمملاوه هيلاراشملا نا ان ريك ذتلاو ةنلا ىلا



 1و 131010995 ل العلا للا

 هروهظ ةكر ريثأتن م اناحيرو ادرو اهنارينريصتف مدقلا مدق راونأ ةيؤر نمو هتمظع لالج
 اهعبشيال سفنلانا امكف ةيناسنالا سفنلاةروص مناهج نا ىلا ةراشا ةباالاىفو ىهتنااهل

 دحاو سن ىلع امهف ديزملا باطت باذعلاراد !متروص اذكف اقلطم ديزملا باطىف ىو ىش

 عوناهيف قلأ املكف اهتاووشو اينالاىلع ةصيرح ةيناسنالا سفنلانا ىنعي ىنعملاو ظفللاك

 نءافوج لع الف تاوهشلا عاونأ نه دبرص نم له ىه لوقت تأالتما لهاهل لاّشو اهم

 تازرتلاالا غذا

 روتسزا داتفاود. ىرالاسراب * روغىارحر دك سدينشنا

 روك كاخاي دنكرب تعانقاي « اررادايلد كنن' مشج نك

 اماوهشوايندلاىلا اهجوتم ناك اذا ةملانيعوه لب هللاةبح رشق ىناسنالا صر+لانا.اضياو

 قضوا فا هذاكامنا معاف ةيحم شيا الارق هللا ىلا اهجيوتما ناكاذاز  "ضصرخلا ؟نحف
 امامرئان نكستالف ةحللا ران تلعتشا اذاو: ةحلاىف داز صرطانه صقناهو ةبحلاىف صقن |

 لوقو ضعب ىلا اهضمب ديزتو اهطخ نوكيلب ةرخ الاو ايندلا تابوت نم اف ىقاي
 تبرقىانديلادرك كيدزن فالزالا “6 ةنلا تفلزاو 8 ةيمدنلا تاليوأتلا ىف مك طق طق

 نم اهفام ىلع نوفشو فقوملانه اودهاشي ث.ي ىصاعملا و رفدكلا نع هي نيقتمال
 قلو كا ل ديعل ريغ ام نو ءاداق اهلا نوروشحم مهنأب نوح يهتف نسا نونف |

 لاحوهوا ةيفرظلا ىلع هباصتنا نوكف اهلوخد ليقاملا نورظني ثيح درعب ريغ اناكمىا

 ليلذريغزي نعو ديعبربغ بيرقوه كلوقكدبعب ريغأش ىأ ديعب ريغ امنوك لاح ىأ ةدك وم
 مهناف لوخدلا بيرق ديعب ريغو ةيؤرلا بيرق' فالزالاف دكوتلا ةلثءأنه كلذريغملا
 ةنزىلع هنوكل ربك ذتلا نوكي نأ زوو الصا بساحمالنم مهنمو اريسي اباسح نوبساح
 ناتسلاب ةنْطا ليوأتلوا ليلصلاو ريئزلاك تنؤملاو 100 ىوتسي ىذلا زدصملا |

 ةرخ الاىفمهو داسجالاب ايندلا ف مهل تبرق اهنا نيقتملا صاوخ بولق ةنجىلا ةراشأ هيو
 نم برق ةنلا نا لاّشو ٠ روضحو شعو ترشع انا تسدقت تنج (ع) بولقلاب ظ

 ىلع لبسينأب ةنطاب رقت لب لاهو نيمرحملل رشحملا ىلا لساللاب رحت رانلان اك نعقتملا |
 ةنحلا ىلا نو رشح موق فانصاةثالث مهلاّشو نيقتملا نه صاوخلا ممداربو اهلا مهريسم نيقتملا أ

 ْ | ظ |

 موقو ني مؤملاءاوع معو ارمز ةنحلا ىلا مهءر اوقلا نيذلاقيسو مهيف لاق نيذلاممو ةاشم

 اماو صاوخلا مهءالؤهو ناو.> ةروصب مهلةروصملا مهاعاط ىلع انايكر ةنلاىلا نورشح

 ديعيريغ ةنلاىأ ديعب ريغ مهنه ةنْملاب رقف نهقتملل ةنلاتفازاو مف لاقنبذلا مهف صاخلا صاخ ١
 ىا 4 ٌنودعونام اذه © ردتقم كءلم دنع. قدص دعقمىف ةنخلا قع ككل مهو موع ْ

 اودهاشام دنع ةكتالملا ةنسلأ ىلع وا هللا لبق نم مهلالوقم نيقتملا انانل 0

 ةراسشاوا ربخلا ريك ذتل ركذتلاو فال زالاوا باوآلا اذهوا دهاشملا اذه اهميمنو ا
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 ا ىلحتلا تعم الع مدقلا رهق تاوطس لاقثا عضيوللا قوشلان م اهلاح هناححس |

 ْ ل ةعاسل كلت ىف نيسنهجلابواقىف .بيط برو ”ىبئالك هللاةمظع دنع ريصت و ةمظعلا ْ



 قف هروس هت ©11١5

 1 راثلانم عسواةنكلا ناو 207 مع امه ولع ن . ناذع طرتشاامو اهلخ 325 الع نأالاا هل ظ

 رالاو هر :يااطحت ران 0 اهلو هطن ؟كتانإف ضرالاو تاومسلا اهضرع ناف كشالاب ا

 كلت نم قيضلا اذه نياف ةّساثلا 2ك وكلا كللف هةر 01 ىرطق ريع ىذلاطخلاردق اهض رع

 ةنخلاىفاضيا ىتبي هتاربخلا ف دروف ىهلالا صاصتخالا تانج عاستالا اذه ببسو ةعسلا
 يدا يا هم دقأ مق نمجرلا عضينأوهو مههاه رمعإل ميعتلل اةاخ هللا قاخيف حل اهقام رم

 لزئاامهنا همر نش ريبكلا ىلعلاهللمكلاف صاصتخالا تانجىفالا كلذ سيلو هيطعي دوجو |
 ةفاطل كلذف باذعلاق وف ايادع مهاب دز ىلاعتهل وو اماو ةصاخ مهلامعا ىلعالا راثلالهأ

 ةدم ءاضقن ادعي رانلا سفن ىف هتمحرو هلضف نم رانلالهالدبال“ نولضملاةمتالا مه ةصوصخم ظ

 ةلازأب مهحراوج دلختتف رانلا سفنىف مال الاب ساسحالا نودقفيف لمعلا نامزا ةنزاوم

 | هللامهطعيةفثاط متو نويحنالو اهف نوتومي الف امن» نيجراخم اوسيلذا امنه ساسحلا حورلا

 مهدولح حجضنو مئانلا هاريام ليه الاخ اميعل لئعللو باذعلا نعي ددملاةئزاوم ءاضشق ادعل

 رانلاىف نونوكيف مهقحىف رانلا دوم مال الا نودقش ليدبتلاو جضنلا نامزف اهردخ

 مهنادبا ىف رانلا هلعفت اب نوسحالف ةتاماابف هللامهتامأف اهلهأ نم تسبلو اهتلخد ىتلا ةءالاك

 لماكلاناسن الا ريقفلا لوش هتمحرو هللا لضف نم اذهوهحب ىف ملسم هركذ هلامكب ثيدحلا

 كلذ نايس و ةنيلا 'ىلتمت ةيناثلاب و منهح ”ىلتم ىلوالاب و لاما مدقو لالجلا مدق نامدق

 رسلاوحورلال ها ماَقهةنلاو لالخلا مدق رهظماهلا ىنعيسفنلاو ةعيبطلا لها ماقم مهجَنا
 نه باقلاو فارعالا نيب ة.سامل بلقلا لها ماتم فارعالا و لاما مدق رهظم اهنا تعب
 رمسلاو حورلا نيبو سفنلا و ةعببطلا نيب خزرب تالا ناك رانلاو ةنلا نيب ماقه هيأ ثيم

 ةقوعإلاةلالخدال ىهف ةئناضع ةوثد ءاقنوةداخ ور :ةباتح ءاقن لماكلا ناينللو

 هب أدعي هللا ”المنق ةيرصخعلا اقل ةقلعتملا ةسفالاو ةيعببطلا هبروص ىف لاو حوارا

 طقطق لوم تح اهاه الميف ةيقيلا كلت نم هتاالج هاشم رهظي ىنعب ةيقبلا هذه مهج

 دارملاوهو دب لم نم لهل وش مهج نامل لماكلا ناسنالإا ند ىلحتلا اذه رهظب+ ماداق

 مهبحصي الام لمكلا روص ن.ملاعلا اذهىف قايلاوه مهج ىف عوض ولامدقلانا 0

 ناينالاّنم,ماهلقلاناف ةفيطل ةفرَش ةيساّنمل مدقلاب "قابلا “كلذ نع نيكو ةنناتللاةأتنلا ف ٠
 ١ ةيلانبنالا ةزويكلا| ولطم ماضعأ رخآ "ل رمتملا هارون كل كف كوم ةءاشفاأ اللا

 ةروص رخا ةأشنلاهذهو ةيلا_نالا ةقيقحلا ةروص قلطاءاضعالاك اهعمجحأب ملاعلاروصنال

 | اضنالاوو: نقب ارءاضحالاك جنا تلقعلا اهلك ر وصلا كتاق "تاو" ةناتشإلا سلا رطل
 ملاعلا كلذ بساام ملاعلكىفو ةنلا بسانبام ةنملاىف هنماعاو الماك اناسنا عسنالةنهلانا

 مهج تاخواو لاوف الب نايت الا هزع ملاعلا كلذ ىقام ثيح نم قحلا نم ملاعلا كلذ هيعدتسإامو

 خشلالاقو اضيا ىهتلا ثيدحلاىف روكذملا راجلا مده ةراشالاه لاو تأالتمادبو قيسنملهنم

 يارب اذاق» ةنللا: هنا, :قاتشناك هللا ىلإ قاتقتل ميكا "ناببلإ تننا ضق "لقلا ناجرور

 م( عسا  ةه - نايبلا حور )



 هج ١١ 2 نوريشملاو قيداقلادرملا

 راخالا نا مك رانلل هللا مدق مهف راّرتشالا نع مهم دق نيذلا ىا همدق اف ةزعلابر عض ىح

 لاقاكىهتنا دب زملابلط نعاهفكي سمعا اهب ايىا عمقلاو عدرلل لثهمدقلا عضووأ ةنحلا ىلا همدق |

 ةناهاط وسرت و ريج نءاهم رضي مهضعب لاقو فكلاو عدرال لثمى ثلا ىلءمدقلا عضومولعلا رحبىف

 هيلع اغلا وهام ضقان هنالرب رهمزلاب سيلباباذعةماعو ررهمزلاورخاىتلود نيب نورمتسيو
 تعضو لوقت اك امتروس نيكستو اهعفد نع ةيانك اهعضو كلل٠ نبا لاقو هتقلخ لصاىف |

 ىضع ىلع ىتمحر تقيسهلوةىف ههدقام ىا همدق ىشاوكلاىفو هنرهقاذا نالف ىلع ىلحر

 سانلا نم ةعام هن راعتسا نك دارخلان ةريثكا ةعاب ويضم ناك ناووه و سانلا نم ٍْ

 هيفانخفتف لاقاك امظعت هللاىلا اهفاضا هناقواخخ ضعب مدق هيدارملا لود نم مهنمو ةديعبريغ |

 مدام لك ىلعىا مداومد“ اك يدق عمجج مدقلا ىب اعملا نععىفو ليربج خفانلا ناكو انحورنم

 ىورو ايندلاىف مدا ىن اومدقاموق ىا فاقلارسكب همدق ىورو رانلا ىلا مهمدق موقوا

 نيصاعلا ىنعي مهر دنع قدص مدقمهل نيذلا همدق لأ هم دق لل قو سانلا نم ةعابلا وجو نحر ا

 اذه ضايع ىضاقلالاق مهحلهللامهقلخم موقلمسا مدقلالاق نه مهنهو ىهتناديحوتلا لها نع

 نوث راهاهأ نا لقت و مهج ىفةيلاخ ىتيتةنْلالعأ نكامازا ههجو لعا تالبوأتلا رهظا
 زانلا لجأ. نكامأ ةنكلا لحأ:'ترئاك ءاشي نم“ .هتبتقس ؛ضصتخم هللا نا مهللاشو خوك اهالا“ كالت. ١

 ىلاعتهلوق معان نع اذهو ءاشي نم هتمحرب صتخم هللا نا مهالامو مهلامعأ ةنجريغ ةنملا ىف

 نافاهف مهعضيو اونذعل ةنحلا هباواخ دول جا نص ىلع املخ هللا قلخسف ىضع ىلع ىتحر تقيس ا

 لاقواهبف نهلك بيذعتالاهؤلم دوعوملا انلق بيذعتلا روصتب ىنأف رانلا مهجا م مئالاذاتلق

 هللا ناف هللا نه ىميلا صاصتخا ناذدعالو ىهلا صاصتخا تاكرد رانااىف سل راكالا ضع

 نووبذعمارانلا كعأو ا كيم هتمحزرج, طتخم هلا انريخلااكءانقيي ود "هتمتقتن"نطتخلا د هنااظق انفلمعام |

 لهالف صاصتخالا تانجىف مهلامعأ ريغب و مهلامعأب نومعني ةنملا لهأ و ريغال مهلامعأب
 صاصتخاالا تانج ةصاخ مهلو لامعالا محج ةواقشلا له الاك لامجالا هن> تان ثالثةداعسلا

 ثروت ىتلا ةنملا كلت ىلاعت لاق اكةنجلا اولخدول رانلا له'ال تناكىّتلا ىهو ثاريملا تانجو

 هلةقيقْلاهذه نش دجوبوا مدعااىف ءاقيلا هلنوكينأن كمي هنوك ىلةهناف ىلهالاهناكمال كلذو

 نكلوكالذل نولباق متأ ىا نيعمحا 5م ادهل ءاش ولو ىلاعت لاق باذعلا لوبقو ةمعنلا لوق |
 رانلال ها لشوملو كلك بقع٠الوءسمأ الدارالف ةئيشملا :دشنو معلا قاسو ةقلكلا

 هناحبسلضف مومميةمحرلا بسن اذهو راثلااولخدول ةنملا لعأ نكامأ رانلا نم نون منا
 اهلخدول ىتلا نك امالاىهو ةلاخ نك اهأ اهنف ىتَم اذهلو مهلامعابالا رانلاىف لزت نع لزم

 هلوق وهو اوبذعل ةنلا هباولخدول جازم ىلع اهورهعياتلخ هللا قلخبف اهورمت ةنحلا لها

 لهاهل لوب ىلاعت هناف بح ىبسح ىا طق طق لوقتف همدقايف رابجلا عضيف مالسلاهيلع

 طرتشااش اه ولم كس ةدحاو لكل رانلاو هنحعال لاق دقو دن مم نه له لوشو تلا

 ( امهل )



 ع حسم دعس

 ق ةروس ه<© ١١١

 ققحت ىلع ثيداحالا تلد دقو ايدلأىف فروعتامفال+ ىلع اهلجوا اهلك ةرخ الا روماو
 اهرجو رششحلا موب سانلاىلع اهمولو !مرفزنمىور اك زاولا ىلالودءلل هجو الف ةقيقحلا
 اهنا ىلع لدي امن كلذ ومو هل: ًاقظا' كرون ناف ندد ايرج اهلاوقو لسالتسلابب ةيكتتاللا

 .نيلمتشملا نيرادلاب فدكف ةقيقلاىف ةايحلا كلت اهل تادامْاق لطم ناف اهك ارداو ةيقيقحلا

 لاؤسمهضعب لاقو ناويملا ىهل ةرخ الا رادلاناو ةبيرغلا لاعفالاو ةبيحعلا نوؤشلا ىلع

 ىنعملاريوصت دوصقملانا ىنعي اهرما ليوم ليبختلاو ليثعلا جاهم ىلع ام ىج باوجو

 ىلع اهلاحم تلد اضياو كلذ تلاقل ةقطان ىهو كلذ اهل ليقول ثبحب ىهف هنديسو بلقلاىف
 مهلوقك قطنلا

 يب  ىفطب تأالمدق اديور الهه يي ىنطق لاقو ضوحلا /التما ب

 جوف دعب اجوف سانلاو ةنلا اعف حرطب اهراطقاو اهفارطا دعاتو اهعاستا عم اها ىنعي

 ىو ريرقتلا ىنعم ىلع ماهفتسالاف اهيف دازإ الو 'ىث اهعسيال ثيحم ريصتو مه 'ىتع ىتح
 ترصو كدوعومىف لصحو تأالتما دق ىا 'ىث هيف دازب عضوم ىدنع لهو ىا ديزملا

 لثمملا ىدملاف + تيم :شراحيتك ارو دازو مايصعتو دي شال ةسرافلاب زمنا عسأال 0

 لاؤسال ريرقت لاؤس هءافنيهلاىىأو ىوذختا سانللتلق تنا أىلاعت هلوةكوهو ءالتمالاوه
 اراد انل قبام ىا اراد ليقع انل قب له ةكم حتف مون مالسلا هيلع هلوقكو ماهفتسا
 مهركتتو مهن دايز بلطت ا اك ءاسيلا ويوانكلا نع ليطلب يلا ةرزكا ناروتو

 ٠ ملاىف ىقلت قع اف قليام نال ةقيقحلاىف ةدايزلل ءاءدتسا لاؤسلا نوكي نأ زوجيو

 ىنعملا نوكي نأ زوجيو ٠ دوشرب ان داتسرف ىون رفاك ركيد ىلاعت قحو نك ىندايز ىنعي
 اذه تلق ناف ةدايز عضومو غراف لح دعب اهفو اهلخدب نم اهلخدب ثيحب ةعسلا نه اما

 لوشو اهف ىتلي منهج لازت ال كتردحا و درو تاق منهج ن'الم ال ىلاعت هلوق فلاخم

 ءالتمالا لصصحيف ىنعي ضعب ىلا اهضمب ىوزيف همدق اذ رابلا عضن ىتح ديزمنم له

 ةفلاخلا عقد هيو

 ديكو ا ناكرك اء حج ريغ.« دمك اووك ةوتياارىخ  مهقرؤملا

 ىسح ىبسح ىأا طق طق لوقتف همدق شرعلا بروا ةزعلا بر اهذ عضي ىتح ةياورىفو

 ءالتمالا ةياغنم عمجمو مضي ىا لوهجلا ءاس ىلع ةمدعملا ىازلاب ىوزيو هلوق ٠ كننعو

 6 ةنلا لماتف مهتكسدف اقلخ اهل هللا“ تي تح لضف ةنطاىف لازب الو ثيدحلا رخاو

 تجاحت مالسلا هيلع هللا لوسر لاقلاق هنع هللاىضر ةربره ىلا ةياورىفو رارسالا فشك ىف
 ءافعضالا ىنلخ ديال ىلاش ةْلا تلاقو نربحتماو نريكتملا ا رانلا تلاقف رانلاو ةنذلا

 راثال لاقو ىدابعنم ءاشانه كب محرأ ىتمحرتنأ امنا ةنحلل ىلاعآ هللالاقف مهطقسو سانلا

 ميماف نانا اماف اهؤلم امكنم ةدجاو كلور ىذارعنم:ءاعنا نم [كبنييتغلا لاذع كنب اعا
 كلاانهف طق طق لوقتف هلجر اهف هللا عضي ىتح ىلع الف ديزم نمله لق اهنف نوقلي

 ا سو.ءاقلا قو ءاقلخ اهلهللا ىنِف ةنطلااماوادحا هَملخ نم هللاماظيال ء ضعب ىلااهضعب ىوزي و ىلتع ا



 أ
|| 

 «<«# ١١ © نورمشعلاو سداسلاءزجلا

 ررقتام ىلع لظب سيل بن ذريغب مهميذعت نا عم ملظلاب هنعربرعتلاو مهلبق نه بتناك رعب دلل تدتعابا ١

 ةراوصإ هز وصتس "كلذ نع ىلاعت.. هتغازن لاك نايبلا طر فماملظ هنوك نءالْضف.ةنسسلا لعأة ادعو نم

 ريغب بيذعتلا ندرك ذامزاربأب ىنعملا اذهديك تل ةغلابملا ةغيصوملظلا نمنع هرودص لبحتسنإان

 مالظو هدبعل ملاظ نالف مهلوقنم ديتعلا .ةيعمج ةناعرل ىف ليقو ماظل يف ةغلاملا ضرغمىف بنذ

 هنم لاحما لظلا زاوج ةرارعلا ىهاظنم مهش مهضعب لاقو افيكال اك ةفلابم اهنا ىلع هديبعل
 نيققحملانءريثك هراتخاام ىلع باوجلاو ةيمالظلا وهىذلا ديقلا ىلع طلسم ىئلا اذا ىلاعت

 ملاظب سيل هلصا نا ىنعي بوذنب انام هلوقىف اك ديقلا ىلعال ىننلا ىلع ةطلسم ةغلامملا نا

 هنع ىنم مظلانا قلع تالق ةعجار ةغلابلا تناكف ةغلاملا ةغيص ىلا هيفن م لَه 2

 مث هيفف نود ملاظ ينفض نأ ةعلادلا ةصخط ىلع الخاد ىنلا لعجواو افعاضم 0 م انقت

 لافتا قدم قل هنم مزايالو ىلاعت هنعىف وام مظلا فعض نا ىنعملا ناكل ىنألا هيلع نعد

 الف ىدابع ىلع هتمرحو ىسفن ىلع م 1 تمرح ىنا ىلاعت هلال وهب اتلطم ملظلا نع هزم

 كءاشلا ضعب نعو ىربع ارصان 7 ملظ نه ىلع ىضغ دتشا ىلاعت هللالوشو اوملاظت

 ناكو هتملظ ف يعض ةوعدو هتنعأ مولظم ةوعد ىرخالا اريقحأ م امادحا اوجرا نانوعد

 طضاؤأ ولالا نيسرملا هتسردم ةيلطل .تارص هسفنب ناحتمالا دنقرمسب ناطلسلا نديدنم

 ارذح لضاف” الان ناحتمالل سردملا ريغ لودعلانم ةريثك ةعام نيبعت دعب ىتادأو

 (ىدعسخبشلالاق)نيدلاىف رفكلا لب ق نم نيدعت_.ملا نيب ةسرلا ف فيلا دعي ناكو فلا نم

 ىرتهك ناشيو> نمشد نكم ٠ ىرتهم ىرب ادرف هك اوخوج

 كنناذ ادك نا رهش دريكي .٠ تنطاس نب اونا ىرانتكلا نوح 31

 لاو انزل زال ومو (كاادال و تةنلكإ ف عالاؤخت لاقت ىلاغت "هللا نادل( زانت ةيدالا ق أو

 ةنملا لأ لكَ وي ولو اهلهأ نم رانللو اهاهأ نم ةنحلل ديالف ىلاعت هلوق لدس الف

 نينءؤملل رق» ىهف لاما راد ةنطا نال ةمكحلل افلاخخ ناكل ةنطاىف رانلا لهأو رائلاىف

 رقم نبقتلاو ةدجلا فاصوالا رقم بلقلا نا: اك نيرفاكلل رق ىهف لالحلاراد رانلاو

 ناعَمتميال :ةيلظلاو# راونلا نال" يلقلا ةنج نيفنلا نغأ للخيال“ ااذأو ةمهدلا قاظوالا

 © لون ف موب ركذلا هن أش نم لك لمشيو كموقل دمعاب رك ذا ىا « موب 8 فرعاف

 ىلا نع *# تأالتما له # ةاصعلل هللانحبسو باذعلاراد 6 مهل ه# ةمظعلا نم انل ام

 اهؤلم امكنم ةدحاو لكل هلوقو منهج نأالم ال هلوق وهو كتدعوام كتفوا لهو كيف

 عسب هيينتلاو هباذع لهال عيرقتلاو هدعو قيقحتو هربخ قيدصتل هللانه لاؤلا اذهف

 نم له لاؤسلا قفو باوجلا نوكيلو ابدأت ماهفتسالاب ةببح مهج ه لوقتو ف ءدابع

 الوعفم نوكيف دازب نموا ديحلاك اردصم نوكيف سنالاو نا نم ةدايز نم ىا « ديزم

 رصقبام لاوهالاو لاو>الانم نوكي ىا رخؤم ردقمل افرظ موب نوكي نأ زوو عيبملاك
 اهمهضعب لاقف الوا ةقيقحلا ىلع اهله باوجلاو باطخلاناىف سانلا فلتخاو لاقملا هنع

 | ردق 'ىش لك ىلع ةللازاف راتخملا وهو حراوجلا قطني اك كلذب هللا اهقطنف ةقيقحلا ىلع
 ( روماو )



 | ملاظلاف ماصتخالا نال مهن ايف ملاظلاىف نينمؤملا قف نومصتخم مكبر دنع ةمايقلا موب |
 قيفوتلا رهظف م قنا راثالع 0 قمل كلذ نا هلوق اماو 0 اذهو عومشل |

 دعولاف قح ديعولاو دعولا لاق ثدح ىنعملا اذهىف 62 هللا ىضر ذاعم ن ىحب ندسحاو |

 هةقد هلال دحلا ءاق ناو افع ءاش ناف اولعفف مكيذعأف اف < اولفتال لاو دانعلا ىلع هقح |

 أ قحىف هديعو زحف هن ملل نأ رفغب ال ىلاعت هللاف مجول روفع هنالمركلاو وقعلا اهالواو |

 اموىا 8 دي..علل ءال مالظبان أ ام وف الب ن .5 اياودللا انافاع هلحمىف روك ذم رخآ مالك قئاقحلا

 قلانه ه# دعب لالضىف هي تاذلابوه # ناك نكلو وف نايصعلاىف دحلا ا وهو

 لحام: تود انقاو قللت يزل لا وقفل 1 :ةيئما الا رت ناو ا

 | متملعو 57 حص دقو اومصتخمال ىنعم ىلع ىمنال لياعت اف لاح ةلماو ةلطابلا ريذاعملاب ْ

 | صيصخم ىلعلدب وفعلا لئالدناف ليدش رسل ملا ةيعاد باسال نس ذملا ضع نع وفعلاو |

 لاق م هلعشال م اريخ دعي نأ فاخلا امتاو الضفو امرك كلذ ىرتلي

 قة ه<©2 © ٠٠١

 ىلاعت هلوق ىفاك ءالاورسق ريغ نه هللا ةوعدلاو ءاوغالاب هيلع هتنعأف هنع متجاربأل ليو
 | امنا ناطيشلا ءاوغا ناف كلذو ىلممجتساف مكتوعد نأالا ناطلس نم مكيلع ىلناكامو

 نك نمل قاج ةياذهلا تناك ولا (قك» ةباطنهلا يم ىلإ ةلذمل و !لاوطسرلانا اها 1341و

 لك لضال هبلاةلالضاا تناك ولو ءىبث ةلالضلا نم هل سياو نيم سلبا ااو ضرالاىف نه

 هللالاق اذاف لبق أك ه5 لاق ف ءاشينم ىدهبو ءاشينم لضي هللانكلو ضرالاىفنم
 | فقومىف ىا 6 ىدل اومصتخمال » ىلاعت لاق للقف ايندلاىف هل ضيقملا هناطيشو مدأ نال

 ا مكنا مث هلوق اماو رافكلىف باطخلا اذه مهضعب لاق كلذىف ةدئافالذا ءازطلاو باسحلا

 0 نافل 5 د اق عع ينكر قدم

 نيعمجأ نم كعب نمو. كنم مهج ن"الم*ال ننلبال تلق ثيح ديعولاب كلا تمدق ىتا

 | حصل اذكه ىنمملا ردق امناو تقولا اذهىف ماصتخالل هجوالف قحلا نع نيضرعم هومتعبتاف

 | ايندلاىف ديعولا مدت نيب ةنراقم الو ةبجاو نامزلاف اهمذل ايلا ةيراقم نافذ الاخ هلَح

 أ هي للوقلا دب امال مدت ىتع مده ناكع ةيالمتتلا ةدي وج ءايلاو ةرك لاق ءاكتعألاَو

 | هل لدبمال لزالاف هتيضق ىذلاوه تقولاىف رهظي اف ديعولاو دءولاىف ىلوق ريغبال ىا

 | ىناودلا لالجلا لاق مهتحيىف همومم ىلع ديعولاف رافكلا قحف صصخم الو ىنعي ديعولا

 | دعولاىفال ىلاعت هللاىلع زاج ديعولا ف فاخلا نا ىلا ءاملعلا ضعب بهذ دضعلا حرشىف

 نمو هرج وهف اباوث هلمحىلع دحال دعو نم مالسلا هيلع لاق ثيح ةهنسلا تدرو اذهو

 | هلشال من : !اريشاندسي نأ اقلحرالو_ انعاضشتالا ب ّزَملاو راخلاباَوهفااناقع هلبع رع دعا

 5 ىدعوم زحلنمو ىداعيا لاح 7 هدعوواهةدعوا اذا ىلاو 5

 د.عولاو هللا ند ءاقولاب ىلوانهو 6 ميس أكد اولعف اذا مهأ نوض هللا ىلع دانعلا ىح

 لمالو نينؤملا قحو .ءديعو ففلخ نأ, زوجي _ءاستي نكي كلذ: نوذامارفشاو نيكرتشلا



 <62 ٠؟: 5 نورشعلاو سداسلاءزجلا

 ١ نفكلا لغ عبط واكل نال كى المال لا ىلع مط زا اهاريغاو أ ةاكز ةص.رؤر هقرقح نع |

 ] لاه ةطعلادضعتملاو مهسبو هيب قرع رحل لشن نأ را سنجل عانمواداسلا ىلع عبط دي هلو

 يالا ناف مالسالاريخلاب دارملالبقو ينم ناكمهنمو ةيااىفلاقي دقو لب ئاعانمو عنام لجر

 ريخم هعفنأ مل هيف مكتم لخد نم لوس ناكو هنم هبخا ىت عنم امل ةريغملازب ديلولاف تلزن |
 86 بي 00 هله" الا داعم قحلل طختم ملاظ ىا قحلا ةزواحم ءادتعالا 7 دّيعم 9 ع

 مهم لقو ةسرلاىف عقوم ىا بيرو كش ىذ ىنمع ةيسل ةغيص هوهف هد ىفو هللاىف كام

 باذعلاىف ءايقلافإ هلوقءربخ طرشلا ىنعمم نمضتم أدتبم ه6 رخآ اهلاهللاعم لعج ىذلا
 تافصللءاقلالانأب راعشالل ءافلاو ديكو تللرب ركتءايقلأف هلوقو رافك لكنم لدءواهديدشلا
 لوقبف ملكتي رانلان« اقنع هللاثعب ذا باسحلا نورظتنب سانلا اب ثيدحلا فو ةروك ذملا

 طقاياكسانلا نممهطقايف دينعرابجو قح ريب لتق نعورخآ اهلا هللاعم اهد نمي ةثالث ترما

 لبق ىا رانلا نم قذع جرخم ىرانفلل ةحنافااريسف ىفو مهج ران ىف مهريصب مث بحلا ربطلا
 علطملا لوهل ٍبولقلا تعدصتو فوملا دتشاو قرعلا مهمجأ دق فوقو سانلاو باسحلا

 ةثالثب مكتم تلكو ىلا فقوملالهأ اي لوش حييصف ناسلو نانيع هلقئالخلا ىلع فرشا اذاف

 مسمسلا بح رئ اطل طقلي كف وفصلا نيب نم مهطقابف دينعرايج لكب تلكو ىناتاسم ثالث كلذو

 هللاىذا نمي تلكو ىلا فقوملا لهألي اناث ءادن ىدان فقوملاىف مهن ادحا كرتي مل اذاف
 اثلاثىدان ادحا مهنم كرتي مل اذاف قئالخلا نيب مسمسلاب ح رئاطلا طقاباك مهطقلبف هلوسرو

 نوروصينءذلا محو ريواصتلا لها طقللف هللا قاخك قام بهذ نع تلكاوأ نو فتقوم لا لهأأب

 ااوناكأو نوح امد نوبت ةلاوقا واو مانصالا نوروصي نبذلاو روصلا كلت ديعتل سئانكلا

 طقلياك فوفصأا نيب نم مهطقاف هللانود نم اهودبعيا راخالاو باثخالا مهل نوت
 نودصبالنيذلا نوروصملا مهفو سانلا قبو مهر خآ نع هللا هذخأ اذافمسملابح رئاطلا |

 داو مف اتا اَودسلو ابن ئض نا وارأ اف داؤختفتلا اهنغا الألي ات انااا عزل والت |

 ةبالاىفو مهملأ دق قرعلاو مههللالعذام نورظتني هللاءاشام نوفقيف نيروصملا ف ربخلا ف
 صرخ ابامثدلا بلطي بذع هللا ءءن رخا نيهلا امههلعداواتهدعغ َّش اتالاو“ئ ءهلاىلا“ةرانشا

 ) ه رمش سدق راطعلا لاق ( ةلفغلاو

 ا هَ لصاح سك ار لابرغ 0 دوش ىف تادعل ريس هناك مدح

 ىباثلاو همالك لكس و هسارق نم ناسنالل باطخ كوالا نالواو ريغل 7 هلد رق لاق 0

 || تاويل كلذك و 'ةتنعطأ امتاز: هلوق: اوهاو كالا لأ فق ربع نأ ةباجيس' هللا تطاخ قانثتشا
 | دخاو قس: ىلع لكلا ها ىدلا ل..ةلا لدسام :كلذكو ىدل اومصتخمال لاقودوبواو رغب

 هككدنهاو> نوج ( قشاكلالاق ) رفاكلل ضيقملا ناطيشلا لاق ىا نا رقلاناهر 1

 مسح تك غ1 ل7

 1 دوب طل_بفه نمرود هك ت ب هانك هجا رم يوك نك كفا خزود رد ار رفاك

 كارد, !ناؤتلاو !كوانلاة عا غأ !كذو ١ .هةكبل ”تكتنذكع اذن اسارغ اخ ازوتو  داذلك

 نايغطلاىف هتفقوأموايغاط هتلعجام ىا «6هتيفطأ امهام راكورب ىاد6انمر له اومصتخمال هلوق
 تحس

 ( وهو )



 قيرطلا نع احنتم هوعدب 0 هللاءاشام زاحف دمحم ايرمس لاقف ليربجاي هذهام لاف

 مالسلالوااي كيلع مالسلااولاقو هيلع اومافةعامج م مالسلا هيلع هن 1 دم اي ملف كوش

 ن* قس لو ايئدلافزوحعلا اما ليربج لاق مثدرف مالسلاملع ددرا ليربج لاقفرخا اي كيلع

 ىذلاماو:ةرخ الاول ايندلا كتنا راتخال اهتيجأولاما زوحعلا كلت رمت نه قئبامألإ ايندلا

 نيفراعلا ضعب لاق مالاسلا مهم ءاعىىسعو ىبسومهو ميهارباف كلع اوملسنيذلاامأاو س دابأف كاعد

 ءامدعسلا مع ىدتقيل ءايبنالاهللا قلخف ديعسلا ن٠ ىتشلاو بيلا نمو  ءلاهء زعل سيلباهللا قاخ

 رانلا ىلع ناسمسسو الد” نييلباق امه "قررفلا_رهظيو ءايقشالا, ةلءئدتقيلا : نينلبا [ىلخو

 نيدلاباهورتشاف نيدلاك رت لاق اهمثام ىلف نب رفاكل اىنع اهضىععاملو اينردلا هتعاضبو فالخلاو

 امدلا كلر الو نيدلا كرت ممولق ىف اود مل امف نويعارلاو اهعاوضرعأو نودهازلا اهكرتو

 مهعمس ةوطعأف انهر ىنوطعا سلبا لاقف ىهام رظن» ىتح اهنم ةقاذع انطعا هل اول ةف

 مهراصيأو مهعمس نال اهتيز ةدهاشمو اهرابخا عامسا ايندلا بابرأ بحي اذإو مهراصيأو

 اورصس لو ايندلا بيع داهزلا نما وعمتلاف : نعم ا ةقاذملا مهاطعأف سلبادنع نهر

 مهضعب لاقو مصيو ىمعي ”ىشلا كبح لق كلذلف اهعاتمو اهفراخز اونسحتسا لب اهحأانق

 عار متغلل نكي + بئذلا الول هلال هظفحو ىلوملا ةياعر فنكىف نمؤمانوكلل سلبا هللا قلخ
 دي مهج ىفايقل او ةتبةمضعلا وافعل هناااإأسنةوادعلا ىلعهءعيطو ثيبخوةماظ ن ه«سلب اهللا قلخ و

 نيفدولل عماجلا كلملاوهودحاولوا رانلا ةنزخ نم نيكل وأديمشلاو قئاسلل ىلاعتهّللا نم باطخ

 تكا و لعفلاة ل“ لعافلا ةينش' ليزنت ىلع رانلا نزاخوا

 كوالا لمفلا اللصتم ننالا ريمضةروص ىلع لوالا لعفاا لعافو هلعاش ىلا م ىناثلا لمفلا

 ىرق هنادديؤيو فقولا ىرحي لسولا ٠ :انردحإ لع ديك[ ليلا نوي رعي لدي فالالانا ىلعوا

 فقولا ىلع فلالاببتكتف افلأ ى اقنت نولا ىلعفقواذا هناف نعفسنل لث. ةفيفخلا نوللاب نيقلأ

 نانمئارفسلاىفناوعالا قدا ملا مهم لجرلا قفا افك! (برغلا نآود رخآ هحوو

 نينئالاباطخ دحاولا اوطاخ ىتح ادعسأوافقوىىحاصو ىليلخ اولوهب نأ مهتسلأىف ثكف

 سدقلا ؤرما لاق اك

 بذعملا داؤفاا تاجاح ىصَقتل ٠ بدنج مبا لخ: ىنارم ىليلخ

 بنطت :نإوب اًبيط اهب تدجيو_» اراقؤاظر تمحي الك ا م

 دحاح ملاو عئلابرفكلا ىف غلام لك هيرافك لك ف ىناثلا يملا ىف دحوو لوالا تدبلاف ىنثف

 قحلل دباع» 4 دينع 0 رفكلا ىلع هريع لماح رفاك لك لقو ناعالا نع ضرعم دي>وتلاب

 ىدسلا لاقو ةعاطلانع فرحنم ةداتق لاقو رفكلا حبقا دانعلاو هدححبف قا فرعي

 اذك ى ءدنع مهلوقن م هن "اك هدنع اع بحعموأ قلحلاىف ضرتعلا مظع وهو دنعلا نم قتشم

 دونءلاو هدنع اع ىهابتملا دياعملاو هدنع اب بخملا ديئملا تادرفملا ىف لاقو ىباعملا نيع فاك

 أ لاملل عنملاريثك هك ريخلل عانم وه هءاقراع هدريو قحلانع لع ىا دصقلان اعدل ىذلا

 قيرطلا بنح ىلع ع 1 جارعملا را مالسلا هلع ىلا نا ( ىور ) راجلارهقو

 ق ةروس هج 07م هج
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 < فهن راك' 2 نورشعملاو سداسا اء زا

 | قيام ةيهالل انينكش قاعي لاق" ةلاهجال ارمتطا نقو كل دك ءاغغل نأ اك هوحتو انو
 ا سشتقيةحو ىنيب هئباعم ىدوت هدونش هح ه ابار تلفعو لَيَخ نجع ءوبوت ةديدزا 0

 7 ديدح مويلا رصصبف 2 هنم هاخرخا قا رقلا ء جلاب ءاركلا قو .٠ قدكف كاردا

 راصيالل عئاملالاوز زل اسدلاىف هدعتشستو ه هركشت تنك ام رصبن ست « تسزعت ةيسرافلابو دفان ىا

 ديد نينا رو نك اذا كلذو ضامو مراص نال ويدي دح نال لاهو مهفلا كيد دعو رظنلا

 ةدامشلا ةيادلا ىفهيلعسلاغلاف ةداهشلاو س.غلا ىملاه نم قلخ ناو ناسن الانا ىلا ةراشا ةياالاىفو

 لزعمم وهو هسانجا فالت> | عم ساو حملا ملاعلا ةرعاظلا ساوجلاب ىربف ىسلا ماعلا ىو

 روس اديدح هرمصإ لعجيف هن ريصل رمصل نع هن اطغ هللا ف شكي نم سانلا نش ىلا ملاعكاردا نع

 هن ريصل رصكل نع هللا م ثكي ند مهو ةداعسلا لها ند نونم وما محو هر ردخو هدر

 ةواقثلا لهأ نم راذكلا مهو اهناعا اف عفسال موب ةمايقلا مون
 و 59000 و 5 .

 ىدما كين تفرد هك فك وح ٠ ىدب نورس هزادازا تقر ترك

 7 زارف ددرك هيونرد هكانك ٠ زاب حاصرد ىتنيوج وشارف
 تك اناثازا هور سا ادرفاك ٠ ف1 زاننا دياب درخاب نون

3 

 . ف :

 - ببيع كا

 انيَش تددزاام ءاطغلا فشك ول هنع هللاىذر ىلع نهم ٌؤااريما تاك نهو
 ديابىم نان ١ نيقيب ٠ متسناد محجو دلخ لاح

 ديازفوت ُءرذ نيش نا ٠ دنريكربهنايءزا باجح رك
 مهناف ايندلاىف فشكللا ىلهال لصاح ةرخ الاف را>جلا لهال لصاحلا نيقبلا نيع نا ىنعا
 لكولاحلاىف نانملاىف مهئاكف قو اوءاطف رادلاهذهىف نيقلا نيع ىلا نيَقلا ملع نم اوقرت

 بححلا مه راصصبا نع لوزي رالالدأ نأونهو ماع رس ىلا ةراثا هبفو ديزالاءوب مهل مون
 نوريف ةريثذ اباقحا مهطاونو مهرهاوظ قارتحا دعب كلذو نا.ءلاو نيقيلا نع ةعااملا |

 قاووجالااوا للفحل ارازنقلل قبال ةييفاازادلا ةةقاوا نوقرافلا اوامر لاف ر اقر كاذذا
 ىلع عطقلاب سح قويا كيا اكفكد قمذلا -نيطق ىلا ةاوتنلا لا ةئرتالا ليسداورلفل ا ىلع
 ره 0 و 8: لقلب لاف ماكو برش لك 1 اطنازافلا ل سال قنا نك وف تل و اذوض
 ىفو ىدنعام اذه ىا هيديتع ىدلاماذهؤجهيلا !ريشمهل ضيقملا ناطيشلا ىنءد ٠ وانيدسمح
 ىنءيهب لكوملا كالملا لاق لبقو ىلالضاو ىتا وغاب اهل هنأيهدق مهل ديت ىرودقمو ىتكلم
 انيناعتا ١232 ,ةكوعكت اانهيرراعر ىاتككسا نع ظلام ربما ايف سازكد ىالت ىاقلا بقول

 َت ةكرق هايس نال هناتسح ا -١و ناميالا لها نم دعلا ناك ناف ضرعلل

 تلطح نا انور رثكر كان لات عسا قالا هتاتكم ناتكت ظل نرانلاو وفكتلا .علحأ خرم ناك اناث

 فروج ت2 اق ار اد رانلا ل دا اخماد. اوقات ىاضومي تانك واو :اهتفص/[داتتف ةفاؤضاولا

 رانلا ىلاوعدب هناف ناكمو نامز لكىف هناوعا ىلا ت تفتليالو ناط.شلا عطيالن ] لقاعلا ىلمف
 ا اممم

 ( رهقو )

 ١ ايكفك وكلا ةاسخ لق انت ينعون رصبأ و مع عم ميش لوك اذهوكءفنسال نكلو

 را لاو ىدللا ديديعرزلاو اة ثرح نم هفن ىف قذاح لكل لاش من
 | ديدح وهلاقيفدي دا

 ال ل ع دع داتا تمم صفو ٠ 230 طخ عم هجم مح 8 2



 ق ةروس عج >*5 ٠١

 | توملا نم :شانلارثبكا. اذيتسيال اعاو ةتؤملا:تازركسا دمحم .لعا نوع هللا لوعإ مالا |

 | ةوينلاروسب كردت امنا اهعوقولبق ءايشالاناف لهما نم مهلع بلغ ال هنازركسو: هلاوحأ قو

 توملانم ءايلوالاو ءاسنالا فوخ مظع كلذلو ةيالولاو

 5 عندا لوط ا - زعكتشا هاد نداي د

 #ي # اعلا: قرودِص ربقلاو 5 «ةتغل قدا تولبا
 ( ظفاحلا لاق )

 تسزيورب جانو ىردلكارت نشا عر هك زب :ناسفا# ناو تلبس ةئاوز يدار روس

 توملا تسر ىهاوم زينون تسر كصزا نيكي لا ىانفان مدأ دهع زا هكدرعاوجىا نادب

 هبراش سانلا لكو ساك

 ثمنا قاتنشهؤ هارت ا خوجب تكا لص من: + لوو كم :هداتسوه وجر كياور مدنك وو نات

 هيلع ليفارسا خفانلاو روشنلاو ثعبلا ةخفن ىهو ةيباثلا ةخفنلا ىه ه روصلاىف خفنووإل |

 فاضملا فذح ىلع خفنلا كلذ تقو ىا ه# كلذ # روصلاىف مالكلا قيس دقو مالسلا |

 عوقوموبوأ ديدهلا ديعولاو هقيقحمو امندلاىف عقاولاديعولا زاحما مولا كل هك ديعولا موب هج ا

 اضيا دعولا مولا هنأ عم رك ذلإب ديعولا صيصخم و دوعوملا باذعلا نع ةرامع هيا ىلع ديعولا |

 رشح ةضصرعأإ زور نارد دبأ ىو ص تءاجو © ةوفكللا لاح ناس ”ىئد اذلو هلي وممل ا

 لكنم ةيلاللا ىلع بصنلا هلم كلا ه6 اهعم هه ةرجافااو ةربلا سوفنلا ن٠ هم سفن لك ©

 فاتخا ناو ديمشو قئاس »8 سوفنلا لك لق هنأك ةفرعملا مكىف وهام ىلا هتفاضال |
 ىلإ قو اهدحأ قاكلت اهب يامال سوفا ةفالتخا يشحن ع ذاوعلاو قولا ةفك

 ىلا هما سررفاكلا, قوش ارازيسالا كفك والقوات اياكم حااظز رح ةلازو نا قلا

 ١ هتعاطب هل دهشلا دهشلو ةنكلا ىلا ندّؤملا قئاسلا قوسيو هتيصعع هياع د.هشلا 4فشاؤاراثلا

 اهريغوا دهبشو قئاس هلوقىف هللا[ هرك ذ ناذللا اه ايندلاىف ناناكلا ناكلملا لهو ىهتنا

 اهقوسيكلم اهعم لق هناك نيفصولانيب عماج كله اهعموا نمحرلا حتفيف اك فالخ هف ظ

 ةقيقحلا ىلا رظنأا ىا قحلا اهديبشو قحلا اهقئاس ىطساولا لاقو اهلعوا اهل دهشيو |

 ْ فوقولا نم ناسكألا عنع ىنعم ةلفغلا د اذه نم م ةلفغىف تنك دقل © ةرخآ الاو امدلاىف

 مو هل لاه ىنعملاو اقكاَ طظفحتأا ةلف نم ىرتعي وهم تادرفملا ىفو رومالا ة هقيفح ىهىلع |

 اذه نم 'ةلفغىف .ايندلا ف :نضخحتشلا: اسأ. تنك انقلوكرعلا,تقودوا ظؤشنلاب تق ونوانةجاقلا ١

 امهنع هللاوضر سابع نبا لاقو مويلا كب لزانلا اذهنه نمحرلا ستفىفو هلث !وغو مويلا ا
 نمام هنا امل كلذب لكلا باطخو ديهشلاو ىقأاسلانم ىا ىباعملا نيعىفو رفكلا ةبقاط نم

 | رابتعاىلع ءاتلا رسكب تنك ”ىرقو رفاكلل ب اطخلا لمقو ةرخ' الانه ام ةلفغ هلوالا دحا |

 6 كءاطغ كنع 9 انمفرو انلزا ىا ه« انفشكف 8 ةيل الا تاباطخلا اذكو سفنلا ثسنأت |

 | كامهمالاو .ةلفغلا وهو. داعملا رومال..ىطغملا باححلا .ءاطغلو كرصن؛ ىلع ناك :ىذلا |

 ١ ىلا قوف لعام ءاطغلا .تادرفملاف لاق اهلع رظنلارصقو اه ةفلالاو تاسوسحلاىف |



 ه2 نورسملاو سداسلاءّرطا

 غلوب دق بركلانال هتدش عم هحايصوتيملا توص مطقتي امناو هناسلىفو هيلقىف هتوق ءاقبل |
 ةحراح لك فءضاو ةوق لك دهف ندبلا ىنعا هنم عض وم لك ىلع بلغو هلق ىلع دعاصتو هيف

 ١ نيذللاوكلملا ىري تح تومي تيم نمام هنا انغلب هبه نب بهولات ةثاغتسالا ةوق هل كرتي لف
 أ اتلجأدق ريخ ساحب برف اريخ هللائلا زج الاق ريخم امهبح ناف ايندلاىف هلمع ناظفحم اءاك
 ظ انتسلجادق رش نسلم برف ارش هللا لا زجالاق ءوسلجر ناكناو اننرضحادق لاص لمفا

 ادبا ايندلا ىلا عجربال مث تدلارصب صخشب ىذلاكلذف لاق انتعمسادق ءوس مالك برو
 ( ىدعس خيبشلا لاق ) '
 تشو دهاوخ ونار كلم تسد هك ٠ تشزوبد ُهدوهرف تسغإرد ْ

 تيك ايان دنسيوت ناك اب هك ٠ تيك ايانولهجزاىراد اور
 ١ هللعيتغقج جلع :ةكناللا نيامفرق ةزدو 31 للق اى وككلللإ ضال نك تيلي ءبفشك هاروت |
| 

 تناك ناز ةنسح ةروص ىلع مءارب ةنسح هلامعا تناك ناف هلامعا قئاقح ىهروص ىلع ىا

 ا

 | اهحبقو لامجالا نسح بسح ةتوافت« حبقلاو نسحلا بتارم مل ةحببق روص ىلعف ةئيس |
 ىنلا نم ناكامالا مهملاع نم هيلا نوزيحءام ىلع رشبلا مهاربإل ةيكتالاللف يعادل هيزسغو
 فرشا اذا ةيمحنلا تالي وأتلا ىفو ةيلصالا هتروص ىلع نيترم ليربج ةيؤرنم مالسلا هيلع

 نيشاالو«ؤوخ تقولا كلذف دادزب نم مف ان مهلاوحأف اندلا نم جورخلا ىلع سانلا

 هلمت و هلق هيلع ظفحو هعور نكسف هجورخ لبق فشاكإ نه مههوحورلا ناهذ دنعالاهلاح

 مهضعب لوه ءانعم ىقو مهمهو مهنه و سويعو ا لكشس اريغووم لهه ىلع حورألا مق اليم ءوءروضح

 * ماركلا تومب ىوهلا ءادتباو * ىلق وشحىوهلاف تما انزال ع

 | ىلع هدخ عضو ةافولا هترضح امل هريس سدق ىلحلا رداقلادبع ديسلا نا رابكلا ضعب لاق ظ
 | ىذلا لالدالا ماقم نأب هسفن ىلع دهشف باحججف هنع انك ىذلا قحلا هه اذه لاقو ضرالا

 | ىلعت امو توملادنع هلاح هللامكو توملادنع هل رهظ ىذلا هلاح ىلا ةبسنلاب صقن هيف ناك
 نوه ضرمىف مظع بارطضا هذخا نبدلا ديمح انالوم نا ىكحام اذه سكعو لامكلا ١
 ا

 | دوجومريغ كلذو بلقلا لاوحأو بلقلا انه نويلطي لاقف كفراعمو كمولع نبا هل ليقف

 | ةياغىف ةلحرلا ةلاح ىؤر مث ةيلاع تالك مهضعبل ( ىورو ) ةهملا كلتْنم بارا ةالاف اندنع

 ضرملالاح رقتسيال فاكتلاب لص لا ىمالا نال كلذو تاق.ةحتلا هلع سهذ دقو شوشتلا
 | نا ىوردقو ةيهلاو ضيقلا ماممىف ضعبلا لقتنا اذإف حورلا ةقرافم لاح تفيكف ءرهلاو

 ىعمسن اذهلام لاقو ىب مهضعلو نولماعلا لمعياف اذه لثم لاقو توملادنع كه مهضعب

 كنظ اف اذكع لاوحالا بابرا لاح ناك اذاف كلذ دنع ىلاعت هللاىلحت دارأو انرمع لوط
 كافل نيظتدفلا/ كاز الوت لااا للملعب ثوملا تاركلل .ناةااولاق هدقاو ع يغاهلا رتل
 | كلي ةبغلل عماسلاو ران نم ضيراقم ههافش ضرقت باتغملاف توملا دنع اهحبقو امسح
 | رهظي كلذ لك ديعلا لامعا رخآ ىلا كلذ موقزلا هل مدَس مارحلالك اومهج ران ا
 ظ | هيلع ناكو هحور ضيق اهرخآ دنعف ةركس دعب ةركس اهزوجم تيلاف توملا ت !نكلسا دنع

 ( مالسلا)



 (نمؤملا دنع سفن ضيق يف تددرام ) حاورالا نوضسش نيذلا ىتكئالم تددرام ىنعي لادلا

 مهل لوقأ مث نالف حور اوضبقا لوقأ نأب نينهؤملا حاورا ضيقف مايا ىديدرت لثم ىا |

 نأبأ اعلا مدعل نيئيشلا نيب ريحتتلا وهو ددرتلا ناك املو تددر"اه خسنلا ضعب قو وا ا

 0 ايف تفقوتام ىنعي فقوتلا وهو هاهتنم ىلع لمح ىلاعت ةلاوحال احم امها حاصالا

 تاماركلاو معلا ن هه _تةدغاام هءرأو هيف فقونا ىتاف نمّؤملا سنن ضبقىف ىنقون لثم

 كدقارت فيس لاق نمع فاّئدتسا # توملا هركي له ىناقل ىلا اقوش توملاىلا هبلق لي يَ

 ناو." نءؤملابهعركي تعكف: فاناتلعملا نمل :لصوما هتف تونا ازال كول[ دخلا هيداوأ

 توملانم د.ءلل ا ةيوعص نه هقحاي اع هاذا ىأ ( هيءاسم ركام

 تلاح هك دنج ه رارسالا فششك ىف لاق كالملا نبال قراشملا-رشىف اذك سفن لكل ردقمدناال

 تسودزاو دشاب زان وزع همهم نطابردلاح ناردنا اراتسود نك ديا ىع بعص ضاظب كم

 (توملانهؤملا ةفحن ) هتفك اعز: ماللاهيلعاعصم دبا ىتعلخ ىتءاسره ردو ىتحار هحن ره

 برح نهاربب هكدبد ارردب م هللا ىضر ىلع نب نيح قاسأرتف# هل سدر أ قدص بحاص جه

 طق ما/تولا نع مح كوبا ىلاسام تفك قلع نتيراخلا'ئزاذه نسل تفنكا دزكس

 هلفاداقل بح نم تسال: كيب تراشنو تاليا لوحدك نو تناك لس: ةرفش ادا وق دصوفلع اكول

 ىقفرلا تسدرد هزياداسر لاسدون هب ىور# هنع هللاوضر رمساي نب رامع هءاقل هللاسحا

 ىترمش اينو ماعط زاون' توق رخآ دوب هتفك اروا مالسلا هيلع ىاعصم ىديزرل ىيستسدو

 ىت رش؛هداتفاأ ىئ وزب .يتدنشلوو, هتف تسدرد هزيندوب رضاح رامت نيفص ٍيرح رددشاب ريش

 تيرا ت ل زاد ززور زواج هك ىنطص» هكذع دم] شدايديداد ىوب ريش ىحدق تساوخ كا

 ( ىوتثملاىفو ) هيز>و ادم هبحالاىتان مولا تفكيمو تفر شدو ديشكب تبرش نا
 ناف_سوب مسأ نوحمه شوخو مرت ٠ نافراعاب لجا داب نيتجمح
 قر و دوب تح هلي وك نوح ادا, !د:نانتق ارمهارإا شقرا

 ناك دوك, . نبا, نامذانطشد) نئياهز ور هءتناطد انكر دملا# لازال لاا رقت

 زوكش ابآر دياعبعرا لوقوع واب نتج )و روك عص نا ديدن شوخ بأ ةكنوج
 لاق نايلادنع توملا كالم ىاوواتوملا امش ناكل ىونألا بحاص نعو

 نه ناطلس ترضح رد كيب ٠ نم. .ناج را نشيارب رش
 ن٠ امذجي كلءو ىنثلا همدقنه سفنلا بذي كله ةكئالملا نم ةعبرا توملادنع لزني اولاق

 فيارطا قم امونذح ف ىرسلا هدب نم. امد كلمو ئعلا هدب ن٠ امذجم كلهو ىرسلا همدق

 رجافلا اماو ءاقسلانم ةرطقلا لال_فا لف“ عييطملا نهؤملا سفنو عياصالا سؤرو نانبلا |

 جرم سفن ناكر كودي ت ام دق هاطبنا ن انوع ل راتلا فوصلان . كلا( عوق لسن

 تاركا هذه دوجو عم تلق ناف امهنيب وهو ضرالا ىلع تقرطنا ءايسلا نأكوةربا نق ن

 حسيصيو بو رضملا ثيغتسي اعا.تلق ءريغو :برضلا نم ملأ هءنم حيلك تملا سلا
 زلط هاك يمد هوا تى يلا 5
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 ديدشتي ( هلعاف انا 'ىثىف تددر امو ) ىمدقلا ثيدحلاىفو ىتفملا ىدعس هلاق راجفلا ىف



 < ا١ا4١م هج نورشءلاو سداسلا ءزجا

 ةراعتسا توملا لعج مل اا لقعلاب ةبهاذلا هرو .تولا.ةيغلر ةرافتدا ةوكشلا «# قحلاب

 | اهعوقو نع ربعو ةيقيقحتلا ةراعتسالل ىعدأ ماقملا نال الب هل ةركسلا تايثا مث ةيانكلاب
 شيلا ؟ ان أدق لبق ك ترضحو تمأدق اهن' اك ىتح اهءارتقا ةياغو اهققحت اناذبا ىضاملاب
 خيزوملاةركسا,ت رضحب ىنع'او نيخساب, لوس لادا كلاوق ىف 5 ,ةيدعتلل انا٠ءانلاو_هناتثا ,برقئا

 ىذلا,صالا ةقيقح هلقع ىلع بلغتو هاشغآ ثدي نارك_لاك ناسنالا لعجم ىتلا هندش ىا

 ةشبالملل: ماو واقشو تيملا ةداغس خم لاخلا .ةاجوو مالا ةقيقحوا هلسرو .هللاناتك هب. قطن

 ةرمجا ةياغلاو ةمكحلابو !سمالا ةيقحم ىا قحلاب ةسيتلم ىا نهدلاب تينت ىلاعت هلوقف ىتلاك
 هللاوضر رمح ىف الجر نا ( ىكحو ) تح وه ىذلا هللاعأب ترضحو تنأ مهضعب لاقو
 تغلف هنعي هللا ضر .نمع هبسحف.ءرأ ماع ,ديشأوب قحلا مركب او .ةتفلا_ تجا ىلا, لاقف هنغ
 دلولاو لاملابحم هنال لاق كلذ ميك لاقف املظ هتسح رمجاي لاقف هنع هللاىضر ايلع هتصق
 توملاةركستءاجو ىلاعت لاق قأاوهوتوملا هركيو ةئتف مدالواو مكلاوما امنا ىلاعت لاق
 تيملل لاق ىا ه6 كلذ » رمع كاهل ىلع الول رمع لاتف هربمل دحاو للانأب دهشيو قحلاب
 ةلودوم 4 ام هه ناسناي توملاكلذ ةكتالم لوقتوا لاقلا ناسلب نكي مل ناولاخلا ناسلب

 ديم هنع داح ن٠ 4 ديم © هلوش قاعتم 3 هم 2 امندلاىف 5 تاكو العذل رجالا ا

 هوركم |رواو اع ديسرائعو_ قا ص ةيسرافلابو هثم بزهعو لع ا هنع لامماذا]!ديح

 اونوكت ملوا هلوق ىف م ايندلا ةاحلا كتب ٍبيسب كللع لزنيال هلا بسحن لب ٠ ىتشاديه

 ةنسلاب واراهفسورالهجبو !نيشاورا رطب يقلب مها ىلإ لاوؤنم مكلام لق نم ممسقأأ

 ةلاخلا هذه ىلا امن. لاقتنالاب مك فا اوثدحم ملو اديعب متلعاو اديشم مش ثيح لاحلا

 ناطخلاف ةيويندلا ظوظحلاب عتقلا نم هيلع 2 امم لاوز نم. مكلام مكنا متلنظ مكن أكف

 نم درف لكل ةلماش توملانع ةرفنلا ناف تافتلالا قيرط ىلع مدقتملا ناسنالل ةيالاىف

 توملانم :ةشغ ركبابا تذخاتلاق اهنا اهنع .هللاىضر ةشئانعىورام هدضغيو. اعنطءدارفا
 كلم هيلع تكف

 رب  قارهم هنا امون ديال يب اعلقم هعمد لازءالْثه بيب

 دج اهنمز» .تاكميامت كادوا :توملا»ةركس ةتءايعلب الاف دنع ”هنلا عير: كتبا قافإأف

 نيبو قيبىف ىفوت مالو هيلع هللاىبص هللالوسر نأ ىلع هللا ل نهنا تلاق اهنا ىورامو أ[

 ركب ىنا نب نمحرلا دبع لخدو هنوم دنع هّشرو قير نيب عمح هللازاو ىرحتو ىرحس
 كاوسلا بح هنا تفرعوهيلارظتي. هتنأرفةللالوئنرا ةدنئسه:اناو كاوس هديبو ىلع .هنعهللاىضر |
 نأ هسأرب راشأف كل هنيلأ تلقف هلع دتشاف هلوانتف مأ نار هسارب راعافرفل, دبا كتلقف |

 لوقيوههجو ام حسميف ءاملاف هدي لخدي لع ءام ايف ةوكر هيدي نيبو' ءيمأف هتنياف عل |
 ٠ هديتلامو ضبق ىتح ىلعالا قيفرلا ىف لوش لعجف هديبصأ مث تاركستوملل ناةللاالاهلاال
 مالكلا نال مهاظلاوه اذهو :رجافلل باطخل او حلا ىلا ةراشالا نوكت نافاشكلاىف زوجو

 | توملا ةركس تءاجو ف ىهتلا مهف اقرفتم ىصاعملا لع نوكيف مهنم ليلقلاالا كيواسم نم |
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 ١ ىذلاف نيف“ ناف ةظفحو اياتك دافكللل انا لع لام ةي'الا' ىالطاو ةاكتالاق اك ةضرفلا
 ْ بتكي هلاثنع ىذلا هل لاش تانسح مهل نكي و نكد عا يالا ةلعاوعا تناك

 | روضح ةدئافو نيفراعلا ناتسبىف مك بتكي مل ناو كلذ ىلع ادهاش نوكيو هبحاص نذاب
 | هدبعب لكو ىلاعتو كرابت هللازا ثيدحلاىفو لابلاب اللا وهو ناعيالا لاما نيعلاٍبحاص
 | نالفتامدق هلمع نابتكي هب الكو ناذللا ناكاملا لاق تاماذاف هلمع نايتكي نيكلم نمؤملا
 : قءافن ال وقلق نوحي“ قكمالال نع ةهءاولع قاتم جاتا هلال وتفاياتتلا»]1ذيلطنت 11 قكأك

 ضعبلاق ةمايقلا مون ىلاىدبعل كلذ ابتكاو ىتاللهو ىناربكف ىدبع ريق ىلع اموق لوقيف
 ايندلاىفمهلامعا بلاغب مهروبق ىف لمعي نم مهتمهنمىلاعت هللاقلخت نم خزربلا لهانم رابكلا

 / هرسسدق ىنامملا تايثل عقو اك خزربلا رخآ ىلا لمعلا كلذ باون هدبعل ىلاعت هللا بتكيو

 كلذكوهتمهنمقولخم وه اعاو وه هنا اوظفىلصي هتروص ىلع اصخش هربقف اودجومهناف
 مهدجالاثم ىؤر اذاف ةظقيلاو مونلاىف ايندلا لهال خزاربلا لهأ روصفف ةلبختملا تالاثملا

 ذيفنتل هثروص ىلع ىلاعت هللاهماقأ لاثء اماو ىلولا كلذ ةمهنم ىلاعت هللاهقلخ كلم اما وهف |
 اماو ادبا هنم جورخ اهلام خزربلاىف ءالوالا حاورأف اهريغو سانلا مع آوح نم هللاءاشام

 صهاوخلا باتك ىف اك ةرخ الاو ايندلادوجو ىلع ةفرشم اهناف مالسلا مملع ءايبنالا حاورا

 هنايخ ةباحصلا ضعب برض هنا امهنع هللاوضر سابع ننا نع ىورام كلذنهو ىنارعشلل

 هريخأف مالسلاهيلغىنلا ىنأف كلملا ةروس أره ناسنا هيف اذاف ربق هنأ رعشيال وهو ربق ىلع

 ريقفلا لوق ٠ زومرلا لحىف اكربقلابادعنم هين“ ةيجنملا ىه ةعئاملا ىه مالسلا هيلع لاقف
 هللاوضر قورافلاو قيدصلاك ضرالاف فوطي حاورالا ضعب نا ىلع لدب نانانالا كعب

 ىدهملانا اضياو رمعو ركب ابا ضرالاىف نرززو ىلذا مالسلا هيلع هلوق هللا راشا ام امهنع
 ةماالا هده 3 نيصخش ةيناحورو ةقيكلا باحصا بحيصتسي جرخ اذا هنع هللاوضر

 | روهشلاوىلابللاو مايالا ضع ىف روبقلان ٠ حاورالا ضعب جوتزخ :تاباوّرلاف رهشادق اضياو
 ريشي ةيمحنلا تاليوأتلاىفو ىلاعت هللادنع مللاو كلذ لك لوأي نأالا روفغلا كاملا َنْدأ
 ضرا ملو ةئيدرلا هلاعفو ةميمذلا هلاصخم ىنءا ديعب نوكيو هيلا ىبرق ردق فرعي ملنم نا

 هناكرح لَه بتكي ديتع ببقر هندلالا لوق نم. ظفلبام نيتقر هيلع :لكوا هببقر نوك أ نأب
 تناكناو ةينارون هتباتك ”ىجنة فاص هتينو ةبعرش هناكرح تناك نافهللق ةفيحص ىلع هتيندادمو
 ْ ضي انه نف ةيئافن امرا انك يع ةيناايشةكااوعت يبو ةضاؤخ |ةدايط م اكزج

 دحاو لك ىلع لعجذا هداع ق>ىف هتبانع لاك ىلا ةراشا اضيا هيفو هوجو دوستو هوجو

 دحاو و هني نع دحاوف ادعاق ناك اذا راهلاوىلبللاب هوظفحيل نيب رقملا ةكئالملانم نيسيقر
 رخاو ه.دينيب دحاوف ايشام ناك اذاو همدقنعدحاو و هسأرنع دحاوف مان اذاو هلامثنع

 لك تاريخلا بتكي ىذلالب لاهو راهلاب نانثاو دحاو لكل ىللبالاب نانثا اهلاَغو هفاخ
 ةعاطلا دوهش رثكيل ىمالاب ناك ىذلاوه موب لك ةلزلاو رشلا بتكي ىذلاو نارخا موب
 0 مسي الث ناوحلا نانا مور لك “ةينضملا نيكي اونلاقون] ناهز ةلطملا اكو ت02
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 6١< نورشعلاو سدءاسا ازملا

 ١ كرو مل 21 ل طبل ايف هع نشل لداكرز ةقلتا ارومالا قوبتكلال جف 01
 نس> نم ثيدحلاىفوناسالا ظفح نم ديالف ةلاحخلا .ذهىفكحضلا اذكو عاما دنع مالكلا
 هني الام هكر .ءرملا/ مالا

 ىنكيم را نك راتفك ةفرص ٠ ىنكيم رز ةفرصزا ىملابا
 مايلرد دوب هديدنسي غش ٠ ماكريز نابز تست تحلص»

 راهلا ةكئالم دعصتف رصعلا مكعم نولصي راهنلا ةكئالمو ىلإللا كف العنا عدلا قو

 ' ليلا ةكئالمدعصتقحبصلانولصيو راهنلا ةكتالملزن رحفلا ناك اذاذ لبالاةكئالم ثكعو
 ةفيحصلا وأ ىف هلآ ىرفاظفحلام هللاىلا ناعفرب :نيظفاحإ:نمامؤ :زابلا ةكئال تكمنو
 ١ ةفيحصلا ىفرط نيبام ىدبعل ترفغدق ىلا اودبشا ةكئئالمل لاقالا اريخ اهرخآ ىفو اريخ
 / ىهو ةففخلا ءاثلا حتفو رسكلاب ةئل عمج مكتاثل اوفظن ثيدحلاىفو رارسالا كك
 نينسلا نيب ةليلقلا ةمحللا رومعلاو اهتبانم ىهو نانسالا نودو نان-الاقوف ىتلا ةمحللا

 ةروسىف ىطرقلا ريسفتىف م هي اندنع لاق ديتع ببقر هيدلالا لوق نه ظفليام هلوقىف / ريخلاىف ( ىورو) هيب اندنع نيكلملا دعقمو ناءرقلا قيرط هنال ناكملا ىذأتيو ةحم ارلا
 اف عمتجم اهرهظ ىلع ىتلادقعلاو عباصالا لصافم ىهو مكججارب اون ثيدحلاىفو ةرقبلا
 لك ةدقع رهظ وهو امهن» ءارلا نوكسو مهجلاو ءاباا ىتمضب ةمجرب اهدحاو خسولا نم
 امكلذو بجحاور اهعمجو ةجار ىمس نيتدقعلا نيب امو ةمح رب ىمس ةدقعلا رهظف لصفم

 هل ناف ماهمالا الا بجار ثالثو ناتمحرب عبصا لكذف عباصالا ة.صق وهو اهرهظ ىلب

 بناو ةرشيلاو ءاملانيب نردلا لوو ةبانملاهيف ىتيفنرديالثل هتيقاتب صاف نيتتجارو ةمحرب
 ىبنلاىلع مالسلا هلع ليربج أطبا لاق دهاجم نعو رهطتنأ ىلا نمحرلا ةكئال» هبرشتال
 متلأو مكيلا فنيكو لاق ليربجاي ك-سيحام ماللا هيلع هل لاقف هانأ مث مالسلا هيلع
 أرق مث نوك اتق الو مكجارب نوقتتالو مكبراوثن ٠ نوذخأت الو مرافظا نوصقنال
 مكهاوفا اوقن مالسلاهيلع لق ىوبنلا ربا ىفو راربالا ةنيقسيف اك كير لمعي الا لزيت اهو
 سيلوناسللا امهماقو قيرلا امهداد» ناو نيذفاحلا نيءركلا نيكلاملا ساجم اهئاف لالخلاب
 هللاسيلأ مالسالاةمح مامالا لاق مكحلا ةلّثاىفاك نانسالانيب ماعطلا اياَش ن٠ سماىث امهماع
 ىراعالا اينجالو لئاقنء نع لاقف هات سو. هت ىلا لو>دلانع ثدحلاو تنحخلا عنم

 ردك نسا و6 نو كف حابم را املا مم نورهطملاالا هسعال ىلاعت لقو للبس
 هتبحصو فيرمشلا هرك ذو زيزعلاهللا ةءدخ ىلا ىعدي ن٠ عم ةبشااو تححسلا ةساحو مارحلا

 تاحامااىفباقلا ركفىلاوخا ةيدمحملا رارسالاىف مكادبا كلؤنوكيال الك هناحبس ةرهاطلا |

 غولو فييكف هب ءوضولا علم ءاملا كلا ريغ اذا مارحلا ريبادت فيكف ةملظ هل ثدحي
 سدقملات اه ىلع اكلم هللازا ثيدحلاىفوىزوملا نبا جرفلا ىنال بون ذلا قايردىف م« تبلكلا |

 لدعلاو ةلفانلا فرصلاف لدعالو فرص هنم لبقب ملامارح لكنه لك الأ ةليأ لك ىدانب
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 | اقرغتسم ريصيو قحلا ةيلج هل فشكتي نا وه لوصولا اماو لوصولل دعتسيل هنطاب ةيفصتب
 هلك نوكف ءاوس هل مهالف همه ىلا رظأ ناو هللالا فرعي الف هتفرعم ىلا رظنناف ه

 قالخالاب يذهب هنطابو ةداععلابم رهاظ رمعل هسف ىلا كلذ ىفتفتلال اهوةدهاشم هلكبالوغشم

 هنأك نوكيف هل درجت و ةلكلاب هسفن نع خاب نأةيابللا امتاوةثآ دبلا هو ةراهط كلذ لكو
 ه6 نايقلت!ىتاتبذا 8 هللاهح ر يلازغلا مامالل ىنسحلا ءامسالا حرشىف م لوصولاوهكنذو وه

 لعفلا ىنعمنم برقأىف اوا هقالطا ىلع لا نحو هلوق ءاقبل ىلوا وهو ركذاب بوصنم
 ىخا ىعاالامىلاهملَعْ لود [كفنطلا هنا اقعماو ةباتكللاو ظفحلاب تلا "دخلا ولتلاو

 ناكلملاىا ناظيفملا ذخأيو نقلتيو قلتي نيح بيرق لكن» ناسنالا ىلا برقأ وهو هنم
 امهظافحتسا نعىنَع ىلاعت هن أب ناذياىناثلا هجولا ىلع ىا هيفو:ه. ظفاتامناسنالاب نالكوملا

 نطرعو .دسلا لالنعالا !ةطغخ و انيكك كلةراتأو امهلع نم ام هملع ةطاحال

 اريخ هلاوحا ليصافتب ىلاعت هتطاحأب هماع عم كلذب دبعلا ٍلعو دابشالا موش موب امهفئاخص
 | دعقم نا مالسلا هيلع هنعو تاتسحلا ىف ةغرلاو تائيسلا نءفكلاىف هل فطالا ةدايز نم
 ىحتستال كنيعيال امف ىرجم تنأو اهدادم كشرو امهملق كناسلو كيتنن' ىلع كبكلم

 نوعلطم هيلابرقأ انا ىنمه ىلع برقلل انام نيكلملا تت نوكي نأ زوجدقو امهنءالوهللانه
 هبفو حراوملا فرشأ وه * نيعلانع إف هب نواكوه انتبتكو انتظفح نال هلامعا ىلع

 ىأ ديعق نيعلا بناج نع ىا دمعت نيمما لباق» وه هي لامثلانعو ف ةماتلا ةوقلا

 ١ ليعفلا قلطي ليقوهيلعىاثلاال ةلالدإل والا فذ ىنعمو اظفا سلاجملا ىنمعع سلملاك دعاق»

 هب مرام 0 لوقنم ظفلبام ع ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو هلوقىف امددتمللاَو دحاولا ىلع

 وا كيدزن ركم 6 هيدل الاه مالكلاو ةملكلانم معا لوقلاو رشوا ريخ نم هيفنم
 الاو هنيعب نيعلط بحاص وهف اريخ ناك ناف هشكيو كلذ هلوق بقري كلم بقر

 رضاح وهف رشلاوا ريخلانم هب ىمأام ةباتكل ايهم دعمىا # ديتع ه لامثلا بحاص وهف
 دارفالاو + دسيون لاحلاىف هدامآ ديتع دوب ىناب هديدو ىنابهكت بيقر ةيسرافلابو ناك امنا
 ضوفامل بيقر امهنمالك نا امل هنع ردصام ىلع:ام» امهفوقو عم نادبتع ناببقر لقي مل ثدح
 تاينال رك ذلاب لوقلا صيصختو ديتع ىلاعت هلوق هنع 'ئىن أ هبحاص ىلا ضوف ملال هلا

 هنين أ ىقح "ىث لك نايتكي ليقف هتاتكي ايف فلتخاو صنلا ةلالدب لمفلاف مكحلا

 | مالسلا هيلع هلوق هنع ب ك رهظالا وهو رزوورجا هيفام نابتكي اما لبقو هضرمىف

 ريما تاننسكلا تاكو نلجأزلا راسن لع“ تاثيسلا'تتاكو- لجتزلا نبع ىلع تالا بتاك

 بحاصلاق ةئيسلمج اذاو اريشع نيعلاكلم اهتك ةنح لمع اذاف تاثيسلا بتاك ىلع نيما
 نويل هكتؤللا"نا' لع فش ا ةدايبا هنت |نافأت متل غال لالا اطال نيعلا
 ةهارك دشأ ةجاحلا ءاضق دنعو ءالخلاىف مالكلا هركاذلو هعامح دنعو هطئاغ دنع ناسنالا

 ءذهىفهيلعملس ناف مالكلا ةباتك لجال هيركلا عضوملا كلذ روضحلاب ىذأتت ةظفحلانال
 ةكئالملا ةباتك مزاي الثل هناسلبال هيله مالسلا درب هللادمحر ةفيتح ونا مامالا لاق ةلاحلا
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 ل ها نأنع.مّرزم هافصو :هتاذ هناف لولحلا لع الواح ال) وجاب مولا نيع كح
 !قاوبحلا هلق, الات عارتال ١ نيقشاعلا نصر اذه ثداوحلاىف

 ادب انللخي نانغاور ؛نممنبا /يب بنانا -ىوهأ نمو قاوحأ نما انا..+ اي
 يي داهرتهبا ب ةيراظباءاذاو ك1 ةزيفراى ةيشرأ الذم

 انحضتو:مدعلا ادقبا ما اشنازو قارتفالا دعب هام انا قختأو هنا ىلوا نحن ىابقطساّلا ناقو
 تفرع ىب كحور تفرعىب اضيا لاقو هسفنب هنم هب ٍلعأ وهنم هيلا برقالاف حورلا هيف
 اعامس ديعلا اهلمحت الف ةقيقْلا اماف قلخلا ةقاط ردق ىلع توعالا راهظال كلذ لك كفن

 | تيفيك زبزع ىا دغشاب هنوكحو نوجى ىلاعت ق-برق هكتسناد دياببو ( فشاكلا لاقو )
 | «تيفكءاز فس ورتأ كاز قح برق. ثفايد نآوت قمت راد نقيا تسا:-هتسوير“. هك ارنا ةننرق
 تساروك ذم ىونعم ”ىونئمرد نيمو درك ناو كاردا هنوكح .تسا هرئهو سدقم

 ومع ىا ىنادب نوجار قح برق ٠0 وتارتناج تنوج برق
 تسا نسر ىتسه سيحزا ىنح برق ٠ تسانئفر ىتسبوالابف برف

 كيداعاودو 1تقاور دا وراداوتاوف كعب قا ئذيكوت كفدراوأا لالتمالا كينكود

 ا بويذشتو ا تييناغابب لوا« اكوق: نئاوخ لفاونلات' ىلا !بارعتستملا لازالت ذزاو-ةلكادق
 | لارلاعت وحي ترقوءاازتل كنأك نناذممت نأ هكا هاد اعلم": اقم: وعز ”قيفطلو تسلا ففابرا واو
 قييم 2 « اغا مكعم وهو 0 تردقو عبار ر قلخ ةفاك يكب تسمسقود ارودنىم

 دهد ىبرق اروا لوا هللا القا د و هك فطل دهاوش ورب صئاص# ارهاكود صاوخ

 موهوم "اه ناد رب زاب سشلكو - قبقح دحم برق سيدناعر شاهحزا ان ىبع

 رخآرد دوب دوخ لوا ردهحتانحات داكم روهظ هدايز ىلصا ىقسسزاو دهاك ىئمدت
 تاراشاو ىئالتمدودحو لطاب موسرو عطقنم ٍباساو ددرك عفت م قرالع قادخ شاب داخل

 قبأو ريخ هللاو قاب دو اتكي قحو قحمنم ربخو سوما راو اخ
 5 انذار لقد قنا مناع : ىلق نيعب ىح تبأر 5

 5 اننان و افز قاروخم جب + بلت / ]55 تزخ ىذلاافا/ !هباه

 هاشدجو شيوردهجر« نارددن درك هقرسمغ ٠ هاك ان ديارب كلملا نا رحب جوه
 اكيد اهناعؤز لقادة يوقع اارتكا ,4:كئازوؤ طن انك ماوهؤم شلح نطور

 اذاف ترظنف اهدلج نم ةيحلا خاسنت مك ىسفن نم تخاسنا هريس سدق ىئاطسلا ديزيونا لاق
 الو هللاريغل عستم هيف ىتس الف اهمهو اهاوهو هن تاوهث نم خاسنانم نا ىا وهانا

 ريصي اق رغتسم راص ىتح هلامحو هللا لالجالالقلا ف لح مل اذاو ىلاعت هللاىوس مههل نوكي

 وه وب ريعيدق نكلوهوهانلوق نيبو وه هنأك انلوق نيب قرفو اقبتحت وه هلاال وه هنأك
 اهديلو كله نافع اسعلازو قداس هةيعمتلا بناتنا قلد سلب] ليز ءالاتس كوح اةأتك انلؤقطغ
 كلذو ف راعملاو لامعالاو قالخالا بيذهم وه كولسلا ىنعم تلق لوصولا ىنعم امو وا

 لغتشم هنا الا هرنع هسفس لوغش٠ كلذ مدل دعا قطان يهاظلا هواك لاذعَع

 ( ةيفصس )
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 | فان وعبس ةليلو موب لك هلرطخم والا همدا ىب ن٠ صخش نمامرابكلا ضعب لاق عئا رسشلا باحصسا '

 نم قاخموالا صخش نماف موب لكر ومعمل تديلانولخ دي نيذلا ةكئئالملاددعصقتمالو ايزتال رطاخ
 | نمافلأ نوعبسلا جرخاذاف رومعملا تببلا ةهج ىلا نوعفرب مث كلم فلن وعبس مود لكءرطاوخ
 | مجاحصالا رافغتسا محرك ذنوكيفرطاوخل نم نيقولخلا هكئالملابنومتجممون لك رومعملاتييلا

 نوزاتم ءرطاوخ نمنوقولحخلاةكئالملاف ام ادهللارك ذيارومع.هيلق_اكنمنكلوةمايقلاءون ىلا |
 | ىفينب امف رطاخلا ناك ءاوسو ماقملا اذه هل سيل بلق رطاوخ نم اوقلخ ىذلا ةكتالملا نع |
 | كلم لكو امن آد ةرومعم لازت الفتقلخ رومعملا تيبلا اذهنم اهلك بولقلاف ىتشال اهفوا |
 حبس اكلم هسفنىف وه ناك ناو رظن امل هللا لعىف ةحلاص ةووضإ كوك رطاخسا م ناوكسي ْ

 / ناجكرزا « ديرولا لبحنم و ناسنالا ىلاىا 6 هيلا برقأ نحنو ف رطخام معيالدقو |
 برش مالا برقنع ربعو ديرولا.لبح نم. هيلا برقا ناك نم .هلاحب.: لعا ىا.« ىون ىو ١

 برقلا طرفىف لث» ديرولا لبحو مزاللا ىلع موزاملا قلطاف هل بجو هنالا زوجم تاذلا
 | هتيفاضاو ةثيهلا كيخ نم لابملا نما دحاوب هنعي قرعلا ليطاورراز الا قعم قم وه 0
 | نا ىلع ءاملا نيل ةفاضأك نوكت نأ زوو ماللا ىنممي اهنوك ىريثعزا زو 2

 نالصتم اهمدقمىف ق'ءلا ىحفصل نافنتكم نافع ناديرولا

 دراولاىنعع ديرواف هلا سأرلا نم نادرب هدحاص تام عطشا اذا تتلف قرع وهو قا

 ديرولاتادرفملاىفو دوروملا مع ذئنيح ديرولاف هدرب ىناويحلا حورلا نالا ديرو ىمس ىلقو

 ديرولا ليح نم هيلا يرقأ نحو هلوقو حورلا ىراخم هيفو باقلاو دكلاب لصتم قرع

 ىادخ ملعو لدي لستم 50 ديرولا ليح هكةدومرق ىدروام ٠ زها هجاوو نوع مىأ

 ها نخل يوك ديرولا لح ةمحتلا تاليواتا قو.« قاوملد از[ تتكبد زي هدام لاعل

 لك هلا امكتف, ديعلا : ىلا دعا ريش نم .دنعلا,ىلا برقا ىلاعك اها ىلا نيشيتة يح !ىلاةسغ

 ا ود ع ع اهنال اهدجم ةسفقت بلطإ تقو

 ْ يندجو 'ىيلطم نمالرإ رف زلاىفو بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس ةاذاو ىلاعت لاق مك

 دعب ارتركف ري ىدنكيون ٠ ديرولا لبح نمتفك برقأ نحن
 هتخادنا رودونو كيدزت درص ه هتخاسرب اهريت ناك ىا

 ( ىدعس خيشلا لاق )و |

 مرود ىوزانم هك ع نبو ٠ . تدنع نمزا كر هز هقصود

 ا و نو داك مدل  هباوأ كش ناو اي لت
 الا برقأ قحلا ناك اذاو باج دمبلا ةياذ نا ك باج برقلا ةدش رابكلا ضع لاق

 | ري ولو ىلقبلا لاقو لمأتف هنيبو ان ىتلا بام فلأ نوعبسلا نيأف ديرولا لبحنم |
 | هلَوَس داحالا تعب هيرق لاكنع ريخأ تنك ئرتال أ هلق ناوه- ئأرلا هناقت ناننالا
 هير ر فرع دقف هسفن فرعنم مالسلا هيلع لاق كلذلو ديرولا لبح نه هللا برقأ نحو

 تاذلاب ةمئاق ةفصلاو ةقبسلاب مئاق لمغلا نا ماعافالاو تاقام تمهف نا ولالا نضالذا |

 ( مسا تالا افلا 2و
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 ( ىواللاف لاق ) ىعملاذهىفو اماوذب ةعاق. ىه ىنأا

 نادهشيدباز نخسو زاو اوجاي ٠ نادهشس زاريش وج ىنعمزاتروص |

 تيساكلم يف طناذيا لح ادعو كنياؤح همم ةلآو | وجرت نا

 فيربش مهدشاب هكىناد نا رحب ٠ فيطل ىديد نخس جوم نوج كيل
 تحاسن تروصوازاوا ونخسزا ٠ تخاتب هشيدنا جوم شنادززوج

 ١ درب رحب ردازاب اردوخ جو٠ ٠ دمزابو داز تروص نخسزا

 نوما لاجةلا )ن1 عرايا انا/ قا دما قرود ىبازا تروص

 تسيتعاس ايند دوهرف فطصم «٠ تسيتجرو كرمهظحل سه ارت سب
 اذن لني ندي 25 ايه و دل انوه ود وعزا حشا وبا ركذف

 اًهردنا ندشونزا ربخ ىن ٠ امو اد دوش ىئون سفره

 داسجرو دبا ىم ىرمتسم ه دسريمونون ىوج نوحمه رمح

 تسدب ىنابنج زيت كر رش وج ٠ تسدما لكش رمتسم ىزيتذ نآ
 ازد: قاد اع نقلا: ظنوا ناسا !!نانحااردرشا خاش

 ْ عنص ' ىزيكنا تعرس ديم ىع ٠ عنص ”ىزتتزا تدم ىزارد نا

 ' لاح ن٠« سف لك ىف عقاو ملاعلا بياَقت ىهاوجلا باتك ىف هنع هللاوضر ىنارعشلا مامالالاق

 ملف نايعالاىفال تافصلا ىف عشامت ! رييغتلا نكت ويزويان |ئز» ةدخاور ةناكل ازعينش الفا لاغنى

 | اهلايقتساو لاجرلا ضع ةبعكلا فاوط فرعي هنمو ىهتنا ماودل' ىلع اقالخ ىلاعت قحلا لز
 ْ فشكلابالا حضتنال ماقملا اذه ةقيقحو اهريغو امنع هللاىضر ةيودعلا ةعبارلكلذ عقو ام مهل

 ا 4 هسقن هن سوسوتام ماعلو ناسنالا:ةاخ دقلو 2 ماهلالاو ضيفلا مالعلا كلملاهللا نمو ماتلا

 0 سواسوهنهو ةئيدرلا ةرطخلاو فا توصلا ةدوسولاولاللابرطخام وهو هسفن هب ثدحت امىا

 ىاهشدنا زاوا سفن ناداروا لمتد هسوسو 5 ىزيح نا متاديمو ةيسرافلابو ىلا

 ناشنول واةلحازتا ىتي هاا بعود ذك تؤم اك ةانلاوا:ةلؤوزم وك كلج نأ 14 نيمللاوا مننا

 هبامماق ناسنالا لحم سفنلا ناف اسوسوم هلعجتام ىا ةيدعنلل ءابلاو ةيددصم تلعج نا

 هتثدح نولوق اكاذكب هسفن ثدح نولوقب مهنال ةيردصمام فا_ثكلاىف لاق ةسوسولا
 ظ هعلثزب كالاكتك ايون املغ ع لبق ناسنالا لاح ملعي ام ىلاعت هللازا ىلا ةراشا هيفو هسفن هب

 | اقلطمهقولخم هلع قمح الاضيا هللاق ولحم هناف هسفنهب سوسونام هق لخدو املعف املع هقلخ دعب

 ريغو دسافلا هداقتعاو هقلخ ءوسو'هؤاف.تسالا بولطملا هناوهش هسفن هه سوسو اهف لخدو

 ىلاعت هللانافمالللاهيلعمدا لخ دهفوهتقوو هباق هيلع شوشتل كلذ سوسو" سفنل !افاص وا نم كلذ

 | ىلع ناطيشلل سبل رابكلا ضعب لاق ناط.شلاءاقلاب كلذ وة رحشلا لك !ىفهسفنهب تسوس وام لعو هقلخ

 | اي نولبعيالو طقف سما ىهاظىفمهتأي وهفاهيف ناطيشلل ظحال مهر طاوخف ليبس نم ءايدنالا نطاب |
 | ىتايامةمصعلاىف ةباثملا هذه نوكيف ىلاعتهللا لعىفناطيشلا نم ظفحم نم ءايلوالا نم نامث مهل لوب
 | توكل ىتطاوب تمص ءايبنالا ف الخينيعرشم وسي ءايلو الا ال لق ىلا كلذ لوصو ن. ةمصعلااىفال

 أ
1 

 ( باحصا )



 لقال روع ه2 3١١ 72ج

 تجوب لمعلا ىف كارتشالا ناف':هللالوسر ءاوناتكتالف ةيلاخلا مالا باذع لثم نم ةكما لحدا
 | هيناوحلا ةعيطلاو ىوهلامهلعبلاغلا نامز لك لهأ مومع نا ملعاو ٠ ءاولك ىف كازتعالا
 ءاج الك لطابلاىلا ةبرق قحلانع ةديعب ةدرمته مهسوفنو 3 لهحأال سحل العأ مهف
 ايقب-ةنلاو ذأ اووفك الق ممر باذدع مهبلع قش ه هولتاق هن ءاحام ىلعو هوبذك لوسر ميلا 2

 00 راكنالا لهالدبده+و ةراشالاقيرطنم اضيا ءايلوالل ةلسل هيقو مه "الاه | ءابعأ

 اوخسرافكلانا امكف جرفلا حاتفم ربصلا ن نكلو رافكلا ىدياىف .اينالك مهو مهنا
 ضرالام هب فادخو مهطاوب هللا م ناكنالا لخأ ءاذكتف لاكتتلا عاونأب اقدخاولوتاكلو
 كللذك ا مما نوردبال مو نالذحلا كاتصأت ادنخأو ةيناملظلا ةفيششكل اةيرشبلاض را قىعل

 انلمج نأ ع لال اكن مم ريخو مهام ةدايزل كلاهملا 0 نوجا مما نومدح لب

 مهماكر ح ران 1 انف رششيو مهماكرب نمانياع ضيشو نقلا لهأ قيرط ىلع انتشاو نيقدصملا نم

 هجولدتم ملاذا هبىيعو مالاب ىع لاق هنع زجعلا سمالاب ىتلا # لوالا قلحلاب انييعفا قله
 ىلاهنع ”ىنيردقم ىلع فطعلل ءافلاو راكنالل ةزمهلاو نها ىل ملو هلوقىف صدقو هلمج

 نزحت مهوتب ىتح هنع انزجعف ءآدبالاوهولوالا قلخلا ان دصقا ىليق هنأأك ةرشابملاو دصقلا نم
 قلخ لوا اويطعوفا هتفاي خرو منا هدش زجاع امايا ةسرافلابوةداعالا وهو ىناثلا قلخلا نع

 كلذك سبل ىا ثعباانيلع قدي وأ ثعبلاب ىعن ىح ىش لمفان.اعصاتغ اذأ ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 تو هحو ىلع هتءطق اذا َكوُدلا تذددح لاه 3 ديدج قل نم سبل ىف مه لب 9

 ةاعنلا ىلا ةراشا ديدج قلخو ةقالشلا ثدحأ ام لكل لعح مْ عوطقملا ةلضادب الغل كوو

 باوثلانم عطقلاب دهعلا بيرقلا ديدجلاب دوصقملا ناك امل قلخلاب ديدحلا لبوقو ةيناثلا

 لدي ردمم ىلع فطع ةلجلاو تادرفملاف م نادج الاونا ديدجلا راهلاو ىلإل لبق هلمو

 ةبشو طلخىف مه لب لوالا قلخلاىلع انثردقل نيركتم ريغ مه لق هن'اك هلقام هيلع
 اذهو رادلا هذه ىف ةداعالاب ةداءلارحتملذا ةداعلا ةفلاخم نم هيفا فنأتم قلخىف
 عد.« ىلاعت ق> هكناب دندوب فرتعم كم ناكرش» ( ىئنثاكلالاقو ) قخمال م دساف سابق

 ىددمو هدامىب ىبمح شئيرفاريدوب رداق هكىك هكديامرفيم سب لوا ردتساقلخ
 مراد توق نارءامههبشىبو ناي تاتح.درو داوم عمجم ناشيا ٌهداعا رب دويلانا ونان اوتارج

 هح رشح و ثعل ىنعيون ندر 31 زا اط.ث سواسو بهل دبا هبشو كش ود 00

 دودح نع هجور# راعشأالاو هنأش ميخفتل قاخ نيكشلاو .٠ دلتا ىم ثداع فلاخم ار

 اذهنا ماعاو ١ سل ىلءدعقيالو هتف ر عع مع مذ هنعثح نأب ق.فح هنأ ناذءالا وا 00

 اولا ؤلاج كلذك هن اود ةماق ريغ يشع ىلا ضاعالا ىف زئاج هنأ مىأرخالا نوارصالا

 هءنورش مهو مالسا نع مدا لوالاقاخلا ىناعملا نيع ىفو » ىنا شنيرفازا مانو فان

 | ةففوصا!نهذموهو ماسج الاف واضارعالا ىف ناكءا وس اضياااي'دلا ىف لصاح .ديدجلا :قلخلا
 ا ىا لاثمالا ددع اناس ةدهاشمو نأ لكىف ماسجالا ءافشااوزوح مهاف نيملكتملابهذمو ا

 | ىتا لاثمالا ددجت اهماَه:ةدهاشمو نا لكىف ضارعالا ءافتنا اوزوجام رخالا ماسجالا



 هب ملكش و هل يلا 5 ادبا را 1 ا مرخأوبرشإالو ا باحم 0

 ْ قدصملا نم لقا مهنم يذكملا نم ءولاناكو مهضعب بان را و مهم ريثك قدصف ةيااثملا ىلع ناط.شلا

 لزني ىحولا ناك اس مهل هللا ثعبف هن دابع ىلع اومشاف رهقو رجز مم حصان ماكتاملكف

 هلحورال من ةعالدراؤملاقا مهماعأف ناوفص نا ةلظنح همسا ناكو ةظقيلانود موتلاىف هبلع

 0 ا زوال كلملاناو قلخلاب هلال ىلاعت هللاناو هللا مهلضأ دقو هيف ناطيسشلان او

 ةظعوالاب مه دعس وهو هوداعو هوذ افهتمقو مهر ةوطس مهردحو مهخصن و مدعواو هللاكيرش

 ءاور ىعايشا ونايف ةمقلا مولع يدا كالذ دنعو رس ىف هو>رطو دات قد سلا

 مهعجأب اوحاصف نق وهو اهّوأ تو لطعتو اه وام راغدق رثملاو اؤحخصأو ءاملا نم

 مهفلخو كاللهلا مهامشو توملا مهم ىح اتقطع ماهل تدعيضو نادلولاو ءاسنلاخبضو

 كوشلاو ردسلامهلاوماو ممانج مها كاد عابضلاو كاعثلا مهلزانمىفو عابسلا مهضرا ف

 را ول 9 ىناثلاو هوكوا نالبع مارسكلابلوالاداتقلاو ةاضعلا كوش

 | ريثزالاو ىلللاب زوافملاف عمسي سرج وهو مهتوص ىا نلا فيزعالا اهف عمست الف
 انك ها بحوبام ىلع رارصالا نمو هباوطس نه هللاب ذوعل ردصلا نم هنوص ىا دسالا

 لاق اك داووا ناحرذأب رئبوا ةءاعلا برقرتب سرلاللقو ىرقملا ريسفت نع القن ةلمكتلاىف
 | عجراف ناقرغلا ةروس ىف هلع مالكلا ضع قبس دقو «٠ مقلل ديلاك سرلا ىداول نهف ىعاشلا

 ىلو الا داع وهو مراداعوه داعو ةرخ الاداع وهو داعن دوعوهوارااص دوك موقو هدوم و

 وهدارملاو ارنورهو ارىسو» نوعرفو 3 نوعرفو 0 اردوه داع موقو 4 داعو 2

 ريصلاو اروارموا راوصا ىنعي هك طول ناوخاو © ةعاملانم هدعبامو هلبقام مثاليل هموقو

 ءاطع لاق نيدلاىفال بسنلا ف مهكارتشال هموق هناوخا ليقو هتخا جوزو لجرلاتنب جوز
 هيةكي الابامصاو يهدحو موقن ماللاهيلع اطولالاهموقهعم موهوالا ءايبنالا نم دحأ نمام
 تينت ةضيغ ىا ةكبأ نونكسي اوناكو نيدم لها ريغ مالسلاهيلعبيعش مهلا ثعب نم مه
 حرش قيسدقو ند كلل ىَرمدا ه# عس موقو 0 رححلا ةروس ىف م دقو كاراالاو ردا

 اهتم نه ىلا عئارشلانم هباولسرأ اهف ىا د لسرلابذك لك 9 ناخدلاةروسىف مهلاح

 بذكو مهلسر اوبذك نيروك ذملا ماوقالانم موقلك ىا ةبطاق هيلع اوعمحأ ىذلاثعبلا

 بيذكت مهمدحاو بيذكتف ريثْلاو ثعبلابراذءالاو ديحوتلا ىلع مهقافنال لسرلا ميج بذك

 بيذكت ىنعف رهظالاوهو اهمدع ريدعت ىلع اماو ىهاظ عبس ةلاسر ريدَش ىلع اذهو كلل

 مهوعدب ناك كلذىلاو ثعبلاو ديح وتلا ىلع نيعمجملالسرلا  مهلبق نملمهبيذكت لسرلاهموق
 لمعتدي ديعولاو باذعلا ةلك ىهو ىديعو مهلع لو بجوف ىا #« دبعو قلل و عبت
 هيلع هللا ىلس هللاو-رلةلست ةب الاىفو رشلاوريخلاف نوكي هنافدعولا فالخمةصاخ رشلاىف

 كبدكت هنا لكو#» بانك ل لاب تدل "كال كايا رافكلا- ٌثيذكتي نرحتال ىتعي ملسو

 ! است ىنعل ةكم لهال ديدن اورفظاك دارا اب د. نملعلا اوريص مك ماذأ ىلع ناس هش

 ( لمأ ا )

 هتحتصسسمسمد يوم مج تح مح



 فق ةروس © 5 ٠452

 4 هبانيحاو 8 ايشعو ةركب اهفمهقزر مهلو ىلاعت لو اك دابعلل قزر امهنم لك ىفو ةنحلا
 الصاابمف ءامنال ةيدج اضراىا ناكملاو .دلبلارابتعاب اتيه ريكذت 6 اتيم ةدلب قم ءاملا كلذب ىا

 ةدماج تناك امدعبام زتهت تراصف راهرالاو تابنلا عاونأ تثينأو تبر ثيحم اهانلعج نأب |

 كاسما اشرب :كنس كب دنع تدحكالا ىا ماعلا مكياع لحماللاق ني وأيملا تلافةورطلا |

 ىوردقو اهل فلا ىثال روبقلا نم ثعبلابمك.ةايح ةعيدبلا ةايحلا كلت نم ىأ ءايحالا نم

 مهم اظعو مهقو.رعومهموحل تينيف ضرالا ىف لخ دب لاج رلا ىنكةلبل نيعبرا ءامسلارطمع هللانا

 جارخا نيب ةلئامملل قرقحتو ثعبلا مال نيوهتو تاينالا نأشا مخفت جورخلاب ىتوملا ةايح

 درب دناوت ىف تاوما تايحزا ةمشب
 داب ناك تدبابسنا ةنادبارح ٠ زابدمايرب 5 ثوزرف هاد 50

 دشابنايز ارجاررقو سمشبوسغ ٠ ركب ندما رب ىديدبوج ندشورف

 | باقلاةدلب ضيفلا كلذ يو مهقسيو مهمعطي ميد دنع نوتس نيذلا دا.عالاةزر فراعملا

 ١ تاملظ نم ورخلاكلذك ةي الاارون هلانلعجو هانيحافاتيمناك نموا لاق ام هللارون نه تيم ا

 : كه لها ليق ى 7 مهلبق تبذك © ادح مهفاف دوجولا بحاو رو لإ دوجولا

 | سيعلا هلل اَش ةريسلا نسح لدع كلم مهل ناكودومت اياه نمةمال ندعب ارنب سرلا تناك لق

 كلذريغورقبلاو منغلاو باواالانم اهيفام عيمحو اهتيدابو اهلك ةنيدملا تست ٌريلاتناكو ريبزك

 اهطسو ىف ةريدتسم ةيشخ ىهو حتفلاب ةركب عمح اهيلع ةيوصنم ةريثك تاركب تناك اهمال

 صايحلاهبشت ىهوماخرنم نوللاو ىازلاب نزاباوامم نولكوم نوريثك لاجرو املع قتيزحم |

 ساحن نم ذخت دقو هيف لستغيضو> لوالاةثلثم نزبالا سوماقلاىف لاق سانال ”الع ةريشك |

 نولوا دتيراهلا وىلاالابابلع نوقتسيماوهلاو مغلا ورقبللرخا وباودللرخا و ىهتناء از بآ برعع
 | اوناككلذكو ريغتنالوهتروص قتل نهدي ,ىلط توملاةءاجاملف كلملازمع لاطفريغماممهل نكيملو |

 ا هسف دق مهرمأ نااوأرو منع كلذ قش تاماملف مهماع مركينمناكوتيملامهنم تاماذا نولعفإ

 | مهملكف ةريثك اياب هتوم دعبكلملا ةةجىف لخدف مهن« ناطيشلا اهمنتغاو ءاكلاب امر اوحبضو

 | هتصاخ رمأو حرفلادشأ اوحرفف ىدعب مكعينص ىرأ ىت> مكتعتنيغتدق ىنكلو تماملقالاقو |
0 3 :. 1-4 0 7 51-6 : 
 امص هو.صأق هةرودقتوملا فرعي الك هنا رو نم مهملكيو مسير هليب اباع اونرمضي نا |

 | مهءاج اذا ملسو هيلع هللاىلع هللالوسر ناك ل هنعهللاىضر ةريره وبا ( ىور) ةدماه

 | ةدافتسملا ةايحلاىلاةراشا كلذورصقلا ىلا دصقلل ربخلا ايف مدق ةلمح هك جورخلا كيذك

 ١ نعوءايحالاب ضرالان م تابنلا جارخان ع ريبعتلا فو ضرالا تحن نم مهجرحيو مج 6

 ١ 5 تحف رود افخزادعيوا روهظو تسنوفدم كاخ رد هدص دننام هناد ىامحا رد 0 1

 / بولقلا تابح هبتيذي هللاناف حاورالا ءامسنم ىهلالا ضيفلاءام ليزتت ىلا ةراشا ةي ًالاىفو

 | عاونانم ديضن علط اهل ديحوتلا ةرحشوبواقلا نم هللا ىو-امةبحب هيدوصحلا ةبحلا بحو



 هه# ١٠م 5 نوريفلاو شوال ىلا

 3-5 ( .ىدعس خي شلا لاق )
 لكان اذايق فروا رار ناوخب ككرو) "لدز“ قش مرا راس

 ةايح عفانملا ريثك ىا ب اكرابم ءام ءامسلا نم انلزنو و ةلففلا ل زف ياو لفت ياانقما ١
 ١ عيشف ضالاءا زجا ىفإ تش: اوظم. رارشالا :فشكا ىفو ةتملا ضرالاو باودلاو ىسانالا |
 | ركذف رامت تاوذ اراجشا ىا ةريثك ه5 تانج ف ءاملا كلذي ىا # هبانتنأف هه ةنسلا لوط |

 ا راماو راح نار كم اهءاتسوب ة.سرافلابو تارك نانديزخ اف لاق مك لاخلا اواو لح

 دجس» بابىف نييرصبلا رايتخا وهام ىلع هب ماعلل فوصوملا قذح نء# ديصحخلابحو وف
 دودحلا ىتعع ديصحلاو عرزلاعطق ديصخلا لصاو هسفن ىلا 'ىشلا ةفاضا مزليالما عماجلا

 زطلاورلقلااوط قبض نأ هاف ىذلا عورلا سعت قيلاوزتلو' الأ .زانتع_ايازاحب اانعتوهُو ١

 فطع 86 لخنلاو 8 تاذلاب دوصقملا هنالركذلاب هحتابنا .صيصختو هب تاتهامم امهلاثم'او

 ةيقبلا نع اهزايتماو اهلالقتسا ديك اتلامهميب بحلاطيسوتاو سي ةروسلا فاهفاصوا ضعب قبش
 ةردقم لاح وهو قلخلا ةيحت ءامسلاىف الاوط 6 تاقساب #9 للداوفلا ةاعارمم نم هنفام عم

 قسايلاتادرفملافو تلاط اذا اقوسبةرجشلا تقسب لاَغ الاوط نكت مل تاسالا تقو اهناف

 نوكي نأ زوو مهالع هءاحصا ىلع نالف قب هنمو عاطقنالا ةهج نم الوط بهاذلاوه

 علط اهل ب لعافه وهف لعفأ باب ند نوكف تلم اذا ةاشل'تقسبأ ن٠ لماوح تاقساب ىنعم

 ةلخغاو رمثلا نمهيفام ةرثك وا علطلا كار“ دارملاو ضعب قوف هضعب دوضنم ىا 6 ديضن |
 ىذلار رساادضتلاو دضامو دوضنم وهفهتيقلا ضعب ىلعهضعب عاتملا تدضن لاش لالا نم لاح

 مهر ةيسرافلابو ديضتتلاو دضالاو تادرفملاف م دضن علط ريعتسا هنمو عاملا هءاع دصن

 ىذا قرلقلاو ادولات#" امين, لاو ناقلظنا “العن هن "اك جرخم 1 علطلاو « نداه

 أعم ءافلاو كاكلا مهب ئوفكلا ىحاسل هرمثقو اهروهظ لوا 0 2 ند هدساموا ا

 علطيام علطلا مولءلارحب ىف لاق سوماقلاىفاك هضايل ضيرغالا هلخاد ىفامو ءا رلاديدشتو |

 قزرلا ثمح ند ه هعتم 0 مدقأو محأ راصيتسالاو ركذتلا ثيح نم كلذب هعافتنا |

 تسندراوخ اوبترا ناتشياز 5 : تارك :نكاذو نكليز ىاري ندروخ

 ةيترتم ”ىشلا عفانم نال ىلوانع ترخأ اذلو قزرلاب ليلعتا بسانف مارجالا كلت عفان |
 ناف ايندلا لت فالخم اهعرف ىلا اهلصا نيبام ديضن ةنملا لحم ةديع وبا لاق هقاخ ىلع |

 | دقوراحشالا رثا_س ىلع اهلضف نايبل تانملا ىف اهجاردنا عمركذلاب اهصي هخنو تانج ىلع |

 | ضءا ىث وهو اضيا علط مكلانم رهظي امل لاهو قشي نأ(للقكتاوهو: ةدحلا خم

 / ىفو انتينأف ىلاعت هلوقل ةلع مهقزرلىا ب دايعال اقزر ف ىنملاهتحمآ ربو نانسالاهنولب هنشي !

 ا نوكي نا د.علا ىلع بج اولا نا ىلع هستت هك ذ تاو ةرصيتلابلو الا انة للدعت دمي كلذب هللعت |

 | هياع كو مارجالا مظعاب ةردقلا ىلع لال دتسالاوه ىل والا ةبب الا نم دوصقملا ريقفلال وش ظ

 | عافتنالانايبةيناثلا نهوريك ذنلاوةرصبتلاب ليلعتلابسانف عبتلا قيرطباوف تايئالاركذورظنلا |

 | لجل يكذت ايندلا لخنف للعلا نم . ىح أو ديزلا نم نيلأ نرذاط طرا كغ زن الكا يس ؤرااهرام |

 ( ةنخلا)
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  اهانددم ضرالاو 8 هعزن مث ريرح نم اجورف مالسلا هيلع هللالوسر سبلو اجورف |
 ىلع للد اذهو ةبكعلاتحم نم ماه ةئامسم> ةريسسم ءاملاهجو ىلع اهانشرفو اهانطسب ىا

 نس ةافانمال هلا هفو رارسالا ف شك ىف ةركلا لكش . قلع تسلو ةطوسم ضرالانا

 اهم تيسرا تياون الابج « ىعاور اهف انيقلأو لف هلحبىف فرع ام اهتعسلاهتيزركو اهتطاسب
 ىور ذا لبق تناك مث ةفلت+لا تاهللا ىلا ةلئام ةبرطضم تناكل نكت مل وا ذا ضرالا
 تحصاف اهرهظ ىلع دحأ رقع هام ةكئالملاتلاقف روك تلعج ضرالاقلخ امل هللانا
 فسولا اذه اهنع ريبعتلاو تينىا ”ىئلااسر نمت قلخ مث ةكئئالملاردت+ لابجلابتيسرأ دقو
 دمعلاو ضرالاد انوا مهناف هللالاجر ىلا ةراشا هيفو امضرالاءاسرال اه ءاقلا نأب ناذبالل
 ضرالاو تاومسلا تدسف هللا هللا لوب نم ضرالاىفء.جوب ملو اوضرَشا اذافءامسلل ةيونعملا

 ىاىتش تابن نم اجاوزا هلوقو فنص # جوز 3 اف 9 انحرخأو هي انتماو

 1 عضوم ىف لاق م راجشالاو تاناينلاو راثلا نم بيط نسح جسم 8 ةهاشتم اعاونا

 جهتباو هيف رورسلا روهظو نوللا نسح ةحبلاو رسب ىا ةنسط هن جهل ىا ةحه تاذ

 لاعف الل ناتلع كي ىرك ذوةرصبت ف تادرفملاىفاك ههجو نزع نإب )و رثم هه رشا قانلذك

 فانئتسالا قيرطب ردقم لعشوا ريخالا لمفلانع اتبصتناناو عزانتلا ىلع ىنمم ةروكذملا
 نكسر كن لال دتساو رابتعا رظنن ىنعي ىناش ىازب زا ىنمي ٠ ”اًريكديوارتص اناءفام انلعف ؛ىا

 ندقملا -انهلعف “نط !ةيردصملا- نع ع | كيل نأ زوجحبو نئفرك دنبو ندرك داي ىارب زاو

 هعئانص عنا دب ىف ركفتم 4 هير ىلا عجار ىا # بينم دنع لكل # مهركذنو مه ريصبت ىا

 ىه يلا ةبانالاو ةيدوبعلاب وه اهنا ىركذلاو ةرصبتلا ماقم ىلا لوضولا نا ىلا ةراشا هيفو
 هسفن ىلع اهدع ىركذلاو هيلع للام ةفرعم ةرصبتلا مهضعب لاق اهساسأو ةقرطلا ىنيم

 ةرضب دبا ةتفك هب ةتلهاعم نم حا ىلإ رظنلا رع هل لموعامفا ركشلا«لشتللا لاح كف
 هطساوب تعيرش ىركذو تسا تقيقح هرصس ار تقيقحو تعيرش دبا مانود ىر 5

 ىدب ىف تعي رش هدهاشم ري تساتب ىع تةيّحو هلل رش رب تسا تمدخ تءيرش هفشاكع تقيقحو

 ناشيوخ زاتةيقح لها نازادك تيصعم و نارا زك تسي رفنش ركاز ار راق تنل كا

 نادي. نئارعلا قوف تقف: لها هلق تتلا .ةسككت قير( علها هلق انازان نكس و قاانازك

 لهائرمت ناطلس ةرضح.:تقضحخ لها بان نادمو.تبسا :كقوحم تفيرشت لغا تاسع

 ميكحلا ركذلاب رصبتي نأ لقاعلا ىلعف ٠ نمحر ىاضرو اقل تقيقح لها ٌءركأ تشهم تءيرش
 اهدعبعوجرال ةبانا هيلا بيبو مركلاهءانجم قيلادبحون هدحونو ميظعااهءنص ف ركفتبو

 مرادرايسب انك تفكو دمآ هللاهحر ىخاب قيقش شي ىريب هكتسلقن ٠ مقم موب ىلا

 زا تفك ارجاتفك .مدما دوزا تفك ريب قدها رد: تفتك ىو مكب هوت هكمه اوذبهو
 دما" كلنل ب دضشاب هدما دوز هبوس دياي كرصصزا شن هله مآ رع

 | ىفك كيلو
 | ءاعزاب نبا, ”ىبادتك ار كيم ىانكت . تسين هكنادرك كس ىزيجار شيوخ ىاهراب
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 ادانعو اذرم لمأتلادعيو ءاب الل ادلقت ركفو لمأت ريغنم 46 مهءاج امل ف بحعت هناو
 اوهذكف هتيقح ىلع دهاشلا هزاختاو هناشولع دعب اوملع مهنأب اراعشا عقوتلا ةملكب ءاجو

 حرفك نيميإلاب جزج اذا هعيصاىف ماخلا جرم نم # جرم سماىف مهف وف ادسجو ايغب هب
 تاياغنه هل رارقال برطض. صاىف ىا لازهلا تبسي هتعسنم برطضاو لاجو قلق .ىا

 سعاش هنا ةران نولوش اذاو قحلاىلا نودتهب الف مهلوقع ىلع لابخلاو معولاونملا تافا

 نأشىف مهءارطضا اذهو دحاو ”ىش ىلع نوتشال رتفم ةرمو نهاك ىرخاو رحاس ةراو |
 كذشلا؟للا' هايا ميس نافاضيانا ١ ءرقلا نأشىف معار طضا نمذتنو احرص .مالس !هيلع ىنلا

 نالطنلا ىلع لل لدأ كلذو فالتخالل جوم بارطضالا نا ملعاو هببسب ىه امنا هوو

 هنع هللاوضر ىلع 'نعو مهنيد مهلع ستلاو دازو ةداتق لاق اذكو (مهننيعا جمالا قحلا
 تفحام مكتكلو هيفال هنع انفلتخا اما لاقف متقلتخا ىت د مكس مادام ىدوم هل لاق
 مكحلا رهجوزب لثسو ةهل ١ مهل م اهلاانل 2 ب ملق ىتح رحبلا نم مكااجرا
 رياكا ىلع لامعلاغاصأب اوناعتسا لاق كلثم ممفو 0 الاعين اديك ظماي عقل
 ( ىدعس خبشلا لاق مك ) لآ ام ىلا مهسعأ ل اف لامعالا

 ثدي دن. نيزا هيبرتفد همهرد...ه ةاعبداب ا قونشيركا مدن

 تل“ ناو رخي زاك قمعا هي ركام ماب لعالم وفق انه الخ نخب

 مهعقواو ضرالان 2. هللا مهافن م خ مخلب ع 0 هوغو ىورلا ندلاالج ىلومل ادلاو ءالعلا ناطلس ٍ

 رهظهنكل قتحاف 2 ريسفتلا بحاص موف اكو لصاتست ودع طاسل نم ليوط لؤى |

 هرمس سدق ندلاال> ىلوملا لوش هقفو ءافتدحإلا عشت اهو اضرا هيلع هلل اما

 بقل سشدنيو جاوا نيد ماي . بحي نبا كنأو 9 نانحرد

 ا ءامسلا ىلا ل ثعبلاب 0 ملف اولفغأ ىا هي اورظن مرفأ |

 دوجولا ىلا مدعلانم هداجتاو ملاعلا قلخىف هللاةردق رانا ىلا ىا تقو لك اهودهاشي
 ه اهاننزو 2 دمع ريغب اهانعفر ىا 5 اهانينإ فيك 98 ءامسلانءلاحوا اورظايل فرظ مهقوفو

 اهتمالسواهتسالملقوتف نم هجورف نماهلاموؤ## عيد ماظن ىلعةينرملا نك وكلا م' اييفااع

 اهماف دعاصملاو ناونألا دوجو ىتال اذهو روطف نم ىر له لاق م" لاخو "تبعا لكن م 0

 جرف تت جورفلاو لصاوفلا ةاعارمل اذه اي أ لتلو لاخلاو بيلا لبق نم تتبدل أ

 موق الرئام نسحلا لاق ةقيقحلا ىلع كلئلد لذا كلذو قاشهالل تجوم صولخلاو تانثاانا ظ

)2/( 

 لوالا ف الخم ريدت ريغ نمتباثلا يمال ايدك ىتاثلا نوكل. ةيعظف الاف ةيهابلا تازجعملا

 | ثيح مهسعأ جرف لتقلاب اوتفاف قحلاب اوبذكو هنع هللا ىضرا جالحلا ق>ىف اونرطضاو |

 ةئوسلا نع هب ىنك و  نيلجرلا نيبام جرفلاو طئاخلا ةجرفك نيئيشلا نيب قشلا وهو | | 0

 ْ ناخد اون رطضأو لعءفام هب ىلعقف ةفلخلا ىلع صالا راد 2 لتقو.ريزولا راد تقرح
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 كش الب ةسوسحم اهنوك عم قبس لاثم ريغ ىلع قحلا اهدجوب ةرللا ةأشنلا اذكهو
 ا

 ظ
 ظ

 لاعتم هللاو ةركشب رومالا ديفتسينم قحىف عارتخالا ىلا برقا هيلع ديزبو كلذ براق ْ

 مل وه لب 'ىثب يع هل ددجت الو ديفقتسي الو ملاعلا ديف ىذلا وهف اريك اولعن كلذنع ١
 نوكي نا هلال ىنب اذكعو لامحالا نيعىف ليصفتلا ماعف ىلك ملعب هاني الام ليصافت ٠

 ةأشنلا أشْس اهلعو سفناو رلاىف روك ذملا بحعلا نا للاهمخر ىللازغلا دماحونا لاق |

 كلذك نيطلا ىف بةنيمضلا محلا نم ناضغالاو[لوصالا زينك نحف نوكش اع نيا ةرخبيالا ْ

 اهرضتعو اهنا دام اليرشنلاب مامإلا هلع. ريف للا لصإلا ىذلا هتبلاةننمناسنالااددح |
 هزجودرف هو بجعلانم دارملا ىقارقرلا ديز ىلا لثم هريغ لاقو ضعبلا هلوا اذكه

 ةيناوبلا سفنلا ىلويه ةروص وهلب ةينالويهلا ةيباقلا ةوق هيف ىللاو ةمسقلالبقال دحاو
 ىلبلاو ريغتلا نم همصعيو قلاخلا ه.قيبف سوسحملا لكيهلاىف ىتلا رصانعلا ءازجال ةلءاحلا

 هيلعو ةينانملا نادبالا ىلا ةيويندلا ةأشنلا قلخ لوانم هقلخلب داسفلاو نوكلا ملاعىف
 لمت كلذ: لكود رخ الا .ةاشنلا اقندهلعو زيدتالا اندلا ةأمنلا )هذه نع أ نكمهلا نادم

 رهطالا ه رمش سدق رع الا خبشلا ةرضح لاقو بذلا مح هلوه عراشلا دوصقم اهم لك

 ةأثنلا هيلع موقيام وه بنذلا بحعي دارملاناهبف كشأال ىذلا فشكلا هب ىل عقو ىذلاو

 ضا سعاىه ىتلاتاجازتمالاب ةيخزربلاو ةيدابشلا روصلا اهلض فاتت نكلو اهنايعا مدعننال

 ىرخالا ةأشنلا ىهو لاعتشالل ةدعتبسملا روصلا ىلا ىرخالا ىهو اهلت ىثلا ةخفنلا 00

 نيمالا ىلا ءاجم نينما انئعبب نأ ىلاعت هللالأن نورظ. مايق مهاذاف اهخاوراب لعشتف |

 دارملاو ريغتلا نم ظوفحمو ا اهلك ءايشالا ليصافتل ظفحلا ىف غلاب هي ظيفح باتك اندنعو

 «ىث لك هنف قلتب اطبخ , ناتك" ءدتعنم لعب اهئايثززجو ءابشبإلا_تانلكب ,للاعت هملعم لدثع اما
 ا
| 

 أ
| 

 ا

 | نوكينألمتحم ةلوقع» تايجوتو ةيورخالا ماكحالاىف ةيعرشلالودالانم ”ىثىف حدشال

 ! مدعلا نم دوحولا ىلا ةجراخلا تاوذلاو سهاوجلا ناف هانفلاو ىلباا لّشال ىا ىلسال وهو

 ا ا ةرود ىافف اهكرو قمع لاثم ربع ىلع ىلاعت هللااهدحوا لوالا ةأشنلا نا ادماع' دقؤ

 / اهلصا وهو ايندلا ةأ_كنلا هذهنم قب ىذلا بنذلأ بحت ىلع ةرخ آلا ةأشنلا هللا ىثنيف
 | قياس لاثم مدع ىلا مجار نودوعت مك أدب اك ىلاعت هلوقف ةرخ الا. ةأشنلا بكرتت هيلعف
 ْ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ركذذا كشالب ةسوسحم اهنوك عم ىلوالا ةأشنلاىف اك
 | حدشبال هيلع نوهأ وهو هلوقو ايندلا أشنلا هذه فلاخعام رانلاو ةنخلا لها ةأشن ةفصن» ١
 | امم رخآ اقلخ قاخم نأ ىلا هتداعا تناك رييدتو ركف عارتخانع ناكناءدءلانال انلق اهف '

 ؤ دادعتساك حاورالا لوبقل دادعتسالاب روصلا هذهتأبهت اذاذ ماعلا زيزعلا ريدقتب اهل ضرعت

 ١ حاورالاب ةلعتشم جرسلاك ةيخزربلا زوصلاو لاعتشاالا.لوبقل هيف ىه ىتلا ةيرانلاب ششحلا
 | اهئفطتف ةيخزربلا روصلاكلت ىلع ةخفنلا كلت رمتف ةدحاو ةخفن ليفارسا خفنيف اهبف ىتلا |

 | لاقتناو بارضا 6 قحلاب اوبك لب وه هدنع ظوفحملا حوللاىف موش ام هملعل ديك أتوا
 ةّساثلا ةولل مهسذكت وهو عظفاو هنم عنشا وهام نايب ىلا ةقباسلا مهعانش نا نم



 << ٠١152 نورشعلاو سدالاءزجلا

 ١ نحت ىا هل ةحازاو مهداعبتسالدر © مهن:ضرالا صقتنام انملعدق ف بارتلا ةي نم انبارت
 | ضرالا صقشسام لع ثيح ىلا ىهَسا يح هفطلو هملع مع نم ناف ةردقلا ةياغىف كلذ ىلع |

 اوناك اك ءابحا مهايا هجر دعبتسي فيك مهماظعو مهموم لك أتو ىتوملا داسجانه

 ١ ةاك راد نوااذسد[/ ق ماساطنال ءلظنلا# هاضا'ةيقنلا تعب لككامالت ب نضارالا نال قع ماربغ
 | لصا محلا نوكسو نيعلا تف بجعلاو بكر هيفوقلخ هيف بنذلا بجتالا ىليب مدا نبا
 | ندللانم قب ةلدرخوأ ةرذزدق هل فوجال مظع انههوهو ”ىش لك رخؤمو بنذلا

 | نادبأ ريغ ىا ءايحاو ندبلا رئاس مظعلا كلذ ىلع بكر ةدامالا هللادارأ اذاف ىلسالو

 | رابخالا» صنام ىلع ةمايقلا موب ىلا خسفتنالو ىليتال اماف ءادهشلاو نيّقدصلاو ءاسالا
 | اذهو ةماقلا موب هنيعب دوعيل وه اما ضرالا صقتام ظفحو ةطع نا لاق ةحيحصلا

 ١ لاق هذه ريغ نوكت نأ زوجم ةثوعبملا داسجالا نأ ىلا نييلوصالا ضفي بهذو قحلاوه
 دواللا ذهشت تناك فيكف اهربغ تناكولو هللا باتك صهاظل فالخ ىدنع اذهو ةيطغ نا

 دوعت ىلإ ىغ ايندلا داسجا نا ىضتش امم كلذ ريغ ىلا ةرفكلا ىلع لحرالاو ىدبالاو
 | تناك ما تناطاللاغت"هلادازأو تدنفوأ “تع اذا «ةابلجتالا الط. اخ نتاذمالسالا خشنة لشتمو
 نا باجأف لوالا داسجالا ريغ اداسجا سانلل هللاقاخم ما لوالا ماسجالا دوعت لهالوا

 باوصلالب م.يحصلا وه اهو لاق اهريغال لوالا دادجالا ىه هللا اهد.ءي ىتلا داسجالا |

 هللانا مالكلا لها لاق ثيدحلاوناءرقلا ىهاظ هتفلاخل هيف أطخا دقف ىدنع هريلاق نهو |

 ةيكزالا اورماقلاقهإي دلوجلاةلاعتاممم ناتدنالا أراض, ىلا اةيلغالا [كدرجالا# مع للاثت ْ
 ىناثلا ندبلا ٍلبق' ناف مسي ملوا هنيعب مودعملا ةداما مَا كلذ ىمس ءاوس هيلا هحور ديعيو |
 أ لع هن ريض ىمنهجلا ناو دصدرجح ةنملا عا نام ثيدحلاىف دروامل لوالاوه ف |

 خسانتلا مزلي اهنا انلق لطاب وهو رخآ ناسنا ندب ناسنالا حور قلعت وهو خسانتلا مزلبف

 ىلعداعم ندبلاريقفلا لوق.لوالا ندبال ةيلصالا ءازجالا نه اقولخىناثلا ندبلا نكي ملول نا
 خساتتلاءزاي الف لوالا ن ديلاهناكف روك ذملابحعلااوهو اضياةاضفلا ضعب ىلعو ةيلصال ءا زجالا
 اياش ريصي مالسلاهيلعرضألا نا تن دقف تاذلاىف رباغتلا بجو.ال فصولاىف رياغتلارادج

 هللا ضر سابع نبا لاق اذك و لوالا نديلاوهندبلانا عم ةئس نيرشعو ةئس ةئام لك ىلع ظ
 فاتخاو ةنس .نيثالث نبا داع مرهلا هل لصحو روهدلا هيلع تيم اذا سلبا نا امهنع

 حاكش مهادنام لثم سانلاىف نوكت ةداعالالّثا ىلا بهذنم مهنف ماسجالا رشحم نولئاقلا |

 لن نمنينبلا قلخو ءاوحو مدا قلخ نم 0 مك خفنو نيط نم قلخم ءادتباو لسانلو

 قحلا هردقام بسح ىلع ةريصق ةدمىف كلذ لك ىرشبلا ملاعلاىف دولوم رخا ىلا حاكتو |
 م ىلاعت هلوقىف هل نيلعنلا علخ كاتى جيتفدات مساقلاوبا خيشلا بهذ هيلاو ىلاعت |

 هيش ارطم رطمت ءاهسلانا ىورملا ريخلاب حصالا لوقلا وهو لاق نم مهنمو نودوعت م أدب

 يداصإ فلا اًايلا رهف ةليتما ةلعس قتال ان دلا ءاعنلا نانا رك الا/ ةأعنلا هنم ًاشنف' للا

 محرلا ىف دسج ةطقنلا كلت ةاحلارحب رطق نم نّوكتف تاهمالا ماحرا ىلا اهنمو ءاب آلا

 ( دقو )



 أ هوو 2 ١

 "الو ىلاعت' هللا ةنره نم: هيناخ ىلا نم .مهنم كلملا فرعنالا شرعلا ىلا: نوصخاش :ةكئالمداجو |

 كلّسمذده انضرا لد ةيماقلامون نا لبقو ةم ايقلا موب ىلا اذكه سلبا امو مد ام نوفرعب

  ىلاعت هللاناو دحاو ملاع اهنم ايلدلا ملاع فالا ةينامك قلخ ىلاعت هللانا (ىورو) ضرالا

 | ةنرطشتس كرار ىف ةئامعبراو رحبلاىف ةئامس ىنالاو نحلاىوس ةما فل ض رالا ىف قلخ

 ىلاعت هنم

 هنو تسقي ففاقراد غربا ك8 درسكا] رك ناو نبين انج

 تسلا نوك ناعم محلا ع ىلع فرمشلاو دحملا ئد ىا 4 دبجلا نآءرقلاو

 ا

 مس .لاعفلا "نست ةيراقت اذا :تادلا' كف ريش: ناكفةلاؤنو مقاطع هلي وحاز هلاغفأ ليل متاذ

 رضاوهو كلملا سنج نهال مهسنج نم رذنع ,مثءاج نال ىا 5 مهنم ردنم مهءاج نا

 بجعلاو طا اوبجتىلب كيدكي لنك ناهربب كونذك ام ميكبد ءاش هب ىذلا نا ءرقلابو

 فلز لنك نوكلا قاما كلا نا عم ثعبلا اوركناو ار خ هلالا ا اوبجواو

 راحشالاو تاننلا ب جارخا و اهنوم دعي ضرالا ءاحاو هاهذ دعل كك َُك اك ةدامانم

 لاقملا نم مهلا قف اع مهتيعش راعشالل الوا افلا رامضا نا م كلذ ريعو راغلاو

 # ابار“ انكوانتم اذئاه هبجوع رذكلاب مولع ليجستلل اناث مهراهظاو مهركذ راهظا

 ضرالاٍي ارت نيبو انسب قرا اياراريصنو انحابشا انحاورا قرافتو توع نيحأ ىا

 اهعوجر نبا نومضمىا عازتلا ل ىلا ةراشا ه# كلذ 8ثعبن الو عج رنال ىا راكتالل

 | هيلع 5 ىلاو ةامحلا ١ ىلا در ىا عوجرلا فالح درر! (قفع' دعتم عجرلا هو عجر 2

 2 نكعإل هنال نئاك ريغ قدصلان ءوا ناكمالاوا ةداعلا وا ماهوالا نع اذ همو ظ

 | زاحم هب ماكتملا لحي قهوتنا نامودلا كفوا نأ" لوني يخل مالك هنالوأ صاناو .نيالك

 | نوكينأ ىلع فرشو سانلادنعو هللادنع دحم هيف امي لمعو هيناعم ٍلعنم نالوا دانسالا ف
 | فيرشلاوه ديلا هللاةحر ىلازغلا مامالالاق بيشلاىلا داتسالاىف ةنيدملا ريمالا ىب لثه |

 | كلا ىا فوذحم مسقلا باوجو ةفلابملا ىلع لدا امهدحا نكلو اضيا دجاملا وهو اديحي

 ْ ا يو ةنعارف ىا  اوبحتلب ىىلاعت هللا ياذع نم توخى ردنم ىنل دمحم اب

 | 6 اوهزجلب ددرتلاو كشلاب اوفتكي ملو هيف اوكسش مهنا ىا باوجلا هنع “نب امج

 | هلوق كلذ للدو فوذحم مسقلاٍ باو مهصعل لاقو ةيدعلا رومالا نه كلذ اولعج ىتح

 | مايد ءاّه  ىذلا فاق لج مسقأ هريدقتو رمضم ىفن ىلع لدف هلبقام ىل هناللب

 ا ناي وهال رين 0 0 ىث اذهنورفاكلا لاقف 2 0 جيراخ رسال ليتل |! نرظن

 | هلا 3ناءزفلاب انتم مالسلا هيلع هنوك ىلا ةراشا اذ»و راكنالا ةياغلان راقم هنوكل

 ا 0 لك توم دعل ثعبلا قط هب رذناام نوكأ اسود ند ةلا_سرلاب صهخ ام :رنتاة اوك |

 | ىلا هجاحالف مهتعالاردصب الذا مهلا فرصنا ةماقتسالا نفس نع جراخ ”ىش رك ذ اذا هناو

 | ةزمهلاو ذئنيح ةاحلانيبو اننيب نيابتلا لاك عم هنا وذاملاو نيذنلا هبا قطنإ 5 ثعتتو عجرت



 ه<©2 ٠١١ 5> نورتعفملاور مالا كرملا

 ا نيازا شو هللاالا هلاال ا ركل نع دينوك نحس هك دبا اون كنوع تكرزطخازا

 ىنعي اباوص لاقو هلوق ىلا افص ةكتالملاو حورلا موش موب تدك هرلاغلا بر د تدفا
 وهو روثلات حن ىلف_لا ضرالا تحن ىتلا ةرخصلانم ءامسلا ةرضخ ليقو هللاالا هلال '

 هللا لعجو ةي الا ةرخص ىف نكستف لدرخ نم ةبح لاقثم كب نا اهنا ىلاعت هلوش هيلاراشملا
 لكو ةمكحلافف رصبلا ىوش ةرضخلا ىلا رظنلانال.راصبالل قفوا نوكتا ءا رضخ ءاهسلا

 ءاملاىلاو ةرضخلاىلا رظنلا رضيلانولجي ثالث ثيدحلاىفو ملاعلالهال ةدّئاف ةمك-لل هللا عنص

 ناول'الاناهلمججابو مونلادنع دمتالاو امهنع هللا ضرس ابعنبا لاق نسحلا هجولا ىلاو ىراجلا
 ىنب ال نيئرقلا اذ نا هللادبع نب دلاخ نعو رظنلا ىلع رصبلا نيعي امت. ضانبلا ىوس

 لاعت للا قلختتفا كلامو تك حض: داما لع ضروالا':هللا قلت امل :هظالا »ريس :نمدق ربك الا
 ضرالال يم نكسف لابجلا اهناحيهس يسب ضرالا نم ةدعاصلا ةفيثكلا ةظيلغلا ةرخمالا نم

 وهو ام طم لح ضرالا قوظف'”رارفتحسا همم نوكيأل «اولا"ةكوطا اكلم تهذو ١

 فاقلناربخلاىفو ةفعاضاملاتاوطخلا كالت ةريسملا هذه عست فيكف ماع ةئامسح ةريسم ىهو |
 ةتس هللا قلو هبعش ىلع ةيق» ع.سلا تاومسلاف امنه ةبعش ءامس لكل بعش عبس ءامسلاىف

 اهءاروفاقو ةرخصلا ىلع ضرالا فارطأب ةدوناوم ىو اهعباس فاقوفاق هارون٠ لابج

 ضرالا لها ظفحل كلملا ىلع فرشملا نصحلاك فاق لل. هللاقاخ لبقو ءاوهلا ىلع

 باطلا لعق: لاا للان ةرايلغا هه دارقتلا وها . ةلباشلا» عطزرألا تل ىتلا مهج حبف نع |
 هللاظف# هيو هتسر ولعو هما ةعمس ثدح ع نم لاجرلا عيمج ىلع فرشم هلال هلع هللا ىضر

 هللا ظفحنهبو لاخلا رئاس ىلع فرسشش» فاق لبجنا امك ةيونملاو ةيرودلا تاف الانم ملاعلا

 لبج هلوحو فاق لجن ط.# رحم للا كلذ فاخ ن.و لاص الاو ودغلاب ضرالا لها

 ىلع فاق لبجحم تاقدحم راحم كلذ ءارون٠ كلذكو هيلع ةيسقم ةيناثلا ءامسلاو رخآ فاق
 ةقريلا )يسفر و”اةيلحت زوبع و وهو ان ءالعجو ناو هناعباةمعم ةلم أس الك نآو تاؤسسل اماقخ ْ
 ع.رمج رجفني فاق لبج نمو هتدابع قح هللانودبعيو هللاالا مهددع ىصخال ةكئالم ا |

 / كلذ لث.م ضعبلافو هجون ثيح دنعلا ,دجبف رجافو رب لك هنم برشف ضرالا نويع
 هللزا نيرسفملا ضعب لاقو ايندلا مكح نمال ةرخ الا. مكح نم ويف فاق لس. ءارامو ظ

 نايهتلا اباوب نيعبرا 5 6 ريسم 5 ةالجما هلقفلاك هاوس اضرا فاق لج ءارونم تي ١

07 

 انكي نات نا وفالا نقلرك ككل اا جداا كيه تعم توقد سنك اهفص

 | عوصأن» داوسلا اهف مهسابا ناكف اهضراو اهردج ضربالا ماخرلاب اهمحر ةبردكسالا

 | خيشلا لاق ىهابس نبال كلاسملا حضواىف م داوسلا نابهرلا سبا كلذ نق ماخرلا ضايب

 | دعص نم لادبالا نم تيا اهنذ ا ةميظع ةحن ليلا قوطو ءارضخ ةرذص نم

 ْ ةوطخ ىوعل هالعأفف رصعلاو هلفسأق ىجضفضلا تياص لاقفاولع هلوط نع هنا ع فاق لبج |

 ١ طسلا ليبقنم اذه لعل ريقفلال وش ٠ برغأا ىلا قرشملان .لادبالادنع ةوطخلاف لادءالا

 ْ برغملاو قرمشملا نيب م" ضرالاو ءامسلا نيب امو هب ةاصتم امدلا ءامسلانإ تدا دقفالاو ريسلاىف

١ 

 ظ
 ظ



 ف ةروس عج ١هو ا

 ناوزفلا "دخن .فزخو كحتانلف م« ناسرتلا ةتلخا قالوا كيلو "هاجم 1002
 ' ةراغالا قيزط نع :ق ىندم نوكي نا زوجمو ىلاعت هللابهاوم نم هناف اذه فرعاف هفرشو

 | مهضعب لاق كقشعلا نيشاومزلاو لقعلا فاق اورذحا

 قيقع يع يحتل كلا ريلك اةنارثو جهال معان واق (ةيطرؤو رو _طابقل زاك تالق

 ْ لابج مظعا وهو اهداوسب نيعلا ةفاتلأك _ضوالاب طيح ليج فاق ءاماعلا م ةعامج لاقو ظ

 1 دج و حرجبج هج اوس تح م دحصح

 | تسيلف هب ةقزتلم ءاملاو ءامسلا ةرغخ هنمرضخأدجرءزوا رضخ ا دمز نمهللا هقلخ ايندلا |

 | هيدي عضاو هب لكوم كلمو هقورعن» قرع اهفوالا ىرقلا نم ةيرقو نئآدملانم ةنيده |
 فاصخق اقرع كرحف كلملا كلذ ىلا ىحوا اكاله موش هللادارأ اذاف قورعلا كلت ىلع

 | وه مث نف ساناىف هنوثيف هنم نوذخأف دجرزلا كلذ ىلا نوقلطني نيطايشلاو اهلهأب
 ظ ( ىوتثملاىفو ) ليلق

 فاص دوب دصز ايكو واط ء فاق 00 نينرقلاوذ تفر

 طيس قلخ ناردنا ناريح دنام ٠ طيحم وا هتشك ةَقلح ملع درك

 دتسيزابوت مظع شب هب هك ٠ دنتبج اهركد ىهوك وت تفك

 انو: نسح رد. اينوبن نم .لثم + "ابنهوك نا دياَنُم, ىاهكز-تفك

 ناهج فارطا هتسب مولع داوم ناهع مارد كر ىروش ره نم

 ارقرع مناهجرب نءوا ديوك 811 نق كلل كلها نو

 رهه تدققكا لصتما كاوناذي كرت آ< هس 1و ةئلاؤرا نات مان اقنع "نيب
 مكتردنا لفق ىورزو ماكرأعب 1 ا“ دوش هذ ذب كك

 نذس ابن وزو نك اسد رخن ويا 1... نكز اك سب نوكأ لسا: مهازتجا و جير
 ' نيمز تاراخم زا تسه هلزاز .٠ نباسشاقع دنادن هك سكنا دز

 ْ درتاكتل "اهابو ؟نضؤالا هوما ةم.هلاب هللا رظنأ اما ةثالث نمالا جرخمال ةلزازلا كك ىبا لاق

 | لاق انتو قلخلل ابدأت عيدا نوضرالا هلع ىذلا توحلا كيرحتلاماو مدآ ىن بونذ
 ىنارون» ناو مظعل اننرناش نأ لاقف ىلاعت هللاةمظعنم 'ىشب ىنربخا فاقاي نينرقلاوذ

 مهج ران نه تقرت>ال كلذ الوأ اضعب اهضعب مطحم جلث لابج نه ماع ةثامممح ”ةريشم

 تفك ىوكب ىزح امان“ هللاةفظَع زا قاقان تفك ردتكسا! ىنعيإ اهنم» ىلاعكب هللاب تالا
 ريخوا تمظعب تيس مهفو محو هزات 01و كيسا مظعام اديو] حو اك نينرقلا اذاي

 دبآ ففصو تخحنردو كارزتك د ةدحاو كنك, كتيرا :تفضو «كوايغ ٌماَدِكأو 2

 هلاس دضنايو نأ لوط هار هلاس دصناب هديرفا تا قيمز نه ىارو تفك ىوكب ىزيج

 خزود ترارح زانمه ىدوب فر نا نركب فر نارردا اههوك همه نا ضرع هءار

 لالج و تمظعزا خوك 0ك ةتلكتتإل فاقان ىلدرتفك نينرقلاوذىمتخ ادكب زيزرا نوج ْ

 هاكرد تسايسو تمظعزا قعاسره هداتسا تبيه بحرد هتسب رك نيما ليرب> تكلا

 | دس رفاس كلم رازهدص ىودعر نازا نيملاعلا ب ردتفا ىور هدعرد زرلبدوحر توربج



 1 همه. نوريعتلاو سدانلاءدللا

 ١ :نهرضتع .برغلاو ,اتجدعتبالو.انيهبو انرصا ننعو ةلانسزلاءادا للغدمجاي فق ىلقو .ديجلا
 ةلعافم ماض( وحن ليقور اتننقو ىارتكرتلاقفروقاانلا:تلقب نعادبشلا لاق. قررجا نع ةلك
 اولاقاك نئاك وهامو: لالا ىضق ءانعم ليقؤ هعشاو نازقلاب:لمعا ىتعملاو :هعس ىنا.هرئا اق

 (قشاكلالاقو) فئاحصلىفو ظوفحلاحوالاىفنآ ءرقلا ممر ىذلا مالا قحن دارملالبقو مح ىف

 عماسةكه دو» رف ىدهلاملعماما روثنمو موظنم مالك نايم تسا قرف تهج هءطقم فورح

 تسروثتم دبا نئوزا دعب هكىالك كن ارب دنكيم لالدتسا فوزرح نبا عامنا درجمي
 ةرابع ق ىاطنالالاقو . ٠ دنتفك رعشارن | رقكك تسيتعامحدرفورح نيادارباردسيموظنم هن

 / هروس نيدب هيلا برقا نحو رساكى هلا برق تسامسق ىنعيديلا ب رقأ نحو هلوقل هيرق نع
 ةدهاشملاو باطخلا لمحت ثيح هبيبح بلق ةوَس مسقا ءاطع نالاقو ٠ دهديمريخ نازا

 نم روطلاىف اًقعص رخ هناف مالسلا هيلع ىسوه فالخم ىا هلاح ولعل هيف كلذ رؤي ملو

 اماقم ىلاعتهللا ىلا نير اسلا نم كلاس لكل نا ىلا ريشي ةيمحنللا تاليوأتلا ىفورونلا حت ةوطس
 مسقلاو كدحزواجتالو كناكمفقىاق هلوشب هيلا راشي هلردقملا هماقمىلا غلب اذا برقلا ىف
 رامكلا ضعبلاقوهنع زواجنالف ديلا نا ءرقلاو كناكم اذهناف فقىا ديلا نآ ءرقلاوهلوق

 ةراشا صو لوالا نيعتلاىه ىتلا ةيدحالا هينرم ىلا ىادحا هللاوه لوق ىلا ةراشا

 ةيقابلا تانيعتلا ىلا ةراشا تافاصلا و ىناثلا نيعتلا ىهىتلاةيدمصل اة سم ىلا ىأدمصلاوىلا
 فحصلا ىف ىلاعت هللا ىدي نين مالسلا هيلعهمابق ىلاقهل وش راشا ريقفلا وش ٠ ىناثلا نيعتالةعباتلا

 هو دق ىلا مك ضوب لكن عافطقنم نوك لك :نعاذرفنم بكن لكل اقارافم "شلك لبق لوالا
 ءاجدقو ىت آلا "ىلا هيلا راشا اك ىناملا ىداهشلاماقملااذهىلاىناحورلا ىبغلا ملاعلا كلذ نم ٠

 رشع ىنثا برقلاماةمىفهمادقهماقأ رباجاي كيبنرون ىا هقلخ نيحوهنعهللاىضررباج ثيدح ف ١

 از يعفو وج دعا نافلللال وسرد فور ديور لالالا اهلل نفق وج هابل مات وهو ةئسس حقل
 داحيرلاو كودي ماقم فاو .ةنس تقلا نيدغ ىثاراعللا  عاقم1ق1ةماقأ .هنادافأ اافكاو ,ريشعزانا
 تاماقم ىهوةنس فلا باح لكىف :هروت ماقأف باح تل, رشغىنثا هللا قاخ مكلذك .ءامحلاو |
 ريصلاو ةنيكسلاوراقولاو هاو ملعلاوةفأرلاوةمح رلاو ةبيهلا و ةداعسلاو ةماركلا ب اتح لهو يد وصلا

 لامحالاقيرطنم ددعلا اذه لف ةنس فلأب احم لكىف رونلا كلذ ديف نيقبلاو قدصلاو |
 ريديل والا دال اىف هيلا ريشاام ىلع نورشعلاو ىتاعلا لزانملا هيلا مهنا اذار قسم نانا

 بيجحلا اب صتخا ةنْلاىف ةجرد ةئامو ةمحر ةئام وهف فاقلاب ةراشالا هبلاو ةثام عومجملا
 هباماقمىف مالسلا هيلع هل نوعبان مهنا امكف هل عس وف هادع نملك ذا ةقيقحلاىف مالسلا هيلع

 مه كلذكف هرون ضيفنم نينمؤملا قلخ مل هللاهقلخ نم لوأ هنال ةئاملا ةيرودلا ةيروصلا

 زاد, لزانملا هذه لك ىفو ةيرريسلا .ةيكولسلا بتارملا ىلع ةينبملا ةيولعلا تاجردلاىف هلننوءبان .

 ىلع سدقلا:حور هلزن أ نا. ىلا ةينسمدعب::ةيترص هيلا لزنت ىسفنلا مالكلا نال ناءرقلاب
 ىقر تاماقملا هذه لك ىلاو صاخلاو ماعلا هجولانم هل افيرشت ىداهشلا ملاعلا اذهىف هباق

 0 ااا 2 22221222 2 لل آ

 كلا ةنمررفلاو لسن يلا لفولج رو تقكي لك لتازو: قو, القا نأ قل تحال: لاش اك ناءرقلا "

 (دنع )



 و ف ةرود_ َ ع و4 56>

 ١ ىفتطقن ةمضلاةمالع ا وراق وف ةطّهةحتفلا ةمالع تناكفدادملا نولريغةرمْعاب اطَش هتامالع

 / دمحا نبلللخلا ثدحامثنيتطقت ةنغلا ةءالعو فرحلاتحنةطش ةرسكلا ةمالعو فرحا سفن
 لصولا ةءالعونوكسلا ةمالعو ةزمهلاو ةدملاو ةدشلا روصلا هذه اذه دعب ىدهارفلا

 | عسا [انؤستسو نم: ةلواف ظقنلا امو نانألا هياكي وعام ىلإ لفن هز دوم ةماورعالا لتقف
 | نوأرهاوناكس انلاناهبي-و ناسا رخو قارعلا ريما فسوب نب. جاححلا سمايىثبللا مصاع نب رصن

 | رشتلاو فيحصتلاك مث ناورم نب كلملادبع موب ىلا ةنسنيعبراو افي ناّمع فحص» ىف
 روك ذملارصن كلذب ماقف تامالع ةهبتشملا فر>الا هذهل اوعضي نأ ياجحلا سعأف قارعلاب |
 ا لواو فورحلارصن هللاَغ ناكو اهنك اما نيب فلاخو اجاوزاو ادارفا طقنلاعضون |

 ىالا ىهتنم دنعاطه اوندحا 3 هلرونوه هن نابإل اولاقو ءاتلاو ءاملاىلع طقنللا اونادحاام

 مصاعب رصنمث هب ”ىدتبملاو هبارعاىلا قباسلاوه دوسالاوأف متاوخلاو حاوفلا اونادحا مث

 لامعتسا عم ناكو ةروصلا هذه ىلا بارععالا لشن دمحا نب ليلخلا مث دعب طقلا عضو

 | لاجرلا ءاوفانم ذخالا ىلعالا اهف اوردَه ملف ةلح اوسعلاف فيحصتلا عش ١ لكشلاوطقتلا

 فورحلا اوعمحو داهجالاىف اوغلايو ةمثالا ديدانصو ةمالا ءاماع ا ندتناف نيقلتلاب

 ظ ةينرعلابطخ نم لواو نيعمجا مع هللا ضر لاكشالا اولازاو باوصلا اوس ىتح تاارقلاو

 فورعملا طخلا جرختسا نع« لواو ةسايرسلاو ةسرعلاب ملكش ناكو ناطحق ني برعي

 | ىلا ىفوكلا طخلا لمت نع لوا هلاف هللابرهاقلا مثهللاب ردتقملا ريزو ةلقم نبا خسنلاب

 هلقم نا ةفرط بذهو طخلا بيرعت ىف دازو باوبلا نبا هاج مث ةيرعلا ةقرط:
 | خيشلا ءج مث هلكاو طخلا نف محو طاطخلا ىمصعتسملا توق من اندجو ةججم اعاننكو
 لئاقلا ردهللو ن الاىلا هلع ديزمال ثدح طخلا داجاف ىويسامالا هللادمح

 © نسحأف ملاعل ناكرا © ىأرم لاج نسح طخ ©

 / _  تاداعسلا عاوناب مْلاَو تالامكلل قيفوتلا هللانمو

 ماعروهش نمرخ الاعمر رهش لثاوا ىف تاكريلاو لضفلاىذ نوغب تارححلا ةروس تمن
 رشع ةعبرا و ةثامو كفلا

 6 3 و 39 ق 1

 ا وهو مق وه امهع 20 سامع نا لاق! قب 7 ا ق ةروس اه قع دو

 مدقلاو ريدقلاو رداقلا لث» ىلاعت ةللاءامسا حاتفم وه بعك نب دم اق ؛كلاعت هلا امنا

 مساليقو خا رداقلاانا ئا مودقلاو ىياقلاو لطاللو نصباعلاو أ رةلاوراهقلاو 84

 نا زقلاو دمتي هائعم 0 طسقلاب متاقلا قح ىادبشلامسقأ ممل نا كولو موا اولا



 < هي نوريثملاو' سداسلا نجلا

 هدجوم وهو هنع خم لمكو ىلاعت هل نايع بورغلاغدمحو راو ([ىد بلاد ع

 رخآانتاردحلاةروسزا رارسالا فثكىفلاقدحا وكانه رصبلاوملعلاو مدقلاهرصس هرصس
 ةاروتلاناكم لوطلا علا ىناطعا هللانا ملسو هيلعهللا ىب ىنلالاق هبو ء.دنب وك لصفمنا رق

 انت الاهل اك/او اغلا و اذان" ةزوس ةعزادلاوابفا لالا ىلا نقلا مذ رصك لوطا تلا
 ىناضفو ىتاثملاروب زلا ناكم ىناطعاو ليج الا ناكم نيباملا الر طوءاقلاف بنت دح اوتو 0

 هطترطغأو وال اًزكذلا نشةرقبلاة روش تيظعأّْق ا السلاهيلعلاقىرخاةياورىفو لصفملابىبر |

 تحن نم ةرقبلامتاوخو باتكلا ماوف تطعأو مالسلا هيلع ىسوم حاولأ نم نيساوطلاو .

 حجارلا ىلع لصفملا لوا تارححلاةروس نمحرلا حيتف ىفو + ةطع ىا ةلقا' لصفملاوشرعلا

 هلوقدلوا نادمتعم رخا لوق هنعو ةفينح ىلا نع ةدمكعملا لاوقالا دحأو ىفاشلا بهذم نم

 راصق نم مماوحلا دعب وسام نا ءرقلا نه لصفملاو لصفملاب .ىبر ىنلضف مالسلا هيلع هلق ىق |

 ظ ميحر رلا- نمح رئاهللا مسب رطسي اهف تالوصفملا هراكتللاطنم تيمسو ا رملا - ىلا روسلا

 لاقو ىهتنا اهف ليصفتلا ةكفا قاتسلالا : نه ةروس لك ليصف برش راصق روس اهمال

 رخا ىلا قوا حيتفاا وا دمحم ةرو-نهوهو هلوصف ةرركله ىمس مياسلا ميسا لصفملا موضع

 ليقورخآآلا ىلااهنم راصقلاو نكي ملىلا اهنمطاسوالاو جوربلا ىلا لصفملالاوطو نا ءرقلا
 ناوخ نكي ملا سبعزا طسوا سب ٠ ناد سيع ان مدق الزا لاوط

 ناسا ددرك ان ار مظن نبا ناوخم . دبا رخآ ان نكي ملزا راصق ْ

 ةروسنهطاسوالاو جوربلا ةروسىلا تارجحلا ةروس نم لصفملالاوط نار وهمنجا هيلع ئذلاو |

 قالت ضراقلانا10ئ33) ناستلا اولا ىلا نكي ةروس ن نمراصقلاو لكلا واقل توزبلا

 نه نيملاصلا فلسلا نعوماسقا ةعيسىلا اضياءومسق ا 07 لاا جاجحلا ن امهر قنا هوقلاب |

 هلعش ناك ىذلا بسرتلا وهو هتحاح لص اعد 6 ا ل ىذلا 00 ىلع متخ ١

 ةامتالا و زل ديم :كدعلا+ماوناوأ ماننالا رول خلا: هلوا آم ة بقا مو اوه نك شا وضاو ناثغ |

 هط ةروس 0 نيشالامونو هط ةروس ىلا سلو ةروس نه دحالا مونو سنوب ةروس ىلا

 نما ءاقيزالا مورا طورلاةاراوسناىلا هك ؤزكمللا, ةواوس لها ءاقالثلا متويبو؟تاوبكتعلا /ةؤاوشت ىلا |

 ناءرقلا بازحا ليقو هرخآ ىلاةعقاولاةروس نه سيم امويو ةعقاولاةروس ىلامصزلاةروس ١

 يع روسعست عيارلاو روس عيسكلااورو- سمح ىناثلاوروس ثالثلو الاب زحلا ةع.س

 نمحرلا تف ىفو ق نم لصفملا عباس باور ةززاوسا ةزعشعب كثالاثر نسدانقل او ةزاوتن ٍةايئِقَع ىدحا

 قلك اوال وم اذاوامىحتسلا القت دجاملجاححلانا ليق نوتسس نارقلا بازحاو

 ليقو كلذب هالو ءانعلا ناومأملان ا ىكحف هيف راشعالا عضو اهاو كلط رمعي نب ىحيو ا

 | اهيف كي ماف لكشلاو طقنلانم ةدرحب ةياقلا كيك ططللاو كناكو كلذ لعف جاححلانا ظ

 نزلو هلال ابرع اوناك موقلا ناف هنع مه ؤانغتسا ملعا هللاو اهف قاما داؤتداصو بارا |
 ( قوسالاو ناكل سال /قالط مالا لعجو وحلا عضو نم لواوو# مهنمزيف نكيملو نحللا |

 تلا هربت نك زرشملا نم ىبرب للاذا رف انراق عمس ل (ى-) ىرصللا ئنباتلا ىلؤدلا ْ



 تارجحلاةروس هع ل ِ

 : ةلهقلال كلذ تركيلأ .قاثلاو ىلاعت لالا نوكي يالتيتطلاو كلذو م مدقل كانك

 ١ نسل وةعنصلامدهت ةنملا لبق كلذ حبقلو ةبعنلانارفك دنع الا سانلا نيبامفحسقتسم كلذو

 | كلا كيلع نونع ىلاعت هلوقو ةنملا' تنسح ةمعنلا ترفك اذا لبق نارفكلا دنع اهركذ
 | | 6 مكمالسا ىلع اونمم ال لق 9 معايا هتباده وهو لعفلاب مهماع هللا ةنمو لوقلاب مهنه ةئملاف

 | نمي هللا لب ه8 ضفاخلا عزنب هصنق كباب ل اراع ا مكمالسا اودعت ال ىا

 | ىادخ هكلب ةيسرافلابو هيلا تدشرا مكنا نم متمحزام ىلع هي ناميالل ؟ اده نا مكيلع
 | ناعالا ءامدا ىف 44 نيقداص مكن ا ف نامياب ارامثتسا هدومت هار هكامشرب دهنيمتنم 0
 | فطللا نم ميركلا مظنلا قايس ىفو مكيلع ةنملا هللف ىا هلبق ام هيلع لدي فوذحم هباوجو

 / لاقف امالسا هامسو اناعا هنوك قت هب اونمو اناعا مهن ردصام اوعمس امل مهناف ىقخي الام

 ١ هل سيل هنال نملاب ردجم سلو ملاىف لوخد ىا مالسا ةققحلاىف وه ام كلع نونع

 , هيلا ةيادهلاب مهلع ةنملا هللف نامالل مهؤاددا حصول لب ةمعن هانم دعي الو اعرش دادتعا

 اذا نملا لعج ىلاعت هنا عم .مكيلع نمي هللا.لب ىلاعت هلوق نع وابكا ندعي نلكتشا مهلال

 داصق ملو قيباطتلا ملع نم اذه هباوج ىف لاقف قالخالا فاسفس نع انضعب ىلع انم عقو

 ىصع نم ىلعو عاطأ نه ىلع ماودلا ىلع داوجلا ميركلا وهذا ةقيقح نملا هب قحلا

 ثيدحلا فو كلذ فالخ مكعم لعشبو قالخالا مراكم ىلع مكلديل هللا ناكام ثيدحلا ىفو

 تيلص ا هللا لوسراي هل لاق نمل كلذ لاق مكنم هذخأي وزوايرلا | نع م اهيل هللا ناكام اضيا

 مكمالسابم كوسر ىلع نملا ةرضحىف متلخد اذا ةيآلا ىنعف ايناث ىلصأفأ ءاملاتدجو مث ممتلاب
 ىفوريغال مكيلعمكلامعا قحلا در قالخالا فاسفس نم ىش مكتم عقو ناو مكلال هلل نااف
 ملست ىا مكمالسا ىلعاونم' اللق مههاظ كل اوملستسا نا كيلع نونه, ةيمجنلا تاليوأتلا

 بتكذا نامالل ؟اده نا مكيلع نمي هللا لب ةدرمتملا مك وفن ةعيبط نماذه سيله.ال ىل؟سهاظ

 ترونتف مكسوفن ةاكشم ىلا مكبولق حابصم نم ناميالاروت سكعناف نامالا مكبولقىف

 ! متك نامكمطابىف هتعدوا ىذلانامالا عرف نم سهاظلاىف مكمالساف مالسالارونب تءاضتساو
 عيرقت دابعلا نم نملا هللاهمحر دينملالاق ىهتنا نام الاىوعدىف نيقداص متنك نإ ىا نيقداص

 | ( ىدغس خيشلا لاق ) ممل ركش ىلع ثحو مم اريك ذت هللا نم وه امتاو اعيرقت هللانم سباو

 كيباذكي لعب هن وأ لضفو ماعلاز ه ربا قفوم كانك. ئانخ ركش

 تتشادب تمدخم هكوزا نسانك تنم نك ناطق تع

 هملع مهيلع ؤخو دايعلا نع امهيف باغام ىا 2 ضرالااف,تاومشلاك يع ماعي هللانا ِ

 | رابكلا ضعبلةوكر امضىفامهيلع خم فيكف مكتينالعو كرس ىف 4 نولمعت ام ريصب هللاو
 ْ مكتطابف هعدواام حناتن نم ةايياظلاو نولمعت ام ريصب هللاو

 ْ تساىو تسب نيهزره نامحرت ٠ تسا ىندوخ روركش ناك زرت

 | ار اركم ناك هسفنل اهارناو اكرسش ناك هسفن نم اهاز نافهلاوحاو هلامعانم أيش ظحال نه

 , هللسبل ىلقبلا لاق هدوجو هن كلذاةللاانقفو اديحوت ناك هبرا هيرب هير نم اها ناو
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 أ قنا لذ (لمتم ركل ودلع لميز] ءرهملو تلاقتسا د01 اتسم: ماكر در هك
 ا هيف هيفام رهظي دسحا لكو هيف ام حشرتي ءانا لكذا هاظلا قدص نطابلا قدص ااذاف |

 ' نوقداص نونمؤم مهنا اوفاحو بارعالا ءاج ةفاسلا ةياالا تلزت امل هنا ىور و لق ©

 اذه نال ءابلا تاخد هي مكتندب هللا نوماعتأ مهل دمع اي لق ىىلاعت هلوق مهيادلكبيل لزتف

 | ريبعتلاو انما مكلوَش هيلعمثأ ىذلا مكسب هللا نوريخأ ىأ رابخالاو مالعالا ىنمع ملعتلا |
 | هلاق كيال هللا اوف رعت ال. ىأ راكنالاو خيبوتال هيف ماهفتسالاو مهعينشت ةياغل ملعتلاب هنع |

 | بجاو :ريشمم ةشدلا روءالاف فيقوتلا نا ىلا ةراشا هيفو ىش هيلع ىقخمال هب ملاع
 | ملعيللاو 9 عت هرمأو بلطي هنه مالكلاو ذخؤت هنم ىعاسالاف هللا ىلا ةلوكوم اهتقيقحو
 | ىش لكب هللاو له مهعيتشتل ةدكؤم نوماعت لعاف نه لاح ه# ضرالاو تاومسلا ىفام
 | نم ىتلا ءايشالا عبمجم ماعلاف غلابم ىا هلبق امل ررقم لمذت كرابخا ىلا جاتحم ال هي ملع
 ( ثرح مهل خيبوت و ليه ديزم هيفو ناميالا مهراهظا دنع رئفاكتلا نور هوضشبا اهب ايل
 تاومس ىفم ملعي هللاو ةيمحنلا تالب وألاىفو اهئافخاو مهلاوحا رتس ىف نودهتحي اوناك
 لك هللاو ةيدومملا نع اهدرم نه سوفنلا ضرا ىفامو ةيدوبعلاىف اهدادعتسا ن٠ بولقلا

 | هديب مدآ ةئيط ريم دلع اهف هعدوا ىلاعت هنال ماع هيلع سوفنلاو بواقلا تلج 'ىث
 ١ هللا ناف حكالذ,: اذا: ريفشملو: امام التو ا الار كسفت ىلا ةتقتضتإال ازاكبلاجنطغب, (كاق قيتنا
 / هيت ربخا امع كلازا اعرف هيلقو ءرملانبب لوح ليد و رييغت ىف ناشف وه مون لك ىلاعت

 ىلا هملعت الو كلذ طفحا لب القل ربل نه دنع لححتف هتان تيا امع كلزعو

 ناكناو ركشال قفوتلاهلأستلو هللا ركشتلف ةيهوم هلا تملع ءاقيلاو تايثلا ناك ناف كريغ

 | ناسنالانا اذهن٠ رهظف ىهننا بيدأتو ظقينو رونا و ةفرعمو ملع ةدايز هيف ناك كلذ ربع |
 ' لامكشلا ئوعدتو لالا اءوش: نما هللا ذاعلاو هننع لوزتس اع: وا:ةهيف سيل امب ايلاف ريخم

 ١ ةقداصااو هجولا دوست ةبذاكلا ناف ةبذاك-ااو ةقداصلا كاوعلاو 1 مْ 3 مهضعب لاق

 تانسحت املا :روشلا'ىلا نظنلاو ؛تادهاشملاب 'لؤقلاو ؟ اياو هفعذت وا ناعالا رون ”ؤطت

 انيفالو انموه نلف أف يللا اف موقلا قيرط ىف ثدحا نمو تاوهش و سوف هلك اذه ناق

 ايكتمراإلو | (ولعا !وةالتساو اركارمت »لو اوك ولا وق رعا لاو اول وترا وعتال واباوعتاف

 نوح اونو ااؤساعب ةلثوا اوؤظتنارل ومالك الاو وكاس اواو ق وفعال و. اوشلاو [وغارحماالوت]واربصاو

 نكلو اوخطلت الو بونذلا نه اورهطتو اوقرفت الو ةعاطلاىلع اوعمتجا و اوداعت الو

 كقحلعلو بك ارا !ال و, كتاجملا بر خيخيلاو“ هيسانلاع ءارخأ اهل اءالا-هسف خل اليالاف ةبلق باوت" كدحا
 كيلع ةئم مهمالسا نودعي ىا 4# اوملسا نأ كيلع. نون« لفغيالو شتفيلو نمأي الو

 هيدوصقملا نال ةلمَفلا| ىنعك نملا 00 هلع ام أ نم اءاوث اماوعم باطن ال ا ةمكنلا ضو |
 1 5-5 . - 5 1 5 - . 00 .٠

 | هه نزو» ىذلا نا ن“ ةلقثلا ةمعالا ل قو 1 جاتحملا هضوعل نإرظالا ءطق عم تحتاج عطف

 | ىلع كلذ لاَسو ةملقثلا ةممتلا ةنملا بغارلا لاق ةمعنلاب هلَنأ ىا ةئم هيلع نملاَش نالطر وهو ظ
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 هللاب ومملا نذلا ناؤنمؤلل اها ا»: لقنلاتيح اق نم قلل هنأف 1 5 ريخا اهف هر دلقلف

 :ؤقذص نا: ءاكتاالو هاو مف كش مهسوفنىف عم مل مث اونما ىإ هي اونانرب مل مث هلوسرو

 ىلا ةراشا هيفو هيف ةم-ال نيضبش نيب ددرب كشلا ناف كشلاو بيرلا نيب قرفلا رهلتف

 نتايمرالا: مدن“ ظارتشاا نأب.ناعشالل منو, بايترالا وهو عنع ناميالا, قتب بجوتاان كلف.نأ
 اوماقتسا مث ىلاعت هلوقىفاك ىهف ىلقتس امفو لب طقف هئاشلا لاح ىف سل ناءالا رابتعا ىف

 تادابعلا نم اهنونف ريثكت ىلع هتعاط ىف هي هللا لبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو
 نوفوصوملا 6 كئاواؤه داهطلاو جحلاك اعم امهماع ةلمتثملاو ةفرصلا ةيلاملاو ةضحلا ةيندبلا

 مهريغال نامبالاىوعد ىف اوقدد نيذلا وا هي نوقداصلا مه + ةلرطا فاصوالا نم ركذ اع
 نوقداصعبنأ اومعزو ةكرشلا .اوذقتعا .ثيحا دساىن؛ باع“ ال لسيذنكتو ذارفا رضق ويف
 لك ىلع بجو ىتاا ىوقلا عماجمل ةلماش ةركلا ةياالا نا ماعاو ٠ نايالا ىوعد ىف اضيا

 نلاعت لاق م اهلك ةداعتشلااو القلاب زوفلا هب لصاخلا هسفنا اريهطت اهحالصا و اهيذجن دحا

 اهتالث تحلصا اذا ىناللا بضغلا ةوقو ةوبشلا ةوقو ركفتلا ةوق هو اهاكز نم حلفا دق

 ةيكزتو ةعيرشلا مراكم عيمح اهناف ضرالاو تاو.سلاهب تماق ىذلا لدعلا لصح تطبضو
 ناميالاب لدف نيتريخالا ىلع تءدق اهلالجو ىلوالا ةلادالو دوق ىلا مضمر ةويشنلا '

 اهلوص+ روتي ال ىتلا ةيقيقحلا ةمكحلاو ىنيقيلا ماعلاىلع بايثرالا ىتت عم هلوسرو هللاب
 حالصال ةرورضلابنيعباتلا دوحلاو ةفعلا ىلع لاو..الاب ةدهاجملابلدو ركفتلا ةوق حالصاب الا
 ةدضغاا ةيملا ةوق حالصال نيعباتلا لللاو ةعاجشلا ىلع سفنالاب ةدهاجلابو ةوبشلا ةوق

 نع ضرعأو فرعلاب رمثاو , وفعلا ذخ ىلاعت هلوق لد. هلعو نيدلل اهمالا و اهرهقو

 دوجلاو ةذعلا لاك مرح نم ءاطعاو ةءاجشلاو ملحلا لاك وه ماظ نمت وفءلاناذ نيلهاجلا
 ةيناسنالا سفنلا تالك عج نا اضيا ماعاو ٠ ناسحالاو لضفلا لاك عطق نم لدوو
 ةعاحشلاو عرولااهلاك ةفعلاو ملعلا هلاك لقعلا ذا عيرالااهلئاضف و ثالثلا ىوقلاىف ةروصحم

 ىوعدلل در ةي الاىفو قيقحتلا ىلع نيدلا لوصا ىهو فاصنالا هلاك لدعلاو ةدهاجملا اهلاك

 ىوهدقف ىعدانف ىواهملا تقاخام ىواعدلا الول مهض.ب لاق قدصلاب فاصتالا ىلع ثحو

 ( ظفاحلا لاق ) ادب بلوطام عدي ملولو ناهربلاب بااطب هارتالأ اقداص ناك ناو اهيف
 تسفاياي رود وزو درز تياكح ناه ٠  ناراكمه لايخو نايعدم ثيدح

 ءاسنالا ةيصو اهناف ةنامالا:ظف-و.دهتلاب ءافولاو :ثدحلا|قدصب كيلع :ركبيابا.اي تيدحلاىفو

 ( ظفاخلا لاق )

 نمحو رسوج ىدازا بلط ىتسارب 2٠ :لد ىفاص ٍبازا زوما ,قدص قيزط

 قدص نم الا اراجف ةمايقلا مون مكشعاب هللا ناراحتلا رششعم اي لاقف راحتلا هللا لوسر ىنأو

 هللا لحأ دقو هللا لوسر اي لو لبق راجفلا مه راحتلا ثيدحلافو ةنامالا ىدأ و لصوو

 ( بئاملا لاق ) 55 نوندحت ١ نومأف نوفلحم منال لاقف عبيلا
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 قيدصتلا ةغل ناءالا قبح نمحرلا حتفىفو هياق تققش له هللاالا هلاال لاق نم لتق نيح

 را عفر تاق امال رست“ ذنع اذا رع هلو نادال رم "زجل “رحل ناحل ا ناقألا 2 قراشملا
 رارقالا ىلا جاتحمال وهو بلقلا لمع نامالا نال قدصملا ىلع نيماسملا ماكحا ءارجال

 ةئاش هل اج ناكامل رارقالانا الا هلع صوصنلا ىهاوظ ةلالدل هنم ءزج هنا مهضعب لاقو

 هنم هاكمأ عم كرا نوكيال ىح ةيئزملا ةهج رايتخالا ةلاحىف اوربتعا ةيعبتلاو ةيضرعلا

 ىعم اذهو طقسف ةيضرعلا ةهح رارطضالا ةلاحىفو قدصم هنأ ضرف ناو سادتع انمؤم

 رفكلاةلكىلع ءازك الادتعطوقلا ىلمتحمنا الاهندايزى م الذا دئاز نكر رارقالامهلوق
 رئاسلامعانود ناسالا لمع هب نيع ملو نام الا نم أزج ةحراج لمع لعج ىف ةمكحلااملبق ناف

 هيفالخاد هيهاظ ىلع لعج هنطال المع قيدصتلا ناكو نامالاب ناّئئاالا فنا الانف ناكزالا

 رئاس لمع نهنعباو فخا هنوكلوانانملل لوحي هنالناسللا لعف هل نيعتوهب هفاصتا لامكل اقيقحت

 هنع ولخمال ةلواسملا ةالصلانالمرارقادهاشيمل ناو ةعامج هنالصل رفاك مالساب مح مقدسمل ١

 امموجو ل2غنفبِجاو ةداهشلا ماك, قطنلا ىسدقملامالسل اديع نبا نيدلا نع خبشلا لاقو

 ةالصلا نم هعانتماك امه قطنلا نم هعانتا لعجم نا لمتحف واو ا.ه قظنلا "نكمل |

 اذهوهنامحرت ناسللاو بلقلاب ضحملا قيدصتاا وه ناءالا نال رانلاىف دلخم ريغ انمؤه نوكف
 لاقثم هيلق ىف ناك نه رانلانم جرح متو هيلع هللا فص هللا لوسر لاقذا رهظالاوه

 لعفلا كرت مدخغل الو بجاولا قطنلا نع توكتسلا باقلا نه ناعألا م دعلا الو نامالا نم 2

 مدلاو مالسالاىفبابسالا امتا بابساناميالا ىف سبل هنع هللا ىذر لبس لاقو ىبنا بجاولا

 ماس نم ةعيرمشلا مومع ىف ململا رابكلا ضعب لاقو قلخلانع ىنغ نمهؤملاو قاخلل بوبحم
 هل امهف هدب و هنع ربعي اع هناسل نم 2 لك ماس ن٠ اهصوصخ ىفو هدبو هناسل نم سانلا

 مواكمع ىفأ ناو نطانلا ملظم رفاكلاو ىصع ناو نطابلا رونم نهؤملاو رادتقالا ذوفن هيف |

 نما نه لك رابيكلاضعب لاقو ىنشب اك هللاف معاق هللا ءاش نا نمؤم انا لاق نمو قالخالا |

 فالح هيف ةحداقلا هيشال ض رعم وهف ىؤورضال ىرظن هبال هناعاب قوبو الق لل

 ماع 0ك لوقلا انك هعقد ىلع رده و هءلق ىف نهؤملا ءدجن ىذا ىرورضلا نامالا

 الو 4ف ةريخلا نم الو هءاع هيشنا لوخد نم ماسالا لوخدم هناف كفو رظن نع لصح ]

| 
 ١ ىذلا قا ملعلا دارا 3 دياقتلا ند بوح لكل ديالو هلا لصوملا رمالا ىف حدقلا ن*

 قلاب تلج )اولاو ةفاداقطلا 1م« كلف طول رلال وذم نو قل“ لطاسلا ةيتأبنال
 5 امن ركل نءو .يقعبال هللاب ةعيرسشلا ماكحا عيج فرعي و هللاب هللا فرعيف

 ( دلقلف )

 | دمع ةئالثلا دتعو ”ناتحللا "لحعو باِقلاب قيدصل هللاهمحر ةقينح ال اعرشو باع اع

 | هيلع لاقو مكبولقف ناميالا لخدب املو ىلاعت هللالاقو ناميالاب نئمطم هبلقو ىلاعت هللالاقو |
 | هنع هللاىوضر ىلعل مال_للا هيلع لاقو كّسدصت ىلع ىا كنيد ىلع ىلق ا مهللا مالسلا

 | خرشىف كلملا نبا لاق ىهسا تاءاطلا لك لخدف ناكرالاب لمعو ناسللاب قطنو نانحلاب

 ظ ا
ٌ 
 ا

 ا أ



 تاردكا ةرود <ه# هع ©

 ىسماو حبص اك سلاف لخد ىنعم مسا املس اواو ركل حين لج 1 1
 لوخدو داتا مالسالا ناف انسفن أ ةفاحم داشالاو حلصلاو ويوسلاف الحد اولوق ىا ىش

 | امراثباو زوك ذملا لوخدلاو دايقنالاب ىاهب رعشم ةيراحلا كرو ةداهشلا راهظاو ٍ
 | متملسا نكلو اونمؤت ملوا انملسأ اولوق نكلو انما اولوقتال لاب نأ ىلع ميركلا مظنلا هيلع

 ا اس حسبقتسم هصاظ ناف ناع الاب ظفاتلا نع ىهنلا نغ زارتحالل كاردتسالا اتلح لباقتل

 | عهدي دادتعالاو ملستلا جرخم مهلوق جارخانع ىدافتللو ه, لوقلا ىلا ةوعدلل ثعب نم

 | لباغاملوالا نم فذح كابتحالا نم مظنلانا ىهاظلاو ىتفملا ىذعس لاق اضحم الوقت هنوك

 | وو لا كلف مآ ارقد اون املقز لنعزلاولقالإ لباب ىناثا نمو 4

 00 قى نيف 0 كتل 1 7 ةاطا ومو دع قا منتي اولوق نكلو ىا
 قافنلا كرو صالخاالاب 3 هلوسرو هللا "اوجاع نأو دعي مف ١ وتمالدق ءالؤه نأ رعشم

 ضصق راقإب اهل. تملي تال نم اهواجلا نتابع يتلا ىا 06 مكلامعا نم مكتتليال
 صالخالاب ةنورقملا ةنسملا نم مكفعضب قبلي ' متينانا مكنا مكتايالهلوق ىنعم مامالا لاق

 مكتانسح ىفام ىلا ارظنوهنم صقتمال ءازجلانمهلضفب قبلي ام مكتأي ىلاعت وهف قافنلاكرتو

 اهرد قوسلاىف اهنت نوكي ةبيط ةهك اف كلم ىلا لمح نم 5 اذهو ريصقتلاو ناصقنلا نم ْ

 ىعم سلف لخيلا ليا لب ءاظحلا ةلق ىلا كلملا بسفا ارادوا اهرد كلملا ءاطعاو الثم

 مكلامأب .نوبقوتنام :ىظعي :ىدملا لب :نصقن_ربغ نما مكلبع ثم ولان من ا طي نآتحلا

 ناو بلقلاب قيدصتلا ناعالا ةقيقح ناب ناذيا ةي الاىف مولعلا رحىف لاق ميلع لضنتلاب

 نا ىلإ ريشي ةيمحنلا تاليوأتلافو ناعأب سبل ناذيالاب هعئارش راهظاو ناسللاب رارقالا

 عقو اذا رونلا كلذ ةفصيىف ماللا هيلع لاقو هيرنم رون ىلع وهف ىلاعت لاق مك مالسالل

 احتلا ىلب لاق ا فرعي ةمالع رونلا كلذل له هللال وسراي .ليق عسلاو هل حسفنا بلقلا ىف

 املو ىلاعت لاق اذهلو هلوز ل تول دانتي 0 اد ىلا ةبان 0 رورغلارادنعىف

 ماكحالا ءا رجال هؤزجال 0 رارقألا 07 املا دا 0 نيققحلا روهج |

 دبال دحا هيلع علطيال نطاب سما بلقلا قيدصت نا امل هتوم تقوىف هيلع ةالصلاك ايندلاىف |

 أ ىلقلا قيدصتلا ا هللادنع عرب م وهف هنأ هفسلب رس مو هيله قدص ن د ةماللع نم 51

 ناعرالا زم انكر قاوقالا لمح نم اهاو هطربش ءافتنالا اع ذل هلكجا قاتم وف نك نام“ |

 هياسلب رفانمو رانلا دولخ نم ةاحنلا قحتسالو هلل اذنع انمّوم رارقالا كرا نول هدتعف

 روك ذملا اذهو هللادنع انمؤم نكي مل ناو ايندلا ماكحاىفنمؤم وه قفانملاك هبا قدصي ملو
 ىلا خيشلا رايتخا وه ماكحالا ءا رجال ناسللاب رارقالاو ىاقلا قيدصتلاوه نامالا نانم '



 ه2 و١ © نورقملاو سداسلا را

 ادا امنوا نايف ارتب اذا ذي هي: "ةءاوط قالو االئمالتالاكى ا

 مكتاينو مكبولق ل3 اانا كلا مكلامعاو رود ىلا رظنبال هللازا ثيدحلافو

 تساموج تزوص ىورزا مه رفاكهل' ه تسار ىالاب هثدياب تسازهر
 ١ نيه ىتش رجافو هللاىلع رك ىتت نمؤم لجر سانلا امنا ىنانلاابمأإب مالسلا هيلع لاقو .

 (ىورو) ىوقتلا ةرخ الا مركو ىنغلا ايندلا مرك امهنع هللاىضر سابع نبا نءو هللاىلع
 مهل هللالوقي مث نوفقوب مث ةمايقلا موب نورشحب سانلا نا هنع هللاوضر ةريره ىلا نع
 الا متِباو ىبست تعفر ىنا ملكت أ ىتح مويلا اوتكساف تكاس اناو نوملكت متاك املاط
 نالفنءانالفونالف ننانالف لبال متاقفمثا مبا 3-5 ان أىدنع مكمرك نا علق مكباسنا

 اظافر ةويلا هلا نهاد مكباسلا عضاو ىبسن عفرأ مويلاف ىىسأ متعضوو مكواسنا متعف رف

 مولان معا هللا سيال اةعقرا + قفاتسملا "لاق: زارشالا“!بقك ى 5" نؤقتما نبا. مرِكلا
 م بلاغلا ىلع لومم وهو ىص ةدابعو ةأرما ةناماو ىدنج ىوقو ىصخ دهز ةمايقلا |

 5ك العجو سفنلا ىهو ىثاو حورلاوهو ركذنم تقلخ اهنا بولقلا قلخ ىلا تاو ركذ

 سفنلا ىهو اهما ىلا لي تلا ىهو بوعش اهنه فص نيقنص اهانلعج ىا لئابقو ابوعش
 كاغلاو حورلاوهو اهبا ىلا لمت ىلا نو :لئاق' اه كفتصو سفالا تافص املع كلاغلاو

 اوراكتتلال سوفنلا بابراو بولقلا باخا اوفراعتتل ىا اوفراعتل حورلا' تافد اهلع

 اهنم ىش حلصيال ةيناملظ اهناف ةيعبطلا ةيناحورلا قالخالاو لوقعلاب اوهاسو اوسفاتلو

 روس لاوحالاو قالخالاو لاعفالا ترونم ناف ىوقتلاو ناعالا هب نرش ملام هب رخافتلل
 اوك ذلة ءاوحالاب ةبوحصم قالخالا الو ءايرلاب ةبوشم لاعفالا نكت يف ىوقتلاوناميالا

 مكمرك أ[ نا ىلاعآت لاق ا ام ةاهاملاو رخافتال حلصت كلذ دنعف' باجالا ىلا ةبوخ»
 قالخالا نذ مثدعبا نوكي نم مهافنأف ىوقتلا مركلا مالسلا هيلع لاقو كامن هللادنع

 هءرب هسن نع زرح نه قتملاو زرحتااو» ىوقتلاو ةينابرلا قالخالا ىلا ممرقاو ةيناسنالا

 دقو ةيدايلا لها بارعالا هي انما ٍبارغالا تلاق ف ىهتنا هريغنم هللاىلع مرك ١ وهو
 لاقو هلوقىف امد هولخ عم مهلا دنملا لعفلاب ءاتلا قاحلاو حتفلا ةروسىف هليصفن قبس

 | انذاؤارمعق زيزعلا انف نمل ثيح نهفالح مهلقع ناصع نع ةلالدال ةنيدملاىف ةوسن

 اورهظأف بدج ةنسىف ةندملا اوهدق دسا ىن نم رفنىف تازن ءالقعلاب قيلي كلذو اهاتف

 اهلحاؤوؤوهظ قع اهنهأبا نرعلا كتنا  مالاكلا هنلغأ هللا لوثر نولؤه :!وناكتف نيتداهشلا

 نونميو قدصلا نورب نالف اونب كلتاق م كلتاّقن لو ىرازذلاو لايعلاو لاقثالاب كانا

 هللب قيدصتلاوه ناعال اذا 5 اوئمؤتمل هي مهل ادر هي لق # اولعفام ماللا هلع هياع

 ملام املالاو كلذ مكل لصحم لو باقلا ةنينأءطو قدصملا ةقيقح ةقالل نراقملا هلوسربو
 فوصوملا قيدصتاا نا ىنعي ةروسلا رخآ هنع ”ىبني اك ةلئاقملا كرو مالسالا نم مترك ذام ىلع

 نال لقاعل' ناف ةيتاقملا كرتو نملا ىباي كلذو ةلئاقملا ةعانشو رف كلا حش لاب قوم

 (كّش ١
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 زيمتم هلي دن شاب دحتم مان هك سك ودا ىنعي ( قعاكلا لقو) بانالاف لضافتلاو
 منال ليلعت كي ماقتأ ةلادنع مكمركا١ نا # ىثرق ديززا ام اادو هحانح دنوشده

 مرك الانا لبق ناك قيقحتلا فانئتسالا قيرطب :مالكلا نم دافتسملاٍباسنالاب رخافتلا نع
 ىوقتلاب اورخافف مترخاف نافلالب لثم دوسا ايشبح ادبع ناك ناو قت“ الاوه ىلاعت هدنع

 رخفالو مدا دلو ديس انا مالسلا هيلع هلوق ىلا ىرتال | ىلاعت هللاب لب هتمحرو هللالضفبو
 مدقتافرش قكو فرش ىا فرش اهناف ةيدومعلا لب ةلاسرلاو ةدايسلاب ىلرخفلا سيل ىا

 هلع هلاك ونتجر: نار( قورو) :هلوسرو ىذاغ راد نأ ادوعأو ةلوق اة كونسول لعتيملا

 نعىنعنعال نا طرمش ىلعف ىتارتشانم لوقت دوسا امال ىارف ةنيدملا قوس ىفرم مالسلا ا
 ةداقتق ةالثخ' لك دنع: ءاربي هللا ل وسو قاكف> لجاؤءءازتعاف هيلا لسور فلخ | نقاب تاؤاطلا

 | توملل ”ىهنم ىا هباك وه ليقف مايا دعب هنع لأس مث هداعف مومم لاقف هبحاص هنع لأسف
 | للختسف ء هنفذوةلجفع .كوتف:ىجوزوا هتك ةيضالف ةوهود لاا قللال قاب عذلل |

 | كريبخ# مكلامعأبو مكب 4 ملع هللازا 8 ةيالاتلزنف مظع سما راصنالاونيرجاهملا ىلع |

 جوزتتال تح اعرشو افرعع اريتعم ناك ناوبسنلاو هيشاوح ىف خييشلانبالاق مكلاوحانطاوس

 ىطيرن وهو نيقارعلانيب مئاطبلاب نولزني ليج ةكرحطبنلا سوماقلاىف لاق ىطينلاب ةفيرشلا

 اوقتلاوناميالا وهو نعأو هنم ًاردق مظعا وهام روهظ دنع هب ةربعال هناالا ىهتنا ةك رحم
 بشنلا نوراقو بتسنلا ىثرق ناك ناو قسافلاف سمشلا عولط دنع بك اوكلا رهظتال اك

 تناكن ا: ايثدلا ىف: اهي نجت ,قتلا :نومالاو, انتي دبع. ناك ناو قنلا ا عرشؤملادنع دل دقإل |
 هل: ندبل نمل لضحتلا ودقه ريغان متسم» تناثإهنا» كلت قم, اهالغامتشنلانكلإ دّريشك |

 اذك وهيلع هب رختفملا راذتفاللمف لام ريقفلل لصحمدق هناف الثم لاملاك هريغ فالخم كلذ

 ىلا ةيسنلاب هرابتعا لطيإو رك ذلاب بدنلا هللاص+ كلذإف اهومتو نيتاسبلاو دالوالا

 دعا مكبر نا ثيدحلا ىفو ىهتنا ىلوالا قيرطب هريع رابتعا نالطي هنم رلعبل :ىوقتلا

 الو دوسا ىلع رج ”الالو ىنئعامنلع ىمحعلالو ىم# ىلع ىبرعل لضفال دحاو موبأو

 راشد ىو 11ه مولعلا رحب م ءاملعلا عامجا اذه ىلعو ىوقتلاب الا رمحا ىلع دق

 ا بسنلاو لصالابال بدالاو لضفلاب فرشلا ٠ رتشبب لضف ةيترص ردوا مدق

 تسيدا ةجيتا#كرزب هك 26٠ ىوش كرزب ان شاب بدا
 ثيح نمهودحاو ةسنلا ثيح نم مهف مهيسنلال ممسنل هللا دنع قلخلا نب ةلضافملا رامكل !ضعب لاق

 | عوبتملا عباتلا قبسي دقف لامعالابلضافتلا حصي الو مكاقت الادنعمكمرك أنا ناولضافتمثيلنبنلا

 | هلوقىفمدا ىلعنسلب ال فريشلا ناكل اهطاوموا اهنأش ثيح نم ءانّسالل فرعشلا:ناكولو

 ١ ىلا تاع نمالا فرعزالا انهلا اضاضتخا فؤرعلا ناك املنكلو نيط نم هتقلخ وران نم ىنتقاخ

 ١ ىسيعلئسو ةيريخلاو هيلع مالسلا هيلع مد ال فرشلا حصوكلت هتلاقم ىف سيلبا لهج ىلاعت

 امهعمج مث فرشا نيذه ىا لاق مث بارتنم نيتضبق ضبقف فرشا سانلاىا مالسلا هيلع |

 هنع هللا ىضر ىسر افلا ناملس لاق مهاقت أ هللادنعمهم رك أوبارت نم مهلك سانلالاقوامهحرطو



 هج 9٠ هه نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 ىذلا تحل هقسش ناعملا قينافلاو تاجا مالا ةسغ *لوحبلا# ةثالث ةحملا دصاقلا

 ضرع صقن زاج اذأو ىثاوكلاىف م سانلا هرذحيل هيف امب رجافلا رك ذاو هل ةبيغ الف
 كمللسو كلملا نبال قراشملا حرشفف م رفاكلا ضرع صقن زوحن نإ لداف هتبغإ قسافلا

 نبال لبق هنا ىكح ام اًقلط» ىواسملاب قلخلا ركذ هناسانع حرطف طايتحالا قيرط مهضعب

 هب ايتغاب ىبذعيو هديحوتب هللاهيحب ىتح هيف لوقا لاقف أش جاجحلا ىف لوقتال جلاس نيزيج
 ناك ناو ىا طق سيابا تنعلام لوس ليضف ناكو ديزب نءلنع مهضعل ك|.سما انهنمو

 ةتنفاعو يتعا لاكيو هلاخز ةديشاا ناو قبلي بفيكف نأ, هل : د 5 صمالا سفنىف انوعام

 هحيوزالاةداناك انامىاو وك ةدلاب هننانستلال اهق ءاروس 0 تبا نم مكتم حاز لك
 بدنلاب رخافتلل

 ا
 ءاملاو نيطلاف هب نور اش ٠ بسأ مهاصانه ومهل نكي ناف

 ديداتفا نود, ةحي فاضت اؤينشناد هررزا, كفي .ددئورو وجاف ىابمدا بسن زا

 ديدازا وحو مدا كيز لدارد دوج .٠ ىركدرب بشار 0 رخف 27

 رهظ العف ةكم حتف دعب نْذْؤل هنع هللاوخر الالب ماللا هيلغ ىنلا سبا نيج تلو

 اذهرب ل ىىح ىلا ضيق ىذلا هللدملا ءاقاطلا نه ناكو ديسا نب باتع لاقف ن رذأف ةعكلا

 جرخو الالب ىندي بارغلا اذه ىؤس هللالوسر دجو اما ماشه نب ثراخلا لوو مويلا |

 ىب هللالوسر 1 ني> ده ىبلاف ت ازا ملا ناقا ءرقلا ريسف ىف دواد ىلا نب ركبوب ١

 ةراشا هيفو تازنف اهلاوم اننانب جوزتت هللالوسر اي اولاقف مهنم امارة وحتو رب نإ ةضايب

 ناك ولو ةلادعلاو ىوقتلاو بسحلاو حالصلا ىا ةنايدلاب ىه اما ةقيقحلاىف ةءافيكتلا نا ىلا

 اقيغلإ ناجل كل اناا وع ىف سرلا لنور  تنتنلا قدك اهلا ونيك | نكي ل ةيقسرع ا رملاو اعدت
 هي لئابقو ابوعش مايلي قف ىواتفلا عمجىف ام زوجال لاقف لازتعالا لها نيبو ةنسلا ١

 نوبستملا مظ.لا عملا ني_ثلا حت بعشلاو ٠ نادناخ نادناخو ميدرك خباش حاش ادامشو |

 نواعبلا عمجم نيعلا رفسكب ه2 ) امخأ ور نر امغأ] عمجم ةليقلاو لئابقلا عمجمب وهو دحاو لصا ىلا

 ةريشعلا عبر سلو ,رئاشملا عمج ةلاضفلاو لئاضفلا عمجم كر ذاخيفالا عمج ' نوطبلاو

 مثاهو نعل ىدقو ةرامت ششارقو ةليمقوةنأن 7: جهة رق داازسم الافشك 26 فصوب ىح

 ِ تراوسو د ةر>شلاناصعا تل «بعشتب لئامقلا ن زال تزوعشلا» تب سو ةلمضق سا.ءلاو دخف

 نوط بوعشلا لقو دحاو تل 0 انن زر كيج ند ضع ىلع اهضعب لش اهمال لئقلا

 لئاقلاو ناطحيو نم بوعشلاو 1 ىب ن طابسالاو برغلا نوطب لئابقلاو محملا

 أضعب مكضدب فرع نئا نيءاتلا ئدحإ - تفقد اوفراعتتل هلصا 01 اوفراعتأ 2 ناب دع ند

 توافتلا او ناو لك لاو 2 زلال ايناس هلابا ابدعي ١ دحا ىزعي "لاق تناك بدسم

 كوز
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 ةياآلا هلال زئاف اهانتَغا دق امكنا ىا ناملسو ةفاسا ملح نالك أم (مالظ

 حشا ساس اذ ناك رت ةدكى ا ترش ةننلا# رفا تينغ افا ةكك ةكلرا]

 كشا:ةدخا نإ لقي ركع بيع ك عشنا زا هتدنادزب قلك ينل ير ذكتانو

 هلع هللا بوتيف بوت لجرلا نا لاق فيكو اولاق ىنزلا نم دشا ةمدغلا ثيدحلاىفو

 نابغ نبا نعو ةرارسالا "تفدك<ى 6 هلخاص اهلا سقي قحنادل لقفرال ةبلاءابح انآ ١

 | هل لاقف ناماس ىتو>م ىرهاطلا بطلاونا ناكو سانلا بالك مادا ةبيغلا امهنع هللاىضر |

 ( بئاصلا لاق ) دعي لو لحخف سانلا موحلب كزيخ لك أح ىته ىلا دمحا نب رضن
 نيك اوم تتر ود رد دك ناه ٠ قلخ تنعو نهد دزاسل كاب 14 5

 بشو مدول ديعتم تيلوقط دهعردهك مراد داي ناتسلكلا امك ) قىاددعس خسيشلا لاق ) ٍ

 د م دربش هر مدو» هتسشل ردب تمهدخرد ىشان زيهريو دهز علومو زيخ

 قفا قاخ نيتسوبرد هكب ىتفحي زينون ر 1: ردن ناحل ع ا كفك ويتعب اذ 0

 في روكاذُتَي ٌةدرب دراد هك 8 اورزكشت وع اوزدي ئعتمادتدي

 سوح زاد زجاع سك جيه ىنيبت ٠ ىباشكرب ار تلد مثج ركا
 رافظا م موه تررص ىل سرع امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق هنع هللا ىضر 0

 نولك أ نيذلا مهلاقف لاتزعل ءالو ٌؤهنم تلقف مهوردصو مههوجو نوشمم ساحنن

 ةميغلاو ةبغلاو يبذكلا متاصلانورطف سمح ثيدحلاىفو مهضارعاىف نوعشو -

 نا ناكو مدأ قاتغا سلبا باتعا نم لواو شلل هاور ةوهشل رظنلاو ةيذاكلا نيعلاو ا

 عمتسمنا هل هينتلا بج امو رانب قدصتب نأباتغا اذا هسفن ىلع لعجدق هللاهمحر نيريس
 | نغ ةرف.مااعلاةلغ وتلا ناقنتوب فكاهي نأ: اهبل وجع ع ديربلوف اهلئافكل ةبكلإ '

 أ ناك رش عمتسملاو باتغملا مالسلا هيلع لاقو ةمايقلا مون رانلا هحو نع هللا در هيخا ضع |

 تدتعا كنال لق مل لاقف اهم لك هل ليقف مونلافىجنز ةفيحم ىنأ هنا نوميم نعو مثالا

 ىواسم ركذ لجر مهضعب لاقو ةببغ نوكيال اًنكيعأتهازك ذب اذا رانا هن اةنامفلا واو ارعضالا) ١

 بدلا هيدارأوانأ ةيبغ نوكي اما هنأب للعو تاعقاولا ف هلثمو ماتهالا هجوىلع ىلسملا هيخا |
 انيباثإ | 0« كَ ةنظم ا مظع ر طخ هولاق اع امو تلق هريسفت ىف دن لمنللا لاق ضقنلاو

 نييدهملا ةيده ىفو ىهتنا طو>او ىوقتلا ىلا بررقا اس آر اهكرتف نمّؤي الف ةبغ ضخم ْ

 دمأاب سانلا ىذؤيو ىلدي لحرو نفور عم امو باتغي ىح يايا اه رف تاتعاوا لحر

 ىو ملا اع أيال طوع تح ناطاس لا هب معأ ناو هف اع « رك ذ نا هل ةنغال ناسالاوا |

 عك

 | مالسلا هلع لاق امل اذه انموب اناواننام لوسراي هللاو الق ةمعان ةيرط ةضغ ىا ةرضأ ةرضخ

 | رس ىك نامازا هك مخ 1 ار 2ك هتوح امدرك ةفئاطو هتفانك 1000 تصب

 | هتفخم ىنوك هكدنا هتفر نانح تلفع باوخ ردو هداك زاع هع مدرارلإا

 عديالوادحا تاتغيال نوم.ه ناك تنضرو تءمتسا كلل كلل ع هبق تلقاملاقف اندلاع اهبع

 | دصق اذا ةيغنوكياع اه فخحتداع جك نيماكتملا نعد رعو ادحا هدنعراتغي نأ الفل



 ه2 مه قح نورشعملاو سداد اءزجلا

 اهم هيشملا ةلا نا كشالو ةهشملا ةّئيهلا نع اه- هبشملا ةئيهلاب ربعو ايليثم اهيشت ايم ناسنالا

 كلذو روصلا حبقأب بايتغالل اريوصت روكذملا ليثتلا نوكيف هحبقاو لوانتلا سنج شحفا
 نمه'فرشا هضئع لب هن عطق نم همت مس هك هدض ع ضرق نم هلق ماس ناتمالا نا

 ىلوالاقيرطلاب مهمضرع ضرق هل نسحب مل سانلا مول لكا لقاعلل نسحب مل اذاف هدو هيل

 ةريغلا نا ىلا ةراشا هيفف عابطلا روفنو سوفنلا ةهارك ىف ىهانتملا وه ةتبملا لكا نا اصوصخ

 مرحبف ملْوي هجولاف مثلا لاّش نأ وهو معو عفد ىلا ةراشا اتم هلوق ىفو هللا دنع ةميظع
 الا مح لكا نأب هعفدف مرحب فيكف هاوي الف باتغمال هيلع عالصطا الف بايتغالا اماو
 ةوخالا ق> ةياعر نع لحارمب هنوكل حسقلا ةياغ ىف وه اذه عمو هلؤيال اضيا تيم وهو

 اميؤم نكي مل ناو بايتغالا نا لاق نأ نكمي ريقفلا لوم ٠.خبشلا نا ىئاوح قءاذك
 ' لق ان ىلع هعمل ة4ةعم لش ولذا مال اللا مكح ىف هنكل هيلع هعالغا موس ثيح نه باتغملل

 نكي ناو اعجو ناك اذا مأتم سر طااوهو نسلا نا ك حور هنف نكي مل ناو مأتم تيملا نا

 لبق هنأ اك ليثعلا نع اهلبقام ىلع اهدعلام بيترتل ءافلا  هومتهركف 92 فرعاف ةاح هبف

 | ءازجلاىف ءافلا_لوخد محتل دق ةلك رمضأف هومتهرك دقف رك ذ 6 مالا ناك ثيحو

 هن هشام ةانركشتلبا ىلع ثحاوسعرتلا هن ةمشملا نو مهرذشتو عهها ٌركعتحا ق.قحن نه دوصقملاف

 | ٍبارتءالاوه ىذلاهريظن ةهارك كدنع ققحتلف هل مكتهارك تققحت اذ'لبق هنأ اك ةيغلاوهو
 ىلع فطع وهو لبق ند مكذع ردصام ىلع مدنلاو ه.اذتجاب م عاام كرب 4 هللا اوهاو 00

 ةهحرلا ةضافاو ةبوتلا لوف ىف غلاب» 4 محر تاروت هللا نأ ىاونلاو صاوالا ْن' مدشام

 | تترك“ ناو: عشا ميلي بان نود بئاتب كلذ صخم الو باذي ممم نيل
 انَع اذا ناك مو هياع هللا بص هللا ل وسر نأ ( ىور ) تاقاعتملا رابتءاب ةعاابملا ةغصف مهءٍوذ

 'ىهف لزنملا ىلا امهل مدقتبو امه. دخم نيرسوم نيلجر ىلا جاتا لجرلا مضرف اسوا

 ىلا ناملس مدقتف هرافسا ضعبىف نيلجر ىلا ىسرافلا ناماس مضف امءارشو امهاعط امهل |

 هلالاق ىانبع ىنتباغال لاق اتي تعم اهرانلالاق امدق املف أش امهل "يهب يف هانيع هتبلفف لزملا |
 هياع لاقف اماعط هلأسو هللال وسر ىلا ناملس ءا اماعط هم انل باطاق هللا ]وسر ىلا قلطتا

 ةماس-ا ناكو كطعبلف ماعط نه لضف هدنع ناكنا هل لقو دز نب ةماسا ىلا ىتاطنا مالسلا

 ةنسدملاب ٍِس ةلامهملا ءاحلاب ةنيك ةحعامسو اهوام راغل ةحح مس 035 نا داشعلول اولاق مح املف

 هللا لوسر هب امهل نعأام ةهاسا دنع له نادسجت اقلطتا مث سوماقلاىفام ىلع ءاملا ةريزغ
 برعلاو امكه اوفاىف محلا ةرضخ ئرأ ىلام امهل لاق هللا لوسر ىلا ١ اج اماف ماعطلانه |

 كيف اهدا ثيردطاىفو هلوازن ةراضنوا مد>للا ةراضن ل ةراضنلا ةرضخلاب دارا مالسلا ه.طع

 ( ةرضخ )

 | مالستلا هلع هنأ اك لوالا لبق نه محللا ةرضخو دوسأ رضخالاو: رضخأ دوسالا ىمست
 ا 1 : 7 1 1 ا .
 هناا لمتحنو روصلا حباب امم ادعالا رروصا ثكملا لوطب دوسا دقو تيما م محعالاب دارا

 ' ا امهملا قاما عجرف ىذ ىدنعاملاقف هان اف هماعطو هلحر ىلع هللالوسر نزاخ

 | أيش مهدنع دجم ملف ةباحصلا نم ةفئاط ىلا ناماس ائعبف هب لب قكعلو قش ةلاسا)ةنع ناك
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 57 7 انمؤت ال: هللا .نيفللاو بوبعلاو تارثعلا ن م ةنه جددا أمو ناسنالا ةروع قي

 دنع لاق نم مالسلا هيلع هنعو نئلفاغلا نم انعجم الو كرتس انع كتهتالو كركذ انسننالو
 لاق ةنسملا دصاقملا ىفاك هظقوبف هيلا تاعاسلا بحخا ىف اكلم هيلا هللا ثعب ءاعدلا اذه همانم |
 هزربخ نأ“ نيغوما ةنقؤلتلا]لااؤحاخزعلمحفتل نأ ايهتجسلل زوو ةيابتجالا تان ف

 .ىبلاتحت لخدي الف. كلذك نسل. ركتملانع ئهلاو .فورعملابعآلل رخل, بلطو :ىذالاو

 ريغ هنوكل كلذ تلق ناف هنع هللا ىضر دوعسم نا نع قبس امل فلاخت وهو ريقفلا لوَه
 لاول الا: ءانخأي هالؤلا + ناك ه جو ىاب نم 'هتنالاؤلا ىلع ادام واذخأنا هلاوق لد تلق نومأماو نإ

 نلؤلا قحتىف .نتشدبلا ئازا وا: هنغ لضا» كتهلاؤت ةئاعزسلا ةزوصرىفا هربخ_ءامحب اهلقاهتكو

 للخ نم حابصمىىلا رظنف ةليلتاذ سعب هنع هللا ىضر رمح ناكو لئاقلا ىلا عمتسي ملف ىلوا
 نمحرلادبع جرخأف دجسملالخ دف عصي فيك ردب ملف مهل بارش ىلع موق اذاف علطاف باب
 ىدا:لاقفز لمت نأ ىرت فيك هل لاقورظتة«بابلا للامن داس تعي يلا يشوف وعبق
 ناكامو .اننؤتفت وزن: ماؤق :ةروع, كلغ اغلطإ وزانت ان المتعال انا مما م دام دق الرش

 روستتالو سس ال ٍبستحلاف افرصناف تقدصدق الا كارأ ام لاقف هللارتس فشكت نأ ان

 ةيكزتلاو حالصالل مزال اهنع صحفلاف سفنلا بو.ع اماوريغلا بويعىف اذه دبعلا هرتسي
 لسحب مادام اهناقتاداعلاقزاوخؤ,تاماركتلا نم ىلوا ليصنلا وع فاشكنا اوابغ ذقؤ

 لاب ذوعتف, لؤاطتلاو ةبشسلاو ,ريكلا ف .اهمقون ذاع رت لبءابع ةماوكلا اديفجالا ننقل هكذا

 «ندركتديغبايتغالا 6# اضعب مكضعب بتغي الو ف اهروسغو اهروك و اهرورش نه ىلاعت

 ىنعملاوةب وغلا ىنءع ردصم اهحتفب وهذا طلغ نيغلاستفو بايتغالا نم مسا رسكلاب ةببغلاو

 اهنع ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لثسو هفاخو هتبغ ىف ءوسلاب اضعب مكضعب ركذي.الو

 مح لك أي نأ كدحا بحبا 9 ابارخ ىا عقالب رايدلا رتي ىذلا وهو اناتم امسي ابذك مالكلا

 ته هناب فصوب ىلا نع لصقت | 207 محللا ن م ةيلاحلا ىلع ايم باصتنا 0 ا م هنخا

 لاخلا زوم نم بهذم ىلع خالا نم ليقو تيم وهف ىح نه نيبا ام مالا هياع هلوقل
 ردصب امل ربوصت و ليثع مالكلاو ديدشتلاب ايم ارق ىا عفان هددشو اقلطم هيلا فاضملانم

 : : 3 ا
 ,اعبط هعاشاو هحو سشحفا ىلع همح اصب هقلعل ثيح نهو هع هرودص ثدح وم باتغملا نع

 | بستحملل زوجي هنا تويبلاىف عدبلا رهظينم باب ىف ركذ ليقناف نذا الب اب لخد الو
 | نأو دب ال هللا هرتسام ناف لخدب الف ىنخ اذا اماو رهظ ايف كلذ لوقنف نذا الب لوخدلا

 أ تلق ىا هتم دقف هيف نكي مل ناو هتبتغا دقف هيف ناكن اف هركي امب كاخأ ركذت نأ لاقف
 | ام روتسم ناسلا فلخ ناسنا ملكتي نأ وه بايتءالاو ةببغلا نا لصاحلاو هلعش ملام هيلع

 | كلذ ناكناو همغل هعمسولو كد ىلا ةروقر هر ؤ رمق نبع نها ق داع داك ةييعب درعا

 ا رح لكاب ,تانتنملا] نضيع اي لوا ..نيعهفلا كاب تمح لجامع ا ىشيباعراك وز داق ف

 | ريشال ري ابلط سسحتلا لوقنف ىهنم سسج هنال زوج النا ىنش: لبق ناف مهنا دحا

 | هل ناكل ركتملا نع ىهللل هسفنب ديلولا ربخ دوعسم نبا بلط ول لاب نأ زوو هلكووا



 <22 مق هج نورشعلاو سدا !اءزملا

 ىئرقا لكوتملا اهل لاقف هللا تلمحف حت اع كل ةليفك ىتاف ىلو هللاب نظلا نسخا اهالوم
 اهدرف تدارا ام لكوتملا مهفف ةدحاو ةجعن ىلو ةجعن نوعستو عست هلىخا اذه نا تأرقف
 ةيازف هلاتللن ىدح اداك لبو هيلعاههلا قضاشا'لؤيسو نإ هنعب هيا ىضو عينا نعا (,ىوزو )
 ناضهر نمهلوالارشعلا ىفهرازدق تناكوةيفص تجوز هذه نالفاي لاقف هللا لوسر هاعدف لجر

 ناطيشلا نا مالسلا هيلع لاقف كي نظأ نك مل ىلاف كريغب نظاتنك نا هللا لوسر اي لاقف

 يولقلةنايص مهنلا عضاوم نه رذحل ىلا ةراشا هيفو .ءايخالا ىفاك مدلاىرجم مدا نان ىرجيل
 ناطيشلاو سفنلا ناف سفنلا ةيكزت نع ءاقتالاىلاوةدغلا نم مهتنسلأ الو نظلا ءو- نعسانلا.

 اا نانللا هللا لاا دايتنلاورقعتل]واذاقلاو.:ءاروغ لاو ركملا كايف اييع ناجع اهيل

 الواى لا!يماتلا يدنا ةةننم# اقاذجخ اون اللص ك .:اوسس لج الو له :نامأ ىف انام
 ريخلا سج ناف بلطلا ىنعم نه هبف امل سملا نم لعش ممويعو نيملسملا تاروع نع اوثح

 ىنعم نم هيفامىلا امضنم فلكتلا ىنعم ثدحت لعفتلا باب ىلا لقت اذاف هنع صحفتلاو ءلط
 مئات اكيلكتلا مم ذاب, ايتن بلا لبق اذاؤإ اهنع !تيصحتط ىا نابختالات اك لاق. تاطلا

 فلكتلا ىنعم ثدحن سلث ليق اذاف ”ىشلا لاح فرعتل ديلاب سملا وهو سمللا نم لعفت هناف

 سخللا نم ءاحلاب ”ىرقو ءامسلاانل اناو هلوقىف بلطلاىندمب ءاج دقو ىرخا:دعب :ةيص بلطلاو

 تادرفملا ىفو ميلاو ءاحلاب ساوحلا ىعاشملل لاه امهم راقتلو هتباغو سجلا رثأ وه ىذلا

 تش :نسلعا ظفلا نمو مقسلاو ةحصلا ىلع ه مكحال هضين فرعتو قرعلا سم سجلا لصا

 كلذ نمام لاح.فرعت سحلاو سحلا كردب ام فرعت هنال سلا نم صخا وهو سوساجلا

 ١ نويعلاناسنا ىفونيعلاب ةيقارملاىف ةلمهملا ءاحلابو رابخالا علطت ىف مهححاب سسحتلا ءايحالاىفو

 صحش نا مابو هسفن» رابخالا نع صخشلا صحشب نا ةلمهملا ءاحلاب رايخالل س_حتلا |

 ربخ سسحتلاو س-حتلا رداصملا جان ىفو ىمثا اوسسحم الو اوسسحم ءاجو هريغب اهنع

 نطاوب نع اوصصش الوا“ ىلاعت هللارتسام اوعدو صهاظام اودخ ىا اوصف الو للا رس

 هنروع هللا عشا نيماملا تاروع عسب ند ناف نيءاسملا تاروع اوعشا ال ثيدخاىفو

 ( بئاصلا لق ) هتبب فوج ىفواو هحطغ ىت> |
 ناويكيم رازاب رد هحشار ىيكناخ ةواركا . ىلاوس 0 رح دك ناهنن ىامناخ

 ءالأ قس كاضح مالا انلمعأ ضرالا هحو ىلع انسداع تناكول دمع اي لاق لك اويخ نعو

 نال ائلق بهو نيديز نعو نيملسملا ىلع بونذلا رتسو لايعلا باحا ةناعاو نيملسملل |

 ٠واقحرد ىبوكيم هج ىنعي طيعم ىلا نب ةبقع نب ديلولاف كل له هنع هللا ىضر دوعسم
 انل رهظإ نافذ سندجتلا نع انيهن دق انا هنع هللا ىضر دوعسم نا لاقف ارمح هت رطقت

 ؛ ةروع عنج نيكمتلاب تاروعلاو اتامورنمآ و انتاروع رتامهللا ثيدحلاىفو هب هذخأت 'ىش

 ( يهو )

 05 ع ةيييلتللا
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 .ةانيلااو انف ىرختتلاب حاط سعا/اةلئقلا وأ عوشلاو "ةالتفلا نظلاك حا انرنانزازنالا هدقكاؤ ْ

 ابتلا روما لد ل ةللغوا ندا اننو هلبقرمعا ئزدرحت :قشاكلاريشفت فو نظلا ةيلغ لع |
 ذنع يارا هلابزىاذآسلا وب يشن كلن غمز ىرفلا هلا ورعاتيينأوللاا مر ةوذح ؤ

 ريثك ضعبلا كلذو هيلع باقعلا قحتس ملا نظل لقبا وزب هتقيقح ىلع فوقولا رذعت

 هيلع ةب وقعلا قحتس بذلا مثالاو قيقحتلا فانئتسالا قيرطي بانت>الاب صالل ىلذعت وهو

 تلق لازتعالا سهذم ىلا الم | ذه سبل أت اق ناف اهرث كي ىا لامعالا م ,هن اك واولا نءةيلقنمهزمعو

 ضرتعاو ىرشخمزلا كلذف فنصلا عبت اذيالاقو ىتفملا ىدعس هلاق هن ”كىفىا هيبعناا الواو

 مع باب نع امناو ىواولا فالح 00 هاكعل هلو ال ةيفاكشلا انقل كقؤرضتو لال هلاك

 ىهنا ةزمهلا باب ىف ساسالا ىف اهركذ هسفن ىريشخمزلاو تلق برض باب نه ىواولاو
 نظتف سفنلا ىف نونظلا ىتاي ناطيشلا نال مثالا ليبق نم ئونطلا دك ا ناوي ف ةيكحل كلل

 لبق نم نكي ملاموهو هتقيقحوه لب مئأب سيل نظلا ضعب نا. ىلعو دسافلا نظلا سفنلا

 ثيدحلا ىف وبيغلا ف ىرجام نيقيلا روس بلقلا ىرب ناب ةحيحصلا ةسارفلاب ناكل ب سفنلا

 مزنم رمع ناف ةمالا هذهىف نكي ناف ىوارلا نه كشلا ىلع نيعورموا نيثدحم ةما لكىف نا

 هبلق ئا هعور ىف مالا تلي ىذلا عورحاو سمالاب ثدح امب' اك هءأر ىف بيصملا ثدحملاو
 حالصلاب اموسوم ناك نا صخشلا لاح ف رظنلا دعبالانظلا ىلع مدقالو نوحرلا يشف ىفو

 ىلا ذختلال نأ دعب الا ءوسلا نظن الو كلذ ىف .طاتحم لب مهون“ ىندأب ءولا * نظي الف
 ( يئاضلا لاق ) الف ريخلا

 ننكس عب ترو دكر ةدامك هنا, فسأل كمر اىثوغا دهرا فانت العين

 سدق ىلازغلا مامالل نيدياعلا ٍساهنم ىفو .مهن٠ رهظ ىذلا لث» مم نظن نا انلف قافلا اماو

 | هتقدصو هنالص لوبق ىف كيلع جرح الف رتسلاو الملا نانتنالا نهاظد» ناكل اة

 | دال يملا لجرلا كلذ نظ.ءود اذه ناف نامزلا دننف دق. لوقت نأ. كخللا" كمان الو

 هللا ىلع هدرب امتاف هدرف ةلاعتم "زا قزر ءانأنم ثيدحلا فو ىهتنا هب رومأم نينءؤملاب نظلا

 عج ض رق ةدنر* ماعلا ضقيناكو وأ قا دوا نطعالاا ونا :لنعإلا و دار ال نسا لاف
 || نم هنت دقن مث قلطم لاعب ىرتشي نأ هيف ةلبحلاو هنيد اب ىضشو زئاوملا ذخأيو هج اوح

 !.هيلقىف عقو نا ىرحت_ ةملظلاو ناطلسلا ماعظب ىلتبملا نا مظعالا مامالا نعو ءاشن لاه ىا
 | هريس سدق سابعلاوب ١ خنيشلا لاق كبلق تفقتسا مالسلا هيلع هلوقل الالاو لكاو لبق هلح

 | ىلاعت لاقةيدومم ة ةعز هيقف عاملا ارثؤم ةماظلا لاومال الك ١ نامزلااذه ءارقف نم اك

 ا ملا امدحا نانظ نظلا هع هللا ىكذر لود نا معقم لاق تحشد نولاك ١ تدك نوعامس

 ضعب نأب دارملاو هب ماكشن الو نظن نا وهو مئنأب سبا رخ الاو هب ماكشنو نظن نأ وهو
 هيف مارح سانلاب نظلا نامز ىف انك ندحلا نءو نظلا نه هب تملكتو هتنلعا ام منا نظلا

 نوئاظخملاو: كلذا لها منال اتفقنا قءانلا#نظاواتكتطاو للعا«نانتور فا عونلاتناأو

 ا لكوتملا ب بالطو زاخأالاب ن : احل | نلشحا تازآوإ راو تسب نانلجا هكر و ا ا



 5 © م4 © نور شعلاو سداسلا ءزخلا
 1 10107 10177 71 1 ا 10931052 06712 05 ب7 تح سس ع هس

 مسا نظلاو * نويزثيو ب كليا يي واغلب ةيبانسجت الإ نافلقتعاو دغباو نما تناجكر لع اونيك !!ىا
 ماه او مهوتلادح زواح" ملادج تفعض ىهو م غلا ىلا تدا تيوق ىتمو ةراما ن ل لصح ام

 هناآلا نظلا ضعي ه.انتحاب روماملا ناكف نظلا نع ةرايعناك نظلا ْنن» هلوش ناب امل 1ك نا

 ريثكلا نظلافيرعتنمب قرفلا نمانلدبالو هسفنىفريثك هنا نايبل اريثك هلوقب بانتجالا قاع |
 كيط اخ ارهقؤعنازم للا .ةراشإللل. تنيرزمتلا نؤكي ديربةبكلا:ىظلا قينتخا كيقؤانف عواف ءريكسو

 هجولا اذه ىلع فيلكتلا ىفو وه ضعب ىا .هنيعت ريغ نم ةرثكلاب فوضوملا نظلا دارفا

 ميمج و اةرثكلابفوصوملا نظلاةقيقح اويذتجا ىنعملا ناكل فرع ولو هنع بانتجالا بحيالو

 فلكملا طايت> ىلا ىدؤيإال قارغتسالاو سنها فيرعت فرعملانظلا ميرحنوهنم لقامالهدا رفا

 نظوءوس نظ ناكءاوسليلقلا نظلاوهوهريغ نعبنتحالوهنع بنتحبف انيعم مرحلا نوكل |
 ناف ةرثكلاب ,فّودضوملا ب نظلا' ركنولام فالخم داح ريغ ىتعملا اذه نا مولعملا. نمو .قدص |

 فلكملا طايتحا ىلا ىدؤي هميرحنو ةقيقحلا كلت دا رفا نم مهلا درفلا عاينا ذئنيح مرحلا

 نللا نمت نافدَن -لخأ| ع عاونا ن م عون ىا نهم نظلا نم هلابب رطخام نإ هدنع نيش ناوىىلا

 عطاقالاهف نظلاو نامبالا نفر نعل نحر نا قيس قو:ىلاقتاب نظلا نسك هعايشا بجام

 رفكيالف بوجولاب انلقف هباءوطقم نكيمل دحا ولاربخي تيب امل هنافرتولاك تايلمعلا نم هيف
 ءالعلالا فواز اسرق يوكل رمقتت ودلال نوب مورا داع دعتوو الاخ نوكي ليكذخاع

 داونج ونا ىلإ :تايمللالا اقر ناطلاكا غيرتعامل(نرظللا نمدو:ىهتن] .ةيمحالا و :رتولال ضل .راكناب,نفيكعاو ١
 الو ءايبنالا عيمجم تغا ضلاة :نفبتاوننلا فو. :كامكعلا قا مب: ىاليتاهو/تافصو: ةتاذو,هلالا

 متاخ هنأب نمؤي ملو لوسر مالسلا هيلع اينين نأب ندا نه اذكو رفكي الما ىن مدا ملعا

 نظلا لثم عطاق هفلا ثيح نظلاكو انمؤم نوكي.ال ةمايقلا مون ىلا هنيدل خسن ال لسرلا

 نيدبنلا متاخو ىلاعت هلوق دوجو عم اهئالواو ةمالا هذه ءافلخ نم اهريغ وا نينسحلا ةونب

 عطق ولو مارح نظلا اذه لثم ناف اعباتم الو اعرشمال ىا ىدعب ىنال مالسلا هيلع هلوقو

 ءاملعلا مهو لمكلاهتثرونو ماللاهيلعلوسرلاب اصوصخ نينمؤملاب ءؤشلا ةزرظنكتو ارفكأ ناك ١

 مرح هللا نا مالسلا هيلع لاقو اروب ًاموق مك و ءوسلا نظ متننظو ىلاعت لاق ىبلاعت هللاب |

 ةيئطنر نقم اون لقاتل هناا هس دن زدلزوللا و اهوننلا_نظرشب نظم !قاروأ همدو فض لغ لسملا قم |

 ( بئاصلا لاق ) صقتن, نا ىماحت و هبسحو |
 نشا /انذي نياك !مادزك اني لج نازقتبوك ٠ راسا مدانفأ نانطاب ذاب موال فاكس

 نيدداو«شافم_تاخهمو ايند :رومازد. نلظىمي ةيشاعملا :رومالا ىف نظلاك حابب ام. نظلا 'نفو
 ٠ لبق ام دنا هدرمش مزح لبق زاو تسا ماهم ماظتنا و تمالس ٍبجوم ىناكدب تروص |

 شاب ناما ردركمو هيف ء 0 شاب ناكدبو شابم سفندب ظ

 ( فو )

 ماقملا حييضوتو,ليبق ىا نم .هنا لما ىقتج نظن لكىف لمأتلاو طارتحالا باجحمال ريثكلا

 ١ لن انتج اهروماملا) نوككيو ةيضعلا و. دارفالل ىزيكس»ن وك ر كش واو ليلقويغ ىدقك< رو هنأب

 | هعابتا حصيامم هنا هدنع نيش ىتحام نظ ىلع ”ىرتجمالو فلكملا طاتحب نا ىضو ةليلج ةدئاف

١ 
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 اينزلا لكما ةيو.نائيصلا عالم الاوت طولا, ؤ نانظؤ نا ايو ةبحقلا نبا ايو قيدنزايو رفاك |

 ىتاوزلا ىوأءايو نئاخايو 0 زا ىبايو ثوبد ايو هنم ىبري وهو 0 وا

 لاق لجر 0 لمس ةسزل واتفلا قوهلك اذهىف رزعي هداز مارحايو صوصللا ىوأم ايو

 ْ كلدب هت عمست له هسفن نع ريزعتلا عقد هنبلاب هقسق تش قاذاضاو قسافاي نول

 نمهيف ليقامدف ناكو اخلاص الجر نكي ملول لولا نانم اولاقام ىهاظ ىفاس وهو ىمتنا

 عضوب ه6 ن زوملاظلا مه كتئلواذ م هلع ىهنامع دي 36 بن لنمو 3 رزعتلا مز ديل عواشاوألا

 | نه. عا قشسافلاوةوابافلا شمع ملاظلاو باذعلل اولغنلا ضيرعتو ةعاطلا عضوم نايصعلا

 ىلا رظنن نأب .هلاعفو سلبا ةلاقمه نه ىنعي بنل نو ةنمحنلا تاليوأتلا ىو رفاكلا |

 ةنعللا كل سيف نيطرخنم نونوكيف نوملاظلا مه كئلوأف ةراقحلاب ريغ ىلاو بحعلاب هسفن

 لجرلانا ىلع ةنيةلالدهيفو ىهتنا نيملاظلا ىلع هللا ةنعاالا ىلاعت لاو م سيلبا عب عم درطلاو |

 | اهفسالل قماقملاو مئابقلا جلخ نط ناواتن ةيزرت اناني داق ةطلا لكيم لكل ما قالب
 | اهمال زوو هناا ىوكتلك

 ىوريم هحايردب هتالكش ةيويفكملاب هكا رد ةيونادوبا تان ةيامرس

 | فلتخمو مولظملا ةوعد ماهسلا ذشاومولظلا ةعرص ينإا.شالا برقا نالاعيرسذخا رصا نهو |

 طمكلا نوفام وهو رافغتسالا ىلا جاتحي بونذلا ضعبف بنذلا فالتخا بح ىلع ةبوتلا |

 ددحم داهزلا ضعب ناكو ةا صمادل تناك نا حاكنلاو مالسالا ديدجمل ىلا هغم جاتحم اهضعبو

 | هيلاريشي ريقفلا لود ٠ ضايرلا ةرهز ىفاك اطانتحا رفكلا نماثربتو. هللاب اناا بنذ لكدنع

 اناوأيش كي كرش ءارنأ نك تيا اا نع ىورملا لوقلا

 | عاجابهدعبو ىحولا لبق رفكلا نه نوموصحم ءاسالا نا كشالو و يع الام كرفغتساو ىلعا ْ

 | كرتنه مهناشي قيليال امعالا نوكيال مهرافغتساف ىحولا دعب ادمع رئابكلا رئاس نمو ءاماعلا
 | ردصيدق هلا ىلء دعا الال كرفغتساو هلوق لدف حفلا ةروسلواىف لصفام ىلع هوحنو ىلوالا |

 | ةزيغ/نوكي دقو. ارفكانوكيءدق:ةمالا /ىلآ'ةيسحنلاب لاذ ةرمشياال واول انهض ذلا قاشنالا اوم |

 | ىلاةسسنلاب مالسالا .يدجم نمدبال اذكف بونذلا ةماع ىلا ةمدنلاب رافغتسالا نددءال 1 |

 ناينازا حصدقو اردانالا نأش لكىف ح وتفم طايتحالا بابذا اطابتحا كلذ ناك ناو رفكلا ْ

 | امهيف سيل لعفولوقنعادصق عوجرلا نءدبالف رفكلا عفربال ةداعلا هجو ىلع ةداهشلا ةلك |
 ناكولو هنعردص نا اقلطم رافغتسالابوا هنم هرودص لع نا كفنان امك تلاوونل و قآئشوو أ

 | ىلا اولصي ملاومادام صاوخلاو ماوعلل ماع لقنكيلا ناايطقكما نا.لوه: انا ىكعءارفك كلذ |

 | اولصولو هرسس سدق ىرتستلا للهس لوق ريشي هيلاو ةيدحالا تاذلا ةينرم ىهو تاياغلا'ةباغ |

 اريثك مهل اهناف ناف رعلا ىفاصوصخ تاماطلاىف هدي ن كمت عم هتلابرفك سيابانا ىرتالا اوعجرام |

 | تاذلا ملاع لخدي ملهنال ةيصعملا ىلا عوجرلا ورفكلا هن أش نم ناك هنكل ةفرعملا لها نم

 كلأساىنا مهللا مالسلا هيلع لاقاذهلو ىنايعلا ناعالادعب رفك الذا هنم كلذروصتءلخدولو |

 كن «نظلان  اريتكلوبل .اونما نذلا اأو فرعافرفك هدعب سيلانيقيو ىبلق رشابب ناعيا |
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 تنب ةيفصيف تلزت ةياالانا ىورذا اصوصخ نينمؤملاىلا قوسفلاو رفكلا ةيسن نيحبت

 2ص هج ١) © نوريشلاو سداسلا ءزجلا

 "نسج !ب لينه لاخأرلا ىادك ورع هر لد تل الاخأ قلت ؟ تنل
 ةاديسر جلس كدانؤ ل !ةوئاعإ اكاواوققاركلاو واط وعر اهنا كذب الاول

 ( بئاصلا لاق ) رتسلانم دبالف هدجمال
 مدي را لك مع ىراخو ركا ٠ ارىيب ببع مثج لوزعم ما د نديدز

 ( لاقو )
 ىمتشا د راك هج مد ىم "وج بيعي ه  بئاصىمدر ارو شروخ بعل

 ٠ نداهنبقل ةيسرافلابو هنقل ىنعمي هزين ردصم ءايلا نوكسي زبنلا  باقلالاب اوزب انثالو هع

 اهحتشو ٠ ندناوخ بله ارركيدكيةيسرافلاب زءانتلا نافاضعب موضعي بقلب اقلالاب اوزباننو

 مث مهقل ىا ةضفارلا مهزنن موق ثيدحلا ىف لبق هاهو احيبقوا ناك انس> ىا اقلطم بلقللا

 دعب ناسنالا هبىمسامتلقللاو هبىعدي نأوءدملا هركياموهو حببقلا بقالاب فرعلا ىف ضخ
 ءوسلابقلباضعب مكضعإ عدبالو ىنعملاوهيف ىنعمل مذلاوا حدملا ىلع لدي ظفل نم معلا همسا

 ةرورضلا وعد.اممهوحنو بدحالا لصاوو شمحالا ناملسل نيثدى !لوق اذه نم سيلو اولاق

 لش. هنع_ قوتمال ”تلعا (ققللاناجىلا ةراشا فاو 000 دصق هيف سلو هللا

 تر الس اعلا ىو يدع رهط ز اند ةباوسل كاايرامتعو ندلا حي

 لباشالوةينكلاو بقلللا لبا ام سيلانه مسالا 6نامالادعإ قوسفلا مسالا سئبؤل هيلا هئاوسا

 م ركل ومانلا و مهلا لاظالاع ؤكسلا َنمدنال عفنرملا نال لا مع ,لب تزحطاو لمنلا

 قوسفلا مساوهوردقم فاضم مالكلا ىفو مذلاب صوصخم اوه قوسفلاو هك د*ىا عوللابوا
 ناميالا مهلوخد دعب قوسفلاب اوركذي نا نينمؤملل عفارملا ركذلا سني ىنعملاو هركذ ىا

 اها هيدارملاو نامرالا نم مهجر مسا مس مسالا سب ةيمحتلا تالئوأتلا ىفو هب مهراهشاو

 | ىلتلاق ىناعملا نيع ىفو ىلناَس ءاسنلا نا تلاقف ةيك اب هللالوسر تنا اهمع هللاىضر ىبح
 ىمعو نوره ىبأ نا تلقاله مالسلا هيلع لاقف نييدوهب تنب ةيدوهاي اهنع هللاىضر ةشنام

 اصوصخ قوسفلاو رفكلابالاتلطم زءانتلا نا ىلع ةلالدلاوا مالسلامهباع دمت ىجوزو قسوم

 رفاكلا ركبو ىنارصنلا ورمعو ىدوهلا ديز هيف لخدف حبق نامالانيبو هنيب عملا قسف

 مهف ىراصن مورلا لها نم نينمؤلل نولوَش برعلا نه بحعلاو كلذ وو قسافلا دلاخو
 لبقام عنو ”ىجيسام ىوقتلاب لضافتلا ناف بادنالاب راختفالا مهعفسالو مذلاىف نولخاد

 هلهاب نم سفنلا تناكاذا © مشاه نم لصالا عفسامو

 ليقامو

 شاب شيحزا ناوك دوب مورز ناجوج ٠ ارىنعملها تروص تصقنمز مثهح
 ْ امدلاىف هيف هحضشو هيهباسإ نأهللا ىلع اقمح ناك هنه بان بنذب انمؤمريع نم ثيردحلا ىفو

 | ثنخمايو ثيبخايو رجافايو قسافلا نياايو قسافاي حاصل لجر لاقول هقفلا ىفو ةرخآ الاو

 | ايو صلايو قراس ايو ةرجافلا نبا ايو ةثيبخلا نبا ايو ديلب ايو ةفيج ايو ىحابم ايو مرح ايو |

 (رفاك)



 تارححلا ةروش - هج م١ 5

 ( واحلا ىلإال مقص, هنا قلاخا لإ "لكني نإ تير وهل ان ذل كلذو الك لوحا نا 57

 | اذه بيعت ٍلاقفكهجو حبقا ام نامقلل لبق اهو<و حبقلاو نسحلاىف ىش هديب سيل هناف
 (ظفاليا لاق. )))ءرهق نمره وعلو هيما دتع فوقولا هللالأست . شاقنلا لغوأ رغقتلاب لع
 | نشروماب دوك له ظن, تشح نانحاب ناهلسإ ٠.تس "كرد فاح (ناشيمرديوند رييرظن

 | نعطلا زمللا هك مكسفنا اوزلن الو © ةمكحلا رظنم ىناد*الا ىلا رظنلاو عضاوتلا ىلا ريشي

 | ملو لعشو لعشي راغلاو هوحنو نيعلاب ةراشالاو » ندرت بقع وداصلل جانىفو ناسللاب

 | صاخلا لمحت ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ىناثلا ىهلاف ناسللاب نوكي امب ةيرخي_لا صخب

 ْ لبق انهو ةيلاملا وح. سنحت كا
 ا ناسيللا وجاني مالي الوتر. ج٠: ماثتلا اهل :نائسلا تاحارج

 | ءاضعا ةلزتم ةرشتملا دارفالاو ةدحاو سفنك نينمؤملا ناف اضعب مكضعإ بيلو ار عملو

 ١ نم دحاو وضع 5 اذا عي تبيصل هنأ اك مهنه ادحاو رسام نوكيف سفنلا كلت

 !هلوقك هسفن باع ا: كنف انم وم تا ىقي وهسلا ور ليا علا ىاطعالا يات عاد يتق

 | تاليوأتلافو «. زاب ددرك ىو مه يكركا نك سبع (عر) | يكسما اواتقن الور لاحت

 | اولمع دقف د>١ ىلا ارشا ولمع نا ةدحاو سفنك نينمؤملا نال مكسفنا لاق اما ةيمجنلا

 ملسحا متتسحانا ىلاعت لاق اك مهسفنا ىلا اولمع دقف دحا ىلا اريخ اولمج ناو مهسفنا ىلا

 ( ظفاحلا لاق ) اهلف مأسإ ناو يجمل

 تون نيه او وبر نانركد داك نك تح هزيك.اب دهاز ىا نكم نادنر بيع

 رمبقفب نمللا + قحتسيام:لعف نم نافزد نوزللام اواجه الو ةيإ الا نعم نوكي نايزئوكوأ
 ١ ةداراو ببسملا قالطانم وهف هنم هسفنا ناسالاب نءطالف الاو هسفن زملل ببست ىا هسفن

 نال اببس نوكي كلذ ناف مريغ اوزللال ىنملا نوكي نا دعبب الو ىتفملا ىدعس لاقو ببسلا

 | تبنام ريظن ذئتيح مظنلاف مكسفنا نيزمال اونوكتف م زملف مكبويع نع زوململا ثحب
 | لهو هللا لوسراي اولاق هيدلاو لخلل مش نرايكلا نق مالسلا هيلع هل وف نم نسمح

 | لوم ٠ ىهتلا هما بسيف هما بسيو هابا بسيف لجرلا ابا بسي من لاق هيدلاو لجرلا مشي
 براعملا عبشو بايتغالا زمللا تادرفملافلاق بغارلا مامالانافىنءملاذهىفقوبسم وه ريقفلا |

 رك ذ ةيا الاف لخدي الوىهتنا هسفن زل نم مكحىف اونوكتف كوزمايف سانلا اوزلنال ىا

 ظ راشا ريقفلا لوَش ٠ سانلا هرذحم ى هيف ا رجافلا اورك ذا مالسلا هيلع هلوقل قسافلا |

 | حيحصلاضرغلا اذهب حضي امنا بويعلانم هيف اب رجافلا .ركاذ نأ ىلا ثيدحلاىفليلعتلا |

 | ىهاطلا ناسالا ثيولت ءرك 3 ىف نا عم كاسمالاف الاو هلمت نمو هنم سانلارذحم نا وهو |
 | اه ناسللا لاغتسشا ىوس ةدئاف هيف سيلذا ناطيشلا نعل مل هنا عءاشملا ضعبنع لقناذاو |

 | بو.يعنع هيعهلغشي نمل ىبوط ثيدحلاىفو طقف هتنعلب الهتفااخع ىه اماهلةوادعلا ناف ىتشال

 (يسعال نانا نادم هز طايل ىلا بدعلا نع ولحم ال,ناسنالا نا ىلا :ةراشأ ةي..الاىفو..نانلا

 ظ سعاشلا لاق اذلو توميال ناكل هيف بيعال ناسنا ناكول لاق هيف

 ( عسان -5- نايلاحور )



 هج م هج نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 مقأف ةجامت هللا ىلا كل تناكاذا اهرسس هللاسدق ئطقسلا. ىرسلا هذيملتل امؤي. ىخركلا

 لوش 2 هللاو ئتيركلا كاوررعم ةم رح بساكملا روظ ىلع مهلوق اوذذلا انه نمو ىب هيلع

 ربع ىلاعت هنال نيملاسملا ماوع ىلا ريشي ءاسنلابو برج قايرت فورعم ربق نو.دادغبلا

 | هللا اودهاع ام اوقدص لاجر هلوقو ةراجن مههاتال لاجر هلوقىف لاجرلاب صاوخلا نع

 نهم اريخ نكي نا ىسع ةراقحلا رظنبام لسه ىلا رظني نأام ملسمل ىتبشبال ىنعي هيلع
 اهيف لمجما مد ال مهلوقفف سلبا عم ةكرش ةكئالملل نا لوقن مث ٠ ريشي ىنعملا اذه ىلا
 ١ ةراقحلاب هللا مهرظن ىف ناك كل سدّهو كدمحم حبست نحنو ءامدلا كفسيو اف هش نم

 اوعجرو هللاىلا اونانو باجتالا كلذ ىلع اورصيمل ةكئالملا نكلو اعدوم مهسفنا باجا

 دجاسلل ةلذلاو ناوهلا ةياغ دوج.لاىف نال مد ال مهداحساب ىلاعت هللا مهجلاعف اولاق ام
 مهتمظعو ةكئالملا ةنعوهتلذو هنا وه مدا ريتحنىفناكاملف دوحسملل ةزعلاو ةمظعلا ةباغو

 ىلع سيابا رصأ دقو بحعلا ةلع مهنع لازف اهدادضاب ىلاعلا جالع نال دوحتسلاب مهما

 رظنب ملسملا هيخا ىلا رظني نه لاح كلذكف نعللاو درطلاب هللا كلعأف بتي ملو هلعفو هلوق
 ( ظفاحلا لاق ) ةراقحلا

 وأ تدشنم ىدهزو تيصعم كايد « © تسمنم رب هاكن تراقح مش نك

 هنذاق ناك هنع هللاىضر ساوث نب سقن: تبانىف ةي الا تلزن هنعا ةللاىوضر سادع نبا لاق

 سلجم ىتح هل اوعسو ساجلاب هوقبس دقو مالسلا هيلع هللا لوسر ساجم ىنا اذا ناكف رقو

 املف رحفلا ةالصنم ةعكر هتناف دقو مون تاذ لبقاف لوشام عمسي مالسلا هيلع هبنج ىلا
 داك الف هسلحم لحجر“ نك( نشف مهسلاجي هبا ذخا ةالصلا نم مالسلا هيلع ىلا فرصنا

 تبان غرف املف هيلجر ىلع موقيف اساجم دلال ءاح اذا لجرلا ناكف دحال دحا عسولا

 اواعل اوحسفت اوحافت لوش وهوسانلا باقر ىط# هللالوسر وحن لقا ةالصلانم

 اذه نم لاقف لعش مف خسف هل لاقف لجر هنيو هني هللالوسر ىلا ىهتنا يح نوحسفس

 لحخف ةلمهاحلاف اهمريعي ناك هلاما ديرب ةنالف نيا تنا لب لاقف نالف انا لجرلاهل لاقف

 | لزن ءاسن نم ءاسنالو ىلاعت هلوق نا (ىورو) ةبا الا هذه هللالزت أف هسأر سكتو لجرلا

 | ةملس مانا تلاق اهنع هللاىضر ةشئاه نأ وارصقلاب ةملس ما نريع مالسلا هيلع ىنلا ءاسنىف |

 | املسم ةئيدملا مدق نيح لهجلبا نب ةمركعىف تازن هيلا نا لبقو ةريصق اهنا الوا ةلبج
 | ىنلل كلذ اكشف ةمالا هذه نوعرف نءا اذه اولاق هوأر اذا نوملسملا ناكف ةكم حتف دعب
 ةب الا تلزنو تاومالا ببسي ءابحالا اوذؤتال مالسلا هيلع لاقف مالسلا هْنلع

 زكه ناركيد بيع ىب ياءدوبلا + مشيوخ ”ىبوج ثيع ددصرد هشيم»

 توسل« مخ الاوز لاوقل بسلك وما سءالانلا .داوكقلم نا! ىرغاو اللا اخ رم دعا "نموا

 2( نعل 0

 | ىريغ مهفرعيال ىبابق تحن ىئابلوا لاق اذهلو اهمناوخم رومالا ناف مهنم اريخ اونوكي نا |
 فورعمهلاق كر هللا ىلع مسق اول هن هيوأل نيرمط ىذ بغا ثعشا نو مالسلا هيلع لاقو |

 ا



 تارجملا وو يعج 7نذ 7

 ةراما نينا كف ند كل ريخ 1 حالا 1 0 3و بولا سساوج

 | 0 رالف را ودو 2 1 هام 0 لاق يي

 راصنالاو نيرجاهملانيب ىخن ١ هناف مالسلا هيلع ىنلا ندل نه نوئسم سما ةاخاوملا نا

 نع هطقيو هفختسيو هاخا ناسنالا رقحي نا ةيرخسلا  رخدي ال اونما نيذلااهسأاي

 | لجرل عج مّمأ وهو مكنم ىا 6 موق ىزهتسيال ىا هيلا تفتليال نمت هدعيو هتجرد
 | عهسيب ىت ىلإ دسجلاو ضير عسسل امي ريكسلاو ا كتساسبإي نرخ ةوننطر#ا
 | رخسي نا وه هنع ىهأملا تلق ناف ضعلو ضعب نيب ىرجم امن اما ال ضعب ةيرخس نع
 زارتحالل سبل عما رابتخا تلف دحاو نه دحاو ةيرخس مرحمال نا مزليف ةعامنه ةعامج

 الا نينتانيب تناك ناو ةيرخ_لا نال عقاولا نايبل وهلب دحاولانه دحاولا ةيرذس نع

 عيلان باغ جرا لس لابس نوكحضيو ا نوضري ةعامج رضحمب عمت نأ للاغلا نا ظ

 | كلذ نعاوبنف امكحن:رخاسلاةلزن نونوكيو .راكنالاو نونوكيووزولا لمح ف زخاسلاءاكرش

 موقلاو مهنيب اهف هدوجولوا باغالاىف هب مهاضرل عيمجا ىلا ضعبلا لعفةبسسن نم هنا ىنعي
 | ةوسنلا نم ىتشم وه اهب ثاءالانع ربع اذهلو ءاسنلا ىنعزوماوق مهال لاجرلاب صتخم
 .رهز لوق هديؤيو لوعلا كر وهو نونلا حتف

 ءامسل ما ندح لا موقا 8 ىرولا لاخا تلو ىردا امو

 ؟نوكينابكتع يا ا ل ا م ع ع 9

 | # ءانالو © هنع مسالا ءانعال ىسعا ا ريخ الو نيرخاسلانم هللادنع اريخ مهنه روخسملا

 | لَه مل اءاو نبنم 6 ءاسن نم ف ةأرمال عج مسا وهو تانمؤملا نم ءاس رخست الو -

 | اهوعنم ىتح اءرش حبقتسم ةأرملا لجرلا ةلاجم ناب راعشالل نيكلاب الو لجر ف ةاوع

 | ه؟نكيناىسع  اءلاغ هسبالب نمم رخسي امتاناسنالا نال رك ذلا ساجموةعامجا دو

 سيل نيةيرفلا ىف 5 طانم ناف:تازختاسلا نهى. نبنم ايت: نينح نؤحتتلا)

 ةيرخدساا| سما رود اماعيىتلا راوطالاو عاضوالا .الاور لاك شيال و رودلا نه سانال رهظيام

 هتف عيا هلعف دحا راقحتسا ىلع دحا '"ىرتجي الف ٍبونقااىف ةنماكلا رومالاوه اما لب ابلاغ

 ر 0 | تاليوأتلا ىف و هللاهمظع نم ةناهساوهللاهرق و نه رمح هسفن ملاذ هللادنع ةبريكسا نم هب طيب امل

 ةنايششاإالاو ءارإز الا رظنب ذحاأ ىلا رظند الاف قالا صهاظب ةريعال هنأ كلا ريش ةيمحتلا ا

 رظنب سيلبا رظن 5 عدوم كسفن بمت كيخا راقحتساف نال راقحتسالاو فافختسالاو |

 نيطنم ةتقاخو رانن٠ ىتتقاخ هنم ريخ انا لاقف هش هبحتاف مالسلا هيلع مدا ىلا ةراقحلا

 هتقوا سلب :١ نوكي , هنه نيج 'ةناإ 'ْنَظَو ملسملا ءاخأ رقح نف«نيملا اننهل: تالا ىلا ردلف

 ةبحلالها ىلا ريشي موقلاف م٠ اريخ اونوكي نا ىسع ىلاعت لو اذهلو هتقو مدا هوخاو

 م4 مولي هللاىنأي فوسف ىلاعت لاق اك مسالا اذ نوصوصخم مهناف كوالا بابراو |

 ىسع ظطسوتملاو ”ىدتبملا ىلا ةراقحلا رظنب بلطلا ٍبابرانم ىهمالا رظانال ىنعي هنوحمو |



 هه ١+7 > نورشءلاو سدا اءزجلا

 7 حاورالا لق نه تسل ىتلا ةرامالا سوفنلا ام لعجو حاورالا كلت اهف خفنو

 لوقعلا دنج ابلع لسرأف حابسغالا ىا اهلك اسمو حاورالل ةفلاخم اهلعجو حابشالا لببق

 ردت ال ةيونيدلاو.ةيزيرغلا لوّعلاف الاو ةيورخالاو ةدرجلا لوقعلا هو اهرش اه عقدي |

 هرهظيل ةرامالا مهسوفن جيه نينمؤملا هدابع هللا نحتما اذاف سمنال ةنيعم ىه لب عفدلا ىلع |

 سفنلا ىلع بلقلاو حورلاو لقعلا اونيميب نا مهيماو ةوخالاو ناميالا نم مهتاجرد قئاقح |

 مهردا نال ةدحاو فتكا خهف اني مشفر بشي ناينبلاكو نمؤملل_نمؤملا نآل ءزهنت ,ىج

 ةنطاةيرتهمسجر دضماو توكملا: روت مدا حور ردصمو مالسلا هيلع مدا وهو دحاو ردصم

 لك مالسلا هيلع لاق امك ةنإلا ىلا مسجلا توكلملا ىلا حورلا دعصي كلذلو لاوقالا ضعب ىف

 ناكاذا تبث اما بسنلا ةوخا نا ملعا: ةيمجلا تاليوأتلا فو. .هلصا الا ها

 اهفطن' ةقيقحو اةؤشلا "بلص اهفطن ًاأشنم .نيدلا ةوخا كلذكف ادحاو ايلص بطلا ًاسقنم
 ارا نوونلا ب لانلتل «كلقلا زوج و2 نعوةيريشنلا ناتسارعج عفرإ مود تاذ حالصاف هللارون

 نا ةدحاو سفنك نوئمؤملا مالسلا هيلع لاقاك ةدحاو ل باقلا ةنزور نم

 سولو لاب دفحلا ياس ادت دجاو وضع |

 دب رهوج كنز قش هد مع لف وك دك ىاضذعا 4 ت

 رارق دناعار اهوضع كدا زك قاكذوازدرواد ردب ىوضع وح

 الوفا! ءارشلا تاك دنمز اوا .كالنتمتل , كانو كبح الاعبحمب نإ :نيدلا ىف ةوخالا,قدع نهو

 | كعنق امولظم وا املاظ هرصنس و هنءث ناعتسا ناو كل ةناعتسالا ىلا هجوحم الناو هءاسام
 ا 0ك هةئمسكتلا الو هحاظي اال مسااوخا مل اكلنا كب دلبا قو هأيأ ك] غطل كلذف رظلا ن ع هايا

 نم د ركمابب هع هللا ب 0 3 1 ميسم رع جرف نمو هتحاح ف هللا ناك هيخا ةحاح ىف ْ

 | دقش ىف رص النا هّقح نمو ةه ءاقلا مول هللاءهر 010 رتس نهو ةما لا مون تار 3

 | راذتعالا ىلا هحلت الناو ناسا جاتحيف هتجاح عضوم كيمللع لكشي ثيحب هلاوحأ

 | بوو هرذع ءافخ ىف كش ىلع ةماللاب تدع ههجو كيلع لكشا ناف هرذع طاس لب

 | ةححلادارباو لللدلاب هيلاطت الف ”ىثب كللا راشا اذاو ضرم اذا هدوعتو بنذا اذا ههنع

 اولا مك

 اناعنر الواط ع تانئانلا نقاد لقج)ت مهيدي ,نيحبر ممهاخا نولاسي ال

 ْ ناكم ىاب مآ هفورخ ةنع.الل قرا وماعاد نم اولي ' اودحع سا اذا

 ا ليضف لوو ىمسم الب مسا لاَمف اةرعط صلا|أ م فوسلفل لق .٠ نكسا وخ ىراي دا الاو ا

 ئازادتشأا قحسا وبا لاو دجحوب ال ةلاض لاف هيلا 48 را وب ىلَح قلد نامل ١

 لبيس اذهل اهينازولا قف ءةلانرىفو لخ نع نانلإ تلانس |

 ليلقت انما اف السا: نافراد رن: از, وح دوي: , ترفظ نا كسك |
 قيدصلانم ىنظفحا مهللا ىلا عالاق ٍطاص خا بلطىف هرفس ناكنه ًارفس ساناادعبا ل

 نامزلا اذه نا وخاهنعهللاىذر ىلءلاق ودءلا نم رذحلانمرثك ١ هنم رذحلا لاقكلذىف هل ىلّتف

 ( سيساوج )



 3 تاسانلالم كلذ ريعىفوا ةدوم ىقوا ةإماعم ىف 3 اةينصقالا ندلا وا ةلسقلاىف |

 ىفاك ةلخ تراص تدادزا ناه ةو+ا تراس تيوق اذا ةقادصلا نا ةوخالاو ةلخلا نيب

 كريغ هلا الا ةقيقْلاِف تناوه لاقف خالانع هرس سدق ددنإلا لثسو مولعلا ءابحا

 خالا عج ناوخالاو بسنلا نم خالا عمح ةوخالاةغللا لها ضعب لاق صخشلاىف

 7 1 ناوخا هللا داع | حيا (ةوزوجاالا عقوم اهدح» عّشو ةقادصلا

 نم ةوخالا نا ام ةيدبالا ةانحلل بجوملا ناالا وه دحاو لصا ىلا نوينستنم نونمؤملا

 هييشتلا لببق نم ةي الاف ةينافلا ةايحلل بجوملا بالاوه دحاو لصا ىلا نو.ستنم كلقألا

  مكيوخا ني اوحلصأف 8 بالاك ةاملاببس هنوكىف بالا ناميالا هيبشت ىلع ىنتتبملا غيلبلا

 أ اا رمضملا ماةم رهظملا عضوو حا حالصالل ةيجوم ةشدلا ةوخالا نأب ناذيالل ءافلا

 ركذلاب نينثالا صيصخت و هيلع ضيضحتلاو حالصالا بوجو ديك أ: ىف ةغاايملل نيرومأملا
 هيف داسفلاو ةنتفلا فعاضتل ةيولوالا قيرطب كلذ قوف اهف حالصالا بوجو تاينال

 حالصالا نم هءمت عاام اهتامج نم ىتلا رومالانم نورذت امو نوتأتام لكىف هللا وقتاو
 دهشملا ف مهقوقح ةياعرو مهدوهعظفحنيدلاىف مكتوخاىف هللااوقاو ةيمحنلا تاليواتلا فو

 نارعاو .نومح رك كاوقت ىلع اومحر نانيجار هنومحر' مكعلل تامملاو ةابحلاو بنغملاو

 مالسالا ةوخا نعتلخ اذا بسنلا ةوخا ربتعت ال ثيحيسنلا ةوخا نم ىوقامالسالا ةوخا

 رفاكلا خا اتام اذا اًذكورفاكلا هنخالال نيملسملاةلاتنوكيرفاك د خادلو لسملا تام اذادناىرتالا

 زلاىدلو نا ىر الا ىعرشلاىلصالا ربتعملا ناو ةوخالا دش ال دسافلا عماذا نال كلذو

 هنااكف رصحلل اما نال اضيا ةي الا نم دافتسي ىنعملا اذهو نانراوتب ال دحاو لجر نم

 همالسا لاح دئرملا بسكو رفاكلاو نمؤملا نيب ةوخا الف نينمؤملا نيبالا ةوخاال لبق

 تدر لانثمتحك "انا ملسملانم يلسملا ثيروت نوكيف ةدرلا لئقام ىلا هدانتسال ملسملا هثراول

 ثيدحلاىفو اهلققام ىلا هدانسا روصتس الف ةدرلادعب دجو هنال لاملا تب ىف عضو» ىف وهف

 دس نادت نب داع ٠ ىسلو ىبسالا ةمايقلا مولا عطقني كسللاو كنك لكك

 رابكلا ضع لاق رارسالا فشك ىفاك «ىدو كيلصن نا.زدااو تاهل هلا لكوأ ثنا تنل

 طقف ةروصلاىف ةبارق اما اهمال ماسقا ةثالث ىلع سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةبارقلا
 بسحم نوكت نا اما َواَخ الف ةزوصلا ىف,ةبارقلا اماق ىعملاو:ةرؤصلا فوا: طقف  ىتعملا ىفوا

 ننمؤلاا ناتو ”ةاتثلاوا نيكلاملاو ةاخلشلاك هتلع و: هليذ ةدلنعنواباقزيتلا.قاذاشلا< هليل

 هدلو وح ىلولا نال ءايلوالا مهف ىنمملايف مالسلا هيلع هتبارق اماو ةيروص ةبسن امهنم لكو

 تارجملا ةروس <62 77 هج

 أ تببلا لها ام ناملس ملسو هيلع هللا ىلص لاق كلذلو هانعمنم هلوبقل ايت اهب مئاقلا ىحورلا
 ٍ نوماقلا ةمئالاو "املا مهفاعم ىنعملاو ةرودلا ىف ةبارقلا اماو ةيوتعملا ةبارقلا ا درايش

 بتارم ىلعا هذهو نيلماكلا ءايلوالاك هدعب وا نيضاملا ءايبنالارباكأك هلبق ناك ءاوس هماقم
 اهلبقام تعمج ناف ةينيطلا ةبارق مث ةينيدلا ةيروصلا ةبارقلا مث ةيحورلا ةبارقلا اهلتو ةبارقلا

 كلملا ملاو نم ٠ حابشالاو توكلملا ملاع نم حاورالا قلخ هللا نا .موضعإ لاقو ' ةياغلا !ىهف |
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 ( قشاكلا لاق ) ءازحلا نسحاب ممزاجيف هقحقح ىذلكل نودؤي نيذلا نيلداعلا ىا ا
 انانمتا كدي هن اولا نال !«6 يب فلازفا نأ تلح كشر ؟قانع

 لداع ديز ىريمغس رد ه٠ لد تالا“ كما 1

 ( ظفاحلا لاقو )

 دنك داد ورد. هكىرمع هتءاسكي زدق ٠ دهزو هلاس دص تعاط زا دوب .هبار هاش

 باطخلاب هفلختسام قحلا ناك ناو كالم وهف لدعلا ةفص هيف ناك نم لك رابكلا ضعب لاق |
 لدعلاب ماقو اهب هيلا ىهلا دهع ريغ نم ه-سفن ةيترملا ذخا نم ءافلخلا نم ناف ىهلالا

 ىرتك .ىنعي لذاعلا كلملا نامز ىف تدلو مالسلا هيلع لاق م قحلا ىلا ادانتسا اياعرلاىف

 هنكل لزنم عرش ريغ ىلع لدعلا كلذ ىف ىرسك نا مولعُم و لدعلاب هفصرو اكلم هامسف
 نوحرفك لدعلاب مه ملنم اياعرلاىف دعلاب ماقو انلوَش جرخو بادححلا هاو الق خللا كنا

 هللا ءافاخم اوسيل ءالؤه ناف هل_سر ةلاغم هان نيبلاغملاو هللا نا نيعزانملا نم هلاثءاو

 ٠ مهضعب لاق نيطايشلا ناوخا مهلب ةلداعلا كولملاك هل ًاباون الو لسرلاك ىلاعت

 تنبأ» ءذازإ/وطتستموا !اننهع رادادكم الر ه21+ كعبلا داك نااوانثرلق زا ئرالكه ع

 ىلع ةلالد ةيا الاىفو ادج فرعا مسو هيلع هللا ىلص هتينا رون" ساكعنا نم هلدع ناك ىا

 دقو اتلثقا ذا ةلاحم ال ةقساف نيتفئاطلا ىدحا نال ناميالا نع ىنبلاب جرخم ال ىغابلا نا |

 ةريبكلا بكترم جورخ نم جراوخلاو ةلزتعملا هيلا بهذام نالطب رهظي هبو نينمؤم اهامس |
 لها لاتق ىف ةودقلاوهو لئس هنا هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام هيلع لدبو ناعالا نع

 مهنوقفانمأ ليقف اورف كرشلا نمال لاقف مه نوكرشمأ نيفصو لبملا لها انماعأ ىنبلا |

 اضياو انيلع اوغب انناوخا لاق مهلاح اف لق اليلق الا هللا نوركذي ال نيقفانملانا ال لاقف

 ةنواعم بجم هناو هللا سما ىلا ءاف هءال كرت برحلا نع كسما اذا ىغاللا نا ىلع ةلالد اف

 حصتلا ناف امهنيب اوحلصأف هلوق ةلالدب ةحلاصملاف ىبسلاو حصنلا دقت دعب مهلع ىنب نه
 هدوجو دنع بحب نالف نيتفئالعلا نم ىنبلا دوجو دنع بجو اذا هللا مكح ىلإ ءاعدلاو

 ىلع يراخلاوه عرشلاىف ىئابلا نا معاو ٠ ىحرا ايف هرلا روهظ نال ىلوا اهادحا نم

 اه ناتفئاطلا ةي الا هذه ىف هللا همحر لبس لاق ةاغبلا باب ىف هقفلاىف هناسو لداعلا مامالا |

 لقعلا ىلع ةوهشلاو ىوهلاو عبطلا ىنبناف ةوهشلاو ىوهلاوعبطلاو لقعلاو تاقلاو حورلا

 حورلا نوكيل ةقفاوملا راوناو و ةعلاطمل ماهسو ةبقارملا فويسب دسعلا لئاقيف حورلاو بلقلاو

 باقلا نيب لدعلا نم دب الو هلل باب ىلا ةيطملا ىه اهنال اهنع قعيف ةعاطلاب تباحتسا |

 ات كلع العطل قالا :لقلا» لع ا رشتلا ملغب الا ىلهنلا خلع «قاأقلا ملظي الت سقنلاو

 كراشملا هلصاو حالا عت 0. ه6 ةوخا نونمؤملا اما لالا لادتعاو لالا حالصا هللا لات

 هريغل كراشم لك ىف راعتسيو عاضرلا نه وا اهدحا نم وا _نيفرطلا ن الرول از تدل

 وي حب و
 2 و سس

 أ ءالابآسساب باقلا ىلع تملظ اذا سفنلا موضع لاقو ابولغم ةويقلاو ىوهلاو اءلاغ لقعلاو

 | ناف ةدهاجلا فويسب ةحارجلاب ش قا لئاق»ن !؟افزق اهداف اوباما كشاو"اننأو اخ

 022222222822222 2225 يل يت لا ا ا ل ممم يي اا اما ااا اذ 00 011011 باب ذا
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 | اهنح يقع .ةي الا .لؤز" ناك ةد اقلك تانايوزلا ناوكت نا اليتم اذهريغ كودلا

 ٠ ىهتنا نامزلا :نمرظتملا ىف اذه امتاو ىد» الاو لاعنلاب نوكيال لاتقلا: رحم نبا لاقو

 أ ة ار دش هول ةل آب بر غلاك ح ورلا قوهز هب لصحب لعفب لتقلا اورسف ريقفلا لو ظ
 || لاعتلالماو .ذدجلا بلا ءلبق نم :كقعبلان ا ةكعالو.ءازخ الا: قزطت اع كاذاوحو مخ
 دق لاقتلا نا ىلع بارعالا ضعب لاعن ىف اندهاشا ددحلا بشخلا لمع لمعي اهضعب ناف

 أ فررجاماو' مالثلاةللع. قتلا نمز ىفاقلطتلاغتلا عقودتف ةبراضملاو ةبراحلا ىف ازاجم لمعتسي

 بيسلا صوصخ نا عماض رفالا نينم ٌؤملا نم لاقتلا ردصإ نأ شال هنأ لا ةراشاف طرغاشلا

 فرعاف لاتقلا ريد ىلع ةمايقلاموب ىلا نيملسملا عميمح ىف ةماع ةي الاف مكحلا مومس ىفانمال

 ىفاك لاطتساو قحلا نع لدعو لظوالع ايغب هيلع ىني لام تدعت ىا 6# تغب ناف

 | ةلطبم تناكو # امهادحا هه باطلا ىنيلا ناف قنتتإفيبو سلام بلط ىتلا لصاو سومااقلا |

 | ىا #* ىتيت ىتلا اولتاقف وه ةحبصتلاب ةيغابلا ىارثأتت ملو ةقحم تناكو هي ىرخالا ىلع 8 |

 ىلاو# ةدوم ةلاح ىلا عوجرلا 'ىفلاناف عجرت ىا دي “ىف ىتح ف ةيغآبلا ةفثاطلا اولتاق

 | 0 ةوادعلا عفرو ةحاصملا هر © ىذلا“همكح ىلا ىا © هللارما

 |! كيم ساالار كولو َكودنولا+اوعيطاو# تار اوهتط اشاره ينل لوادملاب ةعاطلالا مزحتو ليهم
 | لظلاىلع 'ىفاا قلطا امناو صاوالادحاو ىناثلا ىلع وروءالا داو لوالا ىلع هللا صأو

 لاقل اةداخز ا راعاف رآ ١ "تدادزااك سمسا ناف هايااهملا زا ىا نثمشلا خيسن دعب هعوجرل

 ا تدار هع تلارز'اذانريرانتا دشن نيدتلا تعز اوال لب كلذوالا وزوال ابشرا

 | نم خشاام عوجرل ايبس لاوزلا ناك املف روهظلاو عوجرلا ىف لظلا ذخا طاط#الاىف |
 | نم اهءوجرل ةمينغلا ىلع ضيا قلطاو لاوزلا “ىف ليقف لاوزلا ىلا لظلا فيضا لظلا |

 ظ مهقح .تناك ام مك نيملسملل الوا نكت منو لاومالا كلتو نيملسملا ىلا راغ 4

 | ءايحا نم ىحب ىتمصالا هو ٠ تعجر مث الوا مهل اهن كتلك كات يغلط كلا هتوف

 ا[ كابانيإ ىعمصالا لاف ةحاصفلاب 5-7 ١ ىجلعلالف5ن نايبصلا عا ره بعلي ادص دحوف 5 رعلا

 ْ نيا لاق مث لوالاك بجي ملو هيلا رطنف كسا نيادلاق مت بحي ملو ىصلا هيلا رظنف ىصاي

 | تعلقاوهللا د تءافناف ف عجر ىنا ءاف ”ىفلاءافاذاف ”ىفلا بلطل ءافيقلا ىلا ءاف لاقف كونا

 / ىلع امهنيام لصف فاصنالاو هي لدعلاب امهيب اوحلصاف.  مكلاتق نمازاذح لاتقلا نع '

 ١ ( ظفالالاق)ر دبا .كقروزو انلاكاسبم نوك نا وجع 0 1 رجم اوفتكتالو هللا مكح |

 نك ناعاؤجبتي عب :ناغني لدع غيرو توخ ىداكطت زملمقا مبالر اذكر ابوج

 نود انهه لدعلاب حال دعا ديشو حاصلا بلطي نم ةبراخم اي طخلا مظع ةرراخاكا لق ظ

 ثيحر كلذ 7 ادق بلاغلاىف نحالاث روت هو ةلتاقملا دعب ا ةنظمدت ال لوال

 طسقلا لازا اذا طسقا نم نورذب امو نان ام لكىف اولدعاو ىا هي اوطسقاو هي 3

 لاقو روجلاىا حتفلاب طسقلا لاز لدعلا ىارسكلاب طسقلا ءاج اذا لاش روما ىا حتفلاب

 4 نيلع ملا بحب هللا نا 3 تاكا كالذ وويتمأ ّىإ هريع طسق ىطعي نا ُّط اهنا
 3 جي ااا 5 دمع ادا - 2 --- 5 3 هتالا
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 1 هس يس ومس سسوس

 نقيل حاب ناحل لاق نيبلا 1 0 لوف كر را, اناواق ةفدملاو ةداملاو

 ىرخالاامه ادحا فطن له رظن ام نيران دقويلف اقداص ناكناف رشأا ىفطي رسشلا نا لوَش

 لواطتسالو هبيعيالو هلذحمالو هملظيال مما وخا مولا ىفو رانلا ءاملا ”ؤطي امناو

 ىرشإالو 5 هدم نا الا هردق راتش هيذؤيالو هنذأبالا مرا هنعرتسف ناينملا ىف هيلع

 نيفراعلا ضعب لاقو اهنه ممنومعطبالو هراج نايبص ىلا امم نوجرخيف ةهك افلا هينبل

 هيلع ىسوهىف لمأتو ىلاعت هللا ىلا تابرقلا مظعا نم هريغ طاصم ىف ناسنالا ىبس

 امم نوضّمو اهم نولطصي اران مهل بلطيل هلها ق> ىف ةملظلا ىف ىشع جرخ امل مالسلا
 ةطساوريغ نمهر مالك عامم بلطلا كلذ هلجتلا فيك ةداعلا ىف اهءالا ىضنال ىذلا سماالا
 هل لص ملف رطاخم ماقملا اذه هلرطخ نكي ملو رانلا ىهو هتجاح نيعفف هللا هملكبف كلم
 لضفلا نم ةلئاعلا جاوح ءاضق ىفاع هللا هملعيل كالذو لايعلا اصم ىلا تقو:ىفالا

 نم رارفلا ىسوا عقو امل كلذك و لاح لك ىلع هدييع منال مهقح ىف هيعس ىف اصر> ديزيف

 مكتفخ امل مكنم ترفف لاق م ةلاسرلاو مكحلا رارفلا كلذ هلجتنا هلتق اوبلط نيذلا ءادعالا

 ود ىذلا ريغلا قح ىف ايعس ناك ءرارف نال كلذو نيلسرملانم ىنلعجو امكح ىبر ىلبهوف
 ىفال ريغلا قح ىف نوكي امنا اكاد راك الا رارفزاف ندبلا اذه ريبدت ةكلاملا ةقِطالا سفنلا
 دانرب مالسلا هيلعرضخلا رخ اكلذكو ةيناويحلا سفنلا ىسوم نمرافلا ناكف مهسفنا قح

 ذه انئمز ىلا شام اهنم برسشف ةايحلانيعب عقوف ءاملا اودقف نيح هعم ناك ىذلا شبحال ءاملا از ةيهاو | 97 ا انحعل عمق 15 2 ع ' 9 0 ا

 ءاملاب هباحصأ تاور دا ازلف ةايكا نم ءاملا كلذ براش هب هللا صخام فرعيال ناكنا لاحلاو

 لاق ) هعضوم ىلا اودت مفدنع | رعت صب هللا دج افهم وقتسيل عضوملا كلذ ىلا اوعراس

 ( ظفاحلا

 راك نبا تاس نيسم از ناو "روب, :م رى ةدنشحم ىمازردنتكس
 جرزخلاو سوالانيبثدحا لاتقىف تلزت هب الاوهيلعلمجاو ربغلا قحىف هيعس هلجتناامرظنافا

 ىضر سابعن ١ لاقف لاعنلاو تسب. اذا لخنلا ناصغا ىهو فعلاب مالسلا هيلع هدهعفف |

 قفانملا ىنانب هللادبع مهيف راصنالا نمئالم ىلع امويرم مالسلا هيلع ىلا نا اءهنع هللا |

 هللادبعكاسمأف ثاروأ هرامح لابق مهظعي مهيلع فقوف .هرامح ىلع مالسلا هيلع هللا لوسرو

 هللادبع كلذ عمسف هظعفانم كءاج رف هن اسْذا دقف كرامح نكن انعم لاقو هشنا ىلا نب

 هللا لوسر رام. لوب نا هللاو اذه لوقت هللا لوسر رامأ لاقف هنع هللاوضر ةحاور. نب
 ىجرزحلا قفانملا ىلا نب هللادبع نيب مالكلا لاطر مالسلا هيلع رف كنم ةحسنار بيطا

 جرزخلاو سوالانمامهنهدحاو لك موقءاجوادلاجتو ابتساّتح ىسوالا ةحاور نا 1

 هللا لوسر مهلا عجرف ةياالا تلزنف اضيا فيسلابوا ىديالاو لاعتلابوا ىضعلاياودلام

 نيم ؤملا نم نيتفئاطىف هي آلاو اقفانم ناك ىنان, هللادبع ليقناف مب حلصأو مه 0

 نينم ملا لوانتت يا الاف نيقفانم مهلك نكيملو هتريشعو ىلا نب هللا دبع ىه نيتفئاطلا ىدحا اناق

 بيس ىف ليقو ءاعدا اب هن ةقيقح امو ناك. اوس ناعألا رهظا 3 نيمؤناب دارملاوا مهن

 ( لوزللا )
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 دياز ىئاهتف عاونا تساران ىاهربخزا هكدبامر فيم رابخا قيقح هكت سوا

 وكه.ةننا هتف“ للفك كدا ناو .٠ كك هنتف - ناخ_س نوعلا

 وكمزيت وشم دننو نكم ىخوش ٠ نخسز ىرادن هراجركو نك شماخ

 هلاضق ذافن هيف نال روضحلا لاح ىضعي امر لب ةصعملل هحلال كلذ ىلع هلمحم هتلفغو
 نالفب هكدادربخ اسم ناحلاصزا ىضعب هكدبامرف ىىرهطالا هرس سدق ربك ١ خيش ٠ ىلاعت |

 ىزيتار فرسم ملاعنا نمدكدومرف خيش دون فرسم دوخ سفنرب مظع واومدما رد ملاع
 مديسروا ةناخ ردن نوج هكدبوكيم طاد زيزع نا دوب هداتفا قافتا عامجا ىوابو مناد

 يو تدون قود اعل ذا مفك دو هتدشن عو رشءان قروصرب ةكب بس ناّرادرك ابا

 ىضعب دون هدش ماه ناشيارمح نأ واش ندامداد م عزاوتساكفادمل منك ملاح هج رب نم

 مهاوخ ىو منكن تفك ملام نادت َس ىردق كلشي ةعقر و نفك" انا ولضاتكزإ أ

 هنولا نا بقعرد كالا مروح ى 3 هساك جيه هكهللاو هللاو ماب رصم ىلاعت قح تدصعمرب

 اوككد وابا قاوج 00 ل دمع لءارسلا 0 قيضايَو مشابن كير نعال فاو مك

 هك دزيكم م رارق نار نم قاررك"ا-مكت .م هاكتدوخ سفنرد نبا ىقاسو دسر ىرود

 تاقوا روصعرد مرآ ىع هيوناو 0 عوجر قحم زاب مدش غراف قوجو مكاتس ىممزيكي

 بحمتوافارساو نايصع دوجواب هكديوك ىع زيزعنا منك نايصع هلكت سن نم رطاخرد
 منامك نوزكالا ر ضازا. ىك و نكس اووي دنا لفاغتووضملخ خللا لترا فوك 1

 هاو ىرذع ىبايصعره رئارو درك زاب ىلاعت قحيو ىنك هبون' تلاح هرد

 ىوكب ىرذعو زيكنا ر ىنفش ه٠ ىوحخن ىيصوزا تشد قيارط
 نامز رودب دشرب هنايوج ٠ ناما ددنين تروص هظحلكيت

 ثيبأتلاو ةينثتل اىلع اتلتتقا لن ثيح عمل اواواتاقت ىا ه6 اولتنقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو

 هيلعل داك ةقرفلا نوداهنكل مهن ةعامح سانلا نم ةفئاطلاو عج ةهاط لكن اف ىنعملا رائتعاب

 ًادتبمال ابوجو فوذحم لمف لعاف ناتفئاط و ةفئاط مهنم ةقرف لكنم رغنالولف ىلاعت هلوق

 ناتفاط لتتقا ناو ريدقتلاو اريدقتوا اظفل لعفلا ىلع الا لخدبال طرمشا فرح نال

 حوزلا ةلازا لتقلا لداورمدفملا ورسسفملا عامجامزاي الثل لوالا فذ اولتتقا نينمؤملا نم
 ةلاخلا ىلع لوصحلا حالدلاو ظفللا رابتعاب ريمضلا ىت 6 امهنيب اوحلصاف قه دسجلا نع

 ىا.« ثدروا حالصاب ةيسرافلابو ةلاخلا كالتىلع 'ىثلا لعح حالصالاو ةعفانلا ةمقتسملا

 هللا همحر زيزءلادبع نبرمع لاق هللا مكح ىلا ءاعدلاو حصتلاب نيتفئاطلا كنيننيب اوحلصاف

 اندجو فرطم 0 دقف هايد حالصىف هلرظنو هنيدى ةحيصنس هاخا لصو نم

 هحصن ناطلسلا مك نم لاش نيطايشلا هللدابعلا شغا اندجوو ةكئالملا هللدابعلا مصنا

 مظعانم اودسافت اذا سانلا نيب حالصالاو هسنن ناخ دقف هئب ناوالاو هضم ءابطالاو

 مايصلا ةجرد نملضفأب كربخاالا ثيدحلا ىفو مولظملاةرصن اذكو تابرقلا متاو تاعاطلا

 ( عسا )

 | هنوهش نافةصحملاب لسا اذاو ةيصعملاو قسفلا بحال انوه ناك نهانا نعل ةياالا ىفو
 اع



 ههج 7٠ 52> نورشعااو سداسلاءزملا

 ةعاطالاوه ليفلاو اتقوف اتقو ىضم امف لعفلا راردتسا دصقل لا مكعطيول وحن عزاضملا ىلك

 رارمتسالا ديغ عراضملاناف مكتعاطا ىلع هرارمتسا عانتما ببسب مكتنع عانتمانا ىنمي

 2 مكبولقف 0 هنسح و 4 هنيزو 00 مكيدل ابوح نامي الا لعج ىلاعت هنكلوىا ٠ نحذر

 ةيوعفشلا ىلع ادر مكحراوج نود لبقو ةماركلا ىلع ادر ةدرم مكتنسلا نوذ
 هيف ريخال امم اهم قيلي الام منتجا كلذلو 4 نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكلا هركو »

 حتف ىف لاق ىلا ةملكب المعتسا مهلاامهلاصياو ةهاركلاو ةنحلا, ءاهنا, ىنعم هءركشلاو محتلا ىف

 :نودغارلا مهي ا هللا نكلوهلوش نونثتملا كلوا هه رئابكلاب صتخم قوسفلاو بون ذلا
 نكد. نبولتو لودع!ةب الا ىفو قحلا ىلا, لضوملا .ىوبسلا قئرطلا ىلا نوكلاسلا ئا

 نعافلاب دارملا.ناا: يعي. مهرتجش ىلا دنا ةءاركتلاو ببحتلا وهو .هلمف .نعب ائبسم ناكناو

 ْ مكبولقىف ىناعملا نيعيىفو لاعفالاو لاوقالا نم هب تيلي امي مينا كلذلو اف هيح خسر ىتح

 | سفناا رافت ضغبلاف بلا دض ضغبلاو ضيغبتلا ىنعمي انه هءركتلاو اهماكحاو اهراا نم

 | ناك, املورهيف؛ غر, .ىذلا ”ىش ,ىلا:سفنلا :بادا”بحلاور!هنعبْعِرت !!ىدلا -ىشلا نع

 ا دوححلاب هللا م ةطغت رفكلاو قفوتلاب دادمالاو فطللا همركتو هللا سس ىنعم نمخرلا

 | عيل لماشوعودايقالان م عانتمالانايصعلاو هسفن لظب لدعلاىا دصقلانع جورخلاقوسفلاو

 / عيمجنا ملل نودشارلامه كئلوا ليق ثيح ةبياغملا ىلع اهرخاو ةبطاخلا هجو ىلع اهلوا
 | 6# ةمعلو هللا نم الضف ف ثبللا وبا لاقاك حدملا اذهىف لخد دقف اذكه هلاح ناك نم
 | دشرلاو هللا لعف لضفلاناف نيدشارالال ضارتعا امهْيسامو هركو ببحل ليلعت اماعناو ىا

 ْ لضفلاو موقلاب مئاق دشرلان ا مولغملا نمو هدجوا نهال هيلا وه دنساو لمفلا هيماق نم

 , هللاو ( ىفشاكلا لاقو ) ةمكحلا بجوع لعشاملكل مف ميكح # زاقلاو لضافتلا نم

 _ىاهتمكحزاو ناكدني رومارد تس راكم كح مكح كادكا وقدصب تساناد ىلاعت ىادخو ملع ٠

 0 ا ا اروي و ناب رجلا ف مرسلا
 | عراشملا ةغصو ةقشم ىلع لدي بيكرتلاو مهنم ةأرما جوزي نأب سأبال روجفلاو هسغن ىلع
 | امنا مهتتع نال مالبلا هيلع هتعاط رارمتسا عانتمال مهتنع عانتما نا ىلع ةلالدلل مكطيواىف
 ْ سئرلابالّقناو. ةلايالا ىمالالتخا هيف ذا رومالا ند مهل نعبر اهف ةعاطلا رارمتسانم مزاي

 ا اول ةعالبلا مع لاق ةرعمالب ملاهسا اهف لب اردان ةنوربام ضعب ىف هتعاطا نم الاس ص

 | عم اضرف طرشلا نومضم لوصحم ءازجلا نومضم لوصح قيلعتل ىا ىضاملاف طرشلل

 | ىفانبتوبثلا اذا املج ىف ىضملاو توبثلا مدع مزليف ءا زحل ءافتنا مزليف طرسشلا ءافتسانمطقلا

 | اهلوخدف ةتكلل الا ةيوضامل ةيلعفلا نع اهتلمح ىف لدعي الف ىضاملا ىناني لابقتسالاو قلعتلا

 / باطخا ديرجم للا # ناعالا مكيلا بح هللا نكلو 8 رارمتسالا عانتما هيلعوا لوخدو
 ١ ادامحاو نيلوالا فاصوأ نم منعا ربل انام كاردتسالا..قيررطل مهضعل ىلا هل هيبجوناو

 ا تسود بيحتلاو رامخالا نم هوعمسأم لك ىلع نودتحال نذلا نولءاكلا محو مهلاعفال
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 نع هيسو هيجو» هيغشلل نوكي دقو صحالا لوا , رق خوكييقلا هلئؤرت و و عشب مل هنا

 لهاجلان ا ىلع ةلالد ةي الاىفو نايسالا نم كلذ ريغلو 30 1ك ناوكيتفو رطاخلا

 ' ةراشا ربحا قسف ىلع نيبلاب مالا بسر ىفو نامز دعب هلعفام ىلع امدان ريصي نا دءال
 ةدحاو ةبذكىف لجر ةداهش مالسلا هيلع درو داوملا ضعب وف لدعلا دحاولاربخ لوق ىلا
 هللاةنعل هلعف روز ةداهش دبش نه مالسلا هءاعلاقو رانلاىف راشعلا عم روزنا دهاش نا لاقو

 ءابالا رفكلاب لجر ىلع لجر دبش امو هللا ةنعل هيلعف امهم لدءي ملف نينثانيب مكح نمو
 نهر قاما نايا ةرثلكتا "فكك وقع, اتناك قكو )ل ناوت لاق امو لهفة وفا أ ا هاطجعلاةن
 نئانالا باتغملاو .ماغلاو ىعاسلا مالك ىلا عامسالا كرت ىلا ةراشا اضيا ةي الافو رارسالا

 هءاارو دو ليما زخ نودع ١ فعن ءافءازاهجرزة رقي مكر

 قاوم راج وسان نت كلجتم» ا ١ هابل ءامااحملا اتاك 51 خينكا
 زبخ تفك ارهتفخل ةنتفرص هك ٠ نيراباو ا ذك نيدنطأ نازإ

 تسا شك مزيه تخدب نيج نخس ٠ تاتا نوج كنج سك ود نايم
 نقشولاه ودا وح اكمل عاق فاو تسود ا هرثكا اود( لاك

 باذكلا حضتفو لابولانم ءرملا ميو لالا ةقيقح رهظِل صحفتلاو نيبنلانم ديالف

 تاليوست ىلا ةراشا اضيا اهفو ناطيشلانم ةلجعلاو هللانمه نيبتلا ثيدحلاىفو لاجدلا |
 اهقيرااوننق/ابندلا' تاوبشرا هوان“ ةعادم الكعب و ةءوؤدلاب هراعالا .ةقياقلاقدفلا

 امتايحوسوفنلا ءافشنم امفام ةلاهم اهمنافصوبولقلانم اموق اوبيصتنا لبقنم اءارسخو
 نا اوملعاو 8 نومدان مالمفام هيلع متثاو ةمايقلا حابص اوحيصتق اهمناممو بولقلا ضرمو

 مهنا ىلع ةلالدلا مالا ةدئافو ٠ هللا وسر تساهش "تال هك دينادبو 6 هللالوسر ماكف

 !ىكسردجلا» هلوق نوكف هنأش ءظعل نم بحت امف مهطيرفتل هناكمل نيلهاجلا 1

 اوملعا ىلوعفم دسم داس اهزيحىف امب نا مهضعب لاقو افانئتا #4 مذعل مالا نم رثكىف

 عؤفزملالوالا مكيفىف نيريمضلا د>انملاح هناف لا مكعيطيولىلاعت هلوقنم هدءإام رادتعاب

 اذةتعسنوا مكف نئاكردقتلانال ىفوذحلا هلمأعنم هيلا لقتملا هللالوسرىا دئاعلا هيف رتتسملا

 مكيلع بجي ةلاح ىلع اناك هللا لوسر مكيف نا لاملا ىلع ىا ىنعملاو زراملا رورجملا ىناثلاو
 ريثك ىف مكيأر مالسلا هيلع عش نا نودير“ مكنا ىهو لا ةلاح ىلع نينئاكوا اهرييغت
 للا مكعيطيول هلوق نوكي اذه ىلعف كالهلاو دهجلا ىف ممول كلذ لعف ولو ثداو+لانم

 هللالوسرا اوئيز مهضعب نأب«فاديزسواوهلاكبا ائآقم مقا لاحلا كلت ريبغت بوجو للد
 ةكرحم تنعلاو مهأر عطيمل مالسلا هياع هباو ديلولا لوقل ايدصت قلطصملا ىنب عاقالا

 اذا نالف تنع لاه سوماقلاىف اك ناسنالا ىلع ةق-كثملا لوخدو كالهلاو مثالاو داسفلا

 | ابرط برطي برط لثم عبارلا ٍباءانم وهف تادرفملاف اك فاتلا هنم فاخم سماىف عقو
 رار ادوار ندعم دتُم بتل رداصملا جان فداك هبل اداب ارككلاوزب لاك ذاك ىراك ود د 5 | ١

 تارجحلا ةروس ا فل تأ



 هج ىف ه» نورشعلاو سداسلاءزجلا

 | عفاشلاوهوةرخ الاىف ةظّموا امون رادلا هذهىف ةعافشلا باب حتفو ةعاسلا مايقل ةيناثث ةرم

 اولصي نا ىلا منو مت ءابنالا ىلا ةمابقلا موب نوئحتلي سانلانا تدث دقو ةرفاطاىفو امبف

 الق اوعيرا د ورش مذإب دلو لور ايا, تيدعا ف و يلتع الا دارملا ىلا نوليصي الق هيلا
 | اوريشح اذا مهعيفش اناو اوسلبا اذا مهريشبم اناو اوتصن أ اذا مهبطخو اودفو اذا مهدئاق

 يكرس نك حررعرجر كوم شد درج نيورصع درج و رع ل ظ

 مهن اك مداخ فاأآ ىلع فوطي رزفالو ىبر ىلع مدا دلو ا اناو ىديب كلا ءاولو

 نويكم ولو
 متالادناق ىند هاكراب ناطلس ٠ ايقتا رادهسو ءابنا ليخ رس

 | اونمآ نيذلا امأ اي له ىلاعتو هءاحبس هللا ءامسا ن٠ مسا بلأب هققحتل افلأ همادخ ناكاماو
 ازاكدداب ىديج مو نجإ لاو نك اسرزعا د6 أن 8 ناك قساف ىا 4 ان

 .ىقدسافب لك نع نارتدالاب + ناديا ةقو مدا نكتلو:« رطاخر مات تجنومو هذاوت> جتا
 | هه ل اووي نا ينو هنيعملا نإ ىلع علدلا اذإ نووز كلا فرخ هاه نا لاقيلعاو

 | طرشلا ظنلب مالكلا جارخا خ.شلانبا لقوم بذكي مهتلاكمىف قساف عمطي الثل ةفصلا

 | قاف ماج نا ىلا ه6 اونيبتف 8: مالسلا هيلع هباحصا نيب اهف هلث. ةردنل عوقولا لمتحلا

 | بذك ماوه قدصأ هب ءاجام مكل ني ىتح اوصحشتو أوفرعتف بولقلا ىف هعقو مظن» ربخم
 ايمويذا ىذيكلا ىءالوقوبفلا ينحب ىلخ إل نبا نإلادركقلوق نع اودجتتالو

 ةفوكلا نان هال وب ىدلاوهتو همزال ناو اخاذظيحم قار قو ةيقعا. نب ةتيلولا نا فور هيما غول

 عدرا لل» لاق ٍَ انازقلا رجيفلا ةالص ناوكسن وهو 0 ىخيدف صاقو ىا نا دعم 5

 معاقدصلا اضلاوو اذ ىا قاطضملا ئ نك اقدصم مال_لا هلع هثعل 5 نا هلزعف |

 | اوعهس املف مد تيب ةراهاطا ىف نءاكر#ضغيو دقح :ىا ةنحا مهيبو هب ناكو ماكرو |

 | ماللا هيلع هللاوسرل لاقو ابراه عجرف هولتاق» مهلا بسط ااكر هوليقتسا همودَش

 دلاخ مهملا ثعل ىلقو .تلاوق مهلا مالسأا هيلع مهف ىىلتش اومو ةاكزلا اوءئمو اودير دق |
 ١  5 3رب : 3 5

 مهلا كءو.ق مع بسخا هل لو ركع ىف مم ةقع نب دياولا عوجر دعب دباولا ن
 ١ كلذ مم تاز اف هبادا و. مالتسالا 0 ىر لود اك د عساللا ميماع لخداو رك

 دلا+ كلذ ىلعفف رافكلاب لعشام مف لدعتن اف: كلذ 5 هزاز مهاوما ةاكز مم لذف |

 نيلذاب نيدمحم مهدجوو ءاشعلاو برغملا ىنالص ناذا مهنه عمسف برغملا تقو مهءاجو
 هريخاو هللالوسر ىلا فرصناو مماقدص مهمه دخاف هللارما لاثتماوىف مهداه و مهعسو

 اويل ريوخ 0 ل 44 ةلاهجم اموت لح اودصل نإ زاد 1 اودصت نا 1 تلزو ريا

 6 5 2 روهظ دعل اوريصو ا هم اوصف 2 مومصق هك مه »2 ةلاهجم نك سم ع١

 | 00 ا د ا لل تا ل
 ١ عش هنا نام وعم امزال امع امج 9 نيمدان ِ مه ةحح ف نا ملعفام ىلع 37 مهلا دعا

 ٌ . . . : - / 5 5 م
 ناكملا ندهو هعادإ اذا صال ا نهدا لثم ماودلا عم رودي ةثالثلا ق رحالا هدد بدار ناف

 ىع 2 حف وام ىلع ماود اهل هك نانالا تحدلا م مدان ا ىند هد دملا هيم ةهي ماقا اذا

00 

 (ه)



 تارجحلاةروس هج 0 ©
 ماتا هيلع هردق هردق ىلع 86 5 ل فى نأ لو ٠ روما ماقملا اذه ىفو

 اوناكل هردق اوفمعولو هردق هب نوفرعي لّقع مدعل هودان اعا مهف لا لكي هعم 0

 اوناكولو باححلا هارو نم 0 مهنا ىلا ةراشا ةادانملاىفو ريفاظالا هباب نوعرش ريخاىف مك

 06 مهضعب لاق 8 هودان امل دوهشلاو روضحلال ها نم

 تسا سيرد 2 ندرك دأي *ا تس شاد هوك نادانراك

 غلس ءايلوالا نم تاداسلا سلجم ىفو راك الادنع بدالا ةرسس سدق ىبرغملا ناتع وبا لاق |

 اذكفمالسلاهيلعهعمبدأتاا نم دبال امكف ىقعلاو ىلوالاىف ريخعاو ىلعلا تاجردلاىلا هيحاصب |

 لو مه ربع بأي ىلع نولحي احن ءاملعلا نم ةعامج ناكو نيملاعلا املعلاك ةتلسا كسا نم عم

 تققدام مالس نب مساقلا ةديبع وبا لاق امارتحا هتجاح ءاصقل ج رخم ىتح هباب هيلع نوقدي ظ

 ىبر ىدا ثيدحلاىفو للا مهناولو ىلاعت هلوقل ىلاجرخم ىتح ريصأ تنك اق ملاع ىلع بالا
 :رقوت ةيكيتللا قف انكلا نيعب لاق هلك ا رستم ءافلا فيدات ردخأ ىذا فا ندا سحاق |

 ناكناوةمرحلاب هححاف كقوف كليلخ ناك نا لاقو نيللاب سانلاةيطاخمو ريغصلاةمحرو ريبكلا |
 مظمتلاوةمدلاب هيضافاماءناكناو ةمحرملاب هبحاف كنود ناك ناو ءافولاب هاف كربظنو كوم

 دولاب هاف اريقف ناك ناو دهزلاب هحصاف اين ناكناو ةسايسلاب هيحصاف الهاج ناك ناو |

 اوكي متم نا ةرشاعم سانلا اورشاع ءامكحلا ضعب لاق ملستلاب هاف ايفوص تبحص ناو |
 | فرش ناف ملاو لقعلا حدم و ىلهجلا مذ ىناثلاو ٠ مكلا اونح متبع ناو م لع

 اهاوقاو اثصخش كانا ا 251 أ ىح يو را لقعلاةرورضب كردم ا ا

 ناانلا ترقاو هتلمحأ لع كوتسنا هلأي, ةئاتحال هلم َفاَحَو همتتحا“ نآسلالا ئار اذا ' دال |

 ةبرحتلانال مهخو.ش ريقوتىفنوغلابب عبطلاب مارت كرتلاو برعلا فالجأ ملام ةجراانىل

 ةوق ىلا ارظن هتماىف ىنلاك ههوق ىف خيشلا رالاف ىور كلذلو لع دز منع مهزيمد

 ) ىوتثملاىفو ) هنورتو تا هلاجو هصخش ةوَسال هلقعو هملع

 رذحوا دباس اء دارك 85 رتشاد 10 ا

 نالقاع زا يت 13 ويؤدي دكت - 5010 * نامأ از (لكام تاقح ركل
 هيف رظنيف هبلق ىلع هما هب ملكش نا دارا اذاف هباق ءارو همالك لقاعلا رابكلا ضعب لاق

 فرط ىلع همالك قمحالاو ةمكس٠ا هرضل ىا هيلع ناك ناو هاضما هعفنل .ىا هل ناك ناف

 هلق لقاعلا ناسل هنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمالاق طقس ماق اذا هرىف هلقعو هناسل

 لهجلا نمىبعا ءادالو بدالا ءوس عم فرشالو لقعلا ةروص بدالاو هفىف قمحالابلقو

 مالكلا صن لقعلا متاذاو

 رايسيدوب شتفك هدهب ٠ لقع 'هبام تسكدنا اركمه ظ
 راتفك شده اكب عماجمرد *  ديازفس نوجل لقع اردم ١

 رخآ ثيدحىفو:ركنم نع ايهنوا فورعمب ارعاالا هلال هلع. مدآ "نبا مالك لك تيانطاف و

 راكلا ضعب  لاقام ثلاثلاو ٠. مهتسلأ دئاصحالا رانلا ىف مهرخانم ىلع سانلا كلك ةلعو



 كل

 6 "4 هج نورشعلاو سداسلاءزجلا

 دفق ا 2غ 06 ا كلذلوالف ئوخلا ق ارغتسالاديرأوا اما ىدارفاالا قا رغتسالا

 0 قبو 0 بالا 0 مهكلهذا هللا و لاجدلا وعلل الات ل

 29 2 ندرك انتسا ةسرافلالوهو ةاشاخلاب ةصق نم مهف ناكها ىلع ةلالد رثك ١ هلوقىف

 مهمالك ىف ىنلاىرحم ىرجت ةلقلا اذا لقعي نم مهف ن وكنا قل ىلا ادق مهف ءالقملاةلق

 هذه لع 19 رسام الب لمع م ناكولذا' نولسدال مهلك ىنعملان وكيف قداحلا تردلعا هدؤنو

 افلا ىلاعت لاق ام مهلا اع ىتح هناب ىلع اوساجم ن دال هع 3 دان لب بذل موس دوم ةننرملا

 مهلا ج رخم ىتح 8 اهاوه ىلا عزان نا نع سفنلا سبح ربصلا  اوريص مهاولو قه

 ةيلعاف ىلع عوفرم ول دعب اف نو.فوكلاو جاجزلاو دربملا هيلا بهذام ىلع لعفلاب صتخمول

 لم مهلاجرخت تح مهزاظتناو معربص ققحنواو ىنعملاو هيويبس هلاقام ىلع ءادتسالا ىلعال

 هسفنىف '"ىَتللةئاَعوُم اه" ةددخع اهناق مقاتل هلع جور اه نوكي نأ ىتش ربصلا نأ دفق

 فو ةماعاجا#ا ىلا' فدل ايتلتو 'اهعصن ' يح لوم الَو اللار يح ةكمسشلا كلك | لوع :كلَذلَو

 « ناكل مهبلا هجوتبوا مالكلاب مهحتاش ىتحا وريصيناىنذ مهلجالال جرخول هنأب راعشا مهلا

 لوسرلاظعتو بدالانسح ةياعر نم هبف 1 لاحعتسالا نم  مهلاريخ قه روكذملا ربصلا ىا
 ربنعلا ىب ىراساىف نيعفاش اودفو مهنأ يورذا لوئدملاب فاعسالاو ءانالاو بآوثلل نينجوملا

 هيلع هللا لوسرثعب امهنع هللاىضز نابع نبا. لاق ميم نم ىح وبا ريثعلا سوماقل: ىف لاق
 مهوحن هجون هنا اوملع املف نيصح نب ةينيبع مهيلع مأو رينعلا ىب ىج ىلا ةيرس مالسلا
 نود: مهلاجر كلذ دعب ءاخ هللالوسر ىلع مهب مدقو ةنيبع مهايف مهلايع اوكرتو اونره

 اوشهجاىرارذلا مهتأر املف هلها ىنالثف هللا لوسر اوقفاوو ةريهظلاتقو اومدقف ىرارذلا

 وهو هيلا عزف اذا هيلا ىثهجا لاش ٠ نئخاسار نتسيرك شاهجالاو نوكبن مهئابآ ىلا

 اراد او و لاوكو اثنا رك اة ل *ناكو هما ىلا عزش ىب هلاك ءاكبلا ديري

 لزنف انلابع انداف دمح اي اولاقف مهلا جرذفهمون نم هوظَما ىتح انيلاج رخا دمحاي نوداني

 نا نوضرأأ مهل مالسلاهيلع لاقف الجر مهسو كني لع نا دل سمعي دانا لاف ليث 1

 ا مكحاالانا 5 ةربس لاق منا ولاق م 1 15 000 كحل 5 نو

 قتعلو مهفصأ ى داق ار اناقزازعالا لاق اوضرف رارض ن ةماشب ن روعأ وهودهاش

 اريخ ناكل لتاقم لاقو مهفصت قتعاو مهفصن ىداففتيضردق مالللاهيلع لاقف .مهفصن

 ةمحرلاوةرفغملا غلب 6 محر روفغ هللاو 9: ءادق الب مهقلطتو اءيمح مهقتعت تنك كنال مهل

 #© ىنثاكلالاق ف اوحلصاو اونان نا 0 ا د تل نب نفعت اف اميكماو

 تسلابرهم محر ىبداىبزا داك هنوت از هر“ ثسأ نرانام تا روفع هللاو

 كعلاج ثمارذن و تنلتقتز ناد 'ة"دتتكم بالألا:اولوأ دس ميظعت 5

 لا 7 ا اوت ةوخاوكا عاتم نبإ هكروا نا فوك

 (قو)

 ْ ا ىبةافج مهلاقف منع د هيلع هللا ىلد هللا ل وسر ليسو :داحجالا دا 7 اسشا

 ا



 تارجملا 5 ههع 7 هج

 دا رس وسر 5ك حت هنو هجن بو يدمر عت تت
 ةتدصور سال ل اء و تالا هيحو هل نع ةراطقإو تالا كلا ةلرصوف تاون ناكل
 لمع لك ىوقتلا رهطالا هريس سدق ربك الا خيشلا ةريضح لاق.ت'دهاشملا ءرظْنو تايقارملا |

 باع لازت نإ مسوهيلع هللا ىلص هللالوسرلاق لاق هنع هللا ىضر ةربره وبا ىور باحولا |

 5 ءالجر تيار دقلف ىوارلالاق ىوقتال مرات هللا ن>تما نيذلاالا اصرخ ادلع مدآ ا

 هبا ىورو ةزس نوعيس هيلع ىادقو خسارف ىلع هم امناو هل ةعارزولا 2 هللال وسر

 ريكلا نم .ءاوقرت تقثلا: نإو تكلا بح ىفإ اديدج مدان[. بلق,ملازءإل لاق مالسل هلع

 بحرد دشاب ىو مد لد هشيمه ىنعي ٠ ىلاف مهو ىوقتلل موولف هللا نحتما نذلاالا |

 ناحس٠ا لانا ركم. كر زوو ىرهزا نتلدرت نييك وورش نشا مس كف هح دان

 ناشي كك ىوَش ىارزا ناشيا بولق ادخ تياد 1

 درخ اباد روتسدو ناطاس وب .٠ ديو كيري تسيربش وندوجو

 دايفرادرو نرجس رك نيش نيد 6 دارك ندرك نانو دربك رار اه

 نادر شابا سام اك ه ناديا دمك تاع ناطلي وح

 اهحتراخ نم عا 6 تارححلا ءاو نع 8 هب نداوخ ءادلاو ,ةاداملا هك 6 كنودانسن ربنا نا : أ

 ىا اتي 0 صخش اهراوب تلا ةهطلانع ةرايع ةرححلا ءارزو تال اهفلخ نم |

 اهلخاذ ىفام نال ةرجحلا يراخ ةههلا كلت نوكت نا ديالو:اهمحاوت نم تناك ةيحان ىانم ْ

 ىرصهوجلا ينك طنا رت ا رولا كارتشا :ةرححلا ةئمي انف نم ىراوشال ْ

 ةهج ند تأشن ةادازملاناىلع ةلاد ةسرا دا نهو اظفل؟ < ابغا نوكف دادضالا نما هريعو |

 دارملاوةه1ابامهفالتخ اى ضتقم ءافتنال جراخلا ىف اًمنازرعد الان وكنإ ذا مل دش الإ فزاع

 ةرخ 22 نه ددع اعنسلا نوكتف ةرح امهم ةدحاو لكل تناكؤ نيم وَما تاهمأ تار

 هوو طئاخ ةنكفل نابسنإلاد و ,حح ىذلا عض وما ىجو هك وقم ىعع عك هد ىعم ٍ

 هم عنم ىف ناس الا كول - لعل ليقو عملا وجو رحملا نم هيف 0 ثدنلإ نم هرجع 8

 دانا نو نم ال هيلع مودا ةوع درخ اخو مهأباما ايعا نرد نع مهادامو هسفن هلاوعدلا امم

 | نمضعب ءادانف هناكما اوققح مل منال ماللاهيلع هل نيباطت» تارححلا ىلع اوقرفت ا

 | -نء ةني ع مادان, , ىذل'لقو , لكلا: ىلا .ضامرآلا , لعق. بساف: كلي ءارو نم ضعقورتهدع مادو

 | عرقالا وهعبت ىاتانق الآ ةرشعر#نيرار+طانم ناكو عاطملا قالاوهو ىرازفلا نيصح

 | ةريهظلا تقو مت ىنم الجر نيعبسفف هللالوسر ىلع ادفو مي ىبمعاشوهو سباحنإ
 | لاقو جرخف طقيتساف نيشانمذو نز انحدم نيذلا نحف 'اذلإ جرخادمحعاي الاقف دقار وهو

 ١ كلداوضر مال ركلا ىلا ءادنللاب بن-اانقلو نيشدهمذو نبزه> دم ىذلا هللا ى ا مكلذ مكحو مهل

 ظ عملا قارغ دابديرا اذا لب انامل جاتح امنا ىتفملا ىدعسلاقو موي اف نو .هنالاواداورماوا

 ا 0 باحملا نم كاقواذاو بادعللا نم كاقو راثلا نم كاقو اذاو نال كيش :

 | 0 3م نا 0 6 امس ىووبخ نا و27 (١ داكلاد -اذاو ة 11 كل الا توك هل م حاد ءداماناو ل !



 ه2 51١ © نوريشمااو سدادلا ءزجلا_

 أ ىداولاب رعنم اماوقا اىدهاش دق مهضعب لاق م فيثكلا رئأتي ال ام رثأتب ف.طللاذا دشا
 ذخؤيناالا حاصل ءايلوالا ربك ١ خلس ولو ارض رهظيالو مهدحا دلج عيمج ماكحلا خلسي

 ديدشف الحم ءذخلاو رهجلا نم لكل نا فرع انه نمو ىبننا هساسحا عنمت ةدهاشمب هلقع

 لبس لاقو دهاشم بحاص دحا لك سلو ركنلا لاحىف مك ءافخالا هل هنيلو رهملا:هل سفنلا
 هنوملكيال ةياالا هذه دعب اوناك مهنع هللا ىضر بادصالا نا مث نيمهفتسم الا هويطاخمال

 هربق دنع توصلا عفر ءاملعلا ضعب هركدقو سمهلاو رساانه برش ارهجالا مالسلا هلع
 ثب# مالسلا دنع ةهجاوملاىف مالسلا هيلع هنم برقلا اذكو هربق ىف ىح هنال مالسلا هيلع

 ءاهقفلا سلاح ىف توصلا عفر مهضعب هركو عرذا ةعبرا نم لقا مالسلا هيلع هنو هب ناك
 وهو ديز نيدامح دنع ناسنا كد برح نب ناملس لاق ءاسالا ةثرو مذا مهل اهرشت

 هللالوسرثيدح دنع توصلا عفر ىرا ىلا لاقو دامح بضغف هللا لوسر نع ثيدحم. ثدح

 لزهلاو ةيرخسلا نم ولخم ال كحضلا نا عم ثدحملا دنعو ثيدسحلا دنع ءفرلا ةهارك
 ب أت

 ظعولا سلجم نم نامزلا اذه سلاجم فلبسلا لخد ولو كلذ لثم لمتحن ال دحلا ساحيو

 ءوسو تاركتملا ةرثك نم اوأر امل مهتعاس نم اوجرخ كلذ وحن و داوملا عاتجاو سردلاو
 كِس سيلب ا ثعاط هلاسرازه لضم بالا نع در كاكا كر ند دنا ةتفكاك ناكر .٠ فدالا

 دش عداض ىبداىب

 تسبادا ماه تقرطنلا هتفك هك ٠ زاينو قشع قيرطرذ:يداراد اكن

 لوسردنع مهاوصا نوضغي نيذلانا 8 مظعلابدالاةيلحم نيلحتم انلعجمنا مركلا هللالأسن

 نم ناصقللا ضفلاو هب لالخالا نم بيهرتلادعب هنع اوهئامح ءاهتسالاىف بيغراللا هي هللا

 نا ىنعملاو هيفام صقن ءاقسلا ضعو هضفخ هفرظ ضع لاَس ءاءالافامو توصلاو فرطلا

 كلئلوا ِ ىلا ةفلاخ نه ةيشخو بدالل ةاعارص هللا لوسردنع مهتاوصا نوذفخ نذلا

 اذا بهذلا ندتما نم ىومتلل اهصاخا 3 ىوقتال مهولق هللا ن>تما نذلا 9 هلوقداربخ ذم

 قلطملا ةداراو بهذلا صالخاوهو ديقملا قالطا نمهوهف هليح نم هزي ازيمو هاذا

 ئزاشبم مَع ْن هكمراد تنم ٠ ىزادكب مرك ناحتما ةتونرد

 اهحرشىا مهولق هللا نحت.ا ىلاعتهلوق رسف هيو هعسو ىتح هددم مدالا نحت ساسالاىفلاقو

 اهافص و تاوهشلا ةبحم اهنع عزت ىا تاويشلااهنع بهذا هنعهللاوضررمح نعو اهعسوو |

 © مهل 8© ةيرشبلا تاداع نع اوخا_لا ىتح اهمراكع اهالحو قالخالاءوس سند نع

 مهل ثبات ىا مظعتلل ريكنتلا ك6 مظع رجاو © مهوناذل ةميظع 6 ةرفغم إي ةرخالاىف |

 نيضاغلا ءازج ناببا فانئتساوهف مهناعاط تاو مهضغل هردق رداشال مظعرجاو َناَرْمَع

 ١١ حملا تاوصلا كدغ' ل |! ةراكا' ةيمألا فاو مهلثم سيلنم لاحءوبب اضيرعتو مهلاملاحدم |

 نيسحلا لاقو راقولاو ةنيكسلا لها نمالا ضغلا مه الو ةفالخلاهلو ثراولا هنالاضيا دشرملا

 ركفتلاهجارسؤ ناميالا هراندو ناءرقلا هراعش ناك ىوقتلاب هبلق هللا نحتما نه هريس سدق |

 )قلو



 تارجملا ةرود ا هه2 5 5>

 هريهج ىا توسل ىروهج ناك ورقو هنذا ىف نكو ساه نا رفا ن < تيان قنة

 تبان دقق ةب لإ تلزن امل سنا نعو هءيوصب ىذأتف هللا لوسر ملكي ناك اعرو هعيفر و |

 تلات يقل هللا ليسن زان لاف تلف ىقاشلا هيلع ءاعوفر هناعق ري اقم قابلا هللغرم يعلو را
 مللت هلع اقف طاح دهن ولع دوك ةزازيبف اهب اق>كواملا درهحر حر ميل, ةييزإلا مدع كلإ

 دي ةباخننملا منيل دك تاوق عرد هيلعو نادك ةجلنف مون اديهش لتق ثيح ري“ تام

 ةن»ان ىف وهو 3 تهدف ىعرد عز ' نيملسملا نم لجرأ انالف نا معا 4 لاقف ماملا ىف هيوم

 هزيخاف دل ولا ن دلاخ تئاف ة ةمرب ىعرد ىلع عضودقو ىعرإ دودشم سرف هدنعو نكح خف

 نالفل انند ىلع نا هللقو هللا لوسر ةفيلخ هنع هللا ىضر ركبابا تئاو ىعرد درتسي ىت>

| 

 ىلع سرفلاو هعرد دجوف ادلاخ لجرلا ريخاف رح ىديبع نم نالفو ىد ىصَش ىح |

 #* نورعشنال منإو قه ةمصولا هدهالا اهحاص توم دعي تزيجأ ة هيصو معاذ هنع يادي تالا

 لدتسا هنع اوه ال ريذجم دير ةيقو ٠ سح قيرط زا ناسلادو ٠ ىققدلا - 3

 هنأ باوحلاو لصفلاب لئاق الذا ةحلابصلا لامعالا طبخم ةريبكلا نا ىلع ةيب الاي ىرشخمزلا

 ىصامملارئاسك سيلر طيحلا رفكلا ةلزنم كلذ نا نورعشيال مهنا دارملاو ظيلغتلا باب نم

 نانورقملا عفرلاو رهجلا وهو دارملا نا ىنعي نيرفاكلل اريهظ ناوكت الو باب نم هنا اضياو
 نا اهدحا برضا ىلع لمعلا طسح بغارلا لاق نيقفانلاب ضيرعتلا ىلا دصقلاو ةناهسالاب

 اوامعام ىلا انمدقو هلوش ىلاعت هيلا راشا امك ءانغ ةمايقلا ىف ىنغت الف ةيويند لامعالا نوكت

 اهم اح اص دصقف مل نكل ةيورخا:الامعا نوكيتتنا ىناثلاوباروثم:ءاه .ءاتلمك لمع. نم

 نا ءرقلا ةءا رش لاق كلاغتشا ناك م هل لاقيف ةمايقلا موب لجر. ىنؤي .ىور آم هللا هجو

 | نوكتنا ثلاثلاو رانلاىلا هه ىمويف كلذ لبق دقو ”ىراق نالف لاقل ارت تنك هل لاقيف

 طبحو ىبنا نازملا فخم هيلا راشملاوه كلذو اهلع ىفؤن تاثئيس اهنازاب نكل ةحلاص الامعا
 بغارلا لاقو سوماقلا اك هل هللا هطبحاو لطب اطوبحو اطبح برضو عمسك هلمج

 ”ىش اهنع جرخالف اهطب خفتنت ىتح لكلا نم ةبادلا رثكت نا وهو طبحلا نم طبحلا لصا

 | ةقارمو هتفالمل د هبدبح رطاخ نا بيدأتلا اذه هللا انملعا سا رعلاىف ىلقبلا لاق
 | نيب همومع عمجو هللاب هلغش ةياغ نم كلذو ةيرها تاوصالا نم ريغتب ناك هب وكلم لاح

 | دعاقتي هلنأك كلذ نع هردص قيضي و هبلق ىذأتي هدنعب دحا رهج اذا ناكف هللا ىدن
 | مالسلاهيلع ءرطاخ شيوشت ناف كلذ نم هللامهفاوخف لزالا نيدايم ىف رينسلا نع :ةظحلا ءرس
 | ماين الا زطاخي عامجباو ,ةرذ هزطاخس دنع نزيال. ىرثلا ىلا شرعلا, نمو .لامعالا نالطنب بس
 | بيدأتو هللا لوسرل ةءرحلا ظفح هيفو.نيلقثلا لامعا نم هللا ىلا بحا ةبحلاىف ءابلوالاو
 هيلع توملا ناك ماسلا هيلع هتفاطل لامكلو ريقفلا لوش ٠ هللا ا ءايلوا ىدي نيب نيدير 1
 1 5 كفا

 6 عسا  ه  نايبلا حور )

 . اناث ناف هللا :لوسر .قدصو ةنهلا لها نم كياو ري“ توع و ريخم شعت كنا كانه تسل

 | نب.كلام لاق هتيصو ركب ونا زاجأف ايؤرلا كلتب ركب ابا.دلاخ ريخاو عردلا درتساق هفصو ام

 | ةنطفلاو معلا روعشلاو اهطوبحم نورعشتال مكنا 0000 مم لعاف ن
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 ْ وحن عم |ةساح وا اراهج هتبار وحم رصبلا ةساحل طارفاب ”ىشلا روهظل لاَس رهجلاو |

 | رهجلاك اذئاك ارهج ىا « ضعبل مكضعب رهك لي هب رهج نمو لوقلا ريا نم مكتم ءاوس
 بيرقلا نيللا هتبطاختىف اودهعت و هنوص نم ضفخا مكتوص اولعجا لب مكن اهف ىراخلا

 اوهنف ةوبنلا ةلولج ةاءارم ىلع اوظفاحو مظعملا بيهملا ةيطاخم دنع بأدلا وهاك سمهلا نم

 اقلطم رهجلا نعال مهني امف هوداتعا رهط لئامملا رهجلا وهو ديقم صوصخم رهج نع

 قطن اذا امب ديقم اضيا ىناثلا ىهلاف ةتفاخلاو سمهلاب اوملكتي نا الا مهل غوسي ال ىتح |
 لولدمو مالسلا هيلع هلوص قوف توصلاعفر ةمرح لوالاىملا لولدم لا قرفلاو اوقطنو |

 بوجوو مهني ىراجلامالكلاك رهجلاةفص ىف مالسلاهيلع هعم مهمالك نؤكينارةقح اذا

 ىنمملا اذهو هتوصنم عفرأب تسيل اهنوك دعب مالسلا هيلع هتوص نم ضفخلا مهتاوصا نوك
 ىهنلا ىنعم نا امهني قرفلاىف فاشكلا نم موهفملاو راركت الف لوالا ىهنلا نم دافتسيال |

 غلي ىذلا دحلاقوف مكتاوصأب اوغليت الا مكيلعف متقطن ر قطن اذا مالسلا هبلع هبا لوالا |

 مكتاوصا ىلع ايلاع هتوص نوكب ثيحن مكتاوصا نم اوضغت ناو مالسلا هيلع هتوص هيلا

 رهملا لوقلاىف رهجلاب اوغلبت الف تكاس مالسلا هيلع وهو هومتلك ذا مكنا ىناثلا ىندمو |
 هي مكلامعا طحت نا ف رهجلا داضي ىذلا سمهلا برا انيل لوقلا اونيل لب مكي رئادلا

 ناف عزانتلا قيرط ىلع ىهنلل اما ةلع وهو ٠ تاج نبا, نبت اشر كاهلتع ةءوفتي كظاثان

 دنع ىناثلل ةلع نوكيف ىنعملا ثيح نم هبلطي اورهجم الو اوعفرتال هلوق نه دحاو لك
 مكلامعا طوبح ةيشخل هنع متين امج اوبتا لبق هنأك نيبفوكلا دنع لواللو نييرصبلا |
 اماو ليلعتلا مالو فاضملا فذحف اولضت نا مكل هللا نيس ىلاعت هلوق ىفاك هتهاركوا |

 ماللاف مكلامعا طوبح لجال هنولعفت ىذلا لعفلا نع اوهتلا لق هنأك ىهمملا لعفلل ةلع
 | هلا الا مهلامعا طوبح رهملاو توصلا عقر نم هولعف اع اودصقم مل مهناف ةيقاعلا مال هيف |
 | ةلعلا:مال هيلع لخداف هلجال لعف هنأك لعج طسحلا رفكلا ىلا ىدؤي دق ثيحح ناكامل |
 هنراَش ام رهجلاو عفرلا نم هنع ىمن امب دارملا سيلو ةيئاغلا ةأعلاب لعفلا  ىدؤم اهبشت ظ

 ءانثا ىف مهني ىرج امم هيلا ىدؤي نا مهوتبام لب رفك كلذ ناف ةنامسالاو فافخت_-الا |

 اضحم اركنم ناكامل مالسلاهلع هنوص قوف توصلا عفر نا الخ رهملاو عفرلا نم ةرواخالا

 رهجلاو عفرلا ىمأب فافختسالاال رفك مالسلا هيلع هب فافختسالا نا ىنعي 'ىثب دش ل
 مضنا امر اه صحأب نيفختسم رهجلاو عفرلا اوداتعا اذا مهمال نكبملا كلا :ئدؤملا وه لب |

 عشام دارملا سيل اذكو ةالابلا مدعو مالسلا هيلع هب ةناهالا دصق فافختسالا اذه ىلا |

 الذا هب سأبال امث هناف كلذ وحن وأ ودع باهراوا دناعم ةلداجم وا برح ىف رهملاو عفرلا |

 نب سابعلل مالسلا هيلع لاق هلا ثيدحلا ف ىيبلا هلوانتي الف ماللا هيلع ىبنلا هب ىذأتي |
 انوص ساللا رهجا سايعلا نكو سانلاب حرصا نينح موب سانلا مزهعا الا بلطملا ديت

 ةدشل لماوحلا طقساف هاحابص اي سابعلا حاصف ةنيدملاىف ىا اموب. مهعتا ةراغ نا ( ىو )



 تارجحلا ةروس «<©© >2 +٠

 ىخكر سابع ا لاثكو هنمركلا صاصتخا ةوق ىلع ةزالدلل دز ء ركع لاش 3 "ا ُّى

 ءافتك الا باب نه هلعل ريقفلا لوس ٠ ةنسلاو باتكلا فالخا ولونال ةيبا الا ىنعم امهنع هللا
 هلوسر دودحو هللا دوت مدقنلا ليبق نم م امهمهالك ن دافاضيا ايوفالخ اولعشالو دوصقملاو

 ىلع هللا ةفآر ناس د لآ ىفو رعا هللاو ا دا نيب تحلم هب "الا هده ىف ىنعملا اذهو

 اودع نذلا اه ب لَه مو اوتعأا نذلا اع ا لاقف مهلصعم عم نيم ْوْملا 0 كم تاح

 ١ نيب قرقلاب لعرب ءرظاحب مكح نادبعو اهقاضياو ثيللا ىنا ريسفلا ىفاك حدم كنا

 نهوملا طرش نمو ةئمشلااو ءايرلا هدوصقمو هومزلاو قدا هنأ لوشو ساوبسواو ماهلالا

 | هيف ىءامل اماستسم نوكيو خيشلاو ىنلا ىأر قوف هرابتخاو هلقعو هارب ئارغألا فا

 | خبشلا ىدب نيب ملكتبال نادبرملا بدا نمو هتحو هتمدخ ىف بدالا ظفحمو ةحاصم

 | اولقاف لاق اذاو لوس نا لبق اولوقتال لبس لاق راكالا نيعا نم هطوقس ببس هاف

 ءمس هللا نا هتءرح عيدضتو هقح لامها ىف هللا اوّشاو هيلا نيعمتسم هل نيتصنمهنم
- 

 | لب دحا هيزاوي ال هناف ةلزنم هتلزنم ءارو اوبلطت ال مهضعب لاقو نولمعت ا ماع نولوقاا
 تقهخو زاوا لدو حيستو انس قالوا نايز اننيككع زاوا خوك ايل زاوا مج 5 هينادنال

 ءايو كشهزاوأ ىومهاخس زاوا تسد

 | ون ىاس ريثع نيفلز ابص دناشفارر نوج ٠ دوش, دتناك ناهجيررذنا,.كشهعوأ زاطع. تمن

 زواَحتلا ّْنَع عدا عورش # ىنلا تود قوف مكتاوصا اوعفرتال ا نيذلا اهأ اي ©
 توحلاو لعفلاو لوقلا سفن ىف«زواحتلا نع بلا دع مالسلا هلع ىلا دك لوقلا ةفك ىف

 | جرخ نا ناسنالا لخاد نه جراخلا ءاوهلا ناف نيم سج عرق نع طغضنملا ءاوهلا وه
 نيمج مداصتب جوع هل ضرعو ةدارالاب جرخ ناو ءافلا تف اسفن ىمسي عبطلا عفدب

 دوعلا يي ديلاب برض نايرض ناسنالل نوك. ىذلا ىراتتخالا توصلاو انوص ىمسي
 ىانلا توصك قطنلا هريغف هريغو قطن نابرض مفلاب ىذلاف مفلاب برضو هارجم ىرجت امو
 اوغلمت ال ىنعملاو مالكلا نم عاونالا دحاك يك م اماو مالكللا نم درفم اما قطنلاو
 توصل اصيصخت تا درفملا فلاقو ةيدعتلل ءايلاوهنوصب مالسلاهيلع هغاسدح ءارو مكتاوصاب
 | عفر اال توصلا عفر ةواركللا نال هصخ هلا زوحن و مالكلاو قطنلا نم معا ةراوكيل قلاب

 مهلع هءدقتب ىا هموق ىلع هلمعتسا هللا لوسر اب هنع هللا ىضر ركبوب١ لاقف مالسلا هيلع

 اماكتف ا عاد َمعَمْلا لب هللا لوسر اي هلمعتست ال هنع هللا ىضر رمح لاقف ةسايرلاب

 | لاف ىفالخالا كادنا ام رمعلركبونا لاقف امهتاوصا تءفترا تح مالسلا هيلع ىنلا دنع

 ههالك عمسل مل ىنلا دنع ملكت اذا" كلذ دعرر زمع ناكف»ةب 07

 ىنعي رارسلا ىخأك الإ ادبا: ىنلا ملكا الزا ىسفن ىلع تبلا ركبونا لاقو همهفسي ىح
 ا امكاتخ )كل عك هنن طم ادخل ؤساراب راكي ليوا. دلما هكر زكامزاا رذكو وت

 اضيا وه ماكتو ه هومتتك اذا هي لوقلاب هل اورهجت الو دنيوك نخس نان ىزارمعب



 <: ٠١ © نو رشعلاو نداسلا ءزجلا

 اومدقشتال ىنعم نوكينا زوحيو بقاربو ىقتتس نا هقح> نف مكلاعفأب © ملع ف مكلاوقال |

 دوعسلاوب !ىلوملالاقايدعتم ناكناو هلوعفمم هقلعت دصّش مل لعفلانا ىلع ةيلكلاب مدقتلا اولعفت ال

 مزاتسملا ةيلكلاب .هتافتنالبجوملا لعفلا سفن سبلتلا نع ىبلا ةدافال ماملا قحن ىفوا وهو

 | هنمو مدقتلا ىنعم امزال مدقتلا نوكينا زوخدقو ىناهربلا قيرطلاب هلوعفع هقلعت ءافتنال

 ١ مدقتلازعىهن نيس ىنعم نيبو هجون ىنعع هجو هنمو مهم ةمدقتملا ةعامحلل شيلا ةمدقم

 | نيب مدقتلا نوكيف سالف لالقتساو ةعباتملا ةفص نع جورخ ءرملا ىدينيب مدقتلا نال

 ْ موب حيذلا نع يلون ال7 تلزت نسحلاو دهاحم لاقو ناميالل ايقاثم هلوسرو هللا ىدب

 اوحنذاساننا كلذو مالسلا هيلعىنلا عاذينا لبق اوحنذتال ليآ هنأك ةالصلا لبق ىحتالا
 سمشلا لوزت ناالا انيهذم وهو مم.ذلا اوديعي نا مهيمأف مالسلا هيلع ىنلا ةالص لبق
 ىئتلاانطخ هنع هللاىضر ءاربلا نعو ةالصلا عسيام تقولا نه ىغم اذا زوجم ىنفاشلادنعو
 لعف نفرحتتف عج رت مث ىلصن نا اذه انموبىف هبأديلام لوا نا لاقف رحنلاءون مالسلا هيلغ

 ظ ىفكسنلا نم سيل هلهال هلت موه امتف ىلصت نا لبق مذ نمو انتنس باصجا دقف كلذ
 ١ ااوقوصنرال ىاب كنا مون موص نع نئملا ف تلزت اهنا اهبع هللا ىضز. ةشئاع نعو ىش

 رحب ىفو ىتدانف نيلب ىنأف كشلا موب ةشئاع دنع اذنك قورسم لاق مكسن موصي.نا لق

 تاتومويلا اذه موص نع هللاىهندق تلاقف مئاصىنا تاقف السع هيتساةيراجلل تلاق مولعلا

 اذكىف لزناوا نولوب اوناك اسان نا ةداتق لاقو هريغو موصلاىف هذه تلاقو ةي الا هذه

 اذن وكب نإ ىتشواذك هللا عفش زوو اذنك .ىعم ف اذكوزرادك ل زئ ولو اذك (ق عنصوا

 قاف. الا نم دوفولا هتنا ةنيدملاب هللا لوسر رقتسامل نسملا نعو تلزنف كلذ هللا هركف

 ةيراثالا نأ ساظلو ”عدتملا وهب نوك ىد ةلاوتملا | وندم نآ اوهف لئابملا هتلع"اوك اذ

 نكمي امي هذم لكع املا نهذيهذلاو.دشال لوعفه فذح اذاو لعفو لوق لكوىف ةماع

 اذا وبا وجلب ءوقسفال مال[ ”ةللع ةتتلخع ىف ةلاتم ترج اذا آلثم لعفوا كوق نم هعدقت |
 هلاتعد ةحلصملالاهءاما اوشمتال عضوم ىلا متيهذ اذاو ةلبق لكألاب اوثدرنال ماعطلا رضح

 عضاو» ةثالث ىفالا رياك الا ىلع ىغاصالا مدش زوال لبق ميدقتلا هيف نك«امت كلذوحتو |

 اذا لوالا نامزلا ىف ناكو الئاسءام ىا اليس اولخدوا اشيج ىااليخ اواروا اليل اوراساذا
 مهناف ءاماعلا ىدب نيب ىثملا ىهنلاىف لخدبو ضرالا هبهللا فسم خيشلا ماما باشلا ىشم

 سمع تعلطامةرخ الاو ايندلا ىف كنهريخوه نم ماما ىشمت لاقف هنع هللا ىضر ركب ىلا ماما
 فشك ىفاك هنع هللا وخر كن نم لضفاواريخ نيلسرملاو نينا دعب دحا ىلع تت نيعاالو

 ناذيالاوهمظعتا هللا ركذودَللا لوسرىدب نيبدارملا نب رعشيتاياورلاءذه رثك او رارسالا .

 ةوقىلع لد مالسلا هيلع همسا ركذل اديهيو. ةئطوت ىلاعت همسا ركذ ثرح هدنعهلح ةلالخم
 عقوم ىلاعت هركذ عاَشا ناف ىلاعت هنرضض> نه هتلزنم برقو ةزعلاب رب مالسلا هيلع هصاصتخا

 همركو ديز ىنححا لاَشم ةلاحمال الع لدي دارملل ريسفت فطعلا قيرطي ماللا هلع ءركذ

 (ىفر



 كا انوع ةّروش هذ و١ ©

 ثيدح -ىو هلت صلوا م ماعطلان م ادم قافناب مهدحا كرداام ةلايضفلا نم اهذ ددحا لعل ١

 مهضنبا نمو مهحا ىحبف م نش ىدعل نم اضرع موذخعال ىباحاىف هللا هللا 6

 كشوف هللا ىذا نمو هللا ىذا دّقف ناد ندو ىناذا دّقف مهاذا ا مهضغبا ىضغبف

 مالتسلا هلع ”ىنلل ناكو رحح نال قعاوصلاىفو باقعلاو بيذعتلل هللا ةةداوما طع نا ْ

 2 هاا لاق وودفللا ثيدح ىفو ىهنا هنوه دنع ىلاح كفل ريششع ةعلراو فلا ةئام |

 | لاقوىبورلو ىباونما ىد.بنوتأي نيذلا ىناوخاو ىنامصا مثال لاق هللا لوسراي كناوخا
 | لاقماثالث اهوددر مكنم لبلاق هللا لوسراي مهمه لب اولاق مك كتم نيس رجا :مهنما لئاعلل
 | ناين اذه نم مزلي ريقفلا لوش ٠ ناهذالا حقلت ماا ريخلا ىلع نودحم ينال |

 ةاايز نق ناك ىذلات اق ر وهما هيلغام افواعوشا بامصالا نم لضفا ناوخالا 58
 اونؤكي اناا كلذ: نم !ةايالف_امقطتالا -قاوعالا ناءاعتف دنع ناوخال اهنا” لخاحالد رخال

 نو رشعلاوةعستلا محيعملا فو رح عمتجادقو نمحر لا حتفىفلاقنامز لكى نهجو لك ن» لضفا
 دمم نه مم اف مجعملا فرح لوا ةروسلا رخآ ىلا هللا لوسر دم ىهو ةياالا هذعف
 ظ مكياع لزنا مث هلوقف نارمح لا ةروسف كلذ ريظن مدقتو تاحلاصلا نم داص اهرخاو |

 | 0 محعملا فورح ةبأ لك ناسا ناءرقلا ىف سلو ةب الا اساعن ةنها غلا دعب نم |

 لعد ناك اعأكف حيتفلا ةزؤشأذق نم سو هلعهللا رص ىلا نعو هلسيحتسا امهم هللا اعد نه

 ةووعأف قى هن ىنغلب هنع هللا 5 نا لاقو كم حاف هللا لوسر هاا نوجا

 نوعلاهللا نمو ماعلا كلذ ىلاعت هللإ هظفح عوطتاات الص ىف ناضهر نه ةلبل لوا حيتفلا ا

 هرمشع عبراوةثامو فلا 0 :مريخلا رفص فصتنم ىفنيملاعلا برن وعي نيبملا حتفلاةروس تمت ا

 ليوأتا 0 نم عاماب ةنيدم 1 ل ىناك تارححلاةروس ريسفتلا

 4 ميحرلا نجلا للا مسي 2

 | رطتتحرمأ ءزبح قاعذلا ل ع نيبطاخلا هيبنتلءا دنلاب ناطخلا رادصت 4 اريقلا 1عرافلا“ ان ها
 مهلعب هعنلتل ناك رالاب 006 و هتاعارصو هيهلَس مهمامها ظرفو هنأشب ممئانتعا ادي د ْ

 روهالا نماسما دي انما ب هب لالخالا نع عدارو ةظفا- 5 ىلا عاد ". ناذيالاو

 نيلماع اما او هف انذأيو هءامكح نا دعبالا هوعطقتالو 6 0 ىدبنبب »
 د: تمسف نيتناكلا نيتهملا ىنعع نديلا طفلو لشرملا ىتلاب نيدتقمامو لزملا ئحتولان..|

 / كاوقف مادتلاو تمامالا ةهج نار ابني ىلإ ةهيلطاو نيالا نيبااوبلع نديلا نيبو نادنالا

 ١ع ءاهللا ىدي ناب لئفاذاو هنماس رق هند ىذاحب ناكعو هماما تسلح ىنعع هدب نيب تالت

 | ماو عطقلا نم ةباحصلا ضع نم عقوام هش ةليشك ةراعتسا ن نوكتف ناكملاو ةهجل اذار نا"

 هتحاقولالثم قيرطلا ىف ىشملاىف مدقتب نم لاحم هلوسرو هللا مكحي نا لبق ةيئيدلا رومالا نه

 | هشملانع هءربغي اع ةهشملا ةلاخلا نع ريعف هلاظعت هرئا وفشو هلع وخلق نأ بحن نم
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 مهف داونال ةنسق/ )اة عاو افي لهنم اع تكمن يو ازاذو: وا باهملانيديزيليقو باطلا |
 ىوتساف نامعب ظلغتسافرمعب هرز فركب ىبأبأ اطش جرجا 0-02 مهم توءالو ىنا |

 اهدجم ىتلاةراراوهو بضغدشا ظيغلا 6 رافكلا مه ظيغبل #9 مهنعهللاىضر ىلعب هقوسىلع |
 ةلعوهو نموماقلاىفاك هظياغو هظاغاو ظيغتف هظيغو ظاتغاف هظيغي هظاف هيلقءد ناروب نم ناسنالا |

 ٌةوقلاوءاغلا ىف ع رزلاك هللا مهلعج ىاهماكحتساو هئاكز ىف ع رزلاب مههبشت نم مالكللا هنع برعيإامل
 ارتارفاكوا نارايو شيوخ لوسر هللاات ةيسرافلابومجعلاو ب رعلارافكو ةكم رشم مم ظيغل

 مويلا معبارسةللاديعتال مساامدعب ةكم لهال هنعّللاىضزترمع لوقرافكلا ظيغ نمو «٠ درا دردب |

 ١ مهأرقأو ىلع مهاضقاو نامعءابح مهقدصاو رم هّللانيدىف مهاوقاو ركب ودا ىتءأب تما محراثيدحلا ىفو ١
 تلقاالوءا رضخلا تلظاامو لبج نيذاعم ما رحلاو لالحلابمهملعاو تباث نبدي ذ مهضرفا وٍبعك نب ىبا
 حارحلا ناةديبعوبا ةمالاوذه نيماو نيما ةما لكلو رذ ىلانم قدصا ةحهل ىذ نم ءاريغلا

 مهنم تاحلاصلا اولمعوا ونما نيذلا هللادعوإل ىلاعتهلوق نمهدعبا ةلعرافكلا مم ظيخاهلوقلبقو
 ىف مهلام عم هد لاق نينعؤدلا دعا امب اوعمس اذا رافكلا ناف 6 اهظع ارجاو ةرفغم |

 اعلا واطبا ذي كرات راتككلا "وطن !ةدففلا لوَش ٠ ظيغ دشا كلذ مهظاغ ةزعلا نم اينالا
 مويلاب نيم وع اوسلو ةرخ "الاف نيئم ؤملل دعاام مهظغيال الكف دساحو هيف سفاندامت

 دومرفدعو ارئاشيا ةمه ىنعي ناثوالانم سجرلا اوذتجاف هلوق ىف ناببلل مهنمو مدا

 مهلك اذ باحصالا ف نينعاطللهيف ةححالفامئاجرقوةن+اوهو ٠ كرزب ىدرمو هانك شزرما |

 زوفلاو هوركملانم ةاحنلاب هللا مهدعو اناوضرو الضف هللانه نوغتس اوناك املو نوئهؤم

 | ىفهعم٠ناكمنال هنعهللاىضر قيدصلا ركب ونا هعم نيذلاو هللا لوسر دم نسحلانعو بويحماب

 | ناكل هلع ةلايوطوا ةراطاعاا» نّرنع ازافكتلا ورع اءاانتعلا دك هع ةرككا :قفؤ:اواغلا

 | ءايحاذامحرافؤر ناكهنال هنعهللا ىضر نافع نب نامءمهنيب ءامحر ةكم لها ىلع اظيلغ اديدش

 الزككمزا راو تش ره هك يذحات هلع هللا كر بلاط ىبا ن ىلع اددساةكر مارا

 | اناوضرو هللا نم الضف نوغتس ديسربم شا هيلع ٌةيتع نامداخ عامساب ىو تولخزا 1

 ىدعب ”ىحبسو ةنملاىف كتعيشو ةنملاق تنا ىلعاي ثيدحلاىفو ةنجلاب ةرشيملا ةريشعلا ةشا |

 / لاق نوكرشم مهناف مهلتقاف مهتكردأ اذاف ةضفارلا مهل لاَغ بقل مهل كتبالو نوعدب موق |
 | كلاملاق رمعوركبابا نوبسي ةعامحالو ةعمح مهل تسيل هنا ىلءإي لاق مهنمالعام هللا لوسراي
 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصا ىلع ظيغ هيلق ىفو حبصأ نم هلع هللاوضر سنان

 ثيدحلاىفو ةباحصلا تح ةياالاءذه ىف اصلا لمعلا ةيلاعلاوب ا لاق هي الا هذه هتاصأ دقف

 3 ًافازهظ ىلغاي تناو ادنلس -ناّمعو اريشم رمعو اذلاو نكبابا دانا نما هللانا :ىلعاي ١
 قوينفئالخ متأ رجافالا مكضغسالو نمؤمالا مكحنال باتكلاىمكق اثم ذخأدق ةعبرا !

 ازال اسد ىقالدلازعالا و دكعتو مراووش انتالوهاؤ رعاذتالو أوءطاقتآل مذ ةأدعْعَو

 فيصتلاو عاصلا عيردملاهفيصنالو | مهدحا دم غلب اماهذ دحا لثم قا ؟دحا ناولف ىناا

 قافنابكر دال مدحانا يمملاودملا ىلاال ( عر ىلا عجار هفيصن ىف ربمضلا و ىنلا ٠ تضخ
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 لاقو ىهثناهنم ةلعفت ةاروتلاو ةطح وا ةقرخ نه ه.ىروتام اهتبرو رانلاةيروو سوماقلاىفو

 اهريرقت ةدايزو هتباغ دبك أل مهلثم ربركتو لجتالاو ةاروتلاف مهلثم كلذ لبق هنآك |

 ةعرزمللا هعضومو عورز عمجاو عورزملاو دلولاعرزلاو تبا هللا عرزو رذبلاحرط عنك
 كلذوهناصغاو هعورف ىا هخارفا جرخا عزك مه ىا فنأتسم ليثمت لا وهو ءارلا ةثثم
 تادرفملاىفو هخارفاوهدالواةلزتمي هنه بعشتو ع رشامو مالا ةلزتم عرزلانم تسام لواذا

 جرخاهلوقوءاطشا هعجو باج ىا هيئطاش ىف ع رشو هنمج رخام وهو عرزا|عورف هأطش
 لبقو ةمهم ةراشا هنا ىلع كلذ هلوقل ريسفت للا عرزلاىاوهلبقو ىهتنا هخارفآىأ ءالطش
 «6هرز افإل# ةاروتلا ىف مهلثم ىلاعت هلوق دنعمتدق مالكا نا ىلع ليجنالاىف مهلثمو ىلاعت هلوقلربخ
 نا تشك درك ىوق سب ةيسرافلابو أطشلا كلذع رزلا ىوقف ىا ع رزلاريمض ةنازامف كوتا
 هرز اف لاق أطشلا .ريمض رزاىف ىونملا لعج للاهحر قسنل أ مامالانا الا ه.ار خاش كي

 ةوقلاوهورزالانمهلعاف رزا نزو نوكيف ةنواعملا ىنعم ةرزاوملا نم وهو ع دزلل بوصنملاو

 ليرزاوب هعراضم ىف عمس ل هال يهاظلا وهو لعفا هتزو نوكيف ةناءالا هو رازبالا نموا
 نيسلا نا ىنعي نيطلا رححتسا باب نموهف اقيقد ناك امدعب اظيلع راصف 5 ظلغتساف 2 رزوب

 هللا لوسر بامصال هللا رض لشموهو لثملا متانهو ارئاعرا صدرا تفكشب ةيسرافلابو هتماق

 بوتكمليقو سانلا بحتا ثيحاموفاموب مهرما ىقرتفاومكحتساواورثك مثمالسالاءدب ىفاولق
 ةلئسالا فو ركنملا نع نوهنبو فورعملاب نورمأي عرزلات امن نوتينب موق جرخيس ةاروتلاىف |
 ملاذ املوءأطش ج رخا ىذلا عرزلاب مالسلاهيلع ىنلا باعصال لثملا للاب رض فيك ةمحقملا |

 مالا ءدب ىف اوناك ىنلا بامسسا نال باوجلاو ةرمثملا رامكلا راحشالاو للاب مههشي

 راحشالا فالح هريعهماقم موش مت ومب نع مهم ٌنوملسملا كيذك ع ردزيو دصحم ع رزلانآل

 عرزلا ربع ىف كلذ سلو لبانس ةدحاولا ةحلا نه تشا هنالو نينسا هلاحم قساهئاف رابكلا

 هنعاللاىخر نيسحلامامالا عملتق هنا ىرتالا مهداسجا اذكف ةبمان مهلامعانا أمكفإ ىهتنا

 ريثكلا هيلصنم هللاج رخأف هرغصل هنعهللاىضر ىلع نب دياعلانيزهنباالا جنم هتبب لها ةماع

 . أطشللع وفرملا ريمضلاناىف عيرص وهو هفئاكتو هيلع هفافثلاب عرزلا لصا أطشلا ىوقف ىا

 | «عارزلابجميإظهلوصا وهو قاس عجح هتبصق ىلع ماقتساف © هقوس ىلع ىوتساف  لوحتلل
 | لوطوءرظنم ن حو هظلغو هتفاثك و هنو مهرسيى اهوعرز نيذلاهعارز بجسعيهن وك لاح ىا لاح

 | دئزلا ىرو نم قتشت اها ةيبرع ةاروتلا نوكتنا زوج نه لاق مالسلاهيلع ىموم باتك
  ليئارسا ىنبلءانضلاو رونلا هنم رهظيهنال ةاروتلا ىمسواولانم ةلدبه ءاتلانا ىلع هنه ةلعوف

 ' لوالامهلثم ىلع فطع ليجتالاىف مهلثمو 88 كلذ دوجو ةلقل ةلعشال هنم ةلعوف مهضعب

 ١ هك اتدنروطسم ىسعو ىءوم باتكر د تمعن نيمهب ىنعي مالسلاهيلع ىسيع باتك ليبثالاو
 ظ ليجتالا ىمس ءرهظا 'ىثلا لجن نم ليحتالاو ٠ دنوشرو هدزم ناشيابو دندرك ما مولعم
 ' عوز لاق 6 ءأطش ج رخا عرزك  همسر افعىا سرد امدعب نيدلارهظا هنال البجا

 | رتكيو ماظش ج رخو ومن مث افيعض ودب ىذلاع رزلاك نورككيو نودادزب اوراصمث نيليلق



 هج هم هج نورشعلاو سداسل اء زجلا

 نم" ضتراألا قيماماو ةكوزلا ثيعلا نثم ءاغلاز سيكي, ةنفثلاو ءريعبلا ,تانقت" مانعا. امهنم .ةفضاومف
 لطي نوتيز لصا : ةئاهسح هلتناكو لمعلا نع تظلغ ,آذا انشأ هدب تنفو ةخانالادنع هئاضعا |

 مهلئاق لاق مون لك نيتعكر لصا لكدنع |

 تانفثلاىذ داحسلاو ةزمحو ٠ رفعجونيسحلاو ىلع رايد

 رثانم نيبحلاايس رابكلا ضعب لاقو سا تاواصلا ىلع ا نم ةب آلاىفلخد ءاطع لاق
 هوجولا ةرفصلبقو نيدلاهل نيصلخ هللالاىقعلاو ايندلانم ىشل نودحسيال مهناف دوحسلا

 ٍناونالا عال ب ارتلا ىلع نودحسي اوناكمناف ضرالا باتو. روهطلا ىدن ليقو 0 ا
 نسح لبيللاب هتالصرثك نم مالسلاهيلع لاق ليللاب اولصام لوط نه مههوجو ةرانتسا ىلقو

 | راملاىفههجو نوكيالبعللاو بارشلاب لوغشم وهو ليالاب رس نم نا ىرتالا راملابههجو
 عروالا متأرقالام“ 5 اللا مدقلا نا ةمامالا باب ىفع احو ةعاطلاب لوغشم وهو رس نم هجوك

 لابام مهضعبل لق 2 ىورامل ليللابةاللص مح ربت 5 َىا اهحو حبصالام نساللاع

 امقلا اسما ب ءلون نم مهباصأف نمحرلاب اولخ منال لاقف اهوجو سانلا نسحا نيدجهتللا

 راونادشىفاص ىهلابرق تكرببحاورانوج هكتسارو 5 ذه تاحشرد ٠ هبرونيف سمشلارون |

 ددرك سهاظ حابعا اري تقفاوم.

 تسه.كنادبو نيب هيرودز رمز كلر ةديل تشع اع هك تجاحهج اوكار نفود

 ١ نيرماط لاقو نونمؤملا امس كلذو هنع ضرعم ريغ هلع القم هللدوجوت نم نمؤملا لبس لّقو |

 ىف مهاهس هلوق كلذو رفاكلا هحو كيدلكو هلمت نون 00 نع 2 نم ّوملا هحوداك سقلا دبع |

 ىرت ءاطعنبا لاقو مهديس ةاجانع مهدهعبرقل ةبيه مههوجو ىلعىر مهضعب لاقو مههوجو
 رهظيزول اهنكل ةرفصلاو ةلوحنلا ىهتسبل ىكملا زيزعلادبع لاقو ةح الراوب الا عاخ مهيلع
 وا ئج زف كلذ ناكولو نيم ّؤملل كلذ نيس مم هاظ ىلع مهطاب نمودسب نيدباعااهوجو ىلع

 موضعلو ُءوضول الات اهم نيلحةعا ع ةمايشلاموب نوموش ةماآلا هده نا كلغالو ىهتا ىشح

 لاقاذإ وهساكعتاو باقلار ون ريثأت نم كلذ لكورديلا ةليلرمقلاكد وجل ارلا نم مههوجو 0

 راهلاوب تدايق ردبادوب لدلاوب برع رد .٠ دز سوقا قح سومان ىبزك ىهايس نا

 ىراجلاناشلاببجعلا مهفصوىا #4 مهلثم ف ةليلخلاممتوعن نم رك ذامىلا ةراشا 6 كلذ ول“
 8م ا رولاوط لماعاو مهلثم نم لاح # ةاروتلا ف © لاث» هال نرخ ةبار رغأاىف

 ( باتك )

 | 6مههرجوفإ ةالمهل وق ربخ ريخ 100 :امنلا ىلا ةغل اهفو ناتغا اهو ىو ها 1 |

 ا لدبام لوصح مقل 'اوراللاىف نك ع نه لاح هي دوحسلا را نها مهم وحويف ةّتسان ىا

 هيلع ىللان ء ىورامو دوحسلاة م ىذلاريثأتلا نم ل تادؤفلا لف اكهدوجو ىلع

 ضرالا ىل اع هتمج دمتعا اذا مف وه اعا اهومستال ىا رود اوماعتال هلوق نم مالسلا |

 نودحسال نيذلاداحسلا ةهبج ىف ْث دح امف مالكلاو قاش وءاير ضحب كلذوةمسل اكلتامف ثدحبل |

 ىذر ىلع نب نسحلان ١ ىلعوهو هنع هللا ىضر ندياعلانيز مامالا ناكو هللاهح ول اصلاخالا ا

 | اهدوجسةرثك تثدحا امل تانفثلاا وذ امهل لاَم سايعلا نب هللادبع نب ىلع اذكو مهنع هللا
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 ناكر 9 رهظيو مرت للا هدإ وم ةءارش نوثتعيو تاقدصلا عاوناب هلاك نوقدصتيو |

 ةلجام ىرشبو ماعلا كلذىف ناما هلا هصاوخ نم ىزوجلا نبا لاق مظع لضف لك مهلع

 هللاهمحر ةيحاد نا هل فّصو ليرا بحاص كولملا نم هندحا نم لواو مارملاو ةيغرلا ليش ا

 ظفاحلا هل جرختسا دقو رانبد فلأب هزاجأف ريذنلا ريشبلا دلومب ربونتلا هامس دلوملاىف اباتك
 | نا هلوق ىف ّىلاملا ىناهك افلا ىلع ادرو ىطويسلا ظفاحلا اذكو ةنسلا نم الصا رحح نبا

 مالسلا هيلع هللالوسر عم ىا 5 هعم نيذلا و نويعلا ناسناىف أك ةمومذه ةعدب دلوملا لمع |

 دنت الك هي رافكلا ىلع 8 ديدش عمج وهو ظالع 7 ءادغا 0 هلوق هريخ 5 وهوا

 | ىنعي هدلو عم دلاولاك د مهب ف محر عمج وهو نوفطاعتم ىا # ءامحر ه» هتسيرف ىلع |
 | هلوقك ةفأرلاوةمحرلا نيدلاىف مهقفاونملو ةبالصلاو ةدشلا مهنيدفلاخ نمل نورهظي, مهنا ١
 | معوا امبرل رافكلاىلع ءادشا هلوَس قتك اولفنيرفاكلا ىلع ةنعانينمؤملا ىلع ةلذا ىلاعت |

 مهددشت نم غلب نسحلا نعو ليمكتلا بولسا نم نوكيف مهني ءامحرهلوش لمكف ةظلغلاوةظاظفلا ١
 غلبو مه ءا دنا سم نا مهتادبانمو مماش قزلتنا مهايثْنم نوزركح وناك مهنارافكلا ىلع د

 ا ةفص ىف ةاروتلا ىف رك الو هحاصالا انمّوم نهم ىرإل ناكدنا مهيب امف مهمحر نم ا

 | لها لاتقل ج رخهناف هنعهللاىضرركبوبا اذكو ديدشنيما ديدح نم نرق هنعللاىذرزمج

 ( ىدعسخشلا لاق ) رافكلا ىلع هتنالصوهتدش نموهفهتاحار انك ار هفيساهاشةدرلا |

 دنوشريلدوتارب هك نك ىرن نادنجهنو  دندركر يسوتز ا هك نك قشردنادنجهن
 تسهم مهرص وحارج هك نر رو .٠ تسهم ردم مرتو ىشرد

 ( مهضعب لاقو ) |
 تشي راخ ناجدربيه ىشردزو رومس ناج تف ىرت تسه

 | ةنسملا قالخالا نم امهنال نيللاو ةلوهسلاب ىنلا حدم نونيل نوئيه نونمؤملا ثيدحلاىفو |

 ١ هلوقذزو كلذ قفاو *لعو تكتف جتبايآلو رست لهو نككتل !بربلا ةيلاتمر ص كلف ضاق |
 | كف نم هتلزا اذا 'ىثلا تيقعا لاه طرتستف اولحالو قعتفارم نكتال مالسلا هيلع

 ةهبشال تلق حدم ةهج هنوك هجواف نيللانع ىهن اذه ىفو هعلتبا ىا هطرتساو هترارمل |

 | لادتعالاال طيرفتلاو طارفالاوه مومذملاىا ميمذ رومالاىفرط لكو اهطسواروهالاريخْناىف

 مهده ات ىادجاسو مك ار عج هي ادحسامكر مهارته كلذب لمعلا هللا لأن داصتقالاو
 لعفلابديراو ةيرصبةيؤرلا نال نالاحامهف تاولصلا ىلعمهتظاومل نيدجاس نيعك ار مهن وك لاح

 | وا رخآ ربخاما هي اناوضرو هللا نم الضف نوغتس # فانئتساوارخا ربخ هلا وير رووا

 | نوديرياذاملبق هناك دوجسلاوع وكرلاىلع مهتيظاوم ناب نع أشن لاؤس ىلع ىنبم فانثتسا

 ةعاطلا فمهدصق رابكلاضعِب لاقو ىضرو اباونىا اناوضرو هللا نمالضف نوغتس ليقف كلذب

 نك تع رلازاوضرلا بغارلالاق ءاشي نم هينؤي هللا لضفكلذو لاصولاو لوصولا ةدابعلاو

 | مهواميسأ ىرقو مهتمسو مهتمالع ىنعملاو ةمالعاذهلعج ىا هملعا اذاهماس نه ىلعف هك مع اسوي

 ا نمت د يون نايس نود ير لح هد جر عا كح

 دلولا“ن روامعي رام 1 ندملاو راظفالا راس نع مالسالا لها لازال م دعب ثدح اعاو 0
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 قوس لو لاو, نم انا مالسلا هيلع لاق لمكلا للاءايلواك نيرخؤموا لسرلاو ءاسالاك |
 اقلخ مهلو'تنك لاق اك رخؤملاو ىلاتلا ءادعامو مدقملاوىلاعلا سن+اوهف ىرون ضيف نم 'آ

 م1 ع تعم : ا :

 كردا نم قلخلا عيمج ىلا لروكراسنال لاش هيوابتيال ىذلاوه هللالوسرف اثعِب مهرخآو

 دب زول تحم وكلا نؤكب مون ةرخ "الاب هيفا و اان ولا قال نادال لكننا

 ىفو مهمتا ىلع ءايبنالا هذخاو هوكردا نا هب اونمزت ناه قال مهلك ءاسالا ىلع ذخا دقو
 دمحاىنعمو هودمح ضرالاو ءامسلا لها ناف 55 ريق, دهب قدمو تاجا دعا "كواتلل

 أ كلملا نتآل .قراشملا هر ريع ا . دمحم مل دماحمي هللادمح هنال هريغنم ادمح مظعا

 ( ىماجلا لاق )
 يجمل زاوآ مان د كفا . قحز هامالب نوح تدم

 ا ! موق عمتجا|امهنعدللا ىضر ىلع لاق دمحم ضرالاىفو دهات ا ومسلاىفومماقلاو ١ ش رعلاىفهمشاو

 | هيك ىلا دا فلا :زاش او امف مهل كراس ملالا دو همسا نم اق اولخدب ْ ةروشمىف

 | اهجرخنالا رخؤمو اهاخ هنوك ىلا دمم مهراشاو ميراخْلا ادم هجرخم نالام دقمو احنذ

 | نيعبرالا دنع هتثعب ىلا اضيا مملا راشاو نوشاسلا نورخ الا نحن لق م جراخلا ماتخ

 يملا ىف ىحولاب مالسلا هيلع فسوب ءاشا ةعبرأب ةعبرا ناببصلانم هللا مركا مهضعب لف
 | هلع ناملسو دهملاىف قطالاب مالسلا هيلع ىسعو ةوايصلا ىف ةمكحلاب السلا هيلع ىحو

 هللا نا ثلح ئركتلا ةئكالاو ىمظعلا ةايضفلا هلف ل هياع اند اماو مهفلاب ماللسا ل

 نيملسملا نب فالتخالا لش لوقلكو هللال وسر هان ةداهشلاو ةدالولادنع ةدحسلاب' هناك ١

 ملكش مل ناو ققحتم هانعف فالتخالل لباق ريغ هناف هللالوسر دمع هللاالا هلال لوق الا |
 هيدالو 5 روخلاو ةكئالملا ةمدخو ةودلا مخو ردصلا حرم ههزك ١ |ذيكد هلاك هب

 نءؤمللدبالف اليصفتو اصاصتخا كلذب هافكو ةدالولالبق حاورالا ملاهىف ةوبنلاب هءرك او |
 تاحردلا هللادتع لانيل تابرقل راسو تاولصلاب هلا برقتلاو هت ءام و هعرش مظعتن : هللادنع لانل تابرقلا رتاسو ت ثا هع ءانحا 5

 اياون' امم ديراام لوّشو ةعكر فلا ةملالاو مولاىف ىلصت هللااهمحر ةيودعلا ةعبار تناكو |

 اذجَب مان مر أنا ىلإ ةاؤرظنا ءاسالل لو: مالجنلااةيلغ هللا لاوسو اابن 'رململ نكتلو '

 ئطويدسلا مامالالاق .ركشسب هبف نكيملا اذا: دلاوملا لمع ههظعت نمو" ةلثللاو“ مولا ىف”اهلمع |

 مامالا دنع عمتجا دقو-ىهتنا مالسلا هيلع هدلومل ركشلا راهظا ال بحتسي هريس سدق

 هللاهحر ىرص رصلالوق دشنم دشنأف هرصع ءاملعنم ريثك ممجح ّتلاهحر ىلا نيدلا قت

 مالا هيلع هحب دم ىف

 ينكر ندي نيتخا طغت قا قرون لخ 1. ككاذلال طخلا ىاعصملا'حدمل ىلباق

 كرولا رعب اهحك و اًذاناو فك امانق تلال هعاطقنغ ف اارشالا ضان ناو

 4 ,و سلجملا كلذب مظع سنا لصط ساجلاب نم عيمحو جدلا مامالا ماق كلذ دنمف

 دلوملا لمعو اهءدن ىلع قفتم ةنسحلا ةقالللا«فإ' يدنا ويح تا ناو دقو ءادتققالاىف كلذ '

 ْ ةثالثلا نورقلا نم ٍدحا هلعش مل ىواخسلا لاق ةنبح ةعدب ىا كيذك هل ساألا عامجاو
 هه دمسسسسم هيوسسسل تسسمعم

 ( اعاو )
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 يك عا ريعلز فا قدملا اةكييلاذلا 0 دماح اي لاقو مهاربا ىلا تفتلاف ىوبب كيلطا
 | ىا وه © قيفوتلاو ةيادهلا هللا نمو ءارقفلانيب تام ىتح انبحص مث مالسالا ىلا هادهأ |

 | صتخا هناش ولعو هتاذ لالجم ىلاعت هللانا ىنعي © هلوسر لشرا ىذلا هي هدحو ىلاعت هللا

 ديحوتلاب ايتام هنوك ىا هي ىدهلاب لي هيلا هتفاضاب هنم ق>الوسرال ىذلاهلوسر لاسراب

 | اقلعتم نوكيف هلجالو هببسب وا فوذحمب اقلعتم راجلا نوكيف هللاالا هلاال نا ةداهش وهو
 هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا ليبق نم وهو مالسالا نيدبو ىا ه6 قحلا نيدو © لسرأب

 وه, لا تلاثلا قحلا ىغمو قرحلا ياذعلاو ىلا نيدلاةلجالاوب ىيرخلا_ تاذع: ليم

 نيدلا كبل ىا سنحلل نيدلاىف ماللا هي هلك نيدلا ىلع هرهظيل + اهلطبمو نايدالا خسان

 | اقح ناكام خب ةفلتخلا نايدالا ىه ىتلا هدارفا عيمجم نيدلا سنج ىلع هيلغيو قحلا

 | نيملسملا طيات وا الطاب ناكام نالطب راهظاو راصعالا لدش ةلدبتملا ماكحالا ضعب نم

 الا نايدالانه نيد قب مل ثيحن هلدج ثيح هدعو هللازحتا دقلو نايدالا رثاس لها ىلع

 حوتف نم ىرت 5و نيملسملل ةمذوا ملبسلالاب قالو «مالملالا ني ووهقم عيارات وو
 دعوا دك ات لضف ةياالاىفؤ ىلامت. ةللاةردق هن لف رعت دادشلا كوالا رهقو تاليا ارذكا
 ىلع ةيلغلا نم موهطعيو دالملا نه ٠ مهل حتفيس هنأ ىلع ننمؤملا سوفنل نيطوت و حتفلا نم

 تاس! ءرظنل فل وت نا معاو ٠ اننا هيلا ريشا مك زجنادقو ةنكم حيتف هيلا نولقتسيام ملاق الا

 لاعفانال القع ةلعلا مالو ارش بيسلاو ةمكحلا مال ماللا هذهف لاسرالل بجوملا بسلا
 بترن لزنف ةليلج تاياغل ةعيتتسم اكل ةرعاشالا دنع ضارغالاب ةللعمب ,تسسل ىلاعت هللا

 ١ نيذلاىا : للاب قكو 8 هل ضرغ وهام ىلع ضرغلا بترت ةلزنم هل ةرم ىهاه ىلع ةيآغلا

 | هوجن ىلعوا ةلاحخإال نما نا ىلع * اديهش ذه لامكلا تافد عيمجم ةطاخالا هل

 | هل عبث امغرشا ىضر ,نتانعنلاةنعو !رافيكلا دهشي مل ناو تازجعلا راهظاب مالسلاهلع

 مان بمقو وهو هريخ هللا لوسرو ًادقم دمحش © هللالوسر دم ل هلوق وهو ةلاسرلاب

 هللا لعا 00 مه-.ةاتىف لاق هللالوسر دمج قطالو نذو 07 قلل لولو لأ كلذ 5

 ىأ ءروهط لجبا ل هلجا نم اهلك تادوجوملا قلخ هنا مالنسلا هيلع ادم هناخبشس |
 ىدام ريغ هللالوسر ىنا ملعب الايض ضرالاو ءامسلا نيب ”ىش سبل لاق ىتح هب هياحن لجانه

 ا حاورالا مد - مح دحو هللا ىلحص امل هرس سدق هداتفاب ريهشلا خيشلا لاقو ناو سنالا

 رن هلال لاَقف د.ح ولان قلف حاورالا را مَ 0 هيا هللا ىلص انس حور الوا دج وف

 تنك مالسلا هلع لاق اذلو تقولا كلذىف ةلاسرلا ىطعاف هللالوسر دمحم هلوش هللاههركف

 ند ءربخو و امءاع لعفلاب اس ناكها يدا ىنعمو ىهّسا نيطلاو ءاملا نيب مداو ان

 لامكيتساويىرصتعلا هنو طدودكو دعل ثععل نيحالاهبوش املاع الول اعفلاب اس ناكام ءاسالا

 يونس هةافلخ و هناون مهف مالكا هلع قطصملا دود>و دعل ادي ب ند :لكف وبدلا طئارش

 حتفلاةروس <7 5 ٠١
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 داعوالا ف اك اانقا ايؤرلا ةءا 1 م مدقتم كلذ ىلاغتهملع نافءاقلا ءابأتف رك

 تقو نيعش مذا ايؤرلا هدم قفانلاو ك مّوملا ندحتما كلااطل هللا كل علا ةراغشا ة هب ”الاىفو 1

/ 

| 

 حفصتس مر وهونابوت هياع لقادق هبذا تافرعب سولج نحن انف فقوملا ىلا انجرخو |

 مهدعو ايف مالسلاهيلع ىنلابيذ كتب نوقفاثملا كلهف ةنسلاكلت لوخدلا رخأف هيفمهلوخد
 ىنلا قيدصت نينمؤملا ناعا دادزاو مهقافت و يخارشك» دادزاو مارخلا ددع_سملا لوخدب

 م كالكيف ىطابءارؤرلا »لوتس لا قلتش .ةايؤؤحو تسل او ظُشناو مهتما عم مالسلا هذع

 ةِيرا نم ىنعي اوملعت ملام ملعف ىلاعت لاق كلذلو ةش نك حم حو ةلد ع كااه

 ديدي ملأ ربص وجعم ناثقكإ 0 ديرفا قح كك - ارازهدص

 علم فا تفج و سمُش با تفح 0 غيرد بلاطزا بولطم نه تاب

 سدق ىخركلا فورعم لاق ثراو لك لاح اذكهو هموقىذا ىلع مالسلا هلع ريص دقو |

 ماقو ةزاوعس «ةدحفأا اأو ةداا عطش رفا كت كقاؤو ةنحكلا تلد ىب اك مانملاف 5 هريس |

 معلا سانلا هملعت اولاقف اذه قدحتسا م تلقف فس وب نال ليقف اذه نم تلقف هءادلو '

 ةيادهلا تايسانم هناو هداع صاوخ ةفصو ىلاعت هللاةقص قدصلا نا مث مهاذا ىلع هربصو

 ركاذنا لو ادحا مير اومن قواك ناك هنا هريس سدق صاو ا مهار 2 0

 | حشفاو فلوكس كوانن ديكيتتتم. ىف :هقدإ م ةيفأ 5 وسال |ذفاتث لاق" يذعاو 7-5 د21 لع |

 نادلة كانوا كير كل ئدكقتارا ثلقر نال حلل ا: ةفاح ايكتلاق: ةيسد أفلا "اًفازو "ملف: ةتطنتاف ١
 | مضنادق تاشب اذا مايا دعب ناك املف ةكم اءاشنا ديا اناو تلق درء نإ هنكم كتارا ظ

 ىلصيال مالغاا اذه نا تلقو مهارا تفرعف ةدحس هللدحسال ةللو امون انعم 0 اهل

 ةالص ىلعام خيشاي لاَمف 11 نه كيلع بجوأ دي دعنا كلام مالعاي لذو سا

 ١ 4 اقام ةةاكلعا انيكلو خا رش لاق 500 0 ىاف تاقال 1 ركع علا تلق ْ

 ىلا امتجرخا ىتحتعدا ايف اهقدصا يلف لكوتلا لاخ 'تمكحاذق هلا ست تعداو لكوذلا |

 مهارإا ماقف ىراطاخ ندتماو يا ربثأ دويعملا ريع دود>ود اهمف سل ىلإ ةالفلا هذه ّ

 هناملخ عزو مهارإا ماقق 17 نطب انفاو قّقح انراسي ا 0 كعم هعد لاقو ده |

 زباهد اذه حيسملا دبعاي لاقف حييسملا درع لاق كم ااه هل لقو سلج مت ءاملاب اهرهطف |

 سخن نوككرتشملا :امناىلاغق-لاق' هنف لوذذلا "كلاثما“ىلع"هللا مرح دقو“ مرا ىنعي ةكم
 كل نابدق كسفن نم ةفشكتست نا تدرا ىذلاو اذه مهماع دعب مارطادحسملا اوبرَش الف

 ةدكسا#| نخل طرا هك ل اع نيرا اكلك ارك ةلكف فلامآو نان ةنكح دل نادرا

 8 - ع

 ح ي-حادبع اي كءاروام 4 لاقف كاتو ليش مهاربا ىلع نك اق مم كفو ىد هوح ولا

 ماكاو نكلذدوسب عقتزحل جا اهل لاقف هدبع حيسملانم دع مويلا انا تامه هل لاقف

 ا تب ةعاسف مر 1 "اك نيملسملا 4 ,كنماو جا الا ةاذاق تلقا ىد ىن

 | حوتف نم ابرق ًاحتف كلذ نود نم لمعخ ناميالا لها ناميا ةيوقت و قافنا لها قافن

 امتاقواب ةنوه ع رومالا ناف ربصلا نم دب الف نطادلاو ىهاظلا |
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 | لصحتو نيبطاخلا صوصخم قوحللا نا ىلع ءانب ةئيشملاب قوحللا قيلعت لاقي نا نكميو
 لوخدلالاحنم الاال عوطق» لوخدلا نال لوخدلا نءال نمالا نه ءانثتسالا نا اذه نم

 هانعمىفنسحا اذهو ةطع نبا لاقو انصحن ندرا نا هلوق: ىف ذا ىنعم انه نا مهضعب لاقو

 هلاَق امل ةياكح هاوهو رخآ, هحو- هقو:يرعلا ناسل ىف دوج وم نيعرذار ىعع دنا نوكر نكل
 هل كلنا لوق وه لبق هنأك :ايؤررلل_ ريس ةياالا نلخدتلا هلوقف مها كومار .ايقززلا كلم

 ةياكح وا لاكشا الف كربتل كلملا مالك نم قيلعتلا ناك اذاو ناخدتل همانم ىف مالسلا هيلع

 ناخدتل ىحو ىه ىتلا ايؤرلا كلت ىلع ءاس ىبنلا لاق ىلق هناك هباحصال مالسا هيلع هلاق امل

 ىداعالا نم « نينما 9. لا نلخدتل هلق نآب فنئأتسا .هياتجا ىلع ءايؤر صق ال. ىنعي ا
 عيمج ىا ه6 مكسؤر نيقاحم 8 هلوق اذكو ضرتعم طرشلاو نلخدتل لعاف نه لاح

 ضصوصخلا وضعلا قلطاو رداضملا جات ىف امرس نورتس زان قراحتلاور قيلختلاو لهو وت

 ىا هسأر قلحو هر قلح ليقف هزجو رعشل' عطقل قاحلا لعج مث هقلح عطق هقلحو
 هضعب زح هرعش صقو لوطلا فالخ رصقلاو اهروعش ضعب ه نيرصقم و #8 هرعش لازا

 مظنلاف مهنم دحاو لكىف ريصقتلاو قلحلا عمتجم الفالاو ةووخا ارصقمو مكضعب اقلحم ىا

 مهنه دحاو لكىف نيرمالا عاتجال تبل واولا نا ىنعي لكلا ىلا ضعبلا لاح ةيسن نم

 ناد رالف ةردقملا لاوحالا نم نيرصقمو نيقلحم هلوق نا مث موقلا عومجم ىف امهعامجال لب

 وهو ريصقتلا ىلع قلحلا مدقو ريصقتلاو قالا عماجم ال وهو مارحالا لاح وه لوخدلا لاح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلح دقو ريصقتلا نه للضفا قاحلا نال رعشلا فارطا عطق

 سلا ةدلاو ىهو ماسما جوز وهو ىراصنالا ةحلطابا هسار قش رعش ىطعاو ىنع هسار

 تارم عبرا هسأر قلح مالسلا هيلع هنا ىورو مهني هب نوداهتإ سنا لا ناكنف كلام نب

 تحن مالسلا هيلع هلوش المع لجرال سأرلا قلح دالبلا رثك اىف نامزلا اذه ىف ةداعلاو
 لكم ةارملا رهش قلح نإل ,لجرل الف اكاو ةريشلا ازهار يقل ءارالكتا باح رد <

 | نا>دتل لعافنم ةدك وءلاح ه6 نوفاخت ال 8 كلذك لجرلا ةيط قلح نا ام مارح ىهو ا

 كلذ عبر نوفا ال ىا لوخرلا ديب لالا نوكي تك هنا لاؤس نعزاباوجنةافاتتشاموا
 مكمل ضرعتلاف ىركذلا بيئرتلل ءافلاو قدص ىلع فطع # اوملعت ملام مف و دي اع

 دعي ثداخ.. ماب قلعتملا لعفلا معلا ىلاعت هملعب .دارملاو هركذ ئرج دعي نوكيا ىبثلا
 مده ىلا ةعادلا ةمكحلانم اوملعت ملام ةقداصلا ايؤرلا هارا ام بيقع ملعف ىا هيلع فوطعملا

 ققحم نود نه ىا هي كلذ نود نم هال هي لعشل الغف, املع .قددصلاب بهشرام

 ررقم ىنعي امث ىارب تخاس سب ةيسرافلابو لا مارخلا دحسملا لوخد نم هاراام قادصم

 # اسرق أحتف ل اضق ٌهرمحع تهج مارح دحسم رد لوخد زا لبق ىنعي نيزا شب درك
 هدعو هلعحم دارملاو ىلاعانيع ىفاك ةليل ةريششع سمح دعب مالسلا هيلع ىضم ربيخ حتف وه

 ىبنم ٌؤملل ةبا .نوكتلو :لاق مسحب , ايؤرلا قدص ىلع هب لدتيسل_كيويت ريغ نسي زاختا
 | لباقلا ماعلا ىلا ةكم حتف ريخأت ىف ةمكحلا نع ةرابع اوملعت ملام هلوق ىفام لعج اماو



 تومل هنواخدي ال مهضعي نأب راعشاللوا ىبتنا هللاالا لاعفال هنا امالعا ىنئتسا ىشاوكلاىف |

 لخد اذا ناك مالسلا ه.اع ىلا تاي وزو ىلاعملا نيع ىفاك لاحم هن مانت الاف لاحلا نع.|

 ه2 ه١ #» نورشعلاو سداسلا ءزجلا
 1 ل جلا كرولا فلا لاكي جرف راق هج جرجف |

 | اهلهأريغ نم ةيعدالاو ءامسالانوظفحم رابكلاف مظعالا مسالل انيما نوكت فيكف ةرأفل انما
 ( ىدعس لاق ) ةيناسفنلا ةدسافلا ضارغالا ىلا ةعيرذ اهولعجم الثل |

 كنسو بوج ىهد ىئارج ستيب ٠ كنج تست ةجاوخ ابار ىنك
 ا دو نقلا وختم ىامر فيو ر 1 ع دنرم نم اوخردك د شاب هك نخإ كتب

 ظ ( ىوتلافو )
 اح ع ياسو وي دك ورق اور ,هزامء ادخ نادم ترج ئدزو عنج

 ديدم ىهاوخو هن هنوكلك هاوخ 2٠ ديما ىبوخ رد تسيئار تخر نوج

 | ىتاثلا ىلاو هسفنب لوالا ىلا نيلوعفم ىلا ىدعتب قدص (ايؤرلا هلوسر' هللا قدص دقل ف

 ىفاك لعفلا لصوبو راجلا فذحي دقو هيف كيذك ام ىا اذك ىف كقدص لاقي رملا فرحب
 هلا ىف ضامن نعو ةقداضللا او رلا مارا مهقحت ودمايق ىف مالسلا ةلع هقحضا ىارتس والا هذه
 | ةكم اولخدردق» هاحصاوز هناك, ةييدل ار ىلا هجورخ لبق تىأرت مالسلا هيلع هنا نما ةرؤسلا
 اوبسحو اورشيتساو اوحرفف هباعسا ىلع ايؤرلا صقف اورصقو مهسؤر اوقلخدقو نينما

 انرصق الو انقلحام هللاو نيقفانملا ضعب لاق كلذ رخأت املف اذه مهماعىف اهولخاد مهنا

 | معز م لطابب سيلو ىقح ايؤرلا نا ىلع عطاق ليلد وهو تلزنف مارحلا دجسملا انبأر الو
 سفنلا ثيدح نع ايؤرلا تلخ نا اولاق مواعلا رحب ىف مهلابتف ةلزتءملاو نيملكتملا روهمح

 | ءايلوالاو ءايسالا ايؤر لثشم هللا نم ايؤر تناك اهقتسم جازملاو ةحبحص غامدلا ةمره ناكو
 |  قحلاب © ةوبنلا نم ادد نيعبراو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا ثيدحلا ىفو ءاحاصلاو

 | ناعالايف خسارلا نيب زيعلا ىه ىتلا ةغلابلا ةمكحلاو حيحصلا ضرغلاب استلم اقدص ىا

 نال مالحالا ثاغضا لسق نم تدل قحلاب ةستلم ايؤرلا كلت نوك لاح وا هيف لزلزنملاو

 ىذلاقحلاب ًامسق نوكي نا زوج دقو للباقلا ماعلاوهو هلردقملا هتقو ىف ةلاحمال نئاك هآرام
 ىلع وهو باو ه“ مارحلا دحسملا ناخدتل 8 هلوقو لطاباا ضيقنم وا هللا ءامسا نم وه

 ةدعال قلعت # هللا ءاش نا هه ىناثلا ماعلاىف هلخدتل هللاو ىا فوذحم مسق باوج نيلوالا

 دوعوملا عوقو ىفاكاش ىلاعت هنوكلال كلذ لث» مهتادع ىف اولوَد ىكل دابعلا ماعتل ةئيشملاب

 نوملعي ال ايف قلخلا ىنئتسيل معي اهف هللا ىنثتسا بلعث لاقام ىنعم اذهو .كلذ نع هزئم هناف

 لاق اك مهتوقو مهتدالج ىلعال كلذ ىلاعت هتثيشم ىلع ىنبم مهلوخد نأب ضيرعت اضيا هبفو

 قيقحتلارك ذي دق ءانثتسالا ىدادحلا لاقو كشللال كيكشتلل نا ةملكف كلذ ريغ وا ةيغوا
 ريخ هنال ءانئتسالاب ناعالا ححص» نمل قلعت الو هللا ءاش نا كل هللارذغ دق مهلوقك اكربت

 كربتلاهجو ىلع ىنثتسيف قوّحال مكب هللا ءاشنا اناو روبقلا لها مكيلع مالسلا لوّش رباقملا
 | ةيطرش ناف نامالا ىلع ةافولاىف مكب نوقح ال هام لبقو هاطوطق» قودللا ناكناو

 ) نكمو (



 حهفلا ةروس ه«<ج ه١ 55 بسسس

 | ناك ماللاهلع ىنلانال مالا ع عيمح نه ىا اه قح | مها 50 نموهقحتسم ىلإ هقوسف

 ةروص ىه ةملكلاو هتعيت تادوجوملا تقلخ ىذلا بيماوهو اهلصاو تادوجوملا ةصالخ

 | ىلاهصوتل بيبحلاوه هنالقحا ةوبثلاب ىهف بوبحلابب حلاو بينحلاب بيلا لصوت ىتلا ةيذجلا
 لها نال اهلها معو بويحملاب بحلا لضوتل نوما مهنال مثالا نماهم ىتحا هتماو هبببح

 لامكلاب غلب اذه غابامو هتينانا الب اهعم اهتايثاب ىتسو هتافص و هتاذب ىنش نم ةملكلا هذه
 | ةما ريخ متلك ىلاعت هلوقل هتماو انا لوقا الف اا اما ل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا الا
 مق هله اوهام ىلع نانالك دوجو ىنف لزالاىف املع ىث لكب هللا. ناكو اتا كدي

 ونا لاق ةيمجحتلا تاليوأتلىف اذك هتصاخو هللا لها مهنهو ةرخ "الا لها مهنمو ايندلا لها

 نش وملاءايلوانم ءادعسلا هللا اهمزلا هللاالا هلاالنا ةدابهش هو نيقتملاةلك ىوقتلا ةلك اع
 | يطا لاقو اهلهال ةنلا قلخو اهل مهقلخ ذا هللا ٍلعىف اهلهاو اه قحا اوناكو

 ١ لزالاىف قسلاةيانع هتكردا نم دينا لاقو انطابو !ىهاظ عماطملانع سفنلاةنايص ىوقتلا |
 | نيفراعلا ضع لاقو لزالا ةءارك نم هيلا قبسامل ام قحا وهو ةلصاوملا نويع هيلع ىرج
 | ىفو اورفك نيذلا لعج ذا لاقف مهلا رافكلا بناج ىف لعفلا دنسا ىلاعت هللا نا معا

 | اوما نيذلا ىلوم هللا نا ىلا ةراشا ةتيبكلل هللا لازنأف' لاقفا ليف ىلا هدنسا نينمؤملا تناج

 | مهرماردمو مملو ىلاعت هللاف نونه ٌوملااماو مهما رب دب نم مهل سيلف مهلالومال نيرفاكلاناو ١

 | راقولاو ةنيكلااماو ةميمذلا قالخ الا رقم سفنلا نال سفنلا نهالا تسل ةيلهاحتا'ةيمافاضنإاو
 | لز انا ىلا ةراشا واولاب ال ءافلاب هللا لّزتأف لاق ىلاعت ا نا مثلا نق ةنبنأمطلاو تاشلاو

 ١ هلارصخ اه شما زك اان مج اه343 ةسيكأو تاكا نوع 6س لقطع رج اع دكا
 ظ نيءولظملا ىلا نحب ىلاعت هللف اوملظو اوغط اذا اموق نا ىلع هيت كلذ ىفو هنازاحمو |

 | نيملاظلا ساعزنا ةلباقم ىف معنلا نيع كلذو نيقبلا لاكو راقولاو ةنيكسلا مهطعيف مهرصتسو

 ىلاعت هللاق , ميسا ةئاذقلا كلذ اوراتخا مهف ملالا باذعلاوه كلذو مهمارطضاو مهدقحو

 | راكذالا نء اهرضي امعسفنلا قت ةلك لك ىوقتلا ةملكب دارملاو مثادلا معن 1١: نينمؤملل 'راتخا

 | هللاالاهلاال اهلضفاو ةنطلالخد اهاص>!نم ثيدحلاىف درو كلذلو ةبهلالا ءامسالاو ديحوتلاك

 هلوق نا مث هللاالا هلال نا ةداهش ىلبق نم نويبنلاو انا هتلقام لضفا مالسلا هيلع لاق اك

 اهلها الا نقلت الو لعتالنا ىن ةبهلالا ءامسالاناىلا ةراشا اهلهاو اهل قحا اوناكو ىلاعت

 هللا ىضر اسنا رضحا جاجحلا نأ ىو حالصلاو ةثايانلاو هنا الاب اهتكششاتو !اهل دتكشا رع

 ' لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ةنس تفلاخ دقو ملاظ كال من لاق ىنبست ئذلا تنا لاقف :هنع

 لال وسر ناف ردقتال كنكلو كتدبعل كدي كلذ نأ تمنعوا لاق ةلتق ءوسا كننتقوا تنيك |
 | كملعاال لاقف هإ' ىتملعتالا باحملا لاف نار كوسا »لف نك قاد 5932 قط

 | هءارو تيأر لاقف هلتقت مل لل اولاقف جرخ مث كيلا لصب ال ىتح كتايح ىف ادحا هملعا الو
 | مظعالا مس الاهملعينا عاشلا ضعب نم باط املاع نا ىورو امهم تفخف 00 نيدسا |

 ا هفام ل قيرطلاىف هحتف هنا م هذخأف نالف ىدي ع ىلا هلص وا لاقو ولنا نش خطو 1



 - لااا ااا 2# © ااا ا نورشتلاو سما مزمل

 حلاصام اذهو ةلمسبلا حاصلا باتك ناونعف بتكي نأ هعم نءو ليوس ىبا امل هنا ىورب
 ' لهاشادبع ندمح هيلعاطاصام اذهو مهللا كمساب تيك اولاد كمن[ َلوْوْمُز ل

 | كلذ اونأي نأ نوئمؤملا مهف نوديربام ؛لتكاا+ ةنعاسأ ازا قنا ه5نتيلا*هنغ/ ار اؤادكم

 !١ هدنف نكيإ حلصلا لصا نا عم اوملحو اورقوتفمهاع ةنيكسلا هللا لزنأف مه اوشطبسبو ١

 «ىوقتلا ةلك مهمزلأو © الصفم ةروسلا لواىف قبسام ىلعرمالا لوا لوبقلا نم لحم

 تفيضاو فنعلاو هارك الا مازلاال فطللاو مركلا مازلا اذهو اهولاق ىتح ةداهشلا ةلك ىا

 هللامسبو ةملكلا هذه رابتعاب مظعلا نادرا مر عضاوم ىف نيقتملاب ةءالا هذه هللا فصو

 نوكرشملاراصو مهلاهراتخا اهصاوخو ةمالا هذه راعش نم هللالوسردمتو ميحرلا نمحرلا

 ١ مهايااهمازلا ىنعمو حلصلا نمضفف عقاولا دهعلا هو ىوقتلا لها ةلك مهمزلأو اذه ىلع

 / امداريوةدحاولا ةظفللا ف لمعت_؟دق ةملكتلا ةيبرعلا لها لاق ام ءافولا ىلعو الع مهتيشت

 ظ اهرسأب ةديصقلا,هتيمستك ةدحاو ةملكك راصف ضع هضعب طبترا ىذلا ريثكلا مالكلا
 لاَش ةلمطاو ةدصقلا ىلع ازاحم ةملكلا قلطت دقو ىضرلا لاق ةداهشلا ةلك لاس ةنمو ةلك

 ح رجلاىنم ملكلانمةقتشم ةيبرعلا لهادنعةملكلاو كرر ةلك تمتو ىبلاعت لاقو ىعاش ةلك

 نامزلاوداوملا نع ةدرحلا تاوذلاو حاورالا نعةرابع نققحلا دنعو س وفالا ىف اهريثاتل كلذو

 ليلدلاو ببسملا ىلع بسلا مسال اقالطا مالا ملاعيف نك“ ةمللك# اًهَدوَحُو نوكل ناكملاو

 دارملاو ينم ىلا اهاقلا هتلكو هللا لوسر مسمع نب ىسع حملا امنا ىلاعت هلوق كلذ ىلع

 ق> اوللانع ةدرحم ىه ثيحنم ةقبقحلاناف اهتيهامو ىوقتلا ةقيقح انهه ىوقتلا ةدلكب
 درحتلاو نيقيلا ةوق اهب اولانل ىوقتلا ةقيقح نينمؤملا مزلا ىلاعت هلل تاصخشتلاو ةيداملا

 قباس ىفاهل قاقحتسا ديزع نيفصتم ه اه قحأ اوناكو 8 ةيلصالا ةرطفلا ءافصو ماتلا

  اهلهاوإل# رافكلا نما قحالبقو اقلطم ةدايزلل ليضفتلا ةغيص ناىلعهملع مدقو ه.مكح

 كشنات ىذلاو غو "لَ زل لح نانا صتخلاو“ةللادتع' انهل" لهأتتلملا ازين طع

 ةيمالاةليللاو مويلاىف هللاالاهلاال لوشنا مهم دحال نكعال انلبق اوناك نيذلا نا لبق هبلا

 سفنلا عطقني ىتح هنوصااهن دعاهلئاق ناكو كلذ نم نك 1 ًاهلاوش "نا عيطتسيال ةدحاو

 ةلك مهمزلأو هلوقوعو اًواش ىتم اهولوش نأ ةمالا ذهل هللا لعجو اهلضفو اهتكرب ساقلا
 نمهللاالاهلا ١2 برلا نع نيححنال ثالث دهاجم لاقوةفلاسلا مالا نماهب ىقحأ اوناكو ىوقتلا

 ( ىوتثملا ىفو ) رارسالا فشك ىفاك مولظملا ةوعدو نءدلاولا ةوعدو نمؤه باق

 تسيب جوه ريغ شهامو هوك ٠6 تبين جوزو تفج تانادح ورحب
 وا كاب ج وهو ايرد نازارود . وا كارشا لاحم ىاو لاحم ىا

 دك لعق لعلا ةنقلعتس نا هناشنم 'ىث لكب ىلعلا غياب ه6 املعث ىش لكب هللا ناكو 9 |

 ( هفوسف )



 2 اول ادلع لدباع قات 3 هتهمحر ىف 1 0 ا 0 ةحلاملاو ميمعتلل فدعا

 | حيتفلا ىلا ىدؤملا"فكلا كلذي لخديل مهم ءااينكا نكل هيقغ قف ةنأك |

 عنا 6-2 + 44 هج

 ا ةيوسدلا م نيجراخاوناك مهناف نونمؤملا مهو ه 0 نم + امس ةعساولا هتمحر

 | اوناك ناومهف ةيورخالاةمحر لا اماو ةرفكلا ىدبا تحن نيفعضتسم نم'الا اهمامح نم ىبلا

 مهقيوت نشك ةدادبعلا مسام ةماقاىف ني رصاق اوناك منكل ةيلكلاب اهنم نههورح ريغ

 نيشرفلل ريمضلا ه# اوليزآوا 8 ةيورخالا ةمحرلا ىف مهل لاخدا متالا هجولا ىلع اهتماقال

 0 رفتف هتقرف ىا ليزعف هتليزوهقرف هللزب هلاذزنم ضعب نم مهضعب زيمو اوقرفنول ىا
 | اهلبقامل ةررقمةشاتسم ةلعاو مه رارذ ىسو مهيلتاقم لتقب و اعلا اباذع مهنه اورفك نيذلا

 | ,بوشتوىلاعت هللانع بلاطلاهجو دصت نأ :سفنلا ةيصاخ نم نااهادجا نايراشاةي- الا :ىفو

 قدصلا لحم غلبت الا بحعلاو ةعمسلاو ءايرلاب هللاىلا ام برقتس ىتلا تاقدصلاو تاريخلا

 ضعب ناعم اهاوقو حاورالا صالختسال سوفنلا ءاقبتسا نا ةيناثلاو لوبقلاو صالخالاو

 ١ ةكزتلادنعو ضيفلالو.قلاهدادعتسا داسفانم رذحلاءزليف ىهلالاضيفلل ةلباق سفنلا تافص
 ةواخسلاب لخيلاك ليدبتللحلصت ةفصودقلاو دسحلاو هرشلاو ريكلاك اهعلقالالصيال ةفصف

 ةَقفش فك ر ظنا ىلقيلالاق ةبحنلاب ةوبشلاو ةعاحشلاب ةناملاو محلا بضغلاو ةعانقلاب صرحلاو

 ابنا مسرح فك 5 هيزاس نوضرؤءامبغلا وراد سا ىف هللا نوبقارب نيذلا نينم وم ا ىلعهللا

 >1 مهيلع علطيال ىتح هفنك ىف مهلعج .فيكو هرهق تامدص نع هرسي مهافخا ففكو

 م دب نامزلا عيمحجىف ممتاءارم نمؤملا ىلعف مهريغ نع ءالبلا مهتك رب عفدي فيكو

 ةيفخلا هللا لئاسو مهناف نانملا هللا ىلا

 تفك وفروا ني كارد تايم هع: مرنم ةدارتإ] ورز فارتس اجو
 نيرفكلا.لعج تقو ركذا ىا ةيلوعفملا ىلع رك ذاب بوصنم 6 اورفك نيذلا لعجذا

 بفئااذا .ةيح اذك نم ري ةايعف ريكتلاو ةفنالا ىا هي ةيما مهولقىف ف ةكمر للغا ىعب

 نالف ىلع تيمح لاه ةيملاب ترثكو تراث اذا ةيضغلا 9 ءربع تادرفملاىفو هئم

 5 راخلاو هنايلغو هترارحو باقلا مدنا رون. بضغلاىفنالا كلذو ىهنا هيلع تيضع

 ا اهنواعح ىاريبصتلا قدكدنا لعن ا لويتموهو فوذحموا ءاقلالا لسع هنا زلع لعللاب قلعتماما

 تناكامىهو ةيلهاملا ةلملاةيمح ىلا ةيما نم لدب ه6 ةيلهاجلاة رج ل مهولق ىف ةخسار هتان
 نم مهشا مهيمح ىرهزلا لاق قحلا ناعذا عنمت ىتلا ةيلهاملانم ةئشانلا ةيملاوا ةثعبلا لبق

 لاقو ةكم لوخد نم م مهعنموا محرلا نمحرلا دامس حاتفتسالاو ةلاسرلاب ىنلل رارقالا

 اولخد مهنا برعلا ثدحتتفانيلع نواخدي مث انناوخاو انءانءا ولتقدق ةكم لها لاق لئاقم

 هد اخد ةيلهاهلا ةمح هدهفات ماع نراتحو ل1 الار تاللاو انفنا 2 ىلع انلع

 نسح ريك ذن دارملاو لعج ىلع فططع 4 نينمؤملاىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأف
 0 تاشلا مهلع هللا لزق ىا روكا مايخص ء وسو ىلاعت هللا قيفوشس نيمؤملاو لوسرلا عينص

 || اودارلام ىلع ناتكلا,تتكي نآراوضوو مشوحاصق رافكلا قحلام مم ىقحلي ملف راقولاو
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 هج 4+ © قوزع او ننواشلا نانا

 ةرتب لعسولاوخاء ريا تلا نم لات فال ايرغت تيان ىدهتاع صتخي وعو ةيدجو ئدجتو |
 نه لاح (افوكعم )) ةيده عج نوكفءالاديدشتز وحوهللاّتيدهاوهل ده الاه ةنديهالعاو

 هسف سيحونال دحيسملاف فك ااعلا هنمو هتسيح اذا اذك نعهتفكع لاَ اسوبحم ىا ىدهلا

 :| نأ نم اسوبحم ىا ضفاخلا عنب بوضنموا ىدهلا نم لامشا لدب هلحم غلس نا

 | نموهف ىدهلا هيف رح ىذلا ناكملل مسا لحملاف بيم ىا هرحن هيف لحب ىذلا هناكم غلب
 هزاذا تْجو؛الولخ, دلال خا تادرفملا:ىف لاق -ةمزخلا,هضوه ئذلا.لحلا نمال:لواحلا

 ١ ىهنالوزنلاناكم ةلحماو لوزنلل هلامعتسا درج م لوزللادنع لامحالا لح نه.تلزت. تللحو

 | مرحلا نم ناك ةديدحلا ضع ناف مرحلا هيده لحم رصحملا نا ىلع ةفيحوبا لدتسا هيو

 هيلع همايخ نا ىورو ةكم نم لايءا ةعست ىلع مرحلا فرط ةيبدحلا ممولعلا رحب ىف لق

 | ةندب نوعبس ىهو مالسلاه يلع هاياده ترحم كانهو مرحلاىف هالصمو لحلا ىف تناك مالسلا

 | ىفاشلادنعو رمتعملل افصلادنعو جاحلل ىنموه افا دوهعملا اهلحم نع اهدص دارملاو

 ا قاقحتسا ىلاعت ندب . هيقرصحا ىذلا عضوملا ىف معذب نا زوحبف مرحلاب راصح الامد صتخال

 : مهدهدصو مهمترمع ماا نع نينمؤملادصو مهسفناىف مه فك ايش ةثالثنا ةبوقعلل ةكما افك

 , ىلاعتمنا الا اولتشبوا اولا نأ نوقحتسياوناك ةحيبقلا لاعفالا هذهعم مهف لحملا غولب نع
 | اوجرخل نيفعضتسلانينمؤملانم ةكمىفام ىلع ةظفاحم هبحاص نع قيرف لك ىديا فك

 | ىلاعت لاق م تانمؤملاو نينمؤملا نم اهف نه ءاذيا هبف نوكيألا جاو :لع:اههولخ دب وإ اجب

 | وهو مهطالتخال مهابعأب مهوفرعتمل ه6 مهوملعت+ تانمؤم ءانو نونمؤم لاجر الولو 9
 6# مهوأطت نأ ف مهناعا نومتكياسفن نوعبسونانسا مهو ةكمب اوناكو اعيمح ءاسنو لاجرلاةفص

 | طولا ناف موكلهتو مهم اوعقونأ ىا مهوملعتىف بوصنملاريمضلا نموا مهنه لامشا لدب
 | تخحناطولان ال مزاللاةداراو موزاملا ركب قيرط ىلع ةدابالاو كالهالاو عاشالا نع ةرامع

 ١ اذخا مهذخ ىارضم ىلع كءاطوددشا مهللا مالسلاهياع هلوق هنمو كالهالل مزلتسم مادقالا

 | فرعال مم رصت'اك راص ةعماجلا ولعت ةنانكاناةناأنيعا ”ئطوو مهللذ ىا تادرفةملاىفوا :ديدش

 | نم ةلعف» ه6 ةرعم قف مهوأطت نا هلوق ىلع فوطعم مهنهج نم ىا ه# مهنم مكبصتق ف

 ىا ندلارعي ىذلا بوارعلا تادرفملا ىفو هيلع ىقشلو هه ركياع هاهدو هارع اذا هلع

 بوجوك هوركموةقش٠ ىنعملاو بر اوه ىذلا رعلاباميشت ةرعم ةرضملل لبق هنمو اضرتعي
 | ىفريصقتلاب مثالاو مهلاح ءوس وراقكلا رييعتو مهلع لكس و مهلتش ةراف كلا وا ةيدلا
 | ةرافكلاوةيدلا ن٠ ىشدهلثم لتس مزلبتأل ىفلا بهذملا فتلق ىتفملا ىدعس لاق منع ثحبلا

 | ىف نمؤملا لتاق ىلع هللا بجوا مهضعب لوو ىهنا ههذم قفاونال ىرشختزلا هرك ذامو

 | ريرحتف نمؤموهو مكلودع موق نم ناكناف ىلاعتلاقف ةرافكلا هناعا ملعي ملاذا ترا اد

 | ءوركم كلذب مكيصيف مهم نيملع ريغ ىلا مهوأطت نأب قلعتم 6 رع ريغب ف ةئمؤم ةبقر
 | ةكم رافك ىلع ىلاعت هللا بضغ ةدش ىلع ليلد فذحلا اذه ىفو مهنع مكيدبا فك ال
 | نا ىلعءاس سايقلاو فصولات حن لخدبالام م لعفل دوجوم نينمؤملا قحالول لبق هنأك



 _جفا ةروس «©# بن 5

 تود دبا طالع لدا قلعتم هي هتحروف ا 5 كالو ممعتا فذحلا

 ىف روذحم الب حتفلا ىلا ىدؤملا فنكلا كلذب لخديل منع اهفك نكل هبقع لق هنأك

 | ةيويندلاةمحر لانه نيجراخاون اك مهاف نونمؤملا مهو ه6 ءاشي نم م اهيمسَش ةعساولا هتمحر |

 بوشتوىلاعت هللانع بلاطلاهجو دصت نأ سفنلا ةيصاخنم نااهادحا نانراشاةي الا ىفو
 قدصلا لحم غلب الثا بحعلاو ةعمسلاو ءايرلاب هللا ىلا اهم برق ىتلا تاقدصلاو تاريخلا

 ضعب ناعم اهاوقو حاورالا صالختتسال سوفنلا ءاقبتسا نا ةيناثلاو لوبقلاو صالخالاو
 ةيكزتلادنعو ضيفلا ل ويقلاهدادعتسا داسفانم رذحلامزابف ىهلالاضيفلل ةلباق سفنلا تافص

وضرؤءاونغلاوءا رمسلاىئؤهللان وبفارب نيذلا نين م وا ىلعهللا
 ٌ تار طخان نه مهسر رج بد "هناا ن

 دتحاأ مويلع علطيال ىح 0007 ف مهاعج كو هرهق تامدص نع هرمسإ مهافخا هنقكاو

 ةيفخلا هللا لئاسو مهئاف نانملا هللا ىلا

 تك ةةروا ريب ردرتسلم هن .٠ الا اا ورفرس دوخ

 نيرفاكلا ل امدح تقو نك فا ىأ ةلوعفملا لعد 5 ذاب بوصنم 3 او رفك نيذلا لعجذا د

 ىا نالف ىلع تبمح لاَ ةيفخاب رت و تاراث اذا ةييضغلا 0 نعربع ثادرفملاىفو هلم

 نم مهشا مهي ىرصهزلا لاق قا 0 عنك ىلا ةيلهاجلا نم ةئغانلا ةمحاوا ةثعبلا لق

 لاقو ةكمه لوخد ن 0 حرلا نمحرلا لامس حاتفتسالاو ةلاسرلاب ىنلل رارقالا

 مم ولقىف تاخد ّقلا ةيلهاجلا ة ةيج هذهفائءلع نولخدب ال ىزعلاو تاللاو انفنا مغر ىلع انيلع

 "0 نيخ رك ىف دارلزو لح ع فاطع # نينمؤملاىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأف © |

 تانثلا مهلع هللا لزنأف ىا ةرفكلا مايكص ءوسو ىلاعت هللا قيفوس نيم ٌوملاو لوسر رلا عدا

 ١ 52 ل اوضرو ( ره وطاصف رافكلا قام م قحلي ملف راقولاو | أ
 اوداراام ىلع كاتكالا

 © عسان 5  نايبلا حور )

 | اونلكناومهف ةيورخالاةمحرلا اماو ةرفكلا ىدبا تحن نيفعضتسم نم'الا المح نم ىتلا

 ١ مهقيفوتف ىنشاك ةدابعلا مسام ةماقاىف نبرصاق اوناك مهنكل ةياكلاب اهنم نيمورحم ريغ

 | نيّشرفلل ريمضلا ه# اوليزاوا 8 ةيورخالا ةمحرلا ىف مهل لاخدا متالا هجولا ىلع اهتءافال

 ا انسة علول# قرفتف هتقرف ىا ليزف هتليزوهقرف هليزب هلاز نم ضعب نم موضعب زيكو اوقرفشتول ىا

 أ اهلمقامل ةررقهةشأتسم ةلخلاو مهرارذ ىبسو مهلتاقم لتقب هب اعلا اباذع مهنم اورفك نيذلا

 اقراحل ررديإك ليدتلل حلصت ةفصودت+لاو دسحلاو هرششلاو ربكلاك اهعلقالاحلصيال ةفصف

 ا ةقفش نك رظلنا ىلقمأ لاق ةبحنلاب ةوهشلاو ةعاحشلاب ةناحلاو محلا بضغلاو ةعانقلاب صرحكلاو

 ١ مهب لسوتلاو نامزلا عيمجىف مهتاءارمنمؤملا ىلعف مهريغ نع ءالبلا مهتكربب عفدي فنكو

 | فئااذا ةهح اذك نم 2 نم ةليعف ريكو ةشالا ىا هي هب ةلا ممولتىف 8 ص ةكمر كعا خا

 ا رووخاو راخلاو هنايلعو هيرارحو باقلا مدناروت بضغلا ىفنال كلذو قمنا هلع تيضع

 ا اهولعج ىاريمصتلا ىنعك هنا ىلع نان لوعؤموهو فوذحموا ءاقلالا ىنعم هن | ىلع لعاب قلعتماما

 / تناكامىهو ةيلهاملا ةلملاة يح ىلا يلا نم لدب ه6 ةيلهاجلاةيمح له ممولق ىف ةخسار هتان

 | اولخد مهنا برعلا ثدحتتفانيلع نولخدي مث انناوخاو انءانءا ولتقدق ةكم لها لاق لئاقم

 | لي رق 2 015 009 06 اح يي نا 1 ةفلان “85:



 ةرقهطسوا وةاشرشبا ميلا نم ىلا قالا 7 ىديهيام صتخم 00 ىدجو ظ
 نه لاح (افوكعم )) ةيده عج نوكيفءايلاديدشتز وحوهللاتيدهاوهل ده الاَش ةنديءالعاو . ْ

 هسفن سيح هنال دحيسملاف فك ااعلا هاهو هتسيح اذا اذك نع هتك لاش اسوبحم ىا ىدهلا

 | نم اسوبحب ىا ضفاخلا عزب بوضنموا ىدهلا نه لامشا لدب # هلح غلس نا
 | نموهف ىدهلا هيف رح ىذلا ناكملل مسا لحاف بحجم ىا هرحن هيف لحم ىذلا هناكم غلس

 ا ءؤادا بجو الولح ندلالح 0 ىف لاق هل دضوه ىئذلا للا, 2 لولحلا

 ا :ىهتلالوزنلاناكم ةلحلاو لوزتلل هلامعتسا درج م لوزتلادنع لامحالا. لخ نه.تلزن تللحو
 مرحلا نم ناك ةديدحلا ضعي ناف مرحلا هيده لحم رصحملا نا ىلع ةفدحوبا لدتسا هو

 هيلع همايخ نا ىورو ةكم نم لايءا ةعست ىلع مرخلا فرط ةيبيدحلا ممولعلا رحب ىف لق
 ةندب نوعبس ىهو مالسلاهيلع هاياده ترحم كانهو مرخلاىف هالصمو لحلا ىف تناك مالسلا

 |: ىماشلادنعو رمتعملل افصلادنعو ٍجاحلل ىنموه ىذلا دوهعملا اهلحم نع اهدص دارملاو

 ا. قاقشفيا لات ٠ هيفرصحا ئانلا مضاوللاف عذب نأ زوحبف مرحلاب راصحالامد صتخمال
 مهيده د اصو مم رم ماعانع نيم ؤملادصو موسفن | ىف نمر فك ءايشاةثالشن ةبووقعلل ةكفايراقك

 ١ ىلاعتهنا الا اولتَشوا اولتاّش نأ نوقحتسياوناك ةحببقلا لاعفالا هذه عم مهف لحلا غواب نع

 | اوجرخيل نافعضتسملانينمؤملانم ةكمىفام ىلع ةظفاحم هبحاص نع قيرف لك ىدبا فك

  ىلاعت لاق اك تانمؤملاو نينمؤملا نم اهيفنه ءاذيا هيف نوكبال ء+و ىلع اهولخديوا اهم
 | وهو مهطالتخال مهمايعأب موفرعتمل 6 مهوملعت تانمؤم ءانو نونمؤم لاجر الواو

 ه6 مهوأطت نأ 9 مهناعا نومتكياسفن نوعبس وناننا مهو ةكم اوناكو اعيمح ءاسنو لاجرلاةفص

 , أطولا ناف مهوكلمتو مه اوعقوتا ىا مهوملعتف بوصتملاريمضلا نموا مهنه لاهشا لدب
 | تحنأطولان ال مزاللاةداراو موزلملا ركذ قيرط ىلع ةدابالاو كالهالاو عاَشالا نع ةرابع

 ْ اذخا مهذخ ىارضم ىلع كءاذوددشا مهللا مالسلاهياع هلوق هئمو كالهالل مزلتسم مادقالا

 | فرعال م رصتااك راص ةعماجملا نع ناكر ها 1 نطو مهللذ ىا تادرفملاىفوا :ديدش
 نم ةلعفم ه4 ةرعم ف مهوأطت نا هلوق ىلع فوطعم مهتهج نم ىا # مهنم مك كببصتق ف

 ىا ندلارعي ىذلا بزحلارعلا تادرفملا ىفو هلع قشيو ههركياع هاهدو ناز اذا هلع

 بوجوك هوركموةقش٠ ىنعملاو برطاوه ىذلا رعلابامبشت ةرعم ةرضملل لبق هنمو هضرتعي
 | ىفريصقتاب مثالاو مهلاح ءوس ورافكلا رييعتو مهيلع دسأتلاو مهلتق ةرائكلا واد ةذللا

 | ةرافكلاوةيدلا ن٠ ىثهلثم لتش مزال ىلا بهذملا فتلق ىفملا ىدعس لاق مهنع ثحبلا
 ىف نمؤملا لتاق ىلع هللا بجوا مهضعب لو ىهنا هبهذم قفاونال ىرشخمزلا هرك ذامو

 ْ رب رحتف نموه ود»و مكلودع موق نم ناكناف ىلاعتلاقف ةرافكلا هاما لع ملاذا برحلاراد

 ود كلدب مكيصيف مم نيملاع ربع قا مه وأطت أَ قلعتم 6 مع رعب هموم ةقر

 سكك افك الع ىلاعت هللا تضغ ةدش ىلع ليلد فذحلا اذه ىفو مهنع مك كيدي كفك

 | نأ ىلعءا انس مسيعلاو فصولا تحن نسا 22 ليفل .دؤجيؤما نينمؤملا حبال ىلآق 521



 حتفلا ةروس ه<ي 17 هج

 | ةةثاهتالث دئماوباهقاوفؤاهج راثكاو هيكل لسع و ناو ةلاطوذ هاته ع اوضاؤوم نحل اةماو |

 باج ىلا قيقعن:ناكو مانصالا مظعا لبهناكو مص برعلاءايبحا نه ىج لكل امص نوتسو
 لوقلةمايقلاموب ىلا سانلا ءأطي مسدقلا ماللاٍبابتحنح ورطم ن الاوهوهباب ةهجنم تببلا

 هيلعءاخ هللاهلذا سالاهنعانه نال كلذو لبه لعالبهلعا كلذب ارختفم دحاموب نايفسيبا

 قهزو قحلاءاجلوشب ناكوههجول رديف مهنم مص لك ىلا هب ىووهي لع بيضق هعمو مالسلا
 لخدو اهقوفام رسكو ةعكلا دعصف هنع هللاىضر اياعماو اقوهز ناك لطابلانا لطانلا

 اهلخدف ةبعكلا حاتفمي ىنأي ةحلط ىبا ننانع ىلاالالب لسرا نادم ةبعكلا مالسلاهيلع

 مهارباةروص ىتح ةريثك روض ةيمكلا قناكو اهلك اهحاون ىفاعدو نيتعكر ىلدو مالسلا هيلع

 ةيعكلا تناكو اهلك اهاحف هنعللاىضررمع مالسلاهيلع صأف ةكئالملاروصوم صو ليعمساو

 ىلاعت هللا ىلاوكشت تناكو ىرخ ةنس فلامالسالا ىلها دحسم تراص مث ةنسفلا مانصالاّتب
 الات تناك اهناف بلقلاةسك ىلا ةراشا هو اهلهدعو هتلازجتا يح كرشلا نه سانلاهلعفامم

 (ىبرغملا خيشلالاق) دوجولا مانصالامظعاو ىتوكللملادادمالاو حتفلا لبق مانع

 ون تانموس همهجردوا دوبوج ىتتسنب .©0 دويواتانموتال ىبرغم دوجودوب

 ( ىدنححلا لاقو )
 تديتاابع هصؤاهدننكا 5 تيانلق .ديى..» ناقشام نزار ذ زكا زوونغ تن ناكش

 ( لاقو )

 دوس بهلوي هبعك مداخ : رايردمرحم تسبب ىعدم
 لاجرلاو راغصلاو رايكلا ءاخل سالا عبايب افصلا ىلع حتفلا مون هللا لور ساجو

 ىعو كلاؤسوو دع اذا ناؤكهاالا هلا الذا ةقابق: لع ئا مالسالا ىلع مهعيابف ءاسنلاو

 ذنم هلايذؤم ناكنمع مالسلا هلع افعو اجاوفا هللا نيد ىف سانلا لخدو ماكحالا رئاس

 قلح موب ةكم مرح هللازا سالااملااي ماللاهيلع لاقو ةرفغملاب هلهدو ةنس نيرشع

 مو:ىلا مارح ىهف نيالا نيذه عضو و رمقلاو سمشلا قاخ مونو ضرالار تاومسلا

 لحمل ةرجشاهيف دضعيالوامد اف كفسينا رخ الاءويلاو هللا نموب ”ىرمال لحالف ةمايقلا

 | حتفلا مون ةحيبص نم ىا ةعالاءذهالاىللحتالو ىدعب نوكيدحال لحن نلو ىلقدحال
 بئاغلا مكتم دهاشلا غلاف سمالاباهتمرك مويلا اهتمرح' تعجردقالا اهلها ىلع امضغ رصعل اىلا
 الا جرخ مث ةءاقا ةدمىف ةالصلا رصّس اموبرشع ةيناعوا رششعةعست اهحتفدمب ةكعب ماقاو

 هنس نورشعو ىدحا هرمجعو هلعهللاوضرديسانب ناتع ةّكم يما ىلوو ماك فّشو نزاوه 00 هب 06 0

 هنع هللا ىخر ليج نب داعم كلا ةعامج حتفل ادعي كى ىلد ريما لواوهو سانلاب بصي ناد ماو |

 اا ىنلا نافااذه انموب ىلا لفعلاهيلعو فالختسالاتبب هيو هقفلاو نخسلا سانلل املعم هعم |

 ا ورفك نيذلا# رف ىا ه6 مهوؤج نيثارولا نم © اياوّنااناعج ىلوا هيلع سقو لهجلا عفر ثعس

 وهو وىدهلا اودصوىا ه«ىدهلاوظهباوفوطت نانغكونعم ىا# مارحلا دحسملانع كودصو

 دارع 3 لمجك (ةنادَع عمج لادلا نكتب ىدهلاو ؟ودص ىف بوصنملا ريمضلا ىلع فطع بصنلاب



 «<ه© 0 © نورشعلاو شدإكاغزلا

 | دق لاقف فقؤتف الان" الا اع : مالسلا هيلع ىلا ضرع هب ىتا املق هب ىتئاف تحبصا اذاف كلخروملا |
 هاده٠و كقنع برضا لف هللا كوسرادك ناو هللا الاهل: ال نادبشا و ملسأ كحيو هل ساعلا ظ

 ونا اهلد [تنكيف قوق تلزعا لا" كيبازا هللا لوسراي لاق من لسأف ول ةدابش دهشف هللا
 ناسا“ لاوتكواب نابعلا لاف نا وهف اتاك قلغأأو ؛انيقك نأ نم من ماللاهيلع لاق مم

 لخد نمو نما وهف ناكل ىلاراد لخد نم نم: عن لاق اشدل لعجاف رخفلا بحب نايفسابا

 َن ميكح زاد حاد" خهو نا وهف هحالس لان هو نما وهفهءابقلغا نهو 5 وهف دحسملا

 ةحورىبأال ميا دعونا وهف مالسالاو ةيلهاطاىف شيرق فارشا نه وهو مازح

 وهف هةحمورىبا 1 ول. تنم للحد نم ىدانن نا هصاو 1 ول هنع هللا ىضر لالب نيب ود: دب ىخا ىذلا

 ءاسنلا نم ةعامح ماللاهيلع ىنثتساو نايفسىفارادودحسملا قيضا نامالل ةعسون' كلذو نما

 ذيعتال ةيعكلانالهوجنو لطخ نبا مهنمةبعكلا راتس أب نيقلعتم اودجو ناو مهلتَش مالاجرلاو

 ذشا مالسل هيلع هللا لورل نذؤم ةدرم ةافطا وناكو بجاو دح ةفاقا | نم عنمالو ايصاع

 قرضم ىف نايفسابا سيحا سايعلل مالسلاهبلع لاقو رصا نه لتقو نما نمح افعف ىذالا

 مهتايارإ ر,ةلييقدعب ةليبق#ار خصم مياس ىن ىفديل ولا نب دلاخ ص نم لوأفانهاريف هللادونج هب رمت تح ىداولا

 قحلي ىت> اديور لوق هنع هللاوذر رم وراصتالاو نورجاهملاهعمو هللا لوسر سمىتح

 راصنالاىف هللالوسراذهلاقف ءالّؤه نم سابعاي هللاناحبس نايفسوبالاق كك رخآ مكلوا

 لهاو ٍبرعلاةاهدنم ناكو سبق هبال تيطعاو هنم ل6 ةيارلاهعم ةدامعن دعس مىلع

 ناك سرف ةثامالث مهعم وةئامع.-نو رحاهملا ناكوةلامداو 5 ةدجنلا عمب رحلاف ةةنيكملاو: قالا

 | الو لبق ءالؤم دح ل نايم ودا لاقف .سرف ةئاومح مهعمو كفالك ا «ةلئارا دزاالطنألا

 ١ هلع او ةوبنلا اهنا سارعلا لاقف امظع مويلا كيلا نبا كلم حصا دقل سانعاي لاقو ةقاط

 نمالا اولئاقتاللاقو ةكم لفسا نم برعلا لئاق نم لمح عم لخدب ناديلولانبدلاخ مالسلا

 دلاخ حاصف لادلايموهرو لوخدلا هوعنمدلاخ مهيقلاملو اولتاقيلةمدنلاباسان شيرق عمحو مكلتاق |
 مويلا كلذ ىف مالسلا هلع لاقو دحسملا باب ىلادلاخ لدو ى> لتش مل نم مز ماو لتق نم لتقف هب احا ىف

 أف د صا .[وصقلا«تقان ىلع بك ار وهوةكممالسلا هلع لخ دوافصلابىنوفاوت تح ادصح , رهو تمدملا

 لوالاو كالذ ريغ ليقومأ دوسةمامعل امعم نيننالاموب م ٌنعوةعما ماو َ م ةماسا

 ضار 1 نح ىلاعت ةللااكضا وب هلح رمل اع 42 اعضاو ا ف رعملا ماقع بسنا ا

 امنع هللاىضر ةشئاعْنعو ةرخ آلا را ءلانا مهللا لاق 2 نيماملاة رك "و ةكم هلل|حتف نم

 ا كي لولا قالفح اوك لاب لايم اد يحاك دا ثككتم ميتفلا مون هللالوسر لخد

 عا راواهمامزذخا ةيلكم 5 دمحو هتلحا ر ىلع اعيسهن فاطو تيلاءاح اح ىح حتفلاةروس ٌارَه

 ىلسصو فاوطلا كلانا م ءاعتا ايشام فطيملو ةج وعملا اطئلاؤشو ادق نححم رححلا

 فورعملا لخلل ىلا را ا تناج ىف ةبعكلاب قصال ذئمون وهو نيتكر ماقملاب ماعلا اع |

 20 هارا ملقا لش مغلاىذلار حملا وهو معارب اماقع نارهظلاو مهاربا ماقعن ا

 / رجحلا كلذ لخ لحم ن لا مهارإا ماقمو دقف 3 * ئانبالا تف اك 20 ىكدفق تفشل



 خفتاا ةروس «©ج 45 ©

 سشرقدماو نييملا نيب رشلاراثف هحبشفهب رضف نيك سما ون اك 0 ةعارزخ نيس هب ىفغتي 1

 ىأرب كلذ نكيمو نيرشعمهءاولتقف ةلفَغ ىلعاليل معوناىاةعازخ اوتيبف ةع رخل عك

 اهتهزك ايؤر تأراهنا ديم ئجوزي ىتن دج كف رجلا هغاب ام دنعو شيرق نسير نان

 ةلهملاءاحلابن وحلو ةكمب لج ةمحعلاءاخلاب ةم دنخل اب فق و ّح ىلإ نودححلان٠ليقا امد تاز

 مدق ىتح ىعازخلا لا-نبورمت جرخو كلذموقلا:ركفدخم اءوزغل هللاولاقو ةكمةالعم لبج

 لوسر انيعتعمدوجملاس نبورمجاي ترصن مالسلاهيلع لاقف ةصقلا هللالوسر ىلعصقو ةنيدملا

 ضع لع. ىرتخ اشي رقيئرزا اهنعردللا ضر: ةضئاغ_تلاق مهم اناو ىنم ةعازخ لوس ناكو هللا

 ريخ لاقريخ تلقف هللا هدب رب مالا دّئيعلا نوضقس مالسااهلع لاقف مهو كني ىذلادهعلا

 هيلع لاقف ةدملاىف ديزيو دقعلا دشيل ديلا اولمرادهعلا ضع الع شرق ةتتمدنولاملو, |

 ىلا عجرف هباحتا نم دحاالو نايفس ىبا نه كلذ له ملو انحاصو انمدم ىلع نحن مالسلا ١

 مهم ع وطا مهماع كللاموق تءأراف 0-0 تعش دقو ىلع ىبادق هللاولاقو ةصقلا ريخاو ةكم ْ

 نعءعرصالا ىتخ ف ةكم ىلا ريسلاىف امهنع هللاىضر و ىباعم رواشت هللالوسر نا مدل أ
 مه لاق ثيح رمع هضخ وريسلا مدع ىلا راشأف هللا لوسراي كهوق مهركبونا لاقف اهريغ

 ال هللاعاو هنولوقب اوناك ءوس لك هل ركذو باذك كلناو رحاس كلا اومعز ةرفبكلاسأر |
 هللاىفناكو مهارباك ركب ابأ نا مالسلا هداعركذ كلذدنعف ةكم لها لذي ىتح برعلا.لذن |

 مالسلاهيلعراشا ورع سمأ ىمالاناو رجحلا نمدغا هللاىفناكو ح وذكرمع ناو نيللا نم نيلأ

 ةيحان لكىف نيملسملان« هلوح نمو ةيداللا لهاىلا لسراو زامل هءاحص ًاسمعاو رسلاىلطي
 مالسلاهيلعلاقاومدق املو ةسدملاب ناضهررضحلف رخ هلا مويلاو هللابنءّوِي ناكن» مهل لوش

 نم نولخ رشعا ءرفسل ىضءمث اهدالبىف امغس ىتح سشيرقنم رابخالاو نورعلاذخ مهللا
 مالسلاهلعرطفاواعيمج راصنالاو نورجاهملامهبف فال | ةريثع ركسعلاناكو كلذريغوا ناضمر

 دعو راطفالابمماو ارخصم رييزك اديدقو ناف نيب لح ريم اكودو ديدكلايرفسلا ادهوف

 ّ دقع ديدق ىف و ودعلا ةلتاقم ىلع ةوَقلا نم هيف املو ءاوهلا ةرارحل انامصد كلذ ىف هتفلاخ

 | ىلععضوم وهو نارهظلا رم سم ىتحراس من لئابقلل اهعفدو تايارلاو ةيول“الا ماللاهيلع |
 ناكو هلوصوب اوملعي لف هئاعدل ةياحا سشيرق نع رابخالا هللا ىمعأ دقو ةكم نف ةلجرم |

 اودقواف هباحا مالسلا هيلع صماو ةلئاقملاباونضيال ىىح سيرف ىلع ةقفش مالسلاهيلع هنم': كلذ

 ا هيلع ىن ا لا مع سايعلاناكو هنع هللاى هر ناطخلا نب رمت سرحلا ىلع لمح ورا فالا ةرشع

 ْ ةنملا هللا لوسر ىتلف ارجاهم مالساللا رهظمىا اماسم هلايعب كلذ لبق ج رخدق مالسلا :

 / هل لاقو ةئيدملا ىلا هلو هلها لسراو ةكم ىملاهعم عجرف مأشلا لها تاقيم ملاميدقتب وهو

 | سس نايفسابا ششيرق ثعبو ةوبن رخآ ىتوبن نا اك ةرجم رخآ ما كيرجم مالسلاهيلع
 تيارام لاق اليل نارهظلا ىمىلا لصو اماف اناما هنم الذخفادمم تيقل نا اولاقو راخالا

 ذخاهيقل املف ةقداصم سابعلا نيبو هنب ناكو ةفرع نايك ذهاركسعالو طقاناربن ةليللاك

 سايعاي هب بهذا ةداجلا هلع لاق هانا املف ملاناقا نفي دتالل دنا الا لوسر ىلا هببهذو ا هد |

 (ىلا) 0
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 / ةالص هباحصاب هللا لوسر ىل اقم انامل كب نقولك ةيقمال ةلاازإب ؟ اف 0

 | ةنسلاىف ةسدحلا دعل 523 دب ]ولا 5 دلاخ مالسا نأ حص دقو هك ذام حصيل فم كف فاوجخلا

 ١ نعو ةسدحلا ةعقو دعب لسا ديلولا نيدلاخ نومعلا ناناىف لاق اذكو ىبتنا اهلبقوا ةنهاثلا

 تؤدلا متواخذا تح ةراححلاب مهلع نيماسملا رهظا ىلاعت هللانا امهنع هللاوضر سابع نبا

 نوماسملا مهامرف نيململا نوءري ةسدحلا مون اوءرُخ ةكم لها نم ةعامج نا ىنعي

 ا لاق دعبلا ةباغىف رو دلل هحولا ىل اع قل ناك املف كك تاوع مهولخدا ىح ةراححلاب

 مكلتاق ولو هلوق نم مده ام ىلع هادا لكتملا رصخلا قيرط ىلع ا ىذلاوهو ىلاعت

 | هوذخايا حبصلا ةالص دنع معنتلا لبق ن» هللا لوسر ىلع اوعلط الجر نونامت مهوا ا

 ىداو 1ك نطس دارملا نوكف مهأيدس ىلخف هللا لوسر مذخأف بتاحضالا ا ولم و ةتغل

 | نطإ ىلفلا ةهجلل لهو ةع راجلا نطبلا لصا تادرفملافو مرحلا نم اهضعب نال ةيببدحلا |
 | مهاب اراتتعا نرعلا 0 نطنلاو ىداولا نطيو صال نطب هبش هو رهظ العلا ةهحالو

 | كش ال ريقفلا لوش ىلا لهاكو ذخف و نطب وضعك مهنم ةلدق لك ناف دحاو ضخشك
 دارملا نوكيف ةلسورملا ةدج ٍبناجىف هال .ةكم نم ىلغسلا ةهملاىف عقاو ةيبيدحلا ىداو نا

 00 ىذلاوح هللا نا لعا ىلاعت 3 ىنعملاو ةكم لخاد ال ةهجلا كلمت نطنلاب

 حل ميلع ردنا نا دعب نم 2 ىله- || ةهملا ص ىلا ةيردحلا نه مع مكيدباو

 ظ دو كلا مكلتاق 4 لاق 55 +8 فت ناكل لع لانتداب بلع كلغ هوت قول

 | مكمزهو يل ن٠ 6 نولمعت امب هللا ناكو 8 هذه ىلت ىتلا ةي الا ىف فكلا رس
 ةياريصبلل مالسالال ها ةنايصو مارحلاهتب مظعتل ايناث مع مكفكوهلوسرل ةعاط الوا 7

 | مون مولع كرفظا نا دعب نم ءاملعلا ضعب لوو كلذ ا 8 هيلع قحال املاع

 ةراؤدلاو اما ةلص ل“ وت ف ةلكم نار لحال هع هقتج ونا دهشتسا هيو حتفلا

 | عنم هيلع درب مل كلانحتف انا هلوقك بيغلا نع رابخالا نم هنال فااخم الف هلبق تازن

 | ةرولالواىف ىرشحم زلالاق كلذك و حلصلاب دلبلا ىلع رفظلا نوكي دقف ةونعلا ىلع هتلالد |

 0 0-0 ريغب وا برم احلص وا ةونع دلبلاب رفظلا حتتفلا
 ١ حتفلا ظفل نال اني.م احتف كلانحتف ابا ىلاعت هلوق ةوذنع تحتف اهنا ىلع لديو مولعلا رح

 | حتفلا لبق نم سيل اذه ريقفلا لوش ٠ ىهتنا ةونع حتفام ىلع الا عّش ال اقلطم درو اذا |
 رصنلاناف رصنلا ةروس ىف ةرصنلاب ىلاعت هنراق اذلو هياع لدبال ىتاطملامتفلاف مدولو قلاطملا |

 ةولع لب الق ىفاشلا دنع احلص تحتف دقو ىباعملا نيع ىف لاقو حتفلاال ةراهقلا ىفتش

 رع زا عضي مل هلا الا ادصح فيسلاب مهودصحا هاصال ماللا هياع هلوقل

 ١ من١ لقال كاملا كرش. نال ةونع حتش امف انيدذم وهاك اهضارا ىلع جارذلاالو

 ا حتف ةصقو ىهننا محعلا ضرا ةفوكلا داوس اماو اندنعب فيسلاو| مالسالا |
 | عقو دهع 222 لد 1و ركل 5 5 يلا ا كلا ناطم راكوناى ناك حتفلا نا

 ماك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اجم ركب ىب نم اصخش نا كلذو شيرق بناج نه |



 ديالولاقف ةثلاثلاو ةياثلا هل تاقف ظفح ىف ىم ىللاقف كيلع ام عزا هل تلقف هيون هباسا

 نال ةنإلاب هيرض ىذلل مهدا نب مههاربا اعد و ىمعلاب صللا ىلع صاوخلا مهأربا اعد امنا و
 مهدا نباو هل حلا ةبوقعلا ىأرف ةبوقعلا دعبالا بوتب ال هنا صالا نم دهش صاوخلا

 ريخاوةكربلا تلص امركو هنم ةوتف هلءامدلاب هيلع لضفتف هتبوقع ىف براضلا ةبونأ دهشي م ظ
 هتك رت راذتعالاىلا جاتحي ىذلا سأرلا مهاربا هل لاقفارذتعم ارفغتسم هءاخغل براضلل هثاعدب

 تلديئسسا دق خل ث'ك نيح ىسأر ىف ةعقاولا ةسايرلا ريكو فرشلا و نا ىنعي خلبم

 هللا ةمعر ىراوخلا ىلا ن دعا نةف نطانلاىف ةرمهأ اهو راسكنالاو ةنكسملا عذاوت اهع

 ىا ةحيطسسلا ىنم تطقسف ةكم قيرط ىف هرس سدق ىنارادلا ناهلس :ىبا ءم ثنك لاق

 تطقس نه لوَق لجزىلا تح ثبلا لف ةلاضلا دارإي لاقف كلذب نابلس ابا تربخاف ةهازملا
 دمحا اي وام الب انكرتي نا تبسح ناماس ونا لاقف امتن>أف ىحيطس ىه اذاف ةحيطس ةلم

 لاقفعش رثيوهو ناثر نارمط هيلع الجر انأرف ءارفلا انيلعو ديدش درب ناكو اليلق انيشمف
 اهىمانا ىلاعت هللا قاخ نه ناقل دربلاو را لاف انيلعام ضع ك.ساون ناماس ونا هل

 تضفتناالو تدعتراام ةئد نيثالث ذم ةيدايلا هذهيف ريسا اناو ني مزمار ا

 مرك تشب .ه ىف, هت در قاذم تدقلا ل ىتنلثاو عملا عع زق كف تنل
 دهزلا عدو يو ىلا ريشنأ قاواذا دينك“ ىع باحلس تنمو روس زان ٠ دلني قشعب

 ىنفرعي مل لاقو ناملس وبا ىضُف م ورثاا ىلا ميرتستو حيحصت و كت ىناراداي درباا دج
 هناص ةحيط_لادر ىف ناملس ىلا نيش هللا ىققح امل هنا هانعم ام ةياكملا هذه ىف ىلق هريغ

 هللا ةزس كلت 0 ل هيلع ىف رغص ىتح لجحرلا اذه لاح نم ل 0 بحعلا 2

 مهرصتيو لاوحالا نم مهلوفصي ام مهنيعا ىف رغصيو لامحالا ةظحالم نم ممنوصي هئايلوا ىف

 مهمه ط كلاسم اني كلسو مهم انمفنو مهنع هللاوضر قالخالا فاسفس نع مهسوفن ةيكذي ىف

 #« مكلع » ةكم رافك ىديا ىا « مهدبا فك ىذلا اوهو 8 ناسحملا مركلاوه هنا
 مييلها نع بنذلاددصي معدالب ىف مهنوكو مهددع ةراك عم مك رارفلا ىلع مهامح ناب ىا

 # ةكم نطبب ظ مهكر و مهلع عوجرلا ىلع مكلمح ناب # مهنع مكيدباو ظ مهدالواو
 ةيسرافلابو « مهلع 9 نيبلاغ نيرفاظ مكلمج ىا ه كرفظا نا دعب نم ل اهلخاد ىف يا ظ

 هودعإ رفظ نميف ةرمتسملا ةداعلا نا عم ٠ تخاس بلاغ وا رامش داد رفظ هكن ازا سب

 ةمزركع نا كلذو:هرفظ. تكن ىا' رفظا نم: هلضاو:زوفلإنفظلاو: ةلضأتمي ليلك تن آل نأ

 ىلع ديلولا نب دلاخ مالسلاهيلع هللا لوسر ثعبف ةيببدحلا ىلا ةئامسمح ىف جرخ لهج ىلا نب

 ىناربطلا هركذ داع مث ةكم ناطيح مهلخدا ىتح مهمزهف هللا فيس ذئموب ءاممو دلج

 اهريغوربسلا بتكىف روكذملاو اذه حصي مل ىتفملا ىدعس لاق امهمريسفت ىف متاح ىلا نباو |

 هلع هللا ىضر رشب نب دايع هللا لوسر صمأو هللا لوسر بامحصا ىلا رظن ىّت> هليخ ىف اندف ْ

 | سراف ىقئام ىف هولسرا نيك رشملل ةعيلط ةيبيدحلا موب ناك ديلولا نب دلاخ نا حاحصلا نم

 حتفلا ة روس هج 4ع 2

 | صاوخلامحاربا انا لاقف تنانه كيلع هللابتللةف اتطقسف ىنيع ىلا هيعيصأب راشأف ديالوتلق



 هم: 4 8+. نورشعلاو سداسلاءزجلا

 القوا عبةوأرمأجتو و منولتق نوملسلا م مقا نالتياع !وإوق كنا ءلان نم مح اشف اف بازتلاب

 ىرعشالا سماع ابا مهران ف مالسسلا هياع ىلا ثعيف ساطوأب موضع ركنع موقلا مزهعا

 لحرق يل دئاقتي لوس 3: نتماسملا ىف«ىنشه ا ةركسسمم لاخلا: لودر عجر و هنع هللا ىضر
 لفتف ةحارملاب :لّشا هنال هلحر ةرخؤم ىلا:دنسا دق هدجوف هدغ لد: ىخ .دلولا نن دلاخ

 هلك كلذ عمش عمجمل نا مئانغلاو ىلاب ماللا هيلع ماو ”ىربف هحرج ىف مالسلا هيلع |

 تنب ةطيربىمس فئاطلاو ةكم نيب عضو. ةلمهملا نيعلاو رسكلاب ةنارعجلا ىلا هوذخاو |
 ناكو اهل نغ تضّس لاك اون وكنالو ىلاعت هلوق ىف ةدارملا هو ةنارعلاب بقلت تناكو دعس

 ىسلا ناكو مئانغلا كلت مق اهانا امل مث فئاطلا ةورغ نه هللا لودر فرصنا نا ىلا ا

 ةعبرا ةضفلاو افلا نيعبرا نم رثك ١ مغلاو افلا نيريشعو ةعبرا لبالاو سأر فالا .ةتس

 اهنه رمتعا لاقو ةليل ةرسثع ثاث اه ماقا نا دعب ةرمعب ةنارعلا نه مرحاو ةق وا فالا

 ةيناثلاو ةيبدحلا ةرمج اهالوا رمع عبرا ةرجحلا دعب مالسلا هيلع رمتعا دقو ابن نوعبس

 ةحم عم مالسلا هيلع هترمع ةءبارلاو ةنارعملا ةرمح ةثلاثلاو لبقملا ماعلا نم ءاضضقلا ةرمع

 دقل هلوق دنع ةبوتلا لثاواىف ع دق اهب لصتس امو نينح ةوزغ ىف نادبلا ىقابو .عادولا

 ربخ ءافلح ىللبقو كوملاصي ملو ةكماغا « اورفك نبذلا مكلتاق ولو قه 1 ا هللا را

 رب هنبا ىه ةيسرافلابو لاتق نكي ملو اومزهمن ال ىا # رابدالاواوا فه نافطغو دسا ىن نه

 مارارخذل 4 نع رانك اءزايوالا يلفت نافو ب ئةباكيركا «تغاوزلل فعلي كيلر كل رار اهعشن "يت ديناد وك

 هىغلاةنرقةفارقناؤرم ةعيدلعبا تل كنج _زلؤو هك م شاب نم هن نا :.لاق م ةيسرافلاىف اذكو

 مهرسصتم #4 اريصن الو لف مهسرحب هيايلو نودحم ال مث 8 فاخلاو رهظلاك لبقلا فالخ

 ىضمو الخ نديف ةعدق ةنس هناا ةءلع هللا نتا ىا 0 كيقرم_ كاد ادقإولا هللا ةلسا# |

 او 8 فوذحملا هلعفل دك وم ردصم هللا ةنسف ىلسرو انا نيلغ” ال هلوق وهو مثالا نم |
 ٠ مهربع ىلا ءايسنالا نم ةبلغلا ىلقسس اريبغت ىا # اليد هللا ةنسل

 12:3زرإ نيك ناشط ثضاوزاو اكو اوه تبا رتوزاديءتسود ناو تسلاحم
 رييغت مٌمر سكحيه فرصت تسدو دش دهاوخ ناك هلاحم ال هدشررق» لزا رد هجره

 انيك نو او نإ تاجفصرت ليدشو

 درادن راكاضق نامرش ليدبت ٠ ديان ءار ىلزا مكحم ريغت

 درادنراك ارحو نوح ردق رساب ٠ دحنكت شدو كما راد 1

 سوفنلا لاتق ىلع. نيكلاسلا رصان ىلاعت هللاف ةدرمتملا سوفنلا ةيناقم ىلا ةراشا ةي الاىفو

 نم روهقملاو هللا هرصن نه روصتملاف ديالا ىلا اهل ليددتالف لزالاىف ةرصنلا ردق دقو

 ملكش ةنيدملا ىفانك مهضعب نعف ملاظلا ىف "ةرصن اهنش عاونا ىلع هللا ةرصن و هللا هرهق .
 عمسي انه برقلاب ريرض لجر ناكو هنايلوا ىلع ام ملا ىلاعت هللا ت تااىف تاقوالا ضعب ىف |

 ىلا تجرذف لافطا و لايع ىلزاك هنا اوملعا ا تدنأ.لاقوا انيلا .ءدقتف»لوقن ام |

 نا:تدصقف هلان' هنا تمهوتف هعبصا ىف هلق ناك عَ هنلع لبا: كيرازف, بظتحا عيقبلا
 --- . هسا سك اكول | 3

 (هلسا) ٠



 حتفلا ةروس < >2 4١

 طاحادق © اورك مث اوفشكنا ةلوج موقلا لاج لاَعب اهف مهيغرت ةدايزا كلذ لبق لاتقلا

 ناب دعب ىلاعت هتردق ىلا ةيسنلاب اهينأت ةلوهسل ةديفم ىرخال ىرخا ةفص هب اهم هللا

 اهظف- لبقو اهبلع مرهظاو ىلوتساو اهلع هللاردق دق ىا مهتردق ىلا راخنلاب اهلاثم ةبوعص

 اممبع هللاىضر سابع نبا لاق نيماسملا حوتف عيمح ىنعي كريغنم اهعنمو مكحتفل مكلع

 ةينيطاطسق اما ماشلاو مورلاو سراف نا دمو ةيرومعو ةمورو ةنطلطلق حتف هنمو

 ىريكلا ةيموز اهل لاَغو ةيمور اماو ةينائعلا نيطالسلل ةطللاراد ن"الا هو ةروهشف

 ممملا مضو ةلمهملا نيعلا حش ةيرومع اماو ةينطنطسق لثم مورلا ندم نم_ةميظع ةنيد ا

 ىو ةيزوكنا مورلا لها امسي ىلا'ىع ١ ءزملاف ىفانلآ:ءامالا:لاق:دقفء[نلابوا ةدذغملا

 امهدحا نيهجو ىلع ةطاحالابغارلا لاق هللاب مصتعملا اهحتف مهكولم رقه تناك ةريبك ةينده |
 ىا اطيحم 'ىش لب هللا ناك وحن ظفحلاىف لمعتستو اذك ناكب تطحا وحن ماسجالاىف

 ىناثلاو اوعنع نا الا ىا مكب طاحب ناالا ومن غنملاف لمعتستو هتاهج عيججف هل اظفاح |

 هردقو هنجو هدوجو معي نا وه املع 'ىثلاب ةطاح الاف املع ”ىشث لكب طاحأ وحن لعلاىف ٠

 اوب ذك لب لاقو هلالان وكي سياكلذو هنمو هن نوكتامو هداجابو هبدوصقملا هنضغومخفكاو أ

 ةيناذلاعت هتردقنال هي اريدق ”ىث لك ىلع هللاناكو 8# كلذ مهنع ىنف هملعب اوطبحم ملاعي

 لع ل لهاتف قال اهلع نال هع ةزواحتم ريغ هدنع ةيهمأم قا و نود ل صتخال

 ةونغنينح ةوزغل اهل لاو فئاطلانم بيرق عضوم مسا وهو نينح ةوزغ ىزاغملا نا
 اهبسو سمالا رخا ىف ةعقاولا هب تناك ىذلا عضوملا مساب ساطوا ةونغ اهل لاَسو نزاوه |

 اوناك امهلهاناف اًهقُنو نزا وه الا برعلا لئابق هل تعاط' ةكم هلوسر ىلع هللا تف امل هنا

 لَو مس مالسلا هيلع هللال وسر ىلا مث ربخ لصو املو نينح ىلا اوعمتجاف هدا ةءط

 رشع ىلاىف جرخو نزاوه ىلا ريسلا ىلع عجأف ىلاعت هللاءاشنا ادغ نيملسملا ةمينغ كلت

 جرزحلا ءاولو هنع هللاىضر ايلعزبرجاهملا ءاولىطعاو مهفص ودعلا لحم نم اوبرق املف افلا

 هيلع كد هنع هللاوضر ريضح نب ديسا سوالا ءاولو هذع هللاىضر رذنملا ني باحلا ا

 ىتلا لدلد ىه للقو 'ءاقلبلا بحا_د هلاهادهادق ةضف اهل لاَس ىتلا ءاببشلا هتاغب مالسلا |

 ني.لاب ةيدغسلاو لوضفلا تاذ اه ناعردلاو رفغملاو نهءرد سماو سقوقملا هلاهادها |

 ناك اماف تولاج لتق نيح اهسبل ىتلا مالسلا هيلع دواد عرد ىهو ةمحعملا نيغلاو ةلمهملا

 اوناكو موقلا مهملع جرخ ىداولاىف اوردحماو هتملظ ىا حبصلا شبغ دنع كلذو نينحم |

 اوناكولبنلاب مهومرو دحاو لجر ةلمح مهلع اولمحف هقباضمو ىداولا باعشف مهل اونك
 هللا لوسرزاحتاو دحا ىلعدجا ىوليال نيم زْمنيعجارنوملسملاذخأف مهس مهلطةسال ةامر

 سابعاي مالسلا هيلع لاَمف لضفلا هنباو سابعلاو ىلعو رم و ركبوا مهم للاق رف هعمو نيعلا تاذ

 . احيصناكوناوضرلاة عيب اهتحنتناك ىلا ةرحشلا ىنعي ةرمسلا باعسااي راصنالا رشعم اي خرصا '

 مالسلاهنلعضبق من اولتتقاف عمحهيلا ىهتنا تح كيبل كيبل اوناجأف لابما ةينام نم هتوص عمسي
 مهامرو دع نراو اومزهعانورصنس ال حءوجولا تهاش لاف مههوج واه لبقتساو بارت نم ةضيق

 ( بارتلاب )
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 دياز | معا دد + ناووإ ع اردنا نم نشينإ ملف قتال تورقملا :لحصدق ناكور 0
 نتفكلا نيب هللال وسر مجتح اوء .ا ربلا نب ريشل وهو هعم لكي !نم تامورفيو- قار رشد

 ماعط تلكا نيح ليث اريج ام ىنما ةنيعملا ىه سأرلاىف ةماجحلا لاقو عضاو» ةثالثىف
 اذقنم امسي ناكو هتئار طننو محتحاو ارارم ةعقاولا هذه ريغىف محتحا دقو ةيدوهلا

 أ”هسازر ةئق' لع ةقاحتطاب, صاب ةيابقلا تاذلا_ ىلإ: نمرملا_لدوؤ, ىدويلا: هورحس ال هنإ .كلذو

 هنزل ةلنعلا ا تحف ةلابتت تكلا ةاذريردملاب نريصتمر نكي ةماعلا نامت اوردكووامملا

 ساعنلاو صربلاو ماذجلاو عادصلاو نونملانم عبسنم ءافش سأرلاىف ةماجحلا ثيدحلا
 ىلوالاو دصفلانم عفنا ةراحلا دالبلا ىف ةماححلاو هنيعىف اهدجم ةملظو سرضلا عجو و

 نم أاعوف رم رب ره ىلا نعو مدلا ناجع, تقاوزاوبءال روشل ند.كلاثلا عبرلاىف نوكت نا

 ىلع ةماححلاو ءاد لكنم ءافش تناك نيرشعو ىدحاو ةرشع عسنو ةرشع عبسل محتحا

 كلت ىلا هللالوسر لسدا مث تبسلاو ءاعيرالاىف هركيو ءاد عبشلا ىلعو ءاود قيرلا
 عارذلا ىا ىديىف ىتلا هذه ىتربخا لاقكربخانه تلاقف ةاشلا هذه تممسالاقف ةيدوهلا

 تلنام ىعوق نم تلنو ىحوزو ىمعو ىلا تلتق تلاق تءئصام ىلع كلمتخام لاق من تلاق

 اهنع افعف ريخسف اس ناك ناو هنم انحرتسا اكلم ناك نا تلقف

 تسرضح ام هكوشايرب هرب ثيدح 6٠ ىلط 'هلاونركو ازح.م ناوخز

 لك ١ ىذلات اف ملا مالسلا هيلع عطا ءابحالاىفو تبلصو تلتقف اهب سما رششب تام املف

 هريس س دق هداتفأب ريبشلا :خيشلا لاق اق ىهتنا نينس عبيرا هدعل م السلا هلع وه شاعر هعم

 هتبرشيب الإ هحةيقجحخ تتش اعا هلع هللا ىضر هنال رصيبق نه ءاج نيح نع ف ملا رؤي مل اما

 ناكناو مالسلاه لع هداشرا كلذو هتيرسشب ةلاح ىلا هلزنت دعب مالسلا هيلع ىنلاىف را امناو

 | ىضما :ىجإ هفيراؤي مف بتارملا لدعا ىهو حورلا ةينرمىف ناك هلزم# نا ريغ لزنتلا ملاءىف

 ىرجي اما توملا: نالت تازملا ىلدا .ىلا لز:مالسلا هيلع. رضتحا املف ةنس ةرشع ايا هلع
 | ةداهشلاب ايندلا نم ماللا هيلع لقتناف ىهتنا هنف رثا ةمنرملا كلت ىلا لزنت املف ةيرشلا ىلع

 ةرشثع اننا هلوق ريقفلال وق ةداهشلاو ةيقبدصلاو ةلاسرلا و ةوبنلا نم بتارملا عيمج زرحأف

 نالءارحالاىفام قحلاو ءايحالانع قبس امل فلا وهو ةيدمحلا بحاص.لاق اذكهو ةنس

 ظ صاظريع ههجو اذه ريغف ةرحهلانم ةعباسلا ةنسلاىف ربيبخ ةصقو ربيخىف تناك مسلا ةصق

 كرف هور لحاف نص لعار.ةنادخإ ىهلظت هتعرذلا ىضر رم ةفالخ نامز ناك املو ىنخمال اك

 برعلا ةريزجو برعلا ةريزجىف ناسد قسال لاق ةداجلا هيلع هنال نار ىراصنو

 ١ ماعلا فاورطا ىلا نيبا ندع نيب اموا تارفلاو ةلِحد مْ ماشلا رحنو دنهلا رحم هب طاحا ام

 هذه ىلع فطع ه6 ىرخاو »© سوماقلاىف م اضرع قارعلا فير ىلا ةدجنمهو الوط |

 أ
 ا

|| 

 | نزا وه متاغم و ه املع اوردقت مل 98 ىرخا مئاغمو مئاغملا هذه يل اا

 ا حتف بيقع اهلع اوردق امماو ةيبدحلا مام 0مل اودع اي ميقا نينح ةزرنغفأ

 اونلإ عوجرلاو.ةميزهلا زايركت نم عا ةيطا اهف ناك امل اهلع ةردقلا م مدعل اهفصوو



 حالا ةروس همه م ة>
 | لوبا ل2 قي نمدوا عدس هجن اهريع اهلاكزار 418 اي در" ىلازاكنرال هنتر نك نمي ارنا
 | متففاص اذاذ ىتولحاف تمانا اذا هباعصال لاق هضرم لقث اماف ضرع ةيواعم نب ديزي عم

 / مورلا ناكو مظع» فورعم اهروس نه برق هربقو اولعفف مكمادقا تك

 ةراثخأب ناعت انا "توناىنا ريق نا تمن ريقألا لوقن < ئهتنا هب نوفشتسيو هربق'نودهاعت

 نامزىف / ملا كاطع جمافلا عم ناك دقو هرسس سدق نبدلا سمش كا ريهشلا خلندلا

 ةصقلا ماهت ىلا دعنلو مايالا رورعاسردنه فيثملا هربق لحم نوكي نا ىضتم اذهو حتفلا
 | ةضحم أريتست ىتح ىلابحلا ريغ نعو عضت ىتح ىلابحلا ناينا نع مالسلا هلع ىنلا ئجنو

 ٠ الصب الوامؤث طقى لكاام مهضعب نعو لصبلاو مؤثلا لك ١ نم دحسملانايتا نع ىهنو
 مؤدلا ةحمأ ارنم هركا هتحمأ ارلب نامزلا اذهىف هبرش ءئاشلاناخدلا هيفلخدي ريقفلا لوَه

 ةحلن ارعف ةكئالملاو سانلاىذال اعفد امهتح آر عم اونمم دح لآ لوخد ناك اذاف لصبلاو

 جازملا ةظفاحو ناخدلا كلذك الو ةيذغالا سنج نم لصبلاو مؤثلانا ىهاظو ىلوا ناخدلا

 الصا كلذ: ىف ليلد هيراثل سلف ةلئاهلا ضاصمالل دلوما ناهدالادعب تفرع امتا هيرشي

 | تامولو !مرشي نا زوجمال ضصو اهه بانول تح ارخاو الوا عونم 32 1ةبااحوا امكف
 عبطلا ةئارخ نمالا هتباطتسا سيلو ناخدلا برش اذنكف من ايالو: رجوي ضرملا كلذ نم

 هلع تق وا:كاه كح كازلأالا يدعي دعو هللا ىلا بتف ةلاحمال هرذقتست ةميلسلا عابطلا ناف

 مدقو امون نيعبرا كلذ كرتيال ناب ةرونلا لامعتساو رافظالا ماهو براشلا صق مالساا

 ١ ناكدقو ةشيحلا ضرانمبلاط ىلا نب رفعج همع نا رببخ حتف دعب ملسو هيلع هللاىلد هيلع

 | هللاولاقو هقئتعاو هنءعنيب هلبقو رفعج ىلا مالا هياع ماقف نوب رعشالا هعمو اهلا رجاه

 | نم ثيدحل اضراءم مايقلا ثيدح سلو رفعج موده ما رببخ حتش حرفا امهأب ىرداام
 | ؛نيريكتملل هجوما 'ديعألا اذه نال رانا ما ثعقم اويخلف انابق نال هل'لتعا نأ" ود
 | نايفس ىلا تنب ةيبح ما ةشيخلانم مهعم مدق نم ةلج نم ناكو هل ماّهال نا بضغي نملو

 | هللادبع اهجوز عم ةشلا ىلا رجاه نم تناك ةببح ما نا كلذو مالسلا هيلع ىنلا جوز

 | اتاراو اهمالسا ىلع ىه تشو كلذ ىلع تام ورصنمو كانه مالسالا نع ديراف شحج نب

 مالسلاهللع لسراف اهجوزتي هللالوشونأب تملعفأ نينمؤملا ما'اي اهل لوم الثاق ناك ماتا

 | هنم اهجوزيل انمؤم ناكو ةشبحلا كلم فيفختلاب ىئاجنلا ىلا عبس ةنس حاتتفا مرح لاف |
 رضخا رْعلا ناك رببخ هللالوسر مدق املو راند ةئامعبرا اهقدصاو اهجوزف مالسلا هيلع

 | ءاملا اهل اود رب لاقف هللالوسر ىلا كلذ اوكشف ىحلا مهتاصأف هلكانم ةباحصلا ثكأف

 | اولعفف هلع ّللامما اورك ذاو رجفلا ىناذا نيب مكبلع هنم اوبص مث برقلاف ىا نانشلاف

 | ىت> نيتدعابتم نيترجش ىلا صأف زرب#ب نا مالسلا هيلع دارا ةوزغلاهذهىفو مهنع تبهذف '
 ةاشلا نم هلكا ناك ربيخىفو اهناكم ىلا ةدحاو لك تقلطناف ماق مث امهرتتساف اتعمتجا ٌْ

 فتكلاو نععارذلا ىف ترثك او امسح ىم ىخا ثراحلا ةئبا تئيز نا كلذو ةمومسملا |

 هل امدهاو ىذالانم دعبا امنوكلا فتكلاو عارذلا بحم ناك مالسلا هيلع هنا تفرع امل



 هللاىلص هللا لور باصاو تعم حلصلا لبق تمنغ ىتلا مئانغااب سما مالسلا هيلع ىلا نا

 بو اون اةليللا كالت تابو سوماقلا ىفاكربيخ برق عضومءايرصلاو د وعلا ىفءابرصلا لزم ىف هللالومر ا

 ذئنيحف مهروبق شبنيو برعلا ضراب ةسينك لكنمد,لل كلذ اولعف نل ديزب مهل فلل

 <6©: +١ ة#ج نورشعلاو سداسلاءزجلا

 | ةييثكلانوص>اورصاح مث هللاهحتفىتح اديدش الاتق اولئاقف قشأا ىنصح نم ىناثلا نصحلا
 مظعا ناكو ةلمهملا نيسلا مشب ملالسو حييط لازم نش طفلا نؤسحا ةنالثا ئو

 ىلع ديىلع هللادحتف مث ةلل نيريشع نوماسملا هرصاح اعينم ناكو صومقلا رييخ نوصح

 ادع حسيطولا اع ىلا نوئللملا !كرنازور اهنقإ'هللا ور ةيالغ ١ تيرا هلهاو [ قع هللا ىو

 ىلعاوثكمو ربخ نوصحرخ املالسو دوماا نه لجر نرام نب حطوا ماب ىمس ةلمهملا

 اولأس كالهلاب وسأل اءهلها نالاحاص احتف نانسحلا ناذهو امون رشع ةعبرا امه راصح

 رببخ ند قروي مهأ ةيارانلا' كارزوإ ةلقاقملا ءامد نقح ىلع حلصلا مالسلاهيلع هللا لوسر

 اودجوو هيلع مههلاصفهزهظ ىلعدحاو بوثثالا مههادحا بحصيال ناو معزا رذن اهضراو
 اماه ةيبررع سوقةئامسحو عر فلاو فيس ةئامعب راو عرد ةئام نيروك ذملا نينصحلا ىف

 لهالا مالسلاهيلع لسراو ارغصم قيقحلا ىبا ةنازخلا ىفام هو ةميقلا ةيلاغرخا ءايغاؤ

 ىلع مالسلاهيلع هعم اوحلاصتف مهفوخو مالسالاىلا مهوعد. ربي ةيرق ةكرت ىو كدف
 اوملاصت ليقو هللا لوسر كلذ لعفف لاومالانيبو هلم نولخمو مهباخمو مغ ءاهد نوح نأ

 لوالا كدف ناكو رخ الا فصلا هللا لوسراو ضرالايف فصناا مهل نوكي نأ ىلع ههم

 دوءوامم قفاس مالسلا هيلع ناكو ةلئاقع ذخ ؤآمل هلال اهفصن هلثاك ىناثلا ىلعو هللا لوسرل

 هنعللاوضر ركبونا ىلوو مالسلا هيلع تاماملو مهميا اهله جوزيو مئاه ىتريغص ىلع اهنم
 مالسلاةءلعونا اهل ىورورأف اهلاهفصتوا كدف لمح نا امنع هللاىضر ةمطاف.هنلأس ةفالخلا

 مثنيملسملا ىلع ا ىا ةقددص ءانكرتؤم نيثروم نوكنالىا ثرونال ءايبالا:رشاعم انأ لاق

 ىسو٠ىخا نارمتنب نوره طبسنمبطخلا ننىح مهكلم تنب ةرفص اهنم ايايس مو هيلع

 املخدو نمسو طقاو رك سيلا عطن ىفاسيح اهنعلو للءجو هللا لوسر كلذ ناكف اهر ىف

 ىأرفهللا لوسر حبصإ ىتح هّنق لوح فوطنو هس رحم هس احشوتم هن هللاوضر ىراصنالا

 اهاباتلتق ةأرملا هذه نم كيلع تفخ هللا لؤسراي لاق بوبا ىلا كلام لاقف بونا ىلا ناكم |

 ابا طظفحا مهللا مالسلا هياع لامقف كظفحا تبف ةياماحم د4 يع و اهموقو اهجوزو

 مورلانا ىتح ةوعدلا هذه بودا ابا ىللاعت هللا سرك هللاهمحر ىليهسلا لاق ىنظفح تاباك وبا

 ةييطناطسقلا اوخاباملف نيس ة.سةيواعم نب ديزي عما نغ هناف نوم دقه دويستلو هربق س رحتتل

 نمريك هلا مه وربخأف مهمأش نع مورلا مملأف هوافد افاسم اودجم ملاذا تح هباوشمو
 | هماظعق ر>فكدعب هشيأب نا تاما كاسرا نم قمحاو كقمح ا امدي زي تلاقف ةباحصلاندملسملاراكا

 تام رابخالا ةضور بحاص لاقو اوعاطتسا ام هنسرحبلو هربق نمركيل موش هل اوفاح
 نس موس سس ---ِ 93 ب 5 8 0 -_ ب مسسل - أ 2 باع تم

 وا



 ا ووصل ل لاا
 ىار حبصلا تقو ناكو ربيخ ىلع فرشا الو اهنع هللا وضر ةملس ما هناسن نم مالسلاهيلع

 سشجلا ىاسيملاو دمحم اولاق ةريكلا ففقلاىهو مهلتاكمو مهحاسم اوجرخ دقو اهلامع

 ' ناحانملا اهو ةرسيملاو ةئميملاو ةقاسلاو ةمدقملا ماسقا ةسمخ هنال سيما هل لبق هعم ميظعلا

 ناكو مهوزغيهللا لوسر نا نونظيال اوناكو ممنوصحملا ابره لامعلا ىا اوريداو بلقلاو
 موق ةحاسب انلزت اذا انا رببخ تبرخ ربك ! هللا مالسلاهيلع لاقف لتاقم فالآ ةرشع اه

 مهودح نمأدتاو ده مكل لح ف ىلاعتهل وقد قطن كىجولاب هلاق اعاو نيرذنلا حابص ءامق

 مالسلا هيلع كم مطقلا نع مهاب ملةلخت ةئامعبرا اوعطقف اهل مطَش صاو ةاطنلا نود

 ةيارلا نيطع ال لاقمت حتش ةيارلا هلوطعانم عجرب مف ةاطللا نوصح لها لتاَش مايا ةعبس |

 ضعبو رمعو ركبونا اهلواطتق هيدي ىلع هللا حتش هتابحمو هلوسروهللا بحن لجر ىلا ادغ

 ةيارلاءاطعأ مه يع ىف لفتفدمرهبو هنعدهللا ىخر اياَع مالسلا هيلع اعدف شيرق نه ةباحصلا

 لوسراب مهلتاقا مالعىلع لاقف د'وسلاب هللا لوسردمم هللاالاهلاال اهيف بوتكمءاضيب تناكو
 مهلاوماو مهءامد اونقحدقف كلذاولءفاذاف هللا لوسرىباو هللاالاهلاال نا اودههشي نا لاق هللا

 ن اللاقو نصحلا ىلا ههجوو هطسويف راقفلااذ هفيسدشو ديدحلا هعرد مالسلا هيلع هسلأو

 ىناهب قدصت ىتلا ةيفألا لبالا نه ىا عتلارح نم كلريخ ادحاو الجر كب هللا ىده

 وحا ثراخلا نصحلات حن اهزكر يحن لورهم هبارلاب هنع هللا ىضر ىلع جرخف هللا ليس |

 نصحلا ىلا دوهملا مزهناو ىلع هلتقف ابراضتف ةءاحشلاب افورعم ناكو بجسم
 كيراو شردود> نوخزا دهد 5 كنحدزاس باقع نك هوعص

 لوشيو زجنرب وهو دوهبلا ديس بحرم هيلا جذؤخأم

 لاقو هنعهللا ضر ىلع رجم راو ناسر فلا رهقو ةعاحشلاب فورعم حالسلامان ىا ظ

 هروسق ثيلو ماجا ماغرض © هردي> ىىا ىنتمس ىذلاابا ٍ

 لزب لفهسفت نع هب سرتتف نصحلادنع ناكاباب ىلع لوانتف هدب نم ةطيرلا حررطف اياع برضو |

 قلاوةاطنلا نودح نم معا نصح وهو ندا هيلع هللامتفو اح ص لق ىح لتاشإ هدب ىف ا

 ثيح ىلع ةعاحش ناس هفو ةيسدقلا ةوقلاب كالذو اريش نينا هرهظ ارو هدب ن» بالا ْ

 ليقام ملو م.دعش دعل اعيحش لتق /

 كنج نيبورزاب شيب دلزفج ٠0 كنجي سورخ دوب رطاش هاجرك
 كاي فام دز تفشؤم كلنا, يأ شوم نتفرك ردت س ريش هنرك

 نيمو هن رصاح ىلعاوماقأف ةاطنلا ن وصح نه بصعلا نصح ىلا معان نصح نم مالسلا هيلع لقسم

 محشلاو تيزلاو رعلاو نمسلا ريعشلاك هنماماعط كلا نصح ري.#ءامو هللا هحبتو ىح

 ١ اوعطقف ةاطنلا نرصح رخا وهو َةِلَش نطصحوهو ةلق نصح ىلا اولقامت عاتملاو ةيشاملاو

 | وهوءاربلا نصحاو رصاحمث هنوصح نم لوالا نصحلا وحتفف رسكلا نم ةغللا لها دنع

 ( نحل ) ظ



 هه ١ ل١ + نورشعأاو سداسلا ءزجلا

 | ىضملاب ريعتلاو ةدهاشملا ةرضاحلا ةلزنم مناغملا ليزعت هذه ةراشالف بينلا نع رابخالا نم

 ىا نيلعفل هلا دحا نم ةفوذحم ىرخا ةلع ىلع فطع 7 نينمؤملل أ نوكتلإو 9 ّوحتلل
 أ 0 2 3 00 : 1 1 :
 ا ام نوفرعي نينغؤملل ةرنإ نوكتلو اهومنتغتل مكدع نانلا ىدبإ كفك واوده مل لجيمو

 ا و ةكم حتف و مكانغلا نم نك ةسدحلا نه هعوجر دنع معايا هدعو ىف لوسرلا قدص

 | فوذحمع ةقلعتم ماللان وكت نا ىلع ةيضارتعاور واول نوكج نا زوو مارا دحسملا لوحخد

 | ةي الاكلتب 6 مكيدب و ف فكلاو ليجعتلا نم لمفام لمف مهل ةبا نوكتلو ىارخؤم

 ا نورذب امو نوتات ام لك ىف هيلع لكوتلاو ىلاعت هللا لضف ةقثلا وه ## اهقتسم اطارص ب

 مكل بجيتسا ىتوعدا هلو ةريثكلا مناغملا نم هدابع هللا دعو ام ىلا ةراشا ةيب الا ىفو
 ' ةلحعم هل ىهف ايندلا هتمه تناك نش هتمهولع و هرظن حمطم ب_-خ اهذخاي دحاو لكف
 اهيرو .نتنانلا| ظنح نم «تنضنر هلف اة/رؤب الا عتمه تناك نمو قالخ نم ةرخب الا هلزقاو

 | ىلاعت لاق م ةلجلا لها نم اونوكيل نينمؤملا نع سفنلا تاوهش ىعاود ىدبا هللا فكي
 طاف تا وهشلا اوعبس ال مهسفنا ىلا مهلكو وأو ىوأملا ىه ةنخلا ناف اوهلا 5ع ء.ةريفتلا_ ىو |

 نينم ٌؤملل ةبآ سفنلا تاوهشو امدلا كرت ىو تاووشلاب رانلا تقلا مهدعجلا تاكرد ا

 ْ ةيونر ةرضح ىلا مقت ةتملا طارصلا اذه ىلع نولصصي و ضعب ىدهم مهضعل ىدتم ثيح

 ( ىدعس خسشلا لاق) |

 تفايدزك .تلظ.:تاداعن نقلك, ناهي م! 6 تفاتشربابب نادوم كيناو

 ىمر ىكناحلاص رددكمتادن ٠ ىسخويد لابسدوت 7

 تسازمغسا عرش هداج ربك 3 تعا تعافشار يك ان ا

 | نزوىلعوه نويعلاناسناىف لاقو سوماقلاىفام ىلع ةئيدملابرق فورعم نص> ربيخ نامت
 همسات يمس , ىذلا ترثيوخا:وجوريبخ هكلاق اهلزن, قيلامعلا نم :لجر. مساي .تيمس نفعج |
 نوصحلا ىلع اهلاهشال رايخاهل ليقمم نمو نصحلادوهيلا نا اب ربي ضعب مالك ىفو ةنيدملا |

 | درب ةينامث ةفررشلا ةنيدملا نيبواهنيب ريثك لخمو عرازمو نوصح تاذ ةريبك ةئيدم ىهو |

 ١ تاعاسلاب ةدحاوةعاس نيليم لكو ريقفلا ل وش ه٠لايما ةثالث خس رف لكو خسارف ةعبرا ديربلاو

 | نيعبراوىنامتدربلا ةيناقلا نوكتفةدحاوةعاس ىهو نالمابقىلا ةنيدملا نمدع هنال ةموجنلا |

 مالسلاهيلععجراملو ىبننا اليم ريشع انئاو ناخسرفديربلا سوماقلا ىفوتاعاسلا كلتتةعاس |

 دقوربيخ ىلا جرخ مث بس ةنس نم مرحلاضعبو ةجحلاىذ َةَش ىاا روش ماقا* ةيبب دحلا نم
 اوجرلةيدحخلا ةوئيغىفهنع نوفلخلا.ءاجواهعم نوزغي.ةديدحلادهش نم هلوح نم رفلتسا |

 ىا الف ةمينغلا اما داهملاىف نيبغار الا ىبم اوجرُمغال مالسلاهيلع لاقف ةمينغلا ءاجر هعم

 نمالو فيعضلا جرخم ال هنااضيا ىعاو هب ىيدانف كلذ ىدانيايدانم ىمامأش اهنم نوطعنال
 تاشهذخف تقدناف هعرصف هب كا لمخإ نفنف سصمالا اذه فلاخ عمم ناب قخي عض بك مدل أ

 هعم رخو انالث اعلا لحال ةنإلا سانلاىف ىدانبنأ هنعهللا ىضر الالب ماللاهيلع ىماف

 أ



 فلا ةزوس ه©ه© ٠+ هج

 | نوعرق لاقو مدقلا هءاتكىف انل ىلامت 001 لك نؤعرف وق ةوخأم حارتم رفك |

 | داسفلا نضرالا ف رهظي ناوا مكس د لدي نا فاخا ىلا هبر عديلو ىسوم لتقا ىنووذ
 ىهتنا ةماعلا ىلع لالضاا فوخ وهو موهّؤملا مالا لجانه مغنتشلا اذ زوج نقكلو

 عابنا وه حصل ىذلانا هنع هللا ىضر رمح هلعفام نيبو اذه نيب قالا ريقفلالوشإ .٠

 داوميلب نمي هنا نم تقرع امل كنوعيابب ىلع فطع #1 ممولق ىفام لعق ف مخولاال نظلا
 صالخاالاو قدصلا نه معولقىف ع ىلاعت هملع ىلع بتريم مع ىلاعت هاضرناف ىحر ىلعال

 مهملع نا هديبع ملعو قحلا ملع نيب قرذلان م نا مهضعب لاق مالسلا هيلع هل مهعيابم دنع

 قلخلا دوحو لقناكف ىل اعل ودك منع اماو ممروص لودحو مروهظ دعب الا مهل كيم

 فاطع نياع ةنلكسلا لزناهاج تيل 1 قدا يع مسكرا هز يواك هعك لج دعو

 لق حلصلاب ليقو مهبواق ىلع طبراب سفللا نوكسو ةنيث أمطلا مهلع لزنأف ىا ىضر ىلع
 | ءاضرزال دبالاىلا هاضر قسو مدقلا لع قباسو لزالا ف مهنع هللاوضر هس !نعىف ىلقنلا

 | ناصعلاو ةءاطلاب الونامزلاو تقولاب الوناندحخلا ريغتب :ريغتتال ةيدنالا ةبقابلا ةلزالا هتفص

 ا ؟تاوبنتلاو .ةيزيشلاب الو تالأزلاب مجرد نا نوطتقسيال ديالاىلا نوقاب هتنئافطصاىف. مهاذاف
 | نيفصت. اوراصو دعبلا لها توعت مهبلاع ىرخمال هتباعرب نوسورحم ىضرلا لها“نال

 ظ هلوش مهولق ىف سنالا راونا فذق دعب دعب اذهو مهنَع ىضر أك هنع اوضرف هاضر فصوب

 | نيقيلاوىضرلا ماقمىلا مهلصواو مهاضراف مهنع هللاىضر ءاطع نبالاق مهيلع ةنبك ةنيكسلا لزأأف
 ناف 0 2 4002 4لا مهولق نامت ماع هتنيكس ل ا

 0 ليقدفو ا ةياناالا وبول ف ةفاراتلا هتكادالا نكل رشلاو

 | نع ف ارصنا بغ ربيخ حتف وهو ه6 ابرق احتف © ةراعتسالا ىلع غبامت هكبنأف وح

 | راحشاو راقع تاذ تناكو ريبخ متاغم مهانإو ىا و انودخاي ةريمل ؟ بز جسياملا

 | دك امكح ف ا تمسقف مهندلب حتف عم دوهلا نه اود

 رفظلاب مهل مكح مث هما ىف كح خرشلا نا لاقو هاياضقو هفاكح ىف كلتا ىضتقمل انعام

 | نينمؤملا ىلع هئيضام ع 4 ةريثك منافم هللا دعو هج ةعرهلاو نسلاب رببخ لهالو ةميثغلاو
 | نكل ةردقملا امتاقواىف و اهوذخأت نذرك- تنمرنغ« قلك لاما ةاافآلا وب ةحانعلا مذن ل

 | ىا * مكنع سانلا ىديا فكو إف رييخ مئانغ ىتا 6 هذه مكل لجمف ف اهنم دحاو ا
 | فذقف مهمرصنل اًواج ثيح نافطعو دسا ىب نه مهافلحو افل ازوعب- مهو رببخ لها دبا

 ١ فلل اناف رصنال دهاعملاوهو فيلح عمح ةلمهملا ءاحلاب ءافلحلاو اوصكنتف بعرلا مهمولقىف هللا |

 هاك اا اماتل كامارو ةسرافلابو حلصلاب 37 لحا ىدنا ليقو م وقلا نيب دهعلا

 ةكتودام ناك كل طتس و ضيف اعام ضو :لرتالاب مهلك ليفكلا تادرفملا ف كانو اكد

 وس ودرج ناك هجو ىا ىلع عفدلاب فكلا فروعت و ففكلاب

 | طال رعاك د م ساو ناك نا , قبلا اعشخت لاق هرصب ضبق نمل فوفكم



 < 4 هج نو رشعلاو سداسلا ءزجلا

 اب تزول) لكلا ةءاجيرممر فزت _نيتر ذلس يوغي :ىنمع رونا اهلا :«وذةتوملا لغة عوووأ
 رارفلا مدع ريقفلا لوَش ٠ رشال اولقو نورخا هعيابو لتس ملام كيدي نيب مهاتاَق لازنال

 باحسا ةمالع ناكو دسوك ةرحشلا بامسا ار باكا ناو ضراعت الف توملا مزلتسيال |

 تفاخر نا وهبة قنلا ةزوش احا لي ىرعسلا اناا انت نوقف -نانتاوعلا افك هيالوَسَر

 ' ديداشكب ناممأ ىأهغ ردات ىلاعت قح زا دمآ نامرف لوسراب دف ركب كعب بيع:كقيوا

 /قابرقما اراك ,تاغاشاىر رطب, دما, :نامالق [دخ اؤاو ا ديدززك ياءاظن «كلف(ٌةوزذبزا ناكتش فو |

 ناهي ركام نتج ةلكر ىولغاو مالت ةةاز1 ع |هويب ذا كه وازك | نةار دك( قطن كلالقا |

 هتخيا رنا اون لولو طر كيم 50. ةئايشلا ى رار لاقرب تلق و,واذو زا نقيل كورولا كلن عج رنتي طديركو الذم |
 نابساازافايتدوزر كابا ىاح كال لاخ ريع .ةطاكزا [ءاجناو نؤخازا» بايع

 ناتفخو عرد ناري هطرق ىاجحي ٠ غينو هنشد لك ةتسد ىاجي

 | تما رد ناشيازا ار عرسه تمابق ردو مدونشخ ناشيا زا نم هك نابرقم ىا ديشاب هاوك
 51 قع ؤمزع وزواج رخاااانادهع :قيزاوبفندرك# دوتشعي نءزا كهذا تغافشل نادنجأ كح
 ا
 ناهار نمؤم قاب نم دوب قفاوم تعيس نابل ؤيفازد نالقيا_عصاب لدبو دوئشل تعب نا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاق ةعيابملا كلت دنعو ٠ مداد ارئ انمؤم نبا هك مهد تعلخ
 | مالبلا عيلع رضخحلا ةايح مدع ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو ضرالا لها ريخ مويلا منا سس

 هنوبن توبث ىلع ةحضشاولا ةلدالا تماق دقو هنم لضفا ىبلا ريغ نؤكيل نإ غذا هلال تْيبَح

 امملع ىسع ة 5 ةيضقنم رضا ةو ريقفأ | لوش ٠ هللادمحر رح نبا ظفاحلا لاق اك

 ىنا ناكول مالسلا ءءلع لاق اك هتماو مالتسلا هيلع هعايشانه نوكي هتايح ريدقت ىلعف مالسلا |

 رخاىف هلوزت دنعو مالسلا هيلع هباهتانم ىسع نا تبثو ىعابناالا هعسو امل ايح ىموم
 | دحاهفرعي مل ناو ةعيارملا كلتىف باحصالا نيب زضخلا روضحم تلق ناف هتمانه نوكي نآمزلا |!

 ضعبذا هحو لكنمهيلع باحالا ناحجر مزليالف روضخلا مدعي تاق ناو ىهاظ ىماالاف .

 | اهدنع تعقو ىتا ةرحعشلا كلت تراص نويعلا ناسناىف لاق ه>ون٠ لوضفم لّصاف وه نم

 اسان نا هتفالخ نامز ىف هنع هللاوضرباطخلا نب رم غلبو ناوضرلا ةرحش اهل لاش ةعيبلا |

 ىسنلا مامالا ىورو ىهتنا ةعدللا روهظفوخ تعطقف اهل صاو مهدعوتف اهدنع نولصي |

 قيفوتلا نكع ةيقفلا لوا تلهذ اناا ورد يف لباقنم مهيلع تيمح ا ما ريسيتلا ىف هللاهمحر |

 ةعيبلا ةرحش ىه اهنا نظ ىلع ة ةرحشتحم نولصي اويهذ مهيلع تيمح امل مهاب نتاورلا نيب

 | نئنراو رغملا) نضمب !لاوق اما وبل انلا ننال, ررؤتلابتفشكك فو. اهعظشي هنع هلاىشو نع عاف
 ةنوعملاو ةكربلا اوسع و هربق اومظعو ءايلوالا نم ايلواو دّقتعا اذا ماوعلا ىلع فاخت انناب |

 ىلاعت هللاب نوكرشيو نورفكيف هللا عم دوجولاىف رثؤت ءايلوالانأ داقتعا مهكردي نا هنم |
 اهنع روتسلا ليزتو الع ةعوضوملا تايانبلا عفرتو ءايلوالا روبق مدهنو كلذنع مهابننف

 نيرثؤم اوناكول ءايلوالا ءالّؤهنا نولهالا ماوعلا لعت تح ارهاظ ءالوالل ةناهالا لعجمو

 عينصلا اذهنا معاف مهعم اهلمفنىتلا ةناهالاءذه مهسفنا نع اومفدل ملاعت هللا عم دوجولاف

 معو



 0بييسدسبببباباجحع٠ب ب

 تير ةرس'سدق ىزاريشلا .هللادبع وبا هتقوىف ع اشملا دخوا'لاو. اك اعلأ يافع

 عجر مث كلف هللاىملا اًهيرط هفرع ن٠ لو وهو مانملا ىف ملسؤ هيلع هللاىلص هللالوسر |

 نه اينذ مظعا ةقرطلا ديم اولَو دقو نيملاعلا نم ادحا هي.بذعي مل باذعب هللايذع هنع |

 روذعم وهو ىرسلا نيعلاب اهلا ريشا ىتلا ايندلاالو ىنعلا نيعلاب اهلا ريشا ىتلا ةرخالاال |

 نارين تاوطس ةدشل .هلك ارثكي هناف تافصلا رسكو ةبنهلا ماقمىف ناك اذا اهمارارطضاالا |

 لبق اك اضيا قشعلاب ىواديف هضرما قشعلا نال ةبحلاو قشعلا ليبقنه نوكتت
 وحاب نقاب راشن [قوادتتباكا ١ اهتهوأ باولهلاةرمأ فاق وتل نق تيوتا

 ىنؤت نأ بحي اك هصخر ىتؤت نا بحب هللازاف ةدهاجملاف رذع هل ناك نم مهضعب لاو

 نيرشعو ةربضح-و ةئاهض-و افلأ لدو حبحمصلا ىلع ةنكوأو افلأ اوناكو محياه نأش د

 بجح عافتراب لاعفالا هيلع تلجن نف ران الا و ناوك الاب لاعفالاو لاعفالاب تافصلاو |
 هيلع تلجن نمو ٍلسو ىضر لاعفالاب جم عافتراب تافصلا هيلع تلجننمو لكون نا وكلا |

 ةقررعملا بابل نم هناف كلذ لعافكنم كب ذوعاو كطخسنم كاضرب ذوعاو كئاقعنم كوفعب |
 تحنو امتروص راصحتسال عرافملا ةغمصصو ىضرإ بوصم ةرحشلا تحن كنوعياسذا ف ١

 ناليع ما ىأ ةرمس انه ةرحشلاب دارملاو قاس هلام تبنلا نم رجشلاو هن قتاعتم ةرجشلا |

 اورشب الو اثيرق اولتاشب نأ ىلع مهتعيابم ناكو ةردس ليقو زاجحلا ىداوبىف ةريثك ىهو
 © عسام  خ#  ناببلا حود )

 | هسفن عوجمال ققحلا نا رابكلا ضعب لاق اك ةيهافرلا ىف: لوخدلاو صخرلا لامعتسالب |

 | قاحلا دصق ىلع ادمع للّهدق نكلو نيب رقملا ةلا- ىهو اهدوبشو ةمظعلاب هبلقىف قئاقحلا |

 | ىلا لصونم وهو ىتيتملا برعالاىلاو ىهتنا كلاسلاب عمتجم كلذب وهف هللاب سنالا هلهأت |

 | هالا لطعتف ديقتلاو ةدشالا لح ر ىلع قالطالاو ةدحولا فوسسب برضف ةدهاشملا لزنم |

 | اضيا نبدهاجملا ماقم ىلا لزج الففأ مهل جرحالف نودهاشملا دارفالا مهو كانه دعاقتف ءانفلاب ْ

 | ريسال نمو هلريسال هل بدذمال نم ناف هل بهذم النه ىفوصلا مهلوق رس فرعي انهن هو

 | اذا روذعم وهو ةبحلاو ىثعلا همتسسا ىذلاوهو ىققحلا ضيرملا ىلاو ةلا هل مزليال هل

 اضيا هناوادم ناف تانسحتسملا ىلا رظنلاو ببطلا لامعتساو عامسلا لثم تاحاعلوالل اتا ||

 | ىرجتام هركيالنا هللانعدبعلا'ىضر ه# نينمؤملا نعهللاىضر دقل هه كلذ فرعف همثا نع |

 | نكد نذلا مو .هيبن نعت ايهتنضءرخالا لع وع هاتان لوح ةنلقلا قعر مسا سر وأ هواتف«

 |: ىضرلا نال ناوضزلا ةعسد تيس ةزانكملا] قضي «لاقتوأ نا وتشؤلا | ةسح :تياليرزةيةهلا هانم

 ا تافصلان ةحتح ةيلعلا تاذلانا كلذو تافصلا ءانف لاك وهو ىىلاعت هيداراىف ةدارالا ءانف

 | اًثراقو لمفام العاف .اقلطم ادحوم راضف ةدحاولا ىف ىف:تافضلا .سحفاشكتاب ثاذلا |

 | مدقم تافصلا ديخوتو تافصلا ديخو# ىلع مدقم لاعفالاد.>وتف ءدوهش اذه مادام ًارفام
 | ذوعاو هدوحسيىف هلوش ملسو هيلع هللا ىلص راشا ثالثلا بتارملا هذهىلاو تاذلادن> ون ىلع

 عتفلاةرو- < ا

 ظ
 | هتافام ناف ةظحل هنع ضرعا مث ةنس فلأ هللا ىلع قيدص لبق اول دينْلا لاقو ةعيرشلا دم |
 أ هللاريغ ئردال نم. وهو ققحلا ىمالا ىلا هزاكشا ةياالا ىف مهضعب لاؤو هلان امم تكا |



 هه ١ ع نؤرشما]و سداسلاءزجلا

 نادنر برع ( ظفاحلا لاف ) ضعبلاب صعبلا محريو قلاخلا باب نع مهعاطقنا ببس ةد>ولاو
 مكينرك | نه ٠ تشون دنه اوخنوت رب ناركد ءانك هك تشرم٠ هزيك اي دهاز ىا نكم
 ةَفاسزا نكم مديماان ٠ تشك كراك تقام دورد نأ ىدكسه ٠ شاب اددوخ وربوت ديركو
 نارد ةكناز نكم هيكل: لمعر ٠ تدز كت سبوخ هكمدرب سب هكى اد هجوت.٠ لزا فلعل
 ةيفاخجتلا ضوفتلا نإ ولا ةزاشإةياالا وردد تش وندجا تماح عنص ماف ىناددجوت ٠ لزا زور
 داهطلاوا هللا لسيف داهجلا ىلا تعدول لفاولا و ٍضْن ارفاانه تادابعلا و تاءاطلا نع
 امندلا كرتو ىوهلا نع سفلا ىهنب مهولئاغ ايندلاو ناطيشلا و سفنلا داهج وهو ربك الا
 تاداععلاو تاءاطلا نع اوضرعاناو نسحلار جالا او.جوتسا دقف اوعاطاو اوباجا ناف اهشيزو
 ىلع دعو امل 6# ىمعالا ىلع سيل © رجالا زرايتملا فدعا نواب مل ١ .نادعب هللا مس ذي
 © جرحه رصبلا دقاف وهو ىمعالا ىلع سيل لاقف نيروذعملاو ءافعضلا نع ج رلا ىف فاختلا
 فيتكتلاو هدصق نه ىلع عمال حانحلا صوصقملا اعل اكاهال وزغلا نع فلخالا ف ملا

 امهسام قيض هنم روصتو رحشلاك 'ىثلا عمت جارحلاو جرحا لصا و ةعاطتسالا ىلع رودي

 ىدحا ةمزاللا ةللانم هبا # ج رح ب سعالا ىلعالو 8 ج رح مثاللو جرح قرضلل ليقف
 جسعالاو داهملاب فيكف ءوضولايف امهاسغ نالجرهل سيإ نمت طةسدقو امملكوا نيلجرلا
 راصاذا حرفك ج سعو طوبه دعب دوعصيف بهاذ ج سعالا نال جورعلانم ٠ كنل ةيسرافلاب

 هباصاو ىقترا لخدك ج ىعو ج ىع ثاذ اهتقلخىف اهنوكل ءاجسع عبضاللقو 4لةقلخ كلذ
 ةقلخلاريغىف ثاثيوا ةقلخي كلذ سيلو دوعص ىف بهاذلا ىا جراعلا ىشه ىشف هياجرىف 'ىش
 فئاوطلا نهلك نع ج را ىفن ىفوهب ةوقال هنال جرح ضإرملا ىلعالو 8 سوماقلا ىفاك
 © هلوسرو هللا عطر #» ةكلهو «نءد» ةطذرلا رداد عيسوت و مه يصاب ءاندعا دب م ةدودعملا

 «راهنالاا هت ندىرجت تانجولخدي ف ةيئالعلاو رسلا ىف ىهاولاو سماوالا نه رك ذ امف ىا
 لي اهناف: نإ وف ىلامقا قدا نيب ى كنتي وقسم اهمال اة ةئللا :تيمتسا انعم رلابكلا] قضي“ لاق
 ترفف اهرتس كينيع نع عفرو كتوهش نع كبح كناذ كيري نأ دارا اذاو سفنالا تاووش
 كينيا لع فاعلا تنافر كنماز ك2 ناحملا و.فيارا .تيأروال ههنا تنا,و. كلن نغ
 دنك ضارععا هكرهو ةيسرافلاب و ةعءاطلا نع  لوتب نءو #8 كل_سفن ةقيقح فرعاف
 هك كاندرد ىلاذع ةيسرافلاب و ءردق رداقبال © اعل ا اباذع هبذعي 8 لوسر و ادخ نامرف زا
 تفلاخمي هج ت.نامرح باذع نآ و دو-كن ىضةنم نا ملاودد ركن عطقنم نادرد
 ٠ دنامدهاو> مورحم تعاذد تداعس زا لوسر ”ىلامرفانبو رود>ههاقا تلود زا اد سما

 ٠ تسين نامرح ٍباذع نوج ملا وزو-س ىودز + باذع جيه ةكمهورحم نثثا زوسم

 ريسلا نع هزجعي علام هل ضيع نم بلطلا بابرا نه راذعالا باحا ىلا ةراشا ةءالا ىفو

 اهف هيلع جس رح الق قاب قحلا ىلا ههجونا و ريسلاىف هتءعر و بلطلاىف هت*و هنم ةمبنمع الب
 ةعاطتسسالا ردّسش ىنءعي هلوسرو هللا عطل ن هو ىلاعت هلوق كالذو هللاىلع هرجا نوكف هب رتعل

 بلطلا دهع ضني و هللانع ضرعي ىنغي لودي نءو راهنالا ام ن٠ ىرجم تانج هلخدي
 هياذملا



 حتفلاةروص ه©#إ حا #ع

 ديدش ساب ىلوا موهدار ١١ ناىنعإم مالسالاب ىهنذباك ةيز ركاب مهلاتق ىم ديف برعا|نم ناك رسشملاو

 ادعنم نا ىلع ءانب مجعلاوا برعلا ىكرمشم اوناك ءاوس 5 و نودترملا مه

 | اوملسي نأ ىلا اولتقب نأ مهفمكحلا سيل سوجلاو باتكلا لها مهو نيتروك ذملا نيتفئاطلا
 | لب هب زذلا مهن. ىلشتال هناف مجعلاو برعلا ىرشم و نيدئرملا فال ةيزطلا مهنم لقت لب

 لش مجعلا اوكرششف هلادحر ةفزح ىلا دنع اماو ىفاشلادئعااذهو اوملسي ىح نواناغ

 | فيسلاوا مالسالاالا مهنم لبَشال نيذلاو سوحلاو باستتكلا لهانم لبقتاك ةيزا من
 هللا قدر نكيىلا اةماثثاا ىلع ليل«ةياالا قوه ةتعا ظقف نودئارللاو, ٌتارعل اداوكرشمل اذعاظمأ
 | مدعو دقو ءافاخلانه هريغل ديدشلا سايلا ىلوا لاستق ىلا نيفلخلا ةوعد قفتب ملذا هنع

 ا نوكيهتعاط هللاسحوا ندو ا اوعبطت ناف هلوش هتفلاخحم ىلع مهدعواو هتعاط ىلع باوثلا

 مهو نيئنح لها سألا ىلوأب دارملا نا تيئاذا الا اقح اماما ركبنا نوكف اقحام اما

 هنايحىف تناك مهلاتق ىلا ةوعالانال ركب ىباةهاما ىلع ذئنيح ةرالل ةلالد الف نزاوه و مش

 لاتق ىلا نيوءدم ري ن٠ نيعوم نوفالانوكف ةكم حتق بيقع مهانغ هنال مالسلاهيلع

 سراف مه ليقو ةنسااىح لاق مريخ ةونع هفاع عامالاى أ ماود صخبف ىا نينح لها

 نوكش ةيزاا مم لش سوحم سراف و ىراصت مورلا ناف نداقن نوملسي ىنعمومورلاو

 ناف © مهلاتق ىلا سانلا اعدو مولتاق ىدذلاوه هبال هلع هللاىذر رم ةحاما ىلع اليلد ةءالا

 «هللامكتؤإ9 هورك نأ لاتَه تسامث هدنناوخ هلار ىدك ديرب نامرف ركا سب #« اوعبطت
 # اولوتن ناو 8 ةرخ آلا ىف ةنلاو ايندلاىف ةميئةلاوه# انسح ارجا 8©8ىادخ ارامث دهدب

 ملون هديتك ىعاد رب تشبو دينادرك ىور نك او ةسرافلاب و ةوعدلانء :اوضزعت ىا

 ت0 هنا ماقملا ناسو مكهرج فعاضتل » اعلا اباذع مكب ذعإ 2 ةب دخلا ىف 5 لق ند

 ىلاعت لعل قاف! نع مهنه عجر نم ةبوت لوبق نايب ىلا ةجالاتعد انوعبش نا مهل لاقال

 برأاىف ةوق ىلوا موق ةبراحم ىلا ماللاهيلع هتافو دعب نوعدب مهناوهو ةءالع لودقلا اذهل

 الولف ناحل ارحالا ىطعي 9 هّسون له هناف مم راح و نامزلا كلذ ماما هوعد مه باحا ند

 ةاكزلاءادا نه عتتمادق هناف هلع ةءاعث ةلح ترمتسا مك قافنا | ىلع مهااح رمتسال ناحتمالااذه

 هلعاف ةباحصلا نم دحا هنم ليشهملو لاخلا هيلع رمتساو مالسأ اهيلع ىثلاهنم لش ملواع ىلا م

 ريغش اها بارعالا لاوحا نه ملع و ةءالع هب وتل نيب ماذ ريذتنال هلاح نإةيلعئنم ماع ىلاعت

 روذعم دهجحم وهو ةبلعأ نه لبق دق هلع هللاىذر ناعع نأ مهصعل لاقو ةمالع اهريختل نايف

 اءماع ناملسو دواذ مكح انو ىلاعت هللادنع ماعلاو هصالخا ىلع فقو هلعلو كلذ ىف

 كحول واذ ا ىلاالاب ىعرلا شفنلاو موقلا منغ هيف تشفن ىذلا ثرحلاىف مالسلا

 هلاثماوانه ٠ نيل املعو كا 8 . ١الكو نامل س اهائمهفف ىلاعت هللالاقو 5- كل ماي ناملس

 هماعطالوهسالالو هلا دج ا ىلع اوركستال لطمب لاقبانلا ىفاصن نكي ناو ببصمدهم<م لكنا

 نودباعونومانو نواس مهففهيق وهامو هلاح دحا لكلاوملسو ع رشلاةزاحابالا كلذريغالو

 شاحن الا بدبس راكذالا نو دقف نوةقحمو نورغاتسمو نو>.سمو نودجاسو نودماحو



 دف م. ع ُنورشعلاو سدالاءزجلا

 كام ءانلعجولو ىلاعتلاف د>ج نم ىلع ةجحلا موقنإ مهريغ نمال مهنه مهماا لسرلاة ثم! هدابع
 مهعال كالمهيا اوف رعيال ق> لجر ةزوص ىف لزالا< رشلا ىلا لوسرلان اكول ىنعل الدر هانم

 ىلالصوتلاوههقفلا ب غارلالاقنومهفبالىا  نوهةفالاوناكلب## دس مم مهمل اكلم هوارول

 «الاقالا وو اهقف مهف ىاهقفو ةعيرمشل |ماكحاب ملا معلا نمصخا وهف هع لع

 روما مهغااءوسو طرغملا لهخلاب مهل فدووهو ايندلارومال منطق مع واللق امهفالا ىا

 ةيحمصإ دادزب امنا ماعلا ناماعاو ٠ املع مهلقا ةيق سانلالقا هنع للاىضر ىلع نعو نيدلا

 ديالاف هققل ام دعب هللا مهغدو ماسو هيلع هللاىل» هللالوسر ةبح نع نوقفاثلافاخم اذو هلها

 لاقدقو ةرخ آلاف ةغرلال عمو رهظلاءار و اندلانوكت ىت> نيلماعلاءاملعلا ةسلاجم نم
 فاوطلاىف تيأر لو مهضءبنعو ىطخلا ريك ةلزئمادعب املكف نيسلابول ويلملا اويلطامالسلا هيلع
 نايلار دب لاقفا مولي نع تهتلابتفا العا ادمستم :ق وطيؤهوزاصع هديتاو ةرادلا هده ادقالهك
 تلف ماعلك نودححم الفا لاقف ةثالث وا نيرهثف تلق قيرطلا اذهنومطت 5قىل لاق مت
 ةبحلاو نيبلا لضفلاوههللاو اذه تلق نينس سمح ةريسم لاق تيبلا اذه نيب و مكنيب ودل
 لود أشناو كحضف ةةداصلا

 ه  راتساو بححم هود نهلاخو ء رادلاكب تطش ناو تبوهنهرز

 .٠ داوز هاو نأ تان ا 0 هن رايز نع كسعل كنماعال .

 الور ثيد1لا قون سفنلا لثادردنءوهو فسللا ناظم خم انذلان ا ىلا ةزاشا ةي* الاف و

 لوذبملا لاملا ىلع ةطبفلا عه نأالا كلذريغوا املعوا الام ىلاعت هللاهن ىلع ىا ( اودساحت
 ةعاس نم ىف ديزت ةثااوه شحدتنلا ( اوشءاضالو ) روشنملاه لومعملا ماعلاو هللا ليدس ف

 ضغنلا نوكيناالا ( اوضءامالو )رش ىلع ريغأا ضار4 وه للقو ع ارد كلة.عرالو ا

 ةعدبلانال بهاذملاو ءاوهالاىف اوفلتال اوضغابتال ىنعم ىذابالكلا خيشلالاق هللا ىف |

 ربادتلا ناف اوعطاشال ىا (اورءاسالو) هيلع ضغلا بحول قيرطاانع لال_ضااو ندلاىف

 ةوخالا ةقصواوت اغتالوا قئافااىفاك هنع ضرع هررد هيحابص لجرلا ىلوب ناو عطاقتلا

 (اناوا هللاداع اونوكو) مالسلاهيلع لاقاكو نيلباقته ررسس ىلع اناو>ا ىلاعتلاق مك لباقتلا |

 ها رتارتذد * ملي رسل هيار رديدن قو جايه ٠ درادرداربب ردارب هن ىح ر جيسيه ظفاحلا لاق ا

 ةفاعلاو ةمالسلا هللا لأست ٠ مني ىع ردب هاوخدب همهارت ارسب ٠ رداماب لدجو تكيكتحا|

 فاختلاناف ىرخادعب ةرممهمذل ناونعلا اذهب مهرك ذ ررك ( باسعالان. نيفاخملل لق »
 ىلواه» نورك برب 6 موق ىلا نوعدتس 8 ةعاند ىا: ةءانش مالسااهيلع لوسرلاة بح نع

 ةفيدح اوني مهو ٠ تذءم روزاب ىهورك ةسرافاابو برحخلاىف ةوق ىلوا ىا # ديدش ساب

 نم مه ربع مهوا باذكلا ةءليسم موق ةماعلا لها دارملاو سوماقلا ىقاك ىجحوبا ةنفسكا

 ىلق هنأك فائتسا « نو.لسيوأ مهنواتاقت فه ىلاعت هلوقل نوكرشملاوا هللالوسردعب اودترا
 نيدئرملا ادع نه اما وريغال مال_-الاوا أدبا ةلتاقملا اما نيمالادح١ نوكل بجأف اذا

 نيكرشماو



 حتنلا ةروس هو ١ #ع

 ريع س ًافطا نه نأ ىلإ اشر هال قو ديسرت ىباج شوفع ةباقو زا هل ءزرحو هاقو

 لاح وهو سفنلا ريعس نه وجنو هلق نمؤي تاوهشلا كرتو ركذلاءام اهمتافص ةلعشو هسفن
 قساموهو رحتف بلقلا ىلع: ةلوتسم اهافص ةلعشو هسفن ريعس نوكفالاو هلوسرو هللاب نها نم

 ينذعيو ىججرا ةبذحل ةلباق ةّئمطماهاعجمو ةميمذلا تافصلا نع ابك 3و اق نم فلا

 ءاشي نم بلقل اروفغ هللازاكو هءنهؤي مل مك هبلَغو هيلع سفناا تاذص ءاليتساب ءاشي نم بلق

 هسفنل هم ْوِرو ءاشي نه باق كلم عبو هءاقل ءاشي نم سفن كلم 0 ءاشإ نه نسمه امحر

 طرشالهلبق الف رظ # اه وذخأتل تاغمىلا مقلطلا اذا 8 نور وك ذملا « نوفاخلا لوقيد ©

 قانونهةيلختلا قالطلا لصاو اًماَدَتم صم اذا نالف نال متيهذ ىا متقلطنا و

 ىفلا ىا ةمشلا ىنعع مخه عج مئاغملاو قانو الو دق الب ىا مضيو اقلط سح لاش 3

 مكصخ و اهايا كدعو امسح اهوزوحتا ريبخ متاغم ىلا مكقالطنا دنع نولوةيس ىا

 لدي نيسلاف أش اهنم اويصي ملو حاص ىلع امنه اوفرصن اذا ةكم مئانَغ ن٠ مكناف امع اضوع
 دقو مالكلا اذه حصي فيك لبق ناف ىمه ىهف اهلا وقلطنا متناغم برق اربيخو برقلا ىلع
 اذكو ةشخلا ىرجاه» نه هنع هللاىذر ردعح عم مدق .نه ىطعأ مالا هن هيلع هنأ تدل

 ةيدب دخلا لها لازئتساب كلذ ناك انلق ةيبدحلا رضح نم !وتوكي لو نييرعشالاو نايسودلا

 هعس نه و ةقع نإ ىسوم لاق الل 1 0 ىش نع

 ه اارام ديراذكب « انورذ © قفاا ىدعس ىثاو>ح ف كلذن٠ معاط 2 ام ناكو اولاقام

 * مكعب 2 هيسضام لعد عل ' و همدادتعا هلل هفده و كر ىا ل رد نو معا

 مكاغملا ىف |ون راش نإ * هللامالك اولدس نا نوديرب #3 اهلها لاتق 0 ديتلو ردح ىلا

 ماقاو ا ةسس نم ةحطاىذىف ةسدخان ع عحر مالسل اهياع هياف ةيد دلال عاب امصخ ىلإ

 الاوما ممَءَو اهحتفف ةيددخلادهش نع ريخ 2 - هش ردا لئاواو انش ةنسدملاب

 ريخ مئانَغ ىلاعت هدعو ن٠ رك ذام هللامالكب دارملاف ىلاعت هللاو ما اهسح مهم اهصخف امك

 » لق ٍِ كوس ةونع َْق كلذ ناف ادنا ىبم اور 5 ١ ىلاعت هل وقال ةطاح ةيد دخلا لهال |

 نا ىقفملا ىدعس لاقو ةغلا.ملل ىعلا ىنعه ف ىنأ هءاف انوعشاال ىا » انوعش نإ 0 مهلاط انقا |

 لاقويولقلا صٍس ىلع مهتهوكدوأ ربح ىف انوعش نأ ١ دارااو ىمعلا ديرا اذا امس 2 أ

 ةكرش مكل نوكي نا ريغ نه نيع وطتم الا ريبخ ىلا ريسملاف انوعبتت نا ثيللا وبا |
 فارصنالا دنع ىاه لبةن.ف ىلاعت ىيدخ تسا هتفكنينح مم # هللالاقمكل ذك ه8ةءينغلا ف

 سبل ىا # انئودسحم لب 8 ىهللا اذه عام.دنع نينمؤلل 34 نولوة.سف ٠ ةيد دخان م

 قحّسينمح ةمعنلا لاوز ىنعدسحلا مئازغلا ىف مك داكن نأ اند هللامكح ىبملا كلذ

 رابكلا ضب لاقو دسحب قفاثلاو طغي نمؤملا ىورو اهلازاف .ىى- كلذ نمنوكي امررواهل
 هب هلل | ىلتب | ءالتبا لواناك كلذل و نيسنحلا نيبال دحاولا سنخلا نيب الا ةيئرملا ىلع يلد 1
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 © "م 8+ نورشعلاو سداسلاءزجلا

 لوالا نظلا اما هب دارملا ه دب ناك ديد رب ناكو «# ءوسلا نظ متظو وو مهم نيلام ريغ

 اموا هسفن ىلع ”ىشلا فطعنم وهفالاو ءوسلاب هيلع ليحستلاو خسوتلا ديدشتل ريركذلاو

 مزالاناف مالسلاهيلع هتلاسر ةحصلامدعب نافلا امام نمىتلا ةدسافلا نونظلانم هريغو همعي
 متتكو © داركتلا مزايال متمعتلا !ذهف لاصئتسالانم رك ذام هركف لوح موحال اهتحصب

 ىنمي راب نم رئاب عج هنا ىلع هباقعو هطخس نيبجوتسم هللادنع .نيكلاه ىا ه5 اروب اموق
 مكبولقو مكسسفناىف نيدساف وا جاتالا ةثيدلا ليخلاو لبالانم ىهو ذوعو ذئامك كله

 كله نم كلهلاك رابن ٠ ردصم رولا ليقوتاغللا ضعي فدسافلا روبلاناف مكيف ريخال مكناينو
 ىوروب موق ورون لجر لاقيف ثنؤملاو ركذملاو ماو دحاولا هب فصو اذلو ىتعمو ءانب
 ئحب دتسك" ليق'ك ماسفلاىلا.ئدؤؤي داشكتلا طرق ناك انو: ٍداسكلا7 طرق:راوملا: تادرقملا
 نظنه لكنا ىلا ةراشا هففو ىبتنا ىكله ىا ارو اموق اوناكو كالهلانع راوبلاب ربع دسف

 نيكلاهلانم هناف وزغلانع فلخت مث بئاصاانم هركياموا ةحارجوا لتقو زغلاىف هبيصي هنا
 ىتاا ةيورخالا ةاحلاىلع اهرثؤيل اسندلا ةارطا هلق ىف نيزذ هدلق ىلع ناطيشلا ىلوتسا دقو

 <« كياكشهضغَز نكم ٠ ىلاعت ق!اراوجىف تابرقلاو ةنْلا ىف ىلعلا تاحردلاو ءادبمتلل تدعا

 #« هلوسرو للاب نمي مل نمو © ديشكت ىتحز تا ديسرت تحارب ٠ بلط قيرط رد
 ءالؤه بآدك ام نمؤي مل نمو ىا ةلوصوم وا ةدطرش نمو ىلاعت هتهج نم أدتم مالك
 ىلا دئاعلا ريمضلا عضوم عسضو اعاو مهل ىا # اريعس نيرفاكلال اندتعا اناف » نيفلخلا

 بجحوتسم هناف رفاك وهو هلوسرو هللاب ناعالا نيب عمجب ملنم ناب اناذبا نورفاكلانم

 ران اهن'الوا اههنك هنتكيال ريعس هنا ىلع ةلالدلل ليوهتلل هريكشتو ةبهتلملا رانلا ىا ريعسلا

 امهف امو «# ضرالاو تاومسلا كلم لو عيونتلل ريك.تلاف ىلظلت اران لاق اك ةصوصخم
 واوما: مامازر اهتماؤو»!هن|شا ”يهاشتداب تسارادخ سم ةلسراقلابواءاشي تيك لكلا ىف كرصتن

 هنما لضف وهو .هلرفني نأ « ءاشي نا رفغي 8 تسوا تردق ةضبق رد ىلفسو ىولع كلام

 ادوجو امهنم ”ىثىف دح'ال لخدريغ نم هنم لدع وهو هبذعي نأ © ءاشي نم بذعيو
 ©امحراروذغ هللاناكو 8 مهل ماللاهيلع هرافغتساىف ةغرافلا مهعامطالا مسح هففو امدعو
 هلوسربو هب نه ؤي نمت هترفغم ةمكسلا ىضَتَس نملالا ءاشيالو ءاشي نا ةمحرلاو ةرفغملاىف افلام

 بازحالا ىف ىلاعت هلوق ريظن ةرآلاف امطق كلذ نم لزعع مهف نيرفاكلان٠ ءادع نه اماو
 اروفع ناك هللانا مهلغ بوت وا ءاثنا نيقفاثلا بذعيو مهقدصب نيقداصلا هللاىزجيل

 بوتسبوا ةتبلا رفغيال كرشلاناف اوبوس مل نا ىا مهيذعت ءاش نا نيتفانملا بذعي ىا امحر
 لدب ىطميو هلك رمعلا بونذ ةدحاو ةبوتب وحمب ىلاعت هللاف اوبان نأ مهتبوت لبق ىا مهبلع
 هياع هللاىلص هللالوسر لاق هلع ىلاعت هللاىذر ةربره وبا لاق اباوثو ةتس> اهنم ةدحاو لك

 مهقعلانهو دراولا نائمظلا نءو دجاولا لاضلانم نءؤملا هدع ةبوتس حرفا هللازا ماسو

 هنيبارك ٠ هبونذو هاياطخ هضرا عاشو هيظفاح هللاوسنا احوصف ةبوت هللاىلا بات نءو دلاولا
 ىدوساك ٠ بوك وفع دد تبوقع زاشدبوت * هاب لد ةئبآنشور دوش ٠ هان ددرك ها زا

 درادب



 حتفلا ةروس هل "+ #>

 نولوشام ةةيقحىلء ممولقلروعشالو ةقيقح هلسدلام مهلا اهلها ىانولوَسش هللا نع ةلفاغلا

 اراذتعا هب نوديرب ازا< انولهاو انلاوما انتلفشمهاوةكرخا ىنعم هب نوديريو نولوق مهناف
 راكلالاو هللارك ذ نع مهلفش مهاها و مهلاوما نا كلذو ةقيقح انتلغش مهلوقلو مهفلختل

 قاعت نكم ( ىمالا ىلوملا لاق ) امي نورومأم مهو مالسلا هيلع ىنلا ةعباتم نعو هم واب

 كيَع مهلادر » لق ٠ شاب ىىشو .هداسو ىز ىمهراو هديرج ٠ يهد هج شقنب رطاخ

 ةئشم نم مكلجال ردَس نف ىا # أيش هللانم 0 كلع نف 8 مهليطاباب كيلا مهراذتعا
 كاملاو - كاله نم م«رضيام ىا # ارذ م ؟ب دارا نا عفنلا نم ”ىث ىلع هلاضقو هللا

 ّىء يا ف كب دارا وا ام مع ررضلا عف ءؤداو امين جورلان ع اوفا ىح امهعاضو

 ةخاحت ىف ىلا و مكلاوما طظفح نه ا مكب دادا ناررمغلانم 'ىش ىلع ردَش نمو

 مك مالا سيل ىا # اريبخ نولمعت امب هللا ناك لب © امهظفحم مايقلا لجال فلختلا ىلا

 هبدانم ند وهامو كفل اهلج :نمىلا لامعالا نم نولمءتام عميمجلا رييخ هللا ناك لب نولون

 ررضلانه اصالخ دن مل مث ةب الاف لخدةمالسال ايلط دعقو هلوسر ةعئاتمو هللاما كرت نه

 لمءلاو قدصأ!نم ديال لاتقلا ةروص ريغبولو هوركملالاصيا 05 رداق ىلاعت هللاناف ءالبلاو

 ملاظ جا ناسك زوركي هلت ساقن ٠ صالألا هيف ناف ىلاعت للا ىلع لكوتلاو صالخالاب

 ناهي 5 رمد سدق ىمحي باب> هعموص رد نس دارو ب لط هنع هللاىذر ارىرصي نسح

 هعموص نرد ملفك تناك دنفك_مديد تفك (ىديد ارنس> زوصا دقكمار لح لَن

 تف كفك ناجح تانج دنقا نار قمح نيزك ملل كب! هينفل) هنيئا ص رد عش

 دنك امثاب جا هنا بيح ىا دنتفك و دبايما نورتو يسد مود دم دار نفود

 قامت 5 دشساح نردد نه شدرد وأ تكبح نكي ناك غودد ارد ا تاس ئاوس

 هعمودص زا نسح دف ان يك لش هراب 74 ناناوع مرج هجاص ديل ىعو ديناد

 ئاا'تفك :ىدركبم زمخ :نانآوسإاصوا شاد هاكبند ىذاتسا قد بنتج ئإ تفك دما نوب
 ندش متساوخ راق 5 اف له ئعتفكيم غورد د رك ا هكىتفاي صالخ نتفك تسارب هكورب ذاتسا

 حمص ثشك ىورهيس غوردزا هك ٠ تسفنزا دياز ديشروخ هكشوك قدصي ( ظف'خلالاق )

 .كوسارلا ن 3 راب هنو ىع ا كلاتقا راب هن عك دي دب دي اص 2ك ىدر هح تفك و 5

 ئراد شهاكن 1 م*ربس و ادن ايادخ هك مذك ذابو مدئاو# دحا هللاوه لآ راب هنو ا

 6 متنظ لبو مهاذخمو نيرفاكلا هءادعاهاتلو مه رص و نيقداصلا هءابلوا هللاظفح اذكهو |

 4 لابس نلانا 00 نوفللا اها متلئظ لب ىا مامالا نم هيفامل رسقم آلا هللا ناكنم لدب ما ظ

 ماسو هياع هللا ىلص 13 لوسرلا و ددركن زاب 5 دب دريم ناككلاب ة.سرافلابو عجربنل ا

 هنيدع دو 'ىلاها ىوسب # موماها ىلا 8 ةئامعبراو فلآ مهو هعم نيذلا 6 نوئمؤملاو © |

 مكيصي نأ مهعم ماكنا ميشذف ةيلكلاب نوكرشملا مهلصأتسي نأاب ىازكره # ادبا »

 34 مكبولت ف كلذ نيزو © ةلطابلا ريذاعملا نم منركذ املال مكفلخت كلذ لجالف مماصاام |

 مكسفنا ناشب مللغتشاو ه ومتلبقو ٠ وا تسارايب ناطيش دل مث 00 نك نب اسس هادا



 هز 5 ع نورشلاو سداسلاءزجلا

 هدرك سإ زاب هك ناشيا ىنعي ىادج ناكدرك سيزاب نوفاخم زا دام اا ردو نتثذك سباو

 متاع هللا ءركلاقاك هللالوسر نع هللا مهفلخ « نانيشن «دابزا مالسلا هيلعلوسر تدحزادنا
 بارعالاومالسا هيلع ليعمسا دالوا برعلا تادرفملا فلاقنيفلاللا عم اودعقا ليقو مهطبشف

 راص ىبارعالاو بيراعا باسعالا عمج ىف لئقو ةيدادلا ناكسا امما كلذ راصو لصالا ىف همز

 فالخ كيرحتلابو مغااببرعلا سوماقا|ىفو ىبمثا ةيدابلاناكسىلا نيبوسنمال فراعتلا ىف امسا

 ىفو ىهثا بيراعا ىلع عمجمو ةيدابلا اكسس مهنه بارعالاو راصمالا ناكس مهو ثنؤم محعلا

 مهنم بارعالاو راضمالا لها مهو ىنرمع مهلا ةبسنلاو سانا نه ليج برعلا حاحصلاراتخم
 ىهنلا سذج مما وه لب برعل ادم بارعالا سيلو ىبارعا مهلا ةيسنلاو ةصاخ ةيدانلا ناكس
 ىداويلا نكس ءاوس مدأ ىب نم صاللا فنصلا وه برعلا ةبوتلا ةدوسيف خيشلا نبا لاقو
 برعلان اك ىبا عا عج باىعالاف ىداولا نكس نم: ىلعالا قاطيالهناف بارعالااماو ىرفل اما

 قرفلا ىلع لديو عمجاىف ةبسنل'ءاي فذحب ىدووب عمج دوهلاو ىسوج عمج سوجلاو ىبسع عمج
 دشا بارعالا ىلاعت هلوقو ناعالا نم برعءلا بح مالسلا هيلع هلوق بارمعالاو برعلا نيب

 برءلانوكي اذه ىلعف ةيداءلا ناكس مه نيذلا بارمعالا مذو برعلا حدم تح اقافنو ارفك

 ىلعفودبلا لها بارعالاو ىرقتااو ندملا او:طوتسا نيذلا مهي رعلا لبقو باىعالانم معا

 ملساو عجشاو ةنهجو ةنيزصو رافغ بارعا مهانه دارملاو ىهنثا نينيابتم نانوكي لوقلا اذه
 نه ةئيدملا لوح نم رفنتسا نيح مالسلا هيلع هللا لوسر نع اوفلخم رسكلاب لئدلاو |

 ارذح ارمتعم ةيدبدحلا ماع ةكم ىلاريسملا هتدارادنع هعم اوجرخ.ا ىداوبلا لهاو بارعالا
 ىدهلا هعم ةقانناو مالسل هيلع مرحاو بديلا نع هودصيو بر هل اوضرعس نأ نثيرق نه

 هرادرقعفف هنغ دق موق ىلا بهذنأ اولاقو جورألا نع اولقادتو برحلا ديربال هنا ملعيل
 كلوصو دنع ىا نولتعس مهن أب مالساا هيلع هيلا هللا ىحوأف مهاتاقنف هباكا اولتقو ةايدملاب

 لهذي ىذلا ضراعاا لغشلاو ٠ ارام درك لوغ_ث» # انتلغش » نولوشو ةئيدملا ىلا ظ

 موَشو مهف انةاخم نء انل نكي ملو # انولغاو الاوما ف لوغشه وهف لغش دقو نادنالا |
 مهارد نم سانلا كام ام لك وهو لام عرج لاومالاو عايضلا نم مهمحو مهلا _صع

 لاملاو كلذ ريغوا ح السوا بايث وا ناوي وا زبخ وا ةطنح وا ةضفوا بهذوا ريئاند وا
 ليعام لاملا عولتلا فو هيلا يولقلا :ليك تاذلاب هنوكل الام لاملا ىمسو بورضملاوه نيعلا
 ىهتنا ةنضلاو حشلا هيف ىرجيو ىدآلا اصل قلخ اموا ةجاملا تقول رخديو عبطلا هيلا
 ١ لاهاو لاها ىلع لهالا عمج دقو هابرقاو وذو هتريسشع لجرلال هاو لها عمج نولهالاو

 همكحف ضراىف [ك ةلها هل-صا نا ىلع ىا ثيناتلاءان ريدقت ىلع تاضر' اك كرحيو تالهاو
 كن انفلخم انلرفغيل ىلاعت هللا 5 انلرفغتساف »9 مملا كير تارمت ىف زوجي ثيح رم مكح

 بيذكت #« مواقف سلام مهتنسل'اب نولوقب هه رارطضانع لب رايتخاب كلذ نكي مل ثيح
 نونمؤمانا نم مكحلانم هنمضتيامف مهابيذكت هنا ىنعي رافغتسالا لاؤسو راذتعالا ىف مهل
 | بولقلانا ىلا ةراشا ةي آلاىفو ريغال مهفاخ ىذلاوه قافنلاو كشلاف انبونذب نوفرتعم اةح

 ةلفاغلا



 حتفلا ةروس 5 ع

 فرعام بس> ىلع اًضيا ةنسال ةفلا# ىمالو ةداعااىف ةعدتم ىهلب نيدلاىف ةعدتم تسل

 ىلا نكي و ةدابعلاال ةدابعلا ه>و ىلع مالسلا هيلع ىلا اهلعف ةلعف لك اهناب ةنسلا ءاهقفلا

 اماو ةداعلا قارط ىلع ةصورهخغلا ٍبابلا سيليالو ةدايعلا ليس ىلع ةهامعلا سدلب مالسلا هيلع

 ريغو نطقلاو فوصلا سدل هنعدرو اذهلو دربلاو رلاةيذا عفدو ةروغلا رتس كلذب دصقلا

 عج ىف عابنالا ناك ناو ةنس.ةفلا كلذ ىف هتفلاخ سيلف ةلفاسلاو ةيلاعلا بايثلا نه كلذ

 ضيوفتلاةمالع خ.شلادب نمىا ةقرا سل فراوعلا ىف لاق ىلا بحتسم هنال لضفا كلذ

 ءايحاو مالسااهيلع هلوسر مكحو ىلاعت هلنا مكحىف هلوذد خشلا مكعىف هلوذدو ملستلاو

 ةريغص ءادوس ةصرخ ايف باشي مالسلا هيلع ىنلاىف | دلاخما تلاق هللا لوسر عم ةعيارملا ةئس

 نورت نم مالسلا هلع لاقف ةصرم# سلف اماعف 05 نان نإَملَغ هل عدم دوسأ ءاطك لهو

 هدب اهتسدلاف ىف ىنأف تلاق دلاخ ماب ىنوتنا مالسلا ةيلع لاقف موقلا تسكف هذه ودكا

 مالي لولو رمحاو رفصا ةصيرللا ىف ماعلا رظنب لعجو نيترص اهلوش قلخاو ىلبا لاقف
 اهدمءيىقتلا هئنهلا ىلع ةقرطاسدلنأب ءافخالو ةشيخلا ناساب نسحاوه ءانسلاو ءانس اذه دلاخ

 نه اهدادتعالاو اهل عامجالاو ةّهلا هذهو هللالوسر نه ىف نك ّ نامزلا اذهىف خويشلا

 نيديرااامنوسليالو ةقرلا نوفرءيال نيحاصلا فلسا!نم ةقبط ناكدقو خوديشلا ناسحتسا

 هلو ىار هلذ !مسبليال نمو عرشلانم دهاشو ةنسلانم لصاو حي دصقم هلف اسلي نث.

 ةنع واختالو باودلاو دادسلاىلع ةلوت خ2 اكملا فيراصت لكو حبح دصقم كلذفف

 حصدق هيشاو> ىف ىفاا نيدلانيز خسشلا لاقو راصتخاب فراوءلا مالك ىهتلا اهف ةصلاخ

 سبلأ هللا لوسر نا. ع اشملا تازاجاىف روطسم وهام. ىلع رباكنع ارباك ءايلوالال قست :نبتشاو
 دصاقاىفو امهنع هللا ىضد دايز نب ليف و ىرصبلا نسا سلا وهو ةفيرشلا ةقرحلا ايلع

 ةرضح لاق ةقرألا هسلينأ نع الضف اعامس ىلع نه نسحلل اوي مل ثيدحلا ةمن انا ةنسألا
 ىلع ديزبام شايرلاو تاوسلا رتسيام ىهاظلاسادللا نم ىدورضلا ءرس سدق ربك الا خيشلا
 1 ةاوس ىراوام اقلطم مرالا ىوقن وهو نطانلا سامالا نم ىرورضلاو ةنيزلا هب عش اهيل د

 كلالعا داؤأف حالصالاو حفصلاك تادابعلالفاوت لثم قالخالام راكم سانا شيرلاو نطانلا |

 |. اونبلف نيفوطلا نم اوباتف نييتسملا نيب اوم :نيتيزلاب ون زن :نيتسلا نين اودتنكأ
 ٍْ لصاو الصا كلذ اولعجو مهطاوب سالنم هنوديرام ىلع امد نوكيل اهوسبلأو ةقرخلا

 ْ نايكالو ىخرا ىنعسواملاق هاف دبع بلق سدل قانا ئَردف قلاام ىدنع سادالا اذه

 ١ نباو ىلعشلا نامزو نيتسمللا نيد عمتجا اذهرهطو هسال عمو بوثلاناف ىد.ع باق ىنعسوو

 دعب تاداس ةج خم اشم ىدبا نم اهانسبلف كلذىف مههذم ىلع اننوؤت ارج ماه ىلا فيفح

 نا هنا>.س هللا لاس راصتخاب ىهنا انطابو اىهاظ سانللا حصبا مهاد انيداتو مهان مص نا

 نيعملا وه هنا انلاوحاو انلامتاو انداقعو اناس حصي ناو الاريخ اسابأ ىوقنلا ساما لمح

 لاعب لابةتسالا نيسلا ه6 ب'سعالا نم نوذاخْلاِكل لوةيس ل نيقيلا ىت أينأ ىلا نيدلا لهال
 ةيسرافلابفيلختااو مهدوهظءارو اهولخ اخت مهلاقنا اوفلخو ىناخ هتكرت ديدشتلاب ةتفاخ

 10 مج بسم



 هو "4 88ج نورشعلاو سداسلاءزجلا

 لاقف ةنسلابلاقف تأطخا لاف ضرفلاب لاقف ةنسلابوا ضرفلاب ةالصلاف لوذدلا له ةيناثلا
 ةثلاثلا ٠ ةس نيديلا عفدرو ضرف ريبكتاا نال امه لجرلا لاقق فسوبوبا ريحتف تأطخا

 نالكؤياللاقف هأطخف نالكؤي لاقفالوا نالكؤ يله قسمو محهيف رانلا لع ردقىف طقسريط
 ةقرملا ىىرتو لكؤيو انالث ل_سغي ريطلا طوةس لبق اخوبطم محللا ناكنا لاق مث هأطخف
 لاف رياقملا ىا ىف 0 هنم لماح ضو تتام ةءمذ جوز هل لم ةعلارلا ٠ لكلا ىىربالاو

 ف فدن لاقفا ربختفا ءأظذنفا ةئذلا لها اقم“ ىف ناقف :ءأط>ذ نيملاملا زاقم ىف تسؤتاوا

 نطبلاىف داولانال ةلبقلا ىلادلولاهجو نوكي ىتح ةابقلا نع اههجو لوحب نكاو دوهلا رباقم
 له ىلوملاتاف اهالوم نذارتغإ تجوز“ لجرل دإو ما ةسماخلا ٠ همأ رهظىلا ههجو نوكي

 جوزلا ناكنا لجرلا لاق مث هأطخف بحنال لاقف هأطخف بحت لاقف ىلوملانم ةدعلا بجت |
 نا لبق تبيزت لاقف ةفينحوىلا ىلا داعف هريصقت فسوبوبا ٍلعف تبجوالاو بجنال اهب لخد

 دن تصشو دصيسو دوت الضال خيرك | جنك تفيش ود 3 ( ىدعس خشاالاق 2 مرصخ

 زا ا لاجاب شرطاخ ةشوك ركم قذزك ا ققكلا اوت زور هو ىتتادب مع نردد راف

 عفد نأ ملعت رد هكدنب كي ركم تخوما اروا دنبهن وءاحإ ودصيس تشاد ليم نادرك اش

 كمافاقق) لاعوا:انارز ىاكوبسا نرد كمت و تزور نيل هاا قا قدرك نواجتو ئخاذنا

 زتاوجأو ؛تسيلكارزباىاوزا «تكفمز هك قليضف ًاقداتخلا تفتك كلل: نينا كى دبات نفاع" |

 دومرفب د مايل هديدتسب نخسنيا اركلم رباربوااب تعئصيو مسن رثكوزا توب هنركو تيب |
 ناقاروا رورو: ترضخ قانعاوتا تلود:قاكراو هند زكاكرترت عستم ىعاقم انك ةءراشما |

 ىاحزا ىدوب نينها 51 كا هك تم دصإ نام | ةرد7 تدم لرب نو> رسد ديدش رضاح ملقا |

 دونهتشاد ناموزا هك بيغ دنبنادب تسرترب توه وزا ناوج هكت ناد داتسا ىدنكرب |

 قلخزا وبمغدز نيمز رب ودرب رس ىالاب رب نيمززا تفرك رب تسدودبو تحبوا ردوا رب
 هك درك تدالم ورجز ارريس وديداد سيق ىف تمعنو تءلخ ارداتساا/ دومرؤ كلم تساخرب

 تسد روز ارم ديوادخ ىا داك وويناعتللاو ئد 92 كفو اق ”ىوعد شيوخ ةديرورب اب

 هققد ناديزورما تشاد ىمه غيردنهز هكدوبهدنام ُهقبقد ىتثك معزا كلب تفارن رفظ |

 هذاتساةجرد غلسال ذيماتلانا ملعف متشاد نان زور نينجرهزا تفك داتسا تفاي تسد نهرب |

 راوبد وج خعاشم ٠ دنكك نالفطز تؤقب نادبرص ٠ هجو لكنم ولعلا ذاتسساللف هنامز ىف
 هدخما ىلا :ضوض#لا'ىزلا اذه اًماوروقلا باد انع رونا تثك ىف لاق م دنمكحتسم

 كربتلا هب اودصق يما وهف تايولبلاو فوصلا رزامو تاءقرملا سداك ةيفوصلا نم قيرفلك |

 ليقلا اذه نم نامزلا اذه سبالم بلاغناف هب نورم والو هنع نوميالف ةيضاملا مه2كاشع |

 | ىتلا سرالملاو دونلاو ركاسعلا اهذختا ىتلا مئامءااو نوثدحلاو ءاهقفلااهذخما ىتلا مئامعلاك

 لياقلا الا ةنلا قفاون 'ىث امف سيلو ةحابم اهعرح اهناف مهصاوخو سانلا ماوع اهذخم

 ىنلا هيلع ناكام فال> ىلع نيدلاىف ةعرتلا ةلءفلا ىف ةعدللانال اضيا ةعدب اهنا لوقنالو

 متامعلاو سإالملاو تاّسهلا هدذهو مع هللاوذر نوءباتلاو ةبادصلا هيلع تناكو مالسلا هيلع |

 تسب



 ا

 حتفلا ةروس ه8 7 8ع

 ك6 وهو: رثالو !قوؤتنا اهناقضواغت ريغ ةةخ. اهللفننا تتقاااذا .ةرؤدعلا| لاو 24: ايفارسأ
 نيتاسسلا ةهك اف ععط اهنيك اقل ن وكيال نكلو لاملاو ةيدوالا ىف ىتلاراجشالاكركتامنأ زوجمو
 دقو ف ف فيرصتلا:لؤخبلل ةرعذكرازيدواعا نوكيرخآ عضوم ىلا عض ومنمل اذا سرغلاو

 خلع اشملانم اريثك تعمسو معلا يغ فال هلتةبام لحأو معمل تلكلاف ماعتلادوجو عرشلاربتعا

 مولعلا اوقلت هللالوسر تافحأف ةنيمك وما 200 :ىف الو حلال ا-فمري مل نم نولوه

 ةءعار د َىَح ”اوع لكشاك وسو اًنملع ةباحصلا ضعب نع ىور م هللالوسر نه باد لاو

 هرصس قذاح ذاتساو لماك بيدانم قملا بااطل دبالف ةجاحل!ءاضق ىنعي ةمدعملاءاخلا رسكب.
 هحصيلو همز الياف اذه . لثم .دجو .اذاق ودعلا لخادمو :لامعالا داتسفو سوفتلا :تاق اب

 خلسنيلو جارس نه سبت جارسك ىوق لاح هنطاب ىلا هنطاب نه ىرسيل هباد اب بدأتيلو
 هللالوسيلا ىهذ ' ملستلا ةلايلطي نال هلوسرلو هلل لست هل مل سىتلا ناف ةيلكلاب ةسشلا ةدارانم

 ٠ ىأر ىهجو نمل رص ىذلاو ٠ ىطصم ىار# نم ىنوط تنك (ىروتنلا ف قرشا كلو

 دات نينجمه « ديد عمش نا نيه ارئاديد ةكره ..ديثك ار ىبمش رون ىئارج نوج
 « نا ناتسب نيسإاو زارون ءاوخ «٠ دش لصا ىاقل رخا نديد ٠ دش لّشرا غارج

 مل نف هضرا ىف هللانيمي دوسالا رجلا ثيدحلاىفو ٠ نادعمشزا هاوخ تدب قرف جيه

 ضرالاىف هللانيمي نكرلا ةياور ىفو هلوسرو هللاعياب دقف رجلا ح سف هللالوسر ةعب كردي

 مدق اذا كلم لك نا ثيدحلا ىنوم ىواخسلالاق هاخا د دا حفا_صي امك هدابع اب حفاصي

 هللو هدبو كلملانيمي ةلزنم لزت هليب# امهل نيعتب رمتءملاو جالا ناك املو. هنيع تلبق هيلع

 دهعلاو ةيدهلا ىطعي كلما نا مك دهع هللادنع هل ناك هحفاص نم كلذكو ىلعالا لثملا

 تاذلا ةيئص ىلا ةراثنا ةقيقلا لها دنع ةدكلا نا كشال ريتفلا لون :٠ ىهتا ةحفاصملب

 اهاقصو امانا عيمج مسو هيلع هللا ىلص هللالوسرل تلحن دق ةيدحالا تاذلاو ةيدحالا !

 ةيكلارص ةقيقح امأو ةعركلاءدب ةروص دوسالا رحملاو هللال وسر ةروص ةعكلا -

 ةيعكلانم لضفا لماكلا ناسنالانا فرعن انه نءو ةكرابملا هئيمعو ةشيرريشلا هاذف رححلاو
 ْ ديالف ني رسسلا ني ذه ىهاظم مهف هد عل هتنروهفلخ مالسل اهيلعىنل|لقتنا ورجل نمىلواهدياذكو |

 | نيعاماف ةقيقحلا ةعيامملا هناف ةقيقاىف لماكلا ناسنالادب ليش نهذ ةعيرشلا ىف رححلا ليش نه |

 ماطشا نامزو عاضترا نا وا كلذىف عيال ةعياملا تعقو اذا 5 هلوسرو هللا عم ةعيابملا

 ا لبق قراف ىدو هللا نم مهفلا ناب هل حف نإ دو_صقملا لوصح دعل الا هعلأب نم قراشالف ا

 | موطفملا لانباه ىوهلا ةعباتمو ايندلاىلا عوجرلاب قيرطلا ف لالعالا نم هلاني ماطغنا:ناوا |
 | :ندالا م ليمكدلانم هيف ديال هناف ىهاظلا معلا ىف لالا !ذكو ةعبطلا ةدالولاىف هناوا ريغل

 لسرا ةقين> ىلأ مالعا ريع نه سيردتال فسوبونا سلجامل هايشالا ىف لاق سي ردتال ذاتسالا نم

 اقف تاطخ لجنلا هل لاقف نضعالا قديتحدتا فشؤ وبا كاشأف الزور انرجخال قدس نزع
 ء,الالا وب قحيفتسما دوحملا ل ابق ةراصقلا تناك نا لجرلا هل لاق مث تأطخا لاقف قحتسيال |



 هن < © نوردعلاو سداتلاةوملا

 داشرالا ىلع مهرادتقا مدعا نيبجلا نيصقانلا ةعيامىف ةدئافال ذا ىملعلا ىلحتلا دعب ىنيعلا
 هللال وسر دنع تك الاق اموهمع هللاىضر تماصلانب ةدامعو سوا نب دانك نعو كم دلاو

 لاقف بالا قلغب يمأف للاوسرايال انلق باتك لها ىنمإ ببرغ مكيف له لاقف مالسلاهيلع
 لدا لاقم هدب هللالوسر عضو مث ةعاس انيديا انمفرف هللاالا هلال اولوقف مكيديا اوعفرا

 لاق مث .داعيملا فلختال كلنا ةنجلا الع ىتدعوو اب ىتماو ةملكلا هذه ىنئمب كلنا مهلا
 نعو هرس سدق ىاطسلا نحرلادبعل بولقلا عورت ىف م مك] رفغ دق للاناف اورشبأ
 ةيناموا ةعسن هللا لوسر دنع انك لاق هنع هللاوضر ىمحشالا كالام نب فوغ نمحر لا دع

 لاق هللالوسراي كانءياب دق انلقف هتعدب دهع ىدح انكو هللالوسر نوءياتالا لاقف ةء.سوا

 هب اوكرششتالو هللا اوديعت نأ لاق كعياسن م ىلع انلقو ان.ديا انطسبف هللالوسر نومياينالا
 ىف او دتلاوب نئلنلا او اييستالو :ةيقح قلك راو اوءطتوب سلا تاولغلا اوميقتو غش

 ىئاسنلاو ىذمرتلاو سم هاور هيا هلواني ادحا لأس الف مهدحا طوس طقسي زغنلا كئلوا
 نع ىلا ىنربخا لاق تماصلا نب ةدانع نعو هللاهحر ىرذألا مامالا بيهزنلاو ٍبيغَرتلا ىف 5

 عزاتنال ناو هركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلاىف ةعاطلاو عمسلا ىلع هللالوسر اياب لاق هيا
 فراعملا فراوع ىف م منال ةءول هللاف فاخئالو انك ثيح قحلاب لون ناو هلها ىمالا

 ىلا رومالا نم ما ضوف اذا ىا هلها سمآلا ع زانال ناو هلوقو هرس سدقىد رؤروسلل

 قيدصلادنع ىا انك ثيح هلوقو هلرصالا كلذ ملسنو هيف عزاننال ىمالا كلذل لها وه نم

 روك ذملاربر قتلا نه ذخاوهللاهمحر ىفاحلا نيدلانيز ىثاو> ىف مدعاب الاو براقالاو ودعلاو

 قالادتع] نمتجلا مابستلا نإ ىورا م ماجن! نود[ لاحترلا ىلا ةجبنلاب كلذو ةءوابلا ف ميلا ذغأ ا

 ةدحاو ةأرصال ىلوقنكلو ةأرمادب ىدب سمعال لاقفديلاب نهدهاعي نا نباطو مالسلاهيلع |
 هعفدو ءاملاف ةفيرسشلا هدي عضوف ةكربلا هنم نياط مث مالكلاب نهعيابف ةأصا ةثال ىلوقك |
 اذكو ةفينالا ةضرورلاف ىريدلا زيزءاادبع خيبشلا هركذ اذك هيف نهيدبا نمضوف نهلا |

 مران نز جيم وا تسدو درك تافو مالسلاهيلع لوسرو لاق ثدح تاحوتفلا ةمحرت ىف |

 ناسنا ىف لاقو ىهناهمهاب هكدوب ناتج نز كيابوا لوقو درك ىء ن>سهعيا.ه نانزابو ديسرت |

 هنال ةحفاصم ريغنم نانأرملا هعيابو الجر نوءسلا ةماثلا ةيقعلا ةلل مالسا هيلع هعياب نويعلا ظ

 دقف نيعذا لاق نزر-١ اذاف نملع ذخأ, ناكاما ءاسنلا حفاصيال ناك سو هيلع هللا ىلص |

 اذا رك ذلا سلا و ةالصلل دجاسملا دوضحنم ءاسنلا عنه بو ءايحالافو ىبنتا نكتملب |

 تلاقف:تاءاطل رم نيكتمانإ هللا كاوشؤ نإ اهل ليقف اهنعا هللا ضرر ةعتاع وتفتمذا ةقفلا | تفبخ

 لئاحريغ نمرك ذلاوظعولا سلا نهروضحف ىهنلا نوءنلءدعب نئدحا ام هللالوسر ملعول
 هتعدت.هونامزلا اذه ةخيشمىف مك نهدباسم فيكف اركتماروظ# ناك اذا رظنلا نم عني

 تاقثلا نم هانعمس م مهءياسو مهسلاجم نرضحب ىناللا ءاسسنلا لجال كسملا نوسمي امرو

 هل نكي مل نم ءرس سدق ىئاط_بلا ديزي وبا لاق ماقملا رير# ىلا دعناو ىلاعت هللاب ذابعلاو

 سدق قاقدلا ىلع ىنا هذيش نع ىريشقلا مساقلاوبا ذاتسالا ىد>و ناطيشلا هماماف ذاتسا



 حتفلا ةروس ف ١" ظ
 ةيزراع هنن ىف ةيرسللانا.ةينألا هذين للازيخا ىطتطاؤلا لاق! لل ابغأ-هنلس اق رتل زان1ل ديل
 ,لفاطا خا اظن ؤو طاب ؛ةدحشل ازاوءاتلاو قدح نطاتو قاولخ وطاقم قارةعزتع ال ةفاطاو
 ءابحالاب كنظاش ىتوملاىلع ةزئاج ةالصلا تناك اذاو قالطالاملاع نه هنطاب و دبقتلا ملاه نم

 ةعماملاةيدم لا ةقيقألا نم ةصح ىلع مهلاتشال ىتوملاىلع ةالصلا تزاجامتاهناف ًادج فرعاف
 هدهع ضن نف ىادهعلا ضقنل ريعتسا لزغلاو ليطاوحم ضقن تكتل # ثكن ف # ةياكلا
 هسفن ىلعهثكن روض دومي اماف © هسفن ىلع ثكساعاف # هماكحا و همارا لازأ و هتعيبو
 فذدح دعب ىلا هاف ءاهلا مضب 4 هللا هيلع دهاع اب ىقوا نمو # ريعالوه ثك انلا نال

 هعاوهيلع - و ءدهعب ىفوا نمو ىا ةلالجلا مال ميخفت ىلا كلذب الس ونوه هلصاذا وأ ولا
 ميركلاهلاج ىلا رظنلاو مظعلا للاناوضر نم اهفامو ةنملاىه # اهظع ارجأ هينؤبسف
 ىور المداقعلا دعب هضقن و ءادتبا هترشابم مدع لوانتام دهعلا كامن لتنال
 ىلعو توااىلع ةرحشلا ع ناوضرلاةعس هللالوسر انعياب لاق هنا هنع هللاىضر راح نع

 رسي لو هريعب طباتحت أتحا اقفانم ناكو سبق نب دجالا ةعيبلاانم دحا ثكتاف رفنال نا

 كيدوشمنأ لهاب عجار زيج هس هكمدروأ حضومرد ٠ اهلا اوعدنيح ةعياملا ىلاىا موفلاعم
 هكدهع ضقت مويس كبش لع مكتب امنا هكمتس مود هلهأبالا ”ىبسلاركملاق حالو هكركم
 8 تنكمست ناعب هكره هك نكشم ناع ٠ دنا يي نامودهعرد و ةهسفن ىلغ 55 ْن

 لاح ميس ككمنا# تسلاناعيدوب تسدردب هك ارتا ٠ تسدز تفر نورسو داتفارد 0
 كيرب رهم و ىتسود ٠ دبا ماش رخآ ان لزا حبص مدزا ( ظفاحلالاق ") تسب هكدهعمه
 لها ىذل ادوهعلان ا: هلاخ ةتسكش دورك ةنسأ سه نكس نام (لاقو) دوب قاثيم كيو دهع

 ةرطفلاءدب ىف داعلا ىلعذ وخأللا قباسلا دهعلاةجيت ةعسلاهذه رابكلا ضعي لاق ٠ مثذ ىهللا
 ةيربك الا تايلجتلا حرش ىفنيكدوس نب ليعمسا خيشلالاق ءافولا مهعفنيو ثكنلا مهرضضيف

 ةثالثلا ءالؤه ىف عيابملاو نيطالسلاو ةثرولا خ ويشلاو لسرل!ةثالث نوعياملا اهرس هللاسدق

 عابتالا ءالؤه ةعب ىلع ىلاعت هللا دوهش ةثالثلا ءالؤهو ىلاعت هللا وهو دحاو ةقيقلا ىلع

 ةعباتملااهعمجم طورش مهوديابنيذلاعابنالا ىلعوهللاصأب مايقلا.اهع. طورشةثالثلاءالؤه ىلعو
 اذه. نما نوموشستمالساللاناف لسا ة طالع نوح سالف خويشلاو لسرلا اماف هبا ويماامف

 الوذخم ناك الاو اظوفحت ناك خ ويشلاب منهم قل نفث نيطالسلا اماو نوظوفحم خوبشلاو

 ءالٌؤه نم عاسالا بكت نمو ىلاءت هللااوةلي ىق>ةمزال ةعبلاو ةيصعع َّق ٌع اطيب الف اذه امو

 ىتارادلاناملس ونا لاق ام اذه ملأ باذع هلو هيلا راغنبالو هللاهملكيال ايف ادلاخ هج هبسحف

 قحوىف هريس سدق حاط بلاديزب ونا لاق دقق اسندلاىف اماو ةرخ الاف هظح اذه هرس .سدق

 هدب تيل قرس 959 ناتج عم كلذ ةياكالرا هللازفيع نم 1 نس اوعد هفااخ أمل دانيل

 هسفن قلأف رونتلاف كسسفن قلأ هل لبق ىناراذلا ذيل لثم هتعبب ىفو نم وه نبا منكن انئاذع

 ةعياملاةّس ةيآلا هذهم تدن ريقفلال وش ٠ ىهنا ءافولا ةحّدن هذه امالس و ادرب هيلع داعف هف

 ىلجتلا ىلا مهلصوا نأب داشرا بطق هللا مهلعج نيذلا مهو رابكلا ع اشملانه نيقاتلا ذخاو



 هه 7٠١ 4ع نورشعلاو سداسلاءزجلا

 نه عيابم نع ةيانكلاب ةراعتسا هللادبىف هللاظفلف ماسجالا تافص رئاس نعو ة>راخلا نع

 ناعم دنلاب ةهشلا ةعزمنلا ةروصلا هيديرا ةلس#ل ةراعتسا ديااظفلو ىدبالاب نوءياس نيذلا

 نسح اهب دادزا ةلك اشم سانلا ق> ىف ىدبالا ركذ عم هءامجال ىلاعت هقحىف ديلا ركذ

 | نأرير# دوصقملاو هلق امل دك أت نيلوقلانم لك ىلع مدا قوف هللادب هلوق نا مث ةيلببختلا
 | نم ناكول ىلاعت هللانا هتةيقيحو امهْمدِب توافت ريغ نم هللاعم هده“ لوسرلاعم قاثملا دقع
 ىنلا عم دقعلا ناكف قرف ريغ نم هبدنعم لءفام نيعهعم لعفل سانال لثمق ليثقلا أش نم
 نالف لاَغ تادرفملاف بغارلا لاقو هيلا ةراشالا ”ىحتس ام هتقيقح لب هللاعم دقعلاةروص

 نيذلانا ىلاءت هللالاق هولا اذهىلعو هللاىدبا مههتلاءايلوال لاو هرصانو هيلوىا نالقدب

 هتييحا اذاف ه.حا ىتح لفاونلاب ىلا برقي د.علالازبال ىورام كلذ ديؤيو هي الا كيوعياس

 قوف هترصنو هللاةوق ىنءملا نوكيف ىهنلا "ع شطب ىتلا هديو هب عمسي ىذلا هء.س تنك
 ةرصنلا ىلع مهتءيابمو كباحصا ةرصنسال كل هللاةرصنب دمعاي قث لق هنأك مهترصنو مهنوق
 ةيادهلا وف ميلع هللا ةمعن ىنعملاف ةعينصلاو ناس> الا ىنعم نيعضوملاف دلا ممضعب لاقو تاثلاو

 نأ مكيلع نمي هللالب ىلاعت هلوقك ةعببلإ نم اوعاصام قوف ناوضرلا ةعيب ىلاو ناعالا ىلا
 ةعيابملا كلت ظفحىا هللادبو هنوعياسو هللالوسر ديب نوذخأي ىدسلا لاقو نامالل كك اده

 عبيبلا دقعل رخآلا ىلا هديدم اذا نيعياتملا دا نا م مدنا قوف نالطبااو ضاقتنالانع
 ادحاو كرتيال دقعلا مي نا ىلا اءمدب ظفحبو امهيدي ىلع هدب عضو ثلاث اء طسسوت

 ثلاثا عضو نوكف عبيلا ٍدامعْلا لبق هبحاسص نع قرفتبو هسفن ىلا هدب ضيَش نا اءّْمم
 نع مهعاعو مهظفحم مهدبا قوف هللادب ىلاعت لاق كاذلف ةعيبلا ظفحل اببس امد ىلع هدي

 نم ىلاعت هلوقك ةياالا هذه ةقيقحلا لها لاقو نيعياتملا ىدبا طسوتملاظفحم 5 ةعببلا كرت

 ىف هّللب ققحنو ةزكلاب هدوجو نع ىقفدق مالسلاهلع ىنااف هللاعاطا دقف لوسرلا عطي |
 هللاةعاطا هتعاطا نا مك هللاةعيام هتعياش هللانع ردصهنع ردصام لكف هلاعفاو هتافصو هئاذ

 ىارب ار عمج ةبئام هلاس قحو تيعمح ماقمرد نخس نبا هكءدوهرف هرمد سدق ىماس

 رسلا اذهلو .. تتادوجوم فرشاو صخا ةكتا ىارب الا هدركن مع رصت سك جه

 هيفوالصا دوجولا هش هيفق مل هنالىشش ىمشت نود ىتما ىتما ةمايقلا مون مالسلاهلع لوش

 ةرهاظلا هتردق ىا مهدبا قوف هللادب ىنعث ادج فيعافهتما دارفا نه لمكلال ةئسح ةوعا

 مسالا رهاظم هنال مدنا روص ىف ةيهاظلا ممردق قوف مال كاهيلع ىلا ةردق ةروص 3

 ديك ءريغعممالسلاةيلع ىتلاديف ليلخلا مسالا اذهةطبح تحت ءامسالا لكوعماملاطبلامظعالا

 لوصلل عملا نيع ماقم ىف عغرصتلاةدايز معدي اقوف .هللادب هلوت ىأ وهو هاوسام عم ناطاسلا

 هنالامكلا رهظم ملسو هيلع هللا ىلص هس لعج ىلاعتهللانا للصاخلاو هلبقامم قالطالا ىنمملا اذه

 هلاذنع مالسلاهيلع ىنفالو قلاىأ ردقف ار نه مالسلاهلع لاق اذلو هتادجتل ةاءرصو

 تسدو تسلا ( ع ) ىلق امك هلاعفا و هتافص و هتاذىف قا نع ابان ناك دلال

 وباو ىناش مظعاام ىتاح-ىناح سديزب باو قحلا انا الخ لاقماقملاذهىفو ٠ ىادخ تسدوا |

 كده سس



 حفلا ةروس هه ١١ 8ع *

 ىلا الوسر ناك نا كلذكو هقلخو هللانيب ةطساو هنوك وه هتلاسر ملاءف ةلا_-رلاو ةوبالاو

 هيلا جات ام ردقالا ةلاسرلا ملع ن ا لوسرلا عم س دلف ةفاكل ا ىلا وا هموق وا هلها وا هسفن

 | لكرلا تلشاشز مثالا تاضافن املو هللانيبو هنيب اهف هالو ملاع وهفكلذ ادعامو مهلا كلدولا

 ةرشعلا نودام وهو هطهر هعم خا همو3 /ءه 000 هتما هعمو لا ىلا فاق

 | ديدشلاتةولاىف هناسال ب#ء م اعدوعش ملأ عسبتتسا ندا لجو هدم ناو هنأ اعم نحاول

 دعسا هتما تناكف !متطاوبو اهرهاوظ ملاعلا رون هللان» ارون مالسلا بلع ايدن ءاج او ةءلظلا

 افص نيعبراىف مالسلا لع مدا ثدل كعنا مالا قابو افص نينا ىف 1 اذلو اهلا مثالا

 | ةرلاهّتسباتءىف مهل ناب مهرششب دجسالاو رمحالاىلا هلسرا امل هتاف ارششبم هقحىف ىلاعتلاق دقو

 اومطقنس الثل اريذنو ىلاعتلاق دف نياسرملاو ءاسسنالا رئاس نيبنه هبةدوصخم ىع ىتاا ةدودحملا

 (ىدن>خلا لامكلا لاق) ' ىث ىلع اونوكيملو مالا عطقنا اك نيدادلان« 'ىثب ىلاعت هنع

 انلعحم نا هلال نو دوشل ملاع هه نانك دلو ىنطه٠ ٠ ىادخ ملاعودز دراس ىوران دىم

 عب ىمك اب ةيياملا « كنوعياس نيذلازا © هيدل فوقولاو هللا لابقالا نء رفاو ظح ىلع

 | هك ى-ردب ةسرافلابو ٌهرحشلا تحن شيرق لاتق ىلع كنودهاعي ىا ندرك دهعو تعب ايو

 لاملاةلدام ىا ةلاملا ةضواعملاباههبشت ةعيابم ةدهاعملا تممسددس دحردوتاب دننكيم تعب كنان |

 ىلع تابثلاو مالسلا كع ىبلا ةعاط اومزنلا مهف ةلداملا ىنعم ىلع اههنم دعاك افك كال

 دنع راصنالا ضعب لاق ا هللاىضرو باوثلاب مهادعو مالسا اهياع ىللاو نيك رمشملا ةبراحم

 ىبرل طرد مالسا هيلع لاَقف تح اه كيرلو كفن ذخف هللالوسراب م اكن ةبقعلا ةعس

 ف عءانبا و مكسفنا هئم نوءاعاممو وهنا نأ ىسفنلو اك ه 0 هودبعت نا

 ليةتسنالو ىلق ال علا ر اولق ةنلامكل لاقفالاق اناعفاذاف هنعهللا ىضر ةحاور نبالاقف

 جلاب هللانم مهسقتا اوعاب مهنأك هللاعيإب نم ةلزنع كعياب نم نا ىنمإ « للان وعيابب امنا

 | دوسصقملا نال كنذو ة:امهل نأب مهلاوماو مهسفنا نيئمؤملانه ىرتشا هللازا ىلاعت لاق اك

 0 تاوءلانك امل خدشلانبا لاقهيهاونو ءما وا ةاعارم دهعلا قدئوتو هللادجو وه هلوسر ةحد

 ا هل تسدب نب زج ة.سرافلابو هللا ز وعباس همك اوراد راشعالا مو ىلاعت هنع ريعمو ريق وهاعا

 قدعس لاق ٠ ثدسؤأ ىاضر بلط ىاريو تشروات تعرب دوصقم ةكح ىادخاب دم كسرف تعرب

 وف و ى ىل مع مه "هلاوق.ىق.لاط ا اذكو كاز هلا مهن 7 هيبسٌدتْلا ىلع ىنملانا ٍلعا هللاونهاظلا ىفملا

 | ىفةغلا.مال هيشتلا ةادا ا قوف ةييامملانيح هللادي نأكى ا * مديا قوف هللادي »

 ةدهاعملا دذع برءلااداع وهام ىلع ةعيبلانيح هللالو_بر دب مهذخال ديلا ركذو ماعلا

 هللادس اهنعربع ثيح نيعيابملا نيئمؤملا ىديأولعت ىتلا هللالو.مر دنا ماظع في رشت هفو ةدقاعمل

 | كنا ناشل مش هنع هللا ىضر ناهء ةعيبل ىرسسلا دب ىلع ىف وما ءدب مالسأ ا 4م اعهدضو نا

 أ هتنيع تناككف نامحألا ن . دوحاأ ىمظعألا ةلودلا تالت ل مو هدب ا هللا لوسردي تعضو

 ىلاَعَت ههزعنل ةرايخم ةراعتسا هيف مهضعب لاقو روضذخلانم هل اريخ ةعقولاكلت ىف هنع هللاوضر



 هن ١١ #ع نؤرمتلاوأ داسلاةوجلا

 ةيوقتلاو رزءلاك ةناعالاو د مظعتلاو مخفتلاو ارتخلا دش وهوا هنود فرد ربزعتاا

 د هوعاكو ىنعل حفلا ةدواع» ند عمم هناف ريزعتلا هنئمو عملا هلصا مههعل لاقو قمنا رمصنلاو

 ١( هنستيدلا داقتعاب هومظعتو 8 هورقونو # ودع هلع ىوّدال ىح هلوسرو هند ىأ ىلاعت

 ١ «هوحبستو © نذالاىفلقئلاوه ىذلار قولا نه هلصأف محلا ونوكسلا ىنعإ ىهتنا ةنازرلا با دك

 نيةول#!تافص رئاسو دلولاو كيرشلانه هيلع هقالطا زوي الو هب قيال امي ىلاعآ هوهزنتو

 | الولف هنمو ةالصلا حيستلا سو ماقلا ىف لاق عوطتلا ةالصو ءاعدلا و ةححسأ| نو هل اولصتوا

 ١ راهاالوا ةركلاف اشعو ةودع ىا » المصاو ةركب 9 نيلصملا نه ىا نيدعسملا نه ناك هنا

 ردحفلا ةالص امهنع هللاىذر سابع نانعو ماودلا امهم دارب هناف اًثاد وا را ليصصالاو

 نوكت عددالاتاولصلا ليصال اوردحفلا ةالص ةركل ا ىناعملانيعىفو رصعلا ةالصورهظلاةالصو

 هورزعتو ريمذ نزوك ناريسفتلا لها ضءب زوجو ةضورفملا تاولصلا عيمج ىلع ل لإ

 اعطق ىلاعت هلل هوح.توهلوسر ريمض ذأ كيكشت هبال هليحوالو ماللسأ |هياع لودسرال هورقوتو

 ١ يهاظلاف هتد عابلا ةايقح هريقوتو هللالوسر مظعت ىنعف هجو هل نوكي نأ ريدقت ىلعو

 هتيوبرو قحلا ةئادحوب ادهاش ناك هللاهتلخ قولخم لوا ناك امل هناف ادهاش ىلاعت هلسرا

 ماسجحالاو ناكرالاو مارجالاو سوفالاو حاورالا ن٠ دوجولاىلا مدعأ انه جس رخا اب ادهاشو |

 الثل كلذ ريعو ةاكسلالاو نااع. هنااو ناو كاللاو ناو .لاو تاذلاو نداعملاو داس>الاو

 هكراشيال ث حب هتردق بنا سغو هعاص بئاجتو هلاعفا رارسان ءزهكازد قاواتجملل ركع ام هنع اذاعي

 ةول باغ امو لكلا دهاش هنال نوكيس امو ناك ام تءلع ماللسا هيلع لاق اذهاو هريغ هبف

 | و تنكر عا قلاب ءاملانيب مداو ايبن تع ب 0 مدآ قل دهاشو |

 هيلع هللا بان ا أ 3 بنس 50 تازخالاو 17 الإ ٠ 0 هلق 300 هقلخ اع

 درطلاومد آل دوحسلاعانتها ن م هياع ىرج امو ٍسيلبا قا> دهاشو هيلع ىرجام رخال

 ىرج ثرداح لك هل لصحف دحاو نما ةفلاخع ع روفوو هن داع لوط دعل نعللاو

 ديف طا لك وا ل دال 2و اق فورد اناث: مواخاوا موه لاو لازلاوءةيلإالا قرع
 | ىمومو مهاراو مذ فخ ىت> همولع نه ىلوو َى لك مولعو هدوجحو نه دوحوه لك |

 | ىلا حور ن» ةنيقر ديعس لك عم نا رابكلا ضعب لاقو ةيهلالا بتكلا لها نه مهريغو
 ١ الو هلل اهتنال بيس املع هلابقا مدعب امنع هضاىعاف هلع .ديتعلا تقرا نع - هياع هللا ىلص

 ند ىرجام هيلع ىرج ىبش الو لضيال اعاد هيناك ىذلا مدا نع ىدمح لا حورلا نصف |

 بلسهردقو هلاضق ذافنا هللادارا اذا ملسو هيلع هللاىلص لوس ةراشالا هيلاو هعّدي امو نايسنلا

 | ىا نمؤ»٠ وهو ىلزي نيح ىنازلا ىنزبال مالسلاهيلع هلوق رظنب هيلاو مهاوقع لوقعلا ىوذ
 ةرالولا هلف الوسر ناك ناف ةودللاو ةرالولا هلى .لك نا لعام ىلزي مث ناميالا هنم عزتي
 1 0س صم

 ةوبنلاو



 تقلا ةروس ف 53 # ٠
 تاليوأتلا ف م هءابلوا زعيامف دك هءادعإ 851! هللانأكو ادقأك ملا اوريصيل ةيوهالا

 كود لكلو ةاطاج رد ةجاقعىف كر ةئام رالاف لءحدق ىلاعت هللانا ماعاو *. ةمحتنلا

 ةكئالملاىديانم مهلا لصت ةصوصخم مالا مب لاا ىهلالا بضتلانم مها نوصوصخم موق
 اهم تاحرد بضغالو هياونو ةميعل نم ىل والا هلأسنو هباذعو هطخع -نم هللايذوعل مع نيلكوملا

 ةميمهذلا لاوحالاو ناطشلاو سفنلاو ىوهلاو لهذا دطوادملا مزلش للا ىملعلا دادمالا عطقو

 ىلا لصتبام ام.و ةداعسلاب هلم نه قحىف سافنالا رخا ىلق ىذلا سفنلاىلا تقوم هنال

 مراد ( ظفاحلا لاق ) رالاىف دولخلا ىضتشام اهنو ةعافسشلا اب حمتفو منهج مهاوخد نيح

 ا جل روفع هللاو ٠ مدرك ناوارف هن اخعم قود هح 0 عمط س ودرف تنجح لزا كلا دنا

 0 نزكياك هلوقل كتما 1 ىا # ادهاش كانلسرأ انا ف متسملاطارصلاىلا عجرو بات ن

 هبل نر كلو هقدص ند هان هقدص نه قيدصت ىلع ىنعي ادهش 3 0

 دغاقلا لوف ليتك اعف مهلدوش 0 .[ويضجلاعت هللادنع ةمانقلا مو مهةح ىفهلوت الوم ىا

 ءادالاو ىلد>لا تقو ادهاش نوكت اعا مال. | اهياع هباف ةردمت» لاحوهو كال ادنع لدعلا

 ةردقملا لاوحالا نه سل هناف هيلع فطع امم هريغ فالخم لا-رالا نامزنع رخأتم كلذو |

 ةيصعملا ىلع © اريذن 8 لوصولاب بلطلال ها ىلءو باوثلاو ةنملاب ةعاطل ا ىلع ارشيمو ©

 اريشيمو ادهاش كانلسرا انا ىتااهمأ ايةاروتلاىفو ةطقلاب ضارعالا لقا ىلعو باذعلاو رانلاب

 باخيدالو طظدعالو طفش نسنل لكوتملا كَ هسا ىلوسرو ىدع تأ ني نيماللازر حو اريذنو

 ءاح وعلا هلم همت قع هللاهضّش ناو حاصلو وقلي كلا ةّيسلابةئسلا عفديالو قاوسالا ىف

 ءاشارادهسو ايبنا ليخرس انلغ ايولتو امص اناذاو ايمع انيعا اهلستغؤ هللاهلاال اولَوَس ناب

 ثيدحلاىف درو ا ةلاسرب نهؤب نأ بح 30 هنا ىلع هب ”الاتلدف نوئمؤمامهو

 | هّنق ردم دعب ةسفقن ةورن فرىع اعا ىلامالاى ىلا لاق هلوسرو هللا دع قاذبسأ مالسل هيلع هنأ ا

 نود ريزعءتلاو هورزعتو ىللاعت لاق مظعتلا ند ةرصنلا ريزعتلا تادرفااىف لاق هلوسرو هنبد

 رشلا لاعفا ناف هودع ره ةرصن بيدأتلاو بيدأت كلذ ناف لوالا مجري كلذو دحلا

 كاخا رصنا مالسلاهيلع ىنلا لاق هجولا اذه ىلعو هترصن دقف اهنع هتعق ىف نا_فنالا ودع

 سوماقلا فو ىبتنا ملغلا نع هفكتلاق اماظ ءرصنأ_ف يكف امولظم ءرصنأ لاق امولظموا اناظ

 ( عسات - ؟ - نايبلاحود )

 | نوكيفهتم“الو مالسلاهيلع ىتال باطخلا #© هلوسرو هللاباونمؤتا 88 متادئاق ىتد هاكراب ناطاس

 اذاىنلا اممااي ىلاعت هلوق هلثمو ةداخ ىنال كانلسرا باطخ نال ص.يصخت!!دعب ياطخال امدعت

 | نييشافلا ىلع بطاخلا بيلغت قيرط ىلع باطخلا م مث ءادنلاب مالسلاهيلع هصخ ءاسنلا متقاط

 ْ ا نمؤي نأ هيلع ب حو ا+نءاو هسف ةود فرع اذاف ىرورمداا ماعلاب ىا هيةناعاو لير

 ا ةهالل باطخلا نوكينا رو2#و هير نه هلأا لزنأ اع كوكو نما حلات لاقأك هير نو هيلا لو

 ْ مالسلاهيلععيلا لوألا باطخلا هيجوت ماقم ىفةمالاب ىناثلا باطخلا مهصيصخم وبي فك تلقناف طنف

 | عام الا بطاخم نا زاخ هعامتا نه هعمنه باطخ ةلزنع موقلا رق ناطخنا تلق هصوصخ

 ةيوقَس ىلاعت هووغو © هورزعتو # ميعامم دوصتملا نال باطخلاب ىللرلا صيصأ# ما_ةهىف |
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 دلو ٠١ #ع فورعملاو سداشلاءزجلا

 ةَرَما نوكيو لواذتن !ىذثلا بؤدخلا :ىف«ةلودلا :لامغتسا رثكاا نا 5:هوركملاىف ةرئادلا ىا
 | ةضف مناخ ىف مك ناببلل صاخلا ىلا ماءا|ةفاضانم ءوسلا رثادىف ةفاضالاو كاذل ةرصو اذهل

 ررعض لك ىلع قلطا مث ردصم ءو.اا ةبوتااىف دوعسااوبا لاقو ريخ نءال رشن» ةرئاد ىا
 ةفاضانه ىهو اهمذي هيلع تاردنه نال ءوس لجر لاب اك امذ ةرئادلا هيلاتفيضاو رشو
 ناك ام ىلاعت هلوقك !متفصىلا تفيضامث ةغلابمردصملاب لصالا ف تفصوف هتفص ىلا فوصوملا

 اللا: ةزنب تحل حازلا 12ر14. نذل هؤلعملاا نمسا :ىتتش غزت ]دل تم :لبقو .ءوس 1 ضا "كوبا
 « مهلعهللابضغو  هسأر ايحلو راها|سمشاولاو اك دك أتو ناب ةفاضاوهامأف هوركملاىف
 ةدارا ىلاعت هْصَع مهضعل لاق اندلاىف هو.>وتسا ام ىلع ةرخ الاىف هوقدححتسا | فطع

 ةحيتنو ةروصبضخالنا هتقيقحوايندلاق قافنلاو كريشاا ىلع ممنوكوةرخ الاىف مهل ةبوقعلا
 ربمف همالباو هيلع بوضفملا كالهاف ةحّشن اماو ملأتيو هبىذأتب نابضفلاىف ريغتف ةروص اما
 هتمحر نه مهدرط # مهنعاو 88 بيسملا نع بيسلاب ةيانكللا ىلع بضغلاب بضغلا ةجيقن نع

 نيريخالا نيلعفلا ىف واولاو ٠ ارخزود ناشيا ىارب يدرك هداماو #« منهج مهلدعاو 2
 نءالاببس بضغلاو دادعالا بيس نءالا ذا اهدعب ام اهلقام ةيببسلةديفملا ءافلا ا دهقح ناعم
 # اريصمتءاسو © ضع اممضمب عابتتسا ريغ نم هنلاصاو ديعولا ىف ١ءمنهلك لالقتسابناذيالل

 ضرالاو تاومسلا دونج هللو 8 خزودت تشك زابديو ةسرافلابو عجرالاريصملاو مئهجىا
 لمفبالف هبف مكتمل خب «امكح» ”ىئلكىلع ةردقلاو ةزعلا غلب ىا « ازيزنع هللاناكو ٠

 ىلع هيبنتلا امدئاف اولاق ق.سامل ةداعا ةي آلا هذهو باوصلاو ةءكحلا ىضتقم ىلعالا لعفبام
 ادونج ىلاعت هلزاو امركم امظعم ةنلا نينم وملاممب لخدل مهلزتي ةمحرلل ادونج ىلاعت هلل نا

 ضرعتلا هنع'ىني 5 باذعلادوذج انهه دارملاو مهجىف مهم مم ةعي راقكل ا ىلع مهلعاسي باذعال

 ناهرب ىبلاق ماقتسالاو باذملارك ذماقمىف ةزعلاب هايد تعطر نأ | ىلاعت هتيفاع قاف ةزعلا فصول |

 دقوةءكحوماععضوم عضوملاناكفنينمؤملاناعا دايدزاو ةنيكسل|لازناب لصتم .لوالا نا ءرقلا

 هدعب ىذلا ثااثلاو ىناثاا اماو ازب نع ارمدأ هللا كرصنيو هلوق دنع حافلا ءاضتقا ام مدقت

 ةمكحو لغو نع عضوم عضوملا ناكف مئانغلاو لاومالا باسو بضغلاو باذعااب نالصتن

 ١ ضوعلا دنح ىذلاوه دونخلان م ءاشاع نيئمؤملاوهس ىداع نم ديك ع فدي رازلشالا ف هك ىفو

 لاق لولس نب ىلا نب للادبع نيقفاملا سيئر نا ىورو سيقاب ىلع دهدهلاو دورمت ىلع |
 | هلاو ىلاحت هللالاقف مورلاو سرافشب هتعاطتسا تكف موماع بلغو دوماامزه ادمخ نا به |

 تساربا دحلصمو ( ىشاكلا !لاقو ) مورلاو سراف نم اددع رثك | ضرالاو تاوهسلادونج ١

 هجئانج دنيو رخسمو كولمت همه تسا,ئيهزو اهمنامءأ رددكسه ىنعي نيمزو نامءأ ىاهركشل
 رهظتسم ىهلا ترصندات تسنانمؤم ُهدعوت هج نؤذسنا ارك اردو رادرمس يم نايركشن ْ

 ةراشا ةباالاىفو ديادازكا كفئاخ (قانار 52 زا ان ناةفائمو ناو ديعو ىاربو دتشاب

 اهدي سوفتلا ضراو بولقلا تاومسيف هعلص بئاجعو هيضف مئاظع نم هللادعا ام ىلا |
 ةيدواىف مهكلهيو .ءادعا ا لذختو هبرق لامكب اوزوفيل ممفنأىلع ا مهرصنيو ءالوا

 - 1 هد اصح جس بج يسص حاسسم صخلاج

 ةيوهالا



 حتنلا ةروس ديف ١٠١ 8ع

 هل َللااهتنأف هللادجاسر خف ايندلارادىف هل هبر بهاومنم كلذ ناىأرف ملعيالوهو اهم هنتفتل
 سراح. اثم !ةنظا هوب ءاضإ نم لاثَمو: هيرب هنظ تنفخ للعا تامْنأء ىلا !نطب اك( ةسدقم, اًضنإ
 اناطيش كلملا هل ّلاريصف ىنتوفت تح ناطشتنأ امنا لاف ريخال:.دشريل ةمحر كلم:هلا هللا
 نتوميال مايا ةثالثب هوم لق ماللاهيلع لاقو ىف ىدبع نظ دنع انأ ثيدلا ىفو نظ اك
 ضعب زا تسا هدما تياور رد ٠ نيقلا تارامانه وهو هللاب نظلا نسحم وهو الا دحا

 ىفك مكح رصم رد ىوش ىلاووت هكدوب هدادربخ اروا لوسر هكمالسلاهيلع لوسر ةبا

 ةفكرادرم تفك ارباحصا رئاسد وب نايم رد زين ىناح ناو دئدوب هدركراصح ارهعلقأىتقو
 مباشكب راصح ردو ماك لاتق مسر اجا نهنوج ديزادنا هعلق رد رانكىوسبوديهمن قينجنم

 هلتسا هدادربخا م ماسو هيلع هللاٍلص لوسر تفك دنديسرب تأرج نيا ببس زا نوخ
 نايا توق هكنك مهف موشن ىلاو ان مريم هكماديم ني مدشن زونهو موش رصم ”ىلاونم

 دنزادنمو دنت قينحتم ةفك رد ار ىمك نوج هكت سا مولعم فرع ىورزا الاو تسنبا
 مهلع هه دنداد<اوربازارت فاصُةنيس ٠ دنركيدكي ةنناام نطابو ىهاظ ٠ دشاب هحوا لاح

 مهزواحت ال مملع رئادو مهب قئاح وهف نينمؤملاب هنوصب رتيو هنوظيام ىا # ءوسلا ةرئاد
 نورفظيالو مهاطغعال ثري مهاع نينمؤملاب هوظيامبلقو مهن هللا ذك | دقف محريغلا
 نيربو ةيسرافلابو ءوسلا ةرئاد مهلعرت اودلا مكب صيرتيو ىلاعت هلوقك اذهو ادبا ةرصنلاب

 داوملتلا وما ىلومل العلا ه»» .كشندنخ ا وخج هلتواغمو : ل وكشم "ناعيا يدلطب شدت مهنا داع ناك
 ضارتعالا جم ىلع نينمؤملاب اودا راامو< مهلع ءاعد ءوسلا ةرئاد مهلع هلوق ةيوتلاىف
 وهو ءاعدلا ىلع لمح فيك تاق نافىبتنا اولاقام دوهلالوق دعب مهيدبا تاغ ىلاعت هلوقك
 هلوفكمملع ءاعدلا زوج هنا هدابعل هللانم ملعت اذه تلق زجعلانع هزنم هللاو افرع زجاعلل
 | اهف نيعلا مِن ءوسي ءاس نه ةيشم ةفص حتفلاب ءوسلا خبشلانبا لاق هوو هللا مهلتاق

 ا لعف وهو نسح وهف اناا نسح نسح كلوق ىنعملا ثيح له هللاشهو ءوس وهف اوس

 | هريس ضيق هنزحا ىا ةءاسمو اوس هءوسي هءاس فالخم اًئيدر ادساف راصو حبق ىنعمي مزال

 ىنأي لعفو نيعلا مب لءذ امزال ناك ام نزوو نيعلا حتشب لعف ىضاملاف هنزو ودعتم هناف
 ءوسلاو مزاللا اذهل ردصم نيسلا مهب ءوسلاو بعص وهف ةبوعص بعصك لعف ىلع هلعاف

 ناتغلمضلاو حتفلاب ءوسلا لبقو ىدعتملا ردصم نيبو مزاللا نم لعافلا مسانيب كرتشم حتفلاب

 داربام هيلافاضي نأىفباغ حوتفملاناالخ فءضلاو فءضااومركلاو هركلاك ىنعم ءاس نم

 حوتاملا ىلا نظل | فيضا ةم نموريخلل ضقانماريشلا ىرحراخل مومْملا اماو ”ىش لكنمهمذ

 درك ذل لتوألا علعالا هلا فاما نأ اهتج ناكف دوك د راما تناكم اهومدم هرزكللا

 هلوقكءوسلامسا هيلع ع نأ حصيةدشو هوركم مهباصا ىذلان الف مغلاب ءوسلاةرث اداماو
 طبحلا طلاء ةرابع رك ادلاو ريسافتا| ضعب ىف اك ةمحر مكبداراوا اوس مكبدادانا ىلاعت
 ءوسلامهب طبخت ةيآلا ىنعف هيلعىهتءقو نمل ةطبملا ةدصملاو ةثداحلاف تلمعتسامث زيكرملاب

 اهلامعتسا رثك !نا الا هجوب اهنع كاكفشنالا ىلا ليبسالث حب اهف نعوا ”ىئثلاب ةرئ ادلاةطاحا



 هت ١ # نؤردملاو سدانسلاءزجلا

 ىلع ةلاداهلك ىا ضرالاو تاومسلا دونج هللو ةيمجنلا تاليوأتلافو هلمف اهف ايكح ىفاثلا
 لهاوه نع املع هللا ناكو هتفرعع رفظلا ىف ةداعل ةرصنلاب هللا دوتج ىهو ىلاعت هتيادحو

 نم ىرجن تانج تانمؤملاو نينمؤملا لخديل ٠ مهل لزالاىف مكحابف اهكح ةفرعمال:ةرصنلا
 هلضرالاو تاومسلادونج نوك نم رك ذام هيلعلدب اب قلعتم « اف نيدلاخ راهنالا اهتحن
 كلذىف هللاةمعن اوفرعيل نيئمؤملا طءاستنم ربدام ربد ىا ريبدتلاو فرصتلا ىنعم نم ىلاعت
 ىا هللا كلرفغيل هلوق ءازاب اذه # مهمائيسس مهنع رفكيو # ةنملا مهلخديفف اهوركشيو
 ىلع لاخدالامدقتو ماث آلان ه نيرهطم اهواخديل ةنللا مهلخدي نأ لبق اهرهظيالو اهطغي
 ةعراسملل ةلحتلا لق ةلخنلا نا ثح نه سكعلا ىلع دوجولا ىف بيئرتلا نا عم ريفكتلا

 للادنع» ريغكتلاو لاخدالا نم ركذام ىا #*“ كلذ ناكو # ىلعالا بلطملا را ناب ىلا
 زوفلاورمذ عفدو عفت بلج نم م ههلا قانعا هللادتعام ىهنههنال هردق رداشال «اهظعازوف

 راص هيلع مدق املف : لاسالاو هتفص هلال ازوف نه لاح هللادنع و ةمالسل|لوصح عع رفظلا

 لهانم 4 تاقفانملاو نيقفانلا بذعيو © هاضقو هملع ىف ىا ىلاعت هللادنع انثاك ىا الاح
 لصحام وه بيذعتلاو لخدي ىلع فطع ةكملهانم #4 تاكرشملاو نيك رششملاو  ةنسدملا
 مهنا ىلع ةلالدلانم ىنءالام نيك رشملا ىلع نيقفانملا ميدقت ىفو نينمؤملا رصصنب ظرفلا نم مهل
 اولاقف اورذتعام مالسلاهيلع همه اوجرخم ماف مهنم ريثك لقاثت دقو باذعلاب مهْنم قحا
 عقم مو ىلاعت لاق دقو هللادنع اوقدص اف سانلا دنع اوقدص ولو ممولق ىف سلام م سلا

 نيك رشملا اودهاج مالسلاهيلع لاق كلذلو قلخلا دنعال للادنع مهقدص ىا مهقدص نيقداصلا

 ناهرب ريغب ىوعدلا ناف قيدصتلاو قيقحتلا ماقم ىلا ةراشا مكتنسلأو مكسفنا و مكلاوماب
 ةفص © ءوسلا نط هللاب نيناظلا 8 دوسهج اهاوعدز هنرو ٠ ارقدص دياب ناهرب 5 ٠

 ىف ةفاضالاك هيف ةفاضالاو ردصملا ىلع بوصنم ءوسلانظو كرشلا لهاو قاسفنلا لها ىتفئاطل
 فس ريدقتلاو رورلا اذه فوصوم وه ةقيقطاىف هيلا فاضملا نا ثرح نه عاجش فيس
 ىلا مهعجريالو هلوسر رصننال هللا ناوهو ءوسلا الا نظانه ريدقتا! اذكف عاجش لجر
 ادبا مهيلهاىلا نونمؤملاو ىلسرلا باقتس نا نا متتنظ لبلافاك نيملاس ةئيدملاىلاو نيحاف ةكم
 قدص لجر لدم ءوسا!نظ نا فاشكلا فشك ىف لاقو ٠ دب ناك ادخم دندرب ناك ةيسرافلابو
 هتفص ىلا فوهوملا ةفاضا زوال نيب رصيلادنعو ىهّمثا مومذملا دسافلا '”ىوسلا نظلا ىا
 رخالا ىلا اهدحا ةفاضاف دحاو “ىش نع نانرانع فو_صوملاو ةفصلا نال امكع الو
 ءاوهالاب هتافصو هتاذىف ءوسلا نظ هللاب نيناظلا ةممحنلا تاليوأتلا ىفو هسفن ىلا 'ىثثلا ةفاضا

 لاثم هنظ هللاىف ندع" م لاثم نيفراعااضعب لاق ثععلاو رع هماكحاو هلاءعفا ىفو عدبلاو

 هللادنع نم لوسر هنأب) ءالخلا ناطيشلا هءاح اماف هنحتمو هنتفيا ناطيشا| هيلع هللا طلس نه

 كير دع نوكتا هلدشو كعيلاو را كدضع دش ال كتئج .لاقو ةمحر لوسر هناو

 أ ىئور 6 نظامك اكلم ناطشلا هل تاربصف ادجاس رخو هنان هيرب نسف نشرءلا ةجددىف |
 اول او قلاؤللاب اهتبصخورضتنالا درسنا (متحفصو سرا. مالسلاةيلع نايلسل تعا نإلا نا.
 072 ل ل ل ل ل ل ل ا ل م و يعول 22/772322. ع يع جسسمسس د



 حتفلا ةروس د ١ مج

 ىايلوا دنشاب هدو ىو هايس نوك تارذ كلب دونىو مكحرد نمزو ناقا ركشا كه

 «٠ شنتردق نادمع هكبلطو زا ترصن ٠ دراذكتورف دوخ ىادع ابانغ تقو رد اردوخ

 هلدنلا ةلزنع ضرالاو تاومسا!ىفام لك مهضعب لاق ٠ تسيردفص هشيرهو ىتاولم هرذره

 دونج ةلق نع هللالوسر نيك رششملادص نكيمل ةيآآلا ليوأتو دنخلاب رصتني اك هيرصننال ءاشول
 دونج هللو نمحرلا حتف ىفو هلا هرايتخاو هللا ماع نع نكل هرصن نهو نعءالو هللا

 نيفراءلاحاورا تاومس م.“ مهضعب لاقو لعفل كريغب هنيدرصن دارأولف ضرالاو تاومسلا

 امد مهرهقيف هلادعا عيمجن م مهنم سفن مقتني هدونج مهسافناو نينا بولق ضرا روصقو

 ضرالال ها هب كلهف ارايد نيرفاكلانم ضرالا ىلع رذنال لاقف هموق ىلع مالسلاهيلععون

 ددشاو مهلاوما ىلع سمطا انير لاقف طبقلا ىلع مالسلا هيلع ىسوم اعدو نما نمالا اعيمح

 لضفا هيلع تايربلا ديس لاقو ملالا باذعلا اوار د اومؤيملو ةراحخ تراصف مهمولق ىلع

 اذكو ىلاعت هللانذاب اومزهاف هوجولا تهاش ءادعالا هوجو ىلع ىصحلا ىرنيح تاحتلا

 هدونج نم دنج ىرنلاىلاشرعلا نم ةرذ لك لب سافنالا لها نم ىهاق ثراو ىلو لكل اح

 هتعفر اهدلو تدلو اذا ةبدلا لقدق و تكلهل ةءبيظع ةيح ىلع ةلك طلسول ىتح ىلاعت

 الوا زيت مث حراوجلا ةزيمتمريغ ةريبكة مح هعضت هنال لغلانم افوخ نيمو ءاوهلاف

 اهم ماستف برقعلا ةربا ةرافلا تضرق جاحز ءانا ىف ةرافلاو برقعلا نيب عمج |ذاو الوأف

 هاكدنفح ركشل ٠ ناهماو نيمز تارذ هل ( ىوتث لافو ) دور عم ضوعبلا ةصق ىنكيو

 نوعرفرب هنآ ٠ دركهج نافوطاب هكيديد اربا ٠ دركهج ناداعاب ةكيديد ازداب ٠ ناحتما

 هجناو « درك لي ناناباس نا ابهح ٠ ١ نيمزنبا تسادوع نوراقاب هحناو ٠ نك رح نادز

 ركشا وهراب دلفشلل تفك ثسدن ئذواد, تخادنا- كتساكناأار'و دازاوختا دونما دلك هلت

 رفاكرب تسد ٠ طوع ديدرو> هيس بارد هك ان ء طول ىادعااب ديراب ب كئس ه تسكش

 مثحدرد هراثفا روك ارمدج يوك زك( دهم ى ريس دوش ب قخحاركمل هدهد ى م ىهاوك

 ديالف ٠ كاش وكب ناديزوت ىنبهي سي ٠ لابو امجوا ديوك نادن ليزك ٠ زاماداذَض درا ريوت زا

 وهف كيلع هّللاطلسام مهضعب لاق زجاع لك بسحو فيعض لك نوع هناف. هللاىلع لكوتلا نم

 كحراوج كلها كحراوج كيلع طاسزاو كسفنن كلها كسفن كيلع طلستا هدوتج نه

 طلس ناو ناطيشلا ةءاطو ىوهلا ةعباتم ىف كنداق كدلق ىلع كسفن طلس ناو كحراوجي

 ةيدويعلا ف صالخالاب اهنيزو ءداصلا اهمزلأف بدالاب اهمز كحراوجو كسفن ىلع كلق

 هريدقتىف « امكح وظ رومالا عيمجم ماعلاىف اغلابم هي املع 9: ادباوال زا كي للا ناكو »

 ةنيعمال ةفصلا هذه دوجولاو رارمتسالا ىلع ةلاد ىا نوكيو ناك ىنمع ناكف هريبدنو

 ةيناحورلات ادادمالاو ةيسدقلا راونالانه تاومساادونجهللو رابكلا ضعب لاقواضام انقو

 باع اذاف ضع ىلع اهضعب باغف ةيعيبطلا ىوقلاو ةمئاسسفنلا تافصلانم ضرالا دودج

 هللا ناكو بيرلاو كشلامقو سكع اذاو نيقيلا لاكو ةنيكسلا تاصح ىرخالاىلع ىلوالا

 قيرفلاسوغن ةرودك و لوالا قيرفااةرطف ءافصو مهتادادعتسا تايضتقمو مهرث ارسب املع
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 لوا نا امهنع هللاىضر ساس.ع نبانعو نيلثاا عامجا مذ زليالف هقلعتم ةدايزب ناعمالا

 داهجلا و جحا 9 ةاكزلاو ةالصلا مْ ديحوتلا مالسسلا هيلع ىلا هب مهانا ام

 مهناميا عم انايا اودادزاف مكتيد مكل تلك ا مويلا لاق اك مهنيد. مهل 0

 صقتسالو ديزبالف نآلا اماو لاو عئارمشلا ةدايزب نامزلا كلذ ىف ديزي نامالا 00

 دوصتبال امكف درفلا يهواك وهف لاوحالا ةوقو لاسمحالا ةرثكب ىوشو ءرون ديزي لب

 رفكي نمو ىلاعت هلوق اماو نامالاىف:اذكف وه ثدح نم درفلا ىهوجلاىف ناصقنلاو ةدايزلا

 ناميالان وكينا مزليالف ةقيقحلا ف هللابزاميالانيعوه توغاطلابرفكلاف هللابنمؤيو توغاطلاب
 اهل ليديمنال الع سانلا هللا رظف ىتلا ةرطفلا نايا وه ىتقحلا نامالاراكلا نضعب لاقاءزج
 لمحيف ةقباسلا نيع اهمال ةماخال مكاو صقنيو هيف ناعالا ديزب امهنياموةماخلاب قتحو
 لوق لم# و هءلع تامام هتةيف>ىذلا ةراعفل اناء ا ىلع ضةنس الودي زبال نام الانا لاق نه لوق

 فيلاكتل لمعي نيح نم ةعاخلاو ةّمباساا نيب ىتلا ةلاا ىلع صقنيو ديزب ناعالانا لاق نم

 اناميادادزيل ةفينلا ةسااحىف هرس سدق ىئادهلا ةريغح لاقو ىهتلا سفن هناف كلذ لمأتف

 هدهاشام ىلا هب نكسي باقلاىف رون ةنيكسلاناف ىبغلا ىملعلا مهناعاعم اينيع ايقوذ اينادجو
 رورزسو ةذل هعم ىنرَب نادجو هنأك نيقيلا ملع دعب نيقِلا نيع ىدابم نم وهو نئمطيو
 قطنتل ةنيكسلا نا درو6 .هنمؤي و نهؤملا يلق نكسسي كلم ةنيكسلا نا.لبق تادرفملا ىفو

 ىطعااماهل وا ىطفللاكارتشالاب ءايشا ةتالث ىلع قلطت ةنيكسلا رابكلاضعب لاقورم ناين ىلع

 مكبر نم ةنيك س هيف توداتلا م ب نإ يامرةياب ناذيلامل اقر ا تولتل ر.س ايرنم اون

 ىهو نافصلا ىتتلا اذا ابعر كس ودعلا بلق علمت ةلتكطم معده نورسملا لاق

 ثدحلا :ناسل ىلع ىتلي قا عنص فئاطل نم ' ئش ىناثلاو مهكولل ةماركو مناسنال ةزحعم

 ىف كلاثلاورسلا فشكو رارسالا بورت عم ءابدنالابولق ىلع ىحولا كلملا تلي 5 ةمكحلا
 احود و ةوقو ارون مجم "”ىش ىهو نيئمؤملا بولقو مالسلاهيلع ىذا بلق ىلع تازنأ ىتلا

 نينمؤماىلعو هلوسرىلع هتنيكس هللالزنأف ىلاعتلاق اك نيزهلا » ىلستي و. فئاخلا هيلا نكسي |
 .نوفلتخمو مهيلع ةكنالملا لزنت ىف نوكرتشم ءايلؤالاو .ءابدنالا نا رابكلا ضع لاقو ىبمثا

 عايسالاب مولع لزساعاو ادبا لقتسم عرش ءاياو الا ىلع لزسال ماهلالا كلمنأف هب تازأ اهف

 هللا نم كزني اما ةنيكسو رونو ضو لكف هيرعلاب ءايلوالا قف مل امم مهد هبءاحام ماهفابو

 ىلا نا م هنأف ىلولاو ىلا لاح نيب مظع قرف ناك ناو هتطساو الب وا كلملا ةطساوب ىلاعت

 0 تفاي كارم . ةتنبكسو هلضف هللا لأس ىلواو ىوقا هدراو اذبكف ىلواو لضفا

 ؛* ضرالاو تا هللو 8 لغو ددر" شا هنيس مرحرد دنامت ٠ لد تنكس ادخ |

 اهسما ريدي ملاعلا دونج ىلاسعت هب صتخم ىا برحللدعم عمج وه و مضلاب دنج عمج دولا |
 هتئلشم هيضتشا امسح ىرخا م اسلا امد اهف مقوبو ةران ضعإ ىلع امضعب لفارس ءاشيامف 5

 ةكنالم نار اهماهمنا ب تساري ادخ مو ( ىنئاكلا لاقو ) لاصملاو مك.لا ىلع ةزبملا

 هكديشأب قلاو ىلا ترص دينك ,ةاهج ناميا لهاىا سب دهاج ينام مذا نيمز دونر



 حتفلا ةروس ه8 8# ١١

 رصنلانأشب ةيانماالاك راهظالو تاياغلا ةءاخ توكل ليلحلا م-الاراهظا « لالرصنمو ف

 ةبسنلل ازيزعف ةعنمو ةزنع هيفارصن ىا # ازين ارسصأ ف ىلاعت هلود هديك أت هنع برعياك
 رصنلاو هيلع روهظلاو ودعلا َةبلَع همم ىذلاوه زيزعلا رصنلا نمحرلا حتف ىف لاقنعاذ ىا

 ردصملا سو ىلع اعينم ايوق ارصنوا ىهتنا طقف ودعلا عفدو ةياذعا هعم ىذلاو» زيزعلاريغ
 هيف ةائافلا ةلتا رصانلا فصوب اذصو لمجيملو ةفلابمال ازا روصتلا ىا هحاص فصوب

 كلذنم دارملا نارهاظلا مث هبحاص ازيزع ارصنوا ماكتملاال بطالا لاح ناب دصقلا نال
 ىلع هتما رصنو مهريغ و نزاوهك ءادعالاىلع رصالانم ةكم حتف ىلع بترتام وهرصلاا
 اورطفامةفلاخن ىه امنا مهفلاخ نم لسرلا ضءب لانقيف ةمكلا تناكو ةرصايقلاو ةرساكالا

 مهلاوحاو مهلامتاب هيف مه ىذلا رطفلا كلذ داسفل ةفلالا كلت ةجوملا ديحوتلا نم هيلع |

 هظفحم رومأم صخشلا كلذام ديدبتو باسالا ماظن لحالا اهنم لصحال ىتلا ةدمافلا
 فورعملابصالل ىدصت نمرئاس هلع سقو فدسلاب ثعبولو قاخال ةمحر ىنلاف هلك كلذ نع

 نم ةفلتخم امعن ةروسلا هذهىف هيبثل للاعمج هرس سدق ةادطع نبا لاق ركتملانع ىهلاو |
 مالعانم ىهو ةمعألا ماهاو ةلا مالعا نه ىهو ةرذغملاو ةباجالا مالعا نموهو نيمملا حتفلا

 ةرفغملاف ةيالولا مالعا نهوهو رصنااو قلاب قمحتلا مالعانم ىهو ةيادهلاو صاصتخالا

 | ةدهاشملا ىلا ةوعدلاىه ةيادهلاو ةملءاكلا ةجردلا غالبا ةمعنلا مامتأو بويعلانه ةئربت
 دوجول!لذبب انرصنينأ هللالأسنءاوسامىلا عجرب نأريغنم قا نهلكلا ةيؤر ىه ةرصنلاو
 حتفلاىدابم نم مهلع ضافا امل ناب # ةئيكسلا لزن أ ىذلاوه 8 قيتحلا هدوجو ىف ى احلا
 فوالادعب نمالاو حاصلا ببسب © نينمؤملا بولقىف © اهلزنا ىنءي ةنينأمطلاو تابثلانم
 ةوقلانم مهلام عم مهلاتفل نيدعتسم ودعلاناكو نورمتعم مهنا بسر ةدعلا ىللق اوناك مهنال

 ( ءوحنو ىنذاكلا لاقو ) ىلا تاهل ضف توملاىلع اوعيابو اوتثف ألا ةدشو. ةكوشلاو
 دوهزف ىلاغل و هناحبس قخ ديدوس ىددزرتو هعدغدزا ىلاخ هبا هيدي دح حلصرد نوح

 هنع هللاىضد :قورافلا:رمع:ىح اولزازو اوجام نا دعب اونأمظاو اوتنث دارملاق ٠ آلا ىذلاوه

 | مهعوجرو رافكلادص نم مهمهدالوه انا بارطضالاو قلقلا كلذو ةصقلاف فرعام ىلع

 | اهاد ىلا اؤرال نينما ماعلا كلذ ىف ةكم لود نوءقوتب اوناكو مهدوصقم غولب نود |

 هلوق فاك اودادزب كوعفم # اناا © دنك تدايزان“# اودادزيل 8 قبسام ىلع مالسلاهيلع
 ةديقعلا خوس رب هيلغ مه ىذلا مميش ىلا امضنم اني ىا # مهنامياعم و اعستا ودادزاو ىلاعت

 | ةلكو جحرل نيئقثلاعم ركبىلا نايا نزوول مالسا اهيلع لاق ةمث نمو الع سفنلا نانئءطاو |
 عامجا عانتمال نيب ىلا نشب مامضنا سيل ةقيقلاىف عقاولا نال اهتقيقح ىلع ثسبل مهنامياىف عه

 ظ تادهيدبلا ىلجانم ىصخم ال بتارم هلناق لوالا نم ىوقا نيش عون لوح لب نيلثلا

 | اهفف هماتدىف قئحام ضاسلا بتارم ىفك كلذو اناقام لوالا ىننبالمث تايراظللا ىنخا ىلا |
 !مباناميا اودادزيل ع أ رمشلا نم مالسل هيلع ىلا هب ءاجاف ىلا نؤكتلا اجكنرادملاوا ةااعتلا
 6 ةقيقحلا ىف نا رقلاو امتةيقح ىلع ذئنح نارقل!ةماكف رخ الاموءااو ةثلادتعولاب:مهماعا عُماَوَرعم ْ
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 تا

 تاقرمحالا تيريكلا فىنارعشلالاقو ىئارعشلل رردلاو ىهاوجلاباتك ىقاك هببنذلاءابق لاح ىف
 ثيحنم هيلا بنذلا ةسن ىلع رخأت امو كرنذ نم مدقتام هللا كلرذغيل هلوق وح لمحز وجو

 فاضي هتما بونذ عيمل اينذ ناكامديلا هب ىحوا الولف بنذ هنأب تمكح ىتلا ىه هتعيرشنا
 اماو مدا صعي مل.اولاق دقو هللامرك ذ ىن لك بنذ كلذكو ريدقتلا اذهب هتعبرش ىلاو هبلا
 دق هللانا مالسلاهيلع هلائيمطتالا لا كلرفغيل هلوق ناكاش هرهظ ىف اوناك نيذلا هوب ىصع

 ايندلارادىف مهلع دودحلا ةماقاب ةبوقع دعب ولو هتميرش اهبتءاج ىتلا هتما بونذ عيمح رفغ

 هللاهمحم امث كلذو ءدهج رباكالل ةبوجالا لاخا نمؤم لك ىلع بجاولا نمو نعام عقو اك

 تاليوأتلا فو ىبمنا ىلاعت هللاءاشنا هيلع هللاىتلن ىذلا انداقتعا اذه مهفاف هنع انبحانم هحمو

 ىلع هتبوبر ةرضح ىلا مالسلاهلع هلق باب حتف ىلا ريشي اننمم احتف كلاتحتف انا ةيمحنلا

 ىا كسذ نم مدهام هللا كلرفغل .بولقلا عج ىلع قاغلا ام حتفو هلالحو هلامح تافص

 تقلعن ىش لواوهو كحور قلخ اآدبإ نم كدوجو بنذ نهد مدهام هلالح راوثاب كلرتسل

 كدو>و بنذ نم ىا د امو ىروت ةياور فو ىجور هللا قلخام لوا لاقك ةزدقلا هب

 ىهتاةينزثالاراث اول ةدحولارونب هرتس ءرفغو دوجولا ىف ةكرشلاوه دوجولانذو ذبالاىلا

 بيرقلا حفلا اهلوا ةتالث ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر حوتف نا ماعا رباكالا ضعءا لاقو

 دقو ةذيقيلا راون الاو ةديغا| تافشاكملاب كلذو سفنلا ماسقم نع ىفرتلاب باقلا باب حاف وهو

 هماقم ىلا باقلاقرتو حورلاراونا روهظب نيبملا حتفلا اهناثو نينمئملا نكإ ل ةتللذر ىف كراش

 كلذوهيلكلاب ىنتننو ةيبلقلا راونالاب ةملظملا امتافص رثتستف باقلا ماقم ىلا سفنلاقرتت ذئاحو

 حتف ىلع ةملظملا تائيهلا ةّشاسلاف رخآت امو كبنذ نم مدقتام هللاكلرفغل ىلاعت هلوق ىنعم

 ىف تاننولتلا ف رهظت ىتلاا ةدنلقلا راونالاب ةيستكملا ةناروناا تائيهلا ةرخأتملاو بلقلا.باب
 قرتلاد عب: الا لمكيال بلقلاماقم. نال ىلوالا :تفتنا- ناو: برقا حتتفلاب هذه ىنتلنالو اهلاج

 ةيلكللاب سفنلا نيولت ىنتنيو باقلا نيولت رهظيف بلقل اىلع هراونا ءاليتساو.حورلا ماقم ىلا

 قاطملا حتفلا انملانو ةمريشلا تارصاسملاو ةيحورلا تادها_.ثم لا ماعم حتفلا اده ىف لصحنو :

 نيعىف قارغتسالاو قلطملا ءانفلاب ةدحولاب اب حتف وهو حتفلاو هللارصت ءاحاذا هلوش٠هلاراشملا

 متاغمهللاهبانا مالسل هيلع ىننلا ةعباتم هل تدك نث ىدحالا روناا روهظو :ىناذلا دوومشلاب عن ا

 هيلع ىلا ةيناحور ةلططإو» ةيهاالا راونالا ناضيفل 56 ةعلاتملا نسح ناف تاحوتفو 8

 داوم لزنع نك هاك ٠ ديب نك هر ىسكا نيعب فاللخ )ع ةرطس سدق ىدعس خشن | لاق 2 مالسلا ا

 ةفسالفلا"نا كلذ و ٠ قطصم فربزج تفر ناس «ءافض ,هاز هكىدعس رادئم ء ديسر

 ريغ نه ةدهاجلاو ةضايرلاو لقعلاق ير طب هبإ] لوصولاو 10 اوعدا 5 ةمهاربااو

 نيدلاءالعاب ( كياع هتمعن متو ) هيلا لوصولان ود اوءطقناف ىلاعت للاداشراو ءاسنالا ةعباتم

 الاد كيدوعو ةيوسدلاو هاندا ملا ن + هيلع هضافا امم امهر يغو ويناا ىلا كلملا مضو

 لبق ةلصاح تناك ناو ةماقتسالا ليلو ةسايرلا مم ءأرم ةماقاو ةلاسسرلا غيل ىف © ايقتسم

 لبق الطاح نكي ملام 4 ههعانم ةءاسقتساو قحلال س حاضتا ن م كلذدعب لصح نكل حتفلا

 رمن و نادل



 حتفلاا ةروس ه5 ع

 هقاخا لو ادت تفرع فيك مدآاي هللالاقف ىلرفغت نأ دمم قحم كلأسا براي لاق ةئيطخلاب

 شرملا مثاوق ىلع تيأرف ىسأر تءفر كحور. نو ىف ت>فنو كدب ىنتقلخ امل كنال لاق
 قلخلا بحا مسا الا كمسا ىلإ فضت مل كنا تفرعف هللالوسر دم هلللالا هلاال ابوتكم

 هاور كتقلخ امل دمت الواو كل ترفغف ىلا قالا بحال هنا مدلاب تقدص هللالاقف كيلا
 هكدومرف هريسدق ىملس ٠ كتعافشو كتوءدب كتما بونذنم رخأت امو هئالد ىف قيملا

 ىو» ار تما امك هدون ىو باص رد تلز.تقو رد هحدرك توام ىوار مدأ بنذ

 هريس سدق ءاطع نإ كاتاقاوم كفن اكمل ناش راكد وز شب وا هحدومرف نافلا

 ىنكرتت ليربط .لاسقف ليربج رخأ ووه مدق جاردملا ةل) ىهتثملا ةردس مالكاهيلع غلبام
 نم مدقتام هللا كلرذغل لاقف ليربج ىلا نكسس نيح هللاهبتامف ىدحو مضوملا اذهىف
 مدقتام هللاهمحر ىروألا نايف-س لاقو ةوتئاادعب نيدثذلا نم لكازوكف 50 امو كمذ

 قيرط ىلع كلذ لثم ركذيو رارسالا فشكىف لاق هلمعت ملام رخأتامو ةلهاجلا ىف. تامعام
 هيف نكل ىهننا هقلي مل نمو هبقل نم برضو هرب مل نهو هار نم ىطعأ لان م دكأتلا
 مدقتام ليقو ىحولالبق تامجام ىا مدقتام لاش نأ بجاولاف ةراعلابدا نم جراخ هنا
 ةباصعلا هذه كلهم نا مهللاردب مو لاق ثيح نينح موه باذنه رخاتام وردب مود بنذ نه

 | ادبا د.عاال مكه اول ىلا ملعت نبانم هيلا هللاىحوأف ارارم هرركو ادباضرالاىف دسنال
 ىا مهمرا ملول هيلا اومجرو سانلامزه نأ دمي نينح موب لاقو مدقتلا بنذلا اذه ناكف
 باذلاوهو ىر هللانكل و تيمرذا تيمرام و هللالزنأف اومزب مل ىصخلا فب رافكلا
 مولعلارحبىف لاق هنم عقيسامنارفغب ادعو نوكف ةعقولا نعرخأتم رخأتملانا هيف نكلرخأتملا
 كلءانرفغل ثيدحوا مدق باذ كلناكوأ هللاهحر ىداب دورلا ىلع ىلا لوق اذه نم دعبأو

 دعلا وهام هنع ردصي فيكف نيفراعلا راك نم هريس سدق ىلعوبا ريقفلا لوش ٠ ىهنا

 هلل!ةفرءم تروصتول ىنعي ”ىث لك فرع هللاف رع نم هلوق ل..ق نه همالك لب لوقءلادنع

 روصتسال هنكل هلرفغل بنذ .مالسلاهيلع هنم روصتول اذكو ةقيقح روصتن ال ىو دحال

 ردسيال هنا ىف ةكئالملك وهف ريغال بودنعوا بجاو» لغتشم اما هلاودا عمي قهاال

 ادباو الزا ةمصعلاو ظفحلا ةرفغملاب دارملانا وهو ماسقملا اذه ىف رخآ ىنعم ىلو ةفلا#اهنم

 مدقن اهب ءاج اهنا ىلا_هت وهف رخأتملاو مدقتملا بنذلانم كمصعيو هللا كظفح ىنءملا نوكف
 ةيكملا تاحوتفلاىفو هف عاف قباسلاىفاك قداللا ىف موصعم ظوف# مالسلاهيلع هنا ىلا ةراشا

 هن ال انلومع نع قدي نما نع وه اماو امونذك ةقيقح بنذنع نوكيال ءاسسن الا رافغتسا

 للا ةذخإ ؤمو ىهتلا بنذلانم نح هلقعتلام ىلع ممونذ لمح زوجالف مهماقميف اق وذال
 تاقملاوظ فاو ةمصعلا ةهج نم ءابنن الاقحىفو ةمحرو مهلريهطت ةرخآلاو ايندلاىف هدابع
 ةبوقعلا دحم دقف هبقع ىلأت اهمال مدقتلانع رخأتلا ىضت#' ةبوقعلاو بنذه ىف الا نوكيال

 هيلعايلوتسا روفغلاو وفعلا مسالا نوكي نا اماو هنع ماه نأب اما هدجم ال دقو لاف بنذلا
 الا اندم ىمسياله البنذلا مسا بنذملانع لوزبو ةرساح ةبوقعلا مجرتف لازف محلا مسالاب



 هه م #8 نورشملاو سداسلاءزجلا

 ىلع: بترتم هنا ثدحح نه حتفلل ةياغ ه6 هللاكل رفغيل  ةميظعلا همعنو ةللخلا هللاتاحوتف

 | مهضءإلاق بوطألا دراوم ما>تقاو بورخلا قاشم ةدباكم ةللاةلك ءالعاىف مالسلا هيلع هرعس
 كلرفغيا حتفلا بابسا نع السرم ازاحم حتفلا لعج ةرفغملاب حتفلا ليلعت هجو رهظي ملام

 لاعفالا كل: ىلع ةلهاح ةلع ةرفغملاناو .ةرففملاىلا ةيدؤملا لامفالا ىلع بترتم لولءم حتفلاف

 ةرذغمال ةلع ةكم حتف ىردحزلا لعجو حتفلاوهو لاعفالا كلت ىلع بترتامل ةلع اهلعج حصف |

 ماللاتسيلف مههذم ىلع ضاسغالاب للعتال ىلاعت هللا لاعفا نال قا بهذمال قفوا وهو

 ىلع اهترث ىف ةيئاغلا ةلعلاب اهلوخدم هببشتلوا ةقاعلاو ةروريسصال اما م لب اهتقيقح ىلع

 ىلا ظن نه ىلع م ول الف ررّشنام ىلع ةلولعمو ةءيلع ادهج اهل ةيئاغلا ةلعلانا اشياو اهقلمتم

 تاذلام-ا ىلا تافتلالاو تملا ىدعس ىشاوح ىف اك هت روهظل ىرشح زلاك ةيلواعملا ةهج

 رداص ىلاعت هلامفا نم ةياغلا كلسىف ماظتنا امم دحاو لك ناب راعشالل تافصلا ب ع.دتتسملا

 راهظاىف خيبشلانءا لاق ىلاعت هتافص نم ةفص ىلع هبترتمرخآلا ريح ريغ ةياح نه ىلاعت هنع
 ةيهولالا ىلع عرفتم ةرصنااو ةرفغملانم دحاو لك ناب راعشا كرصننو كلرفغيل هلوق لعاف

 نيفاراعلادنع' يشل ةازفغملا ةراككلا نضنإ' او اهناووخوب كلؤنذلازتدسأ ةرقاملااو كلاب داووتعمت ةناوكو
 هقح ىفوتسسا نم ةلزنع وهف ءاذيتسالا بيقع ةحارلا نوكتف ءازج ةبوقعلا نال ةبوقعلانم
 الف ةبلاطملا كرتب كيلع منا هناو' هجوتم كيلع قانا فرعت كلاف كلذك سل نارفغلاو

 هايم اهنا وة رك ذا قيبف هني لاحا هرئذ دال ىلاعت للارْفَع اذا اذهلو ءايحاذ الجخ لازت |

 هنا ءاحلا بحاص دوب تح ءانلانم مظعا سوفناا ىلع باذع الو ىحتسال هرك ذنول هناو

 نيقوللانم ءابحح ذه ايسنه ًايسذ تنكو اذه لبق تدىنتيلاب ةاءاكلا ص تلافاك أيش نكيبل
 ليضفلانا ىحام باللا اذه نمو تافل'2انم د.علا لمف امف ىلاعت هللانم ءانلاب فيكف

 ناتوامانأو لاو اهناو كلل ادلا «كب لك نتف وعر ئاطتل أو“ ناجح "تب ق»افنقو قزم نيف
 راوبدب ىور لصوو ر# رد ٠ هاكن تصخر اسيرش دادن زكره ( بئاصلالاق ) توفع
 هتيمستو ىلوالا كرت نم كنم طرفام عيجىا *« رخأت امو كرنذ نم مدقتام 8 متشاد
 زارخادبعس ونا هلاقام ىلع نيبرقملا تائيس راربالا تاتس نال ليلا هصنم ىلا رظنلاب اسذ

 نالفبنو نطل ش يقف او نيش + لقا نآغت كن (:ىتوتتلا قو ) ةالثل قلد

 ىف لاق بنذلا هيلع قلطي ام اهدعبو ةوبناا ىلق كم ردصام عيمج ىا مهضعب لاق « مارك

 نا زوجي ذا هيلع افلل ةلالدال امنع رخات امو ةوبنلاىلع مدقتام ىلع هلمح فقاوملا حرش

 قلطينأ حصي هنا هبفو ىهتا ىرخالا ىلع ةمدقتم اهادحا ناتريغص ةودااللق هنع ردصي نأ

 مالكلا لها لاق حناللاوهو ىفاضا رخأتلاو مدقتلاناق ةوبللا لبق امنا نيتريغصلانه لك ىلع |
 دعب ادمع رئابكلا رئاس نمو ءاملعلا عامحاب هدميوىحولا لق رفكلا نه نوهوصعم ءايدنالانا

 قافتالاب اومسو روهلا دنع ادمع زو>تف رئاغصلا اماو نورثكالا ءزوذ اورس اماو ىحولا

 ءاطع لاقو ةريبكلا رودص عانتما ىلع لقعلاوا عمسلا بسحب لياد الفإ ىحولا لبق اماو

 فرتعا امل مدآ نا ىور كتكربب ءاوحو مدا كيوبا بنذ ىا كينذ نم مدقلام ىتاسارخلا |

 ةعرطخلاب



 حتفلاةروص هز ؛ #ع

 ةعامح ىلع قلطت نيتحتف منلاو رمحأ عمج مملا نوكسب رمخلاو ملارح ام ىنرسيام ةروس
 تدرعلا لااا نتضأ هختم' قهاوأ ركع لالا ملا رمح دارملاو اهظفل نم اهل دحاو ال لبالا
 مهأتهو مهلع ةروسلا أرق مث اهنم مظعا كانه سبل هناو 'ىثلا ةسافنىف لثملا ا نوبرضي
 ةباحصلا ضعب ماكتو ٠ دنتفك دابكرابم اريو زين باكصاو تفك هين ارئاشيا ىنءي هوأنهو
 مالكلا سني هغلب امل مالسلاهيلع لاقف انيدهدصو تيبلانع انودص دقامتفب وهام اذهلاقو

 ىا ةيضقلا ؟ولأسو مهدالب نع حاربلاب كومفدينأ نوكرسثملا ىضد دقل حتفلا مظعا وهلب
 نيملاس ؟درو مهلع هللا كرفظو اوهركام مكنما وأر دقو نامالاف مكيلا اوأجتلاو حاصلا
 بازحالا موب متيسنأ ىارخا ىف موعدأ انأو دحا موب متيسنأ حوتفلا مظعا وهف نيروجأم
 هللابْنوظتو نجانللا نولقلاتغلبو راصبالا تغازذاو مكنم لفسانمو مكقوف نم ؟ زاحذا

 تركف اهف انركفام هللاىجاي هللاو حوتفلا مظعا وه هلوسرو هللاقدص نوماسملا لاف انونظلا

 لاق انما ةكم لخدت كنا لقت ملأ هنع هللاىضر رمح هل لاقو انم هصابو هللاب ماعا تنالو هيف
 هنالىا هن نوفوطتو هنونأت مكتاف ليريج لاقاك وهف لاقال اولق اذه ىعامنم مكل تلقفأ ىلب
 | هسأرقلحو لباقلا ماعلاف ةكم لخدامل مالسلاهيلع هنا مهضعبرك ذو ىأرام لثع ىجولاهءاج

 ريقفلال وش ٠ مكل تلق ىذلااذه لاق حاتفملاذخاو حتتفلامون ناك املاف مكتدعو ىذلاذه لاق
 ليق نمهعم مهمالك نكي مومالسلاهيلع ىنلاماىف اوكشي مل مهنع هللاىضر بادالانا كشال
 قيمع ىمالاناف رمشبلا هنع ولخمال ام ”ىش مهلخاد امل امالعتسا هولا_س امناو هيلع ضارتعالا

 مكح ىلاعت هللو ةوبثلاباب ىف فيكف ضارتعالاكرث ةيالولا باب ىف ةدارالا بتام ىتدئافالاو

 حتتف ىلا ريشم هتقيقحبو حلصلا حت قطان هيهاظب هناف ىذاملا ةغيصب انحتفانا دارياىف طاصمو

 سيل هنا عماحتف حلضلا ىمس هنا ءاملعلا لاقام لصاحو حتف ىا حتف اممم لكو ىف آلا نامزلا ىف ةكم

 اوعمو اورصح ادقو فنك قاغنملل رفظي سيل هنال ةغلالو دلل ا ىلع رفظب سيل هنال افعال تفي

 حتت ناك: رمشملاعم حاصلانا باوجلاف كلذ ىف رفظ ىاو ةيبدحلاب وقلحو اورحنف تيبلانم

 ةعيب ىلا مالا لآ امل هناالا ةببدحلاب مهلوزن تقو ارذعتمو اةلغنم ناك هنال ىوذالا ىنءملاب

 اوفعض لاتقلاو داهملا ىلع مهتءنع قدصو نيئمؤملا 3ك قافنا,نيكرششملا دنع رهظوناوضرلا

 حءاصلاكلذ ناعم مباع نيملسملا ةيلَغ كلذب ققحنو حاصلا باط ىلا اورطضا ىت> اوفاخو

 هس نيملسملاب اوطلتخا,نيكوربشملانا راهن كلذ#لبق ,ةقلينس كن هز دروع الاهل يجر اكن

 لها داوس مهم رثك ريثك قلخ ةللق ةدمىف لساو ممولقىف مالسالا نكمو مههالك اوعمسف

 غرفو رثك او كلذ لبق هيف لخد نه لثم مالسالاىف ةنسلا كلتىف لخد اولاق ىتح مالسالا

 نوملسلا متتَغاو رييخ اصوصخ عضاوم حقو مهازغف برعلا رئاسل حاصلا اذه مالسلاهيلع

 تناكو سزاف ىلع مورلا اف تبلغ سرافو مورلا نيب ةديظع ةمحلم ةنسلا كلتىف تقفناو

 نينس عضإىف ةبلغلا كلت عوقوب دعو مالسلاهيلع ناك ثيح ةوبنلا لئالد نه مهاع مهتبلغ
 ةلمحنم تناكف مالسلا هيلع هقدص ام رهظف اهب دعو اك تناكف عستلاىلا ثالثلا نيبام وهو

 نم كلذ ريغ ىلا سو !ىلع ناتكلا لها روهظل نونمؤااو مالسلا هيلع هب رسو حتفلا



 هل < 8 نورشملاو سداسلاءزملا

 هللا هدر هيو نذا ريفي د نبد ىلع وه نمث شيرق نم 55 قأ نمو ضعءإ نع موضعل

 هيلا هدرت مل نا وا ناك اركذ ادم ىا د عم ناكنمت اشيرق ىنانمو ىنا وا ناك اركذ

 مارا دجسملاب ةواضلاىف هل ررخ ةدايزو تدبال ةرامع ةكد-لا ملسملا درىف نا لوالا بيسو

 نيماسس لانه سدل هلا ىناثلا ببسو هللاتامرح مظعت نم اذه ناكف تدبلاب فاوطلاو

 ةماو دنا لدا ةيغاوأ داع ا دقعاف* لقلت "نأ لح نما هنا 7ااوط عاوز ةدؤ ىلا ةجتاخ الاف

 ةفوذكم ةببع مكتيو انثي ناو هيف لخد مه دهعو شيرق دقع ىف لخدب نأ بحا
 ال هناو حاصلاب“ ءافولا ىلع ةيوطنم لب ةوادع ىدبنال امفام ىلع ةيوطنم ارودص ىا

 اذه كماع مجر“ كلاو لوس لاق ةنايخالو ةقرسال ئا لالغا الو لالسا

 اهنان كفاف.'كيادلاب>1 مخ تق .نعرارقا اهم جرخ لباق ماه نك اذا هناو ةكم لخدت الف

 نولمسا ا ناكواهه ريغي اهلخدت السوقلاو برقلاىف فوساا يك ارلا حالس كعم مايا ةثالث

 اوأر املف للا لوسر اهار ىتلا ايؤرال ماعلا كلذ تدللاب مهفاوطو ةكم مهلوخدىف نوكشيال

 اصوصخ نوكلم اوداك تح مظع صا كلذنم مهلخد هسفن ىف هللالوسر هلمحت امو حاصلا

 امناو حاصلا ل بق ناوضرلا ةعيب تناكو مهم املسم ءاجنم نيكرشملاى لا درب نا طارتشا نه

 نيملسملانم الاجر هيلع دهشاو حلصلا نم هللالوسر غرف املو هيلع شيرقل ثعاللا ببسلا

 ثعب ةياور ىفو ةيدحلا اورضح نرذلا ءارقفلا ىلع ىدهلا مح قرفو هرحنف هيده ىلا ماق

 مث ةكم ءارقف ىلع اهل مسقو ةورملاب ترحن ىتح هنع هللاىضر ةيجانعم ةئدب نيرششع ةكممملا
 ىرو مدن أك شيرق ىلا ثعب ىذلا شادخ هسأر قا ردا مدانم ةبقىف هللالوسر سلج

 اهلتيزاحناك هك تافاظرا عاذتلا قدلر *ةراغم ا تانحأو اكرم نساثلا لادخال وحش الق يرش

 هللاو هللامساب هتوص اعفار رحت دق هللالوسر اوأر اماف ىلاعت هللانذاب أربيف هيقستو ضيرمال
 لاقو اممنع هللاىخر هداتقىفاو ناك مهضعب رعدقو نوئاحنو نورس اًوئاوق قلخ قربك

 قالا تدلي“ [وفاوطر نأ اور مل ممناللاق نيرصقملا نود نيقلللا محرا مهللا مالسلا هيلع
 مهفاوط دعب اوقلحم نأ ءاجر مهروعش هش اورخا مهنا مهلاح نم ىهاظاانال ىا نيرصقملا

 ةييدحلا رثك ١ ناكناو مرا برقفف !هتقلاف مهروءش تامتحا ةفصاع احمر هللالسراو

 مث امون نيرشع وا ريشع ةعست ةبيدحلاب مالسلا هيلع ماقاو ممترمع لوشب اورشنتساف مرحلاىف

 نويعلا ناسنا ىفام ىلع ممغلا عاركب ىتأو نيمرحلا نيب ناك املف ةنيدملاى لا الفاق فرصنا

 مهلاعدو هرمشنللف ماعطوا دازنم هش هدنع ناكنم لاق مث اولءفف عءابعو مكعاطنا اوطسا ا

 هلثم قبو اوءيش قح اولك او مععوا اوش>و هللاءاشام ا مكتتعألا اونرق لاق 5 ا

 ةوادأاب ءاذ هب اضوتنام وهو واولا حتف ءوضونم لق هباخصا نه لجرل مالااهلع لاقو
 ىوارلا لاق ءاملا كلذىف ةفرسشلا هتحار عضو و حدقىف اهغرف اف لاق ءام اف ةوكرلاىعو |

 مالسلاهيلع لاق ختفاا ةدوس تازأ املوا ديدش اص هبصن ةئامعرالاو ففلالاىا اناك انأضوتف |
 ىلع تاز دّقل ةياورؤو يمشلا هلع تل ىلا بحا ىف هرودس ىلع 0 هءاصال

 ةروس
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 رجش مملامغِب رمسلاواجشا نم ةرحش تن وهو هللالوسر ىلا اوراثف هللامسا ىلع اوج رخاف

 ىانامع نع مالسا |هيلع عييابو ةداهشلا اماو حتفلا اما هناو رارقلا مدع ىلع هوءيابف فورم

 هنافنامعنعمذهنا مهللالاقو ىرمسلاهدي ىلعى علا هدب عضوف إتش لوقلا ةحصمدع ربِدَعت ىلع

 مع ىضرولاعت هللانالناوضرلا ةياهل ىلقو ةعيانملا ىفءمأ ىجيسو كلوسر ةءاحو كتجاح ىف

 ةبد دخلا واردب دش نمرانا!لخديالاضيالاقوةر>شلات< عيابدحأ رانا الخ ديال مالا اهيلعلاقو

 لاق كسفن ىفام ىلعكميابا مالسل هيلع ىنال لاقف ىدسالا نائسىلا نب ناتس عسياب نم لواو

 كعيامنولوه سائلاراصو لقا وا هللا كرهظي ىقح كيدي نيب ىنيسل برضا لاق ىسشن ىفامو

 اًضيا وه عييابف مايا ةثالث دعب عجر هنع هللاىضر نامَع نا ( ىور ) ناس هيلع كعيابام ىلع

 صحن زركم مملع الجر نيمبرا شيرق ثعبف هللالوسر سرح ىلع ةملسم نب دمع ناكو
 مهذخافةلفغ ىا ةرغ مهم اود و ادحامهنم اوبيصي نأ ءاجر اليل هللا لوسرركسعب اوفوطإل

 مهماحصاسيح اشيرق غلبو اوسخ هللالوسروللا مهب ىلاو تلفا هناف ازركم الا ةملسم نب دمع

 رساؤ مهسب.ىمر مسد نبا نيملسملانهلتقو ةراجحلاو للباب نيملسملا اومرىتح مهنمعمج ءاغ

 ورم نب للبس موفاعمج هللالوسر ىلا شيرق ثدعب كلذ دنعو الجر رشع ىثا مهم نوملسملا

 دمعاي ليوس لاقف اذه لثع لأفلا بحي ناكو ؟ يما لبس هباحصال لاق مال_لاهيلع هآراملف

 ىأر نم نكي ملا كلتافنم لاتق. نم ناكامو.ةرشملاو ناّمِع ىا ,كياحا دج نم ,ناك اهنا
 نيذلاانباحا نم انيإا ثعباف انئاهفس نم ناكو ماعن ملو انغلب نيحب هل نيهراكانكلب انيأر ىوذ

 ثعبف لدفن اولاقف ىباحا اولسرت ىتح مهلسرص ريغ ىلا مالسا اهيلع لاقف امناثو الوا اور سا

 هللالوسر لسراف ةرشعلاو نائَءع وهو مه دنع ناكنم اوثءف كلذب شيرق ىلا هعم نمو ليهس

 ىأرلا لها راشاو اوبراحي نأ اوفاخو ماع تربك ةعيبلا هذهب شيرق تدلع امو مهباحتتا
 صةحنيزركم هعمو ايناثورمتنب ليوس اوئعبف انالثمقيف لباقنم دوعيو عجرينأ ىلع حلصلاب .

 برعلا ثدي الثل اذه هما نم عجري نا ىلع هملاصل هللالوسر ىلا ئزعلادبعنب طيوحو
 اوء!لث يح حاصلا موقلا دارا لاق البقم مالسلاهيلع هآراملف لباقنم دوعيو ةونع لخد هنأب

 لوا ىف هباوضري مل باكصالا ضعب ناكناو حاصلا ىلع مهني مالا مأتلاف ايناث ىا لجرلا اذه

 ةلدخلاو ةصيقنلا ءايلا ديدشتو نوناارسكو لادلا حتفب ةيندلا ىطعت مالع اولاق ىتح ىمالا

 لوسرلا ةمباتمو ىضرلاب مالسلاهيلع راسأف نوملسم نو نوكرسشم مهو انيدىفةهومذملا

 نمحرلاىا اذه ىىعا اللبهس لاقف محرلا نمحرلا هللا مسي بتك ١ لاقف ادلع مالسل اهيلعاعد مث

 بتك ١ هللالوسر لاقمت اهلوقت تناك اشيرق نالامتلكف مهللا كمساب بتكا نكلو محرلا
 كللاقأمل هللالوسر كنا تدهشول ليهسلاقف ورمت نب ليهس هللالوسرد#ء هيلع اضام' اذه
 عا هنعهللاىضر ىلعا مالسلاهيلعلاقف كيبا مماو كمسا بتكا نكلوتببلانع كدصا ملو

 بتك|لاقوةفيرمشلا هدس هللالوسرها>فءايا هارأفهيشرا لاقف ادبا كوحاامةللاولاةفهللالوسر
 اناو نومي ذك ناو هللالوسر هللاو انا لاقو ورمعنب لبهس هللادبع نب دمع هيلع ملاصام اذه

 فكيو سانلا هيف نمأي نينسرمشع سانلانع برملا عضوىلع حاصلا ناكو للادبع نب دمع
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 نأ هللا لوسر سما مث ةلهس ضرا ىلا اوضفا متاع و اًمررط مهم كلف هللالوسراي انا
 املف قيرطلا كلذ اوكلسف ةكم لفسا نم ةيبدحلا طمهم ىلع مهجر اًبرط اوكلسي
 شطعلا هللالوسر ىلا سانلا ىكتشاف ءام ةرطق امف قبب مل ىتح اهؤام حزن ةديدحلاب اولزت

 هرصا و بزاع نإ ءاربلا ىلا هعفدو هتنانكال نم أمس مالسلا هيلع جرخاف اديدس دكا ناكو

 رثبلا ت'التمامث ءاملا شافع رئلاىف هج مث هللا لور ضءضمتوا رثبلا فوجىف هزرغي نا

 اولحترا املف نويءلا ناسناىفو دعب اهؤام دفني ملو ريسافتلاىفو مهلبا تيورو اعيمح اوبرسشف |
 ةيببدحلابهللالوسر نأمطا املف ”ىش كانه نكيمل ناكءاملا ف مهلا ءاربلاذخا ةيبدحلانم
 اا ابرح ديرب تأي مها هربخاف هيءاح ىذلاام هلاسف هموق ديس ناكو ءاقرو نب ليدي مانا

 الاديس ناكو ةمقلع نب سيلحلا اولسراو اوءمتسي مل شيرق ىلا عجر املاف تيبلل اركز ءاح
 لومتم و فئاسلعلا مظع ىلا دوءسمه نب ةورمع اولسرا و اًضياهيلع اودمتعي ماق شياح

 هيدي لسفيال هباحسا هب عنصيام ىأردق و مالسااهيلع دنع نم ريخلاب ةورع ماقالو برعلا
 عقو نه هب كادي ىا هوردتساالا اقاصب قصي الوهيلع نولتشا اوداك ىا هءوضو اوردّسا الا |

 6 مهماوصا اوضفخ ملكت اذاو هوذخاالا “د هرعش نه طقسإالو هدلجو ههجو هدبىف

 كلم ىفريعقو كلم ىف ىرسسك تح ىلا شيرق رشءماي لاقف هلامظعت هللا رظنلا نودحالو
 هيلع اورصنن' ال نا فاخا باها ىف دمع لثم طق موقىف اكلم تياداملةماواةكللج ىف ئشاختلاوأ ١

 كارا ام لاقف لباق نم عجربو اذه انماع ءدرننكلو روفعي ابا اي اذهب ملكشبالشيرق هلتلاقف
 مالسلا هيلع اعد و كلذ دعب ماساو فئاطلا ىلا هعم نمو وه فرضنا مث ةعراق مكيصتسالا |
 غابيل باعثلا هل لاب هلريعب ىلع مالا هياع هلم و شيرق ىلا هئءف ىعازخلا ةما نب شارخ |

 اواخف شيءاحالا هعنش شارخ لتقا وداراو هللا لو_سر ىلمجاو رقعف هل ءاجام هنع مهفارشا |
 هنع هللا ىذر باطخلا ن رمح هللا لوسر اعد مث قلاع هري>او هللالوسر ىف ىقح هلييس

 نم ةكميام و ىسغن ىلع اثيرق فاخا ىلا هللالوسر اي لاةف هلءاحام شيرق فارشا هنع غملبل
 كلدا نكلو املع قافلعو ا_هايا ىنوادع شارق تفسع دقو ىنءلأ دحا كنك اناا ىدع ى

 مال_سا| هيلع ادق هن وعم همص ىن ناف هنع هللاىذر نافَء نب نامع ىنم اهب نعا لجر ىلع |

 نيملسم الاجر ىلاي نا نامَع مالسلا هيلع صاو رباب مهرب شيرق فارشا ىلا هئءبف نامع ١

 ىكتسيال وح ,ةككب هتبد,رهظي نا برق هللانامهبخم و يلع لخديو تاملسم ءاسن ىاةكمب |
 هللالوسرنذاب ةءاحصلا نملاجر ةريثع هعمو ةكم ىلا هنع هللاىضر نام ج رخف ناعالاب اهبف
 ةلاسر غاي ىتح هزاج افديعس نبا نابا ةكم لخدب نأ لق نامع ىتلف كانه مهااها اوروزبا
 ادمحخ نا هيلع نوددرب مهو ةاا_سرلا مهغلش شيرق ءاهظعء ىلاف هدب نيب هلعجو هللإ| لودر

 لاقف تيبلاب فطف تمد نا هل اولاق ةلاسرلا خيل نه ناّمع غرف املف ادبا انلع ندد ال

 مايا ةثالث اهدنع ناّع تستحا دق شيرق تناكو هللا لوسر فوطي ىتح لعف' ال تنك
 ىقح حربنال مالسلا هيلع لاقف ةرسشعلا نم هعم نم اذك و لتة دق نامع نا هللالوسر غلف
 | سدقلاح ور لزت ةعيبلا ةعيبلاساناا اما هيدانم ىدانف ةعيبلاب هللا ءسصاف مهلتاقن ىا موقلا زجانس
 د د حس سسم سمس ست سسوس مغ جب دعا م بج ع ج2 ميسم يسلب حمم حيفا مم م 5 ص تتح ص

 رخاف



 لسا رسا اود تلاقاك كل لوشن ال هللا لوسداي دادقملا لاقو هانلتاقهنع اندص.نف تلا مؤذ ظ

 ىلا ددصتقال لوعفملا فذح و ىنءالام هناطلس نغ و هلالج لج رب+لانأش ةمظعنع ةثنملا
 لاق حوتاملاةيصوصخال هناحبسهنع رداصلا حتفلاسفن ريشبتلا طانم ناب ناذنالاو لعفلا سفن
 مولعا!نممالسلا هيلع ىلا ىلع حتفام ىنعلب لاب و ةكمحتف ىنعلاَس كلانحتفانا بغارلا مامالا

 ىهتنا هيونذ نارفنل ايس ترانص ىتلا دو: 'ماقملا و باوثلاىلا ةعيرذ ىه ىتلا تايادهلاو

 قمانيب اقراف وا لالا فوشكم ىمالا ىهاظ انيب ىا # انيبم احتف ' اذهريغ ”ىحيسو
 ةهودك ىهو ةيبدحلاد أوعى لعلم عم حاصلاوه نيمملاحتفلاب دازملامهضعب لاقو لطابلاو

 سوماقلاىف م5 كلانه تناك ءابدخ ةرحش وا ىلاعت هللااممرح ةكم برق رثب ددشت دقو

 خد هناا مالا فا. ىأزا# ماس هئلغ :ىلاعت. هلا ور دس امنا! ةاهرالاو اهلعتاب ناكل! لت
 تيبلا لخد هناو رصقم مهضعبو قلحم مهضعب ىا نب ريصةمو مهسؤر نيقلحت نينما هباحصاو وه ةكم

 جورخلاديربهناهباحصا ريخا ماو رفف هباصاكلذبريخاورمتعاوهباضاووه فاطوهحاتفمذخاو

 هتلحار بكرو نيبونسبلو هتيب لستغا نا دعب مالسلاهيلع جرخو رفسال اوزهجتف ةرمعا
 نيتك هلع ًاطباوب حجما نعت نيتياحلملا لك ةئامررأوا هل هدم 1نانراقتعا وقولت

 مون ه>ورخ ناكو ةندي نيعس يدهلاهءم مالسلاهيلع قاسو شيرق ةشخ ىداودا لها نه

 تاقيموهو ةفيللاىذ ىلالصو املف ةرحهلانه ةسداسلا ةئسلاّنه ةدعقلاىذ ةرغ نينثالا

 مل نم مهنهو هباحصا بلاغ هعم مرحا و ةرمعااب مرحا و نيتيكر ىذلادج.-لاب ىلص نييندملا

 اهلوح نمو ةكملها نم ايلارمتعم جرخ اماو ماشلالها تاقيموهو ةفححلا نمالا مرح

 لاخلا ضءبىف بادالا ناكاملف تيدلل رئاز جرخ امنا مالسا|هيلع هنا اوملءياو هبرح نم

 هللا لوسر اب اولاقف مكلام لاقف اممم ًاضوتب ةوكر هيدب نيب ناكو مالسلاهيلع هوت اولبقا

 | لعل ةوكرلا فدي هللا لوسر مضوف كتوكروفالا هنم اضوتن ءامالو برمشت ءام اندنع سيل

 هللاىضر رباج لاق. ىتح اوأضوتو اوبرشف نويعلا لاثما ةفرسشلا هعباسصا نيب نه روب ءاملا |

 | هعينناف رجلا نم مالسلا هيلع ىنومل ءاملا عبننم بحتا وهو اناقكل فلا ةئام انكول هنع

 مالسلاهيلع هجر مل امعاو دهعي ملف مدلاو محللا نيب نه اماو دوهعم فراسعتم رحطللا نم

 مالسلا هيلع لسراو لصا ريغ نم تامودعملا عادباب درفأملا هنال هللاعم ابدأتءام ةسمالم ريغب

 تع.سدق شارق هذه هللالوسراي لاقوءاح نافسعب اوناك املف هلانيغة كم ىلا نائفس نرش

 الا ند مهعاطا نه اورفاتساو دقلاو ةوادعلا اورهطا ىارعلا دول او_سلف كجحور

 مدعأ ىعدا نوكلل مهدالواو مه ؤاسن و مهداز مهعمو برعلانم ةديظع ةلادق هو شياح

 نودهاعي سوماقا!ىفاك فرصنو ءاطلا ثاثم ةكع عضؤم وهو ىوط ىذب اولزندقو رارفلا

 نا نوديرا ساناا اما ىلع اوريشا مالسلاهيلع .لاقف ادبا ةونع ميرلع اهلخدن ال نا هللا

 كيرو تنا بهذا نكلو نودعاق انهه انا الئتاقف كيرو تنا بهذا مالسلاهءلع ىسومل

 لجرنمله لاق مث اوراسف هللام.ا ىلع اوُضماف مالسإأ هيلع لاقف نولتاقم امكعم انا التاقف

 بدنج نب ةجاتوهو ملسا نم لجر لاقف اب مه ىلا مهقيرط ريغ ىلا قب رط نع انجرح
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 < حفل روس ريسفلا 1 عدت 5 , -

 م: محرلا نمحرلا هللامسب جمس

 لاقوةيبب دا ماع ةكم نعدّللالوسر عجرىف تازنفالخ الب ةيندمةيآ نورمثعو عبس ختفلاةدوس
 ىعاقبلالاق ةد دخلا ناشىف ةنيدملاوةكم نيب اهرخآ ىلا اهلوانه حتفلا ةدوس تلزت ىرهزلا

 برق لبجناركسك نائجبض سوماقلا ف ٠ نينوللاو ماو ةجمااداضلاحتضب نانجضب تاز
 نائكوهو ناذ-عنم لايما ةنالثىلع عضوم وهو ميمغلاعاركب تاز نوبعلاناسنا ىفوةكم
 ىدملاتلقةيئدم نوكت فيك ةنيدملاب لزتتم اذا تلقناف ةكم نه نيتلح ىلع عضوم
 ىئاوح ىفاك اهاق لزنام ىكملانا اهريغ وا ةنيدملابل زن ةرجهلادعب لزئام حالطصالاف

 هلاف«ودبوا بر احاصوا ةونع هبرفظلا نع ةراع ديلا تف * كلانحتفانا » ىتفملاىدغشا
 نالمهلل ليزملاج رفلاوه ممتفلاىتاعملانيعىفلاق رادلاباب حتقنم ذوخأم قلغتم رفظي ملام

 نابرض كلذو لاكشالاو قالغالاةلازا حتفلات ادرفلاىفو :جمتفنا ليثاذاف قلغتملاك يولطملا

 مهعاتم اوحتف املو هلوق وحب عاتملو لفغلاو قلغلاو بابلا تف و2 رصنلاب كردي اهدحا
 ةيويندلارومالا ىف اهدحا نابرض كالذو ملا ةلازا وهو مهلا 0 ةريصبلاب كردنام ىلاثلاو |
 نالف كلوق وح مولعلانم قلغتسملامتف ىناثلاو هوحم و لاملاءاطعاب لازإ رقفو جرفن مك

 اداجباو اقلخ ىلاعت هيلا دابعلالاعفا دانتسال ةمظعلان ون ىلا هدانساو ىمتنا اقلغماباب للا نم حتف

 ملسسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ةيريشب هلع هللا ضر ملا نع ىورااوهو 19 عاق دارملاو |

 ناذبالل ةينابرلا راخالارئاس ننس ىلع ىضاملاةةيصب هنع ريبعتاأو ةءدب دحلان م هفارصنا دنع
 ةماخفلانم هبفو كلِذك قيقحتلا ف رحب مالكلاربدصت“ ناك ريشدتال ادكأت هلاحال هقق# |

 فَح

 ةثينملا



 نطاوبلا نيب عماملا لماكلا ريرجتلا خسيشلاو لضافلا ملاعلا مامالا ايقنلا"

 بابرا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخفمو مهاوأغلاو

 مولعلا عييبج عستم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةفضملا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خسشلا مورلاىلومو ايدل

 ىلاعلا هرسس سدق

 م1 هولا

 - دي دم بيرج

 !_ 15 مم
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