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 <: ٠50١ 55 نوثالثلا ءزجلا

 اذه ناءرقلا متدنع وعدي نا هنع هللاوضر بااط ىبا نب ىلع سما هنا مالسلا هيلع هنعو |

 قاقحتساو راربالا ةقنارصو نينقوملا صالخاو نيتبْلا تابخا كلأسا ىنا مهللاوهو ءاعدلا

 زوفلاو كير فغم مثانعو كتمحر بوجرو منا لكنم ةمالسلاو رب لكن م ةمينغلاو ناميالا قئاقح
 وعدي ناو ءاعدلا ىف حملا ناىئيني فتصملا نبال ىرزجلا حرشىفو رانلا نم صالخلاو ةنجلاب

 نيملسملاروماو ةرخ الاروماىف هلكوا كلذ مظعم نوكيناو ةعماجلا تاملكلاو ةمهملارومالاب

 مهنواعتو تافلاخلا نم مهمتصعو تاعاطلل مهقيفوتىف مهروما ةالو رئاسو مهتيطالس حالصو
 ناكاعو نيفلاخلا راسو نبدلا ءادعا ىلع مهروهظو هيلع قحلاب مهمابقو ىوقتلاو ربلا ىلع

 اماما ىل هلعجاو ميظعلا ناءرقلاب ىنحرا مهللا نآءرقلا متخدنع مالسلا هيلع ىنلا لو
 هانا هنوالتت ىنقزراو تاهحام هم ىملعو تدسنام هم 0 د مهللا ةمحر و ىدهو اروبو

 وعدب هللا همحر ىطاشلا مناقلاوبا ناكو نيملاعلا براي ىل ة هلعجاورابلا فارطاو ليلا ١
 كمكح انيف ضام كناما ءانباو كديبع ءانبأو كدييع انا مهللا نا ءرقلا متخ دنع ءاطدلا اذهب

 كقلخنم ادحا هتملعوا كسفن هب تيمس كلو» مسا لكب مهللا كلأسن كؤاضق انبف لدع
 انبولق عيبر نآءرقلا لعجت نأ كدنع بيغلا لعىف هب ترئأتساوا كباتك نم ”ىثيف هتلزتوا
 معلا تانج كلان> ىىلاو كيل اندناقو انهاو انمومهو انمازحا ءالحو انرودص ءافشو

 كتم ر نيحلاصلاو ءادهشلاو نيش دصلاو نيدنلا نم مهاع تمعلا نيذلاعم مالسلاراد كرادو

 كت وقع نم كتافاعع ذوعاىا مهللا ريدقلا برلاىىلا هبدياعفار ريقفلا لوس ٠ نيمحرلا محرااب

 كسفن ىلع تيذبا م تنا كيلع ءانث ىصحاال كنم كيذوعاو كطخجس نم كاضرب ذوعاو
 ىنتج رخأ ذا ىب تنسحاواقح ىايؤر تلعجو داعبملا فانال كنا ىتدعو ام ىل ترحجادقف

 لوبش ىترشبو كاضر ىلؤس ىهتنم تلعل طعن لس كلوش كلذ دنع ىنتتيطاخو مهلا نحس نم

 ةملا لاك او ةمعنلا ماعأب كوعدا تنكو نسح لوبش اهراهلبقتف تلق ثيح هذه ىتمدخ

 اذه لبق هب ىتدوعام فاعضاب ليلقلا ىرمحن م قب بف ىلع ميأف ايقش بر كلامدب نك | ملف
 029 رمح و ةداعسورب لكبو ل رونو ىدهو ريخم ىل مخاو كيام.بذ فاصاو كيلا عاوبانم

 تابرقلا لزانم ا نيواسلا حابصم و . تاريخلا حاتفم وه ىذلا هيلا كيب ىلع لصو

 0 متدقو ادع: هداسلا نم مهعس نهو ه هداقلا ول هل | ىلعو ٠ تاقوالا حج ىف

 ىصاقاىلا ىتتمر رادقالاىوسق نا امل اسر ىجولا ةدهىف ٠ ناءرقلا ريسشض ىف ٠ نايبلا حدد

 ماقم هللا ىنماقاّتح ٠ ضرع ىلا لوط نء ىنتلوادت ةيئانلا رافسالا ىدباو ٠ ضرالاراطقا |

 روهش كلس ىف مظتنملا ىلوالا ىداجح نمرمشع عيارلا سيلا موي ٠ ماقلا هللا ذاب ءاحف ٠ ماعالا
 فلخو مادق نم ىرب نه ةرهم نم . نيل ةثامو ةرشع عسس هنن

 امظن هخمران ىف تلقو

 # باطتسملا باتكل اريسفن مخ «* 2 ناملاوذ ناتج نم.نم نأ 0 *

 0 باتكلا متدق هلل ادماح 2#«  ريقفلا قح هخمرات ىفلاق ه
 )اال : / 7, -

 ىرايلا دوجم ملا عقو 2 ةطوقلافورحلاباسحبتلقو
 ١١1 ؟ايملاعلا بر هَل دملا نا مهاوعد رخاو
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 حاتفمدبعلا لعجيياو ءرس سدق ىكملا بلاط ىنا خيشلل بولقلا توقىفو تام ثالث كلذ
 نيطايشلا تازمهنم كيذوعابر ميجرلا ناطيشلا نم ملعلا عيمسلا هللابذؤعا لوّه نا هسرد

 | هغارف دنع لقلو دجلا هروسو سانلا برب ذوعا لق ارقلو نورضحي نا بر كيذوعاو

 هيف انل كرابو انمَقنا مهللا مسو هيلع هلل' ىلص هلوسر غلبو ىلاعت هللا قدص ةروس لك نه

 دما ىنربخا مالس نب هللا دبع ةلئسا ىفو ٠ مويقلا ىلا ههارفغتساو نيملاعلا بر هللدمللا
 مظعلا هللا قدص همتخو محرلا ندحرلا هللا مب موا 121 ؛لاو-”ةتفج امو نأ رقلا 21١6

 مت>فالاو متحلا دنع كلذ '”ىراقلا لوب. نا ىتش ىنعي بئاحعلا ةدير> ىفو تقدص لاق

 بسح ىنعي ٠ سب ظفلىلا ةراشا نيسلاب ماتتخالاو ءابلاب ءادتنالافو سانلا ةروس ناءرقلا
 هللا همحر ىتانس مكحلا لاق اك نيفرحلا نيب كنيطعاام نينوكلا نم كدسح ىا

 سب نارق وتربهر نيد هرردلا ىنعي ٠0 نيسو دما|ب هجز نارق رخاو لوا
 ةراشا سانلاب همتخو هللا مسبب نآءرقلا ًادباهتا ىلاعت هللا نا ريدقلا هللا ءدبا ريقفلا لوقب
 | نال كلذو ةيهل الا بتارملا رخآ مالكلا نا اك ةينوكلا بتارملا رخآ ناسنالا نا ىلا

 ىحَملا قورح ددع اهعومتو ناسنالا اهؤاهتاو لوالا لقعلاوه ةينوكلا بئارملا ءادتسا
 ةايحلا دوملوملا نم رهظيام لوا ناك اذاو ءالكلا اهرخاو ةايلاوه ةيهل آلا بتارملالواو

 رهطلاوه تالا ناآلسالا هرخآو لوالا ادملا هال للا مما ىناءرقلا مالكلا لوا ناكف

 لزني ىهماملاو ىلاعلا همساو لوالا أدبملا ىلا ىهني نا ىلا املعت جرعي ”ىدتملاو ارم

 ىهلاو ءالخ اداره ىلاعت هللا نأ تنعحو لفادلا نزالا ررث ىلإ ىف نا ىلإ نت

 | نحو نالاعلا فر هلال! .ىرو- (0 شالا كر دوعإا لق لا ةمسلا داق ضال
 قس اذه نذل نودلفملا مت كئلزاو ىلاوه»و ىوكلاددع ىلع ةرقلا ةروس لوانع تايا

 | لاطشلل اماغرا ىرخا ةمتخ ىلا لحراو ةمتخلار خا هنءا رقف ,لجع هنا ءانعمو لحن زملا لاح

 ماهالاّنع صنلا دروو اهربعو رع ةءا رقىف نيما-لا راصماىف اًذهىلع لمعلا راصو

 | لصي نا بحتسي ملف كلذ بقع وعدي سانلا ةروس ارق نم نأ هفاهمحجر ليتح, نب دمعا

 | ةروس.ةءارق قارعلا ععاشم نسحتساو بابحتسالاب رخا لوق هنع ىورو ”ىد ةءارش همتخ

 | دهشنم ثيدحلاىفو اهرركيالف ةبوتكملا يف منْلا نوكيناالا ناءرقلا مخ دنءانالث صالخالا

 | احتفدهش نك ناك نآءرقلا ةحناف دهشنمو_مسقت نيح مئاغاا دهش نك ناك ناءرقلا ةماخ
 اذاو ةباحّتم ةوعد ةمتخ لكدنع لاق هنا هللا همءر ىراخسلا مامالانعو ىلاعت هللال بسيف

 نارفغ هل سياف محلا دنع هنارفغ ىف كش نمو هنيع نيب كلملا لبق نآءرقلا لجرلا مت

 ىلإ ةسم حا ا وعديف فلسلا نم ةعامج اذكو مخل ا دنع ءاعدلا با ١-:>. ىلعدمح | مامالا صنو

 هللا ىلع 0 هلم لب ءاعدلا ىف محلا فلاكشالو ةباحالاب اقوم هللا طاح هيدب اعفار ةليعلا

 ءاعدلا نه ه«غارفدعب هيد ههحو حاسصمو مالسلا هيلع ىتلل لع ىلصإو هدعبو ءاعدلا لق ىلاعت



 فكلا هنم بلطي الو فيدكتلا تحن لخديال لوالا رشلاف جراخ نم رش وهو هسفن

 سانلا برب ذوعا لقو قلفلا برب ذوعا لقو دحا هللا وه لق أرقو امهيف ثفنف هيفك

 ه©تج ٠5٠١ 58> نوثالثلا ءارخا

 0 ديا وس ا سوو نر كيور هيو تحرص عع ع رعسرج نعيرص
 ساوحلا قرط نم اهرجن و جراخلا ىلا اهنم الك جرخم نانالا منع ناف سواسولاو

 ماك ١ ىف لاق نا رودص ىف سوسوبال هنا ىلع لدي سائلا رود ىف هلوقو ىوقلاو

 ىسنالايف لخديام هيف لخديو ىنخارودصيىف سوسوي ىنجلا نا ىلع لللد دري مل ناجرملا
 نءو نجلا ةعامح رسكلاب ةنْطلا « سالاو ةنلا نم » ىسنالا نم ءارح هنم ىرجيو

 | سوسوملاو نلاو سنالا نيطايش ىلاعت لاق ىسناو ىنج نايرض هناىلع سوسوب ىذلل ناي
 ناطيشف ىرخاس نو ةران سوسوبدق نجلا ناطيش را امكف سنالاوهو دحاو عون هيلا
 ناف قفشملا حصانلا ةروص ىف هسفن ىريو ليطابالا ىتاي هبال كلذو كلذك نوكي سنالا
 ةلئسالا ىف لاق هيف غلاب همالك عماسلا ىلق ناو ةسوسولا كرتو سنخي عماسلا هرجز
 ىلاعت لاق دقو ةسو_سو كلذ ناك هلق ىف هروصت ناف لطا.لا ىلا هربغ اعد نم ةمحقملا

 ةقيقح ناف هريغ هسوسو» نأ زاج هسفن سوسوت نأ زاج اذاف هسفن هب سوسوتام ملعنو
 نوكتف سوسو ةقلعتم نم نوكت نأ زوجي و صاخشالا فالتخاب فلتخمال ساوسولا
 نورضيو بنغلا نوملعي مها نجلا ةهج نم مهرودص ىف سوسوب ىا ةياغلا ءادتبال
 ةئطالا ىوقلاىلا ةراشا ةزللا ىفو كلذك نيمجنملاو ناهكلاك سانلا ةهج ن.ءو نوعفسو
 سانلا ذا ةرهاظلا ىوآلا ىلا سانلا ىفو لاح نملاب نحلا ىمسذا ةروتسملا ةنجتسملا
 هيذاعتسملا نا ىهو ةغلاب ةفيطل ماقملا اذه ىفو اران تلا لاقك روهظلا وهو سانالا نه

 عاونا ةثالث هنم ذاعتسملاو قافلا بر هنا ىهو ةدحاو ةفصب روكذم ىلوالا ةروسلا ىف
 روكحزم هيذاءعتسااف ةرودلا هذه ىف اماو دساحلاو تانافلاو قساغلا ىهو تاف1لا: نِف

 مولعملانءو ةسوسولاىهو ةدحاو ةفآهنم ذاعتسملاو هلالاو كلملاو برلاىهو فاصوا ةئالثب
 رفوأو رثكا| هيلط لبق بلاطلا ءانث ناك ثكأو متا هيف ةيعرلاو مها ناك الك بولطملا نا
 ةروسلا هذه ىفو ةروكذملا تاف الا نم ندبلا ةمالس وه ةمدقتملا ةروسلا ىف بولطملاو
 ىلع اهينت نهتم ركلا نيتروسلا مظن ىف نا اذهب رهظف ناطيشلا ةسوسو نه نيدلا ةءالس
 دارم مظعا اهنا الا ادحاو ايما تناك ناو ناطيشلا ةسوسو نم نيدلا ةهالس نا

 كلي تسل ةدددعتم اروما تناك ناو تاف الا كلت نم ندياا ةمالس ناو بولطم مهاو

 ىذلا رمثلا نه ةذاعتسالا ىلع ةلمتشم سانلا ةروس ناجرملا ماك ١ ىفو مامهالا ىف ةباثملا
 تابوقعلا أشنم وه ىذلا ناسنالا ىف لخادلا ريدلا وهو اهلك ىصاعملاو بونذلا ببس وه
 ديعلا ملظ بيسوه ىذلا ريشاا نم ةذاعتسالا تنمضت قلفلا ةروسو در الاوز اجاتلل ف

 ةتئلط | نعوي ىنلا هب[ لي وز اليف راكبا تم يغيب ىاثلا ريل ورود قماش اونال هلع
 عج ةلبأ لك هشارف ىلا ىوا اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك تلاق اهنع هللاىضر

 عمد هن لبقا َْ هه>حوو هسار طع ام مهدمسد نوب .جلطتنبلا ّ اي سم م

 ( كلذ )
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 هكا :ةحاشلاو ات
 مهمارتحاو مهميظعتب هرسك اف نينمؤملا ةمرحم فافختسالا عبا لاو 'عضاوتلاب اا

 هرسك اف ةءقرلاو ولعلا بلط عساتلاو ايما ودكم رجفلا] انالا لش تاتا

 هتداعىذلا أ سانخلا ف ءاخسلاو دولاب هرسك اف لخبلاو منملا رشاعلاو ةلذلاو عوشخلاب
 نأ؟ىلاثك هللالأس ةانلوآلا"ةنلا نان( يح ) هر ناشنالا كن "اذا'"زخات ىلا سخن

 نيو رولب ةرود ىف ناسنالا لكيه ىلاعت قحلا ءارأف سوسوبو ناطيشلا ىتأي فك هر

 ةروص ىت وهو هساوج عج م سانخلا اد ككاو زعلك قزق يد

 سوسوف هباق لبق هموطرخ لخداف نيفتكلا نيب ةاجف لبفلا موطرخك موطرخ هلريزنخ
 رو نال نيش يكسو نياللب انعاش الز نفك هلا

 كلذي ميو. ةيفتك نيب مجتحم مال-لاهبلع ناك ىهلالا رسلا اذهلو بلقلا ىف ركذلا
 ةتشوسو زوم ةنال هدص ع قيضتو ناطيدشلا ةدام تعضتلا كلذ ليث ْريِج ءاصو و
 ةتشوالؤ» نم ةتمععا ىلا ةزاشأ 'مالتثلا ةيلعا هيفتك نب 'ةابنلا "ماع ناك كلاتلؤأ مالا رحت

 |. دع لكلا لقحلا وادق ارركتلا حرمشو ىهلالا مت 6 الكت هيلع هللا ىتناعا هلوقل

 | نااع.شلا لخدي نا زوحمو كالذل هلا سوسوف مالاسلا هيلع مدا نارق ملسا امو هسرق ملسأف

 قرح" سنلا"# ةكلزات نم لصالا ىف اقولخم ناك ناو وهو فيطل مسج هنال ماسجالا ىف

 | ساوسولا ىفو ناسنالا بيك رتك اصوصخم اجازم هيك رت راص ءاوهلاب رانلا يزتما امل هنال
 ةمهولا َةوقلا ىلا سانخلا ىنو ةيلايخلاو ةسحلا ةوقلا نه لصاحخلا ساوسولا ىلا ةراشا

 ةحبتلا ىلا صالا لآ اذاف تامدقملا ف لقعلا دءاست اهناف نيتوقلا ىتبتم نع ةرخأتمل

 | لقملا قفا وب هلا عم ىتوملا نم فوخلاب مهولا مكحماك هككشتو هسوسوت ترخأتو تسنخ
 | لقعلا لصو اذاف هنم فاختال تملا ائاوقل جتنملا هنم فاخمال داملاو دامح تيملا نا ىف

 اولفغ اذا « سانلا رودصىف سوسو» ىذلا 8# اهركناو مهولا صكن ةجيتنلا ىلا مهولاو

 حورلاو رسلاو بلقلاب هللاركذ ىسانلا ىا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق اذلو ىلاعت ءركذ نع

 فقوالف فصولاىلع رجلا لوصوملا لحمو ىهتنا ءايلا فذ عادلا وعدي موب ىلاعت لاقاك

 هتسوسو ىلاعتو هناحبس ركذ هياع فقولا نحيف مذلاىلع عفرلا وا بصنلا وا سانخلا ىلع

 | و ندا 5 دك وا نو ويدلو# نزعل لمات سانلا رودص وهو اهلحم ركذ مث الوا
 | ردصلافف عمتحتف هيلع تادراولا لخدن هنف هتبو بلقلا ةحاسوه ردصلا و مهولق ىف ل

 جرت بلقلا نمو رادلاو بابلا نيبام رسسكلاب وهو زيلهدلا ةلزنع وهف بلقلا ىف جلت مث
 هتيبو باقلا ةحاس لخدي ناط.كلاف دونا لع”قرقتت مث ردصلا ىلا صاوالاو تادارالا

 لاق بولقلا ىلا ةلصاو هتسوسو و رودصلا ىف سوسو» وهف ىلقلا ىلا هءاقلا ديربام قلف |

 عماسلا ةساحو رصبلا ةساك ساوحلا نومسي ةيكلم ةسمخ ءا سما بلقال قئاقللا بابرا ضع
 | ىناومحلاحورلاكااورانومسي ةيئوكلم ةسمخ ءا ماو سمللا ةساحو قذلا ةساحو مشلا ةساحو

 | دحاىلاىهلالا ىمالا ذقن اذافىمدقلاحورلاو ىلقعلا حورلاو ىركقلاحورلاو ىلانخلا حورلاو
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 نه لمكلا روصب لثمتال اذكو ىب لثمتال ناطيشلا ناف ىناردقف ىنار نم ماللاهيلع |
 حيحصلاف ٠ دساف وا حبحص اما ءاقلالا رابكلا ضعب لاق ةقلطملا ةيادهلا ىهاظم مهنال هتما |

 ةأجافع هرسك اف لمالا ىناثلاو ةعانقلاو لكوتلاب هلباقف صزحلا اهلوأ ءايشا ةرسشع نم
 نقسقللا عبارلاو بادسحلا لوط و ةمعنلا لاوزب هلباقف ايندلا تاوبشب عتملا نلاثلاوانخفالا

 رسكلاف ردصللا اما و ةلزازلا ىتمب لازلزلاك هنم رزتحبف سحال ىذلا .قحلا
 هعوقو و لعافلا نع هرودص ربتعا نا ثدحلا نأ وه ردصملا مساو ردصملا نيب قرفأاو
 ةسوسولا تناك امو ردصملا مسا ىمس ةثمحلا هذه ربتعي مل اذاو اردصم ىمس لوعفملا ىلع
 دارملاو اهانمم ريركت ءازاب اهظفل ررك هيلا هيههاب نم دنع ءدكؤيو سوسوملا هرركي امالك
 عمسي نا ريغ نم بلقلا همهش ىنخ مالكب ةيصعملا ىلا وعدب هنال ناطسشلا ساوسولاب

 ٍ قامحتي وتلاوة تقاو نا علا ةااعتلاو هل نأ ليك وا هللا ةمحر ةعسب رامغالاب كلذو هنود

 رش نه ةذاعتسالا عقوا دقف هتسوسو ماودل ةدوسولا سشن هن ”ك ةغلابم هلعش ىمس دعب

 هعيمج هرش ةذاعتسالا امن ةعلانلاو م نم لَ ملو للا ساوسولا هنأب فوصوملا ناطشلا
 هثم ذاعتسا امناو اداف اهمعأو اريثأت اهاوقا و ارش اهدشا و هتافص مظعأب هفصو اماو

 نحرلا لباَش ىذلا وه ناطي_شلا نال ىلوالا ةروسلا ىناك هلامما ضعب نود هلالاب
 هللاب الا اهب لثامعو ءاممالا عيمج روص ىف رهظي و ةيناسنالا ةمنا ةروصلا ىلع ىلوتسيو
 نم ذوعتال اذهلف كلذ ريغو ريدقلاو ميلعلاو ىداهلاب هنم ةذاعتسالا فكت ماف نمحرلاو
 هلوق ىنعم مهش اذه نمو سانلا برب ذوعت انههو قلفلا برب ذوعت ةلالضلاو باحتحالا

 لك ىلعو ةعاطلا ىلع ثعابلا وهو ىناحور ىكذم وا فراعملاو مولعلاب قلعتم ىنابر ىهلا

 وعدبام رصحن و ناجرملا ماكأ ىفو اساوسو ىمسيو ةيصع» ىلا وعدياه وهو ىناطيش وا
 ةهلؤسروا ها ةاؤاعمو اكرشلاو: رقكلا |ىلالالا, ةّسرملا' تناّرم “تلا ىف مدا" نئاءهنلا'ناطتتتلا
 دنعلا نم هديرتام لوا اذهو هعم هبعت نه حارتساو هنينأد رب مدآ نبا نم كلذب رفظ اذاف
 نوكتت اهنم باب ةيصعملا نال ةءصعملا نه سيلبا ىلا بحا ىهو ةعدبلا ةيناثلا ةيترئاو
 ةترملاىلا لقتنا كلذ نع زجت اذاف امهم بوس الف ةحبص اهنا اهحاص نظي ةعدللاو مدعلاك

 ىهو ةعبارلا ةيترملاىلا لقتنا كلذ نع زج اذاف اهعاونا فالتخا ىلع رئابكلا ىهو ةثلاثلا
 نع زج اذاف راغضلا باطخلا نع ةدقوملا رانلاك ا اص تكلها تعمتجا اذا ىتلا رئاغضلا
 اهءاةعلب باقعالو اهف باونال ىتلا ثاحامملاب هلاغتغا ىهو ةسماخلا ةئرملا ىلا لقثلا كلذ
 ةسداسلا ةيترملا ىلا لقتنا كلذ نع زحع اذاف اهم هلاغتشاب هيلع تاف ىذلا باوثلا تاوف
 نيطايشلا نمو لضافلا لمعلا باون' هتوفيل هنم لشفأوه امعلوضنملا لمعلاب هلغشل نا ىهو

 ايلا لاس عنا «قيجلكي قفانلا علوب ناطيش وهو نيحتف ناهلولا هل لاش و ءوضولا ناطيش

 سبلملا وهو بزتخ هل لاش ناطيش مهنهو ءوضولا ةسوسو نم هللاب اوذوعت مالسلاهيلع لاق

 اهتجيقتو ةسوسولا لصا هللا امهمحر ىراخبلاو رم وبا لاق هتءارقو هنالص ىف ىلصملا ىلع

 ( ءرسكاف )
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 مدهاهل ةلَقَتسملا ءامسالاف اضيا و كلام و درب ملو هكيلم و ”ىش لكبر تنا الا هلال ديلا كيل

 ةفاضملا ءامسالا نا كلذ ديؤي امئ و كلاملا فالخم القتسم درو كلملا مما و ةفاضملا ءامسالا ىلع

 لبالا لعاج و حايصالا قلاف لج و نع هلوق لثم لقنلاب ةتباثلا ءامسالا ءاصحا ىف لقنس مل
 ةيدحالاةياغ روهظ دنع مالا رخآ ىف لو, قحلا ناف اضياو اههشو ج راعملاىذو 08

 لوصوملابققحتلا دنع نيكلاسلل ةلصاخلا ىرغصلا تامايقلاو ىربكلا ةمايقلا ىف ةرثكلا ىلع

 كلملا ىلع مك احلا راهقلا دحاولا للمويلا كالملا نمل خالسنالا لاح و ريسلا ءاهتنا بيقع
 هذه ىفال ةحتافلا ةروس ىف كلمو كلامب ةءارقأا اوزوج دقو حجرا هنا لدف كلملا وه

 ةحئافلا ورت الو كلاملا ناسللا ىف برلا مسالا ىلاعم:دحإ .ناف :راركتلا نم ارذح ةروسلا

 ىلاعت هكلم نا نابل وه # سانلا هلا  كلاملاال كلملا وه نيقتحملا دنع اهبف حجارلا ناف

 مهظنح ىدابم بهرتل ىلوتلاو مهسايس روما ريبدتب مايقلاو مهيلع ءاليتسالا درحمب سيل
 ةيضتقملا ةيهولالا ىبع ةسسؤملا ةيدوبعملا قيرطي وه لب كواملا ما ىراصق وه اك مهيامح و
 كلم نا اضيا و امادعا و اداجما و ةتاما و ءابحا مف ىلكلا فرصتلا ىلع ةماتلا ةردقلل

 هلإلانال هللاب ءاقيلا لاح نايل سانلاهلاو هيلا ان ريشا م هللاىف ءازفلا لاح ىلا ةراشا سانلا

 اكلهنوك رهظ ههلاىف ديلا ىف املف تافصلا عيمج عم تاذلا وه كلذو قاطملا دوسملا وه
 ىضتم ةسوسولا نال ساوسولا ريش نم هنذاعتسا مف ةيدو.علا مال دوجولا ىلا هللا هدر مث

 رهظ نا لب سوسوم الو ةسوسو الو ردص الو هانفلا لاح ىف دوجو الو ايدوجو الحم
 رهظ دءاعلا دوجوب ادويعم راض املف كم كي ذوعا لوس ةينانالا دوجوب نولت كانه

 قاتلا عدت ا هت وب ولا: ماقف انا وتم دوج هن نا دوعخ وذ الوات كدناسلا وهتك ناطنملا
 ثالث اهناف هرظن عضوم ىهو دهشي اهف و توكلملا ملام باب ىلع ىذلا مامالا ةرضحل وه
 اهلاجرف هلالا و كلم لاو برلا ةريض> ىهو لاجر ةئالث اهلانءامسا ةثالث تصتخا تارضح

 فشكلاب بيطقلا درفني و تقولا بحاص بطال ناريز و نامامالاو بطقلاو نامامالا

 مامالل لدسال ىذلا ةداهشلا ملاع باس بطقلا راسي ىلع ىذلا مامالا درفساك قلطملا ىناذلا
 هلديال هنال تايثوكلملا عم وهو سانلل ةيبوبرلا ماما فيضا اما و هيلا هنيع ىذلا ىتاثلا

 صيصخم داشرالاىفو ريغ فالح هماقم ثرب نا كلملاب ىمسملا ىناثلا مامالا توه دنع

 نال ةتيهولاو هتوكلم و ىلاعت هتيبوبر كلس ىف نيلاغلا غيم ماظتنا عم سانلاب ةفاضالا

 هتيدونع كلس ىف مهءاظتنا ىلع صيصتتلا ىفف مهمتوادعي فورعملا ناطيشلا رش هنم ذاعتسملا

 هلوق هبقطني امسح مهلع هطلت و ناطيشلا ةكله نم مهئاجتا ىلا نصر هنوكلم و ىلاعت
 رقتلاوتفيفكلا ديزا هيلا فاضملا ريركت و ناطلس مهلع كلسيل ىدابع نا ىلاعت

 لاق نم لاق دقو لمهم و كرتي لب هرك ذ داعي الو هبأنعيال هيف فرش الاه. ناف . ةفاضالاب
 عوضتب هتررك ام كسملا وه © ءرك ذ نا انل نامعت رك ذ دعأ ©

 هباتك متخ امل هتاقولخم فرشا سانلا نا الولف نديمد شوخ ىون عوضتلاو

 توصلا وهو ةسوسولا ىنعمب مسا وه #« ساوسولا رش نه  ,هرك ذب
 1 و يس ع ا 7 تا مس تطأ جس مس جو تس ومو مجان وال توت حت تت ال دل بسس همر سمج سس ع مس سسسل
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 لاعف الا تافد ند م ىلا ةافاعملاب ذاعتسا مْ تاذلا نم تافصلا برقل تافصلا نه وه ىذلا |

 ىلا جاتحا امل هني ملول ناسنالا ناف ىقاثيملا موب عقاولا قباسلا دهملا نايسن ىلا ةراشا ةفاكو“"
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 ناستحالا باصن ىفو نيعمحا سانلاو ةكفالملاو فاةئمل :ةلمف“ هللا باتك نم اننهنا معزي م

 نات>س نب نايفس نع لك الافو ىهتتا رفكي نيتذوعملا ىوس نر ل
 مك هنع هللا ىضر دومسم نا ليوأتل رفكي مل ناءرقلا نم اتسسل نيتذوعملا نا لاق نم
 خع.اشملا فالتخا نيتذوعملا ةينآءرق راكنا ىفو نييدهملا ةيده ىف لاقو ىزرطملل برغملاف
 ىهتتا رفك هلا حيحصلاو

 نانملا كلملا هللا نوعب نآءرقلا نم قلفلا ةروس تم

 محرلا نمح لا هللا مس

 مهرضيام عفدو مهحلصيام ةضافاب مهب صو مهروها كلام ىا # سانلا برب ذوعا لق ب
 عماجلا نوكلا وه نانالا نال تافصلا عيمح عم تاذلا وه سانلا بر ىناشاقلا لاق
 ا راشعاب تاذلا وه هلاك هيلع ضافاو هدجوا ىذلا هن رق دوجولا بتاىم عج رسال
 نع ةروصلا هذه 20 اذهل و هتافصب ذوعلام دعب ههجوب ذوعت ةيلالخلاو ةلامخا ءاهسالا
 ثردحلا ىفو هناذ ىلا ءادهف ىداهلا همساب تافصلا ماقم ىف ذوعت اهفذا ىلوالا .ةذوعملا
 ىضرلاب ذوعتلاب أدتلا ( كنم كيذوعاو كتبوقع نم كلافاععو كطخس نم كاضرب ذوعا )

 ضعب أدّبا و تاذلا ىلع هرظن ارصاق كنم كب ذوعا و لاقف تافصلا كرت ايش دادزا امل مث
 ىندالا نم ىقرتلل ىضرلاب ذوءتلا ىلع ةافاعملاب ةذاعتسالا دقت ثيدحلا اذه رك ذ ىف ءاملعلا
 تافتلا هل قب نم موضعل لاق تاذلا تافد وه ىذلا ىلعءالا ىلا لاعفالا تافد نهوه ىذلا
 دوجولا ىف ىربال ثرحم ديحوتلا رحب ىف لعوت نء اماف هنافص و. هللا لاعفاب.ذاعّتسا هللازبع ىلا
 / وهو ماقملا اذه نع قرت امل مالسلا هيلع ىننلاو هللا ىلا الا ”'ىحتلي لو هللاب الا ذعتسي مل هللا الا
 ةلالد ةروسلا ءذه ىف هللا ىلا ءاحتلالا ىنف ريقفأا لوس ٠ كننم كي ذوعا لاق لوالا ماقملا
 / ىهتنملا كير ىلا ناو هلك مالا مجرب هبلاو رخآ الا لوالا وه ىلاعت هللا ناف ىمالا مخ ىلع

 ١ هيئىج نايب فطع « سانلا كلم »امن آد ىلاعت هللا فنك ىف ناك لب عوجرلاو دوعلا
 | قل 1 كن 2 نمل ذلا كم ان كالا السا ةيبور قرب تذبل شالا "كانت هديب رت نا نابل
 كلاملا حيجرت ىف هورك ذاف هاقلا ناطاسسلاو لماشلا فرصتلاو لماكلا كلملا قيرطب
 رهش كلي امنا هناف كلملا فالخم هيف فرصتلا قلطم هنا و دبعلا كلام كلامل نا نم كالملا ىلع
 | نيبلا نه هباف قحلاىفال نيقولخلاىف الا درطي الو حصيال سارقف هوجولا ضعإ ن.و ةسايس و
 توعلافاضت الو هيلع هريغ ةيكلم ساقتالف ءوجولا عيمج نم كلم هناو فرصتلا قلطم هنا
 ' ثيداحالان ا كالاملا ىلع كلملاحيج رت هوجو نمو هءاموهفم لك ١ .ثدح نم الا هيلا ءاممالاو
 ' ةيودنلا ةيعدالا ضعب ىف ثيدحلا ىف درودق و املع تاهنم و نا ءرقلا رارسال تانيب» ةيوبنلا

 )كر



 قلفلا © ه1 ©
,222222122272222 222222222227772 0 

 دسحلاب اهمتخ مث ةروسلا هذهىف رورشلا هللا ركذ هللا همحر لضفلا نب نيسحلا لاق هلتقف

 امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق امي عئايطلا ثبخا هنا رهظبل

 ىدرك نادب هروس نبا مخ ه  ىدو» راد دسحزا ملاعرد لدا

 تخوس هظحل ناه ارنيعل دوسح ٠ تخورف رب نوج هكناد ىثتا ددح
 ىوش نيب قح هكدراذك ىدسح .٠ ىوش ند هر ترو صب مقار

 هعقون و هرون ”ىؤطت نا تدارأو بلقلا تدسح اذا ةرامالا سفنلا دسح ىلا ةراشا هبفو

 لاق مالسلا هيلع ىنلا نا ثيدحلا ىفو اهلاوزا بيس وه ىذلا ةءعنلا نارفك و نيولتلا ىف

 برب ذوعا لق طق نهلثم رب مل ةليالا هذه تلزئا كانا م هنع هللا ىضر صاع ن ةبتعل

 ىنمي بجعتلا بيسل نايب اهدعب امو بجعت ةلك رث ملأ هلوق سانلا برب ذوعا لق و قلفلا
 ذوعا لق و قلفلا برب ذوعا لق امه و نيتروسلا نيتاه ريغ ذيوعت نهلك تايآ دجوي مل
 دوعسم نبا ىلا بسن نم ىلع درو ناءرقلا نم امهنا ىلع لياد ثيدحلا ىفو سانلا برب
 اش امهنا الا ناءرقلا نم امهنا حيحصلا ىلاعملا نيع ىفو هنهاتسيل امهنا هنع هللا ىضر

 فحصم نا ملعا ٠ ىهنا ناسنا لك ناسل ىلع نايرحت امهنال امهناتسن نم نم الل هفحصم ىف '

 مك, نب . ىلا فحصم,و نانذوعملاو:باتكلا ما.هنم فذح هنع هللا ىضر.دوطسم نب هللادبع

 كلذنم املس ناك هنع هللا ىضر تبان نب ديز فحصمو تونقلا ةروس هيف ديز هنع هللا ىضر

 مالسلاهيلعهبالكلذو هبالومعمديز فحصمو اخوسنم ىباو دوعسم نبا قحصم نم لكناكف
 ماعلا ناكاملف ةدحاو ةرم ناضمر رهش لكىف مالسلا هيلع ليريج ىلع نا ءرقلا ضرعي ناك

 نباو ىنا ةءآرق نود ضرعلا رخآ نم ديز ةءارق ناكو نيترمم هضرع هيف ضبق ىذلا
 هب ىلصي و ديز فحصم ىفام ىلع أره وهو مالسلا هيلع ىقوت و امهنع كا ىضر دوعسم
 لاق ةروس ةرمشع اتا و ةئام نا ءرقلا روس عسمج هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادنع لاق

 ناءرقلانم نيتذوعملا دعيال ناك هنال ةروس ةرشع اتنثاو ةئام اهنا لاق امنا ناتسيلاىف هبقفلا

 نكلونيملاعلابر مالك نم اههو ءاهسلانم ناتلزنم امها لوقبو هفحصم ىف اههتكيال ناكو
 ملف هنه اتسيلوا ناءرقلا نم امهنا هيلع هنتشاف امهم . ذوعي و ىقري ناك مالسلا هيلع ىنلا

 لاق امماو ةروس ةرشع ثالثو ةئام ناءرقلا روس عيمج دهاجم لاق و فدحملاف امك

 عي هلع هللا ىضر دلك نب ىنا لاق و ةدحاو ةروس ةبوتلاو لافنالا دعي ناك هنال كلذ |

 امادح |نيتروس تونقلادعي ناك هنال كلذ لاق اكللور ةروش ةرشع تسو ةئام ا ءرقلاروس

 هلوقىللا دبعن كايا مهالا هلوق نم ةيناثلاو كرحش, نم هلوق ىلا كنيعتسن انا مهللا هلوق نم

 اذهوةروس ةرشع عبراو ةئام ناءرقلاروس م.يمح هنع هللاوضر تبا نب ديز لاقو قحام

 ىفو هنع هللاوضر نافعز؛نامع مامالا فحصمىف اذكهو مهنع هللاىضر ةباحصلا ةماعلوق

 نب نامَع نع ةيواعم وبا ىور ناءرقلا نم ناروس نادذوعملق راصمالا لها فحاصم

 نملاق هللا باتك نم اها نيتذوعملا نع هلأسو ردكتملا نب دمحم ىلا ىبا ىنلسرا لاق دقاو

 ( رشاع و نايبلا حىور 2(
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 ! لانك تاو"افيك نيؤن دجتو و لوبا ىلا عجري ماىف ريثأت رحسلل دجوول اف احداق

 هلهّللا نمض اهف دحا مون هتيعابر رسمك ادق امك ابل: اه دححلا ءرتشي نام همصعي |

 ذوش ىف ا لق ناف.ٌزاّرسالا ا سانلا نه كمصعي هللاو هلوقىف هتمصع ند

 هركم لاطباب هرحن ىلا دئاكلا دك ها درب مل اذ املو مالسدلا هيلع ىثلاىف هتيلَغو رجلا |
 بذكو هتازحعم ةحصو مالسلا هيلع هللا لوسر قدص ىلع ةلالالا هيف ةمكحلا انلق هرحسو

 ل هنلع نرسل يعض لعشر املا رعت نال ةناهكتلاو ةركبسلا ىلا همن نم

 هللا هباجاف اعد مث هبر اعد ىتح كلذب مال_لا هيلع ىلا ملعيملو عجولا نم عاون' هارتعاو |

 محزام ىلع 0 ناب نم تاداعلل ةقراخلا تازحعملا نه رهظيام ناكولو ءسما هل نيبو

 5 دمحم اذهو هدنع نه هعفد ىلا لصوتلو هيف رحسلا نم لمام هيلع هبتشي م ا ظ

 نب نم اهنع هللا ىضر ةشئاع مالسلا هيلع ىلا ريخا امباو هبوب ىلع نيهاربلا ىوقا نم

 ا ا ا سلا ك2 ا منا ل لاس سا يم ع ان ١
 مالسلا هيلع هللا لوسر سبح لاق رمعي نب حن ىورام ىلع رحسلا اذهىف اهنع هللا ىذر

 رخ الاو هسأردنع اهدحا سلج ناكلم هاناذا ةظقيلاو مونلا نيبوا متانوه اهيبف ةشئا نع
 نب ديبل لاق هب لعف نم لاق نجلا لاقي ءاوكشإم هشار دنع .ىدق لو لعق هلحيو نك |

 كلت ىلا ثعْشر لاق هْؤاو داش لاق اذك رثب ىف لاق رحسلا :عنص نياف لاق ىدوهلا مصعأ ْ

 طقس زوك هو ةبوك اهحن ناف اهعاقيلف اهار اذاف ةرخص 1 ىهش هناف اهءام حْزتف بلا

 ءاش نا اريف رانلاب اهق رحيف رالاب ةزورغم ةدقع ةرمشع ىدحا هيفرتو ةبوكلا ىفو اهقنع

 قيسام رخآ ىلا هنع هللا ىضر ايلع ثعبف القام مهف دقو مالسلا هيلع ظقيتساف ىلاعت هللا
 أرق ءدسج نم أيش ىكتشا اذا مالسلا هيلع هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو |
 ةراشا هبفو ىكتشي ىذلا ناكملا ام حسمو ىنيلا هفكىف نيتذ ومملاو دحا هللا وه لق |
 بولقلا دّياَمَع دقعف تارحاسلا نانافلا ةيناطيشلا رطاوخلاو ةينافنلا سج اوهلا ىلا |
 ّنثو و اممم هللاب ذاععلاو ةرمعولا كوكشلا ثا ولو ةلقعلا تاثيسلا ثابخا ةرهاظلا ةيفاصلا ظ

 هسفن ىفامرهظا اذا ىا ماه-الا نه ولال لصولا نالربكي مث فقولاب # دسح اذادساح رش
 العفوا الوق دوسحملاب رارضالا ىداهو رمثلا تامدقه بيترت هاضتقك لمعو دسحلا نم

 ماف تلق ناف فاشكلا ىفو ريغال دساحلاب قدح امتأ هلبق دسحلا ررض نا امل كلذب ديبقتلاو

 ركنو ةرررش ةئافن لك نال تاناقنلا فرع تلق“ هضنب ركتو هنه ذاعتسملا ضعإ فرع |

 0 ا نورك لا هي ال عع اك نال سال |
 دسح هنال لاق دساحلاب دار نا زوجمو ت'ريخلاىف دسحلا وهو دومم دسح برو رضيال

 نع ةمعنلا لاوز ىن؛ نمحرلا حتف ىفو ريغلا دنع ريا ىلع فسالا دسحلاو ليباه هاخا

 هيلع هنعو دسحم قفانملاو طبغي نمؤملا ثيدحلا ىفو ايندوا نيد ةمعن تناك ءاوس اهقحتسم
 نيب ءاسلا نق يت يضع د هاد ايس طل دال ياه طك يتاحملا لكأب دل.حلا مالسلا |

 لرباه هخالا ليراق ضرالاىفو امجر اناطيش راصو درطف ةنلانم هج رخأف مد ل / سيلبا
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 نيفصت سأرلاو ةيحللا نم طقسا اذا

 ماللسل اهيلع لسراف هرةحعس 6و .٠ روعس نعوردحسلا ع هريخاو سوماقلاىف مكواولا سكب

 قلقلا ةروس هه نع ذج

 | يسعانيز اديل»ءالاوتو دج يسيل »التل رك 131 كفشمتب

 قيرز ىنيلرثب ىف ىناعملا نيع ىفو سرارثب ىف اهفدق دقعلاىف تائافناا نهو هتاننو ىدورلا

 نيتذوعملاب لئاربج لزتفرمشا ةتس هيف ثبل هنا ىور ماللا هيلعىلا ضرفف ناورذ ىمست

 | ةنوعار اوعفر مث ءانلا ةءاشن هن'اكف ثلا ءام او>زنف مهنع هللا ىضر ارامعو ريبزلاو ايلع

 | دقعدقرتو اهعمو نانسالا اهتحن نم اوجرخأف رثبلا لفسأفف عضوت ىتلا ةرخصلا ىهو ْريلا
 الع نيتذوعملاارش لعجف مالسلا هيلع ىنلا اه اًواجفرءالاب ةزرفم ةدقع ةريششع ىدحا هيف

 دنع ةريخالا ةدقعلا تاحنا ىتح ةفخ مالسلا هيلع دجوو ةدّةع تاحتا ةيآ أرق الك ناكف

 هللا مسب لوه ليئاربج لعجو لاقع نه طشنا ا ”اك مالسلا هيلع مامف نيترولا ماه

 ناك امي ءاقرت_سالا زوج اذلف دساحو نيء نم كيذؤي 'ىث لك نم كيفشي هللاو كنقرا
 اولاقف هداقتعا لحال هاف ةيدنهلاو ةينايرسلاو ةيربعلاب ناكامال هلوسر مالكو هللا. مالك نم

 ىلعريثا نا هرك او هللا ىنافاع دقف انا اما مالنسلا هيلع لاقف ثيبحلا لتمن الفأ هللا لوسراب

 ١ الا طق هسفنل مقتي ابضع مالسلا هيلع ىنلا بضعام اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ارث سانلا

 لاجرلا مثا نع لاطبا دقعلا ىف ثفنلاب دارملا لبقو مقشرو هللا بضغيف هللوه أيش نوكي نا
 | سنج ىه تانافنلاف اذه ىلعف اهلح- لهم-دل قيرلا ثفم ةدقعلا نييلت نم راعت_سم ليجلاب

 | ىنعف ةلراو ركملا عاوناب مه ارا نع مهلوحمو لاجرلا ىلع نيلغي نا نهنأش ناللا ءاسنلا

 / ىأد نم مهلوحيو مهف نف رصتب لاجرلا بولق ىف نهح رارقتسا لجال ءاسنلا نا ةيآلا
 ةلزتءملادنع هل لصاال ليي رحسلا نا ملعا ٠ ن» رش نمذوعتلاب هلوسر هلىلاعت هللااف ىأروملا
 ةعرمان دنعو لباقملاىف رثؤيو بئاثتملا م نم جر مهب لصتب اع ضيرع ىبفاشلا دنعو

 ريثاتك بك اوكلا صئاصخ ريثأت ىلع ىنبب مسلط لبقو همهف قخاهف لمفلا ةفاطلو ةكرملا
 رخخسلاةريئأتو“ةزوكذملا ةئاورلا ,ةهك او زكنا(ةلزسا اوبن عزت ف رة رح ىهع قدرى رمتلا
 سانلانم كمصعي هللاو لوس ىلاعت هللاو اهتحصب لولا نكمي فيك اولاقو مالسلا هلع هيف

 اوناكرافكلا نالو ةوينلاىف حدقلا ىلاىغشب هزيوجم نالو ىنا ثيح رءاسلا حافالو لاقو
 ظ لصحلو ىوعدلا كالتىف نيقداص رافكلا ناكل ةءقاولا هذه تعقو ولف رو>سم هناب هنوربعي

 ظ مزلت-ةال ةصقلا ةو ةنسلا لها لاقو زئاج ريغ كلذ نا مولعمو بيعلا ركذ مالسلا هيلع ه

 نونحي هنا اروحسم هنوكب نوديري اوناك منال كلذو روحسم هنا مهلوقىف ةرفكلا قدص

 هلدب ىف هدم ملا, اروحسم نوكي نا اماف هثابا نيد كرت كالذلف رحسلا ببسي هلقع ليزا
 هبْدؤِي اينجو ايسفاالو اناطيشال هيلع طلي ناكام ىلاعآ هللا ةلططابو دا ءركسال امم كلذف
 |يرحلا زيثاتو هفيتس الف ديو هتبوشإ تح نم ى را شالا امأو ملتعو و1 اق ا
 |, هيلع هبافرشثيو ناسنا هنا ثحح نم هنو ناك اعاو ىها كح نع نكي مل مالسلا هيلع هف

 لكالاو توملاو ضرملاو ةحصلانذ رشثبلا رئاسل ضرعيام هتيرسشب ثرح نم هلضرعي مالسلا

 نوكي اماو هتونىف حدشال هتبرشب ثيح نم هيف رحسلا ريثأتو تالضفلا عفدو برشلاو
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 لالا وا ةملظ ةكرحم ىغاا سو.اقلا ىفو هتملظ عامحا ىا لبللا قع ىلا ىناعت هلوق |
 قفا لماو تاكد رظملا ىلإلا قساغلاف هتملظ تدّثا كرحمو اقسغ ىلا قسغو ْ

 اهعمد ناليس نيعلا قسعو ناليسلا وهوا اعمد تأالتما اذا نععلا َتَد-َع لاَس ءالتمالا |

 هدارفا عي رشلا لومش مدعل .ريكشت و هيف هثودحم هل هتسيالمل لالا ىلا رشلا ةفاضاو |
 بقوو ءاملا اهف عمت ةرخصلا ىف ةرقنلاك ”ىثلا ىف ةرقنلا قولا « بقو اذا © هنا زجالكلالو

 همالظ لخد اذاىنءلاو لخد مالظلا بقوو تباغ اذارسسمشلا تبقو هتمو بقوىف لخد اذا

 لبق كلذلو رسعاو بعصا هنم زرحتلاو رثك ١ هيفرشلا ثودح نال هب هديبقتو "ىش لكىف
 اذلو ليللا ىف لس ثوغلاو ردغلا هيفرثك ملظا اذا هنال ليالا ردغا لبقو ليوال ىنخا ليلا

 دجوب هنال همزلي ارا ناكولو صاصق همزليال هيلع رهشملا هلتقف احالس ىلبالاب ناسنارهشول
 تايذؤملاو ماوهلاو نحلا تيرافع جرخمو لبللاىف برا لها ثعش هنالصاحلا و ثوفغلا هيف

 ناونالا قالغاو ىناوالا ةيطغتب ماو ىلالا لواىف ريسلانع مالسلا هيلع هللا لور ىبنو

 اذا رمقلا اغلا ىلقو ءالبلاو رمثلا نم رذحلل كلذ لكو نايبصلا مضو ةيقسالا ءاكياو

 تلق اينالبع هقاقضر ةسعئام نع ىورأل ةدادوماو توسكلا ف هلوحد هرقووا االتما
 قساغلا هناف اذه رش نم هللاب ىذوعت لاقف رمقلا ىلاراشاف ىدرب مالسلا هيلع هللا لوسرذخا

 نايدالاف نوكيو هببسب ثدحت ىتلا تاف اك نادبالاىف نوكيام ىتب ىذلا ءرسثو بقو اذا
 ههرج نال ىتداغلاب رمقلا نع ريعتلا ليقو سمشلا ددعو هديع نم نئكتفا اه. ىتلا ةنتفلاك

 كلذلواسحم هنودعي نومدحنملاو رهشلار خا ىف قاحلا هيوقوو سمشلا ءوضب ريئتسي امناو ملظم
 لوزألا ببسل بسانملا وهو لبق كلذ ىف الا ضيرمتلل ثروملا رحسلاب ةرحساا لغتشتال

 اذاو نيعاوطلاو ضا ىمالا ترثك تطقس اذا امنال اهطوقس اهموقوو ايرثلا قساغلا ليقو

 نأ زوجمو هموجم هيوقوو ناسنالا ىرتءي رش لكوه لبقو مال الاو ضارمالا تلق تعلط

 لوقنموه ماقو اذا ركذلاوه سوماقلا فو هبسلو هبرض هبقوو تايحلا نم دوسالا قساغلابدارب
 ثفنلا نم ٠ ناكدنمدرش زاو « تائافنلا رشنمو # ةعامجو امهنع هللاىضر سادع نبا نع

 قارلا فن هنم لاَ لفتلا وهف قير هعم ناك ناف هعم قيرالو ةبقرلا ف نوكي خفنلا هيشثوهو
 هب فارتحالاو لعفلا راركت اهنم دارب ديدشتلاب تائافنلاو رسكلاو مهلأاب ثفنيو ثفني
 ىو ةدقع عمح #« دقءلا ف8 ايا ءراركتلو لعفلا نم ةدحاولا ةعفدال نوكت تانافنلاو

 لاش كلذلو ةعزملا نم هلصاو ىقربو ثفنب وهو رعشوا لبحوأ رو ىلع رحاسلا هدقعي ام

 رجاوسلا'ءاسنلاوا !سوفنلا ريع نمو ىمملاو بقر حاس# لاق اةثماو ةدقعاهل لاَه امك ةعنعاهل
 عي رشلا لومشب ناذياللوا دهعللاما اهغرعتو اهلع نكفنيو طوبخىف ادقع ندقعي ىناللا

 هللاىضر ةشئادو امهنع هللاوضر سابع نبا ىور امل ركذلاب هصيصختو هيف نهضحم و نهدارفا
 مالسلا هيلع هطشم نم نانا هدنع ناكو مالسلا هيلعىنلا مدخم دوبلانم مالع ناك ها اهبع |

 علا اذكو ملقتلادعب رفظلا عطش ناىنشر اذاواهف مالسلا هيلع هورحسف دويملا اهاطعاف |
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 لك ناف ماك ضوبقملاو هيلا دومصملا ىنعع ضبقلاو دمصلا لوعفم ىنعع لعف لاصيالاو

 ابوححمو اروتسم'ىبثلا نوكي نأب ققحت امنا كلذو لوعفم هنع قولذملاو قولفملا نم دحاو

 فشكتي و روتسملا كلذ رهظيف لوزيو روتسملا هجو نع رئابسللا باجحلا ققشي مث رخآب
 حبصلاو هنع قولف٠ هلاوزب فشكتملا بوححلاو قولفم .ققشملابا>هلا كلذو هلاوز بسب

 قلفلاو حبصلا قلفنم نيبأ وه لثملاىف لاَ لبللا ةماظ نم هيلعام ةلازاب هنع اقولف» راص
 مدعلا ةملظ تح ةروتسم هللا ملع ىف ةتاث انابعا تناك اهرسأب تاتكمملا نال قلخلا اًضيا
 تانوكملا نم هملع ىفام رهظاف داحتالاو نيوكتلا رونب تاملظلا كلت قلف ىلاعت للف
 بيقع رونلا نع 'ىنملا قلفلا ىلا فاضملا ٍبرلا مساب ذايعلا قيلعت ىفو اهنع اقولفم تراصف

 هلاجا و هنم ذوعب امم دّئاعلا ةداعاب ةعرك ةدع قترلا دعب قتفلاو قيضلا دعب ةعسلاو ةملظلا

 باب عرش ءانتعالاو دهلا ىف هل يبعرت دينمو ءرئابظن ضعب رم 5 هاجرل ةيوقاو هنم

 قوز روؤسلاب لاو ةفخلاب ةلقثلا لدش حبصلا علط اذا اولاق هيرب ةذاو الاو هيلا ءاجتلالا

 | املف ايهاس هتليل تابف اديدش اعجو -- تمحو شا ىف ىلا ال الا ةلغا فطورنا نإ

 | ليربج اب لاقف هبر وعدي ناب ءرصأيو هلأسي ىلاعت هللازذاب ليربج لزن حبصلا عواط برق
 | ناكام ىلاعت هلا فشكف مالسلا امهلع فسوب نماو ليربج طدف نم واو تنا عدا
 | لأسف تنأ نم ؤتو اضيا وعدا اناو ليربج اب لاق فسوب تقو باط اماف رضلا نم هب

 | ضيرم نماه مرج الف تقولا كلذ ىف ءالبلا لهأ عيجج نع رضلا فشكي نا هير فسوب
 ىأرف مأشلا مدق هنا مهنع هللاىوضر ةياحصلا ضءب نعو ليال ارخا ىف ةفخ عوب دجموالا

 | ىلابأ ال لاقف مهايند نم هب. مهب اع عسو امو شيعلا ضفخ نم هيف مهامو ةمذلا لهأ رود

 | رانلا لهأ عيجج حاص حتف اذا مهج:ىف تب لاق قلفلا امو ليقف قافلا مهمارو نم سبلا
 | تاوذ نم ناكام انثاك مهريغو نيلقثلا نم هقلخام رش: نه ىا « قلخامرش نم »

 ٠ ماوهو عابسو نجو سنا تايذؤمزا تسا ديرفا هحن اىديزا ةيسرافلابو رابتخالاو عئارطلا

 | غدلو ضعو مثشو لتقو برض نع اهريعوا تناك ةندب راضملاو رورشلا عيمج كمشف

 | داوملا جازتما ىلع سسؤملا قلخلا ملاعب هصاصتخال هيلا رششلا ةفاضاو اهوحمو رحسو
 | ضحم ريخ وهف مالا ملا اماو داسفلاو نوكلل ةعينتسملا ةداضتملا اهتايفي5 لعافشتو ةئبانتملا

 رش نم رشلا قلخم مل هللا نأب نيائاقلا ةلزتعملا ضعب أرقو ةيلكلاب رشلا بئاوش نع هزنم
 *ىثش لك قلاخ هللا لطاب بهذم ىلع ةينبم ةدودرمم ءارق ىهو ىننلا ىلع قلخام نيوتتلاب
 ساسم ةدايزل هلقاهف هجرادنا عم ر "ذهاب 'رورمقلا ضعءبل صيصخم © قساف رش نمو ©

 ةذاعتسالاب ءانتعالا ىلع لدا ذاعتسملا نييعت نالو هعوقو ةرثكل هنم ةذاعتسالا ىلا ةجاحلا
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 #2 ه٠ جج نوءالعلا ءزملا

 ىلا قرتي مث دحا افك هل نكي مل الوا لوقيف وه بناج ىلا رخ آلا نم ربتعي دوعصلا
 ىلا قرتي نا هل ىنشب لب ناءرقلاىف وه نادجوب قتاكب نا كلاسلل ىتنبال نكلوه لوش نا
 فشكتسام لوا وهو اهلك ملاوعلاب طيح وهو ناءرقلا ىف وه دهاشبف ىلعفلا نآءرقلا

 اهيفدحلانم ىلع درلاو ةيهلالا فراعه عب ىلع اهرصق عم ةروسلا هذه لامشالو كلاسلا

 ماكحالاو دئاقعلا ناس. ىف ةرصحنم هدداقم ناف ناءرقلا ثلث لدعت اهلا ثيدحلا ىف ءاج

 هادعام ذا هبافصو اذيملا 0 وهو هنم تاذلاب دوصقملا ربتعا هلكب اهلدع نةو صصقلاو

 هللاوه لق ىلع عبلا نوضرالاو عبسلا تاومسلا تسسا مالسلاهيلع لاقو هيلا عئارذ

 هذه اهم تقطن ىتلا هتافص ةفرعمو هفاديحوت ىلع لئالد نوكتل الا تقلخام ىا دحا

 تبجو امو ليقف تبجو لاقف دحا ةفاوه لق أره الجر عمس مالسلاهيلع هنعو ةروسلا
 1 ىنلا ىلا لجر ءاح هنع ةفاوصر هلع نأ لبس نعو ةنلا هل تبجو لاق هللالوسراي

 هيف ' نكي ل ناو دحا هيف ناك نا لف كتيب تلخد اذا لاقف رقفلا هيلا اكشو مالسلاهيلع
 هيلع هللاردأف كلذ لجرلالمفف ةدحاو ةيم دحا هللاوه لق أرقاو كفن ىلع ملسف دحا |

 انكي دحأ هلكاوه لق |ره نم كافل هنع هاى ضر. لع ثعو هلا ريح لع ضاق تح الز

 زحعيا ثيدحلاىفوناط.ثلا دهتجاولو ذئموب بنذ هقحلي مل ةرمم ةرشع ىدحا رحفلا ةالص

 لق أرَه نا لاق كلذ قبطي نم هللالوسرإب ليقف ةدحاو ةليل ىف ناءرقلا أرَش نا كدحا
 نا هللا لوسراي لاقف كوش مالسلا هيلع ليربج لزن هنا ىورو تارم ثالث دحا هلاوه

 هتلع : لبصتق ضررا كال ئوطا. نإ ساب ةيدللا قب تام هنع مشارف زمان نوران
 ةكئتالملا نم نافص هفلخو هيلع ىلصو هريرسس هلعفرف ضرالا ىلع هحانجب برضف عن لاق
 هللا و» لق هبح لاق اذه كردا م مالسلا هيلع لاقف عجر مث كلم فلا نوعيس فص لك

 ةروس بحصو ىناربطلا هاور لاح لك ىلعو ادعاقو امئاقو ايهاذو ائاج اهايا هيما رقو دحا |
 اولاقف مهعم امع مهولأس ءاهم لهأب اوم الك كلل١ فلأ نوعبس تلزن نيح صالخالا

 تيمسو رارنسالا فشك ىف م برلا يدن ةرونسلا هذه تيمس اذهلو هناحبس برلا ةين |
 ديحوتلا ىف ةصلاخ وا باذعلا نم صالخال وا كرششلا نم هللا صالخال صالخالا ةروس |

 (طوناجالا نايل ثوبا طعون نيذافساب قلن وتقر اتسا)- ىلاغت قاد زول قفل” طالا آف ١
 للفتك جول كلم ةوامارو علي سل وم اتةراج قلن عنك ضجف يزولا حما .ءرولا هبا |
 ىناشاقلا لاقو ةمايقلا لاوهاو ربقلا تاملظو توملا تاركسو ةرخ الا دئادش نم اهنراق |

 ةرثكلا ةئاش نع ةيدحالا ةقيقلا ضيحمم صالخالا نال |

 ةئس روهش نه. ىلوالا ىدامح نم ربشع ىداحلا نينثالا مون صالخالا :ةرروتس تم



 لكفاحول) دوس هج هم 2 ْ]
 ليقف ةقالا ماكحالا تحن ةجردن» ةيئزج ماكحا ضعسب حرص مث لادلا ىلع نوتكسف
 حيملاو ةكئالملا قح ىف نيرتفملا معز لاطبا ىلع اصيصنن ٠ ارىنكدازن # دلي »

 | ,.هنيعيام,ىلا نفت :الواب دلاوتبق .ةيعاصب هينج نمي هلل نوكيا |نكعلا ىش هسناخمال ةنالزادلو
 ىفو دلي مل ةرولا هذه ىف لاق ل تاق ناف هناحبس هيلع ءانفلاو ةحاحلا ةلاحتسال هفلخوا

 هللاذلو ىبيع لاق نم مهنم ناهرف ىراصتلا نأب ببجا ادلو ذخي مل ليئارسا ىب ةدوس

 ميامي ذخحما أك اهرشت ادلو هذا لاق نم نم مهنمو هيلع درلا ىلا ةراشا دلي مل هلوقف ةقيقح

 ىكزا دش هدازتو © دلوب ملو » هيلع درلاىلا ةراغا ادلو ذخي مل هلوقف اهرشت اليلخ

 7 مهضعب لاقو اق> الوا اا هلا مدعلا ةيسن ةلاحتسال 'ىت نع ردصي مل ىا
 هتيوه نيب ةيلثمالو دلاولا لثم نوكك نا دبال دولوملا ناف ةيلثملاب الا نان وكتال ةيدولوملاو

 ثداولا لحم وه نكي مل ىا دلوي ملو دلي ىلقبا لاقو ىهتنا ةئكمملا اننئايوهو ةبجاولا

 هقيقحتو هلقامرب رقثل هنومضع نيفرتعم مهنوك عم دلو» مل هنأب ميرصتلاو هلحم ثداوحلا الو

 هنأب فارتعالا ةيضق نمو الفالمو دلوب دليام . نا دوهعلا ذا نامز التم امهنا ىلا ةراشالا
 نم ازاهكلا' نيادنآل ل لك ركذ دق راكسالا تدك قو كيال هاب'فارتعالا لونا م

 هلت -ادوه در دلي مل ( ىمراقلا ريسفتلا ىفو ) دولوم هنا د>ا عدب ملو ادلو هل نا يدا
 ىلا هان تنازل ةيوع شي رك يلا قاراشل دونا [ د كح را رمل عصا

 هل نكي موو كلم ثردلاو هل نك ىنعي داون لو هيريدلو هل كلا ىنعي دلي مل ثيللا

 هيلع تمدق اًوذكل ةلص هلو هلامانالف افكر هلثم ءؤذكو هؤافك اذه لاَ © دحا اًوفك
 55 1 ىا ىلاعت هاذ نع ةأفاكملا فن دوصقللا نال اهم مامهالل هنع رخأتلا اهقح نا عم

 ىف ةءافكللا نم 0 نا زوو ءافك الا قلاخ وه لب هلك اشي و اناع لو 5
 2 ثالثلا لما طبر لءاو لكاوفلا ةاعا رملف ناك مس اءريخلا لَو ةيخاصلل ايفن

 تناكام ىباشاقلا لاق لما الع هينع ةدحاو ةلمح ىهف 1 ماسقا ىف اهند دارملا نال

 ادعامذا !دريغلا ةيناذلا ةدحولا ةنراقم نكت ملو ماسقنالاو ةرثكلل ةلباقريغ ةيدحالا هتيوه

 دوجولا فرصلا مدعلا 'ىفكيالذا دحا هثفاكي الف ضحلا مدعلا الا سيل قلطملا دوجولا

 هدحا اًوفك هل نكي مل ىذلا ىبوكوت تاسك دلوب ملو دلي مل ديوك نوج دلوب ملو دلي مل
 نيفراعلا فشاكو هللا هلوش 0 فشاكو وه هلوش نيهلا ولا فشاك مهضعب لاقو

 ديحوت ىلا ةراشا دليل ىا وهو 1 دلي مل هلوَس مالقعلاو دمسلا هلوش ءاملعلاو دحا هلوش

 صالخالا ةروسنا رابكلا ضعِب لاقو لئالدلاو دهاوشلاب عناصملا ىلع نوادتسي مهئال ماوعلا

 لاحو 1 دمصلا هللادحا هللاوه لو الوأف بوذوملا لاح وهو لوزنلا لاح ىلا ةراشا

 | ذوعل كو دئتفك ديس 0 ا هدد( ؤثإكلا وزال لا

 6 1 ودع 7 ا 5 ا ع

| 



 ش هه هم دج نوثالثلا ءزجلا

 دال ذاب رامن.بال نم ةيلا:دعبص (قحنضاوبقل قيما غارتقاك "ل ؤسغه قع |ل طف :ريخ وبدأ دتيم
 هباهج عيمج ىف هيلا جاتحم هادعام لكو هناذب ىنختسملا مئتاوحلا ىف هيلا دومصملا ديسلا وه ىأ |

 وه ناك اذاف ديز ىلع سنجلا رصق ديفي ريمالا ديز لثم وهف هللا ىوس دوجولا ىف دمص الف
 هتيدحافالخم هتيدمصب مهماعل هضزعت و ةيهولالا قحتسيال هنع ةيدمصلا تفتنا نق دمصلا

 ريشا ةيهولالا قاقحتتسا نع لزعمي وهف هب فصتي نم ناب راعشالل ليما مسالا ريركت و
 ةفاكل ةعبتتسملا هتيهولا الوا نيب و ىلوالل ةجيقن|اكاهنال فطاعلا نع ةلملا ةيرعت و اننا هيلا
 مهونو هوجولان م هجوب يكزتلاو ددعتلا ةيئاش نع ههزنتل ةبجوملا ةتبدحا مث لامكلا وعن
 عيمج راقتفا و ءاو امه ىتاذلا هئانغتسال ةيضتقملا هتيدمص مث امصاوخ و ةقيقحلا ىف ةكراشملا
 حضاولا هننس ىلا مهل اداشراو دلل ةيقحت اهلاوحا رئاسو اهئاَشو اهدوجو ىف هيلا تاقولخلا

 دوجوللةءباتلا تالامكلاو دوجولا ىف هيلا اندانتسا رايتعاب وه امنا هناحبس هل ةيدمصلا تارئاف
 ءامسالا ةرثك رايتعا ىضت ةيدمصلانا لصاحلاو ةفصلا هذه نع ىنغ وهف هتاذ ةيدحا راتتعاب
 دصت»ىا هيلا دمصي ىذلا ةيدمصلا رهظم وه دمصلا ديع و ةيدحالا نود هللا ىف تافصلاو

 وهو باوثلا ءاطعاو باذعلا عفدا هللاىلا هب عفشتسيو تاريخلا دادما لاصيا و تادلبلا عفدل |

 ىنم رايتخا الب نطابلا ناسل ىلع ىرج ريقفلا لوب ٠ هلهتييوبر ىف ملاعلا ىلا هللا رظن لح
 ىدياو ىدحا ىلزا براي تنا ىا ىدمد ىدحا ىدبا ىلزا لوقا.نا قارشالا دعب كلذوو

 ليلحتلا رامتعاب كلذو ةيدمصلا ىلا ةرظان ةيدبالا نا م ةيدحالا ىلا ةرظان ةيلزالاف ىدمص
 بغلاوه ىذلا ىنغلا ماقم ىلا ءاهتالا دنعف تازنكلا ةلازاب الا ىلحت ال ةيدحالا ناف ديقعتلاو

 جوع و لزاذلا نع روبع و ءاذفو ليلحت اذهو الزا لاوزلا نوكيو ةرثكلا لوزت قلطملا |
 ءاقبلا ىه ىتلا ةيدبالا رايتعابف ةيدمصلا اماو املع و انيع ىصقالا دصقملاو ىلعالا دصرملا ىلا

 ملاعلاو ىجراخلا نيعلا ىا ةلمهملاب نيعلاماقم ىلا لوزملاب ىهف ليل>تلادعب ديقعتلا ىكتش كلذ و

 ماَدُه قرف ةيدمصلاو عمجج ةيدحالانا لصاحلاو توسانلا ماء هلزانم لفسا ىذلا ىداهشلا |
 ىه !منانيعت لواف ةيدحا ولا بيك ارتلا ةلجح !من» تطسسبناىتلا ةمسقنملا ريغلا ةطقنلا ىه ةيدحالا
 تبلقنا اذلو ىقت.ةللا مدآنيعت نم ثعبنملا ءا وهلا دعب ترهظ امناءا وح نال ءاوح مث مدا نسم
 رك ذوا ىتح اهراثا و ةردقلا ملاهروهظ دحالا مسالا ةيصاخو كاكا وهلا. زانسك ها ءاّولا

 دمصلا مسالا ةيصاخ و هفعض و هتوق بسحم بئاجعلا هلت رهظ ةراهط ىلع ةولخ ىف افلأ

 رانا هيلع ترهظ ةرم نيرشع و اسخ و ةثامرحسلا دنع هأرق نف حالصلاو ريخلا لوصح
 ةءارقلاو هركذب اسيتلم مادام عوجلا ملأب سحال هرك اذ ةءمللا ىفو ةيقيدصلاو قدصلا
 تاياورلا رثكأ ىفو رمح وبا ناكو نينك اسلا ءاقتلالا روسكم انونم دمصلا هللاد>ا الصو

 اهلصو لاق هنا هنع ىور و اذه لثم لصتال برعلا نا ميز و دحا هللا وه دنع تكسي

 نادو دحا هنا وه لق اهنوأ رش .كلذك .ءارقلا تكرذا,لاق هنع ىوربو ةئدْحم ةءارقإ |
 كلذو اهدنع تكسي نا ةيا سأو ناك اذا ىلا بحا لاق هنا هنع ىور و تنون تلصو
 مهلك مهفقو اماو ةلازيكمتس امو ةلداف ىهف اهانعع ةيفتكمإ اهدمب ابع ةغظقنم ةيبالا,نال ٍ

 ( نوتكسف )
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 ظ نم ماقم ىلا ةراشا اهم دحاو لك ظافلأ ةثالث دحا هللا وه هلوق هيشاوح ىف خشلا نبا

 | تاهام ىلا اورظن نيذلا' مهو نيبرقملا ماقم لوالا ماقملاف ىللاعت هللا ىلا نيرئاسلا تاماقم

 ىذلاوه قحلا نال هللاىوس ادوجوم اوأرام مرج الف ىهىه ثبح نم اهقثاقحو ءاشالا

 امودعم ناك وهوه ثيح نمدهبلا رظن اذا اوكةيتو كك ءادعام اماو هدو>و تح هناذل

 ىف ةرقتفم ةقلطملا ةراشالل تناك ناو وه ةلكو ىلاعت قحلا ىوس ادوجوم اوري مل ءالؤهف

 نوريشي مهنا الا اهرسفلام اهقعي نأ ىلا وا هوجولا دحاب رك ذلا قبس ىلا اهم دارملا نيعت

 ىلا راقتفالا نال هريغ نم اهم دارملا زيمبام الا ةراشالا كلنت ىف نورقتفي الو قحلا ىلا ا

 نودهاشيالمهاانيب دقو هيلاراشي نال كصيام ددعتب نأب ماجالاعقو ثيح لصح امتازيمملا
 ماتلانافرعلا لوصخ ىف ةيفاك وه ةظفل تناك ببسلا اذهلف طقف دءاولا الا مهلوقع نوب

 قحلااودهاش مهءال كلذو لوالا ماقملا نود وهو نيمبلا بامصسا ماقم ىناثلا ماقملاو ءالؤهل

 | نكت مل مرج الف تادوجوملاىف ةرثكلا تاصحف ادوجوم اضيا قلخلا اودهاشو ادوجوه
 ءالؤهف قلخلا نم قحلا ريع هيزيمم نم كانه ديال لب قحلا ىلا ةراشالاىف ةيفاك وه ةظفل

 | دوجومللمسا هللا ةظفل نال هللاوه مهلجال ليقف وه ةظفلب هللاةظفل نرَه نا ىلا نورقتفم

 ءادع امج ةدارملا تاذلا هزيمتتف هادعام لك نع وه ىمتسسن و ةادعام هلا ردتس ىلا

 بح ارنوكي نا َنوُزوحن نيذلا مهو تاماقملا سخأ وهو لامشلا بامحصا ماقم كلاثلاماقملاو

 ليقفمهلاقمل الاطباو ءالؤه ىلع ادر مدّمت ام دحالا ةظفل نرقف دحاو نم رثك | دوجولا

 | كلذو وه ممالاب رك ذلا نم ةيفوصلا هداتعاام ةحص ماعي هنمو همالك ىهنا دحا هللاوه لق
 مهن اكف نوفشاكملا مهو مهم ةياهنلا لهال نومزات نوبوجحملا مهو مهْنم ةيادبلا لها نال

 ا ىلا ةجاحال نيعتم ةيراسلا ةقاطملا هشوهم مهدنع هللاف هللاالا دوجولاىف اودهاشام مهلك

 نا ءرقلا ىلا عجار ءانلزنا ىف ريمطلا نا امك هريغ ىلاال هيلا عجار وه ريمضف الصا نيبعتلا

 نوكي فيكف نيعتم عجرم هلسيل ريمض هنا نعاطلا لوقف نءذلا ىف هروضح و هنيعتل

 ةيرهظملاب اهب قرفال نك نب ءامالا:لكو ,ءامسا_رامضلا نا .:نلع دود سا: كاعتإإةهايارك ذ
 ةراشا اهنال ةيفوصلا حالطصا ىف وه ةلك ىف ماللا لخدي نا زوجي اذه ىلعف ةيرمضملاو

 رهظم ىلع دراو عما نيع نم سما لق هلوق مث حالطصالا ىف ةشقانم الو.ةيوهلا ىلا
 ملعلا اولوأ و ةكئالملاو وه الا هلاال هنا للادهش ىلاعت هلوق رس ىلا ةراشا هبففو لصفتلا

 ىاودولا لش ناكها تناث دوغ عما ماقم ىف ةيوهلا ةدحوب تدهش انا لوس هنأاكف

 اذكع اليصف و اعمح امهنب قباطتلا لصحم و ةيدحا اللاو ةيدحالا رس رهظيل قرفلا ماقم
 ديحوت هلال نيتذوءملا ىف اذك و لق الب هللاوه 'ىرق و لاسحلا ةقبقحم معا هللاو لابلاب حال

 ىنغيام ىلعالا ةروسىف قبس دقو امهغيلش صمؤي, نا و امهم وعدي نا.بسانيف ذوعت نايرخالاو

 نم سبل هنا عم ةوالتلا ىف مزتلاو لق فحصملا ىف تينا امنا مهضمب لاق و اذهه ءراركن نع
 لب طقف هبطا#لا سبل رومأملا نال لوقللاب الا رام الا ماقم ىف ظفلتن نا لَه رومأملا بأد

 هدمصلا هللا © دايعلا ,ىلع انم روهدلا نم ىلع قبيل تبئاف رومألا هب ىلتبا امب لبا دحاو لك
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 | دئديشوب كس نارد ماعلب عقرمو ( بلكلا لثك هلثف ) دنتفك ديديناشوب ماعلبرد تروص
 سم امل ريبكتتلاب ءاجح مث هيلع فقوب ىنعي فقولاب دسم نم هلوق مهلك مهعبار ةثالث دنتفك

 فلأ و ةئام و ةريشع عبس ةنس نم ىلوالا ىدامح رشاع ىف دسملا ةروس تح

 ةئيدموا ةيكم تالا سمح وأ عبرا صالخالاةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هلا مس

 هريخو ءادتنالاب هعافتراو قلطتم ديز وه كلوةك نأشلل ريمضلا « دحا هللا وه لق »
 نأشلاوه دحا هللاىا ريمضلاب هنع ربع ىذلا ناشلا نيع اهنال دئاعلا ىلا ةجاح الو ةلجلا

 ا ردع دادلم- زي نعال لو الن لقناة يلع اذ ناتوغل و لنزار" لازالوا وح
 هللاوه هنع ملأس ىذلا ىا هنع لئس امل ريمضلا و! ريت ديزم ريسفتلا مث ماهعالاف نا عم

 ىا هبسلا و هيلا وعدت ىذلا كير انل فص مالسلا هيلع ىنال اولق نيكرشملا نا ىورذا
 ةيدلاولا هنع ىف ثيح بسنلا نع ههمزنتب هبسن هللا نيب ىنعي تلزنف ءرك ذا و هبسن نيب
 كلا لذي ف همئكلال تعاو) نحب فقر و ادتم_ةئسحم نيمصلاف.. ةءاقكللو ةيدؤلولاو
 ملع هللاو راتخلا وهو ىلع وبا هيلا بهذام ىلع ةدئافلا لوصح دنعزومم ةفرعملانم ةضحلا

 مسا اندنع وه ىناشاقلا لاق و اهلك ىنسحلا ءاممالا ىناعمل ةعماج ةلالد قحلا هلالا ىلع لاد

 دحاو عم الوا اهضعن وأ اهعيمح عم اهلع قداصلا ةقلطملاىا ىه ىه ثيح نم ةيهلالاتاذلا

 الف هلامسا عيمجم ىلحم ىذلا دبعلا وه هللادبع و ىهننا د>ا هللاوه لق ىللاعت هلوقك اهنم

 هتافص عيمجم هفاصتا و مظعالا مسالاب هققحتل هنم انأش ىلعا و اماقم عفرا هدابع ىف نوكي
 اذه نكي ملف هوعدي هللادبع ماق !1 هناو هلوق ىف مسالا اذه مالسلا هيلع انيب' صخ اذهلو |

 لك فاصقال ازاجم هريغ ىلع قلطا ناو هتيعبتب هتثرو نم باطقاللو هلالا ةقيقحلاب مسالا |
 اسال مسا دحالاو ءامسالا عيمج ةيدحاو ةيدحاولا محي اهعيمجم هّئامسا نم مسا

 تاذلا وه دحالا نا ىنعي هتافص ىف ”ىش هكراشبال نم مسا دحاولا نا اك هاذ ىف ”ىث

 نم تلا درو غافعام : لكي نعي قنغلا فنيا .ةيدتخعالا هل كيتأع اق, ةرتكاارانتغا ؤاناااطكبغتلو ١

 ىهو تافصلا ةرثك رابتعا عم تاذلاوه دحاولاو رخآ سما رابتءا ريغ نم هتاذو هنبع ثيح

 ءامسا نم ةيدحاولا نال دح“ ال لَس ملو دحاول مكهلا نا ىلاعت لاق اذلو ةيئامسالا ةرضحلا

 الذا ةيدحالا فالح ةرهولألاو ةهلالا ثيح نم ىا طامرا قلخلا نيب و امديف ديقتلا

 نيب و هنيب طابترالا ثيح نم قملاب ماعلا وه ىهل الا ملعلا مهلوقف 'ىشب اهطابنرا حصي
 هب عقوام وهو ةيرشلا ةقاطلا ف الن هئمذا ةيرشنلا ةقاطلا رده 4م ملاعلا ءاثتياو قلخلا

 صتخم تاذلا ديحولا نأ ماع هنمو ةق رعملا حا نع زدعلاب اورفاو ةريحلا ةطرو 86 وامل ١

 ىربكلا ةيبطقلا هلىذلا نامزلا بحاص تقولا ديحو وه دحالا دبعو ىللامت هه ةقيقحلا ىف

 لاق ىسحلا هن امسأ دوحو دهاشيو هايس لعشام لعش و كرديام كرد دب ايما مكه ةيدحا :

 ( نبا ) ع
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 دينكيف نماي هكت سيكي اسمه عون هج نبا ىتتك تعالق

 ون ناتسلك خر دوب هتفكش لك نوج ٠ همهاب راخوب هررد دنتخم ريم

 مذلاو متشلا ىلع ةلامم بصنو سوماقلاىف مابوبش رجشلا نمدعا ام بطحلا بطحلا ةلامحل

 هللا لوسر ىلا لسوتدقو ةءارقلا هذه بحتسا اناو ىرشخمزلا لاق بطحلا ةلامح مذأ ىا

 ريغ ةفاضالا نا ىلع ءانب ةيلاخلا ىلع ليقو ىهتنا لج ما مت بحانم ليمجم مالسلا هيلع
 لسالس اهديج ىفو عيرضلاو موقزلاك بطح ةمزح ةمائقلا مون لمحت اهنا دارملا اذا ةيقيقخ

 ةميقلاب ىثك تناك لبقو ام> متشلا ىلعذئنح بصتلاف لخللاب تريمف اهلخم ةدشل اهرهظ ىلع

 مزيه سل ٠ رشلا ثزونو جرانلا مولي دقوت' ىا مول بظحلا ليحم سانلا. نيب دكتعو

 دزورفا ىرب سكود نايمه تموصخ شتا هكىنيج نخسزا تدترابع ىثك

 لحخو تح وكل نانعردلا "ولا هل“ لقا فرات كم قو منا هول اعلا

 خوف ؛نافردافؤح كجبرعغماا# وحدو زئااز انت 0 (زمككواو_ تيناذطط

 قنعلارسكلاب ديجلاو ةيلاح ةلمخجاو رخؤم أدتبمو مدقم ربخ نم ةلم دسم نم لبح اهدرج:ىفإلل
 ادلجوا ناك فيل نم اديدش التف لابلا نم لتفنام دسملاو سوماقلا ىف مك همدق٠وا هدلقمو

 لمحت اهناو لابخلا نم دسمامم لبح اهقّتعىف ىنعملاو رسالا ةديدش ةدوسمم ةباد لاَه اهربغو

 ةروصإ اهلاريوصتو اهلا اسسخم نوب اطحلالعفت م اهديجىف اهطيرتو كوشلا نم ةمزكلا كلت

 تف ىف اهو اضيا اهلعب بضغيو اهلع قشيو كلذ نم بضغتل نهاوملا نم تاباطخلا ضعب ٠

 نم ةلاباب مود لكى أليم ما تناك قادمهلا ةملاق ةدجلاو ةورثلا بصتمىفو “فرشلاو زعلا |

 حرستا رج ىلع تدعقف تيعاةهزح ةلماح ةليل تاذىه انيبف نم لنسملا قي رط ىلع اهحرطتف كسح

 اناهنا ةايحلا عوش ىفو تفر خزودبو تكله ىح اهلبحم تقنتخاف اهفلخ نم كلملا امذجف

 ىضع ةقرحت. ىهو هتيبىف نايفس ىنا اها ىلا تءاج بهل ىنا ادب تبن ةروس اهغلب
 مث مايا كفك اس لاقق دمع نا نا طيس اما عاجغاب ىا سمحا اي كحمو هل تلاقف

 سأر نا كرسيأ ىتخا اب اهل لاقف هتلتق له هل تلاقف اعيرس داع مث جرخو هفيحب ذخا
 انابعث ىأر هناف ىا ةعاسلا نوكي كلذ داك دقف لاق هللاو ال تلاق نايعث مف كا
 هتخاسمانمو مالسالا نايفس ىباسمانم ناك هسأر مقتلال ملسؤ هيلع هللاىلص هنه برقول

 كس ( رارسالا فشكىف لاق ) قباسلا هللا مكح نم لكلاو رفكلا ىلع توملا
 تواقش نكيل ثشاد نيد زارط روعاب ماعل سائلو . تشاد نفك كنز فهكلا باتا

 ىورزا كس نا تسوددوي ىور تلود نوج دوب نيكرد بناج ودرهزا ىلزا تداعسو

 قيرطنو ىقفرك رب ءازرسرب انآ ىدما نوريب زامغ هكترضخ“نا و ىفشاكلا ريسغتىفو ءانعو

1 
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 لمع نم اولمعام ىلا انمدقو ىلاعت هلوقك ”ىث ىلع هنم هنا نظ ئذلا هلمعوا ماللا هبلع
 بسك ام امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو ةعفنم بسك ام مهضعي لاقو اروثنم ءاهه ءانلمطل
 ىدلوو ىلا ىمش هنم ىدتفااناف اقحىبخا نبا لوّسام ناكنا لوَه ناك هنا (ىودو) هدإو

 مأشلا قيرطىف دسا ةيتع هدلو سرتفاف ءانتام لصحامو هاجر باخدقو هنم ضلختساف
 مأشلا ىلا جورخلا دارا مالسلا هيلع هللا لوسر ةنبا هتحن ناكو بهل ىبا نب ةبتع نا كلذو |[

 ىلدتفاند ىذلابو ىوه اذا مجنلاب رفاك وه دماي لاقف ءانأف هنيذو ”الف ادم نيت ال لاقف

 مهللا مالسلا هيلع لاقف اهقلطو هتنبا هيلعدرو ملسو هيلع هللاىبص هقا.لوسر هجوىف لغ مث
 الزنم اولزنف ماشلا ىلا اوجرخ مث هربخاف هيبأ ىلا ةبتع عجرف كيالك نم ايلك هيلع طلس
 رشعماي ىتونبءا بهلوبا لاقف ةعبسم ضرا هذه نا لاقف ريدلانم بهار مبلع فرشأف
 اوقدحأو مهلوح اهوخاءأو مهلا اوعمجفدم ةوعد ىن ىلع فاخا ىتاف ةلدللا هذه يرق

 ةسدعلاب بهلوبا كلهو هلتقف ةيتع برض ىتح مههوجو ممشقيو مهللخي دسالا ءاحف ةبتعب
 نوعاطلا سنج نم ىهو ةسدمعلا هشن نديلاىف جرخم ةرثن ةسدعلاو لليل عسلردب ةعقودعل

 مث نننا ىتح انالث تف نوعاطلاك اهقش شيرق تناكو ىودعلا ةفاخم هلها هننتجاف ابلاغ لتقت

 نوصلا ناسناىفو نإ ءرةلاهب ربخااك ىمالا ناكف هونفدو هولمتحاو نادوسلاضعب اورجأتسا
 هوراوىتح طئاحلا فاخ ةراجحلا هيلع اوفذقو طئاحىلا هودنسا نكلو ةريفح هلاو رفح مل

 ةشئاعنعو هوراوىتح ديعب نم ةراحملاب هوفذقو هترف-ىفدوعب هوعفدم هلاورفح ةياورىفو
 باب جراخ محرب ىذلا ربقلاو اههحو تطغ كلذ هعضومب ترم اذا تناك اهما اهنع هللاىذر

 ةلودىف كلذو ةرذعلاب ةبمكلا اخطا نيلجر ربق وه ااو بهل ىباريَغ سيل ن الا ةكبشلا

 1 اودصرف ةرذعلاب ةخطلم ةنمكلا اودجوف اموي اوحبصا سانلا ناف ساعلا ىن
 ركذام ىا « ىلسيس 9 ن الا ىلا نامجرب اراصف عضوملا كلذىف ايلصف مالا د اهتم

 «بهل تاذ اران» ةلاحاللخ ديس ةرخ آلا ةأشنلا فو ىلوالا ةأشنلا ىف ءىمال ام باذعلا نم

 مزلي ىت> ادبا نمؤيال هناىف اصن اذه سيلو ماهجران ىهودقوتو لامتشا تاذ ةميظع ارا

 عجلابارومأم نوكيف ادبا نمؤيال هنأب نمؤي نأب اهلكم نوكي نا نآءرقلاب ناميالا هفءاكت نم

 اذه نه بهلوبا مه نأ زوجيف رافكلاب صتخمريغ رانلا لص ناف روبشم اوه كنيضيقنلا نيب
 هفلكام نا نم روبشملا باوجلا ىلا رارطضا الف ءرفكلال هيصاعمو هقسفل رانلا هلوخد نا

 ىتح نا٠ رقلا هب قطتام ليصافتس ناعالاال الاجا مالسلا هيلع ى تلا هب ءاحام عسمج ناميالاوه

 ىلصيس ىف نكتسملا ىلع فطع #« هنأماو 9و انمتيملا هناما مدعل ناءيالا فلكي نا مؤليي

 برح تنب ليمح ما ىهو دوشران لخادو دبآ ردوااب زينوا نزىمي لوعفملاب لصفلا نوكل

 ترض- ب اسمهردناو ءاروعلا اهمساو هنع هللا ىضر ةيواعم ةمع نايفسى لا تخا ةيمانب
 لملاباهرشنتف نادعبللاو كنحلاو كوتلا نم. ةمزخ .ليخح :تناكو تشاد هناخ مالسلا هيلع

 هياع ناكو دلخ شيايرد ايدزي وأ شئماد رد هللاب ذوعت ىراخ ان مالسلا هيلع ىلا قيرطيف
 ةدشيف هباحصاو مالسلا هيلع ىلا راص ىتح ثيالا ىنأ ريسفتىفو ريرجلا أطي اك هأطي مالسلا

 ( هانعو )
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 دسملا ةروس هج كندا

 مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا ناسجاالا ريثك ناك هنا ةيديرت املا تاليوأتلا ىف ركذو رجحلاب
 اهنا ريخافدي اهدنع لف شيرقل ناك نإودب دنع ىل نوكيف دمحمل مالا ناك نا لو ناكو
 نارسخل اًضيا شيرق دنع ىتلا هديو هل.داب مالسلا هيلع دمحم دنع تناك ىتلا هدب ترسخ

 ىضلملاب رب.عتلاو رابخادعب رابخا وهف هلك كلهو ىا « بتو دمج ديف مهكالهو شرق
 ةكلبنلا ىلا مكيدبإب اوقلتالو ىلاعت هلوقك هتلمح كاله ىلوالاب دارملا لبقو هعوقو ققحتل

 ةءاقامدنويو لصحاو اكلاذب ناو فينو اموت جلو ارصقتلا 1ع هناك هلي كتل لاراهرق
 نايلءذازلاو ةلزاهلاب ةللعاءاقد ابعاج لقو .ءاهترأ ةزعا لدكت الدف لك انا لعلك 1
 ةمركت ةينكتلاو هانك اهاوزجاعلا نأ ءاعدلا ةقيقح ناف كالهلاب هيلع ىعدب نال هقاقحتسا

 ضيرعتللوا مُهدلا ىلا ةفاضا هيفذا حببقلا همساركذ ةهاركلوا مركتلل تسلف هتيثكب هراهشال
 نا حلصي ىفاضالا ءانعم رابتعاب بهلابا نا ىنعي بهل تاذ اراث ىلصيس هنال امهج هن وكي

 ىنعم نا اك بهللا سبالم هتفاضا رابتعاب ءانعم نال ايمنهج هنوكىعو هلا نع ةبانك نوكي
 اذهو مهج بهل قيقا بهللاو برحلاو ريخلا سبالم رابتعالا كلذب برحلاوخاو ريخلاوب|
 لاّسام عفدناف مذلا ديغت ةينك ىهف مزاللا ىلا موزلملانم لاقتنا هيفف ىمنهج هنا همزلي ىنعملا
 صاخ كلذ نال فيرعتوا ةنتف فوخلالا عدتبمو قاف رفاك ىنكيالو مهلوق فلاخم اذه

 مارحلانا هيفو ىبننا اطرش مارح هال ممصلا ىا ىزعلا دبعوهو همسارك ذي لو بهل ىناريغ
 كلذ رهشي نا الا اضيا مارح لامعتسالا ناديفشام مهضعب مالكىفو هلامعتساال كلذ عضو

 لها نم هنا نمؤملا كشيال ةروسلا هذه لوزن دعب ناكوب شمحالاك ةصقنملا فاصوالا اك

 ظيلغتلاو متشلاب همعل اهفاشمن وكي الثا ا تينلق ةرولا.ذهىفله ملو هريغ فالخرانلا

 باجاف مظع قلخ هلو نيملاعلل ةمحر ثوء.ه هنال بالا ةهرك ةمرح ملل نال هم همتش ناو
 ءايلاسايقلاناعم نايفسوب1نب ةيواعمو بلاطوب ا نب ىلعلبق مواولاب بهلونا ”ىرقو هنع هللا

 هنع عفدامو نوراق نم الكل حالو عايتالاو ةهاجولاو عفانملاو جأاتنلاو حابرالا نم

 هيف ىلق دقو مالا هيلع ناملس نم كم مظعاالو نباذعلاو توملا

 مالسلا هيلع ناهلس رت ريص .و ماشو ءاكر حس ىتفر دابر 94

 تفر دادو شئاداب 0-1 . تفر دابرب كيدي دن 0

 ىلا ةوادع 3 0 ىذلا ثديقعا هلميكوا هسوْس هشكا ىذلاو هسا ند ثوروملا هلاموا

 | هب هبسك امو هلام لضا قلطم لوعقم اهنا ىلع هنع ىنغا ءانغا ىأوا هن لوعقم اهنا لع

 | ىنكلانم نا ءرقلاىف سيل ناقتالا ف لاق ابحاص اهبرهتشي ملو ملال حدملاديفت ىتلا ةينكلاب

 | مالعالاو ملعلاةلزيع ةينكلا نا لصاحلاو مماسلا ىلع لكشف ”ىش هنمريغي الك هلا افاضم هنوكل
 هفادنعرخ الاورملاب هللادبع اهدحا نانبا ةكم ءا صا ضعبل ناكو لاوحالا نم ”ىْثىف ريغتنال
 | الصا هعفتن ملو تادتلا هب لح نيح هنع نغبي مل ىا هك بسك امو هلام هنع ىنغا ام © تفلاب

 | اهدعب اع ةبوصنم راكنالا ىنممىف ةيماهفتسا اهنا ىلع هنع ىنغا *ىش ىأوا ةيفانام نا ىلع

 أ هيمرو مالسلا هيلع هللا لوسر ةيذاىف هحيرو هعفت نه هدقتعاام درلف نارسخلاب امهفصو

 ؤ



 7-1 هن: هم 355ه نوثالثلا ءزجلا

 ىلع اباوت ناك هنارايتخاىفو ليقتسملاو لاحلا يف رافغتسالل ةلع نوكي فيك ىخاملاىاباوت هن وكو |
 ارافع لاقلالاو هدعب رمضم بتو لد ىت> رفغتسا و هلوق هبعدتسي ىذلا هنا عم ارافع |

 نا مث دوعلا مدع ىلع مزعلاو مدنلاو ةبوتلا عم ناك اذا عفس اما رافغتسالا نا ىلع هبينن

 ىلع رافغتسالاب صالاب لد ثيح كاشحالا نم ةب الا لعج هنا لمتحم بت و رمضا نم |

 تل وتمنت كاكيرفا مالا نوب وك نكتب قلتلي وا راقج ناك م ازا ليلا |

 ةعوضوماهنال زا اهلك ةفلاملا ةغيص ىلع ىتلا ىلاغت هللاتافص نا ىديشرلا ناهربلا رك ذ |
 نع ةهزنم ىلاعت هتافص و هلامم رثك ١ ربك ١ "ىشلل تش. .نا ةغلاملا نال اهنف ةغلابم الو ةغلابملل |
 قيقحتلا ناهربلا ىف ىشك رزلا لاق و هللا همحر ىكبسلا نيدلا ىتت خبشلا هنسحتسا و كلذ ظ

 ددعت بسح ىناثلاو لعفلا ةدايز بسح ةيف ةغااملا لصحم ام اهدحا نامسق ةغلامملا ةنيص نا

 ةعامج ىلع عش دق دحاولا لعفلا ذا ةدايز لعفال بجو: ال اهددعت نا كشالو تالوعفملا

 ىنعم مكح ىف مهضعب لاق اذهل و لاكشالا عفرب و هتافص لزنت مسقلا اذه ىلع وأ نيددعتم

 ةلالدلل باوتلا ىف ةغلابملا فاشدكلا ىف لاق و عا رشلا ىلا ةبسنلاب همكح راركت هيف ةفلابملا |

 بنذي مل نم ةلزنم اهحاص لزني ثيحح ةبونلا لوبق ىف غيلب هنال وا هيلع بوتب نم ةرثك ىلع
 ا همرك ةعسل طق |

 ( تبسلا موب. رهظ دعب رصعلاب ممقا نم نوعي رصنلا ةروس تمت ) ظ

 ةيكم تايا سمح دسملا ةروس ريسفت

 ه4 ميحرلا نحرلا هللا مسب لح
 مرهلا نم ةكلاه ىا ةبان ما ةباشأ مهلوق هنم و كالهلا ٍبابتلا ناف تكلها ىا « تمن |

 ديةينال © بهل ىلا ادب ف كالهلا ىلا ىدؤي نارسخ اضيا بابتلا ناف:ترسخ وا زجعلاو

 اهرح اهمبيهل وأ, امام امهل وا ناخدلا نم صلخ اذا رانلا لاعتشا ببهللاو بهللاو

 ىنعي سوماقا ىف م هلاملوا هلاط يلطملا دبع نب زعلا دبع ةينك ءاهلا نكستو بهل وبا

 ىلع بابتلا راثياو بهللاب ىمسي نبا هل سيلف الاو امههلتو هيتنجو قارشال ىنكتلا نا
 للا كرا ىو ةئاب قالا منت يقع ليلا د عزك اب[ سور" ابي ىلا دانس ودلامللا |
 مكتربخانا رهف ىنبإي بلطملادبع ىناي لاقف لاقف مهرذنأف هيراقا عج و ءافصلا مالسلاهيلع ٌْ
 رد هكن اب متكربخ ارامث نمرك ١ ىنعي من اولق قدصم متنك ! اليخ لبجلا اذه حفس نا ْ

 تراف و لتش تسد هدرك نوخيبشامش 34 كنا ةبعادب دبا نما لوح كا نبا ىايأ

 مولع غوردبام شيب وت و ملكت ارج دنتفك هناي دينكم قيدصت نارد ارم دنباشكب |!
 ٠ دابتك اله ىنعي كلابت بهل وبا همع لاقف ةعاسلا ىدب نيب مكلريذن ىأف لف ٠ دشن |

 عطتشي مل ثيح كلذ نم هلا همنف هب مالسلاهيلع هبمريل هدسيب ارح ذخا و انتوعد اذهلأ |
 اما و ىهاظ كالهلإب هيدي فصو هجو و نبدبلا رك ذ ىف ةيانك الف هيمرب نا

 ( امهفصو )



 رضنلا ةروس : © ه١ 5:2 :

  كلمعلاراصقتساو كسفذ امضه © هرفغتساو  ىلعفلا دملاب ديرحتلا دنع ةماثلا هفاضواو

 نينمؤمللوكينذل هرفغتساوا ىلوالا كرت نه كنه طرف امل اك اردتساو هللا قوقحلاماظعتساو
 لوزتلا ةّعرط ىلع رافغتسالاىلع دخلا مث حيبستلا مدقتو دم ةروس ىف امل بسانلا وهو
 مهتيؤر نا عم الوا مهرافغتساي سانلا ةيؤر ىلع لغت_كت مل ثيح قلخلا ىلا قلاهلا نم

 لبق مك سانلا ةيؤر لبق هللا ىأر هنال هدمحو هللا حببستي الوا لغتشا لب كلذ ىعدتست
 هجوتب ةأ ءرملا يحاصو فراعلا ةاءيم سانلا نال كلذو هلبق هللا تيأرو الا أيش تيأرام

 روك ذملامدقتلاف نا لو نا كلو ةاءرملا ىلا هسفن تفتلت ىنثرملا ةيؤربو ىئثرملا ىلا الوا

 ةشاع نع هنع لوثسملا ىلع ءانالا يدق ريغ نم ةأجف لأسيال نا وهو ءاعدلا بدا ميلعت
 كدمحم و مهللا كباحيس لوش نا هتوم لبق رك مالكلا هيلع نا هنا انفك هر

 هنم و ةرم ةئام ةيلالاو مويلاىف ههارذغتسال ىلا مالسلا هيلع هنع و كيلا يونا و كرفغتسا

 هنا ىور و نيولتلاو نيغلا نع ناسنالا ولخمال هنال ادبا طقسيال رافغتسالا در و نا ملعإ ا

 كيكبيام مالسلا هيلع لاقف سابملا ىكبو اورشبتسا هباححا ىلع مالسلا هيلع ىبلا اهأرق ال
 ل6 توما ريخ ءاقلأ ىتلاو.كسض توم ريخ, كيلا قلأ ىلا ,كسفن كيلا تسن:لاقأ معا

 نبا نا لبق و ارشيتسم اكحاض كلذ دعب مالسلا هيلع رب ملف لوقت امكل اهنا مالسلاهيلع
 امملع مالغلا اذه ىبوا دقل مال_لا هيلع لاقف كلذ لاق ىذلا وه امهنع هللا ىضر سابع

 ةوعدلا سما ماك ىلع ةلالدلل كلذ لعلو ردي لها عم هلنذأيو هيدي رمعزاك كلذلو اريثك
 أك لاوزلا ليلد لامكلاو مكسيد مكل تلك ل مونلا ىلا سلوقك نال اا لماكت و

 هناك لجالا برق ىلع هيب رافغتسالاب ىمالا نالوا . مت لبق اذا الاوز مقو»ب ٠ لق

 ىتْش هلجا برق اذا لقاعلا نا ىلع ههسش و مالا بهاتف ليحرلا اند و تقولا برق لاق

 لاقف ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخ تلزي امل امنا ىورو ةبوتلا نم كتي نا
 لاقف هنع هللا ىضر ركب وبا ىلمف هللا ءاقل راتخاف هاقل نيبو ايندلا نيب هللا هريخ ادبع نا
 اهنع هللا ىضر ةمطاف امد هنا مالسلا هيلع هنعو اندالوا و انئابا و انلاوما و انسفناب كانيدف

 دنهد نم تافو ربخ ىنعي ىسفن ىلا تين هنا هاتشاي لاف
 سمو

 مربيهح رجب تخر مكه عوجر مع ٠ مر,تعجارم ربهم ناهج نازا ديسردمان

 ةروسلا هذه نا دوعس» نا نعو تكحضف ى اقوحخل لها لوا كلناف يال لاقف تكف

 تلزت امل هنع هللا وضر ىلع لاق ايندلا عيدو“ ىلع ةلالدلا نم اهف امل عيدوتلا ةروس ىمت

 لخد مث مهعدوو مهطخف سانلا ىلا جرخف مالسلا هيلع هللا لوسر ضرم ةروسلا هذه

 ةبوتلاو حيبدتلاب ىماف هلجا برتتا دق هنا ملعأ هللا همحر نسحلا لاق مايا دعب ىفوتف لزنملا

 ذنم مهبون' لوبق ىف اغلابم © اياوت ناك هلا 8 لقا لكل هيي هيفو ملاصا لمعلاب هلمخيل

 تافصلا نم ةبوتلا لوبق نا كلذو لوبقلل اعقوتم رفغتسم بئات لك نكيلف نيفلكملا قلخ
 ىضاملاف باوت' ىلاعت هلا ةياالانم موهفملا نا دربام عفدناف اهنودحىف ةعزانمالو ةيفاضالا

 افبقهم دمتم كم

| 



 ه2 5٠٠١ 9 قوثالثلا ءزجلا

 ”رحلا لهأ سانلا ىناعملا نيع ىفو ةيزجلا | وطعأ نكل و مالسلا هيلع هتايح ىف اوملسآ أت
 نعلا بناج نم مكبر سفن تدجو لاق و ةيناعي ةمكحللاو ىتامي ناميالا مالسلا هيلع لاق
 نوجرخسواجاوفا ههانيد ىف سانلا لخد لوم مالسلاهيلع هللالوسر تعمس لاقف كلذ ىف هلليقف موب تاذ ىبب هنا هنع هللا ىضر هللادبع نب راج نعو بركلا نم هسيفنت ىا
 صا ىأر نمناف ةيببسلا ةقالعب بجعتلا نعزاجم حيبستلا © كبر دمحب حبسف ب اجاوفا هنم
 بجعتلا دنع ةملكلا هذه قالطا ىف هجولا لعل خيشلا نبا لاق هللا ناحبس لوس ابحي
 بيجعلا مالا ةدهاشم دنع نإسنالا نأ وه هللا ناحبس ةبوجتا لكلو راكذالا ىف درو 5
 كلذإف هللا ةردق رصقتسا هناك هلم هسفن لعفستو هعوقو دعبتسإ هلاثمأ دح نع جراحلا
 ناحبس لاقف ”ىلخم معزلا اذه ىف هلا مث هدجوأو هيلع ردق نم لو نا هبلق ىلع رطخ
 ناو كبر دمحم حبسو# ادبا حييستلاب دما نارتقارس هللا همحر ىلبوسلا مامالا ةنلا 7 أ ناب نا حوتو ادن يحلم نما" ىلا نع رجسلا نع فارم ها
 لبسالو هتافصو هثامسا ةفرعموهناذ ةفرعم نيمسق مسقنس للاةف رعم نا هدمحمبسبالا 'ىث نه
 تارا و لقعلا ىضتقم نم تاذلا دوجو تابسا و رخآ الا نود نيمسقلا دحا تايئا ىلا
 الو ءامسمالا تفرع عرسشلاب و ىمسملا فرع لقعلابف عرشلا ىضتقم نه تافضلاو 'ءاتحالا
 ىضتقمو حيبستلا وه كلذ و امع ث ودحلا تاهم ىنن عمالا تاذلا تارثا لقعلاىف روصتس
 لوقعلاو رظنلا لوصح دعب لوقنملا عرشلا ءاج امنا و عرسشلا ىضتقم ىلع مدقم لقعلا
 حييستلا اهل فاضتاف ءامسالا نم ماعت نكي ملام -اههللعأ مث ”تلفاؤسفءنظنلا غلعإ لوقفلا هبنف
 كنوك لاح ةلاَناجبس:لقف ةيا.الا, تم, وأ ىيتنا هدداَح- الا: هختيبدق الما اهب ءانثلاو دجلاو
 همر لهأ ىلع د>ا بلغي نا نم دحا لاي رطخم ملام هللاريسيتل بجعتف ىا هدمحم استلم
 لغا:/ةلملف ةساثلا ىلغا اما.و لهاظ :ىلو الا .ةياورلا ىكعإ اذه هعنص, عب ىلع .دمحاو مرتحلا
 ميتفلاةلاح بساني امنا هناف رك ذ امل بجسعتلا ثادحابال هتمعنل اماظعتسا كاذ ىلع موادب نأب
 ريخأتلا ىلع هدمحاو حيتفلا روهظ يخت ىف ز>ءلانع ههزن داري نا هيشالاو مهضعل لاقو
 | احيسمهرك ذافوا ىهتاوه الا اهفرديال مح الا ند هدنع نم رومالا تيقوت نا هفصو

 | حيتلاف همعت ىلع ادماح هللصفوا كيلع هماعنا ةدايزا هيلع ءانثلاو هيدابع ىف دزو ادماح |
 ممتف ا مالسلا هيلع هنا ىور رك الاف هيلع لمتشت اهنال ةيئزحلا ةقالعب ةالصلا نع زاخحم '
 ةالص ىلعال ركشلا ةالص ىلع مهضعب اهلمحو تاكر ىاعب ىضلا الص لص ةيعكلا باب ١
 هلادماح ةملظلا لوقب امم ههزنفوا ىحضلل اميرأو ركشلل اهنم اعبرانا ىلع مهضعإو ىعفلا |

 ىلع هلادماح ةيبلسلا تافصلا ىنمي لالخلا تافصب هللا ىلع اول نعرر ديس نا
 فاضوالا ةلزنم اهليزنت ىلعوا اهرانا ىلع ىا ةينوبثلا تافصلا ىنعي مارك الا تافصم ١

 انما "نوكي نا بجن هيلع دومحلا ناف اهب فاصتالا ىف سدقملا تاذلا ةيافكل ةيرادتخالا
 عطقب ةويللا ندعم وه ىذلا باقلا ماقم تاحتحالا نع كتاؤ .زن ىناشاقلا لاقو ايرابتخا ١
 مه كل هنالك راهظاب هلادءاح ةيالولا ندعم وه ىذلا نيقيلا تح ماقم ىلا رتلاو ندبلا ةقالع |

 هدم“

 ( هفاصواو )



 رعظنلا ةروس «< ه0 ©

 /”لايسألا راونا تا يلحتو ةبالولا ماقم نم ديعلا ىلع حتفبام وه نيبملا حتفلاو بيرق حتفو |
 هللا كلرفغيل انيم احتف كلانحتفانا ِهِلَوَش هيلا راشملا هتالاكو بلقلا تافصل ةينفملا ةيهلالا
 ىلعأ وه قاطملا حتفلاو ةيبلقلاو ةيناسفنلا تافصلا نم ىنعي رخأت امو كينذ نم مدقتام
 نيع ىف قارغتسالاو ةيدحالا تاذلا ىلحمن نم ديعلا ىلع حتشا ام وهو ايكو تاح َوَتْفلا

 قيسدقو ىهتنا حتالاو هللارصن ءاجاذا هلوش هلاراشملا وهو اهلك ةيقلخلا موسرلا ءانغ مهلا

 ىندقلا ديأتلاو ىتوكلملا ددملاوه رصنلاب دارملاف اذه ىلعو حتفلا ةروس ىف ىرخا ةرادعإ |

 ةرضحلاباب حتفوهو هءارو حتفال ىذلا قلطملا حتفلاو» حتفلابو تافصلاو ءامسالا بايلحت
 لامفالا توكلم حتف وه لوالا حتفلا نا كشالو ىتاذلا فشكلاو ةيدحالا ةيهلالا |

 | حتف وه ىناثلاو قحلا لامفا ىف اهلاعفا ءانفاب سفنلا سح باحم فشكب بلقلا ماقم ىف |
 وه كلاثلاو هتافص ىف اهافص ءانفاي اهلابخ باح فشكي حورلا ماقم ىف تافضلا توربج

 هل لصح نمو هناذ ىف اهتاذ ءانفاب اهمهو با فشكي رسلا ماقم ىف تاذلا توهال حتف |

 حتفلاو رصنلا نال اضيا ىرهاظلا حتفلاو رصنلا هل لصح ىنطابلا حتفلا و رصنلا اذه

 | بعوتسيو الصا أ ظح لا ََنم قسال تاياهملا ةناهم ىلا لوصولا دنعو ةهحرلا باب نم

 اذهنم رهظف ةياجو ةيادب لمكلا لاوحا توافت ةم نمو اًملطم ةمحرلا رثا نطابلاو ىهاظلا

 رثا تيفتقا ىنكل قلطملا وهام ىلع لمحم نا ىئنيني ةبالا ىف :حتفلاو رصنلا نم الكنا
 « سانلاتيأر و 9 هلئاق نع هللا خاست حوج رم لوق هنكل ديقملاوهام ميدقتىف ريسفتلا لهأ
 ىتا اباطخ هولعج ىفرعلا قارغتسالا وا دهعلل ماللاو برعلا ىنمي مهتملع وا مهن رصبأ

 ىنلا صا نع رخا باوج رهظي ذئنيحو نمؤم لكل ماعلا باطخلا لمتحم مالسلا هيلع

 نمل رافغتسالاب ىمالاف هصخم ال باطخلا ذا هلريصقتال هنا عم رافغتسالاب مالسلا هيلع

 نبدال ىتلا مالسالا ةلم ىا # هللا نيد ىف نولخدي 8 بلغت سمالا ىف هلاخداو هاوس

 ةيؤرلا ريدم ىلعو لاح ةيرصبلا ةيؤرلا ريدقت ىلع ةلماو اهربغ ىلاعت هلا فاضي

 لمح نا ا نولخدي هلوقل يسانملا نا بلقلا ىف جلتح امو مهضعب لاقو نان لوعفه ةيلقلا

 نولخدي ىا نولخد» لعاف نم لاح ه اجاوفا 9 مهلع نبدلا باب حتف ىلع حتفلاو هلوق

 لبق اوناكو برعلا لئابق راسو نزا وهو نعلاو فئاطلاو ةكم ىله'اك ةريثك تاءامح هبف

 تقام تال قاتلا هع وت نتا ولك مشل ١16 ا نورا
 مهراجا هللا ناك دقو دحا همواَس نلف مرحلا لهأب رفظ اذا اولاقف ضعب ىلع اهضعب برعلا

 لاتق ريغ نم اجاوفا مالسالا نيد ىف نولخدي اوناكف مهدارأ نم لك نمو ليفلا باحصا نم
 ىبو ةرم ىو دسا ىب نوج دوب دوفو عباس هروس نبا لوزن لاسرد ( ىنشاكلالاق )
 هدما ترضح نا تدخم فارطاو فاك ازا ناشيا ريغو لاله ىنو ةنانك ىنو ا

 مالسلا هيلع ههأ كوبر ثع طربلا نبع نان ولا لقد فتم قاتم ةلاعا فرك

 نم مهنم و مدق نم مهم نين> دعب مالسالا ىو لكلا لخد لب رفاك لجر برعلا ىفو
 | بلغت ىب ىراصن اماو ناوالا ةدبع برعلا ملعا هللاو دارملاو ةيطع نبا لاقو هدفاو مدق
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 هقالخأب قلختلا و هماكحاب قلعتلا تذئثء ىذلا نت دلاوعو تاوعاطلاب- فكلاو هللاب ناعالا وع 0

 سا.عنا ٠ قاب اهب لمعلا لب ادا ة ةح وسع تنين , رقلا قئاقحف اذه هّعناقح ثمل

 هك ااريز هروس نيزار“ تخس ناطمشر تس هروس نار5 رد هدوم رف امهمع هللا ضو

 ةدرص هذع دعاسو كرشلا 2ث اعأرق نف كرش زا تئارب وردو تا ضخم ديوب

 مكنايبص اورم ثيدحلا ىفو ناءرقلا عير لدعت مو نبك الا عزقلا نم نماو نيطابشلا
 7 روسلا هذه أرقف ارفاحسم جرخ نمو م * مهل ضرعي الف مامملا دنع اهوأر يلف

 بر ذوعا لق قلفلا برب ذوعا لق دحا هللاوه لق هللا رصن ءاجاذا نورفاكلا اهااي لق

 اهنا املاس عجر سانلا

 هيلو #ةربكار نوعا قاتلا غرر تن
 سنوروحمع -- مس

 ةسادم 5 ثالث رصنلا ةهروس ريسفت

 محرأا نمح را هللا مس

 لا كلشالا (تلقنإف كلاطعا ىلع كايا 1 535 هتناعا ىا # للارض ا ءاج اذا للا

 ةدنتسم مهلاعفا نال تلق هللا ىلا اهتناضا هجواش نينمؤملا ة ةرصنم ناك حوتفلا نم عقوام

 ادبملا وه ديعلاف ىلاعت هللا وهو ثدحم نم اهل دبال ةثداح روما ىهو مهولق ىعاود ىلا

 اذاىف لماعلاو لاعفالا نم الع ىنتب امو ىعاودلل قلاخلاو لوالا ًادملا وه هللاو برقالا

 لعف وا نيرثك الا لوق ىلع لمعلا نع ءافلا ععالو لارصن ءاج اذا حبسف ىأ حبس وه
 لبق كلذي مالعالاو لبقتسي امل اذاو ىبتقحلا بهذم ىلع هيلا اذاضم اذا سيلو طرشلا

 «حتفلاوإ» رثك الا هيلع امة كم حتفلبق تلزن ةروسلانا ىور ال ةوبنلا مالعانم 7

 كلذلو راصبالا هيلا حمطق ئذلا حتفلاوهو دهعال ماللاو ةفاضالا نا ىلع ةكم حتف ىا

 ةروسلا كلت ىف حافلا ةصق تقيس دقو حتفلا ةروس لوا ىف هيدعولا عقوو حوتفلا حق ىمس

 ناك امل ةكم حيتف ناف قارغتسالل ماللاو ةفاضالا نا ىلع حتفلا قلطمو هللارسصن سنج ليقو

 حوتفلارئاس ”ىح ةلزنم هثيحي لعج اهماماو ىرقلا ما اهسفن نا م اهطانمو حوتفلا حاتفم

 لاق نا نكمي و بيرق نع هيلا لوصولا حانج ىلع امهناو مالسلا هيلع ءما هب قلعو
 مايا ىف ةروسلا تلزأ لبق و رصنلا مهم دنج 'ىجمي هللا رصن لوصح ىلا ةراشالل ريبعتلا

 ذئنيحاذا ةملكف اهوحتوا اموب نينا اهدعب مالسلا هلعشاعو عادولا ةمحح ىف ىنع قبرشتلا

 ىدعس لاقو دعب ضقنم ريغ للا سادللا لوخد هتيؤر ىنعا اهزيح ىفام ضعِب نأ راشتعاب

 هنع جرخم دق اهناف لابقتسالا ىنعم نع ةجراخ نوكت اذا ةملكف ةياورلا هذه ىلعو ىفملا

 ىلع حتشام لك حوتفلا نا تاحلطصملا ىفو ةب الا ةراحم اوأر اذاو ىلاعت هلوق ىف ىلقاك
 تادايعلاو قازرالاك ةنطابلاو ةيهاظلا مثلا نم هيلع اًقلغم ناك ام دعب ىلاعت هللا نم دبعلا

 ماقم نم دبعلا ىلع حتفناام وه بيرقلا حتفلاو كلذ ربغو تافشاكملاو فراعملاو مولعلاو |

 وسن تحس هللا نم رصن هلو هيلا راشملا وهو سفنلا لزانم عطق دنع هلالكو هتافص روهظو باقلا |
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 نيرفاكلا ةروس ا ا <# هال

 انآ و الابقتسا ايفل نيلوالا نا اك الاح ةداسلا ىنل ناتلملا ناناه لقو راركت ةروسلا
 هيلع وهو مانصالا ةدابعب ةثعبلا لبق نيموسوم اوناك مهنال متدبعام قفاويل تدبعام لَه مل

 هسمال لاثتمالا ليبس ىلع هلل ادباع هنوكب ارهتشمو هللا ةدابعب اموسوم ذئنيح نكي مل مالسلا

 ظ
| 

| 
 ا

 | كلذ مدع ىضتشال 'ىثب ةيموسوملا مدع مث لوصوملل ةلص ةدابعلا لعج هيضتَس ام ىلع ىنعي
 / نم اهلبق هنم عقوام نوكي لب ةئعبلا لبق هلل ادباع مالسلا هيلع نوكيال نا مزليالف 'ىثلا
 ا هموق نيد ىلع مالسلا هيلع ناك سوماقلا ىفو ةعدقلا ةرمتعملا ةداعلا ىلع ىرحلا ليق

 مهعويب و مهكانمو مهجح ىف مالسلا امهلع ليعامساو ميهاربا ثرا نم مهيف قيام ىلع
 راثياو ىهتنا هيلعالا نكي مل مالسلا هيلع ىنلاو هولذب اوناك مناف ديحوتلا اماو مهبلاسأو
 ناشلا مظعلا دوبعملا نم دبعا ام ليق هن 5ك فصولا وه دارملا نال نم ىلع ديعا ىفام

 هلوقو نودبعتام ديعا ال ىلاعت هلوقل ريرقت « ىكتبد مكل 8 هتمظع ردق رداشال ىذلا
 ىرد هلصأذا ءايلا فذحم « نيد ظ ملكتملا ءاب حتض © ىلو ه متدبعام دبام انا الو ىلاعت

 روصقم كارشالاوه ىذلا مكنيد نا ىنعملاو دبعاام نودباع متاالو ىلاعت هلوقل ريرقت وهو

 مكين اما هب اوقلعت الف نوعمطت اك اضيا ىل لوصحلا ىلا .زواجنال مكل لوصحلا ىلع
 زواج ال ىل لوصحلا ىلع روصقم ديحوتلا وه ىذلا ىتد ناو لاحلا نم كلذ ناف ةغرافلا

 اهايا ىمالتسا وا مكتهل آل ىتدابع وه ىذلا لاحلاب هومتقلع مكنال اضيا مكل لودحلا ىلا

 ةنس كهلا دبعلو ةنس انتهلا دنعت مهلوق ىنبم ناك ثدحو كارشالا نيع هومتدعوام نالو

 دارفا رصق دنسملا دقت نم دافتسملا رصقلا ناك نيتدايعلا اتلك ىف نيرفلا ةكرش ىلع
 نا ىلع ليلد اهيف و ثيللا وبا لاقو فيسلا ةي آب خوسنم وه هوو ىناعملانيع ىفو اح

 نم رثكا هيلع بجيال هنم اولبَش ملو هركتاف اركتم الوق عمسوا اركتم ىأر اذا لجرلا

 ىلع تدرو ريقفلا لوس ٠ مهشرطو مههذم ىلع مهكرتو هّقلرطو هيهذم هيلع اماو كلذ
 نوكلاىفام عيمج اهبعمساىّتح ىروهج توب رصعلا ةالص ىف اهأرقا ىناكو ةروسلا هذه

 كرشلاب ديحوتلل ةرئاسلا ةيناسفنلا ىوقلا ىا نورفاكلا اهلا اي بلقلا دمع اي لق اهراشاو

 ةيبوجولا ةقيقحلارونو ىزاجلا دوجولاب ىت.ةملادوجولاو ةرثكلاب ةدحولاو ةيصعللاب ةعاطلاو
 ىناف هللا ىوس امب اهنع ربعي ىتلا مانصالا نه نوديعلام دبعا ال ةيناكمالا ةقيقلا ةملظب

 لومجلا هلالاو توغاطلا ليبقنم هللا ىوس ام لكو توغاطلاب رفكلاو هللاب ناميالاب رومأم
 دبعا ام نودباع متاالو دييقتلاو قالطالا نع قلطملا هللا الا ةدابعلا قحتسي الف ديقملا

 لهأ الا هلع فّمال نكل و تارثكلا عيمج «دحوب رهق ىذلا راهقلا دحاولا لاوهو

 دباع الا الو فوقولا اذه مكل ىنف باجتحالاو ةرتكلا لعأ متاو دوهشااو ةدحولا

 ديعا ام نودبام متاالو ةيئافصلاو ةيئامسالا تارثكلا ىف تانلقتلاو تانسولثلا نم متديعام

 مكلروط لكىف قحلا عم ءاَه هيف لب الصا قتلا نع فارحتاو ىلم هيف سيلو ءامسالا عج

 ىذلانبد ىلو هنم ىربتلا بحب نيدلاوهو هللاب رفكلاو توغاطلاب ناميالا وه ىذلا مكسد



| 

 ظ

 عملاب ريبعتاا ىفو ةوبنلا مالعا نم ملع اهفف مهنم سورحم ماللا هيلع هنأب ناذيا مهتكوشو |

 هباحاو ءوذآ و :كلذدنع هنم اوبأف يلع اهأرقف مهسوؤر ىلع ماقف شيرق ن."الملا هيفو |

 <هج ه١ 5 نوثالثلا ءزحلا

 . ىدهلا لوسوو بلقلادمعاب كانبطعا ةيمارك الا ةيلامللا ةيمطللا انئامسا عيمج اب! اهف ةراشالاو
 نمحرلا مسالا عسبتم نم ضئافلاريثكلا ملعلاوهور”وكلا ىدهلاوربخلاب ىوقلا عيمح ىلا ثوعبملا

 عيجيف ةرلكلا ةمحرلازهظم ترص اذإف تامحرلا عج ةلماشلا ةماعلا ةمحرلا هذه كانمحر اءاع
 | ىميهارب الادح ملاوهو ماتلاو ءانفلا دجسم ىف لصف قالا ملعو ماكحالاملع كلف نطاوملا

 / ةئدب رحاو تالاحلا عيمحف كعم هروضح ءاّهاو هدوهش ةمادالو كبر ركشل ىا كير
 ١ كئاشنا ةوتفلا قيرطىف سفللا ةندبو ةفعلا قيرطىف ةعببطلا ةندبو ةهدخلا قيرطفىف ندللا

 لاق اك هرخآو هباقعا عوطقملا رتبالاوه ةبقاف الاو ةيسفنالا ةريرسشلا ىوقلا نه كضغبه ىا
 مهل لمح هءايلوا ىبر ىذلا نيملاعلا بر هللدباو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف ىلاعت

 ربك | هللا لاقي مث هيلع فقوي رتبالاوه هلوق نا مث عطقلا مث آ دعال لعج اك لصولا

 | ماهمالا نم ارذح ريبكشلاب لصون الو
0 

 ةِسدموا ةيكم تايا مس نرفاكلا ةروس ريسقلا

 مد( محرلا نجرل هللا مب ج-

 لهج ىباو ةريغملانب ديلولاك ةصوصخم ةرفك مهو مهلذو ممراقحوا مهئاق ىلع ةلالد حبحصلا

 ا هلل ماعدق مهوحنو سنقز ثراخلاو ثوغي دعزب دوسالاو فلخ زب ةيماو لئاو نب صاعلاو

 مالسلا هيلع لوسرلل باطخلاف ةروسلا نومضم وهامىلع ادد' ناميالا مهن قاشلالزوا نايل“ لا

 ةعامج كل كلذ ملس» لك لوس نارمالا اذه ىضتقم نادربال نيحوصخم موقىلا ةيناأب

 هيلعهللا بص هللا لوس رلاولاق شيرق ةاتعنم اطهرزإ! ىور هبإ5 اح سيل عرشلانا عم ءافك لا نم

 كرشا نا هللاذاعم لاقف ةنس كهلا ديعتو ةنس انتهل ا دعب كنبد عيبطو اننيد عبناف ماه ماسو

 مارحلا دجسملا ىلا ادغف تلزنف كهلا دبعاو كقدصن انتهلا ضعب ماتسا اولاقف هربغ هللاب

 ةعببطلا راثاو سوفنلا تافص ةماظب ىلصالا مهدادعتسا رون اورتس نيذلاىلا ةراشا هفو

 ىلعالا انلاذ لخدتالال نال لبقتسيامف ىا « نوديعتام ديعاال 9 ريغااب قحلا نع اوبححف

 | ديك أت نل ناىرتالا لالا ىنممىف عراضم ىلعالا لخدنالام نا م لابقتسالا ىنعمىف عراضم
 ةدابع نه ىنه هيورلطتام لسقتسملا ىف لعفا ال ىنءملاو ال هلصا نل ىنب لداخل الاق ال هفس اهف

 مكنم بلطاام ليقتسسملا ف نولعاف متا الو ىا # ديعاام نودباع متا الو مكتيلا
 | نوكتال دادنالا كارشا عم ةدايعلاذا اهم دتعي ةدابع نودباع مثاالو دارملاو ىهلا ةدابعنم
 | هيف متديعام فاس اهف ادباط تنكامو ىا « متديعام دباع انا الو 8 دادتعالا زب> ىف
 | نودبام متا الو 8 مالسالا ىف ىنم جري فيكف ةيلهاملا ىف مص ةدابع ىنم دهعي مل ىا

 ١ ىف سياف ىلاعت هللاوهو هندايع ىلع انام تاقوالا نم تقو ىف متدبع امو ىا #* دعا ام

 (ةروسلا)



 نرعلا لاوما رانخ ىهىتلا ندنملا رحماو ماننقالا هذهل ةعماج ةالثصلاو هل عضاوتبو همدقم

 عنو مهعدب نمل افالخ جيواحلا ىلع قادضتو: ٠ ىو: ىارت نك نابرقزتشو ىنغي ىلاعت ةمسأب
 رحنلاو ديعلا ةالصب ةالصلا ترسف دقو ةمدقتملا ةرو_لل ةلناقملاك ةروسلاف نوعاملا مهنم

 ٠ ىنعرحنلاو عمبم رحفلا ةالطىه ةطع نعو ةيلدم ةروسلا نوكبسانب اذهو ةيحضنلاب
 دنك هنوكج درادن نابرق تقاطودوب شويورد ىمكرك ١ هكديديسرب مالسلا هيلع ازؤطصم

 كيباختملا وانك ىنككر اها دانكن اك سك راراهك .تبكذ وك قضاَخ اووأ نات ابونا
 مدنك تبث ىو ناودد رد نابرق تصش باوناروا ىلاعت هللا رثوكلا كانيطعا انازاب هدزايو

 , رحنلا ىلع ةالصلاىف نيديلا مضو انهه رحنلا هنع هللاىضر ىلع نعو رارسالا فشكف
 كتيبانا نديرحتاو ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو كر ىلا ءامدلاب كيدي عفرا ىمشلا ناهلس نعو

 صن فيسب حورشملا كرحن ىلع ةينامسللا ىرسيلاكديىلع ةيناحورلا ىنيللا دب عضوي. كتيناو
 ره كضغبم ىا هضنبا أنش هعمسو همن ءأنش لاق. كتان ناإل كردض: كل: جرشت ملأ
 | بطادض ضغبلاو ذخأملا ةيلعديفت قتشملا ىلاسعا ةبسن نال كل هضغيل رتب الا 88 لصفلل

 بقع هل نك, مل اذا رتبا نالف ىلبقف هارجم بقعلا عطق:ىئرجتا مث بنذلا عطقفف: لمعتسيرتبلاو
 كتيرذ ىقبتف تنااماو ركذ نسحالو لسذ هلقسال ثيح هل بقعال ىدذلاوه ىتعملاو هفاخم
 ةفايقلا مون ىلا كلضفراتاو كتبص نسحو

 لحخو لصاح ىبون ىور ءايس مصخ ٠ لصتم رمح اون رادتقا ران

 مساقلا مالسلا هيلع هنبا تامنيج اومعز مهنا كلذو نايبلا تحن جردنبالام ةرخ آلاف كلو

 هرم عطقنا اذا هركذ عطقني ماسو هيلع هللا ىلع ادم نا ةنيدملاب مهاربا ةكمب هللادنعو
 ىلاعت هللا هفصو امكف وه اماف هأنشي ىذلاوه هركذ عطقني ىذلا نا هللا هبنف هلن نادقفل

 مثتيبلا لهأ نم لتق كرظناف نامزلا رم ىلع نوقرسالن هاطعا هنا كلذو كرك ذ كل انعقزَو
 هيعارب ندم هل ضيقو ةمايقلا موب الا هدالواو هباقعا مهف نيم ؤمالابا هلعجو مهم 1 ملاعلا

 .صهدلا قلبام نوقاب ءاملعلا هنع هللا ىضر نيم وما ريهاراشا ىنحملا اذه ىلاو قحلا هند ىعاربو

 فيكف مالسلاهيلع هعاينا مهنيذلا ءاملعلا ىف اذه ةدوج ومبولق ا ىف مهران و ةدوقفم مهابعا

 كئئاش نا ةيمجلا تاليؤأتلا ىفو مالسلا مهيلع ءاببنالا متاخ هلعجو ءركذ هللا عفر دقو وه
 لاوحالاو ةحلابصلا لامعالا دالوا ناف هبقعو هلذل بنذ روتملا سفنلا رامح وهو رتبالاوه

 كعايشاو كعايشاو بلقلا ٍلوسراي كدالوا ةينابرلا فاصوالاو ةاحورلا قالخالاو ةقداصلا
 ةلولقلادعب ىجضلا تا روكلا هروب ىلع تدرو ربدقلا هللا هدياريقفلا لوش . كتاوعاو

 59 رثوكلا ةروس ه3 5 . ١
 ١ ةمعن اههاّضنال :قلا ةلللا ةمعنلا ةذه كبلع ضافا ىذلا كيرل ةالنصلا ىلع مدف ىنعملاو

 | قوقحل ءادا اهف نيث ارملا اهنع نيهاسلل افالخ ةيصاصتخالا ماللا هيلع :لد اك ههجول اصئاخ

 | كلتنا ملعي نأوهو باقلابركشلا ةثالث ىموركشلا ماسقا: عل ةعماج ةالصلا ناف اهركش
 | ناوهو حراوجلاب ركشلاو هيلع لسَو مالا جدع ناؤهو ناسالابركشلاو هريع نمال هنم منلا

 ا
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 كلذب بيطام عيمجب قدصن امم 'اكف احلم ىطعا نمو رانلا كلتب خبطام ميمجم قدصت
 رارسالا فشكىف اكان ىحا امئاكف ءاملا دجوبال ثيح ءاملا ن» ةيرش ىت- نمو حلما

 ةءورملاف احيبقو رارطضا نع تريعتسا اذا ةعيرشلاىف اروظح ءايشالا ءذه عنم نوكيدقو
 لخبلا نع رجزلا ةي الا ىف رثوكلا نم اوعنم املف ىتاعملا نيع ىفو ةرورضلا لاح ريغف
 نيقفاثملا ةفصوه ىذلا

 نينمؤملا ديع موب نوعاملا ةروس تمن

 ةيندموا ةركم تايآ ثالث رثوكلا ةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هلا مس

 اياطعلا نا عم ىضاملا ةغيسصب 6# كانبطعا ل ةلجلا ديك أتىف مسقلا ىري راج نا « انا »

 طرفملاريخلا ىا «رثوكلا## اهعوقول اقيقحتدعب لصحنمل ايندلا ىف نوكيامرثك او ةيورخالا
 صضوجو لفنلا نم لفوقكيةازلككلا نم لعوف نيرادلا فرشو لمعلاو ملعلا نم ةاكيكعلا

 ريثكلا ددعلاب ىا رثوكي با تلاق كنسا با ميرف لانه اهنبا بآ ةيبارعال لبق رهملا ند
 نزيك هلق لاهثقو .عبا كرقملا ىف ورشا لكم ريثكلا ون كلا نسوفاقاا ىف كا يطاكض |

 نوراطال اقف اهأرقب نامالتتلا هلع هتع/ ىؤرو ةيجآتم ةزثكرتك '”ىشلازاروكم لاهور يوك ١

 ايلا ساه دشأو لسعلا نتا لح ارتك ريخ اه قر سد ع واهلك قزابجالا دروكلتا ْ

 امظبال ءاهملا موج ددع ةضف ن“ ةقاواف دحربزلا ءاتفاح ديزلا نم نيلأو جشأا نم درأو |

 كبدنلاوسسورلا اةساقلا انانثلا ءاوكقدلا» نيزاساوملا اءااونف ثدزراو كو]ءادلا هتساكرراخ نم |
 هردص ىف احلال هتحاحو مهدحا توميو ددسلا باوبا مهل حيتفالو تامعألا نو>وزبال ْ

 هل لاقفريثكلا ريخلابروكلارسف هنا امهنع هللاوضر سابع نا نعو هريثال هللا ىلع مقأول |

 هللاوضر ةشئاعزعو ريثكلا ريخلا نموه لاقف ةنملاف رهتوه نولوش اساب ناريبحن ديعس
 هضوح وه ءاطع لوو هينذا ىف هيعيصأ لخديلف نوعا ربرخ عمساب نا دارا نم اهنع

 ىلعو ركبوبا هاياوز ىدحا ىلع ةلزا ىلا ءاعتص نابام ىضوح ثيدحلاىفو هيدراو ةرثكل
 نوكيفرخ الا هقسي مل مهن٠ ادحاو ضفبا نفىلع ةعبارلاىلعو نامع ةثلاثلا ىلعورمع ةيناثلا
 ةرهاظلا نف ةنطابوا ةرهاظ رثوكلاىف ةلخاد هللا من عبمج نا رهظالاو رشحلاف ضوحلا

 باستك ١ ريغب ىهلالا ضيفلاب ةاصاخلا ةيندللا مولعلا ةنطابلا نمو ةرخالاو ايندلا ت!ربخ
 تسكرثك تفرعم رثوك هكهدومرف ثاليوأت بحاص ٠. ةنطانلاو ةزرهاظلا ىوقلا ةطساون

 ناريس اوؤا:؛ةككسها!كفرمتا: قاتتيؤلد ءاتشي نه ناو ترثك نيعرد تدحو دوهشؤ تدحوب
 كو .مالسلا هلل :تلاللو ترشح ةطاغ :ىناطت ناو كسا نعا تلاهج '"يشقزا, ذئادش
 بيئرتل ءافلاو هلنقاع ءافتك ١ فذحف هلرحناو ىا « رحتاو كبرل لصف وا تما ءايلوا
 نلو اهطعي مل تلا ةطعلانم ركذام مالسلا هيلع ءايا ىلامت هءاطعا نأف اهليقام ىلع اهدعبام

 قلحلا ىف عيذلاك ةبلل ىف رحنلاو باحيتسا ىا هيرومأمال بجوتسم نيلاعلا نم ادحا اهمطعي
 ت7 7 يي

 ( ىنعملاو )
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 ا لكيم ديسك نسل هريعىفو كف مف مالسلا هيلع هوهس نكل نتمكر امهبلا فاضاو ماقف

 | ىانيع مان لاق دقو امك اد باذجتالاو قارغتسالا ىف وهو مالسلا هيلع هلثم مهاو قلخلا

 اهمولعو اهرارسانع ةلفغلاو ةالصلا فئاطل دوهشنع وهساا ىلا هراشا هبفو ىلق مانسالو

 ١ باب نمىهىتااةالصلا هتوفتنالقاعلا ىلعف نوهاسناكم نوهال هنع هللاىضر دوعسمن,ا أرقو
 نيلصللانمو اهوحن وتافتلالاو بؤاثنلاو رثكيالو بابلاو ةيحللاب اف ثيعيالو ةاجانملاو جارعملا
 | سانلا نورب ىا « نوؤارب مه نيذلا © ةرولانم اازماشالبو فصلا 5 نع .قاوطالنأ

 | ةيؤرلا هءقاعسال ءانثلانالزاجملاو ةقيقما نيب ملجا مزايذمن ط تلق نافاملع ءانثلا مه وربل مهلامعا

 لاق ةفرعملا نعم ةيؤرلا نم ةءارالا لعج ىلعوا زاجلا مومع ىلع لو وه تلق ةيرصبلا
 هلوقلاهريمشتو اهم نالعالا ضن ارفلا وح نف ةضيرف ناك نا اصلا لمعلاو فاشكلاىف

 قحتس اهكرات نالو نبدلا رئاعشو مالسالا مالعا اهنال هللاضُت | رفىف ةمغالو مالسلا هيلع

 هكرتب ماليالامم هنال نع نا هقحف اعوطت ناكناو راهظالاب ةمهنلا ةطاما بجوف تقملاو مذلا

 نيعالا هارت نا دصش نا ءايرلا اماو المح ناك هيف ءادتقالل ادصاق هرهظا ناو هف ةمهنالو

 ةملظملا ةللللاىف ءادوسلا ةلقتلا بيبدنم ىنخا هنال بعص ءايرلا بانتجاو حالصلاب هيلع ىنثتف
 دونالا حسملا ىلع

 زارد قرا هد مدح رد 54 .٠ زاع نأ تسحزود رد ا

 ةدايز رهظإ ىث ارهلاو ناعالا رهظيو رفكلا نط قفانملا نا قفانملاو ىف آ رما نيب قرفلاو

 نوءاعو © ”ىأ ص وهف ةيناملظلا هسفن ىلا هلاو>اوهلامعافيضي نم ناىىلا ةراشأ هيفو ةدابعلاب

 رشعلا عبر لاملانمذخؤي هنالانوعام ةاكزلا تيمسو ليلقلا 'ىشلا وهو نءملانم © نوعاملا

 مهنيذلا هلوق ناءرقلا ناهرب ىفو لاملا ةشدحلا ةغاب نوعاملا ثيالاوب | لاقوريدك نم ليلقوهو

 لهب ملو مسالا ىلع لعفلا فطع عانتمال ةدحاو ةرم ىلع رصتقي ملو ررك مع نيذلا هدعب مث
 ةاكزلا نومنعو ىنعملا و ىهنا ةقشد هذهو لعفلا ىلع كنلققلا نسحف لعف هنال نوع مه نيذلا

 ثدح نيكسسملاو متيلاب ةالاملا مدع ناف ةداع رواعتيام وا ةالصلا بقع هرك ذ هيلع لداك

 دامع ىعىلا ةالصلاب ةالادملا مدعف خيسوتااو مدلل بحوم ءازحلاب داقتعالا مدع نم ناك

 ةلماعملا ءوسو ماللسالا ةرطنق ىلا ةاكزلا عمو ]معلا ند ةيعش وه ىذلا ءايرلاو ندلا

 هذه ىلعوهنع مهنم ءاملعلا نم لب مالسالاب نيمستملا نم ىرت كو كلذب قحا قلخلا عم
 اضعل موكعل نحعيو ةيراعلاب سانلا هلوادس ىا ةداع هرواعّس امب دارملاو هاتدصمايف ةفصلا

 ١ رانلاو ةحدقملاو مودقلاو لابرغلاو ةعصقلاو ةرءالاو ولدلاو ردقلاو سافلا لثم وه هتراعاب

 فصلوا امون كدنع هعاتم عضيوأ كرون ىف زيخ نا كراج سمتلي نا كلذنمو حلملاو ءاملاو

 حلملاورانلاو ءاملا لاق هعنم لحال ىذلاام هللا لوسراي تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع موب

 امن ”اكف اران ىطعا نم ءاريمحاي اهل لاق حلملاو رانلا لاباش ءاملا اذه هللا لوسراي تلاقف
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 ٠ هل لاقف ىبصلا سيأف اعينش اعفد هعفدف هسفن لامنم هلأسي انايرع هءاف متياايصو ١كابرقريشس
 هعم بهذف احاتحورب ناكام مالسلا «لعوهو هب ءا تبتسالا مهض ىغ قاكو كال عفشل دمحل لق

 هللاوال لاقف تومصأ اولاقو سيرف هريعف متل لاملا لذيو لهجوبا . ما لهج ىنا ىلا

 | دهعلل ىذلاف ىف اهنمطي هبجامل نا تفخ ةبرح هراسي نعو هنيع نع تيأد نكلو توبصام
 هعفدو فيعُشلا ةيذا هنأش نمو نيدلاب ابذكم ناكن م لكل ام نوكبف سنجلا لمتحمو
 مهريغو هلها ثحيال ىا 6 ضحيالو ف هيلع ةيعبسلا سفنلا ءاليتسال ةئونشخو فنعب ظ

 جاتحمو شيورد ْنأد ماعطرب ىنعي هلماعط لذب ىلع ىا « نيكسملا ماعط ىلع 9 نيرسوملاه |
 هلاف لخبلا ةليذر ماكحتساو لاملا ةبحمو ةميهلا سفنلا ءالبتسال قحتسملانع فورعملا عنو

 تارامانم لعفلا كرو ثحلا كرتنم الكنا ماعف هسفنوهلعف فيكف هريغ ثح كر اذا |

 نيك اسملل نا ىلع ةلالد نيكسملا ىلا هتفاضاو ماعطلا ىلا ماعطالا نم .لودعلاىفو بيذكتا |

 ةواسقو لخبلا ةياجن كلذو هقحوهامم نيكسملا عنم امنا هناو ءابنغالا لامىف اةحو ةكرش |
 اما كلذ دعيالو لؤحالا نم ريثك ىف ءرملا ضحالدق تلق ناف عبطلا ةسا_-خو باقلا

 ةيانك ضحلا كرت نال اماو ءازجلاب هداقتعا مدعل هضح مدع نالاما تلق هب مذب فيكف
 عنم نا اك خسوتلاو مدلل لح هنوكىف ةهشالو نيك املا نع فورعملا عنمو لخبلا نع

 كدا قايعالا قرف ىلا

 ناركيد مرك زادنك عنه ٠0 نارك رد دوب هلفس مركز نوج
 ماجنار”ىسكمد راذكن سح 8 ماننار قرت د دعاومت“ ةلفس

 ةالايملا مدع نم ركذام ناك اذا لبق هن “اك فوذحم طرشب اهدعبام طبرل ءافلا « ليوف »

 باذعلا ةدشىا ليوف خلوا هكاو مدل تابجومو نءدلاب نينكيتلا لئالد نم نيكسلاو ميتيلاب ٌْ

 اهدحا نابرض كلذو ةلفغ نع أط> وهسلا « نوهاس مهالص نع مه نيذل' نيلصملل ©

 ةياال اكن توك« نإ جاتا اوبلتا نقل بلس قارتمكاةيتاإ1لينوتاةللا قبح اؤا ثقالا وف ووكيالموا
 هبذوخأم ىناثلاو هنعوفعم لوالاف هلأ ىلا دصق نعال ركتم هنم رهظ منار برش نك

 مدعو اهملا تافتلا ةلقو اهل كرت وهمس مهتالص نع نوهاس ىنعملاو ةباالا ىف هللا مذام هنمو |

 هللا ىضر سنا لاق اذاو نع ىنءءوهو نينمؤا|نع ةقسفااوا نيتفانملا لعف كلذو اه ةالامم |

 معرتعي ومسلا ناىنعملا ناكل ممتالصىف لاقول هنا كلذو مهتالصىف لس مل ناىلع هللدا هع |

 هنم صولخلاو ماسم هنم ول داكال .كلذو سفن ثيدحموا ناطيش ةسوسوب اما اهنف مهو

 مكنم دحاو لك ىطعي نا نع مكلربخ هذه 2 هيلع لاق ةب الا هذه تازئامو ريسع
 78 ) لاق اك يأ تلقوم- مالسدلا هيلع ىلا نع ردص له تاق ناف ايندلا عج لث
 ةللرحفلا ةالص نع اهساضياو ( اران ممولق 3 ”الهأ) ا قادنفلا موباائاا( رضملا الس نع

 نيتمكر تيلص هنع هللا ىضر ركبوبا هل لاقف ملس مث نيتكر رهظلا ىلء اضياو سيرعتلا

 ( ماقف )

 005 0 020223575بئب75757375ب95252525595959595959553252225 1 0 ا ا مت تتم

 ناك لهجوبا وهو هربخ لودوملاو ادتبم كلذ نا ىلع فوذحم طرش باوج وهف احبق |



 9 ..* || يبوح تالق وي 73 ول

 فاليالا ةروس هه ه١ 5

 نا نه فوخ نم مهنءاو ريسافتلا عدب نمو قاحللا لبق مهفوخ ءدبىف مهنما و معايا هقاحل

 تلاق اهنع هللا ىضر بلاط ىبا تنب ”ىناه ما نعو فاشكلاىف اك مهريغف ةفالخلا نوكت
 دحا اهطعي مل لاصخ عبسي مهليضفت ركذ ىا اشيرق لضف ملدو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نا

 مهف ةياقسلاو مهف تببلل ةباجاو مهف ةفالخلاو مهف ةوبللا مهدعب دحا اهاطعيالو مهلبق
 هدبعإ مل نيس ريثع ظفا ىفو نياس عبس هللا اودبعو هباكصا ىلع ىا ليقلا ىلع اورصنو

 ةمستو شيرق فالبال مهريغ دحا اهف ركذب مل ناءرقلانم ةروس مهف تلزنو مهريغدحا
 رظنيلف ةدحاو ةروس شيرق فاليالو لفلا ةروس نا لقام درب ةروس شيرف فاليال

 ةكرشملا سفنلا ىلا شير راشا ريقفلا لوش ٠ ةدملا كلتىف مهريغ نود هلل مدابع ىنعمام

 رهقلا ىلا ءاتشلابو دوجولا ةكموه ىذلا ىتاسنالا دليلا ىف ةنكاسلا ةئطاخلا ةملاظلا اهاوقو

 روهقملا نال فعضلاو زحعملا لالجلاو رهقلاب ىنعاو لامججاو فاللا ىلا فيصلابو لالجلاو
 | زمعاماف نيكفلا بحاص ه. فوطلملا نال ةوقلاو ةردقلا لااو فامللابو فيعض زجام
 | 050 ةدعاسالا دوحو دتعف امردقو اموق اماو اهاوه ةدعان سم مدع دنعف اهفعذو مقبلا

 ةوقلادتعو باقلا نع تناحىف اهعال تالوةعملا نءىلا فعضلاو زدعلادنع لحنرت اهتافصو

 يلة2نىهف ردصااىلي ىذلا بلقلا لامث بناجىف امنال تاسوسحلا مأش ىلا لحنرت ةردقلاو
 | ىلقلالوسر ةلاسرو دوجولا ةدحو: رت نأب اهركشتالو تاسوسحلا مو تالوقعملا عن ني

 أ اوديعلف ىلاعت لاق اذلو تاوحملاىف ةكمهن لا ةنعارفلاو تالوقعملاىف ةلغوتملا ةفسالفلاك
 | تاماهلالاو تادراولا فاطم اهنال ةيقرقحلا ةيعكلاوه ىذلا بلقلا تيب ىا تببلا اذه بر
 | فرشم مظم» تيبلاف بلقلا وه ىذلا ىدهلا لوس ةلاسرب رارقالا هل ةدابعلا ةرورض نمو
 | عماجل مسالا وه بلقلا برو هتييهو هلالجو برلا ةمظعب كنظاف هيلا برلا ةفاضال اقلطم

 ةيلقملا ت اريثأتلا عيج هب طين ىذلا مذعالا مسالا وهو تافصلاو ءامسالا عيمجم طخ لا
 اودلختيل ةيثولاءاسالا تحتال مسالا اذهتحت اونوكي نأب اورما ةيبغلاو ةيملعلاو ةيئاحورلاو

 | ىلكلا مسالاو ديبقتلا ىطمت ةيئزجلا ءام-الا ناف دوجولا ةدحو رسب اوةقححو كرشلا ن

 اذهو هترمرحو هتلك ىلا ةراشا دالبلا ماىف مالساا هيلع ىنلا ثعب ةمن نمو قالطالا "و

 فوخ نم مهنها وا مهمعطاو ضورفلاو مولعلا عوج مهنع لازاىطعملا ضيفملا ليلحلا برلا

 اذكه توملا نم نوف.“ ءابحالا نا كشالو تدملاك لهاجلا سف نال عوجلا نم كالهلا

 مالعإإ انه ماقلالاب| قيرطب داق

 12 ف دكللا لج نزعل نر ل
 4 مي>رلا نمحرلا هللا يَ 2

 | نع :تفامراالابزإ 171 ىا 4 نادل ا ريل 5 تف مع لع ىا دقي 0 تيرا َ

 . دنكمي روابو مالسالا نيدايو ازجزو ريدنكيم بيذكت هك ار قنيكانت] وساد ىديدايآ



 هت ٠٠١ 2> نوءالثلا ءزجلا
 دنع دومق نحت و ةكمب راجتلا ضعب تعمس ىرشخم زلا لاق مظمتلا الا ريغصتلل نعم الف

 ههجو ىلع رميف لعاشملا اهلها َدَحَأِي نا الا 'ىش هدربالف رايكلا نفسال ضرعتي نا هنأش
 سعاشلا لاق شيرق تيمس هب و راذلا ىلا ليلق هدنع 'ىش لكو قربلاك

 . 6 6 ل تاركا نكشسلا ولأ ف ندير ذ :
 . اشير نيحاج ىذل هيف كرتت الو نيملاو ثلا لكاعت ١

 . اشيك الك ادالبلا نولكأي ٠ سشيرق ىتح دالبلا ىف اذكه ٠
 د نبات اويراوميف نتفلا تكي م, حا ,نامزلا نرخا . مهل ديب -

 نم ههجو هماعق هشرظيو هشرظب هشرف سوماقلاىفو اعيرس ا .اشيكالك ١و شودفلاشونلا
 نوشرقت اوناك مجالوا مرحلا ىلا مهعمجتل شيرف هنهو ضعب ىلا هضعب مضو انههو انهه
 ءاج هنالوا شرقت اولاقف اموب. هبوب“ ىف عمتجا ةنانك نبا. رضنلا نالوا امورتشيف تاعببلا
 اوناكممنالوا ىشيرقلا هللاغب ناك ابصق نالوا ديدش ىا شيرق لمح هن اك اولاقف هموق ىلا
 رحبلاباود اهفاخن ةيرحم ةباد وهو شرقلارغصمي تيمسوا اهللخ نودسيف جالا نوشتفي |
 تدق نولوش :اوناكف مربع ٍبحااض ناكو رهف نب. بلاغ نب دلخم نب :شيرت تيمسوااهلك |

 ءاتشلا ةلحر مهفالبأ © ىبنا ىثيرق و ىئرق ةبسنلاو شيرق ريع تجرخ و شيرق ريع
 ةهجللا مضلاب و لاحترالا رسكلاب ىهو مهفاليال هبلوعفم ةلحرو لوالانم لدب 6# فيصلاو

 مسا ةلاؤاس عم سابلالا نم ال فيصلاو ءاتشلا قلحر دارا هنا عم اهدارفاو لاحنراو ريس
 هنم ديقملا لادبا مث الوا لوعفملا نع فاليالا قالطا ىفو ريثكلاو دحاولل سنجلا
 سوماقلا ىفو فيصال لباقملا لصفلا ءاتسشلاو هيف ةمعنلا مظعل ريك ذب و هرمال مخفت
 ظبقلاو عيبرلا دعب وا ظيقلا فيصلاو ىتشملا عضوملاو ةنمزالا عابرا دحا ءاتسشلا
 ىذلا تببلا اذه بر اوديعيلف 8 .ليهس عولط ىلا ايرثلا عولط نه فيصلا ميمص
 هناريج نم مهنوك ةطساوب امهنم اونكمت نيتللا نيتاحرلا كنيت ببسب 6 مهمعطا
 روك ملا مشاه وهو ىلعلا ورمع مهعمج نا ىلا مهيصي عوملا ناكو امهلبق هيف اوناك ديدش | « عوج نم  ”ىث لك تارمن هيلا ىبحي مالسلا هيلع ممهربا ةوعدب لقو همرح ناكسو
 عونا نم مهاجم ىنعملا ل ام ناهاظلاريقفلا لوي ٠ ةيلدبلل اهنا ىهاظلاو ماعطالا عماجمال عوملا ىتفملا ىدعسس لاقو عوملا لجال ىا ليلعتلل انههنم نايحوبا لاق نيتلحرلا ىلع
 باكا فوخ وهو هردق رداَهال مظع «# فوخ نم مهنماو © قيزرتلاو ماعطالا ببسب
 نمو نع نيب قرفلا فاشكلا بحاص لاقو مهرياسمو مهدلب ىف فطختلا فوخوا ليفلا 0

 لف مهمعطا ىنعملاو عوملا قام نم عنملاىضتقي نمو ماعطالاب لازدق عوج لوصح ىضنب نع نا
 ليقع يعج ذب ىف, عمشط | ىمئلاو ةياغلا ءآ دتبال نم نوكيف فوخ مقحم ملف مهنمآ و عوج مهقحلي .

 ( هقال )

 | نمو ةصكلا ىلا اذه انماقم نيب مك ةقللا رودم وه لاف شرقلا ىل فصي ةبيش ىب باب

 ١ لك ىف لمعتسا مث ةيوقلا ةقانلا مو ةلحارلا ىلع ريسلا ةلحرلا لصاو اهلا لحري ىتلا



 نفاليالا ةروس <44 0-6 6١4

 ةيكم تايا عبرا فاليالا ةروس ريسفت

 محرلا نممرلا هللا مب

 مالكلا ىف امل ءافلاو جاجزلا لوق وهو اودعيلف ىلاعت هلوَش قالعتم 4« شيرق فالبال ©

 هوديعيلف همعن رئاسل هودبعي مل ناف ةروصحم ريغ مهيلع هللا عن نا ىقكا دا طرشلاا ىف:

 هلوعتم ىلا فاضم لوعفملل ىينملانم رد_صم فل“ الا ةيدعت ىاليالاف يلا ةمعتلا هذهل

 تفلا لاش ىناثلا فاليالا ىف هيدبق امك ةلحرلا وه ىذلا ىناثلا لوعفملا نم ؛اتلظه لوالا

 فلاالا نئللالك نوكيفل ةتكءار راثا هيلع تم درا و (ةنمارلا ومع دملاب ةتعللا قويشنلا# ىلا

 ايدعتم نوكيف هفلأي هتلعج و هانا هتمزلا ىا دملاب ىريغ هتفلا اًضِنا لاّش و امزال فالبالاو

 وه سان الاو فاليالا دضو . نافرك فلاو نداد كفلا| فااليالا رداصملا جان ّق لاق

 فحصمف امها هديؤيو لوك أم فصتك مهلعجف هلوق نم هلبق اع قلعتم ليقو شاحالا
 ىنعملاف مزاللا فلالا ىنعمب فاليالا نوكيف لصف الب ةدحاو ةروس هنع هللا ىضر ىلا

 اهايا اومزابو امه اوعمجمو نيتاحرلا نيتاه اوفلأي نال ةشدحلانم مشدصق نم هللا كلها
 نالكلذو سكملابو هذ ىف اوذخا هذ نم اوغرف ذا ثيحح اعطقنم الالصتم امهلع اوتْشو

 الف مارتحا لضف مهومرتحا و بم ةدايز مهل اومن كالهالا كلذب اوعماست اذا سانلا

 ءاتشلاىف نواحرب ناتلحر شيرقل ناكو مهتلحر ىف نم الا مهل مظتنبف دحا مهلع 'ىرتج

 لها مهال نينما مهتلحر ىف اوناكو نورمح و نوراتمف ماشلا ىلا فيصلا ىفو نعلا ىلا

 اشيرقنا كلذو بووهمو فطختم نيب سانلاو مهل ض رعّس الف زيزعلا هدب ةالوو هللامرح

 تح ءابخ مهسفنا ىلع اونرضو عضوم ىلا هلابعو وه جرخ ةصت مهم ادحاو باصا اذا

 | ايطخ ماقف هموق ديس ناك و فانم دبع نب مشاه ءاج نا ىلا كلذ ىلع اوناك و اونوع

 مدا دلو فرشاو هللا مرح لهأ مثاو نولذتو هيف نولقت ائدح متثدحا مكتنا لاقف شيرقف
 نيتلحرلا ىلع باىن لك عمجف فالخانم كياعسياف كلت ني اولاق عت مكل سانلاو

 ةعفنص ماشلا دالب و ةراح ةيماح نعلا دالب نال مأشلا ىلا فيصلا ىفو نولا ىلا ءاتشلا ف

 ناك ىتح منا رقف نيب و هب منق ىنغلا مر اف تاراجتلا نم مهل ادءابف اورجتبل ةدراب

 | الو الام رثك ١ با اون برعلا ىف نكي ملف كلذ ىلع مهو مالسالا ءاحف مهنغك مهر يقف
 ةثاتك تالطنلا ذاب ديركاو" ماشا نغ#اوجلللا الح عب هلاوإ مشاع ناكو ستيرق نه عا

 الو ولعتو لكؤت الو لكأت اهنال اهم اوهشف رانلاب الا قاطت الو اهرسكتف امرضتو اهفشاو

 هتققح ' ىلع ةنيغصتلا نا هجوالا"مهضعي كاقو.ميظع نشف لبق. هناك. ماطتلل "نيننمتلا» المت
 سرق ةلاحتال وهف اشرق لعج همم رغص عم شرقلاو ةمظع ةباد شرقلا ناكاذا هنال

 ةيلوك ًالامدعوةيلك الا فصول ناك لب مجملا ةبسانل نكي مل اشيرق رثيرق لعج نادبفو

 | لامكلاهجو ىلع ةبادلا كلت ىف نا دجوب نافصولا ناذهو ةيسولغملا مدعو ةلغلا فصوو



 <« هام 55 نوثالثلا ءزجلا

 عج ةراجحلاو ىنعملا رابتعاب هئينأت عمج مسا هنال ريطلاوا هللاىا مهيمري هللا همحر ةفينح وبا
 . اهكتسب ركشل نادب دندتكفا ىك ةيسرافلاب ىنعملاو ةرخصلا ىنمي كيرحتلاب رجح
 كنس ٠ برعم رج الاوهو رجحتم نيط نم « ليجس نم يه ءاقلأهو 'ىثلا ىر لاعب
 وه ىذلا ليجو رجحلاوه ىذلا جس اهو نيسنملا نيذه نم رجحتم مهضعب لاقو ٠ لك
 ١ ىذلاناوبدلل ملع انجس نا مك رافككلا باذع هيف بتك ىذلا ناوبدلل ماع وهوا نيطلا
 | لبق هنأ اك مهلاما هيف بتكت ىذلا ناوبدلل ملع انبجس نا م انكل|يبادعروبت تتنإ
 مهلعجف ف لاسرالاوهو لاجسالانم هقاقتشاو نودملا بوتكملا باذعلاةلمح نم ةراجحم
 عرزلا قرو ىمسو دودلا هلك أينَأ وهو لاك الا هيف عقو عرذ قروك © لوك أم فصتك
 مهئانف ىف هب مههش انه و انه ىلا هببهذت ىا حايرلا هفصعتف عطش نا هاه ينإل رابعا
 هلك !ىذلا عرزلاك قوقشو ذفانم مههر ببسإ مهف تثدح هلا ثيح نموا ةيلكلاب مجاهذو
 فذح نم نوكيف هنم ارفص قبف هبح لكا عرز ردا ىلا نوكوما زوجي و دودلا
 ىف هبح لك | عرزب مههش بحلا لوك أم فصعك ىا هماقم هيلا فاضملا ةماقا و فاضملا
 تقرت و سيف انور هتقلأ و باودلا هتلكا نيتكوا مهدا_سجا ءاّقب و مهحاورا باهذ
 وهو ةنسح ةغلابم و مهلا هيوشت هيف و ثورلا ءازجا قرفتب مهلاصوا عطقت هبش هؤازجا

 امبجر مهلعج ىتح الئاط ىدجحال ىذلا نبتلا رعو عرزلا ف 'ىث نوها مهلعجم فتكي مل هنأ
 نسحل ةاعارمم ةيانكلا قيرط ىلع هلاح لوأب هيلا ريشاوا لوك أملاب عيجرلا نع ربعهن! الا
 مزليامجماعطلا نالكأي اناك ىلاعت هلوق ىف لكالاب ىنك اك ثورلا رك ذل اناجهساو بدأالا
 ماقملا اذه لثمىف هاظلا نع لودعلا وه ناءرقلا بأدف كلذل طوغتلاو لوبتلا نم لكالا
 ناانا ىرتالا هقلخ فعضأب هللاكلها هللا ريغ ىلع هدامعا ناك نم نيفراعلا ضعب لاق
 نم قلخ فعضأب هللا مهكلها هللا قلخ ىوقا هنا ثيح نم ليفلا ىلع اودءتعا ا ليفلا
 ليب تروصر, هكشابم مهشيزا ىرابدوب ىناوتن ليبرك ادنا هتفكو ٠ ريطلا وهو هقلخ
 راب هكمايب تروصب ىراب مشك ىراب كملي لب توَش نم رك ١ هكديوك هش تسا
 ةلر جلادقللاو بضغلا ةفصب ةفصتملا سفنلا ةهربا ىلاةراشا هيفو ٠ ماكفين سك رب شيوخ
 نيلماح حاورالا ريط اهيلع هللا لسراف نملا ىف. زيكللاو عييسلا ىف ةيعبسااك لليفلا ةقلخ ىلع
 سيلق لطب و ةئيسلا مهتاعورنم تفصع و ةلك الا لكأ اهلك أف داروالاو راك ذالا راخما
 مواقتالف ناطشلا نييزيب تناك ةوعدلا هذه نال اهلا ققلاوعد.  تناكب ىلا ةئايسألا اتي
 ندحرلا نم تناكإ ىلا ,فلقلا ةيفك كلما حورلا ةوعد ٍ

 رازوبد زوسب دريم ىكعمش ءا وضادرا ادخ عينا هك

 ناتقازا مكيدنام ناهج نيك ٠ باوخدتن ىب نائافخو نوج

 ماهمالا ند اردح لصوي الو ريكي مث هيلع فقوت الاؤكم أع هلوق

 فلأوةئامو ةرشع ميد ةنس نم ىلوالاىذاج عباس سيماموب ىف ليفلاةروس تع
 07 سس تسسلم

 ( ريف )



 ققلا ةروض ه2 هزاب ؟ه

 ماقو هعم هذخا و هعلتقا 95 ءرشكف سوب دب دوسالا رحح لا برضو مز ريب ىف ىتقلا

 ةكم نع لحن راو مزمز ةبق مدهو هاا نيب همسقو اهفقسو اوك عزتو ةيعكلا باب
 نيرشع نم ريكا ةطمارقلادنع قبو دوسالا رجحلا هعمو امون ريشع دحا اهب ماقا نا دعب

 ىتح ةونأف راند فلأ نوسمح هيف مهل عفدو كربتلل هلحب مبديا نوعضي سانلا قاكو ةنس
 سابعلا ىب ءافلخ نم نورشعلاو عبارلا وهو هللا مال عيطملا ةفالخ ىف هعضوم ىلا ديعا

 اهرد نوعستو ةئامعبسو فال ةئالث هتنر هب دش ةضف قوط هل لعجو مهنم هن ارتشا دعب

 ضبا ءرئاسسو طقف هسأر ىف داوسلا اذاف عولقم وهو رجحلا تل.أت مهضعب لاق فصنو
 ةدحالملا نم لجر ماق ةثامعي راو ةرنشع ثالث ةنسىف ةظمارقلادعبو عارذلا مظع ردق هلوطو

 تايرتشلا كلت نم رجحلا هحو ققشتف سوبدب تابرض ثالث دوسالا رجحلا برضو
 اني ةرفضلا ىلا برمي رمسا تاتف هرسكب جرخ و رافظالا لثم تايظش هنم تطقاستو
 كلت ىف هوشح و كللاو كلسللاب هونجتو تاتفلا كلذ ةيبث اونب عمجف شاخشخلا يح لثم
 ' لاضتتسالا نا اذه لثم نع باوحلا لعل ريقفلا لوَش ه كلذ نه ءالطب هواطو قوقشلا
 مثالا مايا ىف ناك تاداعلا قراوخ نم ناكام كلا اةفالارمذه نع عوفرم هنم برب امو

 ١ حاستلا ىلع هللا ةداع ترج دقو لماكلا ناسنالا نم لضفأب ةيعكلا تسياو ةفلاسلا

 ىلع .هللا ةتعاو لءالو لهم وهف هيلع هبذع دتشا ناك ناو هلَتَش لب هيداعي ن١ ضعب نع

 الاض هلعج اذا هديك ىلاضو ريرقتلل ةزمهلا * ليلضت ىف مهديك لمجم ملا 8 نيملاظلا
 | يهذ اذا نيللا ىف ءاملا لضو لالضض ىف الا نيرفاكلا ديك امو ىلاعت هلوق هوحنو اعئاض

 | عيبضت ىف اهييرخت و راوزلا نع ةبعكلا ليطعت ىف مهتلح و مهركم لمج دق ىنعملاو باغو
 مهتسينكب رخ ثيح اودصقام لثمب مهكالها دعب مهازجو كالها عنشا مهكلها ناب لاطباو

 مهلك سانلا مهتباهو شيرق ترزع هموق و لبفاا بحاص كلها امل نوعلا ناسلا ىف لاق

 ةسنكلا كلت لوحام برخو قزمم لك ةشبحلا تقزمو مهعم هللا نال هللا لها مهاولاقو
 لك و نجلا ةدرم و تامحلاو عابسلا اهلوح ترثك و دحا اهرمعي ملف ةهربا اها ىتلا

 وه ىذلا حافسلا نمز ىلا كلذك ترمتس: و نملا هتباصا ايش اهنه ذخأي نأ دارأ نم
 اهيدخ ذخا و اهرخف نعلاب ىذلا هلماع الا ثعبف اهرما هلرك ذف سابعلا ىب ءافلخ لوا
 مظع لام اهنم هل لصحف بهذلا نم ريطانق ىواست ىتلا ةطضفملا تال" الاو بهذلاب عصرملا
 ىلعمطع © اريط مملع لسراو © اهراثثآ تسردناو اهربخ عطشتاو اهمسر افع ذئنيحو
 تاءامح ىا اريط ةفص # لبابا 8 قبس اك ىلا راكنال هيف ةزمهلا نال لج ملأ هلوق

 ةلابا عج انههو انهه نموا ضع رثا ىلع امضعب ةعباتتم جوف دعب اجوف اجاوفا تناك.اهمال
 اهماضتىف ريطلا نم ةءامجا اهم تهش ٠ بطحزا كرز, ةتسد ةيسرافلاب ةريبكلا ةمزكا ىعو

 طيطامشكو هجو لك ىف نوبهاذلا سانلا نه قرفلا انعم و ديدات درفم ليبايا لق و
 نع نزولا اذه نا ةاحنلا لوق لكشال تادرفم تناكول امنا هيفو ةقرفتملا عطقلا هانعم و

 أرق و اربطل ىرخا ةفص 4 ةراجحم مهمرت ف تادرفملاف دجوبال هنال هفرص عنه. عما
 1س 2 0 سس ا بس سس ب 7 د و ا ب جو ا و بع ب حسا جاجا



 ههه )و كح 00000 نوثالفا ءزلا
 هريزو تلفتا و ةهرا نن موسكي هنا نههلا كلف هبلق نع هردص عدصنا ىتح تانامو
 رجحلا ةيلع عقو اممتا املف ةصقلا هيلتص قف ىثاجنلا غلب ىتح هقوف قلحت رئاطو موسكيوبا

 كاله همه نضع لاقو هانا كاله ناك فيك ىثاحتلا هللا ىراف هيدي ننب اتيهمرخف

 غم نآو دان ةشبخحي ىوردش نوربب ةكمزاو داتسيا ىورس رب غرم هكدغربا ركمدندش
 لاح ترؤص ههربا نوج دش ىئاجم نشيرو ان تدئاد ىعواو دوب ىمه ىورسرب اوهرب
 َنيدنِج هكدندون نافرم هنوكح هكديسسرب بجعت ىور زا ىشاجن ديئاسر ىشاحن ضرعب
 ىك كلم ىا تفك داتفا غرم نارب رظن لاح نيردار ههربا دندرك كاله ارئازرابم

 مهو دنكفا شرسرب ىومانن تشاد هك ىكنس غرم نأ هظل نام تسنبا ناغرم ناذا

 ٠ تشك شقنم ىشاجت لد ةفيح رب ربع تبا تروص نيزاودش كاله.ىئاجن رظنرد
 راصبالا ىلوااب اوريتعاف كىطخل ٠ ىهد ٌةديرجر. ريدقت ةماخ تشون

 ملعيو سانلا نامعطتسي نيدعقم نيبمحا هسئاسو لئفلا داق تيار اهنَع هها ضر ةشئاع نعو

 ىو نويعلاناناىفاك ةكمب ايش لب ابهذي ملو ةهربا موق نم ملسنم ةلمح نم امهنا كلذ نم
 ةهربا ركدعل جلا قوفئنم نادهاشي ىققثلا دوعسموباو بلطملادبع ناك خيشلانب!ىشاوح
 عمسيال تيحم موقلا راص هبحاصل بلطملا دبع لاقف اوكلهف ةرادحلاب ريطلا مهامر نيح
 بهذلا نم اممحف ىتوم مهاؤاف' ركسعملا الختدف لبخلا نم اطحناف سح ىا زكر مهل
 مالكىفؤ اهانغأ ببس كلذ ناكو لاملانم اهءالمو ةرفح هسفنل امهنم لك رفحو سهاوجلاو

 ققثلا دوعسم اباو بلطملادرعو نافع هابا نا نافع نب نامع ىنغ ببسو ىزو#لا نبا طبس
 هباككاو ةهربا لاوما نم اوذخأف ةسبحلا مخم لزن نم لوا اوناك ههوقو ةحربا كلهام
 هلرو نافع تام املو الام مهرثكا و شيرق ءاينغا اوناكف شيرق نع هونفدو انفك الع

 ملف قينحالا برضي ةكم برخ جاجحلا ناركذ ام ىلع درب هلا مث هنع هللاىضر نا

 ملو اهببرختلالو ةبعكلا مدهل 'ىيب مل جاجحلا نأب باجيو هباذع لجعتسي مو 'ىش هبصي
 هلا هيفو هسف ملسيل هنع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع ىلع قييضتلا دصق امناو كلذ دْصَس

 هيلع دريو ملاعلا باذع فصن هيلع نا جاححلا قح ىف ءاجو انمآ امرح هنوك لكشي دق
 ةفوكلاب اورهظ ةدحالم ةفئاط مهو ةطمارقلا ريك ديعس ابا نا ىهو ةطهارقلا ةصق ايا

 ةلسلا ىف موصال ةناو نا لو: ةناتجا نم لئسغالا نا: .ةومعزت نيتلامو نعش ةنس |

 جحلا ناو هللالوسر ةفينخلا نب دمحم ناو مهناذا ىف نوديزيو ناجرهملاو زورينلا وب الا
 مهتكوش تبوقو :ئراربلا لها و لاهجلا نم ةعامح مهم نئتفاو سدقملا تنب ىلا ةرمعلاو

 اراد ىتب نهاط ابا هدلو ناف ىهاط ىنا هدلو بيسو هببسب دادغب نم جحلا عطقنا ىتح

 تنكمتو نيململا هلتقو دالبلا ىلع هؤاليتساو هداسف رثكو ةرجهلا راداهامسو ةفوكلا ىف
 نم رشع سداسلا هللاب ردتقملا ةنيلخلا شح هيلا بهذو هعاما تفك بواقلا نم همه |

 مهافاوف ةكم ىلا جاحلا بكر ريس ردتقملا نا مث مهءزهم وهو ةرمام ريغ سابعلا ىن ءافلخ

 قلاو اعيرذ التف ةبعكلا فوج ىفو مارحلا دجسملاب جيجحلا لتقف ةيورتلا موب ىهاط ونا

 ( قلتقلا )
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 ةعارب ار كيبعا لبا هاووف نمت هاشم وهلا در ديما اذ باطل بع ناكل عشار |
 امامتوا اقلب. وا: اضسوا اريضحوا .اهلاوط قانعالا, رنضخ ريقانملا رفص, دوس اريط هللا لئسرأف
 اذهنا لاَغ دقو اهنم ةكم مامح لاقف ريطلانع هزع هللاىضر ىردخلا ديعس ىبا قمر لسا

 باس نوكي ريزارزلا هيشي ىث وه امنا لسابالا لسن نم هنا هيف ليق ىذلا نال ءايتشا

 ريزارزلاو راغلا مل ىلع سششع ىذلا مالا لسن نم مرحلا مامحفالاو مرا نه مهاربا

 اهلثم رب مل ريبج نبا لاقو اهباينا و بالكلا فكاو ريلعلا مطارخ اهلو رحبلا ”ىطاش ىف
 ضراللاو ءامسلا نيب ربط اهعا را ىفو ب رغم ءاقنع ه دك لاقو اهدعبالو اهلقال

 هراقنمىف رج رئاط لك عم مهتحبص مث ةيشع تءاج ليق ءامسلا ريط نم ليقو خرشو شيعت

 نعلاب دب ماطقك رافظو ىرافلفلا عزجلاك ةرم< ططخم زيفق ق6 قاهر ءابنغ ايس أت

 لك ىلعو ضرالا قرف مهضيب نمو ليفلا نم ذفني و هلفس' نم جرخيف مم دحاو
 ناسنالا ماهلا نم برقا روبطلاو شوحولا ماهلاو ىناشاقلا لاق هيلع عه نم مسا رج

 اننامزىف عقو دقو هذه لاثما ةيمل فرع ةمكحلا نا هل فشك و ةردقلا ملاع ىلع علطا

 طش ىلا ةيربلاف اهعوجرو مهعورز داسفاو دزون ىلإ ةنيدم ىلع رأفلا ءالبتسا ىف اهلثم |

 لك( ةمركعقعو:ىهتنا: اهلاثماو :ةمايقلا :لاوح اك |ليروأتلا لقتال وف دزبنلانم:ءاهرزومع

 ٠ دنتشك كاله همهْرين ناليب ناو دندش لصأتسم ههربا موق سفن كيبو ىفشاكلا لاقو
 لاقف ىدنك الا ملسي ملو مهضعب لاقو

 «* ائيقلاام سمغملا مر تحمل © ”انيراولو 9 0000

 « ائيلع ىممع ةباحس لظو # اريط ثبدق نا للاانبسح

 رلعلا خر للتع وهو فكلذكا ءاعوسص ىلا لصوو ةءاتصعاو هلماب ا لة ءاو ةهرا ذدخاو

 دسم ١

 ١ لكاس ىلع عقب رجحلا ناكف ةد 'مدازف عر تلسراو عزملا هيلا بسن ءاعنص برق

 | نمو ركنتسمب سيل اهيف ىلاعت هللا اهعد وا ةيصاخم راهالا ريثأتو ةجذاس مهسوفن نكل |

 | اهلع اهي دهن وملاب طفشت ءاجعال كيالا نم ةيشخ اهنم ةدحاو لك ذخاو نود

 | كلهالا ادحا مهنم بصت ملف مهضعب لاق لهنمو قيرط لك ىف اوكلهو اورفف ماعلا .كلذ |

 | ىلا موقلا يم ًالمّثسا امل بلطملا دبع بكر مث نويعلا ناسناىف لاقاك بيصا مهلك سيلو
 | هللاءاشام لمتحان قب نم بااغ-بهذو ميلاف ىا اوكلع دق مهدجوف ربخلا ام رظنب ةكم

 | ىذلاو ىنعي ىهتنا اوبهتناف اوجرخف موقلا كال ةكم لها ملعا مث ٠ ءاضيبو ءارفص نم
 | ٠ لهم لكي نوطقاستب اوراصو قيرط'ا ردتبي نعلا ىلا ةهربا عم ابراه ىلو مهنه ملس

 ”١ هيوصل ىا هيززرزل كلذب ىمس روقصعلا عون نم ريغص رئاط ىازلا مضنروزرز عمج

 | تأشئدقو طيواطولاو فيطاطخلا ءايشا ليبابالا ربطلا كلت تناك اهنع هللا ىذر ةشئام نَعو

 | هنا امهنع هللاوضر سابع نبا نعو ةصخلا نم رغصاو ةسدعلا نم رب ١ هيلجر ىف نارححو

 ا

| 
| 

 إ

 ا
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 هبت ل لللللعمسللب

 هكق حاحات تفك ارئاجرت سب مك: ديمون اروادنك تعافش هناخ ملزداك .؟تقكشؤعتابو
 دبا هدرواس نم نازارتش تسيود كيك نم تجاح اه كسب كلما دع دهاوخم دراد

 سري تفك ارئاجرتدما هدنا نازا ار ههراا دنهد زابات ىامرش زاوللا ىذب ىعرت تناكو

 تمصع ببسو تَسنا ايءاهش نو فارتش دك ةنا تلاوخح : كجاحح هبعك ةناخرهجزا ارحان ىوزا

 هجارئارتشا نبا هاو ىىمكبارخ ارثآان ما هدما نمورهد ميدقرد تسنآ امش تمرحو

 | عيتنم هظفح اك هظفحي بر تييللاو لبالا برانا بلطملادبع لاق ىهاوخيم هكدشاب رطخ
 ' هلارعب هيلع اودر تفكو دش مثخرد نخس نيزا ههرا ىرسكو نؤ ىذ نإ فيسو
 لامزا دنت_ثاد هجره دوموف ارئاكمو تشكزاب بلطملا دبع ىنه تدبلا ظفحم نم رظنيل
 | ؟ةعارتا ارهفسا سيلا ةرغم نم اقوم ىادن ورك ىلاخأ ةكعو ديد ةوكابو ةنتفرك ل عاتمو

 | تك راك حربي ملو كرب مرحلا ىلا ءؤهجو الك ناكمف روكذملا مظعالا ليفلا مدقو ةشدج

 | هطوقس ليفلا كورب ىنعمو ليفلا سياح !مسبح مالسلا هيلع لاق ىتح ةييدحلا ف ءاوصقلا
 لاق مك كرببال ليفلافالاو كرب ىذلاك همضوم موزلوا هللا مما نم هءاج امل ضرالا ىلع

 تاخد عضولا تداراو اهلمح متاذاو نينس عبس لمحت ةليفلا ىدادغبلا فيطالا دبع

 دنع ركذلاو دلتف اهم اوقل لصاوفالو ةمئاق ىهو دلتاهنال اهدلو عضت ىتح رهلا

 كربي فنصو كربيال فنص نافنص ليفلا مهضعب لاقو ىهننا نايا نم اهدلوو اهسرحم كلذ

 ةجرحدلاك ةلورهلاو لوره تاهجلا نم هريغ ىلاوا نملا ىلا هوجو اذاو ىبتنا لملاك

 | «ءسماىلع تبثف هوقسف هزيم تهذيل رخل البقلا سي نا ةعربا ساو ودعلاو ىتملا نتبام

 | عجراو دوم كربا تفكو تفرك ليف نأ شوك ىمعتملا بيبح نبا ليف دنا هتفكو
 | تفكورف لب شوكب نخس نبا نوج .مارحلا هللادلب ىف كناف تنجح ثيح نم ادشار

 نويمعتخ هلهأو لبجوهو مخ ضرأب ةهرا لتاق اذه ليغنو دامب مرحرد ىايو تشكزاب
 ىنلتهاال كلملا امنا لاق ِهِلتَش ةهربا مهو هي ىنا املف اريسا ذخاف ةهربا همزهف ةليبق وباو

 ىتح برعلا ضرا ىلع هلدب هعم هب جرخو هلييس ىلحف برعلا ضراب كليلد ىناف
 مهلزلاف لافر ىنأب هعم اوثعبو هل اوداقناف هب مهل ةقاطال نا هلها ئأر"فئاظلاب ضاذا
 ' ضعب ىفاك هيف موجرملا هربقو كانه لافر وبا تامو ةكم نه لايما ةّتس ىلع وهو سمغملاب
 قيرطلاىف هلاتتا نوعمتجم اوناكف مهلع امح ةعدبا داهج برعلاىأر قوزرملالاق ريسافتلا

 هلثقام و هذخا بيبح نب ليشن محرساو مهمزه نم ةلمح نمو ةهربا مهمزهف لئابق لئابق
 عنماف هلحر ىمحم ءرملانا مهال ) لاقو امدو تيبلا ةقلحم بلطملادبع ذخاو هلاليلد نوكل
 كيطم: لاسأ ىراطت اوناك مهنا كلذو ( كلاحم اودغ مهلاحتو ٠ مجلص نيلغيال ) ( كلالح

 ءاحلا رسكي لالخلاو قبب ام قتكتو ماللاو فلالا فذحت برعلا ناف مهللا لسا مهالو

 نيفلاب ودغلاو ةوقلاو ةدشلا ميلا رسكب لاحملاو ةعمتجلا تويبلا ىهو ةلح عج ةلمهملا
 وعدي وهو تفتلاف هيف تنا ىذلا كمون دعب ىناي ىذلا مويلا وهو دغلا لصا ةمحعملا

 | ىشاوحىفو انأشل اهلناو ةيزامجالو ةيماهتالو ةيدجمال ةيبرغريطل اهنا هللاو لاقف ريطب اذاف
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 مجر لاغروبا وهو فيقث ريبك مهليلد ناكو هنم عزشبو رونسلا نم فاخم فيعض هنروص
 بفشكىفو هللا همحر ىليمسلا مامالل مالعالاو فيرعتلا باتكىف اك تام نيح هربق برعلا

 ن اب دنسراجي ا نو+ نمي جاح نع هارب تسفو رعم ىوروكو دشكاله ءارر :لاغروبا .ارسالا

 سعاشلا قدزرفلا ىف ربرج لوقف كلذىفو مظعلا لمجلاكراص ىتح ٠ دئزادنا .كنس ىوروك

 *# لاغز ىنارتق نومك 2# هومح راف قدزرفلا تاماذا ه«

 هللاوضر رمت نبانع اهريغو ةوبنلا لئالدو دواد ىلا نفسىف باتكك لافروبا سوماقلاىفو

 هتباصاهنم جرخ املف هنععفدي مرحلا اذه ناكو دوم نمناكو فيشوباوهو لاغرناربق اذه
 اوهجون نيح ةشبسحلل اليلدناكى ره وأ! لوقو ثيدحلاهيف نفدف ناكملا اذه هموق تباصاىبا!ةمقنلا

 انيئاحاز اهع ناوي بسشلا بع ناك عدس قباب قو قزباذك قارس يع ةزوطلا رانا ةكمالملا

 الجر ثعبو «٠ درك لوز مرح نوريب دسر مرح فارطاب نود ههربا ٠ همالك ىهنا
 'ىلاوحرد هجره ىنعي ةماهت لاوما هيلا قاسف ةكم ىلا ىهنا ىتح دوسالا هل لاب ةشيحلا نم

 فقوي هكبلطلادبع نازارتشرس تسيود هلجردو درك تراغ دنفسوكو دوبرتش ةكم رهش
 عضوم ثدحو مظعك؟ وهو سمغملا غلب املف مهضعب لاقو ٠ دندرب تزاغب دوي هدرك جاح

 ضقانالاو رهشاام ىلع ىا سوتاقلاىف اك مجري ههربا ليلد لافرىباربق هيف فئاطلا قيرطب
 حرش فو ىبأف عجريل ةمامت لاوما ثلث هيلع ضرعو بلطملا دبع هيلا جرخ قياسلا همالك
 اذه ديس نع لس هل لاقو ةكم ىلا ىريخلا ةطانح ثعي.سمتملا لزنال قوزرملل ةدربلا

 ناف تببلا اذه مدهل تئج اها مكبر تا مل ىنا لوقب كلملا نا هل لقو مهفيرشو دابلا
 فشكىفو هب ىنتنلاف ىبرح دري ملوه ناف مكئامدب ىل ةجاحالف برحلا هنود .اوضرعتت مل
 هلدصق نازاو درك رثا ىو لدرد هيمك ةناخ تبيه درك لوزن ان ١ نو> ههربا رارسالا

 ددركز اباندنك تعافش هناخ قحرد ىبك هكتساوخيم دوخ لدردو تشك ناهشب تشاد

 كيدزنب مئاه ىب ىبجايدوب بلطملا دبع هاكنا دكم سيئرو ديرايبار كم سيئر هكدوءرطو
 لاقو ٠ دش ههرا سيرد بلطملا دبع نديسرزا شي دوب, هداةسرف هلدرم ناو دما ههربا

 ثفكو ليفلا سئاس سينا هل لاق هن ارزو ضعي بلطملا دمعل .ناتسا هللا همحر قوزرملا

 سوؤرىف شوحولاو لهسلا ىف سانلا معطي ىذلا ةكمريع بحاصو سشيرق ديس كءاجدق

 ميرك ىدرم تسا شيرق ديس قسارو ىتسردب هون: ثرضحم دبا م ىدرم اح لابجلا
 ديئاسرتب ىورظنم هلدياتىمهرون ىوزا ةكناو تييهابو تواخسابو تدايساب ىوروكين عبط

 تسار ايبوكين ىزبار نتشيوخ ههربا تفانىمه ىو ىناشني زا مالسلاهيلع قطصمرون ىنعي
 تحنرب دوخاب ارا 5تساو# دمآ رد نوج راد تزاجا ار بلطملا اددعو تشن تخربو

 هي بلطملا دبعايو دما ريز ,تخحئزا ةكلم*ربرسس ىلع سلجم ةشيحلا ءارت نا. زك ىنعي دناشن

 دما شاوخاروا,ىو.نانخس. تخاوني وكسو درك ,كالجا ارواوز]تايشعن عضم نإ

 | لاقف ريش انررث فئاطلا ىلا هعم انجرخ نيح و هيلع هللا ىلص هللا لوسارا تعمل امنع



 ه<# ها؟ 55 نوثالعلا ءزجلا

 ثرعت هكدن دش خودتم هبح/ناذتإا مزاتشؤانوفغأ تّلن ركشا_م ١ انذون ىلاجتو :ىزعأ اود اذ
 برغو قرش نامدرمو تسا هناخ نادب برع هلم فرشو سدق٠و مظعم تيا هناخار |
 كلم مانارب زاسب ةسيئك نمي ءاعتصرد ون تسا كنئسزا هناخ ناو دنراد هناخ ناد ىور '
 تسرف ىنكو نك سهاوج نأولاو مسورز زا نا ساساو تساىئاجم نيد هكىباسرت نيدربو 0

 نك ىتغر ارئاشيا امدهو اهفحنو مسو رزبو ناوخم ارئاشياو برع رايدو نيمز فارطاب
 ههربا دغاب ىلامحو ىزنع كلمو دتنك فاوط ااو دنت هسينك نادب ىور نايملاع ا
 ممسورزو لام عمط رهزاو تخاسب تفص نادب هسنك ناو دنتفكن اشيا هكدرك نانجمح
 ةهرا كمارو ئدكزاب هفحمو هردهاب ىتف راحت ١ دك هاو دئاداهن اوضنك  ناذدم "ئزارأ قلخ

 فرصا ىتح ىضرا تسلو كلبق كلل اهلثم نييمل ةسينك كل تن ىنا هكالملا اما ىئاجتلاوىلا
 ىن نم لجو بضغ ىئاجنلا ىلا كلذ ةهربا باتكب برعلا ثد# املف برعلا جاح اهلا
 ترايزو جحزا هكداتفا فارطا:رد ربخو ( رارسالا اهههتكق و ):نشلقلا قا قح,ةناتك
 دون بلطملا دبع دكم سيئر تقو ناردو هاتفا ناب دوب برمع ةناخو هكمرد هك فاوطو
 دنكوسو تساوخرد بلطملا ديعزا ودب نب ريهز ىو مان كم نانك اسزا برعزا ىدرم
 تدابعاجمت ازور دنجو دغاجت او تساوخرب مك ثدح ناشبا ةناخردو مورب نم هكدروخ
 تخسا سم هك منك تدابع ٍبشما اهنا هك مهاوذبم نم تفك ىبش تفاي ترواحي ةبنر درك |
 ثاتماطاعلاواودو دفعا ا كابالا الع هناا 1وؤإ همقيوزتاةكسابدخآ» شوكو «وكج |

 راوبد همسو درك ثدح اجت اريهز دبم دبم نازا شوخ ىو هتسويب ردون ناوارف ربنعو

 رشتنم راطقاو قافاردربخ نيا تخم ركبودرك نوريب كنها هكنا دولاب تساب بارحمو
 نبا هكتسناد تشكر اتمو دش ءاكآ لاح نيزا هربا رفنتم لارا هلفاةولظازا)كللغؤ تنفك

 ةناخ نآو مور مثحو ركشلاب نم هكدروخ دنكوس هك نارواحت زاو دوب كمزا دم
 ناك خبشلا نا ىثاوح فو ٠ ادبا جاح هححمال ى> ربار نيمزابو نكت هيارخ ناشيا 0

 مهم ةبعكلا بيسي مهل لصاحلا فرششلا فرصي نا تببلا مده نم هدوصتم لا |
 ريهز هجن ازادركربخار كلهو هشبحم داتسرف ىلوسرو ٠ هندلب ىلاو هسفن ىلا ممدلب نمو
 ةشدحلاب جرخف 2 ةيعك ندزك/يلازخو 5م ىوس شروخ نكفر زاو هلق ناز دئادرك

 ىثاحنلا متَءا ىدنواجسلا لاقو ٠ مشحو اركتل زن ةاسلرفأوافما الزب قطاع رتل ةتفككو

 م رذف ةيعك مهل نا نزال لاقو ءريزو موسكيو»او هداوق نهرو ةهربا ءازعو كاذل
 هعمو ريفغ محو ربثك دن ةهاربا جرخف اهلاوما بهو اهءامد حبيتو اهنا فتق |

 ةوقو امسجو امظع هلثم رب ملاليف ناكو هلاؤسب هيلا هثءعب ىشاحالا ليفوهو نوالا ضربا ليف

 دوب هوك هباشم هثج تمظعب ىنعي |

 ا

 مظع عم وهو ضِسا ليف لفل نيصلا كلم طيرسعىف ناك كلذلو ةلئاقملا لفلا 5 نءو |

 ) هبروص 2



 ا

 ليفلا ةروس 2 ه١١ 3

 هجولا ضيبالا ةشبحلا ناسلب ةهربا ىنعم و مرشالا حابصلا نب ةهربا:هدنج ىف هدنج ىف
 طايرا:مززهو:نفلا:ضرالا, ىلبزإامم الحاسر اولزني قح ,رجبلا اوبك رق: عرشالا نعم, ”نيحيشو

 ضرا. ىف :طايب راما ::نقتسا, و. كلهف؛ رحبلا ىف اهسفن وه. قلاواب ةكرمملا ّىف.هلنق:ور ىباوناذ
 ناكف ةشدحلا يما ىف ةهرا هعزان مث كلذ هناطلس ىف نينس اهف ماقا و انامز 0

 هعمو اطايرا مهلع سماو نعلا ىلا ةشخلا نم افلأ نيعبس ةمدكأ ثعبف ساون ىذ لاتق. ىلع

 | ىلعرمالا ناكف ةهربا عم ةقرفو طايرا عم ةقرف نيتقرف ةشبحلا تقرفتف دذحلا ءا سما نم
 طايزا ىلا ةهربا لسزا لاتقلل ناتقرفلا براق اماف رخ الا ىلا اهدحاراس نا ىلا كلذ

 باصا انبأف كلزربا و ىلزرباف ابنت ىتح ضع اهضعب ةشيحلا ىرغت ناب أيش لعفال كنأ
 ةضازإا اهلا نبتت از اقر[ تغضت !!اققرتا للي, راوقتلا ريلقتو اي هدير ديلا يق ررصنلا رهيخلم
 طايرا هيلا جرخو ةينارصنلا ىف نيد 'ذ اهحل نامحلا ريصق الجر ناكو نوسكي وبا هتينكو

 هرهظ عنع ةدوتع هللا مالع ةهربا فلخ و ةبرح هدب ىفو اهظع اليوط الجر ناكو

 | تمرشف ةهرإا ةبجج ىلع ةبرحلا تعقوف هخوفاي دير ةهربا برضف ةبرحلا طايرا عفرف
 لمحو مرشآلا ةهربا ىمس كلذبف تشدخو تعطقو تقش ىا هيتفشو هنيعو هفناو هبجاح
 تعمتجاف ةهربا ىلا طايرا دنح فرصلا و هلّقف ةهرا فلخس نم طايرا ىلع ةدوتع

 املف ىئاحنلا ملع ريغ نم ةهربا منص ام ناك و عزانم الب نملا ىف ةشبحلا

 فاحمت ىرما ريغب هلتقف ىربما ىلع ادع لاقف اديدش ايضع بضع كلذ ةغلب

 هسأر قلح ةهربا ربخلا اذه غلي املف هتيصان زجي و هدالبأطي ىتح ةهربا عديال

 هيلا بتكو ةريثك ةليلج اياده عم ىشاجنلا ىلا هب ثعب مث نيهلا بارتنم ايارت ابارج المو
 تنك ىنا الا كلل ةعاط لكو كما ىف انفاتخلا كدبعاناو كدبع طايرا ناك امنا كالملا اها

 تثعبو كلما مسق ىنغلب نيحىمأر تقلحدقو هنم سوساو هل طبضاو ةشدحلا سما ىلع ىوقا

 ىلا ةهرا باتك لصو املف ىف همسق ريبف هيمدق تحن هعضبل ىضرا نه بارت بارحي هيلا

 ةهربا ماقأف ىرما كينأي, ع _نمعلا:ضراب/تفنا نا هلا بتكو هنع ىضرو نال ىثاحتلا

 | هنم كرحتف مارحلا هللا تيب جل ةكم ىلا مسوملا مايا نوزهج سانلا ىأر هنا مث نهلاب

 2 ارآ راوند وردو ريسافتلا .ضعب ىفو نولم ماخر نم نكت ءاعنصل ىنيف دس قع

 ماخرلا اف لمحل اهتفر خزف دهتجاو نويعلا ناسناىفو ٠ دينادرك نيزمو عصرم يهاوجو
 | مالسلا هيلع ناهلس ةيحاص سيقلب رصق نم كلذ لقب ناكو بهذلاب ةشوقنملا ةراححلاو عرجملا

 قاب رمالا اهاممو سونبالاو جاعلانمربانمو ةضفلاو بهذلانم انايلص اهيف لعجو

 فشك ىفو جاحلا الأ فرصي نا داراو سأرلا ىلعاىف امال سينالقلا اهنهو اهولعو اهئانب
 كلم دادب 1 تا دكر ىلا كلم سس اهده ن١ ههربا لوسر نوح راما

 | | لوسر 71 نوح درك نب ىوبو تشاد تائررا ودب هلمح نك تناذل وو دش دونشخوزا

 ءالقعو ءارزو تدلك وز كلم ةكناركشيو 1 ههرب 01 زاب ههرا كيدز

وخار كلم هك ىلمعب ديزاس نمار نم تفك اراشياو دنكا خش وتت كلل | شيوخ تكلمي
 واودبا ش



 <ج ةهأ٠ 6-0 نوثالثلا ءزجلا

 رع طفاو باونالا مهيلع دصؤت ناب ةددمم دمع ىف ةنثاك ىا ءاقبلا با هلاق ةدصؤمل ةفصوا

 الو حور اهلخد.ال قاثيتسا ىف اقاثيّتسا ةريصقلا نم خسرا ىه ىلا ةلوطملا دمعلا ناونألا

 مهدمومهلامعاو مهفاصواو مهقالخا دمحىف مهطبرو مهقاثبا ىلا ةراشا هيفو مث اهنم جرخم
 انلذيال نا ىلاعت هللا لأن مهل نعال باجحلا لها نءال نارسخلاو ناوهلاو لذلا ضراىف

 باهولا هبا باحتحالاب
 انإكنت (وياعرإلا بع امنلا رو راو

 ميحرلا نمح را هللا مس

 ةزمهلاوماسو هيلع هللاىلص هللا لوسرل باطخلا # ىليقلا باواب كير لعق فيك رت ملا »

 ةيملع ةيؤرلاو اهدعب اع ةوصنم ةيؤرلا لعفل ةقلعم فيك و اهمدع راكناب هتنؤر ربر قتل
 | .ليفلابو .هموقو ةهربا ليفلا باحصساب دارملاو مهرب ملو ليفلا ماع دلو مالسلاهيلع ىبنلا نعال

 | ناكهنال هيلا اوبسن و جيس ام ساعلا وبا هتينكو دومم همسا ىذلا مظعالا ليفلاوه
 ةساعموةرئاوتملا رابخالا عامساي نايعلاو ةدهاشملل امْحاَتم انيصر املع ملعتملا ىنعملاو مهمدقم

 لا كير لعفام رث ملا لاَغب ناب هسفنسال ىلاعت هلعف ةيفيكب ةيؤرلا قيلعت و ةيهاظلا راث آلا |
 هللا ةردق مظع ىلع ةلاد ةبيجم تائرهو ةلئاه ةفك ىلع اهعوقوب ناذيالاو ةئداحخلا ليوهنل

 صاهرالاو تاص اهرالا نم كلذ ناف هلوسر فرشو هتيب ةزع و هتمكح و هملع لاكو

 مالسلاهيلع هلمامغلا لالظاك ةمدقمو اهلاسيسأت ةزح.ملا هشيام ةوناا ىوعدىلع مدقتب نا
 تعفو ىتاا ةسرغلا رومالا تمس دصرتلا صاهرالا مهضعب لاق هعم ردملاو رجح لا ملكتو

 نوكي اا صاهرالاف هنون هتدهاشم دصرتي امت اهنمالك نأ ال تاصاهرا مالسلا هيلع ىنلل

 اسرقاضيا هدوجو ىلق اناركك صاهرالا نا موضعب مالك ىفو هثعبم لقو ىلا دوحو دعل |

 عوقو نوكي ناب ةنسلا داحما ليق ناف لوالا اوحجرو ليفلا ةصق هيلع لد اك هدهع نم
 فرسشباضيا اهفرش انلق ةرعكلا مظعتل ةعقاولا نوك نع عنمبال قافنا سما دلوملا ماه ةصقلا
 ثيح هيف مالسلا هيلع هلولحم دلبلاب ماسقالا ديق فيك ىلاعت هنأ ىرب الأ مالسلا هيلع هناكم ظ

 ىنلا دلوم ماع اذه ناك نمحرلا حتف ىف لاق دلبلا اذ+ لح تنا و دلبلا اذه. مسقاال لاق

 هدلوم و ىلفلا نيبف لوالا عيبر رهش ىف مالسلا هيلع دلوو مرحلا فصن ىف مالسلا هيلع

 مدا طويه نم نيتسو ثالثو ةثامو فالا ةّتس ةنس ىهو ةلل نوسمح و سمح فيرشلا

 ةفيرشلا ةرجهلاو ليفلا ةصق نيب و نيخرؤملا دنع ةدمتعملا ةينانويلا نع.راوتلا مكح ىلع
 هنأب مالسلا هيلع ىلا ةيلست اما ةصقلا ريك ذب نم دوصقملاو ةنس نوسمخ و ثالث ةيوبنلا |

 ريم كلم نأ اهليصفتو ةملظلا ديدهت اماو ةبعكلا دصق نم ىزج اك هملظي نم ىزجيس
 ىلع دوقولا تاذ دودخالا راشب نيئموملا قرح! ال ىدوملا ساونوذ وهو اهلوح امو |

 ىثاجنلا رحب نب ةمصا وهو ةشيحلا كله ىلا مهنه لجر بره :جوربلا ةروس ىف قبسام
 هضرحو كلذب هربخا و ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف ماسا ىذلا ايلا فيفخع

 ( ىلع )



 ةرمهلا ةروس 0 2 ةهءؤ -
 يي يي يي يييكيشضوُفُشساسا7ب7تتتتا>77تتحتححا
 عدد

 ريك هنأش نأ اك اف قابام لك رسكتو مطحن نا اهنأع ىتلا رانلاف ىا « ةمطحلاىف
 ضقتني دوعتملا ريثكملل نيعلا حتش ةلعف نا مهلوق مهضعب لاق لاملا عم: و سانلا ضاىعاب
 اعيبط هنوك نأ هياوج و اهتعيبط لب اهتداع مطحلا سيل و رانلا ىلع تقلطا اهناف ةمطحلا

 ىببطلا ني وهو ةيصاخلاو نأشلاو نديدلا سوماقلا ىفام ىلع ةداملاذا ةداع هلوك ىفانبال
 زدمللاو زههلا ناك امل هءاف مهلامجألاةافو ءا زج ناك ةمطخلا ىف ذنلا نأ ملعي هلم و هريغ و

 ةماركلا لها عبسشا اونظ اذك و ةلعش ةلعف ةفبض ليوقف ةداع اضيإ مطخلا ناك مهمداع

 اراقحتسا مهبش ىنعي لالقتسالاو راقحتسالا نع 'ىنملا ذينااب مهمآ زج نع ربعف ةرثكلاو
 ةراشا هيف و رحيلاىف نهح رطف هفك ىف دحا نهذخا تايصحب مهددعب الالقتسا و مهل
 ليوم # ةمطحلاامكاروا امو © ةيلاغلا ةعيبطلا ةيترم ىلا ةرطفلاة يتسم نع طاقسالا ىلا

 زيج هجو ةيسرافلاب ىنعملاو قلخلا لوقع اهلاثث ىتلا رومالا نم تسيل اهنأ نابب اهرمال
 هتخورفا 6# ةدقوملا 8 لارا ىع ىا 4 للاران  همطح تسيج ىناد انارث درك اناد

 ةفاضاف هريغ هٌتفطي نا ردّهال هيماب لعشاو دقوا امو هلالج لجوا تردقو صاب ٠ دش
 ابلغ دقوا تينا »ىو :نارينلا رئالك تستشلااهنأ: للع'ةلالدلاو اهمحفتلا ىلاغت "هيلا "زانلا

 ن1 سا اورظ مق راونا) قطو شبت كلا هت هيلا ووعتسنسا لئلا ةلك كوخ ايؤلر هنا قفا

 هتحم نم رعست رانلاو ضرالا هجو ىلع ههاىصعي نم اجت هنع هلاوخر ىلع نعو ةماظم

 بلقلا طسو داؤفلا ناف اهاشغت و بولفلا طاسوا ولعت ىا © ةدئفالا ىلع علطت ىتلا ©

 لها فاوجا ىف لخدتف موحللا لك أنو ماظعلا مطخم رانلا كلت نأ ىنمي حورلاب لصتم و

 تقرتحاولذا ةيلكلاب اهقرحتالاممأ ىلا مهتدئفا ىلع ىلوتستو مهرودص ىلا لصتو تاوبشلا

 امل رك ذلاب اهصيصختو ىرخا ةرص مهماظع و مهموخ ديعي ىلاعت هللا نا مث اهباحصا تن امل
 ةغث [زلا::دياقطلاب لإ هن*الاوا هلسفا ىذا ىلداب ملأت ادشاذو, كندا فام تالا ,ةاؤنلا.نآ

 لحمو دسحلا ةنازخ ىه ىتلا ةدئفالا ىلع اهعالطاف ةئيسلا لامه الا أشنم و ةثيبخلا تابنلاو

 رارسالا فشك بحاص ٠ ىلوالا قيرطب دسملا عيمح ىلع عالطالا مزلتسي هئئادو
 لاس داتفه ةكمدومرف هريس سدق روصنم نيسح' تسجح دباي ءار لدب هكىثتا هكءدومزف
 وللا انا ةحدقم ازا)ئدورش:ءاكااندش:ةتخاونس اماهنات ةديدزام نطايزد ةدقاوملا هللاران لَمكا

 نءانايب عمش ىا ٠ دهد ربخام شزوس زا هكدباب هتخوس داتفا هتخوس ناردو تسج نور

 نا ىا # ةدصؤم مهلع اهنا © دناد هتخوس مههتخوس لد لاوحاك ه مركب دازوت و

 ديالا سيحم مهنقيل و جورخلا نم مهسأيل ادكك أت مهلع اهاوبا ةقيطم ةفوصوملا رانلا كلت
 مدومع عمج # دمع ىف  دللا ةروس ىف قبسدقو هتقبطا ىا هتدصاو بابلا تدصوا نه

 . ناجم ةيسرافلاب ديدغلا نم 3 ودم 9 ةدمحا ىف نيقثوم مهنوك لاح ىا سوماقلاىف

 رطقلاو مم رطق دحا ىلع اهف نوقلي ىا صوصللا اهف رطَم تلا رطاقملا لثم ةدودمم ىا

 قورخ اهيف ةيشخ ىنعي راطشلاو صوصالا لجرا ايف لمجم ىتلا ةبشخلا ةرطقملاو بناجلا
 مهلع ىف رورجملا ريمضلا نم لاح دم ىف هلوقف اونرهم اليك سودحلا لجرا امف لخدت



 هج .٠ نوثالثأا ءزجلا

 لاَ لعافلا تافص نم نيعلا تش ةلعفو لوعفملا تافسص نم نيعلا نوكسب ةلعف ةدتف |

 اهربغو ةزاو ةزاو ةنعلو ةنءلسايقلا اذه ىلعو سانااب أزم نا ةأزهو هأزمىذلل ةءزه»لجر |

 هللالوسز باغي ناك امهنم الك ناف ةريغلانب ديلولا ىف وا فيرمد نب سنخالاىف اهاوزتو |

 ىناعملا نيعىفاكهللادبعأر قاك ةزءالاو ةزهلل لفي ملو لكل ىلاعتهلوقل مومعلا حصالاو مالسلاهيلع |

 ةزمه قفانملاو عرو ملاع لحعيال تبثتم فاق و ردح نطف شلك رموماولل ) ثيدحلا ىفو

 زمللاو زمهلا ىتاشاقلا لاق (قفنا فو بستكأ نيا نه ىرديال ليا بطاك ةمطح ةزمل |
 ىلع عفرتلا بلطو ةيذالا نانمضتي امهنال زيكلاو تضغااو .لهجلا نم ناتبكسم.ناتليذز |

 بسيف اهب عفرتي ةلبيضف هسفن ىف دج الو سانلا ىلع لضفتب نأ ديرب امهبحاصو سانلا |
 سبل ةليذرلا مدع ناو ةليذرلانيع كلذ نأ رعشيالو مهلع هلضف رهظبل مهلا ةليذرلاو بيعلا
 الا جوعا ةيبضغلاو ةيقطنلا ةوقلاىتايذرب ف وصوم هناطيشو هسفن نه عودخ وهف ةلرضش

 هنأ ال ىوتءملا فصولا اذه هللا هف-صو امئاو الام عمح ىذلل ليو ىلق هن *ك لك نم ندب

 ةرثك نأ نظو لاملانم عمج امهسفنس بجتا هنا تيح نم ةزدللاو ةزمهلل بيسلا ىرحم ىرج |

 حصيال ةركن هن "ال لكل ايوحن افصو لهل امن او هريغصقنتسا اذإف هلضفو ءرمل ازعل بيس لاملا
 ىا # هددعو ٍظ ىلاعت هلوقل قفاوملا ريثكتلاو مخفتال الام ريكو تالودوملاب اهفيصوت

 ءاصحالا وهو دعلا ند هنأ ديؤي و هنم هللا قح ىدؤي نا ريغ نم ىرخا دعب ةرم هدع

 هددع طبض و هاصحا ىنعي ضام لمف هنأ ىلع ماذدالا كش هددعو ”ىرق هنا ةدعلا نمال
 ةعيرأ رول ذي سنخالل ناك و ىهدلا ادم ا ةريخذ و ةدع هلعج هددع ىنع» لق و

 لهجلا ىلا ء.دع ىفو ةيناوبشلا ةوقلا ىلا ةراشا عملا ف مث مث فالآ ةرشع و ارانيد فالا
 بئاونلاهيلا رغب ىذلا وه لاملاكلذ سفن نأ ملعيال انشا وبلا ةدع لاملا لمح ىذلا ن ال

 فيكفتايئانلاب هقرفت هللا ةمكح ءاضتقال بثاونلا هيلارمم ىذلاو» كلذ سفن نأ ماعبال

 ةدع هلعج و ةّيدرلا فاصوالاو ةممذلا قالخالا لم عمج ةيمحللا تاليواتلا ىفو اهعفدي

 ريرقتلا ةدايزا لاملا راهظا « هدلخا هلام نأ بسحب هللا ىلع لوخدلاو ةرخ الا لزانم

 راهنالا ىرك و راجشالا سرمغ و رج آلاو رخضلاب هقاثياو ناينبلا ديبشت نه لمعي ىا

 ليما ىلع لوم لب ىتبق# سيل نابسحلاف ايح هيقس هلام لب توميال هنأ نظي نم لمح
 هدلخا لاق اما و دلْلا ماقم ىلا هلصوب هلام هنأ نظي هللا همحر يهاط نب ركب وبا لاق و
 ءاطعا و دولخلا هل نمض دق لاملا نأ بح ناسنالا اذه نأ دارملا نال هدلخم له لو
 هقنعرنسحلا لاق ىخاملا ظالب هرك ذ كلذلو هنم غرف دق مكح هن" اكف توما نه: نامالا

 هلعدر 4 الك » لاقام ميل و توملاك هيف نيشال كثب هبشا يف .تلعرأل امهر تى 0 هللا

 هلعدر هنأ رهظالا مهضعب لاقو درادنب ىدا قة ين ام ىنعي لطابلا نايسحلا كلذ نع

 ىا عدرلا ةلعل نيبم فانتسا ةلمجاو ردقم مسق باوج « ندبنيل © زمللاو زمهلا ىلع
 الاقرو ةززوكا دلل لاعقالل هيطاعت بحسب عناتملا عوقو بسم ىذلا كلذ نح رطيل هللاو

 ةيلثتلا ىلع ناذينيل ةءارق هديؤي و ةزمللاو ةزمهلا ن لك ىلا زيمصلا طر نأ كلو موضعل

 ( ىف )



 ةزمهلا ةروس < ه.7 5>

 ا نسأروه ىذلا نادال رونلا ىلع لامكلا روتلا ةدايزب اوحنرف ةقالا تاريخلاو

 اوادتعاو سفنا قابلا اورتشاو سسخلا ىتافلا اوعاب تيح روس نل ةراخن ىف مهتاف

 | مهليمكت] ناب اذهو اهحيراام ةقفص نم اهلاف تاحارلا تايداغلاب تاحلاصلا تاقابلا

 نئتب مل هن”ال دلخم ةريبكلا بككرم نأ ىلع ةبآالاب تئاوطلا ضعب لدتساو مهفنال
 دولخلاب اما ةلاحتال رسخ ىف ىنثئسملا ريغ نا هنم ىدفتلاو للا اونما نيذلاالا نارسخلا نم

 ةيلاعلا تاجردلا تاوشب اماو هلرفني مل ايصاع تام نا رانلاىف لوخدلاب اماو ارفاك تام نا

 صعالاب اضعب مهضعب ىصو ىا مهريفل مهليمكتل ناب لا « قحلاب اوصاوتو © رفغ نا

 | ناعالاَن م هلكربلا وهو 50-- احل نيرادلاىف لاو زالو هراكنا ىلا ليبسال ىذلا تباثلا

 ىلا ىصاعملا نع ىا 5# ربصلاب اوصاونو 8 لمحو دقع لك ىف هلسرو هبتك عابتاو هللاب

 هللاواسامنلعو اهؤا دا !ماعىشي ىتلا تاعاطلا ىلعو ةيرشبلا ةلجلا مكحب سفنلا اهلا قاتشك

 لاك زاربال قحلاب ىصاوتلا تحن هجاردنا عه ركذلاب ىصاوتلا اذه صيصخت و ةدابع هن
 قىناثلاو ىلاعت هللا هءىوضرزام لعف ىه ىلا ةدامعلا ةيثر نع ةرايع لوالا نالوا هب ءانتعالا

 قوشت امس سفنلا سح درحم سلريصلاب دارملا ناف هللا لعف اع ىضرلاىهىتلا ةيدويعلا ةمرنع

 هلعلو انطاب و |نهاظ هن ىضرلا و ليجلاب ىلامت هنم دروام قلت وه لب كرتوا لعف نم هيلا
 هففام ناب دوصقملا ناف دوصقملا نابدب ءافتكا نارسخلا نود رلا ببس ركذ اهنا هناحبس
 | صقنو رسخ ىلا ىدؤي دعام ادعام ناب اراعشاو ةيدهرسلا ةداعسلاو ةيددالا ةايحلاب زوفلا

 ١ نع ضارعالاو مهلاثم دادعت كرت هن*ال مرك رسفلا بناج ىف ماهالا ناف امركدتوا ظح
 | رسخ ىل لهجابا نأ راهلا رخآآب مكبر مدقا لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو هن مهتهجاوم

 | اوصاوتا و هلع هللاوضر رمع ىا تاحلاصلا اولمعو هنع هللاوضر ركب ابا ىا اوما نيذلا الا

 | ن ىلع كلذب اهرسف هع هللا ىذر ادلع ىا ريصلاب اوضاوتاو هنع هللاوضر نامع ىا قحلاب

 ا اما نيلعافلا فالتخال اوصاوتاو ربركت نوكيف ربثملا ىلع مهنع هللاىضر سابع نا هللادبع
 امنأ هللا همحر ىتفاشلا نع ىور ريصلابو قحلاب هلوق اهو نيلوعفملا فالتخالف لوالا ىلع
 نا ءرقلا مولع عيمح تلمش اهنا ريغ لوق ىنعم وهو مهتفكل ىهالا سانلا ىلا لزني ملول ةروس

 | فلأو ةئامو ة ةرشع عبس ةنس ن لا ىذا نسال قفلت 1 كك

 ةيكم تايا عست ة وتعاني

 محرلا نمحرلا هللا مس

 ءاقوكا ال 0 هناوك عم هن هي ءا دتنالا غاسو انشا وهو ٠ ىاو ع !ةتقانلا « ليو

 زمللاو رسكلا زمهلا 4 ةزمل ةزمه لكل 8 هلوق ءريخ ريشلا ةدشب وا ةكلهلاب مهيلع

 ةزمهلاو نماهلا سوماقلا ىنو مهيف نمطلاو سانلا ضارسعا ْن كلا ىف اعءاش نمعطلا

 ىهتنابيغلاىف كيعي نم ةزمهلاو كهجو ىف كيبعي ىذلاوا سانال با.علا ةزمالاو زامغلا
 نال بتاكلا بدا ىفو دوءتملا ريثكملل الا ةئملو ةكحض لاش الف دايتعالا ىلع لدي ةلعف ءانو



 ه<©#ج 5.١ 5ج نوثالثلا ءزجلا

 قاخ دقف رحفلاب مسقا امك هسفن رصعلا تقوي مسقا ىللاعت هللانا لاَشو رصعلا ةالص تكلم

 ىذلا ىثعلاب مسقا لابو هريغ ىلع دئاز فرش هلناكف مالسلاهيلع مدا رشبلا لصا هنف

 0 مسقا لاو ةردقلا لئالد نم اعيمح اهف امل ىحضلاب مسقا ا بورغلاو لاوزلا نيبام وه
 نامز وهو راهلا نه رصعلا تقو رادقم نامزلا نه ىضم امف هرادقم ىذلا ةوبنلا رصعب

 ىتما تماقتسا نا مالسلا هيلع لاقاك ةنس فلأ وهو نامزلا رخآ ىف هتما ضارقنا ىلا هتنمب

 هن*ال هاظ راصعالا رئاس ىلع رصعلا اذه لضفو مون فنصن اهلف مقتست مل ناو موب اهلف

 مامت رهظ هيف و ةيهلالا بتكلا ريخ و مثالا ريخ رصعو نياسسرملاو هايهنالا ريخ رصع
 ضيرَمتلاَو ةزاملاو ةزاقلا ووفنالا'بيجاعا ىلع" هلا وطنال نهدلاب مدقا لاقبو اليصفت تالامكلا

 هتواقش ليم و هيلا بئاوتلاو هراكملا فضي ناسنالا ناف نارسخلا نم هيلا فاضإام قس

 لاق دقو ةداع مظعيال نارسحلا هيلا فاضيامو هل ماظعا 'ىشلاب ماسقالاو هيلع هنارسخو

 ماعلا مهنلا ىلا ةيسنلاب هن "ال ىهدلاب هللا مسقاف سهدلا وه هللاناف ىهدلا او.ستال مالسلاهيلع

 ىلا ةيسنلابو اهريغو موحنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو لبالاك ةيهلالا تاي الا دوش لحم

 ١ ناك املف هرهظم ىف هلامفاو هتافصب ىلاعت هروهظل ةيهلالا تايلجتلا رهظم صاخلا مهفلا |
 رشع لايلاو رجفلاو ىلاعت هلوقك ناءرقلاىف اهب هللامسقا ىتلا تاي الا عيل امماج رصعلا
 اذا راملاو ىشفي اذا ىلالاو ىبلاعت هلوقو اهالت اذا رمقلاو اهاحو سمشلاو ىلاعت هلوقو

 | مسقلا عيمح ماسقا رصعلا مش هللا مخ احس اذا ليالاو ىحضلاو ىلاعت هلوقو ىلحت

 | ىنلا ةنالو ىلع هلامغال ءرارمت-او نامزلا ماود لامكب هللا مقا ةيمجتلا كزليرالا قو

 أ ءام نيب ىا نيطلاو ءاملا نعب مداو ابن تنك هلوقل هتفالخ و هتلاسرو هنوبنو مالا هيلع |
 كالوا هناحيس هللا نع ةياكح هلوقلو نوهاسلا نورخ الا نحت هلوقلو مولعملا نيطو ملعلا |

 | امو ىلاعت هلوق ثيداحالا هذه ىوسو ىنه نونمؤملاو هللا نم انا هلوقلو كالفالا تقلخال |

 | نيملاعلا نأال هلق ناكامو هدعب ناكامو هنامز ىللاع نم ىا نيملاعلل ةمحرالا كانلسرا

 | نيللاعلا بر هللدجلا ىلاعت هلوق ىفاك لومشلاو مومعلا ىلع لديف ماللاو فاالاب ىل< عج

 | نانالا نم ءانئتسالا ة ةلالدن قارغتسالا ىنعي سنحال فيرعتاا # ناسنالا نا © |
 اكرام رشللا © ركل ول م قارغت_ءالاو مومعلا ةلدا ةلمح نم ءاناتسالا ةح ناف

 | مخفتال ريكتلاو هرمعو هسفن وه ناسنالا سنج قحىف لاما سأر باهذو ناصقنلا هانعم

 | ىنعي مهمغا.١ ىف مهرامعا فرصو مهرجاتم ىف هللاالا 1 ماعيال مظع نأرسسخ ىف ىا

 | © تسري رثع زل ع اله هده هن دم راذبالاب تلاظق رد راما" قرص انتنايز رد ةقتا نه

 | هن ''الوا بنذلا ةق> ىف نم مظل اما مظعي بذذلاو ٠ دو درادب ارتمو 1 ناز نضل 51

 | ناك مرج الف هر ىق> ىف دبعلا باذ ىف لصاح نيهجولا الكو ةمظعلا ةمعألا ةلباقم ىف

 2 نا عون ىا عيونتلل نووثتلا نوكي نا زوم و مظعلا ةياغ ىف بنذلا كلذ

 | رثؤمال نأ اوفسعو ىنبةملا ىملعلا ناعالا للاب ه اوما نيذلا الا 9 سانلا ةفراعتسام
 | لئاضفلا اوبستكا ىا « تاحلاصلا اولمجو 8 هدلا باحح نع اوزرو هللالا ةقيقلاب

 ( تاريخلاو )



 رصعلا ةرو < ه.5 ©

 لق موب لكف ةبآ فلا أرق نا عيطتسي نءو اولق موب لكىف ةبا فلا ارش نا كدحا
 نا ناقتالاىف هللا هر ىطويسلا لاقام ىلع ةرم رثاكتلا كك اهلا أره نا كدحا عيطتسيما

 نادرقلا نيد تلدالا قاك ىالرالا مداززابك رب |تافيرتنا انتامور ةيافرال ا مة نآءورقلا

 ةثالث هللا همحر !ىلازغلا ءرك ذامىلع اهناف نا ءرقلا :دصاقم سدس ىلع لمتشت ةروسلا هذهو

 ريصتلاو ةروسلا اهلع لمتشللا هدا ةقرعم ةمهم ادصاقملادحاو هع ةثالثو ةمهمدصاشم

 اذهريقفلا لوش ٠ ىهتنا.سدسلاب ريمعتلا نه حصاو لجاو مهفا ةيا فلأب ىنعملا اذه نع

 لدعت اهنا ق.-دقو اهتفرعمو ةرخ الا ماكحا ىلع لمتشن اضيا اهناف ةلزازلا ةروسب ضقتنم

 هللانمو هنع'ىنيامت ةروسلا لوا نالريثكتلا فاالابدارملا نايهاظلاو هعبروا كاءرتلل هن

 داشرالاو قفوتلا

 ةندموأ ةيكم كلانا ثالث رصعلا هروس ريسفت ظ

 محزلا نمحرلا هللا مدل

 موكل سهابلا اهلضفل كلذو «الصدا ريو رضعلا قلطإانا ريثك هناف رصعلا ةالصب هناحبس مسقا كو رصعلاوإط

 تطسوت ملاملاف برغملا ةالصوه ىذلا :ىراهناارثولا نعب و رهظلا ةالصوه ىذلا عفشلا نيب اهطسوتأ ىطسو
 خزاربلا مكحوه اك نيلامكلاب تةقحتو نيمكحلاب ترهظو نيفصولاب تفصتا نيفرطلانيب

 ه-سيعسسسس

 | تاقصلا ماع نا ىلع الؤسم هنع ناك كلوا لكداؤفلاو رصبلاو عمسلانا .ىلاعت لاق كاذاو
 | عطتسيالا ثيدحلا فو ميحرلا ريلاوه هنامعنلاركشل ؟كاياو هللا انقفو ميعنلا ملاع اهلك ءامسالاو

 تاولصلا لثآ وا تاقوا نا اًضياو نيفرطلا نم دحاو لكل نكي ملم ردقلا نم اهأ لصحف

 | هيزتتلارسس هيفف ققحلا دحلاب دودحريغ رصعلا ةالص لوا نأ ىنعي رصعلاالا ةدودحم عبرالا
 عاضواب ديبقتلا نع هزنم ىلاعت هللانأال ةالصلا ىف ريبكدلا عرش اذلو دودحلاب ديقتلا نع

 تانبعتلاىلا ةراشا عبرالا اهتاعك رب رصعلا ةالص رابكلا ضعب لاق ىلصملا تاكرحو ةالصلا
 ٍْ رهظلان ا اك لعفلاب ىنوكلا لامخلا ةيئرمىف ةيلامفالاو ةيتافصلاو ةيئامسالاو ةيئاذلا ةعبرالا

 | رصعلا ىف عماج نوك ناسنالا نأ كالو لعفلاب ىهلالا لاما ةيترم ىف اهلا ةراشا
 ١ نكيل ىا صن ىا هلامو هلهأ رو ام "كف رمصعلا ةالس هشناف نم ثيدحلا ىفو هبلا ةراشا

 | ةالص ءادا ىف فيلكتلا نأ ديعولا رس و هلامو هلها باهذ نم رذحم اك ارذح اهنوف نه

 | ءاوهلا دريل راهلا رخآ مهشياعع مهل ةتشاو مهساكمو مهتارا# ىف سانلا تفاهتل قشا رصعلا

 | ةالصلا نع وهسلا عم تقولا كلذ ىف لصاحلا بسكلاف زاجحلا ضرا ىف اهسال ذئنيح
 | لوقتو ةئيدملا ككسوف حيصت تناك ةأرما نأ ( ىح ) نالذخلل بيسو نارسخلا مكح ىف
 | تلاق ثدح اذام اهلا-ف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر اها رف مالسلاه يلع ىلا ىلع ىتولد

 للا نم ندىف دلولا تيقلأف ىنزلا نم دلو ىنءاجف تينزف ىنع باف جوز نا فالوسرإب
 محرلا كياعف ىنزلا اما مالسلا هيلع لاقف ةبون' نم ىل لهف لخلا كلذ انمي مث تام ىتح

 | كنا تناظ نكلا ةريبك هب تبكترا دقف لخلا عيب اماو منهج ءؤازحف لتقلا اماو هببسب
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 : هه .٠ 7> نوتالعلا ءزجا
 | ةدهاشللا ملع ناف نيقيلا سفن ىه ىتلا ةيؤرلا ىا «ت نيقبلا نيع ف ةنياعملاو ةدهاشللا

 ' نيتباانيعب ةيؤراادبق اهاو تايلوالا تاينيقيلاىلعانأ دريالف نيقيلابتارم ىصقا تاسوسحتملل
 ] لمجو اهنورتا ردصملا ةفص هناىلع نيقيلا نيع باصتناف للا طاغ اهف ةيؤو نع .ازارتحا
 . ريسيتلا لاق © ميعنلا نع ذثموب نلأستل مث » ةغلابم نيقبلا سه نيقيلا بيس ىمىتلا ةيؤزلا
 ' ترفك ما ةمعنلا كلتىف تركشإ كلاب لاؤسلا ناف دوجولا ىفال رابخالا ىف بينزتلل من كا
 اهدوروو محجلا ةيؤر موب نلأستل مث ىنعملاو رانلا لوخد لبق تالا وت غوما يق و وكم
 ناطخلا ناف ركشلا كرت ىلع نويذعتف هفيلاكتو نيدلانع هيذاذتلالا ؟ اهلأ ىذلا ميعنلا نع

 سبلبو بيطلا لكأيلالا شيلو تاذالا ءافيتسا ىلع هتمه فكع نم صوصخم 'نل استلف
 عتم نم ناذ امهقاشم هسفن ىلع لمحبالو لمعلاو ماعلا ابعيال ب رطلاووهللاب هتاقوا مط و نبللا
 لوسر راشا هيلاودرمب لزن كلذ نموهفركشلاب اضهان ناكو هتعاطىلعاه ىو و هللا ةمعنب
 ا فاو كا زولاتق دام برش زاوزع نييابخاو وع لكأ ليغر ملييشو ىلع قانلص فا
 نينءؤملا ةقسف نم مهفصوىف م قل نمو ةكم رافك ةي الاف تلخدف فاشكلاىف ام اناق-و
 ناتمعن ثيدحلاىفو غارفلاو ةحصلاوه ميعنلابدارملا مهضعب لاقورافكلاب ةصوصخم ةبالالقو
 نيتاه لح مظع ىلع ةلالد ثيدحلا اذهىفو غارفلاو ةحصلا سانلا نم ريثك اءرف نوبغم
 ةرخ الا تاجود بست.كيو ايندلا لاصم كردتسيامه نال كلذو اهرطخ ةلالجو نتمنا
 ةاصفنملا ةجراذلا باسالا ماظتنا ىلع لدب غارفلاو ةيتاذلا ىوقلا عامجا نع 'ىنت ةحصااناف
 كك ملا رئاس مث قمل نيذهالا ةرخالاو ايئدلا اصم نم ةحاصم ديه ىلع ةردقالو

 فيك هإلاب غ رافلا ميحصلا ىلع ةمايقلا باسحلا ةدش ةرق نب ةيواعم لاقدقو امهعباوت نم

 هنعلأسي ةيوقت ةرسكو هيراوب بوو هيوؤي نكىوسام هللاهمحر نسحلا نعو اهركش تبدأ
 ماعطلا كلذ معن نع لأسي مل دمحف غرفو ىمسف لك !نم فلسلا ضعب لاقو هيلع بساحيو
 لهجأام لاقف ءركشب موقأال لوقو جذولافلا لكأيال اراجانل نا هللا همحر نسحلل لجر لاقو
 مالسلا هبلع لاق كلذلو ىوالخلا عيمجم هتمعن نم رثك ١ درابلا ءاملاب هيلع هللا ةمعن كراج
 | ىناعملا نيع ىفو درايلا ءاملا نه كورثو كمسج حصن ملأ معنلا نم هنع دبعلا لاسيام لوا

 / قلخلا لادتعاو نك اسملا لالظو مونلا ةذاو بارشلا دربو نوطبلا عبش سما منلا نع
 هلوقاممو نيتب الاب ةمعنااو ةمحرلا وهذا ملسو هيلع هفلاىنص دم تاذ ميعنلا سكن ا لافو
 ار همهو . نيملاعلل ةمحرالا كاناسرأ امو ىلاعت هلوقو اهنوركشس مث هللا ةمع نوفرعي ىلاعت
 ديسرب دنهاو> وا تنس عايناو تلمو توعدزا

 نيماا ضرف تسا تمعن نبا ”ئرادسبس .٠ نيلقترب هك ادخزا كرزب تسيتمعن هج

 هركشو قاحور معناماو ةعيرشلا ماكحا ةظفاحمب .ركشو قامسج معنام' معالاريقفلا لوش
 نْأل ىلاعت لق اك ممنلا دادزا ةاعارملاو ةظفاحللا تدادزا انك هناف ةقيرطلا بادا ةامارع
 | ركش عون ةبولطم ىعوالا ىوقلانم ةوقو ءاضعالا نم وضع نمامو مكنديزأ ال متركش

 ( كاذلو )



 رثاكشلا ةروس هت هه ©
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 ومع لابو كلذ ةقاع ناف ايندلا "6 0 هم ظن نوكياال نا تدب لقاعلا'نا

 اوهشنيو اوفاخيل فيون راذتاوهو دحاو لوعفم هاردق اذإو ةفرعملا ىنعع ملعلاف بحبل
 ثعسو كدحو 0 كباف كلوح 32 نك اك كال هللا همحر نسحلا لاق مهلفغ نع

 مثىفو راذنالاو عدرلا ريريكتل ديك أت © نوملعت فوس الك مث © كدحو بساحتو كدحو

 ارانوا ةنج نم رضتحلا هيرشلام تقوىف توملا دنع لوالاوا لعفنال كل لوقا مث كل لوقا

 نيحروشنلا دنع ىناثلاو كبدن نمو كنسدامو كبر نم ريكنو ركذم لاؤس نه ربقلاىفو

 ا اها مويلا اوزاتماو لاش نيحو اهدعب ةداعسال ةواقش نالف ىتش ىدانملا ىدانم

 وذي لف انبتلش ا -ىاملفلا قام ران انت" اهتزرب اا تلا :لاواصالل ةجكاو وة وكاظم ةنطأتزلف
 توملا نيبام دعابتل ةلهملانم اهاب ىلع مثو باذعلا نم رخآ اعون نينامزلا نم دحاو لكفف

 كيمرفلا ا كشنانلزام هنع هللاوضر ىلع نعو زوشنلاو رويقلا نيبام اذكوروشنلاو

 ةمايقلاىف 2 ربقلا ىف نوملعت فوس ىا نوملعت فوسالك مث ىلامت هلوق ىلا ةروسلا تلزت

 ةعاسلا موش ىتح هعزذلتو هشهنت انا نوءستو ةعست هربق ىف رفاكلا ىلع طلسي ثيدحخلاففو

 نوملعتول © اديك أت هينتللربر كت © الك ءارضخ تتيناام ضرالا ىف خفن اهنم انين ناول
 بهذم لك مهولا بهذي باوحلا فذح اذا هناف ليوملال فوذول باوج هي نيقيلا ملغ

 فوصومل ةفص نيقيلاو ضفاخلا عزنب هباصتناو هلوءفم ىلا فيضا ردصم ملءلاو نكمي
 مئاعفل هنونقيتستام متءلعول ىا نيقيلا مالا ملع مكيدبا نيبام نوملعتول ىنعملاو فوذحم

 هن "اك ىتح نّبتلا لاك هب نقيتا ىنعمي نيقيلاف ةلهج لالض مكنكلو هنتكبالو فصوالاه

 ميدق ماعلا ناف ملعلانم صخا نيقيلا نأ ىل“ ءانب صاخلا ىلا ماعلا ةفاضا نم ملعلا لع

 فصولأاب نيقبلا ملعلا مهلوق هءاع لديو دادغب دلب ةفاضاك هتفاضا نوكتف ىئقلاو نطلا'

 هق لخدمالا# هءاودعوا ام نا ”ث.ح ديعولا 0 4م مسق ناو 3 محملا نوزل 0

 باوج 0 نا زوجنالو امي>ش هماهعا دعب هورذناام هب حضراو لي هم 71 هيددشو بار ال

 مكنا ىنعملا ناكلول باوج لعج ولف ةقلعع اةيشنسألاو عوقولا ةققح محملا ة ةيؤر نالوا

 ا 5ك اباوح وكب حا مس لو ا سومو نخل يكن 5 اموال |

 ا لوه نم مكمادقام مشيا اذا هيلع محا مف ًاطخلا نوملعت فوس ىا 04 نوملعت فوس ِ»

 | قو نيقبلا ىتعع ةغللاىف ماعلاذا ر كا نيفدارتملا نا ةفاضا مزلف الاو نيقلا نع

 أ و ىنعل محملا نورتل 3 الإ نيقلا ماع 0 ا زا نوماعتول لاق م 51 نوملعت فوس |

 | اذا ىلوالاوا دبك أاتلل ريركت و اهنورتل مث © الصأ مكنع يذننال 10- امك آد محجلا |

 اهودروا اذا ةساثلاو اهاخدو اهل ةيؤر ل ثم اهلاوحاو 82 وَ ضعر ديعإ ناكم نم عار ا

 ةياثلابو 0 رمملا 1١ لوالاب دا رملاوا نقلا“ رد ّق نالعفلا عاتب 8 ىلعف دل هب قالا ءا
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 ملعلاك بلقلاب قلعتس امم تابوداملاو تابجاولا نعو هللا ركذ نع رثاكتلا كاهلا لثم'ماقملا |

 مومدملا دهعلاو دهعلل رثاكتلا فيرعتو تاءاطلا عاون اك حراوجلاب وا رامتعالاو ركفتلاو

 ءابرقالاو ناوعالاو هاجلاو لامل ابرخ افتلاك ةيئافلا ةيويندلا روهالا ىف رثاكتلا وه

 قالخالاو لمعلاو ملعلاب رخافتلاك حودمش ةقابلا ةيورخالا رومالاب رخافتلا اماو
 نمو ةمعنلا  ثيدحم قيرطب ناك اذا توصلا نسحو لامخلاو ىنغلاو ةوقلاو ةحصلاو

 هدس تنبلا حاتفم ناب ةدش رخاشو هدِس ةياقسلا ناب هنع هللاوضر سابعلا رخاش كلذ

 رثاكتلاو' ل قاكتاراف قبسب رفكلا موطرخ تمعطق اناو هنع هللاىضر ىلع لاق نا ىلا
 نعأ و الام كنم رثكا انا هبحاصل امه لك لوم نأب اودع وا الام نينثا ةرئاكم
 اورخاش مهس ىبو فاثم ديع ى نا ىور هبال ددعلا ىف رثاكتلا وه انهدارملاو ارفن

 مكنم رثكا نحت نيّشرفلا نه لك لاقف مالسالا ىف فارشالاو ةداعسلاب اورثاكت و اوداعتو

 انانفا ىتيلا نأ مهساونم لاقف ةرثكلاب مَع ىا فان» دبع اون مهرثكف ارظن مظعاو اديس

 رب اهروكو دتتفر ديو نجلا تاودهالاو ءايحالاب انوداعف ةيلهاجلايف

 مهرثكف ل يفد روق نالف ربق نياو نالق ربق نبا هكدن دره

 لواطت 1ك قسن نير فام دبع ىرب ذم هدايز مهس ىب نادباخ هس ىنعي مهساأونس

 0- هر تلا كرب إل ءابحالاب مث رئاكت مكنا ىنعملاو ٠ دندرك رخافتو دندوم

 ديدما ىدحان ةيسرافلابو تاو.ءالاب راكتلاو رداتمتلا لا متر صو مهددع ميعوتسا

 ئاراوتقلا رايق وملاك 3“ ىلا مهلاقتنانع ريعف « ديدرك هرامش اراك درمو اهناتسروكب

 تا ل ا رولا هزات ولا انك جالا ىبطلا لاق مجامكجت را

 ادس روتقلا ةرايز اولعج ثيح اودكع ءالؤهو رخافتلاو ةاهاملا كرتو اينلا بح ضفرو

 خيوتو عيرفت هيف ربخ اذهو ةرثكلايف رخافتلاو ايلدلا بحىف قارغتسالاو ةوسقلا ديزمل
 ىلا دالو الاو لاومالاب رثكتلا كاهلا ىنعملا ىلقو هجولا اذهىف انما تحن لخدت ةياغلاو

 مكارخال ىىسلا نم مكمه امع نيضرعم ايندلا بلطف مرامعا نيعيضم متربقو متم نا |
 مالسلاهيلع هنا ىوراكدلولاو لاملاب رثاكتلاوه رثكتلاو توم لا نع ةراعروقلا ةرايز نك ا

 اًمالا كلام نع كل َلَعَو ىلام ىلاع مذا نا لوش اًهَدَعِب لَوَسَو يالا هذه أَرَه هنا عمش |
 رثازلا ناف نودع مهنا ىلا ةراشا هفو تيضماف تقدصتوا تللباف تسلوا تدنفاف تاكا |

 تومللدادءّئسالاو ةازألاق كك اندلا نع رذح «يقورانلا ىلاؤوا ةنلا ىلا امأ هدي ىلا

 تقو سناهديزا .ظايدشلا دير ن قاحر :نوكسش نتكولجا ةعدرم
 تفر ناو ناهح نا 3 .٠ اسد ريسسأ دوس لدا

 ناسنالا لضف نانم ءالؤه مهوتناك مالا سنا ىا رثاكتتلا نم هنف مهامع عدر « الك » ْ

 ىلع هبشو هق اطقلا نم اوهشاو اذهنع ا وعدي را 6 هلاوماو هلئامقو ةلاوعا 2 ةداتا
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 رعاكتلا ةروس هه: © ١-0

 | فاصوالاو ةثيسلا قالخالاب هنيزاوم تفخ نم اماو ةيمجنلا تاليوأتلاىفو يلعتلا ةقبقرلا
 ران ةيماحران ىهو ديالا ىلا لزالا نه باجحلا ةيواه هيلع لوما هلصاف ةئيبخلا ةحبقلا
 ' ةفخلاو لقثلا ظفل ىفو ايندلاو ناطيشلا خفنو ىوهلاو سفنلا بطحو ىمعلاو لهألا

 لوالا قيرفلا ىف تناك ناو ةئيسلا لعف ىف نوك رتشه ءايقشالاو ءآ دعسلا نا ىلا ةراشا

 ١ ماللا هيلع لاق اذاو ءالتبالا اذه عفتري الو ةريثك ةحجار ىناثلا ىفو ةلياق ةحوجم
 مسالا ىضتقم هنا ال كلذو ةنسح اهم لمحاف ةئيس تلم اذا ىلعاي هنع كاىضر ىلعل

 هيف اهعافتراو تانوزوملا دوعص ذا قلخلا نازيم فالح قمحلا نازيم نا ملعا ٠ روفغلا ا

 ةليقثلا تانوزوملاو لدعلا وه ىلاعت هنازيم نال ةفخلا وه اهطاطخحماو اهطويهو لقثلا وه

 ةفيفحلاو تاحلاصلا تاققالا ىه هدنع نزوو ردق اهل ىتلا هلادنع ةحجارلا ةربتعملا ىل

 ةيواهلاىفو تاوهشلاو ةيسملا تاذللا نه تادسافلا تايئنافلا ىه هللادنع اهل راتعاال ىتلا

 ىم تانوزوملا ةقيقْللا ىفو اهلها ابن, ىوهع لا ةينامسحلا ةعببطلا ةيواه ىلا ةراشا

 فيكيو ىنملا ددلا فكي اهاتفك ةاوسملا ةيلزالا.ةيلعلا تايلباقلا.و ةيبغلا تادادعتسالا
 ىهف ٠ ةيواه تشيج هكارتدرك اناد ىزيج هجو « هيهام كاردا امو 8 ىرسيلا ديلا

 جرديال نا هقحلبقو اهفذحىراقلالصو اذاو فقولاو ةحارتسالاو تكسال ءاهلاو ةيواهلل |
 ثيللا ونا لاق لصولا عم اهنلاس ازيجا دقو فحصملا ىف ةتبان اهنال جاردالا اهطقسي الثل

 لصولا ىف اهتايثاب نوقاللاو ,فقولا دنع ءاهلابو .ل دولا ىف ءاهريغي ناسكلاو ةزح أرق

 امرديالف ةدوهعملا دودحلا نع اهجورخم راعشا هيفو ةقاحلا ىف الصفم قبس دقو فقولاو
 هديسر تياغب ىثتا ةيسرافلابو رحلا ىف ةيهانتم © ةيماحران » هلوَم اهملعا مث دحا

 قبس دقو اهرح دتشا اومحو ايمحو ايمح زانلاو سمشلا ىمح لاش ٠ شزوسرد

 | توهلو اذكب توهل لاّسو همهو هيشمي امع ناسنالا لغشي اموهللا # رئاكتلا م اهلا ©
 ىا اذك نع ىملأ لاقي و عاتمتسا هبام لك نع هبربعيو وهلب هنع تلغتشا ىا اذك نع
 رثك ١ نحن ءالؤه لوس ناو اه هابتلاو ةرثكلا ىف ىرابتلا رثاكتلاو مهأوه امع لغش
 | لوغشم ةيسرافلابو اهب رخافتلاو ةرثكلا ىف بلاغتلا مكلغش ىنعملاو تكا ني ءالؤهو

 | ثعبلاو وهلل' ىلا فرصلا ءاهلالا خبشلا نا لاق ٠ موق 'ئرايسب هبندركرخف اراهش درك

 | ىضتش/ىشثل ىلافارصنالان ا مولعمو هيلا افرصنم دبعلانوكيوهللا ىلا ىلا ديعلا ف رصاذا رئاكتلاو

 | نيدلا مان م معلم وهو هنع ىلا ىذلا أ َهنَع ىهلملا فذحو ةيلغلاب هف ةيف نع ةقيقح
 ا

 ظ امهك ارتشال مظعتلا ىلا هعيرذ لعج دق ريكتتلاك فذحلا نالف لوالا اما ةغلابملاو ميظعتال

 ١ ةاتم عيعبا نايف لج ديف لكم تم ذم لك[ نوفل ومنو تالف « فائاناوإ نر ةاوللا وف
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 هال تراط اذا اهناف شارفلاك رخ الا ةهج ريغ ةهج ىلا مهنم دحاو لك بهذيف اوعزف
 ىف نوكي ىنافلا .كلاسلا نا ىلا ةراشا هيفو ىهتنا اهنتاهج فاتخم لب ةدحاو ةهج ىلا

 هل عقو الو ردقال هنال لذا و رّمحاو شارفلاك ةيجولا قرفو ةلذلا ف ىدحالا دوبشلا

 اناولأ غوبصملا فوصلا نهعلا *« شرفنملا نهملاك لابجلا نوكتو  دخوملا نيع ىف
 اهصارت نع اهشرفتو ءازجالا ةلخلخ و عنصالاب نطقلاو فوصلاو رغشلا رشن شفنااو

 فودنملاب اهرمو غوبصملاب امولتو فوصلاب اهتئازر دعب اهتفخ هبش ىدنواحسلا لاق
 اهناولأ ب ةسفلتازخ وب( ضين ادد“ لال: ناو خلاك لاق لادا ناؤلال ”نهملا سامتخاو
 قرفغت ىف فودنملا ةفاتهلا ناولالاب نولملا فوصلاك لالا نوكتو ىنءملاو دوس بدبارغو

 ريدعت دنغ ةيناثلا ةذللفنلا مب ةقراقلا- نانا: نما !نكسمإلا :هوكوااونللا: ااس راش اهتاكوتلا |

 ركذام ىلع اهراقم نع لابجلا ريسيو اهتائيه ريغيو ضرالا ريغ ضرالا هللالدس قئالخلا
 نكلو ىلوالا ةحفنلا دنع تكدنا ناو ىفو رشا لها اهدهاشيل ةلئاهلا تائيهلا نم

 عمج # هنيزاوم تلقت نم اماف هه ةيناثلا ةخفنلا دعب نانوكي اعا ضرالا ةيوسقو اهربيست

 قملا نال اماحجر اهلّشأو نازي“ عمجوا هللادنع رطخو نزو هلىذلا لمعلا وهو نوزوملا ْ
 تانوزوملا فالتخالوا انازيم فلكم لكل نالوا مظعتل عملاو فيفخ لطابلاو ليقت

 لامعالاالا هف نزوبال ناتفك و ناسا هلنازيم هنا امهنع هللاوضر سابع نا لاق اهترثكو

 امطقو ةلدعملل اراهظا لامعالا فد هيف عضوت اولاق مهني اهف هودهع امب دابملا سما هللا نيل
 لامحالاب وي ىنعي حبقلاو نسا ىف اهل ةيسانم ةيرهوج روصب ةضرعلالامعالا زربتوا ةرذعملل

 ريداقم تحجرت نف ىا نازيملاىف عضوتف ةئيسر وص ىلع ةئيسلا لامجالابو ةنسحر وص ىلع ةحلاصلا 0

 منم نم ىضرلا ببس شيعلا نال بيسلا ىلا دانسالا لبق نم # ةيضار ةشيعىف وهف وف هتانسح |

 قبسدقو ٠ هديدنسبدشاب ىناكدنزرد ةسرافلابو اهنع اهمحاص ضارىا ةيضا :مهضعب لاقو شيلا

 قالخالاو ةيهلالا فاصوالا تانوزوم هل تاقث نماماف ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو ةقاحلاىف

 تفخ نم اماو  قالخالاو فاصوالا كلت. مئاتن نم ةحارتساو ةحار ىف وهف ةينوهاللا د
 دوعسم نبا نعو هتانسح ىلع هنائيس تحجرت وا امدتمي ةنسح هلنكي مل ناب #« هنيزاوم
 لخد ةدجاوبإ هنائيُس نم ريك ١:هتاتسح تناك نف ةقايقلا مون: نعانلا بئاحم .هنغا هللاىضر |

 ءاوأم/ىا 6# هماف.ه:ازانلابلخند ةدحاوب هتاتسحت نما زثكا ةنائيس“تناك نمو ةنللا |
 رانلا لها نا ىور اهاوهم دعبو اهقمح ةياغل ام تبمس رانلا ءامسا ن٠ ىه « ةيواه ©

 اهكرد همه نير ريز دشاب ةكرد ناو ( قشاكلا لاقو ) اًهرخ نيعبس ابف ىوهب

 امنالوا هب مك هيفو هما ىلا دلولا ىوأي اك اهلا نووأي اهلها نال مالاب ىوأملا نع ربعو |
 ”ىث لكو راثلا نم قلخ رفاكلاو لصالا ىه مالا نالوأ دلولاب مالا محر ةطاحا هب طحت

 توع ةكلهلاب لجرلا ىلع اوعد اذا مهلوق نم فاشكلا ىفو مئاللا وهو هلصا ىلا جرب ْ
 كله دقف لق هنأاكف انزحو الك هما توه دقن كلهو طق--:ىا ىوه اذا هلال هما

 ةدلحا وا غامدلا سأرلا ماو اسوكتم اهف حرطي هنال مهج ىف ةيواه هسأر ماف ةداتق نعو |

 ( ةقيقولا )

 ا



 م-حجحل

 ريل » رودصلا يف امليصحتو روبقلاىف امثعي نم رك ذام نوكيذا موب ىا 6# ذئموب

 ةعراقلا ةروس < اذ هج

 مويلا كلذب هديبقت هنع ”ىنب ام هب الصتم ءازجحلل انجوم املع هنطاؤنو هنها وظب ملاع ىا
 هيلع امدقريبخم ناقلعتم ذئءوبو مهم هلوق نوكيسامو ناكامب طيح هناحبس هملع قلطفالاو

 مامن اك جل

 ميزا نمجحرلا هللا مب -

 27 مْ ديدش توص هنم لصحم ثيم دامعاو ةدشب برضلا وه عرقلا # ةعراقلا ©

 ةخفنلا اهأدبم ىتلا ةمايقلا انهه ام دارملاو ةعراق ىهدلا ثداوح ن» ةميظعلا ةثواحلا
 نون عاممالاو بولقلا عرق امن ال اه تيمس قئالخلا نيب ءاضقلا لصف اهاهتنمو ىلوالا

 قاقشناب ءامسلا لاحىلا لاح نم ةيلفسلاو ةيولعلا مارجالا عبمح جرو لاوهالاو عازفالا

 فينلاو كدلاب لاملاو ضرالاو راثتنالا و رادكتالاوربوكتلاب بوحتلاو س.كلاوراطقنالاو

 | ىا أدتبم ةعراقلاو ربخ ةيماهفتسالاام نأ ىلع # ةعراقلا ام 8 هلوق هربخ أدتبم ىهو
 ليوهتلل اديك أت ريمضلا عضوم ىهاظلا عضو دقو ةعاظفلاو ةماخفلا ىف ىه بحت ”ىش ىار

 ”ىش ىاو ىا ربخلا وه كارداو ءادتنالا ىلع عفرلا زيح ىنام « ةعراقلا ام كاردا امو
 انو ام كردي ىتح دحا ةيارد هلانن داكتال ثيحح اهن أش مظع ناف ةعراقلا ناشام كملعا

 ىا # سانلا نوكي مون ل هلوَش كلذ زا اهمالعاب ميركلا دعولا نع اًثيئم اذه ناك
 حتتفلا هتكرحو:فوذحت ًادتبم ريخ هلا ىلع عوفرم مون نا ىلع سانلا ناوكلا مون ىه

 كيردي هتاف كلا مون ركذا وا نيبفوكلا ىأر وهام ىلع اراضم ناك ناو لعفلا ىلا هتفاضال

 قرتحتف جارسلا ىلع تفاهننو ربطت ىتلا ىهو ةشارف عمح # ثوثبملا شارفلاك 8 ىهام
 ثوثبملاو هيف بششام وهو لفقلا ةشارف هش هبو قرفملا ثوثبلاو ٠ «اورب ةيسرافلاب و

 ةلذلاو فعضلاو راشتنالاو ةرثكلا ىف قرفملا شارفلاك ىنعملاو ٠ هدنك ارب ةيسافلاب

 راشقنالاو ةرثكلاىف ريرج لاق رانلاىلا شارفلا رباطتكىعادلا ىلا رباطتلاو بارطضالاو

 ريرج لاق راثلا ىلا شارفلا. رباطتك ىعادلا ىلا رباطتلاو بارطضالاو ةلذلاو فعضلاو

 *  ىلطدملارا' نيشع شارفلال ثم #« هموقو تلمحعام قدزرفلا نا ©

 نا هيف قفملا ىدعس لاقام طقسف عضاوملا ضعإ ىف واو شارفلا ةرثك ىلع لدب اذهو

 رسفب نا الا اهيف رشحلا لهال هب امبشم نوكي نإ حلصي ثحم ةرثكلاب فرعيال شارفلا

 رشتنم دارج مهن” اك ىلاعت لاقاك ناريطلا ةدارا نيح رشقملا دارجلاك ىا دارجلا راغصب

 تقو قاخلا هللاهش خبشلا نبا لاقو دارجلا راغصب تاغللا ىف ريف مل شارفلا نا هبفو

 هيبشتلا هجو ريشتنملا دارحلاب ىرخالا ةياآلا ىفو ثوثملا شارفلاب ةياالا هذه ىف ثعلا

 اوثعب اذا مهناف مءاكرح تاهج فالتخا ثوثملا شارفلابو بارطضالاو ةرثكلاوه دارحلاب
 ا
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 هب ملعلا عم ىسلالمعلاو هنارفكب هملععم روفكل هن | ىنعع دومشلا نم لعج نا لمتحمو لاقملا د

 ايندلا راثياو اريخ كرت نا ىلاعت هلوق ىف اك لاملا ىا # ريا بحل هناو  ةمذملا ةياف

 ائيبخ نوكي نا ىسعو اريخ لاملا سنجلا هللا ىكس تلق ناف ةمحقلا ةلئسالا فو اهلطو |
 | اريخ هللا هامسف اريخ لاملا نودعي اوناك مهناف ةداعلا ىلع اير اريخ هاهم امبأ تلق امارحو '

 ءوسب سبل لاتقلاو لاتق ىا ءوس مهسسمب مل لاقف أوس داهجلا ىمس اك مهتداع ىلع ايرج

 كلاهتم هليصحمو هيلطيف دحم قيطم ىوق ىا # ديدشل 8 مهتداد ىلع ايرج ءركذ نكلو
 هل ىوقو سمالا اذهل ديدش وه لاق سعاقتم فيعض هتمعن ركشو هللا ةدابع بحل وهو هيلع
 هقافنا لّقثاو لاملا بح لجال هناو ىنعي كسمملا ليخبللا ديدشلاوا اطباض هل اقيط» ناك اذا

 ةلمح نم نأ ىلا ءاماللدونكلاب هفصودعب حببقلا فصولا اذهب هفصو لعلو كسمب ليذبل هيلع
 نومدصعي نامالا نم نورهظي امب مهن ال لاما بح قافنلا ىلا نيقفانملل ة.ءادلا رومالا

 تسودار لامرك ١ هكءدومرف هرسسدق مالسالاخبش ٠ اببصن مئانغلا نم نوزوجو مهلاونا

 دنهون لدرب ترسح غاد كيم ثراو ىاريبو دنهد وّسزابا/ هدب ىراديم

 ىمن شك اخي دكدب ىهدي رك 2٠0 ىهد نارايب كني نامه لام
 مس سو لاف هج لتامر 727 ا مك ىأ تسأ تسفس قرر

 هءزاجم هللا نا ايندلاىف ملعي الف ظحالي الأوا عئابقلا نم لمضام لمشيأ ىا © ملعب الفاط

 ملعي لوعقم وهو فوذخم اذا بصانف راطشالا ىف قيسدقو جرخاو ثعب © زعب اذا | ٠

 «روبقلاىفامإه ايندلاىف كلذ هنمداريامتاو تقولا كلذف ملعلا هنمداربال ناسنالا نال ملعبال |
 فحصلاىف عج ىا «لدحوو ءالتعلا ةيثرمنع لزعع كاذ ذا مهنوكل امدارباو ىتوملانم |

 هنم هذخاو هيف رومغملا رخ اب روتسملا جارخا ليصحتلا لصاو اهومم الصخحم رهظا ىا

 نيللانم نحدلا و نيتلانم ربلاو ندعملا رجح نم بهذلا جارخاو رمشقلا نم بالا جارخاك
 لبق هنمو هرشنمه هزيحزيم ىنعملا نوكي نازؤجيو همزاول نم راهظالاو عمجاو ىدرتلا نشو ظ

 بجاولا نيب زيبقلا نم دبال هناف ةلاخنلا نم قيقدلا زيبتو ليص دتلا ةاا ىا لصحلا لخنملل |
 ضعبلا نم ضعل ازييمتف ةدح ىلع امكحدحاو لكل ناف روظحلا .وركملاو حابملاو بودنملاو |

 لصحامزيبع ليصحتلا سوماقلا فو ليصختلاوه قحاللا همكحت اهنم دحاو لك صب كو
 ةيفخلا رارسالا نم # رودصلا ىنام © ءاوسام بهذو تبنو قبام 'ىث لك نم لصاحلاو

 صيصختف ةيلجلا لامعالا نع الضف ىصاعملاو رفكلا نم نوقفانملا هيفخمام اهتامح نه ىلا

 باقلاف حراوجلا لاعفا تلصح امل بولقلاف تادارالاو ثعاوبلا الول هن 'ال سيلقلا لامعا |

 مهناين ىلع نوثعس مالسلا هيلع لاقو هبلق مث !ىلاعت لاق اذلو هل ةعبات حراوجلا لامعاو لسا

 لبق مهنعربعام دهب ءالقعلا ريمضب ىناثلا ءايحالا دعب مهنع ىنك نيثوعبملا ىا © ممر نا# |

 ناو ملعالو لقعالب تادامك اوناكروبقلا ىف اوناك نيحف نيلاخلا ىف ممتوافت ىلع ءانباع كلذ |

 (ذئمو )

 ش اهليصافتب مهلاوحاو ممافصو مهماوذب م رشح ا تقو فالح اهف ةلخ عون مهل ناك |



 ىح ىباريفع نرو تقلوهو ريدكلاب ءادفكا طيس ةنمو روفكلا حتفلابو ةمعنلا| ناعما

 مدقدونكب قلعتم هبرل هلوقف نارفكلا ديدش ىا روفذكل اصوصخ. هير ةمعنل هنا ىا هدارفا
 ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور لصاوفلا ةاءارمو صيصختلا ةدافال هيلع |

 ناسلبال لاحلا ناسلب ةداهشلاف هيلع هرثا روهظل دونكلاب هسفن ىلع دهشي ىا © ديبشل

 تايداعلا ةروس ههج هذي 3

 لطلسوب ناف اهافام ىلع ايما دمنا ع 300 3 نطسول هَ لوعقم وهو

 | نا 0 ودفلا ىلع تترتملا ءاربالا ىلع ةمرتملا ةراغالا ىلع ةسرتملا ةرانالا ىلع بتريم عمجا

 مضلاب دونكلاف اح لفكعلو وفكر ةةعتسنلا بدنك ها مسقلا ٍتاوج # دونكل هيرل ناسنالا

 ةدنك ناسلب دونكلا ىلكلا لاقو هلاوخاب قلو هقرافف ةمعنلا هوبا دنك هن ”ال نولا نم
 ضعب ناسنالاب دارملاو روفكلا ةعيبرو رضم ناسابو ل.ذلا كلام ىت ناشلبو ىصاعلا

 ١ ناكو هنع هللا ىضر ىراصنالا ورمح نب ردا اهلع كةعتماف هريس ةناتكحاو نه سان ىلا

 | ةروسلا تلزنف اولتقمما نوقفانملا لاقفارهش اهربخ ملسو هيع هللا لص هيلع أطباف ءايقتلادحا

 ناو ةيرسسلا كلت ليخ هبمسقملا ناك دهعلل ثناكنا تايداعلا ىف ماللاف دونكلا نم هيف مهام
 ىلعو ةروك ذملا تافصلاب تفصتاو هللا لدس ىف تدع للخ لكب امسمق كلذ ناك سنحال تناك
 ليخ صيصخم ىفو ةفيرشلا تافصلا كلتب اهفاصتالام مسه نال ةقحتسم ىهف نيربدقتلا

 تك تلعف ىلا ةازغلا ليو لبق"هب "1ك هددع ديزخالام ةعارباا(نم اهنا ماسقألاب ةازقلا

 فرش ناك اذاو نارفكلا ىف نؤغلابم مهنا اوفجراام امابرا ق>ىف ءالؤه فج رادقو تكو

 ىلاعت هللا دنع مهلضفو ةازغلا فرشب كنطاف اه هللا مسقا ىتح ةينرملا هذهم ةازغلا ليخ

 ءاطع ىا هدفر عنعو هدحو كأنو هديع برضي ىذلا وه دونكلا مالسلا هيلع هنعو

 متاخ وهو ءاخسلاىف هيا مهدحا دحاو رصعيف برءلا نم رفن ةثالث ناك لاش اليخم نوكيف

 مان اذا الا زيخلل راثلا دقوبال ناك هنا هلخو بحاح وبا وهو لخبلاىف ةيا ىتاثااو ىتاطلا

 ريبج نب بعشاوهو عمطلاىف يا ثلاثلاو دحا ا عفتني الثل هران أفطا اوهشنا اذاف سانلا

 كوعدي ىبا نا سلاج بعشا هدنعو بتكملاف ىبص أرق ماوعلا نب ريبزلا نإ بعصم ىلوم
 هن ضل ةقنعر كحل !انالسنا.لعأورانخاناكوتر ى وحل او قاانإلز كاكا: كاجف|اهيلعن ولما
 ناكو ماعطب قت اهلها نإ نظ راد نم عشرا اناخد ىلإ اذا ناكو هيلا ةعفدل هص٠ق عزت

 كياراع_ لاق مواد*« لهب ةكل» ءازااك هوب يناكتم لج غضا .ىلا»:فاؤتمالو رع ىااوءاذا

 ركذي هبرل ماول ىا دونكل نسحلا لاقو اس رف كلعلا غضم ىلع ىنعبت ابلكالا ىنه عمطا
 ان لك بش" تيلننال نول ذاوتكملا: نضرالا نس ربخلا كيلق :ةدعونل يدل فاول قلدنا وة كتاسفلا
 هلامعتسا مدعو اهعم هفوقوو هنع همن هباحتحاب هيرل روفكل ىناشاقلا لاقو دكا بولقم

 ءامسالاو تافصلاو دوجولا ةمعنب دونكل ةيمجنلا تاليوأتلاىفو هيلا لصوتيل ىنيشابف اهل
 (طاستخال لي كعبل زا: اهلاح ريغ :اهلابستسالمسانلو ذأ د تسلا ى ال واؤتسالاب هلعنيلو اهقاقدال
 هدونكى لع ناسنالا ىا «كلذىلع هناوإ# داشرالا قيرطب قلخلا ىلع اهراثيا مدعو هسفنل

 ( رشام م» ناببلا حور )
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 فاللخ الب ةرتثع ىدحا امءاو ارمف فلل تايداعلا ةروس ريسفت

 م عدا نمحرلا هللا مب 0-0

 اهؤايو ٠ نديود ةيسرافلاب وهو ودقلا ن٠ ةعرسب ياس نيم ةيذاع عمج # :تايذاعلا و ِ

 «6 ا>ض له ودشلا وحن ودعت ىتلا ةازعلا ل هباحبس مسقا اهلتقام ةرسسكل اولا نع ةبولقم

 تايداعلا ليوأت ىلع احب حيبضت ىا اهنم الاخ عقاولا فودخْلا هلعفب اما بوصتم ردصم

 سرفلا هاؤفا نم عم.سي انوصص ىنعي اهودع دنع اهساظا تودص وهو ةعامجلاب
 دنع نوذربلا تو-ض نهو ةمحملاو ليهفلا ريغ توص وهو نودع اذا اهفاوجاو

 ىلع لاحوأ احبدض تاخماضلاو لق هن "اك حبضال مؤلتس. ودعلا ناف تايداعلاب وأ ريعشلا

 رانلا جارخا ءاربالا 4 احدق تايروملاف 8 تاحمانض ىا لعافلا ىنعي ردص» هيأ

 نجرخبف ةراجحلا نهكب انسو نه رفاوحي نرضي ليلا ناف برضلا حدقلاو
 ىلع مدقتي حدقلاف رون ملو توص ىا دلصاف حدقو ىرواف دئزلا حدق لاش اراب اهم
 اذا اهرفاوخ نمرانلا ىرون ىتءملاو ودغلانع ببةيو رخأتي ثنح حبضلا فالخم ءاربالا

 احدق باض“'او اهرقاوحم ةراحملا برضل ةراعتسا حدقلاف ةراجخلا تاذ ضرالاىف تراس |

 46تاريقملاف# تاعداقوا احدق تاحداقلافوااحدق حدش ىا ةئالُثلا هوجولا ىلع احبض باصتناك

 ةراغلاىف هودع دتثا سرفلا رافاو ليلخلا مهلع عفد ةرافاو ةراغ موقلا ىلع راغا لاه

 اهلها لاح هو ليلخلا ىلا رساو لتقلاو بهنلل ودعلا ةتغابم هىقلا ةراغالا دنسا اهربغو
 داتءملاوهو حبضلا تقوىف ىئا ةفرظلا ىلع بصن # احيص © مه راغا ىف ىف ةدمعلا اهءاب اناذيا

 اوريل ةلفغ نيح ىلع اخحابص مهلع نومجيبو ودعلا مهرعشي الثا اليا نودعي تاراغلا ف
 هجوت ريش نم اوزذحا موقاي ىا هاحابصاي ةراغلا فوُح دنع مهلوف هنمو نورذيامو ثا

 نالثاو ىنعملاذا لعافلا مس | هيلع لد ىذلا لعفلا ىلع فطع » ه نرئأف 0 احابص انيلا

 ناحيهلاوهو روثلا نم نروثأا هلصاو تقولا كلذ وف ن>بهف ىا هنر * أف نمغاف نيرواقنودع

 عامجال فلالا تفذحف نراثا راصف افلا واولا تلبقو اهلبق ءاثلا ىلا واولا ةك رج تلقي

 ةسيالمللوا ةسسال ءاملاف ةراغالا لمفلريمضلا لمح نازو# و نلفا نزون نرتاىّتف ا اسلا

 اذا توصلا عمن نم ٠ دتحيكلا درك تقو نارد سب ة,سرافلابو ارابغ ىا © اعقن ©

 . مك هنف ضاخ رابغلا بحاص ناكف ءاملاىف غلا نه وهوا هعافنرال اه ىمس رابغلاف عفترا
 اذهو ىلإالاب هناروث رهظيالو روثنال هن ال حبصلاب هنرانا صيصختو ءاملاىف لجرلا ضوخم

 ىتفملا ىدعس لاق ليزنتلا نأشرد هللو لدللا ىف عقاو راهنلاىف رهظيال ىذلا ءاربالا نأرهظإ
 ركلا بح افلخو اماماو الامشو اني نيفلتخم ةراغالا لاح نونوكي مهن'ال عقنلا ةراثاو

 «هب نطسوف# ريثكلارادغلا أشيف براحلا لبقملاعم ةلواصملاو براهلاردملا رثا ةلواجملاىفرفلاو

 ندش ىزيج نايءرد طسوتلاو ةيفرظ ءالاو طسوت ىنعي طسوف تقولا كلذىف نطسوب ىا
 مهطسوىف نلخد ىا ءادعالا عوج ن. «اعجإط ةسيالملل ءابااف عقنلاب تاستلم نطسوتوا

 ( وهو )



 ةلزلزأا ةروس < 416 >

 | لمكيف هلرفغ دق هنأ ماعي و نمؤملا هارب رششلا بناج ىفو هبهرورس دتشيل هارب نمؤملاو
 هكا مهلامعا اوريل ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو هحرتو هنزح دتشبف هارب رفاكلاو هحرف

 هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نق ةيلمعلا ةيلباقلاو ةيملعلا ةيلعافلا تادادعتسالا ىدِيس

 | لاقثملمعي نمو ةيئاملظوا تناك ةينارون اهسانت روصب لامعالا روصتل ةيئازحلا ةروصلاىف

 دسج ىفو ةيبضغلا ةوقلا بسحب عابسلا دسج ىف ةمابقلا موب ىف ادسجتم هرب ارش ةرذ
 | رورسلاو ةجهلا تدادزا ةعونتملا:ةنسلا روصلا تدادزا اكو ةيميهلا ةوقلا بسحب مئاهلا
 | مزليال هنأ ىلا نمر هبفو ملالاو سوبعلا دادزا ةفلتخلا ةحيبقلا روصلا تدادزا الك هنأ اك
 أ نم ءاشي نم ىلع ىلاعت هللا لضف نم كلذ و نمؤملا قح ىف اك ةازاجلا ةيؤرلا درحم. نم

 ةرسك و ةبنع و هرمتك البق ناك ولو ريخلا ىف اييغرت ةيالا تلزن ريسافتلا ىفو هدابع
 البلق ناك ناو رسشلا نم اريذحمو ةصلاخ ةش ناكاذارثكي نأ كشوب هناف اهوحنو ةزوجو

 اهظع اريثك نوكي نا كشوب هناف ةبذك و ةوطخ و ةرظنك و نازملا ىف ةرذ ةناخك
 رئاغصلاب مهذخآؤيال هللا نأ نوري ناسنالا ءدب ىف سانلا ناكو ميظعلا هللا ىلع ةءآرجلل
 ةي الا تلزن حرجا هلسيل هنأ نظيو ريسيلا *ىشلا ةقدص نم ىحتسي مهضعب ناكو بونذلا نم
 اهنءا رق نوكتف اطوفرم ةببش ىبا نبا هاور نآءرقلا عبر لدعت تلزلز اذا ثيدحلا ىفو
 هلوق ىف ناميالا عبر ثعبلاب ناميالا نال كلذ و هلك ناءرقلا ةءارقك تارص عبرا

 هللاىئشعب هللا لوسر ىنا و هللا الا هلال نا دبشي عبراب نمؤي ىتح دبع نمؤيال مالسلاهيلع

 ١ فصن هلزازلا ةروس نأ راث الا ضعب ىفو ردقلاب نمؤيو توملا دعب ثعبلاب نمؤيو قحلاب
 هذه و ةرخآآلا ماكحا و ايندلا ماكحا ىلا مسقنل نا هرقلا ماكحا نال كلذ و ناءرقلا

 نب ةعصمص نب قدزرفلا دج نأ ىور و الامحا اهلك ةرخ آلا ماكحا ىلع لمتشت ةروسلا

 | دبا ىدورف ونرب هجنأ زا تفك ىنعي هثرقتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنا ةبجان
 نامل و دما قطصم“شنبب قدزرف مي هعضعص رارسالا فشك ىو. ٠ ناوخم نان

 مالسلا هيلع أرقف دئاوخم ىورب ىزنج نآرق زا ان تساوخ رد ادخ لوسر زاو تشك
 | دمآ ريىو دان زا ىروشو ىبوشاو ىسح ىبسح لاقف لا لمعي نف ىا ةي الاءذه هيلع

 هللا ضر ملسا نب ديز نعو ةعماجلا تيمس و ةبا مكحا ىهو تسيركب رازو داتفا كامو

 ١ هملعي لجر ىلا هعفدف هللا كملعام ىنملع لاقف مالسلاهيلع ىنلا ىلا ءاح الجر نا هنع

 | كلذب ربخاف ىسح لجرلا لاق كا لمعي نف غلب ىتحا ضرالا تلزلز اذا هملعق» نادرقلا
 | دياب هيساحم هنحو هرذرب هكدناد ىمك نوح لجرلا هقف دقف هعد لاقف مالسلاهيلع ىنلا

 دوش لوغشم دوخ باسحب زورما درك
 ونال صاح تساهجانأ ركشس رشو ريخز ٠ تسهتصرف كنكزوصصا دوخراكباسح

 ون لدرب ىاو تسي ىدب ريغب ترو ٠ شاب شوخ ىركناوت ىبوكن دقنب رك |
 ىلوالا ىذامح عبار ىف ةلزازلا ةروس تمن



 ه2 و4 5 نوثالثلا ءزجلا

 مالسلا هيلع لاقف هبرلعا وهو انيزح امومغم كارا ىلام لوقب وهو مالسلا كرش كبر نا
 ىف ما رفكلا لها سما ىف دمع اي لاق ةمايقلا مون ىتما يما ىف ىركفت لاط دق ليا ربج اي

 هماقا تح هد دخأف لاق هللا الا هلا ال لها سما ىف لبال ليث اربج اي لاق مالسالا لها سما
 | ضيبم لجر ماقف هللا نذاب م لاقف تبمربق ىلع نميالا. هحانجم برضف ةملس ىب ةربقم ىلع

 دامفدع ليث اريج هللاقف نيملاعلا بر هللدملا هللا لوسر دم هللا الا هلال لوس وهو هجولا

 هجولا دو_بم لجر ج رخف هللا نذاب مث لاقف تيمربق ىلع رسيالا هحاني برض مث ناكا#

 | مث ناك كداعف دع ليريج هللاقف ءانأ وساو ءاتمادنا و هانرسحاو لوي وهو نيعلا قرزا |
 ردصٍس ةقلعتم ماللا 6 اوربل 9 هيلع اوتامام ىلع ةمايقلا مون نوثعبن اذكه لي ا ربج لاق

 | ةيؤرلا ام ىتاعتبال لامعالا سفنفالاو ارش وا ناكاريخ مهلامعا ءآ زج ىا « مهلامعا هه |

 | ةيرصيهمف ةيؤرلاو اوريل ليصف لا لمعي نش هلوق نأ ال ةملع تسل انه ةيؤرلا اذا ةيرصيلا |

 اهتكب ةيؤرلا قلعَسوا ةساملظوا ةينارون رود اهل لج نأ الا مهللا دحاو لوعفم ىلا اهتيدعتل |
 للصمت هربا رشة رذلاَقثم لمعي نمو هرب اريخ ةرذلاةثم لمعي هل ل «نن» اد

 | سابع نبا لاقو لابهلا نه سمشلا عاعشىف ىر اموا ةريغصلا ةلغلا ةرذلاو نزولا لاقثملاو اوربا

 لكف اهنعفر مث ضرالادحاو لكفاهتعفر مث ضرالا ىلعكل دب ىا كتحار تعضواذا امهنع هللاىضر

 عبرا هزرالاو تازرا عيرأ ريعشلا ةيحرامج نب ىحب لاق و ةرذ بارتلا نم ام ىقزل امم دحاو

 ىنعمو ةرذ ةلاخنلا قرو و ةلاخت قاروا ةءبرا ةلدرخلاو تالدرخ عبرا ةمسمسلاو تامسمس
 صصخلاوءا دعسلاب ةصتخم ىلوالا نف هتيزجا ةدهاشم اما رش و ريخ نه ةرذلا لداعيام ةيؤر

 اناتشا ةئيرّش ءايقشالاب ةيناثلاو هرب اريخ ةرذ لاقثم ءا دعسلا نه لمعي نف ىا اناتشا هلوق

 صو تاكا كاهل متفق روزا ءارجر اه وف اقتل ااقلالا نحر لئاق هوا كفل
 ْ اازنؤغ نفاكلا هنت بانأا نشاارتوا اهو :ةؤفطع ىئاذكلا | نغا تنضفللا زث وللا تنبت و !ومكتلا

 هريغو بلاط ىبا ىف هلثم دروو همركل هنع هللا فذخم ىئاطلا اماح نأ درودقف باقعلا صقن |

 قح ىف مالسلا هيلع هلوق و اروثنم ءابه هانلعحف ىل# نه اولمعهام ىلا انمدقو ىلاعت هلوث هدرب

 تلاق نيح كلذو نيدلامون يْكطخ ىلرفغا بر امون لش مل هابل هعفسال ناعدج نب هللادنع |

 لهف نيكسملا مطيو محرلا لصي ةيلهاجلا ىف ناكناعدج نا هللا لوسر اب اهنع هللا ىضر ةشئاع

 | كلتفرانلا نم لفسالا كردلاىف ناكانا الولو بلاط ىنا ق> ىف مالسلاهلع هلوقو هعفان كلذ

 ريغ نه هسفن ةدهاش. اما و مهمالسا دعب ةلوبقف رافكلا تانسسح اما و هب ةصتخم ةعافشلا

 2ايلموفلب ةفاملتلا, قئالملا ارئاتدلا ادن ع ركن ناوشب وب اظدط الول وللا هلم "بخ «نأ
 هيصاعم عيبمجم هتبقاعمو رفاكلا تانسح طوبحمو هتانسح عسمجم هتباثاو رئابكلا نع قيل طال

 اريش وا اريخ لمع رفاك الو نمو» نم سل امهنع هللاوضر سابع ننا نع ىورام ىنعملاف

 اريسحم هيانس>دريف رفاكلا اماو هناذس#< هش و هتائيس هلرفغف ندءؤملا اما ءايا هللا ءارا الا

 هناوا ايندلا ىف ههىزوج هنأ ىلع ريخ ند هلمعام ىلع فقوب رفاكلا ىعاقبلا ريفن ىفو هل

 هفساو هن زح ىوشو همدن دتشلل ىندم الب ةروص وهف ناكالا ساسا ريغ ىلع هلانل طبحا

 ( نمؤملاو )



 ةلزلزلا ةزوس هه عةةنع ل

 ىنعملاو هلحم ىف لصفام ىلع ةحصلا رسم ريغف دحاو لوعفم ىلا الا ىدعتال اين و انا و
 جارخاواهلازاز هلجالام ىلع ةىهاظ ةلالد لدن ثنح لاخلا ناساباما اهراخا قلخلاثدحت

 لوق وهو لاقملا نالب اما و هنم نوفو# و هيورذنم ءاسالا تناك ام اذه نا و اهلاعا

 رفاكل دؤوب ىتح رشو ريخ نم اهرهظ ىلع لمح امب ربختف ىلامت هللا اهقطني ثيخ روهما
 اهب ناك ةعصعص نء نمحرلا دبع نأ ( ىور ) حوضفلا نء ىرب امئ رانلا ىلا قيس هنأ
 عقراف ىداوبلاىف تنك اذا ىتب اي ديعس وبا لاقف هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبا رح ىف

 سلاالو نج هعمسيال لوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىتاف ناذ' الاب كتوض

 مدت مث ةيوتكملا مارحلا دجسملا ىف ىلص ةيما ابا نأ ىور و هلدهشالا رحشالو رع الو
 ةياالا هذه تأرقلاق عنصت ىذلا اذهام ةيما ابا اي هللبق عرف املف انههو انههىلصي لعجف
 رك ذلاب ناكملا هلدهش نمل ىبوطف ةمايقلا موب ىلدهثي نأ تدرأف اهرابخا ثدحت ذئموب

 لاشو ىواسملاو ةقرسلاو برششلاو ىبزلاب هلع دهش نمل ليوو اهوو ةالصلاو ةوالتلاو

 ربخلا ىف اك نامزلاو اهرابخا ثدحم ذئمو» ىلاعت لاق اك ناكملا دوهش ةعبس كيلع هللا

 دهشت موب ىلاعت لاق اك ناسالاو ديهش ىف لمعتام ىلع ااو ديدج موب انا مون لك ىداني
 اك ناكساملاو مهلجرا دهشت و مهسدبا انملكمت و ىلاعق لاق اك ناكرالاو مهتتسلا مهلع
 مكيلع قطني انباتك اذه ىلاعت لاق مك ناوبدلاو نيظفال مكيلع ناو ىلاعت لاق
 كيلع دهشام دعب ىصاع اي كل نوكي فيكف ادوهش مكيلع انك انا لاق امك :نمحرلاو قحلاب
 هما و اهل كير ءاحنا بيس اهراخا ثدحم ىا الدول كير ناب © قاومغلا ةالاؤد

 ىلع ةلاد الاو>١ اف ثدحا نأ ببسي وأ روهجلا هيلعام ىلع لاقملا ناساب ثيدحتلاب اهايا

 حورلاع زن دنع ندبلا ضرا ةلزاز ىلا ةراشا هبف و لالا ناسلب ثيدحنلا ناكاذا امرابخالا
 ردق تاذ هب ىه ىتلا اهعاتم اهجارجا ىلا ىوقلاو ىناوملا حورلا بارطضاب ىناسنالا

 اهلام ناسنالا لاقو باقلا ىف ةخسارلا تاداقتعالاو لامعالا تاثيه و حاورالاو ىوقلا ن
 ثدن ذئموب طالخالا ةياغل ما جازملا فارحتالأ اهؤادام و اهطام تبرطضاو تلزاز
 لاقثالا جارخا و بارخلاو بارطضالاب اهرما و اهلا راشا كير نأب اهلاح ناسلب اهرابخا

 | 6 سانلا ردصي © ركذ ام عّشب ذا موب ىا « ذئموب » توملا ققحت و حورلا قوهز دنع

 وه ىا دورو نع نوكي ردصلاو ردصٍيس ذئموب بصتنا و باسملا فقوم ىلا مهروبق نم
 ردعلاو ضرالاىف نينوفدم موك وه روهمجلا لاقف ”يجلاو دورولا دعب فارصناو عوجر

 عوجرلا لادلا نوكسي ردصلا ىنعي ٠ نتشك زاب ةيسرافلاب رودصلاو ردصلاو ثعبلل مهمابق
 اناتشا اًؤاج لاَه © انتاتشا وه عادولا فاوط وهو ردصلا فاوط هنم و كيردتلاب مسالا و

 | مهنوك لا> ىا لالا ىلع صن و قرفتم ىا حتفلاب تش مهدحاو ماظنلا ىف نيقرفتم ىا
 | هوجولا دوس هللا ىلو اذه هيدي نيب ىدانملا ىداني نينما بايلاو هوجولا صِس نيقرفتم
 | نا نعد هللا ودع اذه هيدي نيب ىداني ىدانلاو نىيعزف لالغالاو لسالسلا عم ةارع ةافح

 | دحم اب لاقف اموب مالسلا هيلع ىنلا ىلا ءاج مالسلا هيلع ليث آربج نأ امهنع هللا ضر نئانع
 1 290927 سم يسم
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 "للا هلو لع عاج (ىوق ال .هعايسا ضاره لجز هي اراجا و نكسلا نمب ناحل شعير ف
 ةماعفاهجراخ اماو مين ةالصلا ىنف نومحر" مكلعل اوتصنا و هلاوعمتساف ناءرقلا ”ىرق اذو

 هللا همحر ىدتفا دروق خيشلل مالسالا ةعرش حرش ىف ام اهابحتسا ىلع ءاملعلا

 رهش نم نيريثعلاو عيارلاىف ةماقلا بصتنم ناسنالا لعاج نوعب ةميقلا ةروس تمي
 فلأ و ةئامو ةريشع عبس ةنس روهش كلس ىف مظتنملا رخ الاسر

 فلخ و مادق نم ىري نم ةرشغ نه

 ناكا عسل اما و ةئيدم وا ةبكم ةلزازلا ةروس ريسفت

 مير لا نمحرلا هللا مسب

 زكي نافارا دتنااز وكم اني ا تالا # ضرالا تلزاز قرع « اذا و ١

 ىذلا اهب صوصخملا لازازلا ىا « اهلازاز ه» للزلا ىتعم ررككإ ع ىش هظفل فورح

 ىنعم وهو هءار و ةياغال ىذلا ديدشلا لازلزلا وهو هللا ةئيثم و ةمكحلا ىف هجوتست ْ

 لها لاق و سوماقلا ىف مك هكرح ةثلثمالازازو ةلزلز هلزاز لاَه ةيدهعلا ةفاضالاب اهلازلز '
 ىف الا دجوب ال حتفلاب لالمف و ردصملا ىنعع مسا حتاقلابو ردصم رسكلاب لازازلا ريسفتلا

 عم ءافلا ىلع واولا رايتخا  اهلاقثا ضرالا تجرخاو © .وحو لاصلصلاك فعاضملا

 عضوم ىف ضرالا راهظا و عماسلا نهذ ىلا ضيوفتلل لازلزلا نع بيتم جارحالا نأ

 عجج اهانوم و ضرالا زونك لاقنالاو انآ زجا ضعي لاح لاقثالا جارخا نأال رامضالا

 تجرخاو ىنءملاو سو.ءاقلا ىفام ىلع همشح و رفاسملا عاتف ةكرحم لقن اماو رسكلاب لق

 نم وه .ىذلا ىلوالا ةخفنلا لازلز دنع مك اه زونك و اهئافد نم اهفوج ىفام ضرالا ْ

 ذالفا ضرالا ”ىعت ربخلا ىفو ةيناثلا ةخفنلا لازاز دنع اهتاوما نم اذكو ةعاسلا طارشا

 همحر عطاقلا ىحيو تلتق اذه ىف لوقبف لتاقلا ”ىحف بهذلا نم ةناوطسالا لاثما اهدك

 الف هيوعدب مث ىدب تعطق اذه ىف لوقيف قرا_سلا 'ىحي و ىمحر تعطق اذه ىف لوقف

 اهجارخااهميقو اهف ةئوفدملا زونكلا جرخم اهنا دارا اهديك ذالفا هلوق أيش هنم نوذَخُأ

 ىا © ناسنالا لاق و © اضيا نفدت نجلا نأ ىلا ةراشا هيفو نالتثلا لاقثالاف لخديو

 ةريحلا لاكو ةشهدلا طرف نه مهم قحايو لاوهالا نه مهاشغي امل ءدارفا نم درف لك

 اهفام تجرخا و لازلزلا نم ةديدشلا ةرملا هذه تلزاز ضرالل 05 6 اهلام و

 مل ىتلا بئاحعلا نم هيورب امل ابحعت و لئاهلا ىمالا ن٠ هدهاش امل اماظعتسا لاّنالا 7

 نحرلادعو ام اذه ةقافالادعب له نمؤملا نكلل ناسالاامهم قطني الو ناذ الا اهم عمست

 ثدحن 0 اذا نم لدي ل دئموب 9 اندقرم نم انثعب نم رفاكلاو نولسرملا قدص و

 ةيل ,فلؤافآ فا كعاعلا/ لاب لوقلا لككاذع و طاينلا [تاوجل نع امهف لماع # اهراخا

 مالكلا.ذا:هركاذيإ ضارغلا قلعت مدعل:فوذحم لؤالاو: تدحتل لومفم:اهرابخاو اهءاوج

 ثدحنا نم بجاحلا نبا رك ذاماماو هيف قطنن تاداجلا ناو مويلا ليوهت نايبل قوسم

 (اساو)
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 ةيظاوملابمهحدم ىلا ةراثا ءا زج ةفوصوملا تائملا لعجام دعب ىرجلاب اهفيصو: ىفو رجلا

 كير دبعا و لاقام ىلع ايح تمداه ةيراج تناك كتعاط لوَش ىلاعت هن”اك تاعاطلا ىلع

 نيمعنتم © ادباابف نيدلاخ » دبالا ىلا ةيراج ىعرك راهنا تناك كلذإف نيقيلا كرنب ىح
 هيلع لدي نارمض»٠ اهالك هلءاع و لاخلاوذ و لاح وهو ةيناحورلاو ةينامسملا ملا نونه
 ىادولخلا دكأت وهو نامز فرظ ادءا هلوقو اهف نيدلاخ اهم نوزجم ريدقتلاو مهؤازج

 مولع هب لفت ا ليتم فانئتا 4 مهنع هللا ىكر ٍُي اهم نود>ر# الو اهف نوتوعال

 فانثتسا وأ مهادازت ىلق هن “اك رابخا فاتثتسا ىا مهلامعا ةيزجا نم رك ذ ام ىلع ةدايز

 امل خيشلا نبا لاق دق ريدقتب الاح وربخ دعب اربخ لعجب دقو لصف اذإف مءر نه ءاعد

 نا ةمكلا تضتقا هر ةعاط ىف امهم دهنجا هناو حور و دسج نم اقولخم فلكملا ناك

 حورلا ةنجو ةفوصوملا ةنلا ىه دسجلا ةنجف امهلم دحاو لك هب عمتسي و منتي اب هيزجي
 ( عارصم ) برلا ىضر ىه

 ادخازآ' ريك ١؟قاوضو ارحور تنج تسيج

 حييبا و اهتيصانا بر املانم اوكلم و اهتيصاق بلاطملا نم اوغلب ثيح © هنع اوضر و
 بلا ءاقل اوطعا مهنا اهشال رشي بلق ىلع رطخ الو تعمس نذا الو تأر نيعالام مهل
 ىصقالا ددقملا وه ىذلا

 تن اقل ىقعو ىئدزام دوصقم ٠ ىلطمو ىداص ونازا 1 ديراد

 بترت ام ىلا ةراشا هنأ رهظالا مهضعب لاق و ناوضرلاو .ازلا نم روك ذملا « كلذ »©

 هك سكنا ىارب « هير ىثخ نم ه اصلا لمعلاو ناميالا نم ناوضرلاو ءازحلا هيلع

 ىم ىلا ةيشخلا كلذ و ديامت لاغتشا باو تابجومب و دوخ راكدرورب تبوقع زا دسرتب

 ةعيتتسملا ةيلمعلاو ةيملعلا تالامكلا عمل طانم ىلاعت هللا نوؤشب ءاملعلا صئاصخ نم
 ناونعا ضرعتلاو ءاملعلا هدابع نم هللا ىشحم اما ىلاعت لاق ةيويندلاو ةشيدلا تاداعسلل

 ةيبرتلااب رارتغالا نم ريذحتلاو ةيشخلا ةلعب راعشالل ةيبرتلاو ةيكلاملا نع ةبرعملا ةيبوبرلا
 نأ نسما“ هللا" نا ةنع هللا 'ئضر'تعك نب ىبال مالحلا كعب لاف هع ماض داق وقل
 بر دنع تركذ دقو لاق مف لاق كل ىنامم وأ لاق لا اورفك نبذلا نكي مل كيلع أرقا
 ضع ىف نا ءرقلا عمتسي نا ةئسلا نعو هيذنع عمد لاس ىا هانبع تفرذف من لاق نيملاعلا

 مالسلاهيلع هللا ل وسر ىل لاق هنع هللا ىذر دوعسم نبا هللادبع لاق هناف هريع نه تاقوالا

 ىريغ نم هعمسأ نأ بحا ىنا لاق لزنا كيلع و هيلع ارقا تلق ىلع أرقا ربنملا ىلع وهو
 كيانئجو ديهشي ةما لك نه.انئج اذا تفيكف,ةيااالا هذه تنتا ىح ءايشنلا ةراوتن“ تَرَ

 رمعناكو نارطقت ىا نافرذت هانيع اذاف هلا تفتلاف ناالا كبس لاق اديهش ءالؤه ىلع
 داكي قحاًارقيف اننار ان ركاذ هنع هها ىضزأ ىئرعتشالا ىعوم “ال َكْوَه هنعاللا“:ىضز
 ثيدحلا و ةالصلاىف انا لوقبف ةالصلا ةالصلا نينمؤملا ريما لوقف طسوتب ةالصلا تقو
 ريغلا نم نا ءرقلا عامسا نأ ربظف ةمايقلا موب ارونأ هل تناك هللا باّدك نم ةيآ عمتسا نم
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 ليلعتلا زيحىف نوكيف نينمؤملا قحىف ىنأبس امل قفاوملا وهو الامعا ىا ةقيلخلارش ىنعملاو
 لصفلاريمض طبسوتو مهلاح ةعاظفل اديك أت نوكيف اريصمواماقم مهرشوا رانلاىف مهدولخل
 اوقرس مج ال قازشلا َنْمّرَس موال فيك مح ريغ نود ةيربلارش مه ىا رصحلا ةداف'ال

 قحلا نيدلا اوعاعق منال قيرطلا عاطق نم رشو مالسلا هيلع دمحم ترعت هللا لاك |

 حبقا نوكيف دانعرفك نوكي ملعلا عم رفكلا نال فالجالا لاهجلانم ريشو قلخلا ىلع |
 ظ مهم بان نمو دحا لك ديعو نم مظعا ءوسلا ءاملعلا ديعو نأ هنمرهظو لاهجلا رفكنم |

 ناكنوعرف ن“ال رافكلا نم ىضمام هب الايف لخدي نازوجال ليقر ديعولانم جرخ ملساو |
 لضفا من ”الرخأتو مدقت نميف ةماعف نينمؤملا با ىلع ةلادلا ةيناثلا ةيالااماو مهنمارش
 ىلا مدعلانم عرتجلاودج وم لا ىا *ىرابلاوهف ىقاخ نم ارب نهزومهملانم ةففخم ةيربلاومتالا

 مه © تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ناف لصالا ىلع ناوكذ نباو عفان أرق دقو دوجولا |
 ءاطعالا ىنغلا ظحف ظح فلكم لكل لب تاحلاصلا م.م د حاولا فاكيال هنا عمإلاب عما ةلب اقم نم
 نم ةيصاقلا ةياغلا ىف وه اب نون وعنملا كلوا هو ةعانقلاو ربصلاو ذخالا ريقفلا ظحو

 رشبلا نا ىلع ةي'الاب لدتسا # ةيربلا ريخ مه 8 ةعاطلاو ناميالا نم ةاضفلاو فرشلا |
 كلملا لمشي ةيربلاو رشبلا وه اوئما نبذلا نا هلوَس دارملا نأ روهظل كلملا نع لضفأ |

 لاق ةكئالملا نم ريخ معأ ةيربلا ريخ مه كئلوا هلوق نع هللا همحر نسحلا لثس نجلاو
 ا تاحلاصلا اولمع و اونما نيذلا ةكئالملا لداعت ىناو كليو

 تخير ورف مدأر قشع ضيف وج ٠١  تعاط نسح زا دوس هجار كيالم

ْ 
 فرظ © مهر دنع »وأدم وهر تاءاطلاو ناعالا نم مهلام ةلباقع ©« معؤارج ْ
 ماودااوةماقالا ندعلاو ادةمللربخ وهو ندعتانج لود ىا «# ندع تانج © ها"زتحلل '

 «راهعالا اهتحم نم ىرجم 8 اهطسو ىا ةنجلا نانطب ندع هنع هللاوضر دوعسم نبا لاقو |

 ديرا نا داشرالا ىفو .٠ دياشن ناوزا با ىل ناتسب: هجاه وج نآ راحشا رنز زا دوزيم

 ديرا ناو ىهاظ اهحم نم راهنالا نايرط ىهاظلا وه اك ناصغالا ةذئلملا راحشالا تاذجلاب

 دودخاريغبامنايرج دارملاف ناكام اياو ىهاظلا ءزحلاراتعاب وهف اماع امو ضرالا ع ومع ا

 | هبر ماقم فاخ نمل و ىلاعت هلوق هيلع لدب اك تانج فلكملل نأ ىلع لدب تانج مم و

 نمي هنافلف تعلو لاح عبرا دحاولل رك دف ناتنج امهنود نمو لاق مث ناتنج

 ه قحتماف نينا نود نانثا نافجا ةعبرا نم لزن اا ءاكلا كلذ و ىلاعت هللا فوخ

 عملا لباق ىلاعت هنأ ليق و نافجا ةعبراب هلاكبا نانج عبرا هللصحف نيتثج نود نيتثج
 لكل نوكيف درفااب درتلا ةلباقم ىضتَم وهو تانج مهر دنع مجؤازج هلوق ىف عراب
 ىور هك" كارشاا دع ادد اع اسدلا قم "كالا كت نا لكل. ةدشا زل ةتيل# كلكم

 نورك كلر راج لاو موللاو تاالاوا ريك اكل )عملات هلوف 42 لذي 1و موق ]خ

 | ريعيو لسعاا ره و نعللا رمت و ءاملا رهن ىهو نا.رقل'ىف ةزوك ذملا راجالا ىلا ةفردت»

02 
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 غاب ةمالا ىلإ ةغلبملا ةعيرشلا ناف امه» ىرابتعالا رياغتلا رابتعاب ةلملا ىلا نيدلا ةفاضا
 ناق عاطت اهنأ رابتعاب انيدو ىلمتو بتكت اهأ رابتعاب ةلم ىمست هللا لبق نم اهانا لوسرلا
 ىلا ماعلا ةفاضا ةميقلا ىلا نيدلا ةفاضا مبيضعإ لاقو هعاطا ىا هل ناد لاش ةعاطلا نيدلا

 ةءا رق هل ديبشي اك ةلملانع ةرابع ةمبقلا ناف ةلملا ريد ىلا ةجاحالو كارالا رحشك صاخلا
 تاهو نيد ىنعي ةميقلا نيد ( ىنشاكلا لاقو ) ىهنا مقلا نبدلا كلذو هنع هللا ىضر ىلا

 برعلاو نيظفللا فالتخال هتعن ىهو ةممقلا ىلا نيدلا فاضا ىتعي ه هدنسابو تسا تسرد

 ةرخآألا رادلو هلوق اهم عضاوم ىف ناءرقلاىف اذه دحنو اريثك هتعن ىلا 'ىثلا فيضت
 قرا اا قيؤتلا:باذعت لاقو:ةرخ *الا_ىضنرادلا نإ ال :ةرخ .الا رادلاو عضوم ىف لاقو

 سودرفلا ةنج هللا كلخداو مارحلادجسمو عماجادجسم تلخد لوقو ملؤملا ىنعم ميلالاك

 رارسالا بنشكىف اك ةلملا ىلا نبدلا درف ةيئاه تاي الا نال ةم.قلا ثناو هلاثماو اذه

 طبسقلاب ةمئاَدل ةمالا مسا انه ةميقلا بغارلا لاقو اهف جوعال ىتلا ةميقتسملا ىنعم ةميقلاو

 لامعالا بابىف اوغلاب امل نايدالا لها ضعب خيشلا نبا لاق ةماريخ رم هلوش مهلا راشملا

 تاءاطلاىف مهسفنا اوبعتا ابر مهناف سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا مهو لوصالا ماكحاريغنم
 اوامهاو لوصالا اولصح مهضعبو قاطملا داقتعالا ىلصحت قحلا نيدلا اولصحام مهنكلو

 | نيقيرتلا أطخ ىلاعت هللاف ناعالا عم ةيصعملا رضتال نولوب نيذلا ةئجرملا مهو عورفلا
 هلوقىف لمعلا نمو نيملخم هلوقىف صالخالاو ملعلا نم دبال هنأ نيبو ةي الا هذهىف
 ةلدّعملا ةميقتسملا ةلملا ند وه هلك عومجملا كلذو لاق م ةاكزلا اونؤيو ةالصلا أومضشو

 اورفك نيذلا نا #© دحاو نيد عومجملا اذه كلدكدساو ندب ءاضعالا عوج نأ انكف

 | مهلاح نايب دعب ىورخالا مهلاخل نايب # منهجران ىف نيكرشملاو باتكلا لغا نم

 صاصتخا بسح باتكلا لهأب مكحلا ضاصتخا مهوتب الثل نيكرشملا ركذو ىويندلا

 دارياو ةمايقلا موناهللا نوريصي مهنا اهبف مهنوك ىنعمو مهم باتكلاىف ةوبنلا دهاوش ةدهاشم

 مهتسيالم ليزتت ىلعاما نآآلا ايف مهناوا ةلاححال اهمنومضم ققحت ناذيالل ةيمسالا ةلجلا
 اهنأالا رانلا نيع ىصاعمللاو رقكلا نم هيف مهام نأ ىلع اماو اهل مهتسبالم ةلزنم اهجوب امل
 ةقيقللا اتروطصب رهظتو ةرخ ألا ةأشنلاىف اهعلختسو ةيضرع ةروصب ةاشنلا هذهىف ترهظ

 قيرطب باذملاراد لوخدىف نييرفلا كارتشاو ربخاىف نكتسملا نم لاح «اهف نيدلاخ ©

 ناولا اماذعو تاكرد منهج ناف ةيفيكلاىف مهاذع توافت ىفانبال مهرفك لجال دولحلا
 مالسلا هيلع دمحم ةوين باتكلا لهاو ةمايقلاو ةوبنلاو عئاضلا نوركسي اوباك نوكرسشملاف

 ىه ىتلا تايانللإ مظعاىف اوكرتشا مهنكل نيكرشملا رفك نم فخا مهرفك ناكف طقف
 لفس ىلا اوراص ةعفرلل ابلط اورفك املو دولخلا وهو تابوةعلا مظعا اوةحتساف رفكلا

 رعقلا ةديعب تناك اذا مانهج رثب لاش رئاه ملظم قيم عضوم ىف ران مهج ناف نيلفاسلا
 ءادعبلا # كئلوا ظ هعونىف مهك ارتشا بجوبال باذعلا نم سنجلا اذهىف مهك ارتشاو

 مدعل دعب مهدجوا ىأ مأر هيلا ذل قلخلا عسي ةيرللا « ةيربلا رش ماو نوروكذملا
 دش 0 هوب دج جب جب: سب وسع ب سس رع حمس 7261227 جس هووص وج عمت عت مج وعسل رت 257722: ص ع صم موو حت صح ع تك



 © 1 ةح نوكالثلا ها
 27 0 دل تطل جو طعس ترا عج تع ع نتج تحت تاتا .٠ : تكا - ع طل و ع ع ست 2300 ا ا ا ا وو م هس سس هس عمد

 وه ام اهوحنو ةدابعلانم رومالا هذه هب روءأمللا نوكيف ةدارالا ةلْرْئف- مالا ليزنتل موقتل
 دقف ةعاطلا اهنأ معز نهو لاذم ىا ديعم قيرط هنمو للذتلا ىه ةداععلا نا مث ىهاظلا

 تراص عرشلا ىف نكلو مهوعءاطا امو مانصالاو حيسملاو ةكئالملا اودبع ةعامج نال أطخا

 ىنعملا اذه ةداسعلاو مظعتلا ىف ةياهلاو للذتلا ه>و ىلع هل تيدا هلل ةعاط لكل ا

 نا نكمي مل لثم هل ناك ناف ةيلعفلاو ةيناذلا هتافصص ىف ادحاو نوكي نم الا اهقحتسيال
 اهدحا نشد نه ةدابع لعمل نك ف ديال هنأ انلق ام : تيثف مظعتلا ةياهت هللا فرصي

 يك هللا ةمظع فرعبال هن ال ةداععب تسل ىلا ةالص نا ىلق كلذأو“ ما ءاظعتلا ةياق

 ذوهلا لعفف هب عل 0 امهينانو لفاغلا لهاجلا همكح ىفو ملظنتلا ةياق هلعف

 ل نكي كي ل اذاف هب روماغ وع ه "ال مظعتلا ةياهبب نمضت ناو ةداعب سدل

 هبصمأال هنأ لاحلاو ةدابع صقانلا كعوكر نوكي فيكفرمالا دقفل دوهملا لعفالو مظعتلا

 موسقنا نيلعاج ىا اودبعيل ىف لعافلا نم لاح 6 نيدلا هل نيصلخم إف هيف مظعتالو
 ىاضقو هدئاسفن ضارغا زاو دنشاب هزيك اب داحلاو كرش زا ىنعي نيدلاىف ىلاعت هلل ةصلاخ

 نوكيالو ةدحاو ةيعادل اصلاخ لعفلاب ىنأي نا صالخالاو ٠ شغ ىبو فاص تاوبش
 تسل ةرضملا عفدلوا ةعفنملا باجل ةدايعلااف لعفلا كلذ ىلا ءاعدلاىفريثات ىعاودلا نم اهربغل

 ةيناسفنلا ظوظحلان م هريغو معاحنتلا لدم ةالصلا ىف حاملاب لاغتشالا 2 صالخالا لق نم

 هديبعو نيدواوملاو نيدلاولا ىلا ةاكزلا عفدو ءاير ريغلا لج“ ال ةالصلاىف عوشملا ةدايزو

 ىلاعت هللا ىوسس امعرسلا ديرجم ةيدوبعلا ىف صالخالاف هنع ىهم اذلو ةبرقلا ىنانس هلاماو
 هلل ةنملا نأ ملعتو هيف كفن ىرتالو هللا الا كلمع ىلع علطيال نا صالخالا مهضعب لاقو

 # ءافنح 9 اضوعو ارجا هللانء بلطتالو اهل كقفوو هيداعل كلها ثيح كلذىف كيلع

 لوق ىلع نيصا# ىف ىواملا نهو ددعاو لاح ىذنم نيلاح زوج نه لوف ىلع ىرخا لاح

 ديك أت ىنعملاف وهو مالسسالا ىلا ةغث ازلا دئاقعلا عيمح نع نيلئام ىا كلذ زون مل نم
 لملا فنا لصإو ةكرشلا داقتعا هريك او دسافلا داقتعالا نع لملاوهذا صالخالل

 ىذلا اهقشىف هيمدق رهظ ىلع ىثع ىذلاوه فنحالاف اذطب ريصي ىتح مدقلارهظ بالشاو
 مدقلا لئام ىمسامت ا اذه ىلمف نيميقتسم ءافذح ىنعفل ةماقتسالا نعم فنا 'ىجيو اهرصنخ ىلب

 ةكلهمللو كرابم نوعاطللوروفاك ىشبحللوريصب ىمعالل كلوقك لؤافتلا ليبس ىلع فنحا
 مالسلا هيلع معارإا كيو هللا نادل نحو ححب ى> ان دحين الاخ نأ لاق ةزافم

 بايف ةدمعلا ىهىتلا © ةالصلا اوميهو 9 هسف نتخو جح هنا هءأش نم ناكو اقينح هوكي
 نا داشرالا ىف لاق ةيلاملا تاداءلاىف ساسالا ىهىتلا « ةاكزلا اونؤيو © ةيندبلا تادابعلا

 مح عا ف وهف انتءيرسشىف امديرا ناو ىهاظ م الاف ةاكزلاو ةالصلا نم مهي رمش ىفام امهم ديرا |

 «كلذو اهتامج نم اهىتلا اهءاكحا عيمجم مهل ىما انتمي رش عارتاب ممانا نيباتكلاىفامج |
 نيد ىا # ةميقلا نيد 8 ةاكزلا ءاتباو ةالصلا ةماقاو صالخالاب هللا ةدابع نم ركّذاه ىا |

 ةدكو هتفس ىلا ”ىشلا ةفاضا امناف هتفص ىلا 'ىشلا ةفاضا مزليالثل فوصوملاردق ةميقلا ةلملا

 ( ةفاضا )



 ةقاثقلا# هوو <: 1 5

 | هي افحص » ىرخا ةفص و ولتب ه ىلاعت هّنم ن6 لوسر ىاو لودر اا ةبفاضالا"ةللاتفلا

 | لطابلا نم ةهزنم ىا ©« ةرهطم 8 قاروالا نم هلحمو بوتكملا فرظ ىهو ةفيحص عمج
 | ( ىفشاكلا لاقو ) نيرهطملا ريغ همي نا نمو هفاخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هينأبال
 ' ةيزاحم سيطارقلا ىهو فحصلا ىلا ةوالتلا ةيسنو ٠ ناب+و بذكزا هزيك اب ىاهفبح
 | فحصل اقدصم نا ءرقلاوه ىذلا هولتبام ناكامل هنأ دارملاو لولحلا ةقالعب اهف امعزاجم هوا

 ْ ل نيلوالا فخ هنءاك هولتم راص ماكحالاو عث ارمغلا ىلوصاىف اهل اًناطم نيلوالا

 عماج 5 اب مظعت ىارب تفك فد ارث ارق (ىنشاكلا لاق) ازاحم فصلا مساب هنع ربعف

 ضعب ىلع اهضعإ فدا اهن ال فدصلا تيمسو ىناعملا نيعيىف لاق تسف# عيمج رارسا

 ةقطان ةميقتسم ةبوتكمروما فحصلا كلتىف ىا فحصل ةفص # ةميق بتك اهف#© عضو ىا

 ظعاومو ٠ ماكحا ىنعي تسردو تسار ىاهشوت اهفيح نارد ةيسرافلابو باوصلاو قحلاب
 ةمدقتملا هللا يعكر هر عم نا ءرقلا ناف هللا بتك_ ىناعم نم ةنفام ىلا ةزاشآ تاَدَرفل آو

 5 عملا دعب باتكلا لهادارفاودعولانم هيلع اوناكامع كباتكلا اونوا نيذلاقرفتامو#

 ركذلاباوصخف ىلوا كلذب مهريغناكمهمللع عما وق رفتال مهمنأو مهلاح ةعانش ىلع ةلال دال نيك رنشملا نيب و
 ءانثتسا # ةنيللا مهتءاج امدعب نمالا © لهاحلا راكنا نم عنشاو حبقا ملاعلا دوحج نال

 ةححلا مه ءاجام نمالا تاقوالا نم تقو ىف اوفر امو ىا تاقوالا ما نه غرفم

 ببرال ةيلج ةلالد مماتك ىف درعوملا وه مالسلا هيلع هللا لوسر نأ ىلع ةلادلا ةتتاولا
 مهنا لاحلاو ىا اولعفام حبق ةياغل ةديفم ةيلاح ةلمح 46 هللا اودعيلالا اوما امو اهف

 للا دعو هللا ودمر نإ” لخسالالا روكا نم ذل ات نر

 هنأ الا ضرغلاب اللعم نكي مل ناو ىلاعت هلءف نأ ىنمإ ةحاصملاو ةمكحلا مال ةقنقحلا ىف

 اهدبشت لعفلا ىلع ةئرتملا ةمكحلا ىف ضرغلا مال لمعتسلام اريثكو للاصملاو مكحلاب ايغم

 مهتك ىف اب نيرومأم موك ةلع رصح ىفو دوجولا بسح لعفلا ىلع اهينرت ىف اهب اهل
 هومظعيو هل اوالذّب نا لج“ الالا اوسما اب اوما اهو لق ثح ؛صالخالاب هللا ةداع نم

 مهكلامو مه.رل للذتلا ىوسرخآ أيش هبا وفلكام لاثتما ىف اوبلطيالو مظءتلاو للذتلا ةياغ

 توام داش ]ندب هللا لها هيلا عادات 6 لل دن دال
 كنا لجر ال لب راثلا باذع نم ةاحنلاو دعلا ىلا وا ةنلا اون ىلا ةمضفم انوكل |

 ضحمل تيجو ةدابعلاب كرما مث ةتبلا باتعالو باو نيدلاف لصحم ملولو بر وهودبع |
 اقتل ور ناودلل مهاد نم نأ ىلإ ءراشأ اضيا هقو ةكلالاو هضدنإلا نهتم ةيككتلا

 | وه ةدايعلا نم ىلصالا دوصقلماف ةطساو قحلاو باةعلاو ياولا وه ةقيقحلاىف دوعملاف |

 فورءملل نافرعلابو دوعملل ةدانعلاب كيلعف فورعملا نافرءلا نم ةياغلا اذكو دويعملا |

 ىلاعت هللاربغ اش ظالم ناو كايآو
 تسوا م تمدخترجاو دم تسد ٠.0 توا :مو* قامداعتم ناو اق_كاع

 تدرا لاةيف ةدارالا ةلص ىف دازت اك ةدياز هللا اودع مال لمحت نأ رهظالا مهضعب لاقو |



 © دك 75ج نوثالثلا ءزجلا

 لك علطت ثيداحالا ضعب ءاجام ىلع اهتاف ناطيشلا ىنرق نيب ةليلا هذهىف علطتال امن ”الوا
 رورسغىف ديزيل اهعولط نييزتو اهعاعش ثيىف ناطيشلا ديزبو ناطيشلا ىنرق نيب موب
 رونلا اًماو ةليالا كلت حلملا ءاملا بذعي هنأ قيسدقو نيدجاسلا نيعاف ندحيو نبرفاكلا

 ردقلا هل اهاونا حتت ندع ةتجرونوا ةكئالملا ةحنجا رون وهف ردقلا ةللل ىرب ىذلا

 قلخلا ىرب ىتح مهرارسا نع بجمحلا هللا مفر نيفراعلا رارسا رونوا دهللا ءاول رونوا ش0

 توكلملا فاشكتا نع ةرابع اهقيقح ناف ردقلا ةليل ةَقيتْ بسانلا وهو اهعامشو اهءاض |

 ًارقنم ثيدحلاىو ىفاظلا ىلا هم نسكمنا توكلملا رون نطالا روثت اًواف فراعلا بقل |

 ردقلا ةلل ىحاو ناضمر ماص نم باو" ىطعا ردقلا ةزوس |

 ا داثلا 11 الاون قالا دل نس نركب دستلانل هز 1ك |

 فلأو ةئامو ةريشع عبس ةنسنم نيعيبرلا ىناث نم نب رشعلاو

 © ةيكم تايآ عستوا نامت ةيربلاو ةنبيلاو ةمايقلا ةروس ريسفت ©

 ه4 محرلا نحرلا هللا مسب ظ-
 احل العف ةلصلا داربإو ىراصتلاو دوهلا ىا « باتكلا لها نم اورفك نيذلا نكي مل
 ىح ضيعبتالال نييبتللنءو مانصالا ةدبع ىا نيك رشملاوإف ميئاببنادعب ثداح مهر فكنأ
 باتكلا لها نيسنج اوناك رافكلا نأ كلذو نبرفاك نيكرشملا'ضعب نوكيال نا مزايال

 نيسنجلا هللا رك ذف باتك ىلا نوينيالاوناك يذلا مهو نيكرشملاو ىراصن!اودوهلا قرفك

 لهانم هلوقوهو نيببتلاو ليصفتلاب لامحالا كلذ فدرا مث لاجالا ىلع اورفكن يذلا هلوَش

 ناك ربخ © نيكفنم 8 مهنم نينئاك ىا اورفكىف واولا نم لاح وهو نيكرشملاو باتكلا
 ا مزعلاو نامزلار خا ىف ثوعبملا لوسرلاب ناعالاو قحلا عاباب ديعولا نم هيلع اوناكامع ىا

 نولوشو نوحتفتسي اوناك ممنأ ىتح هيف بيرالامم باتكلا لهانم دعولا اذهو هزاجتاىلع
 نيكرشملا نم مث ادعال نولوغو نامزلا رخآ ىف ثوعبملا ىبلاب انرصناو انيلع حيتفا مهللا

 نيكرشملا نم اماو مراو داع لتق هعم مكلتقاف انلقام قيدصتب ب رخم ىب' نامز لظا دق

 اودهاش امب هتحصاو دقتعاو باتكلا لها نم كلذ عاش امدعب مهرخأتم نم عقو دق هلملف

 روك ذملا وه له هللا لوسر نع مهنولاسي اوناك مهنأ هب دهشي اك مهفالسا ىلع مهترصن نه
 مظعلاك هماحتلا دعب هليازي 3 يل ل كاكفشناو هتوعت ريغ مج و رغ اوناكو نك

 روك ذا ادعوال نيقرافم اونوكيمل ىا مدعو ةداكو لاكىلا ةراشا هيفو هلصفم نم كفنا اذا |

 اناقيماهناينا اولعجدق اوناكىتلا © ةئيبلا مهتأت ىح » ةزاحما ىلعنيمزام هيلءنيمد اوناكلب
 ريبعتلا و دعولا قالخاو قارتفالاو كاكفنالل اناقبم هولعط قحلاىلع قافنالاو ةملكلا عامجال

 لدب «لوسر# ةحضاولا ة>حلا ةنيبلاو ةياكملاال ىلا لاح رابتعاب عراضملاب اهناينانع

 نيباتكلا ىف دوعوملا كلذ هنوكو هرمماروهظ ةياغب ناذيالل اهم مالسلا هيلع هنعربع ةنيلانع |

 ةيئلا ةمآختلا خخ ”تونسلا ءذافا. النك وما لتتم -ةفتم وه زدتسم قدس 4 مان ق9
 5 _ اسال ساس با اسس ااا

 ظ

0 
0 

 ( ةماخفلاب )



 ىقلتا ةررع ه©# :مو 3>

 فك لبق ناف مهل نذؤيفانيلا لوزتلا ىف نذؤيفذأت بيف نوقاتشيو انيلا نوبغري اوناك مهنأ ىلع
 نوعااطي مهنأ ىور ىصاعملا صفت ىلع نوفشاال انلق نيونذ ةرثكب مهملع عم انيلا وبغري
 ذئنيحف هنوريالفرتسلا ىخرا هيصاعم ىلا اولصو اًذاف ةلصفم ففلكملا ةعاط هيف نوريف حوللا

 تاءاطلا عاونا نم ضرالا ىف نوري مهن "الو حيبقلارتسو لما رهظا نم ناحبس نولوقي
 + تيدقلا ثيدحلا ىفو 5- نيناو اجلا هيلا داومجلا ملاعىف احول املا ءابغا

 لامكل راهظا نيحبسملا 0 بحا نوكيال هس 2-

 نيملاعلا بر ةيرافغل راهظا ةاصعلا نناو نيعيطملا لاح

 نسا زاكعا 5ث ارك ى تسلا طن ادك الجاز ىلا طرب اتش ناكر ا ظل تلا تلفن

 ١ رشواريخ نم ة:سلا كلتىف ردق سما لك لجانه ىا اضيا لزتتب قلعتم # سما لك نم ©

 / مس لبق هللا ماب ىا هللا ىما نم هنوظفحب ىلاعت هلوقك ةكربلاو ريخلا نم سما لكبوا
 كلتبف اماسم تومي هنأ هللا ملع نم ىلع برحلا رادىف ةمحرلا ةيقب لالا كلتىف ليث اريج |

 لعشال تاردقملا .ليق ناف نيملسم نونوعو نوملسي ردقلا هليل مهلع تمسق ىتأا ةمحرلا

 لعل لق رومالا كلت لج“ ال ابف ةكئالملا ليزنت اذ املف ةنسلا مامبىف لب هليللا كلتىف

 لك لجال دحاو لك لزات سّنِل ىما لك لج“ ال مهلزنتو رومالا كلت ذافنا نيعتل مهلزنت

 تالولعملا ىلع للعلا ميسقت مالكلاىف نوكي ىتح رومالا عيمح لج“ال عملا لزني ليما
 ا تدحنرل ىا ةمالسالا صام ىا انا ىمع كْثَم رصح لا ةداف ال ريخطا مده 4 ىم مالس ف

 | لك لب هنم فاك امم كلذ و2و قعاوصلاو حايرلاك تاف لاو روربشلا نم ”ىشالو ءاد اهف

 اف ذفنيالو أوس اف ناطيشلا عيطةسيالو ريخو عضو ةمالس وه اما ةليللا هذهىف لزتيام

 ةغلابملل ةمالسلاب تفصو كلذ عمو اهل فرظ لب ةمالسلا سف تسيل ةليللاو رحاس رحس
 قلعت ىنعي ءاليلاو ةءالسلا نم لك ردقلا ةليل ريغىف ىصَعب هنأ هنم ملعو اهلع اهلامشاىف

 ةميلستلا هتباصا نمو نينمؤملا ىلع ابف نوملسيام ةرثكل مالسالا ىهاموا امه هللا ءاضق

 ةماضتم ةعامح ىا ةكئالملا نم. ةيكبك ىف ردقلا ةليل ليث اربج لزني ثيداىفو هينذ هلرفغ

 تقو ىا 4 0
 أرق نمو ىميم ردص» ماللا حتف علطم ايغملا سنج نم ةياغلا نوكنل فاضملا ردق هءولط

 مكحل ةباف اهنأ ىلع لزش 3 ىتحو نامز مسا ىا عولطلا تقول امما هلعج ماللارسكب

 عولط ىلا جوف دعب اجوف مهلزن: عطقنال نأب مهلزتت سفنلوا عيلزت ىف نيكل ىا لون

 انف ماسي ىا مالس رجفلا عولط ىلا سمشلا بورىغ نم ردقلا ةلل مهضعب لاقو رجفلا
 ماللسإ ةقلعتم حف ءامسلا ىلا نودعصل مث ردفلا عواط تقى نيعيطملا ىلع ةكئالملا

 نأ رال اهل عاعشال امتحيدص سمشلا علطتو ةدرابالو ةراحال ةلللاهنا ردقلا ةليل ةمالع اولاق

 ةكالملا ةرثكد اهعاعش راشتنا اهدوعص عئميف ءامسلا ىلا سمشلا عواطدنع دمصت ةكئالملا
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 وشي ليز هتشوتن رتفد نا حرش ٠ دكت ىناعم مهفلك ٌءولجزا سك سه
 أ لصاو رهش فلأ ىلع تاضف هلام نيبم فانشتسا « اف حورلاو ةكئالملا لزنت »
 | ةروس ىف حورلا ىئمم قبس دقو قالطالل مهلك دارملا نأ ىهاظلاو نيءاتب لزتتت لن
 وه وا ةدحاو ةمقل هل تناك نيضرالاو تاومسلا مقتلاو كلم هنا مهضعب لاقو ألا
 سار لك سأر فلأ هلو ةعباسلا ضرالا موخ ىف هالجر و شرعلا تحن هسأر كلم
 ناسل فاأ مف لك ىفو م فلأ هجو لك ىفو هجو فلأ سأر لك ىفو ايندلا نه مظعا
 ةنل ناسل لكل ديجقلاو ديمحتلاو حببستلا نم عون فلأ ناسل لب هللا حبسي
 ةفاخت ادحس تاومسلا ةكئالم لكر خ حيبستلاب ههاوفا حتف اذاف ىرخالا هلال
 نيمئاصال رفغتسيف ةملالا كالت لزتيف ةيشعو ةودغ هللا حبسي امباو ههاوفا رون مهقرحم نا
 وعاوا رجفلا عواط ىلا اهلك ءاوفالا كلب مالسلا هيلع دم ةما نم تامتاضصلاو

 وه وا ديعلا مونالا مهارتال نيذلا داهزلاك ردقلا ةيلالا ةكئالملا معارتال ةكئالملا نم ةفئاط
 ه مالثسلا هيلع دمع ةما علاطيل ةكئالملا ةقفاوم ىفملزعي همسا هن*ال مالسلا هياع ىسيع
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ترضد- حور كتساروك ذم هللاهمحر اسراي دم هجاوج ريسفردو
 ناكو ثالث نم دكا ضرالاىف قعدب نان هللا ىلع ورا ان ال ثيدحخلاىفو ٠ ريادورف
 ىلع بضغف ةنس نيثالثلا سأر ىف لتق هنع هللا ىضر نيسحلا ن'ال نيثالث تارم رشع ثالثلا
 ىنأب هللا لوسراي لاقف مونلاىف نيملاصلا ضعب ءآردقو نييلع ىلا هب جرعو ضرالا لها

 ققح اوعءارب ملو ىنوظفح ملو نيسحلا اولتق ةنتف هللا معداز لاقف كا نتف ىرتاما حصاو تنا |
 ' وهو ضرالا ىلا ءامم لكن» ةلللا كلتىف حورلاو ةكئالملا لزنت ىنعملاف ردت لكىلعو هيف

 ةليللا كلتىف اولْرمِي نءالف ركذلا سلجم ىلا مايالا رئاسوف تلون اذا ةكئالملا نال رهظالا |
 له* دعاص نمو لزان نف اجوف اجوف نولزني اولق ايندلا ءامسلا ىلاوا ىلوا امأشولع عم
 لخاد نيب سانلا نكل محرسأب كسنلا عضاومو ةبعكلا نولخدي مهنرثك ىلع مهناف جملا
 مقدتن هيو جيردتلاديفملا رت ظفلركذو رحفلا عولط ةياف ىلا تدم ببسلا اذهلو جراخو
 حاورالا نأش نأ ىلع ءامسلا اذكو ضرالا اهلمتحتال ةميظع ة زثك مهل ةكئالملا نأ دوام
 مهضعب لاقو حاورالا مهل لامي ةفيطل ماجا مهل ناك ناو ةكئالملاو ماسجالا نأش ربغ
 اهطسوىف ليث اربج ماقمو هللاالا مهددع ملعيال ةكئالماهفو ىهتنملا ةردس ناكس مهنولزانلا
 بلكلا اهف ىتلا نك امالاو مانصالا توبو سئانكلا نولزانلا ةكئالملا ىا نولخدبالو ْ
 ملل لكاوا بنجوا محر عطاقوا رم نمدهوا رمخ اهف توب ىفو ثئابخلاو ريواصتلاو |

 ٠ ندولآ ناشيوخرب شوخ ىو ةبسرافلاب خمضتلاو كلذريعو نأرفعزلاب خمضتموا رزنخ
 هن "اك تح بطلاب دسجلا خطل خمضتلا سوءاقلاىف لاقو رداصملا جانىف مك ءابلاب ىدعيو '
 زوجمو لزنتب قلعتم رالاو ردقلا ةليال ريمضلاو ةكئاللا ىلع فوطعم حورلا هلوق رطش |

 لوالاو ةكئالمللريمضلاو لت لعاف نم لاحلا عقومىف ةيمسا ةلجج اهف حورلاو نوكي نا
 نافيا وهوا لزنعت قلعتم ءرمأب ىا « مهر نذأب 8 اهفريمض ىلا هجايتحا مدعل هجولا وه

 ( ىلع )
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 صيصختو هقزر هيلع ردق نمو ىلاعت هلوق ىفاك قيضلا ىنمي ردقلاف ةكئالملاب اف قضت
 اهتقيقح ديرتالو اهلك ءايشالا ةيافىف فلالا ركذن برعلا نال ريثكتتنل اما ركذلاب فلالا

 جالجسلا. سل نوتنسش .همسا كرا زبشارزبنر نمارالجو كما ماليا نلعب اما كورال

 ريخ ىه ةليل اوطعاف مهلامعا مهلا ترصاقتو هم نونمؤملا بجعتف رهش فلآ هللاليبس ىف

 رهش فلأ هلادسي ىتح دياع هللاَشال ناك ىضم ايف لجرلا نا لبقو ىزاغلا كلذ ةدم نم

 ىنلا كل لقو داسعلا كثلوا نم نبداع اومس ناب قد>ا اوناك اهوحا نا يل اوطعاف

 خلبام لثم لمعلا نم اوغلسال نا فاخف هتما رامعا رصقتساف ةفاك مثالا رامعا مالسلاهيلع

 ليقو مثالا رثاسا رهش فلا نه اريخ انلعجو ردقلا ةليل هللا هاطعاف رمعلا لوط ىف مهري

 لمعلا هللا لعل رهش ةئامسمح نين رقلا ىذ كلمو رهش ةئامسمح مالسلاهيلع ناوباس كلم ناك

 بلاط ىبا نب ىلع نب نسملا نع ىورو امهكلم نم اريخ اهكردا نمل ةلدللا هذه ىف
 ةيما ىن مانملا ىف مالسل هيلع هب“ ىرا هللا نا ةيواعا صعالا هميلست ىف بتوع نيح لاق هنا

 هتيرذلو هلريخ ىهو ردقلا هلل هللا ءاطعاف كلذل مغاف نوش ىا ةدرقلاوز' هربنم ىلع.نوزني
 اذه سانلا ما نوكلع مهنا هملعاو ةيما ىنب كله ةدم ىهو رهبش فلأ نم هتبب لعالو
 رخا ىدعجلا ناورم لتق ىلا ةعاما ةئس نه ناك نا بغغلا فشك مث نامزلا نم ردقلا

 ةليل توين ىلع ىلاعت هللا مالك لدو نمحرلا حتف ىفاك هنيعب نامزلا نم ردقلا اذه مهكولم
 ىلع نوهمأو ةرموتناكف تعطقا الرق ازاء زرقا لول ناك الكسر زنار ارا ورورق ورأت

 ضعبلا دنع ناضمرب ةصتخم ريغ هدابع ىلع ةهحرو هللا نم الضف ةئس لك ىف ةينا ةيقاب اهنا

 ىت> رهطالا هريس سدق ريك الا خبشلا ةريضحو هللا همحر ةفيح ىبا مامالا لوق وهو
 دنعو لوحلا مت نآب الا هب مكحمال هناف ردقلا ةللب هديع قتعوا هنأ سما قالط دحا قلعوا
 هلها ظّساو هليل ىحاو هرّْرُعم دش ريشملا لخد اذا مالسااهيلع ناكو هب ةصتخم نيزكالا

 رباكالا ضعب نعو ردقلا ةليل مايق ةينب نيتمكر رمشعلا نم ةلبل ىف نولصي نوحلاصلا ناكو
 ثللا ومآ مامالا لاق اهاومو امكرب مرحب مل ةبنلا كلت ىلع تاي مع للا ابرك ما قي

 | طسواو هك ةئام اهطسواو 3ك فلا اعئلك انو ناتمكر ردقلا هلل ةاللح لقا هللاهمحر

 تار ثالث دحا هللاوه لقو .ةرم ءانلزنا انا ةحتافلا دعبب أرغب نأ, ةمكرب لك ىف ةءاَرقلا
 نم داراام مث ىت- موشو ملستلا دعب مالسلاهياع ىبنلا ىلع ىبصيو نيتعكر لك ىلع ملسيو

 لوسرلاهبربخا امو اهردق ةلالجنم هللانيبام امتالص لضف ىف ىنكيو رثكا وا لقا وا ةئام

 ريغب اواصول ةهارك ريغ نم ةزئاج ةعاملاب عوطتلا ةالصو اهمايق ةليضف نم مالسلاهيلع

 ةياقألا حرمش لاق ءاملعلا نم ريثك كلذب حرص ضْئارفاا ىفاك ةماقالاو ناذالا وهو عادت

 فصحللاةللو بئاغرلاو ردقلاوحم اماطم لفاوتلاىف مامالاب ءادتقالا هركبال طيحملا ىفو هريغو
 لوق ىلا تفتلت الف نسح هللا دنع وهف, انسج. نوتمؤملا هأرام ن'الا كلذ و و.نانعش نم
 تاماطلا ةوالحو ةاجانلا قوذ نوفرعيال نينعلا ةلزنع مهناف نينعاطلا نم مهل قاذال نع

 تاقوالا ةل.دفو
 د دس سسعم
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 اي رادق رك ١ كسزدقا كبش لعن لق .٠ قاشنردق بشز ىبوك هج هحاوخ ىأ

 مظعالا هءساو سلا ىف ىطسولا ةالصلاو ةعئإلا موب ىف ةباجالا ةعاس ءافخا ريظنو
 لكلا نع ازورتحل ىصاعملايف هبضغو لكلا ىف اوبغرب ىتح تاماطلا ىف ءاضرو ءامسالا ىف
 لكلا اومظعي ىتح سانلا نيب اهف هلوو

 مادي ىاهدتنا تزور كي هك .٠ مامحو كيكو كشحنكب هد'شروخ
 اهلك هوعدل اهرئاس ىف تاوعدلا نه. باحتسملاو

 0 يد ا 2 دنا ىف © افا ران يع لب اوع

 ريدقتلاما ردقلا ةليلب اهئيمستو تاقوالا ميجحىف طايتحا ىلع فلكملا نوكيل توملا تقوو
 ةكئالملل اهريدَمت راهظا ىا مكح سما لك قرش اهف ىلاعت هلوقل اهف اهتاضقو رومالا
 لمج وهو ريدقتلا ىنعمب ردقلاف ىلذزا ه سفن ريدقتلاف الاو ظوفحلا حوللا ىف اهبتكت ناب

 ّللاىضر سابعنبا نع ةمكحلا تضتقا امسح صوصخم هجوو صوصخم رادقم ىلع 'ىثلا
 اهريغو ةتاما و ءابحاو قزرورطم نم ةنسلا كلت ىف نوكيام لك اهف ردق هللا نا امهنع

 عفديف ةكئالملا نم روهالا تاربدم ىلا همل سف نال ةثيلاوت .ةلبللا هذه لثم ىلا |

 لزالزلاو حايرلاو بورحلا ةخسنو ليئاكم ىلا راطمالاو تاتابنلاو قازرالا ةخسن
 ىلا بئاصملا ةخنو ليفارسا ىلا لامعالا ةخسنو ليث اربج ىلا فسخلاو ىتعاوصلاو

 توملا كلم

 . ىرديالوهو هنافك تحسن دقو ير اع حبصلو ل ا 5

 .٠ ربقلا ةملظ مهداسجا تقهر دفو ٠ مهر مع لوط ىجن رت خوبش نه كو ٠

 ٠ ١ ردقلا ةلبل مهحاورا تضف دقو ٠ اهجوزل اهوْسز سرع نه و .٠

 وهف دبكلا كنم هللا و ة-سوسحلا ةيذغالاو قازرالا ىلع نيمالا وه ليئاكسم نا لاش |
 كنم هلباَهو حاورالاب حابشالا ىذغي ليفارسا كيذكو ندللا عي ءاذغلا ىطعي ىذلا

 هلدبال ثدحم لكو لقعلا كنم هلباشو فراعملاو مولعلاب حاورالا ىذغي ليث ا ربجو غامدلا
 سطعتم اضيا ىسدقلا حورلاو ةيرورضلا مولعلاب لقعلاو فيلأتلاب مسجلا ءاذغف ءا ذَع نم
 ىنعمي ردقلاف ىلايالا رئاس ىلع اهفرشو اهرطخع اماو اذه ةيهلالا مولعلاب الا ىونربالو

 فرشو ردق اذ راص اهف ةعاطلاب ىلا نم نأ ىنعم ىلع لماعلا رابتعاب اما فرشلاو ةلزمملا
 دياز فرشو ردق اهل ةلذلا كلت ىف ةعقاولا ةعاطلا. نأ ىنعم لع لمعلا سمن رابشعاب اماو

 ناسل ىلع ردقوذ باتك اهف لزن هن”ال ردقلا ةلل تبمس هللا همحر قارولا ازكي قا ةزعاو |

 وسد وزشلااذدسا قتبزاعلا انتل اكد امتأ (انب ةيللزو واق" اهيل ةئتاالا ر غلا" ئذ' كيث
 ضرالا نال قيضلا ةليل ىا ردقلا ةليل تيمس هللا همحر ليلقلا لاقو ببسلا اذهل تارم
 راسا اا اا الامتار ووو و ااو ب س كا

 ( ىيضت )
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 | فقك قلك زداجنامو هللذب نمي مةجاخ ةلودع ايات اوباناعل ؛تاضعر رماعا ماو اءلهنأ لم وا
 قيدصتلا ىلع هموصي نأ وهو ةميزعو ةشب ىا اباستحاو اناميا هلوق .ىناطخلا لاق رارسالا

 نكل هماي“ ال لطتسم الو همايصل لقثتسم.الو هلدراك ريغ هسفن ا هباون" ىف ةيغزلاو

 الا نار وا دا جوا نال ىازلل اح دل وذا قلو دل اناق5) ”ياوقلا مظعل همايا لوط منتغي

 مايقلاب دارملاو بيهرتلاو بيغرتلا ىف اذهح اهلطي ىا رابخالا بستحم نالف
 هلوق لبللا مانيق اهب لصاحلا ةالصلا قلطم دارملا مهضعب لاق و حنوازتلا ةالص
 رابكلا نم تفخم:و ميضعب داز و رئاغضلا دارملا لبق هينذ نه مدقتام هلرفغ
 | رئابكلا نم مهظفح نع ةيانك وه رخأت امو هلوق و ةريغص فداصي مل اذا

 لاقو بيةلا حتف ىم-1ا ٍتيغرتلا حرشىف ذك درك عش مجونذ نأ كانمطوا كلذردتل
 ىفاك ردقلا ةليل نم هظخ ذخا دقف ةعامج ىف ءاشعلاو برغملا دهش نم. ببسملا نب ذيعس

 ردقلا ةليل نأ ىلا ةراشا هيفو ريخلا ىف ردقلا ةلذ لثم ردقلا ةلئل داهن نأ مث ىثاوكلا
 ردقالو تادابعلا نم ةءوامم ىلاعت هنئازخ نال نيدباعلل ربش فلأ نه ريخ نيفراغلل
 ناضمر رهش ىف املأ ىلع مهرثكاف اهتقو ىف اوفلتخاو هباحصا و دوبشالو هلها و ءانفللالا

 ناضمر نم رخاوالا.رشعلا ىف اهوسٌعلا مال لاهيلع هلوقل اهراثوا ىف نخاوالا رسشملاىف
 هروتف و متاصلا فعض ةظظم وه ىذلا ريخالا رشعاا ىف تلعج امتاو رو لك ىف اهوباطاف

 بح رتو هللا نأال رولا ىف تاغجو اهك اردا ءاحر ةداعلا ىف ءدج ددحتيل ةدالا ىف

 ةعباسلا اهنا لاوقالا رثكاو ةيدحالا تاذلا ىضتقم وهام ىلع رولا ىف ىلجتو رتولا

 ةرزسلا نا امهنع هللاوضر سابع نبا ثيدح اهدحا كلذ ىلع لدن رابخا و تارامال

 ردقلا ليل اضيا سابع نبا لاقام اهنمو اهنم نورشعلاو ةعباسلا ىه هلوقو ةلك نونالث
 اهمو نرتعتلاو :ةعناشلا :نوكمف تار كالثثءاززخلا!ءدقإو راك تمي وهو ف كا هت

 رهشلا نم ةليل هؤام بذعي رحبلا نا ىالوماي لاف مالع صاعلا ىلا نب نامعل ناك هنا
 اهنالاق نمو ناضمر نم نورشعلاو ةعبا_سلا ىه اذاف ىنملعاف ةملالا كلت تناك اذا لاق

 رهش نم ةلذ نك ىف ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع هلوَش لدتسا ناضمر نم ةريخالا ةلءللا ىه

 ناك اذاف باذعلا اوبجوتسا مهلك رانلا نم قيتع فلأ تينا (ةسينر القلاب اكتعو قاتكسال)

 ىلا روشلا لوا نم قتعا نم ددعب ةليللا كلت ىف هللا قتعا ناضمر زبش نم .ةلبل رخآ
 هلتامنك قارفلا ةلل ةريخالا ةليللاوزكش ةللئهف ركذ هلداو نكىلوالا ةلدلا ن الو ءرخآ

 متركش نُنل هلاعت هلوقك ديزملا عم ركاشلاناف ربصلاو زكشلانيب قرفو ربص ةلبل ىهف دلو
 اهنأ اهنع هللاىضر ةشئاع نعو نيرباصلا عم هللانا ىلاعت هلوقل هللاعم رباصلاو مكتديزال
 وفعلا بحت وفع لنا مهللا ىلوق لاق لوقا اذام اهنقفاو وا مالسلا هيلع ىنلا تلأس تلاق
 مالسلاهيلع لاقام ىلا ةراشا هْيفو ةيفاعلاالا هللاتلأس ام اهتكرداول اضيا اهنعو ىنع فعاف

 اهئافخا ىف رسلا لغلؤ ةرخ لاو ايندلاو نيدلاىف ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسا ىتا مهلا
 اهتقفاومل ءاجر ةريثكلا ىلايالا ءايحاب ريثكلا باوثلل اهديرب . نم ضيرحت

 ( رشاع ١“ نايبلا حور )
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 نيالا 01 هبلزت ناءرقلا ن ال هقرششاو هبديز هن ال هنم فطلا ناسنالا بلق نكلو

 اذا هيزقلل لووتيتل ل يتسع 2+ رقاب ةكفالملا نأ هوي لاوييجال هو يراتحلا ىلا يسلق ىلع
 1 لا تورو هيج ولف زق تلف دج رق مق هيلا لوقا وقل ىريشح نوت
 اوقعصف ةعاسلا مايق ىلع لد هلوزتف هباتك ناءرقلاو ةءايقلا طارشا نم مهدنع ملس و هيلع ظ

 ملكق اذا ىلاعت هللانا رابخالا ضعب ىفو هديعوو هدعو ةريضح و همالكل الالجا و ةنم ةييه

 باذعاابماكتاذاو !ناربعو ناك اينايرس برءلاريغناسل ةيسرافلاب دارو ةيسرافلاب ملكت ةمحرلاب

 مث ردقلا ىنعمبىف ًايسنإو اوقيصف,ناقع هأ اوظ ةيدمحلا ةيبرعلا اوعمس املف ةيبرغلاب ملكت ش
 ن ءرقلا هيف لزنا ىذلا ناضمر روش ىلاءت لاق اك ناضمر رهش ىف هلزنا دقلا همالك ناءرقلا |
 ةكرامم ةليل ىف ءانلزنا نا ىلاعت لاقف اليل ما هيف لزنا ارامن ردن ملو لوالا ناببلا وه اذهو |

 ناسلا وه اذهف ردقلا ةلإ ىف هانلز'ا انا ىلاعت لاقف ىه ةليل ىاردن ملا ىناثلا ناسلا وه اذهو

 صااهف خيتي و مكح سما لكابف قرف ىتلا ةليللا نأ ححصلاف نايبلا ةياغ وه ىذلا ثلاثلا

 دهشيو ردقلا ةليل تيمس اف رومالا ربدقتلو ردقلا ةليل ىع اهلم» ىلا ماكحالا ريبدت و ةنسلا

 لك قرب اهنف لاقف اهفصو مث ةكرابم ةليل ىف ءالزنا انا ةي الا لوا ىف ذا ارك ذ امل ليزتتلا

 ةلبللا هذه ىف صولا اذه ةياالا هه تناكف ردقلا ةلل ىف لزن امنا نا ءزقلاو مكح سها

 ىكللا بلاط ىلا خيشال بولقلا توق ىف ذك ردقلا ةمل ىف .انلزنا انا ىلاعت هلوقل ةئطاوم
 لوزن و تاماركلا رثك ١ نال تاق الل ناءرقلا لازنا ىف ةمكحلاام تلق ناف هرس سدق
 راهنلاو ةحارتسالا لحم اهن“ال ةنإلا نم لبللاو ليللاب نوكي تاومسبلا ىلا ءا رسالاو تاحفنلا
 لاصولاو شارفلاظ> ليالاو قارفلا و سانللا ظح راهنلاو بعتلاو شاعملا هيف ن'ال رالا نم

 باقلاروضح وه دوصقملاو عما هيف ناسنالا بلق نال راهنلا ةدايع نم لضفا لبالا ةدابع و

 نيتقي رطلا نيب اعماج نوكت ىتح ليلا ف مسالاو راهنلا ىف ديحوتلا لمعا نيفراعلا ضعب لاق
 # ردقلاةللام كاردا امو 8 كلنيحانج م.-الاو ديحوتلا نوكيو ةينولخلاو ميجلاب ةينولحلا
 نع ج راخ اهردق ولع نال اهمك رعتال هنلنا از اج دج اي كنلعا ب ىتر ىازو ىا

 هيف لزتا ىذلا تقولل مظعت وهو بويغلا مالعالا امردبالو امرديال قلخلا ةيارد ةرئاد
 تاقوالارئاس ىف اذكو هيف تام نم ربقلالاؤس مفترب هنا تقولا كلذ لئاضف ضعإ نمو
 لاعفالا ىلجت قو دقو اضيا ءدعب لأسيال نأ مركلا ىضتقم مث ديعلا كلذ نمو ةلضافلا
 ةالص بحتسا اذإف نءاشملا نيب ىلوالا ةعمجا ةلل بجر ىف مالسلا هيلع ءايبنالا ديسل
 لبق ءاشعلا دعب ةءاربلا ةالص بحتسا اذإف ناعش فصن ىف تافصلا ىليو ذئتقو بئاغرلا

 اذهناكاملو ”ىحيد مكاهبف ردقلا ةالص بحتسا كلذل و ردقلا ةلل ىف تاذلا ىلحتو رولا

 الم رخ » اهيف ةداسانل اهمايقلا 6# ردقلا ةليا © لاق اكيارقابردعولاب نع ارش

 هسفن ىلع ”ىشأا ليضفت مزايال ىتح ردقلا ةلذ ايف سيل اهمايقو اهءايص نم ىا # رهش

 نونام وثالث ىهو ةدملا كلمت نم ارجا رثك او اردق مظعاو لضفا ىا ليضفتلل انهريخف

 ا هسذ خم مدشام هل رفع اناست>او اناميا ردقلا هلل ماق نم ْث لنا ىفو رهشا ةعنراو هش

 ( امو )
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 ١ ]ما ناتو موانللا بلع ءاتلؤالاو ءاسالا رئاش و مالثللا هيلع هللا لؤدز نع و.ةكئالملا

 ع نامامالا لافو. ناشللاب نكعلاو دلتا “رع ارت هور كم مرككملاةيوسكلا كلاناور ةاقنج
 ذوعا ) أرقا ةدجس ىا ةدجسلا ءذه ىف مالسلا هيلع أرق ىتاشاقلا لاقو اهلعاف باثن هبرق
 ةفصن ىا ( كطخس نه كاضر ذوعا و ) كللعف ن. كللعش ىا ( كياقع ن.٠ كوفعب

 دوحسلاب هءارتقا ىنعم وهو كتاذ نم كاذب ىا ( كنم كب ذوعا و ) كلةفص نم كل

 ةيندم لبق و ةيكم تالا تّسوا سن ردقلا ةروس ريف

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ءاممالاو تافصلا عم تاذلا ىلع ةلالدال وا ةدظعلل نونلا « ردقلا ةليل ىف ءانلزنا انا »
 رضاحن' اكف هيلا ريمضلا عاجراو همساب هحمرصت ماقم موقت هترهش نال ناءرقلل ريمضلاو
 كلملاةطساون نوكي امنا هلوزن نأ عم هبانج ىلا هلازنا دنسا نأب همظعو ناهذالا عيمج ىف

 لصالا رك ذب ىفتك | هلا الا ىونعملا لعافلا ميدقتب رصقلا ةقرط ىلع ليث اربج وهو
 ءانلزنا نحن ىنمم لمالاىف ربخوا أدتبم ءانلزتا انا ريسافتلا ضعب ىف لاق عبتلا رك ذ نع
 هلازتاب انمكح انا ىضاملا ةغيص ىنعم و فيئذتلل ريمضلا لاصتا ريتخاف قرقحتلل نا لخداف
 مل ناءرقلاو ىبفدلا ىف لمعتسي لاز'الا نا مث لزالا ىف ءانردق و هءانيضقو ردقلا ةلل ىف

 ةلمخ نم ةروسلا ءذهو' ةئس نبرشع و ثالث ىف اقرف* امحنم لزنا لب ةدحاو ةلمح لني

 ظوفحلاح وللا نه ردقلا ةلل ىف هدحاو ةإمح هيلزن ليث اربج نأ دارملا نأ هياوجو لزئاام
 ناكمن ءامسلا كلت ىف نيساكلا ةكئالملا ىا ةرفلا ىلع هالماو ايندلا ءامسلا ىف ةزعلا تدب ىلا

 كلت ىف اضيا هريزنت ءادّسا ناكو لاصملا بس ىلع امحنم مالساا هيلع ىنلا ىلع لزم

 لوزتل ظوفحملا حوللا دعب ةيوامسلا تاماقملا فرشا ةزعلا تدب نأ دواصغا هيفو ةللالا

 ىنابزلا ىحولا رقه اه'ال اهتاوخا ىلع ىلوالا ءامسلا لضفن لبق كلذل و هيلا هم نا ءرقلا

 ولو ناكم هزنا ىلع لني امنا ناطلسلا ناف هجو امهنه لكو نيكملاب ناكملا فرشأ لبق و
 نيكمملاب افريش دادزي فيرشلا ناكملاف اهل افرمش كانه هلوزت ىفكل ةخبسم ىلع هلوزت انضرف

 بالا مظعت ىلا ةراشا م ردالاب ناءرقلا لوز“ ىفف دلبلا ةروس ىف قبس اك فيرشلا
 ةيوستلا دعب هيلا ىدهملل اهظعت مادخلا ىديا ىلع ”ىث دعب أيش ايادهلا لخدت اك ىدمحلا

 ظفحال ليست اضيا م ردتلا ىو ةزعلا تيب ىلا ةلجج هلازناب مالسلاامهلع ىدوم نيب و هني

 كلذكةدحاوةلمح ناءرقلا هيلع لزن الول اورفك نيذلالاقو ىلاعت لاق اك هداؤفل تدشتو

 لزني ناك ليث اربج نال ىمدقلا ربخلاو ناءرقلا نامسق لزنملا هللا مالكو كداؤف هبت بشن
 ملو ىنعملاب اهادا ليش ] ربج نال ىنعملاب ةئسلا ةياور زاج انه نمو نا ءرقلاب لزني اك ةنسلاب
 هءزاجتالاو هظفلب دبعتلا كلذ ىف رسلاو ظفالاب اهادا ليث اربح ن'ال ىنعملاب ةءآ رقلا نحت

 فيكف ىنءم'رارسالا نمو اظفل زاجمالانه هيلع ىلدتشي امب هلدب ىنأي نأ دحأ ردشال هناف
 نيمتلااذه بلق ظوذفحلا حوالا نا مث ءانعمو ناءرقلا فرح ماقم هانمم و ريغلا ظفل موس
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 فذح ىلع ةينائملا فحاصملا تعمتجا ٠ انايع ةينابزلا هذخال هيدان امدول مالسلا هيلع لاق

 وعدت_س لصاللا ةبا نيثالثلا بانعاو هبولاخ نبا لاقو هنم ديال صا ءاعدلا ناىف سصماال اب
 نا نالاعديو عدنس نم فحصملا فواولا تطقسف ةنكاس اللا اهتلقثتساف ةنكاسواولا نر بغواولاب
 مهاب نم كتأيناامأيف ةلعلاو | ونما نيذلاداهل هللاناو لملاداو نم ءايلا كلذك ولطابلا هللاحعو
 معو مضلاب ةطرش عجحدرصك طرشلا برعلا مالك ىللدالاىف ةيابزتاو ىبنا ظفالا ىلع طخلا
 سوماقلا ىف كام نوفرعي تامالعب مهسفنا اوملاعا مهن ”ال كلذباومس ةالولا ناوعانم ةفئاط
 اهدرب ىتلا انَقلا ةرعش كيدلا ةيرفعو ةءرفمك ةنبز دحاولاو ةمالعلا كيرحتلاب طرشلاو
 رافكلا نوئبزي مال مفدلا وهو برضلاك حتفلاب نزلا نم نئارهلا دنع .هخوفااي .ىلا
 طرشلا هب ىمس امي اومس ٍباذعلا ةيكئالم نأ ىنمي شطب و ةدشب مهج ىف مموعفدي ىا
 ىلا سمن هن اكو ىنبز دحاولا لبق و مفدلاو فنعلاو رهقلاو شطبلا ىف مع مهل اهبشن
 ءانلا ضيوعتب ةينابز لبق و ىنابز اهلصاو ةزمهلا رسكب ىسن 'اك ةينابز ىلا ريغ مث .نبذلا
 ابا ةرارجلا ةيلالخلا ةيوقلا تايلجتلا ىلا ةراشا هيف و عفدلا ىف ةفلابملل اهف ذح دعب ءايلا نع
 مهجونالذحلا ران ىلا ةيناملظلا ءاوقو ىوهلاوع ىذلا ء.دان لهاو ةرامالا سفنلا لهج
 هليقاع لصتم وهف ندز را هلر>زو روك ذملا ىهانلل عدر دعب عدر 4 الك هه نارمسخلا

 ةاصاع» نع هيلع تناام ىلع مد ىا 4 هعطتال قم اقاطم افقو هيلع فقولا اولعح اذلو |
 بظاو و # دحسا و 8# نيبذكملا عطت الو ىلاعت هلوقك ىئطاخلا بذاكلا يهانلا كلذ
 ىوكير 8 دودحسلا كلذ برو » رتقاو و هءثرتكم ريغ كيالصو كدودحس خلع

 ةك ( دوحسلا ىف ءاطدلا نه اورثك أف دجس اذا هبر ن. دبعلا نوكيام برقا ) ثيدحلا |
 لصاح هير نم ديعلا دوجو برقا ىا ةمان نوكيو ءربخ فذح ًادتلل برقأو, ةيردضمام
 ةثالثلا دنع دوحس لح اذه و ٠ هتفك برق ٌةدجسار نبا تاحواف ردو ٠ هدوجس تقو
 ةلازا ىلا ةراشا دوحسلا نا مث ةينسلاو بوجولاب مهلوق ىف مهلودأ نع مو كلام افالخ

 رود ربك زا درا هدجس هكره ىنعي ( دوحسلا عم ربك ال: ) ثيدحا ىفو ةسايرلا باج
 امون فاضا مالسلا هيلع ميهاربا هان 1 وراسي فاي نايلسلا را ماؤ شبل ماكر ذوي اختك
 لاق كتجاحام اولاقف ةجاح مكيلا ىل نا لاق ميهاربا اي انما ولاق اولك ١ املف ىسوجم ىتام
 افو رعم علص دق لجحرلا اذه نا اواَقف مم اهف اورواشتف ةدحاو ةدحس ىبرا اودحسا
 اومضواملفاعيمح اودحسف ”ىشب كلذ انرضيال انةيلا ىلا انعجر مث هءرل اندجس ولف ارك
 ا ازد ىلع مملح َىَ ىدهح تدهحع ىلا لاهو 59 مهارا كلن ضرالا ىلع ممسؤر

 ا املاؤ مالسالاب محرودص نز مهللا هدا ةيادهلاو قفوتلا اغا 9 هريع ىلع ىلةفاط نو

 ةوالتلا 5 لجعل و ةالصلا 5 ددعس ماسقا هدد سأل و اوماسا دوحسلا نم مهسوؤر اوعفر

 ا هيلا عرضتلا ةدحعسو هناك هللا لال ميظعتلا ةددعسو هر وهشم هدهو ولا ةددحعسو

 د نع ةرداص حصالاىف ةيحشسم هذهو ةاحاذملا ةدحس و هلازكسلا ةدحبسو اًفمظ#او فود
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 قلل ووك 42 اا 5

 / الا مَ ملف مهلع اهأرش نم اينان لاق مت مالسلا هيلع هسلجأف انا لاقو هنع هللاىر دوعسم
 ' ماعي ناك امل هيلع تي مالسلا هيلع ناكو هل نذأ نا ىلا انلاثث مث هنع هللا ىضر دوعسم نبا

 ' ةروسلا ةءارق حتتتفاف ةيعكلا لوح نيعمتجم مهأ رف مهلا لصو هنا مث هنثج رغصو هفعض

 | قر مالسلا هيلع ءآر املق عمدت هنيعو فرصلاف اهامداو هنذا قشف همطلف لهجوب١ ماقف
 | كحضت' لش اربج اب لاقف ارشبتسم اكحاض ءاج لس اريج اذاف امومغم هسأر قرطاو هيلق

 | هلزوكي نا دوعسم نبا سقلا ردب موب نوملسملا رفظ املف ملعيس لاقف دوعسم نبا ىكسو
 هلتقاف قمر هل ناك نم ىحرجلاف سقلاو كحمر ذخ مالسلا هيلع هل لاقف داهلاىف ظح
 هيزوكتنا فاخفروخم عورصم لهجوبا اذاف ىلتقلا علاطيذخلاف نيدهاجلا باون لان كناف |

 ا موطرخلا ىلع همس هلوق اذه» لعلو هئعطف دبعل نم هرحنم ىلع ححرلا عضوف هْذوف ةوق

 لهجوبا هءار املف ةل# هيلع قئراف هفعضل هردص ىلع دعصي نا ردش مل هز>ع فيعامل مث

 هيلع ىلعيالو ولعي مالسالا دوعسم نبا لاقف ابعص قترم تيشرا دقل مغلا ىكيوراي هل لاق

 هيلع هنأ ىورف ىنامت لاحىف هن» ىلا ضغبا دحا نكيمل هنا كيحاص غلب لهجوبا هل لاقف

 | داز دق وهو تنما لاق هناف ىدوم نوعرف ند دكشا ىلوعرف لاق كلذ عمس امل مالسلا

 ىلع ردَهب مل هسأر عطق املف عطقاو دحا هن ال اذه قيسب عطقا دوعسم نبااي لاق مث اوتع

 ليث اربجو مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا هرج لعجو اهف طيخلا لعجو هنذا قشق هلمح

 مكحلا لعاو عوطقم نذالاعم انهه سأرلا نكل نذاب نذادمتاب لوقو كحضإ هيدي نيب

 | بلك لهج ابا نأ اهدحا هوجول عوطقملا سأرلا ىلع وَس مل ىتح افيعض هقلخ امنا هناحبس
 | ديعولا تحلل ثااثلاو نذالاب نذالا صتقبف نذالا قشنل ىناثلاو لمحمالو رحب بلكلاو

 رعش ةيصانلاو خبشلا نبا لاق اهمدقم ىلع سأرلا كلت رجيف ةيصانلاب اعفسنل هلوَس روكذملا
 | لملو سأرلاو هجولا نع انهه اهل ىنك ىلاعت هنا مث ةيصان رعشلا ناكم ىحسي دقو ةبجلا

 ةصان و اهيبطتو ةبصانلا ليجرتب مايخالا ديدش ناك نيمالا ناام عفسلا صيصختى ببنلا
 فادوو اهفصوا ةركن ىهو ةفرعملا نه اهلادبا زاج اماو ةيصانلا نم لدي 0 ةئطاخ ةبذاك

 كلوقىف سلام ةلازجلا نم هيفو اهحاصل اهو ىزاجلا دانسالا ىلع أطخلاو بذكلاب ةيصانلا
 بذكلا نمالك نأ ثيح ىلاالعف أطخلاوالوق بذكلا ىف غلب رفاكلا ناك ”ىطاخ بذاك ةيصان
 هأىف ابذاكو ادمع لسرب مل هنأف هللا ىلع ابذك لهجوبا ناكو هتيسصان نم رهظ ًاطخلاو

 ىنعي ةوعدلا نم 6# عدبلف © ةيذالا عاوناب مالسلا هيلع هل ضرعت امب اًئطاخو هوحنو رحاس

 هبف ىدتن ىذلاسلجلاوهو هونيعيل هسلجو هيدان لها ىا # ه.دان » لهجوبا دئاوخموك

 قاكبللا قيداتالوىىعذال_ ناكلاو سلجملا سفن نأال فاضملا ردقو نوءعمتسحم ىا موقلا

 لفحل ن الا ىصورواشقال ابف نوعمتجم اوناك ةكمب ةودنلا رادو هلها هيف نوكي ىتح ايدان

 لاقف هللا لوسر ظلغاف كبت ملا لاقف ىلصي وهو هللا لوسرب ىم لهجابا نأ ىور ىننلا

 ىا © ةينابزلا ءدنس 8 تازئف هنيعي نم ةرثك ديرب ايدان ىداولا لها رثك ا اناو ىتددهتا
 ةيدانإ هلق لاق ووش امكن رع (بلغي مههدحاوو رانلاىلا ءورحيل باذعلا ةكئالم |



 ههج 7" نوتالثا ءزغا

 ىلوالا ةيطرمشلا ديرحتىف رسلاوهو ةرث ادلا عيسوتل طرشلا زيحىف اب
 ةلكرددبا ءةفك ناكرزي ٠ اذن٠ بجتاالو لوتم بذكم ىهانلاو ىوقتلاب !ىما ىدهلا ىلع ىهملاو ىلصي ادبع ىهني ىذلا تيأرا ىنعملا ىلقو ةيناثلا باوج ىلع هب ةلاحالاو باوجلا نع
 ىلارص ىا دئييي مارت هكنك هيون ىقساف ىا ديعو مهو تسجردنم دعو مه ىرب هللا نا
 ىشيورد دن ىعارت ةكراد شه.درك ءانك دصق تولخرد ىا دنييمار هكزرو صالخا
 ىلاعت ىادخ ىبرك ىدنج دلتفك تدرك ى هةسويبو دوب ءدرك هون ىانكزا دعب |

 مك عفد هلوك هحودند و١ كارلا تانغ كك وفع دن ره ىرا تملك تسال ودع

 مكدج مدركهج كى دبد مرش ناز ٠  ىرذكر د هنكر س ذاوت كمدك ظ
 لاقو ةءاطلا نعوريخلا نع عنمم نمل ديدهتو سانلا عيل ةظع ةب لاو هللا هحر ثيالاوبا لاق
 ةعاط نع ىجن نه لك نكل لهج ىلا قحىف تازن ناو ةي الا هذهو هشاوحىف خبشلا نبا
 تاقوالاو ةبوصغملارادلا ىف ةالصلا نم عنملا هلع مزايالو ديعولا ادهىف لهج ىنا كي رش وهف
 نراقملا فصولا ةءعورشم مدع ناف ةيصعملا وهرو .,ةالصلا ريغ هنع ىهنملا ن'ال ةهوركملا
 امهنيب لاصتالا ةدشل هنأ الا ةالصلا لصا ةيعوررشم ىناتيال هنع ىهني نأ ال اقحتسم هن 2
 ىور تح راكالا ضعب هيف طاتحا لصالا نع ىبذل اهوم فصولا نع ىهنلا نوكت ثيحب
 لا لوسر تيأرام لاقفدسعلا ة[هلبق نولصي اماوقاىلصملاف ونأر هنا هنع ُهللاىضر ىلعنع
 هلوق دبعو ثحت لخدن نأ ىشخا لاقف مهاهنن الأ هل ليقف كلذ لعش ملسو هيلع هللا ىلع
 ةفحو اذخا و اطانتا ةالصلانع ىملاب حرصي ماف ىلد اذا ادبع ىهني ىذلا تيارا ىلاعت
 مهللا عوكرلا نع 2 عفرب نيح ىلصملا لوبا فسوب وبا هللاق ىتح ىل# ا يدالا اذه
 نيعللا ىهانال عدر « الك ىبنلاب حرصي ملو دج.يو دما كلانير لوب لاق ىلرفعا
 مسقلل ةئطوم ماللا 4 هتل مل نا ل تاللا ةدامسإ هسعاو هللا ةدابع نع هين نع هل هوسخو

 ىهش لصالاو توملاللق ماي ملو بيلو .جزتي ملو هيلعوه امج هتيم نكا هللاو ىا رمضملا
 ةففطلا نونلاب نعفسنل هلصا: © ةيصانلاب اعفسنا ف ىهتتاف هما دض ايه هاهمي هان لاقي ءايلاب
 هاف فقولا مكح ىلع فلالاب فحصملا ف بتك نيرغاصلا نم انوكيلو هريظنو ديك أنال
 فاعب لجو 'ىثلا ىلع ضيقلا عفدلاو نب ونتااباهل اميشت فلالاب نوثلا هذه ىلع فقوب

 أ سلسل

 راثلا ىلا هتحسنلو ةتيدانن ةرخ الاف نذخأل ىنءملاو سأرلا مذقم رعش ةيصانلاو ةدشو
 برعلا تناكو ةناهالاو ريقحتلاب راذلا ىلا هورجنو هتيصانس ودخل "ةيئابزلا نّمانل قع

 ءافتك لاو: ناوؤهلاو رهقلا نع ةزابع ةيضانلاب قالا ىناعملا نعىفو ةيصانلا رج نع فنأت |
 هانا ة ناك لا قدقلو روك دلل“ انا ةلسان اذالرملا نأ روهظل ةفاضالا نع دهعلا مالب
 هتيصان نم نيملسملا نكمي ناب ةراشب نوكفردي موب ايندلايف ههجو ىلع هبحس عفسلا اذه نم
 ( ىور ) ردب مون ةتيصان نم هللا 0ك داع اما ىهلا ىلا داع اذا ههجو ىلع هورجم ىتخ
 نا ماقف اولقاثتف شيرق ءاسؤر ىلع اهارش نم مالسلا هيلع لاق نمحرلا ةروس تلزت الل هنا

 تس - 00 ا ىةى

 ( دوعسم )
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 كنايغط ةيقام ذئنبح ىرتسف اك ارتشاوا الالقتسا هرب ىلا ال .ثعبلاو

 لاومأ هدا راكب ةلخ "| حاحا و

 لاك لهادز' تسلامع 5 ىركتاو

 َلاَيعأ نآزأ دعْلو تسرو" بلا لام

 لكل باطخلاو ةرصب ةيؤرلاو بيجعتلل ماهفتسالا #« ىلص اذا ادبع ىهني ىذلا تنأرا# |

 واج ابنك ا نقب لبق عن رك مايل وبا عرا هند اوعدك لعب فلاب ةتايلوط "لزمن
 ناكل نأ لك ءلادادبع دولا راو نعال وانك قار ماع غزت هطول
 نأل شيرق ةافطنم "المىف لاق لهجابا نأ ىور هنم حبقاالو ءالوم ةمدخ ةماقا نع ديعلل
 ةسأر لع عوليدنأ# حو ةالغلا نع ادع ىتةنكعلا قوزهقنع نأط "ال "نست اعل تير

 نا لاقف كلام اولاقف هيبقع ىلع صكتن مث هءا>ف رهظلا ةالص ىهو ةالصلا ىف هارف ارح

 ةحنجالا نيعللارصبا ةكئالملا ةحنجا دارملاو تازنف ةحنجاو الوهوران نم اقدنخل هنيوىنيب

 موضع ةكئالملا هتفطتخال ىنم اندول هدايوذو غن ىذلاو مالسلا هيلع لاقف امادا رسصس ملو

 هيك د ملاع هنأ نومحزب اوناك مهن“ ل 0 ىأب ةيلهاهطلا ىف 2ك لهج وبا ناكو اوضع

 نعا مهللا لوو وعدي مال لا هيلع ناك ريقفلا لوغ ٠ مالسالاف لهج ابا ىمس مث
 شيرقدعسارمهس نا ىلع لد هنع هللا ىضر رمعب هللا هنعا املف رمءيوا لهج ىبإب مالسالا

 قريخيا كانط ةّيلق» ةيقز كتارا طا راع س اباويوس ىلقعنال اذان لديرق علا لجلب نزرك
 هللا ةدابع نم هنع ىهني اهف « ىدهلا ىلع ناك نا 8# لوالا لودفملا وهو ىهانلا كلذ '

 ةلمخلا هذهو ءدقتعي اك نانوالا ةدابعنم هب ىمأي ايف ىوقتلابسما ىا # ىوقتلاب سعاوا
 ىتاثلالوعفملا ناف ىتاثلالوعفادسم تدس ىر هللانأب ع ملا وهو فوذحلا امباوجنةيطرشلا
 باوجم هنع ءافتكا ةيطرشلاءذه بوج فذح امباو ةيمقو' ةماهفتسا ةلجالانوكيالتيأر“ال
 نماوا ىدهلا,ىنع“ناك ناوهو. لوالا,طرسشلل لياقم ىلوتوب بدك نا. هلوق نال. ةيطرتشلا

 سمالاو ىلاعت هتدارع نع ىهنلاىف سدل هنا ةروريض ىهانلاب مكه ةقيقحلاىف ةيأالاو ىوقتلاب

 ىا # ىلونو بذك نا ىهانلا كلذ ىنربخا «تيأرا# ةتبلا ىده ىلع مانصالا ةدايسب

 | ىلوتلاو بيذكتلاو ىمالا مظنو نم لوقن م باوصلا نع اضرعم قحلل ابذكم ناك نا

 ثيح نف ةروكذملا لاعفالا سفن! راستعاب ]نشل ههدعو عوقولا نيب ددرتملا طرشلا كلسيف

 اهمنوك ىع ىتلا اهفاصوا رابتعاب لب الصا ددرتلا زيحىف رسل كلذ ناف لعافلانع اهزودص

 ىا ةيناثلا ةيطرشلل باوج « ىرب هللا نأب ملعب مآ » الون ابدكتورئوتتلابزالجا

 ىرب هللا نأ ىهانلا كلذ ملعدق ىا لعفام ىلع ًارتجا ى 5 ام هب راجف هلاو>ا هلع علطي

 باوجلاب:ةنورقم ةلقتسم ةيطربدب ىلوثتلاو بيذكتلا درفا اماو زدصام, هنم ردص تفيكف

 ناذيالل ناك ىلع امهفطعب لوالا طرششلا كل_-ىف امهمظنب ملو فنأتسم رابختساب ةردصم

 لوالا مسقاااماو باوا هب قطني ىذلا ديعولا عابتتسابو نعالا| سفن ىف عوقولاب امهلالقتساب |



 ه<©© 4071 #5> نوثالثلا ءزجلا

 نيب ةبسانملا هجو مهضعي لاق بات نه ىلع بونا باوتلا انا ماقلا بتك ام لواو ةدايقلا

 هللاف امله هنوك اهالعاو ةقلع هنوك نآسنالا بتارم ىندا نأ ملقلا م عت زو قلعلا نم قلخلا

 ماعلا ملعت وهو اهالعا ىلا ةقلعلا ىهو بتارملا ىندا نم هلق ناسنالا ىلع نتما ىلاعت

 1 راشملا ىحلا ىلوالا ىلحنلا هقلع نم هقلِخ ةيقيقحلا هروص ىلع ناسنالا قلخ ىذلا هللا مث

 ةقلعرةبتاذلا ةحلا ,تراصق ىلخلا تقلختم نفعا نأ تيحطظ اضعرارك تك ةلوع

 وكلا لقيا فاد ءامسالا عيمجب طي عماج وهذا نيمرك الا مرك | وهو ىلا داجمالاب
 نم لامشا لد. # ماعي ملام ناسنالا لع 8 اهريغو قزارلاو ىطعملاو بهاولاو داوطلاك

 ةيفخلاو ةيلجلاو ةيئزجلاو ةيلكلا رومالانم هنودبو هبهملع ىا لوعفملل نيبعت و ماقلاب ملع

 مالسلا هيلع هلاب اف ةيهلالا نملا نم ط]خلاو ملقلا ناك ا ذاف تلق ناف الصأ هلاس رطخ ملام ا

 ىلعالا ملقلا ناك نمو نيلوالا فحص نم ناءرقلا أرق ليقل بتكول هال تلق بتكي مل |
 تاي ابمولعلا ليكشتو موسسرلا رووصت ىلا جاتحمال هرظنمو هفحصم ظوفحلا حوللاو همدخب
 ةعيدب ةراشا هيفو ةيلامسجلا ةل الاب تردص ةيعبربط ةوقو ةينهذ ةعنص طخلا ن'ال ةينامسجلا

 ىف مهلمجانا دم ةما ليجتالاىف احبس مهفصو نويئاحورلا ,مه 9 يب هتما نأ ىلا |
 لامكل مهول مالسلا هيلع هعئا رش نوظفحي اوناكل طوطخلا ممر نكي ملول مهرودس

 قبسيمل ناو هنايفطب هيلع هللا ةمعنب رفك نمل عدر « الك ل مهتادادعتسا روهظ و مهتوق |

 ىنمع هنأ ال ملعي ملام ىلع فقوب ىدنواجلا لاقو هيلع فقويف رجزلا ىف ةغلابملل ءركذ
 ريكتسي و دحلا زوا# ىا « ىتطيل ناسنالا نا 8 هيلع فقولا ةمالع عضو اذلو اح

 لقُح قا ف: لو ةزوسلا رخآ ىلا اذه نا ىلق هنع عودرملاو عودرملل ناب هبر ىلع

 هسقن ملعو ىارإنثإالا قفطنإىا هل1ونفم « ىنغتسا هار نأ 8# سصاظلا وهو نامز دعب

 هللاىوضر دوعسم نبا لاق ةيوب رلاىعدا نوعرف لثمو هباحصاو لهجىبا لثءرصإا وا اينغتسم
 هللا رف دا ريفململابلاطاما نايوتسيالو:ايندلاٍتلاطو ملعلا بلاط ناعبشيال ناموهنم: هنع
 رادم نأب ناذبالل ءانغتسالا هسفنل هتيؤرب هنارفط ليلعتو نايفطلا ىف دادزيف ايندلا بلاط اماو

 لعج اف ىنط ىنغتسا نم نأ معزنا مالسلا هيلع هللا لو -رللاق لهج ايإ نأ ىور دسافلاهمعز هن امغط ظ
 ليربج لزنف كنيد عب و اليد عمذف ىتطنف انه دخت انلعل اهذ وب ةضف ةكم لاج انل |

 هللالوسر فكقف ةدئاملا باكتاب انلعفام مهءانلعف اونمْؤي مل نا مث كلذ انلعف تمد نا لاقف
 ةمذه ىلع اهرخاو ملعلا حدم ىلع لد ةروسلا هذه لواو ةمحرو مهماع ءاَها ءامدلا نع

 لوش مالسلا هيلع ناكو اندلا و لاملانع ارفنءو نيدلاو ماعلا ىف ايغسم كلذب ىئك و لاملا
 هسا ىأر اذا نا_فالانأ ىلا ةراشا هيفو ىسشب رقفو ىنطي ىنَع نم كب ذوعا ىنا مهللا

 ةيهلالا ءاممالاو تافدلا كلت نأ نظي وو هسفنل اهنعدب هتامما و هير تاقص ضعي رهظم

 اهكلام”َنَع ىنتسيف,اهالامكب و اهب: تحشيف اهكلام. وهو :هلشللع ةغااب ةمكحم. هيف !.ةعدوملا

 ردصم ىعجرلا 5 ىعجرلا كيز ىلا نا © هئرابو هقلاخ ىلع ام لدتسل هيف اهعدوا ىذلا

 توملاب لكلا عوجر نانالا اهما كرما كلام ىلا نا ىا ثبأتال فلالاو عوجرلا ىنعع

 ( ثعبلاو )



 قلعلا ةرو- هه© 17+ دج
3 
 وح
 ةمدقم كلذ ىف مدق ىلاعت هندكل هنم كلذ اولبق نأ اوبال هلكيرشال ىذلا كبر مساب ارقا
 ةقلعلا نم اوةلخ نبذلا مه مهما مهل لو نأ هلوسر سعا ثيح هب فارتعالا ىلا مهنحتت

 كلذ اوفيمضي نا مهتكمي الف لعاف نم لعفال دبال مهل لوس نأ مث هراكنا مههنكمب الو

 اًمحتسءاهلا نوكي فنك أيش قلخم مل نمو ةقلاخلا ىلع ةفوقوم ةيهلالا نءال نانوالانود
 ريرقتل ةرصللا ىلا هللا همحر ةفدش وبا هثعب اا رفز نأ ينام ةّشرطلا هذه نمو ةدابعلل
 هريخاو ة فتح ىلا ىلا عجرف هيلا اوتقتملا لو هوعنم ةفينت ابا رك ذو مهلا لصوف مهف هبهذم

 نكماذاف ىو ىلوق ركذاف رخال وق انهه كلذ دعب.لق مث اهفعض نيب مث مهنمتا ليواقا
 # ارقا » هودر_ الف هنواسحتسي ذككح مهلا ةفدذح ىلا لوق اذه لقف مهلق ىف كلذ

 هلوقنم هبقعي امل ادّيهمتو باجمل اذيك أت ةءار قلاب الا ةمالع رزكو هب تضاام: لعفا ىإ

 فقولا ةمالع ىديواحساا عج اذلو هوناخأ مالك هناف خا 7 مرك الا كيررو و ىلاعت

 نا ديرب ىراَه اناام هلوش رذعلا نم مالسلا هيلع هيام ةحازال دراو قاخ ىلع زئاحلا

 ههنا ناد هما لعلاج “لنا تلا ضيآزا وكلا لطف قفار اول لاو ماكل » ا بنك ةء|اوغلا]

 احدم بلطي الو ضرمغن الب مشي هاف ميرك لك ىلع مركلاىف دئازلا ىا مرك الا وهو
 نكالا أر ا قاكشا هل دكا ندكا اغا 2 لك ازاةلضنااو ةطذللا نم اصلختوا اباونوا

 كملعي ملتلاو ةباتكلا ةطساوب 'ىراقلا ماع امكف هريغال ملقلا ةطساوب ملعام ماع ىا

 هقو عطش 0 صخب و ماه هياكل ههتكلام ملقلاو ملقلاب طا ماع مهصعل لاق و امهودب

 ةباتكسلاو ديسصص ملعلا لبق كلذل و ماقلاب ةباتكلاو طخلا ماع ميلعتي ناسنالا ىلع نانتما

 لبق و هدق

 .ه هادي كعك .صهدلا قسو © ىلسس الا بتاك نم امو ء

 د لمار .نا ةماقلاا ق٠ دلرشلا 009“ 7-4 كار كوكا كت ل“

 لوا وه ىذلا ىلعالا ملقلا ىلا ةراشا هيف و اسدلاو نيدلا روما تماقتساام ماقلا الولو

 مولعلا نم ملعي ملام «طساوب باقلا ملع هللا ناف مالسلا هيلع ىوبنلا حورلا وهو دوحو»
 مدا اهلك بتكَلاو ىايرسلاو ىبرعلا باتكلا عضو نم لوا رابحالا بعك لاق ةيليصفتلا

 بتك ام سيردا ج رختساف هخبط مث نيطلا ىف هتك ةنس ةثامت الب هتوم لبق مالسلا هيلع
 نم لوا و مالسلا هيلع سيرداف لمرلا طخ بتك نم لوا اماو حصالا وه اذه و مدا

 هيلع ف- سون سيطارقلا ذا نم لوا و سرفلا كولم ثلاث ثرومهط ةيسرافلاب بتك

 موب نلا_قئاكدوجاك انيمكالول هلل ماقلا هللا قلخام لوا هللا همحر ىطو.سلا لاق مالسلا

 اان 06و ناك رتتملا قل لكلا تفل نأ قارا ةليعاكيم كلل نا خبدلا ناار نش

 | نود ءانثلل قحتسملا انا ىنأب نوره عردتلا اذبف ءوتحمت مهنأت مهماعل نثولا ىلا لمفلا

 /| ةلاسملاف رك ذا و مهلا مجرا نكل غيلبتلا قيرط فرعت مل كلا ةفينح وبا هللاقف كلذب



 ه# 1:7١ 2 نوالثلا ءزجا

 مملاو اميج اقتناع اظبل هنوك نيسلاو نيرادلا ىف تاماركلا عاوتاب نينمؤملا ىلع

 كير مساب ًارقا ىف هايلا تاخد ىشاوكلا ىفو كلم و هكلم ىرثلا تحن ىلا شرعلا نم انعم

 ريركتلا ىلع لدي مل ماطخلا تذخا تلقولو ماطخلاب تذخ'اك ربركتلاو ةمزالملا ىلع لدتل

 ميح رلا نمحر لا هللا مسي ضراالا هج نك كللاريإطهبا :َلؤا ركقاوامللا تنس 'الباتكر قو ماودلاو

 تمادام رانلاب بذعتال ىررذ نأ تملع ن الا ما لاقف مالسلا هيلع ئصلا مدا ىلع ىنعي

 عشرا هع مث رانلانم :اهع هللا» اج قيل ف ماسلا بع مارا ىع تام الع

 ن الا ةكئالملا تلاقف مالسلا هيلع نايس ىلع مث هدونج و نوعرف ام رهقف مالسلا هياع

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزت الو مهماو هلسرل نامالاو ةمحرلا ةءا ىهذ ككلم متدق هللاو

 اهظع احتف تناك ميحرلا نمحرلا هللا مسي هنأو ناملس نم هنا لعلا ةروس ىف قارخاامواةناع

 فاح و لئاسرلا لثاواو رئافدلا روهظو رولا سوؤر ىلع تبتكف نللا لوسر صأق

 نم اباجح اهلئاقن تناكو هيف هلكروبالا 'ىث ىلع نمؤم دبع هيمسيال نا هتزءب ةزعاا بر
 تاومسسلا تعضو ول ئوبنلا:ربخلا ىفو:ةنابز رشع ةعست عقد. افرح ريشع ةمست ىهو رانلا

 ةلمسلا ىنعي املع تحجرل ةفك ىف ةلمسبلاو ةفك ىف نوب امو نهف امو نؤضرالاو

 ىلع هيبنتلاو ىلاعت هنم هيلع ةظئافلا ءامعنلا لوا ريك ذتل ه.برلا فصو « قلخ ىذلا
 ةيملعلا تالامكلا نم اهعشب امو ةاحلا نم هيلع وهام ىلع ناسنالاقلخ ىلع ردق نم نأ

 ةءارقلا ملعت ىلع رداق تالامكلا رئاس نع الضف ةايحلا ةحئار مثت ل ةدام نم ةيلمعلاو
 ةلزنم_لنُخ, قلخت.نوكيف ءاونس قلاخأل هير“ اتسملاو:قلخلا هلئىذلا"ئا منكتملا مالا ىحال

 نم نوكيف 'ىث لك قلخوا هب صتخم قاخ لكنأ ىلع هتلالدل ماقملا مام مت هيو مزاللا

 ىف برعلا تناك و برلا رك ذ ا نمحرلا حتف : ىف لاق و مبمعتلا ىلءةلالدال لوعفملا فذح

 قلخ ىذلا لاقف امف مانصالل ةكرشال ىتلا ةفصلاب ءاج ابابرا مانصالا ىمست ةيلهاملا

 تاقولخلا رئاس نيب نم رك ذلاب ناسنالا قلخل صيصخت لوالا ىلع * ناسنالا قلخ

 نايسلابت اقوللا راس نيب نم ناسنالل دارفا ىناثلا ىلعو ريدتلاو عنصلا ع ا دس هلالقتسال

 دارب نأ ذوجي و ةءارقلاب رومألا وهو ليزنتلا لزأ هيلع و مهفرشا وعنا ماقيل بتاوغ))

 امور ريسفتلا مث ماهمالا موهفملا نع ةديرجحت دصَم و ناسنالا قلخ اضيا لوالا لمفلاب

 وهف ىرج اذا و دماجلا مدلا ىهو ةرمأ و'رمثك ةقلع عمج قلع نم # هترطف مخفتل

 هتلاح نيبام .راهظاب ىلاعت هنردق لاك نايل هيلع سم امب قلعي بطر دماج مد يا حوفساا

 نأ ىلع ءانب ةقلع لق مل ثيح عممبا ظفلب هداربا و نييلا نيابتلا نم ةرخآالاو ىلوالا

 ىف رسلا وه هلمل و ىلاوفلا ةطارمل قارغتسالل هيف فلالا ن'ال "7 قمع الذ الا

 هنم لدا بارتلا و ةفطنلا نوك عم ةيناسنالا ةرطفلا راوطا رئاس نيب نم ركذلاب هصيصخم '

 ملا لوا ناسنالا قلخ ناك امو ةيناسنالا ىلا ةبسنلاب هزم دعبا امهنوكل ةردقلا لاك ىلع

 هتمكحوهملعو هنردق لاكو ىلاعت هدوجو ىلع ةلادلا لئالدلا: موقاو ىلاعت هنم هلعةضئافلا

 | ىفو ةاءرقلا نم ىلاعت هنيك# ىلع هب مالسلا هيلع دهشتسيل الوا كلذب ىلاعت هناذ صو

 ( ىثاوح )
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 ةدملا كلت ىف كلذو تيزلاو كعكلا نم كلذل دوزتيو ارهشو اعبسو انالث ىلانل راغاا كلذ

 | ةيءاونا معو نيهلأتملا رئاس هعبت مث بطملادبع هدج شيرق نم هيف دبعت نم لوا و اهلبقو

 ىصق نب ىزعلادبع نب دسا نب لفون نب ةقرو ناكو اهوحمو لفون' نب ةقرو و ةريغملا نب

 ا

| 
| 

 | اش ناكد ىربعلا باتكلا بتكو بتكلا أرق دق ناكو اهنع هللاىضر ةحيدخ ,م نب

 عبس ةل) تاخد و نيعبرالا سأر ماللا هيلع غلب امل مث هرمع رخاوا ىف ىمحع دق 3

 هللا «#ر ىرصرصلا مامالا لاقاك راغلا ىف وهو كالملا هءاج ناصمر رهش ند ةرشع

 لاق ”ىراَه اناام لاق أرقا لاقف نينثالا مويءرحس كلملا هءاج اهنع هللا ىضر ةشئام تلاق
 ملم هلوق ىلا أرقا لاق مث تارم ثالث هلعف ىنلسرا مث ىترصعو ىنمض ىا ىنطغف ىنذخأف
 رثك | ناءرقلا ماعتىلع ىبصلا برضيال ماعملا نا نيعباتلا نه يرش ىضاقلا هنم ذخاو ملعي

 مس لبجلا نم بناج ىف ناك اذا ىتح رافلا نم مالسلا هيلع جرخف تابرض ثالث نم
 امتدحف هداؤف فجر, ةحمدخ ىلا عجرو ليربج اناو هللا لوسر تنا دم اي لوش انوص

 ىن نوكت نأ وجرال ىلا ءديب ىسفن ىذلاوف تبنا و ىمع نبااي ربا هل تلاقق ىرجاع
 هيف لاقف كلذ هيريخاف ةقرو ىلا تقلطنا مث ةمالا هذه

 .  لسرم دمحاف ااا كثيدح ه٠. ىملعاف ةدخاي اقح كب ناف ء

 ٠ امهعم لاكيم و هينأي ليربجو ٠ لزتمردصلاحرشي ىو هللانم ٠
 ٠ هنيدل !نع زاف نم ه زوط ٠ ىتشلا ىوانفلا هءىتكشيو المضال  ٠

 هلانج ىف ةقرف مهم ناَسرف ٠ م-جلا لالغاب ىرخاو تغلل  .

 كعّرلا نما م52 ناك اهزإة:ءاةيحدتل كيلذك ناك امناو ليربج ىربال ةدم ماللاهيلع ثكمو

 ابا اي نيبو أرقا نيب ىحولا ةرتف ىا ةرتفلا ةدم تناكو دوعلا ىلا قوشتلا هل لصديلو

 ةوعدلا لبق هقدصو مالسلاهيلع هب نمادقو نودحلاب نفد ةرتفلا هذهىف ةقرو ىفوتو رئدملا
 لزت مث رب رح ا بايت هيلعو ةتطا ىف هتبأر دقل مالسلا هيلع لاق اذلو ةلاسرلا ىه ىتلا

 ةدارالا لها نيفراعلا ضعب لاق ةلاسرلا و ةوينلا نيب قرغلا رهظف رذاف مث رثدملا اهلا اي

 مالا يعيب رفات لع الاد 1ارتالا فلل (ةقئاوقال ةباررتقم كورلا ينطلا هلاك

 هل حرششا بر ىسوم لوق نيبو هني قرف هاف كردص كل مرش ملا هريظأو بلط ريع نه

 هللامساب اسيتلم أرقا ىا لعافلا ريمض نه لاحوع رمضع قلعتم « كير مساب 8 ىردص

 محرلا نمحرلا هللا مسب لق ىا ءورقملا ءازجا عي هتنراقم ققحتيل هب اثدتم ىا ىلاعت
 هللاهمحر ىراذبلا مامالا كلذب حريص دقو ةلمسب ريغ نم تلزت كبر مساب ارقا نا ملعف ارقا مث

 ىضغ مسالاب سنالا ناف ءالوع سناو ةءاآرقلا ىف هل ةوق هقلا مسا ركذ نال كلذب هرما
 ىلع ىلاعت هرب مساب ىف ءابلاو نانإلاب ركذلا ىلا .-ىدؤيي ناسللا ركذلاو ىمملاب سنالا ىلا

 ( ىلع )
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 - مهوتب ىتح اريبدتو اعنم نيك اطامكحاب ركذ ام لعف ىذلا سدلأ ىا 6 نيكا1لا مكحاب هللا
 نقتملاوه ماحلاذا اهل نقتم لكنه رومالل اناقتا غلباب كلذ سيلأ ىا ءازجلاو ةداعالا مدع

 نيكاملا مكحا هنوك مدع لاجتسا ثيحو ملعلا لماك ةردقلا مان هنوك همزايو رومالل
 كيذكي نم نيب و كنب مكحم نيضاقلا ىضقاب هللا سيلأ ىنعملا وا ءا زلاو ةداعالا نيعت.|

 مهام مهبلع مكحم هنا و نيبذكملل دبعو ةي الاف ىضق ىا مهب مكح لاَغ لدعلاو قحلاب
 ةالصلا جراخ ىنمي نيدهاشلانم كلذ ىلع اناو ىلب لوس اهأرق اذا مالسلاهيلع ناكو هلها

 انا و ىلب لقيلف نيكاملا مكحاب هللا سيلا أرق نم لاق اضيا كلذب صأيو ىناعملا نيع ىفاك

 مادام نيقيلاو ةيفاعلا نيتلصخ هللا ءاطعا ةروسلا هذه أرق نمو نيدهاشلا نم كلذ ىلع

 اهأرق نم ددعب رجالا نم ىطعيو ايندلا ىف
 ىيعملا هللا نوعب نيتلا ةروس تمن

 ةيكم ةيآ ةرشع عستوا ةريشع نامت قلعلا ةروس ريسفت

 محرلا نمحرلا هللا مس

 نيعي ل ثيحو اعطق ءورقملا 500 ةءا رقلاب ىمالا ناف دمعي كيلا ىحوبام ىا « أرقا ه
 هيف سلفال ما لزتام لوا ةروسلا تناك ءاوس اهتح ىمالاب لصتنام كلذ نوكي نا بجو
 ماعي ملام هلوق ىلا اذه نأ برقالاوال ما روفلا ىلع سمالا لد ءاوس قاطيالام فرلكت
 امنا فالخلاو ةحيحصلا ثيداحالا هيلع تلدام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هيلع لزنام لوا

 مالسلا هيلع هللا لوسر هب ”ئدّسا ام لوا اهنع هللانىضر ةشئاع نع ةروسلا ماك ىف وه
 ةدافبالا اقرا غذا ناك تامل 15 ىلا هب دابلاز دج وب هتماتزك لن مارق نا .هدخ قوتنا وم أ
 عتتتملا ءايض حوضو ىف كشيال اك دحا اف كشيالف ترانا وبيهئايضك ىا حبصلا قلفك
 ةوقلا اهلمحت الف ةلاسرلاب ليريجوه ىذلا كلملا ءاحشالثل ايؤرلاب مالااهيلع ”ىدتسا امناو

 هنوص عامس ىلعالو ةيلصالا هنروص ىلع نكمل ناو كللملا ةيؤر لمتحتال امهنال ةيرشبلا

 قدا/ازوهام:لغ :لعا وبشار ةتنوايؤزلا:ةدمر اتناك رهلا سيل امرء ايؤازلا تتاكتفا يزيح امإاجرغالو

 ىلا ةجالا نا ةيفوصلا َلاَق اذلو لاما ملاع ىلا ايؤرلا ملع نم ربعف كالملا هءاج مْ لخلا

 ةمهلملا سفنلا ىلا كلاسلا لصو اذاو ةماوالاو ةرامالا سفنلا ةينم ىف ىه اما ريبعتلا

 ىلاعتهللا نم امهلمن وكي ذئنيح هن ”الريستلا ىلا هجايت> الق اهاوقتو اهروخط اهمهلأف ىلامق لاقاك

 نوكي ددعلاكلذ ايؤرلا ةدم تناك اذاف مالسلاه يلع لوسرلل ثلملا ”ىحي ةينرك هل ماهلالاةئريف

 روش ىف ةظقبلا ىف هيلا ىحوا مث مالسلا هيلع هدلوه وهو لوالا عمر ربش ىف اهؤا دبا

 ىاارون ىريو دمحاي دمحاي ءادن عمس الخ اذا ةدملا كلت ىف مالسلاهيلع ناكو ناضمر |

 لبج ىف ناكو ةنهكلا ىدانس م نجلا نم اعبان هيدا ىذلا نوكي نا ىتحم ناكو ةظش

 ىلع وهو ريش هللاق ال هللالوسراي ىلا هلوَش هللا لوسر ىدان ىذلا ليلا وهو راغ ءارح

 ىف دعي مالسسلا هيلع ناكو ىرهظ ىلع لتقت نا فاخا ىف هللالوراب ىنع طبها ءرهظ

 سس

 ( كلذ )



 نيتا ةروس <« 1065 3>

 ىاس نييمس تشخزا ىراوبدوح 2 قاح تشاد نهدرد .مرد هتسرود

 تكرإ كن ىزان رازب نداكفا دوب كيريش دعج نينجا م

 ندي كودو تسا هيشبوج موه هك : نفت دباب دشر متاف نيرد

 دوعسم نب هللادبع فححصم ىف درو م نيلفاسيف سنجلا مال لخدن ملو ىتاعملا نيع ىف لاق
 فشك ىفو ةئامزلا لها نم سانلا لك نود ةصاخ نيفرخلا لفسا ىنع هن”ال هنع هللا ىضر

 ليفلادرمكلا خبشلاف لافطالا و ىنهزلاو ىضرملا نم ءافعضلا مه نولفالا رارسالا

 رومأملا « تاحللاصلا اولمعو  اقداصان امبا © !ونما نيذلا الا 9 اعيمح ءالؤه نم

 عملا ىنعم ىف هاف هانددر مث ريمضنم لصتم ءانئت-ا لوالا ىلع وهو اهلع هولا

 هلوق ىنعم ثدللا وبا لاق ىمرهلا نه نيملاص اوناك نيذلا نكن ىا عطقنم ىناثلا ىلعو

 لاط نا ىنوط ثيدحخلاىفو الماع املاع ناك نه لقع بهذبالو ىرخمال ىنعي لا نيذلا الا

 رمعلا لذرا ىلا درب مل نا ءرقلا أرق نم امهنع هللاوضر سابع نبأ نعو هلمع نسحو هرمع

 ل نكل مسا نسا افلا لوح داوهل "نحل رابع الذ ةتاذرككلأ ا ةراوأا ىف * رجا مهلف »

 ةنْطلا ىف نوباشم مهن ال راثلا ىف مهروص ريغيال ىا ليلعتا لوالا ىلع وهو طرشلا

 ىلعو مرهلاو ةخوخشلاب ءالشبالا ىلع مهربصو مهتعاط ىلع عطقنم ريغ © نوم ريع »
 هللا ىلص هللا لوسر نع ريستلا ىفو مهضوهمن فعض ىلع ةدايعلاب مارقلاو قاشملا ةاساقم

 ىور اذك اهقم احح لمعي ناكاسر لك ةلالشكامرفاطؤا ضرم اذا د.علا نا ماسو هيلع

 دعص تام اذا نمؤملا نا لاق هنأ ماللاهيلع ىنلا نع ىور ثلا ىبا ريسفت ىفو مرهلا ىف

 لوقيف ءاهسلا ىلع كدسن ىح انل نذئاق تامدق اثالف كدع نا نالوقبف“ ءامملا ىلا ناككملا
 ةمايقلا موب ىلا هتانسح ابتك ١و هربق ىلا ابهذا نكلو قكئالع ةءاوامع 1 نا هللا

 ك.ذكي اف » قاقشنالا ةروس اند قبساك مهلع هب نوم ريغ ىنعملا نالكب نا ؟زاؤخمو

 لحي اب شفم اوضنسالاو هتنبو هيلا فاضملا فذ مضلا ىلع ىنيم دعب # نيدلاب دعب
 هب ةقطانلا لئالدلا هذه روهظ دعب ءازهطلاب اقطف وا ةلالد دمع اي كيذكي ”ىث ىاف ىا

 ةلادلا ةلا الا :دلازملاو كسلا“ نعا كرات او اولا "كنانثاباشب: كاذكلا' ىلا كبستلاوىا

 ىلع هنطابو ءهاظ لعجو .نيهملا ءاملا نه ىوسلا ناسنالا قلخ نم ناف ةردقلا لا ىلع

 لس نااملا كك م ىئوتطلاو نرمكعللا »نا ىلا "هدالؤلا بتارم ىف هجردو موه نسحا

 ببسي ابذاك ناسنالا اها كالعج اش وا ءازحلاو 'تعنلا الع ودا هناا فعال ,لاقلا]لؤَزآة لا

 قحلل بذكم لكن ال ءازجلاب تبذك اذا يذكت كنا ىنعي ليادلا اذه دعب هراكناو نيدلا

 ىلا لاح نه هليوحمو ايوس. ارمشب هع وسو ةفطن نم نانالا قلخ نأ هلصاحو بذاك وهف

 تت ىف اول او ثعبلا ىلع ل هللا ةردق ىلع ليلد حضوا نم اناصقنو الام لاح

 لسلا ظ..قامنالا اهنا ةليذكت كمال ابنا قاوكم قاراثلل عطاقلا ليلدلا اذه دمي كرطضي



 ”ىجي اذإو تاثيهلا حقا ىلع نطابلاف وهو ىهاظلاىف روصلا نسحا ىلع روصمنم مكف

 | فءضلاو تابشلا دعإل مرهلا وهو رمعلا لذرا ىلا ءانددر ليقو عاونا ىلع معاقص تدسحي ا

 «©# + جه نوئالثلا ءزجلا

  ءاضعالا «ساوحلاب ةلصاملا ةنبلاقلا لامعالا ىلاوايف سانخلا ساوسولا رش لوخدو نيطابشلا
 ه.ماسقالابارردج لكلا ناك اذإف سلا نموعو عوذلا 1 تر نا
 بمتلا ماق لاَ 4 موت نسحأ ىف 8 ناسنالا سنج ىا « نانالا انقلخ دقل »
 قيقا ةي/يىتلا ةيبفمت ميوقتلاو س وماقلاىفاك هتلدع هتموقو ماقتساك لدتعا ىمالا ماقو

 نسم ميوقتلا سف 5 ىضاقلا مكب كب ىحب نعءو ليدعتلاو تلتف هلع نوكي نا

 نسحا ىنوكت مل نااهل لاقف ةرمقم ةليلف هتجوزب الخ هنامز كلم نأ ىح هناف ةروصلا
 كخوبش تفلاخ اولاقف ثنمحال لاق مثك ١ نب ىحيالا ثنحلاب لكلا قفاف اذك تنافرمقلا نم
 نسحاىف ناسنالا انةاخ دا لاق ىلاعت هللاوهوانم ملعاوه نم ىتفا دقلاو ماعلاب ىوتفلا لاقف

 هب صخام ىلا ةرائاوه تادرفملا ىفو هنم نسحا 'ىثالو ءايشالا نسحا ناسنالاف يوم

 ١ لكىلع هنالتسا ىلع لال. ةءاقلا باصتناو مهفلاو لقعلا نم ناو.لا نيب نه ناسنالا

 ث.> ىنعمو هروص ليدل ميوقتلا نم ناكل نسحا ىف 1ك ىعملاو ملاعلا اذه ىفام

 ' ميروص نسحاف مروصو لاق أك لكشلا نسح ءاضعالا بيانتم ةماقلا ىوتسم ىلاعآ هارب
 ةراقلاو ةدارالاو ملعلاوةايحلان.ةبهلالا تافصلاب افصتمهقلخاذكو ربوصت نسحا كروص ىا

 مال_كاهيلع هلوع اهلا راشملا ةيهلالا ةيقيقملا ةروصلا ىه ىتلا مالكلاو ردلاو عمسلاو

 فرع دف هد فىع نم مالسلا هيلع هلوق ىنعم رودي هيلعو هيروص ىلع مدا هللا قاخ

 ءانلعج ىا 6 نيلفاس لفسا ءانددر مث 9 لامكلاو لاّاو لالجلا رهظم ناسنالاف هر

 بجوم ىلع هنايرج مدعل لفاس لكنم لفساو حبق لكنم حبقاوه ىذلا رانلا لهانم

 ءوسب لوح هنالصالاو نييلع ىلعاىف ناكل اهاضتقع لمعولىتلا تافصلانم هيلع ءانةلخام

 خسم نم وه اما ىهاظلا خسم نأال ىنعمو ةرود موقت حبقا ىلا وم نسحا نه هلاح

 لفساو توافتملا ددعتملا لوانتيانه ليضفتلا لعفاو نينمؤملا ةاصع نيلفاسلاب دارملاف نطابلا

 ىافوذحم نأكمل ةفدوا نيلفاس لفسا هنوك لاح هانددر ىا لوعفملا نه لاح اما .نيافاس

 دارفالا ضعب بسحب اذه مث رهظا لوالاو نيافاسلا ةنكما قتلا وحس ناكيسمملا هان دحي

 ةينامسملا تاذللا تاملظىف مهك امهناو ةيم.ولا ةيناورملا تاوهشلارجيىف مهسامغنال ةينادفالا
 ةرهاظلا ةروصلابال ةنطالا ةروصلاب وه امنا راتعالا نأ ىلا ةراشا هيفو ةيعبسلاو ةيناطيشلا

 ىدعس خبشلا لاق اذلو

 تساهوج تروص ىورزا مهرفاكهك ٠ تسار ىالاب هندباب تسار هر

| 
 | ءاريطا وفم ةعلجا ]و اء انسكك (قاوؤرالا ىف ينكتب !: زمن نموك لادن هلومك ةوقلا عب
 4 1 لك ريغتو هرصلو ةعمس لكو هداوس دعل هروُس ضيساو هلا دّتعا دعب

 (هتسرود )

| 



 / فاطت>انم اهلها .هأ هاف باقلا تنب ىلع ةلمتشملا دوجولا ةكمىلا نيهالادللابراشاو ةاجانملا |
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 عفني اهقرو دامرو هجضنو همسد داز اهوتبز ىلع الع الك رانغلا نال راذلا ةرزكل ردملاف

 نبتلا ةروص هج 4. >

 ظ
 ا
"! 
 ا

 مابا بهذيو ةرملا فشكي هاف تيزلاب مكيلع ث.دحلا ىفو اينوتلا ماقم موو الك نيعلا

 نيتلا نا مامالا لق مهلا بهذيو سفنلا بيطيو قلخلا نسحيو ىثغلا عنيو بصعلادشيو
 قروذخانمو ادالوا هللاهقزر هلك ١نءو ةعسوالاملان مانملاىف هلان نفىنغريخ لحر موللاىف
 لق هن ”اك مانملاف تيأو نيريس نبال ضيم لاقو قثولا ةورعلاب كسمتسا مانملاىف نوتيزلا

 | نيتلاب دارملا ىربطلا لاقو ةيبسغالو ةيقرشال هناف نوتيزلا لك لاقف ىئشت نبءاللا لك ىل
 اتيز روطوهو نوتيزلاو نويساق لبج ىمسيو ةيحلاصلا لبج ىنعي قشمد هباع ىذلالبخلا
 نوتبزلاو قشمدب اريثكت بني نيتلا نأ كلذو قرششملا ةهجنم سدقملا تيب ىلي ىذلا للا
 ىدرواملا لاق هر مالسلا هلع ىموم هيلع ىجات ىذلا لبجلا وه «# نيتيسروطو © ايليا
 نينيسو طقف لبج وهف الاو راغلاو راجشالا هيف نوكي نا الاروط هل لام لبج لكس يل
 رجشلاوذ ةينايرسلاب نينيسىنعمو امهلا فيضا كلذلو هيفوه ىذلا عضوملل ناملع ءانيسو
 اهريدكو نيسلا حتف ءائيس قينيس لصا رارسالا فشكىفو ةشيحلا ةغلب كرابم نسحوا
 نيسانلا ىلع مالس تافاصلا ةروسىف لاق اك نونلا تاي الا جان ن'ال نينيس انهه لاق انئاو
 | لاَس نم الا ىا « نيم الادإبلا اذهو  ةروسلا تايا جان ىلع جرخف سايلا وهو

 ١ اهلخدنم ظفحت امنأ اهتتاماو ىلاعت هللا اهفرش ةكموهو نيمأرهف ةناما مملامغب لجرلا نما

 ىنممي اليعف نوكي نا زومو هيلع نءؤيام نيمالا ظفحمب م ىبسو لتقنم امالساو ةياهاج
 تاهاعلاو لث ا وغلا نو.أم هن*ال هنما نم لاصيالاو فذملا ىلع هيف نومأملا ىنعمع لوعفم
 نيءزلادتخاف .تاباوزغل تيئاطاعقاوا نما: ىذ# اوقع اتهام كلامك لات( و ا ارع الراعي زاك
 | رهظامو ةكراملا عاقبلا فرش نع ةنابالا ءايشالا هذه مسقلا ىنعمو انما ةمايقلا مون ثعب

 | دلومو ميهاربارجاهم نوتيزلاو ىبتلا تبق نيملاصلاو ءاسالا نكلاي ةكربلاوريف : نم اهف

 ةكمو مالسلا هيلع ىموم هيف ىدون ىذلا ناكملا روطلاو مالا اءملع اهأشنهو ىسيع
 ردو ٠ هئءبمو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلوهو نيملاءلل ىذه ىه ىذلا تيبلا ناكم

 | كلا هند !ًمولعا ةوه ز مشع ةكميبلق هش ةرحشبت سا مسق تراشا نابزب قءدرأوا قئاقلاوحم

 ءىلع هكىلعم حور نيايس روطو تسلد حايص٠ شحم ىنشور هكديرس ةكرام ةنوتيز ٌةرحشو

 . ناوك ا تاقلعت تافإ موجمزا تسلاماو نها ل< 5 ىنخ نيما دلبو تسا ىلح ىهللا

 اذلو ةفرص ةذل اء *ال ىناسنالا رسلا اهلحم ىتلا ةقبقحلا مولع ىلا نيتلاب راشا ريقفلا لوب
 نيتلا ةارحتش ءرمع نأ امو هلاءفاو هتافكصو هلا تاني! اهتلعتلا لعالا تلطملاب اهنثال تعاند

 | دعب ةئافلا رادلاىف ءاقلل ىنعم الذا الاغ ةق.ةحلا لهارمع اذكف نوتيزلا ىلا ةينلاب ريصق
 | ىلا !نوسيلاب !ؤاتلفتازو + شانلا هذاشرالا نوكلكقأالا#ةيقابلاب ديلا ةوعا قانا غ قا قل اة لوبغك
 / ةعيرشلا يف دبال هن "ال ضحم ميعس تسيل ىهف ةينا_-نالا سفنلا اهلحم ىتلا ةعيرمشلا مولع

 ماقمو ةيهلالا فراعملا لحتوه ىذلا حورلاىلا نينيسروطب راشاو بلاقلاو سغفنلا باعتانم
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 ىلا تددو لئاسم ىبر تلآأس تاياورلا ضعب ىفو ةيندم ةروسلا ىلا ريشي قوسلا اذهو |

 مالسلاهيلع هتلأسم نوكي نا ىضتَمِب اذهو يهاظلا وهو لا تذخما تلقف طق ءايا اهلأس مل
 ةروس ىا اهأرق نم ثيدحلا فو عا ىلاعت هللاو طعن لس هل هللا لوب ناريغنم هسفن دنع نم
 ىنع جرفف مثفم اناو ىنءاج امم 'اكف حرشت ملا

 حاتفلا نوعب حارشنالا ةروس تق

 ةركتب جاتلإلاب ىلإع :ننلا 'ةوؤش نيس

 محزلا نمحرلا هللا مب

 تيزلا هنم رصعي ىذلا نوتيزلا اذهو لكؤي ىذلا نيتلا اذه اه # نوميزلاو نيتلاو ©
 أ ةيبط ةهكاف نينلا ناف ةليلج صاوخم امهصاصتخال امه ماسقالاب راقلا نيب نم هللا امهصخ
 رهطيو للا لاحيو عبطلا نيلي عفنلا ريثك ءاودو مذهلا عميرسس فيطل ءاذغو هللضفال |

 ا ا مصحات رس احلا لا
 اولكهءاوصال لاو هم لك اف نيت ند لس مالسلا هيلع ىئال ىدها هنأ هنع هللا ىذر رذوا |
 امناف اهواكف مجع الب ةنللا ةهك اف نر الاياده تلقل ةنا نم تاز ةهك اف نا تلقولف ْ

 ليزي نيتلا هنع هللا.ىضر,ىضرلا ىموم نب ىلع نعو سرقنلا نم عقنشو ريساولا عطغ
 هتقرافو مالسلا هيلع مدآ ىصعامل مامالا لاق افلا نم ناماوهو رعشلا لواعيو مفلإ ةهكن |
 هلوح ءاظلا تفاطف سشحوتسا نيتلا قروب ازرتم ناكو لزت املو نيتلا قروبرتست هباين |

 اهمدريغو ىنعم ةءالملاو ةروص لاما هللا اهقزرف نيتلا قرو ضعب اهمعطاف اه ىلن [تي
 ديلا امل هحعااب حلاو نو نام ع ار الك كال ىلإ راد نجف اوف كيم

 كسملا نود لاخلا ىلا اهلاح َللاريغف قرولا نم اهمعطاف لوالا را ىلع رخأر هالط يباح |
 هيلا تءاج ىرخالا ةفئاطلاو عمطلا لج“ الال هلجال مدان, ىلا:تءاج .ىلوالا نأ ال كلذو |

 ةمكتطاام تلق ناف مكتحلا ةلئساىفو نطابلا نود ىهاظلا ريغ مرجالف انطاب عمطللو !ىهاس
 ةرحشو ايناث مامكلانم ةرْعلا رهظت مث الوا اهماكىف اهرمب جري راجشالا راس نادف |

 للالاقف نيتلا ةرجشالا هرتسي مل مدان“ ال تلق ماكريغنم ازرايودبي اهرمتودبيام لوانيتا
 لبق ىوءدلا اهنم جرخ راجشالا راسو ىوءدلا لبق ىنعملا كنم جرخا وأ. ةترتس ام دعب
 نيتااناخدو دودلا هنم كله نيتاسبلاف نيتلا بشخدامررئناذا بئاجعلا ةدي رخ ىف لاق ىنعملا
 ىوسس هلنكي مل واو ءاودو ماداو ةهك اف وهف نوتيزلا اماو ٠ ضوعبلاو ىلا هنم برع
 هنرجشوالضف هبىفكل لابجلاك اف ةينهدال عاش ىف هلوصح عم عفانملا ريثك نهدب هصاصتخا
 نوتيزلا ةرحشب هنع هللاوضر لبج نب ذاعميمو ليزتتلا ف ةروهشملا ةكراملا ةرجشلا ى
 ىك اوسوه نونبزلا كاوس مل لوب مالسلا هيلع ىلا تعمس لاقو هب كاتساو اببضق اهنهذخأف
 ءاملانعربصت اهمأ اهصاوخ نمو ةئس فال |ةثالث رمعت نوئيزلا ةرحشو ىلبف نم ءاببءالاكاوسو

 شردت نا ىنشو اهقرو رثنلاو اهلمح ثقلاو ثدسف بنج اهرمت طقل اذاو لخنلاك اليوط

 ( ىف )

 ا
| 
| 
 ا
 ا
 ا
 ا
| 



 حرت ملا .ةروس هي 48 ؟©

 كداؤف رهظ صْها ىلا كدوجو ينذ كنع انمضو و ايدمص هجوو اردحا ةقيقح

 كركذ كالاففرو ىنءلاىقيقحلا اندوجو ءاهو ىلظلا ىروصلا كدوجو ءانف ىلع كءلطن ناب
 ىهتملا كير ىلا نا الوش كنأش ىف دراولا باطخلا عفتسم ىلا انب كئاَشا و انبف كانفاب
 قئاقلا نيبونرملا ةفاك ىهتنم كيلا كلذكف ةهلالا ءاممالا بابرالا عيمج ىهتنم ىا

 ىلع ركشاو ءالبلا ىلع ربصاو ءاضقلاب ضراف لكلا ديس تنك عفرلا كلذبو ةينوكلا
 اياطعلاب ءالتمالا رسسي كردص بارطضا ىلا ىذؤملا اياللاب ءالشالا رسع عم ناف ءامعنلا

 دبع لك عم انتتس ترج اذكه ذا ةتبلا ارمسي رسعلا عم نا كحور نانئمطا ىلا ىضفملا

 تفتات الف سكبلابوا ارسي لكلا ريصي و امي رسصعلا عفترب نأب اليديت انتتسل دج نلو
 تغرق اذاف قاماظ با هناف ملالاو رسعلاىلا الو ىنارون باح هناف رورسلاو رسلا ىلا

 لباق تقو لك دراو ءاطعا بصنم ىف كلفن بصتاق رضاح تقو لك دراو قح ءاطعا نه

 كير ىلاو نيقلا كرنأي نأ ىلا امكاد اذكه نكو الوا تلعفاك ايلاث لمفاف ىنعي ىتا اذا
 تاقوالاىف كيلع ةدراولا ماكحالاو رومالا نم ءريغىلا ال بغراف هلاكو هلامحو هلالجىلا ىا

 دعب ىلا برق نع اطوقةسو برلا نع اباحتحا يرلا َرنَغ ىلا تافتلالاو ةبغرلا ىف نأال

 امهمحر زيزعلا دبع نب رمعو سوواط نعو روضحلاو سنالاو برقلا ريغ مسيال كماقمو

 ةدحاو ةمكر ىف امن ارش اناكف ةدحاو ةروس حرشن ملأو ىحضلانا نالوقب اناك امهنا هللا

 سيلو للا كدجم ملا هلوقل هاشم حرسشت ملا لوا نأ ايار امال ةلمسبلاب امهم نالصفنالو

 احا دعو ىضاو هن لاح نيف امكلا "يدان ذل هيلع ةقاتعا الاخ كل نا :ككذك“

 دمع أ كادمأ أكو جارعم هليل ردو ٠ ناعمتجي فيكف باقلا بيطتو ردصلا حارمشنا

 مهاربا تفاي ىباطع ونازا ىريمغب سه ادنوادخ تفك مالسلا هيلع لوسر مشخمات هاو

 اًردواد "ئدس انور قط ,ناكك ارو ند زدا شكا ندعم ةطنشلاو قل ىدوماب ىداذ تلح از

 ٌعارسار انيك ىوزا مشين دك ىذاد رجلمأ از املس ىديز ماب ىو تلزو ىداد مظع كلم

 تح در نم ركل هدير !.داسإلا تتوسل ردت لخاا و ارو ا مكشرد ار قسع ىداذن 5

 زك ١1د [ 5 دبا ىلا 'كاوذخ ىذا" اؤوازم_ شرا وب هكاا.:نلاو ىدرك ناسا

 | ارةدنب وك نكل هطساو ى مفك نخس ىسوماب اركآو مداد تبحم ارا مداد تلخ ار مهارا

 | ار مصار نام اب ا ىسبيردا زكا وت ىدتد"ةبؤكو لاحت ىب ذكيه نؤذس ونابو ديدن

 ىوتلزو مداد مظع كلم اردواد 1 مديناسر ىندأ وا نيسوق باذ ترضحب ناهسا زا

 | ناملس ركاو مديزعاس تتعافشب ناشنا ن ءانكو مداد تعانق كلم ارث تما مديزّسعاَس

 | مدادنوت زجر بمغيب جيم هكمرشن ءروس ةعاخو مداد مظع نا رقو ىناثم عبس ارث مداد تكلم

 ابوس تالصخ هسبارتو رثوكلاكتيطعاو مد ل تباحا ةرقلاةروس رخآ ردو ىاهاعُدو

 1 ذ كلانمفر و موس كرزو كنءانعضو و ركيد كردص كلحرمشن ملا ىكي مداد لضف نامسا و

 | صالاو ناضمر موصو ةقدصلاو ةالصلاو داهحلاو ةرحهلاو مالسالا مهسا ةينامهث كتيطعاو

 | اهتاخ واحتاف كتلعجو اريذنو اريشب ةفاك سانلا ىلا كتلسراو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ( رشا م٠. نايبلا حور )



 ه«<ه© ؛1 نوثالثلا هزل

 ءاقل دنع ةحرفو راطفالا دنع ةحرف ىا نيتح رف مئاصلل نا كلوقك ةرخ ال باوك

 ةرخآالاو ايندلا ىرسي ايندلا يسع بلغي نل ىا نيرسيرسع بلغ؛نل مالسل هيلع هلوقهءلعو بلا
 دارين المتحيفركنملا اماو اسنجوا اذوهعمناكا وسلوالا نيعىنا د !نوكيديعا !ذاف رءملاناف
 ةفرعم تدرغا اذا: ةفرعملا راشثملا حرتم ىف كلملا نا لاق لوالاب ديرا امل رباغم درف ىناثناب
 سابع نبا لوق ىنعم وهو لسا عم لاف ىلءت هلو: ىف نيرسسعلاك ىلوالا نيع ةيناثلا تناك

 ليلو قع ذاع قيال لس اق ةااوسللا ىتيك دلظ نب ردح ىلع تاهو نأ اميع هقايوشر
 | احر سرافلا عم نا احر سرافلا عم نا انلوق ل :ىالاك ىنمملا اذه لمتحمال امن*ال رظن |
 تقي نك, الل لك: لع لواف تلق ناقد طقلاد ناب نم ؟دخ لب نار .هعم نوكي نأ,
 مخفتاا ىنعم نم ارمي هلوق ىفام نيرسيلاب دصق هن“اك تلق امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق |

 رسي ةدهاجملا رسع عم نا مهضعب لاق ىهتلا ةقيقطاىف نارسي كلذو نيرادلا رسي لوانتيف

 دحاولا رسعلاو طسبلا ريسسي ضيقلا ريسع عمو لاصتالا رسب لاصفنالا ريسع عمو ةدهاشملا

 غيلبتلا نم ىا * تغرف اذاف 8 باتعلا عفرو باجحلا فشك نارسيلاو بادحلا وه
 ةداعلا ىف دهتجاف ىا بعتلا ةكرحم بصنلا *# بصناف 8 ةيويندلا ةمهملا طاصملا نموا
 ةيب الا ةتطبتراةبو.ةيبا الا ءال الا, نم كاندعو و ةفلاسلا معلا ن» كانيلوا ال ازكش لساو

 هللا هءر نسحل لاقو هخلم ىف بصلاف ىحولا ىقات نم تعرف اذاف لاه نا زو#و اهلقاع

 ناعراصتب نياج رب سم احم رش نأ ىوراك ةدابعلا ىف ايصن كغارف لعجاف احب تنك اذا

 ريغ نه اغراف لجرلا دوعقو بضناف ترف اذاف هللالاق امنا اذهب ىماام لاقف غداف رخآو

 | ةلفغلا ءاليتساو-لقعلا ةفاخسوب ىأرلا هفس نميهايندوا هنيدىف .هينعيالاع هلافتشا وا لغش

 لبمعقاالو اءاسد لما قال _ الج !اذراق كدحا ةعول نأ هاك ىلا هنع هللا ىضر رم نعو

 رخآ لمعي هعبلا لمع نم غرف اذاف امتد عورشم لمع ىف نوكي نا ءرمللدب الف هترخا
 هريس سدق ىبرغم نيدموباو ٠ ءامدلاىف بصناف ةالصلا نم تغرف اذاف كاحضلاو ةداتق لاقو
 ةدهاشمىارباردوخ لدنك ب صن ناوكا ٌةدهاشمزاىوش غرافذوج 5 دوما ثنا نا كي ةلكوذ

 داصلا سكب بصناف أرق هنأ ةضفارلا ضعِب نع ىورام عدبلا نمو فادكلاىف لاق ٠ نمحر لامج

 ىذلا بصنلاب !ىما هلءجو اذكه أره نأىصانلل حصا ةضفارال اذهحصولو ةءامالل ايلع بصناف ىا
 'ىشلاىف ةعسلا ةيغرلا لصا # بغراق ف .هدحو 5 كير ىلاو © هتوادعو ىلع ضفب وه |

 هنع بغر لق اذاو هيلع صرحلا ىْصَس هلاو.هيف.بغر ىلق اذاف ةدارالاىف ةعسلا اهدار
 هدارا ةبغر مضيو ايغر عمسكهبف بغر سوماقلاىفو هيف دهزلاو هنع ةبغرلا فرص ىضتقا
 لاؤسلاب يغزاق . ىنعملاو ,ةلأهملاو , ةعارضلا وهوا:لهتبا ةكرحم انغر هيلاو هدري مل هنعو
 تسلوبقم برق هاكردب ونت نخسو ٠ هريغال كفاعسا ىلع رداقلا هناف هريغ لاستالو

 ٠ لوق لحيرد ون تاببط تاوعءدو

 تقل دوصقم هحنا دهدم ادخ . تبسئدود ناكمو ما عم وح

 نع كننينلا باح تشكو كيا قاطع عقرب هردسم كل حرشن ملأ راكرالا ضعب نعو

 ( ةقيقح )



 خرسشت ملا ةروس < ع ة>

 تراثنا ناسح لو هبفو ةماقالاو ناذالاو ةداهشلا ةلكىف هلل مساب همسا نرق ثيح عفر

 دهشيو حولي رووشم هللانه ه متاخ ةويلل هلع سصغا ٠

 دهشا نذؤملا سخلاىف لاقاذا ٠ دهمساولا ىنلاهسا هلالامضو

 ىهسو هلع ةالصلاب نينمؤملا صاو هتكئالمو وه هيلع ىلصو ىلافت هتعاط هتعاط لعجو

 دومرف هرس سدق ىرصملا نولاوذو ه ةفرشملا باقلالا نم كلذ ريغو هللاىو هللالوسر

 دندوع ىن نألوج شرع 'ىلاوح رب مالسلا مهلع ايبنا ممه كتسن أب تراشا ركذ تعفر
 ٠ دركي زاورب مالسلاهيلع ترضح نا تمه ىهاطو

 ةديرر تمارك لابب ونت هكاجلا ٠ تفر ايهنازا سكحيه مهف غرميس
 ةديسر ىاجحم تسيب ىاج هكاحلا ٠ دنا هديسر نا شيوخردش كبره

 نينمؤمللو مالسلاهيلع هلريسعلكريستب ميرك دعو و هليقامل يرق © ارسي رسعلا عم لاف ف ٍْ
 هلبقاع ارسي رسملا عم ناف هلوق قلعت فكك تلق نافذ فاشكلا ىف لاق قارغتسالل ماللاف

 مهنأ همهو ىلا قيس ىتح ةقيضلاو رقفلاب نينمؤملاو هللا لوسر نوريعي نوكرشملا ناك تلق
 مث عنا لئالج نم هيلع هب هللا عنا ام هركذف مهراقتحا و هلها راقتفال مالسالا نع اوبعر

 هفطلو هللا لضفن ةقث ىلع نكف ملا لئالج نم كانلو> ليق هن اكللا رسعلا عم ناف لاق

 رسعلل نراقم هن اك رسبلا ”ىح ةعرس ةياغب راعشا عم راك رسسعلا عم ناف

 نابقاعتب لب ناعمتجمال نيدضلا نال ةبحاصملا ةاداال ةيقاعملا ةلك ركذ ىهاظلاف الاو

 تسادخ مالك هكمنارب داش ٠  تسافق شرسي وج رسعلا عم نا

 ليقاك ةيقيقح ةيعملاف ةصاخلا دنع اماو ةماعلا دنع اذه مهضعب لاقو

 مس رجاخ ركو تسافج كوانرك ٠ تسا تنم ىاج دسر هج هوا ماجر

 اهررك كلذلو بقاعتالو ةنراقم ةيعمال جازتما ةيعم ىهرهطالا رس سدقربكألاخبشلا ةرضح لاق

 قي ل رسيلاىف رسعلا دوجو الولو كالهلا مومعل رسع قبب مل رسعلاف رسيلادوجو الولف
 بضغلا ةمرلا تقبس دقف رسدلا ىلا هلك لوؤي رسعلا نا مث ءايشالا نيت اهدضبو رسي

 مهدادعتسال ةعسونو رباك الا بواقل ءالجو ةلقصم نوكي دق كلذ ناف هللا نم ةيانع كلذو
 | مالسلاهيلعلاق مئالملا ريغ كلذكفرفوا مئالملانم مهظح نأ اكو ةيهلالا ةرضحلا ىلحتل عسنتف
 بحتسا ىنوعدا ىلاعت لاق كلذلو لثمالاف لثالا مث ءايلوالا مث ايبنالا ءالب سانلا دشا

 | ةراشارسبلا ريكسو رسعلا فيرقت ىفو ءامدلاف نيحاملا بحب هللانا مالسلاهيلع لاقو مل

 مهم لوهجت رسيلاو دوهعم مولعم مهاسلا دثع رسعلاف ريسعلا راد اسيئالا نأ ىلا ةفيطل
 رخآ رسيب عوفشم رسملا نأب ةفنأتسم ةدعوا ديك أتلل ريركت © ارسي رسعلا عم ناإ»
 ل ممل 0 ل 1 يصل صدم ا ب وسلم سد دم دس ص ع وس وتم حس ايمن لج تاو هت ص سا



 « 0 9> نونالثلا ءزجأ

 اعماج تنك لب قحلا نع قلخلاب الو قالا نع قحلابال بحتحم مل ىا قحلا نوؤش ىف
 روس هياق ردص حاسشا ىلا ريشي ةمدتلا تاليوأتلا ىفو ايئاغ ارضاح قرفااو عملا نيب
 لامحا و ةلاسرلا ءايضب هرس ردص حارمشتلا و نيلقثلا ةوعد ةطساوب اههومم لمحو ةونثاا

 ةيندالا مولعلاب هقمحم و ةيالولا ةعشاب هرون ردص طاسنا و قافلا لها و رافكلا هراكم

 دقف ىروصلا ردصلا حرش اماو ةينامرلا قئاتمْطاو ةيبابرلا فراعملاو ةهلالا مكحلاو

 ه.ىذلادوسالا مدلا وهو ناط.شأا زمغم جارخإل تسوا سمح نبا وهو ةرمم ارارم عقو

 جارعملا ةل ةرممو ىجولا ءادّسا دنع ةرمو تاعاطلا نع ضرءيو ىصاعملا ىلا باقلا ىل«

 تفاكشب نم فانان هايس ىالاب زا و دادديكت |اسم ليربج جارعم بش هكودما ثيدح رد

 دنتسي نآ نادنازم:قلخ قورع و هيد نوردو هدروا مصز نآ زا قشط ليئاكمو
 تيلكشوأ اؤاع الطتاا ئفط رشا نوادؤ »ا تلقب و .ثفاكمت ةعدازاو]ا نورتباسص لد لِسْرْبِجَو

 رونزا ىعاخم هكتسه ىل#و ديداوا ىاجربو دنتخاس نب نازا ام لدو دندروا ناءاو

 ةنازخ مل ٠ مناي ىدوخ لصافمو قورعرد زونه نا تذلو تحار رثا هجئانح درك رهم
 دبال زخعءاشملا لاقاه نمو ٠ داد ىناتسلدب شديلكو تسب هب شر» ٠ اضق تسدو دود رارسا

 ردصلل نءالا تاحلا نم 5 ثيحح هللاالا هلاال كس ندشمتا ناد وجا ءادَتسا ىف بلاطلل

 تاورشلا عبنم و ناطيشلا ظح ىه ىتلا ةقلعلا هب ضقتنيل هنم رسديالا بناملا ىلعالاب برضيو
 هلالح الا يقر دوسا امد ءاق اعرو اهنه ضقتنيام ماقم رونلا 'ىلتيو رادقم دعب ارادقم ةيئاسفنلا

 ردصلا م ريشنب رك ذلا ماوديف لمكلا تافصنه وهو رك ذلا رانب هنابوذو ديحوتلا ةرارحم

 كنعو لإقثلا كلج كنع انطةسا و انططح.ىا « كرزو كنع انمضو.و ف تلقلا حتقتو
 رخؤملا ىلا قيوشتلاو ةرسملا ليجعت ىلا دصقلل عررصلا لوعفملا ىلع هميدقتو انمضوب قلعتم

 عمسي اك كاكفنالاو ضاقتنالا توص وهو ضيقنلا ىلع لمح ىا «© كرهظ ضّما ىذلا »

 تشيتخاس نارك هكىراب نا ةيسرافلابو لما لق نم ضاقتنالا ىلا ىعادتاا لحرلا نم
 ضي# هلراص ىتح هرسك تادرفملا فو ٠ ندرك نارك ضاقنالا رداصملا جان ىف لاق كارت
 ريسافتلا ضعب ىفو هضيقن عمس ىت> هلا وا الوزهم ىا اضن هلعج ىتح هلقنا سوماقلا ىفو

 هيلع ىذلا لحرلا تيوصت ىنعم نوكي امنا رهظلا لما ضاقنا ناف اديدش الق كيلع لقت

 اهلاحم نع لحرلا ءآزجا ضعب فارحتا ىلا ىضفملا هريثأت و لمخلا لقثب نوكي وهو
 هيلع لقي ناك امم مالسلا هيلع هلاح ه.لثم ىهنا هيف كلذب تو_صلا لوصح و

 عد ارشلاو ماكحالا ليصافتس هتطاحا مدع نموا ةوذدلا لق هلاطرف نم همغيو

 هترفغم دنع هعضو و هفهلت و ةموق نع ندئاعملا مالسا ىلع هكلاهمن نمو

 غلب نأ دعب هرذع ديهمتو عئارشلا ملعتو رخأت امو كلذ نم مدقتام هللاذال رفنيل لقاك
 نم هريهطتو بونذلا نم هتمصع نع ةيانك كرزو كنع انعضوو هلوق لمح دقو غلابو |

 ىلع طق ةرايز هنع رهصي مل نمل ةرايزلا ةقشم كنع انعفر لئاقاا هلوةك نوكف ساندالا |
 ىا اهماكحاو ةوبالا ناونعب * كركذ كلائءفرو # هل هنم ة.ايزلا ءافتنا ىف ةفلاملا ىلدس |

 صؤ10للللللل ااا ]| 1 1 1 1 1 1212 2 000000 © 1 1 ا ا سس سم ا ا تس و سم مس ص سس صم .١
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 د1 سس

 ةسسل رم رولا رك كش الكو سداسلاو ىجحضلاو لص ميحرلا نمحرلا هللا مسل فق

 لص محرلا نمحرلا هللا مسي لص 51 هللالص ىضري فوسل و وهو ةرولا لوأب و

 | ةلعسبلاعطقو ةلمسبلانعو ةيضاملا ةروسلا نع ريبكتلاعطق ىا عملا عطق عباسلاو ىحضلاو
 فق ميحرلا نمحرلا هللا مسي فق ربك ! هللا فق ىضري فوسلو وهو ةيتالا ةروسلا نع

 زوحمال هجو ىقبو كلذ لثم ىلدعلا عم نيو نيكتلا عم هتفص ةعبسلا هذهف ىحضلاو

 | هللا ىضرب فول و وهو اهبلع عطقلا عم ةلمسلاب و ةروسلا رخ ب رييكتلا لصو وهو

 ىجضلاو ”ىدتيي مث ةلمسبلا ىلع تكسي مث عيا ىف لصولاب ميحرلا نمحرلا هللا مسب ربك |
 رخ اب ةلصتم اهنع ةلصفنم لمجت نأ زوجي الف ةروسلا لوال ةلمسبلا نال اءامحا عنتمم اذهف

 اهرجا/ ناك ن إف ةزوليشلا وهب ان ىبيكتا ان لكم هراداع ىراتلا نالرلعاوا مزاهلك درودكلا

 انونم ناك نا و ربك ا هللا بغراف و ربك هللا ثدحف وحن نيتك الل هرسك انك اس
 اياوت وحن اروسكم وا امومضموا احوتفم نوثملا فرحا ناك ءاوس نيتك اسلل اضيا هرسك
 ناو ديف انتقم ثري ادخل ناك زادوا يشم ساو كن تارراخ 51 دل
 هللا سانلاو نيك .١ هللا: طسح اذا هلوق. وا همس امومتكم ناك نا ى.هرسك !روتسكم! ناك

 فذح واوب ةلوصوم ةيانك ءاه ةروسلا رخآ ناك ناو ههشو ربك ! هللازنب الاو ربك ١
 | لوا ىف ىتلا لسولا فلا طقساو ربك ١ هللا هرب ارششو رب 1 ليف ويد هدم اربط

 عطش نا ىفشإ اهنم عضاوملا نكل نمحرلا حتف ىف لكلا اهنع ءانغتسا كلذ عيمج ىف هللا مس

 ربك ١ هللارتي الا وحم لصولا سايقلا ىضتقم ناك نا و ماجالا نم ارذح 00 نع

 نك« ا/امفاز دسجوو

 عبس ةنس روهش نم رخ الا عيبر ربش نم رشع ىناثلا ىف ىدضلا ةروس تمي
 كمل وي ةئام يوت

 ةيندم امهنع هللاىضر سابع نبا دنع و ةيكم تايا ىنامك حرشن ملا ةروس ريسفت

 ل نا هللا مب جم

 هارت شملاح ءزحت ور تسلا طل عيويسلا | غاترلاب لاق هك ,كردسر كل نر رتقني مار

 لكشملا حرشو هنم حورو هللا ةهج نم ةنيكسو ىهلا رونب ردصلا حرش هنمو هتحرشو
 بلقلا ىف روتلا لخد اذا ثيدحلا ىفو ىهنا هيناعم نم ىنحام راهظا و هطسب مالكلا نم

 ىسوم لاق م ةيونرلا رس ظفح و ءالبلا لمتحا ىا حسفنا و بلقلا نراع ىا حرشنا

 | مهجاطو نيداعملا ةهافسب قيضيال ىتح ىباق عسو ىا ىردص ىلح رشا بر مالسلا هيلع
 راكناو مالسلا هيلع هحلاصم و هعفاتم نم حرشلا ناب ناذيالل كلةدايزو مهاذا لمتحم لب

 ىتح ءانحسف و كردص كلانحرش دق لب نم كردص كلانح رش مدع ىا تايثا ىفنلا

 قئالعلاب ةسبالملا كد_ص امه ةدافالاو ةدافتسالا ىتكلم نيب ةداوشلاو بيغلا مله ىوح

 قارغتسالا نع قاةاط اصمم قلعتلا كقاع امو ةيناحورلا.تاكلملاراونا سابتقا نع ةيناممجلا
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 لمكلا روس نم رصنلا ةروس و اهاتناكاذاو فراعملاو مكحلانم امهيف امل ناَتيلاَغ ناتميقي
 راصف ىجولا لوزني احرف لس و هيلع هللا ىلص ريك ىحضلا ةروس تلزت امل و ءايلوالا نم
 تاؤن امل نوبعلا ناسنا ىف لاقو ىثاوكلا ىف مك ربك ١ هللاو هللاالا هلا الوا ريك ١ هللاةنس
 هموق سهاجمال مالسلا هيلع رمتساو ىحولا لوزنب احرغ مالسلا هيلع كك ةرؤك للا: ةوونلا
 كلذ ناكو اضيا مالساا هيلع ربك كلذ دنعف ثدحف كير ةمعنب امأ و لزن ىتح ةوعدلاب
 نب ىبا نعو نآءرقلا رخآ ىلا اهمتخ ىفو اهدعب ىنلا ةروسلا حاتتفا ىف ريبكتلل ايس ْ
 الك ناك هنا و كلذب هلءما دعب مالسلا هبلع ىنلا ىلع كلذك أرق هنأ هنع هللا ىضر 257
 ملا لوا نم ريبكتلا ءادتبا لوا نأ لبق و اذه ربك ١ هللا لاق مث ةفقو فقو ةروس -

 د نم ءؤادتا و ةروسلا يامقل وه اا ككل نا لبق و ىحضلا لوا نمال حرشن

 عمج رخآالاو لوالاىف ريبكتلاب نايتالاو سانلا برب ذوعا لق رخآ ىلا ىحشلا ةروس
 ىرخالا ةياورلاو ةروك لا ةزوسنلا لوا ىف ريكي هناب تءاج ىتلا ةياوزلا نيتباورلا نيب |
 ىحضلا نم ريبكتلا تكرت اذا رخ ال لاق هنا هللاهحر ىبفاشلانع لّقنو نقارحا قى ايكيا |
 مالك ىف نكل مالسلا هيلع كيب ناس نم ةند كت يداي اخبر ةدلامل ءاوادلتاملل ١
 هيلع مكح دانساب ىحطلا ةروس لوزن دنع ريبكشلا ىا كلذ درب ملو ريثك نبا ظفاحلا |

 حصو مئاملع و مآرق ةكم لعا نع رببكشلا مص ندحرلا حتف ىفو فعض الو ةحصب
 نع ةرونأم ةنس وهو مثلا دنع ءارقلا رئاس نع درووو رمح ىباو رفعج ىبا نع اًضيا
 نسحف هلعف نم نكل اهجراخ و ةالصلا ىف نيعباتلاو ةباحصلا نعو مالسلا هيلع ىلا
 حرشت ملا لوا نم هنأ ىورف هيف فلتخاف هزادتبا اما و هيلع جرخ الف هلمش مل نمو
 سانلا ةروس رخآ هءاهنا نأ ىورف هئاهنا ىف اضيا فاتخاو ىحضلا لوا نم هلأر تاكو دق
 ةلبانحلا هبدعتس ملو هللاامهمحر دمحاو ىففاشلا نيمامآلا نع هصن تيب دقو اهلوا ىور و
 هظفل و للا امهر كلام و ةفيتح ىب“ال كلذ ىف صن ىلع علطا ملو ريثك نبا ديغ ةدا نعل
 للا الا هلاال هظفل و ريبكتلا لبق للباهتلا امهمنع ىور و لبنق و ىزبلا ةي'ور ىف ريكا للا
 ىف ريبكتلا ةف-د ىفو نال عتس» ناروهشم ناد.بج ناحيم امهنع ناهجولاو ربك ١ لاو

 هلصوو ةروسلا رخآ نع هعطق لوالا اهجو رمشع ةعبرا نيتروس لك نيب ريثلا نبا ةياؤر |
 لص ربك ١ هللا فق ىضرت فوسلو وهو ةيناالا ةرولا لواب ةلمبلا لصوو ةلعسلاب |

 | ةكشننلاب اهلطواو ةزوذلا رخل نع هئلقأ قاثلازو نحضااو, لص محارلا"نمحّزلا هللا متنب
 أ لص ريك 1 هللا فق ىضرت فولو وهو ةروسلا لواب ءادتسالا مث ةلءسبأا ىلع فقولاو
 لصو و هيلع عطقلاو ةروسلا رخآب هلصو ثااثلاو ىحطلاو فق محرلا نمحرلا هللا مسب
 م>رلا نمحرلا هللا مسإ فق ا هللالص ىضرب فولو وهو ةرو_لا لواب ةلملا
 ىخرب فول و وهو ةلملا نع عطقااو ةرولا رخ اب هلصو ميارلاو.ىحضلاو :لص
 رخآ نع ريبكتلا عطق سماذلاو ىحضلاو فق مي>رلا نمحرلا هللا مب ا ا
 رك افق ىغرإ فول و وهو ةزوسلا لوأب ةلمسبلا لصوؤو ةلمسبلا نعو ةروسلا

 ( فن )



 ىحضلا  ةالؤس هج هو ©

 2 نامردزا كل ءاوكتشاوب نال كلك درد رب ٌةدنهاوخ هن

 مهارا لقو .ةرخ الا ىلا ايداز نولمحم لاؤسلا موقلا ءرسس سدق ندا نب مهاربا لاق
 1 1كيلسل ىلي (ناؤدبنتا 8و مشت كدحلا تاير ىلا: ة ولكي دوجرالا  اديزرز كقايلللا ضجنلا

 تنعي دوقنع مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا ىدها هنع هللاوضر نافع نب نامع نا( ىود و )

 هاطعاف لئاسا داع من ايلاث هللا لوسر ىلا هءدقو مهردب نامع ءارتشا مث هاطعاف لئاس ءاش

 رجا ما نالفاي تنا لئاسا نايضغال لئاسال افطالم مالسلا هيلع لاقف اثلات كلذ لعفف

 ىنعع لاؤسلا نأ ىلع اذه ىخولا سايتحا هوجو دحا وهو رهتن الف لئاسلا اماو تلزنف

 ل ةيشدلا روهالا نع شتفتلا نم نكن زوجو هيويدلا حئاوحلا نم ةجحاخحلا باط

 نمع بتنكلا سيح. لمشي ديعولا اذهو ران نم ماجلب ةعايقلا موي .مجَأ هملعي املع متك نم
 ضعي ىف !!قازردتسالا نقيا كيلقالئاس رهدتال ىااةتمحتلا تاليواتلا ىفو عافشالل اهملطي

 قارغتسالاكلذ دنع كلوش ءاسالا فااكت ءايعانم كلذب هتحارتسال ةقيقحلار حم ىف تاقوالا

 هرانخاو ديعلا ثيدحم ناف ( ثدحف كير ةمعنب ائياَو 0 رولا ءا ريمحاي كالهسالاو

 ةقجل ارادت إو ايكمسترا منلاب_ندففنلا ديلا وو اطر ريكدتلو نايس رزكاو هاو هعيتلا

 مظعم ناك ثخكيو د وملا ور ءاهتم. ةداووملا حلا نم ماسو هيلع هللا ىلص هيلع هللا هضافا ام

 عنا رمشلل هميلعتو لالضلا لهال ماللاهيلع هتياده ىمالا تحن جردنا دقف ةوبنلا ةمعن علا

 | كضفرزا لهن شنق تاحاوتنا تيا طرز ع دك !ازور باعك[ نمكوم ا كو: بام ده حلالا و

 ىلاعتو هناحيمد قح سس دام ززوكش تلعالاو ودل تم تاذلاب بوح تساريح ثيمعل

 ا نوح جاتحمو دصحاتح ىقاح هكءاوإ وك نذس ند تا زا دك داوم رف اردوح تييح

 | ار ىاح نه تمعن ثدح ته اس .ةراذ" تضاو دوو و ابق انيك] لود دونش عام ركذ

 | هلوقي وعوي (داقملاب ةلباعءابخل كل ' ذفإلا موا كي .ككيمذما واد ناي ند ون او كن تاو

 اهل كيلا حلا دهك هللا ناو لعشا وفلا ةاغاور1 نجل ئىدهف كاسل رورو |

 ىئاوكتلا ىف لا 'تثانا“ تالثواةاءاقف ىف 0-0 انأ زركو رهتتالو رهشال, وو ةلختلا |

 | هءادتقالا بلطو سفنلا ةلئاغو ءايرلا نما عم تاعاطلا نه هللا عنب ثدحتلا ضعب ىأر |

 0 لاب ثدحتلا. مالسل هيلع لاق ىناعملا نيع ىفو ةنتفلا فوخ ضمب ههركو

 داوك يملا , نعل ىحنر دروع رجب .ةقاعل ىئىذ لكي نإ ملا نك مكيلع ندب الا ككل كا املثوو

 ضيررملال مف ضعب نود ضعب نع ةاكزلا جارخا هافخا هلىثش لجر ىا هابشالاىفو ريعال

 نه فئاخلا لقف اهؤافخا هللحتسي لجر ىاو موع ارس اهجرخم هتنرو نم فاخ اذا

 كيلع هلضف نال ىا كسفن ه,ثدح ةياالاف ةطع نئا لاقو هلام ةرثك نوملسال ةملظلا

 تاماربكلانمنةنطابأ| جلل كيدحم ناح 5 ساطلا امنلاب كنك اناس اذا, و ماظن ابدت ولاعب

 | كسب نهاظ ىلعإ ةويالا ةقشنإ كشك ذ١ ةيمحيتلا :تاليوأتلا قو" كلذ: وحتو .كانطاخخااو |

 | كحوروىلع ءانفلا دعب ءاقبلا ةمعذو م ىلع ةيالولا ةمعلو كيلق نطاب ىلع ةلاسرلا ةمعنو

 نانرد جايمشولا دوس و ةدو لا راق مهفاف احس اذا ليالاو ىجضلاو ةروس ىنعم وهو
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 هنع هلا ىضر دوعسم نب هقادبع فحصمىفام هديؤيا ريقف ىا # الئاع كدحو و ظ كلذ ريغ
 نم هيلع افا اموا اهنع هللاىضر ةحيدخ لام كانعاف ىا رّتفا ةليعو اليعلبعي لاعلاَس اء دع
 ىحعر لظ تحن قزر لعج ثيدحلا ىفو لبالا نم ةئاملا بهي مالسلاهلع ناك ىت> مئانغلا

 ماهوالا ضعب ىلا قيسي ناكل مالا لوا نمالومتم ناكول مالسلاهيلع هلأ 31 ةؤاسا هفق |
 ناك هنأ ماع كولملاو ءاينَغالا ىنع ولعلا لك الع املف لاملا بيسب ةبلغلاو زعلا دجو امنا هنا
 ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل مالسلا هيلع لاق كبلق ىنغاو كعنق لبقو قحلا ةهج نم
 ربكألا ىنغلا كل لمجو سفنلارقف كنع لازا ىا ٍبُعارلالاق اذلو سفنا١ ىنَع ىنغلا نكلو
 تاليوأتلا ىفو رقتفا ام ىا دصتقم لاءام ليقو سفنالا ىنَع ىنفلا مالسلاهيلع هوس ىنمملا
 هدوجوب ءاقلاب ىنغاف ددقلا كدادعتسا بسحب كتيناءاو كتبا نع ايلاف اريقف ىا ةيمحنلا

 دوجولا لذب و هللا ىوس امع ىلختلا وه ىتَةلا رقفلاف ىهتنا هتافصو هنامساو هدوجو
 نيمسق ىلع ةدابع هللاءانغا هللاهمحر ىريشقلا مامالا لاق هب راختفالا عقو ىذلاوهو هعبتبامو

 | مهلاوحا ةيفصتب مهنفلنم مهنمو ىزا<ىنغوهو ماوعلا مهو مهلاوما ةيمنتي مهنغي نم مهنف
 رثك | لاما يحاص ةمه ىلا قلخلا يابتحا نئال ىتيفحلا ىنغلا وهو صاوخلا مهو
 نانتمالا سبا منلا هذه دادعت نم دارملا مث لاملا بحاص ةمعن ىلا مهجابتحا نم
 «رهقتالف » هوس بوصن٠ © متبلا اماف © ميدوتلا دعب نانثمطالل مالسلاهيلع هبلق ةيوقتلب
 الومعم بوصنملا ناك نا لعفلا ىلع هب لوعفملا مدقتي ىضرلالاق ةعئاعم تسيل ةيبيس ءافلاو

 رهمت الف متيلا اماف هلوق وحن ءاوس بوصنم هل نكي مل اذا اما باوج ىف ىتلا ءافلا ىلب امل
 نمر اضازوولاو ةعلا ةجتاوان ساالدب# ةقاورجلا دلعملا7ىاثملا تاع نم اناا« هنكال ظ
 هلام ىلع هبلغت الف ريغ لاقو هللذتال ىا رهقت الف هلوق بغارلا لاق امهنم داو لك ىف ٍ

 لاوما ذخأت برعلا تناكو ٠ ٌةديشح ىميش تبرش هكسانثب ناشيا ردقو ٠ هفعضل هقحو

 لوقيف نمحرلا فكىف هعومد تمقو ميتبلا ىب اذا ثيدحلا ىفو مهقوقح مهملظتو ىئاتبلا
 ٠ ةنملا هلف ءاضرا ىا هتكسا نه ىزثلا تحن هدلاو تيراو ىذلا متيلا اذه ىبا نم

 متي ديركب نوج ىمهدزرلب ٠ مظع شرع هكديوكنان الا

 ىفو ههجو ىف سبعأ الف ىا رهكت الف ”ىرقو هرصنب ابر هل ناف رقتحتال دهاجم لاقو
 رهسلاو عوجلا نم ةدهاجلاو ةضايرلا ةرزاكب كسفن مب رهقنال ىا ةيمجنلا تاليوأتلا

 ققشتل ناءرقلا كيلع انلزنا ام هط لاق م اقح كيلع كفن ناو كتيطم كسفن ناف

 لوقلا هل ظلغتالو رجزت الف ىا ةظلاغع رجزلا راهتالاو رهللا « رهنتالف لئاسلا اماو ©

 قدوتنا ىباون ىبدرد هكزاسمه مورو نزمم ىورب كاب ىنعي البمح ادر هدو لب
 ةياالاو لصاوفلا ةاطارا ىنغأف الئاع كدجوو وهو ريخالا ةلباقم ىناثلا اذهو ٠ ٌهديشك
 بجو هيلع هللا عنا اذاف لصالا ىف اريقف ناك سا_:ا نم دحاو ىلك 'نال قاخلا عيمج ةذيب

 ٠ ءارقفلا قح فرعي نا

00 
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 | نوكرسملا لانف بلاط وبا ىفون مث ةديدم ةدم ءرصنبب ماقف ةوينلل هللاهثعب نا ىلا هللالوسر |

 اهني تنك كلوش ماللاهيلع ناكو هوذا ىا بلاط ىلا نامزىف !ولانن ملام مالسلاهياع هلم |

 ناكو اه مض نم ثيدحلا ىفو مهلا نسحم و ماتنالا بحي ناكو ربكأا ىف ابرغو رغصلاىف |
 ةنسح ةرعشلكب هل ناك مدي سأرب حس٠ نمو رالانم ابا هلاك هتنوؤ» ءافكو هتقفن ىف

 ءاليتسالاو فرشلاو زعلا نه لان ىذلا نا رش بلق ىلع قسي الثل ام هللاهلعج امناو '

 ىا امقب كدي ملا ةيمجتنلا :تاليؤأتلا فو. كلذوحنوا:لام ثراوت وا: بسن سهاذظت نع ناك |
 ىايزدز كنيلذ يدق نص) ذب اننك علف ما ةزهالاول داكمب همس ىوبنلا رطفتختت ىلإ كلاونافر تسفر ١

 تيلباق لامك هكدناكي ىرهوك ارت ديدأي ٠ متيرد نينج دروا فكب ان دز ةلمط يو مانع |

 زاوهتخا لس نكمتمازت ادحوتم::ئودامازا تدشن. ةقالع مطشو ىدوب درفنم تانلاك همهزا
 نسيم ريكطإفتلا عيد نمو فاشكلا ىفو ٠ تست ضاخ ماقم هكعمج تيدحا ترضح |

 فرشااو زعلا ىف ىا ريظألا يدع شيرق ىف ادحاو كدحمي ملا ىنمملا ناو ةميتب ةرد مهلوق |

 ىنعم © الاض كدجوو 8 اسورخم اموصعم موقلا نيب تكف كلادعا راد ىف كاو آف |

 عامسلا اهّقنرط لب لوقعل: اهلا ئدتجال تلا ماكحالا نع واخلاو عياازيشلا نادقف لالضلا |

 . عئارش و ماكحاب ىدو» هتفاين هار ىنعي باتكلا ام ىردت تنك ام ىلاعت هلوق ىفاك

 ٠ ىلةعلض ىق> مثالا تبرش هلوق ىفاك باغ ىنعع ىحن لض ناف ةبويرغلا ىنعم لوؤي هبلاو |

 جهنملا نع لودع لكل لالضلا لاَ بغارلا لاق تيغوز قع يب يح معا تقر ظ

 | قاورراغكلا ملاززءاسالا ىلإ نالنضلا7 سنا اذإو ربا رثك وار نإك اني ويسر وا ناك ادع ١
 ىدهف الاض كدجو و مالسلا هيلع ىنلا ىف لاق هنأ ىرتالأ دعب نود نيلالضلا نيب ناك

 .اياننن ا الاقو :نيِلاَقْعِلا جم ناناوز لذا ل وتاعفت لاق .ةاونفلا نوم قليلا يسيرا نقيم ىغ ىلا
 ةرايعلا ىف ةءاسالا نع رذحاو اذه ىهتنا وهمس مهنم كلذ نا ىلع امش نيب لالض ىنا

 انرككلاز نم كيلا + داوم ةقيعانشتو عئاربشلا جهانم ىلا كادهف ىا « ىدهف »

 مثلا نامز دعب هءآ دنا نال ريخالا ىلع نانتمالا اذه مدق ماعت نكت ملام كملعو نيبملا |

 ملو طقامص دبعي مل اذهلو ذئنيح حيحصلا رظنلل اًتفو» ناك مالسلاهلع هناف فيلكتلا تقو |

 نوكي اذه ىلعف كب مهادهف نيلاض نيب كدجوو هاتعم ةمحقملا ةلثسالا ىفو ةشحاش كا

 ارحم ىا:ةيمختنلا :تاليزوأتلا .ىفو .ههوق فعض اذلا فتشت لجر لاش هموق قفص لالضلا |

 لاقاك ةريخلا لالضلاو ركلاو وحلا دعب و-صلاب ةفرعملا لاك ىلا ىدهف ةيهولالا هينىف |
 باعشىف لض مالسلا هيلع ىلا نإ امهنع هللاوضر سابع نبا نعو ميدقلا كلالض ىنا كنا

 ةبعكلا راتساب اقلعتم لوّشو.هءلظري لطملادبع ناكو/ةانض لاح ةكم

 3 ادب ىدنع عنطصاو ىلا اذار © يد لو ددراف براي د

 ناكف هودع ىدب ىلع هفلخ ثيح هيلع هللا نذ بلطملا ديع اف رف لهجوبا هدج وف

 لقو انز>و اودع هل نوكلل هتوان نوعرف طقتلا نه مالسلا هيلع ىموم ريظف كلذ ىف
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 هيصنم نود هتم* ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةيويثدلا هتاحىف لاق نأب يدالا ءاسادق

 ىضرال نا هقح نه ناكفىضذرتف كبر ك.طعي فوسلو لاق ىلاعت هازال لاق كلذلو هللبق

 ىتمانم رئابكلا لهال ىتعافشالا لاقام هنكل نمو و رفاك لك ىف هتعافش هللا له ناالا

 قلغيسشيرر كسر ىذا تمن ا ىوضنعاب, هل لاو مسقا زف قلل وسر ءءاج لوقلا اذه هفردص ايلف
 اذا لجو نع ىبرنع تيكحدق ىنا عمست ملأ لاق كلذ ناكدق هللالوسراي لاقف ةعافشلاىف

 هللا يبخ "تناك .اذافلاق هللالوسراي,قلب ,لاقفاديو اناسلو ارصيو اعمس هلتتك ادع تبحا
 ا روصنماي ىلع باتع ىاف هدو>وىف مدعاناوهيلا عوفشملاو عمفاشلاوه اذافلئاقلا ىباسلو هناك

 فيكف لاقانابرق هلل كسفن برق لاق ىنذ ةرافك اف اذه ىلوقنم بئانانا هللالوسراي لاقف
 ' ثيحنموهو مالسلا هيلعدوه لاقمن تاكا 0 ا وار باسل ا

 | هلع هللا لضيدلا هل ةعانشلا لجآل عملا ةمذه ن الآو هللا لوسر ْنَع بوححم ايندلا قراف

 ضعب لاق ة ةمثاع الث نع 0 ةراوذ انلإ ةعطا نعدو اسدلا هتقرافم نع ةدملا تناكو ملسو

 .: ةقرةح لك ةداملصأ اهرهظمو ترهظ ةةيقحلك ةدام لصأ ةيدمحلا ةقيقملا نيفراعلا

 لهأف هيلا ةنم قرفتامدوءبالا ءاضر نوكيالو ىضري فولو ىلاعآ لاق هلكسمالا جري هيلاو
 هريس سدق ءاطع نبا لاقو هلالج دنع نوعمتجم لالحلا لهأو هلاجدنع نوءمتجم لاما

 ىامظع قا ىلعل كناو هلليقفال لوةيف ىطءملانعاضوع ءاطعلاب ىضرتفا هيد لوس هن اك

 | فاكس نم نيب ؟مهضعإ ناقواهم ىشكيضررالو ناوك الانمى كيةرث ويل ذا ةلياج ةمه ىلع

 ةيادهل ىباقلادوجو) /| كبر كيطعي فوسلو ىناشافا!لاقو ىضريلهبر هيطعي نم نيبو هب ر ىضربل

 ىخرلاو رلاو ىرسشبلادوجولاب تدضرام ثيح هب ىذرنف فرصلا ءازفلا دعي قا ىلا ةوعدلاو قلخلا

 عاون |نمكدادمتسا ةوقىفام لعفلابكيلعرهظيىا ةيمحتلا تاليوأتلا فودوجولالاحالانوكيال |

 كاونا تام « اهني كل ملا هه ةيئامسالاو ةئافصلا تاماركلا فانصاو ةاذل' ثالامكلا

 معلا ىف 0 وجل كير كدحو دق ىا هب واخ نإ هلاق قسنوا ملأ باود 7 ا 5

 ىلا نالف ىوأ لاَه هيلا ىوأت قوام كل لم اهب هللا كملعي ملا ىا ىلا جاو متم ايو |

 قد هلا عون نان لك نوالاو ءاوبا انا هتنواو الو عجر لوعف ىلعايو هوب هلو

 86 م لاح امنيو ةقداصاملا ىعم دودولا نوكاشا زو*و لزرسو مجد ىا اراهموا البا

 ىف نكمال ةفداصملا ةقيقحالاو ةفداصم ىلالا ىعوقولا بلا قلعت لع ناب درك لع قى وعل |

 تنادق نينح مالعدلا هيلع وهو تام بلطملا ديع نا هللادع هابا ناكرع) ىل هن هقح |

 هيلع هللا هفطعو نتلاط وبا همع 0 نيتس ناع نا وهو هما تنامو ري هك هماع ا

 2 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسو دلو ال موضعإ لاق. هؤاونا كلذو هدب رب نحف

 هما دعي هدج تام مْ نينس تس نا وهو 3[ رمغا ككل هنآ ه١ عمو بلطملا دبع |

 هيلع هن ىدوا توملا ىلع بلطملا ديع هدح فيرش أكو نيس ناع نبا هللالوسرو نين

 .لفكت ىذلاوه بلاطو ناكف ةديحاو ما ند ماك 000 هللا دم ع نال نلاطايا مالا ١

 ناكها كلذو مالسلا هلع دهم اندن ىلا جالحلال ءاعفشا وعمتجا مم أوهو رم 3300-0 |
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 هلال ةيالا مكشد مكل. تلكا ماوملا هلوضريَخا 5 كتناذلا َلاعفاّنه لك 19 طف كاتلاج

 تاماقمىف قرتيو ريسلا ءامموجىف ةّعرطلاو ةءيرسشلا :ىحانجيريطي لازنال لسو هيلع هللا ىلص
 ربخلا تلخد ءادّسالل ماللا © كبر كيطعي فوسلو © هتنلرو لاح اذكهو ةماركلاو ٍبرقلا

 ءادتسالا مال نأل كير كيطعي فوس 'تنالو رده فوذحم ًادتملاو ةلخلا نومضمدك أن
 ةدكؤملا نونلا عمالا عراضملا ىلع لخدنالابلال مسقلل تسيلو ةيمسالا ةللا ىلعالا لخدنال

 مال نا ىنعي هيك ىخار“ ناو ةلاحمال نئاك ءاطعالا نا ىلع ةلالدلل فوس عه اهعمجو

 لصح سيفنتلاو ريخأتلا ىلع لدن نيسلا تناكو ديك أتلا ىلع ةلالدلل تدرج امل ءآدتالا
 نرتقملا مكحلا دك أتل ماللا تناكو ةلاحال نئاك ةمكحل رخأتملا ءاطعلا نا امهعاّجا نم

 ىبوكوت هكدراد ىتازراراطع نادنش ىنعي كبلق هب نئمطي امم ءاطءتام © ىضرتف# لايقتسالاب
 هللا ءاطعا امل ةلماش ةعيرك ةدع ةيالاو ءافلاب هلقام ىلع قئنوهو ٠ مدش ىضارنمو نب

 تاحوتفلاب نيدلا ءالعاو ىمالا روهظو نيرخ اآلاو نيلوالا مولعو سفنلا لاكنم ايندلاف
 ةوعدلا وشفو ةيمالسالا كولملا نم مهريغو نيدشارلا هلافلخىفو مالسلاهيلع هرصعىف ةعقاولا

 ىلاعت هللاالا اهمملدال ىتلا تاماركلانم هلرخدا املو امراغمو ضرالا قراشمىف مالسالاو

 ٠ كسملا اهمارت ضِسأواْول نم رصق فلأ ةنللا ىف ىل مالسلا هيلع هلوق اهنم ةمسنع أينادقو
 هللا لوسر نا ىور ٠ دوب نأ قبال هجن آو هعتماو منو روحو مدخزا ىكشوك ىه ردو
 نئطت ىهو ليالا ريو نم ءاسك اهماعو اهع هللا ىضر ةمطاف ىلع لخد ملسو هيلع هللا ىلد

 ةوالخلا ايندلا ةرارمم ىلحعت هاتناي لاقف اهرصبا امل هاننع تعمدف اهدلو عضرتو اهدِس

 هنع هللا ىضر رقاب دمت ماما "وطرف كير ”كظتي قواو هللا النا دقفأ اةرخكلا
 | هكتسنيا نارقزا ىتأ نيرتراو ديما .كديبوكيم امث قارع لهأ هكءدومرف ىدفوكر د

 ىضرتف كير كطعي فوسلو تبارد ديما مارب تببلا لهأ امو هللا هقعر نم اوطنقنال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هج ةياالا هذه تببلا لهأ دنع ةيآ ىجرا ىنعي تسرتشيب

 دشاب خزودرد ىو تمازا ىكي هكدوشن ىضار

 قررت ىديسوت وج دراد 5 . ورك رد مك حعزودب دياع

 دهر خزودز نضام ةتيمأ مك كوي ١ دنهد شانح تعافش ىاطع

 ىرهفلا لاقو تيضر دق بر لوقاف دما تيضرا ىل ىدانب ىتح ىتمال عفشا ثيدحلاىفو

 ىتح نيبذعم انك امو هناحبس لاقو ةرتفاالهأ نه امهنال تقو نود تقوىف اهربق ةرايزف

 راني امهلع مكحمال ناو امهبف فقولا امهنه نمؤملا ظحف اذه هعنف مل نمو الوسر ثعبن

 ريسفتلا ىف همالك ىهتنا بلاط ىلا همسىف تيثام فالخم ةمالا عامحاوا ةنسوا باتك صنالا

 دهشمب ةيطرق ”:بدع تّقارهطالا هريس سدقربك الا خيشلا ةرضح لاقو نمحرلا مت ىمسملا

 مالسلاهيلع دوه مهتم ىنطاخف مالسلامهملعو هيلع انين ىلا مدا ندل نم هلدر نابعا هللاىنارأف
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 هنع هللا لمحت نأب رفاسملل وعدي نأ وهو ةعدلا نم عيدوتلا لصا بغارلا لاقو قارب
 افراعتم كلذ راصف ةمالسلاب هلءاهد ملستلا نا أك ضفخلاو ةعدلا هغاس ناو رفسلا ةي اك

 ككرئامو عدوملا عطق كءطقام ىنعملاو ةي الاىف كرتلا نع هبربعو هكرتو رفاسملا عيبشت ىف
 كرتيال برلا نا ىلا ةراشاو ةيعست ةراعتسا هفف ةماركلاو برقلاو ىحولا ةجردنع طحلاب

 ضغبلا ةدش ىلقلاو ٠ نئشاد نمشد ضاغبالاو كضغبا امو ىا #4 ىلقامو 8 بوب رملا'

 ناكف هب تمر نك ارب ةقاتلا تلق لاّساك ىعرلا وهو ولقلا نم هضغبا هولَس اديز الق لس

 ةياغ ههركو هضغبا ءالّبو هِلَس هيلقو هالقو هلّشالف هضغب نم بلقلا هفذَس ىذلاوه ولقملا

 نف ىنايلا نم هلعج نف سوماقلا ىف ك ضغبلا ىف هيلقو رجهلاىف القوا هكرتف ةهاركلا
 ىلع ببسلا فطع نم ىلقامو فطع لعلو تادرفملاىف م ىلقملا ىلع قيوسلاو ريسلا تيلق

 انيس ايزل .ءاوا رايز هيلع مهئاكيلار ةلالل .كلالق. عر فز فكل تفونحتو قيلذتل :ةدافالا !بكحسسملا |

 ءانثتسالا هكرتل اموبرششع ةعضب ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع رخأت ىحولا نا (ىور)
 تلاقف مالسلاهيلع دمح سمانع مهواأسو ةنيدملا دوه ىلا 'وارا شيرق رشم نا كلذو

 ريخا ناف حورلا نعو نينرقلا ىذ ةصق نعو تنهكلا بادا نع هول دوهلا مهل

 قداص هنا اوملعاف حورلا ىما نع مربي لو نيترقلا ىذ ةصقو فهكلا لهأ ةصق نع
 هللاءاشنا لَه لو ادغ كربخأس اوعجرا مهل مالسلا هيلع لاقفاهنع هولأسو نوكرشملا هءاؤ
 أطبا ليريج نا را ءالقو هبر هعدو اذ نا نوكرشملا لاقف امايا.هنع ىحولا ستحاف

 هلوُش ليربج لزف كالقدق كير لعل ةحيدخ تلاقف ةحميدخ ىلا كلذ مالسلا هيلع اكشف
 قبس دقو هنع, لئساعع هريخاف هللا ءاشي نا الا ادغ كلذ لعاف ىنا ىثل نلوشالو ىلاعت

 هلاريشنتو ناك ريشءاىبع ادر ىلقامو كبر كعدام ىلاعت هلو اًضيا لزنو فهكلا ةروسفف

 نا عم ايندلاىف ةماركلاو ىجولاب هلصاوب ىلاعت هناو ٍتينحلا ىلقبال بيلا نأب 'مالتلا هيلع
 اورج نا (ىورو) ةين الا ةياالا هنع 'ىذت "كلذ نم مظعاو لجا ةرخ الاىف هينؤيسام

 هتمداخل لاقف ىحولا هيلع لزييال امايا هللاىب' ثكف تاق ريرعسلا تحن لخدف تيبلا لخد

 ةسنكملاب تيوهأقتدبلا تسنكف ةلوغتلاق ىنيتأيال ليربجنا ىتبىف ثدحام ةلوخاب ةاوخ
 ناكو ءاب دمترت هللا ى' ءاجف رادجلا فلخ هتيقلاف هتذخأف تيمورج اذاف ريرسلا ,تحن

 لزت املف ةروسلا هذه هللا لزءاف ىرراد ةلوخاي لاقف ةدعرلا هتليقتسا ىحولا هلع لزن اذا |

 ل ل لل ا ل وال ىو نو كاتسلا هلع ىلإ هلام لع
 أ اذلو ىلوالا كرت وهامب هم. عقو .مالتسلا هيلع, هنا ىلا ةراشا هيفو كلذب ريغ لبقو ةروصالو
 ةيمجنلا تاليوأتلا ىو. داشرالاو ةيبرتلل ىحولا هنع ستحا.ااو اضوغبالو .انوقمم نكي

 كنطابنع ةيالولا ضيف عطقب ىلقامو كسهاظ نع ةلاسرلاو ةوبنلا ضيف عطش كبر كعدوام

 ىلوالاو قالطالا ىلع بت آ وشلانع ةيفاص ةبقاب اهنا ال « ىلوالا نم كلريخ ةرخ الاو»

 اهيئامارك ىلؤوالا قة راج الاب اذا ملافراضملاب ,ةبوشمةينافةرخ الا لبق تقلخاهنال امدلا بىا

 لاوحا ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ةخلا نومض ةدكؤملا ءادتبالا مال ةرخ اللوف ماللاو

 ( كتباجن ) 59



 | همالظ نوكس نا ىنعي كلذ دعب دادزب الف ىصانتو رقتساو همالظ دكروا هنامز ىلا لعفلا |

 هيورغبو ريلا عولطب ثدحم اما راهنللا نال لدالا رادعاب ةمدقتملا ةروسلا ىف لدالا مدشو |

 | ليللا عيمج ىزاوب هنكل راهنلا"نم ةعاس ناك ناو هنأب بيجا هتيلكب ليللا ركذو راهلا نم |

 ىحضلا ةروس ه<©# 15+ 58>

 ارك ىلا سمشلا تلع اذا امفقوو قاقنالاب ةنس ىحضلا ةالدو هل>ال مسقملا لاحم ةيسانمو

 دنع و رصحت ال كلام دنع و ةميا-ت. عبراوا ناتدكر ةفيثح ىبا دنع ىهو لاوزلا تقو
 | دمحا لو و ةرشع اتنن ىفاشلا لاقف اهرذك ١ ىف فلتخا و ناتم"ر اهلقأ داو: ئفاشلا

 ظ حصدقو قيقحتلا ىف ىوونلا هححو ىفاشلا باحصا نه نورثك الا هيلع ىذل' وهو نامت

 ظ ما تب ىف وهو تاعكر ىناك ةكم حتف موب ىحضلا ةالد ىلص مالسلا هيلع ىلا نا

 | نبا لاق ىلالا سنجو ىا 6 ىلالاو © اضيا كلذ لبق ىحضلا ةالص ىلص» ناك و ”ىناه
 | لاه نأب ءافلاوا مث واولا عضوم ىف عشب نا حاصي هلال ماقال ىعضلا ىلع قن وه هول ا

 | دانسا ليبق نم زاجلا ىلع هلهأ نكس ىا 4 احس اذا ف اممق نوكيال مث و الثم ليالا مث

 | مث اامز رقتسف لكو تلك ني> كلذو لزتتلا و دادتشالاب هريغت مدع نع ةرابع

 | اذا اوجس رحبلا اجس لاَه اًضيأ زاجم هلا ةنئاكلا ةملظلا نوكس دانساف لزنتاا ىف عرشي

 نعو تاوصالاو سانلا نوكس هانعم لق و حمررلا ةنك اس ةيجاس ةليل و هجاو.ا تنكس

 ىلالاب و ى-وم هف هللالك ىذلا جضلاود ىحضلاب دارملا نا هنع هللا ىخر قداصلا رفء+

 | وااو تك وز روااز اا هتفك رارسألا 6-5 بحاصو ٠ جارءملا ةلل

 دينا لاق م ٠ لالج راثا و لامح راونا ةءالع و دوب رهق مومس و فطل من ةناشن
 هيف مالسسلا هيلع لاق ىذلا نيغاا ماقم احس اذا ليالاو دوهشلا ماقم ىحضااو هرمم سدق

 تسقي انكو مالسلا هيلع قططصم ترضح ىورو ىثورب تستراعا اي ٠ قلق ىلع ناغإل:هلا

 ىو ىوم ىهايس زا

 ىناعصم هايس وتكمل بلاَو و ٠ ىنعصم هام وحجم ىورز ىرصر ىعضفلاو

 | ةعاس وهو ىحذلا ركذ هناىف بب_لاام لبق ناف ىضراعلاو ىناذلا فرشلا رادتعاب راهلا

 2 الا ربكللا ك0 رنا مالسلا ملغ ءاسالا“ متبع ىئزاوت' مالشلا هتلغ ادع نا أك |

 :٠ ضلا ناف اهوووب نم رك كرد ا ا ملاو ةلكوتاولا تف لللاو |

 أ ةمامح شرعلا نك 0 ةزللقإ كلذ دول م نك ةءام الث ماع نا ا ةكعلو كلذ ىّزدذلا 500

 أ مومغلا 1 كلا اذهلف اسس راوردللا ىرطما أ تلجأ رطماام تدارو ءاضيس

0 

 | ميدوتلاو مسقلا باوج كبر كعدوام © اردانواليلق رورسلاو ةريثكة مث اد نازحالاو ظ

 | مالع الاوه عادولاو ككر ىف غلاب دقف اقرافمه كءدو نم نال كرتلا وهو عادولا ىف ةغلام

 22 ل ل ا ا يل



 ت2 10؟ 5ج نوثالثلا .ءزجلا

 ياذملا دشا ءاضءرلا ىف ءوبذعف اهل انابرق لبالانم ةئام عم مهل هبهوف هيلا اوكشف طوغت
 ةريشع بحاص نونلا رسكي ساطسن هم-| هل مالغب ةيما'ن٠ هعاتبا لب بيسملا نبا ةياور ىفو
 نا ىلع مالسلا ىلع ركب وب.ا هلمحام دعب كرششم وهو شاوم و راوج و ناملع و رانيد فال
 ل و رد ب كشك منع ف ىشرو دن ع( وتطل كك 2 هلييند ١
 رازه ود هنع هللا يضر قيدص نازادوب الغ ناو ىور ساطسن هبارتا منكم ضوع

 هكلاه نا ىرا ناميا رك ١ هكدوب هتفك اروا هنع هللاىضر قيدص و تشاد دادعتسا رانيد |

 دوب لولم و زا هنع هللا ىضر قيدص كرابم لد و دش ىمب ناملسم صاطسن مشخمب وس ىراد |
 دتسب ارلالبو دادب دادعتسا ماهأب ار ساطسن هدرمش تمينع هدينش هيما زا هلك نبا نوح

 ىنامح و هتنبا ىنجوز ركب ابا هللا محري ثيدحلا ىفو دركداز ١ ىورخا باون ديماب لاخلا ىفو |
 انديس لالب لو هنع هللا ىضر باطخملا نب ربمح ناكو هلام نم الالب قتغأ و ةرحهلا راد ىلا |
 ىوقتلا فرش ىلا رظناف تببلا لهأ انم ناماس مالسلا هيلع هلوق ريظن وهو اندي- ىلوهو '
 لاق و فاصنالا دح نع جراخ هناف درجلا بسنلاب رتغت الو فارش ءالجق ىلاوملا لسد فك ١

 كلبصعتيف ةوق و ةدجم هلم تيرتسشا ولهوب | هنع هللا ىضر ركب ىنال لاق هللا همحر ىليهسلا

 نأ ركذ امم مهف و ةباالا هذه هللا لزنأف مهقاتعا و ةفعضلا عابق,ا نم ىدجا ني كضنو ظ
 نوكيام هاندا و ىورخا ضوعل نوكيام هطسواو هللا ىضرل نوكيام ةليضف ءاطعالا ىلعا
 حبقاو سخأ وهف حاب سيل امم كلذ ريغلوا ةعمسلاو ءايرلل نوكيام اماو حابم ىويند ضرغل

 لدي هلاوعداف هوئفاكتام اودجم مل ناف هوئفاكف افو رعم مكلا عنص نم مالسلا هيلع هلوق و

 «ىضرب فوساو ه ةاضرملا ءاغتبا ةجردب تسيااهتكل ةحودمم ةعورشم ةأفاكملا نا ىلع
 ةيسرافلاب و رك ذ اب فوصوملا ىتتالا كلذ ىضري فوسل هللاب و ىارمضم مسق باوج

 ١ هو>ولا نلكا ىلع هيغتسمام عيمج لش ميرك دعو وهو ٠ 1 4 طل كك دوزو

 هللا هيظعي امي وه ىضري و هنع هللا ىضرب ىا مهضعب لاق ىضرلا ققحم هب ذا اهلمجا و
 لوسرلالا دعولا اذه لزني ملو لعفام ىلع ءازج ىلزلاو ةماركلاو ةنلا نم ةرخ الاف
 هنع هللا ىضر ركب ىبالو ىضرتف كبر كيطعي فوسلو هلوق ىف لس و هيلع هللا ىلص هللا

 هنافصب فص و فورعملا ىف ىن ت> فراعملا نم نوكيال ىضرلا اذه ىلقبلا لاق انهه

 يوما اك طع طل
 ةيكم ةبا ةريشع ىدحا ىحضلا ةروس ريسفت ظ

 محرلا نعرلا هللا مسب

 زوحتلا كلذو فاضملا ريدفت ىلعوا هيف ال فرظ نامزلا ناف ةيفرظلاو لواحلا ةقالحب زاجملا |

 هيلع ىموم امف هللا لك ىتلا ةعاسلا اهمال هب ماسقالاب هصيصخت اولاق ليللا بسانيل فذحلاوا |

 فرش كلذي هلناكف ىحض سانلا رششحي ناو ىللاعت هلوقل ادجس ةرحسلا اهف ىقلأو مالبلا ١
 - دم مس صعودا تيسسعسم - ل13 هيلا: د دس بع اطيل هد قلع هدوم 3 ف بصب كا لة لأ

 ( ةبسانمو )
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 ىناشاقلا لاقو ثدآلا وبا هلاق اك ةيلغلاو رهقلاب هقلخ قوف عيفرلا ىلعلا ىلعالا ىنعمو هيلع
 بسحم ىللاعت هلل نال ىلعالاب تافصلا عيمج عم ةدوجوملا تاذلا وه ىذلا هحولا فصو

 ىلعالاهجولاو هدادعتساب هدبعيو مسالا كلذب هلاح ناسلب هوعدب نمل هءىلحت اهجو مسا لك

 وح برلاف برلافص و هتلعج ناو ءاممالا عمم لما_كلا ىلعالا همسا بسح هلئذلا وه

 الالب ىرتشا نيح هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلا قح ىف تازن ةيالاو ىهننا مسالا كلذ

 ةيمور ةكولمم ىهو ةنيكسك ةريئزو ديبعو هيخاو ةريهف نب عامك ةعامح ىف هنع هللا ىضر
 نوكرشملالاقف رصبلا ةفيمض ةريثز تناكو اهشسا ةيدهلاو لمؤملا ىن ةماو سمع ما اهتباو

 نركرشملا ناك و كلذ دعب اهرصب هللا درف امهنيد تفااخ ا1 اهرصب .ىزعلاو تاللا بهذا
 اولق كيذل و مهقتعأف ركب ونا مهارتشاف مالسالا نع اودتريل نيروك ذملا ءالؤه ندوب

 هروس نبا هكمدروا رارسالا فشك رد ٠ فاخ نب ةيءأوا لهج ونا ىقشالاب دارملا

 ىكي و هنع هللا ىضر ركب ونا ىنعي تئاقدص ورشيب هكقلا ىكي تسا سكود ةرابرد

 بشل هكءروس نا ةحئاف رد و لهج ونا ىنعي تلالض لهاز تناشدنز ورشي هكىقشا

 اريك تاب يظر يك قب تنلطت تزال ةغكتم فان مسق زورو

 صهاظ تياده روب' ن' ا توعد زور ردو ارش لهج ودا اك داولع ارك

 ار ىتآ ركب ونا هكدشن

 مسه ششدصت مماقا دش هك ٠.0 مظعا قيدص نال دنشور رس

 ىناثشا ار نيش لهاوس ٠ ىبانشور ارنيد زور شرهمز

 زان دركيم باذع اهرازا عاوناب دونوا هدي هك ارلالب فلخ نب هيما هكدنا هدروا

 دوب ةتجيوارفأ وا ئطامب رد نايو, تح ىنرلا نامز يرو ددرك | ند

 ودار ث بح لتيروجب ته لو تارا لكي ىانع كالا

 ئوةنش را هديسفت ايككم ودوب ةددكفا مرك كاخرب اريو هيما هكديد قيدص زور

 دكر راق اذاكك اناا الهجان رو طاولل تقلكتا دعي زانك دنا تزدان
 ونار ىاو هيما ىا تفكو تخوسب ورب لد ار ركب ونا ٠ دحاد>ا لوس وهو دمحم

 | ستم زا دزوسيه ورب تلدرك | ركب ابا" ىا تفك ىنك باذع دن :اربادخ تسود نبا
 هيلع لاقف دحا لو وهو ىشيحلا حابر نب لالس مالسلا هيلع ىنلارم ةياور ىفو ٠ رخم

 هللافبذعي الالب نا هنع هللا ىضر ركب ىب'ال لاق مث كين دحالا هللا ىنعي دحا مالسلا

 نب ةيما ىلا هي ىغذم و بهذ نم الطر ذخاف هلزنم ىلا فرصناف السلا هيلع هدام فرعف

 ديلا الا ركب ونا ةقتعاام نوكرشملا لاقف:هقتعأ-و ءازتسعاف منأ لاق الالب ىنميبتا هللاتف فلخ
 ةيقوا عمح قاوارششع و دربب هارتشا دقو هنع هللا ىضر دوعسه نبا لاق و تلزنف هدنع هلتناك

 متنأ ولو لاقف كامبل ةقوا الا تيبأول اولاقف ةراححلا تحت انوفدم ناكو اهرد نوعبرا ىهو
 ىا موق مانصا ىلع حاس ناعدجح نب هللا دمعل ادبع ناك ىلق و اهم هتيرتشال ةيقوا ةئاع الا مبا



 هه 26٠١ د نوثالثلا ءزجلا
 ا ا سلسل بئرا

 فرضتلاىا «ىلوالاو ةرخ الل ان ناو ف راصبتسالاو لالدتسالا ىلع نيكفلاو ةيعمسلاو
 ريسبتلاو ىرسدبلل ريسبتلا نم اندعوام !همتلمح نم ىتلا لاعفالا نم ءاشن امفيك امهبف ىلكلا
 لها اي ىا ٠ ارامش مك سب ةيسرافلابو نأ ءرقلاب مكتفوخ « مكترذناف و ىرسعال 0

 ىططلسس نه نواتلا ىدحا فذحن وهو ديز هاب # ىلتلت » هكى ثنا زا © ازا ةكم

 ماود اهفصوب دارملانأ عم تظلث لبقل ايضام ناكولو هبّتفصو ثنؤم راثلا ناف بهلتت ىا |
 مهلوقك راذنالا ءاشنا مكترذنا نم دارملا ريسافتلا ضعب ىفو ىرارمتسالا لعفلاب ىللتلا
 ةروس ىف ىلاعت هلوق لثم ىف قباسلا راذنالا هبدار رابخاوا تيرتشاو تمب
 كف نالوا !ناقثجنللا ةكاؤل 5 دمالاؤر لقال اميل هكارذا انو: رعنلا هليضأ اعدل

 هو اهالصيإل لف ىظظنت اران اوهتاو اوفاخ لاَ نأ نم اهوخم دشا اذهو نيرثك الا دنع

 ىقشا هناف رفاكلا وهو ةواقشلا ىف دئازلا *# ىتثالاالا ل اهرح ىساّشبالو امزال ايلص
 مالك نم ريثك ىف لغفا لعافلا ىمست ٍبرعلاو ىتشلا ىنعي رارسالا فشك ىفو ىتسافلا نم
 ايلص اهالصإبال قدافلاف ىهتنا نولذرالا كعمتاو هلوقو نولعالا متاو ىلاعت هلوق هنم

 بذكىا # ىلوتو بذكىذلا يه ىلاعت هلوق هبحرص دقو ايدبا الوخد اهلخدبالو امزال
 عمسالال ثرح اهنع دعييس ىأ 6 اهباحسو © رفاكلاالا اذه س ياو ةعاطلا نع ضرعاو قحلاب
 « قتال ا» شتا نازادوشهدركر وددكدوب دوزو ةيسرافلابو هللاوه دعبملا ِبْنْلالعافلاو امسيسح
 ىدبالا ابلصوا اهلوخد نع الضف اهلوح موحم الف ىصاعملاو رفكلا نع ءاقتالا ىف غلابملا

 الف بئاثلا ريغلا قسافلا ىتشلا نمؤملا وهو ىصاعملا نود رفكلا ىتتب نمي هنود نم اماو
 ةقيطلاف هنوكل رفاكلا قاذ اك اهرح ةدش قذي مل ناو اهالصي لب ديعبتلا اذه اهنع دعس

 رصحلا ىف حدب الف روك ذملا ىنعملاب املص مزلت_ بال كلذف رانلا تاقبط نم ةيناقوفلا
 ىعاشلا لاق ىتشلا ىنعمي ىتشالاك ىتتلا ىنعمي قتالا رارسالا فشك ىفو قباسلا

 « دحوأب اهف تسا ليبس كلتف * تما ناو توما نا لاجنر ىنغ 0#

 « رتب تانسحلاو بلا ءوجو ىف هفرصيو هيطعي © هلام ىتؤيىذلا » ىبثا دحاوب ىا
 ريمض نم لاح هنا ىلع بصنلا زيح ىفوا هللحال ةلصلا مكح ىف لخاد ىنو ن٠ لدب اما
 ارهطتم ايكرتم وا ةعمس الو هاير هيديربال ايمان اك از هللا دنع نوكي نا بلطي ىا ىنؤي
 « ىزجن ةمعل نم هدنع دح”ال امو 8 كاسمالا خسو و لخبلا سند نهو بونذلا نم
 نم ةنم و ةمعل هدنع دحال سبل ىا هللا هجول اصلاخ تال هلاَتبا نوكل ررقم تاكا
 4 ىلعالا هير هجو ءاغتبا الا ط اهتازاحم ىنؤيام ءاتباب دصقف ًافاكت و ىزجم نا اهنأع
 لمف نكل ىنعملاف ىزجم ةمعن سنج نه سيل هبر هجو ءاغتبا نال ةمعن نه عطقنم ءانثتسا
 ىلآ امو هللومنم ةقيقحلاىف وهف ءاضر بلطو هناذ ءاغتبال ىا ىلعالاهبر هجو ءاغتبا كلذ
 ىف لخد هلزوكي الف نبدلا ءآدا ىرجت ىر#ت كلذف ةفلاس ةمعل ىلع ةأفاكم لاملا نم
 هثحو هيورما هللا نا لجال هلمق ناك اذا باوثلا قحتسسي امنا و باوثلا ديم قاقحتسا

 ( هيلع )
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 ةعاطلاب هس رهط نم نأ ىلا ةراشا هبفو ىرسبلا ىلا ةيدؤم اهنوك رابتعاب زاجم ىرسبلاب
 قدصو هسف ىلا اهبسن نع ةعاطلا كلت نيعىف قتاو ايندلا نع ضاىعالاو هللا ىلع لائقالاب

 ايلعلا !تترضح ىلا لوصولا ىعو ىريسلا ةلصخلا هرسيئسف ىندملا ةملكلاب هنطاب ىف

 كاما لخبلاو ريا ليسيف هلذب ماف هلاع ىا #« لخم نم اماو © ىدبكيلا انباق ذا

 بغري مل ىا .جلاهأ هدنع اهفدهز #* ىنغتسا و دوحلا ِهلباَغو هنع اهسح قيال امع تايذتقملا

 نوكف قش ملف هرج لا ميعل نءايادلاتاوهشب ىنغتسا وا قش ملف هنع نغتسم هنأ اك

 لباقتلا لصح ه.و ىلوالا ةيالاىف ءاشالا لباقع وه ىذلا ءاعتالا مدعل اعيتتسم ءانغتسالا

 ىأ 5 ىرسعلل هرسيئسف 8# ةمزالتملا ىتاعملا نم ركذام ىا « ىنحلاب بذكو ٍظ امن
 ةيسرافلابو اهل هراشخال هتامدقمو رانلا لوخدك ةدشلاو رسعلا ىلا ةيدؤملا ةاضخلل هثينسف

 هكىرادرك ىبعي دوب تنحمعو ىراوشدب ىدؤ٠ هكىتفص ىارب ارورم متادرك ايهم ع
 يقر ااهاراشب م ةلكونا عم لخببلاو ءاطعالاب نيمسقلا رردصت لءاو ٠ درب خزودب اروا

 ركاذ اهف ىلصا امهم الك ناب ناذيالل ىردعلل ريسيتلاو ىرسيال ريستلا عابتتسا ىف اهدعبامت

 ةلالدلل نيسلا نأ سهاظلاو ءاذغتسالاو ييذكتلاو ىوقتلاو قيدصتلا نم اهدعب ال ةمتنال
 خارتم صا ىه ىتلا ةرخ الا ىف نوكي وهو ةيصعملاو ةءاطلا ةلباقم دوعوملا ءا زا ىلع

 رضاح ريغ لجا دعولا نا ىلع كلذب لديل ىجخارتلا فر> ىهو نيسلا تلخداف رظننم

 ةيحاورلا ةداّضااو .ةعاطلابره بض ىف لحب نه. نأ ىلإ !ةزايشابهيفو:ريمسافتلا,ضعب :ىفراذك
 ةمئالاس نم مايا. اه اتيطعا لولا وسلا تك انلع .كانقالا نعي ىسناور ةيلقلا ور تيسلاب

 لوخدو نءللاو درطلاو انع دعبلاىهو ىرسعلل هرسيئسف لاملاو ءاجلاو حراوجلاو ءاضعالا
 ىنغي ىث ىاوا فوذحم لوعفملاف باذعا |نم أش ىا «* هلام هنع ىنغيامو ف8 باجحلا ران
 ©« ىدرت اذاؤ» راكنالل ماهفتسالاو ىنغي لوعفم اف أبش ىنغيال ىا هب لخي ىذلا هلام هنع
 ىدرلا بغارلا لاق كالهلا وهو اصعلاك ىدرلاو ةغلامملل ىدرلا نم للعفت تامو ثاله ىا

 | رعق ىف ىدرتوا ربق اذا ةرفحخلا ىف طقسو ىدرتو! ىهنا كالهال ضرعتلا ىدرتلاو كالهلا

 همدقو هقوقح ىطعا ىذلاوه هتجاح تقو ةرخ الاىف ناسنالا هب عفتني ىذلا لاملاف مهج
 هتقفاومو انتفلال ىدصتو ىدرت اذا هنأ ىلا ةراشا هيفو هثراول هكرتو هب لخم ىذلا نود

 | ةمقنلاو رهقلا ةروصب هلانلجت دنع انرهقو انبضغ نم هصلخم هلئىث ىا ةيرشبلا ةعببطلا
 | مكحلا ىلع ىنملا انتاضق بجومب ايلع نا ىا هلبق امل ررقم فانئتسا 6 ىدهلل انيلع نا ©

 قيرط نم هيلا ىدؤيامو ىدهلا قيرط مهل نيسن نا ةدايعال قلخلا انقلخ ثيح ةغلانلا

 نيّس رطل الككلس نم لاح انين ثيح هيلع ديزمال امب كلذ انلعف دقو هلا ىدؤيامو لالضلا

 ةلالدلا ال: ةيشبلا ىلا: لسضوبام/ ىلع ةلالدلا ىه.ةيادهلا نأ. نيس انه نمو انبيهرتوب انغرت
 | ىضتقمو ءاضقلا بجومي بوجولا ىلع نم موهفملا بوجولاب دارملاناو اعطق اهلا ةلصوملا
 ةلزتسملا مسزي اك ىلاعت هيلع حلصالا بوجو ىلع اللد اهرهاظب ةي الا نوكتالف ةمكحلا

 ةيلقعلا ةلدالا نيب عمجاو سحلاو لقعلا رون انيلا داشرالاب ىدهلل اندلع نا ىناشاقلا لاو
 اياب
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 | لك نم ىثالاو ٌركذلا ىئىنض قلخ ىذلا ةردقلا ماظعلا رداقلاو ىا ىتارغثمالل انوكي نا

 سيأ حاورالا ىوذ نه اقلخ قاحم مل هللا نا ىلو ةلغبلاو لغبلا لمد جرخف دلاو“ هلعوت

 ةروكذلاب مولعم لكشم» ريغ هللا دنع وهف اندنع ءرما لكشا ناو ىثلاو ىتاالو ركذي

 اثناح ناك الكشم ىثخ ىتادقو ىتاالو اركذ هءوب قلي مل هنا قالطلاب فاح ولف ةثونالاوا

 مدا امها, لقوا فاكشكل) :ىاكأإل دنع ز ذلك قا ناك ناوي اؤ6 نكد .اناب ةغيقملا ى زدنكال

 ىتاو ركذنم مانقلخ انا سانلا اهيااي ىلاعت لاق دهعلل ماللا نأ ىلع مالسلا امهلع ءآوخو

 ااناف مأشلا:.انمدق ةمقلع لو ىناالاو ركذلاو أره ناك هلا هنغ هللاوضر دوعسم نا نعو

 تاقف ىلا اوراشاف دوعشم نب هللاَذنع ةءارق أرق“ نم مكفأ لاف هنع هللاوضر ءادردلاوبا

 هللاو اذكه اناو لق ى'الاو ركذلاو أره هتعمس 'تلق ةي الا هذه أرق فيك لاقغ انا متن

 مهعباتا الف قلخامو اهأرقا نأ ىلع ىتوديرب ءالؤهو اهأرَش مالسلا هيلع هللالوسر تغمس

 امهجاودزا نم بلقلا دو دقو سفنلاىه ىتلا ىتنالاو حورلاو» ىذلا ركذلاىلا ةراشا هفو

 « ىدل مكمس نا » تاعزانلا ىف قيس امك ىثا راهنلاو ركذ ليالا نيفراعلا ضعب دنعو |
 كلذلو مومعلا غيص نه فاضملا ردصملا نأ فمع ا. عملا ىنمي ردصملاو مسقلا ناو
 ىا مكيعاسم نأ ىنعملاو تتشقملا قرتفملاوهو ضيرمو ىضر أك تدتش مدج ىتدو عجل هنعربخا

 راضحق اهضمي وطاصريخ عفان ندح اهضعبف ةيلزالا تادادعتسالا فالتخما ب_> ةفاتخلا مكل معا

 مكيعس نا ىناشاقلا لاق اهشوُق هسفن عئابوا اهقتعف هسفن عاتبش نايداع سانلا ثيدحلاودساف رش

 ليو ةيرونلا ةياغا ريخلا ىلا هجوتلاو حورلا بئاج ىلا مكضعب باذتال ةفلتخم .تاتذشا

 ةياالا هذه نطاب مهضعب لاقو ةملظلا ةبلغا ريشلا ىف كامهنالاو سفنلا بناج ىلا مكضعب ظ

 مهنيا اثهسق نحت ىلاعت هلوقل ”قيلختلاو"نيوكتلا لقا نم "هل قام ةملسق ا هعش ىار“نا ١

 رارسسالا باحصاو ءاسلجلاو ءامدألا نم ناطمل لاب نيلصتملاب تارك ب تام هلىهسلا ناو مهتشيعم ظ
 | تادهاشملا بلطل :بولقلاب و ”تاماركلا بلظل لوقعلاب و َتاَحْرَدلا تلطل .سوفلاب ىسف

 ىتسو تافصلا راونا ىف اناَو تاذلا راوناىف اهمئانفل رارسالابو ةابادملا بلطل حاورالابو ظ
 ىعاسملا كلل ىليصفت ه# اماف 8# كلذ ربغ ىلا ةفرعملابو قشعلابو قوشلابو ةحلابو ةدارالاب

 ىمع ىتلا هللامراحم ه5 ىقتاو © هلام قوقح #*# ىطعا نم هه اهماكحال نيدنو ةتتشتملا

 ةماكتابوا ناميالا ىهو ىنسللا ةاصخلاب # ىنحلاب قدصو وه .ذالاو نما اهتم نمو اهنع
 ةنطا ىهو ىنسحلا ةبوثملا وا مالسالا ةلم هو ىنسحلا ةلملاب وا دبحوتلا ةلك ىهو ىندحلا

 اهل رسسيه لك هلوق هنمو ريسعتاا لباَش امال ةئيهتلا ريسبتلا ىتعم 46 ىرسبلل هرسيئسف ©

 ىلاغت هلوق ىف ا ةلكاشملا ىلع ىرسعلا ىف ريستلا لمعتسا لاش نأ ىلا ةجاح آلف هل قلخ

 اذا كرككرلا سرفلا رسي لاَه ملا باذعب مهريشف ىلاعت هلوق كش ىلع وا ةئيد ءاودكو

 رمس ىلا ىدؤت ىتلا ةلدخال هقفونو همهنف ىنءملاو رسسبالا ثدنأت ىرمسلاو ايلحأو اهج رسا

 تفرط ىارب اربو مهد ىلا-ا هكدشاب دوز سب ةيسرافلابو هيدانمو ةنخلا لوخدك ةحارو

 هدفا تاصاوق . ةيادتلو تدب هباروا هك ىلع ىنعل داب تدار قاع تكس 5

 ( ىريسلاب )
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 ناك ناو عنصام ةيقاعب ىملاسالو ةيقاع فاخمال هناف قحن لعف نم لكو :قحالا لعفبال ىلاعت

 بترتيامو هعبتيو اهرقع بقعيام مهالو رادق ىاوه فاخمالو مهضعبلاقو فوخلا هن شن
 اهم مهربخا دق مالسلا هيلع اهللاص نأ عم باقعلاو ةيبصملاو ءالبلا عاونا ن. هيلع

 رخ الا عر رهش لئاواىف سمشلا ةروس تع

 ىندفو ىف اهف لقو ةيكم ةبا نورشعو ىدحا ليللا ةرو ريسفت

 ١ مح رلا نا

 لوعفملا ركذ مدعف اهاشغي اذا ليللاو هلوقك اهرتسيو اهطغيو سمشلا ىشغي نيح ليللاب
 موجنلا لها دنع ىلإلاو ميمعتلل لوعفملا ركذ مدعف همالظب هيراوبام لكوا راهنلاوا هب ملعلل

 قداصلا رحفلا ولطو اهو مق نييام عرشلا لهادتعو اهعولطو نمسا بوىغ نييام

 ىفرشو ىتبب مار بش ىلاعت هللا ( رارسالا فشك ىفو ) هلباّشام راهنلاو انه دارملا هلعل
 هك تف /قازا, فرت ناو. ةسادرك .دوخ مق لحب دج نإ ازفود از ل: خك ذاد

 ىافص بارش بيش هيه نودع تاحانمرد اهتادخ ناتساود ديارد بش

 هك دشابرحس تقو نوجو دنشوين ى.بوبحم ٍباتعو دنشو ب اضر تعلخو دنشون

 ديجم شرع تاق دارس ىاهنمادو دنياشكزاب هزوريب ةبق نيا ىاهردات دسر نامرف

 ىازك يب واعيد تياساك راجل كب اريوشس شوا يلع م نت ل ناشد الا
 تسوداب ىتدود مه ىنعي ىنابحا نباف هينبجحم بتديح لك الخدق الا هكدنتك تاطخ دوح

 دبا ا ناتسود د ىداشو تولخرد دوخ

 ا مايق لالحلا ىذل نوداعلاو * ما ةاصعلاو 0م ليللا +

 نيت وا سمشلا ريغ ىئثغملا ناك نا ىا ليالا ةملظ لاوزب رهظ # ىلت اذا راهلاو »
 امل لابقتسالاو ىضملاب نيتلصافلا فالتخاو سشمشلا ىشنملا ناكذا ىا سءشلا عولطب فشكتو
 | تانيعتلارامن ىثثغي اذا ةقلطملا ةيوهلابيغليدب مسقلاىلا ةراشا هيفو ةّاسلا ةروسلا ف ا

 ةيلقعلا تانبعتل اببس ىلح اذا ةديقملاتادوجولارامرونبو دوهشلاو قوذلا لها ىلع ةيررايتعالا
 ىلئاذاحو رلارون رتساذا سفنلا ةماظ ليلب مسقاىناشاقلا لاق وبادتحالاو يادحل | ىلا ىلا ةبسنلاب

 عامجاب رهظي بلقلا ناف نمحرلا شرع وه ىذلا بلقلا دوجو امهعامجا نم رهظو

 ىمسي سفنلا ىلا هجوو قئاقحلاو فراعملا هب ىتاتب داؤغلا ىمسي حورلا ىلا هجو هلزيذه

 ةفص نع ةرايعام « ىناالاو ركذلا قاخ امو 9 ىناعملا هيف لثمتو رئارسلا ه.ظفحم ردصلا
 ىه تملعتسا ىذلا فد ولا نأ تدافا ماهب الا ىف اهلغ وتل اهناو اها امو ىفاك ملاعلا |

 لقعلل ل يدسال هناو ههنك هنتكيال امم ناك ثيحن لامكلاو ةوقلا تاجرد ىصقا ىلا غلاب هيف

 زو#و ةقيقحلل ناماللاو قداص ماع سمعأي كاد وه نكمملا اعاو هصوصخ هكلارزدا ىملا

 مقا ىا ةقاسلا ةروسلا ىف ماك مسقلا دعب اموكل لاحال اذا © ىشغي اذا ليللاو ©

 هللا نأ كلذو محرتلا ضعب محرتيف ةالولاو كولملا نم نيبقاعملارئاس فاء اكد و كاله ةبقاعوا اهتعبتو



 < :45 4 قوتالتلا هزحلا

 رادق ماق نيخوا ثعابلل ةعاطلا ىف عارتمالا ثاعس آلا ثاعسالا رارتعالا تفشك ىف لاق لثتماو

 ددءتملاودحا وال حلصي فيضا اذا ليضفتلا لعفا ناف ءايقشالا نم ةقالارقعل هعم ىدصت نمو

 ىطاعتف مهحاص اودانف رمقلا ةرو_س ىف ىلاعت هلوق لوالا ىلع لدبو تنؤنلاو رك ذملاو
 رقعلا مهنرشابم مهادعنم ىلع ممتواقش لضفو نيعم دحاو رشادملا نأ ىنع لدي هناف رقعف

 اوم نعام ملع امل # هللا لوسرو# د 0 ىا # مهل لاقف © هب ىضرلا ىف لكلا كارتشا عم
 دهعلل ةفاضالاف مرا نب صوع نب رو نب راج نب دبع نبا مالسلا هلع اص وهو هياع

 نافطلا ىف مهيداعو مه وتع ةياغل اناسو هتعاط باوجوب اءاذيا ةلاسرلا ناوئءب هذعربع

 لمءاعلا ..ؤذح انف بج ىتا روصلا ن . نكيمل ناو ريذحتلا ىلع بوصنم 4 هللا ةقان ل»
 ةلادلا هللا ةقان اورد ىا هللا قدك م وبفلا ىل عت هيلا تذضا ةدامرتشدا ةيسرافلاب ةقانلاو

 وهو ارش ىنعل 4 اهايقسو © اه رقع اورذحاو ادع ىلعو هيردق لاكو هتبادحو لع

 مهشا وملو مهلو مولعم ' را برش اهل ناك اهءاف اهمبون ىف هنع اهودرطتالو ءاملا ن * اهيصت

 هللال وسر ىا # .وبذكف هاه رتعب اومهفمهمشاو» ىف كلذل نورضتسي نا مون برش

 عممجاو قشالا ىا 4 اهورةعف ل بيرق باذع ؟كذخأف ءول اهوسع الو هلوَس هديعوىف

 ةرادق هماو فلاس نب رادق رقاعلا ىل وسلا لاق هلعفن لكلا ىذرل هتدحو ريدقت ىلع

 أ مدقو رحللا رةعلاو مهج 5 اوارهو نب مدعو هما ةقانلا رقعف هكر اش ىذلا هيحاصو

 ىردتا ىلعاي ىلعل مالسلا هياع لاق ثردحلا ىفورقعلا ببس ناك هن ال رقعلا ىلع تيدذكتلا
 لاق نرخ لإ ىتشانم ىردا لاق ةقالا رقاع لاو ملكا هلوسر هللا لاق ىيلوالا ىفثا نس

 ةماظلاب اهرقعنأ امكف حورلا ةقان ىلا ةراشا ةقاتلا نأ كلذو كلتاق لاف ملعا هلوسرو هللا |
 هناف هنع هللا ىضر ىلع لثق اذكف سفنلا ةواقش ديزم نم ةيناولا تاوبشااو ةيناسفنلا
 ىلا دصقلاف ةقرقملا ماقم ىف ربك الا هثراو ناك اذل و مالسلا هيلع انبدن ةيناحورل ارهظم ناك

 ةمحر لا رهظم لياق نه ةواقشلا قوفةواقشالو ماللا لع ىلاد# ىلا دصق هنع هللا ىض رى ولا ىلع

 ةلثاهلا ةحبصلا وهو باذعلا ماع قيطاف © مر مولع مدمدف 8# ماقتلاو بضغلاب ةزكلا
 ى اهم قل ثري تطيحاو مدع ثايب كدلط اذا ةموددم ةقان مهأوق رك" نم وعو

 تررك مث هلع تقطا اذا هريعو ربقلا ىلع تءدوربقلاب 22 ل مدو محشلا هسمإ ل ١

 رارسالا فشكىف لاق بكلا ن. ةككلك مدهدلا نه ةمدهدلاف ةطاحالاىف ةتلابملل لادلا |
 ةغلاملا ديهشت ن٠ لوشن مث ديدشتلاب تمد ةغلابمملا نم لو مث نالف ىلع تمد برعلا لوشن |

 كذب عيرصتلاو ىكحلا ممنذ بسب ىا  مهنذب لف "ىلا ىثلا ناش ىلع لدي بيك رتلاو تمدعد ٠
 ةمدمدلا ىا 4 اهاوف ه8 بنده لك هب ربتعل بنذلا ةبقاعب راذمالل هيلع ءاذلا ةلالد مسا

 ال مهمأ ( ىود ) ضرالاب دوم ىوسفوا 59 ريغص ن 1 كؤقأ ميم٠ تاشب لا مهم 7 كالهالاو

 دوه ةروس ىف لاق امك هللا ءاجتاق هولتش نا مال_كاهيلع اخلاص 0 باذءاا تامالغ اوأر
 فانت -الل و اولا «اهابقع فاخال و وج ام ةمحرب هم٠ اونها ١ نيذلاو احلاص انيح ان ما ءاج اماف |

 ةمدهدلا ةيقاع فئاخريغ هللا اهاوسف ىاىلاعت هللاىلا عحارلا اهاوفىف ىونملانم لاحللوا

 ١ اهبعسو (



 نيت ورع 0020 هه :40 ©

 دروام اهل ةاءرمم نوكتل ةيلامكلا ةمّللا ةيهلالا ةروصلا ىلع ةقوللا ةلامكلا ةيناسنالا

 اهقلخ ىا اهآوهامو ندبلل ةريدملا ةقطانلا سفنلا اهل لاّشو هتروضص ىلع مدا هللا قلخ

 :ةنكمم ةطسوتمو لاغاو لالالاو لابكلا تانعت::تايلحتل :ىل نوكتل ةلباق ةيؤتسم

 ادهشم نوكتل ةحلاص ةلدتنمو لاعفالاو تافصلاو تاذلا تاروهظلا ارهظم نوكتل

 لاما نيتضبقلا نيب ةعماجلا ةيلباقلا هذ و لاوحالاو بتارلاو ءامسالا راثآآ تادهاشم

 ىا اهرودف لالجلا ةداس ةطاسوب املغ ضافا ىا اهمهلأف دوجوم لك متا تناك لالجلاو
 لامعالا و مولعلا و دئاَقعلا نم هلاو>او هماكحاو ةيخزربلا اهتقيقح ةيعجىف يردنملا لالجلا راث
 اهاوّمو نارسخلاب ىزاحتف لطاللا ىلا قحلا نم هيف ليمبو رحفتام كلذ ريغو بهاذملاو

 ىملعلادبحوتلا ةلك نم هماكحاو هروءاو لاطارا 1 ىا لامعا مداخ ةطاسوب ابلع ضافاو

 نمو ةّهرطلاو ةعيرشلا ةيثىف داسفلا رئاسو ىللا ىوهلاو رفكلاو كرشلليف انملا ىمسرلا

 ةيترمىف داسكلا قابو خلا ىوهلاو رفكلاو كرشلل ليزملا ىتيقحلا ىنيعلا ديحوتلا ةلك
 | لاو>الاو لامعالا نساحمو فراعملاو مولعلا فئاطل نه اهريغ نمو ةقيقحلاو ةفردملا

 ةقيقحو ةروص بتارملا عيمج ىف حالفلاىف لخد ىا حافأدق تافصلاو قالخالا مراكمو

 حالفلا نم مرح ىا باخدقو راوطالا عيمجىف لالجلا راثآ لئاذز نم اهرهط نم اهاكز نم

 حئابقلاو بويعلا اهف متكو ةيئاسفنلا تافصلاو ةيلالجلا رانأ الا اف ىنخا ىا اهاسد نم
 اهدادضاب اهجلاعي ملو ةئيدرلا قالخالاو لامجالاو ةيميملا تاوهشلاو ءاوهالا و ةيناطيشلا

 ةهرطلا ةييرمىف ةك زبلا نعو حالصلاو ىوقتلاب ةعيرشلا ةينسم ىف ةيبرتلا نع اهلمعا لب
 لاوقالاو لامعالاو دوصقملاو تاينلا ىف امتاوهشو اهاوهىف اهدعاسو حالصالاو ةدهاجلاب

 ةياالا هده ىف هللا همحر همال ناف راصتخاب ىهننا ءآوهالاب اعبج اهتانكسو اهتاكرخ تراصو
 « اها وغطب © لاق اذاو ةليبقلا دارملا © دوم تبذك ه رثك ا لب ءزج فصن ىلا غلبب
 مظعا نايفطلا ناف اهاسد نم ٍباخدقو ىلاهت هلوق نومضم وبرقنل دراو فانثتسا وهو

 تاي الا سوؤرب هبشا ناك امل هنا الا نايغطلا ىنمي ردصم حتفلاب ىوغطلاو ةيسدتلا عاونا

 اولصف نايغطلا نم ىوفطلا فشكلا ىف ورهشا نايغطلا ناك ناو نايغطلا ظفل ىلع ريتخا
 ةفصلاىفبلقلا اوكرتو مسالاىف اواو ءايلا اولقناب ءايلا تانبْنم ىلعفيف ةفصلا و مسالا نيب
 ىنعمي ىدصلا نمو ءابحتسالا ىنمي رصقلاو حتتفلاب ىزخلا نم ايدصو ايزخ ةأرما اولاقف

 هللاىلع ةنءآ رح ىملظ لو 5 اهنانفط ببسي بيذكتلا تلعف ىا"ةسشلل ءالاو شطعلا

 هيلع احلاص اهيندومب تبذكوا روهشملا وهو لوعف٠ هلردّس الف مزاللا ةلزنم لزنم لعفلاف

 زوجي و رفكلا غلب دتشا اذا ناصعلا نأ ىلا ةراشا هبفو هب ملعلل لوعفملا فذ مال_لا

 زواحتلاو ىوغطلا ىذ باذعلانم هب تدعوا ام تبذك ىا بيذكتال ةلء ءايلا نوكنت نا

 ذا 8 نابغط تاذ ةحب_صب ىا ةيغاطلاب اوكلهاف ىلاعت هلوقك ةحبصلا وهو دحلا نع

 فلاسنب رادقوهو دوم ىتشا ماق نيح ىا ىوفطلابوا تبذكب بوصنم # اهاقشا ثعبنا
 هل ثملاف يما ىلع انالف تثمب لاقي ثعبلا عواطم ثعبنا ناف هيلا هثعإ نه حال ناتتبلا

 7 121 د تطل 1 ل حا تصل سس ع 12 تا ص ل ال ل ب ج37 2 20 272 جس لج 7727 سس عت حل اج عا



 هت: 144 #8 نو'الثلا ءزملا

 ملعو لذ الب نعو رقف الب ىنغو ءانف الف ءاَش وهو ىورخاو اهوحنو ةحصلا عم ءاعبلاو ْ

 اكز هنم و وْءلاو ةدايزلا ةاك زلا لصاو ةرخ الا شع الا شدعال لبق كلذل و لهج الب

 هردق عفرب هبال دهاشلا ىضاقلا ةكر ةتقراو كدر قابارتكا دوك ماه ل تاو عرزلا

 ةكربلا ءاجر نم اهف ال ءارقفلا ىلا هللا قح نم ناسنالا ج رخم امل ةاكزلا هنمو ليدعتلاب
 ىنءملاواهق نادوج وم نيرا ناف اعرمج امهلوا تاكربلاو تاريذلاب اهتمت ىل سفن ةيكزتلوا

 اذ ياناءايدل رنا تيرعتاب دهب رجتفملا| نأ( قام ءارازك لك ني نهر جول قراون

 ءالملا ىلا مهاوّم راونا نم عطس ا اعورمشيو مهسفنا نورهظي حالصلا لهاف اهب اهرهش و
 موش !نوفخم مهاف قسفلا لها فال تاربخلا لفاحمو تاعاطلا عضاوم مهمزالمبو ىلعالا

 نييرقملا هللا دابع نيب هءنورهتشب ةداعس ايس مهملع حوليال ةيفلا عضاوملا ىف اهنوسدي و
 نوكأ نيقراطلل رالا نودقوبو عضاوملا عفرا ىف نوازن, اوناك برعلاداو>١ نا اذه لصاو

 رابلاف مهسفنا اوذخاف نيبلاطلا نع مهنك اما ىنختل باضهلاو فارطالا نولزني ماثالاو ربشا
 ىف لاق اك اضيا ربهطتلا ىنعمب ةكزتلا لمعتستو اهسد رجافلاو ربلا لامعا هسفن رهظا اضيا
 رهط نم حلفا دق ىنعملاف هب هرهطتل كلام نم هتجرخا امو 'ىثلا ةوفص ةاكزلا سوهاقلا

 حالف ىلع ء.شا ةعيسب ىلاعت مسقا دقف الوقو المعو اتلخ و ادع ةيعرسشلا تافلالا نم هسفن

 فيطح 20505 اةاوذ اهبفأ هللا حر يانغ لاكوو عكا ايدو هللنن ورز
 ةكزت بجوم سفنا ةكزت هكىدوءرف تبا نبا توالت كيدز ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 دورك صول اع قلفآ-ثّولزالد لاخلا 8 دوغ شع اوؤحبؤوعزآغ ذك ءاكىه:كساَلَذ

 دودشل ىهلا رون هبا 3 .٠ كوش هام زاريم سان

 برض لاش هاف دنعلا ىلا لعقلا داتسا ىفانيال هقلخو ىلاعت هللا ردَقَس دبعلا لاعفا نوكو

 . ىلا ةبسنلاب لعفلا عضو نال كلذو ه دقو هقلخم برضلا نأ عم هللا برض لاهالودبز

 قاسوإلا اندلاع يت نما ناعنالا ريو اع راهظو فما ءاكرتو تشارلا لاق كشكل |

 تاسنإ كالذو هرهطت هفام ناسنالا ىرح 5١ رس ةيوثملاو ردالا ةرح> ماك هوما

 ١) كلذل العاف هب كتل هللا ىلا' ةزانو اهاكز نم حلفا دق < كلذ هاتفك“ ال ديعلا ىلا ةران |

 ا مهمل كلذ لودوق ةهطساو وكمل ”هعأ| ا ةرايو ع نم 5 هللا ل وحن ةقيقطاىف أ

 كلذ ىف ةلا ىه تلا ةدايعلا ىلا ةراثو ام ميكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخوحت |

 ةيبخ بحمل باخ سوماقل ىف # اهاسد نم باخ دقو © ىهتا ءاكزو اندل نم انان- ووحم

 نشطت سخروا قوس علو( ارنا تكطان لاو رك وو ةرح

 لاقو ءاي ةريخالا نيسلا تاق لقثلا بج وا امل لاثمالا عامجاو سدلا ةغاايد ءافخالا وهو

 ىطاللا حاره ىلاةارجإ الو ارك الاقر تا ىضلا وا كرش ؟ ناجم ننلا عارلأ"

 لاردتسافلا كايرو ف تاب _واوج ردبلا الاماني ا دس كك يتلا يداك
 ةمطا ةقيتطاو تاذلا اه سفنلاب دا رمل اا “هوة ىلاكأ لو فاو هزت صدق قادس اخت



: 

 مالسلا هيلع هللا لوسر ناك امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو ةياآلا الت 6 اهل هللا هع 0

 اهالومو الو تنا اهاكز نم ريخ تنا اهكزو اهاوش ىسفن تا مهللا ةمالاد كرع

 لوط جاجزلا لاقو مالكلا لوطل ماللا فذح و مسقلا باوج 46 اهاكز نم حلفا دق © |

| 

١ 

 | ةلوضوم اهمضاوم ىف نوكت نا ىهاظلا ناف ىهاظ هنالطب و.اهاو_سام بر و اهاحطام

 مل مهضعب لاق و نيقيرطلا هلانيب ىا نيددنلا ءانيده و هلوق لثم ةياالا ءذهف ديعلا ىلع

 ىضقلب ماللاهيلع لاقف هنولبقتسي 'ىث ما مهلع ىضق *ىشأ ةبف نوحدكيو .سانلا لمعيام .

 سلا فاروع 1 يتج ::ع 5

 برو اهاّسام برو ريدقتلا نوكمف ّفوطعملا 3 ند <32. فوطعملاق ردقملا اذا هريغ ف

 اهمهلاق © ىلاعت ةللاءانغ نا ليوأتلا لها دنع اهتيودت و سفنلا حربش ”ىحس و فىعاف
 | لعلف اميقعتل تناك نإ و نعاظ نبعالاف ةيوستلا ةببسل تناك نا ءافلا © اهاوَش و اهروحف

 | "ىلا ءاقلا ماهلالاو ه:طالاو ةيهاظلا ىوقلا نم ماهلالا هيلع فقوتيام ماعا اهنه دارملا

 | روجفلاو ةعالتبا 'ىثلا مارا لصاؤ ىلعالا ءالملا ةهج نموا هللا ةهج نم اما عورلاىف
 . ىتنا اذا هلال هيفا ماههالا ةدعلوا لصاوفلا ةاعارا ىوقتلا ىلع مدق ةنايدلا رتسس قش

 امهلاح أهفرع و اهيا سفنلا مهفا ىنعملاو ىنعا هنأشب مهام مدقف ىوقتلا تدجو روجفلا

 | ضمب لاق تءاسش لما رابتخا نم انكم و امهم. لك هللا ىدؤي امو جيقلا و نسا نم
 | اهمهلافىلاعت هلوق اماو اذك هللاىن.هلا رششلاىف لاّشالف ريا ىف الا نوكيال . ماهلالاراكلا
 | نك ىف يحل ذيع لمعلا اهاودرو ىولمجلا ف عر احل فعاد
 | اهرودفاهمهلاف ىلاعت لاق سفنلا وه ماهلالا لحم نا ىنال مهضعب لاقو ادبا ضقانس هللا

 اهرودف سفنلا مهلا نكل هريعال ىلاعت 4ت:هوه ماهلالا ّق لعافلا نا انملعاف اهاوه 9 |

 هللد حلا تماقام اهم مهلاول هناف اهم مهليال ءاشحفلاب صأيال اك و ءاشحفلاب سمأيال هللا نا

 ىباذ اهل حابملا نا كلذ بيس و اهبف هماهلا الو حاملا رطاخ سفنلا ىلا هناحس بسن

 رطاخفاهم الا سفنلا لقعتال تلا ةيسفنلا امتافص نم وهف حاملا رهظ اهنيع قاخام سفنف

 سوفلا نوك ىلع ةي الا لدن ةيمجتلا تاليوأتلا فو ناسنالل كحضااك صاخ تعن حابمل
 سفنلا ةقيقح ناف ءاممالاو لاوحالا دراوت فالتخاب فاتن ةدحتم ةدحاو ةقيقح اهلك

 اذا و قكيطم تءءس الك .اهح وبر هللا ىلا تيد ون اذا اهم مكح رايتعا ريغ نه ةقلطملا

 ةران و ىوقتلاب قحلا ىلا ةران تهجوت اذاو ةّزراما تيمس ايلك اهجون ةعيدطلا ىلا تهجوت

 نارمح نع حيحصلا ربخلا ىفو ىهنا ةماوا تيمس روجفلاب ةيرشبلا .ةعيبطلا ىلا ىرخا
 مالا هيلع هللا لوسر ةند موا ةليهج نم كحن كاش :4:2 هلل ىضر نيصح ن

 ىتلزاملا ىدحال هللا هقلخ ناك نم مالسلاهع لاقف هللالوسراي اذا لمعلا مفف لاق مهلع

 فذحلاو فذحلا يجوت .هنال هريغو فاسثكلا هكررن اما و ماللا نع: اضؤعراص مالكلا

 رفظلاوا دعولا هيدكؤي امنا هللا ماسقا نآل ااوج تبذك لمم ملو لوطلا عم بجمال

 زعااو ىنغلا نم ايندلا ةاحلا اهب بيطت ىتلا تاداعسلاب رفظلاك ىوند وهو ةيغيلا كارداو



 ه4 :: 389 .نواالقا ءّزجلا

 باحتح ناك املو قاف الاملظتو بيغتف اهءوض ىطغف سمشلا ىا « اهاشغي اذا و لوالا

 دئساف اهاطغ و احح هناك ليللا راص ليالاىف اعقاو اهب و انني ضرالا ةلولحم سمشلا

 ع راضملا ةغيص رايتخا لعل و ضرالاو قاف الا ىشغي اذاوا كلذا ليلا ىلا ةيشفتو ةيطغتلا

 ةاها سم عم ىضاملاك دنع لبقتسملاف نامز ىلاعت هيلع ىرجال هبا ىلع ةلالدال ىضملا ىلع انه

 تاواولا تناك ثيحو نيلوعفملا ىلا .ىدعتب هيزال ةييمتتلا_ نمر اهاعع ل ملو لصاوفلا

 كلوق ىف اعم اهدسم ةداس ءابلا و لعفلا مامم ةمئاقلا ةيمسقلا ىلوالا واولا باون ةفطاعلا

 ادلاخ ركب و ارم ديز برض لوقت اماعيج راجلاو لعفلا لمع نلمعي نا قح هللا مسقا
 نا نم انههدروبام عفدناف امهلماع وه ىذلا برض ماقم اهمايقل بصنم و واولاب عفرتف
 ةيمسق تناك نا و نيفلتحم نيلمام ىلومعم ىلع فطءلا مزلي ةفطاع تناك نا تاواولا كلت

 روذحا موزا عنمو لوالا قشلا رايتخا عفدلا لصاحو باوجلا ةدحو عم مسقلادادعت مزاي

 هناا نت[ ةءااشد اوتو حورلا راه سمش اهملظإ هنايشغ دنع سفنلا ليل ىلا ةراشا هيفو

 هنا ىلا ارظن راهلاب مسقلا زاج امك هب مسقلا زوحيف لضملا مسالا رهظ» لبللا نال ىربكلا

 ولعلا ةياهن و مظعلا ةياغ ىلع اهاس نءو ىا # اهانب امو ءامسلاو و ىداهلا مسالا رهظم

 لقعينم ةفص نع اهم لأسيام ن'الابجعت ةيفصولا ةدارال:نم ىلع امرا او ىلاعت هللا وهو

 ضرالاو ظ هلوق ىف مالكلا اذك و اهامب ىذلا ناشلا مطعلا رداقلاو ليق هناك
 وحطلاو ابف اهلها شيعي ىءاملا ىلع بناج لك نم اهطسب نمو ىا # اهاحط امو

 فطعو رك ذلاب تاقولخلا ضعب دارفاو زئاج لادلانم ءاطلا لادباو طسبلا ىتمي وحدلاك
 بينزتلا ىف ةتكالا لب ميظعتلا قاقحتسا ىف امهتاوتسال سيل امه ماقالاو هيلع ققلاخلا
 اهسح هنأش ةمظعو هللالالح كارداب لقعلا رفظيو هنردق لاكو ملاعلا عئاص دوجو نيتي نا

 اهفاصواب اهفصوو اعشو افرش تاسوسحلا مظعا ىه ىتلا سمشلاب مسقا امل ىلاعت هناف نكما |

 ةطغتم ةيفتع و راهملا عافترا دنع ةلحتم و رمقلل ةعوتم اهنوك و اهؤوض ىهو ةعبرالا |

 نين امل امهنأش ةمظع ىلع هينمةف اهنم مظعاو سحشلا ريسم ىه ىتلا ءامساب مسقا مل ىليللاب ْ

 هلي الارز مولروجا يتمتو ةيسضالا داك تكول دامعت اج ئلعملا نمو هل مظعت 'ىثلاب ماسقالان ا

 ا.هلاوحا ةفرعع لقعلا لسوتف ةمكملا غلاب ةردقلا لماك ريدم عناص ىلا ةجاتحلا ةتنكمملا ||

 لقب | دكورف للا ميني رطارك رزقت قا ويسرتلا و ناك اهي طناكسإ اريك جملا ىاميفايكطو ا و

 ىلا ةراشا هيف و ةيدمصلا هنايربك ءاديب و ةيوبرلا ملاع عافب ىلا تاسو_حلا ملاع ضيضح |

 هد ايعد اور اهاعنا : نهو ىا # اهاوس و سفن و ه8 داسجالا ضراو حاورالا ءامس

 بسنالا وهو ريثكتللوا مالسلا هيلع مدا سفن دارملا نا ىلع ميذفتال ريكتتلاو امتالامكلا

 ىلع لالة الا نال. سفنلاو ضرالاو ءامسلا ىلاعت هللا تاذ فيرعت ىف رك ذو باودلل

 ءامسلاك, طيسب ىولع اما وهو. قايسحلا ماعلا الا: نبل دهاشلاو دهاشلاب الا نكعال:بمغلا |

 ةافتساناناةقاوو عرتشنالإا انيا وذ رانهت رشا .ماكيقأ خو بكيينح ءاملو نضيواالاك طيس يلفس امام
 اذككو سحشلا ترو لش 4 فاضملا ورردس ز زاوح مدع ىلع اها وم ىلع اه معلام تفلت
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 ةلامكلا ةئيلألا“ةقلعللا رنون زكر ا؟روطسو ود تاك ناز الأ "رأى للا "ايت دن
 مهك ولس دنع نوكلا تاماظ ىف نوكلا ٍبابزا هن ىدتم ىتح نوكلايف هروُهظَو ةلكالا

 دمع احومعو ناكمالا ملاع لال ربتلا دنع و7 ةقوككلا راوطالاو ملاوعلا 5 ,مهريسو

 ىلا ةج واب امهس هزيم ا ةلصاوملاو ةنراقملا دنع ةسفق و هروب نه 5 قسال ثدحح

 نمشلا روح و لامكللاب هم رد ىا ةهدشو هرو م قبو هيلع نذاحلا لاقالاو ضباقلا ا

 امهنني ةل-صاخلا ةلماكلا ةقرافملاو ةلباقملا دنع هسفنو هرون نم ا الا فروا لاو |

 كيذكتف ةمايقلا مون ىلا ايقابو امتاد اراركو اراسمم هروت ىلا طسلاو هسقن ىلا لاسرالاب
 ةلامكلا ةّيهلالا ةقيقلا رون ىف اهيرمتو اهرون نم ىنفت ةيلكالا ةيلامكلا ةياسنالا ةتقحلا
 | ةيترم ىف ةلضاخلا ةنهلالا ةلصولا دنع الصا امرثاب اهل قسسال ترحم :ماقلاب  اهنيعتو ةلكألا

 ' ىلزالا اهنيعتو اهرون ىلا اهنيعتو اهرون نم بذحلاو ضيقلاب ةقلطملا ةيعملا ةيدجالا تاذلا
 ةقرفلا ع الصأ را اهنم ىنهال ثنح اهر ون اهليعلو اهروت 2 قسو ئانم زكا ىدالا

 اهروب ىلا لاسرالاو طلاب ةديقملا ةقرفلا ةيتزثكلا ةيرهظملا سم ىف ةاصاخلا ةينوكلا

 دح ىلا اضيأ احئردت امهنع هثافتخاو هراتتسا دنعو امهْواَش لمكي لامكلا دح ىلا اردت لالا
 طعلا كلذ ىلع اهؤاَشو هناحبس قحلا لالج ضيق نه هجولا اذه ىلع اهؤانفو اهؤانف مت ماعلا
 هلامتو هلاكلالج ئدي ىتاذلا هلاك ةيترم نم اكاد طسو ضيش هللاو ىلاعت هلاجةطسإ نم.

 | ىبنا اروظحم كير ءاطع ناكامو كير ءاطعنم ءالؤهو ءالؤه دعالك ناتط وسم ءادب لب

 ىتح اريدقت وا اظفل !ماوج مدعل ةيطرششب تسيل انهه اذا تاق ناف هزيم هللا سدق همالك
 ءاشناوهو ردقملا مسقا روهشملاف وهو لءام نم اهل دبالف اقلطم افرظ ن وكتف ابق لمعي
 لاثماىف اذا تلق هلاتقوو افرل: نوكت الف امه عامجا الو لابقتسالل اذاو لاحال ن وكف

 لمللاب و سمشلا هتيل# ارائتعا راهلاب و اهولَس ارايتعا رمقلاب مسقا ىا للعتال ماقملا اذه

 كلذ لجال ىا انيدتم الاص تنك ثيح اذه ىلع كدهشأ لوقت ام اهايا: هنايشغب ارابتعا
 للا و لثم مسقلا ضعب كلذو لاحلل ءىبحت اذا سومءاقلا ىف لاقو ريسافتلا ضعب ىف اذك
 نمشلارونوه « راهنلاو ف فرعاف نيح ىنعع نوكيف ىهنثا ىوه اذا مجنلاو ىثغي اذا
 ديوه قعي سمشلا ىلج ىا 4 اهالج اذا © لبالا ةملط و>ع ضرالا لظ خسني ىذلا

 اهنا عم اهالج هنأاكف ءالجتالا ماه 'هنافيآسا و: راهللا طانشتتا دنع“ ىلح“اهئاف «.درك "|
 ناكو سمشلا ءالختال انامز راهلا عاشرا نامز وهو نيالا ايرالقت ١ (قاك” ل ىقي هطلت ىلا
 و' ةملظلا ىلح وا مئاص هراهن لثم ايزاجم ادانسا هيلا ةيلجتلا لعف دنسا هو اعقاو ءالولا

 حورلا رون ءالتك_سا راهن ىلا ةراشا هيفو اه عال رك“ ذ اهلرحم ملا ناو ضرالاوا ايندلا

 ىف ءاوتسالا دنع راهلاك روهظلا ةياغ ىف اهزرباو اهالج اذا اهرون ءاوتساو !ماطاس مابقو

 ةملظ هيلع عقوام نيب و سمشلا نيب ةلئاللا ضرالا لظ وه 45 لبالاو 8 سمشلا ةيلحم |
 هك لل ها لا
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 مام جرطالف باب مهل تالا ةقلفح اهاوبأ راث ىا © ةدصؤم را يف هلوقل مدقح بخ

| 

 بيكرتلا لصاف مهتطاحاب اراعشا رانلل ةفص تلعج اهنا الا داب الا دبا حور اهف لخدبالو

 بانلا ثدص وا نم نابقاعتي امهنال اهلا نيونتلا داع ةفاضالا تكرت املف ٍناونالا ةدصؤم
 اهأرقنف هتمكحاو هتلغاو هتقبطا اذا نما لثم زومهملا نم دملاب هنا دصاو ءافلا لتعملا نم
 لثم تدص وا نم اهذخا اهّريه مل نمو ثادصا نم لاوعفم مسا اهلعج ةزمهلاب ةدص وم

 هيزمح تيلق هنكل نما لثم دضا نم نوكي نا لمتحمو دعوم كلذو دعوم وهف دع وا
 2مم اركب مصاع ىوار سابع نإ نركب ونا ناكو تفيفختتلل .اهلبقام ةمْضلا واو ةنكادلا

 هظفحم مل هلاكو هتعمس اذا ىتذأ دسازا ىهتشاف ةدصؤ» زمهب ماما انل لوشو فرحلا اذه ىف
 ركب ىلا نم فرحلل طبضا وهو ةزمهلاب صفح هظفح دقو ةزمهلا كرتبالا هخيش نع

 قاعي ر اعلا فو ليلا لطلتغ عقتوأو اىقااوان كك كو وت ناككمنااؤا ارق فلام _للع
 ةرامالا سفن ىلع ةدصؤم نارسخلاو نالذخلاو باجحلا ران نا

 فلأو ةئامو ةريشع عبس ةئس نيعيزلانم ىناثلا سماخىف دحالا هللانوعب دلبلا ةروس تمي

 ةيكم هبا ةرشع تسوا ةرششع سخخ سمشلا ةروس زيسفت

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 امتاطاس ماقو تعاط اذا امنوض ىا 6 اهاكو باف اب مروخ.م دنك و - «#سمشلاو

 لاق « دسر تشاج عضوميو هدرك دناب نوج ىو شياب دذكوس ىنعي اهرون طسبناو
 سمشلاروت وهو حضلانم ناقتشم ةوحضلاو ىجضلاف ءوضلا قارشا تقو ىا ىحضلا تقو
 | اهتوضو حورلا سمشب ماسقالا ىلا ةراشا هيفو لظلل داضملا ضرالا هجو ىلع طسبنملا

 اذا ىا عبتلا ىنعم ولتلا نه هي اهالت اذا رمقلاو 8 سفنلا ىلع عطا_لا ندبلاىف رشتنملا

 هالت بغازلالاق رهشا!نءلوال'فصلاىف كلذو اهرون نم اذخا امورع دعب عاط ناب اهعن |

 هردصمو مكحلا يف ءا دتق لاب رانو مسجلاب خرابد و كال لدول :اهليتف سنن اع امه للولد ةيباك هت

 امئاف اهالت اذا رمقلاو هلوق لاق مث ةوالت ءردصمو ىنمملا ريدنو ناءرقلاب ةرانو ولتو ولت

 رولا سقت رمقلا ن ىلآ امف هلا كلذو ةينرملاو ءادتقالا لبس ىلع عاسالا اذهه هبداربإ

 ارون رمقلاو ءانض سدمشلا لع>و هلوق اذه ىلعو لق ةعلخلا ةلزمم اهلوهو سمشلا نم

 الئاذا بلقلا رق ىلا ةراغا هيفو سكعلا نود رونا ءايض لكذا رونلا نه ةينىم ىلع ءايضلاو
 اهتملظب فسخف سدنلا عبشي ملو اهروتس هبءاضتسا و اهوحم هلابقا و اهب رونتلا ىف حورلا |

 ةبا سمشلا نا هل تاقربلا تاحمااللا باتك ىف هحور هللا حور ىدتسسو ىخبسش لاق |

 ةساسقالا ةقيقحال ةيآ رمقلاو اهلا ةراشاو ةيلك الا هبلامكلا ةبهلالا ةقيقحلل |
 ناك ةمايقلا مون ىلا هللا هقلخ تدل نا'اةكت4 املا ةزاكشا و ةنك ألا ةناامكلا ْ

 تاملظلا ىف ىلإلا بابرا هن ىدتم ىتح ليللاىف هروهظو سمشلا رون ىلحتلا رهظمو ىلحت :
 ةدكالاةلامكلا ةيناسنالا ةقتقحلا كلذكف ,ممدصاقم قرط ىف مهكولسو مه ريس ىف ةذبللا ا

 ( ذنم )
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 | سفنلا دب ىف بولغاا بلقلا ميني ىلا ةراشا هيفو ليبقلا اذه نم سيل هيف نحت امو ةدئافلا
 دارملا ناك ثدحو دافشرإالا ىفو امن نعو نكمل نوف تت للذملا بلا نيكسمو ىوهلاو |

 هدئهد ماعطو هداك داتا نيا دشاب سإ « ناك مث » ةبقعلا محتش ملف لق هن كف 5 1 مع نوكي نفي داءاطرتتب سلا قيقا لغال لوغ تنعي رومالا ومده ةنقفلا ماجتتا

 | قتعلا نع ناعالا ةيتر ىخارت ىلع ةلالدلل مثو الب ىننلا ىلع فطع # اونما نيذلا نم »

 تاءاطلا ىبعمدقم نامزلاىف وهفالاو هب.ةحلاصلا لامجالا يم طارتشال هلحم ةعفرو ةقدصلاو
 ادياالام كله ناال هللا دنع عفانلا ىضرملا قافنالا وه هجولا اذه ىلع قافنالا نا ىنعملاو

 ةراشا ةيقعلا ركذ ىفو موق ثرح تباصا رص اهبف عد نثك ةلثم نزوكف نافل رو زانالاف

 نمالا اهزوجمال ةبقع كلت ىساحملا لاق اقم ناك نمالا اهزوجمال ةرخ الا ةبقع نا ىلا

 كفن ةبقعلا مساقلا لاقو جل ءاَش رادقم لوانتو تاهشلاو مارحلا نع هنطب صمح

 كير ةيدوبعب اهلخشتو قلخلا قر نم كسفن قتعت نا هناف ةبقر كف هاوق ىلا ىرتالا

 نعو هللاةعاط ىلع ريصلاب اضعب: مهضعب ىصوا ىا اونمآ ىلع فطع # ربصلاب اوصاوتو
 اضعب مهضعب ىصوا ىا ةمحرلا ىنمع ردص» 4 ةمح رملاب اوصاوتاو 8 بئاصملا ىفو ىصاعملا

 ببسملا ركذوا فاضملا فذح ىلع تاريخلا نم ىلاعت هتءر تابجومب وا هللادابعىلع ةمحرلاب
 لوالا ىنءملاب ةمحرلا نم معا ىنعملا اذهب ةمحرلاو ةييسلا ىف هلاك ىلع اهب ببسلا ةداراو

 نم هللا حيال ثيدحلا ىفو كلذ و<وا اريقو وا 3 داعلا نم 1 نمل ةقفشلا هو

 اذيكو هسىف لاك ناءالا ناف لامكلا دعب ليمكتلا ىلاو هللاقاخ ىلع ةقفشلا ىلا ةراشا
 | موضعب لاق ييغلا ليمكت ناب نم ىصاوتلاو ةحلا_هصلا لامعالا نه اهريغو ةمحرملاو ربصلا

 وهو ةمكحلا عاونا لجا ناعالاو ةفعللا عاونا لضفا ةجاحلا ةدش تقو اصوصخ ماعطالا
 ولعلاو عاش رالاىف ىلوالا ةلبضفلا نع هتسر دعل مث ظفلب هيف ءاجو ىنةلا ىملعلا نامالا

 عانتمال ناميالا نع هرخأ و ةعاجش عاونا مظعا نم دئادشلا ىلع ربصلاو ساسالا هنوكل
 | ةلادعلا عاونا لضفا نه فااعتلاو محارتلاو نيقيلا نود ةعاح_ثلا ةل.ضن لوصح

 | مهروضح ىلع ةلد ةراشالا مسا ىفو ةروك ذملا ةلدللا توعالاب نوفوصوملا « كئاوا

 | نيذلا مهو نيعلا ىا « ةنميملا باحصا © مهتجرد دعبو مهيبر ولعو هتءارك ماقءىف هللادنع
 ةداعسلاوريلاو نعلا باعصا وا ةلا ىلا نيعلا قيرط نم مهم كللسيو مهناعاب مهمتك نوطعي

 | نبذلاو قه ىنعلا دبلا باحصاوا اضيا ,هربغ ىلعو مهعاطب مهمسفنا ىلع نيمايم ءاحاصلا نال

 ريمضىف 6 مح ف ناءرقلابوا ةحجو باتك نء قملاىلع الءاد ءانبصن اب # اهلل تكا

 6 ةءأشملا باحصا ف ءانخالاب ءاقحا مهناو روضللا فرش نع مهطوقس ىلع ةلالد بلاغلا

 ىلا الاهش مهب كلسيو مهروهظ ءارو نو مهلثامشب موتك نوطعي نيذلا مشو لامثلا ىا
 | ىلعو مهتيصعع موسقنا ىلع مئاش» قاسفلا نال ةواقشااو رششااو مولا باكا وا رانلا

 ا و مهلع وو ىرسسلاادلا راحاوا ءاقسفلان ع باذتجالاو ءاحاصلاب ىلسوتلا بجو اضيا مه ربع
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 نوكي الف لعف كفلاو نيع ةبقعلا نال كلذو فاضملا ريدَقَس اهماحتقال لب ةبقعلا سفنل |

 | ناب نوكي دقو ةبقرلا قتعيف لجرلا درفنب ناب نوكي دق ةبقرلا كف مث رخآآلل اريسفت
 مسغوأ دوق نم سفن صيلخم ىف نيعي نابو هتبقر كاكف ةهج ىلا هفرصيام هيناكم ىطعي

 ةنقر ءرما كب نا ةيقرلا كش دارملا نوكي نا لمتحيو قاتعالا نود كفلا مي هلك | ذهف

 | رانلا نم صلخت و ةنإلا ىلا امريصي ىتح ةحلاصلا لامعالاب لفتشي ناب هللا باذع نم هسفن
 ىوسلا قلعتو ىوهلا دقو سفنلا رسا نه بلقلا ةيقر كف ناو ىطسولا ةيرملا ىهو

 ىلا ةراشا ممعتلا دعب صيصختلا لسق نم طا ماعطاوإأ هلوق نويكف ىتكلا ةيرخلا ىو

 لاقو همومع عم قباسلا ظفالا لوانت, نأ نم هب جرخ ثرحي صاخلا كلذ لف ديزم

 هللا همحر ةفذح ىلا بهذم وه امك امم لضفا هنا ىلع لدب ةقدصلا ىلع قتعلا مدت مهضعب

 ناسفالا كلف بعارلا لاق رانلا نم هئماوضع اهمهوضع لكب هللا كف ةيقر كفنم ثيداىفو |

 | ىده نا هوق ىف سيل دن مل نم ناف هنم هسه كف دعب لصحم اا باذعلا نم هريغ

 اهكف ىف مظع لخدم اهل ىتلا ةملاصلا لامحالا نم هال سفنلا كف لبق نم ةبقرلا كفو
 لاق عاج اذا بغض نم ءالغوا طحقل ةعاجم ىكا # ةيغسم ىذ موب ىف ماعطاوا ٍْ

 رمت همي بعتلا عم سئطعلا ىف لبق اعرو بعتلا عم عوج ا كسلا هعانلا

 تقولا كلذ ىف لاملا جارخا نال ةعاجلا مويب ماعطالا ديق ةبرتمو ةبرقم اذكو ىميم

 برق نم ةبارق ىا مرتان ماعطا لوعفم # امتي 8# رجالل بجواو سفنلا ىلع لقثا
 نوكي نأب متيلا ديق ىهتنا راو> وا ةبارق برق ىدنوا>سلا لاقو ةبرق»و ابرق بسنلاىف
 لضفا هماعطاف ةبارقلاو ميلا قامحتسالا اتهج هيف عمتجا هلال ةيبسن ةبارق ممطملا. نيبو هنيب

 اير ريسكلاب برت نم راقثفا ىا # ةبرتم اذ انيكسموا ف محرلا ةلصو ةقدصلا ىلع هلامشال |
 هتحمالو هرتسيام هقوف سيلف هرضو هرقف نم بارتلاب قصل هناك رقتفا اذا ابرتهو نيتحتف

 نءو ىرثا ليقام ةرزكلاىف ٍبارتلاك لام اذ راص ءانعف برتا مهلوق امإو هثرفبو هتطوبام
 دمعلا امهنع هللا ىوضرسابع نبا لاقو ليازملا ءاوأم ىذلا ةبرتم اذ هلوقىف مالسلاهيلع ىنل

 ىب رامي راد ماواي دوب دنم لايع سك نينج نياو ( ىنداكلا لاقك ) بيرغلا ىهعي ةبرثلا '
 ليدسف ىعاسلاك نيكسملاو ةلمرالاىلع ىعاسلا ثيدحلاىفو ٠ رايدزا رود ىرغاي راتساوخ |

 امهب لمعلا ةبوعصل ماعطالاو كفلا صخ ريقفلا لوَش رطفال مئاصلاو رتشال مئاقلاكو هللا

 ءاوه ىف افولا ءرملا قفني دقف سفنلا .ىلع لقثب كلذ نال نيكملاو متل ماعللالا لعجو

 ميتيلاو ريقفلا اماو اهرئثكت_بي الو كلذ وحمو ةدئازلا ةشالا ءانبو ىوهلا لها ماعطاك

 ١) نيمهجرد وا مجرد ءاطعا هيلع بعصتق ةيؤرلا رده ىلعو هدنع امهناوهل هرصا اهارب الف

 07 نيكسملا نا ىلع ةي الا هذه هللا همحر ىبفاشلا جتحاو نيت.قل وا ةمقل ماعطا وا

 | او هت ثحب هفو زكاح ريغ وهو ارا تن نعم اذ هلوش هدف لاكلالاو اش كلك ثيح

 هج عر ذدتلا ام كميصولا ف ةدئافلا نك نيك -.ءال ةفشاك ةفص ةيرتماذ 1 0

 ْ 2 ريركتلا وه زوحمال ىذلا ريركتلاو لضفا جوحالا م ماعلا نا حضتب ل جايتحالا

 ) ةوياقلا (



 ذل ءاَرَوش _ ههه جب 5>

 رذكهر ىتخاس ندينش غورد لاحم ارئاوت ىرايسؤابزو ماو ىكهيبعتورد ىحو ران

 ثيدح شوك مادكب زوما: دوش كاب عمسزج تسك ايام ءادنو ىدرك هئيخ تاوصا
 قدصو تدابعرد او نآرقو تولخرد ىبوكزا راماب انارت مداد ىنابز دينش ىهاوخام
 ةمان زورو ىذاس تفنغ طاسب ازابز دو>وت ىو نخسام ناتسودابو ىراورف ىورد

 درك ىهاوخام ثيدح نإبز مادكي زومماون ىدرك تموصخ ناوددو لدج

 سان قح شدا دركن تيبغي 3 سايسو ركش ربع زا 0 نابز

 ش 5 ندينش لطابو نات 4 0 م تامسدتبو نا رق 2اكر ذك

 ثسودو ربك ورف ردارب بيعز 0 تشارك ىران عنص ىنزا مشجود

 ىلع فوطعم #© نيدجتلا ءانيدهو »© سأرلا ناسلو بلقلا ناسل فش ىلا ةراشا هبفو

 مالسلاهلعلاقاكرشلاو ربا قيرط هيدهو كلذ هلانلعج ىا تبثم ريدقتلاف ه.اللعجت ملأ
 قبرطو ًاريلا دج نم مكلا ان | ا ل ريخلا د نادحتلا اه

 زجاع دولوم نيكميو دولوملا ةايط ناببس نبللا لوزلل ناعفنرم ناّهرط امال نييدتلا |

 ةيلج همءقو هيلع ةردق ةدالولا بقع هما عاضر نم

 فاز تفوح بنا, ىزور مع رن ١ فالز لف دوب, هتبشنابز لمظإ هل

 تسد .تخوإ رد ردام ناتلسلهب ٠ ك0 11و ديدي رب شفان وح

 ظاطحمالا مزلتي هنافرشلا فال مت سم ناكم ةلزعع رخل لعج عفترملا ناكادحتاالصاو

 لعف نالوا باغتلا قيرطإ ندحالا لامعتسا ناكف. ةوائدلا ضريضح> ىلا ةرطفلا ةورذنع

 لوصولاىف ةىرالاليعتلا اذلو عض رملا ناكملا ةروص) روصم ةمهاولاو هنو ىلا ةيسنلاب شال

 انءاص ريشلاو ريا ىلع ةلادلا ةلالدلا تحضو امل خ_ثلا نبا لو هليمكتو ”ىك لك ىلا

 راصبالل ىلاعلا قيرطلا حوضوك لوقعال نيحضاو امهنوك بيب نيمفترملا نيش رطلاك
 باقلاىلع ىوهلاةءاغو حورلا بع سفلاةيلغب امهلطباف باقلا دحنو حورلا دج ىلا ةراشا هفو

 ب لبجلا ىف سعولا قيرطلا ةيقعلاو ةيورالاب ا هق اطل ىم رام ودعو 2 لحل ْق

 | كاردا امو 8 اهكولس ةبوعصا ةبقنلاب اهنع ربعو ةحلاصلا لامعالاب ةلدلخلا معلا كيت ركشي

 | ةيروصلا ةيقعلا سيل دا رملا ناف ةبقعلا ماحتق ام دمعي كملعا ”ىش ىا ىا كي ةيقعلا اه
 ديقلا كفك رخ الانع اهدحا ةلازاب نيئيشلا نيب قرفلا كذلا « ةقر كفه اهماحتقاو

 | صوصخت اوشعلا مسا ةيقرلاو ةيرهل' باجاب قرلا ةفص نيبو اهني قرفلا ةيقرلا كفو لغلاو

 بوك لبا( نعرهظلابو قس زلابارغ 1غ كنا لاح !زاذتنا فال دحىةفالطل دةحا ب م |

 اريسفت سما كفااق ةيقر قاتعا ةمقدلاماحتقا مل ارهظاذكو كل اذك طب رينالف لف |

 | ىاهردو ىزاس هنازخود نازا انارت مداد عم سود ني.طلل تايبطلا دباش كاب اوناكايو ظ
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 رغص.عم اهف هتروص تمستزا ”ىث اهلباق ذا ةاءرملاك ةرين ىو تاف الا نم ندملا سرح

 انافجا اهل لعجو ةك رولا ةعيرس نيملا هللا لعجو ةمحش ىه ىتاا ةقدحلا وهو رظانلا

 نيعلانع ماوهلاو بابذلا اهحاتفنابو اهماضناب درطت رئاطلا حان رعشلانم ابادهاو اهرتست
 رمقلاو سمشلا نين اهلمجو راملا سأر ىلع عضوب جارسلا نال سأرلا ىف نيعلا لجو

 نالو ءايضلاب رصبلاررضتب الثث نيدوسا نيججاح امهقوف لعجو ىويندلا نيعتلا انيع امهناف
 بادهاو ءادوس ةقدحلا تلعج كلذلو ارظن دحأ نوكي ضايبلا ىلا داوسلاف رظنب ىذلا
 ماخرلاب اهمحر ةيردنكسالا نينرقلاوذ ىتاملو رصبلا ىوَش داوسلا نال دوسأ ارعش نيعلا

 كلذ نف ماخرلا ضاين عوصن نه داوسلا اهف مهسابل ناكف اهضراو اهردج ضيالا

 مالسلا.هيلع لاق اذاو هفعضيو رصللا قرف ضيسالا ىلا رظنلا ناف داوسلا نابهرلا سبل

 ةرسيو ةنع تاهجلا ىلا كرحتتل اهناكم ىف ةكرح ةقدحلا لعجو رصبلا ىوش هنادمتالا ىف

 عملو اضرمع ميقتسم طخ ىلع اعيمح نيرظانلا لعجو هقنع ىولي نأ ريغ نم اهرصببف
 صخشلا هل ىأ ارتيالثل دحاو ”ىش ىلع نارظانلا عمتجيل ضفخا الاو ىلعا امهنم دحاو
 امومتلكى لع ظفاحم نا ىن.ف ةنطابلا نيعلاو ةرهاظلا نيعلا ىلا ةراشا نينبعلاىفو نيصخش دحاولا

 لصحن و تالماعملادةعنت هب و هرثامض نع هب محرتي ان اسلووو ةدحاو نيعرظن نه ما نينبعرظن ناف

 ةراشالا ىلا ناسنالا جاتحال ناسللا نكيولو رملاو وللا نم موعطلا كرديو تاداهشلا

 ىلا ناسنالا ةجاح نال ناسالا درفتو نذالاو نيعلا ددعت اماو هما رسعتف ةباتكلاوا

 ىفالا مالكلا نم لهب نا ىلع اضيا هيبنت هيفو مالكلا ىلا هتجاح نم رثكا رصبلاو عمسلا
 مفلا لخاد ناللا لعج ىللاعت هللا ناىف رسلا وهو هيف ةدئافال ايف ملكسال ناو ريخلا

 مالكلا در ىلعهيتفش قابطاب ديعلا نيعتسيل امهحتفالا مالكلا نكمبال نيتللانيتفشلاهنودلعجو

 امف مالكلا نم عنتعل رحح هف ىف لمح ناك هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع هكحدقو |

 لطنأ اك هلطبا دقو ةيبلقلا ةضوافملاب هب ملكتي هناف بلقلا ناسل ىلا ةراشا هيفو هينمبال |

 دارا اذا ءاف امم رتسي © نيتفشو  ىلقلا ىنطابلا ملكتلا دادعتسا دسفأو ةنطابلا نيعلا |
 ,صخ ىدنواحسلا لاق خفنلاو برشلاو لكالاو قطنلا ىلع امه نيعتسيو كاككمنلا ١

 محشب رصينو محلب قطنن انلعج ىذلا هللا ءامدلاىفو امنه فورحلا رثك ١ جورخل ةفشلا

 ةجاحلادنع ام همضي نيف رطاذ ةفشلا نم ارتسمفلا ماما ديرو عع مهضعب لاق مظعب عمسنو

 سشقل | نم ةتارشلا هدو ىلعام عنم ايلعلا نم : اطيحم براشلا لعجو بورمشملا امهم صو

 امهف كباسل كعزان نا مدآ نبا لوس هللا نا ثيدحلا ىفو برشلا ةلاح لخدب نا ىذقلاو

 كتنءادقف كءلع تهرحام ضعب ىلا كرمدي كءزان ناو قبطاف نيتقطب كتنعءا دقف كءلع تمرح

 نيتقبطب هيلع كتنعا دقف كيلع تمرحام ىلا كجرف كعزان ناو قيطاف نيتةطب هلع |

 هل ةناماالن 1 نامعالاو ةناما لجرلاو ةئاما دللاو ةناما نذالاو ةناما ج رفل اربخلا ىفو قطاف

 ىوزا سيدقترال | ان ىدرك خطلم كابان ىاهرظنوت كلاب م دريسوس هديد ودام دنيوك ادوا
 مك ابام تاههىني شروخ .رظانام سدقم راديد هك ىاوختمنونك ادهش ثديحو تساخرب

 يركب اة احا

 ( اوناكابو )
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 عجوو عادصلاك اهدادعت 0 ةريثكإ تناسق ةللح نم مرهلاو ربكلا مْ نكيلللا لغشو

 دلنلا ةروس ت و 52

 ركشلاك فيلاكتلا دي [دش اضيا لوانت و كلذ وحن و نبدلا مهو نيعلا دمر و سارضالا

 جحلاو ةاكزلاو ةالضلاو موضلاك تادابغلاءا دأ ىف ةدباكملاو ءا رضلا ىلع ريصلاو-ءآ رسلا ىلع
 ىلع ضرعلاو ثعبلا مث ريقلا ةملظو كلملا لاؤَدو توملا ةدغ ىماق كلذ دعب مث داهجلاو

 نيك رتل لاق م زانلاىف ااو ةنلعا ىف اما رارقتسالا مضوم ىلا لصي نا ىلا بساحلا كالا
 صالخوهف ةذل هنا نظي ىذلا كلذ لب ةتيلا ةذإ ايثدلاىف سبل مامالا لاق قيط نع اقبط |

 نم صالخلا ىه سبللا دنع و عوبلا ملأ نم صالخلا ىه لك الا دنع ةذالاف ملأالا نه

 هللا ىلص هللا لوسرل ةيلسن هيف و ملأ نم صالخوا ملأ الا ناسنالل سياف دربلاو رحلا ملأ
 نبمتلا ديه: دنقملا نايبنالا,نا ىلإ ةراشاو نئيزرق ازاقك نم.ءدءاكيإناكاامم :ملس او ةيلع ١

 ديه ديقملا ناف هرون و قلطملا نم نامرح هيف و دييقتلاو نيعتاا بعت ىف قلخ ىدوجولا
 نم ةقشم و ةدباكم ىف ناسنالا انقلخ دقل ىناشاقلا لاق و قلطملا نامرحن بذعم نيعتلا

 ديكتلا ظلغ ةقللا ىف ديكلا اذا ٍتاحح ظلَغ و بلق داسف و نطاب ضرموا ءاوه و هسفن

 ظلغ رتغشاف ةوقلا هذه نم هداسفو بلقلا بام و هداسفو ةيعيبطلا ةوقلا أدبه وه ىذلا
 ريمضلاو ٠ درادني ىىايا # بسحمأ » لهجلا ضيم و بلقلا باج ظاغل دبكلا

 ديلولاك مريغ نم دباكيامم رثك ١ مهنم دباكي مالسلا هيلع ناك نيذلا شيرق ديدانص ضعبل
 دسم اهمسا عم ةداس ةلقثلا نم ةففخم نا © دحا هيلع رده نل نا © هبارضاو ةربغملا ن

 ”ىئانلا, هنابسحف دحا هنم ماقثنا ىلع رده نل ,نأشلاو الا نا بسحب ىا. ناناحلا .ىلوتفم
 «لوّ# ماتَشاوَذ زن عوهو هيلعردش دحالا هللا نالدساف بلتلا ض رمو باحملا ظلغ نع

 هيلع ترسخ برعلا لوقك تقفنا © تكلها # ءاليخلاو ةنوعرلا ليبس ىلع ناظلا كلذ

 ةرثك ديوب عمتجا اذا 'ىقلا دلت نه ادتلتم اريثك ىا 6# ادنلالام 9 هيلع قفنا اذا اذك
 رخافمو ىلاعف ةنؤعديو عزاكم كلذ لثن نومسي ةيلغاخعأ لقا َنأَكَو ةرخافمو ةعمس هقشاام

 َتلاق م ةرخ آلاىف ةبحاض ةب عفت الذا ةقيقملاىف عئاض هلا ىلا ةراثا كالقالا ظفلفو

 نيكسملا ممطيو محلا لصي ةيلهاجلا ىف ناك ناطدج نبا هللا دبع ىقحىف اهبع هللاوضر ةشئاع

 يتئبطخ ىلرفغا براموي لهل هنال همفتيال مالسلا هيلع لاقف هللا لوسراب هعفان كلذ لهف
 نيح «دحا هرب ملإ» نأشلا نا ىا « نا» ىهابملا قمحالا كلذ كي بسحبأ » نبدلا موب
 هته ثم ىلع علطاو ءار هللا نا ىنعي هيلع هيزاحمالو هنع هلأ_ال ىلاعت هناو قف ناك

 فيكف ةليذر ةاهامملا قيرطب ناك اموهو قافنالا كلذلثف هياء هيزاجم هناو هرب رسسداسفو

 هرم نع عبرا نع لش ىتح ةمايقلا موهدصلا امدق لوزتال ثيدحلاىفو ةليضف لهاجلا هدعي

 تيبلا للهأ هبح نعو لمح اذام هلمس نعو هقفنا مهفو هيسدك نبا نه هلام نعو هانفا ميف
 ةفرطىف امهم دهاشيى تح هاهسلا ىلا ضرالا نم كلملا ملاع امهم رصبي « نينيع هللعجت ملأ

 امهعو عفسامو رضيام نيب ام قرشو ةئس فالا ةدع اهنيو هنبب ىلا ةيولعلا موحنلا نيع

 نييلا مكحلا ةلئسأىف لاق دهاوشلا ىلاو فحصملا ىلاو ملاءلا هجو ىلارظنلا فرش لص
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 ان و قنوراب وب كاخز برثي ٠  غورف هتفاي ون تعلط روز احطب
 رسبالا' بالا نكتسلا لقلا لوسر ىلا و ىناتشالا دوجولا"ةكم دلب ىلا راسب هضو.

 ريكتتلاو مالسلا هيلع مهاربا هبارملاو دلبلا اذه ىلع فظع .دنياز و 6 دلاو و  هنم

 ةطساوالب هدلو هناف مالسلا هيلع ليءامسا وهو ٠ تسا هداز هجناو « دلو امو  مبخفتلا

 مالسلا هيلع ىبللاب مسقلا ةروسلا نمضتتف ليعامما ةطساوب هدلو هناف مالسلا هيلع دممو |

 هللاو هلوق ىف اك لامكلا نم هللا ءاطعا امم بجعتلا ىنعمل نم ىلءام راثيا و نيعضوم ىف

 مدا دلاولا وا ميم وهو نأشلا بحت اموضو»ىنعي تعضو 'ىث ىأي ىا تعضو امب ملعا
 دبالامةلك نم دافتسملا ميخفتلاف باومجلا نومضا بسنالا وهو هتبرذ دلو امو مالسلا هيلع

 سمالا نم بيجعتللوا ضعبلا فسوب لكلا .فصو باب نم وهف .ىا بيلغتلا رابتعا نم هيف
 ىلا وه دلاولا لبق و اهريغ و ةعيدبلا ةروصلاو نابيلاو قطنلاك لكلا هيف كرتشي ىذلا
 سما مكملعأ دلاولا لثم مكلانا امنا مالسلا هيلع هلوقل ةموحرملا هتمأ دلو امو مالسلا هيلع
 هيلع هلوقبراشا اذهىلاو ةءالا ءذه اونا تنأو انأ هنع هللاىضرولعل مالسااهيلعهلوقلو مكتيد

 ىوقتلا بسن و نيدلا ببس وهو ىبسن و ىببس الا ةمايقلا موب عطقنب بسن و ببس لك مالسلا
 هجاوزاو مهسفنا نم نينمؤااب ىلوا ىلا لاق ثيح نينمؤملل ابأ مالسلاهيلع ىلا هللا ىمس دقو

 مالسلا هيلع هتونا ىضتقت ةرهطملا جاوزالاةيموما ناف مهل بأ وهو تا ارقلاضعب ىفو مهناهمأ
 نم انا مالسلا هيلع لاق دقو ابا ىحسي هروهظ وا هحالصا و ”ىث داجمال اهس ناك نم لكذا

 كلذك و لاق ثيح ةمالا هذه ةليغش ىلاعت حرص و ىرون ضيف نم نونمؤملاو هللا

 للعمساودلاولاورلا ميهاربا ىلا ةراشا هيفو مهم ماسقالاب مهمظع اذاواطسو ةمأ مان ج
 ىتبقحلابالا وه ىذلا سدقلا حور ىلاوا رسلا ميهارباو حورلا مداوا هنم دولوملا رسلا |

 هلوق و ىوامسلا مكسا و ىبا ىلا بهاذ ىنا مالسلا هيلع ىسع لوقك ةيناسنالا سوفا |

 حورب مسقاو لبق هناكف وه اهدلو ىتلا سفنلا وه دلو امب دارملاف ىوامسلا مكسأب اوهشت |

 لجرلا ديك لاَ مسقلل باوج # دبك ىف ناسنالا انقلخ دقل ظ ةقطانلا سفنلاو سدقلا
 هركذ تعطق اذا هترك فكمدك باما اذا هديك هلصأو تخفتناف هدك تعجو اذا اديك

 ةدباكملا تقتشا هنمو ةقشهو بصن لك ىف لمعتسا ىتح بف مدقا مث هتئر تءطق اذاهتنأرو

 نايراةتم ماللاو ىف فرحو ادياكم ىنءمي ناسنالا نم لاح دك نفل ةتيلا ةانياغم و ىنبع

 لديادك(ىف هلوقأ نزخا هجوو.بصتلاو:ءانملآىف تنأ: اما بصللاو ءانعلل :تنأراها لوقت

 بعت ىف ناسدنالا انقاخ دقا ىنعلاو فورظملاب فرظلا ةطاحا هب طاحا دق ديكلا نا ىلع

 محرلا ةملظ اهأدبم ديا دشلا نونف ىءاق لازبال قالا فعضا هنوك عم هناف ةقشم و
 ديكلانا:ئدي هزيغ:هدباكي الام .ايالبلا نم دياكي مدا نيافب مدعي امو توملا :اهاهتتمو..ةقيضدو
 ناتحلا ةدباكم و ءاضعالا سوح ةقر هفافالاو هترسس عطق نم ايندلا دئادش لوانتي
 مدخل اودالوالا لذثو جوزنلالفشةدباكم م هتبيهو ذاتسالاو هلوصو ماعملاةداكمو هعاجوأو

 ( لغشو )

 'ش افص دصون كاب مدقمز ار هدرم ىو . فرش دصوت مودق نميز ار همك ىا



 هلبا ةةروس هه 20 98ج

 ' ةيونعملاو ةيروصلا ىتج ىلخداو ةيورخالا ىدابع ىف ىلغداف

 تشم كتل اود رسوب ةتكو رك - م2 رضوى زا تفرك اوه نايت عا

 ىاقبلا روب ترونت و ةنيكسلا املع تلزن ىلا ةئمطملا سفنلا اهنأ اي ىناشاقلا لاق و
 تافضلا لاك كلمتاذا ىا ىضرلا لح ىف كير ىلا ىججرا بارطضالا نء هللاىلا تنأمطاف

 ىَحرلاو تافصلا ماقم لاك ره ىذلا ىضرلا لاح ىف تاذلا ىلا ىتجرا و هيلا ىنكتالف

 ةصزىف لخداف هنع اوضرو مهنع هللا ضر لاق امك اهنع هللا.ىضر دعب الا" نوكيال هللا نع
 ةنجإ ىا ىن ةصوصخللا تت ىلخدا و ىتاذلا ديحوتلا لعأ نم ىن؛نيصو_فحلا ىدابع

 ةيضار تاماقملاو لزاذملا مطق دعب هيف ءانفلاب كير ىلا ىعجرا ةيمحنلا تالب وأتلاىفو تاذلا

 قخداف امملع ءاقبلا ةملخ ىعأبلاب هللا دنع ةيضرم هللا ىف ربسلاو هللا ىلا كوللا عئاتن نم
 كتيناتا و كتاذ نع كئانفل ىلاذ ةنج ىلخداو ىنافصيو ىف نيقادلا ىدابع ىف

 عبس ةئس نم ىوبألا دلوملا رهش رخاوا ىف رجحلاو نملا ىذ نوعب رحفلا ةروس تمي
 فلا "و هناهاو“ 2ع

 اهلوأ ند تايا عييرا اللا ةمدم وا ةيكم لآ نو رشع دللا ةروس ريسفلا

 م محرلا نمحرلا هللا مب ٠

 | هيلع لد ةلصال ةملكف ةكم وه ىذلا مارحلا دللاب مقا ىا #ي دللا اذم مقاال »

 فشك ىفو هع ٠ مروخيم دنك وس ةيسرافلابو نيتلا ةزوس ىف نيمالا ديبلاب مسقا هللا .نا
 | دللاو اذك نامفال للاوال اذك تاعفام هللاوال برعلا لوقك مسقلا ديك أتلال رارسالا
 مدقاىلاعت هللا نا مث نادلبو دالب هعمحو هيف مهنماقاو هناطق عامجإب رثأتملا دودحلاو ناكملا
 ميهارإ هبا مرحو مالسلا هيلع ىلا سأر طقسمو انما امرح اهلعج هناف اهلضفل ةنكع
 تببلا جح و برغلاو قرششلا لهال ةلبق تيبللا لعجو مالسلا امهلع ليعام-ا هسا ًاشنعو

 #« دللا اذه لح تناو ©8-هتازاب ءامدلاىف رومعملا تنبلا لعج و رمعلا ٍبونذل ةرافك

 درب ىو مان رازه راهج نآ رق رددنا هتفك ٠ مالسلا هلع ىلا باطخ تناو. هن مستملا نم لاح

 وهو لولخلا نم لالا ىنعمي لحلاو ٠ عررصتب ىضعلو ضيرعتب ىضعب درك ىوركذ و
 | هلع هلولحم ةكمت ىلاعت هماسقا دبق اهم لزان ةكم ىف لاح دخت اي كنا لاحلاو ىا لوزا

 ىنلا لولحم اهفريش داز اهسفنب ةفرش تناك نا دعب اهمناف اهلضف د.زم اراهظا اهف مالسلا
 ىلاذ فرش هيف امو نيكملا فرشب فرش هلىللصحم هيف فرشال اف اهف فيرنشاا مظعلا

 ىنْش اهريغ و ةئدملاو ةكلك مالسلا هلع ىنلا ىءدق لحف دْياؤ فرش. فرشب هللصحم
 ةلهاوت هناك وه "ظالما اهنالةةناطا هينغدلا لقانا قلع ويسر دقو هكا راسا جو دع افظل
 ٠ هوذؤي و اهفرش ديم هب نم اهنم اوجرخم نا نورب مهلهل مهناب ةدكم لهال ضيرعت

0 - 

 سس  للللللللللللللللللللللللل؟7ب؟_؟”+؟>ب070700007بببب/ب/ب/ب7بربجلا

 ) رشاع "4 نايبلا حور 2



 <« 4+ نونالعاا ءزجلا
 درب الق افلا ناف ةيرشبلا ران الاو ةيعيطلا ماكحالا ىلا عوجرلانم انما نيكملاىف نيولتلا |

 ةرامالا سفنلا ماقع ىلا لزنتلا نم صلخم ىقرتلا ماقم ىف انكمتم ناك نف هفاصوا ىلا
 ةمدذلا اافص نع تلخم تح بلقلا روب ترونت ىتلا ىه ةئمطملا سفنلا تافيرعتلا فو

 رك اش هكن م رك ذب هتفرك مارا سفن ىا ( ىثاكلا لقو ) ةديقخلا قالخالاب تلحمو

 هلامارك ١ نمؤلل تاذلاب لوس ىلاعت هللازا ىنعملاو ٠ تاكرد ىدومت ربصو تمعنرد ىدو» |

 اهتيااي“ناسلا ماكدنع كلذو كلملا ناسل ىلعوا مال-لاو ةالصلا هيلع ىسوم مك اك |
 هنوكف ىنازلاو ةماركلا نم كلدعو ام ىلا ىا # كير ىلا ىتجرا ف ةنئمطملا سفنلا
 عوجرلاب لدت_-او ةمسجملا كسمب طقسف رايتعالا اذه وه امنا ةياغلا ىبهتنم ىلاعت

 ميقملا معلا نم تيبنوا اه # ةيضار ون الخ حورلا مدّ ىلع دوعلا وه ىذلا
 ىب نيصتحلا نيحلا صلا ىداع ةيمز ىف « ىدابع ىف ىلخداف ه هللا دنع « ةيضرم © |

 لوخدلاف نيحلاصلا كدامع ىف كتحر ىنلخدأ فز لاعتإ هلوقك مهعم 4 ىقا> ىلخداو ٠

 ةداعسلا ىه !متاجروو تانجلا ىف مهعم لوخ لاو ةيناحورلا ةداعسلا ىه صاوخلا ةرمز ىف

 اهنع تقراف ىتلا ىدابع داسجا ىف ىلخداف ىنعملاو حورلا سفنلاب دارملا ليقو ةيسامسجلا
 هلا-ىلا مهضعي بهذو ثعبلا دنع باطخلانا لاق نم لوق ديؤي اذهو ىناوث راد ىتخداو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع لأس هنع هللا ىضر ركب ابا نا ىور أك توملا دنع
 تنامطا اهضق هللادارا اذا نحلالاق و كتوم دنع رك< ابا اي كل اهلوقيس كلملا نا لاقف

 ىو اذا ابن ناجوخر قرع” نرئاس اهيا لاؤو ةلنخ- ّهاا واكو اها رغن تلطو ورههإز كلا ١"
 شفنلا"اهتأ ىجرخا اهل لاهو ةىلنم ةفح هللا لسراو نيكلم هللالسرا نمؤملا دبعلا ظ

 واحس حر بيط' اك ج رختف ضار كنع برو ناحيرو حود ىلا تت ةنئمطملا
 ةييبط ةملاو ةبيط حور ضرالان م ءاح دق نولوس ءامسلا ءاحرا ىلع كلملاو هنأ فدبحأ ْ

 هرو-ضح ىلا ئا نمحرلا ىلا اهب ىنؤي ىتح ابلع ىل»الا كلم الو حتفالا بابن رعب الف ْ

 عم اهاعجاف هذهن بهذا للاكل لاش مث دحستف هناما رك تاماقم نم صوصخت ماقم و |

 هلذنيوهلوط اعارذ نوعبسو هضرمع اعارذ نوعبس هربق هيلع عسوبف سمؤي مث نيئمؤملا سا
 رون لثم رون هللعج نكي مل ناو هرون ءافك نأ ءرقلا نم 'ىث هعم ناك ناف ناحيرلا هيف
 رفاكلا ىفوت اذاو هلهأ بحأ الا هظقوب الف ماني سورعلالثم هلثم نوكيف ءربق ىف سمشلا
 نشخ لك نم نشخأو نكن٠ لك نء نئنأ داحم ةعامق هيلا لسر'و نيكلم هلا هللا لسرا
 ديعس لاق و نابضغ كيلع بر و ميأأ باذع منهج ىلا ىحرخا ةئيبخلا سفنلا اهنيأ لاقيف
 |! ' ركاط ءاخ هزانح تكدهشف فئاطلاب امهنع هللا ىخر سابع نبا تاه هللا همحر د

 زيفش ىلع ةباالا ءذح تيلت نفد اماف هنم اجراخرب مل مث هشعن لخدف هتقلخ ىلع هلثمرب |
 نيح سفنالا فوت هللا ىلاعت هلوق لد و ةنمطملا سفلا اهنبأ اي اهالت نم ىربال ربقلا
 لها ضعب لاق و اهل ىبوط اف ؛سف- اهضنق هللا ىلوس ند ةيبظلا سوفللا ن١ نا اموم
 راحل لسا وفهد وءاهك ان ددفز> ىلا, ىلا را امنانلا“ خللا :ةئتلولل ردنا امن ا ةراشالا

 ( ىلخداف )
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 ليقو ماوا تاقدقو ىرك لا هل نوكي نيا .نهو ئأ ريخلا هن قلخآ ا قلعتم هلو ئركذلل

 تاينا نيب عقاولا ضقاذتلا عقر هبو ىركانلاب هشينم هل نأ ا عقنلل ماللاو فوذحم كانه

 ىركذلاهلىفأو هلوشهل ةعفانةبوتلاو ىركذلاءذهن وك ىنن ا ىلامةهنامث ايان هيفنوالواركذتلا
 مدع ىلع هب لالدتسالاو داشرالا ىنو ةلزمغملا هلا بهذ امك ةبوتلا لويق بجبال هنا انملع

 هركذن نا ىلع هل هجوال امم ةلزتعملا معزت م القع ىنمي فيلكتللا رادىف ةبوتلا لوبق باوجو
 «ايلوش# ىلاعآ هلوق هنع برعب ام ايندلاىف نوكتت اما اهناب ماع هاف دو, ةيؤتلا نم سيل

 هه حت حاد رعبا ىشاك 4 ىتتيل © نورضاحلا اييأ

 تامحج ىنتلاي ل وش ليقف لقف ه 7ك ذب دنع لوهإ اذام لبق هنأ اك هْدَع ًاهنلاو ؤس نع اباو> عقو ةفاحتساوأ

 | ةعطةئمريع ة ةئ اد ةعفان ةاح ىهه اا ةيوردالا ةاحلا لسصح>تل ىنعي هذه ىباح لجال

 نوكي نأ زوو تيقوتللف ىنعم ماللا نا ىلع ىنايح تقووا مويلا اهم عفتنا ةحلاص الامعا

 ٠.ىحنالو اهف تومتال ىلاعت لاق ءابحالا نم نوك أف باذعلا نم ىنيحن المع تمدق ىنعملا
 ىلع ةلالد ةشاش ىنعلا اذه ىف نسلو. ةنلكلاب رايتخالا نويلشيال قحلا لهأ نا ملعاو

 مدت نم انكمتم هنوكداقتعا كلذ هيلع لدي ىذلا اعاو ةلزتمملا همحزب اك هلعفديعلا لالقتسا
 هيلا ةيساكلا هتردق فرص دنع هللا قاموا هتردق ضحمب كلذ نا اماو ةلاصلا لامعالا

 فرص نم نا مهوب امبرف هلاقفومو هم ءانكمم ناك نا ىنءدق رودحملا نانم لبقام اماوالف

 لكأ لبا كلف, سيلنو ارخالالا|قاراقلا نمور وجت .هنادقتنيإ لعفلاب[فارط | كم. ىلإ رادق
 | اذه ىلعو لصحل ةيدارتغيالا هلاعفا نم نأ فال ىا اعل: هنردق فيا هنأب ,ذاج د

 ا بيذعتلا ىنعع بادعلا و ىلاعت هللا 0 ا 0 2 دد>ا كد يقتمل 5

 هب دشيام وهو قانولاب دشإا وهو 0 ىنعع حتفلاب قانولا انك مجلس ّدلا ىنعع مالسلاك

 ةانآوذا تركو دلالغاور لمالك نمو ند ركيج رت برافلاب 0 ليلاو ديد+لا نم

 ةمايقلا مون. نوكي نا مزليالف هلل هلك صالاذا ءاو-دحا هقانثوو هللا باذع ىلونال ىنءملاو

 دازحلا الزيف هداني رذعيالىناعملا نيءىفر هباذعلثمدحا بذييال هنكل هللا ىوس. بذعم

 هون دعيام لثم ةمابزلا نم دحا بذعيال ىا نانالل ءاهلا نو نا زوو ايندلا ىف دحا

 دحا ناسنالا .باذع لثم بذهيال ا ءرمع رخآ ىف هللا عجر هنأورمع ىلا نعو ملسو

 دووشلاو ةفرعملاو نيقلاىف تاياغلا ةياغ ىلا لوصولاب وه امنا سغاا نوكسو جاءزاالا دعب

 ١ هلع هلل ىلد هللا لوسر ما راى فاشكلاىفو لوعفملا لاح ىلع بوقءلو قاسكلا اهأرقو

 أ اره نع دحا دارملا فوك نا الانبا باذع 0 رثغا هباذع ناوكل نا ىغتف هصهاظو

 | اد # ةنئمطملا سفنلا اهتيااي #8 نيرادلاىف ةيفاءلاو ةمالسلا هللا لل نينمؤملا ها 90

 | نوكسلا نانئمطالاو ةئئمطملا سفألا ةداغس ناب ىف عرش ةرامالا سفنلا ةواقنش ركذ

 | هتدابعنم راثك الاو ىلاعت هتفرعع هنا ىلع هنن بولقلا نئمطت .هللاركذي الأ ىلاعت.هلوقىفو

 | ماقمىف اهحاص راص هللا ركذب ناشمطالا ماقم ىلا تلصو اذاو سفنلا نائمطا بستكي



 <«: م٠. | نو'الثلا ءزمجلا

 0 يرن 101 عطرا و اه ضار قاع وهو راطي ةأ4غ تيار تيالع |
 ١ تارهطت#وا «# كمر ءاجووف د ةراب ةزان ىتعل ٌققككز ادع تلكم نيمز دوش ةنيدكش |

 هتببه ماكحانم هسفنس ناطلاسلا روضح دنع رهظي ام كلذ لثم ءرهق راثا و هتردق تايا |

 لاقو هرك اسعو هصاوخ رئاسو هئارزو روضحب رهظبالام رهظي ءهروطحدنع هاف هتساسو |

 مموكلاح ىا ك«افص افم وه رشحم ةصرعب ناكتشرفدبابو # كلملاو  ىرهقلا ىلالحلا |

 بسحم فص دعباف» نوفطصف ءامم لك ةكئالمذئموب لزني هاف فوفص ىوذوا نيفطصم |

 كلملاو ىلاعت لاق م نحلاو سنالا نم ايندلاىف ةالصلا لهأ فافطصا مهتارعو مهلزانم |

 اماكم ىف !منايش عم قلخلا اهاربىتح اهراهظا نع ةراعام ”ىجلا ناىنءي محجلا تزربو ىلاعت

 حل لعافأ' ماقم مث منهج نا ىلع ةيدعتال ءابلاو اهناكم نع كفننال اهنا مولعملا نه ناف |

 فلأ نوعيسس هم» ماهز فلأ نيعبسي مهجداقت لتاقم و هع هللا ىضر دوءسم نبا لاقو

 نارفاك مشخزا خزود ىنعي ريفزو ظفت اهل شرعلا راسي نع بصند ىتح اموري كلم

 ىلوو ىنأ لكوتجو عملا لهأ تقرحال تكرتول ةدرش درشتف ٠ دشورخ ىودشوج ى
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اها ضرتعي تح ىمفن سف لودو هتكر ىلع ةيسهلاو لوهلانم

 ىلع ام”ىجلاف ىلع كج هللاءرح دقل دما كلامو ىلام راثلا لوقتف ىتما ىتما لوَشو سو
 ىنعم ناب زوحتاا ىلع هلمحن نولوالا هلوأتو اهناكم نع اهك اكضشا ىلعلدب رجلا ناف هتقيةح

 صعب ناف زوحتلا ىلع نلجلا ىلا ة>احال ريقفلا لوس . اهروهظ با.سا نورشاس نوري أ

 ةفرط نء 'ىش ءارسا اه نيذللا مادعالاو داهالاب صاولا ضعب روزت ةيعمكلاك ةزكمالا |

 ىش عسوا ذئمون ضرالا نا ىلع لبقلا اذه نم منهج *ىحب نوكي ناىف دعب الف نيعلا |

 اهتروص ىحب مهجأ ى حم دارملا اضياو ارح رمشحلا لهأو مح عسل ىمف قيس مف نيب 6 |

 تايضتقم نم هسفنىف ةئيه راصو ايندلاىف هدقتعاام فالخ نانالا ركذت موب ىناشاقلا |

 م

 مالسلاو 3 هيلعولرتلاةنئىارتغولا كرمال كي شلا“ ىحك نوكيف هبف ةشقانمالو ةئلاثملا
 لفاعلا وك د اذا نم لدب « ذ دئموب 9 جارعملا هصقىف هفاصوأ ضعل نع سشررف هلأ نع

 الا ةدها_ثع هل.صاقس هق طرفام نكنت ىا ي علااكمأالا# دق ٠ ىلاعن هلو نجد |

 كاتيا[ ه لك زريف ةرخ ال 31 ضقنلا ملجأ لامعالا نا ىلع ةنسع ةماهع وا يعل

 ىذلا داشرالاو ربك ذتلا لش ىا ظعّس وا ةحبقلاو هيغل روصلا نم امسانس اع تاّدسلاو

 تاب ابي ذ.كت الود رئانةيلايل وقف ةارخ الادب ظعتف اسدل: ىف هله ملو ظعس ملواس دإا ىفهيأا غاب

 لاق تققولا توفل كانه ةيونآل نعل ةيونمدنلاو هنأ ريق ىلع مدئاامزلتس ظاعتالا اذهو ابر

 فالخدقتعا نملالا نوكيال بيذعتلا ةفصب ةكئالملاو رهقلا ةفصب ىرالا روهظ ناف ها

 0 اعلا 6: اك 0 عب م نسف وه اع ه.لع ام |
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 ىلع لدا وبرك ذ امم ارش ديشا,لاوحا مكل :لب عا سنجلا و دارملا ذإ نانالا ىنعم

 مارك ١ نم هيف مكمزليام ن.دؤت الف لاملا ةرثكب هللا مكمركي ثدح لاملا ىلع مككلا+
 نمو غلاب ريغ ناكو ءابا دف ىذلا وه مدا ىن نم وهو اهوحتو ةوسكلاو ةقفنلاب ميتيلا
 مركم مشي هيف تيب هللا ىلا تويبلا بحأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق همأ دقفام مئاهلا

 ءااخ هرهخ نا جتنايعس عيبعفتبوورو ٠.تر كلام هنت ذا شلل نكبر كمعتو

 | اذا اهف و هم الالا هملعم و ه,خ“ال ولو مارح ةرجا الب متيلا مادختسا هابشالا ىف لاق

 نم نبءادلا ىدحا فذحب « نوضاحت الو © ةننقلا ىف م هكيرش راضحال ملمملا لسرا |

 اركش هريغو لهأ نم ثحب الو اضعب مكضعب ضحبال ضيرحتلاو ثحلا ضحلاونوضاحعت |

 , ريغ ضحبال نمو نيكسملا سنج ماعلا ىلع ىا ف نيكسملا ماملط ىلع ط ىلاعت ل مانال |
 | انيكسم نومعطت الو لاَ نا ىلا ىنملا لوؤيف ىلوا هسفنب همعطيال ناف هماعطا ىلع

 0 اهب نوءظم نب ةمادق ناك لتاقم لاق ليخبال غيلب مذ هيفو همادطاب نورمأت الو
 | « ثارتلا نواكأت و # تلزنق هقح نع همفدي ناكف فلخ نب ةيمأ رح ىف |

 4 املالكا © تيملا نم لقتثملا لاملاوه ثاربلاو ءاث هواو تبلق ث'ارو هلصاو ثاريملا ىا

 | فاضملا فذح ىلع م اذ الكا ىندملاو ضعب ىلا اهضعب ةعمت# ةموملم ةببتك لاش عملا مللا |

 | مهءابصلا نولك أي و نايصلاو ءاسنلا نوثروبال اوناك مهئاف مارحلاو لالخلا نيب عم ىا |
 ْ م مالسلا امهبلع ليعمساو ميهارا نم هنونراوتب ثاريم مهني ناك هنا ىلا ةراشا هيفو |

 هّدشم مارحو لالح نم ثروملا هعمجام نواك أيوا ماكحالا ضعب نم. ءريغ اولدب اك ءولديدق

 عافتلا مدعر قوقح عنمو هرششو صرح معماريثك # امجابح لاملا نوبحنو كلذي نيملاع |
 ناس مهمذ دوصقملاو رثكو هيف عمتجا اذا ضوملا ىف ءاملا مح لاه ريثكلا ملا ناف

 لاملا بح نا ىلا ةراشا هيفو ةرخ الا يمانع نواداع مهناو طقف ايندلا ىلع مصرح نا |

 اذا هيح نا ىلا راشا هن ”اكف ءايوقالا نم نوكي نا الا. ةيلكلاب ءرملا هنم' صلخت الق .ىببط| |

 لاوحالاو ةيناسفناا ةثيسلا لامعالا لام نوبحنو رابكلا ضعي لاقو اموءذم نوكيالدتشي+ل |
 ىأراكناو كورتلاو لاعفالا نم رك ذامع مهل عدر ك الك ارثكابح ةيثاوهلا ةحبقلا |
 اهعجو اهايصخت ىلع ةمهلا رصقو ايندلا ىلع. صرلاىف كيذك سمالا نوكي نا ىنذبال |

 ةيقاطناف ءا زجالو با>ال نا مهوتو اهنم ةاساوملا كرثو مارحؤاب لح نمي اب كيح نم. |

 اذا هه ةيقايلا ةيورخالا ةاوحلا ىلع ةينافلا ةيويئدلا ةاحلا راثبا ىلع ةءادنلاو ةرسسحلا كلذ |

 تككد لاش قدلا كدلاو عدرال ليلعت ديعولا قيرطي فانئتسا # اكد اكد ضرالا تكد ا

 نيمزبان ىزمج نتفوك ةيسرافلابو ضرالاب هتيوس ىتح هترسكو هتلرض اذإ اكد هكدا 'ىثلا |
 اريك هيريسك ىا اكد ىملا,هتكدوبلملاو..طئاحلا ريدك كدلا ليلخلا لاقؤا, ,ددركرا زب. |

 ىوسرخآ كدوه لب لواللا ديك أت سيل ىناثلا دو طسبلاب عقترملا طح كدلادربملا لاقو |
 لكو بهؤو ررسكيلا يدب نضع اهضسب د رسزف انو اةميفاكد ضيرزالا وا تك وي ترو يفلت واق آلاء

 دعب اكيرحم تكرحو ةلالز دعب ةلزاز تازلز نيح روصقو ةيْئباو لاي> نم اههجو ىلعام |
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 ماعلالاب هالتبا تقو ىنءرك | ىنر لوقبف ناسثالا اماف ىلق هن”اك ربخأتلا ةين ىلع طسوتملا

 لالتخا حضتيل ءالّسالا قيرطإ ميعنتلاو ككل ناب مالا لوا نم ناذيالل هعدَش امعاو

 اماو و اهلبق ابف اهدملام لمعي نا عنمتال ءافلا هذه ناو ةيفرظلا درحل اذاذف حلا هلوق

 نوكتفامما نيترقفلاىف اما دعب عقاولا نوكيف هبر البام اذا وه اماو ىا © ءالساام اذا

 قم ىنعي اوؤأ 'تزاورا وار زا افتكر #« هقزر هيلع ردقف © نيتلداعت» ناتامكجا

 #«لوةيف»هموي توقوهتبافك ردق ىلع هلعجو ةغاايلا مكحلا ىلع ةينبملا هئيشم هيضتقت امدح

 عزم ما ربصيإ هولببل كلذ نا هلا رطخم الو رقفلاب ىنلذا « نئاها ىبر 8 ارحضتم
 12 ةلباقم ىف 2 هيلع ردقف هباهأف لس مل اذا و ”ىث ىف ةناهالا نع سيل هنا عم

 ةمارك(لا هتيدأت امأ رباصلا ريقذلا قح ىف نيراذلا ةمارك ىلا ىدؤي دق ريتقتلا لب همعنو

 ءا دعالا مدط نم هب ملي دق هنالف ايندلا ةءارك ىلا هشيدأت اما و يهاظ سماق ةرخ آلا

 ةعسوتلاو ءاعدلا هنم نوسمتاي و هنوعج'ربف ايندلا لهأ ن٠ ءاربكلا داقتعا هف ندحف

 اجاردتسا نوكيف نارفكلاب نيرادلا نارسخ ىلإ ىف دق
 ىركتاوت رب ىنكر ابتخا ىثشيورد .٠ غرك ىقح ديدي ل ىا

 هلةليسو كلذ مجم و منملا نع ةمعنلاب هلغشيال ناب هلامارك ١ قيبضتلا ناك امر مبضعب لاق
 لاق هنع هلا ىضر ةربره ىلا نعو قلعتلا مدعل همرط ىف كول لاو ىلا ىلا هجوتلا ىف

 هوطيردق ءاسك اماو رازا اما ءآدر هيلع لجر مهنمام ةفدلا باحسأ نم نععبس تيأر دقل

 ةهارك هدي هعيجيف نيمكلا فصن غاسام اهنم و نيقاسلا فصن غلبام اهنف مهق انعا ىف ظ

 ركشلا ماعم ىف اما نمؤملاف هللا داع صاوخل ةناها هده نك له لماتف هيروع ىرتنا 1

 نكش فصنو ريص فصت نافست ناميالا مالسلاو ةالصنا ذع لاق ريصلا ماقم ىفوأ

 أ

 دوش ميطم و هاد شرقف نيع 20020٠6 دوش مرد نوج رقفزا 'ىفءص
 طعرشلا دب ركاج كروس مسق حر : تبصأا هتلر راكع قا قبو هيأأو

 واىوس ديا, قلخو قح محر . ولع زاوا دنكشي اهرس كنا |

 بودححملا فرعي مل انيهم الياذ ىتكرت ىا نااها ىبر لوقف هلوق ىف رابكلا ضع لاق اك ظ

 ىيطلاملاءلانم ةينامحرلا ةيذحلاب هيذج ذا ةقذشلاو ةمحرلارظنب هلا رظا هير نا نيكدلا |

 ماع نمو عمللا ملا ىلا قرفلا ماع نمو بلقلا مله ىلا سفقثلا ماع نمو ىئاحورلا ملاعلا ىلا |
 ىف اف هلبيذ كت و ةيكحلا هتلاقم نع ناسنثالل عدر #, الك  لاصولا ملاع ىلا قارفلا

 هلا لو ىلع هتءاركل ىنغلاب هلتنا مل ىنعملا امهنع هللا يضر سابع نا لاق نئتااحلا اك

 « ميتلا نوءركت لب # للعلاب ىلطتالب ردملاو ءاضقلا ضحل كلذ لب ىلع هناو.' رقثااب '

 ءاضتقاب ناذيالل باطألا ىلا تافت'او هلامفا ءو- نايس ىلا هازال فاح ل كالا

 رابتعاب عملاو ع.بتشتلل اديك جو عبرةالل اديدثق خب وتلا هتهفاشا ةشالا هتبانح ةظحالم
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 ) ىلع كرادتملا عباتخلا هلوزت ىف هيت رابتعاب ليبقلا كلذ نم سبل هلا عم طوسلا ىلا
 ىانلا هللا ذخاؤي ولو لاق ىلاعت هللا :نا سلا ىلق ناف بوصملا ”ىشلا' تارطش بورضملا

 عملا فيكف ةرخ االاىلا باذعلا ريخأت ىضتقي وهو ةباد نم اهرهظ ىلع كرئام مهملظب
 لجمينا ىنانيال كلذو ةرح الاىملا ءآزلا مام ريخأت ىضتش هنا انلق نيت الا نيتاه نيب

 ناىئاوح ىف اذك هتامدقو ءازجلا نع 'ىث ايندلاىفعقاولا ناف ايندلا ىف كلذ نم ”ىن
 وهو سانأا لكل ةذخاؤملا ةياالا نم موهفملا نا كلذ نه بوأو ريقفلا لوش ٠ خيشلا

 نا © ةبذكملا ةفلاسلا مالا ضعبك لاصئتسالا باذعب ايندلا ىف مهضعب ذخاؤي نا ىنانبال

 باصاام لثم مهيصيس ماللاهيلع هموق رافك ناب ناذباو هلق اا ليلعت © داصرملابا كير

 هيلع ءريمض ىلا ةفاضالا عم ةيبوبرلا ناونعل ضرعتلا هنع “نب اك باذعلا نم نيروك ذملا
 هتقو نم تاقيملك هدصر نم لاعف» نودصارلا هيف بقرتي ىذلا ناكأا داصرملاو مالسلا

 ةغلابم ةفيص نوكي نأ زوج و ةلباسلا هيف بقرتت ىذل' ناكملا ىنل هلا ىا ةيفرظلل ءابلاو
 ىلاعته لاح هيش هنونوشبال مهلا و ةاصعلاب ىلاعت هداصرال ليثك اذهو ةيدي رجم ءايلاو ناعطملاك

 | نا "نع دابعا ديحم االوانيمطقلاو يقنلا :لعاهلع ايزاجب داعلا -لاتمعالا لحب هنوككا ىف
 ذخالوا ىناحلاب رفظيل مهدصرتي ةلباسلا قيرط 0 دمق نه لاحم هللا الا مهريصم نوكيال

 ناك ام انه لمعتسا مث قيررطلا كلذ ىلا رولا نم مهل صاخم الو كلذ وحنوا سكملا

 تسب هديشون وريو دونش ىمو دنيب ىئار همه هناحيس قح ( ىقشاكلالاق ) كانه المعتسم

 تسواترضح تفص ىخاو رسسلا معي ء2 دشاير“ ناهن هجما معو دناد ناهن مه

 | عضاوم ةعب- ىف منهج رسج ىلع نودصرت,ي طارصلا ىلع كير ةكئالم ىنعي لاش و
 ناثاا ىفو رانلا ىف ىدرتالاو امن ءايرلاو قافنلا نم مس ناف نامالا نع اهلوا ىف لأف

 ىفو رانلا ىف ىدرتالاو اج امتقاوم ىف اهماقا و اهدوحس و اهعوكر متا ناف ةالصلا نع

 ىفو ةرمعلاو جحلا نع سماخلاىفو ناضمر رهش مود نع عبارلا ىفو ةاكزلا نع ثااثلا

 ناف محرلا ةلصو نيدلولارب نع عيباسلا ىفو ةبانحلا نم لسغلاو هءوضولا نع سداسلا

 7 هلبآ مب ىلمتم # ناسنالا اماف هه راثلا ىف عقوالاو ةنحلا ىلا قلطنا هللق اهنم جرخ

 | مهلامجاب ممتازا و هدابع لاوحا ةيقارم ددصب ىلاعت هنا ىلق هناكو داصرملال كير نا هلرق

 | اهذثانلوايندلا ءركف دصرمو هرظن حمطم امناو كلذ همهم الف ناسنالا اماف ارشو اريخ

 . اوركذ ايف اهلوزت ىف بيسلاوه ناكو ةعيبر نب ةبتع ناسنالاب دارملا هللا همجر ىليبسلا لاق
 ٍ راسلاو ىنغلاب هيلي نم ةلمادم هلمط ىا 4 هير ءالشسلام اذا © مث ةفصلا هده تنك نأ

 تشيعمو شدهد تمعلو © همعل و 8# رادتقاو هاجم شدنك ىءارك سب # همرك أف 9
 نيع ميعتتلاو مارك الا ناف ةيريسفت ءافلاو ٠ دزاسي و اراك ىناس ابو دنادرك خارف ورب

 | ىناطعا اع ىنلصف 4 نمرك ١ م 21 راكدرورب 4 فى ارؤتفم 4 لوقيف م ءالّسالا

 | ركشيا هوابيل هيلع لضفت ضحم هنا هلاس رطخم الو هقحتسا تنك امسح لاملاو ءاحلا نم
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 لاش لس ا رسا ىب ءاسن لمحا نف ةارما جوز دق نوءرف ناكو هتمحر رابوكي اذا لات

 | ةضضاوأيب دجالف يدق ىت لك: ل عوهوز ذل اكل جال امديخز ليقع امإل ضرالاو, كاقمسلا |

 نوكيف ثالثلا فئاواعلا نم نيروك ذملل ةفص 4# داللا ىف اوغط نيذلا ظ اهراثآ |

 ىا © داسفلا اهف اورثك اف ظ مهرئاس اذه ىلع سقو داوسلاب ىتط دور نا اك رصمم |
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 دنع طوسلا ةلزم ةرخ آلا ىف مهلدعا ام ىلا ةبسنلاب كلذ نا ىلا ةراشالل اطوس هتبمستو |

 اهاذع نير“ تخسار هنايزات برض برع نوج ( ىن_ثاكلا لاق و ) ءريغ الو ف..لا |

 'ىث ةقارا نع ةرابع هناف هعباتتو هرارمتسا و هتركب ناذبالل صلاب هلازنا نع ريصتلاو

 <« 401 2 نو'الثلا ءزطا

 | ىلعربيصانا ىنعسي فيك اهسفنىف تلاقف ةطشاملاب نوعرف عنصام تأرف محام تنب ةيسا اهل

 ساجف نوعرف اهلع لخدذا امسفن ىماؤت ىه ايف رفاك وهو ةملسم اناو نوعرف لعشام

 | كب كلملف لاق اهتلتةف ةطشاملا ىلا تدمع مهئبخاو قاخلا رش تنأ نوعرفاي تلاقف اء اسرق

 | كلم هل ىذلا للاب رفكي نم نونجلا اناو نونج نع ىبام تلاق اهم ناك ىذلا نونجلا

 | ىلزنا برتلاق كلذدنعف نوعرفاهم عنصياماملع نوهمل ةنجلا ىلا اباب اهل هللا حتفف اهذعي داقؤا

 | قبسدقو ةيلاعلا ةنملا اهنكساو اهحور هللا ضف هلمعو نوعرف نم ىحتو ةلايىف اب كدنع

 ةيرشبلا ةعيبطلا ىلا ةراشا داع ىف مث عجراف ميرحتلا ةروس رخ' ىف ةصقاا هذه نإ رص

 ةلازاو اهتك زن نم كلالل ديالف ةيبضغلا ةوقلاىلا نوعرف ىفو ةيوهشلا ةوقلاىلا دون ىفو

 نسحأ وهو هيلع اذوطعم اهضعبر ءايلاب ارورحح هلبق نيروكذملا ضعب نوكل ,اجلا رورحي
 ربدقتب مذلا ىلع ابوصن» هنوك فاشكلا بحاص راتخاو هيف فذح الذا ظفالا بسحب

 لكىفط ىنءملاو ىنعملا ىلا !رظن نسحأ وهو مذلا ماقم ماقملاو مذلا ىف احرص هنوكل ىعءا

 طبقلاو ماشلا ضراي دوم و نعلا ىف داع ىتط ىنعي دحلا اوزواجم و مهدالب ىف مهنم ةفئاط

 عييمج لوانتي حالصلا نا ام مث الا ماسقا عيمج لوانَم داسفلا ناف ىصاعملا رئادو رفكلاب
 دحلا نع زواجتم دسفم وهف ملظلاب هدايع ىف مكحو هللا ما ريغب لمع نف ربلا ماسقا

 بص # كير مهيلع بصف © مهوحمو نامزلا ماكح رتكا ال ديدش فوخ هيفو هلد- ىذلا

 بيقع فئاوطلا كئلوا نم ةفئاط لك ىلع اديدش الازنا لزنا ىا ىلعا نم هتقارا ءاملا

 جوسنملا ىا روفضملا دلجلا طوسلا « باذع طوس # دا_سفلاو نايفطلا نم تاعفام

 نع مهنم لكب لح امج ةرايع وهو هتياف كردنال اديدش اباذع ىا هب برضي ىذلا لوتفملا

 طبقللقرغلاو دوُمل ةديصلاو داعل ب رلاىهو ةميركلاروسلارئاسىف تح رشىنلا باذعلانونف

 هيضتشالام دادرتلاو راركتلا نم ىضتش هنال باذعال طوسلا ريعتسا ناح وبا لاق فيسلا

 طوس رين ار باذع زا هناوك له .٠ باذعلا ةباغ مه دنع طوساا نا لوازم ودان اذ كزع

 سعاشلا لاق تفك طوس اردوخ ىاهاذع ناشيا مالك نوناش هناحبس ق> دنتةكم

 . باذع طوس لا ىلع بصو .٠ هاند رهظا هللا نا ر ملا .

 هتيسأو :ناقاوعشا و 2 ةدشب هعارفا و بونحلاو لمرلاك ناليسلاىف هارجم راحوا علام

 ( ي4ا)



 رجفلا ةروس ه2 +: ة©

 مث سماع انبا اجو سيدج ىخادوم مهدج مساب تيمس ةروهشم ةلببق دومتو دا ىلع تاع |
 نيبرجحلا نونكسي ةبراعلا نم ايرع اوناكو مالسلاو ةالصلا هيلع حزن نب. ماس نب ماد نب
 ماخأ دوم ىلاو ىلاعت لاق اك لاص موق مهو دامك مانصالا نودبمي اوناكو كونو زاجحلا
 دازؤ ابوح اهوجأداليلا تبج لوقت مطقلا بوجلا # داولاب ردصلا اونا نيذلا ه احلاص
 كلا, ىلتنس ةتفو نطيطاقلا تاجو:اتطقوث ايف كليا ذا انج :اهترتا دالتلا تدي ا'ءاوقلا
 ةسكللاب ءافقك اى قزاما قدك ىدادلا هلاك لاو: ديديلعملا »ايما ابرج الا وح ضلال
 نيب جرفملا ىمس هنمو ءاملا هيف ليس ىذلا  عضوملا ىداولا.لصأو ةياالا سأرل..ةياعرو
 لاق مأشلا ةهج نم ةفيرشلا ةنيدملا نم برقلاب ىرقلا ىداو وهانه دارملاو ايداو نيلبجلا
 سرف ىلءوهو دو ىد داو ىلع كون ةونغفف ماسوهءلع ىلاهثا هللا ىلص هللا انوار! ايهنوا

 انو امف اوذخحاف لابجلا رخص اومطق ىنملاو نوعلمداوىف مكنافريسلا اوعرسا لاقف رقشا

 لابجلا تحن نم لوا مهنا ليق انويب لابجلا نم نوتحنو ىلاعت هلوقك رخصلا نم اهوتحم
 | دركهجو 6# نوءرفو 8 ةراجحلا نم اهلك ةئيدم ةئامهسوافاأ اونتدقوأ ماخزلاو نوحضلاو

 ىطبقلا ساعلاوبا ناورث نب ناير نأ بعصم نا دياولاوهو ٠ مالسلا هياعوموم نوعرش
 ولعلاو ريكتلاىف هدارشبال ركذلاب ىلامت هدرفا بقل نوعرفو ةيسايعلا حادقالا ٍتسْنن هيلاو

 ةسرافلاب اضيا ءاتلارسكيوا كيزدتلابدل وعم © دانوالاىذ وه ةرهولإلاو ةيبوب رلاىعدا ىتح

 امنون رضي ىتلا مهءايخو هدونج ةرثكل كلذب فصو ألا ةروسف قيسدقو ٠ خم
 | ىالوالاب هيبذعتلاو ةميخا برضو ة.اع ن الاوهاك بانطالاو دانوالاب اهنوطبربو مهلزانمف

 ْ انيك كانعت خم راهج قيرطب قعد خس ءدنشك نان وعؤفو زارسالا تنك 3 لاق اك

 هنزاخ ةارما نال دانوالا اذ ىمس انا نوعرف نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ( ىود
 ةئس ةئام ذنم هناعا مكي انمؤم ليرخ ناكو نوءرف تنب لجه ةطشام تناك ليبرخ

 - تلاقف. اهدي نما:ظشملا ظق-ضذا#نوعرفإ تتن.اسأوب طشمت ,مؤب تاذ قعانيف. ةأنعا انك
 هلاو كنا هلاوىهلا تلاقف ىأرغ هلا كل لهو نوعرف ةننا تلاقف ىلاعت هللابرفك نم

 ك.كسام لاقف ىس ىهو اهبا ىلع تلخدو تماقف هل كبرشال دحاو-ضرالاو جياع

 هلالي رتثالدحا زو انشزالاو احاول امل )فايل وب كلل نا اع رت كتارا توف ومان ةظفلا مانا ىلا
 لمفاال تلاق كهلاب ىرذك ١ كحيو اهل. لاقف تقدص تناقف كلذ نع اهلأسف اهلا لسراف

 كتيذعالاو للاب ىرذك ١ اهل لاقو ٍنراقعلاو تادحلا اهملع لسرا مثدانوأ هر 5 اهدف

 ءاخ ناتننا اهل تناكو هب ترف ام ارهش نيعس ىتيذعول تلاقف نيروش باذعلا اذه

 أ اضيا كيفىلع. ىرغصلات حي ذالاو كهلاب ىرفك ١ اهل لاقو اف ىلع اهحيذف غابكلا بت

 املف اهتنباب ىنأف ىلاعت للاب ترفك امىف ىلع ضرالاىف نم تحيذول تلاقف اءسسضر تناكو
 ىعو تملكتف اهنا ناسل هلا قلطأف ةأرملا تعزج اهذ اودارأو اهردص ىلع تمجضا

 ةنلاىفاتس كل ىكدن ىلاعت هللا ناف ىعزال ءامااي تلاقو الافطا | 4 نجهل ؟ ةعل بزالانم

 هيلا, اهنيك ني رتل قار كلت تام ذن طييليكا» نلافتيسابةمعت"

 تيب تث5--ت2-



 اه ١ تممقم هجا ننا تشبع هح لزنم هج نا

 سيرا»و تشادرب هاوج نازاىرمقسب اسنذلانف اذه لث» ههاىتلخام ادم شعب ىذلاولاقو

 ]ارك ىجتنك نقف رب لم و دن ديدي ؤاتسدرد اررهوك نأ نامد مو دما زاب نمو تسب تشن و قحاب

 | هيوؤاطمديدركاهغ اد زب ماش اخ تق و نارد هكهيواععي اروالاح هك ىدمنأان داتقا اهمابز ردىودضق

 |ةتسكو دبات سلع, اروا سي درك عامسا رخآ ان لوا زاوا تياكح ماكو ديمط اروا

 | ناتخردو دشاب ءرقورز زاؤا ىانب هكت سه ىرهش ايندزد هكديسرب هديبلط ار رابحالا

 هكدومرفداندبج نأ رقرد ىلاعتو هناحبس تح هكتسيربش ىرآ تفك بعكس اؤجب لثكم
 ل و تا هدوب ردق مظع هاشداب واو هتخاسداطن' د اًدهارب 1 (داللاوف اهام ىلع 0(

 | وب لهاب نامزهقدصو هدارك محار همه هدو ىرهوجو ىرز ملارد اجره تشادرمع لاس

 ر ها لاس هدد.سر ماعتأب ناش ”دصتسو دتحاسل ار مرارهش ان داتسرفرازه

 نك علا ؟ 270 ئاكماع كرز ةطلئلاراد ناو درك عجار ملط كؤلموا سما دوم لاغتشا

 ةحيصان داتسرف علم ىلاعتو هناحبس قح هكدوب هدئامانب ناووا نايم ءار هيش كيدش

 راغرد فهك نامحا هحانددش هديشوب مدرم رظل زاره ناو ديدرم هظودز ناشيارب

 ىلاخوا ىوررب هكمشخ ريس كلر خرسالاب .انوك ىدرموت تموكحرد هكما هدياو>و

 نبا و 'تسيركنزاب سب دن ارنآو دسراجت ادب ىرتع بلطب دشاب ىتهالع نا ندركربو

 موقنال ثحي هيفو هيشاوحىف خبشلا نبا لاق ٠ لجرلا كلذ هللاو وه تفك ديدار هءالق

 | ديدشلا حرلا انهه ةحيضلابدارب ناالا ةحيص'اب اوكلهأ حلاص موقو جيرلاب ا وكلها داع

 نيح هال نع هينا 0 دنع عضو حوأ ىلع دادش نبا ع 00 توحصلا

 هنفدو ةزافملا نم هعفر

 ٠ ديشملا كلملو ءاسايلاو توقلا وخاو ٠ ديمعلا نصحلا بحاص داه نب دادشالا ه

 . ديدش اطلب برغلاو قرسشلاتكلمو . ىديعو ىدعو ف وخ نم ىلضرالا لها ناد .

 ء'ا,ديصحإ ءادس .طسو غرورك انتفوتف ٠ دصنلا قفالا نم ىوه_ ةحّبسم انت افي.

 ديزي ىبال ىليق هنا هريس سدق ىكملا بااط ىلا ىتابرلا ملاعلا فذصت بولقلا توقىفركذو

 ىلاعت هلل ةئيدم فلا تلخد 5 هص لاقف دامعلا تاذ مرأ تاخد له هرس سدق ىءاطسنلا

 سهاظف كلذ ريغ ىلا صاباج قاياح نئ ادملا كلتد دعي ذخا مث دامعلا تاذ اهاندا كلم ىف

 دافتسملا نكل دالبلاىف اهاث. قلخي مل ىلاعت هلوق فلاخم دامعلا تاذ اهاندا ديزي ىبا لوق

 ناءرقلا لوزأ دعب ةثداح نئادملا كلت نوكت نأ زوجيو ىضاملا ىف قلخلا ىأ ةيآآلا نم

 توق عسل ضعب ىفو ةثلا رخص ىبدالابو .ةئيزلاىف لثاا وه لثملا قى دارب نا زوجمو

 هللا لاق ا مهداليىف امب اوبطوخ مهنال نمعلا دالبف اهلث قاخم مل ةيا الا ىنمم نا ٍبولقلا

 اذك لاكشالا عفدتي تاهجوتلا هذه لثميو مهدالب ضرا ىا ضرالا نم اوفنوا ىلاعت

 وهو ٠ دوم موي ىلاعت ىادخ درك هجركيدو «دوعو 9 خيشلا نبال ةدربلا حرشف

 ( فطع )
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 دام ظفلف امك مع اونبو امئاه مئاه اونب ىمساك مهيبا مساب اومس مالسلا هيلع دوه موق

 لاق ةريخالا ده مهرخاوالو ىلوالا داع مهلثا وال ىلق دقو داع ىلا ةبسستنلا ةلبقلل مسا

 / # مرا9 فاقحالا ةروسىفامالا ىلوالا داع ربخ ن'ءرقلاىف دروام لك ريثك نب نبدلادامع

 ىلع مرا لهأ وا مرا طبس ىا فاضم ريدقتب ىلوالا داع مهنأب ناذيالل داعل نايب فطع
 ١ رضحمملا نامسنيب مهل زانم تناكو اهنف اوناك ىتلا مهضرا وا مهتدلب مسا مرا نا نم ليقام

 | فيرعتلل اهفرص عانتماف ناكاماياو ةفاضالاب ةءارقلا هديؤيو فاقحالاو لامرلادالب ىهو توم

 | اهمالعاىلا ةراثا دامعلات اذ مراو ةراححلانه ىنبن مالعا مار الا تادرفملاىفو تدنأتلاو

 | مالعالا لهأىنعمع فاضم فذح اضياهيفو رويقلا ةئيهىلعوا ةرانملا ةئيهىلع ةفرخزملا ةعوفرملا

 1 عمجاو دومعلاك دامعلاو ريثكلاو لبقلل لماشلا سنجل ماللاو مرال ةفص 6# دامعلا تاذ ف

 ةدمحالاب مماماق هيبشل ىلد لاوطلا دودقلا تاذ ىاةدصعاو نيتمضبو نيتحتش دمعو دمع

 تجاهاذاف ناكتيح الكلا نويلطي دمع لهأ نييودب اوناك ثيح ةدمعالاو مايا تاذ وا

 دما | ىلع ةعوفرم ةينباتاذ اوناكو عيفرلا ءانبلاتاذوا مهلزانمىلا اوعجر بشعا!سببو عررلا

 | ضرا نم ىرت مهروصق تناكو روصقلا اهقوف نونبو امويصنيف ةدمحالا نوحلاعي اوناكو
 مرا نإ ىلع تاءاوطسالا ىلع ةعوفرم ةْشا تاذ مهتيدم تناكذا نيطاسالا تاذوا ةدبعب

 ىذلاوهو مرا نب دعس نب نوريج وهو دامعلا تاذ مرا هللا همحر ىليهسلا لاقو مهدلب مسا

 دامت ها نيعبراو دوم فلأ ةئامعبرا اهبف لخدا هن أركذ ماخر نم دمى لع قشمد ةنيدم ىن

 هبو ٌنوريج ىمست تناكو ةندملا هذه ىف اهملع ءانيلا ناك ىتلا دامعلا هذه دارملاف ماخر نم

 قشمد ناكو مال_للا هيلع ليلخلا ميهاربا ودع داورع نا قشردي ىشحد تسمو قرش

 اهلثءقلخت+ل ىتلا» لمأتيلف حمأ ةياورلا هذه لعاىهننا مأشااىف مهاربا عماج ىو لسادق

 ماذعىف مهلثم قلخممل ىا ةليبقلا مسا اهلا ىلع اهاريمضلاو مرال ىرخا ةفص #4 دالبلاف

 ناكو عارذ ةئامعبرا مهْم» لحرلا لوط ناك ثيح ىجاونلاو قاف الاىف ةوقلاو مارجالا
 مه ريظنوةوقانمدشا نمنولوشب اوناك اذلو مهكلهف ىلا ىلعاهم قلو اهلمحبفةميظعلاة رصلا ىنأي

 ْ لمح عاب فال.] ةرشع دحاولا ةحانج نوكي نيصلا رث [زجىف ريط وهو خرلا رويطلاىف

 | عيمج ىف مهتيدم لثم قلخم ملوا رحبلا ىف ةنيفسلا ىلع هيقليو ميظعلا تيبلاك هلجر ىف ار
 | نب هللادبع كت سنا لامجا ليبسرب نأ دقو ٠ ةدلبلا مسا اهنا ىلع اهلريمضلاف ايندلاد الب

 ساساهكت شاد مكحهرابدك ديسر ىربشي ىنايايب رد تش كيم ندع ىارك دش ؟ىرتش باطل هيالق

 دوخرتش لاوحاودنيب ىمك هكنا ديمايدوب رايسي روصق نا 'ىلاوحربو ىتاي عزجزا نا

 امن ار سكحيهو ىتمبق هاوجب للكم شعارصمودره ديد ىرد دماراصح ردي دسرب
 توقابودح رو انوتسو دي داهزصق هحدوزفس قئكريح دباروريشتو نوح و دش ريجتم تفاح
 رادبا ىاهدير اوم هزير كنس ىاجن م ريتو نيمر اهثرفو هرشزاقش+ورز زاىئشخ هدرك ان

 رززانأ ىاهنت راسب ناتخردو ناجم وؤلْؤل ىورر. ناور ىاهما ىرصق ه ىلاوح ردو هتخمر

 رب امو دا لبد اه فيمتو لال (عارصم) نوقتملادعوىبلا ةنجطاهذه تفك دوخاب ميسزانا ىاهفوكشو دجرززانا ىاهك رو
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 ىراسلا هيف ىربتي ىتدي رسي اذا ليالاو ىنملا نوكي نا زوجمو رخ الا نع امدخا

 ديقتلاف هراهنىف مئاصوه ىا مئاص هراهن ىفاك زاجح لبللا ىلا ىرسسلا داتساف رئاسلا هيف ريسيو |]
 راهلا رح ةاساقم عم رفساا ناف س.شلا رح نم رئاسلل ظفاح لبالا ىف ريسلا نال كلذ

 اذكو ىلإلاىف ىوطت.ضرالاناؤ ةمجلدلاب مكيلع مال هيلع ىنلا لق دقو سفلا ىلع دشأ
 ءافتكا ءايلا تفذحو ىلدالا ىف مونلاب نولوغشم مهنال ايلا قيرطلا عاطق رش نم ظفاح وه

 اهنال اهتاثا للسالا ناك ناو ىلا سوؤر ةقفاوملو فحدملا طخ ىف اهطوقدلو رسسكلاب
 ةئش دم اهلأ_سف ةنس ,ىد:دخا لاقف اهفذح نع سفخالا .لكسو عوف رم عراضم لمف مال

 نا ىنعي هظفل نع لدعي نا بجوف ءانعم نع هب لدعف ىرسإالو هيف ىرسي ىلللا لاقف
 نا اك ءريمض ىلا ادنسم ناك ناو للبالا نع نه لعفلا لصا نا ىلع لديل ءالا طوقس

 بكوارتللا نال .ناويحلا ىنعم:ف .ةكزخلا عم دوحو ىلع لدن ناودلا ىف نيملا ةكرح

 مسقلا ىلاو حورلا درجت تلازو تبهذ اذا ندبلا ةملظ ىلا ةراشا هيفو فاتخم ام صاوخ

 راهعلا طوب و راهنلا ىف ىلا لوب لاقاك ةديقملا قئاقحلا راهن ىف ةقلطملا-ةيوهلا ليل هنايرسب
 هللا ىرمسا ىتلا جارصملا ةليلب مسقلا ىلاو قلطملا راونأ تاوطسب تادبقملا عفر ليللا ىف

 باطخلاو لاصولاو برقلاو فرشلاو ردقلا ةليل امنال ىلابللا يم فرعشأ تناكف اهيف هدسب
 اينوكاف اهم مسقل انأش ةماخفل قيقحمو ريرقت كا « كلذ ىف له 8 قلطملا لاما ةيؤرو

 اهب ما_بقالا نا ىلع هيْضو لوقعلا نايرا دنع لالجالاو ماظعالاب ةَدَقَ> ةللج اروما

 مظع نوملعكول مسقل هنا و ىلاعت هلوق ةّعرط ىلع رابخالا هب دك ناب قيلخ هيدتعم سما
 مسقملا ءايسشالا نم ركذ اهف له ىنعملاو ةحح هتركذ ايف له ةرهاب ةخ ركذ نم لوش اك

 لقع ىذا . رحم ىذل 8 ىتكمو عنقم ندرلا حتف ىفو هبمسةم ىا  مسق © اه
 لكلانا قيق دارملاو اهظعتو الالجإ هب مسش نإب اقيقح هارب ةقيقحلاو ةفرعملا رون رونم

 ماسقالا ىف لهوإ مالا روهلظب اناذياو قلخلل امضه ةّسرطأا هذه ترثوا امتاو كلذك

 هيلع مسقملا هه دكؤيو هلث» ىلعش و هب دمعي هدنع لوبقم رحم ىذل ماسقا ءايشالا كس

 وايتعا ان ارنلقغ عماد نخ) ءادي هنو ئدتكو سن مدررك داي , هكدنكو يس نب ردالا_هيسرافلابو

 هعنك ىا هيحاض نحمي هال لقعلا رجحلاو دك قققحم ه تسديد وس 55 50

 نم اضيا ةابتخاو#ئهنسو لقعي هنال نونلا مضي ةيهحو القع ىمساك ىقشال ايف تفاهلانم
 نيونتلاو اهل اطباض هسفنا !نهاق ناك اذا رحوذل هنا لاش ءارفلا لاق طبضلا وهو ءاصحالا

 هلل قعال بلق لكف دجيسال حورلا ةلزمع بلقلل لقعلا ءامكحلا ضعب لاق مظعتلل رجحلاىف |

 هلوق هنع'ىنياكرافكلا ىا نيذميلوهو فوذح هيلع ميقملاو مئاهلا بلق ةلزنع تيم وهف |
 ملأ ىا تايثاىفنلا نو ىفالا ةوقىفوهوراكنالل ةزمهلا 6 داعب كيرلعف ميكر ملأ ىلاعت ١

 رتاوتلابو ىلاعت هللا مالعاب تماع دق ىا ءالجلا ىف ةيؤرلا ىرح ايراج اينيقب املع دمعإب ملعت
 هيجوت: امف مهك ارتشال :ءاضيا:كموق زافك بذعيسف مهرئاظنو ادط كبر .بنع ف5 اضيأ

 مالسل [هيلع و نب ماس نب مرا نب ص وعن داع دالوأ داعب دارملاو ىصاعملاو نفدكتلا نم

 موق )
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 ١ واوان فو "ابنأللا ر"لافكلا لمت كايا ىكللال' هعلين دقع قلبت ىلا ةلطاَلأَو
 | تاتسحلا لالو نمؤلا بلق ضرا نم ةدحاولا ةنسحلا راحفلاب مسقلا ىلا ريشي ةيمجنلا

 | روهظ نوكل لايلب اهامس امناو اهلاثمأ ريشع هلف ةنسحلاب ءاج ن٠ هلوش اهلا راشملا رشعلا
 انلمسلا وا نافل طور لالا قليلا هللا ظل اء ركل اناا
 ظ عفشلان ال كلذو ٠ تفج ةيسرافلاب © عفشلاو ةيهلالا ةيهوملا قيرطي بنغلا مله نم لب

 أ انغلاو اهرتوو ىلامالا هده عفش ىأ اما واولا حتش #« رولاو ِِه 1 ىلا عل م

 ْ ديال ”ىث لك نال اهرزاو و اهعفش اهلك ءايشالا ىا قارغتسالل ماللاو فلالا نال ميمعتلا

 | لك نمو لاقاك تايكرم اهنا ثيح نم اهلك تاةولخلا بغارلا لاقو ارتو وا اعفش نوكي نا
 | لك نه ةدحولا هلزا ثيح نم ىلاعت هللا وهف رتولا اماو عفشلا وهف نيجوز انقلخ ”ىث
 ةلقايقألا ةرثكلا عفشب مسقلا ىلا ريشب لاحلال هأ رايك نم لاق نء لوق عجر, هيلاو هجو

 انمالا جوربلاو ةعستلا كالفالاو ةعبرالا رصانعلا امهف لخدو ةيققحلا ةيئاذلا ةدحولا رثوو

 ةححلا ىذ مايا رشاد هنالرحنلا موبو اهرئاسو برغملا ةالصو عيسلا تارايسلاو رشع

 ءاوحو مدا و ثلاثلا مويلا و رحنأا مون دعب نامويلاو مايالا كلت عاب هال ةقرع موبو
 ظ ىسومل هللا اهرخ ىتلا ةرمشع اتننالا نويعلاو رو مالسلا اهباع ميمو نيجوز ماللا اههملع

 ْ ةيناعأو لايآ عبس ىللاعت لاق مك رتولا املابلو عنشلا داع ماياو عسنلا .تاي الاو ماللاهياع

 | باقلاو ءاضعالاو نيرشعو ةءسنب مت ىذلا رهشااو اموب نينالثب ملا ىذلا رهشلاو مؤ

 ١ ةنحلا تاجردو رانلا باوباو ةنلا باوناو عوك رئاو نا دحسااو ناسللاو ناتفشلاو

 | ةاحلاو ةهاركلاو ةداراو زحعلاو ةردقلاو لهجلاو ملع اك قاخلا تافصو رانلا تاكردو

 ظ البزع زم الب ةردق لهج الب ملع توه الب ةابح مدع الب دوجو قحلا تافصو توملاو

 0 ةمايقلا مون وهو هدعب ةللال ىذلا مويلاو ىلابالاو مايالاو هراوو همفش ددعلا سفنو لذ

 | مسا هل نم لكو نوللا وذو سنون و ىسيعو حيسملاو دمحاو د5 ىلثم نامسا هل ب لكو
 | نافيرششاا نامرحلا امهل لاَش اذكو ةنيدملاو ةكم دحمو ميهارنأو ىونو مدا لث.:دءاو

 ظ منجا ةلاح ىف حورلا عم سفنلاو مارا تبللاو ةورملاو افصلا نالبجلاو ىصقالا دحسملاو
 | لالو راونالا ترحفت هنم مالسلاهيلع دمحم رجفلا هللاهةقحر لهسس لاقو قارتفالا ةلاحىف اهو

 تاعاطلا ىف صالخالا وه رئولاو ضرفلا وه عفشااو ةنطابا هريشيملا ةاققملا هءارقع

 | هلوقك .٠ درذكب هكءاكنا ةيسرافلابو ىضمب ىا « رسب اذا ف لبللا سنج « ليالاو
 ١ نذلا"ةما زا ازا كمر يتلا ىرتنم يرش لاس ىلآلا دبش ىكرلاو ار ذاءاذأ يللا

 ةمعللا روفو ةردقلا لاك ىلع ةلالدلا حوضو ن٠ هيق امل هدييقتلاو بهذ اري_ب ريسي راسو

 ةدمملا قازرالا بلطل كلذ اوسستو توملا دعب ةامحلا موملا ديعا تاناوملا عيج ناك

 ىتغي مدي اذا ليللاب مسقلا لبق ناف نبرادلا ةداع_س ىلا امم لسوتس ىتلا ةيويدلا ةايحلل

 هيضمو هريس دايتعاب ليالا وه رسي اذا ليدللا و هلوق ىف هب مسقملا انلق رشع لايلب مسقلا نع

 | ىنغي الف ىرخا ةيصوصخ رابتعا لب اومضم رابتعا الب ىلابالا وه رشع لاللو هلوق ىفو
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 ةبكم ةيآ نونالثو ناتنثا وا نورشعو عست رجفلا ةروس ريسفت

 7 ميحرلا نمحرلا هللا مس قيم

 ءاج مههالك ىف امسق هللاقلخ رثك ١ برعلا ناك امل رارسالا فشك ىف لاق # رجنلاو ©

 بذاكلا وهو ناحرسلا بنذك ليطتسم نارك رجنل و مسقلا ىف مهتداط ىلع ناءرقلا

 ىذلارجفلاب هللامسقأ ةالصلاو موصلا هبقلعتي ىذلاقداصلاوهو ريطتسمو مكح هب قلمتبالو

 سفتناذا حبصلاو لاق ثيح حبصلاب ممقأ اك قرشا بناج ىف سمشلا ءوضروهظ تقو لواوه
 شوحولاو رويطلانم تاناو.حلارئاسو سانلاراشتناو ءوضلا روهظب ليالا ءاضَقنا نم هب لصحمامل

 دنك و - (ىفثاكلا لاق و) لمأتن مل ةميظع ةربع هيفو توم اروشنل لك اشم كلذو قازرالا بلط ىف
 جاححلا|هيف هج وتس فيي رش موني هناال ةف رع حابصب مقأوا ٠ تسناتسود تاحانم تفو هك ح بصل

 نايجاحز انو اطد فئاظو هكهف ع زور حابص ىنعي (ةف ع جحلا) ثي دا ىفو تافىع لبج ىلا
 قلحلاو ضورفملا فاوطلا هبف عّسو اًضيا مظع موي هنال رحنلا مون حابصوا » تالف ]ود

 مرح لوا زور حبص زا دارمم ىلوشو ه ربك الا جحلا مون رحنلا موب نا ىوربو ىرلاو
 ه1 1را ناس رادو يل ف انيكتتُي جح هكهنسذا دادماباب دوشيم رحفنتمو زا. لاس هكتسا

 فئئاط زور رد ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ترضح عباصا زا با راحشاب تراشا

 راجفنااب عيانمو نويءراجفنا اي مالسلا هيلع اص ءرخصزا هقان راحفنا دنا هتفكو نا ربغو
 ةريدرا) تا ةيوفلما, نكششي اواي 'كاجتلتوا راي راس [[مناعل داع للك لا العازأ قا
 قابض

 ئوشن دوخزا ىراذ ىشالازو ” ه0 ىوج ةديذأ ةمشح رسودزا نار

 ىإ لوقت اهمايأب اهنيعت ىهو ىلالا ركذت برءلاو ةجحلا ىذ رشع نه « رشع لايلو »
 ميظعتلا اهاركعو ناضل روش نري ا رزلا سيلا وا مهمايا ىا ةيناماسلا ىلايل ءانبلا اذه

 ىف جملا لامعأب لاغتسثالاك كلذو اهم هللا مسقا اذلو اهريغا تسيل لئاضف ةصوصخم اهمال
 رشع ىف لمح ريخ نم ارجا مظعأالو هللادنع ىكزا مايا نمام ثيدلاىفو ةجحلا ىذ رشع

 جرخ لجرالا هللاليبسيف دهاجلا الو لاق هللالببسيف دهاجلا الو هللال وراي لبق ىحالا

 تيب نم جرم نا ىنبطي ىزاغلا نا ىل' ةراشا هيفو 'ىثب كلذ نم عجرب ملف هلامو هسفن

 ردقلا ليلا ىا كتف .نخاو الا زتشملا فزشإاماو ديزإام لف هَللاو دوعنال نأ دصق' ىلع
 كسا ادد كلبا وع هدد الار تاكزو ةافءاشرطت كيت "كل ني رجا قا ىلا

 ايكيا قب وادي عا لايرولا وقلا ردوا و غيشوزا+ ىراؤ قفل يئاتسع نأنم ةعالإ
 هللا ملك ةليلو ةمايقلا موب. اهموب ةليلو مالسلا هيلع مدآ اهيف قلخ ةليلو ضرالاو تاومسلا
 روهطظ ءادتباب مسقا ىلاغاقلا لاقو مالسلا هيلع ىنااب ىرسا ةليلو مالسلا هياع ىموه ايف

 ةرهاظلا ريشعلا ساوحلا لاحتو رشع لايلو هب هقلعت را دنع ندللا ةدام ىلع حورلا روب

 ( ةنطاللاو )



 ةيشافلا ةروس < ؛اذ © :

 | الالقتسا ال اءاوس دحأ ىلاال ثعبلاو توملاب مهعرجر انيلا نا ىا عجر اياياو ايوا بوؤي

 ربا ميدقتف هلك مالا عجرب هيلاو روهالا ريصت هللا ىلا 2

 / ماقتنالا ىلع ردتقملا رارجلا ىلا الا سيل مهايا نا لاه نأ ىنعم ديفت هناف ةغاايملاو صيصختال

 | ىلا رصملا ,ىصاعلا دبعلا عوجر ناف ديدش فيو هيفو هنم ناك مهرودصو مهأدبم نا كك
 | ىنح» رايتعاب هدعب ايفو هيف ريمضلا عمحو ةرسعلا ةياجو ةبؤدصلا ةياغىف بوضفلا دكلام

 ان ريغ ىلعال رشحلا ىف ماسح انيلع نا مث 8# اهظفل راتعاب قبس اهف هدارفا نا مك نم

 | نامزلا ىفال ةيترلا ىف ىخاوتلل مو مهلامعأو مهئاين نم ريمطقلاو ريقنلا ىلع مهبساحت نحف

 ' ىلاعت هيلع مماسحو ىللاعت هيلا مسايا نوك نيبال مهباسحو مهمايا نيب ىنامزلا بترتلاناف
 نا مث لضفلاىف مهبايا انيلا نا هللا هجر ىهاط ن اك اتااداؤ نرد شتا نرش طوعا

 هف لعج نأب دبعولا دعي لضفت فيك رظنا هللا همحر ىلقبلا لاقو لدعلا ىف مهاسح انيلع

 نيرادلا ىف شيعلا بيطأ نيلضفلا نيذم اوشيعي نأ ىتبنيف مءاسح هسفنب لفكتو مه ام
 قيرطب نوفراعلا هقاذاموه ىلةيلا هلاقام ريقفلا لوَش ٠ نيباطقلا نبذه حرفلان ٠ اوريطيو

 مكفنأ اوساح هنع هللاوضر باطلا نب رمع لاق هناف ماوعلا هب رثغيال نأ ىتنيف ةفشاكملا |
 ذئمؤت: ىلاعت هللا لع ربكلالا, :ضرمالا اوتئزتو !ازهاؤون نأ لا ةناعتون زاؤإل يكمن للف

 مهسفنأ اويساح موق ىلع ةرخ آلا ىف باسحلا فخ امئا ةيفاخ مكنم لال نوضرعت

 نوكت سفنلا ةساو ايندلا ىف مهسوفن اونزو ةرخ الاف موق نيزاوم تاقثو ايندلاف
 ربك الا كلملا ةفاخ ,نوكي ضرءال نزنلاو نيقلانيع ةدهاثع نوكت اهتنزاومو عرولاب

 نكي ملام توف هءوسيو هنوفيل كس ملام كرد هرسسي ءرملاناف دعب اما هنع هللاىضر ىلع نعو

 كزورتس نكلو افسأ' هنت القا. اهنم_ كناف'امو احرف هتانكت الفا اكندلاب ند كلاناباهفا ةكرانلا |
 كيذخلا انو تول هقيزانف كمبو اا اني رش دال 1 طالطع واكل ن1 وك كما! تناقو 45

 اًداو ا ةلعدشما لوقو "53/3 مثال ةمول هللاىف فاخنال هناا ليكتما فا تيا عرؤل |

 مالسلا هيلع لاقو اينالاىلع ةرخآالا رثآ ةرخآآلل رخآ الو ايندلل اهدحأ نارعأ هل ضرع |

 التلباوكتتوم ناك نفاع كلاةةازوسا رع ارق مث ىكت تناكل ةبالا .ذهالا ىلع لزني ملول ظ

 ةدابعلاب صالخالا اصلا لل.علاف بالالا ىلو ال اغالبو باطلا لصف اذه ناكف لا هير |

 ةدهاشمب ىا هللابو هلجال اصااخىا هللناك اه قلاخلا د.حوتب نيقيلاوه قلخلاب كرشلا ىنأو

 لويقم هظح لحاع لدالال هدنعام باطو هلييد ىا هللاىفو هاوهو هش ةنراقعال هيرق |

 ىنلا دلو« رهش نه رشع عباسلاىف ةيشافاا اياطعلا ىذ هللا نوءب ةيشاغلا ةروس تع ظ
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 راشأو نيوبالا نم دلولا روهظ ةروصلا ىف ترهظ ناو وكلم صا ةقيفلا ىف بولقلا
 ةيرششبلا ضرا حطس ىللاعت هللاف ةيترملا ىف ةرخؤ٠ ىهو ةلفاسلا داسجالا ىلا ضرالاب

 بولقلا اخو بولقلا ىوتسم نوكتل سوفلا قلخو سوفنلا رقتسم نوكتل ةينادسحلاو
 ماظسا دشأ امو ةياالا هذه بيتر“ نسحأ اف ىخ'الا لب رسلالب حورلا شورع نوكتل
 «اكذن» ملعأ ىلاعت هللاو ةاودو ساطرقو لقو بتاك نيب عم اك ىهف اهساننو اهلج

 رصتقاف ىا رظنلا مدع ن٠ قباسلا راكنالا هنع 'ىني ام ىلع ريكذتلاب ىمالا بينرتل ءافلا |

 « ركذم تنأ اما نورك ذتي الو نورظنبال مهنا كنمهالو مهلع حلتالو ريكذتلا ىلع |
 مهيلاع تسل 8 ىلاعت هللا ىلا قيفوتلاو ةبادهلا امئاو غغلبم ىا هبت ما ا سمالل ليطعت 0

 رابجم مهيلع تناامو ىلاعت هلوقك ديرتام ىلع م«ربجت مهلع طلسم تنسسا ىا # رطيص |
 ىلع ني_ىلاب ”ىرقو اهدعب ءاطلا ةبسان1 بلقلاىلع داصلاب رطيصمب اوأرق ءارقلا رثكاو

 فرح امهنم دلوتبف ناجزتع ثيحم ىازلا توصب داصلا توص طاخم نأب ماهثالابو لصالا
 رطس لاش ءارقلا فرع ىف ماهثالا ىنانم دحا فرح فرح طلخو ىازالو دامب سيل
 هلاو-أ دهعتي و هيلع فرشيل 'ىثلا ىلع طلسملا رطبصملاو رطيسملاو بتك ارطس رطسي
 لل حنا ملا طين ياش ىدتلاو .ظدبم ناتكلاق طال نم هاف يع نعيكمو
 ظفاحو مئاَم مهلع تسل ىا رطس مايق هيلع ماق اذا هيلع رطست وا اذك ىلع رالف رطس
 تبسك اب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ هلوق ىف مئاقلا لامعتساك انه رطيسم لامعتساو

 نع وا قدحلا نع ضرعأ « ىلوت ن..الا » ىبتا ظيفحم مهلع تنأ امو هلوق ىف ظيفحلاو
 نمالا نة رلا حتتف ىفو ةرهظألفا رفكلا ىلع تلو 1 كو ٍِ ربك ذتلا دعب هلا ىعادلا

 قحلا نع ىلوت نمالا ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو ةمعنلاب وا ناهرقلاب رفكو ناعيالا نع ىلوت
 ةيطرششال ةلوصوم نمو عقطنم ءانثتسا وهو قلخلاب قحلا رتس ىأ رفكو ايندلا ىلع لابقالاب

 رطيسنملا وهو رهقلاو ةيالولا هلل ناف رفكو ىلوت نم نكل ىا لعنلا عفرو ءافلا ناكمل
 اهردالا ناتئام ىدنع وحن كلذ نسحال اضخم الصتم ءانئتسالا نوك ةمالخو اولاق مهياع

 ديدش اهرح منهج باذع وه ىذلا « ربك الا باذعلا هللا هيذميف :١ لا هيلع لدي الف |
 هءاون ذعامرغصالاو منهج باذع ربك الا نمحرلا ميتف ىفو ديدح نم اهءاقءو ديعل اهرعقو '

 ىربكلا ةشطبلا سشطبن موب هلوقىف بغارلالاقام.ءديؤيو لتقلاو رسالاو عوجلا نم اينالاف

 ىف ريغص خزربلا ىفو ايندلا ىف كلذ ىلبق باذعلا نم رفاكلا لانيام لك نا ىلع هين هيف
 باذعلا نود ىند الا باذعاا نه مهمبذناو ىلاعت هلوق اضياو ىبهنا مويلا كلذ باذع بنج

 ىلامت هلوقا ىخزربلاال ىوينألا رغصالا باذءلا وه ىنو'الا باذعلاب دارملا ناف ريك الا

 | نوكيف توملا دعب ايفو خزربلا ىفال ايندلا ىف ربتعي اما عوجرلا ناف نومجر, مهلعل هدعب
 ىزبكلا انلا|ىلضي: ىلاعت.هلوق: رظنب هلاو ىورخالا باذدعلا وه ربك الا:ناذعلاب .دازملا

 اايبادعو انبدل] ئفب راتبتسألا | ناادع ىح رك اال اريرااقمملا هيلا تالا وان الوقو_ قنساكب

 با لاه ريك الا باذعلاب ىلاعت هبيذعتل ليلعت © مهايا انيلا نا 8 ةرخ الاىف نارجهلا

| 

 ( بوؤي )



 ةيشاقلا ةروس << 1١7 35ج
 رخسم ةتشر قكرزبو ىدالب همه نأ ارتث ىنمب لا نورظت الفأ كدنأ تبا ناحل

 نامرقرد هك دن وشتم بحمتم تشي ترا ارح ا دوزفو دنا زرت دزبان دوشنه ىكدوك |

 قحساعفر 0 تهز فنك راهنلا و ىلإ ةظحل لك اهودهاشيىتلا » ءامسلا ىل اوه دشاب شيم ٍ

 اعراطقأىف نولزعي ىلا «لاحلا ىلاو كازدالاو مهفلا هلانبال ثيم كاسمالودامح الب ىدملا

 لاقو ديءالو ليمال ةخسار ىهف انيصراصن # تبصن فك » اهراحشاو اههامب نوعفتو |

 طسوتم هنال لاثملا ملاع ىلا ةراشا هيفو اهل اداوا ضرالا ىلع تبصن فيك ثالاونا |

 ©« تحط - فيك ض رالا ىلاو 8# حراطاىف لاجلاك تامامسلا ضرأو تايئاحورلا ءاهس نيب ْ

 رهظ ىلع تطسبو احطس تحاس فيك !ملع نوبلقتيو ايف نوب رضي ىتلا ضرالا ىلاو ىا |
 ة>وطسم اهنوكي لالدة-الاو قئالخلا نم اماعام رودا حالص هيضتشي اهسح العجب ءاملا |

 مليك ةلظفاركا نوكيادجا يطمن ايح 1ك دكا نا ناك واجر و سيرلا

 ضيب و ةمالا ضم نيب قرف هلا اكةركو ةرك نيب قرفف طبلا 53 قلطي نأ حصيق
 ا تاتولخلا هذه قلخ ةيفيك ىلا رادعالاو ردتلا رظن نورظن الفأ ىنعملاو 0
 |.ةوقلاو ةردقلا نه لامكلا تافصب فصتم اهقلاخ نأب اهراعشال روشنلاو ثعلا ةيقح

 هيلع مهامع اوء+رب ىتح لهجلاو فعضطلاو زحعلا نم ناصقنلا.تافص نع هزنم ةمكحلاو

 كمارو ا ناسرد . ةعاطلاو ناعالاب هللاءاقلإ اودعتسيو كراذبا اوعمديو روغللاو راكد الا نم

 دنازكتتم فرط سهو: كسارتع :نانشيا اًاامآو دتشاَ هير لها ناثيا رثك اأو دنا برع بطاخم
 7 01 هلآ 51 . : 09 2 .٠

 .٠ ركتماداي نيمزو هول و نامشا كش هك زا دعل مزرجال كاصي يق رك نىمرو قايسا رد

 , .اوناك مهو لالدتسالا قيرطب تلزت ةي الا نال ضرالاب لابجلاو ءامسلاب لبالا تنرق ىنعي
 لبالا صخ هللادعحر ىلازغ رغلا لاقو اهني هللا عج اذإف مربع نم ءايشالا هذه ةسبالم دشأ

 لبالاك ةلبقثلا لابجلاو ةلءازلا ضرالاو ةلذظلا ءامسلاف ىنمم اهنثآ رش ةقئال اهنال ركذلاب

 | لكلاولابجلا ضرالاو ل ثلا لامحالا لبالاو لالزلا ءاملال محم باحسلاف ةلولاو شرفل

 هللا همحر ىريشقلا نعءو زاح هريع مدقولو رك ذلاىف لبالا مدق ىطرقلا لاق ذر رسم

 هل ناكل ىل الار كك 0-0 تاق تا ٠ ةمكح عو هيف بلطي امم اذهسل لاق هنا

 قرف ل الاءانلخشل ا نيتعا هك مل تلق ربلا نف- لبالا نال ضرالا ر 16 عم ةمان ةيسانم

 باتك ىف هركذ ماقملا اذه ىف ضيع مالك ىلو ريقفل' كوش مش ٠ ماهسلا 07 ىلا. ةنم

 اهلثم ةميسج ةمخض اهناف-سوفنلا ىلا لبالاب راشأ ىلاعت هنا هتصالخو ىل ةقحلا تادراولا
 ةرودرخأت اهل ناك ناو امكح مدقت ةثونالا ةحردلو مالا ةلْزْنع لصا اهنال سوفنلاب أدبو
 اماهفدرأ اذهلو بالا ةلزنعو ةيولع اهمال حاورالا ىلا ءامسلاب راشأو مدآ ىلا ةبسنلاب ءاؤك
 سفلاو حورلا قلخ دعب تقلخ اهنالو ئماورلا نم تنبأ اهنال بولقلا ىلا لاجلاب راشأو

 دقو اهم امهبقع اذإو امهل دلولا ةلزمب ىهف ضرالو ءامسلا قلخ دعب تقلخ لالا نا اك

 ةيونعملا دمعلاو ضرالا دانوا مجال لايحرلا نم بولقلا لهأي ايؤرلا ىف ربعت لابجلا نا حص
 نا ىلا تقلخ نود تبصن هلوش راشأو ةروصلاف ضرالا دانوا لاخلا نا اك ةقيقحلاىف

 ( رشاع ,0/ نايبلاحور )



 | هه# 4٠١ ©> در هر

 ايلا نودنتسيو نوساجي نوديرب اًغَأ دي>وتلاو عمجاو ديرفتلاو ديرحتلا ىلا ةراشا هيفو

 بوسنم ربحت نايثلا نه برض وه بعارلا لاق ىبرز عمح ةرخاف طسب ىا « ىنارزو ِه
 ةنيز ررسلا ىلع ةطوسبم ىا #* ةئوثيم 8 ةراعتسالاو هيبشتلا قيرط ىلع عضوم ىلا

 سدقلا طاسب يف ممولق حاتفتاو مهرودص حا اريشناو مهحاورا طاسساىلا ةراشا هيفو اعتمو |

 ىضرلا تحن لكوتلاك تافصضلا تاماقم تحن ىتلا لاعفالا تايلحم تاماقم ىلاو سنالاو |

 نورظنيالفأ و بارتلا حيرلاثبك هقيرفتو ءىشلا ةراثاثبلا لصأو مهتحت ةطوسبمىا ةئوثب: |
 ماقملا هيضتشر دم ىلع" فطعلل ءافااو خيوتلاو راكنالل ةزمهلا « تقلخ فيكلبالا ىلا

 لابا عملاو عج مساالو عمجب سيلو عملا ىلع عه دحاو ءاباا نكستو نيترسكب لبالاو |

 لمحو ةقانو ربعي اهدحاو اماو اهظفل نم اهلدحاوال عمح مسا مهضعب لاقو سوماقلاىف 3

 َلاَمبشا لذي: اهنا لَع' يللا رح َىقا!ةللعارو :نظنلا لمفأ :ةقلعمإ اهذسباا ام :ةباوستم كفك ةلكر |

 نورظنسالف هللا ةردق نع هعوقو نودعبتسيو هماكجتأو ثعبلا نم رك ذا 56 ىالبالانم |

 الذب لقاح اتا بكلب وع لكل يزل طنب" ردا يسوم قناع نزالا هيدر[ كوت |
 | اهثيه ببحعو امتوق ةدشو اهمثِج مظع ىف تاءاوبحلا عاونا رئاس ةقلخ نفاس نع هءالودعم

 رجو ةليقثلا راقوالاب ضرالا نم ضوبلاك ةقاشلا لعافالا نم ابع ردصيام ىنأتي ةقئاللا |
 غايبل اهمظ نا ىتح سطعلاو عوجلا ىلع اهربص ىفو ةحزانلا راطقالا ىلا ةحدافلا لاقثالا

 داكيالام كلذريغو رجحشو كوش نم رسينام لكل اهعرو ريسبلاب اهءافتك او ادعاصف رشعلا

 ضوونلاو كوربلاو نوكسلاو ةكرحلا ىف ناسنالل كلذ عم اهدايقناىفو مثامملا رئاسس هاهرب

 نالاهفلخ نم لويتو ريكو ريخد لكاهراطش اهداتقو ءاشي امك كلذف اهلمعتس ثبح |
 اهتاركينو” م! ره 91دوللا قمن الاجو ايلا حس اهقنعو اهلوب هيلع ىششرتيالف اهماما اهدئاق ا

 ريصتو ءادحلاو ةنسحلا تاوصالانمرئأتنو ادتمت انامز برششلاو لك الا نع عطقتت تدك للا ْ

 ربب اماسغواقشع اهنيع عمدلا ىرو ىرجلاةعرس نم اهسفن كلهت ثيح ىلا رثأتلا لاك نم

 تسا هدوهرف حور |

 ىنيبافص لهاردىبوج رك ف صو نبا ٠ .'ىضار“ ىرب زابرد عناق ىروخ راخرد ظ

 لمحتالو هفرعت ماف برعلا ضرأب نكمل هنال لبالانم ةقلخ مظعا هناعم لبفلا ركذي لو |
 لثم ناويح زا تسيولطم هجره هكرتش فالخم ٠ ءرض نمءؤيالو هرد بلحمالو ةدام هيلع
 هنأ اكد ءاقيملا قيل ناو 1 كنا "للطاحؤ دز [ياعأ ار وكاؤو(لخاو وسو لحنو لتلت

 دعش فيكف اولاق اءارذاذكو اذك اهكمسىلا ةيلاعلاررسلاو ةعبفرلا لزانملانء اهف ذختاامو

 هنم نبل بحعتو ماس ريغب ادطس قرب داكيال وهو ةريصصق هتماقو املع اندحأ |

 راك اراشيا لاثما بابخو لالب نساتستدقاو ناو ل ا نحلل "2 ضفاك ءااضإ و

 دورفإ نازا اندياب تصرف ىسبو ديور دنلب تخم نآ ىالابرران سا تمحز ىس ارز داتفا

 ين ادح' مصاب ركب ريشي ءركي ٠ ىفام تردقان نظن. الفأ ناوحر ظ

 عدنا )
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 نمالا نمؤملا اهلخديالذا مكحو راكذا هلك ةنْلا لهأ مالك ناف كلذو سفن وه فوذحم

 ركذلاوه حورلاو باقلا نأشورانلا ىف ناحرطت ةعببطلاو سفنلا ناف حورلاو بلقلا ةبنرم
 هيل دعا اذكفةيكاوكطلاةلظاوااوال ككف يؤكل واو تقول از كل نفق ناك

 مهسلاجيىف عمستال اذاو قحلا باطخ عامسو ركذلا ىف اهلهأ قارغتسال ايندلا ىف ةيونعملا
 نوبرشيو اهف نولك أي ةنملا لهأ نا ) ثيدحلا ىفو ةيناحرلا مكحلاو ةيئايرلا فراعملاالا
 نومهلي كسلا حدرك حشر لاق ماعطلالاب اهفاولاق ن وطخمّتالو نوطوختنالو نولوس الو نولفتمالو
 كلذلو وغالا نم ولختالف اهلهأ سلاجمو ايندلا اماو سفنلا نومهلي اك ديمحتلاو حبستلا

 ةحضلاو حيبقلا *ىبدرلا مالكلا وهو ( هطفل هيف رثكف الحم سلجنم ) مالسلا هيلع لاق |
 هلال نأدبشأ دمحمو مهللا كناحبس موه نأ لبق لاقف ) اهانمم مهفنال ةفلتخلا تاوصالاو |

 ىدا قحب قاعي ملام ىا ( كلذ هسلحمىف ناكام هلرفغالا كيلا بونأو كرفغتسأ تنأ الا

 ماودلا ىلع اهها.م ىرجم ةريثك نويع ىا ريثكتلل نيونتلا # ةيراج نيع اف 8 ةيفلاك |
 ادلب امظنالا اما كريع تم نلسلا نم نكلاو نقلا تعودنا يل
 ئزدلا/نواع ىلاغر اهلاعيرااهقتدو غؤانطلاو لمار اهشياوت زلم ةياو ار داو اك

 باوأو بواقلالهال ءاقيلاو ةحصلاو ءافشلا لصحيام نافديحوتلاو نادجولاو فشكلاو

 ىتم هرب اهنخت احن ارد ىنعي فورعموهو ريرس عمج الع نوسلج © ررس ايف 9 حاورالا
 ءاوهلاف ةيلاعىا كمسلاةعيفر ل ةعوقص 8 رو' اءام نو> ىروح ىرتسي هر ر تسود صفه

 ةمفرب دارملاف هالعأىلا ىشاا لفسأ نم ذخ الا دادتمالا وه كمسلاناف لاوط مث اوقىلع
 ةدلا ىف هبر هاطعأ ام عيمح اهبلع سلج اذا نمؤملا ىريف ءاوهلا ىف اهولع ةدش اهكمس

 ةريسم ضرالاو ءامساا نيب اك اهعاضرا مالسلا هيلع لاق مظعلا كألملاو ريكلا معنلا نم

 زوو تعفترا اهلع ىوتسا اذاف هل تنماطت اهلع سلجيل هللا ىلو ءاح اذا لبق ماع ةئامسمح

 امتاوذىف لامكلاو نسحلا تاهج ع.جىلع اهلامشا ثر>نم رادقملا ةعبفر ىنعملا نوكي نأ
 رث ارس ىهه هرس سدق زارخلا لاقو ٠ يهاوجو دجربزب للكمرز نا لصأ ٠ اهتافصو

 اهوغلب ىتلا ةيهلالا ءاممالا بتارص ىلا ةراشا هيفو ناوك الاو ضارعالا ىلارظنلا نع تعفر
 4 1 ٍِه تاينامسملا بئارص نع اهردق عفر امناف كولسلاىف اهم ىتلذتلاو فاصنالاب

 رودم هلوأو هتسد ىب ىني موطرخالو هل ةورعال ءاناوهو مشلاب بوك عمج اهم نوبرشي

 برعلا دالب ضعب ىف لمعتسم وهو قيربالا فالخم ديرأ فرط ىأ نم كمل سأرلا
 ىلا نوجاذميال مهيدل ةرضاح مهيدبأ نيب ىا © ةعوضوم » قيوشتلا هب عقو اذاو نآلا
 ىنأ لع قينس اك ناملغلا: ىَذْنأىفحادقالا. ضعب نوكيإنأ ىانبال وعو اه وعد نأ
 « قدام وف اهفام عم اهلاح ىلع اهتايثو ةحلارومح فورظ ىلا ةراشا هيفو للا ناسنالا ىلع
 ىن«ع امهف ةمومضم ءارلا و اهمضو نونلا حتفب ةقر عمج ةحارتسالل اهلا نودنتسي دئاسو

 سلجينأ دارا امنأرباك الا تويبىف دهاشياك ضعب بنج ىلا اهضعب © ةفوفصم ف ةداسولا
 ناماو توفابلا نبع 6 كنئامو :هللاز َلَعَو ئىرخأ ىلا اذنتياو ةدخا ور ووع با سوما

١ 



 «©: 1١5 55 نوثالثلا ءزجلا
 تيمدسم وسم موس سس سس و مر عسسل سس ا اس سس سندس سس وسب -

 نم ةاشنلا هذه ىف امهم دوهعملا وهام لبق نم ال مهشطع و مهعو+ نا كلذ ىتة#و |

 موعطملا ىلا هل ةقوشم ندبللا نم للحت ام لد ةعيبطلا ءامدتسا دنع -ناسنالل ةضراع ةلاح |

 امهرارقتسا دنع اههريغ نع ام ىنغتسي» برشلاو لك الا دنع امج ذذلتب ثدحم بورشملاو
 مهرارطضا نع ةرابع مهعو> لب ا.هع اضهعا دنع انمس و ةوق امهنم دفتسيو ةدعملا ىف |

 بهللا نم اهيفام جرخم و اهئالع فيثك ءىث لاخدا ىلا مهئاشحا ىف رانلا مارطضا دنع

 ريغلا نع هيءانغتسالاو لك الا دنع هيذاذتلا واام موعطم ىلا قوش مهل كييكس تانك

 ,ىف هباهتلاو عيرضلا لكا دنع مهرارطضا نع ةرابع مهشطع اذكو تاهيهف ةوق ةدافتساوا

 هب ةوق ةدافتساوا هيرسثب ذاذتلا مهل نوكي نا ربَغ نم هئفطي دراب عئام ”ىش ىلا مهنوطب

 ْ هواك | اذاف عيرضل الكا ىلا مثرطضيثيحم عوجلا يلع طاسيىلاعت هناىور امب ىنملاوهو ةلملا ىف

 عوجلا ريكشسو مهءاعما عطش و مههوجو ىوشبف مح اب رشم مه رطضيف سشطععلا مملعطاسي

 ىف رصتلا ىلا هب لسوتلاو لصاوفلا ةاعارملا هنع ءانغالا ىننربخأتو ام عوج نم ىنغيال ىا ريقحتلل

 عولا نع ءانعالا فن مازلتسا ةرورض نامسالا قارا د ىلا حيتحا أمل مدقولزا نك |

 نحو ةحج تاذ ىا ك«ةمحان ذئمون هوجو قتلادبك أتلررك كلذإو سكعلا الحم هايا

 'ىشلا عفنم ةمعانف ٠ اديب ورد تمعنرلا دغاب هزات ةيسرافلابو ردبلا ةليلرمقلا لثم ءايضو
 ةيناحورلاو ةينامسحلا مينلاب ىا ةمعنتم ىنمع نوكي نا زوجمو انيلامعان راص ىا ةموعن مضلاب
 لامكب اناذيا اهاقام ىلع فامآ مل امماو ةمعنلا ةقيقح امدارملا نوكيف نينمؤملا هوجو هو

 مخضو ةيشاغلا ليوهت ىف لدا هنال رانلا لها ةياكح ميدقتو يتلا نومضم نات
 اكدرحتلا ةحيتن ىه ىتلا ةيرولاو ةفاطالا ةرعوه ىذلا ءاقللا معن ىلا ةراشا هيفو اهيدح

 ةرضن ىا ةرضن لصحم نزلا ىلاراخالاب .ناف ةرظان ار كة دئموب هوجو ىلاعت لاق

 ةديجلا هتيفاع تأرو 2 تدهاش ثمح اسدلاىف هتامع ىذلا اهملل.ءل ىا «ةيضار امسعسأ ©

 بج فيعضلا لماعلا ىلع لومعملا مدت املف اهبعس ةيضار ري.ةتلاو ةيضارب ةقلعتم ماللاف

 ةيسضار هللا ةعاطفإ :اهنعس .لجال ىاإ ليلعتلا :مالإ نوكت نأ زوجتو ,لمعلا _ةيوقتلا مالا

 ةنساكىا © ةلاع ةنجىف 8 تاولخلاو تادهاجلاو تاضايرلا ىملاىف لخدو اهماوناو اهءازج ْ

 نيضرالا تحن ناربنلا نا اكىلعلا تاومسلا قوف.تانملا ناف لحلا ةعقرم ةئحىف ةنكمتموا ٠

 فاست م١ 5 3 ءايلا :
 نكشف ضرالاو ءامسلا نيبام كمه هحردلاو صعل نم ىلعا امضعب تاحرد ىه اضياو عسيسلا

 رظني اك ةنلا لها مهلا رظنب فرغىف هللايف نيباحتاا نا ) ثيدحلافو ناكملايف ولعأا نم
 للملا نير نكشف, راذبلا هيلع ةللع ح٠ و وكب نأ زوجمو ( ءامسلا يك اوك ىلا اندلا لهأ

 اهنال ةيونعملا ةيلاعلا تاماقملا ىلا ةراششا هفو معنلا ف |مفام لباكتل فرشااو ردقلاىف ١

 # عمال © ىوعدلاو ىنتلا لها املا لصيالف ىوملا فرسشلاو ةهاجولا ىلها تاماقم

 باطخللال تول ءاتلا نوع هود>ولاوا هل حاصي نم لكل ماع باطخلاف بطاخ اي أ

 ردصم ىف هب دتعيالام وهو مالكلانم اوغا ه5 ةيغال له ةيلاعلا ةنخلا كلتىف ىا « انف

 فوصومل ةفص لعاف مسا اهنا ىلع وغلت افنوا ةيسنلل اما ىلع وغل تاذ ةلكوا ةيفاعلاك

 ( فوذحم )



 ةيشافلا ةزوص «<©# 10 ©

 اهرج دتسعا اومح و ايم و اينح زانلاو سمشلا ىمح سوماقلا ىف لاق هوجوا رخآ ريخ
 دعب « ىتت » ةيناح الا نوكتال رانلاف الاو ىمحلا ةمث اد ىا ةيماح ىدنواحسلا لاق و
 / ةكئالملا وا هللا اهاقس ىا قارتحالا ةانو نئطعلا ةياغ نه مهئافتسا نم ةليوط ةده

 ريب ىا ىنالاىف ةغلاب ةهانتم ىا هي ةيلآ 9 هك بأ نايا #« نيع نم »8 هرمأب
 ١ اذاف تباذل ايلدلا لابج ىلع ةرطق اهنم تءعقووا تقلخ ذنم رانلا كلش اهيخستل اهتياف
 | نييوىلاعت لاق اك مهءاعما تمطق اونرش اذاو مههوجو مومل ترئانتا مههوجو نم تيثدا
 | ىلا ةراشا هيفو هتياغ هانا و هانا اذه غلب و نا وهف ءرح ىبنا ميمحلا ىنا لاه نأ ميمح
 ١ سبل  ىذؤملا دسافلا داقتعالاو اهلها برششم وه ىذلا بكرملا لهلا نيعو ةعيبطلارا
 ريمض دروا و مجارش نايب رثا رانلا ىف رافكلا ماعطا ناس عيرض ند الا ماعط مهل

 لاوحالا نم رك ذام اهلا دنسا امناو اماككا هوجؤلا نم دارملا نا ىلا ةراشثا ءالقعلا
 عيرضلاو تاوذلا نع اريثك ام ىنكي اهنا عم نطابلا ىفام هيف رهظإ ارهظم اهنوكل
 لتاق مس وهو هتماحم سس اذاو ابطر مادام لبالا ءاعرت كوشوهو جرزك قربشلاب ار

 عرض ناَه لزهم و ندبلل فعضم هبال امي مَ كوشلا كلذ اومس نمحرلا حتف : ىف لاق

 رانلا ىف 'ىد عيرضلا هعقري امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو لذو فعض ةءارض لجرلا

 لها ضعب!ءافط اذه ارآنلانم اخ انعأو ةهلا" نما نتئاو يفلان وتم: ةلؤلقلا هلق

 ةءاالا هذه نيب ضراعتلا عفدنب هبو مهما رج بسحن نيرخ آل نيلسغلاو موقزلاو رانلا

 ةردق ىف 0 ىقفملا ىدعس لاق نالسع ندالا ماعلا ىلات هلوق ىهو ةقاحلا ةبا نيبو
 مهماعط نوكتف : ميرضلا ةّمه ىلع رانلا لها ت00 نع لصفنا اذا نيلسغلا لمحم نا هللا

 | عيرضلا نم لك لمجم نا ىدنع نكميو ريقفلا لوش ٠ ىبنا عيرضلاوه ىذلا نيلسفلا
 | ارثا لمع لكل ناف ةفلتخلا لامعالا بسحم دحاو صخش ىلا ةيسنلاب موقزلاو نيلسفلاو

 ريغلا مولعااو هبشلا ىلا ةراشا ميرضلا نا هقيقحتو رصحلا حصيف انيعتم ءازج و اصوصخم
 ىاشاقلا هلاقام ىلع اهارع ى رج امو ةطسفسلاو تايفالخلاو تاطلاغملاك ةيذؤملا ام عفتنملا

 احكيعر وش لكل ناف ممن اوم لحكم اذا و“ ةكطلا تاوععا آلا ةاراشإ فقلنا

 مههظ و ءالوالاو ءاسالا ىف مضوخ ىلا ةراشا موقزلاو هيف اع حشرتي ءانا لك و اقمعو

 . مهلهاوملا اوبلقنا اذاوىلاعتهلوق هيلا راشاامىلع كلذد نوذذإتب اوناكو مهم مهكحتو مهنيدف
 | ةقزلا نا ىلع كلذ وحن و ةيرحسلاو نضافتلا نه اولعف اع نيذذلتم ىا نيهكف اويلشا

 | 0 دحاو صخش ىلا ةي-نااب بييرتلا 5 هنأ وهو اد هجوو نوعاطلا وه

 نم.-يال» هللادنع ملعلاو ميخساك هلابارسش نيلسغلاو كلذ دعب هلالكا عيرضلاوهلالزنموقزلا

 1 يو ا دنك ىمع هب رق

 ىلا نورطضي ” وش وه امناو ايندلا ماعط نأش وه امك عابشالا و نامسالا ةناموزعا لالا

 نمسلاو عبشلل ادا دمتسا مهل نا ىلعال نكل مهرورضل عفد هلزوكي 7 نم هلكا
 مهماعط ةهج نم ةدافا الو مهتهج نء دادعتساال هلا ىلع لب امهنم أش مهديفال هنا الا

| 



 هب تدع صيدها ٠ ال : ه4 11١ نوثالثلا ءزجلا

 سانلاب رب ذوعا لقو قلفلا 5 ةاولعا لقو دحا هللا وه لش رئولاىفو نو رفاكلا اهسأاي ١

 ةثلاثا ىف بحتسملاو دمحاو ةفينح ىبأ دنع امو هللا امهمحر كلام و ىبااشلا لمح و

 طقف صالخالا

 فلا ةئانو ةرعشع عيس ةئس ف دلوملا روش ند رضع سماخلا نينثالاموب ىلعالاة روس 3

 ةيكم ةبا نورشع و تس ةشاغلا ةروس رت

 محرلا نمحرلا هليا مس

 كيال الملذات" مق' ىلا "يكتنل "هش ونور الق "لو # ةيغاقلا ثيدح كانا لو

 هبديرا ماهفتسا وه لب كاذب سبل و داشرالا ىف هللا همحر دوعسلا وبأ ىلوملا لاق ةغاغلا

 اهقح ىتلا ةعيدبلا ثيداحالا نم هناي راعشألا و هعامسا ىلا قيوشتلاو هزيح ىف ام بضعتا

 ةديدشلا ةيهادلا ةيشافلاو دابو رضاح لك نم ةاعولا اهقلت ىف سفاتتيو ةاورلا اهلقانتي نا

 مهاشغي موب. ىلاعت لاق اك ةمارقلا ىهو اهلاوهأب مفنتكت و اهدئادشب سانلا ىثغت ىلا |

 ءاشغي هيشغ لاه اريطتسم هرشش ناك امون لاقو مهلجرا تحن نمو مهقوف نم باذملا

 © ةمشاخ ذل.وب و نإ نتاع وهف 2142 ب لع ”ىشلاب طاخا ام لكو ءاطغ قا

 ىتانأام مالسلا هيلع هتهج نم ليقدي ”اكقيوشتلا ماهفتسالا نع اقل كلو لع اياوح عقو اطل

 كلت تيشعذا مون ىا ةثالثلا راخالا نم هدعب ام فرظوهو دئموب هوجو ليقف ودامايدح

 امج عيتجاب ىنكيو ىنعم اهلك عضاوتلاو نم اطتلاو عوطخلاو عوشخلا ناف سانلا ةيهادلا

 ف 0 اهريكتشي ا ا 5 هو>وف ناوهلاو ىزخلاو لذلا نم ناسنالاب ىرتمإ

 مالكلا رد نوك ةركتلاب ءادتبالا هجو لعل خيشلا لاق ءربخ ةعشاخ و عيونتلا عقوم

 فاضملا فذح هجولا ىف رهظي ناك امل لذلاو عوشخلا نا الا ةفاضالاب هوجو بامححا

 ءلنضر عاقل "كش بيكن هجن زج ولا مق تيلطتا“ الما قا انها !١ ترش هيلا فاما مقا 7

 ةلماع ## فاصوالا نم هدعبام ةلالدب رافككلا مهءوجولا باعاب دارملاو غامدلاو نأرلا

 لشتلا:لئاصتلاو اغنبا هيلا !نيشا|كك اهمانكا, اه دا رمل اذا وجو ناَرْخآ, نإ .نتخ #« ةبمان

 ةقاش الا رعا لمعت ىنعملاو لمعلا ىف بعت اذا ماع باب نم ايصن بصن لاش ةبعتلا ةيصاثلاو

 لسالسلارج ىهو ةقاش لامعا ىف هللا اهلمعاف ايندلاف هلل علا نع تربكت اهمال اهبف بعتن

 لبالا ضوخ رانلا ىف ضوخلاو اارذ نوعيس اهعرذ ةلساس ىف لاق اك ةليقثلا لالغالاو
 مهضعب لاق و اهداهو ىف طوبهلاو رانلا لالت ىف دوعطصلاو قلقا نيطلا قا لهتولاو

 لزالاةداعس هنمررَش اماو هْنَع ناعطَش لب ىلاعت هللا ىلا نابر قب الن ادب الا بصنو ىهاظلا عوشتخ

 ةفسالافلا وةنساهرلاف تافلاخللا عيمج ن٠ هبحاص عنمب ىذلا وهو هللا ةييه نم رتل"

 موسفنا نوبعس و ادراب اديدح نوبرضي اما لالضلاو عدبلاو رفكلا لها نم مهبارمخأ 9

 4 ةيباح له اهللأ قوذلو  اران » لخدن « ىل_ت »» هيف ىسلاو ىوهلا قيرط ىف |

 وهو -_- ءا كلون ىهف توبا ىقرح ةئس ل فالا ةثالث ثدق وأ 4 رحلا ىف ةهانتم ىا



 | لقو ىلعالا كير مسا عوشتسل امدعز روب ئيتالا نيتعكر لا ىف ارَس ملس و هيلع هللإ ىلص هللا

 ىلعالا ةروس هه © 5١
 سسوس سسسسسسسسسسسسسسسسستاتلا سمس سس سس واو

 ةيونعملا ةنطايلا رومالا ىلع ةيئافلا ةيئدلا ةسيسخلا ةرهاظلا رومالا نورتؤي رشقلا

 ةرخآ الا نوراتحم بالا بابراو ةرخ الا نع نيبوجحم مهنوكل ةققايلا ةزيزعلا ةفرشلا
 بوناذلا نم باننم ىا ىكزأ نم حلفادق لاقيو مهرذ مث هللا لق لاق اك رخ آلا هللا لب
 هلاغتشا لجال ةعامملا كران مذ مث ةالصلا ىلا جرخ ناذالا عمساذا ىنعي هبر مسا كو

 لمعو ةرخ ألا لمع ىلع ايندلا لمع نوراتخم ىنعي ايندلا ةايحلا نورئؤت لب لاقف ايندلاب
 ىلا ةراشا # اذه نا 8 اهتءزيو ام لاغتشالاو ايندلا لمت نم قباو ريخ ةرخ آلا

 لاق باتكلا ىهو ةفيمص عيمح «ىلوالا فحصلا ىنا» ىزت نم حلفادق ىلاعت هلوقنمرك ذام

 فحيصملاو ايف بتلكي ناكىتلا ةفيحصلاو هجولا ةفيحصك ”ىشلكنم طوسبملاةفيحصلابغارلا
 ليمكتو قينبالامع سفتلا ريهطتنا"ىميآ ىف .كيأتلا ىمملاو ةبونكللا' تحتل امان لَجام
 بيعرتااو ايندلا ىلا تافتلالا نع رجزلاو ةعاطلاب حراوجلا ليمكتو  فراعملاب حورلا
 كدج «بفعحو مث ا رشلا فالتخاب فلتخم نازوجال هتءاركرادىف هللاباونىفو ةرخ الاف

 | مالسلا هيلع ميلكلا « ىنوم  كنخا فحص # و هه ماللا هيلع ليلخلا # مهاربا
 كتكا تعبيرا واةئاير فاتك ومر هقإ علزنإام عم نا ( ىور ) ىلوالا فحصلا نم لدب

 مالسلاهيلع تيش ىلعو اهنم ةفبح ىجبنلا فورح فه رشع مالسلا هيلع مدا ىلع لزنا
 | ريشع مالسلا هيلع مهاربا ىلع و ةفدع نيثال# مالسلا| هيلع سيردا ىلع و ةقيك نيس

 ايف تبتك ىتلا حاولالا ىه ىموه فحصف ناقرفلاو روبزلاو لبجتالاو ةاروتلاو فئامحص
 نونالث ىهو مهارا فدو نوتس ىهو تيش فد ريبستلا ىفو مامالا لاق اذك ةاروتلا

 ىف ناكو ناءرقلاو رودزلاو لل#الاو ةاروتلاو ريشع ىهو ةاروتلا لبق ىسوم فحص و
 هنامزب افراط هناسلل اظفاح نوكي نا هلقع ىلع ابولغم نكي ملام لقاعلل ىتْس مهارا فد

 نوك رشا ”ىبر, ىتا لاق م ديرجتلا تعب هللاىوس امج جورلا اضياو هاش ىلع البقم
 فد نم لقنو ضرالاو تاومسلا رطفق ىذلل ىهجو تهجو ىبا هلوقل هللا ىلع لانقالاو

 ىلعناف ةيطملا كنرفت الو كي توملا لوزن لبق كافنل لما مدا نبا اي هللا لون ىموم

 نيح اهريخات ىلع مدنت كاف ةبوتلا نع لمالا لوطو ةايللا كنيهلت الو رف_لا اهراثآ
 هنم تعنم و ءايآ كتقزر ىذلا ىلام نم قتح جرت مل اذا مدا نبا اي مدنلا كعفنبال

 اضيا ىسوم ف ىفو هيلع كسا الو كنم .ذخاي ارابج كيلع تطل مهقوقح ءارقفلا
 ىلا هلوقل تافصلا فيرعت دنع تاماقملا ىف فوقولا ىلع مدنلاو هلام ىلا قوشلا ةعرس

 هللا همحر مظعالا مامالا لوق ىلع مالكلا لد ريسبتلا ىفو نينمؤملا لوا انأ و كيلا تبن
 اذهل عج هنال ”ىرق ناسل ىأب نا ءرق وهو ةح. ةالصلاىف ةيسرافلاب نا ءرقلا ةءارق نا

 | نكي مل هنا كشالو نيلوالا ربز ىفل هناو لاق كلذلو فدصلا كلت ىف اروكذم روك ذللا
 اهل بلاوق و فورظ ظافلالاو ىناعملاب ةربعلا نال ان !ءرق ناكو ةغللا هذهبو مظنلا اذه اهف

 لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئام نعو ىنعملاب ثيدحلا لمن زوج نمل ديبأت هبفو ىهنا
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 لوسر نع ( ىور ) ةدايعلاب مكنادباو ةفرعملاب مكبولقو ةداهشلاب مكتبلا نيز ثيح كلع ثيح مكيلع

 اهادحا طن 1 ثالث نيلصملا عم ىلنا هناحبس هللا لاق ىلاعت هللا نع ملسو هيلع هللا ىله هللا

 اهتحنجأب ةكئالملا هتفح ةياثلاو هتالصوف مادام هسأر قرفه ىلا ءامسلا نانعنم ةمحرلا لزنت

 ىحاس نم ىلصملا ماعول مالسلا هيلع لاق مش كيبل لوقا براي لاق كا ىجاب 1 ةلاثلاو

 ىضلالبقرطفلا ةقدص جارخا ىزتلاب دارملانا هنع هللاىضر رمصنبانع ( ىورو ) تفتلاام

 ةالص ىلصي نا ةالصلابو ىلصملا ىلا هجورخ نيح قيرطلاىف ربكي ناركذلابو ىلصملا ىلا
 الو دبع ةكمب نكييملو عاجالاب ةكم تناك ناو ةروسلا هذهو مامالا عم كلذ دعب ديعلا

 ىلاعت هناف كلذ لعف نه ىلع هللا ىنا نوكيس كلذ نا هملعفف ناكامل هنا الا رطف ةقدص

 بلقلا ريهطتو ةيعرششلا تافلاخلا نع سفنلا ريهطت ىلا ةراشا ةيالاىفو نوكس امع ربخدق

 هللا فلكي الذا دادعتسالا ردّ ىلاعت هللاىلا هجوتلا و ريغلا ةظحالم نعلب ةيويندلا ةبحلا نع

 هنأ اك مالكلا هيلا قا ردقم نع بارضا # ايندلا ةالا نورثؤت لب © اهعسوالا اسفن

 نوعستف ةيئافلا ةلجاعلا تاذللا نوراتخم لب كلذ نولعفتال حالفلاىلا ىدؤيام نامرثا لبق

 ضاىعالاو اهب نانئمطالاو ىضرلاوهايندلا ةايحلا راثيابدارملاف ةرفكللاما باطخلاو اهليصحتل

 ايندلا ةاحلاب اوضرو انءاقل نوجربال نيذلا ناو ىلاعت هلوق ىف مك ةكلاب ةرخ الا َنَِع

 ايلاف سانلا هنع ولخم الامو رك ذامم معأ وهام اهراثياب دارملاف لكلشوا ةي'الا اهم اونأمطاو

 لوالا ىلع تافتلالاو ىدابملا بينتو ىبسلاىف ةرخ الا ىلع ايئدلا بنام حبجرت نم

 نيملسملا ق>ىف باتعلا ديدشتلو ةرفكلا ق-ىف كلذك ىناثلا ىلعو خيوتلا ديدشتل

 ةيصع» راثبا اهرئؤي نمؤملاو ةرخآ ال نا ىرب رفك راثبا اهرثؤي رفاكلاف نمحرلا حتف ىفو

 ةبغراما اناا ىلا ليع لكذا ةمالل باطخ ىناعملا نيع ىفو هللا مصع نءالا سفن ةيلغو

 ٠ ىوتفملق لوا مالسلاهيلع قطصم ( رارسالا فشكىفو) ةرخ آلا باوثلا راخداوا اف

 اننا تح تتم يايا عنا ياانع اهيل رح وناس ايلا ودار نيا ايد ق>رد

 هللارك ذالا اهفام نوعلم ةنوعلم:

 امد رببو نود هديدبإب خت اعد ترو - لكي ىف ق0 سار دياب ىمه تدرك 1

 اهردزا سلكشاجت اوت سلام شتروصاخت اك ٠ هىغوشم سب ىلاع ىمرت ىمه خ زودزارو

 الاب نيزب بر عك ناسواط وج نكشب صفق ٠ ىتسي نيردنا ناغازوج ىراد مرهم ىنامهج

 اهنورثؤت ىا باتعلاو خيوتلل ةدكؤم نورث ون لعاف نم لاح 5 قبال ابغل ةرلجساالاو د

 ةذلالانم نوكيام ةبافىف هنوك عم اهميعن ناامل امسفنىفريخ ةرخ الا نا لاحلاو ةرخ الا ىلع

 تاصخنالاب ايندلا معلردكت ناءبا ضرعتلا مدعو هل مارصناال ئدبأ ةلئاغلا ةيئاشنع صلاخ

 اهقئاقح ىلا ةبسألاب ءايشالا ىهاوظ نا ىلا ةزاشا هبفو ءروهظ ةياغل لبلق اه“ هعاطشاو
 هرشقو اليوط انامز ظفحي بحلابا نالقناو رشقلانم ريخ بللاو بللاىلا ةسنلاب رسشقلاك

 بابرأف رثك اوا نيمويلا دعب ىنفيف ليازملاب ىعروا رانلاف حرطي للا نم خلس اذا
 د2 222222 0 م يسيمجج

 عيل



 ىلعالا ةروس 2 ا هج

 ةيسنلاب رغصتهباف خزرباابادعو اندلا باذدع وهف رغصالاناذعلا اماو ةرخ الان اذعوهوربكالا

 مونلاو برشلاو لكالا ةريثك ءابشا ةواقشلا ةمالع ءامكحلاضعِب لاق ةرخ الاباذع ىلا
 كلملا ىدب نيب فرقولاو برلا نايسنو بنذلا ةرثكو بلقلا ةواسقو بنذلا ىلع رارصالاو
 باججران نراانرانلا ةيمحنلا تاليوأتلاىفو ىريكلارانلا لخدي ىذلا قشالاوه اذهف رابلا
 نالذخلاب ءالسالاوهو ةرخ الا باكرانو ىرغصلاىهو تاذلاو تاوهشلاب لاغتشالاب ايندلا

 ىمعا ةرخ الاىف وهف ىمعا هذه ىف ناك نمو ىللاعت لاق اك نارخهلاو درطلاو نارسنخخلاو
 برلا نع باححلا ران ىه ىربكلا رانلا ىناشاقلا لاقو دادعتسالا تاوفل البس لضاو

 لامفالا ماقمىف طخسلاو يضغلارانو تافصاا ماقمىف رهقلارانوريغلا عم فوقولاو كرشلاب

 ةرضحو توريجلاو : توكلملاو كلملا فقوم نم ةعبرالا فقاوملا ىف زا الا متهجزانو
 4 ىجحالو و عتسي ىتح » اهف تومعال مْ ٍِ هران 7-2 ف ندب آلا دأ توهاللا

 بتاىمنم ىخارتلل مثو تيموه الوىح وهال ديدشلا ءالبلاب ىلتبا نم لاقي ام هعفنت ةابح
 تومبال ءاطع نبا لاقو ىلصلا سفن نم عظفا ةايحلاو توملا نيب ددزللا نال ةدشلا

 توعيال ةيمحتلا تاليوأتلا فو ةلصولا حور ىلا ىلبف ىخيالو ةيعطقلا مث نم يرتسيف
 هنوكل نامالا ةايحم هلق حالو باجتحالاو باححلا تابوقع نم يرتسيل ةيلكلاب هسفت
 ةقيقحلاب ىحالو همادعلا عانتمال تعال ىلا ثاقلا لاقو فيلكتلا راد ىفال ءا زاراد ىف

 كلهو قرتحا اكو توملا اهدنع نك ةلاحىف ادهمرس امك اد بذعت ىا ىناحورلا هكالهل

 بذي توملانالت ومال ريقفلالوقب ٠ اقاطمارحالو اقلطم ايم نوكيالف بذعو ةابحلا ىلادنعا

 ضعبلاق نامسجلا باذعلا فقس 5 ىناح ورلا باذعلا ىف ىتسف تيملاك مومغملانال ى حالو تومالف
 ىحن الف توملا اذه ريع تام نف ىح ةيؤر ضل توماآلو توم نعاألا ةايحال رايكلا :

 اب رفظوهو ركملا نم امم ىا ملفا دقو هساسلاة احالة نا ويح ةايح ىهف ةايطا.ذهريغىح نمو

 | ىوقتلا نمرثكتواىرك ذلابهظاعتاو هر ذَن ىصاعإ و رفكلا نم رهطت ىا © كرز نم ٍُ 01

 | ةرخ الاف ىركذلا نعي نحتملا اح ءوسراخ الا دتعنأ الدق ةلكو ءاغلاوهو ءاكزلا نمةيشخلاو

 هناسلو هبل 6 هبر مما ركذو »© هرظننيو اهف ركذتملا لاح نسحب رابخالا عماسلا عقوتي

 | ىلصف حاتتفالا ةريبكتربك ىا ىركذل ةالصلا ىلا هلوةك سنا تاولصلا ماقا « ىلصف ف
 مومعل ربك | هللا لوس ناب ةيفنحلا دنع ركذلا صتخمال نكل حاتتفالا ةريبكت ركذلاب دارملاف
 | ىضتقي فاعلا نال ناكرالا ىف ريبكلا لوخد مدع ىلع ةيبيقعتلا ءافلاب فطعلا لدو ركذلا
 ١ ةدسافلا دئاقعلا ةلازا اهالواف ثالث فلكملا لامعا بتارم مامالا لاق نيفوطعملانيب ةرياغملا

 | ةدارملاىهو هلامساو هتافصو هئاذب هللا ةفرعمراضحتسا ةيناثلاو ىزتلاب ةدارملا هو باقلا نع

 ةدارملا هو ةعاطلاو ةمدخلاب لافتشالا ةثلاثلاو ةفرعملا الا سيلا بلقلاب ركذلا نالركذلاب

 رهظيزاودبال هللا لالج ةفرعع هبلق رانتسا نف عوشلاو مضاوتلانع ةرابع اهناف ةالصلاب
 | النو ءدغسف مناصب اهجو هللاقلخ مهضعب لاق عوشخلاو عوضخلارثا هتاضعاو هحراوجىف

 هللاةمعل اوركذاف ةبحملل حلصي ارسو ةفرعملل حلصي ابلقو ةمدخلل حلصيان ديو ةربعلل حلصت
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 ىا # ىئحم نم رك ذيس هلو لصف مث ىذلا تعفن نا هلوق ىف لمحأ ىناشاقلا لاق
 قح هللا خم نأ هنأك نم نم ..”ةريذيدت ةكدنشاب دوز_ىعي كءريكا ذتن رك ذئب
 فقيف هيرك ذئام سما ىف ركفتيف ريك ذنلاب كلذ دادزيف.ةلملا ىف للا ىشخم نموا هتبشخ
 نم مهنم ماسقأ ةثالث ىلع داعملا سعأ ىف سانلا ريبكلا ريسفتلا ىفو هب نمؤو. هتقيقح ىلع

 ن*مهم و تايثالاب الو ىنالابال هيف ءطاق ريغ هنكلو هدوجو زوج نم مهنمو هتحصب عطق
 ىا « اهني و © ثلاثلا فالخم ريك ذتلاب نوعفتلي نالوالا نامسقلاو هراكنا ىلع رصأ
 نم ةواقشلا ىف دئآزلا ىا «# ىتش الا »9 لوبقلا عامس اهعمسي الو ىرك ذلا نم دعس

 امهوحن و لهج ىبأ و ةريغملا نب ديلولا لث» مالسلا هيلع ىلا ةوادع ىف هلغوتل ةرفكلا
 نب ناّمع وه ىشخم نم نا ىور و قسافلا نم ىتشأ هنال:اقلطم رفاكلا وه قشثالاوا

 ةلخت هل تناك قفاسأللا نا, كلذ و نيقفانملا نم لجر ىتشالاو هنع هللا ىضر نافع

 مالسااهيلع هللا لوسرا كلذ رك ذف هراد ىف اهرب طقسف راصنالا نم لجر راد ىف ةلئام

 ةلحم هبطعي ناىلع ىراصنالل ةلخدنلا ىطعي نا هلأسف هقافنس ملعي نكي ملو قفانملا ىلا لسراف
 تزف اهل لمح طاع هن با وسر ناك (ءاظعأف كمفاال لح ايوان عينأ لاقف ةنملاىف

 ةنيدملاب ىثلا لاقف ةجاح مالسلا هيلع ىنلل ىضق الجر نا هريظنو ةلمكتلا ىف م ةيلا

 نوتامث لب لاق ةنللا ف :ىم كلم .نا"هللاوعدأوا نأضلا نم -نونام كيلا بحأاما لاقف ةانأف
 كلذو كنم لقعأ تناك مالسلا هيلع ىموم ةبحاصا نا لاق: مث اهايا ءوطعا لاق نأضلا نم
 هللا لأسا كيلا بحأ ابا ىسوم اهل لاقف مالسلا ةيلع فسود ماظع ىلع هتلد ازوحع نا
 ةنملا تلاق منْدلا نم ةئاموا ةنخلاىف ىعم نوكت نا

 ضرغ نيزا راطع دزاب رد دوز ضوع دص اراطع صدنيب م

 ار هراح ا داو ا . ار هراوخ 4 و 0ك ىوزرا

 نأ شناو ٠ رانلا تاقبط نم ىلفسلا ةقبطلا لخدي ىا « ىربكلا رانلا ىلصي ىذلا »

 ناركنمو ناقفانمو نوعرف لا ىاح ناو تارت هديزوسورت زيت ركيد تاكرد شنآ زا
 دمحم تما ناراكهتك ىاج هكايلع ةقبط رر ىرفص رانو دشاب مالسلا هيلع ىسع ُهدئام

 لفساىفاموه لضفملاو ربك الا ثينأت هنال ليصفت مما ىربكلاف ٠ مالسلا هيلع تسافطصم
 رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نا ىلاعت لاقاكرافكلا بيصن ىهىتلا رانلا نم منهج تاكرد

 ابونذاسدلاىف نا مك ةلضافتم تاكردو اناربن مهل ناف اهقوف تلا تاكردلا ىفام هلع لضفملاو

 ىربكلا لبقو نارينلا مظعأ نولصي كيذك ةاصعلا قشأرافكلا نا امكف ةلضافتم ىصاعمو
 هلوقل ايندلا ران هيلع لصفملاو ةرخ آلا ران لضفملا نا ىنعي:ايندلا راث ىرغصلاو منهج ران

 نهتم نحبلا وام ف تسيمش دقو ماهجران نم أزج نيعبس نم ءزج هذه كرات ماللا هلع

 : اهلادرت ناو منهج نم هللابذ وعتت اهنا لاشو اهنم متوندام كلذ الولو اهم عفتتيو اينما قد

 باذغلا هللا هيذعف ىلاعت هلوقىفربك الا باذعلاوه ىريكلارانااب دارملانا ىهاظلاريقفلا لوَش

 (ريكالا ) 0
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 ا نباتكلا هنأ ىتح اهلك تالامكلا مين ناكو طخلا معت ريع نه اضيأ د١ ا

 هلبقا1 لياعت 4 ىنحم امو رهجلا ملمي هنا 8 مهفرح قئاقد فرحلا ناحصأو هنيناوقو طخلا
 | ءافخالاو لمعلاو لوقلا لسق نم ناكامل لماش ءافخالاو رهجلا نه لكو ةلو_صوه امو

 | اهلج نم ىتلا رومالا نم نطب امو رهظام ملعي ىا تاينلا نم رئامضلا ىف امل ءافخالاو
 | نه امهم لكب طين الل هءاَشا ءاشيام اظوفحم ىتِس و هءاسنا ءاشيام ىسنيف كيلا والم
 وهو ربسلا: "نم ىلعف ىرنسلاو !كئرقت ىلع فطع © ىرسبلل 0 طاصم
 ماللا نودي ىدع اذلو قيفوتلا ىنعم كرست نمضو:تأيعو تلبس اذك ترسيو ةلوهسلا

 ْ نالف لعج لاَه نأال نالفل ا سيم ىتالفلا لعفلا لمج لاَ نأ ,ةداَسمملا. ,ةراصلافجبالااو

 لاق و كلىرسبلا رسينوال ىرسبلل كرسين و ليق هناف ةبب الا ىف اك ىتالفلا لعفلل ارسبم
 هيريسبتلا قيلعت داشرالا ىفو ءاطعلا ةمظع ىلع البلد ىطعملا ةمظع نوكت ةمظعلا نوم

 ىرمأ ىلرسيو ىلاعت هلوق ىف مك لعافلل ةرخسملا رومالاب هقيلعت عئاشلا نا عه مالسلا هيلع

 ةكلم كلذ راص ثيحب ايف فرصتلاو ىرسيلا نم مالسلا هيلع هنيكمب ةوق ناذيالل |
 هلقلخامل رسيم لكف اولمعا مالسلا هيلع هلوق ىف اك الع لبج مالسلاهيلع هن "اك هإةخسار
 نم بابل كف لهسأو رسيأ ىع ىتلاىا ىرسيلاةقيرطال اقبفون ارمتسم اقيفوت كقفوتو ىنعملاو
 ةطاحالاو ىحولا ىتات قيرط ريسس هيف يردنيف ةيادهو ءادتهاو اهلعتو املع نبدلا باودا

 مالسلاهيلع هسفن ليمكتب قلعت امب ةيهلالا سيماوللاو ةحمسلا ةعيرشلا ماكحا نم هيف ام
 ىا # ىرك ذلا تعفن نا رك ذف  ىلاعت هلوق ىف ءافلا هنع حصفب اك ءريغ ليمكت و

 ماكحالا نم هفيعاضت ىفام ىلا مهدهاو كيلا ىجوب امب هل كانرسي امسح سانلا رك ذف
 ىرك ذلا عن هقنب ريك ذتلا ديبقتو ةحيصنلاو ةظعلاو ريك ذتلا عفن نأ هلم تكا اكةعرشلا
 ؤ ماجا ىلع اصرح هدهج هيف خرفتسيو محرك ذي ناك اماط مالسلا دلع هل لاوشر نا امل

 | رادع كدا صخ نأب مالسلا هيلع مف ادانعو ارفك الا مهضعب كلذ ديزل ناكو

 هسفن بع الو رك ذتلا هنم ىحرب نم اضعب وا الك كا د نوكي نأب ةلما ىف عفللا

 ىلاعت هلوق ىف م مهولق ىلع عوبطملا نم اروفن و اوتعالا ريك ذتلا هديزيال نم ريك ذن ىف
 , هللا ىلا ال مالسلا هيلع ىنلا ىلا عج كاروثا هلاز ىرزكت ييعاو فام من رتل انف
 يبدا وار 7 "نحب نا ازبعالا ,تسكا فاو

 | كرت ىف اما ةلاحال عفنت ىرك ذلا نا مالسلا هيلع ملع دقو نينمؤا عفنت ىرك ذلا ناف
 | اهنا ىلع هيبنتو كلذ ىلع ثح وهف ةعاظلا نم راثكتسالا ىفوا ةيصعملا كرتوا رفكلا
 دادعتسالا طرشي طورشم عفنلاف لوبقال دمتسم ريغ هبلق ىلع اموبطم نوكي نأ الا عفنت

 نادركم عباض لمع محو رد . دراين رب لبنس هروش نيمز

 ظ يع امو ماعف ةياديلا ف اماو ةياهلاىفكلذو يم ذتلا نا لصاحلاو
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 دزرا ىمن نازخ داب تبكنب ىلل ٠ اينذ نيلك تسا ءزانو مرخ هجرك |

 دزرا ىمب نان ىان كيب رج ناوخ هك ٠ ورم ىاجز رق صرق و ىروخ هدركب
 ةيناويحلا سفنلاىعرم اهناف اراشمو اهلك امو اهعفاهو ايندلا ةاحلا ةنيز ىلا ةراشأ هبفو

 دوسملا ىلايلا ماطحلاو ميشهلاك لاوزلا ةكبشو مانفلا ةعيرس هللا اهلعج ىوقلا ماهم عتسمو
 تاذلا هيزنت وهو صاخلا حيبستلا نع ةعئام اهناف ام لغشي الو اهلا تفتليال نأ ىننف

 دخا لك ىت> ىف ردقملا لامكلا نع باحتحالا لصح ام و قئالعلا نع اهديرجم و
 رثأ ملس و هيلع للا ىلص هللا لوسرب ةصاخلا ىللاعت هتبا دها نايب « ىسنل الف كئرقنس ف
 ناءرقلا ظفح و ىحولا ىتاتل مالساا هيلع هتباده ىهو هناقواخم ةفاكل هماعلا هتناده ناس

 تادرفملاىف بغارلا لا نيممحأ سانلا ةيادهل مالسلاهيلع هقيفوتو نيملاغلل ىده وه ىذلا
 اما نيسلاو ىبنا قحلا نم هعمسلام ىضيال ثبحم هلعجم نأ ىلاعت هللا نم ناهض و رابخا

 دعو وهف كلذ دعب هلا ىحونس امو ذئنح هلا ىحوأام ءآرقا دارملا نال اما و ديك أتلل
 هريغءأرقأو ىراق وهف ناءرقلا أرق لان ءارقالاب دعولا نمض ىف ىحولا رارمتساب مرك

 نتشاد ارف شوك نارق ءارقالا رداصملا جان ىو "عمم وهف انايأ متل إ ؟ائدعتا اوي

 دعب ايفو ن آلا كيلا ىحونام كئرقنس ىنعملاو ىهننا كئرقنس هنمو 5 حر واو

 عمج: سرارسالا فك ىفو نامالاو ظفألا ةوق نء الصا ىش الف ليثآ ربج نال ىلع

 هنا ءرق و هممح انيلع نا هلوقك ىشال ىح كاسل ىف هنءارقدو كياق ىف ناءرقلا ظفح
 ءأرقأ امم ءاشالا نم ايش ىسنتال ىا ليعافملا معا نم غرفم ءانثتسا « هللا ءاشام الا

 نم قيرطو ءاسنالا نم عون خسنلا ناف هوالت تخحفن ناب ادبا ءاسنن نا هللا ءاشام الا

 ىلكلا نايسنلا وه نايسنلاب دارملاف رودصلاو فحصلا نم ىحع خسنلاب هنأ اكف هق.ط

 ركذلا هبقمي ىذلا فراعتملا نايسنلا هيداري نأ زوجيو هدعب رك ذتلا هضعيال ثيحم مئادلا

 قبال مث هنايسن هللاءاشام الا ىسضت الف ىا ةردنلاو ةلقلا ىلع ةللا ىف نايسنلا وهو هدعب
 هلا ىورام ىنعملا اذه ديؤيو ماقملا نم موهفملا وه كرك ذلا هبقعي لب امآد ايسنم ىسنلا
 هلأسف تخيسن اهنا هع هللا ىضر ىبأ بس ةالصلا ىف هتءارق ىف ةبآ طتسأ مالسلا هيلع

 نآ ءرقلا أره ناك مهنع هللا ىضر ةباحصلا ل نا( ىور و ) اهيسن مالسلا هيلع لاقق
 لوَش مالسلا هياع ناك اذه نمو اهتيسنأ ةيا ىترك ذأ دقل مالسلا هيلع لاقف لبللا ىف

 3 ذ مهللا ةمحر ىدهو ارون و اماما ىلهلعجا و مظعأا نآ ءرقلاب ىحرا مهللا هثاعد ىف

 ىلةحج هلعجاو راهلا فارطاو لللاءان ا هنوالت ققزراو تلهجام هنم ىنملعو تدسنام هنم
 ىورك ذف تيسن اذاف نوسنت م ىسنا رشب انأ امنا لوقب مالسلا هيلع ناكو نيملاعلا براي

 مل نا و هيلع نايسنلا نايرط زاوج ىلع لكلا لدو تبسن اذا كبر رك ذا و ىلاعت لاقو
 نع ىور مث دلا روشحلا لها هناف مهايسف و ةمآلا وهس ىل.ق نه هنايسل و هوهس كب

 بتكي ال ناك نا و باتكسلا نه أرق ناك مالسلا هيلع هنا هنع هللا ىذر قداصلا رفعج
 ظفحلا نم ار ناك هنا مث اثراق هللا هلمج دقو ابمأ ناك هناف مالسلا هيلع هل ةزحمم هيفو

 ( نمو )
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 ةرافلااهبضع ىتلا ةقرولا سرعنبا عطق ةرجشلا ثحن ىلا تهننا املف هتجوز هنءاحف سرع
 ةروراقفف اهنذ لخدن ةرافلاو ةرحشلا تحن ناك ىذلا سرع نبا اهداطصاف تطقسف

 ههنشلو يرسل بو عكلا ىلا دج واو ميجا ادراك اكو كفشح اكل
 الس جرخو هاملاىف هاقلأو رفلا ىف تعمتجا اذاف ءاملا ىف سمغنيف ناويملا نم دلج ةعطق
 تبلا هان لح ردشال رسنلاو|رودقم“ ا يغ:تيجلع'اهجو ' ىلع اهني ' قي 'تويكتملاو
 ىست لفلاو ةلا ريغ نه توببلا كلت ىنيت لحالاو رطسملاو راكربلالاب الا سدسملا ظ

 اذاو تينت الثل نيفصن ةبحلا قشت ناكملا ةوادنب تسحأ اذاف اهسفنل ةريخذلا دادعال
 علطو صاغرئاطوهو اصاوغ تيار مهضعب لاق فحتا سمشلا ىلا اهجراهلا ةوادنلا تلصو ا

 ىفوبارغلا هنم اهذخأف علطق ىرخأ ةرم صاخف هنم اهذخأف الع بارغلا هيلفف ةكمسب
 ةب وصاح و بارغلا _لخوا انيغأف ضال كيو ةلكملللا ىاؤدلا "لتتم ئ اكرم كيداكك عئااشإإ
 ناف ءاملاب نبللا اونبوشتال ثيدحلا ىفو ءاملا نه وه جرخ و بارغلا تام ىتح املا, تح

 اذا ىتح رحبلا بكرو ادرق ىرتشاف ءاملب هبوشيو نإللا عيب مكلبق ناك نميف ناك الجر
 حتفف ةئيفسلا مبس وهو لقدلا دعصو اهذخأف ريئاندلا ةرص ىتأف درقلا هللا مهلأ هيف حجل
 اهمسق ىت> ةنيفسلا ىف ارانبدو رحبلاىف هءىىرو ارانيد ذخأف هيلا رظنب اهحاص و ةرصلا
 هاقلأو ناهفعأب اصخش لتق اصخش نا تاقولخلا بئاجت ىفو ءاملا ىف ءاملا نم ىقتلاف نيفصن

 اهنع بارتلا ىحن و رثباا سأر ىلا مون لك ىنأي ناكف كلذ ىر. بلك لوتقملل و رب ىف
 اوذخامث ليتقلا اودجوف عضوملا اورفح كلذ هنم رركت املف هيلع حبن لئاقلا ىأر اذاو
 ىلا لمت نأ هو قشعلا اهل ضرعي نا لخنلا ةرحش بيجت نمو هبلتقف .رقاف لجرلا
 تلام ىذلا اهقوشعم نيبو اهني دشي نأ اهجالعو لزمن و اهلمح فخيبف ىرخأ ةلخم ىلا
 ةرابعلا ام طبحن ال اذه لاثماو هءلط نم اف لعحوا هنم ةفعس الع قلعي وا لبحم هيلا

 اًضغ باودلا هاطرئام هنردق لامكب تملا ا #« ىعرملا جرخا ىذلاو © ةزذك ريرحتلاو

 ىعرملا هنع هللا ىضر سابع نبا لاق و ضِبَأ و رمحأ و رفصا و رضخأ نيب نه ايرط

 ىعرلا ىعرملاو ردصملا حتتفلاب و ”الكلا رسكلاب ىعرلا حاحصلا ىفو رضخ“الا ”الكلا
 ضمح ماطح لك سيبي ريم اك وهو انيرد ىا « ءاثغ © كلذ دعب © هلع و ردصملاو
 عمجج شمقلاو شامقلا نم ليسلا هلمحتام دملاو مضلاب ءاثنلا ىرهوجلا لاق لّموا رجشوا

 لاب ىتح ءايشالا تاتف نم ضرالا هجو ىلعام شاق *ىشثلا كلذو انههو انهه نم 'ىنللا
 داوسلا ىنعمب ةوحلا نم دوسا « ىوحأ © ءدممزيو كشخ ةيسرافلابو شاق سانلا ةلاذرل
 سمشلا ةرارح ريثات هدادوساو هفافج ناك ءاوس دوسإ سسو فجاذا ”الكلازا كلذو

 رمعلا ةدم رصق ىلا مر و ةرضحلا ةدم رصق ىلا ةراشا ةيبيقعتلا ءافلا ءاوهلا ةدورب وا
 ءايا رع كا هدرك مهف تبا نا نومضم زا ناققحم ىنعي اهميعن و ايندلا لاوز ةعرس و

 بيسب ارىقو كدبا اما: ديا مرخو نيشو,بازيسو زان .لوإ|زد هحرك !.انندت اغتنم

 دوب دهاوخ توارط ىو هربت ثداوح نازخ حابر بويه
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 كره اظاشنا <ىاشاقلاب الاقو ةعامما يبست. ذ هلاك ف اتنا ةلام هل لطج-. نأب .هقلخن .ىوسق ىتلك

 تالامكلا عيمج دعتسملا مت الا حورلا ٍصاخلا هجازمب تلبق هجو ىلع كتينب لدعف

 ىهلالا ضيفلا لصيام ةيوست ىوسف دوجولا بسحن ”ىث لك قاخ ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 صاصتخاب مهيب زيمو ةقلخلاىف مهني ى وف قلخلا قلخ مهضعب لاق وىراطفلاءدادعتسا بسح هلدعملا

 ءايشالا سانجأ ردق ىا لوالا لوضوملا ىلع فوطعم # ردق ىذلاو # ةيادهلاب مهضعإ

 ردق هللا نا مالسلا هيلع لاق مك اهلاحاو اهلاعفأو اهتافصو اهريدامو اهدارفا و اهعاوناو

 سانجأ لعج ئا ةئس فلأ نيسمخم ضرالاو تاومسلا قلخم نأ لبق قلخلا ريداقم
 هتثج ىف صخش لك رادقم لعجح 1ك مولعم رادقمع عون لك ساخشا اذكو ءايشالا

 ناولالاو ةلالضلاو ةيادهلالاو ةواقشلاو ةداعسلاو حبقلاو نساك هتافص راسو هعاضوأو

 ناو لاق م مولعم رادقممب كلذ ريغو لاح الاو قازرالاو من اورلاو موعطلاو لاكشالاو
 ىلا اهنم داو لك هجوف « ىدهف  مولعم ردّهالا هلزتنامو هن ا زخ اندنعالا ”ىثنم

 لئالدلا بصنو تاماهلاو لويمل'قلخي هلقلخامل هرسنو ارايتخاوا اعبط هلىئشو هنع ردصيام

 لوقعلا هيف راحنام اهنم لكىف تيأرل تاناورملاو تانابنلا لاوحأ تعبتتولو تاياالا لازئاو
 جمايزارلا روب اهينيع حسمت نأ هللا اهمهلأ دقو تيمع ةننن فلأ تغلب اذاىفالا نا (ىح)

 ةفاسم فيررلا نيبو اهني ةيربىف اهل ىمعلا ضوىعدنع تناك امبرف اهرصب املا دريف ضغلا

 جيايذارلا'ةرجش ىلع نيتاسبلا ضعيف مجهم ىتح اهام ىلعو اهلوط ىلع اءوطتف ةليوط
 هلنوكيال حاسقلا نا (ىىيو) ىلاعت هللا نذاب ةرصاب عجرتو اهقروب اهنيع كحتف اطختال

 كلذ نم هءا ذغ هللا ردق ارئاط هل هللا ضيق ثيح هيف ن. هلك أيام تالضف جرخم امتاو ربد
 هت نمو هراقثم قوفنم هلهللاقلخدقو هيفاملك أف رئاطلا هلخ دف هف حتش حاسما ءاراذاف
 نارهم روب ورصم لف نوكي محض ةافحاسلاكقاخ حاسقلاو «ف حاسْملا هيلع قيطيالثل نينرق

 ضيسوعو اعارذ نيرشع هلوط غلباعرو نيبمد آلاو مثالا فطتخمو سوماقلا ىفاك دنسلا ىف
 ةعزولاك اهلكش رص ةباد ىهو اروقنقسراص ققبامو احاسمت راص ءاملاىف كلذ نم عقو اهربلاىف

 هنوشحبو بهذلانم نيكسب هنو<ذب مهناف دنهلا كول ىدمام سفنأوهو هتقلخ مظع ىلع
 | لكاو موا ضب ىلع كلذنم الاقثم اوعضو اذاف ميضرأ ىلا كلذك هنولمورصص» حام نم
 | ناجرف ىئتاللو نارك ذ اهنم رك ذلل ةافحاسلاو بضلاو روقنتسلاو اغلب اعفن كلذ عفن

 ةرشع ةريد نم مالا بلطي مث هخارف كرتي رئاطوهو اطقلانا ىلاعت هتاياده بئاحغ نمو
 الواباهذال ”ىطخمالف مجرب مث سمشلا عولط ىلا رحفلا عولط نيب امف هدريف رثك او مايا

 اذا ةبدلاو ناثطحمال ةيناثلا ةرملا ف ءاملظلا ةملالاىف اًهرط اكاس اذا راماو لمعاو ابابا

 حراوجلا ةزيمتمريغ ملح ةعطق هعضت اهمال لغلانم افوخ نيمو: ءآوهلاىف هتعفر اهدلو تدلو
 اهنم ٍلستف ب رقعلاةربإ ةرأفااتضرق جاجز ءاناىف ةرأفلاو برقعلاعمج اذاو الوأف الوايت من

 0 - . . ك 5 0و 0 :

 سار ىلا تبننا ىتح اهعبش لزب ملو ةرجش تدهرصف ةرآف ميل سرع نبا نا ( ىحو )
 نبا حاص كلذ دنعف امه تقلعو اهفرط 0 و ةقرو ىلع تلزف برهه قس ملو نصغلا

 2 سرع )



 ىلعألا ةروس هه 4. ©

 ىبر ناحبس صاصتخا رسو اهم رومأملا عقاوملا رئاس كلذ ىلع سقو ةزعنا برانبر هزنت
 ىلا ةرا-غا ىباثلاو ناومحلا ةينرم ىلا ةراشا لوالا نا دوحسلاب ىلغالاو عوك رلاب مظعلا

 ايانثاا اولع اذا هشودجو ماللا هيلع ناكو هنزنلاىف ىقرتلا نم دءالف دامخلاو تابنلا ةيشرم

 ىونقلا نيدلاردص خيشلا ةرض>لاق كلذ ىلع ةالصلا تعضوف اوحبس اوطيه اذاو اوربك

 ناك ناف ريكتلا نم هناو ءالعتسا عافترالاو ةعفرلا نا معا ثندحلا حرش ىف هرسبسدق

 ناكءافودلبكللا يشل وهغلاانطانا ناكيت أوت كتل ار وصيام ةررو د ص وهف(. نهاط  ءاليتمالا
 كلذلاضيا هيهيبشو دوجوم ءالعتسالا نه برض ايانألاىلع دوعصلاىفناكو هدحو هلل ءايربكلا
 لا ةزؤضب انرهظناو. نارك ى كراشيانأ.نم . ىلعا ئاريك_ ١ هللاءنا قاب ف نيكتلا نس

 هلوقب اهلا راشملا ةسمل رس لجأ نم وهف طوبهلا ىف حيبستلاب سمالا اماو كارتشالا مهوب
 وهوانعم نوكي طوبحىف انوك لاحف انك انأانمم هنا انما اذاف متذك اغَأ مكعموهو ىلاعت

 ءا وسلا ىلعهيلاتاهجلاةبسنوقوفهناقوقلاكتحتلا قوف هناحسهنال طوبهلاو تحتلا نع هزشي
 ىلع طوبهلا ىف حيستلاو دوعصلاىف ريبكتلا عرش اذهلف اه هتطاح او تاهجلابديقتلا نعهتهازمل
 هلا كلذو مالسلا هيلع ليئاكم ىلع” الا ىبر ناحيس لاق نم. لوأو ىهتنا هيلع هبنملا هجولا

 كياطل-و كتمظع ىلا رظنا ىتح ةوق ىنطعا براي لاقف ىلاعت برلا ةمظع هلامرطخ
 مث شرعلا رون نه هحانج قرتحا ىتح ةئس ىفالا ةسمخ راطف تاومسلا لهأ ةوق ءاطعأف

 ا قرتحا ىد هن فلاب هرسشع عش رو ريطي لعجو كلذ فعض ةوق 0 ةوقنا ل

 ناحبس لوو ادجاسر خف هلاح ىلع شرعلاو باجحلا ىأرو خرفلاك ءرخآ ىفراصو هحانج
 هريسغتىف ثالا وأ ءرك ذ ىلوالا هتلاح ىاو هناكم ىلا هديعي نأ هير لأس مث ىلع" الا ىبد

 هنالصيف ىلع” الا ىبر ناحبس لاقنم باون نع ىبربخا ليث اريجاي مالسلا هيلع ىنلا لاقو
 هدوحس ريغ ىفوا هدوحسهف اهلوَس ةنءؤمالو نمؤم نمام دمحخاي لاقف هنالص ريع ىفوا

 ىدبع قديص هللا لوقو ايندلا لابجو ىمركلاو شرعلا نم لقثأ هنا زيمىف 4ل تناك الا
 هتلخدأو ىدمل تارفغدق قا ىكئالماي اودهشا 'ىث قوف سلو ”ىئلك قوفو. ىلع“ الا انأ

 ىدينيب هفقويف هحانج ىلع هلمح ةمايقلا موب ناك اذاف مون لك ليئاكبم هراز تام اذاف ىتنج

 هيشاوح ف خيشلانبا ءركذةنكا ىلا هببهذا هيفكتعفشدق لوقيف هيف ىنمفش براي لوغبف هللا
 نيتاه لامشال ىا ( ضرالاو تاومسلا نيبام ن المي هللدماو هللا ناحبس ) ثيدحلاىفو

 تاومسلاىف راث الا ةرهاظلا ةلعفلاو ةيئاذلا تافصلاب فيرعتأاو هانثلا لاك لع نيتءاكملا
 ١ ىا تافضلا عييمج عم تاذلاوه مظعالاو ىلع“ الا ةمسأ ناشاقلا لاقو امهمديامو ضراالاو

 ةيناقملا تالامكلا اهلع رهظيل ريغنا نع رظألا عطقو قتلا ىوسامع درحتلاب كناذ هزت
 | تافصلا عيمج لباقلا ماتلا دادعتسالا نال ءانفلا ماقعىف هب صاخلا هحيبست وهو اهرساب

 هءجبسي صاخن حبست ”ىث لكلو هلاك غولب دنع ىلعالا مسالاره هتاذف هلالا نكي مل ةيهلالا
 لوالا هجولا ىلع برلل ىرخأ ةفص « ىوسف قلخ ىذألا © هبر ءامما نه اصلاخ امسا

 قلخ ىا هريغ ةفصلاو فوصوملا نيب لصنلا مزايالثل ىناثلا ىلع حدملا ىلع بوصنمو



 ه# ٠0١ > نوثالثلا ءزجلا

 كلذ َُض ديشرلا هلأسف اذك لاق هنا هل ليقف ةزئاجم هلعإ قافأ املف توء ىتح هوعد

 هللا ةيسنخا نم تام نينمؤملا ريمأ, نا: لاق نا .نم نسجأ ”ىث.ىا خينمؤملا ربمأ اي لاقف

 1 ترهيس هكى لهم ( ظفاحلا لاق ) همرتحاو همالك نسحتساف

 هلمع نسح و هرمع لاطو هلما رصق نمل ىنوطف ٠ درك ناتسد كرم لاز نبا كتفك

 نيرتغملا نم انلعجال نا لأسن هللاو

 نرهشا نم رضع عبارلا دحالا مولا قراوبلا موحنلا قلاخ ةناعاب قراطلا ةروس تم

 علاوة ركع عبس ةنس نم لوالا عيدا

 روهمجا دنع ةبكم ةيإ ةرشع عست ىلعالا ةروس ريسفت

 ميحرلا نمعرلا هللا مب

 ' ىلا اكهلاعفأ نم لعفرابتعاب وا ملعلاك ةينوشلا وا سودقلاك ةيبلسلا هتافص نم ةفصرايتعابوا هناذ

 ١ ةفص نوكي نأ زوجيو برلا ةفص ىلع" الاو قيس دقو ءاملعلا ضعب دنع ةيفقوت اهكلو

 ١ مغيب يضاور انقر هلي رسطع عاوع يوفي لاقت حزطا مسوي اهلا والا مسالل
 هربك الو ةهجولع هولع سبل مهضعب لاق ولعلاىف ةقلطملا ةدايزلا هلنا هتيولعأ ىنممو نيفراعلا

 .ءايركو هولع فرع نف ءايربكلاو لالجلا تومنا قاقحتساولعلب كلذ نع هناحبس ةئجربك |
 ةغث ازلا تاليوأتلاب هيف داحلالا نع همسا ءزنىنمملاو نيحلاصلا هدابع هيدي نيب للذنو مضاوت

 ىنممب ءاوتسالا ذخؤإ نأو لامكلا ىف ولعلا نمال ناكملاىف ولعلا نم ىلعالا لمجي نأ وحن
 هيف امهك راش رعشي هجوب هريغ ىلع هقالطا نع ههزن اذكو ءاليتسالا ىنممتال رارقتسالا

 ا ةماعلا ناحرب باَدكَلا: ةملسما برغلا :ةيمست هنمو.:هلالاو برلاب نثولاو مصلا ىمسي ناك

 | دنع همسا ركذي نأ هيف لخديو لالجالاو ماظعالا هجو ىلعال ءركذ نع ههز اذكو
 مسقلا راثك ١ هنمو هتقيقحو هانعم ىلع فوقولا مدعو ةلففلاب اذكو طئاغلا لاحو بؤاثتلا

 رك نافهمساركّذي ىا هركذي كتوم عفرا ةي الاىف ريرج لاقو ةالايمريغنم همسا ركزي

 أ لقو محقم ريغ مسالا نأ ريرقتلا اذه نم رهظف هيلع لادلا مسالا ركذب وه اما لولدملا

 ثيدحلا ىفو لاخلاو مهول ىف لخدي امج هنا هزن ىإ دحاو انه ىمسملاو مسالا مهطعب

 كير مساحبس لزتاملف مكعوك ر ىف اهولعجا مالسلاهيلعلاق مظعلاكير مساب حبسف تلزئامل
 دوجسلاىفو تعكر كل مهللا عوكرلاف نولوب اوناكو كموجسىف اهولعجا لاق ىلع' الا

 ىلعو ىتنملا ىدعس هلاق محقم مسالا ظفل نا ىلع ةلالد ثيدحلا فو تدحس كل مهللا

 اذلو مظنلا ةءارق نودب ىلع" الاو مظعلا فر ناحبس لو نأب لصحم يسمالاب لاثتمالا نا

 حيبستلابىمأ حبس هلوق ناف لا ىذلا ىلعالا ىبر ناحبس مهنع هللا ىضر رمع نباو ىلع أرق

 كير ناحبس هلثمو ىلع" الا ىبر ناحبس لوقالا وهام و حيبدتلا كلذ ركذي نأو ديالف
 ١ ىنعم ىلع ةزعلا بران.ر ناحبس لوس ناب لاثتمالا لصحيف ةزملا كير هزن ءانمم ناف ةزعلا

 )هزت

| 
| 



 قراطلا ةروس «<© ٠١ هه

 هلاثماو هلك اذهف ٠ نا ءرق زا مدش ري لقف نا ءرقلا أرق ملل لقوا < كانيطعأ انا زارت

 شيرق ىدناعمو ةكم لها ىا # مهنا ف هنع بنتجمو هنم زرتحي نا نمؤملل ىنمب رفك
 نارق قحو لوسر َناشْرَد دنتكبم ركم ىنعي هرون ءافظاو هيما لاطبا ىف # نوديكي ©
 ثيح هدر نكميال نيتم ديكب مهلباقا ىا © ادك ديكو ه8 مهمردق ىف امسح مي ادك 9
 رداقلا مندقلا دك مواهال فيعذلا زجاعلا ثدحلا ديكو نوملعيال ثدح نم مهجردتسأ

 باب نم اديك رانلاب ةرخ الا ىفو فيسلاب ايندلا ىف ماقتنالاو جاردتسالا ةيمستف ىوقلا

 زوحمال لابتحالاو ركملا وهو ديكلاف الاو هل ءازج مهبسك ةلباقم ىف «ءوقول ةلكاشملا
 | ليي ىلع 'ىثلا كلذ مساب ”ىشلا ءا زج ةيمستو قيقحلا ءانعم هب ادارم ىلاعت هيلا هدانسا
 كالهلاب مببلع عدتالو مهن ماقتنالاب لغتشتال ى١ « نيرفاكلا نيف رثكا عئاش ةلكاشملا

 « مهلهما 8 ناشيا كاله بلطرد نكم ليجمتو ارئارفاك هدتلهم ىنعي هب لحعتست الو

 نع ( ىور ) اليلق مهلهمو ىلاعت لاق م ناتغل لاهمالاو لبهعلا ىا اهو لهم نم لدي
 اوتكف تايآ ثالث ىف اوكش فحصملا اويتك امل لاق هنا هنع هللا ىضر نامع ىلو* ماه

 امهلع تلخدف امهنع هللا ىضر تبان نب .ديؤو بمك نبا ىنأ ىلا نولكمراو اعنا ضتكف
 ابف ناكو هللا قلخل ليديتال بتكف قاخلل ليدبتال اهف ىه اذاف اهأرقف اسأ اهتلوانف
 قيلزفاكتلا لهذي ادهكتو' اكفلالا احف نيرفاكلا لهمأف اهف ناكو هنستي مل ب ةنكت لنا

 ىلاعتهللا نا ىلا ةراشا هيفو فحصملا ىف اهوتيناف مهلا اهل تقلطناف تبا نب ديز اهف رظنو

 عجر ,«تالكشملا نا ىلاو ظافحلا رودصيىف هتيلا هلال ليدتتلاو فيرحتلا نه نا ءرقال ظفاح

 00 ىب هنمو ىنأتو قفر اذا دورب دورا لام « اديور 8 لحلا لها ىلا اهف

 دروأ ردصع داوراوا لهملا وهو مضلاب دور ريغصت 0 ىف وه داشرالا ىفو تادرفملا
 الاهما مهلهما ىا اهدا رش ثينأوا نماعلا !يتك ع ن ر تقل امل مخرتلاب

 ٠ دبآ ىمىلو ديا ريد تمايق هجرك اولاقاك بيرق 7 اريسي اليلقوا اسرق ىاادور
 نم ماقتنالا تقو برق ىلا نمرلا نم هيف امي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيلست هيفو
 نامزالا ردب ةعقو نيب و ةباالا هذه لوزن نيب ناك امو رارسالا فش < ىفو ءادعالا

 سلج دقو ةظعلا هنم نوره بلطف ديشرلا نوره ىلع كامساا نبا لخد هنا (ئ2) ريش |
 تعمسام د.شرلا لاو كفربش نم هلأ كفرشيف دس نينم ْؤملا ريمأ ا لاقف ريصح ىف

 افرشو اناطلسو الامحو الام ىطعا نم نينمؤملا ريمأ اب ىلب لاقف اذه نم نسحا ع

 3 اوند ىف ب داو ع ف لدعو هلام لضف ند ىساوو هلامح ىف فعو هفرشىف عضاوتف

 قح لهما دقل نينمؤملا ربمأ ا لاقف ىتدؤ لاق مث اهتكف ساطرقلاب ديشرلا امدف نسلخملا
 اننا ينال ”ك به نينمؤملاربمأ اي لاق مث رفغ هن 1-0 07 03

 توملا كلم ءاج اذاف كليا ىحي برغلاو قرشلا نك به كيلا تمض اهلثم ىرخالاو
 توملاقاذ دقو الا دحا اذه امون ىلا مدآ ندل نم قبب مل لاقف ىتدز لاق كيدي ىف اذاف
 كايسلا نبا لاق هيلع شع 3 ىدسح لاق راث اماو ةن> اما ناءضوعم امها لاقف ىندز لاق

 ( رشاع « نايبلاحور (



 0 ه +.. نوداللا ممل
 لك ذا هب رصتني جوا نم © رصان:الو ل هب لح ىذلا باذعلا نع ام عني هسض ىف
 ةوقلاب دارملاف ارشوا نك اريخ هيلع ترجام ءازجم ةلوغشم تبدكامب ةنيهز ذئمون سفن
 ّموقلا نال ةادياق فعال قب ل الاو اةلطم ةوقلاال هش ىف هل ةتباثلا ةوقلا ىه ةضنملا

 ةداشملا اهتبالضو ةينيلا ةدشنع ةرابع ةوقلاو الوا تفنن دقو اًضيا ةوق ريغلا نم ةداؤتدملا

 ءرضنو هناعأ مولظملا رصن و ةقاشلا لاعفالا نه ناويملا نكمت ىه تافرءتلا فو فعضلل
 ةسلاخلا ةنلاف ىهاظلا لمعو نطابلا ةين بسحم ةوقلا ىلا ةراثا ةيفو هصلخو هاجم ةئم

 تاذ ءامدلاو 8# ىوقا تناك لمعا!تنراق اذا نكل اضيا ىوانلا رصنةدق لمعلانع ةدرجملا
 اوناك برعلا نا اذ اعجر ىمس راملا عجرلاو بحاصلا ىنعمب وذ ثنؤ* تاذ 5 مجرلا

 كلذب اودارأ وا ضرالا ىلا هعجرب مث ضرالا راح نم ءاملا لمح باحسلا نا نومجزي
 عوجرلا ىنعع مزاللا نم اردصم عجرلا نوكف ِنوُولابْؤا ءومس كلذلو مجري لؤافتلا

 لاقو هلادحاو هدايا دعب اقوف او هعجرب هللا نالوا ءاملعلا ضعب هلق ىدعتملا نمال

 لك عجرب هنال رارسالا فشكىفو ءاملا نم هلوانتام ءاوهلا درل اعجر رطملا ىمس بغارلا
 عجرلات اذ ءامسال لف اما ناءرقلا زاحتا باتكىف ىناجرجلا ىهاقلادبع لاقو رركتبو ماع

 وه # عدلا تاذ ضرالاو © عجري اهموجم ضعبو علطيو بيغي اهرشو اهسمش نال

 تابثلا روهظ و ضرالا ققشت وه روشنا ىاحلا اذا تابألا ن٠ ضرالا هنع عدصتنام

 ضرالاو ضرالل عداص هنال ه. ىمس ضرالا تان عدصلاب دارملاف نويعلا راهظال اهنم |

 ديدحلاو جاجزلاك ةباصلا ماسجالا ف قش تادرفملا فو ىتشلا ةغللا ىف عدصلاو هب عدصتن ظ

 مالك عدصلا اكباذ"ةغرالا) بالاك عجرلا تاذ ءامسلا نا ىلا ةراشا هي الا ىفو اهوحتو |

 اهتاوكب ديكس اننناثو "فضؤوتلا نع :ةؤرحمالوا :ءاهتسااب هللا مسقا دلولاك ضرالا نم تبشامو |
 ىلع ةلالد و سا ةرثكي مهيلع ةثملا ىلا ءاعا عاضصلا 0 ضرالاب اذكو عجرلا تاذ |

 ةيناثلا ةأشنلا ىف عجرلا تاذ حورلا ءامم ىلا ةراثا هيفو امهف ةلماكلا ةردقلاو مانلا ملعلا

 هلاصتا دءب او وا هقوهز تقو ورلا نع قاقشنالاب يو تاذ ندلا ضراو

 ةداطقو ناكلالا' لاح أدم ةقطانلا تاي: الا ن٠ ىلتام هتامح نم ىذلا ناءرقلا ىا و هلا »

 قحلا نيب لصاف ىا #* لصف # لوذملا ىنممب نوكيام اريثك لوقلاذا مالكل « لوقل

 «لزهاابوهامو و8 قرافلا ىنمع ناقرف هل لقاك لصفلا سفن ه.*اك كلذ ىف غلام لطابلاو

 هدض دجلاو ةيسانم ريغ نم هل عضوام ريغ ىف لمعتسا ام نمحرلا ممتف ىفو بعللا لزهلا

 لك لب لزه ةبئاش ناءرقلا نم ”ىش ىف سبل ىا همالك ةقيقح ملكتما هب دصقب نأ وهو
 ةيسرافلابو ةاتعلا باقر هل عضخمو ةاوغلا هب ىدتبم نا هقح نق هيف لزهال ضحم دج

 نبت اراوقلا عوج لئاؤإ هال ع يطول“ وكنيو خطوتلول للا و كزابنإ اتتففلو
 امرخخس وا ناءرقلا نه ةيبا لجر ركنا اذا نيبدهملا ةيده ىفو رفكي حازم اكفتبوا

 ملأ لاق ولو رفك دقف بصقلا وا فدلا برض ىلع نآءرقلا أرق نمو رفك دقف اهاعوا
 هتوك نا لاقوا ٠ ىدرب دحا هلا وه لقزا تسوب لاقوا ٠ ف ةرك ناس تر حرشت

 (اا)



 هيشي كلذل و ندبلا ءازجا عيمج نم .نوكتن ةفطنلا نا لاّشام ىلا ةراشا نيب داريا و

 اهئ رت ىف ةأرملا ءام عمتجو هنم ىرجم مث هبلص ىف لجرلا ءام عمتجيف ايلاف هبدلاو داولا |

 كانه و بلصلا تازرخ ىف دعاصتي مدلا وه ىىلا لصا ٍبولقلا توق ىفو اهم ىرحب مث
 راقنلا وهو يالا تازرخ هنم ت'التما اذاف ضينأ ليحتسف ةرارحلا هجضنتف هئاككدم
 ةلثس-ا ىفو ىنملا لزني امهنه جرفاا ىلا نالصتم ناقسع وهو علي )نق جورذلا باط

 ءام ىنملا طلتخحم اليك صخشتيإال داكي قدر دل> ىملا قيرط و لويلا قيرط نا مكحلا
 سفنلاةيوطر ءام نم ناسنالا قلخ ةيمحنلا تاليواتلا ىفو .ههوج ةرارح دسفؤف لوبلا

 ءاملااذه قفاد نعلالبق نه نمحرلا سفن دجأ ىلا هلوش مالسلاه لع هيلا راغا ىذلا ىنامحرلا
 تقاؤشر لفرع ناب تدشمأف اين انيك تتكامل اجت هلو دراما راكعلالا ةيحلا(ةزاوف بش قم
 هلوق ىف ىبعلا دبلاب ةامسملا ةيهلالا ةلعافلا ةوقلا لجر 5 بلصلا نيب نم جراخلا قاخلا
 ءاضيلا ةضفلاك ءاضِس ةيرذ 4:٠ جرختساف نعالا رهظلا بناج ىلع ىنعلا هدي حسم م

 ىلع ىرسيلا هدي حسم مث هلوق ىف ىرسبلا ديلاب ةامدملا ةياباقلا ةأرما ٍبْبارتو بئارتلاو

 ةروص ىلع قولخلا نا_نالا وهف ءادوس ءامح ىرارذ هنم جرخت-اف رسيالا رهظلا بناج

 ترمخ هلو امهلاراشملا ةاباقلاو ةياعافاا ىديب رمخلالوبقلاو ضزفلا ءام نم هقااخو هير
 نا ىا هيلع لد. قلخ هلوق نافذ قلاخلل ريمضلا 6 هنا  احايص نيعبرا ىديب مدا ةئيظ

 «رداقل 9 هوم دعب هتداعا ىا « هعجر ىلع © ركذ امم ءادتنا نانالا قاخ ىذلا كلذ

 رداقل وهو هللااع ىلع رورجملاو راخلا مدهو الل_صأ زج هل ىربرال ثم ةردقلا نيل ىا

 موضعل لاق هربع ىلع هتيرداق ىفاشيال وهف هصوصخم هف مالكلا نا ثدح نم هب مامهالل

 راهظال هيحب مث توربجلا راهظال هتيع مث مركلا راهظال هقزر مث هتردق راهظال هقلخ |

 عسوتلل ىنجالاب لصفأا رضيالو هعجرل فرظ 4 رثارسلا ىلرت موب © باةعلاو باوثلا

 حفصتبو فرعتي ىا ىنختو مكن ىتاا ىهو رسسلا ىنمع ةريرس عج رئارسلاو فورظااىف
 اهنم باطام نيب زيكو لامجالا نم ىف+اامو اهريغو تاينلاو دئاةعلا نه بومقلا ىف رساام

 هئايطب خيا ينج زودت كا علل لون ءايناب فزع ىحرركا ناش[ لكك عاود ةيطزاا فا كيلو
 +٠ ذنركر ريكي كيعزا نإ بطات لازعلو

 داؤشن ملاع ود ىاوسر مك تسك اغداب تا ءاديزادتلار امج داك قا هدر اك

 مسا قالطا .ىلببق نم زيعلاو فشكاا ىلع ءالبالا قالطاو رايتخالاو ءالّثالا وه ءالبالاو

 هلا صح ءداضتت] ءدلاتنا زويزيعلا و, ليرعتلا نوكي ناعفإلا نالء تييتملاو نع تكلا

 ةالصلاو موصناكضئارفلا رث ]1 رسلاب دارملا مهضعب لاقو لزالاىف مهنه ملعام فشكل نوكي
 كلذ تلعف لوقب نأ دبعلا ءاعواو هير نيبو دبعلا نيب ريم اهماف ةيانملا نم لسغلاو ةاكزلاو

 | امهنع هللاىوضر رمع نبا لاق ةماقلا مون رثا رسلا كلت ةح رهظت اماو هنكما هلعشب لو

 | تاندملالا ئدأ نم ىسبر هوجو ا انثيو ةيحورىف انو ةزوكفا اوي لك ةنليقلا موو ةفا وعدا
 ظ # ةوق نم #8 ةفانامو ناسنالل ىا 6# هلاش له ربغا ههجو ناك اهعيض نءو اقزشم ءهجو ناك



 هه# مه. و نوتالثنا ءزجلا

 لكو مالسلا هيلع ىلا نع ( يود و ) ىل هلل ترفغتسا ةئيدس نم ناك امو هيلع هللا

 دعلا لكو ولو بابذلا لسعلا ةعصق نع بذي امك هنع نوبذي اكلم نوتس و ةئام نمؤملاب

 ةدد نم امو ةعفخم نا نأ ىلع ةفم# ا1 ”ىرق و نيطابشلا هتفطتخال نيع ةفرط هسفن ىلا
 0 بقر ظفاح املعل سفن لك نأشلا نا ىا ةيفالاو ةفذحلا نيب ةلصاف ماللاو
 لمتح رسافتلا ضعإ ىفو ةعفانلا نوؤثدلاىف بغرتو ةراضلا روهالا نم سوفنلل فيوحت

 نش نمو ناو ناسنالا نم“ تفلكملا سفنلا نَسْعأ نما معأ نسفنلا نم دارملا :نوكي نا |

 لب اتاطم ةيناورطا سوفنلا لمشيف لكلا نمو هوجولا ضعب نم ظفحلا مومءل فلكملا

 اذ و هتاذ ”ىش لك سقن ناف تاذلا سفنلا نم دارملا نا ىلع ءانب هللا ىوس 'ىش لك
 عقاد و همفانم هيلا لصوم هلاوحأب ملاع ”يث لكل ظفاحلا نال هللا وه ظفاحلا نمو هسفن )ا

 بضغلا ةوطس نع هنيد ظفحم و هلقو هحراوج ظفحم نه دايعاا نم ظفحلاو هراضم هنع

 هتفثتك ١ دقو راه فرح افش ىلع هناف ناطيشلا رومغ و سفلا عادخو ةوهشل ةوالح و

 نيب مانول هيلع ةقلع ن. نا ظيفحلا مسالا صاوخ نمو راوبلا ىلا ةضفملا ثاكلملا ءذه

 نضل اهمالياواابنأأو ةيلطا سفنلاب ديرا نا هللا وه ظفاحلا ىناشاقلا لاق هترضام عابسلا |

 ركفتيل « ناننالا رظنيلف ظ ىنانالا حورلا اهظفاحف ةيئاويحلا ةوقلانم اهلع ختلطصلا

 نم ىا 4 مث ط نازيملاو رشحلاو روشنلل ركتملا نابسنلاو لهجلا نم بكرملا ناسنالا |
 نه نأ حضتب ىنحا « قلخ مع ىف ع اك افيفخم فناالا تفذخ امم هلضأف ”ىش ىا |

 سائق ىلع ردقا لب هتداعا ىلع رداق وهف طق ةامحلا هكا مشت مل داوم نم هلاشلا ىلع ردق

 قلخ © هيدراام هظفاح ىلعالو هيدحم و ذئموب هءةملام ءازجلاو ةداعالا مول لمعف لقعلا
 قلخ ليقف قلخ مث لبق هب اك ردقم ماهفتسا نع اباوج عقو فانئتسا # قفاد ءام نم

 هبابو « با نديئازير ةيسرافلاب و ةعرسب ناليساو عفد هيف بص وهو قفد ىذ ءام نم

 ةباصال ةيوبصم اهنا روهظل ةفطنلا ند روصتبال بسلا نال ةيسنلاب لوا اعأ و رصن
 نع رظنلا عطق عم هب فوصوملا تاذ ىلا قاقتثالا أدم ةسسن درج قفاد هناب هفيصوتف
 موتلكم ىءا مناك رس وحب محرلا ىف بويدصم وو قوفدم يا مهل لاق و هم ءرودص

 محرلا ىف نيءاملا نم جزتمملا هب دارملاو لوعفملا نمي لعاف وهف ةيضرمم ىا ةيضار ةشبع و
 ءاملا ف ضوو دارفالا ةغصب امهنع ربع امهجازتما ىلا رظنالو ةياالا ىف هدعبام هنع 'ىْنب اك

 كلذ « جرخم » ازجا ضب فدصوب عومجلا فيصوت لبق نم قفادلاب ج رْثمملا
 انلص رهلغلا ىمس هراثتعاب و ديدشلا بلصلا « ٍبئارتلاو بلصلا نيب نه © قفادلا ءاملا
 قوكاب كد اهرح ماظع و اهردص عولض ىو ةارملا طا وو لجرلا رهظ نب نم ىا

 ىيدثلا نب امهمع هللا ىضر سابع ناو ىلع نعو ةسيرأ كلذ نه مظع لكو ةدالقلا

 ىتوفرتلاو نييدُثلا نب اموا هنم نيتوقرتلا ىلو اموا ردصلا ماظع بئارتلا سوماقلا ىفو

 عضوموا نائيعلاو نالجرلاو نادرلاوا هيرسي نم عبرا و ردصلا همي نم عالضا عبراوا
 دلولل اهسحمو ةدلاولا ةقر دتشن و دلولا ةشيعم ملاصم دلاولا لمح كلذ نمو ىبتنا ةدالقلا
 كا ا تت ل ل 3-3

 ( دارباو )



 رانا هر وس ه©# م. ©ج :

 | تراقتلا لصحي نأ. هسه ىف ىأ ةلاالا اقاثا اوضي رك )يل نال هللا هخرب ندا
 قهف. تقثلات#دوهمملاوا هتمكح و هزدق:لع اميلالدل و اوكي و ءامسلاب هللا مسقا ةيسنلاب

 غبس كمس هرونب بقثن هلال ةعباسأا ءامللا ىف ىذلا لحز وهو ناطلسلا كك رزياب نع

 هكدنا هدروا هجئانج باهشلا وا محنلا هيمست برعلا نال ايزلا حببصلا بكيان تالامش

 هراتس هاك ان بلاط وبا دوخ معاي دوب هتس.شن ملبس و هيلع هللا 0 لودر ترضح ىش
 هج نبا تقكا د.اسرتب نااط وادش صهاظ و زا مظع شقا ا ديشخردب

 ىى ناممآ زا اروبد هكتسيا هراتس نبا هكدوءرف مالسلا هلع ريمغس ترضح تسسزيج

 ءامسلاو هكلتيا نبدي هسش.لزان ليزبج لالا: ىف ىلا .ىاهردق زا"تسيا هناشن و دناز
 لاقو لالجلا مسا بكوكو قراطلا بقاثلا لاما ف بك وك ىلا ةراشا هيفو ٠ قراطلاو

 بقثب ىذلا محنلا وهو سفنلا ةملظ ىف رهظي ىذلا لقعلاو ىلاستالا حورلا ىا ىباشاقلا

 سفن لك نا  نودتوم مه مجلادو و لاق م هيىدتم+ و هروند رص و اهف ذفني و اهملظ

 عيدتسملاهمسقملا ةماخف دكأتل هج ضارتعإ امهدب امو مسقال باوج # ظفاح اهبلع امل
 ىف امل تلمعتسا جاجزلا لاق الا ىنممب املو ةيفان نا و اهبلع مسقملا ةلمجا نودضم دك أن

 ال كتلأس لوش مسقلا كلاب فر ري الار ةيفانلا نا 27 نقيعضوم ىف الا عضوم

 ند نش لك ام ىنعملاو ةنم.هلا ىنعم هنمضتل ىلع ظفحلا ىدع و تلعفالا ىنعي تلعف

 لاق أك ىلاعآ هللا وهو بقر نميه٠ ظفاح اهللع الا ةثجوا ةيسنا ةثنيخلاو ةبط'ا سوفنلا

 تفكير وة رخكلف جون لذ كهرد كاطياط ديلا وعيب _امقرو ىن هلاك (لعرشل فاكيد كان دكا |
 وكيت ىدرم سواط و مشك تيصعم ردو تعاط هارزا متادرك دب ارىباي نمراط نم

 تفرك ردنخس ىواب و دما سواطرب نز نا عبيط شو> و قلخ شوخ و دون ىزر

 ءاكياج نالفبات نكريص ىرآ تفك تسيج ىودوصقم كت ادب سواط حازم ليبسر
 دوب دئاوت اهنا تسا ىدوصقم ارترك ١ تفك سواط دئديسر ءاكياج نادب نوج ميا
 نايك راظن عمم و قلخ ةاكممجتا [تعسواك نأ ىاج هج نبا هللا ناحبسس تفك نز نا

 راديد زاو ىراد مرش مدرم راديد زا نز ى' ناكم لك ىف انادي هلاسبلأ تفك سواط
 نيا هللا نم نوف>تي الو سانلا نم نوفذتسي ىرادد مرش دوخ دركت ىم امي هك هللا

 ضر *ر حر نزار نإ ( ىخ 2) تكشك" انوار هجر زار دك يود مترك نزود ننس
 لق رمع نا هللاقف ىل تسبل اهنا لاقف ةاش ىنعب هللاقف امَغ ىعرب مالغب سم امهنع هللا

 منغلا هلبهوو هقتعا و منغلا ىرتشا و رمع نبا ءارتشاف هللا نأأف مالغلا لاقف بئذلا اهلكا :

 ئصاءملا نم عدي ةبقارملا بحاصف هللا نيأف دبعلا كلذ لاق لو ةليوط ةده رمع نبا قبو
 دارملا لق و هّبوقع فوخم ىصاملا كرت نم هعدب امم رثك ١ هلةييهو ىلاعت هنم و. ءايح

 ناو ىلاءت لوقا قالك رشف ىخح نم ميدكناب اهل يصحو اهلج تف ن ٠ وه ظفاحلاب

 رد ةكنانج دناكيم هضرمع لس و هيلع هللا ىلع ىفطص» رب هكدكنا و ٠ نيظفال مكيلع
 تدمح ةنسح نم ناك اف مكلامعا ىلع ضرعت دومرف مالسلا هيلع هللا لوسر هك تسربخ
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 هلوسرو.ديعدمتو مالسالا هتيدو ددحو هللاالا هلال حوللا ردص ىقو ءاشيام لعشيو لذيو

 ءورقملا ولتملا لب ةيمحالا تاليوأتلا ىفو ةنملا هلخأ هلسر عيتاو هدعو قدصو هب نما رف

 حاولا فو ىدمحلا بلقلا حول توثم فيرش ديم مظع ن'ءرق نيقفانملاو رافكلاىلع |
 ةرفاكلا سفنلا ىدبا فيرحم نه ظوفحم نيتشاعلا نيحملا نيفراعلا ءايلوالا هتئرو بولق |

 ىلاعت لاق دقو ىناسنالا دوجولا راطقا ىف ةيرالا ةيرشبلا ىوقلا راسو ركاملا ىوهلار
 نينمؤملا بولقو طافملا رودصىف ىا نوظفا+ هلاناو

 سداسلا دح الا ريصع تقو جوردلاو عوجرلا هيلا ىذلا ههلا نوعب جوربلا ةروس حما

 كفلباو ةثمو ةريشع ا 00 "ل مالسلا هلع ىنلا داوم روم نم

 ةكم ةبا ةرشع كل دكا | ةرمشع عمس قراطلا ةروس ريسفلا

 م محرلا ن نمرلا هللا مب اج

 ءاح اذا اقورطو اق مرا عا وج لعاف مما لصالا ىف قراطلا "ب قزاطلا ون ءامسلاو ©

 ىهسو ديدحللا اه قرطي هبال ةقرطملا ثتيم.س همو قدلا قرطلا لصاو ىدروأاملا لاق الل

 ناكام انتاك ليالاب رهملام لك ىف عسن' مث لالا ىف ةقلخ» باوبالا نا ثرح ابلاغ بايلا
 بكوكلا انهدارملاو ليللاب ةيدابلا ةيلابخلا رودلا ىلع قلطا ىتح عسوتلا ىف عستا مث

 تلي دنه تلاق ليالاب هروهظ صا_ تخال قراطلاب محنلا نع ربع بعارلالاق لئللاب ىدابلا

 رطبا مون ةشسع

 صعاشلا لاق و اولعو افرش مجنلاك ان وأ ىاأ افلا لغد 74. قراط تاتنب ني

 ل اطر دا تداولا نإ © ا 7" رات زو وعم" لاق قار

 « رانا ججأ ليل رخآ برف #»  هلوا باط ليلب نحرفتال ©

 تاليواتلا ىفو ماعنالاو ناببلا د آ وز نه دمم بلق ىلع قرط امو هللا همحر لبس لاق
 ةمظعأاةيجغلا تاماهلالاو ة.ملقلا تادراولا يك اوك قورطو نلقلا ءامس ىلإ ريشي ةيمجنلا

 . قراطلاام كاردأ امو 8 هلو هبقع هردق ةماهشو .ىما ةماخفلو ناهربلا ةيؤقلا نأشلا

 هن اك ميلعلا قالخلا نم ىتلتلاب الا قلخلا كاردا هلانال هناف قراطلاب كدبلعأ "قم انامل

 خاروس ةيسرافلاب بقثلاو عل ااطلا تكوكلا مجنلا © بقاثلا محنلا د وه ليقف وهام لبق

 اكلسم و اذفنم هيف لمج ص هبقث لاش ٠ شتا ندش هتخورفا ةباقثلاو بوقثلاو ندرك
 بقاث' ٍباهش و ءاضا محنلا بقث و تلعتشا و تدقنا ابوقت بقثت رانلا تبقثاو هيف ذهن او |

 ىنعملاو هن أشل امخض هصخم امب هرسف مث ماء فضوب الرا قراطلا .نع ربع ه ”ىعم ىا

 بقثب هلال ٠ شا ”هلعش نوج نازورف و هدنشخر ءراتس ىنعي ةيافلا ىف ىغملا مجنلا

 لوق وهو سنجلا دارملاو اهمف دفن و كالفالاوا مالظلا ْن هياع عشام هنءاضااو هروب

 ( نسحلا) :



 جوربلا ةروس هج عدو 2

 لام نن ةوانفاه تف
 هيلع قدوم موق هدونحو نوعرف ةصق اودمس اوناك دقو مهلاثمأ باصأام لثم نص 5

 مهدالب ىفو مهرمت ىف تناك امال مالسلا هياع مللاص موق دومت كاله راثا اوارو مالسلا
 ثيدح كانأ له ىباشاقلا لاق لصاوفلا ةياعرل انامز نوعرف ىلع همدقت عم دوه رخآو
 لصتس نمو دومثكرايغالاو رام الاب وا هنيدب نيدب نءو نوعرفك ةيلانالاب اما نيبوححملا

 ناو مهل مهتثامم نع بارضا « بيذكت ىف 8 كموق نه # اورفكنيذلالب مه

 كلذوف مهلثم اوسيلىلوق هن "5 مظعتلل بيذكت ريكتو نايفطلاو رفكلاىف مهنم دشا مهوكلا

 ديدش بيذكتىف نورقتسم مهناف باةعلا باجيتساو باذعلا قاق>تساىف مهنه دشا مه لب

 | هب قطن ام نوك نوبذكي لب ةئداحلا عوقوب نوبذكي مهناال نكل كلذي قطانلا ناءرقلل
 ١ ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو ةرهانلا تانيبلاب هلا روهظو هسمأ خر توا مما هللا دن قط نازك

 ةفص ىلع لج نمأو تتالاكتلاَو نكذدكللا ةفص ىلع مهمامج و مهةلخ لامكال تيدكتت

 ىف ىا ارون هل هللا لمجم مل نف ىلاعت لاق أك لمكلا نم ليلقلا الا اهتقرافم ىلع ردّشال
 هرون نم هلاق دادعتسالا

 تسد كى تقود كح دهر . هم عل رداد ىوخ

 مهقوف نم لاح نع مهاجتحاو مهلاحعم مهفوقوو قا لحال نب ركملا ب يذكت ىلا ةراشا هيفو
 مدعبهلل|سأب نم مهمات مدعلا للك ودو ةردقلاب مم « طيح مهفلخ نم ه5 مهئءارو نم هللاو

 طيحلاو طيح ةمحنلا تاليوأتلا فو هتمابره دجال ثيحب كل م هيلعدساذا طيملا طانملاثوف
 تادوجوملالب نيرفاكلاب نيفراعلادنع هناحبس هللاةطاخال 'ىث طبىللاتوشالو طاحلا وشال

 ١ تادود وملاىف راس هامش عيمج ا هن احس وهف تادوجوما روصب ه.اجت نع ةرايع اهلك

 ةيارسلا هذه ىللامت هتطاحاب دارملاو تافصلا نم كلذ ربع ىلا ةردقو املع ةايحو اياذ اهلك

 هذه اولاقو مدعلاب قحتلي هنع بزعيام لكو ضرالاو تاوملا ىف ةرذ هنع بزعي الو

 ىلكل' ةطاح اك الو هلا زجاب لكلا ةطاحاك الو فورظملاب فرظلا ةطاحاك تسددل ةظاحالا

 هل مزاول ىه اما ةقملاعملا هتاذل ةقحاللا تانيعتلا ناف همزالب موزلملا ةطاحاك ىلب هتايئزجم

 | موزلملا ةدحو ىف مزاوللا ةرثك حدقتالو طرش ربغل وا طرمشبو ةط_ساو ريغب وا ةطساوب

 اذه لب اولق م ىمالا سبا ىا  ديجم ناءرق وه لب 8 قئاقحلاب ملعأ هللاو اهيفانثالو

 نءضتم ىنعملاو مظنلا ىف ةيهلالا بتكلاىيب ايف ةقبطلا ىلا فيرش ناءرق ه اونذك ىذلا

 نيطاي_ثلا لوصوو فيرحتلا نم ىا « ظوفحم حوليف » ةيورخالاو ةيويندلا مراكملا
 | حاولأدحاو حوالا بغارلا لاق سوماقلا ىفاك امظعوا ايشخ ةضيرمع ةفيمحص لك حوالاو هيلا

 اًتهْنَع هائضرإ سابع نار(لاقام انه هب ناارآاو مروح و: بعقل / ناتيفا يتككا موز ةنفيففللا
 ضرالاو ءامسلا نيبام هلوط ءارمح ةتوقاي ءاتفد ءاضيس ةرد نه اظوفحم اعول قلخ هللا نا

 زعيو تمي و ىحب ةرم نيتسو ةئامئالث موب لك هيف هللارظند برغملاو قرشملا نيبام هضرعو

 0 لا 00101 22221132 222 222يا ا 2622751 222222222222222 2 أ أ

 ,هرذبأو. هللا نوؤشب كموةركذف .بيذعتلا نم مهب لعف امو بيذكتل



 ههجي م4 © نوثالثلا ءزجلا

 أ اذا تاذلا فرش ناكف هلاوت ءواطع ليزملا هلاسفأ ليما هلاذ فيرشلا وه هي دجلا © |
 عمجم هن'اكو ةغلابملا ىلع لد اممد>أ نكلو اضيأ دجام اوهو اددحح ىمس لاءفلانسح هنزاق

 تيرشلاو ميركلاو لاعل !عيف رلا ديلا س ومالا ىف لاق ركلاو باهولا مساو لذا اوم

 دقو هيضل» يطا ميج اوياذك ا قا وفع أو ا ءادحمو لاعفلا |

 ا هيروص نحو هرادقم مظعو ةهجلا ىف هولع ضشرعلا دحمو شرعال ةفص رسكلاب

 ةنلوكلاب يكرم تحف كنية الؤ نضال سم ورا وول اتكدر الظمأ

 ةيولعلا مارجالا رئاسي كنظ اف هتعس عم كلذك يىمركلا ناك اذاف ( ةالف ضرأىف ةاقلم |
 هللا اجانشحا الو تاذلل اناكمال ةردقلل اراهظا شرعلا هللارهظ' هللاهمحر للبس لاق ةيافسلاو |

 ايط قلخو ةرذلا بوبح نم ةعسلا كلت عم شرعلا "المول هللانا بجتعلان مو مهضعب لاق |
 اذه مهو ةرْخ 00[ 1ءَذَخ عطقنتالو نويحلا تكدفتلا"ةندس تنل ف امن. ةدحاو ةنح لكا |

 لاوزلا عيرس ريقح '”ىث ىف مهرامعأ نوعيضي و ةدملا كلت باذع نم عدا اون قاحبالا

 ( هللا شرع فراعلاى لق ) ثيدحلاىف ءاج ماو وعدل كانا بلق ىلا ةراشا هيفو

 دحلاو ةلالحخلا ليصحم مسالا اذه ةيصاخ و هريغ دبا عساولا كلذ عسوام أوه هدحمو ظ

 امايا صرالا ماض اذا اولاق دقلف روصلاو نادنالا 7 ىف ىت> انطابو !رهاظ ةراهطلاو

 هللا حتش بيسيوا بيس الب اما ىلاعت هللا نذاب اربي هناف اريثك راطفالا دنع ةلل لك ًأرقو

 هريغ لاعفأ و ىلاعت هلاءفأ نم دارم هتدارا نع فلختال ثيحم « ديررامل لاعف © هب هل

 اكن اكد انملا ةقح وروخوسم وول اطمح اروبا ة|+ رت ولع لكحل لن "تركك
 زازعالا و ةتامالا و ءابحالا نم ةرثكلا ةياغ ىف لعشو ديربام نال لعاف ةئاايم لاعف لاق

 بيرختلاو ةرامعلاو ديعتلاو بيرقتلاو ضارمالاو ءافشلاو راتقالاو ءانعالاو لالذالاو

 ةمحنلا تاليوأتلا ىفو هنواؤش نم كلذ ريغ ىلا 'تاححلاو تشكلاو قّرفأاو لَضَولاَو |
 لهأز شوا باضضأو بواقلاو را 000 حاورالا تسايرأو رفاكلاو و ديرب امل لاعف

 وهو كلذ ىلع رداق وهف سوفللا 3 ص حاورالأ ل لمح اان أ نا ىوهلا

 نبركنملاكهلالجم دب رب نم بجح كلذ ف لضفموهو كاذك وهف كلذ سكعدارأن او كلذ ىفلداع
 لخدي لافقلا لاق نيفراعلاك هلاك ةضافاب ديرب نمل لماعيو نيبرةملاك هلامحم ديرب نمل ىلتو |

 ىلع ةاصءلا ضعب لق رصان مهريصت_ال رانلا هءادعأ لخدو علام هعنمب ال ةنملا هءاياوا |

 اسانأ نا ( ىور ) ديربام لعضو هف ءاش اذا ةبوتعلاب مهضعب لجاعيو مهيزاجتنا ىلا ءاشيام |

 قار دق لاق بيطب كينأت الا اولاقف هنودوعي هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ ىلعا ولْخد
 نال كاتأ دق ىا . وب دما ايآ #« :انأ له » ديرأ امل لا ايبا لو لاق اه اولاق

 ىضاملاىف ءايسنالا ىلع تدنجن ىتلا ةرفاكلا عورلاربخ ىا هك دونطاثردح © رررقتلل ماهفتسالا
 نوعرف 8 لاكلاو باذعلا نم ا لصحامو لالضلاو رفكلاىف ىداقلا نم مهتعردصام محربخو |
 دارملا نال ةيعفجلا ىف هم لدبمال !يهاظ قد طم ريغ هنا عم ىنعي دولا نم لد هي دومتو |
 مهب هد كان أله ىا نوعرف دونج ىنعع فاضاا فد نع لمحم دقو همروقو وه نوعرش ْ

 ل دس ١ ماا حم سب سس ا 7 تس ع ع مع ب ع يس وي يجب دج

 ( تفرمعو )
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 / غابساب ءدايعىلا بحلا:دودولا هللا همحر لبس لاقو ماقملا هضتش ىذلاوهو انهه لعافلا ىنعع
 / هلدتعاط هللدبعلا ةبحمو نوملاصلا هدابع هيحن هناللوءفملاىنعع نوكيفةيفاعلاماودو مهاعهلا

 ١ نع نوكت ةبحم لك نا ةقيقحلا لحأ عججاو هبلق ىف هتبيهو هل هميظعت وا هسمال هتقفاومو |

 | لو ىلاعت هللانارثالاو عمط لكنع ةيفاصلا ةحلا ىهةد.حمل!ةبحللا لب ةل ولعم م ىهف ضوع ةظحالم ١

 |للوقسا ١ وايكلملا وضْنيا كلاقر اهدح ةةسوفرلا ىلسبل ركل كارو يع نط نم الملا لاق الإ ممل ظ فا

 لواىوهلاو بلقلا نم هنكمو هتايثدولاو هصولخ و فافتلالا كلذ ءافصبحلاو نيحورلافافتلا

 | برقتنم ةنسىلع ةمحلاب هبلا هجوتب نا دودولا ةيمجتلا تاليوأتلاىفو بلقلاف بحلا عوقو
 ْ ضرأ ف تأ دولا نال دولاب هيلا بره ةحلاب هيلا رقت "نيف اعارز هيلا تبرَش اربش ىلا

 ىلازغلا ماهالا لاقو دنولا دولا سوماقلا ىف لاق ىهننا دنولا نم هقاقتشال ةبحلا نم بلقلا

 نم بيرقوحو مهلع ىننيو مهلا نحيف ىتاخلا عيملا ريخلا بحب ىذلاوه دردولا للادحر
 مخرلا لاعفأو رطضملاو .جاتلا وه موحرملاو موجرملاىلا .ةفاضا همحرلا نكل مجرلا ىتحم

 ءإ دتبالا ليف لغرمانالا لي[ كلذ لعد تال ادوادرولا ل انفال ن اهرذ ضو اياوح نجح عالجت ١١
 | ةقر نع هزنهوهو هل هتبافكو موحرملال ريخلا هيدارا ىلاعت ةتدعر ىنعم نا مكدؤلا جنان نم

 | هللادابءنم دودولاو ةدوملال هنع هزنم وهو ةمعنااو ةماركلل هتدارا هدو كلذكف ةمحرلا

 | مهنم لاق نك هسفن ىلع معرثؤي نم كلذنم ىعأو هسفنل هديريام لك هللا قلل ديرب نم
 | .نم هعنعال نأ كلذ لاكو اهع فيوذانتالو قلخلا ىلع ربعي رانلا ىلع ارسج نذل نأ ديرأ

 2 نيح مالسلا هيلع لاقاك ىذ“الا نء هلانيامو بضغلا و دقحلا ناسحالاو راثيالا

 نع مهعيند ءؤس هعلع ملف نومامعيال مهاف ىوقل رفعا مهللا ترضو ههجو ىدو هتيعابر

 قيبرقااقبست نأ تدرأنا لاق ثيح هنع هللاىضر اياع مالسلاهيلع صأ اكو مهل يحل كلا

 تكاوص دودولا مسالا ةيصاخو كملظ نمح فعاو كمرح ن٠ طعأو كمطق ة نم لصف

 ملو هتمحم اهماع هت>وز عم هلك او ماعط ىلع يم علا 3 خف نيج ولا نيب امسال دادولا

 دودواي هيف لاق ىذل' رجالا ءاعد ىف مظعالا هللا مسا هنا ىور دقو هتعاط ىوس اهنكمي

 كتردشو كشرع ناكرا ”الم ىذلا كهجو رونب كلأسأ ديع١اي 'ئدداي ديما شرعلا اذاب
 ىنث ' ءفماي تنأ الا هلال ”ىث لك تءسو ىتلا كتمحربو كقلخ مج ىلع اهب تردق ىلا
 تل ؛قعلا لوش .ه ةعالا نم .دحاو رغب ىروذإ دق فيدل ةقنعأ,عيصماب قئقأر كاما

 | براي ,لوقا نأ رايتخا الب ىنم ردصف بلقلا ناسلب كلذو دودواب ىلعالا رحسلا ىف
 ىنممب دودولا نا كلذو ةطاحالا ىف اهظع اريثأت روكذملا مسالل نا تفرعف اطيب ىنلعجا

 | دودو مظعالا مسالاف هيلا لبعو مظعالا مسالا دوب ةبهلا .ءامسالا عيمح نا كشالو تونحملا |

 | عاج هيحبف دودوملا ينعم ادودو ناك 5 نم لعافلا ىنعع دودو هريعو لوعفملا ىنعمب |

 4 شرعلاوذ ف تاهجوتلا عيمح هيلا لصيو هاممالا عيمج رار اب ةطاجالا هل لصحبف ىهاظملا |
 ةلفسلا تاقولخل' ىلع ةرهاقلا ةنطل_لاوذ ىا ازاحم كلملا شرعلاب دارملا ىلقو هقااخ |

 هاطلابس بهذ اذأ نالف شرع لث لاش و ريرسلا ىلع نكي مل. نا وب ةيولجلا:تاهرتخلاو |

 حجب



 ههج مهم 4> نو الثلا ءزجلا

 طهتن د ةلئابذ/ ناهي مكسو نعل الاو"ةلول ا رئودلا ناواك رئافلاو مالته لع رسما
 باذعلاب معايا ءنكنأو :ةملظلااو ةرادحلاب ءثطب وهو ماهو فءاضت دقف ةدشلاب فصو |

 '”ىدبب 8# هدحو # وه هنا 8 زحع نعال ة.كح نع هناف لاهعادعإ' ناك ناو ماقتنالاو |

 ءايحا مهديعيو مهني مث دوجولا ىلا مدعلا نم مهجرخمو قلخلا ”ىدي ىا © ديعيو
 ةددشل رده ديم هيقف امهم ”ىثد ىف دح“ الا لخد ربَغ نم رشلا و ريخلا ىلع ةازاحملل

 طب دنك هزاكشأ ىنعي ةرخ الا ىف هديعيو ايندلاىف ةرفكلاب نئطبلا 'ىدس وهوا هشطب
 : ةعشطإ عا نات نياو ةيرغإا زاد ناحيد انما مهدنادركزابو امدرد نارفاكر اردوخ

 مهدولج تحضن الك ىلاعت هلوقك اهف ءديعي مث ةرخ آلا ىف باذعلاوا سطبلا ”ىدسسىا

 اوريصي قحرانلا مهلك ان مهج لها نا امنع هللاوضر سابع نءا لاق اهريغ ادولج مهانلدب

 هنع هللا ىضر ناعلانب ةفذح لاقو ةباالانم دارملا وهف اديدج اقلخ مهدي مث امحف اهف

 ران نماعاسل ماهجىفنا ةفيذحاي لاف رانلا ىف اًثيد> ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا رسا
 كل رانلا لهأ نوقاعي ةكئالم ثعس هاو راننم بلالكو ران نم افويسو ران نم ابالكو
 عابسسلا كلت ىلا اهنوقايو اوضع اوضع فويسلا كلش مهوعطشو مهك انحأب بيلالكلا

 ”ىدبملاو دحإو ىنمم مهئدبمو مهنداب وهف مهأدبأو قلخلا هللا أدب لاَغ ةرخ الاف ءافكيو

 هللا همحر ىمللازغلا مامالا لاق نان ءادّتنا ةداءالاف مدعام دعب ”ىثنملا ديعملاو ءادّنا رهظملا

 اقويسمناك ناو ءادباىمسي هلثم اقوسم نكي مل اذا داجمالا نكلدجوللا ءانعمديعملا ”ىددملا
 اهلك ءايشالاف مه رشح ىا هد. ىذلاوه مث ناسنالا قلخأد ىلاعت هللاو ةداعاىمسي هلثع
 بيداوه ىادعملاو ”ئدلماوه هللاو تادرفملاىفو دوعل هلو تدب هيودوعلا هيلأو تدي هزم

 عوجرلاىهو ةداعالل ”ىهملاريوطتلا هجو ىلع راهظالاوه ءادب الامهضعب لاقو ةياهلاو ًادمملا ىف

 ميال مسا لك اذكو ىناثلاب مت لوالاىنمم نالدحاو مسا امهنا امهف لبق امو ديعملا ”ىدبلا

 هللا نا هللا همحر ىربشقلا مامالا لاق ءانعم هب مت مسابالا هللا ءامما لاك ىلا عحرب اهف ءانمم

 ةيصاخو ةعل دك بري نم ميركلا ناف 2 هديعل مث هديل هناسحاو هلضف 00 ىلاعت

 قازبالو تبثي !هطبىفام ناف ةرص نبرسشعواعستار حس لءاحلا نطب ىلع أرقي نأ ”ىدبملامسالا
 '”ىدبملا مسالا هل_فيضأ اذا امسال ىمئاذا ظوفحلا راكذتا ازارمم ركزي د يمملا مسالا ةيصاخو

 ةناشن نياو نيباوتلا بحب هللا نا لاق اك باتوا عاطأ نإ بحلا « دودولا © ءاش نا اضيأ

 دزارفاررو دزاونن لضفنو دزاس دونانو دراذكب لدعب تسا لضف

 نارابج زوس هنيسوالدع 2٠  ناراوخمت زاونلدوا لضف
 هللاد_عودودولا روفغلاو»و هكروفغمواتاّئسو لوقم هناحارد هنع هللا ضر باطخلا نر

 لوعف دودولاف .٠ ديدشل كير سطبنا هكدودصصوا كانككَحو لوذح دحعسم رد ىأ نب |

 ( ينعع )



 جوربلا ةروس ه4 موا ©
 ثمج- هم رك ى:هملج لاكي زامشا, ع داريا فو انطق رفاكلا 7 ند نمر وصتتال يذلا قبةعفلا "|

 ةيوت نا ىلع لدي كلذو مامالا لاق ةبوحلا ةدم تلاط ناو ةبوتلا لبَشو رهقلاف لجميال
 هب نويذمي # ميج باذع » محرفك كلام ”الاىف # مهلف » ةلوقم !دمع لتاقلا

 دي از مظع تاَدذَع « قيرحلا باذع » نيرؤالا مص بكي « مهلو »ظ ادبأ

 امهنه لك ناك ناو نيفواععملا نيب ةرباغملا ترهظف منهج لهأ رئاس ٍباذع ىلع قارحالاىف
 قيرحلا باذعبو اهررهمزو اهدرب ماهج باذعبدارملا نوكينأ لمتحيو ةرخ الاىفالصاح
 | هريغل دربلاو ايندلاىف نينمؤملا مهقارحال رحلا نوكي نأ ىلع رود: نيب نوددريف اهرح
 ىنشاكلا لوقو ةقرحلاك قارتحالا ىنمي مسا قيرخلاو لمعلا سنج ن. ءازجلا اولاق اك

 ةقرحلا زانلا معا ويزرللا نا ىلا رقت يانازؤسووتا كلدع ويا ترد وسال

 سوماقلا ىف مك اههلوأ رالا كيرحتلاب قرحلا اذكو رانلا قيرحلا تادرفملا ىف لاق اك
 عاما قارحالاو قدلاب بوثلا ا تهلاربغ نق 'ىثلا ىف ةرارح عاقبا 'ىثلا قرزجو
 ٍْ لمعلا ريقفلا :لوش مولي هتيذأ ف غلاب اذا همومي ” ركل ريعتسا هنمو ف بهل تاذرا

 ةفاضا لبق نم قيرحلا باذعلا ةفاضا نوكيف ملؤلا ىنسمي مل“ الك قرحملاىنمع انه قيرحلانأ

 بسحم قرتلا باب نم تفطعلا ناف.ةلباقملا نم قارحالا ةدايز دافتسيو هتفص ىلا فوصوملا

 ىلع #« تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نا ه: لمعلا ثْيح نم. ىقرتلا .ىلع,بترتملا با فعلا

 ىذلا اصلا لمعلاو نامالأ نم رك دارا « مهل » محريغو نينوتفملا نم قالطالا

 زاوج ىلع لدي اينان اهكرتو الوا ءافلا دارياو مهقارحاو رافكلا ىذأ ىلع ربصلا هتامح نم

 | نرزاجي « راهنالا اهتحن نم ىرجم فو اهوحتو راثلا ةلباقع ام نوزاجي © تانج 8© نيرمالا

 | ناحتعالا, متانملا نا ذا درالا قر كا كاذ وحتو ةرارحلاو قارتحالا ةلباقع كاذب

 | امرج رابتعاب ةتحتلاف املع ةلمتشملا ضرالا اه ديرأ ناوسهاظ اهم نم راهغالا نايف

 مظعلا روك ذملا « كلذ ه ةنجلا مسا هنع توفي اك ابح نذل اس اراجع اونا _نهاطلا

 نوف نم اهفامو ايندلا هدنع رغصت 8 « ريبكلا زوفلا 8 نانملا لوصح وهو ناشلا
 ريكلاو هربخ زوفلاو ادم كلذ ناءرقلا ناهريىف لاق ىفاضا رصحلاف اهريفاذحم بئاؤرلا

 ىلا كاذب ْريَغَأ ناف ريخلاب رفظلاو رشلا نم, ةاحتناا زوفلاواربظن: ناءرقلاىف هلا لزتسلاو تقم

 مامالا لاق هلاح ىلع ردصم وهفالاو ةغلايم لوعفملا ىلع قلطأ ردصم وهف اهسفن تانجلا
 | هللا رابخا ىلا ةراشا كلذ هلوق نا ىعو ةفيطل ةقيقدل كلت لَه ملو زوفلا كلذ لاق اما

 كلذ نع هللا رابخاو تانملا سفن ىلا ةراشالا تناكل كلت لاقولو تانلا هذه لوصحم

 نا ىدنعو ريقفلا لوس ةنإطلا لوصحال هللا ىضر وه ريبكلا زوفلاو انضار هنوك ىلع كدي
 ناوَسْوو لافت" لاق امك الان ؤنلا رع قا يموا نوت سكلا وتوكل و تانطاااز و

 اهلؤس روتي امتاوزوغ تسيل ىه ث.> نم تانهلا سفن نال كلت لّش مل اعاوربك ,ك ١ هللا نم

 نأب اناذيا مالسلا هيلع ىنلا هب بطوخ فانثتسا « ديدشل كير شطب نا © اهلوخدو
 ةفاضالا عم ةيبودرلا ناونءل ضرعتلا هنع 'ىني اك هنومضم نه اروذوم ادصن هءوق رافكل
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ٌ 

حل نافكلا لهم مهنا عيل تافصلا هذه هياذ فدو اعاو ناركالا 8-7 ٌ
 ريع هنآ ك

 ه<# ٠٠١ ةه> نوالللا ءزجلا

شلا لوق ىف ءاشاسالا نوك كلذ آلة يالاو نع شا ناجع ىئد هدول هب
 | ىلع اينم صعا

 ازيزمع هنوكب ىلاعت هفصوو ةقبقح نامالا او ركنا مهناف ناءرقلا مظن ىفاد تعا ءاعدالا

 تاومسلا!كلموةل ىذلا وف هلو كلذ دك أتو هاون ىجرب امعنم اديح هباقع ىثخم الاغ

 نال ةفصلا هذه رخأو ٠ ىهاشداب ةيسرافلاب كلملاو مهناعا طانع راعشالل هك هع

 ملعلا ىفو زيزعلا اهلع لد ىتلا ةردقلا ىف لامكلا لوصح دنعالا لصحم ال ماتلا ك

 ىفو ةدرمخلا لامفالا لمش نا هنيكمبال ملعلا مان نوكيال نم نال ديلا هيلع لد طب

 كلذ لثميالا هنوغلبي اونوكي مل ٍباوثلا نم اغلبم نيثمؤملا ءالؤم غلب قاتدارأ نكمل الدق

 دق ناكو ىعفلا كلذ لثعالا هن هبوجوتسي اونوكيل ايامع نيرفاكلا كلوا بفاءي ناو ربصلا

 رافتكلا ىلع م.ذشت هيفو هملع و هربب دن قباس ىف اعيمح نيس رفلا ىلع هؤاضق كلذب ىزد

 لكى لع د حد دقلا بي-ىه ةصقنم حدملا ببس يه ة ةيقنم وه اماودع ثيح مهلهج ةياغل

 ءاأطلعان ١ ايو هياط كر نفط نمؤم لاوقاو لامفازا اهزبج همهر ادخو « ديبشأ ىش

 لامعأ املمح نم ىلا ءايشالا عيمجم ىلاعت هملع ناف موب دع ديدش دبعوو مهلدعو وهو

 هلوق هنمو ملعلا ديوشلا ىريشقلا مامالا لاق امتح امهنم لك هآ زِ> رفوت ىعدتب نّسرفلا

 ديمثلاو هيردقو هيرو هملع ىنمي هروضحو رضاحلا دبهشلاو هللا ٍلع ىا هللا دبش ىلا

 هيلع لبس هلاوحا ىريو هلامفأ ملعي ديهش ىلاعت هللا نأ ديعلا ملع اذاو دهاشلا نم ةغلانم

 ضعب هللاقف حبصيالو ريصي وهو تاسلاب برضي ناك الجر نا ( ى> ) هلجال هيساشام

 ىنبقر بويحم ىل نر ضاح لا ىف لاق حيصتال ملف لاق عن لامف برضلا كلوي اما .نيرزيضطابلا

 ةلع صرق ىلع ربصي ملو قا ةبحح ىعدا نف ف ت# نا هدنع ىهجو ءام بهذي نأ فاخأف

 ىلع هركملانا ىلع ةصقلا تلد اولاق اذلو ءاوعدىف اقداص نوكي فنك ةيذأ ىنداوا ةضوعبوا

 ف1 ناك ناو هنم فوخام ىلعر بصي نأ ىلذالا باذعلانم عون رفكلا

 اههدحال لاقف مالسلا هيلعىناا باحصأنء نيلجر ذخأ باذكلا ةمليسم نا (؟>) كلذف

 لاقف هلّدقف باذك تنأ لبال لاقف هلثم رخ الل لاقو كرف من كاقنيفلا هلا عار ىف] نش

 لضفلاب ذخأف ربص ىذلا اماو هيلع هال الفر ةفيخيللاب دخأف هكرت ىذلا اما مالسلا هيلع ىللا

 حابشأالا لعن حاورالا تاومس نم ا لك ىلع هللاو ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو هلاثتيف

 تاذلا مازلتسال ءامساو تافصو اناذ اف هروهظو لكدا' ةرهظمل رضاح ىاديهش داسجالاو

 ةي-رافلابةنتفااو قارح الا نئفلا © تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا ناه» ةيدوجولاعباوتلا عبج

 باحاك هنع اوعجريل ناك باذع ىأب مهوب ذعو مهوذاو مهنيد ىف مهونحم ىا ٠ نو 3

 اكاو سنجالا لوصوملاف ءوحنو 3 نو.ذعي اوناك اشيرق نا.ىور اك مهوحنو دودخالا

 ١ نع ولحمال ءالولا لغلا نال ءالسالا لبق ءالللا عقدي ل

 ©  تف> هراكتملاب ندع ةحو هب قشاعل ءافصلا تاهه تامهو ©

 رك ذامناف موهنتفو مه رفك نع ىا «اورتمل#» ةنتفلا نم اولعفام اولعف امدعب ! ىا «مود»

 ا ا ا ا ا ا ا

 نم )

 10 ا د و يك

 ا

 1 تطووجت ل 2و اتا 3 11010 2 2 نك تع حمس ه1 هج مما
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 رن 1 اذه ىلع لمح ملول و ىققارغتسالا فيرعتلا هيلع لديام سانا ناساو بطخلا

 عوجولا ةروس < مرح 39

 ' جب دوعق اهدع مهذا 8 بطح ن. واختال رانلا نأ مولعملا نم ذا ف.صوتلا ةدئاف رهظي
 ا رانلاب اوقرحا نيح اونعل ىا دعاق جم دوعق و دودخالا باال ريمضلاو لتقل فرظ

 لو كلّذب رعثم ىلع ظفل و دودخالا تافاح نم اهيلع فرشم ناكم ىف اهلو> نيدعاق
ك و ررس ىلع ريسافتلا ضعب ىفو هنم ٍبرَس ناكم ادعتسم ديرت هلع تررم

 | دوعق ىمار

 | ٍفرشم ناكم :ئف "نان لاج بوس اوقرتحال رانلا سفن ىلع اودمق ولو رانلا دنع

 ىف ه ءاوعلا ايش ١ ناك نمو هوك 0 هند كركي ناك نق رانلا ىلع نينمؤملا نوضرعي و هوحنوا

 ءاللا دهج نم هللاب ذوعت دقلعالا باكا رك ذ اذا مالسلا هلع ناكو قرشا دةوراتلا

 حتفلاب ,دهجلاو سوماقلا ىف اك رقفااو لايعلا وكدا توملا اهيلع راتخم ىنلا ةلاحلا وهو

 يول دوم ب لعمرو ابجش مكبع روس

 موب ديا اولعف مي نودهشي دوهش مهنأوا 0 و عرب ريغ نه دجال بيذعتلا |

 هيعدتسي ىذلا وه اذه نولمعب اوناكام مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ مهيلع دبشت ىنعي ةمايقلا |

 اوقلا امل ةربابجلا نا ىلا مهضءعب بهذ دقو ةروهشملا تاياورلا هءوطنت و ميركلا مظنلا

 نيعبرأ مهقوف تعشرا ةياور ىفو رانلا مهب تقلع اهلود دوعق و رانلا ف نينمؤملا

 هلهأبالا "بسلا ركملا قيحعالو نيملاس نينمؤملا هللا ىجت و مهتقرخأف مهيلع تعقوف ططارذ |
 يرتاط بزل نوعا[ درا رة يدخر لبق كالا. غيم نا ىلبق مهحاورا هللا ضبق و

 | ةرخآألا ىف منهج باذع مهل ىا قيرحلا باذع مهل ١ ىلاعت هلوق اولمح كلذ ىلع و
 | نع ةرفاألا ةدراشلا ةدرمتملا سوفنلا ىلا ةراشا هيفو ايندلا ىف قيرحلا ٍباذع مهلو

 0 ِ رمش جملا ليل اج قالا 7كالفختأر اةارق ولا نار وزن نال ةخلاو اناونلا قلاع حار ةقعحعتسا انطق

 تاوهشلاباكترابدوعق اهلع مهذا ةيثا وهلا ةيسفنلا ةثنيخلا مهفاصوأ راححأب ةدصؤملاةثيدرلا

 ىنهؤمب نولعش ام ضعب ىلع مهضعب دهشي ةيعمرطلا مهاوقو ىوهلاو سفنلاو تاذللا ىلع مهبابكناو
 اوركناامو ىا « مهنه اومقن امو 8 ةمصاخملاو ةلداهلاو ةفلالانم باقلاو رسلاو حورلا

 اذا .ققلا ثم تادرفملا ىف ووو ههركو هناع اذا صالا مس لاش اوناع امو نينمؤملا نم

 عراضملا ظفلب لاق « ديلا زيزملا هلاب اونمْؤي نا الا 8 ةبوقعلاب اماو ناسللاب اما هتركنا

 مهامال مهوب ذعام مهماف هيلع ماودلاو رارمتسالا ةدازالا ىضاملاىف مهم دحو ناعالا نا

 ىضمام ىلع اونذعي مل للقتسملا ىف اورفك ولو ىن الا ىف هيلع مهماودل لب ىضاملا ىف
 تاي اب انما نا الا انم منن امو ةياكح ىلاعت هاوق اماو مهناعاىلع اورمتسينا الا لبق هناكف

 مهد ماقشنالا بجاو اركنم ناك مالسلا هيلع ىسومب ةرحسلا ناعا درحم نالف اثير

 هلوق جاهنم ىلع ةيلكلاب ركشي و باعي ام يقفل نزع حطفم عارف اتعاب
 . نطولاو ةيحالا نايس مالث .٠ مهفويض نادي مف بع الو .

 اببع سعاشلا هلعجام نا امك راكنالاب قيقح ريغو عقاولا ىف اركنم سبل هوركناام نا ىف
 اة ا سن م 7 سرس 72 2 22 وج 1 119 تس وج م جددت ها سمو 2 ب سم مس جو



 ه# ءرم قه نوثالثلا ءزجلا

 سوقلا ديك ىف مهسلا عض مث ماهسلا ايف لعجم ىنلا ىو ىاانك نم امهسذخ مث عذج
 مرسلا عقوف ءامر مث مالغلا لاق مك لعفف مالغلا بر هللا مسي لق مث ىرلا دنع اهضبقم وهو

 لاقف تاق مهسلا عضوم ىف هعدص ىلع هدب مضوف نذالاو نيعلا نيبام وهو هعدص ىف

 لاقف ثا كلملا ىنأ ىنعي هل ليقف كلملا ىتأف مالغلا برب انما مالغلا برب انما سانلا

 هنم رذحم تنك ام كي لزن دق هللاو ىا: كرذح .كي لزن دق هللاورذحم تنك اه تيأرأ

 ىف _ىابككسلا ءاوفأ ,ىفإ لطتسي. قش, رفحم ىأ دودخالاب صاف نمانلا7 نما. دق, فاخم.و
 عجر مل نم لاق و اهلمشاو اهدقوا ىا نارينلا مرضا و تقش ىا تدخف قرطلا باونأ

 عيضرىصاهعمو ةأرما تءاج ىتح اولغفف اهرك اهبف هوحرطاف ىا اهيف هومحقاف هنيد نع
 ىفو قحلا ىلع كلناق ىربدا هامأ اي مالغلا اهل لاقف اههف عمت نأ تيرخأتا ىلإ توقع افتخرافل

 ةميظع ةبادلعتأذا كلذك وع اهييف رحاسلا ىنسيح لقف كلها تيشخ اذاو ىنوعنم ىا ىلها
 كنيد نع ىمجرا كلملا اهل لاقف عيضر مهدحأ دالوا ةثالث ةأرمال ناك تاياورلا ضعب

 ىعجرا اهل لاق مث رانلا ىف هاقلأف ريك الا اهياذخأف تبأف رانلا ىف كدالواو كتقلأ الاو |

 هوقليل ىصلااوذخأف تبأف كئيد نع ىبجرا لاق مث طسوالا اهنبا ىتلاف تبأف كنيد نع

 سأب الو قا ىلع كناف مالسالا نع ىهجرتال هاما اي ىصلا لاقف عوجرلاب تمهف اهف
 ىلع هما و رانلا ىف ىصلا ىتلأف أفطتال اران كيدي نيب ناف رارسالا تنشك ىفو كيلع |

 تناكو فسوب ةروس ىف مهددع قبس دقو عيضر وهو دهملا ف ملكت نمي وه ناكو هرئا

 تامارك تايثا ثيدحلا نم رك ذ اهفو ةنس نيهْ:ب مالسلا هيلع هداوم لبق ةصقلا هذه |
 ىورو هريغوا بذاكلا وه كلاهلا نكتب كالهلا فوخ دنع بذكلازاوجو ءايلوالا ْ

 ىلع هعيصأ. نو كلما ةلتقاىذلا:مالثلا دوف تاظحلانززرمع نمزب ففي تزرفتخا ةيزغ نا |

 هعبضأ اعضاو ىماثلا نب هللا دبع اودحوف ريسافتلا ال لبق جي اهعطو /1هغالص

 هدب ىفو عطق ا اهلاح ىلع ت22 نب هيت كارا ع هدب تطيما انما ىف هعدص ىلع

 هوراوبنأب بتكف هنع ههلاىضر باطخلانب رمح ىلا اوبتكف هللا ىبر هيف ديدح نم متاخ |
 مالغلا كلذ نا هنع هللا ىضر رم مهلا بتكف ريسافتلا ضعب ىفو هيلع بارتلا اوديعي و |

 ىضر ىلع نعو هلاح ىلع ةمايقلا موب هللا هع ىتح هلاح ىلع هوك راف دودخالا بحاص |

 جووخللا,بلط و مدنا املف :ناركس وهو هتخاا ىلع قو: نموجلا ,كولملا ضعب نا :هنع هلل ظ
 لؤشو كلذ دعب مهطخم مث تاوخالا حاكن.لحأ دق نا لوقيف سانلا بطخم نا هترمأف |
 هنرماق اولبقي ملف لعفت طوسلا مهيف طسبا هل تلاقف هنم اول ماف بطخف همرح هللا نا |
 باصحصا لتق هلوشب ىلاعت مهدارأ نيذلا مهف اهيف ىبأ نه حرط و رانلا داقا و ديداخالاب |

 ام وهو رانلا ىلع لمتش» دودخالا نال دودخالا نه لامشا لدن 0 راثاا ١ دودخالا

 ىهذم فالتخا ىلع ريمضلا ماقم لا مقأ وا هيف رانلا ريدقلاو لوهلا دتش» اببهه نوكي |

 وهو ه مزيمهتخورفا ىنمي هميهاب ثلا دنوادخ هت دوقولات اذ 8 ةفوكلاو ةرصبلا لها |
 نم هيجوبام ةرثك و بهللا عافترا و مظعلا ةياغب اهل فدصو هيفو هبدقوب امواولا تفي :

 ( بطحلا )
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 دوش هريخ عامس تقو ا ه0 دوش ريت عاعش صهزا هديد

 ىب "ناو اوتتملا نب "ماس ان ىايوك ١ لاحت 11ه
 نمهزا دعلو مزوما ىون ما هتسلاد حما انرابس نع 0 لقاع ناود> 3ك حالص

 نمف كلل» ناك قراشملا ثيدح ىف ءاجأك . دوب دياون مظتنم ىوب كلم روما هكدشاب ىناخ

 تربك ى نا كلملل لاق نسلا ىف نعطو خاش ىا ءالا ريسكب ريك املفرحاس هلناكو مكلف ناك
 مالغلا ىا كلس اذا ةفرط ىف ناكف هملعي ام امال هلا ثعبف رحسلا هملعا "انامل كعلاف

 مالغلا كلذ بهارلا مالكب حتا ىا هجحأف 46 الك همسو به'رلا ىلا اهج وتم ىا هيلا دعقف بهار

 هدانخلا كرم اوس زكا ىنأ اذاف هيلا دعتو بهارلاب ىمرحاسلا ىتا اذا ناكف

 قسح لقف رحاسلا تيثخ اذا مالنال بهارلا ىا لاقف بدارلا ىلا كلذ اكشف هثكمل مالغلا
 ملعامويلاو الغلا ىا لاقف ٠ ردزا ة.سرافلاب اهل لاه ةيقوأ انك ىلع ىا سالا تسيح دق

 كنلا اع بهارلا لد ناككذلا مهللا لاقو 1 ناو نشف بهارلا ما نفق تحب

 ىف سانلا ىمه٠» و اهاتقف اهامرف سانلا ىفع 1 ةبادلا هذه لتقاف راسلا طل نم

 كلناو ىردأامدكلرمأ ن» غلب دق ىفم لضفا مويلا تنا ىت ىا بهازلا لاقف هربخاف بهارلا

 سصرءالاوىمعأ دلو ىذلا وهو هك الا ”ىربي مالغلا ناكو ىلع لدن الف تبلسا ناف ىلتبتس

 لاقف ةريثك اياد هانأف ىمع دق ناك كلمال سيلج عمسف ءاودالا رثاسب سانلا ىوادن و
 توعد هللاب تنمأ ناف هللا ىئشي اها اذ ىند' ال ىنا لاق ىتفش نأ" عما كلانههام

 در نم كالملا لاقف سلجم ناك اك هللا ساحف كلملا ىناف هللا ءافثف هللاب نء اف كافشف هللا
 تح ذعيلزإ لف هذخأف هللا كيرو ىفد لاق ىريغ بر كلوأ لاقف ىبر لاق كرصب كيلع
 هك الا هب ”ىرتتام كرحس نء غلب دق ىت ىا كلملا هللاقف مالغلاب ”'ىبحف مالغلا ىلع لد
 ىلا مالغلا ىا لاف اناكا عى واو اوةر دكت كم ا عاواذت ىن»ي لعفت و لعش و صرالاو

 بهارلا اب "يجف بحارلا ىلع هلد ىتح هيذعي لزب ماف هذخأف هللا ىندي اما ادحأ ىفشاال
 78 مث ءاقش عقو ققح ههقشف هسار قرفم ىف راشنملاب اهدف ىبأف كندد نع عجرا ليقف

 عقويت> هيهقشف هسأر قرفم ىف راشنملا عوف ىبأف كتيد نع عجرا هلىلبقف كلملا سياح

 مهل لاتف هءاصصأ نع رظ ىلا هعفدف ىنأف كيد نع عجرا ليقف مالغلاب 'ئج مث ءاقش

 هنيد نع عجر ناف هتورذ ماب اذاف للا هباودعصاف اذك و اذك لبج ىلا هباوهذا
 ىفعي تْئش امب مهينفك ١ مهللا مالغلا ىا لاقف لبحلا هءاودمصق هءاويهذف ءوحرطافالاو
 هلاقف كالملا ىلا ىثمي ءاجو اوطقسسف لبجلا م فجرف تنش ببس ىأب مهرش ىنع عفدا
 ىف هولمحاف هياويهذا لاقف هباحصا ند رقت ىلا هعفدق هللا مهئافك لاق كياكصا لعفام كالملا
 لاتف هباويهذف هوفذقاف الاو هنيد نع عجر ناف رحبلا هباوطسوتف ةريغد ةئيفد ىأ روقرق

 ىلا ىثمي ءاج و اوقرغف تباقتا و تلام ىا ةئيفسلا مم تأفكتاف تتش اع مهنفك ١ مهلا
 لمدى ت- ىلئاش تسل كنا كاملل لاقف هللا ميتاقك لاق كياكحصا لعفام كالملا هللاقف كلملا



 ههه مدن وج نونالثلا ءزجلا

 تابوقعلا ظاغا هن وكل لتقلا -نا ثم- نم نعالا نع ةيانك لتقلاو ةيرب>ال باوللاىلع ةلاد

 لتقلاناكف نعللاىنعم وه ىذلا ةمحرلا و ريخلا نع داعبالا بجوب مظع طخ نعالا عال

 دودخالا باحانملاك نون وعلم ةكم رافك نا ءايشالا هذه مسقا لبق هن "اك نعالا مزاوأن م

 ىلع /*ريمصتو ناعالا نم هيلع مهام ىلع نينمؤملا تيثتل تدرو ةروسلا نا ةيرهظالا هجو

 ىلع مهربصو نامالا ىلع بيذعتلا نع مهمدقت نم ىلع ىرجامب مهريكذتو ةرفكلا ةيذا

 للا دنع ءالؤه نا اوملعيو مهءوق نه نوقلي اوناك امىلع اوربصيو مه اوسنأي ىتح كلذ
 اذه نم رهظف مهيف لبق دقام مهيف لاَس نأب ءاقحا مهلثم نونوءام نيبذعملا كئاوا ةلزنم

 زج اعل سل هبال ىلاعت هللا وهو مسقملا لق ن٠ دودخالا باوصا ىلع ءاعد سبل هنا ريرقتلا

 لطتسم قش وهو ضرالا ىف دخلا دودخالاو اهوحنو سع ةروس ىف هققحم قبس دقو
 ىلع فنالا افنتكا ام اهو ناسنالا ىدخ نم كلذ لصأو رارقلا قيع ىا ضداغ رهنلاك
 ةثالث اوناك دودخ الاب ادعاو هلع عومدلا ى راحل دخلا هنمو ىباعملانيع ىفو لاهشلاو نعلا

 ميدقتب وهو نارك ساونا وذ فوتو سرافا رصن تخمو مأشلاب ىئورلا سونايطنا مهو |

 لك قش أبسس نب ناديز نب نارجحن ىمس رشع ةنس حتف نهلاب عضوم ملا ريخأتو نونلا
 وهو اهارذ رشع ىلا 4 كارعاوا اهات نئيعبرا هلوط ناك ضرالا ىف اهظع اقش مهنم دحاو

 لزت اهنا ن'ءرقلاو اولاق نيتمؤملانم هيد نع دنرب ملنم هيف اوقلأو اران هوئالمو دودخالا |

 كلذو هدونج و ىدوهيلا ىريلا ساونوذ مهدودخالا باحصا نا ىتعي نار نذلافف |
 مالسلا هيلع ىبع نيد ىلع ناكو نار ىلا عقو صاثلازب هللادبع هللاَش الاص ادنع نا |

 رفحف اوبأف ةيدوهيلاو راثلا نب مهريخفريمح نم دونحم ساوناوذ مهلاراسف هوباجأف مهامدف

 نم اوحت قرحأ ىت- صاثلا نبا عبتانه لك اهبف قتلي لم ناريثاا اهيف مرضاو قدانخلا

 ريم كلم ناسح نب ةعرز همسا ساونوذو افلأ نيعب وأ افلأ نيريشعوا افلأ رشع ىلا

 .براعذطت ىا سونتبئاوذ ىأرعش نم رثادغ هلت ناكو فاسو ىعسإ اًضيا ناكو اهلوحامو

 دجوو نايلعُثوذ سود همسا لجر نارحم لها نم تلشنا هنا ( ىور ) ساوناذ ىمسف
 ران مهل تدقوا كنيد لها نا لاقف اينارصت ناكو ةشدحلا كلم ه.ىأف هضعب اقرتحم البجا

 بحاص ىلا بتكف كلذل عزفف هبءاج ىذلا ءارأف امضعإ اذهو مهتكت قرحأو اهاوقرحأف
 اويكرف نفسلا هللمع نء مورلا بحاص هللا ثعْف 0 هلزول عي نيرا .دمتسي مورلا

 كلم ري ملف اولتقاو ةماهتب محوقلف نعلا لها مهلا جرخف 3 لا ىلا اوجرخف اهف

 لأ وا هيف تاق برحلا ىف عقو ىتح هسرف برضف رد نأ فوختو ةقاط مهم هلريمح

 تقو ىلا مهل كلملا قب و اوكلامتو اهلوح امو ريح ىلع ةشنحلا 00 رجلا ىف هسفن

 باوحا زادبا هدوب ناتسرب تب ناشيا دودخالا باكا رارسالا فشك ىف لاقو مالسالا

 نسبنوح ىدوبودب كلم رادم نيمو ندهاكذ وب ىرحاسوا نامز ردو ىنع ساونوذ

 هتفايلا5' رم ا: وس ( لك ستط 9: مانا ع رع كرم هك قيناسو كلف نس مب دلو هحوتساع
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 قي ةلجللا نأ رهظالاو هتنملو هللا بضفب كلها ىا لتق دقل ىنعمم ءاعدال ربخ هنا ىلع



 ٍوريلا ةروس ه3 منهم ©

 مقتسم جبع ىلع ةيولغلا مازجالا هبارادأ و ماعلا زيزءلا ردقت هلك اذهو ىناثلا نيريشت و

 رمنقلا لزني امخم نوريشعو هناك ىهو رمقلا لز :هىه ىتلا موجنلاىه جوربلاب دازرملا لاو
 قدا هلزانم رخآ نىلا:قمقلا راص اذلبو“ اهنع ارلطعتيالو اخاطذ2 اليا مدخلو ا قاهنلا لك
 ةدحاو ةللف نيرشعو ةعست ناك ناو امون نينالث ر *اا ناك نا نتلبا رتتسو سوقتساو

 اهف لزني رمفلا نا تيح نم روصقلاب اههبشت ىلع ىنيم موجنلا هذه ىلع جوربلا قالطاو

 لاهشالا عه روهظلانع 5 جربلا نال برعلاك نءانلا ضعب ىلا ةيسنلاب اضيا اهروهظلو

 جوربلا امأ و نساحلا راهظا ىف جربلاب تبشت ىا ةأرملا تجربت لاق نساحملا ىلع
 ةّهدقتما شفع انهنالا جوربلا و اسح كردنال ثبح روهظ اهل نيلف رشع الا

 رشع ىنالا جوربلا هذه ماه ىف ريست سمشلاو نيرشعلاو ةينالا لزاما هذه ىلا

 ام ىلاعت هللا مقاف دابعلل لا_صمو عفانم اهب تقاعت دقو رهش لك ىف رمقلاو ةنس لكف

 تاحردلاو ىقرتلاىف تاماقملا تاذ ناسا ا حورلا ىلا ةراشا هفو اهفرشو اهردقل اراهظإ

 تي>نم اًضيا همظعو هردقىلع اهش هب ىلاعت ةهامسقا ةمايقلاموب ىا 6# دوعوملا مويلاو ©

 تاجرد رخا ىلا ةراشا هيفو هبف مكحلاو كلملاب هللادرفن امونو ءازهلاو لصفلا مون هوك

 نمو ىا «# دوهشمو دهاشو 8 ىربكلا ةمايقلا ىهو ىتاذلا ديحوتلا تشكن ٠ حورلا

 رضحمامو ءاسالاو ةكئالملاو نحلا و سنالاو نيرخ الاو نينوالا نم مويلا كلذىف دهشي
 ىذلا دهاشلا ىنععال روضحلا ىفع؟ دوهشلا نم رضاحلا ىنعي دهاشلاف بئاحعلا نه هيف

 هنتكيال دوهشم و دهاشو ىا فصولا ىف ماهجالل اهريكم و قوقحلا و ىواعدلا هه تش

 هللا ركذلو ةال_فلل نيملسملا نم هرضحم نم دهاشلا و ةعللا موب دوبشملا لاَ و امهفصو

 نموم نع اهقفاونال ةعاسبهنف ةعئلجا مو نم لضفا مون .ىلع تب الو, سمك ,تلطا
 اورثك ١ ثيدحلا ىفو هنم .ذاع! الا ءوس نه هذعتسيالو هل باجتساالا اريخ اهف هللاوعدب

 دهاشلاو ةفرع موب دوبشملالاّهو ةكئالملا هدهشن دوهشممو» هناف ةمج امون ةالصلانم ىلع

 | فشكىفاكرازه دصتفه مهددعو جحلا ىمال ايظعت هب مدقلا نسحو جاحلا نم هرضحب نم

 دهاشلاو هيلع دوهشملا ىنعمتب دوهشملا نوكيف هلها دوهشملاو موي لك دهاشلا لاو رارسالا
 قاو ديدج موب ىلا ىداشنوالا مون نمام هللا همحر ىرضيلا نسحلا لاق م ةداهشلا نم

 ٠ ةمايقلا موي ىلا ىتكدت مل سمش تباغ ولف ىن.تتغاف ديهشىف لعفام ىلع
 2 ضدنا تشك دهاوم © د "رع مع تن كك 5 ترك

 تيشدك نادت هاون نادرد 100 شلك نإ دار هما عدلا

 كنخ 'نازو'ةقرفتلا/ةلئبا قمل اهضياةع هزيل ودلال ككفخ كنب ىلع ارق كلو عل (نناق
 دهاشلا .لاَش و وهالا دحا ةقيقتللاب ءاربإالا ليصقتلا تح“ نمو لادخالا يح نماتللق

 لصف ام هلا ةمالع ةيز الاء ءذهف مفاد نيسحلالاقو عبطلا سنت دوهمشملاو حورلا سمنت

 ةدكؤملا ماللا فذحم مسقلا باوج # دودخالا باحسالتق هه هنزافالو نوكملانع نوكلا

 ( رشاع ؟٠ نايبلا حود )



 ه©## مدا 8> نوثالثلا ءزجلا

 نييئابزلا نيب و برقعلا مث نازمملا مث ةلينسلا مث دس“ الا مث ةلمهملا ناطرسلا مث فيصلا |

 كرو نيبو سوماقلا ىف أك برقعلا ىنرق ىف ناربن نايكوك و اهانرق امه و برقعلا نم
 مالا مهللع ءايسنالا دلو» هنىذلا رفغلا علطي باتكك كامسلا اه و ءدجر و دس“ الا

 اولق هيفو

 1 دس” الاو ىتابزلا نيب ٠ دي*الا ىف لزانملا ريخ .

 رضت امناو اهيبف ررض الو اهاينابز برقعلا نمو هؤ ررض الو هينذ دس“ الا نم هيلي هنال
 ناككوكو اهنذ نم برقعلا لوشتام ىا لزاذملاىف ةلوشلا وهو هتعفر ىا هتلاش اذا اهنذب
 ولدلا ءاشر مث ولدلا مث ىدجلا مث سوقلا مث برقعلا ةمح امهل لاش رمقلا امهلزعي ناريث

 ددع 'ىلع روبشلا هللا لعجو لزانملا فو جوربلا ىف بسحب توحلا وهو رمقال لزنم وهو
 رارسالا فشكىف لاق ارهش رشع انثا هللادنع روهشلا ةدع نا ىلاعت لأقف جوربلا هذه

 نيردبا باّتفاو هام هس تسءا راهب تقو نا زا لصف كب تسا لصف راهجرب اهجرب نباو

 هامهس مرك ناتسبات تسا فيص راكزور مود لصفو دشاي ازوجو رونأو للرد هامدس

 تسا فيرخ راكزور موس لصفو دشاب هلينسو دساو ناطرسرد هامهس نيردنا باقاو

 راكزور مراهج لصف و دشاب سوقو برقعو نايم رد هامهس نيردنا باتف او هامدس

 ىعيطار ىلصف يهو دشاب. تو>و ولادو ىدحرد هام هس نردا ناتفار و ءامهس تسئاتسمو

 ةثالث نع راع ىتبرلا :لصفلا .ريدقلا هللاءديأ ريقفا لوس ٠ ركيدوا نتن كسور كد

 ةرسشع عبس تضم اذاف رايأب ثلاثلا نعو ناسيني ىناثلا نعو راذأب اهلا نع ربعي رهشا

 ذخأي مث ةعاس ةرشع ىتنث امهم لك نوكي نأب راهلاو لبللا ىوتسا لوالا رهشلانم ةلب
 لصفلوا وهو ناريزح نم امو رشع ةعبس تض» اذا ىتح ةريعش مون لك ىلإلانم راهلا

 نوكيو تاءاس عستليللاو ةعاس ةرشع سمح راهنلا نوكي سوتسغا مث زومت .دعبو رد
 قبسام سكعىلع راهلا نم ليللا ذخأي مث ىلايللا رصقأ نوكت ةللالانا اك مايالا لوطا مويلا
 لصف لوا وهو لوليانم اموي رشع ةعبس تضم اذا ىتح ةريعش موب لك راهلا نه صقتنف

 ءرخا وع ىذلا ىناثلا نيرشت مث ”اء وو رع انوش اقلا يفوال ا ينو رخل .هيدطي و[ بهيقحللا ١

 نم اموب ريشع ةعبس ناك اذا ىتح ةريعش مون لك لئللا ديازعي من اضيا راهلاو لبللا ىوتسا |

 ناب لمالا لوط ىهت طابش مْ ىناثلا نوناك ءدعبو ءاتشلا لصف لوا وهو لوالا نوناك

 روديو دوعي بالا اذهف تاعاس عست نوكي نأب راهلا رصقو ةعاد ةرسثع سحخ نوكي |
 تاعاس نم صقنس نأب هبف هلخدي ىا راهلا ىف للا لوب ىلاعت هللاف مايقلا ةعاس ىلا اذيأ |

 ىضعي نا ىلا امون, رمشع ةعيس لوالا نوناكنم ىعم اذا كلذو. راهلا تاطاسىف ديزيو لبللا |
 داق طاشو ىباثلا نوءاكو لوالا نوناك ىو رهشا ةنس .'الذو ددولا اذه ناريزح نوم ظ

 ىف ديزبو راهنلا تاعاس نم صقني نأب هيف هلخدب ىا ليدالايف راهل لسونو رايأو ناو
 لوالانيرشنو لولياو سوتسغاو زومتو ناريزح ىهو ايم ربشا.ةن ةتسد كلذو لالا تاعاس

 ( نيرشنو )



 قاقعنألا ةزوس هت مدع 5

 اك هللا لضف نم قاقحتسالا كلذ ناك ناو هرل ةعاطا هلمعب رج“ الا ىدتسا روجألملا

 تيمي ود ىدن دادل اسد هلع ا ديكو )داى درعا وخير ايناني ناس مبارك هفاز ارو( اسك تعكأ

 باقلاو سفلا هنح ف تافصلاو رامث الا كا ند 5 مهل ناشاقلا لاق ٠ ديز رش هنو

 الا ةيمحتلا تاليوأتاا ىفو داوملا نع هدرمت و داسفلاو نوكلا نم هنءاربل عوطقم ريغ
 ضارعالا نه تاداصلا اولمعو ةيناحورلا مهاوقو بلقلاو رسلاو حورلا نم اونما نيذلا

 لب مياستك ١ و مهدابتجا و مهسفن ةني نونمت ريغ رجأ مهل هللا ىلع لابقالاو ايندلا نع
 أ :ترطغا ىف نا: ثالثلا!رو.بنلا تتار ىف كيلا ءاملعلا ضعب لاق ٠ هتمحرو هللا لضف

 ةرولاهده ىفو 5 رمكلا كال رقت فيرعتلا نيففط نففطملا ىف نيساكاا ةظفحلاب فيرعتلا

 أ للاكت هللاو 0 َدْنَع ةمايقلا موب اهؤاتنا قاقشنالا ىا

 عيس ةلس لم ريخلا رفص خلس ىف قالخلا كلما نوعب قاقشنالا ةردات

 فلأ 5 ةئام و ةرسشع

 مد محرأا نمحرلا 0 ريع

 جر مح ©« جووبا تاذ ٠ شرعلا:هف  كدندف اير وة ةيعزناع 6000 ءناووطا
 دارملاف ىلعالا كللفلا ىف ىتلا رشع انثالا جوربلا دارملاو . كشوك ةيسرافلاب رصقلا ىنعع

 هءلع شرعلا قالطا عرششلا نال ىف دوهعملا نكل ىتفملا ىدعس لاق كالفالا كلف ءامسلاب

 ءاهيلاانشنؤب كتل ويىلات..هلوقك ةئ الاف:انيلا بقالب كلفلا دارب نأ زو و ءامسأا نود

 ءامملا جورب تهع اهنا مث ءامسلا ناونع ىف هيا انرسشأام هءاوجو ىهتتلا حام ايئدلا

 مامالالاق تباوثلا رقمو تارابسلا لزانم اهنال ا رباك الا ايف لزنت ىتلا روصقلاب

 جرب نم اهأدم ناك كالفالا ةرادتسا نال أدبي هبو لمخلا ج ءربلا ءامسا هللا همحر ىليهسلا
 الن ىلا الوم اذا هنما!نؤرشتلل ميت ناك رلاجا ده ريشا انفو اهتبك دلتا كا
 رمقلللزنم ءافلا نوكسو ةمدعملا نيغلا حتش وهو رففلا عولط هدنع هدلوم ناكو مالسلا

 اطرششلا وهو حطنلا هتقو نال لبالا لذا رومشاا ىهاظ ىف علطي رفنلاو راغص مهنأ ةثالث

 سوماقلاى فو امهنم ىبونملا باج ىلا و ءانرق امه للا نء نامحت اهو نيتحتشو همجعملاب
 ةثالث لزملا اذه لوقيف امهعم هدعإ نه مهنم و ريغص كا لا تالا

 ارقلا, كزتم ريب زيكت ولغو نيطبلا فاضي اضيأ لهخلا ىلا و طارشالا اهنمسي و تكفل

 لاو ءازوجلا مث روُدلا للا دعي و لما نطي وهو ىف انا ان اك راغص بك اوك ةثالث

 د ةطاعرو ىلا |ءااز وخلل لزنم_ماروتلاب سوم اعلا ىف. لاةءناماوتا و: رائلبإ و ريسنلا اهل
 دتشا رجفلا عم تءلط اذا انا الاك ءازولا ىكنم قوف بك اوك ةئالث هو ةعقهلا

 | هريس نيدق ىرضصب نسسح ٠.ءاضيأ هلضف نم هلا ةنادهلاو لمعلا لع, ةردقلا ىاطعا نا

 ا ىد دادردي هب هب سشوخ راك زور زا سف كي هكدن دوب ل نانح شووخ تقو ودي داهن
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 . ةقلالوموراوغ ع لكخو طارق عل لدبتلل النبلزل ا ىلا روز لؤيدقنلا هيلع هنا.ىور م ناءرقلا ظ

 بوجو ىلع ةفينح ونأ جتحا هيو ءازهتسا رفصت و مهسؤر قوف قصت شرف و نينمؤملا |
 هنع هللا ىذر ةريره ىنأ نعو كلذ بوجو ىلع لدب ”ىشلا كرت ىلع مذلا ناف ةدحسلا

 ةرشع عبرا نم ةريشع ةثلاثلا ىهو ءافاخلا اذك و اهف دحس مالسلا هياع هللا لوسر نا

 نا نعوال ما ءهدصق ءاوس عماسلاو ىلاتلا ىلع انتمثا دنع ةدجسلا اهدنع بحت ةدحس

 نا مث ةبحاو ريغ ىع نسحلا لاق اذكو ةدحس لصفم ىف سل امهنع هللا ىضر ساع

 تاليواتلاىفوةروسلار خا دنع كلام مامالاو نودحسبال هلوق دنع نودحسي ةئالثلا ةمئالا

 ةيناءرقلاةيهلالاظءاوملاةيعبطلا ةيريشبلا ىوقلاو ىوهلاو سفنلا ىلع ”ئرق اذاو ةيمحناا

 اهءاكح ار اماو اهرماوا لاثتماو اهعاسال نوداقنيالو نوعضخمال هللا لؤطَو ولأن ةلوألا

 اهلارها و ةمايقلا لاوحا نم رك ذ ام قطانلا ناءرقلاب # نوبذكي اورفك نيذلالب ف

 عضو٠ هاظلاعشو ن. اذهو هبوالت دنع نوعضخمال كلذلو هّقد_دت تابجوم ققحت عم

 ىفو نا ءرقلل مهعوضخ مدع ىف هللا وه اع رامثالاو رفكلاب مهلع لحستلل ريمشلا

 ىنءملا ةدوجو ظفلا ةك عم ىلا لصاوف نيترولا ىف ىعار هال بيذكت ىف جوربلا

 بارضا وهو قيد_هتلا مدع ىنع. بلقلاب تيوكشلا دأرملا نا نهاظلا ريسافتلا ضعب ىفو

 داكيإلا اةزواو المكلا اذن ناهتليجكسلاو اأن غلاثلاب نوكي ناممالا مدع ناف قرت

 ىف هنومدجم و مجولق ىف هتورمضي امب « نوعوب اهب ملعأ هللاو 8 بارضالا ىلع ةلءاحلا |
 اف ةرخ الاو ايندلا ىف كلذ ىلع مزاحبف ءاضغبلاو ىقبااو دسحلاو رفلا نم مهرودص

 ىنعملل ىعولاو وع ريعتسا مث فرظ ىا ءام و ىف هتلعج ىا ”ىشاا تيعوا لاَ ةلوصوم

 باذعلا عاوتأ ند مهسفال هنا ءرخدي و ءوسلا لامعا نم مهفحص ىف هنوعمجم اميوا ظفحلا

 تاداقتعالا نه 0 و مهسفنأ ءاع و ىف هنوعوب امي ىتناشاقلا لاق ايليصفت المق املع |

 مهةارحاوةيويندلا تاوهشلا رحم ىف مهقاسغا نم نيدلامحم لاو ةقسافلا تائهلاوةدسافلا

 ةياغ ملؤم « ملأ 5 اورفك نيذلا ىا « مهرسشبف 8 ةيورخالا باذعلا ناريش |

 مم ءازهتسا وهو ام مهيذعتل بجوم روك ذملا هجولا ىلع كلذن ىلاعت هماع نال مالبالا

 اجل ءاةنووسلاللا 0 رايخالا ىه ةراشبلا نال مهم ”ىزهتسي هللا ىلاعت لاق اك مك و

 ريشبت ىلا نمر هيفو كاندرد ٍباذعب اراشبا نكرب> ىنمي ( قشاكلا لاق ه مولا ربا ىف

 لاق كلذلو عئاشب سبا صيصختلا نال ةناحور و ةينامسج ةحار حي رملا باوثلاب نينمؤملا
 نبلا ىلا محارلا مهرسشدف ىف بوصنملا ريمضلا نه عطقنم ءانئتسا # نيذلا الا  ىملاعت

 اًظياواقداس انااا « اونما وه ىبذلا نكل ىا مهنع جراخ نونمؤملا مهو ىتئتسملاو اورفك |

 تاعاطلا نه # تاحلا ملا اولمسو © سفنلا تافص ردك نع مهولق ةيفصتب ىملعلا ناميالا |

 ىا « نونمم ريغ رجا 8# ةرخ الا ىف « مهل » لئضفلا باستك اب اضيا و ام رومأللا |
 ردكت ةنملا ناف مهلع هينومموا اءطق هءطق ىنعم انه هن نه ماد لصتم لب عوطقم ريغ ظ

 نا وارج“ الا قيقحل ىناثلا نم دارملا لما و يهاظلا وه لوالاو ةنم هيلع نه ن. ةمعنلا |

 ( روجألا )
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 ةعقاو تاريغتب مسقأ ىلاعت هللا نا ىنعي الع مسقملا تيسانف لاح نم الو# اهم لك ىف

 راهنلا ءوض وهو اهلقامل ةفلاخم ةلاح قفشلا ناف قلخلا لاوحا ريغت ىلع رصانعلاو كالفالا ىف

 ريغتىلعورون دعب ةماظثودح ىلعل د. هنافقسوامولبللاو هلوق اذك وليللا ةملظوهو اهدعباملو
 لوصح ىلع لدي هناف قستا اذا رمقلاو هلوق اذك و مونلاىلا ةظقيلانم تاناويحلا لاوحا

 اذا سفنالا فوسخ نع ىفاصلا بلقلا رش ىا ىناشاقلا لاق اصقان ناك نا دعب رمقلا لاك
 فراءلابلق رمش مسقلا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو الماك راص و هروب 3 و عمتجا

 ىا » قبط نع 2 0 لوعقم » اقدط ناكلتل هتيردب و هرادتسا دنع ققحملا

 اهنم ةدحاوا لك هك ىلاحزا:دعب ار !ىلاح ديوش ىثالتم و دياز قي لاح دعب الاخ نئالثل
 ةّهاطملا بغارلا لاق هّشاطيال ىا اذه قطب اذهام لاَه ةعاظفلاو ةدشلاىف اهتخال ةّشاطم

 لعنلاب لمتلا تقباط هنم و هردّش رخآ قوف ”ىشلا لمح نأ وهو ةفاضتملا ءاممالا ن

 ليقو ىرخا هريغ قفاوي اهفو ةران رخ الا قوف نوكي ىذلا ”ىثلاىف قابطلا لمعتسي | |
 نك رتل ىنعملاو ءالتعالا نع 'ىنملا بوكرال قفوالا وهو ةبئرملا ىهو ةقبط عمح قبطلا
 نم هدعب امو توملا ىهو ضع نم عفرأ امضعب ةدشلا ىف تاقيط ىه لاودا دعب .الاوحأا

 ىلع دارفالاب نيكرتل ”ىرقو نيرادلا ىدحا ىف رقتسملا نيح ىلا اههاودو ةمايقلا نطاوم

 قبط نع لحم و ىلوالا ةءارقلاك هدارفال هلومش رابتعاب ال ظفللا رابتعاب ناسنالا تاطخ

 | ىازاقبط .نيكرتل ىف اريمضلا نم لاح وا قطلا زؤاحعب اقيط_ىا:اقبطل:ةفص .هنا ىلع ,تصنلا

 هريسفتو ةزوالا وهو روبشملا ءانعم ىلع نعف ةءارقلا بسح ىلع ازواجوا قبطل نيزواحم
 راص اذا ناسنالا نال دعب ىنعمم انه نع خسيشلا نبا لاقو ىندملا لصاحل ناب دعب ةملكب

 دعل هيق لمعتسي هنا حصف لوالا دعب ىناثلا ىلا راص دقف خلا 0 نع ازواج 0 ىلا

 عا ونأبهللا ىلا هجوتملا ىناسنالا بلقلا بطاخم ةيمدنلا تاليوأتلا ىفو رخ الا ىنمي اهدحا
 ىرخالا اهنم ةدحاو لك ةّهاطملا لاوحالا ىف تايلقتلاو تادهاجلا فان_صا و تاضايرلا

 «نونمؤيال مهلاف هه كلذ لاثءاو ةلزملاو تمدلاو رهسلاو عوملا ن٠ ةقشملاو ةدشلايف

 ىا ئا نينمؤ» ريغ موك لاح مهل ”ىش ىأف رك ذ ام ةمايقلا موب مهلاح .ناك اذا ىا

 ةيرشبلاىوقلاوىوهلاو سفنلا ىلا ةراشا هيفو هنابجوم دضاعت عم ناعالا نم مهعنع ”ىث

 راثاو ةقيرطلا باداو ةعيرشلا ماكحا عابتاب ءسمأ مهلاثتما و بلقلاب مهنيا مدعو ةيعيبطلا
 ىلع بصألا اهلحم ةيطرش ةلمح # نودحسبال نآ ءرقلا مهيلع ”ىرق اذاو © ةقيقحلا

 بجيف ناسللا لها نم مهناف ناءرقلا هتماو هباا نم دحاووا مالسلا هيلع ىنلا ةءارق
 | دمج قدص كلذب اوملعإ و اهلا امالك هنوكيو هعامم دنع ناءرقلا زاجاب اوهزحم نأ مولع

 دوحسلا سفن هيدارإ نأ زوحم و ىهاونلاو الإ عيمج ىف هؤءيطفق ةونلا ىوعد ىف

 !!(قلظمإل اهضو طم دجال اة نااءزقلاب دازملا نوكي نأ" نع ةددبلا ةنام#ةوالث طلع

 | لامعتسا حصف دعب ظفال اهاشم ناكف ةزواحلاو دعللا ديف نع ظفل اذيا و اعم نعو

 | دنعمهتاكتساو مهعوضخ و مهدوحس مدع لاح مهل عئام .ىا ىا اهلبقام ىلع اقسن ةيلاحلا
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 ىنانع نيتباور ىدحا يهو لمزملا ىف ماقملا قيقحم قبس دقؤ ٠ قفا قفأزا تشاددزتم

 لوقو» ىذلا لوالاب تغب ناك ةمئ نهو لوقلا اذهنع عجر هنا ىورو هنع هللاىضر ةفينح

 رثك | ضايبلا ىنعمل هتبسانم نكل هتقرل ني.ذعملا نم لك ىلع ىنعي هب ىمس اههريغو نيمامالا
 ذخاي اهءوض ىنعا سمشلا نا كشالو بلقلا ةقر نع ةرابع ىه ىتلا ةقفثلا نم وهو

 ةمركعنعو اهلك قاف الاىلع ليللا داوس ىلوتسي نا ىلاسمشلا ةبيغنم فءضلاو ةقرلاىف
 هرثاو ىرام بكوك وهو سمشلا رثا وه قفشلا نا ىلع ءانب رابملا وه قفشلا دهاجمو
 امو نكس رخآالاو شاعم اهدحا نيذللا راهلاو ليللاب مسقلا عقب اذه ىلعف راهلا ره
 سمشلا بوىغدنع ليللا داوسبراملا ءوض طالتخا قفشلا تادرفملا ىفو ملاعلا روما ماوق

 اماجتحاو اهو غدعب ةيناسنالا ةرطفلانم ةبقابلا ةيرونلا ىا قفشلاب مسقاالف ىناشافلالاق

 تاجردلاىفىقرتلاو لامكلا سكن اكمال !مماسقالاب اهمظع سفنلا ةملظإ ةجو زمملان ديلا قفأىف

 ةيقيقلللا ةدحولا رهظم هنوكل قفشلاب مسقأ ىلاعت هللانأ' ىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا فو ا
 ةدحولا ىلإ داوس نيب ةيخزر ةقيقح قفشلا نال كلذو ةيئاهمالا ةبسنلا ةرثكلاو ةيئاذلا
 اعماج نوكيف امهنم دحأو لك ةوق نم هلدبال نيئيشلا نيب خزربلاو ةرثكلا راه ضايبو

 ءايشالا كالهتسال ةدجولا رهظم ىلإلا لعج امناو هبمش نأ هلقحف ةرثكلاو ةدحولا مكحل

 رانتسال اساملليللا انلعجو هلوق هيلع لدبو ةدحولا ةقيتحىف تانيعتلا كالهتسا هيف ةسوسحلا

 ىلع شاعملا لاّمشالو هرف ءاشالا روهظل ةرثكلا رهظم اشاعم رابنلا انلعجو هتملظب ءايشالا
 لبالاب مسقأو ىا قرفتملا مح قسولا بغارلا لاق « قسوامو ليللاو  ةريثكلا رومالا
 امهنم الك ناىنعي قسوتساو ىققتاف هقسو لاه ةلوصوم اه «ةءاظب هرتسو همضامو هعمجامو

 باودلا نم هناكما ىلا ىوأيو ىلالاب عمتجامج ةرابعامو عمتجاف هم ىا قسول عواطم |
 ارسشتنم ناك امم ءاوأم ىلا ”ىثلك لبقا ىلبالا لبقا اذا هنا كلذو عابسلاو ماوهلاو تارشحلاو

 حد٠دق ىلاعت هبال ليالاب نيدحهملا داعأا ىلدللا هعمح امب دارملا نوكي نا زوي ليقو راهلاب
 هعججامو ندبلا ةملظ ىلل ىا ىناشاقلا لاق م+ مسه نأ زوحيف راختمالاب + نيرفغتسملا

 قرتلاو لئاضفلاو مولعلا باستك | اه نكمب ىتلا تادادعتسالاو تال الاو ىوقلا نم
 سفنلا ىلدب مسقلا ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو تالامكلاو بها وملا ليثو تاماقملاف
 ةشمطم تراص امناو لوماملا ماقملا ىلا لوصولا دعب ةرامالا سفنلا ةيسلغب ةرتتسملا ةنثمطملا

 ةيرذلا نم لمكلا فاصوأن م نيكملاىف نيولتلا اهل ىتبو ةرامالا سفنلا مكح ىلا عوجرلانم |

 كير ىلا جرا ةدمطملا سفنلا اهي هلوقب امر ىلا عوجرلاب ترمأ اذهلو نييدمحما |
 عوجرملاب لاصتالاوه ىلكلا دوصقملا لب عوجرلا سفن عوجرلا نه ىناذلا دوصقملا سياو

 ةرامالا سفالا فرصتدب نم ةصلخ.: ىلا ةيناحورلا ىوقلا نم ممجامو ىا قسوامو هلوق هيلا

 ىلادالا ىف ' الما نمحرلا حتفىفو ةرشثع عبرا ةليالاردب متو عمتجا ىا «قستا اذارمقلاوو»

 هقسو سوماقلاىف ناق ةمظتنم لاّشاك حالصلا ىلع ةع.تجب ىا ةقبتم نالفروما لاق ضيبلا
 نال ءايسثالا ءذه هللا ممقأ ىهتا مظتنلا قستاو قسوامو ليللاو هنمو هلمحو هعبجج هقسب

 (يف )
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 توبلاوتأت نابربلا بلو هلوقىف هيررمأ فلاخ هنال قافولا ءا زْطلانم هرهظ ءارو ةدهاجملاو
 اهنطاون قوقح ةياعر ريغ نم لامسالا ىهاوط ةظفاحمم اهلخدم ريغ نه ىا اهرهظ نم

 عماج مساوهو ىوقتااوهاهف لخدلاو ةيبوبرلا ةرضح ىلا لوصولا بيف لاوحالا ىوقت

 لاقو تافلاخلا بانتجاو تاقفاوملا عابناب مايقلاو نطابلا لاو-او سهاظلا لامعا نهرب لكل
 ىناوبحلا حورلا نم ةماظلا ىلت ىتلا هتهج ىا ءرهظ ءااؤؤرهءاتكا/ىاؤأ قمامابو :ىاشعاقلا
 درنأب ناءاظلا ندللا ىلا ىلا هتهج هفلخو ىلا ىلا ىتلا هتهج ناسنالا هجو ناف دسحلاو

 باذعو حورلا كاله ةطرويف توكل اروبش وعدي فوسف تاناويملا روصىف تاملظلا ىلا

 ةلع نابل فاشتسا ةلملاف نال ىا « هنا ةعيبطلا ىواههىف راث الا رانريعس ىلصيو دبالا
 ارناك اميمح مهنا ىلع مهعموا هنريشعو هلها نيب ايف #* هلداىف 9 ايندلاف ناك هه اهلبقام
 ىنعي ارشيتسم ارطب افرته © ارورسم  مهعم ىا ةعاجف نالف ىتءاج لاعب اك نيرورسم

 مهلايب رطخمال نبذل راجفلا نديدك ٠ منن ملء زابوجحمو رادبايان هاجو ىلاف لامي نازانو ناداش

 انك انا ةياكح ىلاعت لاق اك نيقتملاو ءاحلصلا ةنسك بقاوعلاىف نوركفتسالو ةرخ الا روما

 رامزم هل ناكو ةرخ الا مه نع اذراف ايندلاىف رفاكلا ناك هنا لصاخلاو نيقفشم انلهاىف

 مئادلا رورمسلاب ىزوجف هيلقىف ةحنان هل ناك هناف نمؤملا فالخم قابلا غلاب ىزوجف هبلقيف
 ىتْؤت ىتلا ةيلفسلا سفنلا ىلاو هنمم هءاتك ىنؤي ىذلا ىولعلا حورلا ىلا اضيا ةراشا هيفو
 ةيناملظلا ةينامسحلا ىوقلاو ةيلاروذلا ةيناحورلا ىوقلا اهلهاو اهرهظ ءارو نم اهاتك

 ىنع هباب ىلع انه نظلا ندحرلا حتفىف لاقو ىرانفلل ةحتافلا ريسفنىفاك نقي © نظ هناه»

 نظ رفاكلا اذه نا ىا ايندلاىف هرورسل ليلعت وهو نيقيلا ىنع ىذلا نظلاال نابسحلا

 دسم اهزيح ىفام عم ةداس ةلبقثاا نم ةففخم ىهف نأ_ثلاو ىمالا ىا هي نا » ايندلاف

 ايبذكت هللا ىلا عجرب نا « روحم نل 8 فورعملا فالخلا ىلع امدحأوا نظلا ىلوءفم

 تاك ام امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو ريصملاو عجرملا راحلاو عوجرلا روحلا و داعملل

 ىلارحو ىجرا ىا ىروح ىروح اهل ةينبل لوقت ةيبارغا تعس ىتحرو# ىنءءام ىردأ
 ةليمح ةلاح نع عوجرلا ىا روكلا دعب روحلا نم هّللاب ذوعت ثيدحلا هنمو عجرا ىا كلهأ
 ةّبلا نرودبا ىلإ ىا نلدعبا :باجما # ىلب » ضايبلاىلا باوثلاهعجرل راصقلا ىراوحلاو

 راجاوءازجال ةيجوملا هلامصابو « هب ناك هقلخ ىذلا 4 هير نا 8 نظي اك مالا سيلو

 الع هلازجو هباسحو هعجر نم ديالف ةيفاخ اهم نحال ثيحم و اريصإ 8 هلوش قلعتم
 نيفلكملا عيمل رجز اذهو هلامعا ءوس ىلع هبقاعي الف هلمهب نأ «ةمكح ىف زوجئالذا اح

 ءدجوا ”ىث ىالو هقلخ اذامل هقلخدا هباريصن ناك هللا همحر ىطساولا لاقواهلك ىصاعملا نع

 ةلصال ةلك الف هقزرو هلجأ نم هيلعو هل بتك امو ةواقشلاوا ةداعسلانم هيلع ردقامو
 بورغلا دعب برغملا قفأىف دهاشت ىتلا ةرجلا ىه « قفشلاب مسقأ وه ارارم سماك ديكوتلل

 اهماي ىذلا ضايلوا ءاماعلا ةماع دنع ءاشعلا تفو لخديو برغملا تقو جرم اميوسغبو

 كديدوك ىمب بئاف الصا ٍضايس نأ دعا رب ىبمحو ٠ هلاوزيالا ءاشملا تقو لخدبالو
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 نيباتكلا رياغل رامضالاب ءافتك الا قوادم هباتك ريركت # هباتك وا نم نم اماو  هفطلو
 نمهلامثب ىا « ءرهظ ءارو ا هلمع باتك ىتؤي ىا ل الاف مكحلاو لاهشالاب امهفلاختو
 هدب ىولت مْ هني لغي ىلكلا لاقو ناكملا ىف لمعتسم ىلوال فرظ هيناجو ةرهظ هأآوو
 ةقاحا ىفام نعب و اذهنبب ةفلاخالف .رهظ فاخىهو هلامثب ةءاتكو ىطعف هلارونم ىرسلا

 هباتك ىطعي موضع نوكيا لمتحتو مامالا لاق لامشلاب ىنتك ١ لب رهظلا اهبف ركذي مل ثيح |
 هلامثب هباتكى وا نماماو هنل'همحر ىرانفلل ةحئافلا ريس ىفو هرهظ ءآرو نم مهضعبو هلامشب
 باتكلا ىلا ةجاحالف ةذخاؤملاف هيفكي هرفك نال ىا هلباتك ال رفاكلا ناف قفانماوهو
 اوناوا نيذلا مهف ءرهظ دارو هءاتك ىتوأ نماماو عورفلاب نيفلكع اوسيل مهنا ثيح نم
 ءآر نم هذخ هلىلق ةماقلا موب ناكاذاف اللقانمأ هباورتشاو مهروهظ ءآرو ءوذبنف باتكلا
 ناتك ال هيلع لزملا هباتك وهف ايندلا كتايح ىف هيف هتذبن ىذلا عضوملا نكطائ ان كاره
 سانلا فلتخا ناتسيلاىف ثيللاوبأ لاقوروحم نانأ نظ ءرهظ ءا رو هذين نيح هناف لامحالا
 صهاظ مهمأ نال ةظفح مهيلع نوكيال مهضعب لاق الوا ةظفح مهيلع نوكي له رافكلاىف
 رافكتل نوكيي لب لوقلا اذه ذخأنالو مهاب نومرجلا فرعي ىلاعت هللا لاقودحاو مهلمجو
 ندلاب نو. ذكت لب ىلاءت هلوق ىلا ىرتالأ رافكلا نأغىف ةظفحلا ركذب تلزت هب لاو ةظفح
 هياتكى وأ نءاماو ىرخا ةياىف لاقو نولعفتام نزملعي نيبتاك اما رك نيلفاحل مكيلع ناو
 لبق ناف ةظفحو باتك مهل نوكك نافكلا ناريخأف ءرهظ ءاررو هءاتك ىتوأ نماماو هلامشب
 بتكي هلاهث نع ىذلا هل لاَ ةئسح مهل نكي ملول بتكي ”ىش ىا اذا هنيع نع بتكي ىذلاف
 هكدشاب دوز سب # وعدب فوف © نيتك ناو كلذ ىلع ادهاش نوكيو هبحاص نذاب
 رونشلا هفنل قع ىا 7 ارو © هيلع قاطيال ديدش ناذع ةيهثم ةدمدعب ىا ٠ دءاوخم

 ريغ نم باتكلا ءاتبا ناك ا ىنمي كلذ هلىنأو كناوا اذهف لاعت ءارورلاي هوعدبو كالهلاوهو '

 هفهلوعدي نالف برعلا لوقن ءآرفأا لاق هارورلاو همالك ناكرانلا لهأ نم هنوك ةمالع هنيع
 كاله ىمسو هبلع ةيظاوملاوهز ىلا ىلع ةراثملا نه قتشم روشلا ليق ءافهلاو لاق اذا

 ازاولتاوعاتاو:اذعاو 'ازويثاءؤبلا "او دتالاىلامت“لاف كك زنال (مازالا هنالا انرتوبم ٠ رخال

 زور قحب تفكيم ىئاس تفري» رازاب رد ىتقو هايس ىلعوبريب رارسالا فششكىف لاق اريثك
 تعاسنبإ ارئخبش ىادنتفكاروادم' زاب شومنوج تفر. شوهزاربب ديهدب ىزيجام هككرزب
 ءانرسحاو نزحلاةلقىلع ءانزحاو تفك هكنا كرزبزورنا تءظعو تبيع تفك دومت ىور هج
 ىا 6# اريعس ىلصيو © ىترسح ىنزا ان ريسحاو ىهو دنا ىنزا ىاهودنا او ىنعي رسحتلا ةلق ىلع

 ىلصلا لبق روبثلاب مهءاعد ناىلع لدي اذهو لئاح ريغنم اماذعو اهرح ىماقيو اهلخدب
 هناىلع لديف اروبل 00 يح ب اوقلأ + ىلاغت 00 م لا

 ةقفاك اء لزالا ناوبد ىف نونكتلا ىرطفلا ذادعتكالا 53 تحاص 2 ةراشا هفو

 ةضايرلا ران لصيو هتننأ نع اكلاهو قحلا ىف ايناف ايندلاىف نوكي نأ ىنمت هناف ةلالخلا ءامسالا
 ب اا ااا اسلاك الا"

 ( ةدهاجلاو )

 ظ
 ظ



 قاقشنالا ةروس ه8 707 خخ

 ةينوهاللا تافصلاو ةهل الا .اطسالاب ققحتل ىف هداهبحاو ةحدكفو هر ةروص ىلع قولخلا

 ' ديعسلا نمؤملا وهو « نماماق 8 ىرطفلا ,دادعتسا بسحم دهنجيو حدكيام قالم وهف
 , هققحتل ىضاملاو ىتْوي ىا © ىنوا © هلبق ايف لمحا ال ليصس وهو ةلوصوم نءو
 | ىهسلاب هحدك نوكل # هنيع » ابسكىف حدك ىتلا هلامعا هيف بوتكملا « هاتك »
 ١ هيلع كنك هلابغا انآ معا ذا فنلكملا نا باتكلا ىف ةمكحلاو نيعلا بتاك هبتكي اهف

 هديس فطلب قثو اذادبعلا نا و ىصاعملا نع رجزا ناكداهشالا سوؤر ىلع ضرعن و
 نش د فوسف © هيلع نيعلطملا همدخ نه هماشتحا مثتحم ١ هرتسو هوفع ىلع دمتعاو

 هو اريسي اباسح » ةمكحلا هيضتقتام ىلع ةردقم ةدمدعب ةءايقلامون © بساحل هكدوب دوز

 باسحلاو لامشلا باحصا شقانب ام هيلع قشيو هؤوسي اء ضارتعا:الو هيف ةشقا» الالهس
 اهراهظاو داعلا لامعا ذع دارملاو ٠ ندرك رامش ىسك اب ةيسسرافلاب وهو ةساحلا ىنمع

 هنعزواجت مث هيونذ فرعي نأ ريسلا باسملا ىأ وه اهنع هللا ىغر ةقدعلا نعو ةازاحمال

 تلعف مل هل لاَهالو ةشقانمالو هححاص ىلع ةدشال هنال ريسيلا باسحلاوه اذهف ةيصعملا نع
 ٠ حضتفيف ةحالو ارذع د# مل كلذب بلوط ىتم هناف هيلع ةححلابالو رذعلاب بلاطيالو اذه

 رامز ىوش نام ىدر رد. ىف كا مرتم“ ناد“ كراك رز" انذار

 اب ىراد هجار هنك رذع ونت .٠ ابنا دروخ تشهد هك ىاحم

 كلملا هللاو فقوملالها ىزاهنال لامعالا ضرع ىنعأ شجلا ضرع مالسلا هيلع لاق اذلو

 مسقلا اذهىف ةلخاد نينمؤملا ةاصع نا اولاق مهبْزب انه دانجالا فرعي اك مهامسب نوفرعيف

 مل نا و ةاصعلاف ىا ضعبلا فصوب لكلا فدو نه اريسي اباسح بساحمب فوسف هلوقف

 بادصا ةشقانم ىلا ةيدنلاب ضرعلاك ماسح نكلا نيعبطملا ىلا ةيسنلاب ريسي باس> مهل نكي
 مهجورخ دنع ىطعي نينمؤملا ةاصع باتك لاَش دق و مهل ةلءاش نيعلا باحصاف لامشاا
 لاهشلا نم ءاطعالا نا هيفو مهروهظ ءارو نهال لامثلانه اوطعي نأ زوجم ليقو راناا نم

 راسنلا هللا مهاخدي نيذلا ةانصعلل هب الا ضرعتن مل لقو دحاو صا رهظلا ءآرو نمو
 نا ىلع لد ناو اريسي اباس- ىنبساح مهللا هتالص ضعبىف مالسلاهيلع هلوقو ىهاظلا وهو

 باسحالب ةنطا نولخاد ْنوءوصع٠ مهفالاو مهمياعتو ةمالا داشرا ىهاظلا نكل اباتك ءاسالل

 # هلها ىلا ف ريسيلا باسحلا ماقم نم فرصتي و عجري ىا « بلقنبو © باتك الو

 رشحلاىف نوكي بالقنالا اذهف هياتك اوأرقا مؤاه الئاق ةاحنلال هانم هنوكو هلاحن احبهم
 هلبق ةنخلا نولخدب هلها نا ىلع لدي هنا نم ىتاءملا نيعىف لاق اال ةلا لوخد لبق

 | لايطالاوةنكل لَم لزالا ناوبدىف ب تكلا ياطنلا دادهعسالاا نانك كلا هال هاووفإ

 | هلامج ىلحت ضيف ارورسم هلها ىلا باقتسو ةيلالحلا ءامسالا هشقاننال هوا نم ناف ةيلاما



 ه<ج م نو' العنا ءزجلا

 هلوقك اهرهاظ ىلا زونكلاو ىتوملا نه اهفوج ىفام تمر ىا « اهبفام تقاأو  ىههتنا |

 ىلاعت هللجارخالاو ءاقلالاف الاو ىزامللا دانسالا نم وهو اهلاَقنا ضرالا تج رخاو ىلاعت

 ةمارقلا موب تلق ةمايقلامونال لاجدلا جورخ تقو نوكي زونكلا جارخا تلق ناف ةقيقح

 ىربكلا هطارنشا نم هنالا هنال ازاجم زاجيولو هجورخ تقو نم هرابتعا زوج عسقم تقو

 امستاخو # تلخمو 8 ثعبلا دنع ىنوملا جارخاو ةعاسلابرق دنع زونكلاجارخا نوكيف

 مركت لاه ام اهدهج ىصقأ كلذ ىف تفلكت اهن اك هنم ”ىش اهبف قب مل ىتح ولخلا ةياغ اهف

 امهعبط ىفام قوف افلكت و ةمحرلا و مركلاىف اهدهج افلب اذا محرلا مرتو مركلا
 كلذ ةقيق> ىهو ىا « تقحو  ىلختلاو ءاقلالا ىف هل تداقناو # امرا تنذاو ف

 ناثلاو ءامسلاب لصتم لوالا نال نيتيم ءركذ ةينابرلا ةردقلا ىلا ةبسنلاب كلذ اهنأ_ث ىا

 دعاك كي دل ه, لصتاام ريغب دحاو لك لصتا اذاو ضرالاب

 ريسف ىفو ةرايعلا هنان نع رصقتام لاوهالا نم ناك رومالا هذه تءقو اذا ىا ىوذحم

 قاقشنا ىلا ةراشا هيفو « ار بايو .باون' ناسا دنيب هب هكتسلا اذا باوج ىثاكلا

 حورلا عزنب ندبلا ضرا طسبو اهلاوزو ىناسنالا حورلا نع اهجارفناب ةيناويملا حورلا ءامس

 ةابحلاب ضارععالاو راث الا نم اهفام لكن ع اهلخنو ىوقلاو حورلا نم اهفم ءاقلاو اهنع

 قاقشنا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوألاىفو حورلانع اهولخ ةيعبقب لكشلاو بيكرتلاو جازملاو |
 فرصتس اع دادعتسالا ةئيهش امر ضيفل اهداشاو ةرامآلا نفلا مع ةملظ نع حورلا "0

 ةيرشبلا ماكحا نع اهلختو اهابرال ةيرشبلا سوفنلا ضرا طسب ىلاو عانتماو ابر قلن امف

 لكل ماع باطخلاف ىصاعلاو رفاكلاو نمؤملل لماشلا ناسنالا سنج « ناسنالا اهأاي

 ىلع ءادنلاىف صيصنتلا , اقم موش هلال مومعلا نم غلبا اذه لاش لدا للدس ىلع فاكم

 46 اح دك كير ىلا حداكك ا له كلذريغ ىلا نالفايو نالفاي لبق هناك هنيعب د> او لك ةيطاخت

 ةقشملا ىنعمع حتفلاب دهجلاو اهف رثؤي ثيحب هيف دكلاو لمعلا ىف سفنلا دهج حدكلا

 ىنعملاو هشدخ اذا هدلج حدك نم بسكلا بلظو لمعلا يف ديدشلا سلا دكلاو بعلو

 توملا وهو هتاقل تقو ىلا ىا كير ءاقل ىلا ةقشمو داهجاب عاس ىا دجمو دهاج كيا

 حدكت مق هللا لوسراي اولاق مهنا ريخلا ىفو كلذيف غلابم ءاقللاب ةلثمملا لاوحالا نم هدعإامو

 هلقالف « هيقالف ظ هلقلخ امل رسيه لكف اولمعا لاقف ريداقلا تضمو مالقالا تفج دقو

 هنم كلرفمالو هنع كيولي فراصريغ نم ةلاحال كلذ برةع رشو ريخ نم كلمع ءازجل ىا ا

 ةرشايم ىلا كيع_سو كدج نا ىنءي ةمايقلا موب كلمع قال المع كيرل ىلءاع كنا لاَسو

 ةلاح ال ءا زجلا كلذ قالف ىقعلاىف اهنا زج ءاقل ىلا ىبس ةةيةلاىف وه ايندلاىف لامعالا

 ةلاجخلاىف كءقوبو اهف ككله امعرذحاو ىققءلا ىف كن ام ما مدلا ىف رشاد غنا كلعف |

 لكو تقملا رظتن بجءملاو ةمحرلا رظتني مدانلا ثيدحلا ىفو ةلءاعملا ءوس نو حاضتقالاو |

 اعيرس كسافنا عم ريست ىا توملاب عاس كنا ىناشاقلا لاقو فلسا ام ىلا مدقيس لماع

 ناشفإلا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو نرال ريمضلاف ةروربض هقالف كاطخ كسافنا ىلفاك



 قافشنالا ةروس هي موبو 2

 ةيكم ةبآ نورشعو سمخ قاقشنالا ةروس ريسفلا

 م4( محرلا نحرلا هللا مسب زج

 هل وفككاهنهج م ضِسأمامغب تحتم |ىاترطفناءامسلا اذا باع“ اكدبا سعا هك تقشن'ءامسلا اذا

 ثيح نم عظفاو دشا كلذ ناكو باذملاةكتئالم هيفوالامعالا فئاح مهيدباىفو نولزنيةكئئالملا ٌْ

 ةيلالاإ زعارالا ةكالملا دينا نب قاففيتلا دولاب 3 0 نس قانبإل هاما

 ورانا ةكئالملا لوف 31 كرف قاف لاوقالا/ هذه عج ن. عنم الو 5-9
 باب ماا حتشب ىهو ةرجلا نم قشنت هنع هللا ىضر ىلع نعو لالتخالاو داسفلا ىلا اهسما

 هنم عدصتف مكتلام لصنم هناك عضوملا كلذ نه ءامساا قثنت ٠ نافكوكرو نظاف

 هردق تقلعت نيح ىلاعت هتردق ريتأتل تنعذاو تداشا ىا تعمتساو © امرا تنذاو

 ةراعتسا وهف عاطملا م الا سما هيلع درو اذا عاوطملا رومأملا دايَغا اهقاقشناب هتداراو
 عملاةساح هل نم قحىف عامسالاوهو نذالا قلطا اذا ىنعي لسرملا زاجملا ىلع ةعرفت ةيليثك

 هنأشىف سبل امت ءامسلا وحن ق-ىف ىتلطا اذاو ازاحم دايقتالاو ةءاجالا اهيدارب اهم عامسالاو
 داحيالا ىف ةردقلا ٌدوفن ىلع لدب نيعئاط اننا هلوقف ةيليثع ةراعتسا نوكي لوبقلاو عامسالا

 ١ رولا ىف ةردقلا ذوه ىلع لدي اهعرل تنذاو هلوقو الد ةعئام ريغ نم عادالاو

 ةلعب راعثالل املا ةفاضالا عم ةيودرلا ناونءا ضرعتلاو الصا ةمعئامم ريع نع مادعالاو

 تانا تاك ارداو ةايح اهل نا ىلع لوم قئاقحلا بابرا دنع دايقنالا اذهو مكحلا

 ا مهل وق نم  تقحو ف ارارم قت. دقو ملا مسالا ىلحت نم بيصن هلوالا 'ىث نم امذا

 هلةعودصمو 0 وب ص ىهذا داشالاو عامسالاب ةققح تالعح ع هب قيقحو اذلكب قوقحم وه

 كلاض فلو روذع لك اجنلواسا ولا هةقابذلا فه راقلا هز دقلا للا رتلانلاب هذاا مست هئاراؤملاعت ١

 اضارتعا نوكت نا ةلما قحف ٠ دز نيج ارنا دوخو ةيسرافلابو رومالا نه سما اهنع
 اهماك او اهلابج ةلازاب تطسب ىا #« تدم ضرالا اذاو هيلع ةفوطع٠ الاهلق ا1 ةررقم

 نبرشعو دحا نه ةطسلو ةعس تديزوا ءاسلملا ةفيحصلاك تراص ثمحب اهتوستو اهراقم نع

 ىنممي هدم نم مهعست ملالاو باسحلل اهيلع قئالخلا فوقول أزج نيعستو ةعست ىلا أزج
 نوكيال ىتح مىدالا دم ضرالا هللا دم ةمايقلا مون ناك اذا ثيدحلاىفو هداز ىا هدما

 اذا ميدالا نال ميدالا دم هلوق اهف قئالخلا ةرثكل ىنعي هيمدق عضومالا سانلا نم رشبل

 سوماقلا ىف لاق ىلاكملا مدالا دم تاياورلا ضعب ىفو ىوتساو هيف ءانثنا لك لاز دم

 نيرشع رمتستو ةدعقلاىذ كاله مدقت تناك فئاطلاو لمن نيب ءا رحصب قوس ٍبارغكو ه

 ىلناكملا مدالا هنمو نود غانتيو نورخافتي ىا نوظك اعتبف برعلا لئابق عمتجم اموب
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 لسرانم [لكير ا ند لوتلا نم هيلع اوأرتجاام ناب راعشاو مب مكحاذهو مه ربع لاوحا

 نولاضل ءالؤهنا اولاق مهم : *اك نيمرحلالوق ةلمح نم فالذ دسك كلين زوجدقو ىلاءت هتهج نه

 هلال ليق اعاو مالسألا ىلا مهتاطدو كرشلا نع مهدصل اراكنا نيظفاح انيلَع اولسراامو

 وهو نيدوهعملا  رافكلا نم  ءا رقفاانم نودوهعملا ىا © اونما نيذلا مويلاف  ىنعملاب .

 مههشعو .نياولغم ءالذا مهنورب نيح © نوكحضي » نيبناخلا نم ممعتلا نكما ناو رهظالا ؤ
 ضعبىف لاق هفرتلاو و متلادعب ناذعلا ناولأ مقهرو ربكلاو زعلادءب راغصلاو ناوهلا نونف

 ىا مويلا نا اوملعاف ركذام متفرع اذا لبق هن "اك ردّقم طرش باوج ءافلا لعل ريسافللا

 مهولل مارحو نوكحضي هلوَش قامت رافكلا نمو أدتبم نيذلاو دهملل ماللاف ةمايقلا موب

 نوكحضيو ىنعملاف ركفت ريغ نم لاصتالا ىهاظىلا ارظن لوصومال انايب هنوك مهوب نا -
 توقاي ورداب هتسارآ ىابتحرب « كن ارالا ىلء  ىنعملا ةحصل مويلا بصانوهو ادتيملاربخ |

 لاخلا ءو-س نم مهنفام ىلاو مهلا نيرظان مهنوك لاح ميم نوكحضي ىا 4« نورظني ظ

 لبقنم فنأتسم مالك « نولعفي اوناكامرافكلا بون' له 8 نوكحضو لعافنم لاح وهف
 هققحتل ىضاملاب هنع ربع بوي ىنءع نونو ريرقتلل ماهفتسالاو ةك.”الملا لبق نموا هللا |

 بويحلاىف لمعتست ةبانالا بغارلا لاق ريشأاب ةافاكملاىف لمعتسا ةازاولا ةباثالاو بيوثتلاو

 ةراعتسالا ىلع غب امن ىكبانافوحت ءوركملاف كلذ ليقدقو تانج اولاق امب هللا مهن أفوحت |
 بيرثتلا رداصملا جا/ىفو ىهتنا للا بو لهو ءوركملاىفالا ”ىج مل ناءرقلاىف بيوثتلاو |
 ىهنا ضيوعتلا بيوثتلا سوماقلاىفو نداد ٍباون' بيوثتلا رداصملا بيذميفو نداد شاداب ١

 وهو مهنم مهكحضو نينمؤملاب مهْؤأ زرتسا نولعش اوناك امبدارملاو جاتلاىف امل قفاوملا وهو |
 ايندلاىف مهن نيرفاكلا كحضل ءا زج وهاما ةرخ الاف مهنم نينمؤملا كحض ناىف حيرص
 ةناها ناف مهل مظعتو مهْنم اكوحضم رافكلا نوكيو لاخلا بلقئيس هباب نينمؤلل ةياست هيفو |

 ثلا بضغي امك هلايلوال بضغي هناف مهم ا دعا نم هئايلوال مقتني هللاو ءاياوالل ميظعت ءااكزع الا

 اهلاوي باو اجلال" كتم _نازعم ملعو ةمصعلا هللانمو هور ىرخلا

 ةماللا هللا لأسن نيك رسملاب نيقحاملا نيم رجلا نم اهف ضئاحلاف رثئابكلا نم

 ةئسنم ريا رفص نم نيرشعلاو سداسلاف نيماا نوع نيففلتلل : ةزوبلي اع

 انقل ةئامو ةرسشع عجس
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 لودعلاناف لدعتالو اقرضص امرش ىلع رده مل نا ةهروو بيحلا ْم لالز اهح ضاق اهج نم ٍ

 | ضايرو سنا سلجرد برق طابرب ىنك انو ٠ ماظلا وه هلالز ةحشرو بيمحلا ملظ نع
 ماش ناتخس نيارسزا ىبوب دشحم بان بارش نيزا ةعرج اضر ”قاس تسدزا سدق

 دسرب ىو ناج

 دنناد هجديديشحمتىمنبزا هك اهنا ٠ تسقشع ىتسم ناهجود قوذ ةيامرس

 ا نيئمؤملا ىذاو رفكلا ص ريكا تاذالو بنذو مرج ىوذ اوناك اوهرجأ نبذلانا

 ةريغملا نب ديلولاو لهج ىب'اك نيكرشملا نيمرجملا رباكاو شيرق ءاسؤر مهم دارملاف مهناميال

 اقداص اناميا # اونما نيذلا نم  ايندلاىف # اوناكؤ» مهلاثماو لئا ونا اقلاو

 مدقتو مهريغو بابخو لالبو بيوصو رامعك مهث ارق نوثزهتسي ىا ©« نوكحضي
 نيك رسشملاب ىا #مب-# نينمؤملا ءارقف ىا «اوصاذاو 9 لصاوفلا ةاعارمل رورجملاو راخلا

 رمتساك ب هذوزاج ارورهو اىميم لاب اضيا سكعلازاج ناو: رهظالاوهو مسسأف معو

 ءابلاب ىدعيو ٠ ىسكب نتشذكب رملا رداصملا جاتىف لاق سوماقلاىف ام هيلع زاج هبو صو
 اورظنا نولوشو مهوسعيو مهنيعأب نوريشيو اضع مهضعب زمغإ ىا © نونصاغتس 8 ىلعو

 | ةرخ الا ىف هنوجرب امل تاقثملا نولمحتو تاذللا نوكرتيو مهسفنا نوبعتي ءالؤه ىلا

 زمغلا نم لعافت ضاغتلاو دمبلا لك ديعب هناو هب نيبال ءازلاو ثعبلا ماو تابوثملا نم

 | مدي ارركيدكي نضاغتلا جاتلافو اضيا بيعلا ىنعم نوكيو بجا1لاو نفجلاب ةراشالاوهو
 مهاحصاو مهني لها ىلا 5 مهلها ىلا © مهسلاحب نم # اوباقنا اذاو 8 ندرك تراشا

 لاح # اوبلقنا 8 عوجرلاو لوحتلاو فارصنالا بالقنالاو مهل ةمبانلا ةلاضلا ةلهجلا
 اوناك مهنا ىلا ةراشا هيفو مهنم ةيرخسلاو ءوسلاب مركذب نيذذلتم « نييكف » مل

 نوم را ىا « مهوأراذاو هب نماغتلاب ذئثيح نوفتكيو نيراملا نم ىأرع كلذ نولءشبال
 ىا © نولاضل ءالؤه نا © ريقحتلاب نينمؤملا ىلا نيريثم © اولق.و» اوناك امنا نينمؤملا
 ْ مهأابا نيد ل اولاقو ديك انلا قيرطب لالضلا ىلا مهريع نمو مهوأرنمم نيملسملا اوين

 يردسال تاو تكطببسي ملحلا ملا اوكرت اولاقوا ثداحلا نيدلا ىف اولخدو مدقلا

 لالضلا ىلا نيكلاسلا ءارقفلا نوبسني ءاملعلا ةلفَغ ضعب نا اك اذهو الوأ دوجو هل له
 هريغ ليلضتن مرثك أ هتوللطي مهناف ةسردملا لهانم كوالا لها ناك اذا اصوصخ نوذجلاو

 هدي دب أ رواوت 5 روذعم .٠ نامز دهاز ”ئا ىو قشعز ىتك ع نم

 اولاق واو نم لاح 6نيظفاحوط نيماسملا ىلع ىا 4 مهيلع » نومرجملا ىا # اولسرا امو وه
 نونميمو مهروما مهباعزوظفحم مهم نيلكوم هللا ةهج نم اول-راام“ مهنالاخلاو كلذ اولاق ىا

 عش ىف مهل عض ىاو مهسفنا حالصاب اورما اماو مهلالضو مسدشرب نودهشيو مهلامجا ىلع
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 نرسل قا اجول (رك 0 دروسا نماالاو يدل و رت جرتل رك ركاتعتستا] تسرك هلا
 نءاك ٍبوغرملا ىا سيفنلا ىثلاىف بلاغتلا سفانتلا لصاو ةءاطلاو ناءالا بوجوب انطاب
 هلصا ىوغبلا لاقو اهنزءل سفنلا نع هلصاو هب راب نأ ديرب نيصخشلا نه دحاو لك

 ه ريغ ىلع هب سفن و هسفنل دحا لك هديربو سانلا سوف هيلع صرح ىذلاسيفنلا ”هييلابؤت

 لاخ دا ريع نم مع قودللاو لخضافالاب هشقال سفنلا ةدهاجم هسفانملا تادرفملاىفو لخ ىا

 ناريطو هب بلقلا قلعت سفانتلا ةمالع هللا همحر ىرصملا نوالاوذ لاق هريع ىلع ررض

 فلسا ىلع ءاكيلاو ةدحولاب سنالاو سالا نم دعارتلاو ءركذ دنع ةكرحلاو هيلا ريمضلا

 ةاجانملل ضرعتلاو ركشلاو .خرفلاب منلا قلتو نمجزلا :مالكف تبدتلاو ركذلا عامس ةوالجو
 ضارتعا امهنبامو هلثم قيحرل ىرخا ةفص هءاتخ ىلع فطع # مينت نه هجا نمو و

 ةنج نم ىرحي اهنيعب نيعلا ماعوهو مينست ءامنم ىق.حرلا كلذ هب جزعام ىا هتسافنل ررقم

 نوكيفاردق ةنطاىف بارش مفرا اهنالاما هعفراذا همئس ردصموه ىذلا مينستلاب تيمس ندع

 ءاوهلاىف ىرخم امنا ىور ناكملا واع نم نوكيف قوفنم مهتأت اهنالاماو ةناكملا ولع نم
 ضرالا ىلع ةرطق هنم عقال ىت> ءاملا كفا ت'التما اذاف مهنناوأ ىف بصنتق ةمئستم
 ىنءأ ريدقتب ىا صاصتخالاو حدملا ىلع بصأ # انيع » ءاقتسالا ىلا نوجاتحمالف

 جزمو افرص اهءام نونرشي ىا ايناحوز ايوئعم ايرق هللابانجنم #4 نوبرقملاا برشي و
 مذستلا نا ىلا ةراشا هيفو نم ىنميوا ةدييص ءابلاف نيمنلا باها معو ةنلا لها رئاسا

 جاهبالاوه قيحرلاو ميركلا ههجو ىلا رظنلا ةذلو هتبحو هللا ةفرعموه ةيناحورلا ةنحلا ىف
 اينريغ تيحمب راربالا نم لضفا نوب رقملاف هتاقولخم ىلا رظنلاب ىرخاو هللا ىلا رظنلاب ةران
 ناشيا بارش دشاب بما ناشيا تبحم كاهناو تسفرص ناشي بارشدنا هتخيم
 دشاب جوز

 دنركيد ناشورفىدردوركيدناثونفاص ٠ مث ”ىدردىب مهاوخيم شيع ٍبارشام

 مهضعب لاقو

 تسبوت لاصو ارو ناهجود يىهزو ٠ تبون لاج فصو ىهر حيست
 تييباؤتا لاح "عَو» ؛كد_]حواتشقم |انارا تنادي دود" ر ذلووبك نع لدردنا

 ىنأواو نينوكر اخ تارودك زا صلاخ بارشن تئراشا قيحر هكمدروا قئاقللا رحردو
 الا ىناوالا كلتّنه برشإال تعا تحن كسموا ماتخ هك ابفصاو ايلوا بولق ىر مودم
 هلسيلو ٠ هرمع عاضنم ؛كبيلف هسفن ىلع ) هللا ىلا كواسلا قيرطىف نوقداصلا نولاطلا

 لاعفاو تافصب دشاب ج وزمن ري هكهيناذ تسحم بتارم ىالعا منستو ( موسالو بيصن اهم
 جزملا نم ةصلاخلا ةفرصلا ةبحملا رمح ىف ىراعلا لاق اك هنا للاب اهو هللاىف انف لها نابرقمو |

 ©  ملظلاو» بيبخلا ملظنع كادمف عب اهجرم تش ناف افرسصام كيلع ©

 ناسلا )
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 | ربخلا ىف ىونملا نم الاع نوكي نا و ربخ دعب اريخ نوكي نا زوجي و كن ارالا ىلع
 | نوكي نا زوجبف نورظني اما و ىلا لصاوف ةياعرل ميدقتلاو نورظن ىف لعافلا ىفوا
 زاهد نا لاو قطان طا ىالطلا وا رالم ىفا عازتلا نكانقا تلك واركتل نأ سه ل

 | ىلا نورظني ةبرقلا كن ارا ىلع و فورعملا ىلا نورظني ةفرعملا كلارا ىلع هللا همحر
 | دوجولا بتارم عييمج ىلا نورظتي ةيلاعلا تاماقملا ابر 'ناا ىلا*ةرابجعنا *هفاو“ وإلا

 ْ ثوكلاا لقا لاوحا ةعلاطم نع نوب و4 مهناف رابغالا فالخم ةعلاطملا نع ىش مهححمال
 | نورظن امش تافصلاو ءاممالا نه ةصوصخم ةضور تاحردلا لعأ نم نكللا “نا ىلا نمدو

 فاطقالا بطق وهو فارشالا فرشال الا لكلا ىلع فارشالا سيلو ىلعا و لاع مهف
 | هنو .ءامو متتلا ةحم ىا فاصوالا ىلاث وهو 0 معنلا ةرضن مههوجو ىف فرعت ©

 ةلادلا نئارقلا نم مههو>و ىف ىريام بي-ب ةم-لا لها مهنا .تفرع مهيار اذا ىا

 ريتخا اذه نف هفرتلا لهأ و ءابنغالا ءوجو ىف ىرب اك رادتتسالاو كحضلاك كلذ ىلع

 | لكل باطخلاو ايلاف تايلجلاب ةيؤرلاو ايلاف تارفخلاب قلعت ةفرعملا نا عم ىرت ىلع فرعت
 ثيحم ةحبلا ماكحا و ةمعألا ران! نم مهلام نأب ناذبالل باطخلا نم ظح هلزمع دحا
 لثم ”الءال:ت رظنلا ةذل ىن»ي هنع هللا ىضر رفعج لاو ئآر نود ”ىار ةيؤرب صتخمال

 مههوجو ىف فرعتمهضعب لاقو ممناطوا ىلا هللاةرإيز الم اوعجر اذا مههوجو ىف سمشلا

 ىلا ىدعتب ىتس و فاسوالا ثاالاودو # قيحر نم نوقسي  مهنع مموبحم ىضر
 ةيضءبت نم نال قيحر نم ىاثلاو لعافلا ماقم مئاقلا واولا انه لوال' و نيلوعف» ىلا

 هما اسا (نها نم لانتم؟قيخألا نطل ناك ابا ردع 11و" وااو كلر قش لك هاك

 الو هيف شغال صلاخ بارش نم ةجلا ىف نوقسي ىنعملاو اهااخ و را ىفاص قدحرلاو
 تارا ةةيكتلا "رقت 1و راقحا روك نع فاشت ضيا دسم قعاالاو عبطلا ههركيام

 لأ كاو رفف سئط وهو # كم © هبعبطي و مهام ىا « هماتخ موتخم # عادصلا

 هب متخام رارسا فشك ىف لاق نيطلا ناكم كلاب هباوك او هيناوا 1
 هسا تر ل متاحلا هيف عطني تطرا# كم

 سيفنلا 'ىشلاذا هتسافن لامكل ليثمهنا رهظالاو رارالا همتخ كش نأ ىلاذي هلوانت وا نات

 ىندف هرخاو هتئاح 'ىشلا ماتخ ليقو نيطلا ناكم كلسملا هب متئام ناكاذا امسال متخم
 دجووا كسملا ةحمأ رك ةحمآر دجو هيرش رخآ نم هاف عفراذا براشلا نا كلس» هماتخ
 كسسملا ةحن ار ابف دجوب هناف ايندلا ىف ةكسمملا ةيرشالاك هءاجوزمم هنوكل كسملا ةحمار
 قيحرلانإ هنع هلاىضو ءادردلا ىن/نعو برشلاب,ة:الملا نام لوا فأل ب رشلا ةعاشدنع
 هيف لخدا اينالا لها نم الجر نأولو مهرشرخا هب نومتخم ةضفلا لثم ضبا بارش
 نود ةصاخ قيحرلا «# كلذ ىفو © هحير بيط دجوالا حوروذ قبس مل اهجرخا 5

 لها نم م*ربغ لاوحا ىفال مهلاوحانء ركذ ايفوا ءانفلا عيرسلا ردكملا معلا نس

 ىاجم لمجىنعي هللا ةءاط ىلا ةرداملاب نوبعارلا بغريلف # نوسفانتملا سفانتيلف » 9



 هج لب 5 نوثالعلا ميزت

 باتِكْلاَنإ لع يل ةيويكملا لامحألا ىإ © رارالاباتك نا ف سجزردمي رجزو عدر

 ملعنويلعف راربالا لامعا عمل عماج ناوبد ىنا # نيبلع ىنا 8 ردقم ىلإ فاضم ردصم

 ىلع-عمح نم لوقنم نياقثلا ءاحلص و ةدكئالملا هتلمعام لكهيف نود ىذلا ريخلا ناوبدل

 ىف تاجردلا ىللاعا ىلا عاشرالا بيس هبال اما كلذ ىمس هيف ةغاابملل ولعلا نم لصق ىلع

 ايظعن و هلاع كنت نرمارائكلارو نكس ثدح ةعباسلا ءامسلا ىف عوف سم هيلا اها ةنهلا

 هناطاس نه هللا ءاشام ىلا اوهنا اذاف هنولقتسف د.علا لمعب دعصتل ةكم الملا نا ىور ,

 هولعجاف هلي صلخا هبا و هلق ىفام ىلع بقرلاااو ىدبع ىلع ةظفحلا مكنا مهلا يعول

 ىجواهللا ءاشام ىلا هباوهنلا اذاف هنوك زيف دبعلا لمعي دعصت اهنا و هلت رفغ دقف نيبلع ىف

 نيجسس ىف ءولعجاف هلمحىف صاخب مل هلاو هباق ىلع بيقرلا انأو ىديع ىلع ةظفحلا متثأ مهلا
 امو 0 ىلاعت هللا عالطاب الا ءايرلاو صالخالا ىلع نوءاطيال ةظفحلا نا ىلا ةراشا هفو

 وه ىا 4 موقرم ٍباتك # قالا ةيارد ةرئاد نع جراغ وه ىا # نويلعام كاردأ

 ميعني هزوف و هيحاص ةداعس ىلع لدن ةمالعب ماعموا فاكت الب ره ةباتكلا نعي روطه

 فاتك وعل درفملاب هلع ىح عملا نم الوقنم املع نودع ناكاملو ىسال كالمو ماد

 يوكل ةيماهفتسالا امل ةيريخلاب عفر و ىنب الو اخ عيدَح عج بارعاب برعا و موقرم

 «ءدهشي © داو هلسيلف هلاثما و ني رشمكممجا طفل ىلع درف» مسا لبقو عملا ةروصىف

 عايضلا نه هنوظف#م و هنورذحم ىا ةماركلا ةبرق هللا دنع 73 نوبرقملا »8 ةكئالملا

 هرضحعف برقم كله ءامس لك نم ءامسلا ىنرقه نه كالا ةعبس مه نمحرلا حتف ىفو

 هف امن نودهثيوا مو لك ىف اذه نوكيو هللا ءاشيام ىلا هبدعصل ىتح هعيشلي و

 دموي رول لاش نب يهاطظلا كرت 0 نيب ه.و داهشالا سوؤر ىلع ةماقلا مون

 اهظعت ةكئالملا رو_ضحم رابخالا نال نين ذئمون لي و ةلباقع نيقدصملل

 0 لاو هناكم هاوس حلصي ا دحاو 1 ةدايز عم كلذ ديف الالحاو

 110 نييلع ىف ةلضافلا مماكلمو ة ةيارونلا مهس وفن تاهو ؛ادندبلا لامعأ روص ند

 ىا موقرم باتك لاق مك ريخلا لها لامعا ناوند هنوكو هتجرد عافترا و ءولعف نيحسل

 لها لحلا كلذ رضحم ىناسنا رصنعوا ىواهس مرج نه. مهلامعا روصب ,ٍقر فيرش لح

 نرد رع اع ال ةادعشالا“ىا #« راربالا نا 8 ىناذلا ديحوتلا لها نم ةصاخلا هللا

 ىلع» هلوق اهلوا ةثالث رومأب معنلا كلذ ةيفي5 فصو مث # ميعن ىفا 8 سوفتلا تافص

 ةكيرالاقلطت داكي الو ٠ هتسارا ىاهتحرب ىنعي لاحملاىف ةرسالا ىلع ىا « كئارالا

 بابألاب نيزإ سورعلا تيب كيرحتلاب وهو ةلجإلاىف هوك دنعالا مهدنع ريرسلا ىلع

 ىلاو 75 زظانم بئاغر نم هيلا مهنيعا دما ٌؤاشام ئا « نورظني #8 روتسلاو ةرسالاو

 كانحرف و نامداش نازا ا زي د ىنعي ةما ركلاو ةيفلا ََنم هللا معالواام

 بحح#امو رانلاف نوبذعي مهما دعا ىلإ لذك نزع ياعين تيري رازرتاو كيم

 هلوق و ميمعتلل لوءنما فذحف اهقر ىا اهفوفش ومءاهفاطال كاردالا نع مهراضبا لاححلا

 ( ىلع )



 قمنا روس هج موو ©

 | ىلع لد طخساب اموق بح الل هللا همحر ىبفاشلا نعو ٠ دشاب هج نام نارد قرف سب

 نع نوبوححل هللا همحر ىراضنتالا هللا دبع مالسالا خيش لاق و ىضرلاب هنورب اموق نا

 | ارقاو دئلكو ساكن وذا ارئعلار دلل "للك نين معا هر وعلا" نان ومإلا فر
 هتؤر نع هر لا موه هديحولا نع امدلاىف مم م هللا ههمحر لضفلا نب نيسح

 | لحامل اىف ممولق ةوسفق معد نع مخ هللاهمحر لهم» لاقو هير نع بوحح ريع دح وملاف

 اوتو اودمزاف ةتعالا و يرقلا طاقتل اوكي 2 لزالا ىف ةواقشلا نم مهل قبس امو
 | دعب باحم ناباحم با: لا هللا هر ءاطع نا لاق و درطلاو دعلاىف ةياغلا وه .باححلاو

 مد اك برش مث بدؤي داعبالا باحم و ادبأ هيف بيرقتال دعيلا باح داعلا باح و
 | رونال مجولق لوب عاشمال نوبودحل دمت مر نع مما ىناشاقلا لاق و مالسلا هيلع

 عجر امل دمصوا قورولذ' الث» ى ريكلا ءاملك ىرطفلا لوالا ءافدلا ىلا اهدوع عانتما و

 نود هتيفيك تااحتسا نذسملا عاملا فالخم .رهوج ةلاحتسال ةدربملا ةيئاملا ةءبطلا ىلا

 ظ ةياالاو لوصولا نع عنملا بخحلا تادرفملافو با ذعلا ىف دولخلا !وةحتسا اذهلو هتعيبط
 | نم عني باححم ىا روسب مهب برضن هلوق ىلا ةراشالاب مهنع روسلا عنم ىلا ةراشا

 | هقاهكللا ةبحباضأ ةلاواتو ثلا علب لت رانلا قطر ةبذأ*و ارالا ترف! ةنطا دن لود

 | ءاهجوال الا كولملا ىلع نذؤيال هلال مهتاها و مب فافختسالل لبث هنع نيبوححم موك

 اما و ناهم و مظعم نيبام ىا ىهنا بوححم و بوجصص نيبام سانلاو ٠ اوبجر ةباهم
 | لاق ىلزتءم هنا ثبح نم همعز ىلع قيقحلا ىننملا ةدارا نكمي الذا ةبانك ال اليثك هلءج
 | وهمهلوق ىهاظ ناف فودكم وهو ىهاظلانع لودع اليثم ةيباالا لعج نيرساملا ضعب

 | نئا نع لّس امو ةناهالا بيس رك وهو هتنؤر نع عولمت هنأ ديف ريمالا نع بوح

 ناس هيدارملاف رك نع ناك نبا نعو هت را نع نوبوجحل هنع هللا ىضر سابع

 | ةلمح نم ةي الاف ةماركلاو ةمحرلا مظعم نع عونمم ةيؤرلا نع بوجحملا ناف ىنعملا لصاح
 « مهنا مث © هلاقلو هلام دوهش ىلع و هئاطع و هلاون لذب ىلع ىلاعت ّلدجلاف ةيؤرلا ةلدا

 | اهرح اورشابمو راثلا اولخاد ىا  محجلا اولاصل © هللا ةيؤر نع نيبوححم مهنوك عم

 محلا ىلص ناف ةيئرلا ىخارتل مث و ةفاضالاب هنونأ تفذح نولاص هلسصا لئاح ريغ نم

 نم ناك نا و باححلا ناف ةءاركلاو ةمحزلا نم نامرحخلاو ةناهالاو باحخلا نم دغأ

 نؤخاانلإلا نمدءاغلملا اذرع كل ىلا يدق ب طش ىو ان ايوب نا انا
 | اعون مهل « لاَ مث 9 ىحمال مك نيباذعلا لوصح ىسحلا باذعلا ىف نال باذعلا نم

 | ناعم لئاقلاال لوقلا ركذ دوصقملا نآل مهركذ ىوط اهنا و ةينابزلا ةهج نم اعيرق و

 هلوق هربخ ًادتبم وهو باذعلا « اذه  فوألا دتشي هيو لئاقلا لامحال اممعت هيف
 ةيارل همدشاو هوقوذف *# نونذكت 8 ةلوش قلعتم © هب » ايندلاف 4 متثك ىذلا »

 دعل هيلع انوناك اع عدر 0 الك وو ةريثك اماكحا نادك اوناك مهناف رصحلاال ةلصافلا

 ( رشاع 8 نايبلاحور 0(



 ه# ه١ © نوثالخلا ءزجلا

 بج ثيح هيف ةينامسجلا ةيناملظلا خوسرو ةيناسفنلا تائيهلا ءاليتساب سدقل' ملعو بلقلا
 قيقر بام أدصاا ناف أدصلا ؤ»و نبرلا نود ةمجعملاب نيفلاو ةيلكلاب ةيبوبرلا راونأ نع
 | باقلا نيب لئاملا فيشكلا باجحلاوه نيرلاو هعم ناميالا ءاةبا ىحتلارونو ةيفصتلاب لوزي
 عيبطي نا عبطلاو داقتعالا ةوص مه دوهشلا نع باحتحالا وه نيغلا اول ذهلو ناميالاو

 نيرلانم دشا عبطلا نا اك عبطلانم دشا لافقالا ليق هيلع لْفَش نا لافقالاو بلقلا ىلع

 نيرلاو اهعابط نءاه ريغو اهيهوجردكو اهفز وسرلاب اهباع ًادصراص ىأة ب الاىفىناشاقلا لاق

 لاق هنم هللاب ذوعن ةرفغملا باب قافناو باجحلا هدنع ققحت هخوسرو بنذلا ؟ ارتنم دح

 ةوسقلا نم نم ًاركذتو ظقيتنف ةلفنلا امامزامه؛ ةوسقلاو/نازلا هريس نسدق. ىتارادلا ناهلسوبأ

 رابكلا ضب لاقو مادالا كرف ةوسق كلذدعب دجو ناف مايصلا نامدا اهؤأآ ودو نيرلاو
 نولقلانا ثيد> وحن ىف ادصا!املع قلطا ناوادبا ًادصتالف هجواهلك ةلوّمصم ةاءرم بلقلا
 ًادصلا كلذي دارملا سيلف نانو ةوالتو هللا ركذ اهءالج ناو ديدحلا ًادصي ام أدصتل

 ناك بيسملاب ماعلا نع بارسالا ملعب لتفذاو قاعئاد هنكلو بلقلا هجوىلع علط ءاخط هنا

 ةيلجتم ةيهل الا ةرضحل اذا هيلا قحلا ىلحت نم اعئام بلتلا هجو ىلع ًأادص تلاريغب هقلعت |

 اولقوهلوقىف كلذ ىلع هللاهسدقر كلذريغو لفقلاو نكلو انظلا ريغلا لو نعربع اهريعلقو

 اًمنطغ نك ىف اهناال ةصاخ هيلا لوسرلا اهوعديام ةنك اىف ىهف هيلا وعدتامم ةنك اىف انسولق

 لزيجلادبا بولقلاف ايشرصبن ملف هيلا تيعدام كاردا نع تبمح هيلا ىدتام ريغب تقلعت املف
 ( ىءاجلا ىلوملا لاق ) ةيفاص ةلوصقع« ءالجلا ىلع ةروطفم |

 * 1 ارئاج ٌءديد هكوكي واب ٠ 0 تسود نس> راكنا كيم هيقف نيكسم

 نييذكملاىا # مهنا  نيرلا ىف عقوملا ىا نأآرلا بسكلا نع رجز و عدر © الك |
 ناقلعتم نيملاعلا برل سانلا موب ذا موب ىلا « ذئموب  هلوق و وهو 6 ممر نع »
 أدص تاذ مهولق ةءآ م تراص ةحيبقلا مماسكاب مهنال هنورب الف « نونوجحمل »» هلو
 مهناف نينمؤلا فالخم ىلحتلا رونا لحع قبب ملف مهبااوق ىلا اهنم اذدملا ةيلظإ ترسو
 رون ىرس و ةبففناص ةلوقصم مهولق اناا ترام يحل ماسك مهنال ىلاعت توري

 مهلاوقو مجولق ىف ىلحتاا رون ساكمنال نيدعتس» اوراصف مهلاوق ىلا اهنم ةوفصلاو ةلاقصلا

 نب كلام لثس ةيلكلاب ارادبا لب قابلا هجولا دوجوكتاهجلا عيمج نءاهوجو اوراصو

 ىت> هنالوال ىلحت نادبال ءورب لف ءؤادعا بج امل لاقف ةياالا ءذه نع هللا همحر سنا

 الاو ٍباطخلا لياد ةهج ن. ةءؤرلا ةلأس٠ ىلع ةي الا هذهب كلام مامالا جتحا ىنعي هور

 قاف نمسدو تتود نام رد[ ءاكبا ه5 كاذب و. ةياق صصخسلا قس مل لكلا بج ولف

 تسهاموم»ه تشب ىنوك رباع

 دشاب هحار تسودو نمشد نوح : داب هح نابزيم نديد ىف



 نيففطملا ةروس <« ماب ©

 | مرقم باتك مهلامعا هيف بوتدكلا لحلا كلذ ىا موقرم رب'ةك هلوةرسف كاذلو رشلا |

 | سائلا موش موي ىا « ذثءوب » مظع 5 ليو » مهرورشو مهلث ذر تاره موقد |
 ' ٍباتكللا كلذ ىطعأذا موب ىا مهضعب لاقو ضارتعا امهنب امو هب لطتم وهف نيملا برا

 تدشو باقعو باذع ىنعإ امد هر عءاج تدب هلك هن ىئشاكلا لاقو د نيبذكمال

 / نييذكمال ةماذ ةفص 6 نيدلا موس نوبذك نيذلا ف تار نابذكم صزور نارد تنمو |
 نظيالأ هلوق نم ماع نبدلا موب مميذك# نال ثيبخلا افلا نالف كلذ لعف كلوقك
 اوليقا نيذلا سوقنلا بابرا مه هنالاو قحلاب نوبذكملا ةراشالا لها ضعب لاق للا كئاوا ظ

 نف هنيد بسحب ىزاحي لكو مالسالا نيد وه ىذلا هنيدو قألا نع اوضرعأو ايندلا ىلع
 ةيؤرو ءازحلا نسح هؤازجف نيد هل نهو مظعلا للولاو ءازحلا ءوس ءؤازجف هل نيدال

 رظنلا دودح نع زواجتتم 4 دتعم لكالا هب بذكيامو فو قيدصتلاب كيلمف ميركلا هجولا .

 نب دياولاك ءددلل هتدهاشم عم ةءاعالا ىلع هللا ةردق رصقتسا ىت> ديلقتلا ف لاف رابتعالاو

 ةصقانلا تاوهشااىف كممنم ىا مثالا ريدك ملا ف ام و ثراحلا ن رضنلاو ةريغملا

 ىلعلدءا دتءالاف اهراكن ىلع هتلمحو ةيقانلا ةماتلا تاذللا نم اهءاروامع هتلغش ثيحم ةينافاا

 لامكلا تافذصب هفاصتاو مئاصلا ةدحو ناسنالا فرعي نا اهأ مك ىتلا ةيرظنلا ةوقلا لاها

 فرعي نا اهأك ىتلا ةيلمعلا ةوقلا لاهاىلع لد مثالاو اهوو ةردقلاو ةدارالاو ملعلا لثم

 طرف نء 46 لو كلذ ةقطانلا 46 اناا هيلع ىلتناذا 9 هب لمعلا لجال ربخلا ناسنالا

 نيلوالا تاياكح ىه ىا # نيلوالا ريطاسأ  هنع ديال ىذلا قحلا نع هضارعاو هلهج

 ةروطسا عم ىهو اءدق ترطس ىتلا تاياكحلا ىه نحرلا حتفىف لاق ةلطابلا مهرابخاو

 كلذ نع ى.ةءملل عدر # الك © هل ماظنال ىذلا ثيدحلا ىهو رسكلاب ةراطساو مضلاب

 لب ل لوقلاو ترنِكتلا عوم نع اعدر نوكي نأ زوحمو هف هل بيذكتو لطابلا لوقلا

 | اهيلع ةتكس عم ماللا راهظاب لب مصاع نع صفح ارق #* نورك اوناكام مهولق ىلع نار

 ىئاسكلاو ةزمح مهنءو ءارلاف ماللا ماغداب نوقابلا أرقو نار ”ىدتسو عطقلا نودي ةفزفخ

 عامجا نم صفح بره ن رسسفاا ضعب لاق ءازلا ةحتف نول. مصاع نع ركبونأو فاخو

 | دحا ماغداب وه لب هيف ةةكسال“ هناف بر لق هيلع دربو ىهتنا ماغدالا و ةمخفللا ءآرلا ىتلقث
 قارنم نون ىلع اذك و نار لب مال ىلع صفح تكس امنا هنا هجولاف رخ الاف نيبراقتملا

 فوذح دئاعلاو هلوصوءامو قارمو نارب ريصإ ثيح قرام ةءاايموربلا ةينثش «هابتشثا فوخ

 تالاقملا هذه لثم اهنأشىف لاق نا حصيام اننإيأ ىف سيل ىنملاو ةيلءافلا ىلع عفرلا اهلحتو

 تراص ىت> ىماعملاو رفكللا نه هنوبسسكي اوناكامابلع بلغو ممولق بكر لب ةلطابلا
 بنذااملكديعلانا مالسلا هيلع لاق اك قملا ةفرعم نيبو مني كلذ لاحف ةاءرملاىف ًادصلاك

 'ىشااواعي ادص نيرلاو اولاقام اولاق كلذلو هبلق دوسي ىت> ءآدوس ةتكت هباقف لصح الذ
 كيو كنار كبلغام لكو بلغ انوبرو اير هيلق ىلع هينذ نارو سندلاو عبطلاو ىبجلا

 نيب لئاحلا باجحلاوه نارلا تاشرحلاىفو هيف خسر مولا هيف نارو سومافلا فاك كيلعو



 ه## م0 2# نوثالثلا ءزجلا

 دحال عيضي النا ةيبرتلا ىضتقمنال فيعشلا مولظملا ىتح كرتيالو هنردق ةضقىف ارخسم |

 ريقح 'ىشب قلعتب ناك ناو فيفطتاا نا ىلا ةراشا تاديدشتلا هذه ىفو قوقحلا نم أبش

 اذه تحمل لخاد وهف موصو ةالصو ةاكز نء هللا قح صقن نم لك لبق ريبك فنذ هنكل
 موس موب هلوق ىلا غلب املف ةرولا هذه أرق هلا امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو ديعولا
 ةاكللا :ةيلع نم ادعبام اةءاازق نم عنتماو توصلا عقرب ىا احم وب نيملاعلا برل سانلا

 ىلاعت لاقام تءمسدق كنا ناورم نب كلملا دععل ىلاعا لاقو ءازجلاو باسحلا ةظحال.و

 كنظ اف ليلقلا ذى مظعلا ديعولا هيلع هجونادق ففطملا نا كلذب دارأو نيففطلا ىف

 فيفطتلا نم هيلع ا وناك امععدر أ الك نزوو للكلب نيماملالاوماذخأت تنأو كسفنس

 ذئنيح هنوكل الفاقح ىنمع ناك ناو هيلع فقولا نسحبف باسحلاو ثعبلا نع ةلفغلاو
 ىف« ردص» ٍباثكلاو مدرال ىللعت 4 نيجس ىفا راجفلا باتكنا  هدمب امب الصتم

 باتكل رع نيجسودك اتال ماللاو ةباتكلا نم هلاح ىلعوا سوبلملا ىنمي سابالاك بوتكملا
 لوقنم نيلقثلا نه ةقسفااو ةرفكلا لامعاو نيطابشلا لامعا نود .ريشلا ناوبد وه عاج

 ليعق هلصاو فيرعتلا وهو داو ببسالا هيف سيل هبال فرصت٠ وهو متاك فدو نم
 ملظم ناكم ىف ةعبا_لا ضرالا تحن ىلوق مك حورط» هنالوا نجاسلا ةغلابم نحسلا نم
 نوروحدملا نيظا.شلا هدهشتو مهنأشلا ريقحتو مهلالالذا هتيرذو سيلبا نكسموهو شحو

 ااطابفلا :بادككنا علا نوح الا“ ةقلاسأ لاجتتلاف 'نورقلا عجن“ ناززنالا تاك نانا
 نودملابا- كلا كلذىل مهلامعا ةباتك وا مهلامعا نم بتكيام ىا نوففطالا مهتامح نم نيذلا
 بوتكم ىرطفلا /مهدادعتسا باك ىنا ةيمحنلا تالبوأتلا فو نيروكذملا لامعا حئابق هيف

 ةحفص قرو ىلع ىرسيلا ديلا مله روجفااو ىتسفلا ىلع ةلوبجلا مهتءييط نيحس ناويدفف

 هما نطب ىف ىتش نه ىتشلاو هما نطب ىف دمسس نم ديعسلا مالسلا هيلع لاق اك مهنببج
 4 موق رم باتك دحا ةيارد هغاسال ثيححوه ىا.هىمال ليومت # نيحسام كارداامو هه

 ىلع لمح موقرم باثك هلوقو باتكلا محمعت وه ليقو ظلغلا طخلا  شرلا بغارلا لاق

 ةفدالب هيفام ىلع علطي هللا رظننم لك ثيحم ةباتكلا نيب روطموه ىا ىبتا نيهجولا

 لع لاقت ياككللا| كاَلَذ ىا.ةتلاغالنف 'الخال.هن) نوم ملعي ملعموا هجون' ناعماورظن

 ماقملانم دافتسيرسشلا ةءالع هنوكو رانلا باكا نم هنوكو هيحاص ةواقش ىلع ةلاد ةمالع

 نال ربخ وه لب نيحسل اريسفت سبيل موقيم باتك هلوق لافقلا لاقو ليوهتلا ماق» هنال
 عقو نيجام كارداامو هلوقو موقرم باتك هناو نيحس ىفا راجفلا باتْك نا ىنعملاو

 نيبكترملا لامجعا نم بتك ام ىا راخفلا باتك نا ىناشاقلا لاقو نيربخلا نيب اضرتع»
 نيحس ىفل لقعلاو عرشلا الع قفتملا ةلادعلا دح نع مهجو رخم اور نيذلا لثا ذرال

 فحالسلاك مهوطب ىلع نوفحزي ةملظم ةقيض سودحوف اهاها نؤحسم دوجولا نه ةينىمىف

 (رشلا)

 كرسمس اسس سس سس سوجسسسسو 1

 اكول هتوكل ىوقلا ملاظلا هيلع عنتع الف ةمرتلاو ةيكلاملاب راعثا تافصلا رئاس نيب نم |

 لها لامجا ناوند وهو اهتاكردو ةعبطلا بنتاص لفسا ىف دابا دال تراقملاو تانلاو



 نيفادا !ةووس هه م 2

 ءافيتسالا نه لابتك الاب مهكذل نيزاو'ا نود ليباكلابالا نزونو لاكيام نوذخأيال اوناك
 سخبلا نم مهلكشل اونزووا اولاك اواطعا اذاو /”ىلملاىف نولاتحمو نوم نعزي مهنال ةقرسلاو

 اًهاس روك ذملا ثيدحلا ىف ليكلا ىف فيفطتلا ىلع راصتقالا هديؤ.و ىهتنا اعيمح نيعونلاف

 مهلماعم ءوس نايبل مالكلا قاسم نال نيتروصلاىف نوزوملاو ليكملل ضرعتلا مدعو
 ةياالا ءذه ةقيقح هللاهحر نامعوبأ لق ىطعملاو ذوخأملا ةيصوصخىف ال ءاطعالاو ذخالاىف
 | ريشي ةيمجللا تاليوأتلا ىفو الخاذا ”ىسيو سانلا ةيؤرىلع ةدابعلا نسحب نه وه ىدنع
 | لابكم هللا نم نوفوتسي نذذلا ةمحرلاو ةقأرلا لاك نيلاطلا ةداعلاو ةعاطلا ىف نبرصقم لالا
 | نارسخلا وه كلذ نارسخلاو صقنلاب ةداعلاو ةعاطلا لابكم هنوليكي و ماعلاب مهقازرا

 هب تانوزوملاو لدعلا وه ىذلا قيقا نازبلاىف فيفطتلا ىلا ريشي ىناشاقلا لاقو نيبملا
 | سانلا ىلع نيلضفتم مهسفنا تالام اوربتعا اذا نيذلا مه نوففطملاو لامعالاو قالخالا ىه

 رثك | ةيملعلاو ةيملعلا لئاضفلا راهظاىف مهقوقح ىلع نوديزبو اهمنورثكي ىا نوفوتسي
 اهورقحتسا و اورسخلا مهنالاك ىلا ةبسنلاب سالا سالاك ا وربتعا اذاو اربكتو ايت مهلام
 اودمحبنا نوحي هلوقك سانلا ىلع لضفتلاةبىو مسفنا ةنوعرل نيلاحلاىف ةلادعلا اوعاري ملو
 اذا اهناف قيقا ديحوتلاىف ةرصاقلا سفنلا لاحىلا ةراشا هيف ريقفلا لوس ٠ اولعفب ملاع

 هلخدان ف هل لباقمالذا نازيملاىفلخديال هنا ىلع هيف اهروصقو اهناصقنل هرسخم حورلا هتطعا

 اهقح هنالحورلا نم هيفوتستىهفىمسرلا ديحوتلا اماو اضيا هسفن نأشو هنأ“ صقن د ةف نازيملاف

 انهو تبثم هيبنلا فرح دعبام نال هينتال ىلا ىع تسيلالأ هلوقف لئاهلا عينشلا فسصولا

 تفذحاذاو نوهمعي مهتركسفا مهنا الأوحم ىنعملا لتخيال تفذح اذا ةبيبنتلا الأ نال نم

 نوكينأ نوجو ةفانلاال لعا ةلخاد ةيزاكنالا: ةيماهفتسالا, ةزّمهلا لب ىمللا لثخ |ىذهالإ
 مظعو همظع ردق رداشال # مظع مويل نوثوعبم مهنا #8 نظلا ىلع ضيطحتلاو ضرعلل

 ناك ناو كلذ نظي ن« ناف ةلدرخلاو ةرذلا رادقم ىلع هيف نو.-احو لاوهالا نم هيفام

 هنقيتي نمي فيكف مئابقلا كيئاه لثءا ىلع رساجت.ال مهولاو كشلادح ىف افيعض انظ

 رك ةئا الث ةياور ىفو اماع نيعبرا ىلاعت هللا ىدب نيب نوموش مهنا ىور

 | ةيساحلاو ثعبلا ىماىف نظلا هلىفكيال نمؤملاف الاو فيفطتلا نع مذملا ىف ةغاايملل نظلاركذف

 | # نيملاعلا برل  ىنعأ رامضاب بوصنم 4 سانلا موب موب ظ مزاجلا داقتعالان م دبال لل
 | رهظيف نيملاءلا بر ةيساحلوا رخآ ”ىشلال كلذب همكحو ءرسما درجل ىا فاضملا ربدقتن

 ٍ ,مثداسجا ىلا مهحاورا نيملاعلا بر درل محروق نم نوموشوا مهتازاجمو مهفيفطت كانه

1 

 | نيرا ةر ءاحم ماقمي تيه ماة١زاىنفين وبطاخم من . دشابن ن>سه هزار سك هكدشاب تديه ماقهنا و

 نيملاءل'بر صيصختىفو ةبوتكم ةالصنم مهفارصنا ردقك تكملا نوكف نمؤملا قحىفاماو
 ل ا ص ا ا ب عطل سس ص اج م سل ب ع ع م سس صعمل أ
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 لايك انيس دهشأ يك نعو دابا ةمدملا لهاو نوب ةكم ك5 ناك نيمرحلاف

 لاقف رضنحا مرا ىلع لخد' هيأ رع نب كل د نعد , ةمانقلا مون جوا دو د

 مح 0 رح لاب اهدحا 500 امهم توعدؤ رخ 5 0 اهلل 3

 ليكرد كسه هكمدروا نيعبس لوصف ردو امظءالا ىلع ىمالا دادزبام لاقف ال للا تلأس

 دننوكو داش شت ازا 11 نايم هدروارد خزودرعش ارو' ادرف دنك تنايخ نزدو
 دزوسيمو دجتسم ارآ امهنزو امهلك

 دئاكر بخ تشيب و كزا هكدون ىزور ٠ 2 نزو و ليكب ىناتس سيبو ىهد غوت
 مذلا هب اوقحتسا ىذلا مهفيفطت ةيفيكل ةحراش نيففط.لل ةفعاك ةفص للا « نيذلا ه

 هوو ءا ريشلا مكحم مهليكم سانلا ند ىا #* سانلا ىلع اولاتك ١ اذا 8 ليولاب ءاعدلاو

 نع ةرايع ءافيتسالا « نوفوتسي 8 نازملاب ذخالا نازتالاك ليكلاب ذخالا لايتك الاو
 ا سلا نيمضتل ىلعإ ن“ ةلك ليدسو ارفاو ايفاو هنوذخأي ىا ىفاولاذخالا

 هنمضتت ئذلا طرسشلا زيح ىف ررضلا رابتعا ىلعال نكل مهب ريضم لايتكا هنا ىلا ةراشاللوا |

 ذخأ سيا ءافيتسالاب دارملا ناف باوجلا بجومب سمالا رسفن ىف لب ىنعملاب هلالخال اذا ةلك

 رسنتن هجو ىأب اودارأ امسح رفاولا ىناولا ذخالا درحم لب صقن ريغ نم انفاو قملا

 نوقرسيف هئلمىف لايتحالاو لايكملاكيرحنو ليكلا سيكب هنولعفب اوناكو للملا هوجو نم
 هلام هب ندومب ليكلا  مسونزو وا مهولاك اذاوإ» نيزاوملا ةنسلأو لياكملا ءاوفا نم

 ٠ دوش مولع. نوزوم رادق٠ ا نديح:س ةنزلاو نزولاو ٠ درك مولَمَم لليكمياز'دقس+ان

 سان ىارب دئباج ىع نوجو ةي-راقلاب هوحمو عيبا مهل اونزووا سانال اولك اذاو ىا
 تنزو رداصملا جانىف لاقاك لمفلا لصواو راجلا فذحف ٠ ارئاشبا قوقح دنحاس ىعايو

 ىهتنا ةياالا هنمو لغفلا لصوف تفذح مث ماللا لدالاو ىنمع نالفل تنزوو 'هرداءالف
 هءلصلا اذا عنج واو نال واولل ديك أتلا ىلع هعوف رمال ةلوعفملا ىلع لحلا بوصنم مه ظفاف

 فحصملا ف فاالابتكي ملذا ةياآلا هنمو كورصنىف اك فلالا هدعب بتلكلالا لاؤزملا اونض

 أ تنلالا هدعب بتكي ذئيحف دك أتلل اعقاو اعوفرم ريمضلا نوكي ؟نأبإ:فؤطلا ف عقو اذاو

 فذح ىلع رثك الاف ءاملا وهراشوحت اماو لوعفملا فالخم هلبق امم ءزاك سيل دك ْوملا نال

 تاق سايقلا نع جراخ فحصملا طخن تلق ناف اذه مسالاب عمجار آو لاصتالا'ةلقل. فلالا

 مم مهقوقح نوصقنب ىا « نورسخم ه هنع لدعي الف ا هتايثا هلاثماىف للسالا
 ىنعي هرسخاو نازتملا رسخ لاش ليدعتااو ةيوقللوه امنا نزولاو لكلا عضو نا

 لابتك الاىلع راصتقالاو زادخلالا ةروصىف نزولاو ىلكلاركذ لهاو ٠ تساكىودرك

 نينكمتم اوناوكي ل مهنأ ا اونزتاوا سانلا ىلع اولاتك اذا لقب 0 نأ ءافيةسالا ةزودقف

 )نمو

 تاس ومعجون تنل تتش اس 27-6 101 .٠ 1 ل >2 تل ج97 2ع 77-22 277 د م ع حصص دع مم جل حمس دم د عمم سعد

 سس



 | بوركم لك ةلك وه ناسك نبا لاقو مللالا باذملا وا كالهلاوا رشلا ةدش « ليو

 !رالمخإلا ةزكوس هن مدع 52

 | دالوالاو لاومالا مهعقتبال هبأو دموي سالا فءضب ىلاعت ربخا هريع اهف فرصتال

 ملكت نأ اذحخأ ردّشال هناو ةعاطلاو ربلاو نامالا مهعف لب ارئدلا فاك ءامفشلاو ناوعالاو

 | ةرخ الا ىف هناطلسرهظي ناكناو ةقبقحلا ف ةرخ الاو ايندلاىف هلرمالاذا ءىصاو هللانذابالا

 راومالا:نمزابش هلا لمعو انتينذلا قا كل هللانائربا تاوحسحلا نال ؛كاوذتحلا اىلا ةيلطتلاب
 هكراشبالو دحا هيف همحازباليلاعت هللكلملاو مالا نا هلرهظي ةمايقلا مون ناك اذاف ماوالاو

 | ٠ هوطسويلاعت هشطب مظعىلع هيبشو ةفلاخلا باحساو ىواعدلا بابرال ديدهت هبيفو ةروصولو
 ١ لك ددعيو ةنلح ريق لك ددعب رجالا نم هللا ءاطعا ترطفنا ءامسلا اذا أرق نه ثيدحطاىفو

 ةمايقلا مون هنأش هللا حلصاو ةنح هام ةرطق

 ةنس نم ري ارفص ن٠ نيرشعلاو ىناثل' ىف راطقالا كلام نوعب راطفنالا ةروس تمن
 فلاو ةئامو ةريثع عب لاو تقام 2 2

 م وأ ةكم م تب عض ةبآ نوب الثو ُثَس ندي ةروس ريسفلا

 هيلع ةنحلاو ءالبلا لوزتل بطاخلا قاقحتسا نع ةراسبع كل ليو كاوقف ةيلبلا ىف مقاو

 ةفاضالا مالب نرقف نزحلا ىا نالفا ىو هلصا ليقو هوحتو هاليواو لوق. نأ هلبجوملا

 قبسام ىلع ءامدلا مقوم ىف هعوقول ةركن ناك ناو ًاذتيم وهو . ىاو ةيسراعلابو افيفخم
 | ةي رافلابو نازمملاو لايكملاف سانلاقوةح نيسخاللا « نيففطملا 8 تالرملاىف هناس

 | ةنايخلاو صقنلاو نزولاو ليكلاىف سخيبلا فيفطتلا ناف ٠ نزوو لكرد اراك دنهاكرم

 | اهجنو ىلع ريق, تفيفط ”ىش, سام نالا كلذو الماك امان 'هقخا ىزتشملائطعبال نأبب اًنهتف
 ١ ىمس اذلو هنم عنمف رهظإ ريثكلا ذا امهساسخو نازولاو لايكلا ةءابد ةهح ىنه ةؤخلا

 | قفملاىدعلاقو هئافيت-او هتاغاىف هلل يك لا بيصن للق ليكلا فةطلافغب بغارلالاق اففظ»

 | تفيفظتلا :نورثكي اوناك مهءداع نم ناك ا سخبلا نال ريثكتلل ليعفتاا ءانب نا ىهاظلاو

 | اهلهاناكو ةنيدملا مدق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسد نا قرارا اهتا هنادل اق زكتتوا زوجو

 ديا شا مهملع اهأرقف جرخف تلزنف الك سانلا سممأ نم
 مهف ترهظ امو رقفلا مهفاشفالا هللا لزاام ريغب اومكح امو مهودع مهملع هللا طلسالا

 | اوعنمالو نينسلاب اوذخأو تابنلا اومنمالا لكلا اوففطالو توملا موفاشفالا ةشهافلا

 | مويلا ىلا اليك سانلاىفوا مهف ليكلا اونسحاو اهجومي اولمعف رطقلا مهنع سيحالا ةاكزلا
 طسقلاب نزولا ملا لاقف حجرا دقو نارفغزلا نزب لجرب م هنا هنع هللا ىضر ىلع نعو
 | لفلا نم بجاولا لصفو اهداتعيا ةيوستلاب الوا ءسما هن'اك تئشام كلذ دعب حجرا مث

 ظ مكابق ناك ن نم كله امه نيرما متيلو محاعالا رسشعم مكتا امهنع هللاوضر سابع نا نعو

 | نيفرفم اناكو اميمح نزولاو ليكلا نوممجم اوناك مهال محاعالا صخو نازيملاو لايكملا
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 لهجلا و ةيصعملاو ةلفغلا مج ىلاو لاصولاو روضحلاو دوهشلاو ةفرءملاو ةعاطلاو ركذلا

 ميحجلاباطو هن: ناك اذا معلا باط هللاهمحر صاوخلالاق قارفلاو ةيوسغلاو باجت>الاو

 ىوتثملا ىفو هي ناك اذا

 طابخلا مس دوبرك ارح تسه . طاش" ازا“ هش'دشاب اع مه

 هاحرمق دشاب هجراوا سا تنجح ٠ هاموج دشاب ىفسوب 5 اح نع

 ليق هناك اهايومت نع آشن لاؤ- ىلع ىنبم فاتسا وا محجل ةفص اما 6# اهنولصي ©

 هرشابو اهرح ىماق راثلا رفاكلا ىلص ليلخلا لاق اهرح نوساَس ليقف اف مهلاح ام

 ا ماقملازال ةرحفلا نيذكملاف ناك مالكلا نم قيسام نال هالي اع معنلا فصي ملو هيدس

 ءاينشالا نال: رازرشالا راخفلا لاح اهب. فشكتت نال رازإالا نيش تر كلوا ءاقم

 تسسبو 6 مهامو هب نويذكي اوناك ىذلا ءآ زا موب # نيديا موب هه اهدادضاب فرعت '
 نوريب و دنشاب ديواجورد ىنعي ناع ةفرط # نيبئاغب ف محلا نع ىا # اهنع وف راَغ
 اوناكامولبقو ةينغلا ماودىنال ةبيغلا فن ماود دارملاف اهنم نيج راخ معامو نادت ل كا

 ربقلا مالسلاهيلع ىلا لاق اهسح ,هروبقىف اهعومس نودحم اوناكلب ةلكلاب كلذ لبق !معنيشاف
 ىنأتب نم لكل باطخلا # كاردا امو 8 نارينلا رفح نم ةرفحوا ةنلا ضاير نم ةضور
 فضصولا بلطلامو © نيدلاموب  هلوق ربخ # ام 8 هربخ كارداو أدتبم امو ةياردلا هنم
 نبدلاموهام املاعو ايراد كلع> 0 ىا ىنعملاو مسالا حرش و ةقيقحلا بلطل هعضو ناك ناو

 فا اا بهن كميل قدالو اذن ل اهةلاز داب اه ا ةغلطنا و كويل ه4 وع بضع روق ىلا ١

 كارداام منوه اهفاعضاو اهقوف رهف هنوروصب ةرود ىا ىلع قلخلا ةيارد ةرئاد نع جراخ |
 برجعت عوجملاو فيوختلا ةدايزو ديك أتلل ةيترلاف قتال ةديفملا مث ريركت © نبدلا مونام |

 هتءاخفو هلوهل دك أت رامضالا عقومىف نيدلا موب راهظاو مويلا نأشل مخفتو نيبطاخملل
 هجورخ ناو هماه ارثا نيدلا موب نأشل لامحا نايب © أش هسفنل سفن كلمال موب © |

 ءاردالاب مركلا دعولاب رعشم مهن اردا ىفن ناف دعولا زاا قيرطب قلخلا مولع ةرئاد نع

 لكو هاردا دَقف كاردا امو ىلاعق هلوق نم نا ءرقلاىفام لك امهنع هللاوضر سابع نبا لاق
 هتك رحو فوذحم أدتيءربخ هلا ىلع عوفرم موبو هنع ىوط دقف كيردبامو هلوق نم هيفام
 سوفنلا نم سفنل سوفلا ن٠ سفنهيف كالىكالموب وه لبق هنأاك نكمتم ريغىلا هتفاضال حتملا
 هيلع هتلوشتو نبدلا مون سما مخفت دعب ىلق هن "اك ركذا رامضاب بوصنموا ءايشالانم أيش
 ةيكءلم سفن لك سفنىف لخدو وهام كيردي هباف لا كلمتال مون ركذا هتفرءمىلا مالسلا

 « سمالاو 5 ةرضملا عفد وا ةعفاملا بلج لبق نم ناكام لك'ىش ىفو ةينجو ةيرشبو |

 ضصاوالادجاو يمالاو هدحو # هلل 8 أش سفلل رسفن كلمتالذا موب ىا هي ذثموب قف هلك

 تاوطسس تحن نوروهقم مهلك قلخلاو عاطملا كلملا نأش نء ءاضقلاو مكحلا و ىمالا ناف
 ىلاقت هدب اهلك رشحلا لها روما ناف رومالا د»ءاو نوكي نأ زوجتو اهمكحو ةييوبرلا

 ك0

 ( فنرطيتل )



 لا هج م١ ©

 لئالجنء هللادنع هناو ءا زها سمال مخه ل ءاثلاب نيماكلا مظعل فو نيءرطملل فاعلو ا!

 بتكلابال مركلاب مهنسو ىف وه امنا مظنتلاف ماركلا ءالؤه هيف لمعتسي ثيح روعالا أ
 مهف#و ةظفحلا تناكول هنأف الوا اما نيبثالا روسو نيركتلا ضعب نءطو ظفحلاو |

 لوخد كلذو ارال صاخشاو لابج انترضحم نوكب نأ زال مهارئال نحتو انعم مهءالقاو
 ىرئالأ ةيؤرلا مزلتسيال محروضحف ةفيطللاءاسجالا لبق نم ةكئالملا نا هباوجو تالاهجلاىف
 اده نم نما اذكو هور هللاءاش نءاالا ممودإل اوناكو ةكئالملاب رد ىف نينمؤملادما هللانا

 قارال اقول كك مهنورتال ثيح نم هليبقو وه كاري للان قاوار لال كبل

 ةدئافلال ناكزا طضلاو ةباتكلا .ذ» نأيف اناث اماو ةفاطالا لها نم هريغ اذكف هتفاطلل

 لامتم هللا نال ديعلل نوكت نأ دمالف ةدئافل ناكناو كلذ نع لاعتم ىلاعت هللاو ثع وهف |
 مهلع اديدشتو سانلا ىلع ةحم نوكي نا كلذ ةيافو نايسنلا قرطت نعو ررضلاو مقنلانغ ٍْ

 هذه تارثاىلاهقحىف جاتحمال مظيالو روجمال هللانا ٍلع نه نال فيعض هذه نكل اهتماقاب

 هروعا 0 هللا نا هباوجو ماظلا ىلع لمح نا لامحال هعفتنال كلذ ملعي مل نمو ةجملا |
 جارخا ن» طالما تلو 3216 خيا ةقركل لج يلا هاجر: افاق رع هاعالولا

 ةيس ام رع نواقلا لا_هفا نأنف اثلاث اماو هوك عنماو ىصاغملا نع هلرحزا كلذ ناك

 هب مك-احم هوفختوا مكسفا ىفام اودن ناو ىلاعت هلوقل اهم بساحم اهنا عم اموتكي الف

 هللاهمحر ىلا زغلا مامالا لاق دقو صوصخلا ماعل'نم هي الانا نم صمام هءاوجو ةي الا هللا

 ىلع ةكئالملا عالطا سايق نا لاقملا اذه نء مهفو هللا نع ضرعم وهف ركذلا ىلا تفت

 نا ىلع ساللا نوؤه ربع المعو املع مهوؤش ناف مقتسم ريع سانلا عالطا ىلع ا ْ

 ىلاعت هللا عالطاب بويغلا ىلع علطيو رئامغاا فثكي دق هتربرسس سانلا نه حلصا نم

 تانسحلا نسحأو نسخاَو عيطملا و قداصلا ىنمي وهو حتفلاب رب عمج * نارادرب نامرفو

 حتف ىف لاق اك خو.شلل ةدارالا لهأ رو ةذتاسالل هذمالتلا ربو نيدلاولارب مث هللاالاهلاال

 عاطت_ساام بلج ىف سانلا ربو هايا هتعاطوف هيرربف امومج هرب درطا بق ىذلاوه نمحرلا

 معلوهو # معن ىلا 8 مهءانبا اورام مهءابا اورب ( ثيدحلا فو ) كلذ ريغو مهلريخلا نم

 "كس ناوكفماو نايوك غورد هةكق سردو «6 راحفلا ناو » مخفتلل نيونتلاو اهءاوثو ةنحلا ظ
 ليوهتلل نيونتلاو اهاذعو رانلا ىا ©« محج ىنل © ةنايدلا رتسس قش رودفلاو رجاف عج

 مسن ىلا ةراشا هيفو محجلا اماو مءالا اما ةياغلا أيوه هرجالا نوشكي اها نانن نائلتأعاو

 | هلع بقر هللا نا ملع اذا دبعلو مالا دنع ةجحلا مازلا ىف لدع دوهش راضحاو باتك
 ١ ةمايقلا مو داهشالا سوؤد ىلع ضرعتو ةفيحصلاىف !مواعكإلاو هلامعا نوظفحي ةكتالملاو

 | باغاذا ىتح كروعش نراغ مهروعش ناف ةظفحلا ةكئئالملا هعمسك كيلق هب رعشي ركذ لك

 | باقلا مادامو اضيا ةظفأا روعش نع باف ةيلكلاب روكذملاف كباهذب كروعش نع 2

 ' اورب نيذلا  راربالا نا 8 احور فخأو اممج فطلأ مه نيذلا ةكتالملاب كنظاف

 | ناراكوكيت هكىتسردبو ةيسرافلاب و ىصاعملا بانتجا و ضْنا رفلا ءا داب مهناعا ىف اوقدصو



 ه©#] ٠١ اة نو العلا ءزجلا

 / ماه ىلا لوصولاو ىلحتلاو ضيفلل ةدعتسمو ةلباقريغ ةيلزالا ةباصالا ةرطفلا نع ةجراغيو
 اهسفن نع اهلربخال نايسنلاو ةلفغلاو ةلاهخلا سندب ةسندم سندلا ملءىف قس لي سدقلا

 كاوا اهني نم اهلامث ىرتالو اهلامثنم اهني فرعتال مكباو مصاو ىمعأ نوكتو ارو
 ىا اع فقولاف عذر ةلك 4 الك هحور هللا حور همالك ىهنا لدضا م* لب مامنالك |

 ركشال ابجوم هنوك عم ىصاعملاو رفكلاىلا ةعيرذ هلعجو هللا مركب رارتغالانع اوعدترا

 ىدنوا>سلا هحج راك كيكر ىلع فقولاف اقح ىنمم هدعبام قيقحتل ديك ون لبقو ةعاطلاو
 داشرالا ىف لو © نيدلاب نوبذكت لب ه كبكر ىلع قلطملا فقولا ةمالع عضو ثيح
 نوعدترتال متأو ضارتعالا ق يرطب عدرلا دعب ىلبق هناك مالكلا املا قات ةلمح ىلع فطع

 دارب هناف اسأر ثعبلاو ءازولاب نوبذكت ثيح كلذ نم مظعاىلع نوئرتجم لب كلذ نع
 نم امه نذللا مال_سالا نيدب نوبذكت وا هللا ةفص ىف نايدلا هنمو ةأفاكملاو ءازجلا نبدلاب
 « نيظفاهل مكيلع ناو »© اباقعالو اباوثالو اباوجالو الاؤس نوقدصت الف هماكحا ةلج |

 دحاو لكل نا رابتعاب وا نيبطالا ةرثكرابتعاب نيظفاحلا عمحو نوبلكت لعاف نم لاح
 مكيلع نا لاحلاو ءا زحلاب نوب ذكتىا راهلاب نانئاو ىللاب نانثالاق اك ةكئالملا نم اعمج مهنم
 ميرك عج © امارك فه نانابهكت ةيسرافلابو مهلا“ال نيظفاح ةكئالملا انلبق نع نوفلكملا اهب
 نمحرلا حتف ىفو اناوح نوكيال ميركلاذا ةنامالا ءآ داب وا انتعاط ىف مربي انيدل ىا

 نوفقوتو تانسحلا دك هلا نوعراسي مارك لقو ماذملا ىن و ىذلا مركلاب مهفص و

 ضايرلاةرهزىفو اعم هنم ةبوتلاو بنذلا نويتكف بوتيو رفغتسي نا ءاجر تائيسلا بتك ىف
 نودهشيو هللا ىلع امنوضرعيو ءامسلا ىلا نودعصي ةنسح اوبتك اذا مهنال امارك مهامس

 راتس تنأ ىهلا نولوشو نوتكسيف ةئبسلاىف اماو ةنسح لمح انالف كدبع نا نولوشبو |
 تاطعتلا ىنعم اماو مهراتسا كتهنالاناف اننوحدميو كياتك مون لك نوأ ره مهو بورعلا

 © نوملعي © لامعالل « نييك » ريسافتلا ضعبىفاك ماقملا اذه مئاليالف سبع ةروس ىفاك
 اري نوطبضيو اريثكو البلق لاعفالا نم « نولعفتام ظ مكتع مهقارتفا مدعو مهروضحل

 دنعالا مكنوقراغالنيذلا نيبتاكلا ماركلا اومركأ (ثيدحلاىفو ) كلذب ازواجتل اريمطقو
 ًالملاو وهلانا ىلع لدبي نودلءي هلوق ىناعملا نيعىف لاق طئاغلاو ةبانجلا نيتلاخلا ىدحا

 نولعفتام هلوقو ىهتنا نوبت.كي لَه مل ثيح هلم رفغتسا ام اذكو بتكيال هيف ةعضالاهو
 ناكام نال حراوجلا لامفاب صوصخم ماع هنكل حراوجلا و بولقلا لاءفال اماه ناك ناو

 لوق سهاظ نم ناك اف نيهجو ىلع مهملع رارسالا فشكىفو هللاالا ه.لعيال تابيغملا نم

 مهنا لاَش ريمض نطاب نم ناكامو هةهجن ىلع هوبتكو هرهاطب هوملع حراوج ةكرح وا |

 ايسرخآ و اهلاص المع المح هنوتتكف ةثشييخ ة ار هحلاطلو ةببط ةحمار هحلاصل نودحم

 هنال ركذلاب لعفلا صخو مجراف قو فرخزلا ىتروسفف ماقملا اذه ناي ىمدقو ىهتسا
 أرق اذا ناك هلا ليضفلا نعو هيف جردااف لعفلا هب داربدق لوقلا .نالو لوقلانم رثك |
 ريشسو ةاصعال ديدشتو ليوهمتو راذنا اهفف نيلفاغلا ىلع ةبا نم اهدشا ام لاق هب الا ذه

 ( فلملو )
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 نينارشلاو :ةدزوالا: ىفبالو :اهلاكشا ىف الون ماظعلا..ىفال:هيغصن انين, تواغالا هلا ىتخ
 رخآ الانام ىف املا زاسم نيينالا دحا ىفام لكف اهم ةج .اخلاو اهف ةذفانلا باصعالاو

 ىه ىتلا ةهوركملا ةقلخلا نع كفرصف ىنعملا نوكيف هفرص ىا قيرطلا نع هلدع لاق و
 ميومت نسحا ىف ىلاعت لاق م قلخلا رئال ةقرافم ةنسح ةقلخ كقلخ و تاناوملا رئاسل

 ىنعملاب وهف هيف توات ريغ نه قلخلا بسانتم الدتعم كريص ىا د.دشتلاب كل. هف ”ىرق و

 لاق و نامبالاب.اهليدعت و ةفرعملاب ةقلخلا ةيوست هرس سدق ديلا لاق و ففخملا نه نوالا

 تاليوأتلاىفواهنم ”ىثل كرذسي ملو عما تانوكملا كلرخسف كدجوا هريس سدق نونااوذ
 ةاهاضملا مامت“و ةيرهظملا لاك كغ كن'اك هتروص ىلع قولخلا نا_دنالا اهأ اي ةيمجتلا

 ةيونمملا كتي و ةيروصلا كبش لمجف ميوقت نسحا ىف كاوسف ةروص نسحا ىف كقلخ
 هيلع لاق اك ةينايكلا و ةيهلالا تالامكلا عيمح لوبقل ةدعتسم و ةلدتعم و ةاوه ةميلس
 | ءاشام ةروص ىا ىف نه ةينابكلا منكلاو ةهلالا ملكلا ىا ملكسلا عماوج تينوا مالسلا

 دياعلاو ةدوسصا ةفص ءاشو ةركتلا ميمعتل ةديزض امو كيكرب قلعتم راجلا # كبكر

 ةروص ىا ىف كيكر ىنعملاو كلدعل نايب اهنال اهلبقام ىلع ةلما فطعي مل اماو فوذحي
 نسحلا ىف ةفاتخلا روصلا نموا ةئسملا ةيحعلا روصلا نم كو ةشدشم اهمضتناو اه ءاش

 ىفاك هيشلا قالخو تاقوالا ضعس هيشلاو ةثونالاو ةروك ذلاو رصقلاو لوطلاو حبقلاو
 ىا ىفاهروصو مدا نيبو امن بسن لك ها اهرضحأ محرلا ىف ترقت-ا اذا ةفطنل انا ثيدحلا

 ةيالولا ةروص ىلع هروص نف نيصاعااو نيعبطملا روص هللا همحر ىطساولا لو ءاش هبيش

 مهضعبو ةيفطللا ةيلامجلا ةروصلا ىلع مهضعيروص ى' ةوادعلا ةروص ىلع هروص نك سبل
 تاحأاللا باتكىف هرسس سدق ىدنس و ىخيش ةرضح لاق ةيرهقلا ةلالخلا ةروصلا ىلع

 ةروصدلاوةيحورلا ةروصلاو ةيملعلاةروصلالوانتن ةيكرتلاةروصلا كلتنا ىلاس حالهلتارقربلا
 هذه وهام !تاذلابدوصقملا نكل راوطالا ىف ةكرملاروصلا نم كلذ ربغو ةيمسحلاةروصااو ةيلاثملا

 ىسح ةيمسجلاو ةيلاثملاةروصلا فو ىنونعمو ىلقع ةيحورلاو ةيملعلاةروصلا ىف بيكرتلا و عبرالا
 تافصلاروهظ ةيحورلا ةروصلاىفو تاذلاروهظ ةيماعلا ةروصلا ىف بيكرنلا نهدارملاو ىحورو

 نم تاروهظلا هذهو راث' الا روهظ ةيمسجلا ةروصلا ىفولاعفالا روهظ ةبلاثلا ةروصلا ىفو
 ىه امنا اهؤأ رجاو تاءامجالانم عوجلا ةلزنعو تاسايقلانم مئاتنلا ةلزنم تاببكرتلا كلت
 ةلعافلا ةيهلالا ءامسالاوه بوجولا ماكحا نم دارملاو ناكمالا ماكحاو بوجولا ماكحا

 .ذه نم نكرتلاو ةزئاتتملا هلباقلا: ةينوكلا قئاقح اوه ناكمالا ماكحا نم دارملاوةرثؤملا

 ةعمت# اهضاوخو اهزاث ا روهظلا رهظم نوكيزلحم روهظلوه انا ناكةروص ىاىف ءآزجا
 تناك نا انهه ةيطاخملا ةيناسنالا ةأشنلاك عماجلا لحل كلذف ىعاتجالا روهظلا اذه دنعو

 نه .قحلاو ولملا بناج ىلا ةلئام ةيولع ةأشنلا كلت قوكت بوجؤلا:ماكتلا.هآ زجحالاةبلغلا
 سدقلا ملاءىلا لوسولاو ىلحتلاو ضيفال ةدعتسم ةلباق ةبهلالا ةيلصالا ةرطف ىلع ةيقاب نوكت
 قلاساو لفسلا بناجىلا ةلئام ةيلفس ةأشنلا كلت نوكت ناكمالا ماكحا ءازجال 'تناك ناو



 هش ممم اج ن الثا ءزجلا
 اه . د

 ومع و ناتطفعز مهر ارح نم . اوطشال هزم ىداد و دوخ

 تسل ومع ديما 7 اهاطخ سي .٠  تسردىزاسار 5001 لوب نوح

 اهنا و افلام كرب ىلمغ هللا همعر ؤاعم نت ىحم لاق و

 كلمفا ءوسيئم ىرازاق نع هنتر عوق لها ,ىال تالوش

 تالابسفا» درك . نودسفلا يرانا اي دقاق زد الاوحاو تلف

 لاقف ىبجم مل مل لاقف بابلاب وهو .هبجم ملق ا رام هلمالغل توص هلا هنع هللاىضر ىلعنعو
 تح ةراغلالا لهأ, ضعب لاق .و هلوقل نان :١ هقتعأف 'كبتتوقع ,نم ىمأ و كملحم ”ىفتا
 ٍباطخم فلاخلا بطاخم فك قفاوملا ةاساومو فلاخلا ديدهت هيف ىذلا باطخلا اذه نم

 قوسىف تيأر مهضعب لاق ةراشالا لها الا هفرعي الام زومرلا نم هيفف قفاوملا ةاساوم هيف
 ةزانج و ةرصملا قوس هللا الا هلاال تلقف عيشم مهعم سلو ةعبرا اهلم# ةزانج ةرصبلا

 اولاق هنع مهلأس هونفد الو اهلع تياصو اهتعبتف اهعيش”ال ىتادحا اهعيشيال ملسم لجر

 اوفرصلا مث ربقلا نم اسرق ةفقاو ةأرماىلا اوراسشأ و ةأرملا كلت اترتككا اعأأ و هفرعنام

 نأ دءال تلق و اه تقلعتف تفرصنا و تكمض مل وعدن ءامسلا ىلا اهدب ةأرملا تسفرف

 ةئالث ضرف هلعفالا ىداعملا نم ايش كرتي ملو ىبا تملا اذه نا تلاقف كتيدش ىربخت

 نورضحم الو ىتو# نوحرشب مهماف ىتومم ناربملا ىريخم مل تم اذا ىعأ اي ىل لاقف مايا
 ئدذو ىبصأ ىف هيعضو هللا لوسر دع هللا الا هلال ىقاخ ىلع ىتك ١ نكلو ىتزانج

 ىلا كيدب ىهفراف ىنتتفد اذاف هللا ىصع نم ءازج اذه ىلوق و تماذا ىدخ ىلع كلجر
 تمفر املف هبىفناصوأام عج تلمف تام املف هع ضراف هنع تيضر ىنا مهللا ىلوقو هللا

 بر ىلع تمدق دقف ىعأ اي ىفرصنا حيصف ناسلب وص تعمس توعد و ءامسلا ىلا ىدب |
 حرش ىف ىريشقلا مامالا هدروا هلام ارورمد تكض كلذلف ىنع ىضرف محر مرك
 لوقيف ءرتس و هفنك هلع عضيف نمؤملا ىتدي هللا نا ( ح.يحصلا ثيدحلا ىف, ) ءامسالا

 لام كلع هنا هن ىف ىأرو ةوندب هررق قع بر ىا مل لوقبف 35 فرمنأ |
 ةيوبرلل ةررقم ةينان ةفص © كقلخ ىذلا © مويلا كلرفغأ انآ و ايندلا ىف كيلع اهنرتس

 ىلع ردق نم نا ىلع ةهبنم مدعلا نم ريخ وهو دوجولا ءاطعا قلخلا نال مركسلل ةئيس
 لعج ىا « كاودف © ايش نكت مل نأ دعب كقلخىا ةداعا هيلعردق أدب هيلي امو قلخلا

 | قلخ ىتلا هتعفنم ام. وضع لك ىلع بترتيب ثيحم ىا اهعفانمل ةدعم ةميلس ةيوس كءاضعا
 عمسلاو رصبلل راصبالاو ناسلل ملكتلاو لج رال ىثملاو دءلل ششطيلاك اهلج ال وضعلا كلذ

 ملو تلدتعا ثيم ضعبب ءاضعالا كلت ضعب لدع # كلدعن © كلذ ريغ ىلا نذالل
 ١ وأ ىرخ الا نم لوطأ نينذالا را نيلجرلا وا نئديلا ىدحا نوكت نأ لثم توافتن

 ١ ضمبوأ دوا اهضعيو ضيبا ءاضعالا ضعبوا ىرخالا نم عسوا نينبعلا ىدحا نوكت
 ىواشتلا ىلع ةئإلا ءذه ىباج بكر ىلاعت هنا م رشنلا ءاملع لاق رقشأ هضعبو امحاف رعشلا

 ( يتح )
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 ديرب: ناتالا اهنأ ا هلوق هللا همر ىليبسلا مامالا لاق مهم ادحعاو لتاقلا ناك اذا اديز

 وا ةريغملا نب ديلولا ىف تلزأ ىلقو هريغل و هل حضي ماع ظقللا نكل و فلخ نب ةيما
 قاعي ملف هنم نكمت. ملف ةكم ءاحطب ىف مالسلا هيلع ىلا دصق ىحمل ' ةدلك نب دوسالا

 لوسر ءذخأف مالسلا هيلع هللا لوسر خوفاي ىلع برض ضايرلا ةرهز ىفو كلذ ىلع هللا
 كيذوأالىناف مركلا كنمو ءافملا ىنه نامالا نامالا دما هللاقف ضرال' ىلع هبرضو هللا

 عضوم ىف ةيماهفت سا ام « ميركلا كيرب كسغام » مالسلا هيلع هللا لوسر هكرتف ادبا
 كعدخ "يش ىا ىنعملاو خميبوتلاو ناجم سالا ىنعم ماهفتسالاو هربخ كغ و ءادسالا

 نوكس امو ىهاودلا نم كندي نيبام تملع دقو هباقع نم كنمأ و هنايصع ىلع كأرج:و
 هتهج نم روذحلا هنمأو هيلع ءأرج اذا نالش ءسغ لاَش اهلك كلامعا ةدهاشم نم ذئاح

 نوكي نأ حلصي امم سيل هنأب ناذيالل ىلاعت همرك ناونءل :“ضرعتلاو نومأم ريغ: هنا عم

 لضفت دق مرك كير ناف تُئشام لعفا-هللوش و ناطيشلا هبوغي امسح رارثغالا رادم

 بجوب امم وه لب ةلطاب ةينع و ميقع ساق ناف ةرخآ الا ىف هلثم لعفبس و ايندلاف كيلع
 كلمح ام ىلق هناك نايصعلاو رفكلانع بانتجالاو ةعاطلاو ناميالا ىلع لابقالاىف ةفلابملا

 هللاىلص هللا -لوسر لاق اذهل و ةيعادلا نع ةرجازلا تافصلاب فوصوملا كبر نايهع ىلع

 رهظف هناطيش هللاو ءرغ هللا همحر ىرصيلا نسحلا لاقو هلهج هسغ اهأرق امل ماس و هيلع

 هنايضعو هتفلاخم نم رذحلاو فوخلا ىضتم وه لب هب رارتغالا ىضتشال مركلا مرك نأ
 ىلاوملا نيب ةيوستلا اذك و مولظملا ىلا ةيسنلاب ارك هنوك ىفانب مللغلا لامها نا ثيح نم

 هللورهقلا ةفص هيلا منا اذا فيكس: طاوانجغالا ىغتْمال مركلا ضحم ناك اذاف ىداعملاو

 مل ”الا باذملاوه ىباذع ناو محرلا روفغلا انأ ىلا ىدابع ”ىع لاق اذلو ةلباقتملا ءامسالا

 نملاو ةريثكلا ميلا نم هلنكل هلهسي و رورفلا غوسي ارك هنوك ناك ىناشاقلا لاق

 نب ليضفلا لبق و هاا مركلا زيو# نم رثك ١ كلذ نم عنعام ةلءاكلا ةردقلاو ةميظعلا
 لاق لوقت 'اذام ميركلا كيري كوغام كللاق و ةمايقلا موب هللا كماقأ نا هللا همحر ضايع

 لاقف كامسلا نإا همظن و ةاخرملا كروتس ىتغ لوقأ

 كن هللا ىف لاو 59200007 قضت نا تذل ت0

 اكيواسم لوط هرتساو # هلاهما كير نه كغ

 سبل و رتسلاب رارتغالاىف اطقخلاب ىارتعالا ليبس ىلع ليضفلا لوق فاشكلا بحاص لاق

 | ميركتلا كرب لاق امنا مهتما نم توربو ةيوشحلا صاصق هه نظيو عامطلا هنظب اك راذتعاب

 ىنرض لوب ىتح ٍباوحلا هديع نقليل كلذ ريغ و مقتلاو راهقلاو رابجلا نم هتافص نود
 لاؤحأ ىلا ةبدنلاب فالتخالا لبس ام بابلا اذه نا قحلا ريتفلا لوس ٠ ميركلا مرك

 نظو نظاو بنذ و بنذ نيب قرف نم مو امهفبال نك ةراشالا مهط نم سيلف سانلا
 نيقلتلا ةهج نم هن ”اك ءامسالا: نيب نه مركلا مسالا داربا ةراشالا ها لاق اذا و
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 ١ بفلاختالو انوم جرخأو امارت بلق « ترثمإ رويقلا اذاو  اهلصأ ىلا هنازجا
 ' جان قو بلقلاك ىا اضيا جارختسالا ىنعكر ءازجم ع ةرثعنلا ناف تايداعلا,ىف ىجييسام

 | هكماكناو ةيسرافلاب مهضعب لاق اذاو ٠ يركز تدم اووعش حلا وداصملا

 ايكو تاومازا ىو ثانوفدمات دنئاروشب اراهكااش ىتعي دوسش ءدرك رزوربز اهروك

 يا هيرثحمو عاتملا ترثعي لام ىنعمو اًظفلرثحم ءريظنو ٠ دنوش هدنز ناكدممو ددرك ىهاظ

 0 ةرثعبملا ةءارب ةروسلليقو اهانتوم جارخابوهامنا اهالعأروبقلا لفسأ ل عجو هالعأ هلفسأ تلعج

 | امهيلا تمض ءار عم ثحبلاو ثعبلا نم نايك سم رثحيورثعب ىااهو نيقفانملارارسا تزئعيامنال
 هللا الا هلال لاق اذا لمسي و لله وحن ىسالاو ىعانرلا بكرت ىأر نم بغارلا لاقو

 دعبال اذه و اهفام ريثأ و اهمارت بلق يأ ريئاو ثعب نم بكم رثعي نا لوش هللا مسبو
 ناقلشتم“ ةعانتناا'طاّرتعا تم ناذه و يثأ و: عسب ' نعم نمت ةرثعنلا ناف+فوطااذه-ىف
 ذوفنب ضرالا هجو ىلءام لك برخم يك اوكلاو ءاملا بيرت دعب ىلاعت هتاف تايلفسلاب
 انطبو نطبلا رهظ اهماَه نأب ءانبلاك ىه ىتلا ضرالا سفن برخم مث ضعب ىف راحلا ضعب
 نال تانيعتلا نع اقلطم نيءتملا ةروريسص و تانئيعتلا روبق بارخ ىلا ةراشا هيف و رهظل

 ىوقلاو حاورالا نم اهفام جر اهءاف نادببالا روق ىلا و ةقلطملا قئاقحلا رومق تانيعتلا

 ةقباسلا ةروسلا ىف قبس امك ةرجافوا تناك ةرب سفن لك ىا « سفن تملع  توملاب
 اماق و امرامح عماسلا نهذإ نيبيل اهدارفا و سنجلا مسا انه سفن نمحرلا حتف ىفو

 ريخ لمع نء اهابح ىف « ثمدقام 9 ىلاعت هللا محر نم الا اهئاذ ةعفام نع اهفعض و
 لاق هدعب اهب لمعي ةئيدوا ةنسح ةنس نم ©« ترخأ و # مودعلا ظافلأ نمام ناف رش وأ
 نم صقتبال هنا الا عسا نه رجا لثم هلف عبتاف ىدهلا ىلا اد عادامبأ مالسلا هيلع

 صقنبال هنا الا هعبلا نم رازوا لثم هلف عبتاف ةلالضلا ىلا اعد عادامأ و ”ىث مهروجا
 تملع ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو ةعاط نم رخأ امو ةيصعم نم مدقاموا ”ىم مهرازوا نم

 لرخلاءانورتشلل اور هناا ةراجالا قييرطب لمفلا| قارة وقلار نم تجيرخأ تش دقامر سك

 تبرخوءاشالا هذه تعقو اذا ىا اذا باوج للا تملع هلوق ةينلا بسحم ةوقلا ىف تسا

 ال فحصلا ريشن دنع لب ثعبلا دنع هملعت اهنا ىلعال نكل للا سفن لك تملع ايندلا

 ءاهتنم و ىلوالا ةخفنلا ءأدبم دحاو نامز اهم دارملا نأ نم ةّفاسلا ةروسلا ىف تفرع
 اهزيح ىفام ليوهلل تررك امنا و اذا ةلك ددعت بسح ةددعتم ةئمزاال قئالخلا نيب لصنلا

 ملعلا اما و ةيساحلاو بتكلا ةءارق دنع لصحي ىذلا ىليصفتلا ملعلا دارملاف ىضاودلا ن
 ىر ىصاعلا ةداعسلا رانا ىرب عيطملا نال رشحلاو ثعبلا نامز لوا ىف لصحيف ا

 نع ةيانك كلذ عيمج م اعلا هيشاوح ىف خيشلا نبا لاق نمالا لوا ىف ةواقشلا ران

 «ناسنالااهمأاي ةعاطلاىف بيغرتلاو ةيصعملا نع رجزلا مالكلا نم دوصقملاو هيلع ةازاجلا
 تملع نيب ىا هلصفمو لمجملا نيب هعوقول رافبكلاب هل صو صضخ.الو ةاصنلا عنيرج ع

 اولتق نالف اوس لبق نف نيدلاب نوبذكت لب هلوق اما و كا راربالا نا نيبو معا سس
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 ربوكتلا ةروس ههي مهو 0

 هالدخمالا ىصعتالو اضف الا عيطتالو هتوهالا لمعتالو ةتثيثمف الا ءاشقالف كتافص

 ىلاعت قح ةسرافلابو هقيفوشالا كيلا ' قد اعف سلو كلامعأ نم رختش اذاكو كلقبياذاق

 وا تو ركم ىنكتو وا تيشمب 5 ىهاوأ#ل تسا هتخاس زجام اهذصو همهرد ارث

 لعف مادكيو ىراد هحونأ سب وا نالذخم ركم ىوشتن ىصاعو وا لضفي ركم ىربنامرفو

 تسيب جبه ارث دنا احو ىزان ى

 ود ا 50 .٠

 تروك سمشلا اذا ًارقلف نيع ىأر هن 'اك ةمايقلا موب 0 اظن نا زنط ند كيفما قو

 ليصفتلا ىلع ةلئاهلا هلا وهأ ناس اهف ناف تقشلا ءامسلا اذاو ترطفتا ءامسلا اذاو

 لئلا 0و عت ةلسروهش نم ريخلا رفص د هو نوعبر وكشاةروس اتم
 حجل ِ_-

 38 ةبا ةرشع عسن راطشالا ةروس ريفا

 4-5 ميحرلا ن نمرلا هللا مس 0-0

 ماعقلاب ءاهنلا ققشت منو ىلاغت ةلاوقك ةكنالللا لوزنل'تتشنا"ىا  ترظغ ا ءاتلا اذأ9»

 اها دوصقم ماظن ربغ ىلع اهققشت نمحرلا حتف ىفو برلا ةبيهل وا اليزنت ةكئالملا لزناو
 ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلا فو تروك سمشلا اذا باسعاك هنارعاو اهنش لوزنل قاقشلا وه
 اذا ىا ىناشاقلا لاتو اهتاصخشت تلازو اهناّديعت تعفنرا رارسالاو ٍبولقلاو حاورالا ءامس

 اذاو ِ توملاب اهلاوزو ىناتالا حورلا نع اهجارفناب ىتاويملا حورلا ءامم ترطقنا
 اذا 'ىل "لل" نفل اك ةقرفتم ء' ءادوس اهعضاوم نم تطقا_ست ىا ْ حا 20 وكلا

 فة-)اك ملاعلا اذهىف ءامسلا ناف تايولعلاب ناقاعتم ةعاسلا طارسشانه ناذهو كيلا عطقتا ١

 اذا! هلوف وه كلذؤ قتلا اانا" الوا" ذكيا ناد اذ كارم نار ساو« اكل لشرذلاو
 بك اوك راثملا ىلا ةراغا هبفؤ بكاوكلا راثتنا ءامسلا ٍبيرخم نم ملي مث تزطفنا ةاهنلا

 حورلا ءوض عطقنا اذا هباف ىعيبطلا توملاب !ماهذو ةنطابلاو ةرهاظلا رشعلا س'وحلا

 © ترحف راحلا اذاو9 ىدارالا توملاب اذكو اقلطم ساوهلا لطعت هنطابو نددلا هاظ نع

 تراصو امن اوتساو اهعدصتو ضرالا لزازت لولصحو عئاملا لاوزب ضعب ىلا اهضعب حتتف
 نيصلارحنو سراف رحنو مزاقاارحمو ناجرجرحمو ةيلاقصلا رحبو مورلا رحم ةعيسىهو راحبلا
 عبسلا نوضرالا هيلع ىذلا توهلا فوجىف رححلا كلذ بصيق ادحاو ارحب دنهلا رحو

 ةيوتسم ريصتف راحبلا ءالتما دعب ءاملا نم فشنت ضرالا نا ىورو رارسالا فشكىف اك
 لكلا لسا هلال طيحلا رجلا راجبلا ىف لخدو ىرصبلا نحلا دنع ريحستلا ىنعم وهو
 ىلا ةراشا هيفو اهعسوتلا اضيا راح اهناف ةبذعلا رامنالا اذكو قابلا عرفتي هنءذا

 تراصو ىدحالا ىئحتلاب ضعب ىف اهضءعإ ترخف ثبح بولقلاو رارسالاو حاورالا راح
 خزاربلا لاوزت ضعب ىف اهضعإ ترحف ثيح ةيرصنعاا ماسحالا راحم ىلاو.ادحاو ارحم
 عوجرو نديلا بارخ نع ةعئاملا ةيناويحلا حاورالا ىهو هلضأ 04 لك باهذ نع ةزحاحلا



| 
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 دنع باقلا دع نيل هنا ىلا ةراشا هيفو نيطابشلا هب تائتامو لاق ير وا ةايكتايإ

 ضعب لوس وهامو ءأ رتفالاو بذكلاب مهني ةيرسلا تاماهلالاو ةبيغلا بهاوللا نع رامخالا

 ءافلاو ناءرقلا ىماىف هنوكل_ب امف مهل كالظتسا « نوبهذت نبأف 8 ةيرشملا ىوقلا

 نلل لوقت م5 ”ىشىف نولوقب ام سيلو نيبم ىحو هلا روهظ نم اهلبقام ىلع اهدعبام 2

 ةداجلا كرتي نم لاح مهلاح ت تش بهذت نإأف حضاولا قيرطلا اذه اهروهظدعب ةداحلا كرت

 اراكئاو هل الالضتسا بهذي نأ هل لاش هناف كالسملا ريغ ىلا فسعتو قيرطلا مظعم وهو

 قيرط ىا اقح ايحو هنوك حوضو نه ىنذبالام ناءرقلا قحىف لوقب نمل ليقف هفسآىلع

 نام الطن نيا اهتانشسا#ةحنفاوو اهّْمقح ترهظ ىلا ةقرطلا ءذه نم نما ١ نوكلتت

 راتقيالا لال ؤوتعو لنا تقرع وتحلم نبأ ىلا ٌرادعتلا ءاقيلاوأ لاق نويهذتب بوصنم مهم

 0 سدق دينا لاقو نومؤت نبأ لبق هن'اكق نيمضتلا قيرط ىلا لب فذحلا ىلا

 قحلا قيرط نم نوبهذت نيأف ةيمجنلا تاليوأتلا فو اندنعالا ىث نم ناو انع نويهذي

 ةيفان نا هوه نا سوفنلا عارتا نوراتختو حورلاب ءادتقالا نوكرتتو لطالا قيرطولا

 لالا ظارللااو مهلريكذتو ةظعوم © نيملاعلل ركذالا © وهام ىا ناءرقلا ىلا ريمضلاو

 نوفلكملا املأ «مكتم ءاغ نا ريكذتلاو ظعولا ىلا نوجاتحلا مهماف لقعلا ةلالدب نجلاو

 نيب فلاختالو لكلا نم ضعبلا لدب راهلا ةداعاب نيملاعلا نه لدب وهو ةعاطلاو ناممالاب

 4 مق 2 نأ عبتلاز :اتعاب ىاثلاو تاذلاراششعاب لوالا نال عباتلا عرفلاو عوبتملا لصالا

 نيملاعلانم هلادباو باوصلا ةمزالمو قا ىرت ةماقتسالا ل ل

 صتخم هن أكف مهريغ نود ريكذتلاب نوعفتملا مه منال نيفلكملا عي لماش ركذ هنا عم

 تقوىف اهل ةعيتتسم ةئشم ةماقت_سالا ىا 0 نوؤاشتامو 2 مه ريع هب هب ظعوت 0

 مهم نأ ىلع لدب مكلم ءاسش نمل هلوق ىف باطخلا نا كلذو اهؤاشي نءإ تاقوالا ن

 4 ابأ نا ىورإ مهم اهؤاشي نا انه باطخلاف لي شا نمو ةماقتسالا ءاشي نم

 ناو انمقتسا انْمش نا انيلا ىمالا لاق مقتسي نأ مكنم .ا اش نمل ىلاعت هلوق عمس ال

هللا ءاشي نأالا » لا نؤاشتامو ىلاعت هلوق 5 ةيردقلا سأر وهو مةتسل ١ انك
 # 

 مكتالشم ناف ةماقت-الل ةعتتسملا ةثيشملا كلت هللاءاشي نأ تقوالاىا نامزلا عقوءردصملا ةماقا نم

 ثدحم نم اهلدب الف ةثداح ه هئيشم ةيرايتخالا ةئيشملا نال اهل هلا ة هئيشم نود اهعيتتسنال

 هزار فرقوم ةماقتسالا لعف نا رهظف اهداجما اهثدحم ءاشي 5 ىلع امودخ فقوتف

 فوقوملاو ةدارالا كلت هيطعب نأ هللاديرب نأىلع لوصحلا ةفوقوم ةدارالا ءذهو ةماقتسالا

 لوصحلا ة ةفاوقول ايفنو انويث دايعلا لاعفأف ”ىشل' كلذ ىلع فوقوم ”ىشلاىلع فوقوملا ىلع

 قازرالاب نيعمحأ مهب سمو قالا كلام < تماما برو ةنسلا لها هيلع اك هللا ةئيشم ىلع

 نوكيالو ديرت اهف بعتتف ديرأو ديرت مدآ نا ان ىمدقلا"ثيدحلا فو ةاحورلا ةينامسجلا |

 لعج نم هنا ءايبنالا ىلع هللا لزنأ امم هرم مكاو تأرق هلم نب بهو لاق ديرأام الا |

 عيب ىف كزجعأ ءرس سدق  ىلطساولا ركبونأ لاق رفك دقف هثيثملا ا
سْا6ُُُْْْ؟ُُْْْْْْلٌل970072جررا

 كسسسسسسسسررسْلس سلس 

 ( كنافص )



 رنوكتلا ةروص هه: مم وه

 مهمتشاملا و ارارف مهنه تيلول مهلع تءاطاول ىلاعت هلوق ىلا ىرت الأ عالطالاو ملعلا لاك
 امناو هلثم سانا ممال طقف مهماسجا ةيؤر نع سيل بعرلا نم هءالتما و هيلون ناف ابعر

 ىأر نيح ءارسالا لل ليربج ىلع ىثع ام ماعلا ن مهتبود نيح هيلع هللا هعلطأ امل وه
 هنأ اكفململا ىف ليريج لضف تملعف مالسلا هيلع لاق و هللا لوسر ىلع سغي ملو فرؤرلا

 ةلصالا هتروح ىلع ليربج ةيؤرب هدع ىمَع امل اضيا هسفن للضف ىلا راشا مالسلا هلع

 نيكملا ةيان ىف كاذ ذا هلال ليربج ىلع ىثغ اك فرفرلا ىأر نيح هيلع شغب مل امتاو
 روط ةياهن ىا نيملا قفالاب ءاردقل و ىناشاقلا لاق ملعا هللاو ةيامملاو ةياديلا نيب قرف و

 | حود لوسرلاب دارملا نا ىلع ىسدقةلا ثفانلا ءاقلا ناكم وهو حورلا ىلي ىذلا باقلا

 لبرج ىأد عا , ةتمجتلا يحيالن ءاتلانء ىف الق اود نانفالا عور ىف ثفالا سدقلا
 هللا لوسر ىا # وه امو ## ءانفلا دعي ءاقلا قفا دنع هير ةرضح حورلا

 « نينضب 8 بوغلا نم هريغ و هللا ىحولا نم هربخمام ىلع ىا #« بيغلا ىلع ©
 هدنعام نهاكلا مكب م همتكيالو هغلم ريغ هضعب ىوزيف ىحولاب لخخال ىا لي .ىءا

 معلا كاسما نا ىلا ةراشا هيفو هملعي الف هميلعت لاس رجب ىأ1 اها هل دج 12

 نينض وهف لخم ىا حتفلاب ةنانضو رسكلاب انض حتفلاب نضي ”ىثلاب نض نم لخم هلهأ نع
 ثيح ب رض باب رداصملاب ,ذهتىف قييبلا هركذ حصفا حتفلاو ةغارسكلابنضيو ل ى هب
 حرص ام لع بابنه ن ركف حصفأ حتفلاو نطي رباغلاو ٠ ندرك ىليي ةنانضلاو نضلا لاق

 نءاو ةزمحو مصاعو عفان ةءا زق وهو: نوتااي راكي يملا: تتلاه قمر عاصلاس موضعل هب

 الاو سانلا اهلوادتب ىلا فحاصملا ىا فحاصملا م.مجحىف وه كيذك رشنلاىف لاق سماع

 ىنعمب ليعف هنا ىلع نيلظب ”ئىرقو ءاظلاب هنع هللاوضر دوهسم نب هللادبع فحصمىف وهف

 ةظلا نم ىوهلا نع قطني هنا هيف مهوتبال هربخام ميمحىف ةقثا وه ىا مهتع ىا لوعفملا

 رافكل' نال ةءا رقلا هذه ةدعو:أ راتخا كلذ هيف تمون اذكب.ايالف تمهناو ةمهلا ىهو

 ىلعبال ءايلاب ىدعتب لخبلا نالو لخبلا ىقن نم ىلوأ ةمهنلا قنف هومهنا اماو هولي مل
 ا لودر ةناكورداجتلاب مونأو بسم قوت ءاظلاب هفاذيعر كحد وزن فاه كلا
 داضلا جرخم ناف ءاظلاو داتضلا ىجرخم ةفره- نم 'ىراقلل دبالو امهم ُأَرَش مالسلا هيلع
 ١ فرطنم ءاظلا جرخمو هراسيوا نادالا ني نم سارضالان م اهيليامو ناسللا ةفاح لصا نم

 لاق انلقرخ ال' ناكم نيفرحلا دحا ىلصملا عضو ناف لبق ناف ايلعلا اياكلا لوص'و ناسللا

 وهو هلالص دسفت نأ سايقناف سكعلا ىلعوا داضلا ناكم ءاظلاب ىنأ اذا ىناهربلا طبحلا ىف

 , ناف مجملا اسوصخ ةماعلا حيف ةرورضال داسفلا مدعب انذئاش. لاقو خاشملا ةءاه لوق

 , ءاظلاب أرقول ةسالخلا ىفو باوص ريغ اقرفف اوقرف ناو نيفرحلا نيب نوقرشال مهرثكا
 | حياشملا ةماه دنع اماو دمو ةفينح ىنأ دنع الص دست ءاظلا ناكم .داضلاب وا داضلا ناكم

 لوق ىا ©« ميجر زاطيش لوس وهامو © هتالص دسفال ةملس نيدو ىخلبللا عظم ىنأ اك

 مهلوقل ىقل وهو بهشلاب ىمرملا ىنعع هال مجرلاب هفيصون هيلع لد عمسلل ةفرتسملا ضعب

| 
 ا

 ( رشام "م نايبلا حود )
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 ”ارهخ مالسلا هيلع هلاوحا .لبصافتب مهمطاحاب ع ولتال ةبحاصملا ناونعل ضرعتلاو نولوقت اك |
 اوبرج دقو ةلواطتم ددم ىف مهرهظا ننب ناك هاف ةيلكلاب هلا هوبسن امع هتهازئب مهملع و

 ليش [ريج لضف ىلع هيلدتسا دقو قداصلا نيمالاب ءوبقلو هيف قئالخلا لكأ ءودجوف هلقع

 فرشلا لاك ىلع لدي اهنم ةدحاو لك لاصخ تسب ليربج فصو ثيح هللا لو_سرأ ىلع
 مظع توافت نيرك ذلا نيبو هنع نونملا ىنأ ىلع هللا لوسر رك ذ ىف رصتقا و نأشلا ةهاسو

 لزن ىذلا امأ اي مالسلا هيلع هقح ىف ةرذكلا لوق در دوصقمل اذا فيعض لالدتسالا اذه و
 هذه ليربج ف.صوت ىف نا ىلع امهنب ةنزاوملاو امهلئاضف دادعتال نونحل كنا رك ذلا هيلع

 وه تافصلا ءذه عم ليربج نا ثيح نء هيلا ةيسنلاب نيلسرملا ديس فرشل اناس تافصلا |

 نيب و هنيب ريفسلا نا تبث امدعب هتبب سم نء ىلعا ةينر ىأف هيلا ةلاسرلا غاري و ءديؤي ىذلا
 ىلع ةلالد لزْملا ةيقلل قوسم مالكلا ىتذملا ىدعس لاق و برقملا كلملا اذه لثم شرعلا ىذ

 كشالو مسقا الف هلوق ىف ةيبيسلا ءافلا هيلع لديام ىلع ةمبقلا لاوها نم هيف رك ذ ام قدص

 رصتقا كلذلف هياع لزتا نم فصو نود هيف غلوب كلنإف هب ىل الا فصو ىضتق كلذ نا
 ناءرةلاقئاقح نع روتسع ىا نونجمي دل حورلا نأ ىل' ةرأشا هيفو هوتيءام ىف ىلع هبف

 # ءاردقلو ةرازرمإ عيمج هلفوشكموهلب هدنعوو هدعوو هءئالطْقق هماكحاو هقئاقدو

 قفا 46 نيملا قفالاي لف اينجال ءر.هبأ ىناعملا نيع ىفو ليربج هللا لوسر ىأر دقل للاب و
 سمشلا علطمب ىأ ٠ نشور ةبسرافلاب هاظلا ىنعم مزاللا نابأ نه نيبملاو اهتيحان ءامسلا
 ناف نيبملاب هفصوب الالدتسا سء.شلا علطت ثيح انه قفالاب دارملاف قرشملا ةيحان نه ىلعالا

 ثيح نم كلذ ىف لخدم هل نوكي اا و اهروهظ و ءايشالا نيس ىف هللخدمال قفالا سفن

 اهعلطم ىلا ةنابالا دانسا و سمشلا وه نيبملا يك وكلاو ءايشالا نيس رين بك وكل اعلطم هنوك
 علاطملا نيب نم صخ مث هنم علاطلا ءايضا ةقرقحلا ىف نايبلا ناف ةلخطاىف اهأ «ةييس رابتعاب زاح
 عافترالا ةياغ ىف نوكت هنم سمشلا تعلط اذا ىذلا علطملا وهو اهنعفرا و علاطملا ىلعأ وكلم

 ليبق ناطرسلا سأر دنع سمشلا نوكتام دع كلذ و دادتمالاو لوطلا ةياف ىف راسملاو
 لامكلا ىلع نيبملل المج كلذ لمف اماو صاقتسالا ىلا راهلا هجونا و دسالا ج رب ىلا اهلوحم
 لك او متا راهظالاو نابيلا ناك لوطا رابللا ناك اك و ىلعأ و عفرا بك وكلا ناك الك هناف

 هللا هقلخ ىتلا ه«اروص ىف هل ىا ارتي نا ليريج لأس ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور
 ىف ءا رح لبج ىف كلذ و املع انأف هل نذاف ىلا كاذ امو كلذ ىلع ردقا ام لاقف اهنلع
 ةالنل ا ؤياهس زوجي رالا ىق ءالاتكر لكك قاف هلا الاف دقي هه! !لاويس وردا زف :ةثيلا لئرازوا

 هيلع ىشغف رضخالا دجريزلا نم حانج ةئاكس هلو برغملاب هلحانج.و قرمشملاب هلحانج
 ليقف ههجاو نع ناضل: حسم لعج.,و هسضن:ىلا همض و مدا: ىب ةروص .ىف ليربج لوحت
 ىف لبريج ىنءاج مالسلا هيلع لاقف مويلا كنم نسسحأ تثني ذنم كاتيأر ام هللا لوسرلا
 هنروض ىف مالسلا هيلع هريغ ,ايدبالا نم دحا ءازام اولاق هنسح نم اذه ىنقلعف ةيروص

 نم, وه امنا نابشغلا عوقو نا ماعا و ٠ مالسلا هيلع هصئاصخ نم وهف اهملع كج لا

 (ل5)



 زول < خوا -“

 قو ةمراةنال كوتور ةدغطو# اهو .هيوو' زكاذ هوما داناباع قازح لود ةلوطراا بكا لنا ؟ةرع
 !آ ”ىجحي هال ساثلا دنع اذك و ءدنع مظع زب نع هبر ىلع ىا مب ركب و ءاننالا ىلا هللا نع

 © ةوقىذ © ءادعالا رهشو نين وما ىلع تطعتبو ةيادهلاو ةفرعملا وهو اياطعلا لضفأب

 فعض الو هلزحعال هه فلكم ىلع ةردق ىذ ىا ىوقلا ديد_ث ىلاعت هلوقك ةديدش

 تايازقأ كفو. لاق اهران ١ نم ىشب. نريخأق كتوقا هللا نك ذ .ليرتلاكاقأ مالسلا هئلغاةنا قوز

 تاوصاوب لكلا حا ام ءامسأا لها عيش قد ىحانج مداوش دوسالا ءاملانو عبرالا طول موق

 ءامسأأ نم طبه هناو نيماج اوحبسأف وع ةدءاص حابس هنا هتوق نمو الق مْ ةكيدلا

 حاط ضيرنالا:هللاَه :اناطتش. نا"ئأرا.هناأ وأ كف راغلا نم عرسا ىف دعصي و ضرالا ىلا
 اذك و دنهلا ىصقأ ىلا ةكم نم اهب عقو ةقيفر ةعفد هعفدف ىنلل ضرعتب نا دصق ءاينالا
 ىدقأ ىلا ءاقلأ ةدحاو ةخفشأ هخفنف ةسدقملا ضرالا ضعب ىلع مالسلا هلع ىسع ملكي هار

 رخآ ىلا ىلطا لوا نم ا لالخالا كرتو هللا ةءاط ءادا ىف ةوَقلا دارملا لبقو دنهلا لبج

 ىف ةنئاكلا قئاقحلا م. ىلع ةنطلس وذ هناف حورلا ةف_ص ىلا ةراشا هيفو فيلكتلا نامز

 ةياغب رابخا شرعلا ىذ داربا ىفو ىبلاعت هللا ىا © شرعلا ىذدنع 8 ةينانالا ةكلمملا

 ماركا ةيدنع دنع ةعفر ةناكم ىذ ي نيم © هلوق ىف هدعبال فرظ دنعو بواقلاىف هاك

 ناف مهولق ةرسكنملا دنع انا هوحن و اهلاثما نع لاعتم ىلاعآ هناف ناكم ةيدنعال فيرست و
 هلوق ىف هسفن ىلان هلمج ىلاعت هلا هتبئم و هللا دنع هتناكم نمو مارك الاو برقلا هدازملا

 ريس دنع ناطللا مزال نم ةلزيم نإف ةيداع ةلزنم مظع هلف ليربج و هالوم وه هللا ناف

 نيبرقملا ةكئالملا نيب اهف # عاطم © هوحن و ءوضولا دنع همزالي نم ةبتم ند كلملا
 | ن٠ و نحرلا حتف ىف لآ هللا دنع هتلزمم مهماعل هيأر ىلا نوعجري و هرمأ نع نورد
 ةعاط و ملس و هيلع هللا ىلص هللا لورا هلوَش جارعملا ةليل ءامسلا باوبأ اوحتف مهما مهتعاط
 ضرالا لها ىلع ةطيرف مالسلا هيلع دع ةعاط نا مك تاومسلا لها ىلع ةضيرف ليربج

 ىلع ه# نيما مث ه8 ٍباقلاو رسلا ىلا ةيسنلاب ىوقلا نيب امف خطا وار نا ىلا ةراشا هفو

 كانه عاطم ىا هلبق امل ناكم فرظ هاثلا و .لا نم هللا همصع دق ىحولا

 نوكيف ءايسالا ىلا هنالابر و هيحو ىلع هللا دنع نمتؤم ىا هدعب ا1 لبق و تاومسلا ىف ىا
 | فاصوالارئاس ىلع اهل اليصفنو ةنامالا فصول اهظعت ءاثلا مشب مث ”ىرقو هللا دنع ىلا ةراشا
 وهو مظعا و لضفا وهام ىلا ةاضافلا هتافص نه قرتلا قيرط ىلع ىترلا ىخارتلل نوكيف

 توق بحاص وا سي مالسلا هيلع دشاب د رك لوسر رك ا و ( ىف.ماكلا لاق ) ةنامالا

 | اذل و ةوعدلا باحتسم ىنءعي ٠ عاطهو تشاكم و ردق ديوادخ ىادخ كيدزن و تعاط

 ىنعي نيما و كءاطا هتعطأول مع اي تنأ و هللاقف دخت اي كير كعوطاام بلاط ونأ هم هللاق

 دحا لك ىلع ىحورثا ضيفلا ةضافا ىف نيمأ حورلا نا ىلا ةراشا هيفو ٠ بيغ رارسا رب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر وهو ةكم لها اي # مكبحاص امو 8 ىرطفلا هدادءّتسا بسم

 «نونحعؤه مسقلا باوج اضيااذهو نمحرلاحتف ىف لاق اذلو مسقلا باوج ىلع باع ملسو



 هي ا هج نوبالثلا ءزملا

 باقلا رهظم, رمقلاو . حورلا .نهظم :سمشلاو: سلا .ساوبكللا ىهاظم :لحزو .مارهو

 نوكي#حيصلالابقا نال همالظ ريدا ىا « سعسع اذا ل سنخلا ىلع فطع « لبالاو »

 ريس نا. بسانملا ناك ليالا رابداب الصتم حبصلا عولط ناك امل طيسولا ىف لاق اك ىلبللا رابداب
 هاف لبقأ وا ىهتنا دوجولا ىف بقاعتلا بسح ىلع ركذلاى ف بقاعتلا نوكيل رب داب سعسع

 هنيرقعم ةلباقملا ةاعارإ بسنا ىنعملا اذهو ىلالا ًادي«ىف كلذو عسعيي كلذك دادضالا نم

 سفقنلو داك عولط ىتعي دنز مد ءاكنا © سقتناذا  اضيا هلع فطع « حبصلاو »©
 هللا مقا لالا مضوم ىف اهدعلامو اذاو مسقلا ىنعم اذاىف لماعلاو ٠ تسعولط ًاديموا

 نسف لمح قرشاو ءايتخا كك جام اذا حيبصلا سفن لاش اًنيدضم عييصلابو اريدم للاللاب

 ةريغلا ىهر ىلبللا ةعسع هعم لاز ثيحم هئوض تحن هطا_سبناو هعولط نع ةرابع حبصلا

 هيلع هيوم هنع جرفيو بلقلا حور صوصخم مير لصالا ىف سفنلاو ءرخا ىف ةلصاحلا

 ليشام هيش بركلا جري امم ىا ( ن>رلاسفن نم اهناف ععرلا اويسنال ) ثيدحلاىفو

 مسا قلطاف سفنلاب ملا صوصخلا عرلا كلذب مينلاو حورلا نه حبصلا لابقاب

 لابقا نع كلذ هس. ىنك مث كلذ .اسفتما حصلا .لعجف ةراعتشا ةيلعاسفنلا
 ةعرفتم ةباتك وهف هل مزال روكذملا ىتعملاب سفنتملا نال هتربغ ةءاضاو هعولطو حبصمللا

 باهذ ءادّساب ربدا اذا تيملا دسجلا ةملظ لل ىا ليالاو ىناشاقلا لاق ةراعتسالا ىلع

 عولطروت 5 ىا حبصلاو هيلع هسوش رون عولطو هحورلا قلعت دنع ةايحلا رون هتماظ

 ةعببطلا ليل ىلا ريشي ةيمجناا تالي ءأنلاىفو ةايحلا ةدافاب نديلاىف رشثتنا اذا سمشلا كلت
 ىلا و ةعبطلا رانا تافلاخم و ةعيرشلا ماكحا عايناب ةيرششبلا بيغ مالظ نع ةعشعشتملا

 مظعا وهو ةقيقحلا موسر و ةّقررطلا بادا رهظاو فشك اذا ةيناحورلا ران حبم
 نا ءرقلا ىأ هنيلعال 0 هلرحي مل ناو تا ءرقلل ريعدلا 05 د ناممالا لضفاو ماسقالا

 ءايشالا هذه. مسقلا هجو مسقلا باوج وهو ةلئاهلا ىصاودلا نم ركذ امب قطانلا مركلا

 ناءرقلا نا اع ماسقالا رس ريتفلا لوَش ٠ ةردقلا لالجو ةمكاللا لاك روهظ اهف نا

 وه ىذلا حورلا ىلع و ر هلا ةلزنع وه ىذلا ىناروتلا بلقلا ىلعالا دري الف هلام رون
 ةلزنت ىه ىتلا ةيناحورلا ىوقتلا ىلعو سمشلا ةلزتع وه ىذلا حورلا ىلع و رمقلا ةلزنع

 ةع.طلاراب | لاوزبالا ىانتالا دوحولا ىف رهظتال راونالا هذه و ةئنضملا تاواستلا رئاغ

 دوجولا ىلل ىف ءاوق و حورلا راونا تقر! اذاف حورلاو بلقلا راثا روهظ و سفنلاو

 مالسلا هيلع ليربج وه # ميرك لوسر لوقل # مالقلا لاز و دوجولا ىفام عسيمج ءاضا

 ناك نا و مالسلا هيلع ىلا لوق هلا هب دارأ هنا زوم الو ىلوسلا لاق هللا ةهج نه هلاق

 رافكلاةلاقل بيذكتلاو درلا ضرءم ىف تلزن بالا نال اميرك الوسر ماللاهيلع ىنلا

 ميرك لوسر لوقل هنا ىلاعت هللا لاقف هلوق وهو هلوش مالسلا هبلع ادمم نا اولاق نيذلا |
 ليربج ىلا فيضا هن كل هللا لوق ةقيقحلاىف وهو هبحو نيءأ وه ىذلا ليربج ىلا هفاضأف

 ( ىلع )

 لدبي و لاصبالاو لا زالاىف ةرهاظلا ةيسيسلا راشعاب هيلا هذائاف هللاددع نم هءاح هنآل



 ريوكلا ةروس هج "1 2
 0 37-739323 ص تت

 قب دق لجاو هيف عئاص هللام ىردلال ىغم دق رمح نيتفاخم نيب نمؤنلا ديعلا ثيدحلا ىفو

 ةسيشلا نهو ها ذل ءامد نمو هسشن نم هسفنل دعلا دوزتملف هيف ضاق هللام ىردال

 ةجلا الا ايندلا دعبامو بتعتسم نم توملا دعإام هللاوف تاءملا لبق ةايلانءو. ربكلا لبق
 تدهتجاو تملعام نا تنهاو هم لك تملع ةباالا هاريس سدق ىطساولا لاقو رانلاو

 | باخو كله هلاهعا ءازجم نرق نهو امن لضفلا علم مركا نم ناو دهشملا كلذل حاصيإال

 قانا نال: نارخاواتتلادقاطؤ از الماعاللا قو وح | ةرتش ١ تقلع انغاب نأ ءزقلا "ناهز فاو
 تمدقام ركذتتف ايدلا ىف تناك روقلاو ترثعب روبقلا اذاو هلوش لصتم ةروسلا هذه

 هلرخلا ىلا: اهلؤأ نمل هزوعلا الطوابع هتضالا ةئاعا جمع لفتت كاش موك ظنا
 مالا سيل ىا قباس مالكلدروا ةلصال # مقا الف # باوجو مسقو وما 1

 مسقا لاقف أدتبا مث ريطاسأوا رمش وا رحس ناءرقلا نانم ةرفكلا اا نومزتاك

 لخد باب نم اسونخ موقلانع لجرلا سنخ ن* رخأتملا وهو سناخ عم  سنخلاب ف

 ىلع هموطرخ عضي هبال ناطيشلا سانخلاو فا ىلا عوجرلا سونخلا لصاو رخأت اذا
 مجاورلا يكاوكلاب مسقا ىنعملاو ةسوسولاىلا داع لفغ اذاو سنخ هللاركذ اذاف دبعلا بلق

 ىحسيو لخزو اضيا مار ىحيو رسكلاب خعرملا ىعو ةسملا ىراردلان م نيرينلاادعام ىهو

 ىمسيوو ىرتشملا و اضيا ذيهانا ىمستو ةرهزلاو اضيا بتاكلا ىمبو دراطعو اضيا ناوك

 مهضعب اهمظنو اهضخا نلف ةمخلاريغ ةرجلا ماش مجم نءامو اضيا سيجرو. سوار

 لاقف نيريللا و

 للخ كاك راش ناشنازإ ه6 ب ١ تلر ىذه كنا ا تل

 ىتاثلا ىف هيليامو لوالاىف رمقلاف كلف ىف ىرجم اهنم لك ةرالا ةميدلا بكاوكلاىهو
 سنكلاو ةرئاس ىنعم ةيراج عم ىراوجلا # سنكلا ىراوجلا 8 بيئرتلا ىلع اذكهو
 اهكالفا ىف ىرجن !منال ا.م سنخلا تفصو هيرتتملا ساننكلاىف لخادلا وهو سناك عمج

 سدشلاءوض تح ىف ىتح عجزتو رمقلاو سمشلا عم ىهاوظلا لها هيلعام ىلع ارتقوا

 ناطيتيكي قفا نا نم لام ائآ#و توعيه وانمخال إي عكا والك و ع ئلاوأنأللا جوبا

 اهراتتسا مضوم ىا اهسانك ىف اهراتتساو اهارجب ىف اهسونخل ىاعملا نيع ىف لاق ىنعملا اذه

 ىذلا هتيم وهو هسانك لخد اذا ساج بابنه شحولا سنك نه ىهتنا ءاظلا سنكت اك هبف
 سنكتو نويعلا نع بيغتف راهنلاب سنت بكاوكلا عبجج ىلقو رحشلا ناصغا نم هذخت

 ساوحلا ىلا ريشي ةءمجتلا تاليوأتلا ىفو امساك ف سحولاك اهنكاما ىف علطت ىا ىلِلاب
 بسحم ءافتخالاب اهجورب ىلا عجاورا باقلارقو حورلا س.ش عم ةرارسلا ةنطابلا 2

 )أ فاعلا راو دخلا ةسخا ىراردلاو نماع اههبعشا ةلغل لقلارقو حورلا سمش عاعش



 «#ي ١4١ 8# نوثالثلا ءزجلا

 6 رتل لاكن ازديعيلو حرفا مهلا دالك محابس لق يلمع هعا حاج ١
 اذك مهتنامأف عبرلا مهتءاجذا كلذك مهائيبف ايلعلا ةعياسلا ءاهسلا ىلاو ىلفسلا ةعباسلا 0
 فذح ىلع هترضحا ام سوفتلا نم سفن لك تماع ىا *«# ترضحا ام سفن تملعو ملاعملايف |

 سفن لك دج موب. ىلاعت هلوق ىف هب حرص اي مومعلا ىتعم ىف سفنف لوصوملا ىلا عجارلا ْ
 قايسيف ةركتاانا مهلوقو تفلسا ام سفن لك وليت كلانه هلوقو ارضخحم ريخ نم تملعام ظ

 ةيصخشلا دارفالل نيونتلا نوكي نأ زوجيو درطم ريغ ةيعونلا دارفالل ىم لب ميتال تابالا |
 خالقي ا ة:قمض كا لن فجبو .كترضيحبا ام :لسؤفنلا نم جفن ةثنيعي تبلع, اذا باي اراوسشإ |
 ةقيرط ىلع هماعت سفن لكو فيكف ترضحا ام تملع ىتلا ىه نوكت نا ةفاخم اهلمح |

 دصّقال كناف لعفام ىلع ناسثالا مدن ايرو تلعف ام ىلع مدنتس كالعل هحصنس نأ كلوق |

 هيلع بجي لقاعلا نا دير“ لب عوقولا ردانوا هب نقيتمال دوجولا وجم هعدب نا كالدب
 عوقوااريث5دوجولاىىطت ناك اذا هب ف.يكف هيف عش املقوا مدنلا هيف ىجري ارما بنتجم نا
 اما اهرسشنهنع يرعاك اهفئاحروضحاما اهروضخحمبو رشلاو ريخلا ند اهلامعات رضحا امي دارملاو
 ازال ةأشنلا ف زربت ةيضرع رودب ةأشنلا هذدهىف ةرهاظلا لامعالا نال اهسفنا زاوضأح

 دانساو ةنيعم تائيهو ةصوصخم تايفبك ىلع حبقلاو نسحلاىف اهل ةيسانم ةيرهوج روصب
 تققوملاف اهترضا اهنثاك ايندلاىف اهتلمع اهنا اهل هللارعأب رضحت اهنا عم سفنأاىلا اهروضح |

 اهددهاشت ةطاص تناك ناف ةقيقْلا ىف هيلع ىهام ىلع اهدهاشت اهنا ذئنيح ام اهءلع ىنعمو
 ةقشم عون نع اهيفولختال ثاماطلا نال ايئدلا ف هيلع اهدهاشت تناك ام نيستا هساشلخ |
 ةني نم تناك !منال انه» هيلع هام ىلع اهدهاشت ةثيس تناك ناو هراكملاب ةّللا تف> درودقو ْ

 ةبانك لامعالاب معلا مهضعب لاقو تا وهشلاب رانلا تفحو درو اك اهاوهل ةقفاوم اهل
 اهمسدارملانا ىلع اذا باوج ا تملع هلوقو ةازاحمال مزال ملعلانا ثيح ن٠ اهيلع ةاراحملا نع

 ةخيفنلا ا دلمأ انشا ريشع. ىتثالا نه انه. الا ةروساالوا نم نك ا طا مسن دحاو ناهز. |
 نه ءزج لكىف لمعتام ملعت اهنا ىنمعال :نكل قئالخلا نيب ءاضقلا لصف ءاهتمو ىلوالا

 هناالا فحدلارشن دنع لب ىهاودلا كالت نم ةيهاد عوقو دنع وأ ديدملا تقولا كلذ ءازجا |
 عوقو نامز ىلا كلذب اهملع بسن هفداور نء اهضعبو هيدابم نم ىهاودلا كلت ضعب ناك ام |

 أرق امهنا مهنع هللاوضر سابع نباو رمع نعو لاحال ايظفتو بطخلا اليوم اهلك
 نبا نعو ةصقلا تبرجا هذهل الق ترضحا ام سفن تدلع هلوق ىلا اغاب املف ةروسلا ْ

 عاطشاو لاق تريض>ا١ام سفن تملع غلب املف هدنع اها رق اًنزاق نا هنع هللاوضر دوعشم |
 ىربخ هاب كدت ىسفن نه زور آرد ٠ لامعالا ةازاححو ةمايقلام افوخ هلق ىا ءارهظ
 هدايز ارح هكدروخ ترسح يري ىنازجو قماله ىرش رهابو تدبباطعو قءازك
 دوادن هدئاف جيه هودلاو تريح ناو مدش رشابم ارج عددي ءودنا"ىاديانو مكنركن |
 راكب دياي تمادن ادرف ماجاب لاابث بالو تطرف نوار 0
 ىروخ مث ىسب ىناوثان رد هك 2٠0 ىرب نامرف هكاناوت ىا شوكب !

 2( يفو )



 | ىلاعت هلوقك اهولخدل نيقتملا نم تبرق ىا٠ ندرك كيدزت ةيسرافلاب بيرقتلا فالزالا |

 نع لوزت اهناال اهنم نوير مهما هللا همحر نسحلانعو ديعب ريغ نيقتمال ةنطا تقلزاو |

 لامكلاو لاذجا ىبمل لاصولاو لوصولا ةنج اذك و نيقتملانم فاالاو ىضرلا راثآ معن |
 ةرولالوانم نهو نيتخفنلانيب اهف ىا ايندلا ىف اهنم تس ةلصخ رششع اننا هذه لبق اك

 اهمبال ةيحان لكنه اهعمج شود>ولا ريثحم دارملا نا ىلع ترحس راحبلااذاو هلوق ىلا |
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 باسحلا دنع ريشتنلو توملا دنع ىوطت اهناف لامعالا فخم ى' « ترشن فحصلا اذاو ©
 عيج هيلع ىصحتو اهفام ىلع فقيف مهلئامثو مهناعأب ةروشنم نانالا اهاطعف حتفت ىا
 ريشحم ) ثيدحلاىفو اهاصحا الا ةرييك الو ةريغص رداغيال باتكلا اذه لام لوقيف هلامعا

 ( مأي ءاسنلا ل فش ) لاقف ءاسنلاب فيكف اهنع هللاىضر ةملس مأ تلاقت ( ةافح ةارع سانلا
 ترشن لبقو (لدرهلا لق اثمو رذلا لق اثم امف فحصلا رشن ) لاق مهلغشامو تأاق ةملس

 تحن نم فحصملاترباطت ةمايقلا مون ناك اذا ةعداو نب دنص نعو اماحجأ نيب تقرف ىا

 ممحو مومس ىف هدب ىف رفاكلا ةفيحح عنو ةيلاع ةنجىف ءد_ ىف نمؤملا ةفيحص عقتف شرعلا
 ىوقلا فئا# ىلا ةراشا هيفو لامعالا فحص ريغ في ىهو كلذ اهف بوتكم .ىا

 دنع رشنو حورلا سمش ريوكت و توملا دنع ىوطت لامجالا تائيه اهبف ىتلا سوفنلاو

 رهظ ثيحم تليزأو تعلق #*# تطشك ءامسلا اذاو 8 ندبلا ىلا دوعلاو ثعبلا
 ”ىثلا نع ءاطفلاو ةحذلا نع باهالا طشبكي مك شرعلاو ةنحلا وهو اهءاروام
 ريعتسا هنه اهنع دللا ةيحن ىا ةقالا طشك نم وه بغارلا لاق هب روتسملا
 ىط ىلا و حابشالا ضرا نع حاورالا ءامم طشك ىلا ةراشا هيفو لاز ىا هعور طشكتا

 تدق وا ىا # ترعس ميححلا اذاو 8# ءافخلاو نوطبلا ىلا تافصلاو ءامسالا روهظ

 راعساف مدآ ىنب اياطخو هللا بضع اهرعس ايديا اقارحا مهقرحتل اديدش اداّسأ نب رفاكلل

 نآلا ةقولخم ريغ رانلا لاق ن٠ جاحتحا مفدن هو ءادنا اهثودح ال اهءاهتلا ةدايز رانلا

 ةراغا هيفو دادتشالاو ةدايزلا هيف نال كلذو ةمايقلا مو قلعم اهرعست نا ىلع لدن امال
 لاوحالا راخماو ةئيسسلا لامعالا باطحاي تدق وا اهاف نالذخلا و نارسخلا محج ىلا

 | #« تفلزا ةنلا اذاو »8 ةأشنلا ءذهىف اهاع اوناكى تلا ةوهشلاو بضغلا را اصوصخ ةحبيقلا

 ورفك نيذلا ضرعي موبو ىلاعت هلوق ىف اك ةغاابمال سيكعتلا بيرقتلا ن« دارملاف اهعضوم
 دارملا نوكي نا لمتحيو ةغلابم بلقف اري_سحتو اريقحن مهاع رانلا ضرعت ثيح راسلا ىلع

 بيرقت ىلا ةراشا هيفو ابف نيمركم اهلوخدل نيت>تم اهلها لعج وهو ىونءملا بيرقتلا

 تس هنع هللاوضر 2 نب آر لاقو ةيناثلا ةئفنلا دعب ىا ةدكألا و تعسو صاصقلل

 ترئانتذا كلذك مهائببف هويات يرش م يكذوكأ مهقاوسا ىف سانلا اي ةمايقلا لبق ثايا
 تعزفو تبرطضاو تكرحتف ضرالا هجو ىلع لاخلا تعقو ذا كلذك مهانيف موحنلا

 | مهظعب جامو شوحولاو ريطلاو باودلا تطلتخاو نبل ىلا سنالاو سنالا ىلا نجلا
 | را وح اذاف زحبلا ىلا 'نوقلطنيف. ربخلا مكينأن نحن سنالل نإلا لوقت ذئنيحف ضعب ىف



 أ هه ب 0-0“ نونالثلا ءزجلا

 نمو اهلكشب سن لك تنرقوا اهلا تدر نأب اهداجأب تنرق ىا ةئراقملا ىضتَ وهو
 معي تنرقوا رجافلا ىلا رجافلاو ملاصلا ىلا ملاصلا مشيف رشلاو ريخلا ىف اهتقيطيف ناك

 ننعؤملاسوفتوا:ةنسحلا اهلانعأب ةئمطملاو ةئثلا اهلانعأت كلوز ئرشلاقنوتتلاةاهلكفلاو ا

 حابشالا لك ايه ىلع ةضئافلا حاورالا نا ىلا ةراشا هيفو نيطايشلاب ةرفكلا سوفنو روجلاب
 ةينوهاللا امايساو ةيهلالاتاذصلاو ءامسالاىجىتلا امتابجوهو امتعاوس تنرق ىمالا ملاع نم

 | ربقلاىف اهفد اذا ةدوءوم ىهو 'ذاو اهدي ءتبدأو لاَعب ةيح ةنوفدملا ىا « ةدوءومل اذاو فو

 نهلجانم مهمراعلا قولوا قاقرتسالاوا قالمالا ةفاخم تانيلا دمت برعلا تناكو ةيح ىهو

 فاشكلا ىف لاق نب ى>أ وهف هب تانيلا اوقف هللا تانب ةكئالملا نا نولودب اوناكو
 لبالا هلىعرترعشوا فوص نه ةج ا رسب امحتسي ناار تني هلت دلو اذا لج رلاناك

 لوقف نينش تس تغلب ىا ةسادس تناك ىتح اهكرت اهلتق دارأ ناو ةيدالاىف منغلاو

 اهم غلف ءآ رحصلا ىف ارثي اهلرفح دقو اهئاحا ىلا اهم بهذأ ىتح اهنيزو اهيببط اهمال
 اكل ئوقتب 3 كبكازلا اهبلع لع و اسهفاخ نم اهعفدي مث اهف ىرظنا اهل لوقيف ْرثبلا

 اذافا: ةرفحللاا أو لع تضامتفا ةرفخا تارفحخ كتبرق اذا. لماحلا تناك لةو.:ضرالاب

 هسفنم هللا اهلأس ىا 6 تائس ل هتبح ابا بدلو ناو ةرفخلاىف ام تمر اننب تدلو
 النو القع لتقال ةبجوملا بونذلا نم © تنذ ىأب 8 كاملا ءوسات والا هلا طل ذا رانا

 لظرغلا لاك راهظاو اهتيلستل اهلالاؤسلا ةيحوناو ىضر وا العف ةح اهوبأ اهلتق #« تلتف ©
 تلق تناء ىلاعت هلوةىفاك هتيكستىف ةغلابملاو باطخل'ةجرد نع هطاقساو اهدا ول طخسلاو
 ىحملانا تيكتتلا هجو اهل هلت# يجوم نع دئاولا لأسي مل اذاو نيهلا ىعاو ىنوذختا سانا |

 ىلاحال اثعب . الذ ناك ىناجلا 0 ةبانحلا هيلا بسلو نالا نم رضحم لس اذا هياع |

 قحتملاوه هلا ىلعو هبحاص ةحاس ةءارب ىلءرثعيف هلع ىنحلا لاحو هسفن لاحىف نكمل اع
 كلذلف غلبأ وهو ضيرعتلا قيرط ىلع عقاو جاردتسالا نم عون اذهو محفيف لاكن لكل
 تبطوخ امل ةياكحال اهنع رابخا مالكلا نا امل ةببغلا ىلع تلتق ىلق امتاو حي .صتلاىلع ريتخا

 اهمالكا ةراكحال اهلتاقوا هللا ىا تلأس ةءارقىلعو باطلا ىلع تلتق لاقيل تلئ- نيح هن

 لئس هنا امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو امسفن نع ةياكحلا ىلع تلتق لاقيل تائ- نيح

 قحتسيال بيذعتلانا ام تبث هناف ةيآلا ءذهم جتحاو نوبذعيال لاقف نيك رشملا لافطا نع
 تناك اذا "٠" راثلاِف ةدوواوملاو هما ولا نا“ هنعاهللاوضر دوعشتم ننا"َنَعو  امأذلاب الا

 تلئس ىوهلاو ةع.سلاب ةطولخلا ءايرلاب ةبوشملا لامعالا نا ىلا ةراشا هبفو ةغلاب ةدوءوملا

 اهتلقثأ ىنلا ةقطانلا سفنلا ةدوءوم تلئس اضيأو اهتيناحورو اهتيرون تلطبا ببس ىأب
 هءىذلابنذلاراهظا بلط ىا تلتق بنذ ىأب اهتكلهأو ندلا ربقىف ةيناوبألا سفلا ةدئاو

 0 نع اهتمنف اهريغ وا ةوهشلا وا بضغا!نم ةقطانلا ىلع ةيناويحلا سفنلا تلوتسا
 ةدُ اولا مالسلاهيلعلاق اذهلو لاؤسلاب ءراهظا باط نع ىنكف رهظأف اهتكلها و اهلامفاو

 ىناتغادلا لاق اذك ةيناوبحلا سفنال ةئراقم رانلاف علا سفنلا نال راللاىف ةدوءوملاو

 ( اذاو )
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 | .ىولخوت سفرا هه ينال عدلا بنا كطوالغلا ناز ب عتب هاد الا وار افهتاو اذا ورط

 / سانلابو ضعبب اهضعي طلتخاو بناج لك نم تعمج ىا 4 ترشح ف ىلعتالا ىشحولا
 0 عملجا كلذو رافقلاو ىراحصلاىف اهقرفتو اضيا سانلا نعو ضعبلا نع اهضعب ةرفن عم

 | ىتح 'ىش لك رشح ةداتق لاق لدعال اراهظا صاصقال تنعب لبقو مويلا كلذ لوه نم
 | باجتاو مدا ىنبل رورس هيفام الا امنه ىتس الف ابار تدر اهب ىضق اذاف صاصقال بابذلا

 | ىدتعمل اقيتحم صاصقلل تاناونملا تثعب اذاف اهوكو ليابلاو سوواطلاك هيروصوا هبروصل

 ىوقلاىلا ةراشا هيفو نجلاو سنالا نم نوفلكملا ردحمال نا اذه عم زوج فيكف لدعلا

 لاب جك كاز تاككتخ ا ؟نآب هلمأنتلا اناوز ول بيك هع ت7 فاننا هللة ةيراعبلا
 أ ”دوعت ىح ضعبىلا اهضعب ريخفتن تثلموا تينحأ ىا # ترجس .زاخبلا اذاو ه تدب ةنمام
 | ماولج اذةلوتتلا اخس نم ااهلكك ضازإلا مق سكملابو اهحلع اهنذع اطلت ادحاو ارحم

 | ام رطبا ةقيطم نيالا انالا راحبلا روعق ىف مهج نأ ءامحألا هجو هيمحبل لطلاب

 عفر اسدلا هدم يلا اذاف 5 ضرالال هأ عافتا ردع راحعملا نم اهقوفام ىلا اهترارح

 ا . ءامحالا هحو ىف امنع هللا وذر سابعنا هلاقام ىلع اراب ريصتف اهعرمضتو اهخفنتو رو.دلا حر

 كلا ىديد ارايرد امهنع هللاىضر 0 هللاد.ع 5 ك0 وكل تاحوتف رد

 ا لئاهلا بارتلاك ريصتو اهؤا زحأ قرطو كالت لاجلا نا ءالاتم الا هوو اران دوعت قم رح ا

 هجو ريصبق ضرالا نم ةرئاغلا عضاوملا"ىلتمتف اهلفاسأىف اهؤآ زجابصنن م زجالف كساملاريغلا
 لاسراب تْنأم مهضحإ لاقو اًمتمم ىا اروحسم ادحاو ار<راحبلا ريصتف راحبل! عماي وتسم ضرالا

 نسا نعو تدفن هفوج ىلا تغاب املف اهعلتباف روثلات غلب ىتح تلبسأ مث اهحلامىلع اهذع |
 رالا ريجستا كلذك نوكي اناو بغارلا لاق ةرطق اهبف قسال ىتح اهؤام بهذي هللادحر
 هب ركتو_ لغفلا ريثكتل .نوكي دق لاعفالا هذه. لثم ىف ديددغتلاو :انهمارشا .ىاراهف

 ترحم هلدلا .ةقفاروتي ترسل عرار اكل امدح كيمخ وربزككلل] قليلا مدع نادك
 | رانلا ريعستب دعوتاا عقيف ارا تراصف تدقوا نيرسفملا رثك ١ دنع ترجس ىنعم نال

 | تزثتلا يك اوكلا اذ'و هلوقل ةقفاو» ترحفش راطفنالا ةرو-س تصخو راحبلا ريحستو

 | بلق ىا روبقلا ةرثعب و ضرالا هجو ىلع 1 نيكل كلا طفانت شل لك قيفالا

 | ةيناذلا ةفرعملا راحم ىلا ةراشا هيفو هنيرق دحاو لك ىف الف هناكم نع ىلا ةليازم اهبارت
 | ادحاو ارحب ريصت ىنادحولا ىلحتلاب تدحتا اذا اهئاف ةيئاوسالا مولعلاو ةيئافصلا مكحلاو

 دوحولا تاراتعا نم ةلدصاخلا راحبلا ىلاو تتارملا عج ىلع ليشمل تاذلا رج وهو

 | ر# راصف تدحناو تعم دق اهاف ةرجاو اند ةداهُسو اسع انطابوا |ىهاظ ةيلكلا هوؤشو

 ضني ىلا ءءاييششي رقع سبأ يساتفلا زاك ىلا رورو عقال وب كل لحاسنال .ارناشين) كح اها وح ىيوجتاولا

 ناسنالا سوفن يهاظلا :# سوفنلا اذاو ف ادحاو ارب تراصف هلصأب ءزج لك لصتاو

 | رخ الجوز دحا لعج حعوزتلا *# تحوز  ريسافتلا ضعب ىفناك اضيا نجلا ممل نأ :لمتحمو
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 سرض نا تييزوول تو امهلها ةزكل ةموان نررادلا ةعسو نا ىلع هيلع تناك ام

 ظلغلا اذه ىلع رفاك لك دسج ناك اذاف مايا ةثالث ةريسم همجو دح' لج لثم رفاكلا |

 الو عساوب تبب.طسو.ىف ةزوك رانا ىف سمشلا صَرَقُف مهج ةعسو هلم ريتعاف مظعلاو |

 هبوعلاطلا بكوكلا وهو محن عمج  موجنلا اذا و ل ىلاعت هللا الا نيرادلا دح فرعي

 ردصمو ةرم مسا محلاف اموحمو امم ىأرلاو تنلا محم ىلقبف ىأرلاو تابنلا عولط هيش |

 تيوعتا بكري اوككلا لذا او يلا كا ةعرببلاب ,ىطقانتك ىف ترتكب عا #« تردكتا 8 ىرخا

 مج ءاهسلا ىف تس الف اهموجمت ذثموب رطمت ءامسلا ناف بايصنالا رادكتالا ىف ىلصالاو

 ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا ىورام ىلع مو>الا نا كلذو ضرالا هو ىلع عقوالا

 نم ةكئالم ىدأب لسالاسلا كلت و رون نه لسالسب ضرالاو ءامسلا نيب ةقلعم ليدانق

 هلل يدا نعدبك اليكلا علت تاطفاعت نقرالا لف نمو تاوعدلا: ىف نتو تاماداقر رع

 ندبلانعهضبقو ةايْلا وه ىذلا حورلا سمش ءوض ىط ىلا ةراشا هيفو اهكسمب نم تام
 ىفاضالا دوجولا ريوكم ىلا. اًضياو ةنطابلاو ةيهاظلا رسشعلا .صاوملا موج .رئانتو هتلازاو

 تايوهلا موجم لالخمضا ىلا و ةقيقحلا روهظ دنع قيقلا قلطملا دوجولا نم سكعنملا

 يضخ نارراسعا اور .ةيمسقا فيتد اهنال ىررث) "ليل نوينالو تحب :تاعاملار نك اللحى

 ةفجرلاب اهنك امأ نع تدعبا و ضرالا هجو هنع تعفر © تريس لايجخلا اذاو »

 نابرض ريبستلاو ضرالا ىف ىضملاريسلاو ةيناثلا هفنلادعب كلذ ناف باحسلاكوج+لا ىفال ةلاحلا
 لابج ىلا ةراشاهؤو لاب اريبستك ريخستو رهّشو كريسي ىذلاوه وح رئاسلانم ةداراو رايتخاب
 سانجالاو عاونالا لابجىلا اضيأو ام انبعت ضرأ نع تريس تا.سارلا حراوجلاو ءاضعالا
 عمجم ءالعف سيلو ءاسفنو سافنك ءآ رشع عج # راشعلا اذاو 8# تانيعتلا ملاع ىف ةعقاولا

 ارت اهلج نلع قايل ةقانلإ ىع ءا|ني شيلا سوملقلا قاع ءادشروزءا مقع ربع لاف لع

 مهشاعم ٍبابسا مظعمو برءلا لاومأ سفنأ ىهو ةنسلا ماهل عضآ نأ ىلا اهمسا وهو ريشأ
 علاص نع اذراف همحزب ملاعلا لمجم نمل لاّسو لغشلاو ةنيزلا نا دقف لطعلا # تاطع و

 راشملا اذاو ىنعملاو اهبعار نع لبالاو اهننك اس نع رادلا لطعو لطعم هبنرو هنيزو هنقتا

 اهلهأ لاغتشال اهلهأ دنع ةيوغرم ةبوبحم اهنوك عم اهلا روظنم ريغ ةلمه» ةبيسم تكرت
 كالمالاو لاوم الا نوكرتي ذئنيح سانااناف ةعاسلا مايق تامدقم “حت دنع كلذو مهضأ:

 اذه هريغو ثيللا وأ مامالا لاقو نونبالو لام عفسال موب. ىلاعت لاقاك مهسفنأب نولغتشيو
 لج ال ناكول لا ة.ايقلا لوه نا ىنعي ءا ريشع ةقان نوكتال ةمايةلاىف نال لثملا هجو ىلع
 ىدابم وأ ةيناثلا ةذفنلا دمبام ةمانقلا موب اولعج مهلعل هفنب لغتشاو اهلطعل ءارشع ةقان

 ىلا ةراشا هيفو اليثك نوكيالف ىدايملاىف ءا رشعلا دوجو نكي نكل ةماقلانم ةعاسلا

 اهم عفنتملا لجرالا راشع ليطعت ىلا اًضيأو لاوحالاو لامعالا لامحا تالماحلا سوفنلا

 سوماقلا ىف لاق «# شوحولا اذاو هه اهب عافسالا كرو ىشملاىف لامعت-الا نع ريسلاىف
 خبشلا نأ لاق.ىثجو, دحاولاو نادحوو.شوجو عماو شح ولاك ربلا ناويح ىشحولا

 (وه)
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 ةيكم ةبا نورس و اع وا عست ريوكتلا ةروس ريسفت

 م ميحرلا نمحرأا هلا مس قتجم

 روك ذملا ءرسسخا نمضم لعفل لعاف هلا ىلع نئنمششلا' عاضارا "ا تروك سمشلا اذا: 9
 لصالا فالخ ريدقتلا نال ءادشالا ىلع ضعبلا دنعو مدقتال لعافلا نال هلعافال

 ىف ةلخلا نيهجولا ىلع و لعفلاب صتخم طرشااو طرشلا ىنعم ايف اذا نال ىلوا لوالاو |
 ضعب مب افا اذا ةمامعلا تروك نه تفا تروك ىنعه و اهملا اذا ةفاضاب رحلا 'لحي ٍْ

 اهرقم نع اهنلازا و اهعفر اما كلذب دارملا نا ىلع ةرادتسالا ةهج ىلع ضعبل اهنازجا

 وطيز "انل كتلي نوع زامل لعب ةركاوإ ناك اج دار اذا" نافذ

 ةيانك اهروكتف موزالا ةقالع عفرلاو ءامسلا نيب ناكف ءامسلا ىوطن موب ىلاعت هلوق وح
 ةرك سمشلا نوك و اضيا ىترقحلا ىنعملا ةدارا نم عنم الو ىتفملا ىدعس لاق اهعفر نع

 ريوكذلا ةيلباق اهيف هللا ثدحم نأ زاوحل ةدارالا كلت نم عنمعال هت مات ىلع ةتمصم

 طسبنلا اهتوض فلاماو ٠ ىهتنا ريدق 'ىث لك ىلعمللا نا اهروك, مث ةطسبنم اهريصي نأ
 ريدقتسوا ايزاجم سمشلا ريمض ىلا تروك دانسا نوكي نأب راطقالا ىف رشتنملا قاف الاف
 موزلملا لاوزل مزاللا لاوز مازلتسا مكي ام فاه نابل زا نغ ةاراغ هلا كغ ئاذللا

 نه هنوكل ءوضلا نال قبقللا ىنمملا ةدارال غاسم الذا مادعالا نع زاحي اذه ىلع فللاف

 لوقفامئاَش عم اهرون سمطي نأ ىلع رداق هللا نا مهضعب لاقو فالا هيف روصتبال ضارعالا

 ام هباوج و ىهتنا رظن هيف فوفلم ريغ اطدبنم اهؤايض ناك ةيقاب تمادام اهنال فاشكلا
 م ضرالا هجو ىلع اهكلف نم تيقلأ تروك ىنعم ليقو مازلتسالا مكح نم هللا ريشأ
 نا ) ثيدحلا ىفو ضرالا ىلع هاةلأ اذا ءروكف هنعط نم رادكتالاب موحنلا تفضو
 اذه رك ذ امل و اف نايمرم ىا ( ةمايقلا موب رانلاىف ناروكتم نارون رمّقلاو سمشلا

 طقاس نسحل ا«يلاؤس مامالا لاق و امهنذ امو لاق هللا همحر ىرصبلا نسلا دنع ثيدحلا

 نوكي كلذ لع و اممترضملا ابس نوكيال رانلا ىف اهؤاقلاف نادامح رمقلاو سمشلا نال

 اميسال رانلا لقا ودق اهف اهرب وكت ىبطلا لاق اذك و ماهج ىف رحلا دايدزال ايس

 رانلا ليبس رانلا ىف امهليس لب فيكتلا نع لزعمب اهءاف رانلاىف امهمذعلال راونالا داع

 ءامملا نا ىرانفلا ةحتافلا ريسفت ىف لاق اذكو ىهنا اهم نيلكوملا ةكتالملا ليبسو اهسفن

 قد نتا لت ذعللا لوس ٠ رانلا ىف كر ىر ةدحاو دعب ةدحاو تيوط اذا

 رون اهرون قحلي سمشلاف اضيا ةيراثلا ةيتيم هيف نوكي نأ الا رانلاب قحلبال رونا ناف

 امهر وكت نكمي فيك ليق ناف عجراف ألا ةروس ىف قبس دقو مهج رانب اهرانو شرعلا

 نيتسو ةئام ضرالا ةرك ىواسب مظعلاف سمشلا صرق نا ةسدنهلاب تب دقو رانلا ىف
 ىلع ةزوج ةرشق ىف اهلخدي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا ناب ببجأ اهنمث و ضرالا عبرو ةرص
 | فاعضأنوكتفةمايقلا موب ضرالا دمي ىملاعت هللانا هللا تبث دق ريقفلا لوب ٠ مظعلا كلذ



 هب ١:١ © نوكالثلا ءزجلا

 | كانوا زوارق فأكل ككر و3 ناسالا ا: تامدقم تمض ةءادنع :ناخالا راوؤظل

 ظ طسب راسب هتربخا هتريشبو حرفلا نم ءرشبب امدجو ىأ رشيتساو بغارلا لاق ةي الاف

| 
 هوجوو # ةرحشلاىف ءاملا راشتنا مدلا ترشّتنا ترس اذا سفنلا نا كلذو ههجو ةرسثإ

 ىلع ةربغلا عمت مث قرعلا رفاكلا مجلي ربخلا قواةرودكا و رابع ىا # ةربغ املع دموي |

 # ةرتق » اهاشغت و اهولعت ىا © اهقهرت © لذلاو قارفلا ةربغ ىه لبق و مههوجو

 اذا مك هولا ىف داو_سلاو ةرغلا عامجا نم سشحوا ىرالو ناخدلاك ةملظ و داوس ىا

 ةرتقو اهوحنو دوعلاو ءاوشاا نم عطاسلا ناخدلا وه رتقلا بغارلا لاق ىجنزلا هجو ربغا |

 الع ىهاظ هريس سدق ىرسلا لاق بذكلا نء ه+ولا ىشغي ناخد هبش كلذو ةربغ وحن |
 اهللع بلغ هريس سدق لهس لاق و ةدورطم بالا نم ةيوجحم تراص اهنال داعبلا نز>

 ةرفكلا مه كئلوا » ةرتقو ةملظ تقو لك ىف دادزت ىهف اهايا هتقمو اهنغ هللا ضارعا
 روحفلاو رفكلا نيب نوعماجلا مه هتريغو هجولا داوسب نوفوصوملا كئاواوا « ةرجفلا

 موب ابار“ تراص اذا مئاهلا نا ) ثيدحل ىفو ةربغلا مههوجو داوس ىلا هللا عمح اذإف

 ىف ةرفكلا مه كلوا ىناعملا نيع ىفو ( رافكلا هوجو ىف بارتلا كلذ 9 ةمايقلا
 رفكلاب نراقملاريغلا روحفلا نا ىلا ةراشا هيفو ىهنا داعلا قوةح ىف ةرحفلا هللا قوقح

 بذكلا روحفلا لدا ذا نالذخلاو ةراقحلل ةيبسلاو ةيموءذملاىف نراقملا ةجرد ىف سيل

 نكل ىصاعلا نمؤملا نه كلذ عام اريثك و ريبكلا بنذلا ىف لمعتسي و قا نع ليملاو
 ىلا رج ,رئاغص نا مك رفكلا ىلا رجم بنذلا رئابك نال هنع رذحم و هنم فاخم نأ ىنْش

 اند نيع هب لاومأ عاوناو مساو رز نبا هكهتفك نيد ناكرزب لج زا ىك د ربابكلا

 نبد نع هن هد تاعاطو تانك تاكرح نينجص تايد ةعواو فورظ نبا 2707

 دابو ترسح همه ايدو تأ دردو زوس هله نيد تسا نيد ةعواو فورظ نا كعتنلا

 لوط هن اوزيبش ريكا ذو ركمتسك ا دايك كا ويل عازل الريم قالو و قمت جن نوزواق»ا ثلا موا
 باح وا قفلت درازكت قدح .ؤوقح و 8 عانتما دئادرك كلط ىلاعت قح قوق د

 نوءرف ادرفو ديدن باوخرد ىتناد هك اسك اسب ىا دوب هوركم اند لاوماو ميسو رز

 لا ةربغ اهلع ذئءوب هوجو تفك هكتسنا راذك نيد راكايند راك تبقاع و ةرشبتسم |

 رابغ و ةينانالا ةربغ ايلع ىوهلا بابرأ و ةدرمتملا سوفنلا باصا هوو مهضعإ لاق و |

 ران لاوفا نكس انكر ظنا ىل الع شاذ ذو لطرح ء دازملا |وال دكطاوب اايَعْلوَح ليد لما

 ماحتارسدوين يهاظ ىورب اند نيزا ىئاد هكدرابس زاب شيوخ لد ادرفو دئداهنوا كلم
 ةكح ال ةره_به دئموب هوحو عك تود نخاارود 01 راك اسد رادن.د دم

 مهدوجو ةربغب قحلا دوجو اورتس نيذلا مه ةيونثلا ةملظ و ةذيطلالا داوس اهطغي ةينالا |

 ظ
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 كلذ نم مايا و هللا انمصع ةرونملا حاورالا ةمباتع نع ةملظملا مهسوفن اوعطق و اوقش و 0

 عبس هل روهش ن» ريخلا رفص نءاث نينثالا موب ىلاعت هللا لضف سبع ةروس تع
 فلا و ةثامو ةرشع
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 ىورت م مهل اضنبوا انتدشرا دمو انتملعام نونبلاو تعنصو تلعفو ارا يدا

 مهارباو همان ٠ ىلا ريو لِيساه هخاف عا قكباقي هنا امهمع هللا ا نان

 ىورإم اذن ركنا رارفلا ليبق نم سياف هنأرما نم طولو هنبا نم حونو 0
 ضعب لاو لاحلا ءوس نم هيلع وهام ىلع هوربالثل هلابرقاو هياا نه رفب لجرلا نا

 هيرب الوغشم مويلا ناك نمو هسفن لوغشم ادع وه هسفنم الوغشم مولا ناك نم مياشملا

 كير نع كابقعو كايندىف كسفن كتلغش اذا ذاعم نب ىحب لقو هيرب لوغشم ادع وهف

 هلوش هنع هللاربخا امكف ةرخ آلاىف اماو اهتاوهش عايتاو اهدار بلط ىف ايندلاىف اما

 قلخلا عم فراعلا مهضعب لاقو هتعاطو كير ةفرعم ىلا غرف ” ىف لا مهنم ”ىرشا. نكشل

 لبق اك هل مهقراش هنكلو
 نإ ىسولح دارأن م ىحاسح تخناو » د دا وهلا ىف كتلعح دقلو نب

 مهعوقو رك ذ دعب ءايقشالا و ءا دعسلا ىلا مهءاسفناو نير وك ذملا مال ١ النابت رفسم ذثمو هوجو

 رفذاموب ىاذئموبو ءريخةرفسهو نيونتاا زيح ىفاهنوكل ةركتف تناكناوأ دتبم هوج وف ءايهدةيهاديف
 وهف ءاضا اذا حبصلا رفا نم اهاذص و مماوذ ةيرونع ةللتم ةئيضم ىا هيقاغتم هرملا

 نعو اهنول قرشم ىا ةرفسم و نوللاب صتخم رافسالا تادرفملاىف لاق لاعفالا مزاول نم

 لبالاب هتالص ترثك نم.) ثيدحلا ىفو لبألا ماق نم كلذ نا امهنع هللا قشر سايغ نا

 ليس ىف تريعاام لوط نه لبق و هوضولا رانا نم كاحضلا نعو ( راهااب ههجو نس>

 ( ىفشاكلا لاق ) ةمئادلا ةحبللاو ميقملا ميعنلا نء دهاشت امب # ةرشبتسم ةكحاض # هللا
 ٠ نانجةورب لوصوو نارينزا تاحم ببسي كانحرفو نامداش ةرشبتسم نادنخ ةكحاض

 نم هغارفلوا ةداعسلاو زوفلا نه ملغ امل ةحرف ةرورسمه ةكحاض ريسافتلا ضعب ىفو
 ىفوىبتا ةكحاض هلوقل ناس هن اك ريخلاب ةراشب تاذ ىإ ةريشبتسم ريسبلا هن ولاب باسجلا

 ةتامش رافكلا نم ليقو بلقلا ةريس» نه ة ةرشتسم نيعلا ةرسسم نه ةكحاض ىلاعملاب يع

 نم وندلاب 0 ةلفغلا روتس اهنع فشك هللا همحر ىهاط نبا لاق و احرف مهسفن أبو

 ىلا اهرظنم هوجولا كلت ترفسا هللا همحر ءاطع نبا لاق و هيدهاشم ترشتسا و قحلا

 ةنسلا عامتاو ديحوتلا روني ةرونم هللا همحر لبس لاق و اهنع هللا ىضر اهكحت او اهالوم

 ةيهلالا ف راعملاب نيفراعلا بولقلاو ر ارسالاو حا اورآلا ٍبابرا هوجو ةيمحنلا تاليوأتلا و

 حينمو تافشاكملا عنب جزا كج اش اكليل راونأب ةئيضم .ةيتوهاللاب|ققاقلاو

 ةيفصتلاو ةيكزتلاب ايندلا ىف اهضاضيبال ةرفسم ذئموب ءوجو ريقفلا لو ٠ تادهاشملا

 ىوسامةيؤر نع ءابمع تراص ىتح اهايند مايا هللاف تكب اهنال ةكحاض ابتنورتك ا كا

 اهفوخ لدي انتمي الة ريش لسا مالكتلا امهلع بوقعي و بيعشل عقو ا اًةلطم ىلاعت هللا

 اوفاخمالةكتالملا مهل لوقت نأب ةرخ آلا ىفو اينالا ةايحلا ف ىرشبلا مهل لاق اذلو ايندلا ىف

 سفنلا رورسس نم نانسالا رشكت و هجولا طاسإلا كحضلاو ةيؤرلاو ةنملاب اورشبأ و
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 اهل نوذصي سانلا نال ةاثلا ةخفنلا ام تفصو عمتساو خاصأ اذا هثيدهل خص نم

 ةدشل ناذ الا مصت ىلا ةحيصلا ىه لبقو ازاجم عومسملا ىلا عاّسالا دنساف مهروبقف
 ةخفنلاىف ةقيقح اوم زك يعلم ىأ رحح اب هخص نم دام ىه لقو اهعقو

 تسلاوم دوجوايدوخ رداربزا # هدا وم 8 درم دزير كب هكىزور # ءرمللا رش موب ج

 ردب زاو # هيسأو # تدار وا هكقوقح ترثك اب دوخ ردام زاو # هماو 8 ىاابرهمو
 سنوم هكنا ابدوخ نز ناو © هتحاصو # هديدو زا هتفطاعو تقفش دوجاب دوخ

 نانالا ضرعي ىا ناشيدب راهظتسا لايخاب دوخ نادئزرفزاو # هنو 9 هدو واراكزور

 نوتغيال مهنا هملعاو هسفن لاحم هلاغتشال ايئدلاىف اك مهلاح نع لأسيالو مهحاصيالو مهنع
 نبوبالا نال ةغلابملل بحالا ريخأتو ةخاصال اريسفت ىنعأب بوصنم موب هلوق أش هنع

 ةياالا هذهو نيوبالاب هقلعت نه دشا دالوالاو ةبحاصلاب بلقلا قلعتو خالا نه برقأ
 ءاسنلا .جردت ثيح برعلا مالك جرخم تجرخ اهكلو لاجرلا لمشت امك ءاسنلا لمشت

 هلرهظ اذا مهنم ري هرس سدق ىروعالا ىهاط نب هللا دبع لاق اريثك مالكلاف لاجرلا ىف

 كلذ هارهظولو هنع مومهلاو بوركلا كلت فشك كلمي نم ىلا مهليح ةلقو معزج
 حارتساو لكوتلا ةحسف نم 9 ا هزحمرال ىذلا هر ىوس ىلع دمتعا امل امنالاىف

 هسأو ننقنلا هماو رسلا هيخأ نع بلقلا ءنع رارف ىلا ةراشا ةيآالا فو ضيوفتلا لظىف

 دحا صلختال مويلا كلذىف نال لاوحالاو لامجالا هينبو ةيرشبلا ىوقلا هةتحاصو حورلا

 تنأالو اولق هلمعب ةنللا كدحا لخدي نل مالسلا هيلع لاق اك هلوطو هل-ضغ لب هلملعب
 6# هينغي نأش ذثموبر مهتم ىرما لكل  هنارفغب هللا ىدمغتس ناالا انأالو لاق هللا لوسراب

 ىا رومالاو لاوحالانم مظعي امفالا لاال نأشلاو رارفلا ببس نابل دراو فانئتسا
 خيشلا نبا:لاق هب ماتهالاىف ةيفكي لئاه بطخو لغاش لغش نيروك ذملانم دحاو لكل

 هناىف ىنغلاب امش كلذ راصف عستم هف قس ملف هردص ”المدق هل لصح ىذلا مهلا ىا

 تساموظنم ىباكح ءرس سدقارراطع نيدلادب رف تمايق ”ىلوغشم بابردو اريثك أيش كلم

 كمت الا ننس نار ةظ نإ تسكت ازد رديت وتل

 دنامب هتخم ركدكياب ناشراك ٠ دئامب هتخحت نارد ىثومو هيرك
 زيت لاكنجار هيرك نأ شومب هن ٠ زيرك ىورار شوه هيركاذ هن
 بل كشخ هدئامزاب ريح رد ٠ بحجع ىايرد لوهزا ناشودره

 دوام ىتوونت ىقاجتا ىتمي ٠ دوب ظوغ نبا زين تمايقرد

 ةاقح لاق سانلا رشحم فاك هللا لوسراي كلان” انبتع هادا ةرفئات" نا ةبخلا“ق

 لاجرلا عم ءاسنلا ءانأوساو ةشئاع تلاق ةارع ةافح لاق ءاسنلا رشم فيكو تلاق ةارمع
 ارذح رارفلا:اماو لا ”ىرما لكل ةيآلا هذه مالسلا هدلغ هللا لوسر ارفف داع ةافح

 ةيحاصلاو انرنىف ترصق ناونالاو كلامب ىنتبساو ناسنالا لو نأب تاعبتلاب مهتبلاطم نم

 ( ىنتمعطا )



 سبغ ةرو- ههج 009 خ6

 باقرلا فصو نم راعتم ءآرمحوأ رمحا عمج رمك بلغا عمج ٍبلغلاو صيصختلا دوب
 ىّنبا دليإ هيي, سوراماظع قف انهح وب قءلافر قمل مظيلع مق كاتس بلع نجلا لاكلا

 ىلعو ةيونعم ةراعتسالا لوالا ىلعف ظالغ راجشا تاذاجالوا اهرادشا ةرثكو اهفئاكنل

 | ديقملا قالط' قيرطب ظاغلا قلط» ةقرلاو قاءلا ظاع نه ديرا ناف لسرم زاجم اذاثلا؟

 اهقلعتم لاح اهل افصو قت ادىلا ىلع ىرجاو فنالا ىلع ندرملا قالطاك قلطملا ةداراو |

 ىتلا رجلا نم ىانلاءوارتتالابب بفثك فوز ةغالا .للع ءانثي داتا تس واحتتشالا وهو |

 نامدلإ ور تملا ورك ذاعززيع ريتك # ةهكاقو © ءادردلاو ىعرملاو زرالاو راهشااك رمتال
 صاظلاو ةرياغملا ىضَتَش فاعلا نال مظعالا دنعال نيمامالا دنع هكاوفلا نم بطرلاو

 ىنمعىف رو_قلا ققحي ءاذغ لكؤيامم هنوكل بطرلاو بنءلا وحن نا مظعالا دارم نا |

 فاحول ىتح قالطالا ىلع ةهكافلا مسا هلوانتي الف هيبقو ماعطلا دعب ميلا ىا هب ةكفتلا |
 تفامع ورزخا ةبو رع ةهككافايتاك ناو دو لم ءاذع يوكل لك تحال هيك اذ ”لكاسال

 ةهك اف وهام ةفوطعملا ةهك افلاب داولا نال هو ةهك اذ ء.يداملا هيلع ةيكالفلا |

 هجو نود هجو نه ةهك اف وه امل ةرباغم هجو لكن ء ةهك افلا نا ىتحمالو هجو لك نم |
 هبأنه ىعرص ىا ه6 ايأو » نا ءرقلا ند عضاوم ىف ام اهيلع هفطعوا هيلع اهفطع حصبف

 ! ىعرلل اختل هلأ اذا اذكل تا نموا باودال هزجدصشو موي هبال هدصق ىا هما اذا

 كلذ ناو هلل اي نا مقل عما لد كاد ص هايم طر نرزتملاو عير لن مط دونما كن
 / دعت ىاءاتشلل بؤت ةسبابلا ةهكافلا ب'الاوا هئو هلعفا 'ىبهملا نامزلا وهو هنم نالعف

 | هللاو دجساف عبس نم متقذرو عبسس نم متقلخ ) ثيدحلا ىفو هلبق 1 مثالملا وهو أبهتو

 عيسلا تاراتلا صو لا هقلع نم 9 ةقطأ نم ىلع حبس نم مقلخ هلوَس دارا ( ع ىلع

 تاانماملال باسحلانع ةجراخ ىتث ادحلا لعل ابأ ىلا ابنعو ابح هلوق عبس نم مقزر هلوشو
 ناتبت رلاو ناديلاو هجولا ىهو ةء.سلا ءاضعالا عبس ىلع اودجساف هلوشو تاقوزرملا كلت
 ١ ناف مكشاوملاو مكلاءيتك كلذ لمف ىا هل. لوعف» # مكماعن الو 1 اءاتم 8 نالجرلاو

 | ةياالاىفو نانتءالا .ليمكتل تافتلاللو مجاودل فلع اهضعبو مهلماعط ةدودعملا ملا ضعب

 | ةحلا رحو تافصلا بنع نم"ةذختملا ةيفاصلا ةحلا ريمحو ةساذلا ةيحملا ي> ىلا ةراشا

 ١ عدم لك هيأا لصيزا نم ىلاعلا ديحوتلا لختو ةفرعملا نوتيزو بطرنم ةذخلا ةيلاعفالا

 ديرجتلاو دولاو قايتشالاو قوشلا قئادحو تاقوذلاو تاينادجولا ةهك افو باذك

 أ ضا وخلاب "ناو ''ةطارشلا ملا ءذه ضعيف ةيلاويملا تاوهشلا ىعارم باوةاه وتو

 ةيرصنملا ةيهطلا ىوقلاو ةيريشبلا سوفنلاك ماوعلاب اهضعبو بولقلاو رارسالاو حاورالاك
 مهشاعمو مهقلخ ادبم نايرلا مهداع٠ لاوحا نايف عورش #« ةخاصلا ثءاج اذاف

 عاتملا ظفل رعشي اك بيرق نع ملا ءانف نم اهلبقام ىلع اهدعبام بترت ىلع ةلالدلل ءافلاو

 لغتشا ىا ارغب مون هيلع لدي فوذحم اذا باوجو اهلالحمضا برقو اهلاوز ةئرسب

 اها نوخيدصي ىا قئالخلا اهل خصي ىتلا ةميظعاا ةيهادلا ىه ةخاصلاو هسفنب دحا لك



 هت +١ حج نوثالثلا ءزجلا

 صارودب هذع ىذلا هماعط 1 (ناكنإلل اهلرظتلف“ ئا هنودحم ةقاعتملا ملا لصفت دعب هناقس ٌْ

 ةسخ ملعيا هماعط ىلا ناسنالا رظنيلف امهنع هللاوضر سابع نبا لاقو ءانرد فيك هشاعم

 هحلءو هحزق ناو ايندلل الثم هللا هلعج مدا نبا مظفر ) ثيدحلاى فو هرمع ءاذفو هردق |
 ماعطلا رازءنارجاهو ب 6 وهو اهف لباتلا لعج ردقلا حزف لاه ( ريصي !ذام ىلا رظئاف

 ثيغلا ىا # ءاملا ه باحسلانم انفاو الازئا انلزنا 6# اًةيبص انا هب اف حملا لعج اهحللو

 لمتش» ىاثلاف ماعطلا ثودحل ببس ءاملنال هءاعط نم لاهشا لدب هيلا جاتحللا رطملا وهو

 فوذحم دئاعلا ذئنحف لدللا ىلع .المتشم .هنم لدبملا . نوكي نا: هبف مزاي الذا لوالاىلع

 ايبصلا دمي قشلا ناك اللو :تادتلابأ 6# :نضرالا»انققش..مث وف انجح اص ج .ةلانبجس ري دقتلاو
 ارغع تابنلا نم اهقشي امب امثال اميدب اشو نتفاكش ةيسرافلاب قشلاو مث هلك تيرا

 « ابح 99 بيقعتال ءافلاو تابثلاب ةقوقشملاضرالا ىف ىا 45 اهف انتببأف و ةئيهو الكشو اربكو

 بحلاو ٍبحلا دقعنبو ومنلا لاكشي نا ىلا عسقيو ديازتي لازبال تابتلاب ضرالا قاقشنا ناف
 ليلقلا لمشيف ةرمتلاو رمثلاك ةبحلا سنج وهو اهريغو ريعشلاو ةطنلا و< نه دصحام لك
 فاطعلا مزاول نم سياو ارح ىلع فطع # اينعو 8 ءاذغلاف لصالا هنال همدق ريثكلاو

 قش نع بنلا تاسسا واخىف ريض الف هيلع فوطعملا هب ديقام عيمجب فوطعملا ديش نا
 هجورخ لوا هلصارابتعاب هيف ضرالا قش لعاوداشرالاىف لاق اذك هلاثماىف اذكو ضرالا
 عوقوو اه امهترهشل ةرقلا مساب نوتبزلاو هرك ذ امتاو بنعلا ةرحش انه دارملا ناف اهنم

 هجو نم ةهكاف هال راغلا نيب نم ركذلاب بنعلا درفأو فرعاف هسفن لكؤيام دعب امهنم لك
 ىو ةيطر ىا # ايضقو © ةيذعالا حاصا ن موهو هيب ىذغت هجو نم ماعطو هبذذإس

 ىا هبضق ردصمبي تبمس ٠ تسفسالا هيرعمو تسيسا ةيسرافلابو ةصفصفلا هل لاش تان

 عطقلا سفن ةنسلاىف ىرخادعب ةرم بضقت اذا ءرثكتو اهعطق رركتل اهناك ةفلابم هءطق
 هتتسا.1 مهضعل هحجرو لخنلا نم بضَم ىلا بطرلا هنا امهنع هللا ىخر سايع نبا نعو
 اهلصانم اهقاس عطس ىتلا اهريغو ثاركلاو نوحرطلاو عانءالا لثموه مهضعب لاقو بنعلاب

 اهنه ناو تانابنلا فالتخا ىلع اهبشأ ركذلاب هدرفا يطرلا تقلا وه ىيضعبو لكالل ىنعي

 ساي بح وه ىلقو نانشالا وهو لوساغلا ثبح تقلاو دوءيالام اهمو داو عطق اذاام

 ابطر لكؤيام لك وه مهضعبو ىط بارعا هبات زيخيو نحطيو هرشثق نيليف نفدي دوسا
 ه«رحش دارااو تبزلا هنم رصعيام وه # انوتنزو © ءابدلاو ناحذابلاو رابخلاو خيطبلاك

 مهناف برعلا دالب ىلاهال اصوصخ هد اوف ةرثكل ركذلاب هصخ ةنس فالا ةثالث رمعتو

 مالسلا هيلع ناكو نوباملاىف لمي هناف ارهطتو .ةءاضتساو اناهداو الكا هب نومفتني

 ءاذغلا عفنأ نم رْلاو بطرلاو ةلخت عج رقلا رجش وه # الخنو ف تاقوالاف هب بيلعتب
 قبس ام مالسلا هيلع مدآ ةئيط ةلضف نم هترحشو رحلاو مسلا عفد ةيصاخ ةوجعلا ىفو

 لخنلا نم ناتسبلاو أرحشلا تاذ ةضورلا ىهو ةقدح عج # الغ قئادحو © الصفم

 معتأا ليبق نم تنلاعو ٍسوماقلا ىف لخعلا نم ةعطقلاوا نقلا هب «لئاشارن م" لكوا رجشلاو |

 دعب )



 سبع روس هه 4> ٠0

 ل ناك وح رفغلا ملا هدهاش امسح هلاح ىلع نيلل اودجو اهلاواطمتيل كلذ لدعم

 دعوا ء لما .رهتشا نا ىلا .الاسرأ:هح قولان وجم :نئاثلا راو تالا افك ىضاقلا هيل كنتو '
 ذعياناة ا كبامجخو .ةعولشليا هلا نآتلت .ةراوم هللا حرش ند 5 ىتلا تاي الا نم كلذ

 لمت عاسيعرطدع اطوال جاحلا ماياىف اتيملمح هنا هنع ىكح نذؤملا متهاربا نب
 تيملادجا ملف دحللا لجال نبللاب انا تدَجو لجرلا بهذ مث دحالايف ءانعضوو هانلمحف لاق

 | ىؤر ةئيدملاب تع مل نمت ءاحاصلا ضعب نا لقنو هلاح ىلع ربقلا تكرتو تبهذف دحللاىف ظ

 دنع عيقبلاب تنفدو تلمح دق ىنا مهل لقو ىدالوا ىلع ملس ىنآ رال لوش وهو مونلاىف
 ةنسحلا دصاقملاىف اذك اوعدبو اوملسيو كانه اوفقيلف ىترايز اودا رأ اذاف ساسلاربق

 دوجولاةفطن نم هقلخ هللان الر فلكي نا هلناك ام ناسنالانا ىلا ةراشا ةياالاؤقو ىواخجسلل

 ءامسالا هاظمي روهظلا للدس هيلع لبس مث هلامساو هتافصو هناذ ةيرهظمل هأيهو قلطملا

 هرشنا ءاش اذا مث ءانفلا ةيؤر نع ءانفلا ربقيف ءربقأف هتيبانا نع هناما مث ةيلالهلاو ةيلامخا
 ناب رورغااو بحعلاب رهظيالو ةمعنلا ردق فر١ي نا د.لا ىلعف ءانفلا دعب ءاقللا ةرودصب

 عدر #* الك اهوحتو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاك تالامكلا نع هللزاك ام هسفنل ىعدب

 هناف هما ىلع لب هيلع فب ملاذلو اقح ىتمع ىدنواجسلا هلمجو هيلع وه اع ناسنالل

 ىفام ريسافتلا ضعب ىف لاق # هءماام ضَه ا1 يه هدعب امل امان نوكي اقح ىنعع ناك اذا

 ىفو عقوتلا ىنعم هيف سبلو مل ىنعمب املف هللا نم ةمحر اهف هلوقك دبك أت تلخد ةلصامل
 قفالوا راجلا فذحف هءرماام ردقتلاو افوذحم نوكي نأ زوج هدئاءو ةلوصوم ءصاام

 نءاهلا نم فوذحملا نا ىلع ان نو نأ زوجمو ايان دئاعلا ءاهلا قدك موه ءارارام

 ضم مل ىا هلاثما هياع سقو فرعاف لوصوملا ىلا دئاعلاوه قابلاو ناسنالا ىلا دئاعااوه /
 ءاضقلا مدعو ه.لمعي مو فرعا مو دون ملو ةعاطلاو ناعالا نم هب هللا هيماام ناسنالا ظ

 | قالطالا ىلعال نكل سنجلاوهوا ىنغتسملاوه هيلع موكا نا ىلع اما ىننلا مومعىلع لوم
 موللا ىف عايشالف لكلا ىلا دتسا دقو هدارفا ضعب ءاضقلا مدعب مكحلا قادصم نا ىلع لب
 | ىلكلا باجالا مفر قيرطب لكوه ثبح نم لكلا هقادصم نا ىلع اماو ةسناخملا مكحب

 نابصعلاو رفكلاب اهضعب هب خا لب هماام هدارفا مدمح ضع امل ىنعملاف ىلكلا بلسلا نود
 ةتنكاو الار فلم ال نا لكدل ةلماشلا ءامعنل| نونف ن٠ لصفام ىضتقم نأ 1

 ىادا قوقح ٌةدهع زا ىمدا جيه زكىهو تياف نيابات مها زا دشئايهدا همع دارص دبأأ

 دما ناودنو دياي نوريب ىتيشاك ىهلا سماوا

 هدر ىادح 2 ردب ردع .٠ سشوخ ريصش ز كه ناه هدب

 قئاقحم روهظلانم !ةوقح بجاومب ناينالا نم ءىما ام ضقبامل الك ة يمجنلا تاليوأتلاىفو
 ةقلعتملاعنلا دادعت ىف عورش « ةماعط ىلا ناسنالا رظنيلف © انتافص لئاضفب مايقلاو اننامسا

 دروا ىاجي هكدناوتت سك ٠ شي دنوادخ راوازس هترو ظ

 ( رشام ؟١؟ نايبلا حود )



 ههي مس 5 نوثالثلا ءرج

 0 دي ل ل بي تسال

 قلب وا عابسلل حرطي امم هلعجي مل رارسالا فشك ىف لاق ناويحلا رئاسك ربطلاو عابسلا
 نفادلاوه رءاقلاو هدس هنفد اذا تيملاربق لاَش ىهّتنا نوماسملا هءمركا ام ربقلاو سيواونال

 ىف نفدلاب ىم الا هنال هللاوه ريقملاف هنم نكموا هنفدي ما اذا هربقأو تيملارقم وه ربقلاو |

 هن« قتسي ءام هل تامج هتبقسأ وح هيف ربه اناكم هل تاعج هتربقا تارفملاف لاق رونقا

 ( ىوتملا فو ) ىهتنا نفدي فيك مهلأ ءانم» لبقو |

 017 او لحلو 157-0 انما طف را لع ْ

 2و1 ادا لف ا اوزو) وأ »ا تيلطور اوئلا» نيس اهتفرح هلجج

 | ناك نايامناو اسدلأ نكس نم نعاخ تولاب نو نمؤملا ىلا ةبسنلاب عنلا نم ةتامالادعو ا

 ةئمم و ءالب لك حاتفم ناك امناو مقملا ميعنلاو ةيدءالا ةايحلاىلا ةلصو و ةفحن نوكي نا توملا ْ

 ال |قأر كا 8 ريسافتلا صعب ىثذ هلامعا تاّسدو هداقتعا ءوس ند رفاكلا قح 3 ْ

 ىفاشلانعو توملا اهرخآ ةيئاف ةيويندلا ةايحلا نأب ركذتلاو فيوختالاماو رابقالا ةمدقم |

 هللأ همححر |

 © اهبار كيوتحب ىلذق امعف © 'رخافضرالا بكتمىف نيشمتالف ©

 ماكو هيردق لاك ىلع اذن ءرشنا نيبو هنيب ةلباقملا ةياعراما و دادعتسسالا ىلع ثحلا اماو |

 قيطت ف واهتعنو مليابو ربعنا هتنإو هكلاخاو هراشنا ءاشاذاىا كت هرششنا ءاشاذا ثلج هتمكح |

 مزجت اناف توملاتقو فالخم اهل مبانوهلب هسفنفف نيعتم ريغ هتقو نأ ناذيا هلهتئيشمع ءاشنالا |

 مازيللا,اذيخر لثك :دخبالا نبل: لمب ةئ نيشغيو ةئامإز واحتل 'نامزلاءاثنا نمزادحا:نألا |

 هسفنىف نيتي فيكف دودحم لجاو مولعم نس هلاضيا توملانا هيفو اولاق اذكع روشنلاىف |

 راشنالا دييَش لعلو ىملاعق .هتئيش*. درج ىلا الوكود نوكيال ثيحب اذكن سف عوقب موكورو)'

 ةمابقلا تامدقم نم هناو نامز ىلاعت هيلع ىرجالذا اضيا اهم توملادسقت ىفانسال ةئيشملاب

 وهف ةمايقلا نامزب توملا نامز لاصتال ىا هتمايق تماق دقف تام نه مالسلاهيلع لاق اذلو

 هراشناف ةداعسلا لها نه ناكنا تيملاناىلا ةراشا هيفو ىربكلا ةمايقااك ةل وهحىرغص ةماق

 ةواقشلا لها نم ناك ناو ةواقشلا لها روبقىف انوفدم ناك نأو ةداعسللا لها روق نم

 بحاص لاق اذلو ةداعءسلا لها روق ىف انوفدم ناك ناو ةوامشلا لها ووبق نه ءزانشناف |

 نكي ملو ةكمب نفد نم ناف ةكم نم ىا ءرشنا اهنم ءاش اذا مث هءاتك ةبطخىف قزاشملا |

 موق ل لمعي ىتما نم تاه نم ) ثيدحلا ىفو رخآ عضوم ىلا ةكئالملا هلقنن اهباقثال

 طوأ موق ل لمع وهو تام نم ) رخا ثيدح ىفو م مهعم رشح ىت> مهلا هللا ِهِلَس طول |

 نئطويسلا مامالل ةرثتملا رردلاىف اك ( مهعم ةمايقلا مون رشي و مهعم ريصي ىتح هربق هيراس |

 ىلا ششي ثرحب عيشتلا ف نيغلابملا نم ناليه نبا هل.لاش ناك اصخش نا ىحو للا همحر

 نفدف كلهف طقسذا اطئاح مده وهاهي هسفن ىلع فارسالا عم ةباحصلا قت ىف حبتسيام |

 ثحب يقلا هبمدر ىذلا بارتلاالو هب نفد :ىذلا ربقلا ىف نفدلا موب ىلا دجوب ملف عيقبلاب

 ( لدتسي )



 صو ههخ مو 3>

 هقافحتسال كلذ وحنو نعللا و لتمناب هيلع اوعداو هيلا هءاسحا ةرث 9 هّدِف رعم عم همعلو

 ىتلا هقأ فرغي ملو هعلاص يفرعي مل ثرح هرفك مظعو رفاكلا هللا نعل مهضعب لاق كلذل

 سلوهف برعلا مالك بواساىلع دراو ءاعدلا اذه خيشلا ن١ لاقو اهعئاص فرع اهفرعول

 هنال هتقتقح ىلع سبل بحعتلا اذه اذكو هءوسي نم ماقتنا نع زدعي نم ءاعد لمق نم
 هطخس ىلع ةلالدلا ءاعدلا ةروصىف وهام دارإاب دوصذملا لب لهلاو زحعلا نع هزنم ىلاعت

 ملا ر كتل. ةعت دا راو اهننغأور تابوقثلاب كاؤها محتل“ ارق نع ىنتاو مظعلا

 اذكو هللا نم زوجي طخسلا نا كشالو مئابقلا حبقا هباكترا ثرح ن٠ هل غيابلا

 هلمح 'ىش ىا ىا خسوتلاو عيرقتلا ىنمي اماهفتسا هرفك اام نوكي نأ زوو مذلا
 ننس مايو ةيوعلا رول د11 نااءرقلا رع ودتسا مذ انا4ناش الآل كم تاولاو مكنات لع
 ىثىان ىا#هةلخ“ىث ىا ند# هدارفا عمج رابتعابالهدارفانم هلاثءالو هل هماظتنا رابتعاب

 هلو هليب مث ٠ ارو' ديرفايب زيج هجزا ىبلاعت ىادخ هكدشيدلا ىم ىني هقلخ نيهم ريقح
 هءقيلي فيك ريقحلا ”ىثلا اذه لثم هلصا ناك نف # هقتلخ 8 ةرذق # ةفطن نء »
 ىدبواحسلا فقو ةيهملاةروصل | هذه لثع ريقا كلذ اسك ىذلا ماما قنا فكلاوربجتلاوربكتلا

 هلقام ةلالدب رخا هقلخ ردقت قلطملا فقولا ةمالع هيلع عضو قح ةفاعل نم هلوق ىلع

 نمو هماعلا نم هماهاو قلخلا ةيفك ناينل ةيفانئتسا ئرخلا ةلمح هردقف هقلخ هلوق لعجو |
 هياويلناو ال حاصيإمل ءأهف © .ردتف » هيلع فش مل صهاضظلا وهام ىلع هدعبامب اقلعتم هلعج |

 ةيفيكلاو ةيمكلاو لاكشالاو ءاضعالا نم مولعم رادقم هثدحا ىا لاكشالاو ءاضعالا نم

 قلخ نا كلذو هسفن ىلع ىلا فمع مزايالف هتحلصم قئاللاردقلا ىلا اف ىهتن نال ادعتسم هلعش

 ديديوأ ةرادناسي ةسرافلابو ةيفيكلاو ةنمكللا ني مولعمرادقع هيادحاو ىراده اًضدا'ىثلا

 ىلع عرفتم اردقتلاف هقلخمناىلاراوطا هر ةفوا هردام نطب رد تاهو كلو 5007

 راوطا اذ هلعح مش ىل والا ريدقتلا ع هدح وا ىأ روطلا ىعع ردَقلا نه توم قنحلا

 نيهجولا ىلعو مهضعب لاق اديعس وا ايقش ىلا وا اركذ ءراوطا رخآ ىلا ةغضمو ةقلع نم

 رمض؛« بوصن» © هريس ليدسلا مث © نيذعملا ىلع هنمضتي ريدقتلا ناف ليصفتال ءافلاف |

 ةدالولا لبق حوتفم ريغ ناكو محرلا ىف حتف نأب نطبلا نم هجرخم لهس ىا ىهاظلا هرسفغ

 اهتكميال كلذ الواو تحن نم هسأر و قوف نه هلجر ريصيو بلقني نأب سكني نا هءهلأ و
 رادقالاب كلذو  امهف كولسلا نم هتنكمو نيدلا ىف ريشلا و ريا لبس هلرسي و ليات نا

 ًاكطنارمتو "قالذ ؤخنو .كتسكللا :كاؤناو دان ال [ريشسبأو تملا وبراضأو عفان وه امب هل فيرعتلاو

 ىنعملاىلعنحلاو سنالل ماع هال همومعي راعشالل هلدس لام نأب ةفاضالا نود ماللاب للدسلا

 هلردق نم ىلع رسي الا همحر ءاطع نءا لاق لوالا ىنعملا ىلع اضيا تاناويحالو ىناثلا

 دحا لك ىلع رسي هللا همحر نهاط نب ركب وبأ لاقو هتاجت عابناو .دشر بلط قيفوتلا
 # ءربقأف 8 ىمملاردقملاهلجا مات دنع هحور ضبق ىا # هلاما مث هيلع .ردقو هلهقلخام

 اعطق ىا ارزج ضرالا هجو ىلع احورطم هعدب لو هلدم ركن هف ىراوي ربق ىف هلمج ىا ا



 هيه مع 06-0 نوثالثلا ءزجلا

 كي قئال يعشاف كلذ لتمر لمعال ىإ. ٠ ندربارا مودما:ب ةيربسلاو هنع ىرسالك لاق

 بحجم ةظعوم ىا © ةركذت 8 هلوق وهو ربخلا رابتعاب تينأتلاو ناءرقلا ىا « ماو
 ىا ناءرقلا ىا « ءركذ ءاش 8 هكره سب #« نف وف اهجوعب لمعيو اه. ظعتب نأ
 ءصأب ماههالا ىلا ةجاح الف ىنغتسملا هلعف امك هنع بْغر نمو هب ظعتاوا هسنب ملو هظفح
 ةفص وه رمض« قلعتم وهو ةفيح برعلا دنع بوتكم لكو ةفيح عج « فعسى إف

 ىلع ثحلاو اهف بيغرتال هب بج فوصوملاو ةفصلا نيب ضارتعا امهب اهو ة ةرك ذتا
 نيربخلا نيب ةضرتعم ةلجلاو نال نائربخوا حوللا نء ةخقنم فحىف ةنئاك ىا اهظف- |

 مزاللا فقولا ةمالع عضو ىت:- فدحىف مو ىا فوذحم ربخ هنا ىلع ىديواجسسلاو
 فقط نوكلالا هلق نزع وكذب نالوا ىغر وجو ل ةملعت) ناجل نم انه مزرك رذ ىلع

 ةعباسلا ءامساىف ىا # ةعوفرصم ل مركملا نآ رقلا فض اهنوكل هللا دنع # همركم
 #©ةرهطمو# ايندلا ءامسلاىف ةزعلا تيبىف ةعوضو» روهشملا ف اهنافرك ذلاو رادقملا ةعوفصموا

 بتكلانو> تب ةكئالملا نه ةيتك « ةرفس ىدياب 8 نيطايشلا ىديا«ساسم نع ةهزنم

 فذشكلا ىارفسلا ىنعم ةياتكلا ىفذا بتكلاوهو رفسلانء رفاس عمح هناىلع حوللانم

 رف هنال ارفس نيتحتش رفا ىحسو هحتوبو 'ىثلا نيب هنال رفاس بتاكلاو حيضوتلاو |
 ناو مهريغ ىلع ىقتاطت داكتال. ةكئالملاب ةصتخم ةظفللا هذه اولق ءرملا قالخا نع فشكيو |

 ةكئئالملاالا اهسمي مل اه هجورف لاغقلا لاقف ةرهطع ةقلعت» ءابلاو ةغللا بسحم قالطالا زاج
 هسعال ىلاعت هلوقىف دارملا ناىطرقلا لاقو اهسم نم ةراهطل اهلا ريهطتلا فيضأ نورهطملا
 ةكيسا1 اع لص نقل ل ىف”ضوكك نأ 'ماشلا ول ةرربلا,ءاركلا ةزدسلا الغي نو ريظلابالا

 مهضعل فقو اذه نمو ةرفش ىدبأب ةبوتكموا ةرفس ىدبأب ةنئاك فمص ىف ىا فجيصا |
 فرشلاو برقلاب هللا دنع # مارك © # هب ءايلا قلعت , هون ن٠ ابره امزال افتو ةرهطه ىلع |

 دض .مركلا نم وهف مهل نورفغتسي نيثم ْواا ىلع نيفطعتم وا اينو ع ةماركلا نم وهف

 عم الخ اذا مدا نا عم اونكيا نا ناوموكلج يليتدبا# هللا همحر ءاطع نا لاقو مّؤللا

 امارك هلوَم نوفوصوملا ةكئالملا مه مهما ىلا ريشي ة>اجلا ءاضق دنعو عامدال هتجوز
 تاقلعتلا نع اهرهاوج ةهازنو داوملا نع اهسدقتل ءايقنا « ةردإ» لما: هيفو نيساك

 لثمراب عمج هنييىف ري نم نيقداصوا هعيطي ىا هقلاخ ربي نالف مهلوق نم هللا نيعطمو

 د 0 ةياف ىلذقلا ناف تاوعدلا عنشأب هيلع ءاعد 4 ناكل لق 7 رجاف ع ةرد#

 وهو تابوقعلا دشا هناف ىناحورلا كالهالا هب نو نعللاب لتقلا رسسف نمو اهيظفاو اندلا

 « .رفك اام 8 بذع قاعملا نيع ىفو ٠ رفاك ىنعي. ناسفلا داب هدرك تنعل ةيسرافلاب

 بجعت ٠ تسقلخ نيرت رفاك هج ةيسرافلابو هيلا هناسحا ةرثك عم هللاب هرفك دشا ام

 لهايلا نم :ووتنصتت اها .بحيعتلا : ةقيقحا ناف' هتروتص: قع :ىا.نازفكلا ىف , ةطارفا نم
 كلذ هنم روصتبال تامولعملا عسمجم هملع هطاحأ ىذلاو ”ىثلا ببس نم ىام ببسب

 هللابةرفك نم اويجتا ىا هيلع ءامدلل هقاةحتسال ناو هقلخل هللا نه سبحعت ةَقيَتْللا ف وهف

 ( همعلو )



 ا ههه مدع وج

 لاطحلاو ةخولا اكشن د غال كال طي طرت لوك للادل] ىا46 قلن: كاجوج كاوا
 لاق كايا مه اذأو رافكلا ىثخموا ىلا“ هللا 6 ىثخم » هنا لاخلاو «# وهو ف ريخلا

 ”ىججلاو ايناثرقفلا ىلع ةلالدلل الوا ىنفلاركذ كابتحالا نم مظنلا نأ ىهاظلا ىتذملا ىدعس
 اهيفحم نيءاتلا ىدحا فذحب 4 ىهل: هنع تنأف # الوا اهدض ىلع ةلالدلل اان ةيشحلاو

 توهل نمال هنع ضرعا ايهل ىملل ءاهلا رسكب ”ىثلا نع ىهل نم لغاشتنو ىهلتت ىا
 «انمبا ىيبالو عولا ركسا لا . انين للا انالاوبا تييلادذا وهل هلأ قفا وقار
 نست وا ةفتما”ةينعلا قنا شالر اهون قولان نسق !اةئلرا تح ذأ عيفرلا

 ةنوكل بعالاو وهللا سنج نم لفاغتلا لغأت لغاشتتلا لدجو وهللا نم ذخأولو .ريسافتلا

 ةوعدلاب لاغتشالا نوكي نأ هم مزاي هنا هنقو ىهنا هجو نع لخممل عفت هيلع بترتيال ائبع

 لفاغتلا لهأب لغاشتلا مالساا هياع ىنلل زوال هبال كلذو نمؤملا هب لوّشالو اًبع
 وهو ماللا هيلع هريمض مده ىفو عفن هلع تترتيال ةركاف داشرالاو غباتلا قيرطبالا

 اصوصخ كلثم ىأ مالسلا هيلع هتيصوصخ راكتالا طانم نا ىلع هش نياعفلا ىلع تنا

 نصير هنعو اهل رووح عاطل اعل ازد رت لولا قول ونال
 ال لاوحالاو حاورالاب ةربعلا نا ةصقلا تدافا ثيح هيبنت امهنوضمي مالسلا هيلع همامهاب
 الياذ سانلا نيب ناك ناو ةعاطلاو ناعالاب هللا ءنعا نه زيزعلاو لاومالاو حابشالاب

 مالسلا هيلع هلا ىور ازيزع سانلا نيب ناك ناو ةيصعملاو رفكلاب هللا هلذا نم ليللاو

 مالسلا هيلع ه.لجيىف ءارقفلا ناكو ىنغل ىدصتالو طقريفف هجو ىف كلذ دعب سبيعام

 ملعلاو عرمشلا ةلمحف ريبكلاب ريغصلل بيدأت هبفو مارتحالا لك مهمرتحم ناك ىنعي ءا عا
 ريا نع ىراعلا فيرشلا ىلع هيدقتو ريا لهانم فضلا بيرقتىف نوطا# ماكحلاو

 رقفلا ةجرد هللا نيب مهضعب لاق ةروسلا هذهىف مالسلا هيلع ىنلا هب بطوخام لثمب

 نذضشلا كفن مفنال ءارقفلا ةبحصي لاغتشالا حصف اهاهاريقحمو ايندلا ةسخو هلها مظعتو

 ةيحصلاف كلذ ممف سيلذا ءانعالا ةحصب لاذتشالا فالخم ةديفم مهعم ةبحصلاف درحتلاو

 تلماحم لاَش ( هنيد ثلث مده دقف ىنغل ريقف ىلع لاحت نم ) ثردحلا ىفو ةعئاض مهعم

 راك الا ضءبلاقو لدعي مل اذا نالف ىلع نالف لماحنو ةقثم ىلع'ىثلا تفلكت اذا 'ىثلا ىلع

 ةزملاهاظم قئالخلا نم ءانعالا نال شيرق رباكال عضاوتب ملو هيلع هللا ىلص ناك اما
 اهلدهشي ل اذا اهقح ءايربكلا ةفص ىفويل ةفصلا لهأ نم ءا رقفلا ىلع مهميدقت ناكف ةيهلالا

 | ماف تئءظو ىنمعطت ملف تعج لاق اك هلع قحلا وه ىذلا قالطالل ىث نود ”ىئيف
 | ضارعالاو ىنغتسملل ىدصتلا نم رجزنا 6# الك هه ىلارعشلل ىهاو+لاىفاك ثيدحلا ىنقست
 | داع مالسلا بع ىنلا ىلع تايآالا .ذه ليث اربج الت امل نسحلا لاق دشرتسملا داشرا نع
 | املف هيلع هللا مكحام رظتني دامرلا هيلعرذ امن ”اك ريغت ىا دامرلا هيف فتسا امن ”اك ههجو

 ل

 ءاذ سوال نأب 2 هيب ماللا لوكا ةادغلاب مهر نوعدب نيذلا عم كسفن زيصاو هلوقىف سبيع

 | ةروس ردص امدعب اقحا هب هللا سما اموهو هم ىلعاوهام ماقملا اذه قوف نذلو اكراشم



 هت مم؟ نوثالثلا ءزج ا

 اوناكاف رافكلا كلوا اماونيدلا روما نم هيلا جاتحم ناك ام متو لسا دق ناك موتكم ْ
 ريخلا كلذ عطقل ببس نيبلاىف همالكف مظع عج مالسال ابس مهمالسا ناكو اوملسا دق
 موةكم مأ نبإ لعف نا ادهم تبثف مهلا ىلع مدقم مهالاو مرحم كلذو ليلق ضرغل مظعلا '

 لبق كلذ ىلع هللا هنناع ابطكف ابجاو ناك مالسلا هيلع ىنلا هلعفامو ةيصعمو امنذ ناك |
 ءاينغالا ميدو مهوب مالسلاهياع لوسرلا هلعفام هاظ نا الا ركذ اك ناك ناورمالانا
 كرت هنال ةوبلا بص قيليال وهو ءارقفلا بولق راسكناب ةالابملا ةلقو ءارقفلا ىلع
 نيديدثت «# ىز © ىحالاىا 4 هلعل  ىلاعت هللا هيناع اذإف اًهاس هيلا ريشا م لضفالا

 ىزتلا ققحن عم لعل ةلكو ةيلكلاب رازوالا راضوا نم كنم سبتّس امب رهطتب ىا قرني هلصا

 ىجرتلا ىنعم رارتعا ىلعوا قيقحتلاو .عطقلا هيدارب ءامظعلا مالكىف لعل نافءاي ريكل نا ىلعدراو
 زوحمال امم ىزتلا اوجرم هنوك دنع هنع ضارعالا نا ىلع هينتلل مالسلا هيلع هيلا ةيسنلاب
  ركذي وا 8 تلءفام ىلع مدنت. س كلعل كلوق ىفاك ىرتلاب اعوطق» ناك اذا فيكف

  ىرل ذلا همفنفإ» دربك دنيدوخاب ىنعي ظاعتالا وه ركذتلاو ركذتي هلصا اضيا نيديدشتي
 ىردتال كلا ىنملا فاشكلا ىفو ماتلا ىكزتلا ةجرد غابي مل نا كتظعوم هعفاتف ىا
 هلوق نا ىلا راق ىهننا كنم كلذ طرف ال تيردولو ركذتوا ىكز' نم هنم بقرتم وهام
 اذإو تاعاطلا ضعبن ةيلحتلا باب نم رك ذيوا هلوقو مان الا نع ةيلختلا باب نم زب
 هلوقو ىحرتلا مك همم لخاد ىزب ىلع فطع رك ذيوا هلوقف ديدرتلا ةك نر
 ىدصت نم نأ ىلا ةراشا هيفو تبلب هل اهبشت لعل باوج ىلع بصنلاب ىركذلا هعفنتف
 دصم نأ ملعلاب قئاللا نأن 0 الصا ركزذتلاو ىرلا مهم ىجربالةرفكلا نم مهتك زتل

 ةيكزت هملعس ديرب نأملعتملابو ماوع 1 مره ىلا رظ:-الوهملءتمةيك زتهميلعت
 # اما » ةيندلا ايندلا ماكحاال 2 سايدأ نم هدلق ريهطتو ةلالضلا ساجرا نع هسفن |

 اهلع ىوطنب ىتلا فراعملا و مولعلا نه كدنع امو نامالا نع « ىنغتسا نم © لبضفتلل

 لاقالاب ضرءتتو ىدصتن ىا افيفْحم نوءاتلا ىدحا فذحم #« ىدصت هل تنأف © ناةقلا

 ماللا هيلع هلريفنل ديم هقو ىمحالا نود هحالصتساو هداشراب ماتهإلاو هيلع

 ضرعتلا ”ىئثلل ىدصتلاو ماركلا ممش نم سيل ربدملا ىلع لابقالا ناف مهتبحاصم نع
 ”ىعلا لباش نا ىدصتلا تادرفملا ىفو هنع لغاشتلا ههضو هنأشب ماههالاو هيدبقتلاو

 ”ىبثلل ضرءتلا ىدصتلا رارسالا فشك ىفو لبجلانم عجارلا توصلا ىا ىدصلا ةلباقم
 ددصلا نهددصت ىدصت لدا مهضمإ نعو ناشطعلا ىا ءاملل نايدصلا لجردتكا نمار قع

 « ىزإال نأ كيلعامو © ةلع فرح لاث. الادحا لدبأف كتلابق ءاجو كلبقتسا اموهو

 ءمأب مهن قح مالثسالاب ىعتنملا كلذ ىتيال نأىف لابوو زوو ضأب كيلع سيلو ىا
 ةيلباق هل سبل نه مالسسالا ىلع ضرحت  فيكو البلا الا كيلع نا: ملسأ نمع ضرعتو |
 ةلكو ةفان اه هنع ضرعا نمل ةناهتسا هيفو ةرخآ الا نع تيلملاو .انطاولا الشب ل فل ةكو |

 راكنالا ةهلل ةررقم ىدصن ريمض نه لاح لاو فوذحم وهو ام مماب ةقلعتم ةردقملاىف |
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 ' :مالتسالاىلا موعد ةريغملا نب ديلولاو فلخ نب ةيماو ٍبلطملادبع نب سايعلاو ماشع نب |
 | مه ريغ هللا لام عأ ىلا مهرباك ١ لام اذا هنا سانلا ةداع نال ,مهربع مهءالساب ملي نأ ءاحر |

 | طيش زكا , عقتنا هللا كملع امم ىنملع هللالوسراب هل لاقف مهكوام نيد ىلع سانلا لبق 7

 | راصبالا نم دبال لب لعاشتلاب ماعلا ىف ىنكيال معاج موقلاب مالسلاهيلع هلغاشت ملعيال وهو

 ١ مالكلا ن * عطقنم ىف ىمحالا ءاجوا ةلاكملادنع مهاوصا نوضفخم اوناك مهنا زوجم هبا ىلع |

 را نا 0 هنع ضرعاو سبعو منع هب هلاغتشاو همالكل ةعطق هللا لوسر هركف ْ

 | دهاز ماما ٠ تازنف هن» هللاءركتا ”ىشلوه اها هنع هضارعاو هسوبع نوكي نأ اهل امور

 كرايم ىادرو ةكتنادوكز ابزاز وانو [تةررؤابقكتزا ملسو هيلع هللاىل< ملاع ديس هكهدوهرف

 ىنيباط نع انحرم ها راذا لوشو هم 15 هللالوسر ناكف ٠ ةياشن نار و د

 مالسلاهيلع هللاوسر نا لاو ةجاح نم كل له هل لوو ةحلا ءاَش ٠ عم ىنهال ىا ىبر هيف

 هبال هلثم ىلع اديددش اتع اهل نال سبع ةروس هيلع تلزنا نيح ا يف مخي ل

 فشك لب باتمال رسيا نوكيف هنيبو هنيب باطخلا كلذ لعجم ملف كلذ عمو ديشرلا بيبحلا |
 هنع هللاوضر باطخلا نبا رمع نا ىور كلذلو نيقتملا هدادع هلعف ىلع هنو نينءؤملل كلذ

 هقنع برضف هيلا لسراف سبع ةروس الا مفارش الف هموق مو نيقفا- ملا ضعب نا هغاب

 مكن هلزاحوأ ديز نبا لاق هموق دنعو هدنع هترنلم عضوو هوك ىلع كلذي لدتسا الل

 كجاوزا ةاضرم ىفنتنت كل هللا لحأام مرحت مل هلوق وحن اذكو اذه ناكل ىحولانم أيش
 | هللاو سائلا ىشخمو هيدبم للام كسفن ىف قحمو هللاقلتاو كجوز كيلع كلما هلوق وحنو

 ااا ةنالثاطنجا هواالب لوالا »زج بابوا لدعلا ميل ملكا موك داقيهاوأ وح
 تداولا ننس نانناللا روك ذوق م« ءامع ناونعل ضرعتلاو ىلوالا بلطىف ناك مالسلا هيلع

 ديهمتل اما ههجو ىف سوسلا ىلع باتعلا نم موهفملا هميظعت ىناني وهو هنأش ريقحم ىضتق
 ' ةفآرلا و قفرلا هقاقحتساب ناذيالاو موقلل مالسلا هيلع همالك مطق ىلع مادقالاىف هرذع

 | هنوكلل ىلوت لق هنآك ماقللا ةلالد نم لضح راكنالا لصأ ناف راكنالا ةدايزلاماو ةظلغلاال
 | ناف كلذا « كيردي امو # ىلاعت هلوقىف تافتلالا ناك مظعلا ها قيلبال وهو ىمعأ
 | ىناجلا ىلع ليش مث هيلع ىنجايتاج سانلا ىلا وكشي نك باّملا ديدشتىف لخدأ ةهفاشملا

 | كعلطيو هلاحم الو ايراد كلعجم 'ىث ىاو ىا خيوتلاب هلاهجاوم ةياكشلا ىف ىمح اذا
 | نبل و هلع فقويق هدئع مالكتلا متف يش كيردبال ىا هنع ضرعت ىّيح هصا نطاب ىلع

 / ةياالا تلزت فيك رظنا هللا همحر ىليمسلا مامالا لاقو مالك ءا دنا وه لب هلوعفم هدعبام

 | لاح هيش اذهو تيلونتو تسع لش ملو ىلوتو سبع لاقف بئاغلا نع رابخالا ظفلب
 بصق مل هنا ىلاعت هنم املع كيردبامو لاقف ناطخلا ةهجاوم هيلع لقأ مث ضرعملا بئاغلا

 اكو ةدأ و ديلواا وهو مالسالا ىف كرسشملا كلذ لو>دو ريخلا ىف ةيغرلاالا هنع ضارعالاب

 ضرعملامالك هبشياع مالكلا رادتبا نيح مالسلاهيلع هسا ملكف نادك اع ةطذفللا ملسي هلثم

 مأ نا نا لق هناي نما دعل مالسلا هيلع هل اهيلات باطخلاب ههحاو م هل تتاعلا هلع



3 

 رارمتسا مهوتيف رخآ موب نم ىحضلاو موب نم ةيشملا نوكي نأ لمتحا ىحضوا ةيشعالا
 لقال امارو رع ولا ىلا ني جكالا نايرتانال ا نقدألا وسلا قم قامزلا ثق د نبا كيلا
 ىقواب ايلا ف. تسلا [نوك -رابتعاو: داشر إلا لاق. هلا نقد لمتحيمل اهاحوا ةيشعالا

 راذبالل اتيقحتدعولادءبوأ راذءالا دعب هنوك رايتعا هيضت ىذلا اعياو ماقملا هيضتشال روبقلا

 الا اهفرعبال ىلادجو سما اهماف هللاىف ءانغلا ةعاس ىلا ةراشا ةي الاىفو مهتاطبتسال ادرو

 ةراملاناسلب اهركذي اهنومهفي فيكف ةديدشلا ةظيلغلا مهسوفنب نوقاب مهو اهيف عقو نم
 ءانفلا رخآ لاصتال اهاحوا ةيشعالا اوثبلي مل اهنورب موب مناك فرعي مل قذي مل نم لقاك
 هرسس سدق راطعلا رايطلا فراعلا لاقاك ءاقبلا لوأب

 تساّقب دياز ب هكىزيج نيلوا ٠ نيزك دوخ ىاف اوخ اش رك
 ةنْطا لخدي ىت> ةمايقلاو ريقلاىف .ههاهسبح نم.ناك تاعزالا ةروس "أرق نه كيدحلا ىفو

 ةقارككلاو :ىىرشنلا رم قلب اهف ثبللا ةدم راصقتسا نع ةرابع وهو ةيوتكم ةالص ردق

 ةناهحر خيشلا نبا ىئاو-ىف اذك فقوملاو خزربلاف

 عبس قس روهش ن» ريا رفص ىتاث نينثالا مويىف تايربلا قلاخ نوءب تاعزانلا ةروس تمت
 لاو ةئامو ةرشع

 ةيكم ةيا نوعلرأو ىدحا وا نوعبرأ سبع ةروس ريسفت

 م 0 نمحرلا هللامسب قهعم

 ىرر درك شدت ل ندش ىور شر سو.ءلاو سعلاو ىناثلا بايلا نم 4 سعغ و

 « ىمعالا .ءاج نا ف ديئادركي ىور ىنعي ضرعا # ىلوتو © ماللاهلع دم اردوخ
 هءاج نال ىلون' ىا هنم هبرقل نييرهبملا ىأر ىلع ىلو:ل ةلع وهو مالسلاهيلع دمحم ريمضلا

 ىمحأ داريف دهعلل ىمع'الا مالو اضيا ةريصبلا داةتفاىف لابو رصللاداقتفا ىمعلاو ىمع'الا
 كلذلو ناذأالاىف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرا ىتاثلا نذؤملا موتكم ما نبا وهو فورعم

 ناكو موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نا مالسلا هيلع لاق
 ثالث ليفو ايزاغ جرخ نيح نيترم ةئيدملا ىلع مالسلاهيلع هفاذتسا نيلوالا نيرجاهملا نم أ

 هنع هللا ىضر سنأ لاق ةفوكلا قوف ةيرق ىهو ةيسداقلاب اديهش لبقو ةندملاب تام تايم
 موب هنع هللاىضر رمع حتتف مويل لاو ءادوس ةيار هلو عرد هيلعو ةيسداقلا موب هتيأر

 موتكم ما نبا مس اىف اوفلتخاو ةريثك مئانَغ مهنم ذخأو كانه مجعلا ىلع رفظ هناف ةيسداقلا

 ا ةليالافت ى صاع ىب نم 0 و ون هللادبع وه ليقف

 ىضر ةجحيدخ لاخ نبا وهو لاله نب سماع ىب نم مصالا نب ةدئاز نب سبق نبو رم
 ربلا دبع نبا صن دقف مهو وه ىدمسلالاقو فاشكلاىفاك هسأ ما مس | موتكم م او اهتعر هللا

 هللالوسر ينأ موتكم ما نبا نا (ىدر) موزخمن سماع تنب ةكتاع اهمساو همأ اهنا هريغو

 | لهج وبأوا ةمينر انا ةببشو ةبتع شرق ديدانص هدنعو ةكمىف كلذو ملسو هيلع هللا ىبص
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 ناك اتابننراتقو 3 ريدقتلاو ثدحلا نع نامزلاب ريحت الذا فاضملا ريدقتن هربخ و

 ةعراقو ةخاصو ىربيك ةماط اهنا لثم ةلئاهلا اهفاص واو ةهايقلا رابخا نوعمسي نوكرسشملا
 لاؤل راكناو در © اهاركذ نم تنأ مف  اهاسرم نايا ءازهتسالا ليبس ىلع نولوقبف

 ىرمشيلاك رك ذلا ىنمي ىركذلاو قبس دقو امعمع لصا نا انابفمف لصاو امنع نيكرشملا
 اهنايب كنولأي ىتح هب مهملعتو .اهنقو مهلرك ذن نانم تنأ ”ىشا ىاىف ىا ةراشبلا ىنمع
 نال'ىثىف اهتقو نيبو مهل اهركذ نم تنأام ىا اهنع تح كن ”اك كنولأسي ىلاعت هلوقك

 اهاركذ نموهيلع مدق هربخ مفوأدتيم تنأوراكتالل ماهفتسالاو مهل ىهو ةفوذحم هتلصو فاضم
 ىالف ناكن مان اكام ىش هذزهدحال سل اهملع هاهنا ىا اه اهنم كير ىلاؤ» ربخلا هب قلعتاع قلعتم

 5 تساودتم مداسلا هياعل وسر ترضح 5 ءادلومازفابع هاكر مناع,« . ايظا كيراتل يل
 قحذنا ملع ىنعي ىزيج هجر تمابآ نتسنادزاون دومرف ىلاعت ق>دسربيب ادخزا نأ تقو

 2 هح دهدي ريخار سك ىنعب تمايق لع ىناهنم تسئراكدرورب هنىسربنات راهمز تسيبوت

 اهرك ذو اهملع نم 5 ىش ىا ىف ىا ىناشاقلا لاق ٠ تسراكدرورب ترضح ةصاخ نار

 ىلاعت هملعب الوا هملع ىجمنا ىذلاوه ةمايقلا فرع نم ناف اهملع ىهتني كير .ىلا امئاو

 لب اهملعنم كريغو تنأ نأف تاذالو هل ملعالو اهملعي فيكف هناذ ىف هناذ تيئف مث

 هءترمأ ام لاثتمالا كتفظو ىا «. اهاشم نم رذنم تنأ امنا 8 هدحو هللاالا اهملعيال

 كيلا ضو مل ىذلا اهتقو نييعتال لاوهالا نوف نه اهبفام ليصفتو اهمارتقا ناس ىنم

 فوصوملارصق نموهف ملعبال رذنمالا تنأام ىا هلا كفئاظو نه سبل امع كنولأي مهلاف

 ل لا ثوعبم هنأ عم ىث# نم

 نم رللم هلوق نا ىلع روهملاو ديعو فاخم نه نا ءرقلاب ركذف هلوقك مهفالا راذبالا
 ةفاضالا ءاممالاف لصالا نال لصالا ىلع فيقختلل اهل ومعم ىلا ةفصلا ةفاضا ٠ ند اداه

 اهف ةفاضالاو لامعالا ابف ىلدالا نآربتعا نيوتلاب اهأرق نمو هبشلاب وه امنا ابف لمعلاو

 < انور موب ل» كت افك ايرك ةيسدافلابو نيركلا ىا 6 مهناك» فيقتل ىلع |
 « اها وا ةيشعالا اولي مل »8 دئسرب ىمه نا ندما زا هك ار تمايق دنن» هكىزور

 فشك ىفاك ةادغلا ىلا ىشع ىه مث راهلا ءاوتسا ىلا سسمشلا قارشا نيب 1 مسا ىجضلا

 لبق هن "اك رذنا لوعفم اهمدعو ةفاضالا ريدم ىلع هناف لوصوملا نم لاح ةلملاو رارسالا

 ةدملا كلتالا اهب راذنالا دعب ثيلي مل ني داقتعالا ف ىا اهنورب مون نيهشم مهرذنت
 نيونتلا نا ىلع الماك اموبال هلوا وا موب رخآ ىا ءاحتوا دحاو موب ةيشع ىا ةريسبلا

 اناك امل ةيشعلاو ىجضلاو هتيشع ىلا هاحن فيضأ مويلا كرت املف هللا فاضملا نع ضوع

 8 كلدلف رخ "لاه دخلا ةقاضالا ةدخمل ةسبالم امهس تققحم دحاو مود ن.٠

 اوثيلي ل ليقول انلق ةفاضالا ةدئاف امو ىحضوا ةيشعالا لَم مل ل لبق ناف ةيشملا ىلا ىحضلا

 | هيف اهارك ذنم هلوقف بويغلا مالع هملعرأثسا امتوهو كلذ كل ىنأو هب كملع عزف كلذ

 صيصخمو فوصوملا ىلع ةفصلا رصق ند وهف اهاشخب نمالا رذنم تنأاموا ةفدلا ىلع



 هه + ة>ج نوئالثلا ءزجلا

 هل ناف ناتج هرر ماقم فاخ نا و ىلاعت هلوق فااخم الف باوثلا راد قلطم ةنلاب دارملا
 .٠ ةماحورلا تاذللاب ذذإتلا ة هحو ةينامسحلا ملا 8 هنح باوثلا راد ْق هللا لضف نيتنح

 دأب رداق نارتو دنك قيصمم دصق 3 34 لاسرد سا نا 5 ةدروأ لوصف ردو

 ٌ درادازاب تس لا لم زآو قرا ىادح لأ ءدوك س# فالخ

 تسق نأ تشهم هكروام هش 2026060 تست نامرف سفن ىسن رك
 تسرد ىلا تال عل ل ا ةنكدح

 اورظنا تلقف عرقو قدي بارااب انأ اذا ةلل تاذ امئا تنك هللاهمحر نسحلانب دم لاو

 املف هلا تيضم و تش و ىحور ىلع تفخف كوعدب نوره ةفلخلا لوسر لاقف كلذ نم

 ماما و لدعلا ماما ىلا اهأ تلق هديبز ىنءي دمحم ما نا ةلئام ىف كنوعد لاق هيلع تاخد

 هللا ىلع كلذب تيذكف ةنطاب كسفت تدبش دق صاع ملاظ كنا تلاقف ةنملا ىف لدعاا
 كلت ىف هللا فاح لهف ةيصعم ىف تمقو اذا نينمؤملا ريمأ اي هل تلقف كدلع تمرح و
 ةنجأل نيدح كل نأ ادبشأ انآ هل تاقث ادنذش او فاعلا فاز أ “لاق اهدعلوا لاخلا

 املف فارصنالاب ىنرمأ و ىنفطالف ناتنج هير ماقه فاح نمل و ىلاعت هللا لاق ةدحاو

 دون راك زور ةفدخ ناورم نب كلملا دبع ٠ ىلا ةردابتم ردبلا تيأر ىراد ىلا تعجر

 دهاوخ نوجام راكولاح ادرف مزاح ابا اي هكديسرب ىوزادوب تقو دهازو ماما مزاح وباو
 0 اكذ نفك تهد تاوج ار نارا وخ ى نأ رق ا كك

 شنا ىقع ردوتستوهش شئ ا ار ىسض سهايندرد ةكنادب ىوأملا ىهةنلانافهلوق ىلا ىنطنم
 ب ايزو سما هكرهودسرتب وعشت اب ا درفددرك هتخوس توهش شت آب زورماهكىهتب وقع

 ارث 5 تسأ قدم نةوم صهلدرد ايدرد نينح#و دياشت توهش 0 هدهاحمو تضاير |

 تشهب ايندرد زورما هكره دنيوك ناوضر ارنا كت سا تش ىقعردودنبوك نافعتشج
 ىدعت ىا ىفطنمامافىناشاقلالاةو ٠ دسر ناوضرت شب هب ادرفدراد هتسارا تعاطب ناف ىع

 طرفاو ةيعبسلا وا ةيميهيلا ةيثرلا ىلا ةعيرشلاو ةلادعااد> زواجتو ةيناسنالا ةرطفلا روط
 ءاوامو هعجرم محلا ناف ةيلذسلا تاذللا ةبحمب ةيقيقحلا ىلع ةيسحلا ةايحلا رثآ و هيدعت ىف

 سفنلا ىمنو هسفن ىلاعت هتيمويق ةدهاشمو بلقلا ماقم ىلا ىقرتلاب هر ماقم فاخ نم اماو

 ةي الابراشا مهضعب لاقو هناجرد بسح ىلع هاوام ةنلا ناذف اهاوهنع هرهقو هءاقع فوخ

 ناجحلا نم افوخ ةيهافرلاو ةصخرلا هلزمو ال هللا ىلا هدصق تقو هناف ”ىدتبملا لاح ىلا

 ه«اطيشوهم جو هسفنناف ىوهلا نعسفنلا ىهسىلا جتحي مل ةفرعملاو ةيفصتلا مام ىلا غاباذاف
 ءابشالا ىف سفنلا عم ”ىدتمملاف حورلا ىهش٠ءوهدحاوئهشم كاع ىبقملاو ةداحور تراد

 ةذل هتوهش تلوحم دقف برلا عم ناك نمو كلذىف برلا عم ىهتنملاو ىهلا لها نمراصاذإف

 ةمايقلا ىا © ةعاسلا نع  دخمعاي ىا ارث دنسرب ىع « كنولأسي © ةلوبقم ةيقيقح

 فرظ لااا رك اشو هللا اهميش ىتم نوديرب اهتماقا ىا اهؤاسرا « اهاسرم ناياه

 ًادتبم وهذ" تاسالا وهو ءاسرالا »ع ردصمه ىومرملاو تقوو هنآ اكن يعل

 ( نإلاو )



 تاعزانلا ٠ ةروس هج م97 ©
 كاد 1 س11 1

 0 تاوفلا حانج ىلع ىتلا ةينافلا 6# اينالا الا © راتخا « رآو#

 رك ذىنلا « محملا ناف ط ةعاطلاو ناميالاب ةبدبالا ةرخا 0 عم

 ١ جرخم الف هاوأم ىا « ىوألا » ًادتموا لصف ريمض وهو اهريغال « ىح » اهأش

 ةظقوم ةريع و ةظعوم هيف نكل رفاكلا قر ى ماكل ىاغلا نمؤلا جرخم اك رانلا
 فرطلا ضع كلوق ىف م ىغاطلا وه 2 ىاوأملا بحاص نأ معلا ةفاضالا دسم ةداس ماللاو

 اهطي ري ريمض نم اهف دبال ةلمج ناك اذا ريخلا نال كلذو هريغ فرط لجرلا ضغيال هناف
 ةطبارلاىلا ماقملا اذه لثم ىف يايتحا الف سائتلالا مدعل دّئاعلا دسم ماللا تدسف أدتملاب
 مون دي ةماظلا مون هسمأ كلام ىدب نيب هماقم ىا م هر ماقم ٌفاخ نم اما وذ

 باسحلله بدي نيب مايقلا نم فوخلا ناف داعملاو أدبملاب هملعل كلذو ىعسام ناسنالا رك ذس

 مايقلا نمي ىميم ردصم اما ماقملا ريسافتلا ضعب ىفو ىلاعت هب ملعلاب اقوبسم نوكي نا دبال
 باسحلال هيف داعلا موش نال هللا هنيع ىذلا ناكملا ىا مايقلا عضوم ىتعمي ناكم مساوا
 هتاباقم ىهاظلا نا عم نايفطلل الباقم فوخلا لعج ديك أتلل محقم ماقلا لبق و ءازجلاو
 لوالاف ةبحلا مث ءاجرلا مث ةعاطالا بابسسا لوا فوخلا نا ىلع هانب ةعاطالاو دايقالل

 نع #« ىوهلا نع سفنلا ىو 9 صاوخلا صخ ال ثلاثلاو صاوخلل ىباثلاو ماوعلل

 اهفراخزب رتغي ملو اهنلرهز و ايندلا ةايملا عاتم دتعي ملو ةيرمشبلا ةليملا مكحم هيلا ليلا
 ةيعاد ريغ نه هذلتست و هيهئشتام ىلا سفنلا ناليم ىوهلاو اهبقاع ةماخو» هنم املع اهشزو

 اشتاك رع كرخأك تاكا ناك ور حا
 تاوهملا 2ع ةراع وهلا راكتلا "ضعت لاو ءازخا الاثوسف لمالا لوطلاداو قلاع
 ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوبششلا بح سانلل نيز ىلاعت هلوق ىف ةروك ذملا عبسلا
 نبسعا ىف هللا اهجردأ دقو ثرحلاو ماعنالاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 ىوهلافةي الاف ىوهلا وهو دحاو ىمأ ىف اهجردا مث وهلو بمل ايندلا ةايحلا اهنا لاق اك

 لاق خزاربلاو دودتلا عسيم نم صاخت دقف ىوهلا نم صلخم 0 تاووتخلا عاونال عماج

 نم ملسي اما و مهلك سيل نيقبدصلا ضعبو ءايبنالا الا ىوهلا نم لا هقحر لبس

 اهلع دئاز 'ىثال هسفن ىه ناسنالا ةقيقح مهضعب لاق و بدأ الا هسفن زل نم ازع ملأ

 ناسنالازاريقفلا لوق ٠ ىبهنا لمأت اهل ىهانلا نف ىوهلا نع سلا ىهنو ىلاءت لاقو

 ةيناويملا ةقيقحلاو ةيكلملا ةقيقحلا نيب اذكو ةينوكلا ةقيقحلاو ةيهلالا ةقيقحلا نيب خزرب
 مالسلاهيلع ىبلا نا ام ةيناثلا ةقيقملا ثيح نم سفنلا ىبني ىلوالا ةقيقحلا ثيح نم وهف

 هتبرمشب بناج ىلا ةتيكلم بناج نم ىنلا اهيأ كيلع مالسلا مالسلا هيلع هلوقب هسفن بطاخم |
 نع سفنلا ىف اهريغال هل 6# ىوأملا ىه ةنملا ناف  ةقرف ماقم ىلا هعمح ماقه نموا |

 نال رصحلل ىنعم الف الاو قارغتسالل ماللا نا ىلع ىوهلا عيمح نع اهم هانعم ىوهلا |
 الا مهللا رصحلا هتح ىف حصي الف ةنلا لخدي مث الوا راذلا لخدي دق ىبسافلا نمؤملا

 ريسافتلا ضعل ىفو هيف لخد نم هنع جار ال ىذلا ماقملا ىه ةنملا نأ رصحلا ىنعم لاقينا



 هه نسج 5 نرالثلا ءزجلا
 795ج9+خسشففهل لل

 اذهلو فنالل ند رملا ةراعتساك قالطالا ىلد لوك أملا لوانتل ىعرلا ةزاعتسا ىلع ءاس هريغو

 ضرالا نه جرخم امم عمجو هبق رام ةءاع ىلع ىعرملاو ءاملا ركذب ىلاغت هللا لد لق
 ماكلا عما وح نم اهاعرمو اهءام اهم جرخا هلوق ىا اذه ىبنعلا لاق ءاملا نه هباف حاملا تح

 بشملا نم مانالل اعاتمو هي اسعدني ول نشش اك ذ « كح

 ةتكنو ءاملانه حلملاو رضخالا رحشلا نم رانلا نال رانلاو حلملاو رمثلاو ا رحشلاو

 لوهذلاو ايندلاب 3-5 مئاهعااب مهقاحلاو ثعبلل نب ركذملا نييطاخلا خسوت ةراعتسالا

 الع ىتح رثك ”ىد لك حاحصلا ىف لاق # ىربكلا ةماطلا تءاج اذا ا ةرخ الانع

 ريك نعال مظع ىنمع مضلاب ريك نم ريكالا ثيبأت 1 م
 مهشامه لاوحا ناب رثا مهداعم لاوحا نايس ىف عورش اذهو نسا ىنمي رسكلاب
 ىنعملاو عاتملا ظفل هنع 'ىني أك ىلذق ام اهلابقام ىلع اهدمبام بتر“ ىلع ةلالدلل ءافلاو

 اهواعت ىا ىهاوذلا و تاماطل ارثاس ىلع مطت ىتلا ىمظعأا ةيهادلا عوقو عولط تقو ءاجاذاف .

 م,لغت و قئالخلا ىلع ولعت امي رسف ولو ديك أتلل نوكي ىربكلاب اهفدوف اهلغتو
 تاياالا نم ةءايقلا مون دها_كب هناف ةيناثأا ةحفنلاوا ةمايقلا دارملاو اصصخم ناك
 قئالخلا رشحت ةيناثلا ةخفنلا دنعو لئاه لك همم ىشام ةداعلا نع ةجرا-خلا ةلئاهلا

 ةذعفنلا ىتعم ناك نا مطلا نال ةاصلاب سيعو ةماطلاب تاعزانلا تصخ ةمايقلا فقوم ىلا |

 نوخيصي نيح سانأ' هل ىمي ىذلا ديدشلا توصلا ىا خصلا لبق وهف كالهالل ىلوألا |

 ةقباسلا ةزوسلل قباسلا لعجف ةيناثلا ةخفنلا ىنعع وهف ديدشلا توصلاب مئانلا هني ام هل

 مطلا نال نيعضوملا الك ىف عقوملا نسحف ةياثلا ةخفنلا ىنمع ناك ناو ةقحالل قئاللاو

 ما نبال مالسلا هيلع ىلا ةخاصا مدع نيبام دعب خصلاو ةفدارلا اهعس هلوق دعب درو

 امو ىريكلا ةماطال 6 كا بوم 4 ىذا ناسناالا لك دق موب و مآوتاكم

 رمش وأ ريخ نم هلمحام ناك نم انماك دحا لك هيف 5 ىا لمع ىنم؟ ىم- و ةلوصوم
 هلوقك دمالا لوط و ةلفغلا طرف نم هين ناك دقو هلامعا ةفيحص ىف انودم .دهاشي ب

 اب اراهظا ترهظا ىأ تءاج ىلع فامع « محجلا تزربو © ءونو هللا الاهل كلان

 ةكردلاال منهجي اهنع ربعملا راثلا قلطم دارملاو ام نوءمسي اوناك نا دعب دحا ىلع قخمال

 ظافلأن مهناف نع هديفام ىلع ناك نم انثاك « ىري نا 8 عبسلا تاكردلا نم ةصوصخلا
 ىلاعت هلوق و رفاك و نهؤ» رصب ىذ لكاهاريف ىظلتتف اهنع فشكي هنا ىورب مومعلا

 طارسهل'نيزواحت اهبماع نور نيح اضيا نونمؤملا اهارب نا ىناسال نيواغلل محملا تزرو

 ةدماخ ىهو اهوعررم لايف اهم دعوت ىتلا رانلا نيا لوس نءؤملا نال رفاكلل لبق و

 نف ىده ىنم مكنينأي اماف هلوق ةّرط ىلع تءاج !ذاف باوج ا #* ىنط نم اماف ف
 نم اماف ةوعدلا تناك اذا لاشو كلا تنسحا تردق ناف ىنتُنج نا لاش 35 ىاده عب |

 ةعاطلا نع درمتو اع نم اماف ىا هماقم انههف املع ناك نم اماو هماقم كانهف الهاج ناك

 نايفطلاو رفكلا ىف ولغاب نيروهشملا ثراحلا هيأ و رضالاك نايصعلا ىف دحلا زواج و

 ( 21و



 تاعزانلا ةروس هت +5 2 :

 لمعلا ةملظ نمو ٍطاصلا لمعلاو ناعالا رو» نم ولحمال نمؤملا اذكف اف نابقاعت امه

 لمجاف ةئيس تاماذا ىلع اي هنع هللاىضر ىلعل ماللاهيلع لاق ذلو دساكلا ركفلاو دسافلا
 ةنلاىف نوكي الف ةنملا ىف راهلاو منهج ىف ىلبللا هللا قلي ةمايقلا موب .ناك اذاف ةنسح اهنجب

 طاصلاهلمت رونو نمؤملا ناميا رونوه ةنلاىف اراهلا نا ىندي راهن رانلاف نوكيال ام لل
 رفكلا نا امكف "ىلا هلمع ةملظو رفاكلا رفك ةملظ وه رإنلاىف ليالاو تمام بسحم

 راوتلا لها. نم كلود ارونا نوكنال .رالاو راهن. نوكيال, ىلالا اذكتف ' اناعا:نوكيال

 كالا ل سكع ىلع وهف ىلحتلا بح هلاحو بلقلا اماو هيلع ةيلاغلا هتفص ىلع رانلاو

 تاقوالا ضمن ىف رانتتسا ميله رطب ناك ناؤ" ليل هيلع يفالعتنال_ىونعملا ةزاكبت ناف
 ناءرقلا لبق ىا ركذلادعب نم ىلاعت هلوقك كلذ لبق ىا # اهاحد كلذ دمب ضرالاو ©

 نم ىلصالا هانعم ىلع دعب مهضعب لاقو اهراطقا ىف مهباَشو اهلها ىنكل اهدهمو اهطسب
 ءامسلا ىلا ىوتسا مئاهو>دي نأ ريغ نه ءامسلا قاخ لبق ضرالا قلخ هللاناذ رخأتلا
 رمضع ضرالا باصتنا داشرالاىف لاقو كلذ دعب ضرالا احد مث تاومس عيس نهاوسف

 اهريغو اهتيوستو اهكمس عفرو تاومسلا ءانب نم رك ذاه. ىلا ةراشا كلذو اهاحد,هريسش

 برعلا ةنسلا ىف دوهعملا وه أ" ركذلاىف ةيدعملا ىلع ةلوم اهنع وحذلا ةيدعبو اهسفنا ىلاال

 ءامسلا قلخ ىلع اهفامو ضرالا قلخ مدقت ىلع رثك الا قانا ناف دوجولاىفال مجعلاو

 هباصتنانا نه تفرع امل دوجولاىف ةيدعبلا نييعتو رصقلا ديفال ضرالا ميدقتو اهفامو

 ءريخأت ةدئاقو كلذ ديفيل هدي ركذ امال نيسنقتلا/ةطيربش لع/فذح دق_مدقم رمضع
 ءامسلا لاوحا ىلا: ةيسنلاب ةرهاقلا ةردقلا ىلع ةلالدلاىف رصاق هنا لع هيذنتلا اما ركذلاىف
 طاصم قلعتو رثكأ ضرالاىفاع ةطونملا عفانملا نا امل مازلالا ىف لدا هناي رادشالا اماو

 ةروس ىف ماقملا اذه قاعتبام م دقو لك | هلاوحا لصافتب مهتطاحاو رهظا كلذب سانلا

 # اهاعرمو  ارامنا ىرجاو انوع اهنم رك نأب « اهءام اهنم جرخا 8 ةدجسلا مح
 ىلا ىعرملاو ءاملا بسن حتفلاب ىعرلا عضوم لصالا ىف وهو لكلا ىنمي ريسكلاب اهعر ىا
 اهاحدإ ريسغتو ناس اهنال فطاعلا نع ةلملا ديرجنو نارهظي اهنم امهنا ثيح نه ضرالا

 شاعملا سما ةيوست نه ديال لب ديهمتلاو طسبلا درجمب ىتاتتال ىنكسلا ناف هل ةلمكت وا

 ىا « اهاسرا ف هلوق رسفب رمضع بوصنم # لابجلاو اح برشملاو لكأللا نم
 ايلا بوسنملا وسرلا نا ىلع هيشو قحال قيقحم اذهو اهبديك' نا ضرالا اهب تبناو اهنينا
 هءاسرابوهلب اهتاوذ تايضتقم نه سيل ىباورلاب اهنع ريبعتلاب ليزنتلا نم ةريثك عضاوهفف |

 هللوءفم © مكماعنالو مكلاعاتم 9 ضرالل اهتايثا نع الضف اهسفنىف تتيث امل ءالولو ىلاعت

 رثك او حاحصلا ىفو ىئاوملا ىنعمب ةيعارلا لاملا هو نيتحتش مين عمجس ماعنالاو اعيتم ىتعم

 نأضلا نم مفلاو رقبلاو لبالل اما نوكيلم انه دارملاو لبالا ىلع مسالا اذه عقبام
 ديهمتلاو طسبلا نم ركذام ةدئاف نال مكماعنالو مكل ةعفنمو اعبتمت كلذ لعف ىأزعملاو

 ناسالا هلك اي ام مييام ىعرملاب دارملاناف مهماعنا ىلا و مهلا ةلصاو ىعرملاو ءاملا جارخاو'



 هإ +: 5 نوثالثلا ءزجلا ع

 ك7 د مح وص رم د يح نحر
 روٍدقم قوكَي نا ىلوا ةداعالا هجو ىلع كشف رسيإ و لبسا ىهو «ريشحو مكتدطا ىلع
 متأ ىلع طع ءاينلاو نيم ااَقلخؤ ريب دغاوز اتم متنا هلوق كاذ نوركتت فيكف هللا

 وهو ىلاعت هللا ©« اها © اقلخ دشا ماسلا ما ىا هيلع متأأ ربخ ةلالدل هربخ فدحو

 هلوق دنع ذئنيح مالكلا منيف ءامسلا ما هلوق نم دافتملا اهقلخ ةيفيكل ليصفتو فانئتسا

 ءامسلا ناف فقسلا عضوم ىف ءانبلا لمعتساو ةلصتم ماو اها هلوق نم أدتسو امسلا ما
 ناك ناو هنا ىلا ةراشالل ىلاءالاىف ال ءانبلا لفاسا ىف لمعتسي امتا ءانبلاو عوف سم فقسب

 هيلالالتخالا قرطت نع دعا ءانلاناف ءانلاك لالحالاو لالت>الا نع دعبلاىف هيكل انعم

 | نم اهعاشرا رادقم لعج ىا ءانبل ناس #« اهاوفق اهكمس عفر 3 فقسلا ىلا ةيسنلاب
 ( ذخا نا ىلا دادتما ناف ماع ةثامسمح ةريسم اعيفر اديدم ولعلا تمس ىلا اهءاهذو ضرالا

 كمسلا مهضعب لاقواقمت ىمس هلفساىلا ءالعا نمذخا اذا و اكمسىمسءالعا ىلا هلفسا نم

 اهقوفام ىلي ىذلا ىلعالا اهخطسو انملي ىذلا لفسالا ءامسلا حطس نيب قولا عافشرالا

 ةملظلا شطغلا # اهليل سشطغاو # ةريسملا كلت اضيا وهو اهظلغو احن دارلا نوكف

 هلعح اذا هللا هشطعا لاه شمع هش هنبع ىف ىذلاوهوأ سشلطغالا نس هلصاو بعارلا لاق

 املظم هلعج ىا انه دارملاوه لوالاو مزالو دمتم وهف املظم راصاذا ىلالاسشطغاو املظم

 سطعاو هلوقف سمشلا بورغ ببسب ةلصاحلا ةملظلا نامزل مسا ليللال بق ناف رونلا بهذ

 ةاصاخلا ةملظلا نا هانعم باوحلاو دعب وهو املظم مظملا لعج هنا ىلا ءانعم عجر, اهليل

 زرا ىا 4 اها جرخأو ب لاكشا الف هرردهو هللا ريبد2 تلصح امبا نامزلا كلذ ىف

 سمشلا هيف قرشت ىذلا تقولاوه ىجحضلا تقوو سمشلاءوض وهو ىحضلاب هنعربع عيا

 ناكف هيف 57 فرشا ماب لحلا ةيمت ىلع اهبطاو اهتاقوا فرشا هنال اهناطلس موه

 نع.زيستلا/ىفواليالا انكذ, نع ءركذ ريخأ# ا رسلا وهو ناستمالا: ماقم ىف ركذلاب قحا
 ةفاضا و ناسحالاىف لكا و ماعنالا ىف متا ةملظلا دعب رونلا ةفاضا ناف جارخالاب هنادحا

 ةسبالم ىندأ اهفكي ةفاضالاو اهتكرح ىلع اهتودح نارودل ءامسلا ىلا ىحطلاو ليلا
 اتم او هيلز راق ن1 اينما تطيح طب مولجلا ,نحشلاب ةفلسشا موو كك كلج ز وعملا هفاشلا
 دهاز مامازم ءاهقازتشازكلاكو كيناطلتت#مابق,تقو. ةنالر ىجضلاب منع زويمتلاو فاضاا ردقتب
 شنو اق زنود (ءامؤ ا باتف١ :لمقل رفا بيسي, ددررك اديس, نايس: ايرايتاذ بشو زورا دكه دوم رف

 نع تانئاكلا ترهظف تدلوف تلمح لبللا اهاشغت املف ىنا راهنااو ركذ لبالا نيفراعلا

 مندا نم ءاوخ جارختساك لبللا نم راهنلا جارختساؤ نامزلا دالوا تادلوملاف نامزلا نايشغ

 جوي و واهلاىف ليللا جوي لاقو نوملظم مهاذاف راهنلا هنم خلسن لبللا مهل ةياو ىلاعت لاق
 .اذاو ليالا لوب لاق راهنلا ءاشبا بطاخ اذاف مدا ىف ءاوحو. ميسعىف ىسمك لبللا ىف رابنلا

 ةراشا راهلاو لبالا دراون نا قئاقمللا لها ضءب لاقو راها وب لاق لبللا ءانبا يطاخ

 كم رق“ دي 8 6-0-0 92 | لب هدحو راهن ىلعالو هدحو ىلإ ىلع تسال ايندلانا امكف ةنسحلاو ةثيسلا دراوت ىلا

 (له)
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 لب ةرخ اللف روصتيال كلذ ناف امهف نوكي عنملا ىننم نه هبفام نا رايتعابال امهف

 | ةلاحال املا ئَدوَياَم ئظاقت نما همع و اهعمتس 'نمإ نكست ةئورخالا ةئوقعلا:نافإ اساللا ف

 ا فدفو رهقف ءايربكلا اذار ق هتدب انا روهظ ةدشب قحلا عزاب ةيناشاقلا تاليوأتلا ىفو

 ايت اذؤناو ئعرا“ نفقا اكو تاييكشلاو  ىوازا ةعبلا اك تر« اوغشل انا

 | امل ىلكرلا لاق و حلا هللا هذخاف هلوق ىنعم وه رهقل كلذو هتمصق ىودر و رانلاىف هتفذق

 ن٠ هل سلام ىعدب ام لك ذكه و ةرخ الاو ايندلاف حضتقا ءاوعد ىف اقداص نكي مل
 ىرسلالاقو اهقئاقح نع هالخاو ىواعدلا ن٠ ضيرعلاب هنال هللا قطنا رش لق تاماقملا

 نعرفه قراو*ةها»ءزكا 5 ”كتتكب نار دل اجلاككا راسا كاملا" و اماوؤر / 6 كاملا
 ند دظيللب ولا قر. هك وح“ عيب ةركا عل دلك قد اها ٠ ذأ دس[ قول ل قلع
 لوشوةنس ةئامعإرا نوعرف تلهما براي ىموم لاق ماس و هيلع هللا اص هللا لوسر

 قاخلا نسح ناك هيلا هللا ىحوأف كلر دهم و كناي اب بذكي و ىلعالا مكبر انأ

 نعول املا و ةيداكنك< كيرالا, ةككو ديو اذ افا ا دتفاكر/ نأ( ك درك ةيانكل ,١ نم

 ةيكملا تاحوتفلا ىفو ارفاك تام نوعرف نا ىلع ةيآلا تلدو ةرخآالاىف هباونث رثكاف
 ىلع لوم هللا همحر خ.شلا لاوقا نم اذه ريغو ىههتنا رانلاىف نادبؤم دورمتو نوعرف
 نوعرف ن. ردص ريقذلا لوه ه ةلالض دشا نم اهناف ةلاطالا نع كباسل نصف ةثحاملا

 ىلع امهم و ىريغ هلا نم مكل تلمع ام هلوق ةيناثاو ىلعالا مكبرانأ هلوق ىلوالا ناتلك
 ىلع الا مكبرانأ هلوق ريسفتف ةيعولالا ىلع ةلوم ةيبوبرلا نأ ىهاظلاف ةنس نوعبرا ىلقام
 ىوعد ةسايرلا ءاعدا ىضتق الذا ىودج ريثك هبف سبل كرما ىلإ نم لك نم ىلغا مهلوس

 اذك "مات 2 ورا اككنارو «كاؤاولا روض مل مهناف ةلطعملاو ةيرهدلا رئاسك ةيهولالا

 اهظع ارابتعا ه5 ةربعل  هءلءفامو نوعرف ةصق نم ركذ ايف ىا ## كلذ ىف نا © ماقملا

 فراعلا نا ىندي ةفرعملا هنأ< ن٠ وهو ىشخم نا هنأش نم نمل ىا ه# ىثخم نا © ةظعو
 لتئاعلاو باذعلا لوز“ نم افوخ هلاننا ىلع الو هللاىلع درج الف هنم ىشخم هيوؤشبو هللاب

 هريغيابطخوإ نم
 دنب دنربكب ناتخم:كيتوزا .٠ دن هيدتقارد ىتع هتشكرب وج

 بوجربز ناغت درادنىدو-هك ٠ بوكو فع رد تبوقغزا شيول
 ترب رد لج ارنا داوي فدك فرع راك كنع اناطس زكءاؤاوا اي

 هتبوعس ىلع ءانب ثعبلل نيركسملا ةنكم لهال باطخ « اقل دشا متاع ل تا هنيسرد ىنعي

 هلوَس ىلاعت هللا ةردق اللا ةيسنلاب هتلورس لاكنيب امدعب تيكتلاو خيسوتلا قيرطب مهمحزىف
 ماقملا مثالتتال اهنال ةبالصلا ىنءعال ةيوعصلا ىنعع انه ةدشلاف ةدحاو ةرجز ىه ااف ىلاعت

 ىلا ةبسنلاب نبرعالا الكتفالاو مكمعز و مربدقن ىف بعصاو شا مكتوم دعب مكقلخأ ىا
 امتاوطناو اهفلاتةوقو اهمظع ىلع ةدام الب ءامسلا قاخ ما # ءامسلا ما 8 دحاو هللا ةردق

 ءامسلاقلخ ناب اورق رش ماهفتا وهو اهاندا ةظحالمىف لوقعلا راح ىتلا عئادبلا ىلع



 ه7 م١١ 33> نو الثلاءزجلا
 سس سس سس سسسسسلا

 ىبرملالب الوسر مكيلا ثءعسوا ىهعو سما مكيلع هل نوكي ىتح هلا ملاعال سيل لو ناكو
 بالقناب هزجت و هلذ روهظ دنع هل ىتش ناك مهضعب ل ىريغال انأ مكيلا نسحملاو مكل
 لوشامىرديال ىذلا هوتءلاك تقولا كلذوف راص هنتاكف لوقلا كلذ لوّسال نا ةيحاصملا

 تقاطارص تفك ءدينش نخس نبا سيلبا هكءدروا فئاطل رد ( هللا همحر ىريشق ماما )
 فال نينج دكوا ديسر نمي الب همه نيا ماذإنب مفك تيريخ /[ىوعا نم تسف نحس نبا

 لامكلا نم قئالخلا نم دحا عدب مل نيفراعلا ضعب لاق ٠ دسر اجكيوا راكان دنزيم
 ىتالاق و اهنم أريت سباباو ىلعالا مكبر انأ لاقو ةيبوبرلا ىعدا هناف ناستثالا ءاعدا ءاعداام
 اذكو طقف لالا وهو دحاو حانج ىلع هنا ىا ظق هل تبل ةس م عدي ملف هفاتاناخا

 ءالع نيدلا نكر خدش .٠ نيديلاب قولخم هناف ناسنالا فالح ضحلا لاما ىلع هناف كاملا

 جالحروصن-نيسح ترايزب دوب مرك لاح اص ىتقو هكءدومرف ءرمس سدق ىنانمس ةلودلا
 نباايادخ مدرك تاجانم نيدعزا متفاي ىلاع ماقم رد اروا حور مدرك هبقاص نوج مقر
 حور اني دازكا وعد كيود ره تيكع ىلإ اا روصنمو مكبر انا نوعرف تاتا هج

 ىنس دوم نوعرف ةوعبل] ادن نم رسب نيح سرد نوعرف ناج و تسا نيباع رد نيدح

 نايمرد سب درك م ار دو و ديدارام نيس>و درك م اراموديد اردوخ همه هداتفا رد

 ( ىوتثملا فو ) تسارا.سبب قرف

 نين لاول اف قير كال ذا( لح تنعم كدت( ليل يفوق
 بحم ىا هللا تمحر اراا نبناو .٠  بقعرد هللا تنعل ارالا نا

 قيشع نياو دون رون ىودع نا .٠  قيقع نبا دون هيس كنس وا كئاز
 لولح زاو داحا ىتارز هن .٠  لوضف ىارس رد د» وه ارا نبا

 نوعرفوةيبوبرلا عدي ملو نعل دق سلبا نا ىف ةمكحلا ام تلق ناف مكحلا ةلثسا ىف لاق أ

 سلبا ةين نال ليق سلبا نعل ام” اصيصخم و ايست اونءلي ملو ةيبورلا اوعدا دق هلاثما و

 قاحخلاو ةين و العف و الوق قاقشلاو فالخلا نس نم لوا هنال لق و ءالؤه ةس نه رش

 برلاةرضح هتفلاخمب هجاو سيلباو هتسوسوب فالخلاو ىنبلا اوئسو ةيبوبرلا اوعدا هدعب
 ىرخاق وللا دنع بونذلاب اوفرتعاو ةراث اوعرضتو طئاسولاو ءادنالا اوهجاو مهو ىلاعت

 هيلا عجار هدعب رافكلا رزوف. نفكلا نس نه لوا وهو عرضت لو فرتعي مل سيلباو
 ركذام ببسي 4 هللاهذخأف + ةلعساو ريفي هتاذ_ ةياوغلاو ةلالضلا رهظمو ةمايقلا مون. ىلا

 بيذعتلا وهو ملستلا ىنعمي مالسلاك ليكتتلا ىنمع لاكنلا « ىلوالاو ةرخ الا لاكن

 هنا ىلع بصتلا هلحم و هيلا ىضفبام ىطاعت نم هنعمب و هعمسوا ءأز نم لكس ىذلا ىا
 وهو ىلوالاو ةرخ الا لاكن هب هللا لكن لاق هن"اك هللا ةنلصو هللا دعوك دكؤم ردصم
 ايندلافذخالا عب ىزامي ىنممىف لمعتسم ذخاو ايندلاف قا سغالاو رجا اهلا فر فاارطالا

 ةقبقح ىوينألا ذخالا ىف لامعتسالا نال زاجللاو ةقيقحلا نيب عملا مزلي الاو ةرخ لاو
 ذخالا سفن عوقو رابتعاب نيرادلا ىلا لاكنلا ةفاضاو هعوقو قةحتل زاحت ىورخالا ىفو

 (امهف)
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 رظالاب هللااهتنو دلختلا اراهظاو هنم ةءارا ناك اما اهيرحم ءاطداو اهفرع اهرّضبا نيح

 ةقيقتللا ىلا رظنلاب اننايا ءانيرا دقلو هلوق ىف ةمظعلا نون ىلا اب نا م ىهاظلا ىلا
 نا:كلذ.و ةقانلا هتارختعم نم, ةريغ ئرغصلاو ةيخاضعلا: كق ىربكلا:ةب' الاب :داززملاو
 هيضتغامىلع ذارملا وه نؤكي نا ىتننبق ةءارالا ىف لكلا ىلع مدقملا ناك روك ذملا بلقلا

 ةياالا ةيؤر بيقع ارحس هيزجمم مس و ىمومب نوعرف #« بذكف  ةيبيقعتلا ءافلا
 هرابكتسا ةياغل بلق و ركف نم حصان و لقع نم دهاش بلط و لمأت و ةيؤر ريغ نم
 هحقاو نايصعدش# ةعاطلا بوجوو ىمالا.ةحص ماعام دعب درقلاب هللا خ# ىصعو © هدرعو

 لع تنال ذا نااورعا طلعلا الدف: اكيبأز) نيملاجلا ارو داوجو؛راكت العر رتجلا تن
 مم ناسسالاب بيذكتلا وهو هللاتاصع نوكي ذا بيذكلا وه ىريكلا ةياالا ةءارا

 الف هقدصت بجمال نم برذكت اماف ههذددصت تع نمم هيذكا نم. نأب. ملا لو_طح
 حيشوهمذ ىف لخدا لوالا نا الا هب سعأ اف الو ىمهعو دارب نأ زوحمو اناصعنزوكي

 ىب لاسرابال ةيوبرلا ىوعد كرت و ىلاعت هتدابعب نيروهأ» هموق و نيعللا ناكو هلاخ
 راونا ءارأ ولو افرص ةبا ءارأ ةفرعملا لها ضعب لاق طقف رسآلاو رسالا م م

 نال ناءذالاو قشعلاو ةحلا عضوم كانهذا ةيبوبرلا عدي ملو رفكي مل تاي الاىف تاؤصلا

 ةيؤرب ابوححم وه ناكف ةديرعلا ىضتقت تاذلا ةيؤرو عضاوتلا ىضتش تافصلا ةيؤر

 ظحاهتيؤر دنع لني مل ةفصلا رون دوبش ظح هعم نكي مل املف تافصلا ةيؤر نع تاي الا

 ىا « ريدا مث » ىصع و بذكف ىلاعت لاق كلذل ناءذالاو دايقنالا هنم تأي ملف ةبحلا
 ىضتف ءرما لاطنا ىف ىيسلاذا ىنامزلا ىخارتلا اهانمم اذه ىلع مث ةلك و ةعاطلا نع ىلوت

 ده » ىتب ٍُط هريد ىلوو ضرععا ىا ريوا بعارلا لاق نيلخلا نع فرصنا وا ةلهم

 اعفد لطابلاب للاعت وهف امتضراعم نكمي اهناب اداقتعا ال !دانع و ادرم ةي' الا ةضراعه ىف

 ربداابعتلا ىأر امل فاشكلا ىفو ادهن اعرسم ىنمب ريدا لعاف نم لاح وهو سلجملل

 | عمجف ىا «# رشحف » اشاد الجر ناك هللا همحر نسحلا لاق هتيشم ىف عرسي ابوعرم
 | عمجف نوعرف ىلوتف ىلاعت هلوقو نبرسشاح نئادملاف نوعرف لسراف ىلاعت هلوقل ةرحسلا
 | هسفنس © ىدانف 0 سانلا ميمخ دارإ نا زوخجمو مالا ةر>سللا نم هب داكبام ىا 11

 | ةموكحلا ماقم ةمايقل © لاف ه ىدانملا ةطساوب وا هعم هيف اوعمتجا ىذلا ماقملا ىف

 نوكتنا ىلع سما ىلي نم لك نع ىلعا ىا قوف برال « ىلعالا مكبرانأ 8 ةنطلسلاو
 | ( ىنشاكلا لاق و ) ءاسمالاو كولملا نم هالو تحن ناك نم ىلا ةبسنلاب ليضفتلا ةغيص
 | ىئدا الو ٠ مرر همهزا نمو دن ايادخ تاغلا ةهراش تروص رب هك مانصا ىنعلا

 | ىلع ةيلغلا نال ىلعالا تنأ كنا مالكلا اذه ةلباقه ىف مالسلا هيلع ىسومل لبق ةيولعلا
 | لابلاو ضرالاو تاومسلا قلاخ هنا لوقلا اذهم درب مل هنا لصصاحلاو هيلع ةيلغ هرحس

 انونحي ناك ولو انو. ناك هيف كش نمو ىرورض كلذ داسف ملعلا ناف ناومحلاو تابنلاو
 رشنلاو رشحلاو عناصلل اركنم ايرهد ناك لجرلا لب هيلا لوسرلا ةئعب هللا نم زاج امل |

 ( رشاع ١" نايبلا حور (
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 ماسجاالا نم اهلكتادوج وما ءاوطن ال ىوط همساوداوملاب قلعتلان ءهسدقتاد رجلا حورلاملاءوه

 اذهم هادان كلذإف !مايلجم ن٠ ةملاكملا ماقمو تافصلا ملاعوهو ءرهقو هطىفو هتحن سوفنلاو

 هدنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر ىذلا ىلعالا قفالا وه ملاعلا اذه ةياهنو ىداولا

 نوعرف ىلا بهذا هل لاقف ىا لوقلا ةدارا ىلع # نوءرف ىلا بهذا و هيروص ىلع ليريج

 نأب قللا ىلعىنط ىادحلا ةزواحج نايغطلاو هي لاثتمالا بوجاوا إلا ليلعت «#ىئتط هناوه

 قدصلابالا نوكيال ةيدوعلا لانا امكف مهديعتساو مهيلعربكت نأب قلخلا ىلعىنطو هيرفك

 لاق و امهعم ةلءاع.ا ءوسب نوكي نانغطلا لاك اذكف قاخلا عم قلخلا نسحو قحلا عم

 ىداو كمللس املاع امكح ة ةيوق سفئاذ ناك نوعرف نا كلذ و هّساناب رهظ ىا بون

 هسفن ىلا اهسن و ةيبوهرلا تافص لحتأااو هتياناب يحتحا و تافصلا ىداون عطقو لامفالا

 تعءاق نع« ساالا رش ماللا هيلع هيف لاق نم ناكف هنايفط و هناوريجب و هتعرفشت كلذ و

 ىوقا نم كلذ و تافصلا ديحو' ماقم ىف اهاوهو هسفنس ةمايقل ىح وهف هيلع ةمايقلا

 فذحب 6 كرت نا ىلا وه هجونا و ةبغر # كله  هتيناام دمب 4 لقف ل بجحلا

 تارودكلا خسوو نايغطلاو رفكلا سأد نه نم موهلسعي لاا, ىدربت افي نفاع ئداحإا

 انشا !كلفي قلتو نا«( ذو هنن ران ًادتبم 'نبخن كل. هلوقف :ةضيبطلا ثاروذاقلاو ةيرشلا

 ىهو ةِسرقلا ىه ةئيرقلاو كوعداو كيذجا نع زاجم كل له هلوق لاش دقو رمضملا

 مظنلا ىف نا ىلا راشا هفرعتف هتفرعم ىلا كدسعرا و #« كير ىلا كيدحاو ب ةرواخلا

 نوكتال ةيشخل اذا « ىشختف له ةيلحتلا ىلع ةيلختلا مدقتل هكزتلا مدقتو ارمدم افاضم

 ىلاعت ها ليق هللاب ءاملعلا ىا ءاملعلا .دابع ن» هللا ىشخم اما ىلاعت لاق هتفرعم دعب الا

 ىحوأف لعش نل هنا ا هللا ىسوم لاقف لعش نلو ءرخآ ىف لاق

 هوكردي م اف ردقلا ماع نوبلطي كلم فلأ رششع ىلا ءامدلا ىف ناف سمؤت ام ضءا نا هبلا

 رمي دونا هاو جدو امال ةيادهلل ةءاغ ةيشخلا لعج و

 عماد لم غاب ٍطدا ن 0 ِطدا فا ن» مالسلا هيلع لاق امي ريش لك ىلع انا 1 |نخا

 هنأ م ديدستلاب اوحهلدا دقق للا وشباب ند اوراس ناو ىلاالا لوا ن 2. زاك اذا موقلا ْ

 فاطلت اب هيعدتشيل ضرعلا هانعده ىذلا ماهفتسالاب هيطاخح نأب مالسلا هيلع ىسوم صعأ ىىلاعت ْ

 انيل الوق هل الوقف ىلاعت هل وقل ىلصفت برض اذهو و هوتع ن٠ ةارادملاب هلت و لوقلاىف

 ةروص ىف هنالف اكن هناوكلك اما ىدحموا دك نلقي ةلعل |
 سعال ةروص ىفال ضرعلا

 اماو َرَلا تاقلعتم .نه نا رفكلاو لهجلاو كرشلا وحن زك بذ_ اليا "هنفإ للتلو أ: اخ

 عبىربكلا ةي الا 9 ىسوم اروا دوم سب « ءارأف  هاظف يع

 ىرخالا روسلاىف اهليصفش ىلع الي وعل تيوط دق لد نع حصقت ةححصف ءافلا |
 ىرح هناف

 فينك اناس مابا ظنك لاك را ىلا تارواحملا نم ىرجام نوعرف نيبو هدب

 وه بلط وف ةعاطلاو ديحوتلا ىلا هاعدق هللا صب ىسوم هلا بهذف ىا نيقداصلا ند

ع امانة لانو هيوعد ف هقدص 0 ها 5 زدعملا 4م
 | نيمللإ ناف يرغتلاو اناديسبلا ن

 ( نيح )



 تاعازادلا (ةزروس هت *5 5 :

 ضلال دمملا طش طقيدل قاد: دهر ودم اكمنا داجج كلارك ء اج اجغكلا ةالارل ى أ كسول
 ارا مهرويقنع اوماق اذا سانلا نا ةحئافلا ريسفتىف ىرانفلا ىلوملا لاقو رشنملاو رجلا

 هيلع قلخلا نوكف رمثّلا نوكيو هللا نذاب ضرالا دع ضرالا ريغ ضرالا لدس نا هللا
 ةسهاسلاب ىمست !ملع مهام ىرخا ضراباماو ةرودصلاب اما ءاشي فنك ضرالا هللا ل دسامدنع

 ةعست ىلا از> نيريشعو دحا نم تناكام فاعضا امعسىفديزبو مدالا دم هناح.س اهدمؤ
1 
 ىا ةرهاسلاب مهاذاف ةيمحنلا تاليوأتلا ىف لاقو اتماالاو اجوع ىرنال ىتح أزج نيعستو |

 لثم موميصل هناب هم وق كادتكمإ نع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلستل دراو نيفناثعم

 ءانأ ام وا اذه ربتعا نا كانأ له ىنعمو نوعرف ىنعي مظعاو مهنم ىوقا ناك نم باصأ م
 كان له لبق هن اك رابخالا باط ىلع هل لمحو هثيدح عاّساىف هل بيغرت هثيدح نم
 هلوسرل هللا نم مالعا هللا همحر نحلا لاق اك هب كربخا انأ ما اذه لبق ىمو» ثيدح
 هنلس مل هنا ملعي وهو دليلا لها ىتلام كفلب له هحاصل لجرلا لوقك ىسومه ثيدح

 صاصتقالا ىف زاجمالا نم رداشملا وهو اذه لق هنايثا ربتعا ناو ىهننا هب هربخيل لاق اماو

 هثيدح كانأ دق سيلأ ىا كلذ لبق هفرعي سمأب راوقالا ىلع هل ىل ىا هلربرقت ماهفتسا

 اردوخ لد ىهد ىلستاب مالسلا هيلع ميلك ىموهربخ و ددا هكت سيب نينجايا ةيسرافلابو
 كغليو :كءاحدق مف ه)!نارفاك دنعوو !نائمؤه: دلع وزا_ ئداتدسؤف ارجخ وا موق: باذكلتال

 رارصا ىلع نزحت ناك املالاو دعب هنأيمل هناو ىموم ثيدحم ملعإ مل هنا "اك بيرقنع ةثيدح
 مكحلل ةبرقملا دق ىنممب لهف كلذب ىلتب لب هب مهن !زهتسا ىلعو ثعبلا راكنا ىلع رافكلا
 كلذوىلع ةلالدرهظا هلال سيلدبزو ريرقتلل هو ةفوذحم اهانق ماهفتسالا ةزمهو لاحلا ىلا

 ٠ ندناوخ ةيسرافلاب ءادنلاو ةادانلاو تيدحال فرظ ه6 هر هادانذا © مظنااىفردقم هنالال

 ثداحلا هربخ دارملاذاهبر هادان نيح عقاولا هثبدح كانا ىلهىا توصلا ءادنلا سو.ءاقلا ىفو

 عه مل نايتالانالءادنلاو نايثالا ىتقوفالتخال نائالل فرظال ف ثدحم نامزنم هلد.الف

 ىسوه ىلت مزاللا فتولاةمالع ىدنواجسا| عضو هياعو ردقملاركذال لوعفوا ءادنلا تقوىف

 ثيدح لمع ىلا تفتلب مل هلعل لاحم وهو كيدحلا نامسال افرظذا راسص لوول هنال لاقو

 ماما نع ولخمال ةلملابو هلق لمعلاىف ىوق لعف دوجو عم ريخلا ىنعع اما انه هنوكل
 نيح قيليال انع هللا يهطتب رهطملاكرابملا 46 سدقلاداولاب ريسافتلا ضعيف اذكت قولا هجولاف
 هوحتو هارشلانع ةرهطملا ةسدقملا ضرالا دودحىف هءوقول اسدقم ىمسوا هميلكم م هتماكم

 عمجاو ايداو نيلبجلا نيب ج رقنملا ىمس هئمو ءاملا هيف ليسي ىذلا عضوملا ىداولا لصاو

 مب # ىوط 9 كيداوربغ داوىف نالف لاقيف بولسالاو بهذملاك ةّميرطلل راعتيو ةيدوا

 ىلإ !بحبا, كرصلاا ماولاب لاقإ ةعقنلاب .ةلالنو امني وتك عقيإوا. ناكملانزلهل اي وأتن نيؤكتتلا بو فلل
 وهو :/لئوطت يغب ىتهتجتي نع (لادع, ىداولا_نمواممإ دجال قايباورطنا يدلل والعلل ىف جير مخي

 سدقملا ىداولا ىتاشاقلا لاق هل ناي فطع نوكيف رصمو ةئيدملا نيب ىذلا ىداوال مسا



 هج م١ 55 نولالث'ا ءدجلا

 هدو سس جروس سب وسر وراك ريكو ع كروم
 سمول ثدحن راصو ىخرتساو ىلب اذا نيعلا رسكب بشحخلاو مظعلا رخم لاَس ىلبلا رخنلاو |

 اذإو توبثلا ىلع ةلاد ةبش» ةنصوا ةفلابملا غيصنم امنوكل ةرخاد نم غلبا ةرخحو تتفتل
 ربغ ةرخنلا لبقو ضعبلا اهراتخا اذلو ى الا سؤر هبشا ةرخانلاو شكر الا لمراحل
 ايف لص ىتلا ةفوجلا ةغرافلا ماظعلا ىهف ةرخاللا اماو ةيلابلا ىنمع ةرخنلاذ ةرخالا

 ريخنلا بغارلا لاق ىليلا ىنممرخنلا نمال نونجلاو مئانلا ريم ن» حرلا بورهنم توص
 اتي نارذنملاف نارذنم ريذسلا هنم جر .ث ىذلا فنالا قرخ ىمسو فنالا نم توص

 قيرطب سيل مهم رفكلا اذه رودص نأب ناذيالل انه ىخاملا رابتخلإ # اولق »ا فنالا
 © كلتإإل رمشحلاب ءا زهتسالا قي رطب اولق ىا عراضملاب هنعربعملا قباسلا مهر فك لث٠ زارمتسال
 ءاكنا « اذا له مهداقتعا ىف عوقولا نم اهدعب ةياغب راعشا هيفو ةرفاحلاىف ةعجرلاو ةدرلا

 # ةرساخؤل تارك عمججاو عوجرلانم ةرملا ةركلاو موجرلاركلا م ةرك جربدقت نارو
 ىزاجملا دانسالا ىلع ااا ةرساخوا لعافلا مسا نم ةيسنبا ةدارا ىلع نارسخ تاذ ىا
 باوصا لعق عرااو ةحمار ةراحم كلوةكدوجولاىف هنراشام ىلا لعفلا دانسا قيرط ىلع ىا

 ةركلاو نورساخلا مهفالاو دوجولاىف نانراقتم ةراجتلاو جيرلاو ةلدابملادقع ىهو تحل
 هدافا ىنعملا اذهواهم انيدكتت نورساخ: اذا ندنف. ةزكتلا كلت تح نا:ىا اهف روم
 ما زهنسالا ىلع اذه مهلوق لح امناو روهملا دنع ءزجو باوح فرح اهناف اذا ةلك
 ةرجز ىهاعاف# عوقولا لمتحلا كوكشملا ةروصىف هتلاحتساو هئافتناب اوهطقام اوزربا 5
 ةركلا كلت اوبسحتال ىأ ردقمل للتو راكتالاب مهمالك نع هللا ن١ باوج «ةتاغ ْ

 ةدحاو ةحبصب ةلصاح ىا ةدحاو ةديص ىه اعاف هتردقىف ةئيد ةلهس اهناف هللا ىلع ةيعص

 سانلا روصىف دحاو خفنك ةيناثلا ةخفنلا هو ضرالا نوطيىف هو اهنوعمسي د ركتال
 رجز لاب اهنبع اهن "اك اه اهلاصتا لا ىلع اهينت ةرجزلاب ةركلا نع ربع ةلفاقلا ةماقال |

 ىا ©« ةرهاسلاب © قيالخ رئاسو ناشيا. هاكنا سب « مهاذاف ف هيلع حاص اذا ريعبلا

 اذاو ةرجزلاب اهتعربع ىتلا ةركلا ببقع فقوملا مهروضأل نايس وهو اه ا اوأجاف

 تيمس ةيوتسملا ءاضيبلا ضرالا ةرهاسلاو ةأك ىلع ةعرسب هوركناام تودح ديفت ةأجافملا
 ىنعي ةمئان اهدض ىفو ءاملا ةيراج ةرهاس نيع مهلوق ن» اهف ىرجم ازا نال كف |

 نايرحم اهف بارسلا نايرج هيش ”الكلاو ءاملا نع اهولخ نع ةرايع ضرالا ضايب نا
 حرفك ريس لاق ةكلهلا فو+ مانبال اهكلا_ نال لبقو ةرهاس اهل ىلبةف اهيلع ءاملا
 هترهص نم انيس داصلا بولقم هن اكوا اف نومانبال اهلها نال منهج ىهوا الد مب مل
 كلذ نم' تروم اهن 'اكامم ”ئطولا رثكي ىتاا :ضرالا اهتقيقح بغارلا اقو هتقرحا سمشلا ظ

 | اهقلخ طق اهلع هللا نمد ل: ةللشم رج ننال ار ةرم انام ازا لرؤلع مهما قضوا (زيابع نبامزر عءعو

 هنفكو سدقملا تي لبج هشه نب بهو لاقو ماشلا ضرا هرهاقلا ىروثلا لاقو دن

 دهاؤخ اجت ار شحم كامرا لبج ”ىلاوحرد سدقملا تدن كيد زن تسا نيمز مان ءيهاسدلا

 (دو» )



 كام رانا ةرو“ هع م١

 ةراع هناف كلذ لقال اهل ةعبان ةيناثاا ةخفنلا نوك لاح ىلوالا ةخفنلا موب نئعّتل ىا ثعبلل

 نعل فاشكلاىف لاق اك ةنس نوءبرأ امهنيبو ناتخفنلا هيف عشت ىذلا دتمملا نامزلا نع
 ةخفنلا تقووهو عساولا تقولاكلذ ضعبىف نوئعبس معو ناتخفنلا هيف عّش ىذلاعساولا تقولاىف
 مويلا ليوملةيناثلا ة>فتلادنعالا نوكيال ثعبلا نا غم,دادتمارابتعاوداشرالا ىف لاق ىهتنا ىرخالا

ْ 

 بولق لبق هن ”اكاضيا ةياكلاب نوكي ةيفيكلاب نوكي اك ميخفتلا ناف باناذ قا

 بارطضالا ةديدش ىا ه6 ةفجاو © ِهِلوَش قلعتم وهو ناتخفالا عقتذا موب ذئموب ©

 هماقو باقلا بارطضا هاا نع ةرايع فيجولا ناف مهلاعفا حبقو مهلامجا ءوس نه

 لعا ناف رافكلا بولق لب بولقلا عم تسيل ةفجاولا نا هن٠ ٍلعو لجولاو فولا نم
 بولةااف الاو نواوَش هلوق هيلع لد امك امادا راصبا ىا © اهراصبا ه» نوفاال ناعالا

 # ةعشاخ 98 امافص نموهو فوقلا لح اال ٍنولقلا ىلا راصبالا فاضا اعاو اهل راصباال

 كرات ىعا ىا نوار :ةاودشام هلع ل الهالاو" هلأ عا نما حالا! كشنيب 'قاوتلا ؟نرم' ةلئلذ

 نود ود راي امايا يان أ هزم نيحمتم هل نيركنم نواوش نوئعبت مكنا مهل لق اذا

 نالف مجر مهلوق نم ةابلا نوئعي ىلوالا ةلاخلاىف ىا «© ةرفاخلاىف هه انس وم دعب نوداعم

 | ةروفحم اهناعم ةرفاح اممبمستو هش اهفرثا ىا اهرفحف اهف ءاجىتاا هتقرط ىا هترفاحىف

 | رفحلا ىلا ةبو_ن» ىا ةيضار ةشدع ىلاعت هلوقك ةّهرطلا كل:ىف ىثاملا وه رفاحلا اعاو

 | ىلع ىناثلا مسا قلطاف امهنع لكب رفا قلعت ىف ىا لعافلاب لباقلا هيبشت ىلعوا ىخرلاو

 | دمحاننا ىلذخلاو دهام لاقو هلعاش لعفلا نامزل اهدشت هراهن ماص لاَه اك ةهءاشمال لوالا

 انداسجا ةرفاح ىا ةيمحنلا تاليوأتلاىف لاق اذلو روقلا اف رفحم ىتلا ضرالا ىه ةرفاحلا

 وهف عاراللا ن* ع دعلأ ل 2 ثعسو درأ ةيلاب 5 ةرخاماظع ِِ ام مدرك نوجاي

 مسن الف سو ملا لكبهلا اذهوهناسنالا ناماسولو كلذكس يلو ةّمةح ناسنالاوهامداسف مزاي !

 ةداعاوةيرصنعلا ءا زد الا عم ى نع ردقيف كاكا لك ىلع رداق هللا ناف مود.ءم اةداعا عادتما

 تا ءاملاكقلخلا ماعىف ةريقتم ربع تاك ناوهملع ف ءزامتت اهنالاهبلا ةاحلا

 .عوقو دنعالو تامالا ل ىلوالا عوقو كك قبال نيتيمظع نيتيه'دل اعئوم هنوكا ناد

 1 قحلانع ةزفاثلا 'هدراسلا ةدردتلا سفنلا نولق ةيمحتلا تاليوأتلا ف لاق ةصاعوا 2

 | # نولوه ٍِه امف رهظي ءرا نال ازاجم اهلا عوضشخلا دتساو ماظعلا رومالا نم مملع

 أ هن ةقطانلا تاي آلا: ىذكمو ثلا "ىئركتم نا. ىنعي ن الا نولوشإ مم ئا قات فاثتعا

 | ه6 انك ض اذُثأ ىا نودودرم هيلع لدي رمضم اذاىف لماعلا « اذن  انرودص روبقو

 ا اا قرشو ندلا داسف ند نا اونا“ هل هفانم ةلاح للا هتلاسن هشودرلا راكنال ديكأأت

 )أ ل 0 عر هفدر لاه ىلو الادعب ”ىحناج الةينانلا ةخفنل صو اهدعب

 / افرظ مولا عوقوا ةححص» ةفجارلانم ةردقم لاح ىهو سوماقلاىف اك هعم هتبكرا هعم

 | م ريثكتلا ىلعوا هيلع بحسنم ىنعملا ناف لباقملا عونا ركذي مل ناو. عيوتتلا ىلع لمح



 ه«<ج م١ © نوثالعلا ءزجلا

 يتوجلا رع ةيدقا بنر لع الاعلان اقبالا له بهقط 05# هل
 ةكئالملا ىنعي بغارلا لاق تاربدمال لوعفم اسماو رومالا ربدىف ركفتلا ريبدتلاو خارت

 دابعال ةيورخالاو ةيويلدلا رومالانم اسما ردن ىتلا ىا ىهتنا رومالا ريبدَس نيوملا

 هيلع هدعبام ةلالدإ نئعبتل وهو فوذحم هع مسقملاو ريصقفتو طرقت ريغنه مهل معراك

 روجلاو ملظلا رمتسي الثل ءازحلاو رجالل هيعدتي توملانا ثعبلا هجو ةمانقلا ركذ نه
 حاورالا ضيقل نولزي ةكئالملانا لوس ىلاعت هللا ناكف ديعلل مالظب كيرامو دوجولاىف

 رم نأ توملاب رق نه نأشن م ناكف ركذامل ثعبلا ىلا مالا ري مث لاجاالا ىهتنم دنع

 ةروسلا هذه ناونعىفو باول اوه ىذلا ثعبلا نيبو تاءزانلاب مسقلا نيب عمج اذإف ثعبلاب

 ةلاَزَج هبضتش ىذلا وه هاف فاثكلا قوس انرتخاو اهركذ: نع انحفد ةريشك هوجو

 ةّشسغ قحلا بانج ىلا عوزعلا اهلع بلغ ىتلا ةقاتشملا سوفنلاب مسقا ىناشاقلا لاقو ليزتتلا

 امتافص دوبقنم جرخمىا ةعيبطلا رسأو سفنلا رقهنه طشنت ىتلاو ةبحلاو قوشلا راح
 هلاقعنم طشأ مهلوق نموا كب ىلا دلب نم جرخاذا طشانإ زون مهلوق نه ندبلا قئالعو

 عوحرلاب ردتف ةدحولاىف ءانفلا ماقمو تاذلا نيعىلا قيستف تافصلا راحنىف حست ىتلاو

 ىهتنا عجلادعب ليصفتلا ماقعىف ماظنلا أو ةيادهلاو ىلا ىلا ةوعدلا سا ةزثكلاولا

 نادبالانع ةقرافم تناك ءاوسملاءعلا اذهىفرانا اهنم رهظيزأ دعسال ةشرشلا سوفنلا نا مث

 ىلا هدشر, تاومالا ضعبنا مانملاىف .ىربدق ناسنالانا ىرتالأ تاررده نوكتف الوا

 هنع هللاوضر ىفوننأ دعب ةرارز لثس هلاهلحيف ةلأ_منع هلأسف هذاَتسا ىرتو هولطم

 رمشبن ءاقرو تيأر مهضعب نعو لم“الا رصقو ىضرلا لاقف مدنع لضفأ لامعالاىا مالا ف |
 اهومت دجو لامعالا ىأف تاق دهج لكدعب توجت لاقكب تلال عفام تلقف مانملاف هللاهحر

 مانملاىف اهونأ اهآ رف نوعاطلاىف ةيراج تكله مهضعب لاقو هَللاةيشْخ نم ءاكلالاق لضفأ

 نولمعتو لمعتالو لعن مظعرما ىلعانمدق تباي تلاق ةرخ الا نع ىنربخا ةشاي اهللاقف

 ايبدلانمىلا بحا ىلمع ةفيىف ناتمكروا ةمكروا ناتحمبستوا ةحدستل هللاو نوماعتالو

 هل نم ضعب ىلع هوحنو رادج نه ءابحالا ضعب لخديدقو ىصحال ةريثك هرئاظنو اهفامو

 اذكف نطوملا اذهىفوهو حورلادب رييدتلا ناكاذاف ةداعلا قرخ ىلع كلذو امضقبف ةجاح

 باح دسجلا نال ارببدتو اريثأت دشأ ندبلا هتقرافم دع وه لب خزربلا ىلا هنم لقتنا اذا

 «ةفجارلا فج رثموب  هوحنوا مام اهجحم ملاذا اقارحا دشا سمشلانا ىرتالأ ةلجلاف

 مارجالا اهدنع فجر ىتلا ةعقاولا ةفجارلاب دارملاو نُئعبلوهو رمضملا باوحلاب 2

 كلذ كوهنم ةميظع ةلزاز لزازتتوةديدش ةكرح كر ىا لامجلاو ضرالاك ةنك املا

 ناف هبب_سىلا لعفلا دانسا قيرط ىلع ازاجحم فجزلا اهلا دذسا ىلوالا ةخفلا هو مولا

 بارطضالا ةدش ىهو نافجرلانمةنك اسلا مارجالا بارطضال بسس ةخفنلا كلت ثودح

 مدقم ىلف لاريغت نأ, راءشاهيفو بالقنالا ةركو بار طضالا ةدشنم هناا ةلزازال ةفجرلاهنمو

 ( اهدعب )

 هك

 ا يمن ىا ىلوالا فدرت ىتلا ةءقاولاىا 5 ةفدارلا اهعبتت © اموطقم نكي ناو ىولعلاريغت ىلع



 تاعزانلاءئرود ههج © ٠6١

 | هيلع ىتلل لثع ةنعللا هلع سلبانأ ( ىكح ) ةمالسلا هللا لأن كلذ وحتوا ةيئارصتلاوا
 | ماللا هيلع ىنلا ىف عزنلا ةلا سانلا نامياب هعيبا لاقف ءام ةروراق هديبو اموب. مالسلا
 تسملاو هديكن م ةلالا كلتىف ىدابع ظفحا ىنا هيلا ىلاعت هللا ىحوأف هتبب لها تكب ىتح
 اهنوفاي نمؤملا سفن اوذخا اذاف ةحيبقوا ةنسح هلامعا ةروص ىلع ذئايح ةكئالملا ىرب

 بستكملا هملعو ِهِلقعنم 'ىث دقفام هلمع ةروص ىلعو ةلحلا ردقىلع ىهو ةزلا ربرحىف

 ىموق تيلاي لاق ةيك اطناىف ديهشلا راجنلا بيدح نع ةياكح ىلاعت هلوق هيلع لد ايندلاف
 بابا هلذونيهمو ءاوهلا ىلا اب نوجرعيف نيمركملانم ىنلعجو ىبر ىلرفغ اب نوملعي
 مامضناب معنلا دادزا مهروبق نم سانلا ماقاذا مث ىناحورلاميعنلا وهو نيياعىفو هربقىف ممنتلا

 | ةداهشب نينمؤملا حاورا ضبق ةيفك ىلا ةراشا اطشن تاطغانلاوهلوةف ىناحورلا ىلا ىنامسجلا

 ةدش ضعس باطلا هحور ىلخا مالسلا هيلع ىلا نا تيئدق ليق ناف اضيا هلولدمو ظفللا

 | ىا توملا ه 50 ىلع ىنعأ مهللا تاركس تومللنا هللاالا هلااللاقو هابرك او لاق ىت

 | ةمطاف ها الو ءاملاب روملا هه>و حبس مثءام هيف حدقىف ةشرشلا هدب لخدب ناكو هزم

 كا لع 9 مل مالسا!هيلع اهل لاقف ماا رك اورتن ركل الا

 قفرلا نم رك ذام هجواف اذكه هلاقتنا نيح مال_لاهيلع ىنلاما ناك اذاف مويلادعب برك
 اذا ريع نع ضيا لال لاف ةيكرسالا لدعا نك نون[ نا

 توملا لعحم نأىف هللاوعديل كلذب هللا هلّتب نأ لمتحم اضياو لقت فخئالا ىلع ف.فخل

 اقيفخم توملا هبوعص ضعب هيلع ليد للا نم تلط 34 ىوردق اًضياو اريسي الهس هتمال

 كاد نم ىش يبن نحال عقواذإ مما تلت ف اكئاورل حر نور تنل اح
 باوثلا نيملسملانم مهريغنمو هلهانم دهاش نأ 6-1 ىل اًضياو توملادنع بركلا

 توملا دنع لافطالا لاحنم دهاشيام ةمكحىف كلذ لثم ىلقاك ةقثما نم هيلع مهقحلير

 تاجردلاو مولعلاىف ىقرتلا بابنم اهنال ةدنشلاىف ككل د ديلا ب ركلإ ره

 مهقارغتسال ةقيقطلا ف مماع ةدشال قيقا لهاف بونذلا ةرافك نيصقانال سعالا لقاو

 مماق اندلاو ايدلانع عفرتال رانلا ناك لصاحلاو مهيهاوظا ةدشلا امتاو دوهشلا رحبيف

 ىنعمرخا مسق احب تاحناسلاو 8 نطوملا اذهىف ىهاوظلانع مفرتال ةدشلا اذكف
 ةيردصملا ىلع بصن احبسو ءاوهلاىفوا ءاملاىف عيرسأارملا حبسلاو فاطعلا قيرطإ اضيا

 ضراالا ىلا ءامسلانم نولزنو عرست ىا امضمىف حبست ىتلا ةكئالملا فئاوطب هللا مسقا

 صيصختلا دعب ميمعتلا ليبقنم اذهو ءاملا ىف حبسي نع مهلوز ةعرسيف نيهبشم نيعرسم
 لاوحالاو رومالا ةماعل ءالّؤه لوزتو اقةلطم حاورالا ضيقل وه اما نيلوالا لور ند

 حسسلا ىلع قيسلا بترت ىلع ةلالدال ءافلاب تاءاسلا ىلع فطع «#* اقبس تاّشاسلاف

 هباو ماامىلا اقيسس قيس" تلا ىا ةيددصملا ىلع اةبس بصتو دحاو فوصوملاف ةلهم ريغب

 وهو قبلا نال هباورما ايف عارسالانع ةيانك قبسلاو ةعرسب نولصيىا هيلع اولكوو

 قويسمالذ' قويسملا دوجو مزاتسيال انه قيسلاف عارسالا مزاوانم ريسلاىف مدقتلا



 ه<هج منع ا نوالثلا ءزجلا

 ةيكم ةيا نوعبراو تسوا سمح تاءزانلا ةروس ريسفت

 م7 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ا

 ىلاعت هللو هب ممقملا نأش مظع ىلع لدي مسقلاو مسقلل واولا © اقرغ تاءزانلاو :

 ىنمي ةعزاب ممح تامزاللاو مظعلا كلذ ىلع اهشا هناقولحح نم ءاشاع مش ن

 كلت تممجح مت ةفئاط مهوك رابتعاب ةكمالملا ةفص تننأف ةعزان ةكئالملا نم ةقئاط
 هوحن تاطشانلا هيلع سقو تازان ةكئالملا نم فئاوط ىنمي تاعزان لبقف ةفصلا

 قرغلاوةدشب هرقمنم 'ىثلا بذج عزنلاو نيطشانلاو نيع زانلاولاّس نأ ىهاظلا ناكفالاو

 قرغلاو ٠ نديشك روزب ناكوندرك «ةرغةيسرافلابوهو قارغالاىنعمب دئاوزلا فذحبردصم

 هطرش نوكيف عزتلانم عون هلال تاءزانال قلطم لوعف» وهف ءالبلافو ءاملاف بوسرلا
 ىهصقا ىلا غولبلاو هبف لغوتلا عزيلا ف قارغالاو هلماع عم ردصملا قاشا وهو ادوجوم

 هللا مسقأ لصللا ىلا ىهتنا ىت> دملا ةباغ غلب اذا سوقلاىف عزانلا قوم لاش هباجرد

 نارفاكناج ىنعي عزملا ىف اقاغا مهداسجا نمرافكلا حاورا عزعت ىتلا ةكئالملا فئاوطب

 لك تحت نمو رافظالاو لمانالا ن» اسوكعم مهنم انوعزمي اضياو « دناكيم عزن ىذسب
 بعشلا ريثكلا دوفسلا عزمي كوضرالا فارطاىف قورعلا ةقرفتملا راجشالا عزئتاك ةرعش

 فيسلاب ةيرض فلأ ناسنالا برضياكوىح وهو ناومحلادلج خاسياكو لوابملا فوصلا نم
 ةمومسم ةبرحب مهنوئمطي باذعلا ةكئالم نم هناوعاو توملا كلل« مهو ةكئالملاو دشالب

 ءاهسلان اكو ةريا ىف نم 7-7 هسفن ناكو اكوش 'ىلمدق هنطإ نأ نظي تيملاو مج مسل
 قسزلاب 1 هيشا دعر هو رفاكلا سف تعزي اذاف امهنيب وهو ضرالاىلع تقبطنا

 باذعلاوهو نيحس-ىفوربقلا ىف انوبذعيو ةيابزلا اهذخأت هلمع ةروص ىلعو ةلحنلا ردقىلع

 ىلا ةراشا اقرغ تاعزانلاو هلوقف ىناحورلا ىلا ىنامسملا مضنا ةمايقلا تماقاذام“ ىاحورلا
 يهازخاا مق # اطشن تاطشانلاو » ظفالا لولدم و رافكلا حاورا ضبق هك

 ةيردصلا ىلع اطشن بصنو نيلو قفرب هرقم ند ”ىثلا بذج طشنلاو فطعلا قيرطب

 نيلو فرب. مهنادبا نم .اهجرخم ىا.نينمؤملا حاورا طشنت ىتلا ةكئالملا مهاوطب هللامسقا |
 نمتلا نه بةّرمشلا طمنت اكو اهجرخأ اذ يلان» ولدلا.طشنب لام رثلا ند ءاالا طششناك |

 نمؤملا سنو ةمحرلا ةكئالمنع هناوءاو توملا كلم مهو ءاقسلا نه ةرطقلا لسنن اكو

 هن سحب م الاب سحال نكل انضيا عبباصالا سؤرو نانبلا فارطانم بذجت تناك ناو
 ىلا ةيذجت# اوكا. رفاكلا .سفنك- لدلاب؛قلعت هدش اهل سل نمؤملا سفن اًضياو ,رفاكلا

 نمم ناكاذا اصوصخ درحتلا لها زود ىتاعتلا لها ىلع ىمالا دتشي امماو سدقلا ملاع

 كيذك سيلو حعررتسآ ىت> اءايحا امتوعدي امنونذجحم نيح اضياو توملاىلق رابتخالاب تام
 رصاقلاو نيقيلا فيعضلا نهؤدلل ناطيثلا ضرعت اير نكل اهضيقىف رافكلا حاورا

 ةيدوهبلاب ءيمايق هّقدصوا هيخاو هماو هبا ةروصيىف هينايف ىقارتلا حورلا غلب اذا لمعلا ىف

 ( ةينارصتلاوا )



 . بلا ةرو- . يو +٠" حج

 ١ ارنا ركا هكدوش 'تلاغوزب زاَرتعاَو 7-20 ئدانش ناددج انها قاع رونو نح ْ
 تنك نتومازف لوقا! در دولا ئداش نام تعض نادك مف نا رود ةعر الغزائة 

 تيصعم رد هدنب هك تستعاس نا نا و تشحوو نئنرب ملظمو كيران دنباشكب ركيد |

 عدو لوهو عزف نادنح رار زادك نا“ نتليشإلاو <كتلف الكور # قوكاو هدوب |

 صغنم ناشيا رب تشهب معن دناك تمسق تش لها لكرب ركا هكدريكو رف اروا منو |
 تصل اتلاف انتو دو كل لتر رانا يو اقلك رك از كرع 5

 ”نؤغتم"ايناد تاحلانعااي قفاغاي داشان-هتنتحو اراك هدم ككلخا' قءانس ناثو ظلت وألنا: توم |

 | دنباشكيم كي كي نئازخ نينجمه دباب ءارورب مظع نيعو دروخ ترسح ناري هدنب هدوب
 ا نازاو :ةؤركم نانخ 2 َتعاطرد 5 تعال نا"زا دننكيم هّض نع ربو

 نوحو دروذخبم ناعو ترسح :تشاذتك الكيل هكى عاسر و دو ثم روأر دوك تيضعم

 تدخل ردادعاب«ةناوكدك < فاك نا +5 نك لكان ردا د هأي< نأ زاوو نار لطعش لم وقوأك

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق هنع هللاوضر بمك نا ىنا ىو ٠ ىرازو هاو تماديو

 ىلا لاق لاق هنعلا ىضر ءآدردلا ىلا نعو ةمايقلموب بارمشلادربهلاءاقنل نولءاسني مع وق نم
 ىوهاذا مجنلاو ديجملا نآ رقلاو ق اوملعت ومظعلا ٌأبنلا نعزواءاستي معةوساوملعت مالسلا هيلع
 | نهومتملعتوهءلع متأام ملطعل نهيفام نوملعتوا مكتاف قراطلاوءامسلاو جوربلا تاذءاهسلاو

 ىضر قيدصلا ركب ىلا نعو هللاب كرشلاالا بنذ لك نهب رفغي هللانا نهب هللالا اوبرشو
 | تالسرملاو ةعقاولاو دوه ىنتبيش لاق بيشلا كيلا عرسأ دقل هللا لوس اي تلق لاق هنع هللا
 | ملعت نم نا ىلا ةراشا هيفو زارسالا فشك ىف لكلا تروك سمشلااذاو نولءاستب معو

 | مه ناب عيرصتو هبالا دوصقملا لصحمالذا اضيا اهيناعم ماعتب نأ" هل رولا هده

 نيمسلاىراقلاو نيمسلا ريخلامذاذلو ناسنالا بيشي هراضحتساو د.ءولا ةعلاطمو ةرخآآلا

 ةمخ نم باذو همه نه باشل هب مهو ءرضحتسا ولو ءأرق امم لوهذلاب الا ايئمس نكي ملزا

 دمم نوكي نأ الا طق نيمس حلفأ ام هللادمحر ىبفاشلا لاق دقعنسال مهلاعم محشلا نال
 د مع نال نينلا> ىدحا نم لقاعلا ولخمال هلال لاق ملو هل لقف نسحلا نب

 مثالا دحىف راص نيدنعملا نم الخ اذاف دقمتسال مهلا عم محشلاو هشاعمو هايندلوا هداعمو

 محشلا دقنب
 رووش نم مرحلا هللارمش نم نيرشعلاو ىناثلاىف ىهل الا نوملاب أبنلا ةروس تمت

 اكنل او هام ةرمشع عبس ةنس



 «# م١٠ 52 نولالثلا ءرا

 دب اعلاو ىلابو هسف- 0 هال رظْن ةبوصنم ةلوصومام نا ىلع ٠ رشو ريخزا اردوخ

 ةقلعتم تمدس ةبوصنم ةيماهفتسا اهنا ىلع ءادب تمدق "م ىا رظنسوا هتمدق ىا فوذخح

 هتفيحص ىف اثم مولا كلذ ىف هلم ىريدحا لك نال رفاكلاو نمؤملل ماع ءرملاف رظني

 اماو هديس ىلع باقعلا اخو هلمع لا ىلع هللا باونأ نمؤملا وجريف اردول ناك اريخ
 زوجمو فوذحم ىدانملاف موق اي ىا « ىتتيااي رفاكلا لوّسو  ىلاعت هللالاق امكف رفاكلا

 شاك ىا ةيسرافلابو هبنملا نيبعت ىلا دصق ريغ نم هيننتلا درو رسحتلا ضحلاب نوكي نأ
 تيلربخ هنا ىلع عفرلا لحف وهو فلكا ملو قلخا مف ايدلاىف «# ابار“ تنك هه نم
 اهتيلات لاق نأ ىلا هساتك توا مل ىتتيلا هلوقك ثعبا لف مويلا اذه ىف ابار“ تنك ىتبلؤا
 ةلباقملا صاصق ىا اهتحطن ءانرقلانم ءامحال صتقيف ناومملا هللارشحم لبقو ةيذاقلا تناك

 ىلا قوقحلا ندؤتل مالسلاهيلع لاقأك هلاح رفاكلا دوف ابارت هدرب مث فركتتلا صاصقال

 اهتداعاو مئابلا رشح ىف عيرص اذهو ءان رقلا نه ءاحاحلا ةاشلل داع ىتح ةمايقلا مون اهلها

 ىنمتيف مجاوناو هدلوو مدا ىري سلبا رفاكلا لبقو اباقعو اباوث ءا زحللال ةلباقملا صاصقل

 ارمادا نسدلبا شي يطع هتالخاو ران نم ىتقلخ لاق نيح ةرفتحا ىذلا 'ىقلا نوكيي نأ
 نوج قولت شتا زا نم هكدوتس ى ار دوخو هدش هذيرفا كاخزا هكدرك ى بيع

 اردو تدعو ٌناذَعو دنا ءدهاشم وا نِمْوَم ناديزارف 'تاوثو مدآ كماركزور ناد |

 هيديد نيا شيورد ىا ىمتغاد مداأب تديدأو ىمدوت كاخزا نم ىشاك ةكدر لو ذنب

 تسبب ارت اقولخم تاقبطزا ةقبط جه تسارئاكاخ هكهنطنطو

 ضو يم ناي يراكنا كرك نر كلا قلل ا تيما ريتا و رازوخاو كاع

 وار ةلماك .رسز: هك ادسشن < + . وا ,نطاب رونو, . لفظ . .دئام
 كالفا< ند .دنا ماد ادص نبا ,٠> كاخ لدرد تبع هك نكرر ب

 لك ديوربا كاخ وش كاخ .٠ لك رهظم تسي كاخ زجم هك

 عم مهوئمؤم نوكيف حصالا وهو ابار هنودوعي الف باقعو باون' مهلف نجلا اونمؤم اماو
 رافكعم مه رافك نوكيو مهءاقم بسانبام مهميعأو فارعالاىف وا ةناىف سنالا ىنمؤم
 رانلا هنع هن“ قطنت نمؤملا ةدحس بارت وه لبق و مهناش مثالي اع مهاذعو راثلاىف سنالا

 ةمجنلاتاليوأتلاىفو همدق بار“ نوكي نأ رفاكلا ىنمتيف ةالصلاىف همايق دنع همدق بارتو

 رااسلا سفنلا رفاك لوو ةءاسالاو ناسحالا نم هسفن ديو هلق دب تمدقام ءرملا رظنس مون |

 مهصاوال ةرمتؤم مهيدي نيب ةللذتم بلقلاو ربسلاو حورلا مادقا بار“ تنك ىنتملاب قحلل
 تعاس راهجو تس هكتسا زور نأ تمظع زا « رارسالا فشك ىفو 8 مههاونو |

 رضاح تمايق تاصعردو دئنك رشح هنازخ راهجو تسنب لاثم رب اراد زورءامش |

 اجرب دشاشكي هءازخ نا زا ده دم ضرع هدنيرو دئاشكم هنازخ ناكي ناكيدتن ادرك

 1 : / د ا نوج هدم دون تاعاطوتانسحو تاريخرر هدنب ةكعسعام لا ناو ان و رونو لامحو |

 )( نسح )



 ايلا ةروُط ه«<©©ج ١١ © ش

 ةنهاس كايتو ما كلا لا 2

 طاسب ىلع قملا عم ملكتس ةرخ الاو ايندلاف نوذأم وهف ةنباعملا ثيح نم ةدهاشملاو
 هلل ناك ام صلاخلا ءاطع نبا لاق كالهلا ةطرو ن. قئالخلا هب هللاذقس ةمهلاو ةعرجلا

 كلذىف عما لهال مومعلا ىلعةبيهلا رهظت امنا مهضعب لاقو ةنسلا هجو ىلع ناكام باوصلاو
 نا الا ةراشا هيفو ةهلا تعنبزعلا دهشمب ادبا مهف روضحلا باداو صاوخلا اماو مويلا

 نوكلميال سوفلا ضرا نيبو حاورالا تاومس نيب نينئاكلا مهاوقو بولقلاو رارسالا
 مهنيب عقاولا بسنلا ةل ببسي عيتملا ىوهلاو ةرامالا سفنلا ةعافش ىف قحلا اويطاخم نأ

 هزبا قح ىف قحلا بطاخم نأ مالسسلا هيلع حون كلمي ملاك بلاقلاو حورلا دالوا لكلا ذا
 لع هب كل سيلام نلأست الف هلوش باطخلا ءاجذا هلاجتا ىلع ردق مل هلا ىنعم ناعنك
 هدعلام ءريخ ءادّسالا ىلع عفرلا هلحو روكذملا هولا ىلع مهمابقموب ىلا ةراشا « كلذ #»

 ريغالو مه نيرداق ريغ نيفطصم ةكئالملاو حورلا هيف موش ىذلا مظعلا مويلا كلذ ىا

 ريغ ن» ةلاحال ققحتملا تباثلا ىا # قملا مويلا 8 لالخلاو ةهلانم ملكتلا ىلع مه

 اءوقو اققحتم نوكي نأ ديالف املع ققحتم هنال كلذو هند. ..فطاع الو هواي فزاص

 نكلو نيياحالاو تاقوالا عيمج ىف تبان عقاو هنا ىلا ةراشا هيفو لللا ىشم دعب ايصلاك

 « !ب ام هير ىلاذختا ءاش نف © لغاشلا اهاوهو ةيهلملا سفنلاب مهلاغتشال ههنورصسال

 نوكو اطرش اهعوقوا فوذحم ةئيشملا لوعفمو فوذحم طرش نع حصفت ةحبصف ءافلا
 هبر ىلاو ةرمتسملا ةدعاقلا بس> اهم هقلعت ىف ةبارغلا ءافتناو ءازخلا نومض» اهلوعف»

 نم ركذ اك مالا ناك اذاو لبق هن "اك لصا وفلل ةياعرو هءامامها هيلع مدقاب ام قلعتم

 مظعلاه أش ركذ ىذلا هبر باون' ىلا امجرم ْذْحَت نأ ءاش نف ةلاحال روكذملا مويلا ىقحم

 ىنعم نم هيف امل هيرالا قلعتو اليبس ىا اب ام ةداتق لاقو ةعاطلاو ناعالاب كلذ لمف

 ءارخالاء ىلا انالا نك امو ؤ "اكرم ىابآب ام هيجل تال ثق ناسي الأ ءاضقالا

 « 5 انرذنا انا هللا لها ىلع نامارح امهنال ةرخ الو ايندلا بر ىلا ةرخ آلا نمو

 رئاسبو اهوا ىعاودلا نم هدعب او ثعبلاب ةقطانلا تاي الا نم ةروسلاىف ركذ اب ىا

 نورك اوناك مهنال شيرق رافكو برعلا كرشمل باطخلاو ناءرقلاىف ةدراولا عراوقلا

 ةدئاف ةفئاط لك زادنا ىف نال نه مومعك باطخلا مومع ىهاظلا ريسافلا ضعب ىفو ثعلا

 هيلاةيسنلاب بيرق هنالو امح هبايثا ققحتلهرقو ةرخ الا باذع وه # ابيرق !ماذع و مهل
 اوثيلي مل اهنورب مون. مهن ”اكىلاعت هلوقل ابرق هنوريف نكميريغو اديعب هوأر ناو نكممو ىلاعت
 سفنلا ىلا تافتلالا بانع وه بسرقلا باذعلا ةفرعملا لها ضعب لاقو اهاكوا ةيشعالا

 وهام نود ةدسافلا لامعالا نم ةقسافلا تايهلا باذع وه ىناقاشلا لاقو ئوهلاو ايندلاو

 © هادي تمدقام ءرملا رظس مون  مهيديا تمدقاموهو طخسلاو رهقلا باذع نم هنم دعإأ

 هل ةفص وه رمضل فرظوا اباذع نم لدي مو»و ةفاضالاب اهون تطّقس نادي اهلصا ةينثن
 ىاهرادرك ديايزاب ىنعي رشو ًاريخ نم همدقام دهاشي ىا ءرملا رظنس موب انئاك اباذع ىا ا



 < خ١٠ 98> نونالثلا ءزجلا

 ىلاعت ءويطاخم نا نوكلمال ىنعملاو اناس بلقتاف هيلع مدق اباطخ ةلص هنا ىنعي كتب ىا

 ام'ىش فام اباطخ أيش كلام ىلع قحتسيال كولمملا ذا كلما ظفا هنع ”ىئباك مهسها ءافلتنم
 ىلع مهتردق ىفن دارملاو باطخلاو ىبلاو سمالاب ةكلمىف هدحوتو ءايربكلاو ةمظعلاب ءدرفتل

 هالك ادجبو غلب ىلع هنذاريغ نم باوثلا .ةدايزو باذعلا صقن نم 'ىشب ىلاعت هوبطا# نا

 هذهنيب طاينرالا لصحم هبو باقعلاو باوثلا نم قيساع هوبطاخينا نوكلعال ىلق هن*اك
 هءاطخاوكلمي نا فن نا هنم رهظيو نينمؤملا دعوو رافكلا دبعو نم اهلبقام نيبو ةي آلا |

 ظحالف تافصلا ماقم ىلا اولصن مل لاعفالا لها ىا مهءال ىناشاقلا لاق هنذاب ةعافشلا ىنانسال

 صرصختلادعب اممعت انه ةكئالملارخا كي افص ةكئئالملاو حورلا موق موب ةملاكملانم مهل

 هنكل ةكئالملا سنج نم حورلا نأ هاظلااف ميمعتلا دعب اصيصخت ردقلاف حورلارخاو

 ىوقلا ةلباقع ةكئالملا نا مك ىناسنالا حورلا ةلباقمم وهذا ارشو ةينرو اتاخ مهنم مظعا

 ءاياعرو هدنجو هن أ ىما عم ناطلسلاك هل ةعباتلا ءاوق نم مظعا حورلا نا كشالو ةيناحورلا

 نيمالا حورلاو سدقلا حور هنوكب ارمشموه ناك ناو فيعض ليرب# حورلا ريسفتو

 اما جا اوناك ناو نويناحور مهلك ةكئالملاف الاو هناذ ىلا ةيسسنلاب سيل احور هنوكذا

| 

 ةكئالملاو فص حورلا نافص اهه ليقو دادعلا ماىف هللا ماا مهمايقو مهترثكلا نيفطصم

 ىلاعت هلوقل فرظ موو افص افص ةكئالملا و ىلاعت هلوقل قفوالا وهو فوفد لبقو فص

 ريمض نء لد. # اباوص لاقو نمحرلا هل نذا نم الا ف ىلاعت هلوقو  نوملكتبال ظ |
 حجرأوهو ةكنالملاو حورلا مهلجج نم نيذلا ضرالاو تاومسلا لهاا دئاعلا نوملكسال

 مهمابق رك ذو ءانثتسالا ىلع لدبل ا راتخم هلئمىفوروكذم هنم ىنئقسملاو بج وم ريغ مالكلا نوكل |

 هيلع ىذلا ثعبلا موي ليوهتو هتموب ءايربكو ىلاعت هتاطلس ةمظع ق.قحتل مهفافطصاو

 ىلاعت هلوق نومضمل ررق» ىفانئتا ةلمجاو اهعطقم ىلا ةرولا ماطم نم مالكلا رادم

 اوملكت نا ىلعذئ مون اوردش ملاذا ضرالاو تاومسلا لهانا ىعم ىلع هلدكؤمو ل نوملكتبال
 اياوص الوق هل نوذألا كلذ لاقو ملكتلا ىف مهنم هل هللا نذا نمالا مالكلا سنج نم ”ىشب
 هنوك عم ةزعاا بر باطخ نوكلمع, فيكف هلوقىف أطخ ريغ نم هلحمىف اعقاووا اقداص اقح ىا

 ىنعملاو ءانةتسالا لصا ىلع بوصنم ا نذان ءالا لبقواماىم هنمنعاو مالكلا ىقتاطم نم صخا

 ةلكود.ح وءلاوهاقح ىا اباوص صخشلا كلذ لاقو :نمحرلا هل نذاص خش قح ىفالا نودلكتبال

 رفكلاةملكب اوهوذت لب اباوص ايندلاىف اولوش مل مهءاف كريشلا لها نم هريغ نود ةداهشلا
 نال ةفلابلا ةمحرلاوه نذالا طانم نأب ناذيالل رامشالا مقومىف نمحرلا راهظاو كرشلاو
 لاوحالا ثبح نه ايندلا ىف همالك ناك نه ىلقبلا سأاسع ىفو ىلاعت هءاع هقحتسإ ادحا

 ( لاوحالاو )

 | ىذلا ىحولا لماحو حورلا خفان هن وك ىلا ةسسنلاب وه اعاو ةممهملا حاورالا ريغ ةفاطل

 | ناكولف ريغ نمو ليربج نم مظعا ليفارسا نا ىلع اوقفتا دقو ءايحالاىف م ورلاك وه

 او حورلانم هدارع لعا هللاو ليث [ربج نود لبفا رساوه ناكل ادحاو افص موب دحا

 | ىا لاح افصو مالعلا كلملا نوعي ماقملا اذهىف ىل حالام اذه هن تاياورلا تفلتخا
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 كلا ةرؤَلَس هي ممو

 ىا.فسولا ماقع مقا ردصم هنأ ىلع ايفاك ىنمع ءاطعل ةفص « اباسح © هيلا ةليسو هلم
 ةرشع نم فاعضالا نه هلدعو امب لمع لك ىزاحمب نأب مهلامعا بسح ىلع ليقو ايسح
 بسحلا نال رادقملا ىا بسلا ىف لخاد ةفعاضملا نه هللا هدعو اف باس> ريغو ةئامعبسو

 بصلو راجلا فذحف باح ءاطع اذه ىلع ريدقتلاو ردقلا ىنعع ان ككل ا حتش

 ىلع نوكيال هنال ةيان هل نوكيال هللانم ءازجلا ناكاذا ةفرعملا لها ضعب لاق مسالا

 ةيامنالو هل دحال هؤاطعف ةيامالو هل دحال نمت هءال دخلا قوف نوكي لب ضاوعالا دح
 ةيهوم لضفلاو لامعالا ىلعءا زطءافا زا عضومال لضفلا عضومهللانم ءاطعلا مهضعب لاقو

 ممسوفن نعن وقتي نيذلا نيقتما نا ةيمحتلا تاليوأتلا فو هدادو لها نم صاوخلاه. صتخم للا نم '
 ١ تاضور قثادح هتافصو هللا تاذ زوف.ىا ازاقم هتاممأو هتافصو هللاب ةمهلدملا ةملظملا

 ةيتاذلا ةحلا رمح بنع ةرمثلا قئاقحلاو ىناعملا راحشا ايانعاو ةيضرالا ةهزئملا بولقلا

 فراعملاو فئاطالا اراكبا ايارتا بعاوكو ةيريغلاو ريغلا دوهش نع لقعلا نيع ةرصاخلا

 ةيناسفنلا ْنسجاوهلا نم: اوغل اهف ناعما ةفرضملا جو ,ةبحلا:بارشم ,ةءولمت اقاهد ااًساكو
 لمع ريغ نم انفاك امان الضف ىا اباسح ءاطع كبرنم ءا زج ةساطرشلا سواسولا نم اباذك الو

 عرشلا هنيع امم ةلادعلا دح مهلاعفاىف نيدعتملا نيغاطلل نيلباقملا نيقتملل نا ىناشاقلا لاقو

 رانلا نم ةاجنو ازوف ازاف٠ لاعفالا نم ءوسلا تائيهو لئاذرلا نع نولزتتمللا مهو لقءااو

 اهتاثهو لاعفالا تارت نم ابانعاو قالخالا نانج نم قئادح نيغاطلا ب ام ىع ىتلا

 ةذل نم اس“ اكو نينرتلاىف ةيواستم ابارتا لاعفالا ةتجىف ءامسالا راثا :روص.نه بعاوكو

 حيءطمال لاعفالاو راث الا ةنج لها نال روفاكلاو ليجتزلاب ةجوزمم ةعرنم راثث الا ةبحم
 اففاك اباسح ءاطع ىطعملا نع ءاطعلابو رؤملا نعران الاب نونوححم مهف اهءآروام ىلا مهل

 كلذ ءاروامىلا نوقاتشيال مهتادادعتسا روصقل مهنال مهراصبا عاطمو مهممه بسحب مهفكي

 لدب # امهنبامو ضرالاو تاومسلا بر ٍ هيف مهامم مهتاوذا بسحم مهل ذلأ ”ىثالف
 لك ىلع دوجلاو ريخلا ضرفم « نمحرلا وه كلامو هقلاخو ”ىش لك بر دارملاو كير نم

 لوالل ةفد لبقو برال ةفص رجلاب وهو موحرملا دادعت | ردقو هتءكح بسدحم دوجوم
 لاق روكذملا ءآ زا رادع راعدشا ةعساولا هتمحرو لكلل .ىلاعت هتيبوبر ركذ ىف ناكاماياو

 ةرهاظلا مم كا قم مجاراظع نال نمحرلا وه ءاطعلا كلذ مهايا ىطعملا مهر ىا ىلا شاقلا

 يو 0 تاليوأتلاىفو هريع نود نمحرلا مسا نم مهم رشف ةقنقدلا ةنطابلا نود ةليلجلا

 نمح رلاوه ةيناحورلا اهاوقاو بلقلاو رمسلا نم امهسامو سوفنلا ضراو حاورالا تا

 محرلا نيبو عماجلا هللا نيب هعوقول ةيلالجلاو ةيلانلا تافصلاو ءاهمالا عيمجم مدا ىا
 ضحلا ىلانلا محرلا ىلا هجو اضيا هلو رهقلا ىلع ةلمتشملا ةيهولالا ىلا هجو هلف
 ءايربكلاو ةمظعلا ةياغنم ةماعلا ةيبونرلا هتدافااملر رقم فائئتسا # اباطخ هنم ن وكلعال »©

 ريم ضو هلع ةردق ”دحال نوكي نأ ريغ نم ءاطملاواءانكللا لم نك اذامت ىلاعتااهلالقتلساو
 كنم تعب مهلوق ةقبرط ىلع ديك أتال ةلص هنءىف نمو ضرالاو تاومسلا لهال نوكلمال



 لاق ٠ روكنا ةيسرافلاب سنع مه بانعالاواهفءامل لوصح و ةٌءبهلا ىف نيعلا ةقدحت اميشت تيشرتات

 اهرجسش ىفال اهف فرشلا ةدايز نال مركلا وهو اهرجش ركذي ملو است ركذ مهضعب
 ىا بعكلا عافرا عفتراو اهدئرهظ .ايوعك ةأرملا كفك لاق بعاك عج « اوك د

 ةيراحلا ىدن كلف لاش ءوتلاف بمكلاك تراصو ترادتسا ىا نبا تكلف عارا دع عاشت

 ايدل بمكةأرملا ىهوةدهانودهان عج دهاونلانهل كاقبو لزغملا ةكلفك رادتسا ىا اكل

 نسلاىف هنيرقو هبرت لجرلا ةدلو نلاىف تايوتسم ىا تادل © ابارتا © عافترالل ادبو

 تادل ىا بعرلا لاق ةدالولا نم هنال هلوا نم ةمهاذلا واولانع ضوع ءاهلاو دالملاو

 ىلع نهعوقواو ردصلا عولض ىه ىتلا بئارتلاب لئاقلاو ىواستلاىف اهبشت امم نأشني

 هلاس هسو ىم نادرصو دنشاب هلاس هدزتاش هكءدروا ىدهاز ن6 ل هاا قعزالا

 ٠ دوب دنعاوخ هلاس هسو ىم نادرعو نانززا تعبت ماك تشرح , كلاسك اوك

 لاجرلا نس فصن اهنوكل ةرشع تش تانب نهنوك وهو ىدهازلا ريسفت ىفام ىهاظلاو
 ءاسفلا لام ماع تاغلاب نبا دارملاو نيدن عاشرا وهو بوعكلاب فصولا هيلع لد اضياو

 فعضت ىت> رغصلا نسىف نوكيال ثيحن ةرشاعملاو ةمحاصملل حالصلاو ةفاطللاو نسحلاىف

 نيشي+ نيفراجءؤام ىابابشلا ءآور لب نهنع ةوبشلارسكتتى تحربكلا نسىفالو نهل ةوبشلا
 ةهج نم ةرخ الا ةفاطلو ايندلاماظن نهم نال نركذ امناو نهنسح نسحلا دح نع ريغتي ملو

 ساكلا ه. تفصو ةقهدم ىنعمب اقاهدف راب ةءوامم ىلا # اقاهداس“ اكو 9 ىنامسجلا متل

 « اذ 8 نوقتملاىا « نوعمبال 9 .ءاله هقهدو ضوحلا قهدا لاَس اهئالتماىف ةغلانملل

 ةدئافلا مدعل حرطيو ىفلياموهو وغلب نوقطنيال ىا « اباذك الو اوغل 88 قثادحلا ىف ىا

 ماج ى اينذلا نغا لقال كيذ نايا مللي يد انينبأ ايشير كولو ان
 ققحم نم ناف قحلانم الا امالك اهف نوعمسيال ةفرعملا لها ضعب لاق مهرمش دنع امسال

 زد 4 كير نم ءازجو# هوا اسدلاىف هاوس هدهشيالو فقالا ول ا !ةديضيال قحلاب

 امظع ءازج زافع نيقتملا ىزاج لاش نا ةوقىف هناف ازافم نيفتملل نا ىعع ٌبوضم دك

 بح الذا ىلاعت هنم اناسحاو الضأن ىا # ءاطع 2 مظعتلل نيونتلا نا ىلع كير نم انئاك

 هنو نآل نهاظريغ اوُهَو ءاطعو ءآ رج دحاولا 'ىثلا لعج ىلاعت هللا نا كلذو ”ىث هيلع

 عمج امهنيب عملاف قاقحتسالا مدع ىعدتسي ءاطع هن وكو قاقحتسالا تول ىعدتسي ءاَزح

 بجوت ةعاطلا نا ثيح نهال دعولا مكحم تبثب امنا قاقحتسالا كلذ نكل نييفانملا نيب

 ءازج نوكي ةعاطلا ةلباقمب ءايا ىلات ءدعو ىلا رظنلاب باوثلا كلذف هللا ىلع باوثلا
 ءاآزج هلوق ةلباقع اذهو ءاطعو الضفت نوكي "ئئذدحال .هللا؛ لع" ثحمأل هلا ىلا ظنا

 وهو لدملا لبق نم نرفاكلا ءازِجَو هفعاضتل لضفلا لبق نم نينمؤملا ءازج نالاقافو |

 موهفملاىف ارباغت ناو اناذ نادحتم ءازجلاو ءاطعلا نال لكلا نم نجلا لورا د نم ل

 | دوصقملاوه هنم الضفن ءاطع هنوك ناب نا ىهو ةفطل هةكلفاع نعال ةلبحوو

 لان سلا يش نر ا لشاب وسلا وانو وج اع نايبو
 تت ا ا ا

7 



 أبنلا ةروس هج م. 2
 00000 0 6ع ا 111010101010101010101010101ر10اا1ا1ا1ا1اا تاتا" نبل مما

 بم ىقو حوللا ىف ايوتكم نمي لاح اباتك ىاروهوا اباتك هاننتك و ءاصحا ءانصحا

 ناظوفحم امهناب تاي الاب مهيذكت و باسحلاب مهرفك دكوتل ضارتعا ةلجلاو ةظنلا

 اطمصض هانطبض مهدئامع تايه و مهلامحا رو_ص نه 'ىش لكو ىناثاقلا كاق ةازاحمال

 ديشحم سب « اوقوذف » ةيوامملا سوفنلا فئاخص و مهسوفن فئاح ىف مهيلع ةباتكلاب

 ةلاد هين ازج اوقوذه ىف ءافلاو مكباذع قوف # اباذع الا مديزت ناف » خزود باذع

 نوكفرشي للم“ كاي الإ ميدكب و تال هونك نع كما فودلا لالا نا نع
 اك هنال نيفرطلا نم دحاو.لك دكؤت هيسهو بيسلا نيب ةضرتعم ةلمح ا 'ىش لكو

 ناك باذعلا نم اهماع عرفتبام نا ىلع لدي ةبوتكم ةطويضع مهصاعم نوك ىلع لد

 دارءاو ديدهتلا ىف ديدغتلا نعل تافتلالا ىفو 9 مهفاقحتسا بتاج ىلع ردقم ةلاحمال

 غلاب ىلع ةلالداا نم ةحصلا تحتم لخديالام ليبق نم ةدايزلا كرت نوكل ةديفملا نل
 ىلع نا.رقلا ىفام دشا ةي آلا هذه نا مالسلا هلع ىنلا نع ىور دقو فخم الام يضغلا

 0 ل ج ورا نم سايآلا اهيف نال ىا رانلا لها

 ةدملاوددعلا بسم ةيهانتمربغ هما ىصتناكناو ةدشلا ىف ةيهانمهنم ةينرص لكن وكف هئمدشأب

 | رهقلابالءارك الاو مطالاب ملكتلا ىنملاب دارملانال هللامهملكيالو ىلاعتهلوق فلاخمال اذهو

 | هك ركاز ةيدج م ناكل أ راملط تاك فكيت تناك نإ دان ع لف نانا كولطأو
 ةدايز اهماودو ةقحت_ماملا باوجلافها>١ ىف عوجرلاهىتءليالمركلاواناسحا مالا لوا ىف

 هدعب هعاشانوكي تح طاقس الا وءا ريالا بج وب ال تاق والا ضع ىف قحتسملا كراضياو ياذعلا لقتل

 هباححاو مالسلا هيلع لوس رلل مهتيذاو مهب ذكتو م نوديزياوناك اضياو ناسح الا ىفاعوجر

 ا اوقوذف هلوق ىلو ناف ملظ الف قاقحت سالا ةدايزل مهاذع هللا ديزيف مهنع هللا ىذر

 ىوعدل'ريرَه ىف ةفلابملا ةدايزل راركت هنا انلق للا نوقوذيإال مهنا اًساس رك ذ هنال راركت
 لاوحا نساحم نايب ىف عورش « ازافم نيقتملل نا »© اقاف و 212 اققلا رن وددوعا#و

 ناي يدش هجو و ةيءارقلا ةداعلا وهام ىلع ةرفكلا لاوحا ءو- نايس رثا نينمؤملا |

 ةاهكلا لامعا ند جئابقلا راو ريكلا] نود ند نا يأ نتلا 2

 زوف عضوموا للا قثادح هلوَه هدعب ام ءريسف ىنعملا اذه ىلع لد مهبغامب ارفظو ازوف |

 | معا كالهلا نم صالخلا لق ناف ناكم مسا ىناثلا ىلعو ىميم ردصم لوالا ىلع زافملاف

 | مزاتسيال كالهلا نم صالخلا نال انلقمهالا ريغ رك ذو مهالا لمها ملف تاذللاب رفظلانم

 م.الاب زوفلا فالخم معنلاب نيزئاف ريغ مهما عم فارعالا باحال الصاح هنوكلميدنلاب زوذلا

 | اهيف نيتاسب ىا 4 !بانعاو ثا دح © ىلوا هرك ذ ناكف كالهنم سالخلا مزاتسي هناف
 قئادح هلوق اهلضفل ميمعتلا دعب صيصخت وهو امورك و ةرمثملا راحشالا عاونا
 ةيمازتلا ةلالد هيلع لدي زوفلا نال ايميم ارد_صمه ناك نا لامشالا لدب ازافم نه لدي

 ظ ناتسب لك ةّهدحلا لاّسو راحشالا تاذ ةضورلا هو ةقدح عج اناكم لعج نا ضعبلاوا

 تاذ ضرالا نم ةعطق ةّمدحلا تادرفملافو راعلاو :لختلا نم هففو رادج"“ىأ.ظئاح هلع



 «# م. نوئالثلا ءزجلا

 | لدبي قاسغااو ميلا اؤزوج هدض وه ىذلا بيذكتلاب ردصلا هب ص و سفللا حور
 ءاملا ربعي ماعلاو ءاملا نيب ةيسانملا و اهارش و ةنجلا درب نم مهحورب امن نينهؤملل لعجماد |

 ةيرشبلاىوقلااهبف دصرب ةيناورطلا ةءبطلا منهج نا قئاقحلا لها ضعب لاقو ملعلاب ايؤرلاىف |

 ةيوعالابممسوفن ىلع نيملاظلل عبتملا ىوهلا و ةرامالا سوفنلا بابرا ةعبط مهج ةنزخ ىهو

 تقو ىلا اباقحا اف نيثبال اب ام لوضفلاو لولخلاو داحتالاو ةقدنزلاو ةحابالاو عدبلاو |

 نوقوذيال ةقيقطلاو ةقيرطلا علخ و ةعيرشلا سيال سيلتلاو ةيرشبلا مكح نع خالسنالا
 ةبحم ىف مهك امهمال ةبحلا بارش الو مهتيرششب هجو نع باجحلا عفر نيقيلا درب اهف
 ايحالا ىناشاقلا لاقو مهتعببط ديدص نم ليسي اقاسغو اهمح الا ةعيبطلا مهج ببسي ايندلا

 ءانرجال الا يملا ةعسافلا اولا |ةح تاثيخ ةئلظ .نيراقاتسعي و بك رملا_لهجلا+رثآ نم
 الئايلانا فل ناذملا ةعالذو_ قالغبالاوريبتاقملا ْنِم هومدقو لامعالا نم هوبكترا امل اقفاوم ||

 مهنا 8 تاي الاب اوقدصيف احلاص املع اوملعي ملو ءازجلا ءاجر احلاص اوملعي ملف ملعلاو

 ةيلمعلا موق داسفل ناب و روك ذملا ءازجلا مهقاقحتسال ليلعت # اباسح نوجرإال ا وناك

 ىلع نومدش اوناك اذإف مهلاعاب اويساحب نا نوفاخي الو ةرخ الا نورك اوناك ىا
 نمباحلا نال فوخلاب ءاجرلا رسفو تاعاطلا ن٠ ”ىث ىف نوبغري الو تاركذملا عيمج

 ىشحيو ناخبا لاش لب ىجرب هنا هيف لاّشال بعصلا 'ىشلاو ناسنالا ىلع رومالا بعصا |

 ريسافتلا ضعب ىفو كلذي ةقطانلا  اننأب اب ف ةيرظنلا مهتوق داسفل ناي كي اوبذكو و |
 اطرفماب كت ىا # اباذك 9 مهدياو لسرلا ةئسلأ ىلع ةرهاظلا ةيلعفلاو ةيلوقلا انمإب ب ظ

 اقاف_ وه[ ننجح :ناقعلا. لوهأي اونقوعف ,ىضاعملا نونف"و رفكلا ىلع :نرصم. .اوناك .كلذإ و
 قاَئييبكيتلا يباشر لاقر امال لك لع در طير راحصتلا قوي رايق .عئاشب لمف باب نمردلاعفور
 دحانم لدبا و .مهضعب لاق هلثع عمسام اراسف اءرسف دقل لاقف ةيا رسفا مهضعل ىنممسو

 هلا [نافرزاذتدلا لتحت ددقملا | وروما اذه نئبتليب الثلرمار:ءايتسالا نشمي .فيعضت .ىفرج |
 رهظا و ءايلا لوط هللا مسي ىف هتتاكل زيزعلا دبع نب رم لوق ىف تانسلا لثمو رائدلا ظ

 آلا ةلءسبلا ىف سيل هلال نيسلا عجحال نسلا عم تانسلا هلصا ناف ميملا رود و تانيسلا

 هنيبنك, عنس (لمجا لبق م اكقعلاس نعسلاب :قنبلا|نعربع لاي منا لوحي و ةدحاو.نيس |

 ءايشالا نم ”ىث لك انيصحا و ىا # 'ىث لكو 8 فبرشلا هيلا بهذ كراهظالا ىف |

 ءانطبض و ءانظفح ىا © ءانيصحا و هلوق ءرسفي رمضمب هباصتناف مهلامعا اهتلمح نم ىتلا
 هرضي الو هلعف ةلمح مدقت حجارلا وه ريسفتلا ةطيرمش ىلع رامخالاب هياصتنا ىا كلذو |

 اليات دحالا نع رابخالا انه مهملا دوصقملا نالوا "جبس اك ةضّتعم ةلمخلا هده نيك

 ءاصحالا نا امل هظفل ريغ نم هانيصحال دك. ردصم « اباتك # "ىد لك نع رابخالا

 ءانيصحا ”ىش لكو لاق هن"اكف طبضلا ىنعم ىف ناك راثَم ىأ دحاو داو نم ةباتكلاو

 زوجم و اناشا ءانترثا و اياتك هايتك وا ةباتكلاب دسقملا احيا ةوقلاىف ايواسم ءاصحا

 ئارهجلاثلاب ةخيكرشب لؤالا,ندصعوو, لالا ةتيزش_ىلاثلا. لمف, فدي كايتحالا نم نوكيرنا

 ( ءانيصحا )
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 راثا قرح عاطعا بعل الا كلذ ارنل نكل انف رلع هل لولاك الو هر ذو ةلاوكتمإلا همس

 ةرخ الا ىنس نه ةنس فلأ رانلا هقرحت مهن لكو باقحالا رورع مهي هاوظاو مهنطاوب

 مودي ىذلا لاخلا وه ٍباقحالا رورم دعب مهلع سهاظلاو ايندلا مايا نه دحاو موب كرشل
 ثداح ءالّسالاو ةينامحر تاالتا امهنب امو لزالاىف هيلع اوناك ىذلا لاخلا وهو ادبأ مهيلع

 أ ىهتا راوبلا رادزم ماياو هللا اًنمصع نوعجزت اذيلا و ةنثف ريخلاو رشلاب مولبنو ىلاعت لاق

 رافكلا دولخ ىف كشنال نحت و اهلّمن ىف جرح الو ةي الا ءذه ىف موقلا تالك هذهف
 ملام هللا نم مهلادب دقف باقحالا رورم دعب اباذع باذعلا مهل ناك ناف ادبأ ممافع و
 هلودب دق مث بئاتلا ريغل باذعلا بوجوب ايندلاىف عطش ىلزتعملا نا اك نوبستحم اونوكي

 دبع نبا نيدلا نع ماالا ىتفم مامالا خبشلا لئسو وفعلا نه هبستحم نكي ملام ةرخ الاف
 نم ىدهمام لوو نه رك تنك اف لوهام لئاسلا 2 ماثم ىف هوم دعب مالسلا

 لها دولخ اولاق نظا تنك ام فالخم سمالا تدجو تابع لاقف ىوملل ناءرقلا ةءارق
 لمحو ضراتم' دل رئانكلا" لها د واح و هقؤتا الع بق“ هل ؟ضراعمال راغسكسلا نسر اًرانلا
 نوعرفاوتاك ءاوس رافكلا دولخ ىلع نوقفتم نطانلاو ضاظلا لهاف ليوطلا ثتكتملالغ
 رورمم دعب مهيهاوظ نع باذعلا عاشرا ىف اوفلتخا اماو مهريغ و ادور و ناماهو ظ

 ثالث ةرفكلا مالسالا ةجح لاق عبق, نا قحا صنلاو هملع غلب لوأت لك و باقحالا

 | مهف مالسالا راد ىف نيرواجلاك هءوعدو هتفصو مالسلا هيلع اند مسا هغلب نم مهم قرف

 تعا طلسم الكا نإ عمسو ةفصلا نود مسالا هغاب نم مهنمو مهل رذعال نودلاا

 رفكلاىفروذعم نيتقرفلا نيتاه نم لكو همسر الو همسا هفليب مل نم مهنهو ةوينلاىعدا

 ىرصيقلا دواد ىلوملا لاقو نيدلا حلصمل دئاقعلا حرش ىف اذك ىرعشالا نع هلثم لقنو
 سمح ىف هماكحا رهظتو مقتمملا مسالاب قلعتي ىذلا باذعلا وه ديعولا صوصفلا حرش ىف

 وهو نينمؤأا ن٠« صاعوا قفانموا رفاك وأ كريشم اما راثلا لها نال ريغال فئاآوط

 نوب ذعتس مهلع مقتنملا ناطلس طلست دعو بودحلاو لماعلا ريغلا فراعلادحوملا ىلا مسقط

 ا نيمفاشلا ةعافشب هعاطّشال هلها ىلع ةدلخم ريع باذعلا عاوناو محلا نارك

 مهلامعال اقاف و ءازج كلذب اوزوج ىا # اقاف و ءازح 8 نيمحارلا محرا وهو عفشي
 افاف و اهقفاووا فاضملا ىذح ىلع اهل قافو اذوا ةغلابم قافولا سفن هناك مهقالخا و

 مهنا امهنيب ةقفاوملا هجو ءازحل ةفص ةلمجاو ءازك هلعفل ادكؤم اردصم اقاف و نوكبف
 بفذال هلا امكف رانلاب بيذعتلا وهو امظع اباقع اوقوعف رفكللا صو ةميظع ةيصعم اونا
 يال فرات هلع ع ١ رانا اداب ل نوفا اجا انكم ىونفلا نم مظعا
 قفملاىدعس لاق هنع صقني ملو قامحتسالا ردق ىلع دزب مل ثيح اقافو ناك لبقو اقفاوتف

 / مهنا ىلاعت هلوق هلا ري_ثيس مك رفكلا ىلع دارمتسالا مهن نم ناكامل رافكلا نا لعا

 باتذملا عقوت مدع عم رفكلا ىلع نيرمتسم اوناك مهما هانم» ذا اباسح نوجربال اوناك

 ىذلاقيدصتلا نيلد.. اوناك امو باقحا دعب اباقحا ابف ثبال' و باذعلا صان مدع هقفاوف

 ( رشاع ٠١ نايبلا حور )
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 اباقحا نوكي مل ثيح جورلاو ثبللا هانت ىلع ةلالد هيف نوكيال ذئنيحف نيثال هلوقا
 نكمل انئَمَْصل نم لاج وه لب الصا "تقر ظَتت نينا اباقَحأ نوكي نا"زوحم اضياو كييالا فْرَظ

 لع ةكرالو نوكللا فا ةكربلاو ريا نم قيمور حب ّندكنا ىا, نيت ىمع نئبال,ىف أ
 بق>و قزرلا مرح اذا لجرلا سق> نه فىاقلا 260 حتش بقح عج وكب نتا ْ

 ىهانت ذئنيح مهوتنالو مهدكلريسفت ادرب اف نوقوذيال هلوقو ءرطمو هريخ لق اذا ماعلا |

 رمعنب هللادبع نع ىورو ماقملا اذهىف هولاقام اذه هبجوتلا ىلا جاتحي ىتح اهف مهثل ةدم

 اهضعب برضي ىأ اهءاونا قؤصت مون مهح ىلع ىنابس لاق هنا هنع هللاوضر صاعلا نيو

: 
 هاوذذإت نأىىلا ,ه عأ كلا ىت> اولا ماف باذعلاب اوداتعاف صالخلان م رانلا لدا نسبا

 هنع ىورود نعل يذلا اق 6م هنع هللا ىذر دوحمم نا لل ةاو رلا ده تدتحا دقو أآ_ضعل

 اباقحا اف نوثياي امدعب كلذو دحا اهف سبل اماونا قفخم نامز منهج ىلع نوتأيل لاق هلا

 ثيدحلاىفو ابارخ امهعرساو انا رمع نيرادلا عرسا منهج ىعشلالاقو اضيا سنا رعااىفو

 تقبس هلوقىضتقع باذعلا عافتراو رانلا ءافطنال ىا منهج رعق ىف ريح_للا تش حمحصلا |

 ةفو رعم ةلش كل انرشكا لاو ىرصيقلا دوادل صوصفلا حرش ىف اك ىْضَع ىلع ىتخحر ْ

| 

 رانلا لهال نا ملعا اضِيا صو هذلا حرش ىف هللاهمحر ىعاجلا ىلوملا لاقو سوماقلا ىف اك

 اهولخدا ذا مها 7 ايل تاللاح هعيانو هنع هللاىضر خيشلا مالكىف رهظياك اهف ندلاخلا

 فئفخن نأ اودطف بارطضالاو عزجلا مهكلمو مهتطاوب و مه ىهاوظ قع كاذمل: "لاتست

 ةءااثلاو مهتابلط ىلا اوباحم ماف ايئذلاىلا اوعجرب نأ وا مبلع ىَصَه نأ وا باذعاا مهنع |
 نع باذعلا هللا عفر كلذ ليقف ا ىلع مشا اونطو ممادط كل اواحم ملاذا, ١

 اوفلأ باقحالاىشم دعل مهنا ةثلاثلاو ةدفالا ىلع عل ملطت ىلا ةدقوملا هللارا تمحو موعطا

 ا ىلا م ظع ناو 1 ملو هتدم لوط دعب هيدشب اوندعتب لو عاودوعو باذعلا

 هوه ردسا 08 م مسن مولع تهول قح هودعتسسو هءاوذذيت 3 ىلا 1

 مهب لعجلاو ا نيملسملا عيمجو هللاانافاع درولا ةحن"إ ارب هيذأتو لعجلاك هباون ذعتو

 ا ناضمر ىلوملا لاقو 1 نال.> عمجاو ثورلاب نوكت ةسود نيعلا حتفو مهلا
 دولخ نم ناءرقلاىف هللاربخاام لك نيبمال_-الا ضعب لاق دئاقعلا حرشىف نيدلا لاس

 اممف دولخلاب امهلها ىدونو رانل'و ةنلا نيب توملا شك حيذ اذا نكل قع نترادلا لعأ |

 ماسو ثورلا بطتدسب للءطاك هاونذءآو هوهر كك ةنحلا مدل مولع 26

 عاشرال هموت اعمج تودلا ل ةغل هللانا للاخ هل وق ذئنم> قدصو درولا ن

 أ باذعلا تالا نزالا تاائغلا ممع فذخنال ىلاعت هلوق اضياقدصيو مع بتاذعلا

 0 ١ مولع رهظي اف لاح لا واذا عل ىله» ١ رقتسسا اذا اك كَ مردإلا ضع لاو و مهل رادقملا |

 الو ورب الف هنوس# ث ع ال لال ىنأم وادبااماد هه نوقوذتاو لااا

 باقحالا رورم دعب اهنف لالا راد ىلها رقتسا ا كف انهو انت" هي : نايل انج

 ثدحم لالجلا راب را مونع ع و ادبأ هب اود و لالملا بلاعب 3 مومطاوب ىلع رهط | ١



 ا هج 5 ٠.-

 مهف جا رالارح مع سفن و مه>ورإم درلاب دارالاو اضيا ريثكلاىف قوذلا.دودجول

 ةداتق لاق ةنعوذلل هلكت هيلا نولمعو هب نوعفتلي ادرب مشا كل مهجىف نوقوذي

 دجماع ارايتعا هبيط ىا كشبع هللادرب اولاق ىتح رطانم برعلاب امل حورلانع دربلاب ىنك
 | اذا اذك درب و ةرارحلا فالخ دربلالصا يغارلالاقو دربلانم رلاىف ةذللانم ناسنالا

 تام ناسنالا درب و رحلاب ةكرجلا صاصتخاك دربلاب تويثلا صاصتخا و دربلا تورس تبن
 حورلا نادقش ةراركخلا مدع نه تيملل ضرعي امل كلذو دراودل فوبسلا هنمو هلتق هدريو

 هدلج هاظ ىف دربلا نم هل ضرعي الاما درب مونال مهلوقو نوكسلانم هل ضرمع املوا
 نوكسلان م هل ضرعي انوا هثطع نكس مان اذا ناشطعلانا ىرتالأ هبحاص دربي مونلانال

 | اوحرتسي ىتح امون ىا ادرب اهف نوقوذبال ىلاعت هلوقو توملا سنج نم مولانا لع دقو
 |, نكسياها باريشلاب دارملاو ةدايزب .ىهتنا دك سكت داوزبو دنباي سشياسا ان ةسرافلابو

 قاسغلاو ء دوش هراي هراب اشحاو اعما دروخحم نوجو دزبر نارد ىور تعكر ىور

 | نيغاطلا نع ىلاعت هللاربخا مهحبقو مهديدص نم رطشو رانلا لها دولج نم ليسي ىا قسغيام
 نكسي بارشنم الو رانلارح مهنع سفنب حورو درب نم ام أيش ماهجىف نوقوذبال م
 ايف نوقوذيال جاجزلا لاقو عطقنم ءانئتسالاف اقاسغو اهمح اهيف نوقوذب نكلو مهشطع

 الو هلوق نوكيف ةحار هل 'ىث لك درب دربلا لعل مون درب الو لظ درب الو عد ددإ
 باريشلاو دربااعومم نوكف عيورلا ىف هلامكل ميمعتلادءب اصيصخم ادراب ءامالو ىنعمب ابارش

 قاسغلارسفناو بارشلاو دربلا نم اعطقنم ىنثتسم اقاسغو اهمحالا هلوق نوكيف حورملا ىنعع
 نأ, م ريش اك ىسل ررهمزلا نال نارثملا نود طقف ميلا ند فاتت لظ رنإ
 اوادنأولمالسلاهلع هلوقلوالاديؤيوى الا سوؤرقفاوتل ريخأتلاو بارشلا نم اهم ءانثتسا
 بارشلا نم ءانئتسالاف مهديدص نم ليسي امب رسفناوايندلالهانتنالايندلا ىف قارهم قاسغنم
 نا تح ديدشلا دربلا وهو بادملاب ناولا نم نول قاسنلا هع ملا وجر دوعسف نإ نعو

 مولع ٍنوها :ءوأ رام ةنبس كلا للا مهيذعل نأ هللا اولأس هيف اوقلأ اذا رانلا لها

 ةئامتالث هيف رانلاىف داو قاسغلا بشو> نيرهش لاقو ادحاو امون ريرهمزلا باذع نم

 عاجش ةيواز لك ىف اياوز عبرا تب لكفف اتي نونالثو ةئادثالث بعش لكفف ابعش نوثالثو
 مهضعب زوج دقو اذه ةحلا عاجشلاو مس عاجش لكس أر ىف قلخلانم هللا قلخام مظعأ اك
 ريغ اباقحا اهبف نيثبال ىا اهأتسم امالكال نيبال ىف ىونملانم الاح نوقوذيال نوكي نأ
 نم رخآ سنج نه قاسفلاو ميلا ريغ باقحالا دعب نولدبب مث امهاوس أش اهف نيقثاذ
 نوقوذبال نومضع ديقملا نيثال فرظ اباقحا هلوق نوكيو ةلخادتم الا نوكيف باذعلا
 نع رالاىف ككمللال باذعلل تيقون وهف ثيللا قاطم ءاهتنا مزاتسيال ديقملا اذه ءاهتلاو

 اوحرفل ايندلا ىصح ددع رانااىف نوثيلي مهما رانلا لها لع ول هنع هللاوضر دوعسم نبا
 نوكي نا زوجي اضياو اونزحل ايلدلا ىضح ددع ةنلاىف نوئباي مهنا ةتللا لها ملع ولو
 افرظ ال اهيلع ال دمام لومعم دقت ىري نم لوق ىلع نوقوذب الب ابوصنم افرظ اباقحا



 2 خو هج نونالعلا ءزغا

 ١  3ىهسل سالإ ر#ء || ماع نا ىلع 1 .0

 ىلاعت هلوقو نيغاطال انثاك ىا اداصرأ تعناما وه رهضع قلعت م © نيغاطلل ٍ ءايقشالاو

 1 5 لاحاماو ةلاحمال هيلا نوءجري اعج سم ىا هنم لدب 4 أم و

 لطلاب ٠ هايلد يفو رفكلاب هدىف ىنط نم ىئاطلا اولاق هل ةفص تناكل ترخأتولو ةركذ

 تاي الانم هدعبام هباع لدامل نوك رسثملا انه دارملاو ناصتلا ىف دا زواج نم ةغللاىفوهو

 داقتعالا ناك ناو الصا أيش اودقتعي مل اذا ا مهداقتعا نوكل ىفاتنال 0

 يعاب كيما ند ةردعت لع # اهف نيبال © هانتم هءاذعف ىصاعلا نمؤملاك احس

 امزالمه ماقأ ناكملاب ثيل لاش هنع كفن داكرال وناكملاىف رقتسي نأ ثمللا وارق ثدالا نب رد تم ىا

 كيرلا ا ا وحلا و دع بح مج وهو 9 «ياباةد وب هل

 ىهو.ةيرقللا هنمو فدرأ اذا بق>أ لاَس عياتتلاو فدارتلانم بقلا لصأو سوماقلا فاك
 فدارلل تفحاو نفح دقق” نسف وأ الكر روم لا دشام لكو ةتسفلا كوم ق' داق

 اهفدرأ ىا ةقأن ىلع اهق-اف ثيدحلا هو ٠ ندا هقح رذ باقحألا ٌرداَمَللا جان ىفو

 قد ندئاكشل زد نشك رد ىك ىذا ندشارف قرا فاورالاو لل>رلا ةببق> ىلع

 داكيال اقص | ناف ةياهع ريع ل الإ تقح ةعس تقح ىهم الك ةعباتتم أر وهد انادحا

 ناك كلذ اذ اناقَحأ ركذ اما ثيللاون١ لاق م ملاونو ةئمزالا عباس داوانسملا

 ماكتو 0 0 1م دولأ

2 

 تام جبت رباب زنة

 ةرذك عج ةلزنع كل ةلف عم ناك خاأو وهف ىهاشا ىلع لدي ناقحالا نا لح ءاخلإو

 مهجورخ ىلع لدبام هيف ناكولو قارغت-الا مالب فرعملا ٍباَمحالا ةلزتب وا بوقحلاوهو
 7 هلوةك رافكلا دولخ ىلع لادلا قوطاملا ضراعي الف موهفملا ليبق نم هتلالدف اهنم
 حار قوطنملا نال مب ةم باذع مهلو امه نيج را# مام رانلا نم اوحر نا نوديري

 ديل اياذعالا كر ناف هلوش ةخوسنم ةدملا نايح وبا لاقو هضراعي الف موهفملاىلع

 ىنعمو ةادتمم ةلج # اقاسعو ايمحالا أبا ال اد ر اهو نوئرذال# رحابا هوحو ىنأسسو

 دمام 5 قع ( ىنشاكلالاق ) و مطعلا دوحو قوذلا لصأوالاو نوسال نووو د

 رشثكلا ”اعاسب وهف لياقلل ناك ناو هيف انتا قوذلا اةلانايبشلا أ عاب كلذ نوك نأ الا

 6مدوجلا)

 رافكلل وه بيدعتال وه اما لئاهلاناكملا كلذ ك 6 ا ال 1 لو الاو الوالل رمت َر

 هك نع هب ا اهوفرعنو مهءاهوا هلا بهذي اع

 باقحالا ع لك الحر 0 ىخكر رمح نا هلع لد ىهّس' ادبا اهو نومك ءا

 لاقام 7 ديأتلا هلثع نوديرب اعا مهلا ير سلا مون لك ةئس نو اع لاقق

 ةنس ةئامعبد فيرخ لكاشرخ نوعب- بقح لكابقح نوميراو ةثالث باقحالا نا دهاج
 رثع نياو'قتاثع ن١ ئور مك اينذلا- مايا" نم:ةنس ثفلأ ماولاو الون نوتنو: ةئامثالثةنان نك

 قورة /اهند هذيلا فيدل ا"خوبيج هتان[ ولا لشن اطر اول ءادنكتو مهنع هللاىضر

 ىا ةمهم نامزلانم ةدم ةبتحلا نأ حيحصلاو بغارلالاؤو هللاهمحر ىرصيلا ىسللا نع

 ىهتنا اهل “تقوالا ةدم الان ع ريسكلاب ةقحلا"نسوفاقل ىف لاق: اذكو اماعب نوناكال

 م دع سدح - 9 : ا

 0 اداصم تناك هج نا هلوقو بقرتلاو دص لاب صتخا ىذلا كسلا لاه 0 دص رم اك

 ءادعالل سيح طارصلا نأ ثبح داصرملا



 ًأينلا ةروس هج ١ ١١ هج

 ضرالا ىرتو لالا ريسن موبولاقاك ىلاعتهللاوه ريسملا # لابخلا تريسو ف ”ىئاهديال

 اهرقم نع اهعلق دعب اهتائي» ىلع هريخ_ستو هللا ريسست. وحلا ىف لابخلا تريسو ىا ةزراب

 ةيناثلا ةؤفنلادعب قئالخلا رشح 0 كلذو .٠ اوهرد اي دوش هديارو ة.سرافلابو

 فصن ءارئامبارسلا # ابارس تناكنف © ىلاعتهلوق كلذو ءآوهلاىف اهقرش مث اهودهاشبل
 هباهذ ىانيعلا ارم هبارعمتال كلذوءاملاك ةزافملاىف عماللا وه بعارلالاق ءام هن اك راهلا

 لثم اهرييستي تراصف ىا ةقيقح هلامف بارشلا هلةقيقحال اهف بارسلا نأاكو هنايرجو
 لاثلا تيلنو لات هلوفكا اههاوجلا تاشياو بلا رع ورفتل) مدا راش ىلا ةبارلشلا

 ىلو الا ةزيفنل أ دّيع_تعدصناو: تكن نااو هوذا !زانع ىأ انه ءاها تناحتفأ اش

 لاوَحا كول لف ةماثلا ةحتلاكعبا قانوكل اغا رمزا ) هوك تاتحشلاك اه رولا ناللل

 اهلاحوةدحاو ةكداتكدف لابجلاو ضرالا تلمحو ىلاعتلاقك راسكنالاو كاكدنالا لابجلا

 ددبقلو عطقنل نأب كلذو ءانهلاك ريصت نأ ةثلاثلا اهلاحو شوقنلا نهعلاك ريصت نأ ةيناثلا

 اهلوصانم علقتو فسن نأ ةعبارلا اهنلاحو ائينم ءابه تناكف لاق ا نهعلاك تناك نأ دعب
 لاسراب اهنع فسنتف ةزراب ريغ احن ضرالاو اهعضاو»ىف ةراف ةمدقتملا لاوحالا عم مج

 | اهعفرت حايرلانا ةسماخلا اهتلاحو افسن ىبر اهفني لف هلوق نه دارملاوهو اهلع حايرلا
 لالا ىو لاكن ةلزوق )دا يملا وغو راع ل كما اويل ااه رطتف رع رالا هنكو]

 لاحلاو اهنكاامإىف. ةنك انس ؛نيعلا ىأرىف اهارت ّىإ باحسسلا نصار ىحو دماج اسحب

 اوحت تك رحم اذا مارجالا نا كلذو اثيثح اريس حايرلا اهريست ىتلا باحسلا مرمي اهنا

 ةسداسلا ةلاحلاو ديعب نه امسال ةعرسلا ةيافىف تناكناو اهلك رح نيبتن داكتال ءاحمالا نم
 ةكامتلا دبع عاف لكم امتو مودل هانا هلا زابملا ةزاحشا هفدراققلا لوع ا[ 2 كنا
 نكْلَو 06 اهدجم+ ع اذا ى- ابا رمس ريبصلا هللا ىف ءانفلا نع ةرابع ىف ىلا ىرذلا

 هنم نوب رشيام نوبرشيو هنم نولك أب امم نولكأي ءانفلا لها اوأر اذا نودوححملا ماوعلا |

 ديعبنو. مهنييو مهنيذاءوسلا نظلا منونظي مهنكل مهسوفن ءاقبل ةبقاب مهسوفننا نونظي
 ضراراقم نع مهسوفن لابج قيفوتلاو ةيانعلا حاير تلازإ مهالادج مظع قورافو اعطق

 قخ'الاو خلاورسلا بابك اباونا تناكف مهحاورا ءامستحتفو ةيشالتمهللا اهلعجو ةيرشبلا

 متل هسا قطا نقدي طر عا ا تاكت ( ى دال ايم < ىلا عباواالا دهن نمواواكتف ١
 بلقلاو لقعلا باوب اىفاولخ دف ةيالولاملاعىلا ةرظانلا ةيقيقللا ةيلاعلا باونالا هذه نم اولزن

 ثيح قلخلا عم نيسوق باق ماقمىف اوناكف ةرك اذلاو ةظفاحلاو ةركفملاو ةليختملاو

 ىذلا قلخلا نع قحاب الو:ةيالولا تناج وهو ىذلا قا نع قلحخلاباوبحت# ملق مهعم قالا ناك

 ىناومهماقم نع نو وححلا ناف ىلا ىحوب ىلاعتهلوق قاد صه مهاظلا ىناوناكفةونثلا بناجوه

 عض وم هناضق وللا مكح ىف تناك اهنا ىاهيا داص ص تناك. هج ناؤه مهما ةقيقحو مهنأش كاردا مهل

 ري ىذلا ناكملل مسا داصرملاف اف مهوبذعيا رافكلا رانلاةزخ بقري و هيف دصرب دصر

 دصرلا عضوم داصرملا بغارلا لاق كلسب ىا هيف جهني ىذلا ناكملل مسا جاهنلاك هيفدص



 «<©# ٠٠١ 5ج نوثالثلا ءزجلا

 لجرلا لمجي نأب ” دعب سر مايقلا ةئه سيكعت سيكدتلاو ايرلا ةلك أف مههوجو ىلع

 مكلف نوروُخع نيدلاف ئسلا اماوب.. ندزك راسن وكن: ةيسرافلابو لفسأ: سأرلاو ىلعا
 فلاخ نيذلا صاصقلاو ءاملعلاف مهتتسلأ نوغضمي نيذلااماو مهلامعاب نوبجمملاف مكبلا اماو

 نوراصملا اماو مهناربج نوذْؤِب نيذلامهف مهلجراو مهيدبا تمطق نيذلا امآو مهلامعا مهلوق

 نيطال ب ناكدتتكتياعسو نازامغ ىنعي ناطلسلاىلا سانلانيب ةاءسلاف رانلانم عوذج ىلع

 هللا حنوعنيو تاذللاو تاوهشلا نوعبتي نرذلاف فيلا نم انتندشا مهنذلااماو ٠ كولمو

 بونوهو ةبج عج ءاللألاو رخفلاو ريكلا لهأف بابملا نوسبلي نيذلاماو مهلاوماىف
 ىلا روصلا نيبو مهيصاعم نيب ةيسانملا ناو فللا بيبر ىلعريشت ثيدحلاىفو فورعم

 ةيدؤملا بابسالاعم ىصاعملالها تائيه لصف هنامث رييعتلا ملعنم بلطي اهبلع نو رشح

 هلود نيحلاصلا تائرهىللا ةيلاجالا ةراشالاب فتكاو ةياحتلا لبق ةياختلاذا مها هئالابملا

 كلذك ةحبشلا مهلامعأ روص ىلع نورشحم ءايقشالان اك هنا لصاحلاو ةيضرعتتلا نم ىتءانم

 ردبلا لذ رمقلاك مضعل هوجو نوكي ىتح ةئسحلا مهلامعا روص ىلع نورشم ءادعلا

 ةردكلا كقاصا متتف ةوعدلا ةما دارملا مهضعبلاقو تاياورلا حيحصيىف ءاجام ىلع سمشلاكوا

 صه ظلاريقفلا لوس ٠ ةيئرملا ةيامىفاضيا نينمؤملاىلع فوحلافالاو ةباحالا ةماال ينم وما

 نبع مال لاهيلع هلاسرا هيلع لد ةباجالا لها نم ءابقشالا ةمالانم دارملاثا وهو ىاثلا

 حبقا ةرفكلا روصذا اف رفكلا لاخدا ريغنم لامعالا فانصا نايس اذكو ناببلانيح

 ريسافتلا ىف هوحنو ىللعت اهرك ذ ثيدحلامتةحبحصلارايخالاىف ركذامىلع ثيدحلاف ركذام

 يةيقحم لهجلا نع هاف عضولا ىهاظ هانم رح نبا هيلا بهذامي ةريعالو نيفرطلا لها هلو

 كحعالبازر تملا منت مسرب كامتذا وق كال لد اك قرا سلا روهظموب ةمايقلا مو.ذا ىمالا

 ناا:ملسزاو اءاىلع ءالقعلا نهدحا ءركت ملو ةحيبقوا ةنس> اهلةسانم ةروص ةفص كلنا

 بلقلاىساق نكتال نمؤملا اهمأايف ةحيحصلا رابخالاب ديؤم حبحءانمف عوضوم ثيدحلا ظ فل

 نمي نوكتال نأدهتجاو مكحلا عياتبو ضويفلا راها هبلقنم رحفتب نمم نكو رجح اك

 ىمساوالب هللانء ذخأي نم نيصاخلا هللا دابع نف ءايغا كلع تياغو أبش تظفح هف لبق

 راكترالا يك ادق اهباع همدق عص نم لق ةمايقاامو» ىلا ةيقاب ةينيم هناف هدانساو باتكلا

 ىلاعت هللا لأسا نطاوبلاو قئاقحلا ىلع عالطا ريغْنم ىها.ظلاو موسرلا ىلع سالا نبك كر

 ىضاملا ةخصو حت ىعع خفني ىلع فطع « ءاملا تحتفو » هتفرعم لهانم انلعجحينأ

 ةي_سراقلابو اف روطفال تناك نايم هللا ةيرهنم تعدصو تقشىا قةحتلا ىلع ةلالدلل

 « ؛اربا » فاكش ىرابسزا دشاب سي ©« تناكف. زور نارد ناممآ دوش هتفاكشو |
 ققشت مويو ىلا .ءت ِهلوَش دارملا رهو داعم ريغ الوزن ةكئالملا لوزنل ةريثك باودا تاذ |

 | ءلماىا هللا مهساب, نأالا ٍنورظَس .لهىلاعت هلوقىق ركاذ ىذلا مامغلاوهو مامغلاب ءامسلا |

 ١ لاقاك اماكم ن. اماازاب كففكلا حتفلان م دازملا لقو ةكئالماو :مامغلآ نم لاظفىف 2526 ا

 اقرط :اهءاكم ريهد ل كالاسملاو قرطلا باوب الانءو تاكا ءامسلا اذاو نات

 . كيتا د 7ك

 ( اهدتسيال )



 000 <: مود

 الكفو ا 13 لصفلا مون ناو ضعس اهضعل فتم قثعلا ة هنحو ا هلك ةحا ةند هنح *«قأفلا ا

 لامجالاو قالخالاو روصلاو تائهلا توا رايّدعاب ءايتشالاو ءا 010 قئالخلا نيب

 ا لديهم ربع ىللصفلا مول ةياقملا توثفالاو الا هردشو هماعىف 4 ناك © اكو

 نلوالا ثعبلا داعبمو ه اناقيد ٍِو اًضِيا نامزلا ثودح لق ررة-صضا هنال ىضاملا نامزلاب

 | تاقمملا مدا مدقتلاب ءاطخع داكبال اباقعو اباون" ءآزلا نم ةلع بترتياهو: نا ركل

 | هلزايب ف طعوا لصفلا موب نهلدب  روصلاىف خفي موب 8 ءازطلاو ثعيلانم هللادعوام

 هن دمه ىف عه دتمم نامز هلناف خفنلا نع لصفلا رخا:ىف ريضالو هلومو هميخش ةدايزل ديفم

 كيش ع 06 مي ممتلي دامو دف ىف 0[ ا ل ل

 ءاهنلا خفتا ريعتسا هنمو هنطر خفتنا لاهو ىج ور ند هيف تذشاو لاقاك ىلوالا ةأشنلا ىف

 مالسلا هيلع ليقا رسا 4 خفانلاو قااوارالا قوقل رودطلاو نيمس ىاخوفنم لجرو عشرا اذا

 ىلااهع 2 رو داسحدالاب حا ورالا لصتن ىد ثعدلل ةاث ةؤذفل روصلاىف فلس مولا ىنعملاو

 لالاةلالدب ةّ تفذح دق ةلمح نع حصفت ةحبصف ءافلاو ماع باطخ # نوتاتف هه ةايحلا

 ىا قافناف رحبلا كاصعب برضا اناقف ىلاعت هلوقىفا نايثالا ةعرس ةياغب اناذباو اهلع |

 جوف عمج # اجاوفا ه» الصا ثم ثمل ريغ نم كلذ برقع كفل ا كروبق نم نوثعشف

 عم ةما لك امئا مكتوك لاح ىا ةعرسملا ةراملا ةعانملا تادرفملاف سانلانم ةعامج وهو

 ةئيايتم لاوحالا ةفلتخم تاعامحو !صزوا مهماماب سانالك وعدن موب ىلاعت هلوقىفاك اهماما
 هللالوسر امنع لأس هنا هنع هللاوضر ذاءم نع اهنبامنو مهلامعا فالتخا بسح عاضوالا

 لاقو« ذيع لسرامث رومالا نم مظع مانع تلأس ذاعماي مالسلاهلع لاقف يلسو هيلع هللا ىلص
 معبر زاخا ةروص ىلع مهضعإو ةدرقلاةروص ىلع مهضعب ىتءانه فانصا ةرشع 0

 خزود ىودإ اراعياتك نازاتنوكت ىنعل اهلع نوحي مههوجو قوف مهاجرا 0

 مهرودص ىلع ةالدم هو ملا نوغضع مهضعلو مكب مص موضعإو ىمح موضعبو ٠ دنشكيم

 مهضعل و مهلجرأو مهدبا ةعطقم مهضعبو عرلا لها مهرذقتي مههاوفانم حبقلا ليسي

 أ فلان“ انتندشا مهضعبو ٠ هتخحموا نيثتا ىاهراد ري ىنعي راننم عوذج ىلع نودلصم

 تاتقلافةدرقلا ةرود ىلع نيذلااماف مهدول# ةقزال نارطقنم ةفباس اباح نوسبلم مهضعبو

 عاب الجرنا ( ىح ) نيح نحس ىنعي ماعلا ىنمع ديدتشاب تاق عمج مكلابوهو سانلا نم

 لاق مث امايا مالقلا عكف '”ءارتشاف تيضر "لاقف ةمرعلاالا بنع هبفام ىرتشملل لاقو ادع

 هافق نم قاحاو ىسوملا ىذخف كيلع ىرمش نا ديروهو كد. ال كجوزشا هالوه ةحوزا

 دير واليلاخ تدخلا كبارا نا جوزال لاقمن 0-5 هيلع رحسا ّقح تاّرعش ماني نيح

 اهلتقف ماقف هلتقت اما نظف ىسوملاب دارا كاك هنااا واو ا نود ا

 ةرود ع نيذلااماو سمالا لاطو نيتلت 0 00 جوزلا اولتقف ةأرملالها ءاجف

 نولكتملاما امأو ضاقت جا ةءورملاو نئدلا تحسي هلال م ارا ىف ت تسي لهأف ريزانحلا



 «©# ٠6 #2 نولالثاا ءزجلا
 100000000077 ششششخخخخخخللللل7لمالل

 1 ىا ءامل كلذي ىا 4 هب جرخنل ٍِظ نايسالا بدسم هللاو ةسيسلا راشعاب زاح ا نهو

 ْ ضرغلا مالال محلصملا مال ماللا هذهو اهفامو اهم هطالتخاو ضرالا ىلا هلوصو بدسملاسإ

 | هندب هب موغبام وهو ناسنالل انوق نوكي ىا هب تانقب اريثك « ابح ط ةلزتسملا لوقتاك
 , بحلا بغارلا لاق عملا هب ىنعي سنج مسا بحلا ىناعملا نيع ىفو اهوحتنو ريعشلاو ةطتخلاك

 | رسكلاب ىنعي ةملاو بحلاو تاموعطملانم اهوهتو ريعشلاو ةطنملا ىف لاقي حتفلاب ىنعي ةبحلاو
 | ىا هب فلتعي اريثك #ب اناينو وه ةئيهلاىف ةبحلاب اهبشت يبلقلا ةبحو نيحايرلا روزيبىف لاقي
 عم بحلا ميدقتو مكماعتا اوعراو اولك ىلاعت لاق اك ىثيشحلاو نيتلاك ناوحلل افلع نوكي

 هب جرختل لاهو سانلا ءآذغ هبلاغ نال هفرشو هتلاصال جارخالا ىف تابنلا نع هرخأت

 | رحبلاىف ةواَؤواوا ضرالا ىف ةيشع ام تينا الا ةرطق هللا لزناام ةمركع لاق ايشعو اْواْوِل

 ناين ىف لزانلا رطملانه لب رطم لكنه نوكتيال ٌولؤللانا نم روبشملل فلاخم وهو ىبنا

 | ىه لصالاىف ةنخلاو ناسنالا امم هكفتيل # تانجو ٍ ءريغو ردلا ىلا ؤاؤالا ممعي نا الا
 فافتلاب للظملا كءفاعتللا رحشلاو لخللا ىلع قلطت نفض اذإ هئح ردص» نم ةعالفلا

 مركلا هيفاه سودرفااو للخنلا هيفام ةنملا ءآرفلا لاقرجشلا تاذ ضرالا ىلعو هناصغا

 اذهو ضعب ىف اهضعب لخادت ةفتلم ىا ب افافلا ضرالاال راحشالا وه انهدا رملاو

 ركيدكسو رايسي ىنعي هدب مهرد ةيسرافلابو ايندلا نيتاسبف ىرت اك نانا تاتسحم نه
 فارخالاك ةقرفتملا تاءاملا ىنعي عازوالا فايخالاو عازوالاك هلدحاوال اولاق ٠ كيدز

 ةدحاو مهماو َىش ءابا نم ةوخالل فايخالا هنمو ةطلتخلا ةقرقتملا تاعامجا قع اًضبا هناف

 رضخك ءافل عج فل عجوهو فارشاو فيرشك فيفلوا نانكاو نككف ل د>اولاوا

 هنالبحلااذ مدقخيشلا نبا لاق دن اوزلا فذحةفتلم عجحوا عإجا عج انافلأ نوكيفءا رضخو

 | ةجاطامادعنال تانلا ترخاوهيلا تاناويحلا راس جايتحال تايثلاب ىو ءاذغلاىف لصالاوه

 | هتقحو ثعبلا ة# ىلع ةلالد ىلاعت هلاعفا نم ركذ اهف نا ملعاو ٠ هك اوفلا ىلا ةيرورضلا

 ةعيدبلا لاعفالا هذه ءامغلا ىلع ردق نم ناف ىلاعت هنردق رايتعاب لوالا ةئالاث هوو ند

 ١ هماع رابتعاب ىاثلاو طوقأو ردقا ةداعالا ىلع ناك هيدش نواقو هب ذتح لاثم ريغ نه

 ةللرج عفانمو ةلاج تاياغل عيتتسم قمر! كطع دالك تاقاؤنخملا ادنج عدبا نه ناف هتلكسنو
 سفن رادتعاب ثااثأاو ةبقاب ةفاع اهل لمممالو ةيئكلاب امافن نا لبحتسي قلخلا ىلا ةدئاع

 يكب جارخا اذكو موب لك انودهاشي توملادعإ ثحدلل نوعا موال دعب ةظقيلا ناف لعفلا
 ةيسفالاو ةيقاف الالاعفالا هذه لمقت ملأ لبق هناك نيح لك هنوئاعي ةملاضرالا نه تاننلاو

 اراكتا هيف نوضؤت مكلاف هب ناعالل ةيجوملا ثعبلا ةبقح ىلع تالالدلا نونفب ةلادلا
 | يلراجاجم ءامإ تازضنملا قع انزءاو , ةيمحتلا .تاليوأتلا ىفَو ديم اوال تت

 ابص ابص ةيبابرلا مكحلاو ةيئاذلا مولعلا ءابم فاطلالا تاحفن كيرحت حاورالا تاومسنم
 مكحلاو مولعلا ءاممكبولق ضرا ىلع مكحاورا ناومس بئاَحس نمانل زنا ىا اياينوابح هبا جرخنل ظ
 تانجتاو !هلاثءاو ىشعلاو جاعزتالاودولاو قايتشالوقوشلا تررثو ةيلاذلا ةبىلابح هب ثيدزلا ظ

 ( افاقلا )



 انتعرسو كتداعىف انأدو كالاتتعاط تماعدقانهلا نالوةف نيدجاس هللارخ شرعلا لايح
 ايدامع ىلا مهعدب مابا تقلع دقق انايا قهرا ةدامعإ 8 دعت الاف امدلا مايا كصاىف ىذملل ْ

 ١ 5 066 لا نا كف ىلع تنضف دق ىلا امقدص كس لوقف كي داع نع لهذ ملو أ

 امكتقاخ لوقفانتةلخ مث انير نالوقبف هنم ايكيا ؟!١ايجكراو ةنم امكتأدباام لاما

 ارونراصنالا جم 5 ةقر امهم دحاو 0 عماتف ل هللا اعحراف ىش ىع نو 0س ا

 خشلا لاقو رارسالا فدك ىف اذكد.عيو ”ئدس ىلاعت هلوق كلذف شرعلا رون ناطاتخف |

 هعاظع 0 ةملظع مجفف ىهف 3 كو را إي ىلا خيا هنع هللا ىضر ١

 لماح 1 سمشلا نءالك نا قبا..لا ريا نيبو اذه نيب قوتلا لعل ريقفلا |

 : مران ال مرج ريغن» شرعلاب لصتيفروالا لبق نه امهف ناك ا ةرارحلاو ةيرونلا نيئيشل

 | امهعرج ع رانلاب لصتق ةرارطاوراللاليبق نس ناكامو ةفاثكتاو ةملظلاو ةظلغلا نءولخمال
 | ماللا هلع ىلا روس اهروث لصتب نا ىهاظلا ناك تلق ناف هلصا ىلا عجرب امهنم لكف

 | ادهلش ةتااركلا قره رانا !اهركلاو ىلا كله !اؤووغوك نولخ مجال

 لاو هرودب اهرولأ لصتمو ذهل هيلع ىلا رون نم ناقولخم ةقيقحلا يف امهف شرعلا
 ىلاعت هلل داو هرون

 1 ء 0 3 -. . 205 5 8. .٠

 لاريمتس 4 وح لسر 6 0 نارتخا توهو كسسم هب نال

 ١ دلك درا رسصعملا نموه تافصااو ءامسالاو تاذلأ ةيعمج ىلا ةراشاللو ةمظعأل نوثلا »4 انلزاو#

 لازئالاف دعب اهرصعت ملو رطدتف حايرلا اهرصعت نا تفراش ىا ترصعا اذا بئاحسلا ىه

 مسا تارصعملاو د وندللل هت ةزمو الا ليصح مزلبالاو عقاولا ندال دمع ند

 رصعل نا اهيا ناح صب ةبراخلا ترصعاو د_صخ نا هل ناح اذا عزرا ك2 لاه لعاف

 ىهنا اعابشرصعىف تلخدو تضاح ىتل' ةأرملا رصعملا تادرفملا فو ضيحتف اهحر ةءطلا |

 نال لوعفم معا هنا ىلع داصلا حتفي تارصعملا أرقب نا ىتيش ناكل ةنوئيحال نكتملولو
 تاعد ا رددعل نا اهل ناح 2 حايرلا تارصعملا ن ا دارملا نوكي نآزو#و اهرصعت حابرلا 1

 ةيدعتلل ةزمهلا لعجم م ١ ف تك "نادك ةنوتيحعلل ةزمهلاو لعاف مسا ادرا ع طمتو

 قَى> رطق هلا عباس دارملاو 2ك ايصام ىىا احاحن هام 2 نا ةرصاع حابرلا نال اناق

 ه.مصو هلا 9 ىا هريع هنيملاو بحصلاو كالا ىا ءاملا مل لاش دن عقتلا مظعيف ءاملا 0

 توضلا'مفز ىلا جتلاو جعل ملا لضفأ مالسلا هيلع هلوق ق0 1 رم

 الوابد.تم ن1 لاما ةهسمإ 0 هن 5 تالا جاجزلا هرمسف و ئدالا ءامد بدو ةيدتلاب

 ءامسلا نم ناك نا رطملا ءاآدتنا ناف ءام ءامسلا نم انلزتاو ىلاعت هلوق نيبو اذه نعب ةافانم

 |! ةتلمزلا“سرألا العا نما ةنئاملا 1# نسال فسقو: ارق ازناقت رضملا ناوزضن الون لية ةجوأوم

 ةّيقح تين طلاب تيل رطمتف ايادعس دقعاتو ء ماوهلا رج ىلا راهم الاو راحبلا ن نءوا
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 كشط ليل نابنج وعنا ديل و هال اع د عا او مكتافغ مكم سلف , |

 هذهو تاداععلاو تاعاطلاب هيف نوشيعت اشاعم مىشاحور دايتاالعحإو 00 راهلاةزتس |

 | ديدش عج « ادادش امبس ف اراهث رسرب مبا هدرك انبو « مكقوفانشو . ثيعبلا ةروص
 ثيللاوبأ لاقو روصعلا ركوروهدلا ماب رثؤيال ءانبلا ةمكحم قلخلا ةيوق تاومس عبس ى |

 بايقلا ةلزئماهليزتت ىلعىنيم ءانبلاب اهقلخ نعىريعتلا و ماعةئامسمح ةريسءءامس لك ظظاعاظالغ

 ىهو رودصلا ةقيط ىلوالا ع.سلا بلقلا تاقبط ىلا ةراشا هفو قالا ىلع ةيورضملا

 ىهو فاغشلا ةثلاالاو ناءالا هوج ارجع ىهو باقلا ةقيط ةياثااو مالسالا هوج ندعم

 ةيؤرلاو ةدهاشملاو ةفغاكملا ندعم لم ود داّوفلا ةءبارلاو ةقفشلاو ةيكلو قشعلا َنََدَع

 قشعو ننوكلا ةيحع اهل قاعتال ىلا هللا ةيحعع ةصوص# صر باقلا ةيح هةسماخلاو ا

 ةزعلا تسب ةعباسااو ةمكحلا تيبو ىندللا ماعلا ندعم ىهو ءاديوسلا ةسداسلاو نيملاعلا

 السا ىهاظلا ىلا نطابلا نه سرخنال ةيهلا رارسا تيبلا اذه ىفو نيلكك الو بلق ىهو
 اهمَع ريبعتلاو سمشلا وه « اجا رس فه انعدبأو انأشنا « انلعجو ف اعطقرثا اهن رهظيالو

 ةليتش سهازلا جارسلا بغارلا لق ءانيلاب تاومسلا قاخ ن نع ريصتلا فدا و نم جارسلاب

 امثل“ التم اداقو / يعدد حايسمم جارسال لاقو ”ىضم كفي ورعب 5 عنز نعدو

 نيرسفملا ضءب لاقام وهو رطاوهو جهولانم ةرارألاىف اهلابواتءاضا اذا رانا تمغو نم

 لاَس ٠ ناباتو هتخورفا ىغارج ىنعي ةرارحلاو روذلا نيب اعماج اًديضم ىا اجاهو اجارس

 شرءلاروت ىلا ةمايقلاىف ناءجربو شرعلا رون نم اهرما ءديىف الخ رمقلاو سمشلا نا

 تعمس اب مكئدحا الا لاق هنا امهنع هللا نضر سابع ناننع ةءركع ىور اهف .كلذو
 لاق اهرمأ ريصمو امهةلخ ءدبو رمقلاو سمشلاىف لوب سو هباع للا رش ا لحي نم

 زر اال ىلاعت هللا نا لاقف كلذ نع لس مالسلا هيلع هللا لوسر نا لاق هللا كمحرب ىلب انلق

 همالع قبا-ىف ناكام اماف هشرعرون نء نيسوش قاخ ءداِقَع هقلخ نم ىقسجلو اماكحا هقلخ

 نا هملع قباسفف ناكامو امراغمو 007 نيبام اندلا لثم اهقلخ هناف اسمش اهعدب نا

 ةدشا اهرغص ىرب اا نكلو مظءلاف سمشلا نود اهقلخ هناف ارث اهلوحنو اهسمطب

 ءدبىف امهقلخ ناك مك رمقلاو [ربمسلا هللا كرت ولف ضرالا نم اهدعبو ءامسااىف امهعاشرا

 ادخل ىّتهو لمعي ته ريجالا ىردالو كللا نإ .زامملا .الو. رابلا نء لبيللا فرعي مل اها

 نودملسملا ىردبالودتعت يم ةاوملا ىردنالو رطش ىتهو موصل تم مئاصلا ىردبالو .رجا

 لب ربح لسرأف مه محراو هدايعلرظنا ىلاعت برلا ناكف مهم تقو ىتمو لاب 5900

 العجو ىللاعت هلوق كلذف رولا هف قدو ءوضلا هنم سمامف رمقلا هجو ىلع هحا تاق

 رمقلاىف هور“ ىذلا داولاف ة مصيمراهنلا هيا انلمحو ليالا ةبا انوش نتا راهلاو ىلالا

 لها نيب زيءو سانلا نيب هللا ىضقو ةمايقلا تماق اذاف لاق وحلا رثا وهف هيف طوطخلا هش

 نيروكم نيدوعا امه ءاحو رمقلاو سمشلاب ىلاعت برلاوعديدمب اهولخ ديمو رالاو ةجلا

 اناك اذا نيرعنابلا ةقاخيو 0 كلذ ذ لوه ن : ٠ امهصن ارذ نيع رت لبالبو لزالز ىف انو دق
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 عوطقم هلال عطقلاوهو تبسلا نم تيملا توبسملاو توملاك ىا انوه # اناس © ةبوطرلا
 دحالا مون ضرالاو تاومسلا قلخم أدتسا ىلاعتهللا نالتبسلا مون ىمس هنمو ةكرحلانع
 ليث ا رسااونب هيفعطقتب موبوه اضياو كلذب ىمسف تبسلا مو.هلمع عطقفمايا ةّبسىف اهقاخف
 تمتمل ىتلاو اهتوم نيح سفنالا ىفوب هللا ىلاعت لاقاك نيبفوتلا دا مونلاو لمعلا نع

 | ماكحا عاطقناىفةماتلا ةكراشملانم امهنيبامل كلذو اهمانمىف تمبمل ىتلا ىفوشيو ىا اهمانمىف
 مودبالو عطقني ىذلا توملا وهو توملانه اعون مكمون انلعجو ىا ةيعونال نيونتلاف ةايحلا

 | رادقم مونللاو توملا وخا هللبق راتتعالا اذمو ندبلا نهاظ نعالا حورلا ءوض مطقنيالذا

 ةيناولا ىوقلا ةحارال ةكرطاو ساسحالان ع اعطقىا انامس لبقو ةلدج ةمعن ةجاحلا

 مونلا هيف عش ىذلا 06 ىلإلا انلءجو 8 هفرعتسام ماقملاب قئاللاوه لوالاو اهلالك ةحازاو

 لعجف حيقنع ناسنالا ىطغيام لكل سابللا لعجوهيرتتسا بوثلا سبل لش هي اسابل ©
 ثيحنم اًضياو لعبلا اذك وحببق ىطاءآنع هدصتو هعاماها ثدح نم اساءل اهجوزل جوزلا

 ليثقلا قيرط ىلع اسابل ىوقتلا لجو نهل سابل متأو مكل سايل نه ىلاعت لاق لاهشالا
 بسحم كلذوهل اريوصت هيبشتلاو لقفل وفلل عوجلاو فوملا لعج اذكو هيبشتلاو

 لعاو سابللا كرتسياك همالظب مكرتسياسابل ىنعملاو عوملا سيلو رقفلا نالف عودت نولوشام
 ةفقو !!اهلاو لكك أ هاوار ادلع اناف هزي فاخللا كم وبل ادنع متل !انمم اولا
 داعا' زطتزرا زارها كانك تلدابا نيل واللا ىلالأ ابشر وار تاع وت تاس الخ داء دشبتلا
 أ دوخ دادعتسا روخارف كيه هدهاشماي هرضاحاي هلاكم تذل دوخ تولخردان دناثوم

 از ناكر ةدرب بش هك هدوم هرمش س دق مالسالا خسبش ترضح دناي ىرادروخرب

 ءاكرحسنا رادِس رازاب زور

 م0 مودع هناقوا تيلايا 2 © + تس نيقشاعلللبللا 00ه

 تتكنم .زاازاب از وزر هكا شت دنس نعإلا! , 2... ءتسنم نايؤا, كا خل ابشألا] دز د. نزوح

 امنع ربعملا ةظقملل الحم راهنلا لعج امك انوم لمج ىذلا مونلل الحم لبللا لعج ىلاعت وهف

 مكمون نمهيف نوئعبت ةاح ىا شيع تقوىا ه# اشاعمراهنلا انلعجو 8 ىلاعت هلوقف ةايحلاب

 لعجو انايس موثلاو اسابل لبللا مكل لمج ىذلاوهو ىلاعت هلوقىفاك توملاوخأوه ىذلا

 اناسمكمون انلعجو هلوق نيبوهني ةشاطملا مل ةايح مكتظَم لعجو لَه ملو اروشن راهنلا

 ناملعي هنمو ىلإلا اناعجو ةّساطم ةاعارملو ايلاغاهل امزلتسم ةنوكلزاهنلاب ةظقلا نع اريعّل

 ن٠ ردصم شاعف ىلوالا ةنيرقلاىف مونلا رك ذل نيبلاف ادرطتسم سيل لالا انلعجو هلوق
 اوردق اذلو فاضملا ردش ند ديال اذه ىلعو ةشدعو ةشيعمو اشاممو اشدع شعبي شاع

 فاضلملاردقت ىلا ذئنيح ةجاحالف لعفم ةغيص ىلع نامز مسا نوكينا لمتحبو.تقولا ظفل

 لمحت أةيمحنلا تاليوأتلا فو اههوهفملىلسصفنو نامزلا مساةغيص ىنعملزاربا شاعم تقود هريسفتو

 ظ ةيساقلا مكسوفن لايجو ةيريشبلا عفانملا عاوناىف كراشتناو مكتحارتسا دهم ةيرشبلا ضرا
 | سفنلاىئتاوباقلاركذوا سفنلاجوزو حورلا جوز اجاوزا م 1ةلخو ةيرشبلا ضرا مثاوق ْ
 1 مه مس هع يوص صدم سمسا كا تفض ا تم تف ا
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 ىلع ديم تناكذا اهاهأب ديمالو نكستل امب اهؤاسرا اهل ادانوا اهلعجم دارملا © ادانوا
 هبمكحمو ديونام وهودنو عمج مِلْلا هيبشتلا باب نم وهف دانوالاب تيبلا ىو كاملا

 نيتيفاك هتردقو هللا ةدارا تدلأ ىلقنأف ٠ خيم ةيسرافلاب هريغو حوالا نم كرحتملا لزازنملا |
 دايوالا مهضعب لاق ةردقلا ل6 نء. كلذو بايسالا ثيدم هناالا 7 هناب بيجا تبثتلاىف |

 دوجولا ضرا تشن مهو ةّسا لابج مهناف ءانفصالا صاوخو ءايلوالا تاداس ةقيقحلاىلع '

 فيك لبق دانوالا لاقف لضفاما لادبالاو دانوالا نع هرسس سدق زارخلا ديعس وا نلقظوأ
 مم غلب دانوالاو ماقم ىلا ماقهنم مهم لدسبو لاحىلا لاحنم نوبلقتب لادبالا نال لاقف |

 ةماقتسالا لها مهدانوالا ءاطع نا لاق قلخلا ماوق مه نيذلا مهف مهناكرا تبنو ةياهنلا
 قرشلا ظفحم دحاو ةءبرأ دانوالاو ىهتانيكملا ماقمىف مهو لاوحالا مهربنتال قدصلاو

 ديرملادبعهل لاش لامثلا ظفحم دحاوو ملعلادبع هللاش برغلإ ظفحمدحاوو ىحلادع هللاَس

 ٠ الفسو اولعةركلا ملاق'نوظفحم ةعبس لادبالاو ٍرداقلاديع هللاَغ بونإلا طفحم دحاوو

 متو دشوا لدب ابنا ىنمي نأ لهجزا ىيدرم ناشيازا نوح هكتسنا همست هجو

 مقملادباو ءاحلصزا ىكس نأ دصيس ليمكتو ابقث ىنعي تسا نث دصيسزا ىكد نت لهج
 كك شيب دننك حاكنو دنشومو دنزو#ءوذتتك هطانمو نيقلاباا ةعدحت 1 احكس كباوشل

 بطقو ىدهلا ريظن داشرالا بطق نا اك ليهس بكوك ريظن لادبالا بطقو دنوش لادا
 اطعنبا دش ىفوتموا نو>و سيوا معدوب ىنزق نءدلاءاصع مالسلاهيلع ىن نامزرد لادا

 مالسلا'هيلع ىنامزرد هنعهللاىذر ىشحلا لالبو تسا نءوهكم نايمدك ىهدزا دوب دمحا

 #« 5 انقلخو # ةعبرالا دانوالا نم هنع هللاىضر ىففاشلاناكو ٠ ىدوب هعبس ىالدبزا

 راكنالا هيضتّشام ىلعوا انلعجانا ةوقىف هناف همكحىف لخاد ملب ىنألا عراضملا ىلع فطع

 ىتاو اركذ افانصا مكتوك لاحىا # اجاوزا “ انلءجدق لاه نا ةوقىف هناف ىربرقتلا

 جوزلاو لسانتلا ىنسّتيو شاغملاو ةرشاءملاىما مظتننو رخ الا ىلا نيفنصلا نه لك نكسبل

 نيثثالل لاّشالو لعنلاو فخلاك هريغوا اناو.ح نيجودزملا نيشيرقلا نم دحاو لكل لاَش |

 امهنال نيصقملاب هتصصقو ني ضارقملاب هتضرق لاّشنا باوصلا ناك اذلو ناجوزلب جوز ١
 سوماقلا بحاص لو صاوغلا ةردىف ىررحلا لاق اذك صقملابو ضارقملابال نانا |

 رخ آلا نع نيقشلا دحأب ءافتك الا ليبق نه هلعلو ىهتنا جوزاهو ناجوز اه نينثالل لاه

 نرتشام لكل لاو ةنلا كجزو تنأ نكسا مدآاي ىلاعت هلوقل ةئيدر ةغل ةأرمال ةجوزو

 نيضورعم مكنوك لاح 5 انقلخو ةياالاىف مهضعب لاق اذلو جوز اداضموا هلالثامم رخ آب

 ملعلاو ضرملاو ةحصلاو ىنغلاو رقفلاك هلباشاع يودزمم اهم دحاو لك ةلباقتم فاصوال '

 ءالتنالاحصيوبو كلذ ريغىلارصقلا و لوطلاو ةثونالاو ةروك ذلاو فءضلاوةوقلاو لهجلاو

 ىلا ريصلانم قرتلا دنع ةمعنلا ردق فرعزو ربصلاب لوضفملاو ركشلاب لغتشي لضافلا ناف

 4# كمون » انريص # انلمجو و ةمكحلا ةيامنو ةردقلا لاك ىلع ىلإد كلذ لكو ركشلا ْ
 ةلقل ةضايزلا لهاىف لقاذلو هيلا دعاصلا راخبلا تابوطرب غامدلا باصعا ءاخرتسا وهو

 ( ةبوطرلا )
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 نع الضف ةلهاج اهمال اهركنت اهتافصو سفنلاو امر هاوقو حورلاف سفنلا توم دعب
 ( ىدنجحلا لامكلا لاق ) فري مل قذي+ نمو ةقث آذ اهنوك

 تسدروخ هكدبادهجهدابن| تذذلنيك .٠ زيهربون قشعزا 571 دهاز

 ديعووالك نم دافتسي اك عدر # نوماعيسالك  نيمورحملل ةرسح ايو نيقث اذلل ىنوطف
 نوملعيسهنع لءاست ثيحم هبف كشيوا وكج امم ثعيلا ىما سبل ىا نوملع.سنم دافتسياك

 4 نوملعيس الكم 8 هيف كشال عوطقم هيف بيرال عقاو هل عفادال قح هنع نولءاسشامنا

 غلبا ىناثلا ديعولانا ىلع ةلالدال مثو ديدشتلاو ديك اتلاىف ةفلابملل ديعولاو عدرلل ريركت
 دعايتل ىا ىرلا ىخارتلاىف ازاجم لمعتست دقو ىنامزلا ىخارتلل ةعوضوم مننا ىنعي دشاو

 لامشالاىف ىنامزلا ىخارتلاب ىرلا دعاشلاهيشتل كلذو ةعاظفلاو ةدشلاىف نيفوطعملا نيبام

 ديدنعتلا :مكاقم ماقال: ةال انساتا رغاوعر معنا( ربدسملا وزانت الا نب نعابنحا هئلطما [رغ
 نوملعيس لاقف قيقحلا اهانعم ىلع اهلمح مهضعبو هيلع لجلابدك ١ نوكي امنا كلذو ديدهنلاو
 ءزنلا تقو نع نامزلا بسحم ةيخارتم ةمايقلانا كشالو ةمايقلاموبىف 5 عزلادزع هتيقح

 اذه لمعلا بسحب ءازجلا ةيقحمث مهروبق نم 'وثعببنا نيح ثعبلا ةيقح نودلعيسسوا
 رودص ضحم فالت>الاىف ربتعي ناب مالسلاهيلع ىنال مهتفلاخ ىلع هيف مهفالتخا لمح دقو

 عدرلا قحتسا ناو لكلا نال نيالا نم ضعبل مهضعب ةفلاخم ىلعال ددءتلا نع لعفلا

 خيااال يبق اوخاإ تفل اني هاذا ليقول تناك لكي قاتحجمل او زكا ماعلا
 لؤاستلا نع: ملل: عدرالكفر ماسلا هيلع هلهتنلا+ل علي ا: تحيا ومار هفلإ ع نم يتجسس سا ايهينم
 عدرال ليلعتو فانئتسالا قيرطب مهلديعو نوملعيسسو نيروك كذملا نيينعملاب فالتخالاو
 عوقووهنع نولءاستيام عوقو نم ماقملا هنع ”ىْشام هلوعفم سيلو دك أئلاو تيرقتلل نيسلاو

 اتاقل نع رييعتلاو تابوقعلاو ىهاودلا نوف نم هنوقالي ام ةرابع وه لب هيف نوفلتخئام

 نوماعيس مهناف هيلع مهامع اوهدتريل ىنعملاو فالت>الاو لؤاستلا ضرءهىف هعوقول معلا

 5 « اداهع ضرالا ليج 1 # لاكللاو باذعلا مهم لح اذا لاحلا ةقيقح لياقامع

 هسام رثا هتيقحم ةّقطالا دهاوشلا ضعب دادعتب هنع لءاستملاو ايلا قيقحتل قوسم فانتا

 ةوسوا(ناءرقلاال ,تعبلا وه" ةنعلئاستملا نا حضنا انهنهو ديعولاو عدرلا نم ركذ اهب اهماع

 مكل لعج تاي الا ضعبىفو شارفلاوطاسبلا داهملاو ريرقتللةزمهلاو لقاك مالسلاهيلع ىنلا

 ىلع قلطا ترفس ىنمي ترفاسك تدههىنعم تدهام ردصمداهملا خيشلانء١ لاقاشا رف ضرالا

 ىلع لجرلا بلقتبإك اهلع نويلقتت ادوهمم اطا_سب ضرالا لعجت ملأ ىا ةدوهمملا ضرالا])

 ٠ ٍباَم ىاجو دوبامش ءاكرارقان ءدرتسك ىئارف ارنيمز مبا هتخاسن انآ ةيسراءلابو :هطاشإ

 قلخلا ىنمع ناك نا ةردقم لاحو ريبسدتلا ىنغع لعجلا ناكنا نك نات, كوعفماداهمو

 2009 ضرالا نك اما فالتخ الهعمج و كو بامكك دهم عم نوكينا زوجو

 ادهم ”ىرقو كلذريغىلا نك اسم اهضعبو عرازم اهضءعب لعج نأب امف فرصتالوا اهريعو
 لاجملاو ِه ردسصلاب دوبل ةيمسل هيلع موف لدنيا بخاف ىحلا دهم اهيبغت ةللعأ

 اذلاحمية  فىثى١ |



 ههه م٠ هج نوكالفلا هولا

 نو "نوال ؤزجلا 8 5
 كن

1 04 0 4 

 862 41 راحت دس »يصح حلا عت صم 0 0

 ةيكم ةيآ نوعيراو ىدحاوا نوعبرا ًانلاةروس ريسفت

 فلالا تفد> مْ امعراصف ةنغلا ىف اهيكرارتعال مملاف نونلا 711 نع هلصا 4 مع ِِ

 نيب اقرف اما امىلعو امىلاو امفو امو أمل لصأالاىف اهماف مىلعو مىهلاو مفو موج ىفاك

 هرك ذاك ةفوذح ريغرشعلا ف ءادقو اهلامعتسا ةرثكل ةفخلل ادصقوا اهريغو ةيماهفتسالا
 دودح نع هجورخو هلوهو هنع لوثسملا نأش ةءاخش ناذب الل ماهعالا نم امفامو ءاقيلاون |
 ميخفتل ادرج لب هتقيقح ىلع سيل ماهفتسالاف هنع لأسف هنج قخ هن”اك ةدوهعملا سانجالا

 ىثىا نع ىنعملاو ةيفاخ هيلع ىفخيالذا ىلاعتهللا ىلا ةيسنلاب لوهجمب سيل هنع لوُمسملا ناف

 نوثدح و ىنامسجلا رشحلاوثعبلا نع نولءاستب اوناكو ةكم لها ىا # نولءاستب 8 مظع

 هامسمو هتقيقح نع لؤاستلا ةّقيرط ىلعال نكل ءازهتساو اراكنا هيف نوضوخيو مهنباهف
 بلطل تعضو ناوام ناف هفاصوا نم فصوو هلاوحانم لاحوه ىذلا هعوقو نع لب

 ةفصلااهه باطيدق اهنكل حورلاامو كللااام كلوقىفاك اهمامما تايمسهو ءايشالا قئاقح |

 داع قش ىذلا ربخلا أينلا 4 مظعلا كا نع 8# بييطواملاو لاقيف ديزام لوقت ل نلآو

 ليقمن هن هك اع شراب ئث. ىلنعا عمن اك, نعال وسلا ةنأعل ا ناقوا تاتا وعز
 ناىلاعتهلوق جاهنم ىلع نولءاستب قلخلا مولعةرث ا دنع جراخلا مظعلا ان!نعباوحلا قيرطب

 بواسالاافهناهعم با ولا رك ذينأملاؤسلارك ذي نأ ىف ةدئاغلاو راهقلادحا ول هللموبلا كلملا

 ردَس نايقع رمضم نم رو ” ذملا هيلع لدي او ةقلعتم نءف حاضيالاو مهذتلا ىلا نرقا

 نع ىلقو هقلعتم ىلع مدقم هيف راخلا ناف لاؤسلا بسرتل ةاءارمو نايلاىلا ةعراسم اهدعب

 فرح هنم فذح هلا الا هريغ نع ما مظعلا ايلا نعأ ىنعع لجل ماهفتسا مظعلا أننلا

 نودلاخلا مهفأ ىا نودلاخلا مهفتءنافأ ىلاعت هلوق هريظنو هيلع روكذملا ةلالدل ماهفتسالا
 ارامشا ودك تر هرطخلادبك أت مظعلاب هفصو دعب ًانللفسو 3 نونلتخم هيف مه ىذلا

 ةلصلا لءعجو لصاوفلل ةياعرو هيامامها هيلع مدق نوفاتذع قلعتم هفو هنع لؤاستلا رادع

 لوش هّتلادتساب مزاج لف هيف فالتخالاىف نوخسار مه ىا تانثلا ىلع ةلالدلل ةيمسا ةلمح

 مزب رقم نءو نيثودبع ننامو سهدلاالا انكلمامو ىحنو توم ايندلا انتايحالا ىهنا

 نظن نأ ةعاجتلااه 'َيَوَدِلاَم لوش كاش نه و هللادنع اب ٌؤاعفُت ءالؤه اولاقاك هلعفشت هتهلاا نا

 باقلا ثعبرا ءانفلا دعب ءاقبلا ىهو ىربكلا ةمايقلاىلا ةراشا هيفو نينقبتسع نحتامو انظالا |
 تلج تت ص

 دعب )



 تالسرملا ةروس هه «ذ١ ©

 خبشلان ١ ىئاوحىفو مظعتلل ناكذا مظع رطخو ةدايعلل ناكذا رفك هللاريغا دوحسلانا
 هريسفتو هدارفا ةلمحنم ةالصلا عوكرو ىسحلا ءانحنالا قنطعيف ةقرقح ةغالاىف عون رث

 نوليش الو نوعشخمال ©« نوءكريال 8 ىدحل ءانحتالاب هلاهبشتىوخازام عوضخلاو ةعاطالاب

 نولعف ال عوكرلابوا ةالصلاب اورمأ اذا ليقو رابكتسالانم هيلع مهام ىلع نورصيو كلذ
 ا ىجنالو رالانا اولاقف ةالصلاب افق مالح ١) هلع هللا لوسر سما نيح لز هنا ىورذا

 تسالاىهو ةيدلا !مق عف رو رهظت ةمره ةييحتللا ةّئيهناىا انيلع ةيس اهءاف مك ارلامايق موهال

 ىفو دوحسالو عوكر هف سبل نيدىؤريخال مالسلاهيلع لاقف ائيلع بنعو راعوهو ربدلاىا

 مالعا نع عوك. 'راصف اهل نوعكربالو ماندالا نودحسي ةلهالاىف اوناك ريسافتلا ضعب

 ةذخا ْوملا قحىف عورفلاب نويطاخم رافكتلانا ىلع ةلالد هؤو ىلاعتهلل نيماسملا ةالص

 مظعا نكرهج فارع ن ان كك داع( ىنشاكلا لاق ) ارارم نيش مي الاف

 ىا هللا ىعاد ببال ثبح ةالصلا 0 مظع مذ هيفو ٠ تسازاع نيتداهش زا دعب مالسا
 راس هلع سقو ةالصلا ةماقاو هللا ت تدل نينمؤملا ةسخلا تاقوالاىف وعدب هناف نذّؤملا

 اوهاوةساو لع تاذالا نع اونفا ىا اوم كرا مهل ىلق اذاو ةيمحتلا تال. وأتلاىفو نيعادلا

 هك نيب ذكملل ذئموب ليو #ااهنم ذلأالو هللا عم رسلاو حورلا ةاجانم ىهذا ةيناحورلا تاذالاب

 مالسأ فرشبو فكرا ار دوحدو عا كر كلا اعز غوددر زوو نا نرش

 اكسل لع نوكياطو ناكها جعئامتتو اوذتاب ري ريخىا # ثيدح ىأبف 8# دنسر ىع

 زج.م عيدبطم ىلع نيتأشنلا رابخاو نيرادلا ثيداحأب قطانلا نآ ءرقلادعبىا # هدعب قه
 عمالا ناءرقلا ىاهب اونءؤي ملاذا 6 نونمؤي ف ةعطاس نيهاربو ةعطاق جح ىلع سسؤه

 ىخارتلا ةدافاىف مث ةلزنع دعب ةلكو فوذحم طرش ٍباوج لا ىأيف هلوقف ثيداحالا 1-7
 بيجعتلابةرولا مخ نونمؤي باتكىأبف ركذ ام فوصوم وهوه اونمْؤي ملاذاف ىاىترلا

 اوداق“ م ثيح دانعلاو درمعلا تاجرد ىصقأىف مهنا نيبو بيحعتلل ماهفتسالا نال رافكلا نم
 ١ عفراف هنوك ثيح نه محوقلا نيالاةيقح ىلع عطاقلا ليادلاو ىهابأا ناهربلا اذه لثم

 نبا ندناوخزا دعب هكمدما ربخرد ٠ زاحتالا تاقبط ىصقأىفو ةغالللاو ةحاصفلا تاجرد

 تيا حلاك“ ةلاوضا (عادس شل انا كرا نا! عرغأادلزتنملا !نتشيأ كاكا تنم ٠ ةكلطكك؟يإلب ادبي

 /انخ اطيدللا ”نآبادزوا فخار ون: ناهاتع الا للعلا او قون قال مدقلا دض ثيدااذا

 |!نوكي نأ: لا كشإلا ات داع نآامتزقلا قاسرخب ان دق ع زالقلاو ماسولو ثداحلا ىندعال ربخلا ىنمع

 ىلع ةلادلاظافلالا ثودح ىلع لدب اهاف ماسولو نونمؤي مدقلا دعب ثيدح ىأيف دارملا
 كل تالسرملانا ئور لاك ناك مثالا ىنعملا مدقيف فالخلا امباو هيف فالخالو ىناعملا

 | هف طا رقو هيرزدق ريقفلا نوع * تالا رملاو راغ ىكس ىف؟ فرحا دحعسم برق راغىف

 | كربتي مالسلاه لع ىلا سار را هلخلاد راغلانم ةيلاعلا ةرخضلا فو ةروك ذملا ةرودلا

 | هلكوهلاجر رت رهظم ءافطصم مرحو مرح ةرايزودلاوت ة ْمكو هلاضفاىلع هلدملاو ن الادب

 ريس حسي + مرا ءاروشاعموب رصعىف تايربلا قلاخ نوعب تالاسرملا ةروست فلاوةئاموةرشع



 ه## ٠١ نورشعلاو عساتلا ءزملا

 ةوهش نع لب ءالتما و عوج نع ال امنولوانتيف ٠ دتتك وزرا هجنأ زا ىنعي .نونمتو
 هيلع ام فالخ منتلا عاونا و هفرتلا نونف ىف نورقتسسم مهنا لصاحلاو ذذلتو

 نيقتملا ريمضزم لاحوه لوش ردقم « نولمعت منك اهب ائينه 'وبرشاو اولكط محوفلاخم
 ائينه ابرشو الكا اهارشو اهئام نم اونرششاو اهتارمثو ةنجلا نم اولك مهلالوقم ,ىأربخلا ىف
 اصوصخ ةحلاصلا لامعالا نم ايندلاوف هنولمعت مثلك ام ببسب ةمختالو ءادالب اهفار اغئاش
 نولئاقلا كم مهل ةبحلاو مهنع ىخرللاراهظا مارك سأ اذهو ةقالاىف ىضماك ماصلا

 فاخنال ىذلاءدعوو هللا لضم ىه امنا ةبسلانا باوجلاو ةيدسلاءاملاب باوثلل لمعلا باجاب

 ىزجن » مظعلا ا زملا «كلذك اناطملظلاوا صقنلابجوبوا همدع عنتم ثيح تاذلإبال
 ثبح # نيبذكملل ذئموب ليو  هنم وذا اكل مهلامعاو مهدئاةعىف ىا  نيتسحملا

 ( ىشاكلا لاقو ) لولا دلخلا باذعلاىف اون مهو ليزجلا باوثلا اذه مهْؤا دعا لان

 ةيءحالا تاليوأتلافو ٠ دنورك ىمتشه معد كت سار ٍبيذكت لها رم مذو حبقو لهج

 ةيملظ نع ةفرعملا رونو ةرثكلا ةملظ نع ةدحولارونب نيقتاا ىا ءاوس امع هللاب نيقتملانا
 هك اوفو مكحلاومولعلا هايمنم نويعو ةينابرلاقالخالاو ةيهلالا فاصوالا لالظىفةركتلا
 اونرشاوةينهلا بهاوملا ةمعطأ نماولك ةيناروثلا تالزنتلاو ةيناحورلا تايلحتلا نهنوهشيامم

 ةنسحلا لاعفالاو ةحلاصلا لامعالا نم نولمعت متاكامب اًثينه ةيدب>وتلا براشملا ةيرشأ نم
 ءازجلا ناسحاب نيبذكملل ذئءون ليو قاطملا انلام نيدهاشملا نيتسحملا ىزهمم كلذك انا

 « الباق ل امتع # اوعتمتو  ايند *ىلاف معلزا نابذكم ىا ك اولك 8 ناسحالا ءازجو

 ةيسرافاابواهعاتك ىللقايندلا نامز نالمكلاجا ىهتامىلا ةليلق ةدم اوشدع ىنعي اليلق انامزوا

 ةيسرافلابو باذعلال نوقدتسم نورفاك © نوم رج مكنا 8 كدنا ىنامز ديوش رادروخرو

 لاحوه لوش ردقمإلا اولك هلوق ٠ تسمئاد باذع ارامث تبقاعو ديئاكرششم امش كى سردب

 ىنمملاو هنم الاح اولك تبصن نا نيبذكملاىلع فقولا بحأال ىئاوكلاىف لاق نيبذكملا نه
 عاتملاراثبانم مهسفنأ ىلع اونجامم ايندلاىف مهلاح مهل اريكذن كلذ مهلالوق» مهلتبان' ليولا
 اهنا ىنعي اف مهل عتمالو كلذ مهل لاَ فيك درب الف دلالا معنلاىلع بيرقنع ىنافلا

 هناكما مدعل ةقيقح ايندلا مهعنب مهنم عتعلاو لك الا بلطا نوكيال ةرخ الانف مهل لوقلا

 كلذ لملعو نيزحنو ريسحمو خيبون ما مالا نوكيف روكذملا ريك ذتلل مهل لاعب امنا لب
 ءاقبلامل لئالق امايا عتّملاو لك الاالا هلسبل ىا اذه هل آم مرح لكذا ىلع ةلالد مهءارجاب

 ثيح © نيبذكملل يه ازج زور نارد # ذثءوب 8 ىاو « ليو # ىدبالا كالهلاىف
 نويساكىا نومرحيمكنا ةيمجتلا تاليوأتلاىفو ىلئاقلا عتمبابمث | دلا باذعللمهسفنا اوضرع
 لضفأ ةدرطلا فاصوالا نأب نيبذكملل ذئمون ليو ةيضرملا ريغلا تاكلملاو ةيدرلا تائهلا

 اوعشخاوهللا اوميطأ ىا# اوعكرا نيب ذكمالىا 46 مهللققاذاو ا ةميمذلا قالخالا نم

 عوك رلازال ةوختلاو رابكتسالا اذه اوضفراو هنيد عابناو هححو لوبشهل اوعضاوتو

 اولاق كلذ نمو ميظعتلاو عضاوتلا ىف هنم مظعا دوحسلاو مظعتو هلعضاوت دحال ءانحنالاو

 ( دوحشلانا )
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 صدت جدت هداك

 ءاح اع و راخالا هداهم 8 نيب ذ كمل دئموب هودباو ترك 4 ليو » همحلاو هب دايأب

 فراعلاباق راوج نع ناطيشلا و سمنالا ةقرافم مون اذه ىلةبلا لاقو لطايلاو قحلا نيب

 هدوحو و هدوهُش و هدوح ىف قرغتسا ثدح هب وم ربع نح لكيت 0 لك لاصفنا و

 لصفأا ذا لصفا نايبو ريرش اذهو مثالا نم  نيلوالاو قه دمحم ةما اي * 8 انعمج هه

 نم دنع اهسال مهراضحا نه ديالف لكلا عمم الا ققح ال لسرلاو لطبملاو قحلا نيب

 باذعلا مكحنء اب نوءفدي ةلي> 6 ديك مكا ناك ناف  بئاغلا ىلع ءاضقلا زومال
 ملكسملاءاي فدح ىنوديكف هلدا 3 نودبكف م رافكلل هللانم باطخ اذه.نأ يهاظلاو

 لات الاو ركملا وهورادك ديك داك نم نمار وهو ةياقرولل ين ولاو مدرك اية ءاقتك عا
 5-2 عيمح ناف متردق نا ىباذع نم اودلخمو يضف لل اولاتحاو ىنعملاو ةعيدخلاو

 ناذع نايسدوو كك تدب شيب ىادخاب هليح ىنعي نورضاح مهم نودتش و مهمودلف

 0 دينا ون عفد دوخزا

 ىرحس /”هلاثو صالخاو دياي زايل 2٠  دوشن در ىادخ باذع هلبحو ركمي
 ىروخ فيحهكو شه لفاف#ءاعمنازا ٠ ناهجودره كلمءا كس ديرخ ناون

 مهل ليجخم و ايندلايف نينمؤملل مهديك ىلع مهل عيرشتو زيحعت باطخو ةناها ما اذهو
 ليلا بورضب سائلا قوة> .نولطبب و ممدقنأ نع قوقحلا نوعفدي ايندلاىف اوناك مهأب
 ةنكمت ريغ تاسياتلاو ةعطقنم لرملا نا اوملع ني> هللا مهطاخف تاسياتلاو دياكملاو

 نع مهزحم راهظالو ليحختلاو عيرقتلا ند نك ذ امل نودبكف مكوك ناك ناف هلوش

 ضعبىفو هددصإ وه امع هطاخم زجعب نين نمالا هءملكسال مالكلااذه لثم ناف ديكلا
 لاح هنا ىلع مكلاءفان وا ناكب قلعتم مكل نا ىلع مكل عفان ديك دجو ناف ىا ريسافتلا

 ثيح « نيبذكملل 9» كانلوه زور نارد 6 ذئمون »8 ةصغو مث # ليو 8 ديك نم
 بيذكتلاو رفكلا نم 4 :نيقثملا نا  باذعلا نم صالخلا ىف مهل ةلحال نأ نهط

 بعش و باءشك لظ عج « لالظ ىف 9» ةلزتعملا ىلع در هيفف نيبذ كملا ةلباقم ىف مجال

 لظك ال ىنعي قالطالا هيلع لدب ام ةقيقحلا ىلع ةليلظ لالظ ىف ىا ةبق و باق ةلظوا
 رابخا هنا ىهاظلا مهض.ب لاق ٠ دنشاب تشم ناتخرد ىاهياسرد ةيسرافلاب و نيبذكملا

 لالظىف موك نارهظ الا ريقفلا لوش ٠ مهنانج ىف مهل ةرمثم راجشا تحن موك نع
 اليلظ الظ مهلخدن و ىلاعت هلوق ارك وردح ارا لال ا وذ ١ قلتخلا نجاد نك تاكا

 ءاسمملا ةلدق ةراح ىهام داللا نه نال بولتلل اًهو_ثن لظلا هللارك ذ امناو هوحنو

 رانك ري و ةيسرافلاب و ىئطعلا مهنع ةعفاد ةبذع « نوبع و  لالظلاو راجشالاو
 | « نوهتشي امث ظ اهويم نايمرد و ىنعي ةهك افلا ناولأىا #« 5ك اوف و 8 باىاهمشج

 ( رشاع ا9 نايبلا حور (

 ا 5 همعنم نع ضرعا نمل ردع ىا و اوعنمع م ردع مهل ناك ولذا مقاولا فالخ وهو

 ظ #« لصفلا موب © هلاوحا و هلاوها متدهاش ىذلا مويلا 6 اذه ه ةتبلا عقاولا قحلا نه



 «*# دل 86 نورشملاو مست ءزملا

 رباطتبام ليجو :بتتكك ررشلاو رارشلا سوماقلا ىف لاق اك موجنلك اقرفت» تاهجلا 3ك
 ءانلا وهو درفم رصقلاو ررشلل ةفصلا عضوم ىف رصقلاكو ىبنا ءام اممتدحاو رانلا نه

 لاق اذاو لزلا بطلا اضنا رصقلاو هداحا نم دحاو لك رابتعاب عملا هبفصوو ىلاعلا

 ىلا دعت ماسلا ماظعلا ب سمفلا ى تحال يفق ابينع ارو ساع نل

 ىا رصقلا اممسن انكف ءاتشنت نك هيود و كلذ قوف و عرذا هثالث اهعطقتف بشخلا

 اذكه اهررش و اهناخد اران نا ىف لحأت ةليوطلا ةدودمملا نم ةعوطقم ةروصقم اهنوكل
 ريمضلا در مث رانلا ىا هن اك نمحرلا حتف ىفو رريشلا ىا « هن اك وج !ياهأ لاحم كلاب اف

 رجح عمج ىف ةراحك لج عمج # رف ةلاج ل هن ك0 لاقث اهاعم ىودر رالإ كفل لإ

 3 اذا هاثنا.ةقالاو لبالا رك ذ لجلاو ةراجحلاك عج مساوا عملا ثنأتل ءاتلاو

 ىتلا ناولالا نم نول ةرفصلاو رفصا ممح رفصلاو رسكلاب ةلامح لاَ ىنتا لبالا ةعامح

 ناك ىنعملاو داولا نع اهب ربعي دق كلذلو برقأ ضايللا نا ىهو ضايبلاو داوسلا نعب

 نطيل كنق لك ةيزعهسلا جلا ايزتقي نيالا جداوسرهزال درسا نلمح تأ نفسا لع فروع نك
 ىو ٍِداَوَس !اهرامثا سورور..ناوشي لبالا :نفص :نالو: ردك ولعت اهضاين نال عدا" ءاظلا

 ىناثلاو مظعلاىف هيبشت رصقلاب هبشتلا وهو لوالاف ( ريقلاك دوسا منهج رارش ) ثيدحلا

 هلوقإ تادرفملا ىفو ةكرملاو طالتخالاو عباتتلاو ةرثكلاو نوللا ىف لجلاب هبشنلا وهو
 هنم و نداعملا نم جرحا رفملا هبدارأ لب ىلق و رفصأ عمج لبق رفص ةلاح هن 'اك ىلاعت

 ةيناطيشلاوةيعب لاو .ةيميهلا ىاصوالا نه ةفص لك ةيمجنلا تاليوأتلا فورفسساحنلللبق |
 ةميظع رفص ةلامح هلك ةديشملا جوربااو ةعفترملا روصقلاك ةدشلاو ةظلغلا بسحم |

 يف ليو © ةييضغلا ةوقلا ىهو ررشلا كالذ ىف رانلا ةوق ةدش نه رشالا ةليوط لكبهل

 لاق و ) هيف ةاسماا لاوحأ و ةمايقلا موب لاوهأب #* نيبذاكملل ذئموب ل رايسب تقشم
 اذه و ديرادن روابار 1 ىاهرارشو خزود تقشم 0-5 عوردرم ( قشاكلا

 ىا اذه ربخ هلا ىلع عوفرم موب و رالا مهلوخد تقو ىلا ةراشا « نوقطش ال موب
 اًضياوكلذلبق تضّقنا دق باسحلاو ٍباوجلاو لاؤسلا نا امل 'ىوثب هيف نوقطنال موب اذه

 لك نع ربعف تقو نود تقو ىف نوةط_: تيقاوم و نطاوم هل ليوط موب ةمايقلا مون
 نادقفل نوقط:-ال ىناشاقلا لاق قطن الك كلذ ناف مهءفنب ىشب نوةطن الوا موس تقو |

 مه رين ةدش نم نوقطنبال مهضعب لاقو ءاوفالا ىلع متخحاب هيف نذالا مدعو قالا تالا

 خيشلالاق م بونذلا ءايحو ةيبونرلا ةيره مهتنكسا هللا همحر نامء قفز لاقو مهشه د ةوفو

 هللا ههعر ىدعس

 تركني تادف دن الئاابخ رفد: زالاع للاي ناؤنك لف دل !ىب . تابفع و ضيقح ..دلالاوس
 ىلع فطع 6 نورذتءيف © راذتعا رد ارئاشيارم دهر ىروتسدو « مها نذؤي الو 0

 لمجم نأ مَع نفيهل بقعتم راذتعا, و نذا مهل نوكيال ىا ىتالا كلس ىف مظتنم نذؤي
 ءركاللقف نما اوبن دقو ارذع مهل نا مهوب بصنلاو بصن ول اك نذالا ن ءااسسسم راذتعالا

 ( وهو )



 تالس رملا ةروس 3 لال
 0 و جب

 لظدك ناخدنز» ادرف هكدهاوخ -- 0 ا ع كادكلا بعش تيعشأ ناكرإللا

 تفص 55 فض هب كل 1 1 هدير يرسل ذاق عا تلاد ذاع ١ مومحم نم

 تشذك دان ىميب و ىبيس و ىناطيش

 ددر) هربنا لد مثح نرد مخ ”يرانز

 0 ناخ هريح دوش نوح ىود ٠ نوربب ىلتع دور دهآ رد نوجأ بضع

 0 ٌوفلاو رصبلاو عمسلا ىه ىتلا ثالثلا ىوقلا مهعيضتل ةصوصخلا نوكت نأ لمتحم و
 | اهباعدد اهركشف نوركسشت ام اليلق ةدئفالاو راصبالاو عمسلا مكل لمج و ىلاعت لاق

 هجو ىدنع ريقفلا لوش ٠ تاواتشاا ادا ينل اتظفاحم م زل تاادافكللا "انك

 | ثالثلا نه ةبعش لك تلعدف لمعللو رارقالاو قيد. "5 نع ةرابع ناعالا نأ رهو خا

 00 هب ا ىلا اومامافا ىلاعت هلوق اذه ىلع لد ناكرال. هذهنم ةدحاو ةلباةمع

 دفاذا ىوقلاو ءاضعالا ةرادم هنوكسأ ب فاقلا ناق بلقلاةفض وه ئذلا بيذكتلا دروأف

 راّرقالا/ كرم ةملظب تقع'والض نلقلل ةنطاب ةماظأ بِيدكتتلافناكرالا طا 9 كةنانسإلا “دم

 ةرخ الا ىف ةيهاظلا تاماظلا تذعاضت اندلا ىف ةنطابلا تاملظلا تفعاضت املف لمعلاو

 لظلا ن٠. ذخا  ليلظ“ »© ةمايقلا موب ةئادسج ةيصخش ةروص ةفصو لمح لكل نال

 مويلاكلذ رح نم لظبال هن أب لظلا فيصوت و رلعا نم لظيال ىا مئان مونك دك أتلا
 ناش ناف مم ءازهسا لكلاب باذعلا ن٠ مهاشغيام ةيمت نا ىبع ةلالدلل رأنلا رح وهو

 اورمأ ىذلاو هميسن و ءدريب هعفب هناورحلا ةدش ةاساقم هب لظتسي نمع مفدي نأ" لكلا

 | هدربب اوحرتسي نأ نع الطف باذعااو رحلا ن٠ هيف مهام مهلع فعاشي هيلا قالطنالاب
 | ىأ # بهللا نم ىنغي الو ةعقاولا ىف ىم م حاورتالا نم لاذلا لعل غو الج كالا

 / ىلا مضو٠ ىف ليلظال هلوةف رحلا نم ايندلا لظ ىنغي بهما رح نم مهل نغ» ريع
 / ىنني لوعفم و نغم ريغ ر ىللظ ريغ لظ ىا ةيتفصال عنام ريع ظفأ و لظل ةفص هنا ىلع
 | ”يثلا: نع ىنغلا نال هدعبا ىا ههجو ىنع ىنعا نم ىنغي و هنادبأ نهو ًاهشاوع“ قوات
 | ناكف هنع ءداعلا نع ”ىش نع 'ىث ءاغاب ربعي نأ حصف هبرش هيلا جاتحلا نا اك هدعابب
 | ولعيام بهللاو راثلا بهل م 0 عف دب الو 000 6 نم شبل لظلا اذه نا ىنعملا

 حورلا لظ ةيمحتلا 00 رشح الوارث 200 1 تع طا ةااذاا كلا ارع

 مهضعب لاق و ىوهلاو سفنلا لظال هحور واول و ةعش دود لاظ لظ باقلا نلظ و

 ا هد قلك لللظب ل اهاذ ةملظب ةدحولا رون نع ةعطقملا ةثرخلا سفلا ةرحش لظ

 سعشلاى ا © اهلا  ةيمملاو ةيعبسلاو ةيناط.ثلاك ةداضتملا ةفاتخلا بعشلا ىلا ةبعشنملاريغلا

 ه هكااراه رارش زورتا رد ةكفا ا # ررمشب رت ه راذلا ال ةروك ذملا ىع اهنال
 اهمظعىف روصقلا نم رصهشم 1 را“ مظع شوك دننام « رصقلاك# هرارش

 ) اثربد صان صو ل وعل تال رف كح "1ك هلوق ريسفتلا اذه ىلع لد 53



 ه4 «رح 2 نوريشمل عسا ءزجلا

 ايف ةرصحتم ريغ تاومالاو ءايحالا نكل مهتاوماو سنالا ءايحا عج نفك

 عيدحلل انافك نوكنالف ءاملا ةتقكيارج الاةضعلاو.ءااوهلا (هتفكي ناويحلا ضعب نال

 | شابنلا دبءطق بوجو ىلع هب "الا تاد لاق هنا لافقلا نع لّقنو ريكشتلا حصيق ضعبلل لب

 | هيلع بجي زرحلانم قرالاوازرح نوكتف تيما -- صرالا لعج ىلاعت هنا ثنح نم
 ١ قاموتنملا ىاههوك نيمزرد ميديرفايبو ىلع تباونث الابجىا « ىءاوراهيف اناعجو  مطقلا

 0 تهب ىاوسرب 1 ىثلا اسرزم هلففص ىساورو ردقم اناعج لوعفُم ٠ ٠ احر ىابيو

 عفت رملا ىلاعلا عاشلاو ة ةفص دعب ةفص * تاخماش هو لوزنال ضرالا رهظ ىلع تباون

 ! تحب سيجو» ةرابعدشأب خمش هنمو زارف رسو خلاف ىنءإ قهاوش الاوط

 هكيملا مه فصوو عورفلا تاعف ص ىا تاكئاش قورعلا خ-اور لوصالا تباونىا

 نأب راشاللوا مخفنال ريكشلاو هوحتنو تامولعم ربشاك درط» ءالقعلا ريغف ثنؤملا عمجم
 ءامسلانافرب ملو فرعي ملام لاخلا دادعففناو اهنم ضعب لابخلانم ضرالا رهظ ىلع ىوبام
 مديناماشايبو « م انيقسأو © درب نم امف لابج نم ىلاعت هلوق ةلالدب اضيا لاجج اهف
 (( انكمومكلايقس ءانلعجىا عباتمواراهعا اهف انقلخ نأب ادج ايذع ىا 4 انارفءام» ارامش

 ءامث الاون ١ لاق وهيذلل انارف ةفوكلا ص ىمسو مكعرا نمو مكباود هس نم اذكو هب رش نه

 :دافالوا مخفتلل ريكذتلاو لصاءؤانو عملا و دحاولل تارفلا لاه ضرالا نموءامسلا نمابذع

 ةذئءوب » ماهج ىفداو 6 ليو # هيصمو هندعمىهلب اضيا انارف ءام ءامسلاىفنال ضيعبتلا

 ذئموب لاق ىا # اوقلطنا © ةميظعلا معنلا هذهلاثعأب 6 نيب ذكملل 88 كانرطخ زور نارد

 مهج ةينايزو رانلا ةنزخ نولئاقلاو اويهذاو اوقلطنا عيرقتلاو خيوتلا قيرطب نيبدكملل

 اب الا مظن ةياعرلمدق نوبذكتب قلعتم هو باذعلا نم ايندلا ىف 4 نوبذكمت هن تك ام ىلا »
 مومحم نم لظو ىلاعتهلوقك منهج ران ناخد لظرىملا ىا 6 لظىلا» اصوصخ 6 اوقلطنا
 همظعل تعشتي خاش هسديوادخ ىنعي ةيعش عمج 4 نعش ثالثىذ 9 دو.أ ظيلع ناخدىا

 | نعةيانك بعث ثالثىذ هلوقف بئاوذ قرف هارت مظعلا ناخدلا ناخب وح اكنانشلا الث

 طيحقرالا نم. ناسل جرخم ليقو همزاولنم بعشتلا نا ىلع ءانس اهظع ناغدلا كلذ نوك

 | مهلظتف بعش ثالث اماخد نم بعشتيو تببلا نح قوف دمبام وهو قدارسك رافكلاب
 ريبكلا ري_سفتلانم اذخا ىضاقلا لاق شرءلا لظىف نونمؤملاو مءاسح نء غرش ىتح

 نالوا مهولاو لايخلاو سحلا سدقلا راونا نع سفتلا باح نالاما ثالثلا ةيصوصخ

 نع سفنال ةشوشملا غامدلا ىف ةلاللا ةيئاطيشلا ةيمسولا ةوقلاوه باذعاا اذهىلا ىدؤملا

 ىلع مايقاانع سفنال ةعفادلا بلقلا نيب نع ىتلا ةءيسلا ةيبذغلا ةوقلاو قئاقحلا كاردا

 فاصوالاب فاصتالا نع سفنلل ةعئاملا هراسينعىبلا ةيميهبلا ةيوهشلا ةوقلاولادتعالا قح

 عييمجف هراسي نع ةيعشو هني نع ةبعش و رفاكلا قوف ةعبعش فقمت لبق كيذل و ةيهلالا
 ىوقلا هذه نء الا أشنبال ةلطابلا لامعالاو ةدسافلا دئاقعلا ن٠ ناسنالا نع ردصيام

 نعةرداصلا تاذ آلا عسبج عبام تناك املا ثالثلا ءذهف هيؤبلشلا و 2. :ةشنلاو ةماولا ثالثلا

 ( نامسفالا )



 كفل اة روش هت م٠ 2+

 # نيهم ءامزم 8 حاضبالاف هلاق راهظالاب صفح ةياورىف مصاعو نولق ةياورب عفانو

 | فطعاذلو هنمك انقلخ ىا هتنهمادقف هنصت رف هتلذتا يك لكو «هعدج وهتلق, هتئاهموأ اةيللخا

 | ؟نيكم رارقف اربا نا متشاد هاكن سي ةيسرافلابو ءاملا ىا 46 هانلعحف #© هلوق هيلغ

 | محردكراوتسا هاك رارقرد ىنعي مالا نطبىف دلولا هالو ىا ةلمهملا ءاخلا رسكب محرلاوهو

 ١ نكمج نيصح رقمىف ءاملا كلذ اناعج ىا نيصحلا نيكملاو رارةتسالا عضوم رارقلاف ه تسا

 ةلزتموذىاريمالا دنع نيكمواهف نكمتم ىا ةكمىف نيكم لجر لاش نوكيا نم ةسرملاو

 ١ ىذلا تقولانم مولعم رادقم ىا ه6 مولعم ردقىلا  اليفمال اليمف نوكيف هدنع ةينرمو
 بوصنماريمضلا نم لاحلا عض وه ىف وهو كاوا اهنم لقاوا روشا ةئاشلا ةدالوال هللا هردق

 / ريدس دارملاو ءانردقف ىا # انردقف 8 نامزلانم مولءم رادقم ىلا ارخؤم ىا هانلعحفىف

 اوقعدعلااكفحلا زانق وك لري لدي و تاكو راةرعع ةقو :ةدارولااو هئاظع اذ هحراؤجتاو!هقلخ

 نوردقملا ىنءع نم ىا 7 نوهرداقملا من ِ ديدشتلاب ىباسكلاو عفان ةءازق ددشملا رق

 ىنعمي ةردقلا نم انردقن نوكي نا زوجمو هنع هللاوضر دوعسم نبا بهذ ىنعملا اذه ىلاو

 ىلعةريقحلا ةداملا كلتلثم نم اندراو انئش تفك وشنو هقلخ ىلع ىا كلذىلع انردقف

 | ءانتلخ ثرح نورداقلا عاف هلوق هدضعيو لعفلاب رودقلا دو>و نراّشام ةردقلاب دارملا نا

 | «نيبذكملل ذئموب# ىالبرتكرزب « لبو # تائيهلاو روصلا نسحأ ىلع انلعجو انتردَش
 | قلخلا ىرب نمل باذملانم ةدشلا ىا ثيالاوبأ لاق ةدادالا ىلعوا كلذ ىلع انتردَه ىا
 | اهنال ةيفنالا همعئالوا مهفرع # انافكضرالا لمحت ْمأ  ىناثلا قلخلا ركتاف لوالا
 | مضي ىا 7-52 مسا تاقكلاو ٠ ندروا مهاب تفكلا و ةيقاف الا ملا اهعبتا مث لصالاك

 عاج ىوقتلا وحن عمجال عامملاو مضي مامضلاك هعمجو همض اذا ”ىثلا تفك نم عمجو

 تفكت انافك اسريصن ملأ ىنعمهنال لمجال ناث لوعفم انادكو منا لك عامح رّقعاو ريخ لك

 وهو اناقك هيلع لدي رمض» لعش بوصنم وهف اهرهظ ىلع ةريثك # ءابحا له مضتو
 لظنال ةقتشاا تناك ناودقل كازو (ناككلآو تامل ءاننل لنك شالا ءاكالازهالاو تدلك

 | تافكلا لعج نف ةلماعلاءاممالا نمامهف لعاقلامسا محو ردصملا اماوفالخ ردصملا مساىفو

 | المطمعا وهو انافك لعج هناف ىرشخم زلاريغ لمعلا نم همزم ءامولا ىنمع تفكلل اعمجوا
 اهدشتاما ضرالأ نومسا اوناك اذهل 9 اهنطبف ةروصح ريع 4 اناوماو 0 هب نءط دقو

 الو مهطبضتو اهلا اهدالوا مضت ىلا مالاك اناوماو ءامحا اهسقن ىلا سانلل اهمضىف مالاب اهل

 مهنا ىنمع ءايحالا تافك ضرالا ناك اضياو مهمضآ اهن”اك تاعج اهلا نومضنب اوناك

 رومالا نم ءايحالا نم لصقنيام تفكت اهنا ىنعع مهل تافك اهلا كلذك اف نونكسي

 | ضرالا لا نأ زوحيو ةيعونلاو دارفالالقارفتسالا فيرعتلا ىدمىف اهريكشو ةرذدقتسملا

| 
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 ىتح هيدش كلبق دحارل انك ل ملذإ هنينتءام ور وعانإ ال اعو ايراد كلمح - ىتىا ىآ|

 ناوتنارواهتك هج لصف زور تيييحاال ارت درك انادزيد هحو ) ىنثاكلا لاو ( ة عمل ا

 مونرو ربخام نا ىلع ليوهتو عيطني ةدايزإ لسصصنلا ءوبل ريمضلا عض وم جو ة يكاد

 عيدي اىمأ لصقلا موب نوك ناس ةدئافلا طحم نال هبوب .هراتخااك سكعلابال ًادتبم .لصفلا

 مون روهالا نه عييدب مان وك نأءالام ةيربخ هدفا ههنك هنيكالو هردق رداشال الئاه

 «نيبذكملل وه لئاهلا كولا كلذ قول يي ذ ذئموب 92 ىاو #« ليرؤ# هيدكع هديفاك لصفلا |

 لصالاىف ليولاو مهاهيف تبان كالهلاو ليولاىا قئالخلا نيب نمحرلا هيف لصف موي ا
 هبلدعاك الهوه كالهوا اكالها هللا ك اها هلصأف هظفانمال لعف دسم داس بوصنم ردصم |

 عضوو هتفصوا هفرلذ ذدُئموو هباع وعدمالل هماودو كالهلا تاث ىلع ةلالدال عفرلا ىلا

 ان|نبالردتمم ناكدلا ةنان: زك د وك عم ًادتيع هعوقو زاحف كالهلاوا كالهالا عضوم ليولا

 لعافلاك لذي ةصصختتمةروك ذملأ ة ركشلا تناك نيعم لعاف نع هروهدصي صصختم لا هلعفدسم '

 هيف تاسرأول موج ىفداو ليولا مهضعب لاقو:كيلع مالسوف اولاتاك كلذا اهب ءادتبالا غاسف ْ
 ايندلاىف ىعدب ناكنا ذُمءوبب ليولا هريس سدق ديثتا لاقو تباذىا هرح نم تعامل لابجلا

 لبقاوكله نمم مهريغو دومنو .ءاعو 31 موقك © ىيلوالا كلم 1 قط ةإطابلا ىواعدلا '
 مدعأ راكنا فانئأسا وهو لسسفلا موب مهسذكتل كلذو مالسلا هيلع نياسرملا ديس ةئعب

 نكمل لق هناكف كالهالا ققححو تابنالا تبي ىفنلا ىتن نالدل اريرقتو انابثثا كالهالا |
 هيلعهتثعي دعب اوناك نيذلا مهو 05 نيرخ الا مهعبط مث  مهانكلها دقلي كالهالا مدع |

 رفكلاىف مهكلسا نيكلاسلا مبأا رظن نم نيرخ الا مهمبتن نحن مث ىلع عقرلاب وهو مالسلا

 فاطملانال هلبقام ىلعافوطعم مالكلا سيلف كالهالاىف نيلوالل نيعبان مهلعجتىا بيذكتااو

 كيذك سيلو:كالهالا ىف نيرخ الا مهانتمبلا مث نيلوالا انكذعا ىلا نوكي نا بجو

 فنأتسيو هلبقامع اعوطقم نوكي نا ىلع عيت عفر كلذلذ دعب مل نييرخا الا كالها نال

 ةكم رافكل ديعو هيفو أدتبلا رامغاب لقتسملاف عقيس امتع راخالا هج وىلع مالكلا هب
 تعن هنا ىلع بصنلا فاكلا لف هيربخا ىذلا لعفلا كلذ لم العف ىا ” كلذك

 ريذحم هيفو كلذىلع ةيراج انتم ىا مرجان* لكب 6 نيهر لاب لمش 8 فوذحم ردصلل

 هالنكامزا مون © ذئموا و كرز م # ليو # هرثا ءوسو رجا ةيفاع ن
 اخ الل ياذا, علوالا لي مل تالاإما رك :هف سلو هنادناو هللاتاي اب 0 نيب ذككملل ف

 ةدحاو لك نال تاصرسشع ةروسلا هذهىف نيكي ءرقلا نادرنىفو اندإا يباذعل ادهو

 ىلع ادعوت» ناك تاركي ملولو اح هتسم اراركت نوكيالف 6 ةيإ بيقع نيكس /إ

 راصتقالا مهمتداع نا كٍبانطالاو راركتلا برعلا ةداع نهزا لبقو ضعب نود ضد

 دقو زاحيالانم ةيفبلا كاردا ىلا ىعدا ب.هرتلاو تعرتلاىف مالكلا لعاب نالو زاحمالاو

 قشاو ةدحم ملأ ى ءا ا مكقلختل ملا ف «ءافخالام راركتلا ريثأتن٠ هفئىف دحا لك دب
 ريثك نبا ةءا رقفف هنا شئاسقنلا 77 فرألا اذهىف فاكنانىف فاسقلا مافدا ىلع ها رقلا
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 ةيلالجلا تايلحتلا تاوطس دنع اهقش و حاورالا ءامس عدص ىلا ةراشا هيف و ٠ ا

 بطنك اموال انفسنا عدنا راق" نبط+ كلج هم كتل ورح اناؤاؤب
 ٠ نديمادو ندرك هدنك ارب ةيسرافلاب سبلاو فسنلاف اسب لالا تسبو هوحمو ىرذيو

 | تادهاشملاىداوب دنع ةدساكلا ةدسافلا ماهوالاو تالابخلا لابج ىثال: ىلا ةراشا هيفو

 ةداهشالهيف نورضحم ىذلا تقولا مهل نيع ىا #« ثتقا لسرلا اذاو 8# تانساعملا ىداوهو

 هللا ىلا كلذ مع ناف هلوصح لبق مهل نيعتي الذا هروضح و هئيحم دنع كلذ و مهمتا ىلع

 | كلذ نا ثيح نم ةمايقلا تامالع ةلبج نم مهل مجروضح تقو نييس نا ىنمي ىلاعت
 | اورضحا هلوصحدنع مهل لاقيف تقولا لوصح مدعل ايندلاىف الصاح نكيل نيدتلاو نيبعتلا

 ةءاستل امون وهو هنورظتني اوناك ىذلا تاقبملا اوغلب لسرلا اذا و ىنعملاوا اهقوءاج دقف ةداهشلل

 هتقورملا ايهتنم'ىشلا لعج ىنعم ”ىيجاذكف هتقو نييعتو"ىشلا ديدحت نعم جم اك تيقوتلاناف
 لاشالف كثملاال ثادحالا ود تقوملاناف رامضانود تاوذلا ىلع عمال لوالاىنءملا لعودودحملا

 محروضحو ىلا ةيسنااب وه امنا لسرلا تيقون' اذكو هروضح تقوم دارب نا الا تقوم ديز

 اذكعةددجتملا تايتامزلا فالخم نيبعت اهف ربتعيال ةراق تاوذلا نال مهتاوذ ىلا ةففلااب

 صهاظ ثحم رامضا ندب ثثحلا ىلع ىناثلا ىنعملا ىلع هءوقو ىفو ىتفملا ىدمس لاقو !ولاق

 نم هنال لصالا ىلع تتقو ورمع وبأ أرق و هوحم و فدشكلا بحاص هيلا بهذ نإو |
 ىرخحم ىر# امهس عجاف واولا سنِج ن. ةمضلا نال ةزمم واولا اولدبا نوقابيلاو تقولا

 ىف لد ملو ءالا ىلع ةرسكلا لقئتست ببلا اذهلو الب نوكبف نيلثلا نيب عملا
 زاوقالا :تقكح قؤرنم نو ةريقفل كك ةورألا »قتال ىني نسنلا فضيت ةةلؤ مرفأ

 حاووم ”كاعكاو ةداضإ او !ةداسأ نوه اءاؤلا لما تلالا هذ قوما ناقلة زا رآاوناطلالاا
 تقو+ لت واعيطلاو تقلا اذا“ لاه رادلا ةذلاة والا رتؤبلاو ارك ]رافع حرؤمو ْ

 اذال باوج وه لوط ردق» #* تلجا ءوب ىال و حراوجلاو ءاضعالا ةما ىلع مهتداجت |

 مهعدجم ىا لسرلاب ةقلعتمللا روهالا ترخا موب ىال لاش ىا تتفا لسرلا اذاو هلوق ىف

 نم بجعتلاو مويلا كلذ ميظعت دارملاو لسرلا هللا ى4 موب ىلاعت لاق م.مهراضحا و
 ىذلا امتاقم تغلبو تميع باقعلاو باوثلا ةكئالم ى! لسرلا اذاو قانغاقلا لاق ةلوه ا

 | ةلذلاو بركلاو باذعاا لاصيال اما و ةحارلاو حورلاو ىرشبلا لاصإال اما اهل نيد |

 ءايبنالامهو رشيلالسرو لامعالا تقو ىف باقعلاو باوثلا ةلجاعم نع ترخا مظع مويل

 ناف ىشلاو ديعسلاو ىصاعلاو عبيطملا نيب قرفلا هيف مهل نيع ىذلا اماقيم تغلبو تنبع

 هيف لصفبىذلا مويلا وهو لبجأتلا موي'نايب ه لصفلا مويل ف مهابسبالك نوفرعي لسرلا
 ةدحولا دوهش بابرا نيب زيعو ”ىسملاو نسحلانبب مكحم و قوقحلاب ىضَسو قئالخلا نبب
 هيف لص مهضعب لاق و ةيئافصلاو ةيئامسالا ةرثكلا دووش باصحا نيبو ةيئاذلا

 هيخأ و هِسأ و هماو لسرلا نيب و هللا ىف هلل هتلماعم ناك نم الا هيبح و ببمحلا نيب
 ءربخ 'هلاردأ ًادتيمانل © لضفلا'موباق كاراداامو © لدعلاو (قلالِع ىهقفتع اوثوكي نآالا
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 أ تارشانلاو تالسرملا ةكئالملا نم ها ىلع نيقتحلا نأ رثدملاىف انرك ذ ال دسأو هجوا |
 أ هنع هللا ىضر رم تفالخ راكان نو( نا رجالا كنفكاف لاق ) كلذ ريعو تاقلملاو

 | ثدام غببص ديسرب تالسرمو تايداذ رمزا و عيبص وا ما قارع لها زادماس ىدرم |

 | اروارمع دسامورف و ردمدرم هك انا ىعي ىديسرب تايا_تالضعم نيزا هتسوِس هك ت شاد |

 مقاي هادشي ارطار لتاركدل ىنعي كانبع هيف ىذلا تبرضل اقولحم كيدح وول تلا وجدار

 انسخ سر ةوازك كفك ناالازجما ارنخس نبا هنع هللا ىضر رمح مدز ندرك ارب نم |

 قاؤق .نم. تبا دا "تفكك ىيلجتلا: مهام :ك ب راوخ تفصاارد دون :ءديننس مالسلا هيلع

 تاسدنب همام ازبع لتي دن او. .درتسس رس نائم دكت نا :ناشيا: ناشف دبا ادا جراوخ
 ىواب ديراد روحهم ارغسص نيا لاس 2 رملا ىلع اريمأ ناكو ىرخغ_شالا ىموماب

 ١ هللا نضر رمعو تساوخ رذغو درك هيون ٍ ” غِبص لاسكي زا نيب دهروكم نؤذسو ديايشنم |

 رم مكس مالكلا لها ف عمك كتكرشما ةقحر ىهئاش درك لوف ىورذع و هيون هنع

 هنودعون ىذلا نا ىا مسقلل ناوح 3 عقاول نودعو معا 0 هنا ةرصبلا ىلا رمح مافنف |

 تبتكناو ةلوصوم اهناام لب ةيرصحلا ىه تسيل هذه امتاق ةل' ال ناك ةمايقلا ”ىحت نم
 ةيلءالا |نشر ايرع) وازك نملاةنالا ةنايقل اب ة[ايتغا_وجلا دو حوللزو الفحم زا طخ ىاةلاستم |

 ارظن عقاول رسشلاو ريع انه ه. نودعونام لك نا دارملا ىلكللا لاقو ةمايقلا مون تامالع |

 ىلكلا ءانفلا ةمايق موب نم نودعون اا ةيمحنلا تاليواتلا ىفو لوصوملا ظفل مومع ىلا

 ةيسنلاب اماو دوجولاو قوذلا بابراو دوهشلاو ةفرعملا لها ىلا ةبسلاب لصاح مقاول هللايف ْ

 لاقنلا كفدسكو باحالا عفرل نيدعتسم اوناك نا عقيف باجتحالاو باجنللا لها ىلا

 نم لك هلوشو لاخلا ف ىا ههجو الا كلاهىش لك هلوّش راشا ىقةحلا عوقولا اذه ىلاو

 بك اوكلارون كالهمتسا قلطملا قالطاىف كلهتسم ديقمل اذا ءامت'' نيع ىف ناف ىا ناف الع |

 ةعبرالاو ةثالثلاو نيالا ىف ةيعلرلاو ةشلثلاو ةيفدصتلا ت ارامتعإ كالهبساو سمشلا روب ف ا

 موحتلااذاف 8© هِلَوَس ةواقشلا لهال اهلثالد لوصحو ةمايقلا موب راما اووهظ ءامرتخا 2

 قفاوملا وهو ”ىلا ىلع لادلا رثالا وحم سمطلا ناف امتاوذ تقحم و تيحم © تسمط

 أ رامضالا ىلا هيف ةجاحال هنال ىلوا لوالاو اهرونب بهذوا تزثتنا بكاوكلا اذاو هلوقل

 اذا-نال«ىلوا كوالاو هرج ككغيفطوت# ءادتنالاب وا هدعلام هريس لعش ةعشرم موحتلاو

 اذا باوجو اذاب رجلا نيب ارعالا ىلع ةلما لحمو ىلوا لعفأاب طرشلاو طرشلا ىنعم اهف

 مكلامعا ىلع متزوجوا مكعب وا نودعوتام عفو مودنلا تدسمط !ذاف نب دقتلاو د

 انهن ساوحلا موج قحح ىلا ةراشا هيف و هيلع مقاول نودعوت اعا هلوق ةلالدإ فد>» و ا

 «تحرف ءامملا اذاو 8 ةقيقحلا سمشلا عولط دنع قئاقحلا كاردا نع ةئطايلاو ةرهاظنا |

 ج ورف نماهلاموهلوَس اه اذ ليلا ج ورفلا اهف تمفوو تةقشو نمحرلا فوخ ميم [ةيخفس

 هتفاكش نامسا هك ءاكن ١و ةيسرافلابو جرف قوةشم لكو قشثلا ج رفلاب ابابا تنامم تحتفو

 ( ددرك )
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 رشنل او دحتم ف وصوملاذا ةفصلا ىلع ةنصلا ةكمطفل ىهو ةلهم ربع نه لاسرالاب نهطوهو ا

 مهفصو لوالا مسقلاف تاللسرملا ريغ اهمال تارشانلا ىفواولا ىلا لودعلاو طسلا ىعك ا

 كلذك فاصوا ةثالثب مهفصو ىناثلا مسقلاو رخ الا ىلع اهدحا بقعتي نيفصوب هللا
 لوعتج ل ولا وتع ركك د حرطلاال لازتالاو لاصيإالا ىنعمي انه ءاقلالاو لصفلا قرفلاو
 ىأسوقرفلاو رسدلا ةداراب هللوأتل ةوكت نا ىكشإ ءاقأاب هل فام ىلع ءاقلالا ببن راو تادقلملا

 قازرالا لاصيا و ريبدتلا وحن هرماوأب نهلسرا ةكئالملا ن٠ فئاوطب هللا مسق! هماع

 نهفمعف حاورالا ضيق و راهنااو ليالاب دايعلا لامعا ةباتكو حايرلاو راطمالاىف فرصتلاب
 ىرخا ثا وطبو سمالاب لاثتمالاىف ةعراسم حايرلا فصع + دنتفر تخس ىنعي نيضمىف

 نقرف ىا راطقالا ىف عث أ رششلا نرسشأ وا ىجولاب نهطاطخما دنع وجلاىف نهتحنجا نرمثن

 | قلا نيب نةرفف نيحوا امم نيبحا ىا لهجلاو رفكلاب ىنوملا سوفنلا نرسن وا نعشاو |
 ةرخ ًالاوايندلا ىف مهل ةرذعم ىا قملال هال # ارذع ٍه ءاببنالاىلا ارك ذ يتلأف لطابلاو

 رذع نم رد_هىعم ارذع و قحلا مهعابا مدعل لطالا كيال 5 ارذبوا 2. قحلا مهعامال

 اردصم لعق م ش هنآل رد ال فوخ اذا رذبا 5 ردهم مسا اردن و ةءائسإلا اهحاذا

 هنم لدملا رك ذلا ناك *' تسلا نبا لاق ارك ذ نه ةيلدبلا ىلع امهءاصتناو لعفا نم
 نيعيطملاةرفغع قلعتبام ناف لكلا نم ضعللا لدب ارذنوا ارذع 6-5 ىجحولا عيمج ىنعع

 دامها قدمت اقبالا لالمملا ا ناب شراا (نآل)ىتكولاهةرجشب ماب نضال نينناعملا (لرختلاو ١"

 نم ْؤملاةداعسإ قلعسام ءاقلا ناف لكلا نم لكلا لدي ةؤكي هكا رفاكلا ةواقشو نءؤملا ا

 عم دحتم رفاكلا ةواقشب قاعتسام ءاقلا اذكو هتءاسا وحم و هرذع ءاقلا عم تاذلاب دحتم |

 اند واد ركولاوا ةزاوككذللا تافضلل هليل »ازع اانئتاصتتالا ةىبتال اديك لظبلا واذن اااظاقلا ١

 زاقغتشالاو  ةيرتلاب هللا ىلا نيرذتملا بونذ وحل اركاذ نعقلأ نناللاف ىتعم, . ىلوالا ؛ وهو

 الل هقاَخ ىلا هللا نم راذعالا لجال رارسالا همك 7 نيرصملا نيلطباا فيوختلو |

 نابع نبا نع و هللا باذع نم :مهراذنا لجالو لوسرىت أي "لوقف ةحادخال قوكي |

 كرك ذآل مكضرما اما مدا نبا اي هللا لوب لاق ارذن وا ارذع هلوق ىف امهنع هللا ىذر

 ىف أ و مكياع دتشي ضرملا كلذ نا 8 مكبرو 5 اباطخ هبرفك ١و مكيونذ هبصخما و
 رشن ميدقت لعل داشرالا ىفو للا تالس-رملا بر و ىنعملا مهضعب لاق مكللا رذتعم كلذ

 قا نيب قرفلا نا ىهاظلا نا عم ىا ءاقلالا ىلع قرفلاو سوفنلا رشن و عئأ رمشلا

 عنا رشلا رششن ىلع مدقتم ءادنالا ىلا رك ذلا ءاقلا نا و هنعبال رشنلا عم نوكي لطابلاو

 امهس برقعتلا رهلذي الف للطابلاو ىلا نيب قرفلاو ىلوملا سوفنلا ءاحا و ضرالاىف

 ةروكدذملا "فاض واالا نمدؤلكي نأب/ نامجالل و اراه ءانتعالابةةقنعج ءاعلولل ةةياغب نوكيا ذا ذيهلل
 نم ماسقالاب لالجالاو ميخعفتلل ام ةفوصوملا فئاوطلا قاقحتسا ىلع ةلالدلاب لقتسم

 بجوملا هه قرفلاو ريثنلاو ءاقلالا عودت نا مهف امبرل عوقولا بيبرت ىلع اهب 'ىج ولو

 ةك الملا ىلع لجخلا نكل كلذ ريغ ماقملا اذه ىف لق دقو اذه قاقحتسالا نم رك ذامل
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 ىذلا طدوتملا ربطا وهو وهو يف ةلقتسم هتثيشم نكت مل نا و هيثم اعقاو هلايرايتخا

 ىناعملا نيد:ىف لاذ ربجلاو ردقلا نيب ىا نيمالا نيب مالا نولوّس و ةنسلا لها هلو

 رهق راهظ' لسا نواشت امو ىلاع' هلوق و ةيدوبملا فيلكت ةح كلا ءاش نف ىلاعت هلوق

 ماعلا سا ١ ىلع: ةينبم ىلاعت هتثي_ثم نوكل ناس « امكح املع ناك للا نا # ةيهولالا |

 الاوهاءاشي الف دحا لك هلهأتسيام لعفبف ةمكحلاو ملعلا ىف غلابم ىللاعتهلا ىتعملاو ةمكحلاو

 نوديرتف .يرأ نأب ىثيشمب الا نؤاشت امو ىتاغاقلا لاق هتمكح هيضتق و هملع هيعدتسإام

 املع ناك وأ نا مهرهاظم ىف ةساظلا ىتدارا نيع لب ىنداراب ةقويسم مكتدارا نوكتف |

 | ن' لخدب © ميرا راهظاب مههف 'هزارءا و اهعاديا هتيفيكب امكح مولعلا نم مف عدوأ امب ْ

 هتمحر ىف لخدي ىا هتمكح و هماع ىلع ةئرملا هشيشم ماكحال ناس و هتمحر ىف ءاشي |

 هقفوي ثمح ىلاعت هيلا لبسلا ذاخمأ وحم هتثيشم فرصي ىذلا وهو اهف هلخدب نا ءاشي نم

 مهتيشماودرص ناذلا مهو  نيءاظلاو  ةعاطلاو: نامالا نم ةنملا لود ىلا ىدؤي ال

 بصن جاجزلا لاق ماليالاف ايعانتم ىا ك اهلأ اباذع مهلدعا يف رك ذ ام فالخ ىلا |

 مهأدعان وكيو نملاظلا بذعيو هنمحر ىف ءاشي نم لخدي ىا بوصنم هليقام نال نيماظلا

 اهأ و هتفرردم ةمحر ىف ءدابع ضمإ هللا لاخدأ ىلا ةراشا ةي آلا ىفو رمضملا اذهل اريسفت |

 ةفر.ءلا مان. ىف ةااهجلاو ةيادهلا ,اقم ىف ةلالضلا نوءضاولا نوملاظلا مهو هدابع ضعي

 ةيزرلا ىلع فوقرأاب اياذع اضيا مساو حورال ملْؤملا باححلا باذع مهلدعا هللا ناف |

 ءوبدعملا .ءاذعلاب ةروسلا هللا معن و ءاثلا م مهفوقول راثلا ىلع 4 ريغلا - مهفوقول ا

 مهغلاو رةذلا لما ىبنع ىني اللام ىلع ةحمافلا هتقفاومل ةعاخلا ند سح هيفق اريملعاو اعرعتلا ا

 نم م. ,لا هللا أريتش ند عبارلا ءانانثلا مون ناسحالا 00 نوعي ناسنالا ةروس ع

 2 مح

 210: اوكار مول لقا ذأ :ابتنل للملا لكان راش ولف 1 ا

 اقرع تالرملاو 7

 رابتخو ةلل«رم ةخااط ىنمع ةلسرم عمج تالسرملا ف1 وللا ىندمب تالسرملاو مسقلا واولا

 سرفلا-..ع:نم ةعباتم ىنعمع افرعو ةفئاط ةثداح لك وا ماع لك وا مون لك ةكالم نا

 نولسرملا"كئالل.تهش نأب غيلبل هيبشتلا باب نم وهف هقنع قوف ةعباتتملا تارعشلا وه

 فرك شعب رثا اهضني تايراج نا ةيلاخلا ىلع هءاصتناو سرفلا فرع رعشب مهعباتت ىف

 مهنانحيتلا ىثلا ىا ركذملا نعم ركتلا ضي ناسحالاو فورعملا ىنعت فرءلاواسرفلا

 ىنعينيشزماو ءايدالل فورعم كلذف رافكلا باذءا اولسرا ناو ىهاظف ةدرلل اولسرا نا

 افصع و ندتشا م رل' تفصعو :ِلعلا ىلع هءاصتناف ءاياوالل ناسحا ءادعالا .راذع نإ

 نملزا#ادرإ مرش ةفارج اناننعتليع ا ةلدئأ ماالاو ازغاو | ها اناك ودك سي داعم
 م همم تسمح د سس سس تحج تح جو اس252525ظظسسسالاالسل 00 22111122 دكا اا

 ( وبهد )



 مكسفن أ ىفو هلوق ىف اهلمأت و اهريدس رومأملا ناسنالا بيكر“ ىف ةمكملا ىلا ةراشا
 هلا ءانمشوا"ضتقلا | ئذثالا جارة ا: طئاغلا او لوبلا جز انافاحشو كيو :قورضلتالفأ ١

 مهلاث“ ا معاتلانل" قا 5 مهلاثما انلدب 0 مهايدس 4 اذاو # ةدارالا لبق ىخرتسيال

 تانسح مهاثيس هللا لدس ىىلاعت هلوقك انلاف نل رعفم ىلا ى دعت ليديتلاو مهك الها دعب ١

 'يثب اك ثعبلا وهو هيف بيدال اميدب # اليدبل » تانسحم اهلدب ىتأي ب اهب بهذي ىنمي |
 ةلصالا ءآزدالا رايتعابو رممالا ةدش يف ىه اما ىرخالا ةأشنلا ىف ةاثلاف اذا ةلكبشنعا

 | ةسلزت ةبومل تقلعت ىذلا لعفلا نوك فاني الدليل داود اذا كنا كات كثب نأ لع ةففؤتم

 مدس ناسنالا ةرو- عي "05 ©

 | اصوصخاهميعأو كلانس ديعو ةب 0 اة نايف هيفث ليقثلا لاك لقثب هلوهو اة

 | م مرا انددش و »© ةفاطن نم © مهانقاخ وه انريشاا 4 نحت © ةوشرلاو لظلا لهال

 ] عفدلاو ذخالاو دوعقلاو مايقلا ن . كنذب ١ مكعا 0 ! باصعالاب مهاصاق» دمر نك ىا ا

 3 روف 0 هي 5 00 الو ركش 00 راو '

 ظ كغاذلااةؤ 2 اندست دوب ىا+رب نامادناو نضؤفا 95 تكس نانا

 لدب متساو> نوج و ةبسرافلابو ةفاثككلاو ةفاطللاك ضرا وعلا بسحم :يريغلا اهفاس الو |

 قاع اردنا "لا تاس ردو منا ريع ارئاشيا ىنعي تقلخ رد ناشيا لاذهاب ار ءاشنياا متكت

 لدي ىلاعتهلوةك عبط نمم مهريغ اندب اًدشاذاو ىندملاو: ٠ ميرا ذ“ تأبهو تر 31
 ةعاطناو ىلءملا رابتعاب ةءريغلا اهيفاني ١و ةروصلا رايتعاب ةذثماف بيهرت هيفف كربغ اموق

 اذهل ققحت الذ' نا ةلك بسانملاف الاو ةيعادلا ةوق و ةردتلا ققحت ىلع ةنالدال اذاو
 | لاصتالا و ىلزالا قاثملاب مهانيوقو مهتادادعتسا نيرمتت مهانقا نحن ىنائئاقلا لاق ليدستاا

 انتافصب مهتافص وحن و انلاعفأب مهلاعفا بلسن نأب الد ميلاثما انلدب انش اذا و قيقحلا
 ةييرقلا تاي الاوا ةرولا ىلاةراشا « ةركذيءذهنا ٠» الادبا اونوكيانتاذب مهمتاوذىنفنو

 | نيعيفو ةغلابم ةرك ذتلانيع تلعج ةي.,الاةداعسلا ليسحتىف هنم دبال امل ةرك ذم ةظعىا

 لذي رد تب لها ”هلماعم اي ( ىفثاكلا,لاقو ) مهلوقعهنع تءفغاع راكذاىا آن واكمل

 سب ©نف#» دئايءربم اهازج نبا لثمزاو دننك لمع نأ لثماتاراتمؤم تسيئربع راثباو
 هلصوتةليسوىا اليبس ىلاعت هيلا ذخت نأ ءاش نف ىا « اليس هير ىلا ىذغا ءاش » كره

 ةاحنلا هلع لف سلا الخبز ولاراببقك دقو ماع ؟لمعلاب ىذلإا كوه عا هذكلا هباون' ىلا

 | نؤاشت امو © ةعاطلا وهو هير ةاضرم ىلا ابرم الينس راتنسا هتدشو مو.لا كلذ لقت نم

 ْ و ذاخا ىف ةيفاك ريغ مهتيشم درب نأ نايبب ٠ قبحلا قيقحت © هللا ءاشي نأ الا
 ماقم همايق ىف عررصلا ردصملا مكخ ىف لمفلا عم ناو ةيطرشلا ىهاظ نم موهفملا وه

 | تاقوالا نم تقو ىف هليصحم ىلع نوردقت الو لم_ىل' نانا نؤاشت امو ىنعمللاو فرظلا

 قاخلا وريئاتلااماو بسكلاىف الا ديعلا هتئيشا لخدالذا مكلا .ليصحم ىلاعت هتشيشم تقوالا
 | نع لبا دصلل ةيراتخالا ناففالا نما تسل ةثيشملا نا نانأا: قاما ةباق ىلاعت..هللا شمل
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 ةركب هلوشب ديراقتاةوال عيمج ىف هرك ذ ىلع مواد و ىا راهنلا را وهو ايشع ىا
 ةفرظلا ىلع امهءاصتناو هب رومأملا رك لا سفنس اينا ناك مالسااةيلع هنال ماودلا التصاو

 برغم اىلا رصعلا دعبام ىلع قلطي اك ىلسالا ناذ رصعلا و رهظلاو رجفلا ةالص ىلع مدوا
 ليوا ىتفملا ىدعس لق و رصعلاو رهظلا ىتقو لوانتبف لاوزلا دعلام ىلع قلطي اذكف
 اهناف كلذك هنا ىهاظلاو اهلوزن لبق سما تاولصلا ةيضرف تتبثول هيلا جاتحم امنا ماودلاب
 الا جاردملا ةليآ تضرف ناو سما تاوللهأا نا هيفو ريقفلا لوي ٠ جارعملا ةلل تضرف
 جارعملا لبق ةلزان ىعأ لرهجت ةياآلا لوزن ىف عرأتلاو ةنسب ةرحهلا لبق ناك جارعملا نا
 مسالا ره ىذلا كلذ ركذاو ىلاشاقلا لاق الفالاو هبولطم تبث ىناثلا ناكناف هدعب مأ
 كفو نم ةيرطقلا تافصلاب ىبملاو ادملاو هنالك زاهظاو ةقوةح ماضلاب ةلامسا نم مظعالا

 اهراهظاو امهياحتءاو اه:تبهيوسغو اهفهنالاك عادباو لزالاىف اهداحماب ىهلالا رونلا عولط

 برغملا ةالص هلعل و هل ضف ليلا ضع ىفو 4 هل دج ىلإلا نمو يف اهتالاك عم |
 مامهالل فرطلا مدس و : ىاعي تدوادم زا جام رب ةادتسالا قاحح ىعم ند 2” داكملاو

 ملا نم اهضلخا و"اهندا لاصعالا لتصفاو ضواخو هقلك كيرص نم لقا ةذلص ق اك ١

 (كيلم لاق هلاك طرصلاا ند: ةداقال ءاقلأ مث كلذل امق و مدق و امنأمب ماههالا تقحتساف

 كلير دعا و ةيمحتللا تاليوأتلا ىفو اه سعال را ةداكو ابسفذ هل دحساف 1 5 نك

 ءانفلا ةرود دوحسااذا تل ساعو كتعيرط ليل نم هيف ءانفلاب ةيدوبعلا قدح قلطملا ا

 رارتسا ضع مهفاف ىل اعف الا ءا املأ هروب مايقلاو 0 هأأ اعلا هر وص 5و 0 ىباذلا

 ةهئاط ىف هيلع ابجاو ناك هنال دحبللا ةالص للص ىا #«”اليوط اليل هحبس 0 ةالصلا

 ٌباصتسا تلق نآف ةفراعا ىل- بصن اليوطالل هلوقف هتلثوا ةقصنوا هّشان لدلانم ةليوط |

 ترك ذام مهفب نأ نث ليوطلا ليالاىف هحبس ءانممو هل تعن اليوطو ةيفرظلا ىلع اليل
 صعالا لاق ردصقلا نع زازتخالا نسل لطلاب لذلا فيضوت نأ هاظأ تلق ىنعملا نما

 .مخات و حيستلاب دحمأ ىف ريمعتل لاىفو حيبستلا نامز ليوطتل وهف اضيا هلواتي دحملاب

 م رش ىل اداع نك 00 ىا # ءالؤح نا © هلقام ة ةسيحص ىف نحل هنا ىلع ةلالد ءةرظ |

 نوبحم ظ كلا نحت انا هلوق نع رك ذ ام ماللا هيلع ءردص حرش دعب رافكلا لاوحا |

 ,يفةينادلا ا,ءاذل ىف نوكمهنيو ارايثد ىنعي ارهدن اتش ىارس دنرادم تسود 45 ةلجاعلا

 / نورطاو و يلع لكلا ءان دعا ال عاسألا نع شالح لاو رفكلا ىلع مها 1

 مروه ءارو نودشوا امون نم لاح وهف نودعتسال مهمامأ ىا #ئر رو # نوكزتي ٌْ

 نيلامعتالادجو ىف ىهظلاو فاخو مامأ نه لكىف لمعت ءاروف نورذيل فرظ وهف ٌْ
 مهاظ كنع فلخلا ةهج راتت_-او كنع ةيفتحلا ةرتتلا ىا ةيراوتملا ةهحلل مسا 0

 فلذا ةه> هفنف كل نادم و دهاتم ريع كع ايزاوم نوكي دق مانآلا هه ىف انو |
 زاب و نورذب لوءقم امد و هب نوأيعيال « البق امون هط ءارولا مس | هلرامت_بف فلا

 «دك هدشتل ة 3 رمهوأا م دجمالاال ةيمسجلا هنايعلاا تانك ره هبا عم 'دثلاب هفصوو ةّتفص |

 ( هاوهو )



 ناين ةروس هل اب اكاد

 تاليوأتلاىفو رارالا معاطمإا 5 ذ هبمخ ناجر.الا ىتعا 0 دانك 15 3 6
 ريغ رم 1 ناكو ة هب رطغلا مكتادا دعتسا ءاضست ال 1 رح مكل ناك اذهن نا اامحنلا

 مكح ا هجنم اقرفم ىا 3 ل لا كرلعاتإ رت ند هكا »عَ 4ةءعهسل اأو ءورلا بيل عسشود

 رافكلاءالؤهنا لوس ىلاعتهن اكفنا عم ريمضلا نكته برع م اءريعال هلةيضتنم ةغلاب

 قحىجو كلذ نا دك ألا ليس ىلع لوقأ قحلا كللاا اناف رحسو ةنءهك كلذنا نولود
 ا مكحل ريصاف ١» قدصملا قداصلا ىلا تناا كاف مو عطل ثرتكتالذ ىدنت نم قدص ليزتو

 ماقتنالاو ةلباقملا ماىف لحعتدالوةديمح ةقاع هلناف .ئيرفاكلا ىلع كر.هن ريخأتب ؛ع كيز
 معا 3 راف كلان م ىا هي مهنم عطئالو 2 ببيرقتا لكو اهتافوأب ةنوهرم رومالا ناف

 نباوإ نسا رسلا+ تايثالاىف تلق اذاف امهنب ةيو.فقلاو نييشلا دحالوا # اوك
 ملكت الرب دقتلا ناك ارم وا اديز ماكتال ىيلاف تاقذأ اذكن اهدعا سل اد ىنعملا ناك نيريس

 كالا ىدملا ل اق اك مءادحاو ملكت ١ ىتملاف وهف امهئمدحأو ركل ءا دحالاو اهدح-ا

 ةحابالل وافهيلا ىعادلا رفكلاىف ىلانلانموهيلا كل,عادلامالا بكترم نم دحاو لك طنانو

 ه.لالقتسالا وامها ىعادال بطاخلا ناصع ىا نايص ءلا قاقحتساىف نايس ميايلع ةل'لادلل ىا

 مالا نم هيلا هن وعد ام راتع ايرفك ا يمك نب ءادلا نأ 18 روف كلا م * الامل مسقتأ و

 0 ةرغد رك اوناك مال 0-2 2 لا ك 7 اف مهما .مق أ 0 ,كلاو

 ىلع ىعلا ترب نا كلذر مهكاو | مْ 2 سف بسك 5 هد مال ىءمالل مالا عاوت ثي>أ

 مشاب سيل اهفال نملاو مسالا ىف 1 ىملا !نوكي نآدالفهل ام ءاعل رعشم نيفص ولا

 صاخ1لا كلذ ادعام هبدارب صاقلاي ليوقاذا ماعلاذا | كلا ادعاب مث لاب دارملاف راكد

 سلو مثآ روذك لكف مثالا عاونا نيبنم هثبخ ةياف ىلع اهسبن رك ذلاب رفكلا صخ.و

 لاقو ) عوبتم وه نه رودكلابو عبات وه نم نم مث لا دار 0 دعنا ودول ارا

 مولا دك ةمتع نوح دناوف- مابارت هككار ىراكهاذك 5" ) قشاكلا

 نوحدند هع ك1 ار 5 ىءايسانو اروفكوا مهدوتب ١ ردو> رتخدان تسلا را

 | مالسلاهيلع ه.عىفو ٠ مزاس ركناوت ارئان نك عوجر ءابا نيدب تع هك هريغم نب ديلو
 ةراشا كلذ هقحىف روصّسالو ميونم ادحا عطب ناك هنأ عم هلا هنا ح اد امف ةعاطالا نع

 كك ر املع اولد ىتلا مهتعيبط نا ثبح نه داشرالاو هيينتلا ةلصارم ىلا نوجاتحم سانلا نا ىلا

 | ناكل هداشراو هدادماو هللا قيفوت نع ىنغتساولا دن-ا ناو ةلفغلاو وبسلاىلإ ةعا !ةووشلاامف

 هيلا عرضتبو هللا ىلا بغرب نأ ملسم لكل دبال هنا رهظف موصعملا لوسرلا وهب ساناا قنا

 كل امنا مهنع عطتالو ناكغافلا لاقو هروما ميم ىف تاف الاو نكفلا نه هظفحي نا ظ

 اروفكوا تافملا نع امائهو هسفن تافصنوا تاذلا نعهياذب وا لاوحالاو تافصلاب امحتم

 ىهسا مهتقفاوع بحت لاعفالا نعهناب ودكم هلامفانوا اهعم افئاو ران الاو لاعفالاب احح |

 « السا وظراهنلا لوا هة ركب كمر مسارك ذاو » اوللطم ءادع الاف وم ند نم م الاو هللا انمصع

 رك و ل كا ا ل ا ا ا ةةمدح اللا سا و اكوح لعب دج



 < "لد جخ نورشعلاو مسا ء ءزجلا

 روهط بارشو دئئاوخ :كينبلتنإب 5 1| ليخكواو ءاار وقاكمه/ا تهب لها نازا همشحودو

 راونا ممهاولب ارهد:ثون لد تام ةكدنب وك ا دوهش فاؤجراوا ناعقحمو تسفاشيا زا زين

 ىفاص نانج اروا لاحو تقوو دئادركدباؤ لزا سوكع شون ىا ريذن هتخاس نشور مدق

 ناسا ووك لدس ىكذاكؤد كيرو ديا تدحو عراشمرد <ليغ مما غب ث اقلطم 56ج

 دزاع كنر كب |سعادم

 كاع د 1و 2 واول تنمو تلم ان هلح

 دنهاوخ روهط بارش رورس هكنا ىارب اراهراد نانيشن مزبادرف ركا هتفك ىفرام

 | دنا هداد مام ىبيصن نازادتنب ار لاضفا ةناخمح ناشون هداب زورما ديناشح

 تسهراحو حجهنسو ته ىلازيآل لاهعرد .٠ تسمرارا هاج نيب معر مهاقسزا

 ديك شواووأ فراءودزبر لدما»رددهو فءدسد هك يضف | نا تارعد درماوج ىا

 راديدار ىجوقو درك كا بارش ارىموف

 © ري.ماانم ىركس ناكو ' "© " سكر وو موقلا ركسأو ©

 ةزعلابرودرك ىم فارط شرع درك ءالاهمحر ىخرك فورعم هكدندومب باوخم اركرزب |

 نهد دول يراطر اتناك دق السما خدك مناجم ك (هيتانش الز وزو تسك ايللز اعنف

 بارش اروأ ادرف تسسن تيبحم بارش زوصا 11ه 05 راجت دياسامرب وأ هديدات

 اف ىلاعت هلوق "1 ,ةلق ةمتعلا هناادبع نب لهس فلخ. .تيلص مضحي لاق ٠ تسبب . روهط

 برشن ما أرق هل ليقف كس قم غرف ملف ص باك كتم لسحفياوووطةارجا مهر

 هلوق ةممحللا تالي وأتلا ىف فو هنأ رقاد هب اش دنع ناكلكوتنإلا ف ةدنع هيذل دحا ملول هللاو . لاق

 ريهغخ نم ةينابرلا قالخالاو ة ةيهلالا تافملا سبالمع ةنطا لها ,فاصتاىلا ريشي ا مهيلاع

 ءامسالا كلانا لحب ملح كافافماالا تافصلا نم ىا قريتساو ةيئاذلا تافصلا نه 6

 ةسادلااملا/ بارش ةيبرتلاو ةيبوبرلا س "اب ممر م'اقسو ةرهابلا ةرهازلا ةينافصلاو ةيئاذلا

 اذهنا مهل لاش ىا لوقلا رامشا ىلع  اذهنا © رايغالا ةقر ةرودك بوشنع ةرهاطلا

 انلتحانا ك 1 ايلاف هللا نم اباطق- روكي نأ زوو تاماركلا نونف نم هنورت ىذلا

 فيك ليقناف ةنسا-ا مكلامعاةئباقع اضوع وع © ها زج مكل ناك  اباطعلا عاونانم رك ذىذلا

 ١ اةلخ هلو مهدنع اب 08 وي بيج )1 ةنسلا لهادتع هللةق ولحم ىهو مهلامعال ءازح نيك د

 الباقم الويقم اينم هك اروكشم 9 اندردري> راكردامش نئفاتش تسهو # مكيعس نكو 0

 هليق اذا همشدادزي بقاعملا نا مك مهرورسو مهد-رف كلذب دادزبف مكتين صولخل باوثلاب ْ

 لباقمانا ثيح نه ركشلاب هلاوبشت ىنمملا اذه نعزا# ركشلاف ”ىبدرلا كلمع ءازج اذه

 هلاووبر نع ايضاردععلا نوكينأ ثاجردلا ىندأ مهضعب لاق منال لباقم نكشلا ناك لمعلا

 ل ريتا“ 1 اتآت؟©ؤلؤلٌريفْل#سُ 5 22 2252 2 2 ريرريييبسمجلملاللا
 ( ةراشالا )
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 ديروك ذه نيففاعم ةرود-ردودره ناو ناب رقم نازا مخ ةهمشت-و تسرارا نازا قيحر

 طانالاةووخ هه4 مرو 32ج

 قاب ياسا ةفاطا .نتللل ةرلاقلا ىقزلا عاج دل وهو او جانا هيو ع لوعو
 ىاهماج ناشبا نيراز سايل ىنعي نابتشمرب ةيسرافلابو ةضفأاىلا مناخلا ةفاضاك سدنسا|
 فرعي مل هنال مهق : ىنمع فرظلاىلع ابصن مهلاع نوكب جاجزلا ضرب ملو ٠ كزان ىابيد

 راربالل ريمضلاف ارضخ ابايث نوسليو هلوةك بايت ةفص رضخأ عج رضخو فررظلايف
 ةفوصوملا بايثلا نوكتنأ بسانلاف مهتماركو مهميعن دادعت ماتم ءاقملا نال مملع فوطمل
 مهلا نا ىنعملاو مهلع ةبورضملا مههايخقوف دارملانا مامالا نعو نيفئاطلا نادل وللال مهل

 فذح ٍنايث ىلع افطع عفرلاب #* قربتساو 8 كلملا تامالعزم اذهو جاسدلو ربرخطانم

 وهو نمح رلا ةروسىف هناس قيس ظيلفلا ىفدمي ٠ هريتسا برعم وهو قريتسا باىا فاضلا
 فاعع 4 ةضق نم زواغلا اولحو ٍِه قيرهل ىذلا ظياغلا جاب دلل ا ةاوكتل دزمهلا عطس

 نولميو ىنعمي اولخل ناث لوعفم رواسأو ىنعم ليقتسمو اظفل ضام وهو مولع فوليو ,لع
 لاه نأىلا ةيسنلاب مهل ميظعت هيفو ٠ ندركروهز ىل>اب ةيسرافلاب» ىلحلاب نييزتلا :دحتلار
 نامزلا ىف كولملا ناكو هراوتسد هلصا ةأرملا راوسو راوس عمج ىف ة.اوسا ع رانا اولحمو

 هلوق نم جحلاو فهكلا ىفام ةيالا هذه ىنانبالو نوم ركين م ن روسيو اهم ذولح_لوالا
 ءاسن عمجتاك م دبأىف ةضفلا راوسلاو بهذلا.راوسلا نيب عنأجا ناكمال بهذ نم اواو

 بهذلاك ةدايزو نم نج نم نا راوس هيف نوكيذا مصعملا نسحا او ىلحلا عاونا نيب ايندنا

 ةضفلان وسلب ىرخاو بهذل نولي ةرانتاقوالاىف ةنقاعملا ناكمال اضياو ٌولوللاو ةّضفاا و:

 فات# ةنللا لها ىلح ناف ةحضف ضعبلاو ايهذ ضعبلا نوكي نأب ضيعتشلا ناكمال اضياو

 هيف بغرامدحا لك ىلطععي اًضياو ةضفلا رارءاللو بهذلا نبب رقمللف مهلامعا تالتخا بس

 هناسحتساقوف ةضفلاضاسل هناسحتسا نوكي ناسنا برف ةفاتخم عايطلا ناف هيلا هعبط ليم د

 ك«اروهطو# برشياموه #© ابارشمهبر وه ارئاشيا ادناماشاس 5 مهاقسو 8 بهذلا ةرفس

 بر ىلا هيقس دانسا هيلا دشرب م نيفااسلا نيعولا قوش ذا عون روهطلا بارشلا اذه

 أ .نشفلاك ةيذؤملا ءايشالاو ةميهذلا قالخالا نع مهنطاب رهطي هبال '.روهطلاب هفصوو نيملاعلا

 | ساكمنال ةّئيهملا ةوفصلا لصحت هنو ىذااو رذقنء مهفاوجاىف ناك ام عزنيو دسماواّلعلاو

 باوثةلاقم ام متخاذإف نيشدضلا لزانم نم 00 ةياغلا ىهو مهبولقىف ىهلاالا لامار و

 | سلهنا ثبح نه ىهاطلا ةغلام ىلقو لعافلا مسا ةغيسص رهلدملا ىنعع ل اريإلا

 اان نووك نأوىلا لوؤيالو ةسندلا مادقالاو 1 ىدب "الا هتس دامو امدلا ر حا سي

 | ىوج هكت ناد دياس (ىفشاكلا لاق ) كسملا عيرك عر هلمبتادبا نم 4 حشر 1

 راهجو.دما الل رزوكب هقول نإ كلو كنا كلاس كراع ساس خشبج ذأ كقؤزا

 موقرم دمة روسردوا تافدزا ةمشو لسعو رمحوريشو با ت.ئاءقتم نازا ركيد ىو:

 لهانازا همش>ودو نايرحم نان.ع امهف تسا تيشخ لها نازا همشجودو دش ناس ممر

 | ةمشح |ركلاو تعا نمحرلا ةروسرد هء.شح راهح ناو ناتخاه ناذع امهف لش ندع



 تف "4 2 نورشعلاو مسا ءزجلا
 , د هد 110 1 وسو كورس تس ع موسكم

 اومس م 1 كيلاد اهلحال نال ةنجلا .قراخلالا راغكلا نادلو مهنا لف ىناعملا نيعف لاقو

 ةن-ا لهال هللا مهأشنا ليقف قا لولاىف اوفلتن-ا باسللاىفو ىهتنا ةنلاىف ةدالوالو ايادلو

 مهم اكمهل ناملغ مهلع فوطي. مهف هللا لاق نبذلا مهو اهف ةدالوال ةنطانال ةدالو ريغ

 نمام امهع هللا نضر رمحنب هللادبع نع ىدي'الا سم مل نوصم نوزخم ىا نونكم واوا
 ىورو هبحاص هيلعام لب# ىلع مالع لكو مالغ فلا هيلع ىتسيالا ةنملا لها نم دحا
 فيكف نرذك.ا ؤواؤللاك مداخلا هللالوسراي اولق لاق ةيالا ءذهالتالل تلاهمحر نسحلانا

 ىوروبك اوكلا رئاسولع ردبلا ةليارمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخلا لضف لاقف مودخلا

 نبذلا نيململا نادلو انه نادلولا نا هنع هللا ىضر ىرصبلا نسحلاو هنع هللاوضر ىلع نع

 نيك رشملا لافلعا هنعةللا ضر ىسراغلاناملس نعو مهل ةئيسالو مهل ةنسحالو اراغص نونومعي ا

 نوبقاعي تائيسالو ان وزاجم تانس- مهل نكنإ هللاهمحر نسحلا نعو ةنجلال ها مدخ مه

 رافكلا تاوما لمجينأ ىلع رداف ىللاعت هللاف بابللا مالك ىهتنا عضوملا 'ذه اوعضوف اهلع | ْ

 هيردقلامكد ةرذ الاف اهل ةيلباقلا ةصىف 558 ةياغل ايندلا ف ةمدخلا نوقليال نيذلا '

 ١ ىبطلالاقو ةنجلا لها نم م ١ نوقتملا هيلا بهذ ىذلا حبحصلا ىووتلا لاق هتمح ر مامو

 | مهنأبالو ندعبلا هيلا بهذ اد لا لها نم ماب أب مكحلاال ىا فقوتلا حلا ةاكشملا حرشف

 5 تاليوأتلا فو ثالث مهيف !ذا بهاذملاف 0-0 الا ضعنلا هلا بهذاك راناىف مهاب ال ع :

 ( تافصلاو داهسالا هطرش نود رقم اذ تانلجم ىا نوداخم نادلو مولع فوطيبو هللا

 ' ءامسالاو تافسلا زاونأ قل'التو ت تاذلا ر راونا عشعشت نم اروثنم ٌولْول مهتيسح مهتيأر اذ

 ١ دوعن كا داشرالا ف "لاق: تشهي ردن: قكزطنو ئارعش نوجو © مث ثيأو اذا 1

 ١ تو هداف عقو امع اع كرصن نا ىنعملا 1 امام هاتعم لب ىونمالو ردقمالو ظوقلم

 ثيدحلا فا هيد ناهشازبا#وا ب اريك كامو اذ ه.عتام وهر فسوبال اريثك © امن ٠

 : بابنم ة هن هالو ندا 100 اصقا ىدإ ماع كلل ةريسم هكلمىف راف هل هع ةنحلا لها ىندأ

 , هكمدما لوصفرد ء روكذملا ردقلانم مظعاو ىلءارخا اروما كانهنا ىنعب ممعتلاوقزتلا |

 ةدهاشمر يت كامو تسراد ةظحالم معن ح حاورا .تذل زيك ؛كلمو تا ا حابشا ثحا أر معن ا

 راديدامو دنيونجيم سودرف نأ دهاز رادلا < راسجلا دياينرك جي رادبد ىبرادو راديد

 ىلا تلصو ةدد.ولا لاحو د.>حوتلا ماقم تققحم اذا ىنعي ةمحللا تاليوأتاىفو ٠ تسود |

 | نوكف يحاك ةلاففزوب ناساوأا كاهل سوات هتاذرف ريبكلل وا "ىوهلتملا !كلملاواا دوبشلا لصلا

 اغلا كنلاو ايونعملا ةنلا لهال لصاحلا دوهشلاوه ايندلاىف ريبكلا كلملاب دارملا

 | مضلاب كللا ري_سافتلا ضء؛ؤلان ةيؤرلاو ةفرعملا ةطاس قوف ةنطاسالو ىضاشد ان ةشنرافلاب

 ْ فرصتلا وهف رسكلاب كلاا اماو كلملا هئمو ىبلاو سمالاب نرومأملاف فرصتلا وه

 ' الو كلام كلم لك نال قناني عماج لوالاو كلاملا هنمو ةئيشملا بسحم ةكوامملا نابعالاىف '

 رؤس أ هه تلأقو مدقم ربخ هناىلع فرظ مهيلاع 4 رضخ' سدند تاس مهمل اع ُه اع ١

لع فوطعمنلاباع نادلر مينغ فؤوطإ ىا مهيلع ريمض نم لاح ةلمجاو
 / مهقوفىالا ب بايب مو



 ناسنالا ةروس هه مال ةئ>

 ليج زلا مارش نوكلل مهل قوشال مهناف قايتشالا :ذل لييحتز اهجانم ناك ىلا_ثاقلا

 عانتماو تافصلاىف ريسلل قايتشالا مهل نكللاو مهلوصول بلطلا ةرارح ةبافوه ىذا فرصلا

 نيعىف نيد رغتسملا ةبحم ةذإ تفصاك بلطلا ةرارتح ةذلنم مبحوفصتالف اهب يح ىل: مهلو صع

 ةرارح نوكل ةنجلا ىف نيع ليجمزلاو ةفرصلا ةيروفاك-ا نيعلا مهءارش ناكف تاذلا عمج
 قاحلاف امسالسل اليساس ىمست نارجحهلا عم ةدحر»“ عينم نم ةاغانل ةبحلا نيع نوشلا

 ةرارح نم ركسو قوذىف لاصولا للبس نينكلاسلا نيبلاطلا نيروجوملا ناشعلا لاف اهفوذو
 خا مهئاف « نادلو #ه رارالا ىلعرودب ىا # مهاع فوطيو © قوذ هبساندال مهاشم

 نمي « مهتأراذا » مهل مجال نوياحور مناك حورلاوهو دلل نم+ ا جاتلافو طرقل
 3 اروثنم » ؤلؤالا ناءا عمل 'ى كلا ”الثالتو ىل اللا هعمج # اًولْوا 0 اب ؤرلا هنأش

 عاونأب مهلاغتشا دنع ةمدخلا ساحنىفمهقرفتو مههوجو ىارشاو مهنا ولأ ءافصو مه. ل اقرفتم

 اومشل ةدحاو ةريتو ىلع اوفطصا ولو ةمدخلا يف قيياكي نيمودلا ىلع مهفاوإو ةمد .1طظ

 ضعبلا هيلا بهذام ىلع ىهاللاو هيف عمتجملل افلانع نوكيف هقيربو هضاب ةياخ ضعب ىلع

 ؤاؤللاب نيعلا روحلا تهشو ةمدخلا سلحمب ديقلانم نسحاوهف ةنْلاىف اقرفتن نتا اروثنم

 لاق مايخلاف تاروصقم روح نهلب نادلولا راش ا نر فتسال نهنال نب زلاى' نون.كملا

 نعو طاسبلا ىلع ل2 نم اروثدنم مهضعب لاق ارارص . .انققحام ىلع لطاب دخلا

 تزثندقو بهذلاب جوسام طاب ىلعوهو لهن نسحلا تش ناو هيلاتفز ةلياهنا قوومألا

 | هلللاقو رظنملا ندحتساف طا_سبلا كلذ ىلع اروثنم هيلا رظنف ؤلؤالا ةفالخلارا.. ءاسن هيلع
 لوش ثيح اذه ربا هناك اوت ىنارد
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 زوه كنان ىعل فدصزا هان ه ناسكقإ ديراو م ة.سرافلابو ءاندك نشحا هيل

 كفك ىف حلاقة دقناادبس يراوصق ناثيردادينا وز قت رادو اتيت نادي :ينيكر كيك

 ةنالاىف مهدالو مزليالف سانلا هفراعس امي اباطخ مهيلع م.قالطا ىف را ىلع ممروص ىلع مع
 ديما مكامن 00070707070700 83922552777777

 ( رشاع 1م نايبلا حد )

 راك كل : -

 لاقو اسهتفارصو اهتطا-بل كلذو اهرادحما ةسالل اليسلس تبمسو ةرثكللا لس زب

 ٍْ هضعل عاعش عوفول موظنملا نم رظنااىف نسحا نك اقر ناكاذا ولؤلاو موغنملا قاؤللا

 | ضيبلاب ةمشملا روحا فالخم نوكي مم ها وظب عاتمتسالا ناىلا ةراشا هيفو نا ملا نيعي

 | نم لوق ناو ةنملا ىف ةطاولال نأ ملعي هنمو ٠ ىههتنا معلا ةذل ىلا نوال ضايس عمجم دنال

 ا بوةئمريغ وهو هفدص نهرثنا ذا بطرلا ؤلؤللاب اوهش مهما ىنعي هفدص نم اروثنم مهضعل لاقو

 | انادلو ناملغلا ىمسف ىهتنا نيئدؤملا ةءدخل هللا ممشْس ناملع ىا نود نادو هم

 | هلع مهام ىلع نوح اد ىا » نودلخ © ةدالولاب ءدهع برقنمه وهو د.و عمت ةمدقخلا ىف

 ٠ نرد ىلامالغ ناكشسار د تمدخمو ةيسرا.لابو ادبا نوريغتال ء ملاو ةقار طبل نم

 | نلطاو ه رادءر ارضك نات عا نوب رقموا تلرفط لاحرد هدبام ديواج دانو 0
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 ىف اوَقلا هءاشف ةنا سارت هبال هفل الاب فحضصملا َّئف بتحكم اعا و ىلا الاب مامالا

 رِدَس ىنعمو ريراوقل ةفص # اردت اهوردق و8 فقولل فل“ الا اهف دازت ىتلا لصاوفلاو

 لاكشاو ربداقم ىلع نوكت نأ اودارأو مهسفنأف اهوردق مهنأ اهل مهلع فاطملا نيبراثنلا

 برشيىلا ةين الاف لجرلاهديربام ىهتنم ناف اهوردق امسح تءاجفمهتاوهشل ةقفاوم ةنيعم |

 ةطفنم هلوَش هللا ءركذ دقف ءاقلا اضياو ريراوق تناك هلوَس هللا ءركذ دقف ءافصلا اهنم

 ةنسحلا مهلامعاب اهوردقوا اريد اهوردق هلوَعب هللا ءركذ ذقف رادقملاو لككشلا اضياو

 اوردق ىا مماع فاطيو هلوش مهباع لولدملا ام نيفئاطلل ريمضلا ىلقو اهسح ىلع تءاجف

 نراكلاذاًا وهو ناصقنالو ةدايزريغ نم معدو مهن اورتسا ردقىلعفاضملا رامضا ىلع اهءارمش

 ضيغالوامف ضيفال دهاجم لاق اك نامومذم لادتعالا ىفرط ناف هتجاح رادقم ىلع هنوكل

 ةنلاىفىا 6# ابف نوقسيو © مدخلا فك ١ ردق ىلع كاحضاا لاقو ةلقالو ةرثك ال ىا

 سك نه نوبرشي هلوقىف تسل مهل مظعت ةدايز هشو هللا سعب نيفئاطلا قسوا هللا ىتسب

 ليت زلا # الببجتز فه طلخ ردد جزتام 6# اهجارم ناك وه ارح 6# اسك # مولعملا ةغيصب
 ناكام ريغ اليبجتز اهجازم ناك امناهنم لعو ىدربلاو بصقلاك هنانو ضرالا ىف ىرسي قرع
 بيطاهي جوزمملا بارسثلاناكو ميطلا ىف لسجتزلا هشي ءامىا اليجحز ىنعملاواروفاك اهجانم

 ناك املوىناعملا نيع ىفاك ماعطلا مضهيو ناسللا وذحم هنال هبذإتستام دلو ًايرعلا:كيطغنشام

 اهغاشسص ةلوهسو قحلاىف رادحنالا ةسالس اهف سلزا مهون لس زلاب نيعلا كلت ةيمستىف |

 اهف » الجز نم لدب «# انبع #8 هلوش معولا كلذ لازا نىاناكمالاو عذللا ىضتقم 52
 قلحلا ف اهرادحما ةسالسل © اليبسلس © هعاب ءاو ةنحلا نزاخ نم ةكئالملا دنع # ىمست

 هناآل هب فصوت و كلذ اهماع قلطي مومهعل لاق امافصب تمس نيعلا ناكف اهغاسم ةلوهسو

 هبأرش ملو ثينأتااو ةيملعلل فرصلانم عنتمال الاو مساال ةنص نييسلسنا ىنعي اهل ملع
 ةلالا نمار ةياعرا ىونعم ثنو ىهو نبع مسا هنا عم فرص اما لاهو ةرشعلانم دحاو

 لييساسو لاسلسو لسلس بارش لاق سيبدردك ليالعف نزوب درفم ظفل ىئاوكلاىفلاق
 ىنعملاىف توافتلا مدعب ىا ءابلا ةدايزي مكح كلذلو هئافصو هتبوذعل قلحلاىف لوخدلا لهس

 لالسلا ىلع ءانلا تديز لقو ةدايزلا فورح نه تسل ءاللاف الاو اهمدعو اهدوجوب

 قيرط نم كراملا نبا لاقو ةوالحلاو ةسالسلا ةياغ ىلع ةلالدال ةيسامخ ةلك تراص ىتح
 تايرئش جام هللا للعج خبلا نإ لاق السس هللا هللا نم لل د هرالا

 موجهل ةدوربلا لوخدلا لاح مهالا دوصقملا نال السحنز ايئانو اروفاك الوا راربالا

 اهميعن عاونأ نه مهظوظح ءافيتسا دعبو طارصلا روبعو تاصرعلا رح نم مهلع شطعلا

 نع هولوانتام ةثنم ىلع نييعتو ءاهتشالا جيم ىتلا ةيرسشالا ىلا مهعابط لمت اهتاموعطمو
 هبجزمي ام ليبجتزلا هب جزعام ركذ رخأتىف هجولا لعلف امرمشب عبطلا ذتليو تاموعطملا

 ليجتز ةجوزمملا ةدحولا بارشىلا ليجتزلاب ريشي ةيمحنلا تاليوأتلافو كلذ روفاكلا

 ( ليجبز )
 ا للللاااأألابب2ل21 2 2 2 يبي 2 يي ب ب يي يي ؟7ت؟تْا07ا| بب؟ب؟55075ئ اي ي5ئ ت56 تت 555 2ئ265ئئ254252 25255 يي 1 252525271222 2222511 2222 2222522552225 2 2222225222 ا لا يي يي لا ل يميل ا يلا يي ا يل ميا

 جازتمالا نع ةيفاصلا ةدحولا ٍبارشىلا ليسلسلابو دي> وتلا موهفهنم ةلوقعملا همك
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 بول و

 هقرص اما و اشرواو هز الا فاالاب هيلع

 ةين ءأ هينآ لصاو تادرفملاىفاك عملا عمج ىناوالاو ةيسك او ءاسك وحن ءانا عج ةيعوا
 لعافلا ماقم ةمئاق ىهف ةيدعتلل تناك نا اهف ءابلا ريسافتلا ضعب ىف لاق ةلعفا لثم نيتزم+

 بن # ةضف نم © مهلع هماقم مئاقلا نروكم تأ هال ادا ورا ىمعا اكل يقل ادفع يامال

 ةورعالو هلنذاال سأرلا رودملا مظعلا زوكلا وهو بوك عمح #« باوك او © ةينآل

 ن الاللمعتسم وهو هنرادا ىلا لواذتلا دنع جاتحي الو عضوم لك نه هنم برشا لبسيف
 فدو هيلع مدق و مهبارش فصو كي و ميسايل و مهمادط بفصو امل برعلا دالب ىف

 مث نوفئاطلا ال هب فاطيام دوصقملا نال لوهجلا ظفلب هرك ذ.و اهب برشي ىتأا ىناوالا
 ٠ هنبكبآ ةيسرافلاب ةروراق عمح « اريراوق تناك ذا فوطي و هلومب نيقئاطلا رك ذ

 تنوكت ىا # ةضف نم ريراوق © هوحن و بارشلا هيف رقاه ةروراقلا سوماقلا ىفو

 نم اهلخاد ىفام ىرب اهضاس و ةضفلا نيلو اهفيفش و ةجاجزلا ءافص نيب ةعماج تثدحو

 نا ىنعي هيشتلا ىف ةغلاملا ىلع تناك لعاف نه لاح لوالا ريراوق و ةما ناكف اهجراخ
 ةذختم ةيجاجز ريراوق ابنا ىنملا سيلف ةضفاا نهال جاجزلا نم نوكتن اما ريراوقلا
 ىف اهنال غيلباا هيسنلا باب نم ةضف ن٠ اهنا و ريراوق اهناب اهيلع مكحلا لب ةضفلا نم

 ايندلا ىف سيل لاق هنا امممع هللا ىضر سابع نبا نع ىور امل ةضف الو احاجز تسل اهسفا
 نالو اهتذف و ايندلا ةروراقأ ةقيقحلاىف ةئبابم ةنْلا ةينآ نأ تبثف ءامسالا الا ةنإلا ىف امم

 ةفيثك ءامدلا ةسضف, و كلذ:لقال ب ةنللاىفءاموب كالهلا وا رادككتال ةميرتس: اًنئدلا ةروراق

 ىف رخ آلا امهنم دحاو لك كراش نا و كلذك سيا ةنملا ف امو اهيف ةفاطلال سهوجلا

 امتافص و اهتيفافش ىف ةروراقلاب و اهئاهو اهئاَقنو اهضايب ىف ةضفلاب تيشف فاصوالا ضعب
 ةضفلاوةروراقلا سا قالطاةحصر ىف: فاك كلذاورامهفاشو الا ةمساجل امثل ءازأ اهمر ةقيتدتا نوف
 ذخع ضرا لك قاوا و ةضف :ن. ةنملا ضرا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع و اهلع
 ةضفا وة ينارف حا كلت نو كلو تاوقخبو مالكا اذه نم دافتسي و ضرالا كلت هبرت نم

 ناامكفةنملا ةضفوه ةنْطاربراوق لص!و لل.رلا ايندلا ف ريراوقلا لصانا وهو ريراوقنمو

 ةضف ٍبلَس نأ ىلع رداق كلذدكف ةيففاص ةجاحز فيثكلا لمرلا ِبلَش نأ ىلع رداق هللا

 ىلا ةنخلا ةروراق ةيسن نا ىلع هيننتلا ةيأالا هذه رك ذ نم ضرغفلاب ةيفاص ةروراق ةذا
 نيب اذكف نيلصالا نيذه نيب ةبسنال هنا امكف لمرلا ةضالا ةيسنك اينالا ةروراق

 ةمان تناك نوك رايتخا ىف هجولا لعل مهضعيلاق خمشلا نبا ىئاوح ىف اذك نيتروراقلا

 ةيل الل مخفت هيف نوكيف هللا نيوكشب اريخ لوالا ريراوق و ةصقان اهلمج ناكما عم
 نييتلاو حاضيالا ليس ىلع لوالا ن لدب ىناثلا ريراوق.و ىلاعت هللا ةردت رثا اهنوكب

 اثرقواضيا ىلنلا ريراوق نيو, ”ىرقو باوك ال ةفص ةلجلاو ةضف نم ةقولخم 'ريزاوق ىا
 اوفقو مهلك و ىرزحلا نبا لاق رراوق ىه ىلع عفرلاب ةقراثلاب غوش نيم ذلرط

 فدحصم ىف مقو هنآل هفرص نم
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 نم الح نوكي ر ردقم, قلعت نأ دعب الو شرف ىلع نيئكتم هلوةك كئارالا ىلع
 نوكف كبارالا ىلع نيرقتم اهريغوا دئاسولا ىلع ايف نيئكتم ىا نيئثكتم ريمض
 م ةدور الو ةرارح ىا #« اريرهمز الو اسمش اهف نوربال 9 داعالا ىنممي ءاكتالا

 مجعلا ضرا ىلع ضرا ىلع ةدوربلاو برعلا ضرا ىلع ةلاف ةرارحلا نال اينالا ىف نورب
 ىنعي ذؤم دراب.الو راحال لدتعه ءاوه مهلع رمي ىا ريمضلانم ةيناث لاح وهو مورلاو
 ةنالارعلا ولا راو دال د نا راو تملا اذه نع ةيانك خلا نورال هلوق نا

 ملا رقلاناف دربالو هيفرحال لدتعم ىا رقالو هففرحال جسحس ةنإلا راكع تدخلا قو

 وقد نك ةحلاقفءابلر أ تاذلا اتككتكسما "لاق هلا مالسلا هيلع ىلا نع ربخلا ىفو دربلا

 نودجمت ام دشأف فيصلاىف سفنو ءاتشاا ىف سفن نيسفنب مال لك ىف اهل نذاف ىنفنف اضعب

 سابع نبا نع ىورو اهرح نم رخلا نس نودحتام تش منهج ريرههز نه دربلا نم

 تقرشأدق و سمشلا ءوض“ أوض اوأرذا ةنملا ىف ةنملا لها انيق لاق هلا امهنع هللا ىضر

 اريرهمزالو اسمش اهف نوررال لج و نع انبر لاق ناوضر اب ةنلا لها لوقيف هل نانجلا
 امهنعهللا ىذر ىلع و ةمطاف هذه نكلو رق الو سمشب هذه تسبل ناوضر مهل لوقف

 ناسنالاىلع ىنأ له ىلاعت هللال زنا امهفو امهكحض رون نه نانإلا تقرشا اكحض اكحض
 سمش تاذلا ةنج ىف نوربال ىناشاقلا لاق اروكشم مكس ناك و هلوق ىلارهدلا نم نيح

 فوقولا ناف ناوك الا عم فوقولا ةدورب ريرهمز الو نامرملا عم اهلا قوشاا ةرارح

 رح لاصولا ةئج ىف نوربال ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو رصاع لقث و رساق درب نوكلا عم

 دهاشملا نه ةدهاشملا ةوطس نال دووثلا ةذل دجمال ثيحم دهاشملل ىنفملا ةدهاشملا سمش

 مالسلا هيلع ىنلا راشأ ىنعملا اذه ىلا و دوبعملا بوبحلا نم دوهشلا ةذإ دجم الف ةيلكلاب

 عمل ةيئاو الك زاتسالاو كادلال اذا ل يازكل تدشا كا ةذ "قارا مهللا هلاعد ىف
 | اهلالظو خضلا ضيقن رسكلاب لظ عمج لالظلاو اهلثم لاح اهلبتام ىلع فطع ب اهلالظ

 ةنطاىلا ريمطلاو كمسلا بسحم وا بالا بسحم اما برقلا ىنعم وندلا نم ةيناد لعاف

 ىقح مهناو> نه راربالا نم تبرق ةنحلا ىف راجشالا لالظ نا هانعم و اهراجشا وا

 ناس هيفف اهنم مهاظتل ةيذؤ» اهف لمشتال' نك ناو مهيلع ةلظملا ةلزنع راجشالا تراص

 « الاذن اهفوطق تالذ و 9 ةحارال ايندلا ىف لظلا ناف مهتءار لاكو مهميعت ةدايزل

 للسقلاو ريخستلا ماع عحاعضملاو دعاقلاو مئاقلل اهذخا لبسو اهيلوانتلل اهرام ترس ىا

 ةللدم مهيلع اهلالظ ودي ىا ةياد نم نا ةلجلاو ةيوعصلا دض وهو مك لذلا ند

 فاطقعمج وهو اهفوطق ةللذم و اهلالظ مهيلع ةيئاد ىا ةيناد ىلع ةفوطعموا اهفوطق مهل

 عطش و فاش هنال افطق دوقنملا ىمسو هتعطق بنعلا تفطقو دوقنعلا ىندع فاقلا رسكب

 مزال اهالك ةفاطالاو فاوطلاو راد ىنعم فاط ن٠ ردي © فاطي و 8# كاردالا تقو

 ©« مهيلع © ةينااب ىث ءايلا نم انه ةيدعتلا بءاج اماو ٠ نكدسكب ى زبج درك ةيسرافلاب

 ( ىا)

 ا



 نانالا ةروس يم مخ تح ه ا.
 نم هللا مكمعطا ىتومءطا ةبقعلا مون ىدلاودمشتسا نيرجاهملا دالوا نم متي دمع ته

 ا تفكو درك همطاقارف ىور دينش مينا نخس نوح هنِع هللا ىضر ىلعت رضح .٠ ةنطادتاوم

 هب ىلايع ىلع للار واو © ىلابأ الو هيطعأال ىلا ف
 « لاتقلافلتش مهرفصا « ىلابشأومهواءابج اوسما ©

 ركيد دنتفخ هاسرك دوخو دنداد ميت هلحدوا سيرد هكماعط نانحمه ىنعي هورخ اف

 اوسما املف ٠ تخيب نانو درك درا ارتا اهنع هللاوضر همطاف دون هدنام هكعاص قارب

 نيرا ةاوشلا تكن (كحا مكيلع مالسلا لاقف ريسا مهبلع فقو مه.ديا نيب ماعطلا اوعضو و

 بازج و ديداد ريساب ماعط نأ ٠ ةنلا دن اوه نم هللا مكمعطأ قومعطا ىراسالا نم

 نسحلا ديب ىلع ذخا عبارلا مويلا ىف اوحبصأ املف ٠ تشذكب نازي زور هسو دنديشحت
 خارفلاك نوشعترب مهو مهرصبأ املف مالسلاهيلع دلل ةلغ اولقأف مهنع هللاىضر نيسحلاو

 ىأرف مهعم قلطناف ماتو مكب ىرأام ىتءوسيام دغأام مالسلا هيلع لاق عوبجلا ةدش نم
 هيلع ليريج لزتف كذ هءاسف اهانيع تراذ و اهطس اهرهظ قصتلا دق اهارحم ىف ةمطاف

 ظ نوكينأ اذه نم مزاي الو ةروسلا ءأرقاف كتيب لعأ ىف هللا كأنه دحعاب ذخ لاقو مالسلا

 لخدبف بسلا صوصخمال ظفللا مومعبةربعلا نال طقفاتدنلا لع رازت الا. نمر اهازرملا
 ةروهشم اها الا ىوارلا ف.يهضتب ةصقلا تفعض دقو لمعلاىف كارتشالا بسحم مهريغ هيف

 جوريال لعتفم ثيدح اذه هللا هحر ىذمرتلا مكحلا لاق بتكل'ىف ةروفسم ءاملعلا نيب

 ةحص مث هعضو ىف كشال لاق و تاعوضوملا ىف ىزوجلا نا ءاور و لعاج قمحا ىلعالا

 دحا ةءقو دعب ناك ايلع ةمطاف هللا لور حاكنا نال ةيندم ةي الا نوك ىضت# ةياورلا

 ىف ىرانفلا ىلوملا لاق ىلاعت هللا مهحتاس اولاق اذكه ةيكم ةرو_سلا نا روهلا لاق دقو

 ةلزانلا رولان م ناسفالا ىلع ىنأ له نا رابكلا ءاملعلا نه عمح نع القن ةحتافلا ريسفت
 اروفكواام ١ مهم عطت الو ىهو ةدحاو ةيآ الا ةيئدم ةداتتو دهاحم لاق اذكو ةئيدملا ىف

 ىلا كبر مكحل ريصاف هلوقالا ةيندم ىدرواملاو ةمركع و نسحلا لاق اذك و ةيكم اهناف

 ّضصالاو لاتقلا ةيآ دعي ةئيدملا,ىف ناك اها ريسالاب نا كلذ: لعبد و. يما ةنافارخاالا
 ةنكم' ةزاودنيلا ةئاءاهنإ تلق تنكخ#نافأ ةسانملا تايراألا» ىلا وهيك اراب ارتأت :كيسفة اولا

 تأ الا نع ةيفامككا 1: عزو ارم دع ىف ةمدملا كارز الاكناب نعي تدم دا كيدز اة بتكونإاو
 نيئكتم ظملعا هللاو ةصقلا ةى ىف كشنال نحنو ةيكمال ةيندم ىمست نأ ىهاظلاف ةيكملا
 نم لاح نيئكتم هلوق ٠ هتسارا ىاه رب # كنارالا ىلع © ةنللا ىف ىا 4# اهف

 اهريغناكف لاوحالا هفرا اهنال لاخلا كلّ ةازاجلا ديق ىزح اهف لماعلاو مجءازج ىف مه

 توقايلا و ردلا نم ةنحلا ىف نوكت لاجحلاىف رورسلا ىه كئارالاو ءازجلا ىف لخدال
 ةيككزا نناوكس ال ور ةتلمت ب ةلكرا عمح هارجلا ناولأ و ةضفلاو بهذلا نابض ةنوضوه

 روتسلاوب ايش اين, نص تدب ىهو سورءلا لا# ةدحاو كيردتلاب هو ةلخ ىف نوكت ىت>
 1“ 2 ا ب ةنييبك "مع



 م ىلع .مهربص بداسل 0 ةيرد همام 0 اوريص ع 0 ضوعلاو رجالا قرط مم

 <©# ١ #> نورسعلاو عسان ءزجلا

 ريصلا ) ثيدحلاىفو لاومالا راثاو تامرحلا يانتحايف رسفنلا ىوه ةرجاهمو تاماطلا

 بئاضملا ىلعو .مراحلا بانتجا ىلعو ضنا رفلا ءادا ىلعو ىلوالا ةمدصلا ىلع ربصلا ةعبرا
 هنوسبلي # اررحو  اًواشام هنم نواكأب اناتسب ىا مهازخل نان لومفم « ةنج

 ةلمتشملاةداعسلاراد سبا ةنجلاب دارحلاف ٠ دنشوس تشم مسزبا ةماجو ةيسرافلابو هبنونزتيو

 ناتسلالب ةنجلا ركذ دعب ريرحلا رك ذىلا جيتحا املالاو تاماركلاو اياطعلا عيمج ىلع

 عوج ىلع ربصلاو ماعطالاةلباقمىف ناتبلانا مث سبلملا ركذ نع ىنغيال اهركذف انركذ [و

 نبانعو ىرعلاو عوجلا ىلا ىدؤي لاومالا راثيا نال ىرعلا ىلع ربصلا ةلباقمىف ريرلاو
 مالسلاهيلع ىنلا اهداعف اضرم امهنع هللاوضر نيسحلاو نسحلا نا امهنع هللاوضر سانع

 ديمارب فك رذب نك ١ ىنمي ارد كيدلو لع ترذنول.هع هلاىضر, قلما اولآقم همم سان

 هقاىضر امهل ةيراج ةضفو ةمطافو ىلع رذتف ٠ دشاب باوص ركم نادنزرف ىافشو تنفاع

 اوماصف ايفشفهل اركشو هناضرمل ايلطو هتلاىلا ابرقت مايا ةئالث اوعودينا امهمامم اًمربنا مهنع

 نم عوصا ةئالث ىدوهلا ىربيخلا نوعمش نم ىلع ضرقتساف هيلع نورطش ”ىُد مهعمامو
 فلتخال,ىذلا هرابعم ىدوادلالاق ثلثو لطر دمهلك دادما ةعبرا وهو عاص عمج وهو ريمش

 دجوب ناكم لك سلذا اهريغ.ءالو نينكلا مظعب سيل ىذلا لجرلا ىكب تانقح عبرا

 كيوج نازا ارهز ةمطاف ىنعي اعاص اهنع هللاوضر ةمطاف تنحطف مالسلاهلع ىنلا عاص هيف

 ةزمخلا ىنعع صرق عمج مهددع ىلع صارقا ةسمخ تزيخو ٠ درك" دول تسد 1-5 عاص

 لهاا مكيلع مالسلا لاف لئاس مبملع فقوف هب اورطفيل راطفالا تقو مدبا نيب اوعضوف

 ىنميمورت اف ةنملا ديا و٠ند هلامكمعطا ىنومعطا نيملسملا نيك اسم نم نيكسم دمحم تيب

 يدرك تقفاوم تب لها را زداد نيكسم ناد دوخ بدصت 4:ع هللاىوضر ىلع ترضع

 تفر درك همطاف ارف ىور ديسر ىلع عمسل شاورد نخس ىوعي ا

 ٠  نيعجحا سالا ريخ تناي ٠  نيقلاو دجلا تان مطاق 1

 ٠  نينح هل ٍنابلاب ماقد .٠ نيكسملا نئابلا نيرئاما ٠.

 . 95 دحاامئاس /انلا/ اوكسياسيو ملا نيكتتليو اطاىلا قكمتتاب م

 ثتقكو داد باوج اروا اهنع قاىضر همطاف

 ء  هعارضالو مول نم ىنام ٠ ةعاط عمسم# نياك ماد <

 . هعاملاو رايخالاب قأ .٠ هعاجباذتسشااًداوجرا .٠

 هعافشىلو دلخلا لخدأو

 / اونايو ٠ 9 0-1 ديداد شوردب هل ديدوب هداهم نشب ماعط ك1

 كل ناذاو درك دراوج نكيلت, طاضر ا غ هللا وضر همطاف ه اهانص اوحبصاو ءاملاالا اوقوذي ْ
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 ناسنالا دو < 007 2#

 مالسلاهيلع لاقو ادحا هير ةدابعب كرشيالو اخلاص المح لمعياف هير ءاقل وجرب ناك نف

 هتك ئزيع ى قا لرش الثغ ل غنم ةلرشلاَن ع ءاكرشلا ىقاانأ الاحتقان ةناكحش

 كلذديرب فيكف ريغلا ىلعهلقحالف هللاعم ىهاما صلخلا ديعلا ةلءاعمنا لصاحلاو هكرشو
 بحيف سفالا ظحو ريغلا ةظحالم مارح هوحتو ماعطالا ناف ةحبصنلا دارأ نا حصن هفو
 منملا ظحمو ءايرلاب بوش ريغ نه هللادجول اصلاخ نوكينا

 راكب ىثاب ديز ةناخرد وح ٠ رادم ترجا مشج رسب ىا ورمجز

 هنم ةمدقتم لاح انبر نْف فاح لوعفم وهو موب ٍباذع ىا # اموب انيرنم فاخانا »

 هنال هتيدعتىف لصالا وهام ىلع فرحلا ةطساوب اننر هلوق هلوعفهوا هلدفص ناكل رخأولو
 فاختر يدقتبوا هسف: ةيدعتلا ىلع ءانيريدقت نودب هلحنم الدب امون نوكيف هنم فاخ لاه
 هكىزور ىنعي ٠ هوجولا هفف سيعتىنعملاو هنامز ىلا لعفلا دانسا لبق نم  اسوبع 8 رخآ

 نيب نم لسي تح ذئءون سعي رفاكلانا ىوراك ٠ لاوها تدشزا ددرك شرتورد اجور
 ددالاه يشي اسوبع 0 ا قيضنم هجولا وطق سوبعلاو نارطقلا لثم قرىعهينع

 لكل ةدحلاو فلاب رريضأا لاصيا ىلع مادقالاو ةوطسلاى ا ةوارضلاو ةدشلاىف سوبعلا

 سوبعلا ديدش و اربرط# وح سايعلاك دسالا سوبعلا ناق هييشتلا ىف ةغلاملانه وهف هآرنم
 فاختانا هلوقف مكتاموم ةدارالال ءرش كلذ انبر انه نا ءاجر لعفنام مكب لعفن كلذإف
 ةدش نم ضبةنم ىا ريرطق هجو لاَش مهءاعطال ليلعتلا ضرعمىفإلا مكمعطن امانه لديإلا

 ىرصب ندح مامازاو ٠ هينبع نيب عمجم ىذلا سويعلا ريرطمقلا فاشكلا فو سورعلا
 هما دقت اورو ل فاما ننلا عز فدع ناد همز ركل

 كلذرش هللا مهاق وف 2 دوخ مسازا تا توا تماقزور مسا تسا تذخسهح ىنعي

 ا حدو ىدزا ارااغيا ىلاعت ىادخ تكلل رك ىنعل «٠ هم مهظفحمو مهفوخ بدسإ 0 مولا

 | لاقحيحصلا ثيدحلاىفو نينثاىلا ىدعتملا قول ناث لوعفم رشف ٠ زورنا باذعو لوهو
 أ هللا وف رحلاىف هفصتوربلا ىف ءفصلاو رذا مث هوق رح تاماذا هيهال طق 3 لمءيل لحر

 مهصصاام اولعف لجرلا تام اماف نيملاعلا نه ادحا هيذعيال اب مع هنبذعيا هيلع هللاردق نُل

 كتيشخ نم لاق اذه تلءفمل لاق مث هيفام عمجف رحبلا سمأو هيفام عمجف ربلا هللا ىمأف

 ةردقلا نم لادلا فيفخت هللاردق نأل هلوقو هتيش+ ببسب ىا هلهللا رفغف ملعا تناو براي

 قحتلي روك ذملاهجولا ىلع ءانفلابهنا نيكسملانظ همسج باذعب ثعبلامو» هنردق تقاعت نعل ىا

 عج ىلع لوم رحبلاوربا!نم هدامر عمجف رفكل اهن» مزليالف لاحلاب قلعتسال هللاةردقو لاح
 اعيمح د سحلاو حورالهف لاٌوسا اناف خزربلا لاح ىلع لمح نأ زوجي وةمايقلا موب ةيلصالا هنا زجا

 راجفلا سوبع لدب مهاطعا ىا « ارورسو ةرضن مهاقلو 8 قحلا بهذملا وهام ىلع

 لدردحرفو ىداشىنعي بولقلاىف ارورسو ىبوربوخو زان ىنعي هوجولاىف ةرضن. مهزحو

 دحاو لكى طعا 4 مهازجو ف ارورسو ةرضن مهاقلو ىلاعت لاق هب هتلبقتسا اذا اذك هتبقل
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 ةليحالوارصن هسنفنل كلمبال اذوخَأَم ازيا و ئيمملاو.كلذبادود شم نكي مل ناو ديقم ةوخأم

 هيلا نسحا لوةيف نيماسملاض عب ىلا هعفديف ريسالاب ىبويناك ماللاهيلع هناف ناكريسا ىا
 ةءاط دنع تابجا ولا نودامب مالسلالارادوف ه.|ا ناسحالاو رفاكلا ريسالا مامطلا بج هنال

 قانتأل ا(لاسبو !(ًلمطلاناف-قافوتلناوإ ءادقولا نموا .لعق نط نقف :هنأو ةمامالا رت تا ىلا ءالشلا

 نسحال اذلو رخآ هجوب بقاءيزاهجوب بقوع اذا بجالو ىرخا لاحىف ماعضالا بوجو
 ةماواادبع كولمملاهبف لخ ديفانمؤم اريسا ىتعملاوا لتقلاريغ هن لعش نا صاصقلا همزلي نميف

 هدرك سبح نيملسم قوق>زا قحرد هكرقف خا زا نوحبسم ىنعي ٠ نوحسملا اذكو |
 ىلانسحأف كريسا كغ لاف اريسأ ميرغلا لسوهيلع هللا لص هللا لوسر ىمسدقو ٠ دنشاب
 ا رظنأ نم ) ثيدحلا فو ناس-الا لك وهو الكوا اضعب هنع عضولاو لاهمالاب ىا كريسأ

 ظ هيلا باح ةلمخ كا ( هلظالا لظال موب هشيعلظ تحب هللا هلظا هلعضووأ ارسسعم
 ١ ىباوع نماف ءاسنلاىف هللا اونا مالسلاهيلع لاقامل جاوزالاديىف ءارسالا نم ةجوزلا لبقو

 نااشاقلالاقو نرصتني الف نمااظي نهنال ءاسنلا ىلا وعلا سوماقلاىفو ريسالا ىناعلاو دنع

 | ماعط نوعمطتو ةيمحنلا تالبوأتلا و سفنلا تافص دو.قو ةعبطلا ركأق سورحلا ريسالا

 | هتلذو حورلامكح تحت .دايتتا برقارسلا نيكسم مهل ةبونحلا ةيهلالا مكحلاو فراعملا

 نيديقملا حراوجلاوءاضعالا ريسأو حورلا هيأ نم هناكمو ءدهعدعبل بلقلا مترو هنزع تح
 0 عامل نيازج # ّللاهج ول كمعطناكا 2 نتن ةّمرطلاراثآ لامحو ةعيرشلا ءاكح دوش

 نم لاخلا عقومىف وه لوق ةدارا ىلع ٠ ادخ ىاضر ىارب اهماعط ىا ارامث ماروخبم

 ةقدصلل لطملا نملا مهوتل ةحازا لاقملا ناسلب والاا ناسلب كلذ نيلئاقىا نومعطي لعاف

 رجالل ةصقنملا ةأفاكملا عقوناو |

 هدم دوخْنا ىهد تنع هجناو . هنم تنمو هدىم يصد هحره

 اهو انا كا [ظظاودل قو ولا يفك !نلؤوب ناسيا اوك فولط تنع

 االول غنز نا دولا دل لفن وك حملا لاساعملا «ةديسلاب (كلجحز غن اكاإج> نصت لشز ةقلدأللا/ ثرعو
 ةحراجلا هجولاو هللادنع الاخ اهل ةقدصلا باون" ىت.ل هلثع مهل تعد مهءاطد ركذ اذاف

 مولعم ىضرلا نال ىضرلا نع زا هجولا مهضعبلاقو ءاضعالا فرشا هنوكل تاذلا نع هبربع

 نيب قرفلاو سفنلاو لاملاب كلذ ىلع # ءازج مكنم ديرنال 89 طخي_لا اذكو هجولاىف

 ظ دةعريغود قع نعناك اهف لاقيف ا زحلا اماو عفانلاىفالا لاقبالو دقءلا ىر ىرمامودقع

١ 

 «اروكشالو» اهؤفك ىه ةمعنب ةمعل ةلباقم ىهو ةأفاكملا ةازاحلاو راضلاو عفانلا ىف لاش

 امل ديك أت ريرمم ةلخطاو لوخدلا نزو ىلع: رددصم وهو ءاعدو احدمو ناسللاب اركشىا
 ضاوعالاو ضارعالاب باجتحالا مدعل ءاننو ةأفاكم مكتم ديرئال ىلاشاقلا لاق اهلبق
 ةرخ الاب ادع ْنع ازوكشال زايندلا ىف ليما رك ذلاب زج مكتم ديرنالةيمحنل اتالبوأتلا ىقو

 ىلاعت 'لاقاك هسفن ظحل نوكي لب هللادجول نوكيال ةرخ الا ناوثأ لماعلا هلمعي لمع لك ذا
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 ناسنالا ةروس ه©ا 6 55 ٠
 ا حب د دع

 نم رفنتسا ةلزمع راط نم غلب وهو رثمنا رحفلا راطتسا و رشتاملا عطاسلا ربطتسملا

 تالق ىح راشثتنالا ةياغ ةرشتملا اهدنادش و ةمانقلا لاوها ىلع مثلا قلطا و رف

 لزنت نم ىلا ةيسنااب ةرض٠ اهنوكل باوص و ةمكح نيع اهنا عم ضرالاو تاومسلا

 ةرانس او وذا«ةفاقلا .ماويل نافيا ارظت شم ا ءريخ نوكتالا.نا كلذ" نم, عزا الو# هيلع
 ةحاعلل ةزسالآلاو:ةماعالدياادكشلا واالزلللار "با ا محار لبم#لاقلاو: ةواتلضا روما" ةل د نأ لكك
 هلوقو تاجا ولا عيب مهناينا و مهلامعال نايب للا نوفوب نا مث ةصااخال ةصاخ ةمالملاو

 ريشي نيفراعلا ضعب لاق راربالاب هللا مهامس نيرمالا نيذه عرمجمب و تادنلاب متت امنا

 فائصاو تاضايرلا عاونا مهسفنا ىلع اوبجوا ثيح هيلطوقحلا قيرطىف كولسلا .بابوا ىلا

 اودسو داك الا نشطعلاب اوقرحا و داسجالا ع وجلب اوكلهاو داقرلا اوكرتو تادهاجما

 اومتخ و قيقحلا بوبحلا ريغ ةيؤر نع مهراصبا اومعأو رابغالا مالك عامسا نم ناذالا
 طخسلاو رهقلا ةف ىلح مون نم مهسفا اوفوخ ىلزالا بولطملا ريغ ةبحم نع بولقلا ىلع
 امماّللا ميصلخ ىتح اودهتجاف رشلا غلابم ةيان وهو بلقلا ىلع ةملظلا تائيهلا ءالبتساب ٍْ

 بح ىلع نينثاك ىا 46 هبح ىلع ماعطلا نومعطيو # نم الا همرح ىف مهلخدأو اوفاخ
 ماعطالا بح ىلع وأ نوبحن امم اوقفت ىت> ربلا اولانث نل هوحن و هيلا ةجاحلاو ماعطلا

 ىوقتلل ب رقاوه اولدعا ىلاعت هلوق ىف اك ىلعفلا ردص» ىلا ريمضلاف سفنلا بيطب نونعطف

 هلوق نم ىتأيس ال بسنالا وهو ىلاعت هيح ىلع انئاك اماعطا وا هللا بح ىلع نينئاك وا
 | لكن نيبو للمبح ىلع ىا كورتم لعافلاو لوعفملا ىلا فاضم ردصلاف هللا هجول
 قلطيدقو بارشلا فالخ ماعطلاو ماعطالا هللا بح ىلع ىا كورتم لوعفملاو لعافلا ىلا

 داكن "نرد ماشا وارلا رعنوا ارك انفو دولا ممط نال اًضيا بارشلا ىلع

 ةراشالا هيلا و هللا يمال ةعاطلا نبرما ىف ةروصحم تاماطلا عهاجم نا لعاو ٠ مومعلا

 ناف مامطلا نومعطي و هلوَس ةراثالا هيلا و هللا قلخ ىلع ةتفشلاو رذلاب نوفوب هلو

 هجوئأب مهعم ةاساوملا و نيجاتحلا ىلا ناسحالا نع ةيانكام“ط ريغلا لعج وهو ماعطلا
 ناسحالا عاونا فرشا ناكامل ماطلاب ناسحالا نا الا هنيعب ماعطلاب كلذ نكي مل ناو ناك

 لها ضعب لاق و خيشلا نبا ىئاوح ىف مك عونلا اذه مماب ناسحالا سفنج نع ربع
 حشلا نع اصوصخ لئاذرلا نع مهسفنا نوكزي و ةيلاملا عفاملا نع نودرجت ىلا ةفرعملا

 لاح ىف ريغلا ةلخ دسو راثبالا ةليصطفب نوفصتيف بجحلا فثك | لاما ةبحم نوكل
 عئا رسشلاو مكحلا نم ىناحورلا ماعطلا نومعطبف لهجلا ةليذر نع مهسفنا نوكز/وامهجايتحا

 بسكلا نع ازجاع هل 'ىثال اريقف « انيكسم  هلوق نه رك ذ نم هللا بح ىلع
 ندبلا بارت ىلا نوكسلا مئادلا نيكسملا ىناشاقلا لاق و « هيام ىب شيورد ةيسرافلاب و

 لكل ليق مث كلذب ريسالا ىمس دقلاب دشلا رسالا © اريساو © هلبأال الفط « اهتيو »
 00000 ل ال 19 1 ل ب تي
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 ' انبات 7 ريحفت 01 كلذ نوهركي ل م الو اهلاحب | مقتملاو ىلتبملاو

 قيليام سي لف : ةرح الا ف يعم تفاتخاف ا املازتا ةياعشلا وس لاق

 ةيناسفن اما ساكلا نا مث كلذ ريغ و ءافولا نوع و ريصلا نويع و ءاحلا نويعك هلاح

 دبعلا لراثس اذا ) ثيدحلا ىفو مارح ىهو ايندلا ىف قسفلا لهال نوكتام ىهو ةيناطيش

 ىنأ افا الاوت نوباتاوهسمال قلقا قعايدش اال ادا نامالا هدشان را س'اك
 نم صق و هيلع هللا بان بان ذاف احاب- < جميرا ميلا 'هرقفإل» هرم" ناغزلا/رغ اهعرش وأ

 ةرخ "لارا نينمٌؤملل نارك هو ةيامحر ةيناممج اماو ( ادبأ هبلا دوعيال * ىش هلقع

 | قوشلاو ةبحلا لهال نوكتام ىهو ةِيلابر ةيناحور اما. و باهولا هللا 5 ةيعيرو نا

 هرس ,رسدق نبدلا لالج ايالوم لاق حادقالا ذلأ ىهو نيرادلاىف

 ٠ قاتشمو نائمظن ىلا ايقاساي الأ ٠ ارقاذدق ,وقلازاف ركس الو اس اكردا ٠

 ٠ انيفكيقشعلا ناف اهفامو ايندلاذخ ٠ ىاوساو نادلب و تانج قشعلاىف ال ٠

 ليقف ةيلاعلا ةيارلا كيت اولانب نح نولعش اذام لبق هنءاك فانئتسا « رذنلاب نوفوب د

 موصلار ةاك زلاو ةالصلا نم ,هلع هللا هبجوا اب فيكف مهسغا ىلع هويجوا ام نوفوب

 نايتالاوه ىشاو ءاشالاو تابجاولا ءادا ىلع رفوتلاب مهفصو ىف ةغاابم وهف اهريغو جحلاو
 نم اذ: ىلع َّلل لو نأب هلل اهظعت هسفن ىلع حابملا لعفلا باجما رذنلاو ايفاو امانه
 اب كلذ قلع اذا امن اوفلتخاو اذك ىلعف ىئاف دروا ىشيرم ىنش ناو اهريغ و ةقدصلا
 نيعلاك + نع .رمانلا ىفف اذك ىلعف رادلا نالف لخد نا لاق اذا اكربلا هوجو نم سبل

 | اذاورذ وهف دايعلا نم ناكاذا هنا الا دعولاك رذنلا ليق رودنلا باب نم هلعج 0 مومو

 نم ) كيدحلا ىفو ةعاطلا ىفالا حصب الو ةعورشم ةبرق رذنلاو دعو وهف هللا نه ناك

 ورعم زب نوره لاق( هصعي الف هللا ىصني نأ رذب نءو هعطيلق هللا عبط َّل د 2

 نا ىلا هب تيهذف ركسم عم أ ءاود برشا نا قالطلاب ىلع فلح ىبأ نا لاقف ىتف

 | ا ءايطالا عمح اذا و مارت ركسم لك مالسلا هيلع لاق لاق و هل صخر ملف هللا

 اه. ىوادتن و, اهمرساي د نكي م: ١3و رخآ ءاود هل ناك اذا اهرسشيال رمخلا ىف ضيرملا ءافش

 نوكي نا ىنبذي هدبع ىلع هللا بج وا امب مامهالا نا مب لوق ىف ١ دبعلا هح وا لآ
 ىدؤير ذاف هيلع هللا هبجوا ا نواهسي هناف كلذ [سكع :ىلع اوه نإ سائلا قف دمع او

 | نم الا ريل , ءافولا ىلا عراب تاقاضملا ضعب ىف ايش رذن اذا و الثم ةجاولا ةالصلا

 موب ةحيدص هلل نيب و مهْسس ناك ىذلا دهعلاب نوفون راربالا ىا ىناشاقلا لاق و لهجلا
 | مهتادادءتسسا نم اكم ىفاه اوزربا بابسالاو تال الاب نكملا اودجو اذا مهاب لزالا

 | ةيكزللاب لعفلا ىلا اهوجرخا و لئاضفلا و مولعلاو فراعملا و قئاقحلا نم ممترطف بويغو
 هبا ذعو هندشو هلو» تا 000 ث ناك وه ةمايقلا مون. ىا #« اموب نوفاخم و © ةيفصتلاو |

 سك همم ىفعي ٠ غلابملا ىصقا فلاب راشتنالا ةياغ راطقالا ىف ! رشتنم ايشاف 4 اريطتسم و |
0-5 

 (همم )
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 ناسنالا ةروس دقن مو كه
 0 وامل هم قالا و1 1 كل

 | اما ا يضرك تعلو وهو ا تافه نسال ةداج ا عكونلا

 0 م لدي دنع وسام نتن ةطوز ووري ةنالا ىف نيع و ديمصتاب ضب

 يس ىفو ةئيهلاىف اهم اهبشت ءاملا عبنمل لاَ و ةيراخلا نيعلاو ٠ تسيا همشج روفاك
 را مّوملا نم رزيق قلتم فالس لس اةدعم نهتم ذا كاع اتوا ءاملا

 ملكتلا ةياثك ىلا ةفاضالاك بلاغلاىف نمؤملاب ةصتخم مظعالا همسا ىلا ركتلا ةفاضا

 ا نوبرشي ىا هلدبعب سيل هن عيه اا لب هيخ فلفو تح مهتياعرا ىدابع اب هلوقك |

 اهتقلحبو ءابتإكهوغ ةلانك نك ارحشلابء املا كيبأرع لزرع وية تزعل ا رككلا را
 جوز ربع افرص روفاكلا ٍبارش نوبرشي هايوقالا نيبرقملا نا ىلا ةراشا هيف اذه ىلعو

 هرياغلو ضع) بائم اهضعب بون لماوعلا فورح ناف نم ىنءء ءايلاف ابنه برشي مهالتلاو |

 هللا همحر يل د رمل يب ه انلزنل ىا ءاملا ه. انلزناف ىلاعت هلوق

 تادّرفملا فو: نمار تآ ةرحفتلاو ريحفتلا # اريحشت امورجش 4» بولقلا توق ىف

 رحفتف هترحف و رحفنا: هترحف لاش ركسلا نانالا رحفك اعساو اتش ىثلا قش رحفاا

 ءارجا ةرثكلا ديدشتلا ذا ليعفتلا ءانب هديفب اك مهلزانم نم اًؤاش ثيح اهنور ىندملاو

 راحشالاك ةنألا لهال ةداقنم راهنالا نال عافدنا :و ةوش ايرج ىرحم لل مييلع عنوال د

 انيملا ىرخا ةفص ةلخاو ةلوهنلا:ىنعم :نمضتملا لعفال دك اوما ردم اريحفتف .اهزيغاو
 مسالا ضيف نيصوص#لا نه صلخملا هللا دابع ىلا راربالاب ريشي ةيمحتلا تالي رالا ىو

 روهط ةنحملا سأ كب طسابلا همساب مهل ىلحتملا ممر مهاقس نيذلا ءاسالل لماشتا مظعالا

 محرارسا و مهحاورأ راجنا ىف ىراخلا رحاملا نيقيلا درب روثاكب ج وزمملا قشعلا بارش

 نذلا ءهيئلقلا رازبالا نا ىناشاقلا لاق و ةمعتلا لومش و ةمحرثا طرف نم موواق و

 لب اهعم نينقاو ربع تافصلا بححم اوحت>ا و لاعفالاو قائلا باَكَح هن ءكاوزر

 نوبرشي كواسلا ىف نوطسوتملا مهو تافصلا ملاع ىف ءاقبلا عم تاذلا نيع ىلا ,نيهج-وتم

 يهو تاذلا ةمح ةذل ن ه ينم مهارش ىف ناك لب افرصال تافدلا نسح ةيحم ساك نه

 ةرارح قّرخلا باقلا عرف و ةيرولا ضاس و نيقيلا درب ةملاا ةديفملا ةيروفاكلا نيعلا

 برشي نيع روفاكلاو ضايبلاو مم رفتلاو ديربالا ةيصاخ روفاكلل ناذ هتبوقت و قوشلا
 تاذلانيعب مهتبحت صوصخلا ةيئاذلا ةدحولا لها نم هتصاخ مه نذلا هللا دادع ةفرص اهن
 ةدشلاو ءالبلاو ةمعنلاو فنءلاو قفرلاو تفاءالاو رهقلا نيب نوقرشال تافسعلا نود

 ةمحزلاو ةمحرلاو ءآرضلاو ءامعتلاف مهناذل:رمتدت.و دادضالا عم مهن رقتست لب ءاخرلاو |

 ش مهدنسا لاق امك

 ها اتنإما ور دكت كد هنارقم هوب )انامل هللا فالق ضوق) ةلد قااوطسلا
 مدح افلتا ءاض" ناو قادخازتءاف نوب ١ يراد ولك ترم «قوطلا) حلا تلوح راف

 راهقلا ىلحت دنع مهتبحم قت مل محرلاو تفيلعالاو ملا نوبحم اوناك املف راربالا اماو |
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22جججججهُييب بت
 د-

 نوديش ام # الالغاو 9 وحن و ديدح ةع فإنا كتلاببو وعلاج وب كاحشإ حتفلاب

دقو بيذعتلل ةبفرلا هب قوطتام وهو مضلاب لغعجج رارفلا نم افوخال ابنذعت و ةناها
 ىف قبس 

 . ديزوميهتسو رب نارد هكهتخورف | ىشتا و ىنعي نوقرحب اهم اراب # اريع-و ه الصفم ةقاحلا

 لالغالاب اوديق, نأب نورقحم و قحال مهدايقنا مدعل لسالسااب منهج ىلا نورجح اما و

 ةيهاظلا تاقلتلا لسالس قاخلاب نيلوغ_ثملا قملا نع نيب وححملل دعا ىلاءت هللا نا ىلا

 درطلار دعيلا مهج راو افا و اهلا ةبغرلاب ةنطابلا قثا وعلا لالغا و ابلط و ايندلا بح |

 ىف نا ىلع نمحا نينمؤنما رك ذب همتخ و مالكلا ريدصت و عشنأ و مهأ زادنالا نال و

 | عورت م رارءالا ناا» مركلا مظناا فارطا بواحت هميدش' لخم اعر اليصفت مهفصو
 || يلا ناودعيمهداربا و نيرفاكسلا لاح ءوس نايب رثا نيرك اشلا لاح ْنسح ناس ىف

 00 اناننا رك عمج راربالا و ةذس'ا ةماركلانم هولانام هباوقحتسا امب راعشالل

 | فش راو هتمامك هربا هيررب لاَ هعيطي ىا هقلاخ ربي نم وهو دابشثا و دهاشك راب

 ليق اك رشلا رمضي الو رذلا ىذؤيال نم ربلا هللا همحر مخلل (نعتو

 « كل م؟بيطت ابشن )ل ناف * اكل كتدرأ نا الم ذؤت الو م

 ١ لمف عشسوتلا ىا ربلا هنم قنثاف مسوتلا هنم روصت و رحبلا فالخ ربلا تادرفملا ىفو

 لاقو .اونلاو ضُئا رفا لامعالاو داقتءالا لمشو هتعاط ىف عسو هبر دنعلا رو ريخلا

 / مالسلا اع ىنا مهادعو نيذلا ةرشءلا قالخا نه قلخ مهف نيذلا راربالا هللاهمحر لبس |

 | لخد .ايحوتلا عم اهم قلخم هقل نم اقلخ نعتس و ةئاعثالث للنا مالسلا هيلع لاو ةنحلاب

 || اهحأو نكي ابأ اي كنف اهلك لاق هها"لوسر اي اهنم قا لها ةنغا نأ ىضر ركب ونأ لاق ةنجلا

 |١ (كاق' الكاك علام لك وانت برشلاو ةنحلا ىف 4 نوبريشي 8# ءا>لا هللا ىلا

 | © س ١! نم :» لدعلا مكحم نينمؤملا نم نيبذعملاك ءاهثا وا نيميطملاك ءانيتناب :نوترلتشي |

 ظ ةدارار.لحملا رثتذ قيرط ىلع اذيا را سفن ىلع قلطتو رمخ اهف تناكاذا ةجاحزلا ىه

 نا ءرن 'ىف س اك لك لاق هنا كادعضا| نع ىور ىتح اةلكمالا نع انه دارالا وهو لاا

 ْ ©6 ناك ظ ةيناي وا ةيضيعمل ىتكا قع فس [ادكبا#لوالا بنرات وفر رفا ثةبرر يع ااقاح |

 || هلطلخ بارششلا جنم لاش هب س“اكلا كلت جزمعام ىا « اهجازم هللا نيوكش ١

 ظ لكل ةسابمل تايفيكلاو مدلار مقلبلاو ءادوسلاو ءارفصلا نه هجزامم و ندبلا جازم :

 راس اذك و ىدمحلا ماقملا ىف ةنلاىف نيع مسا وهو روفاك ءام ىا « اروفاك# اهنعا

 ظ برشي ال روفاكلا سفقفالاو همعط نود هدربو هتحمآرو روفاكلا ضايب ىف اهؤام نوملا |

 تاومال ونافك" الا هيببطي فورعم بيط روفاكلاو راثك ىآ اران هلم> اذا ىتحدريظنو

 سوماتااىفو هانا ءادشالا ىطغي هنآل للا وهو قيكللا ند هفاقتشا و 1 نس ا

 ا مس تسل تئ2---ا-ل--9ا 22222-----

 ( ررفاكلا )
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 قاننالا:ةوود ه2 © ١"

 حورلا سفنلا تسناجف اليبس ةكرملا ىلا ادجب ملف ىوهلاو سخنلا رسأتسا و كلف بلقلا
 | ةنتف نوكمت ال ىتح مهولتاق ىلاعت هللا لاق ايلعلا .ىه هللا ةلك تراص و لقغلا ىوهلا سناج و
 اعيمس هلع ىليلعت فاشتسا هاف ساوحلا ءاطعا نم هلبقام ىلع بترم # ليبسلا ءانيدع انا ©

 ءانيرأ ىنعملا و ةيادهلا ىلع مدقتم اهم ىلحتلاو ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا ءاطعا نا ىنعي اريصب

 هاسدهو لاق م لئالدلا بحنو تاياآلا لازاب كالهلاو ةا>نلاو رسشلاو ربخلا قيرط هانفرعو

 ةيادهلاب دارملاف عفترملا حضاولا قيرطلا دجسألا ناف رشلاو ريخلا قيرط هلانب ىا نيدجنلا
 « اروفك اما و ارك اش اما ف ريسافتلا ضعب ىف اك ةيغبلا ىلا ةلصوملا|ةلالدلا ال ةلالدلا درح
 | ىلا لصوملا قيرطلا كولس ىلع ءانردقأو ءانكم ىا داشرالاىف لاق هانيده لوعق» نم نالاح

 | ملعيال لاوحالا ىلع ةلالدلا ثيح نم لمت هناف لاملا ىذ ليصفتلا هذ. امي هيتلاح ىف ةيغبلا
 ةدحاو لك ىف هب تقلعت اهنا نعش لصفتاابو هناعا لاح ىفوا ءرفك لاح ىف.هتياده دارملا نا

 رفكلا صأرو منملاب رارقالا ركشلا نال دحابلا روفكلاو دحوملا رك اشلاف نيلاخلا نم
 ةمعالا رفاك ىف لاه زوغكلا ٍبغارلا لاق اهرونك .و.ةنعللا ركءاش لاش و.«هدؤحتخ نا

 وهو قلطم ها ثيح نع لاحلا وذ ريتعي نأب ميسقتلل اما نوكي نأ زوجت و اعبمح نبدللا رفاكو

 ديمقتلابلصحنف هلا دبق اما ىلوخدم نم دحاو لك للجو ىه ثيح نم ةيهاملا ىلع لادلا ظفللا
 روفك مهضعب و هيف ذخالاو .ا دتهالاب رك اش مهضعب امهماا امو_سقه ىا هنم مسق بم لكب
 ناسنالا نأب راعشالاو ىاأالا سوؤر ىنا ىلساوفلا ةاءارمل رونكلا داربا و هنع ضاىعالاب

 ماذا يه ليلق روكشلاو |طرفملا زغكلا هلع تجباولاجاها ىرام نارغك جرم زي اهلك
 اووفكلاو انك ايثلاي نإ لصاطاوزا رفاكامإ وراك اعش انباةوأ ار وشك أذل و اراؤك ياما, لع

 ظ نأ حصي ل ةذخاوملا امزلتسم نارفكلا درخجم نكي مل امل و بقاعملاو باثملا نع ناسك

| 
 | مأ ريدأف مركلا دعو ىضتقمي ةيانالا موزلم هناف ركشلا درحم فالخم اهنع ةيانك لمجي

 ىلعال نا رمكِقاذ ةغلاملا ىلع ةذخلا ْوملا ريدا ام هيف ةغاانملا ىلعال ركشلا قلطم ىلع ةباثالا

 ىف ةزمهلا حتفب كامسلا وبا ارق وبهيضغ ىلع اهقبس و.هللا ةمحر ةعس ئغتقع كلذ لك و. هلضا

 نات اءوامسفر ازنوفيكر هوك اما وا نةيفو تفي رك اهنا كو املا قمل طبقات هد« رك[ و عا
 | وا ةيلاخلا ىنلا ديلاب قاعتملا ركشا|: ليس :ىلا.ءا دتهالا ىف هان ريخ انا ةيمحتلا تاليواتلا ىفو

 ىضتف» نم ركحعشلا لبس مهضعإ راتخاف ةيلااجلا ىرسبلا ديلاب قلعتملا رفكلا ليتس ىلا

 مهتايلباقو مهقثاقح ىضتقم نه رفكسلا ليبس مضع راتخاو ةيلزالا ممتاوادعتساو مهقاقح
 مذلاو حدملا ىا ىلابا الو رانلا لها ءالؤه و ىلابا الو ةنْلا لها ءالؤع لاق م اضيا ةيازالا

 | ىف ان أيه «اندتعا انا  لاقف دعولاو ديعولا امهعبا نيقرفلا رك ذ امل و ىبال مم قلعت
 | «نيرفاكلل © هيلا جبتحا ىتِم ارضاح اديتغ نوكي ىتح ”ىشلا دادعا داتعالا ناف ةرخ آلا
 فشك ىفو منهج ىلا نوداقي ام « لسالس 39 ىلدسلا هانيده ىذلا ناسنالا دارفا نم

 ةءا رقفنيونم ريغ وهو اهارذ نوعبس ةلسلس لك" لسالس ماهج ىف نيرفاكسلل اندتعا رارسالا
 | روصت هن اك برطضإ 'ىثلا لساست و ىرخ ا اهنودب و. ةران تلالابف. فقولا اما و صفح
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 نأ ىلع هدالواىلع ىناثناو مدا ىلع لوالا ناسنالا مهضعب لمحو ءدالواىف امايا ناك مدا ىفنينس
 نيعضوملاالكهلمح وهو لرالاو هرادقم فرعبالىذلا دتمملا ليوطلا نمزلا وه نيحلا نوكي

 مدع نمه رص |لواركذتل نكي نأدعب ىتلخلا ةيفيك ناسنالا ريك ذب دوصقملانال رهظا سنجل ىلع
 مويا رقللا هلو يزور قعب ءاث زمول اوك فمر ايش جالك رم ل اارخا زا اوؤكسنم ايش دنوك
 جيشموا هيتغل ىلع فتكوا ببسك جشم عمجج ٠ اهدما ةيسرافلاب طالخا « جاشما

 عوم اهب دارملا نا امل اهدارفا عم عممجاب ةفطنلا فصو هنطلخ اذا 'ىثلا تحشم نه
 صاوخ و ظلغااو ةقرلاو نوللا نم ةفلتخم .فاصوا امهنم لكس و محلا ىف ناطلتخم نبداملا

 داقمنالا وق هيف ققر رفصا ةأرملا ءامو دتتعلا ةوق هيف ظيلَغ ضبا .لجرلا ءام ناف ةئانتم
 نف ةوق و مظع و بصع نم ناكام و هللبشلا ناك هبحاص الع امهأف دلولا امهنم قلخيف

 ريخلا ىفو عوفرملا ىف ىدرام ىلع ةأرمل ءام نُف رعشو مدو ملح نم ناك ام و لجرلا ءام

 ٍلاقو رخ الاب جيشم امهم دحاو لك هترفح ةبرت نم هتفطن ىلع رذ دقوالا دولوم نمام

 بهذ هيلا و ضيا | هفئرا تلح اذاف ضيا مد وهو مدي ةحييشم ةفطن هللا همحر نسحلا

 ناتنطناا ”نوكيف؛ ىف ::اهمو 2و أ رالا ءامم ةمللت# جاشما ةفطلو لاق ثبح سوماقلا بحاص

 املا زاشملا ةفلتخلا ىوقلا نم ةفطنلاب هللا لعج امع ةرابع وه بغارلا لاقر اعمح اهمدو

 انقلخ مث نيكم رارق ىف ةفطن هانلعج مث نيط نع ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقاو هلوَش

 ظ ةفطن نم هانقلخ ىا ةيلعافلا ةوق ةفطنب ةطاتللا ةحشتمملا ةياباقلا ةوق ةفطن نم ىا ةيمحنلا
 تاليوأتلا ىفو ةداتق لاقام ىلع راوطأو ناولأ جاشما ىنعم نوكيف ىبنا ةبب الا ةقلع ةفطناا

 ىناذلاسدقالا ضيفلاذ لباقلاب قلعتمللا سدتملا ضرفلا ةفطنو لعافلاب قلعتمللا سدقالا ضنفلا

 وو

 نمةردقم لاح 6# هبلتبن فه ةأرملا ءام ةلزتمب ةلزنع ىثاممالا سدقملا ضيفلاو لجرلا ءام ةلزنع
 اليصف ءااوحأب انملع قاعتيل ىت أس ايف فيدكتتلاب ءرابتخا و هءالتبا نديم ىا انقلخ لعاف
 ةداهسلا, درلاو لو.ةلا نم ضعبل مهضمب لاوحا رهظيلو معلا ىف الام | ام هقلعت دعب نيعلاىف

 تاي الا ةدهاشمو ةيليزنتلا تا تالا عامسا نم نكمتيل 6 اريصإ اعيمس .انلعجف ف ةواقشلاو
 ءافلاب هب دمقملا قل ىلع فادع كاذلف «دارا نع ىا ءالتبالا نع بيسملاك وهف ةشوكتلا
 عمسلا وهو ءالتالاو فيلكتلا هعم حصيا» ءانطعأف هفيلكت نديم هانةلخ انا لق هنأاك

 هايل دهان يان لادنال لقعلا ركذ ىوطو زيملاو مهفتلا تالآ رئاس و رضبلاو

 ميضمن رصبلا مث عمسلا ماعلا م ىلا قككلال كوالا هقيرطف ,كمكتن اهن- ىلا تإ-الآو

 دعل نا لوعفم اريصير هماعلا ماعو لا لاك ىلا ةراشا ةغلاملا ةغص رايتخا ىفو لمعلا

 تارصبملا عيمح اريل تامومسملا عيمج اعيمس ءانلعحف ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو ءانلعمل نان
 نءياالاو تاوومسملا نه *ىش هنوف الق رص ىل و عمسل ىف هرمهل و ةعمس 37 لاق 3

 ةعسنب ىتاخلا هللا ىل_:با هريس سدق ىنرغملا نامع ونأ لاق و نيكسم اي ادج مهفاف تارصبملا
 هودعو ءاوهو ه_ىش  تارفاكث الث و هناسل و هريصب و هعمس ىه تاناتف ثالث جاشما ١

 ىلع لقعأا رهق ةنوعل#ب دبملا هللا ديأ اذاف هبلق و هحور و هلقع ىه تائمؤم ثالث و ناطبشلا |

 < هج همكم ةسس تت ا يو مجم

 ( باقلا )



 قاتلا .ةراؤط هه ؟هو ©

 ' هلمحم نأ كدوصقمو كتظعو له 5 ربع | ىلع هخانم ديالق لاحم هللا ىلع ماهنسالان ا

 اذه لثم ىلع دخأ قد لغو نوه ذحللا ىنمع ”ىجم دقو هتظعو دق كلأب رارفالا ىلع |

 سنجدارملا + بيرق نامز لبق # ناسنالا ىلع © كريغ دأ ردقبال لوقت أ ىلع .هلمحتف
 ىلعهييو همعياموأ مدا اونب سنجلاب دارملا مت اهنه قلم مدا نال ةفلدننم هلوقل زاسنالا |

 نامز نيحلا « ىهدلا ن٠ نيح زاجل ىلع ةسبالملل لكلاىلا ضعبلا لاح ةبسنوا بيلغتلا
 ”ىشلا غولب تقو نيحلا تادرفملافو رصقوا لاط نامزالا عيل حاصإ مه» تقور قلط.
 هجوا ىلع نيح لاق نمو صانم نيح تالاف وح هللا فاضلاب صصخ و مهم وهو هلوصحو

 ' ىهدلاو هب قلعدق .دجوام بسحم كلذ رسف امنا قلطملا نامزالو ةعاسالر ةنلاو لجالل
 ةعسنت هما نطيىف هيل ةدم ىهو دتمملا نمزلانه هنثاك ةدو. ةفئاط ىنعمللاو ليوطلا نامزلا

 هيف نكي © امهنع هللاوضر سابع نبا هيلا بهذام ىل> اروكذم أش راص نأ..١ ربشا
 رولا ذه ريغ ايسنم أيش ناكلب # اروك ذه أنش 8 ريمضلا فذحم نيملا ىرخا ةف. ةلملاو
 رادقمةيناسفالاب اروك ذم أيش هنوكو ةفطن هنوك نيب اف .بالصالاىف ةفطن الصا :يناسنالاب
 قاءتب ملام قلخلا دنع اروك ذم أيش هنوك بجوبال حاورالا ملاع مدقأو نمزلا نه دودحم

 نيع ىف ام امهنع هللاىضر رمح وا قيدصلازا ( ىور ) ماجالا ملا ىلا جرخم ملو ندبلاب
 تم كلت تبل دارأ ”ىث الف تم اهل لاقو ىب ةياآلا ,ذه أره الجر عمس امل ىتاعملا

 لمح نأ ةي الاف ىرررقتلا ماهفتسالاىنممو فلكيملو قملعملو روك ذهريغ ايش هنوكأ ىهو
 هدلانمنيح لالا نامز نه بيرق نامزوف هيلع ىنأهن هنأب رارقالا ىلع ثعبلا ركشي نم
 | دعب هؤابحاو هثب هيلع منت فيك نكيمل نأ دعب هتدن-أ نب هللاقيف اروك ذه 0

 اهف ركذ.مل هنكلو هحورمدقل مالا سفنىف لب هللا ٍلعيف أش ناكىا ىنائءاقلا لأتو هتوم

 | ملعا ةيمجنلا تاليوأتلا فو هبةداهشلا مله ىفنم روعش مدعو بنغلا ملعىف هوكل ىسانلا نيب
 روكذه نيتروصلا اتلك ثيحنم وهو ةيداوش ةينبع ةروصو ةديغ ةيملع ةروص نا فناللنا

 داجحما لبق ءايشالاب ىدبالا ىلزالا هماءل ةرذ لاقثم هملعزع بزعيال ادباو الزا هللادنع |

 هملع مزلتسي هسفنهملعو مدعلا مك ىف نومودءم مهو ىتحخلا قلخ اهدوجو لبقو ءايثالا
 ناسنالا ىلع ىنأامىا مهفاف هناذ نيعىهو هتافصو هلامسا سداظم ءاشالا نال ءايشالا نابعأب |

 هروصو هتروص ىلع قول وهو فيكو قالاىلا ةيسنلاب هيث ايسنم ناكوهو نابحالا نهنبح '
 ةمكحلاوةفرءملا ماعز عنبي وحلا فال ىراكتالاماهفتسالل لهوهدنع ةدوهشم هلةرضاح

 ارك اذ هللا نكيمل تقو ناسنااي كيلع ىتأ له هنع هللاىضر قداصلا رفعج لاقو ةيهلالا

 5 ب ريرقتلا دايزا راهظالاو همسج ىنعي ءانقلخ ىا ؛# ناسنالا انقلخ انا ل هيف كل |

 نيرشعو ةئامىف حورلا هفاخوفنمو نيناكىف ةغضمو امو. نيعبراىف ةقلع ناك ىتح # ةفطن
 نم مث ةنس نيعبرأ ماقأف فئاطلاو ةكم نيب قلأف نيط نه قلخ مدا مهوبأ ناك اك اموب

 .ةئامىف هقلخ مق ىرخاةنس نيمبرا ماقأف لاصلص نممث ىرخا ةنس نيعبرأ ماقأف نوتسمأمح ١
 ناكاف امهمنع هللاىضر سابعنبا نع كاحضلا ةياورىف ءاجام ىلع حورلاهيف خفنفةنس نيرشعو
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 نم أمضع زييعو 1 ىبرعتلا ل همس وسو يدوي هد كرم هوك ةيطق ىا ىرخا نيعبرأ دعب ةَقلح ةغضم اهلعح

 هقللدب نيل الو كيئلاب اق نا كلم نإ ا معالا ابنا طع يطا لمن ون ىشم

 فش ةاكلالاق) هتأشن كو هلدعف «# ىوسف حورلا خفنو ىوقلا ةضافال دعتسيو هريوصتو

 هتضاقاام لع هقلخ لغ> تارفملاىفو ٠ ديهدردحورإو اروا مادباو تروص درك تسار سي

 لمح ليدعتلاو ةيوسألا ىنعم مهضعب لاقو ةمكحلا هضتشاا الداعم هلعج ىاةيهلالا ةمكحلا

 سنبجلا راشعاب ناسنالا نم ىا # هزم لمحف © هحوزل الداعم جوزلا هباضعا نم ركع

 ىا « نيجوزلا © هلوق وجو دحاو لوعقمم ىتك ١ اذإو قاخ ىنعمب لعجو ىملا نموا

 الوىنعأ رامضاب نيبومدنم اوكي نأ زوجيو نيجوزلا نم لدب « ىئالاو ركذلا 8 نيفصلا
 ىلع لوم ىوسف قلذفهل وق لعلف نييقاعتملا نيب ة ةرياغم نم ديالف بسقعتلا ديف ءافلا نا نح

 ةقرفغتلا ىلع نيجوزلاذم لعحف هلوذو نيجوزلا نيب ةقرفتلل هحلسي قلخلا نمر دقم رادقم

 ىحبناىلءرداَش ه8 ميدلا ءاشنالا اذه أثنا ىذلا ناشلامظعلا ## كلذ سبأ 8 ةعقاولا

 رصاتعلاو بنذلا بحت وهو ةداملا 8 لقعلا سايقىف 58 نوهأ وهو 4 قوما

 ىلاعت هلام زتت ىلب مهل كتناحمبس لاق اهأرن : اذا ناك ماللاهيلع ىنلانا ( ىور ) ةيلصالا

 سا.عنأ لاقوهفاوىل هللاوىلب ةياررىفوهدع اهعوقول اناثاو ءايحالا ىلع ةردقلا مدع نع

 ىلعالا نر ناحبس لقيإف ٠ .ريعوان اك اماما ىلعالا كير مسا حبس أرق نم اعيع هللا ىضر

 هريغوأ ناك امان مالا .كناحبس لتيلف اهرخا ىلا ىهتنا !ذاف تاكل مسقاال ًارقنمو
 م عطا هللا سلأ اهزخا ىلا ىهتاف نوتيزلاو ناو عك ١ ارق ا تينا "قاو

 امنوا ىهتناذ ةما.ةلامويب مسقأال ًارقنمو نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ىبب للف

 ثيدح ,ىأبف غلبف افرع تالسرملاو أرق نمو ىلب كناحبس لقيلف ىنوملا حينا ىلع رداَش
 ضارعإلاب ايندلا لبا ىومىبحي هللانا ىلا ةراشا ةيالاىفو ( هللاب انما لقيلف نونمؤي ءدعب

 اهلع بولقلا راونا عوطسب سوفنلا توم ىحي اضياو ىلوملاو ةرخ الاىلع لاقالاو اهنع
 ىلاو ,مسلاو حورلارونب ةماظلا ةرفاكلا سوفنلا ةماظ ,تحن بولقلا بوم ىحب اضياو
 ةعاخلا نسحو ةمصعلا ىلاعتنا لأسن هقابرفك دقف هللا ىلا زجعلا دنسا نمو

 ةجدلاىذ نم يني و ىداخلاىف ةماعلا ةمحرلا 6 نوعب ةمايقلا ةروس تع

 للا 5 ةثاهو 1
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 ةكم هنآ نونالثو ىدحا نانالا : ةروس ريسفت

 م5 ميحرلا نمح رلاهللا مسب ع

 ةيسرافلابو ىادتى الأ ل دأ لصالاودق ىنعم له ناف بيرق ور رش ماهفتسا ىلع و

 امتاو مايفتسالاىفالا عّمنال امنال ,له لف فلالا اوكرت ٠ دما هك ىتسردب ىنعي دما ايا

 هيا زم نم ل دافتسل دق ىنعع 20 ةردقموا ةظوفلم ماهفتسالا ةادا موزل
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 كلىلوأ مث ربق رد ميلا باذع ار تسراوازمم سي لاذأر حل كاسل ع تء-راواّرص |

 .٠ خزودإ رد. دولخا ولا ,تسارسإ تناغبز نسي ,ىلوأف,تمانق,لوغاو_تساواوداًرس .كشاترن
 هزه و ءاحطيلاب لهج ىبأ بوث عماجمب هللا لودر ذخأ ةيالا هذه تلزن امل هلا ىود و ا

 لهجوب !لاقف ىلوأف كل ىلوأمت ىلوأف كل ىلوأ هل لاقر هردص ىف ءزكدل و نيتها ةرمم |
 ناك املف ىداولا اذهلها نع'ال ىتاوأبشىب العفتنأ كيز الوتنأ عيطتتامدخت ايىيدعوت أ
 هنعدقاىضردو سمنب اهنلع زهجاو ءا رفعاتب هصعقا ةلتقءوسأ «لتقو ع رصم رشهملا هعرتكردي مون

 هيلغ هللال وسر ناكو هيلع مكو هعرساو هلتق دنا حررحلاا ىلع زهجاو هناك» هلتق هصعقاو |

 ناسنالا بسحما ٍ لهحودأ ةمالا هذه نوعرف ناو انوعرف ةما لكلنا لوم مالسلا

 إلف ءربقىف كرتينا لبقو ىزجبالو فاكبالف المهم هنوك لاح ىحي ىا # ىدس, كرتينا
 اهتيدسو ىتجاح تيدسا لوو اهتلمعاىا ءادسا ىليا ثبةسالاَع لييهملا ىدس از ثعب

 نمض“ و رشحلل هزاكنا ريركت ٍنمضتب اهنايسحل راكنالا ريركتو اهضقت ملو اهترمها اذا ١

 فئيلكتلا نودي لعفلاو ةلاالاو هود ءاطعا نا هريره اًضيا ثعبلا ةح ىلع لالدتسالا

 قيليال كلذو لامعالا ابق اضاررب ىلاعت وكر ضعف دس اغلا نع قمااوزإ احلا ضاللاو

 نيذلا زيك نالالا محرلا ميركلاب قيال فيلكتلاو ايندلا ف فيلكتلا نم د,ال اذاد هتمكحم

 سف لك ىزاجمو راحفلاك نيقتملا للهجالو ضرالاىف ني_سفملا نم تاملاصلا اولم:و اونما
 ةازاجلاراد ايندلا نكتجل امتاوةمايقلاو ثعبلانمدءالف ايندلا ىف نوكنالدق ةازاحلاو يستاع
 ءاسادقف رادلا هذهىف هلاوحاو هلامعا منان ليجعت بلط ره رابكلا ضعب لاقدقو اهقيضا

 دراو فانئآسا للا # ىنمي ىنهنم ةفطن كلا © هتقيقح هضتقنالاع نطوملا لماعو بدالا

 هدب اهققحت ىلع لدتسا ةداءالل مهداعبتسا ناكامل هراد» ناف روك ذملا نايسحلا لاطبال
 خيسوتلا ىنعمب ماهفتسسالاو ناث ليلدب ثعبلا ةحص ىلع لالدتساوه خيشلان ا لاقو قلخلا

 لبحلاف ناويح هنم قاخامىا ةأرملاو لجرلا ءام ىنلاو رثك وا لقىفاصلا ءاملا مغلاب ةفطنلاو
 اذلومحرلاىف قاروو بص# ىنعمي ةفطن ةفص ءاتلابوىنم ةفص ءايلابىنعو نيءاملا نءالا نوكيال

 | مام, ناسنألا نكيلا ىنعملاو قالا ءامد نم اهف ىنع أل ةكمي ةيرق هو ىلاك نم تيس

 | محرلاىف بصيو ىنمع اهركن اذلو عبطلا راذقتساو ردقلا ةسخم فورعم ءامنه اًناك اليلق ْ

 'ىثلا اذه لثمريص ثيح اينان' هتردقا لاكو الوا نانالا ردق ةسخ ىلع اذه هناحبس هن
 | قولخم هلا لبق هن”اك هلاح ةراقح ىلا ةراشالا ىنمي هلوق ةدئاف مهضعب لاقو ايوس اريثب ىندلا |

 اهف هللا ةعاطنع درت نا اذه لثم قيلي فيكف ةساجنلا جرخم ىلع ىرجي ىذل' ىنملانم

 62 ىسيعىف ىلاعت هلوقىف اك لمرلا ليبس ىلع ىنعملا اذه نعربع ىللاعت هناالا ىه:و هيما
 مث ىا « ةقلع ناك مث ف ةيانك ةجاحلا ءاضق هنم دارملاو ماعطلا نالك أياناك مالسلا امهلع

 ضي ءام ناكام دعب ىلاعتهللا ةردش رمحأ ظيدع دماج مد ةعطق اموب ناعل , ,أ دعب ىنملا اك

 نوكلا مدع راكنا نال كي ملأ هلوقىلع فطع وهو ةقلع ةفطنلا انقلخ مث ىلاعت هدثك

 نأب ردقف ىا 6 قاخف ظ ةقاع ناك مث ةفطن ناسنالا زاك ريدقتلاف نوكملا تورث ديفي ١
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 لثمت قائتنبلا نا“ لغ ةزم', الالاف هنت ايتدلا' قارف ةيعتفالاوأ ىزرخالاب اانا
 ديدشلا سمالل ليقف هبقاس نع اهارمش ةدش هتمءد اذا نانالا نا زاجلا هجو ةدشلاىف

 فشكيمؤي ىلاعت هلوق ىف قبس دقو لمالا كلذ روهظل مزال اهروهظ نا ثيح نم قاس
 ذئموب كير ىلا © هنافك ١ ىف نافلت نيح ءاقاس اه بيسم, نب ديعسس نعو قاس نع
 مكحال ثيَح ىلا قام ىا هريغ ىلاال ناسنالا قاسي همكح ىلاو هللا ىلا ىا « قانملا

 .همه دشاب تشك زاب زور ] وتراكدرورب ىازج ىوسب ( ىشاكلا لاق و ) هللا الا كانه

 وع" ماللاوا كفل“ الاؤإا, + نديار"ةلسرافلاب ,قروسلا قمع" ئئيه اردصم قاسملاف ! ا ار نك

 لوسرلانع هشدصت بجام ناسنالا # قدصالف هه نأسنالا قوس ىا هيلا فاضملا نع

 ةوقل.ىضاملا ىلع تلخد امنا و مل ىنمي انهه الف قدضصي مل ىا هيلع لزن ىذلا ناءرقلاو

 لوقت .املق و دمق الو ماقال لوم م ءراركن ىخاملا ىلعال .لوخد نسح ىنعي :راركتلا

 قم هلام قد الفوأ وَرمع لو راذلاف زال لوم ىرخا اَهَعشَ قحاهدخ وآل :برغلا

 ةالصلاممدقت ناءرقلا بأد نا عم ةالصلا ىلع ةاكزلا حيجرتل هجو بلطي ذئنيحف ةاك زال

 تقوىف مهءاعط ىلع ضكلا مدعو نيك اسملا عنم نم هيلع دكم زامك ناك ام هيو لَكَو

 ضرفام 6 ىلصالو »8 ىخمالاك لصاوفلا ةاعارم ىلصالو ريخأ.-ى اًضياو ةيوقلا ةرورضلا
 قحتيرفاكلا ن' ىنعي ةذخاؤملا قح ىف عورفلاب نوبطاخت رافكلا نا ىلع ةلالد هيفو هيلع

 نكلوه»ايندلا ىف هيلع اهؤآ دا بج ل ناو ناميالا كرتب اهقحتسياكةالصلا كرتب باقعلاو مذلا

 قيدصتلا ىف ناف كشلا لاما عفدل كاردتسالاو ناءرقلاو لوسرلا نه رك ذام « دع

 ةياالافزاركتال اذاف بيذكتلاو قيدصتلا نيب كشلا نوكل بيذكتلا تابنا مزلتسيال

 ىلا وا هتيب لها 4 هلها ىلا بهذ مث © هلوسرل و هللةعاطلا نع ضرعار # ىلونآ و © |

 ىوسبت شك زاب سي ةيسرافلابو كلذب اراختفا هيشم ىف لات ورت>بتي « ىطمت وه هبامحصا
 بيذكت ىنعي ما درك ىراك نينجو نانج نم هكراختفا ىورزا ديمارخ ىدوخ ناسك
 رت>تلامزاول نم ىشثملاىف ددعلا نا ىنعي ءاطخ دمي رتخشملا ناف دملا وهو طملانه ٠ ىلونو |

 عاهتجا ةهارك ءاي ةريخالا ءاطلا تادبا ددت ىنعمي ططمم هلصأ نوكيف هنع ةيانك لمحف

 دخول كو وانو هاه ويلكم اوه اروتمت“ لهل نيو ىلا ئه اك لاثمألا
 ءاطيطملاّ تما تشم اذا ثيدحلا ىفو بهذ لعاف نم .ةيلاح ةلمح ىطمتو واو نم ةلديم هفلأف

 ىشااىف نيديلا دمو رتخشتلا ءا ريمحك ءاطبطملاو مل كيال ناك مورلاو سراف مهتمدخو

 ىاو سب # ىلوأف 8 بذكم ناسنا ىاوتارب ىاو #* كل ىلوا ف برحلا ةدش صأبلاو

 نه قئشم كللي و عضوم ىف لمعتسم وهف ديك أتال ربركت « ىلوأف كليلوا مث  وتوب
 غاللاو ههركتم هللا كالوا هلضأ و ءوركم هنلي نأب هيلع ءاعد دارملاو .برقلا وهو ىلولا
 كل ىلوأ سوءاقلا ىفو نيلوعفم ىلا ىدعف لقأ ىلا ىتالثلا ل مكل فدر ىف اكةديزم ظ

 كالهلا ىا ىرحا ىعمي امسا.نوكيف كالهلا كلىلوأ وا كلام هيراق ىأ ديعو و ديد
 | كل ىللآوا ( ىنشاكلا لاق و ) فوذحم أدتبم ربخ نوكيف 'ىث لك نم كل ىرحا و ىلوأ

 ( تسراوازس )
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 محط حا. صل صحح طم تا ا ١ يح سس بسس جل يصح اح: صيت حس يس حس سي يعيبم

 تاي الا ىبصالو قدص الق هلوق هعناممال 3 ةكتالم هلوقو ملع باب نم هلعفو يقرلا

 رضحم ىلكلا لاق رإنلا لها نه ل نوك نيعتب الف ناسنالا سنجل هيف ريمضلا نال

 كلم عم ناذعلا ةككتؤلام نه ةه.و همحرلا 1 نم كالما ةعيسس توملا دلع ديعلا

 وهف ءامسلاىلا هحورب قرب مهمأ ضعب ىلا مهغعي رظن قارتلا دبعلا سفن تغلب اذاف توملا
 رفاكلا نم برقلا نوهركي ةكتالملا نا امهنع هللا ىضر سامع نءا لاقو قار نه هلوق
 رضتحلا نَهَأ و © قارفلا هلا نظو © رفاكلا اذه حورب ىقرب نم توملا كلم لوقيف
 عض ىتلا اهم.عأ و ةبوبحلا ايندلا ن٠ قارالاوه هب لزئام نا توملا ةكئالم نبط نيح

 ١ نال نظلاب دالي ةفرعملا ند هللصع امع ربع و سسالا اهعاتم بسك ىف نيفنلا رمعلا

 الوةلجاعلا احلا هذهل هبح ةدشل ةابإطاىف عمي هتاف هيدس ةقلعتم هحور تمادام ناسنالا

 مامالا لاق ةأيحلا ءاجر ىلع بااغلا هنلف لب توملا نيم هلل صح الف اهنع ءؤاجر عطقن

 ىلاعت هللا نال ندعملا توم دعب قاب هسفنس مئاق ىهوج حورلا نا ىلع لدن يالا ءذه

 ةفص لاصولاو قارف'ا ناف ةيقاب حورلا تناك اذا ناوكيءايأ, افلا واباقا رف توما نمت

 كنك تلفرس وم |( ضواف ىكاننلا ىلع تلخد ىنزملا لاف فودوملا دوجو ىعدتست ىمو

 ساكل و اقالم ىمع ءول و اقرافم ناوخالل و الحار ايندلا ع نم تعلم لاق 1

 اهم نعأف رانلا ىلا ما اهنهأف ةنحلا ىلا ريصت ىحورأ ئردا الف ادواو هللا ىلعو ابراش ةينملا

 لوغأشنأ م
 ٠ ىبهاذه تقاضو ىلقاقاملو ٠ املس كوفع وم ىلاجر تاءج ٠

 .٠ هتنرق املف ىنذ ىنمظاعت ٠ امظعاكوفع ناك ى بر كوذعب .

 مهضعب لقو ٠ أ ( الخلا نع اجرا يلع دقكإ + قارف ههشي سبل قارف
 ضع ىلع اهضعب ملسيل هلصافم ناو هناركس و توملا برك حامل درعلا نا ثيدحلا ىفو

 ىداعس خيشلا لاق ) ةماقلا مون ىلا ىف ةرامو كقرافأ كياع ماللا لوش (

 ديئكي رس عادو مهشح رد ىا 26٠0 لجا تسد كفاوكبا 1ةيلح وا

 ديتكب ركدكي عيدرت همه .٠  وزابو دعانو تسدو كا
 ديكشزيكاناتبود ىلا "قمع ماك لككيد كس داقإ 7

 دك ردح يكن مدئركنا نم.“ 40 قاداني نتن راك زوو

 دحاو كالما ةعبرا هربق ريذ-ث ىلع ماق ربقلا تملا لخد اذا هللا همحر ذاعم نب ىحم لاق

 دنع ىذلا لوقف هراسس نع عبارلاو هن نع ثااثلاو هدجر دنع ىباثلاو ه1 دنع

 ىذلا لوش و [تلاهال عا لام الا تلا تفرش ىا لاج آلا فقرأ مدا نا ا كك

 قب و لاغدالا تيهذ هراسب نع ىذلا لوس و لامعالا ثَّه و لاوءالا تيهذ هنم نع

 ةمد الغتش» تنكو لالخلان م كلك ناك نا كل ىبوط هددجر دنع ىذلا لوو لابولا

 هقاسب هقاس تفتلاو ىا نديحي مهرب نافتلالا ك قاسلاب قالا تفتلاو 8 لالجلا ىذ
 ءاوتلاو امهعءامج !ءامهفاقتلا و ه صوصخلا وعلا قاسسااف توملا قلق دنع املع توتلاو
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 | ةرظان امرىلا ةرضان ذئموب هوجو ةيمحنلا تاليوأتلاىفو ٠ تسيب ىنالب ناهجردرتب قارف

 را دكدس وج زي تفاملع لاتقالاو اولاده انيقا نع: نجازتعالا زيسمم ء ع لااا |
 لاقواقافوءا زج هللا نع رابدالاو مويلا اذهىف ايندلا ىلعلابقالا ببسب ةرقاف اه لعشبنأ نظن

 مكادلا ميعنلاو رورسلاو رونلا ملاعب لاصتالاو سدقلا رونب رونتلل ةرضان دّموبهوجو موضعي
 كلانهءارتامةجامسو نارينلاو محملا نماجام ةملظو !منائيح ةماهجل هلاك ةرساب ذئمون هوجوو

 اوعديرا ىاةيرخا الا ىلع ةل>اعلا راثا نع عدر د الك و ناريحلا ءو_بو لا وهالا نم

 نم ةلجاعلا نيب و مكيبام هدنع عطقن ىذلا توملا نم مكيديا نيب ال اوهشا و كلذ نع

 ىذلا مالكلا نال رك ذ اهلرج مل نا و سفنال ريمغلا # ىتارتلا تغلب اذا 8 ةقالملا

 نورك ذيمهعمست داكن الو رطملا ءاج نوديري تلسرا برعلا لوقو اهيلع لدب هيف تعفو
 ةفنتكملاماظعلا ىهو ردصلا ىلاعأ ىناسفالا حورلاىهو ةقطانلا سفنلا تغلب اذا ىا ءاهسلا
 دسرب نوج ةيسرافلابو ةسغرغلا تقو نوكي اهللا تغلب اذاف لامشو ني نع وجللا ؛ةرغشل

 ندرك ربنجم ناج هكتقو . رارسالا فشك ىفو ٠ ندرك و هنيس ىامن اوذتساب حور
 ةوفرتلا سوماقلاىف لاق فاقلا مضو ءارلا نوكس و واولاو ءاتلا حتفب ةوقرت عمح ٠ دسر
 بكتملا نم ءادرلا عضوم ققاعلاو ٠ ىهننا قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب مظعلا ءؤان مضن الو

 قارتلا سفنلا غولب و دارفالا رابتعاب قارتلا عمج نكلو نانوقرت دحا لكل مهذعب لاق

 تفل اذا. ىف لماعلا و و. قش .كيدزتو نلبس روا ءرايكم ينيب ءاقشالا جانع نع[ ةءانك»
 هللا ىلا تقيس و تمفر موقلحلا سفنلا تغلب اذا ىا قاسملا زئيون كير ىلا هلوق ىنعم
 فقو تغلب ىلع فوطعم © قار نه لق و 3 هيلا عفر نا هللا ما عضوم ىلا ىا

 ةددشملا ءارلا لاقثتسا هه>و لعل مهضعب لاق سفن ريع نه ةريدي ةفقو نه ىلع صفح

 ماهفتسالاوربخلاوأدتبملا نيب ماتلا عطقلا هاركتساو ماغدالاىف .ظفلت ظيلع فاق اهدعب ىتلا
 لاصتا دنع نحالانم دعب هبال ةتكس نود راهظالا نم رارغلاو سفنلا ىف هنع مهفتسملاو

 نوسفا ىنعي هيقرب نم اهحاص رضح نم لاق و ةءا رقلا لها نيب للاكيدقا سلا تول

 مسي لاقي اك ءاف_ثلا لصحب هب اب ذيوعتلا وهو ةيقرلانم هيف وه امم هب و ٠ دنتكي»
 نءاكبلظلا ىنعمعي نوكي 5 لمتحم اذه ىلع ماهفتسالاو برض باب نه هلعفو كيقرأ هللا

 اماهفتسا نوكي نأ لمتحمو هبقرب اقار و هحلاعي ابييط هل اويلط ناسنالا كلذ لوح نيذلا
 توملاىلع فرشألا ناسنالا اذه قرب نأ رده, ىذلا نم سأيلادنع لاَ اك راكنالا ىنعع

 كلذوه..حيفدقرب قارال ها ىلع ايش ةقري نم ىا قار نم بغارلا لاق م ىهاظلا وهو

 1 ناماماوحم ىلإ راع

 7 عفتمال ةميع لك تيفلا 9 اهرافظا تيشنا ةنملا اذا و 1

 هيلع هلوقل لطاب وهو نيملانم افوخ مهدالوا ىلع اهنوقلعي برعلا ناك تازرخ ةميقلا |
 نم وه ليقاو روك ذملا تيبلا بحاض دارأ اها“ و كرشأ دقف ةمع قلع نم مالتلا |

 نم تاذعلا ةكنالم وا ةمحرلا ةكمالم هحورب قرب مكيأ نولوش توملا ةكمالم مالك |

 (قرلا) 8

|| 

 ا
 أ
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 رمش اه 3 ءا وهلا ناك قدلل كاردالان ع قالا عنم ىذلاوع ديرولا ليح نم هيلا برقا

 نم هبرق هعنم هينبع حتقو هيف صئاغلا صاغ اذا ءاملا كلذكو رصبلا هكردي+ل رضصبلا ةساحلا
 | مورا ىلاعته نا هبرقل ىررال ناكف هسسقن نم ناسشالاّىلا َتَوَفا قحلاو ما. هرصل ةساح

 أ نيمعلا نورتاك مكبر نودع مكنا مالسلاهيلع لاق كلذلوه.ءاررق هتبؤرىلا هديع عفرو

 باح دملا ةياغ ناك تاجم برقلا ةيانف دعبلاو برقلا ف ناطسوتم امهنأشىفامو رمقااز
 ا كيلقىف ناكاذ هنأ ىرالا هريعو فراعلا نيب قرفو وه هنأ فرءبال امذلا ىف هارب لكلاو

 ناطلسلاكهتبأرامو هتيأردقف هفرعت+ل تناو كيلعإسو كيةلف هنيعب هفرعتال تنأو لطحشءاةل

 ىلر سيتي مل لوش نم مهنم نا مث هفرعيالو سانلانم ريثك هارب هباف اركنتم هذلبىف راد اذا

 هرمصب لاحىف وهف ارارم هبلا رظن هناعم هيلا رظنا نأ دسرأ انأو ن الاىلا ناطلسلا ةيؤر

 بسحب رظادو رظان نيب قرفف قمعتبال اعرف هيلا رظنلا هلقشتا.' هنامت هباج دشا اه ىمعا
 | طاسي ىلع مهنوكعم دوبشلا ةرضحف دارفالا تتوافت اما اولاق اذلو هفعضو هرصب ةدح
 اوواستل تاذلا نيع اودهشواو مهقن اقحىف نودهشيإ اها منال هيف صقنال ىذلا قطا

 | ناف ىرشللا م>أ نم كلذو ىلاعت قحالراج برقا قلخا نيفراعلا ضعب لاقو ةلضفلاىف

 ىهلالاةراوحلا اذه رضحت نأ سم لكل ىنبنيف هللاب ءاملعلا هفرعي افورعم اهورسش» اقح راجلا
 | هبل ىلا_هتلاق عرشام ثحح نم هراج ىلع راجلا هقحتسيام قحلانه بلطي نيح توملادنع

 امث هنم ايش ركشلال ىت> هائلماعتال هتعرش ىذلا قا نبا قحلاب مكحا برلق مالسلاهيلع

 ' صخش.لتق دارأجاححلانا ( ىكح ) لذو عوضخو راقتنا ءاعد وهف ىهلالا مركلا هيضتقي

 | جاجحلا لمفف تاوطخ ثالث كعم ىئثما نا ديزأ لاق هام لاق ةمجاح كيلاىل هللاقف

 | هلوَد قاعتب # ذئموب ءوجوو وه هنع افعف ىنعوفمت نأ ةحبصلا هذه ق- صخشلا لاقف

 لكلا هوحو ضو الصا وطلال اهملع 1 هلل سوبعلا جانب دع ىا يي ةرمساب ٠

 | ذمموب هوجو هلوقف لبق ناف هناوأ لبق ”ىشلاب لاجمتسالا رسبلا بغارلا لاقو نيتفانملاو
 | كلذنا لق هتقو لبق ناك امف لاش كلذ نا تلقدقو .نوملالبق كلذ نولعش سل ةرساب
 | مهلانسام عم كلذنا ىلع اهيشا رمسلا ظفا صخف رانلاىلا م ءاهتنالا لق مهلاح للا ةراشا

 ١ نظن ىلاعتهلوق كلذىلع لدبو ههولبق لعشام ىر##و فالكتلا ىرجحم ىرج دعب نه

 | اماف فرصلا ققحتلا للعف دمي عشال اا اهئاف مهون اك ةيردصملا نأ هيف انبالو نيقيلا ىنمع

 | ىضرلا هيلع صن ةقفحلاو ةددتنملاو ةيردضملا 'ىحتف معلا ىنعم ىدؤي اموا نظلا لعق دعب

 مسك رقفلا ناف ريقفلا ىمس هنمو رهظلا راقف مصقت ةميظع ةيهاد « ةرقاف اه لعشنأ ©

 ىهف لمحتل ا ىلع ةردعل مدعو ةدشلاةياغنع هاك وهو اروقفم ىا اريقف هلعدف هرهظ راقف

 / نيب الانيب ةلباقملا ةيضقنا ىلع ءانس ريخ لك اهم لش نأ ةرضانلا هوجولا عقوتناككلذ عقوتن

 زادك (عارصم) بايرالابر تيؤرزا تسياالينا هكتسنا حصا مهضعب لاق كلذ ىضتقت



 هت ٠٠١ 585 نو رشعلاو عسان ءزجلا

 الوعفم نوكفءالا هعمح يرلاىلاافاضم ةمعنلاىنعي ادرفءامسا ىلاهلوق لعجو راظتنالابرظنلا
 دنس الراظتنالانأبدروامر ةمعن ةرظن:هذئموب هوجوربدقتلاوةرظنن»ىنمع ةرظان هلوقلامدقم
 هجولاريسفتولاحلا ةداراو لحلارك ذ قيرطب نيعلاه. ديرأوا ىتيقحلا ىنعملاهبدي رأءا وس هجولا ىلا
 قلع لحي فر لج نأ ىلا يرق ناجل نآيو اطل ار يالخي رهستلاهلحو تاذلإ
 اهلهال رضاح ةنإلا ميعنو مال الانمٍدعي راظتنالا نال لوقعلا فلاخم ماقملا اذهىف ةمعالا

 هناتج ىلا رظنب نم ةلزن» 3:2١ للهأ ىتدأ لاق مال_تااهيلع هنأوهو اضيا لوقنملا فلاخمو

 مهمرك اودنه ا هلاس لآل ري سم هررسوهمدخو هميعتوهجاوزاو ا!

 ذئمون هوجو مالسلاهيلع ارق مث نازا رادقمب ىنعي هيشعو ةودغ ههجورىلا رظنب نه هللا ىلع

 ءاوهوهبأر عبتا فلاخلازا رهظف ةيؤرلاو نيعلارظنب رظنلارسف دقف ةرظان اهم رىلا ةرضان

 اذهنورتاك مكبر و مكنا لاقف ردبلا ةلل رمقلاىلا رظن مالسلا هيلع هلا ( ىورو )

 مضنيال ىا نوماضتنال 1-9 مهلا نع ميلا ديدشتو ءاتلا حتفب وهو هتؤريف ةوماضتال

 ميضلانم مملا فذ ىورو هتبؤرب درفني لك لب هيئرأ لوالو ضعب ىلا مكضعب
 لب ضعي نود مكضعل ىرب نأب ٍظ مكلانبال ىنعي ةبومضم ذئنيح ءانلا نوكتف مظلاوعو

 هيف هيبشتلا ىنممو لوبقلاب ةمالا هتقلت روهش» ثيدح اذهو ىلات هتيؤرىف مكلك نووتست

 فيك ر يغب هنورب نينمؤملانا تبثف ىثرملاب ىثرملا هيبشتال حوضولاىف ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت |
 نب كلآم لئسو .لازتعالا لها ناريسخايف هوأراذا معلا نوسنيف لاثم نم برضو مالو
 كلاملاقف هءاونىلا نولوشاموق نا هللبقو ةرظانامر ىلا ىلاعتهلوقنع امومع هللا وضرسنا

 نورظنب سانلا لاق مث نوبوجحل ذئءوب مهر نع مهناالك ىلاعت هلوق نع مهنيأف اوبذك
 بحاصلاقو باجحلاب رافكلا هللابذعيمل ةمايقلاموب مهر نونمؤملارب ملولو مهنيعأب هللا ىلا

 لها ىوعد دربو بواطمالل دمثيدقو قيدنز عدتمم وهف اذه ريع دقتعءا نهز ديرفلا دقعلا

 ةذللا راد رادلاو امنه نيءورحم نونمؤملا نوكي فيكف ىربكلا ةذالاىه ةيؤرلانأ ةعدملا

 ضعبلاق ةكرتشم ةيميهمت اهريغ ناف ءاقللا ةمعأ ةنملا يأ نم هتمه ن وكت نإ. نمل ىبنف

 ةرضنلانال طسلاو وحمل لاح ىف ىلاعتةللاىلا نورظن موقلا نا ولع ةي الاتلد نيفراعلا
 فصصوت هو اعول لب مهشرع صخنتل الاو ةشهدالو ءاح مهلخادّسالف طسبلا تارامانم

 هءلب هروب سنالا لاحىف هور مهف هتاوطس نه ةوطس لواىف اوكلهل .فرصلا لالجلا |

 ةدافتسم نويعاا كلتومهدوجو عيمجم هبيبح ىرب نيع هلك فراعلا دوحو كل انهو هنورب

 قوشعملاو قثاعلانيب ةدحولارس رهلظظيو هسفن ىلا هسفن نم رظنلاب مهل موقف ىلا ىلحنم
 قحلا دوجوفف ديعلا كالهتساو تافدصلا ملاع تايضتقم نم وهو ىنارلا ِءاَش ىضتق ةيؤرلاو

 اوقاتشاو ةيؤرلا اوبلط سان سانلانء ءرسس سدق ىدابا رصنلا لاق تاذلا مله ىضتقم وهاك متا |

 هتيؤرو للعهبف انرظنو انتيؤر اولاقف مهل هفاقيؤوي اونتك_ا نيذلا نوفراعأ/ مهنهو ىلاعتهيلا |

 1 ممم هي سل سا يوم دقو ١ 12 ١ رددوا دج... وس رج ه0 000009001330: ا م تمص امم رس تتحسس 721: تاك كت تل 2... تدع ص 7 دع ا وتس صل اس ب رس

 رسف نه ةلزتعملا نءو نكمت كاردالاف بتارملا ةيباحم ءارو نمو سهاظملا ف اماف تافاضالاو

 | نحنوىلاعت هلوقىف روكذملا برقلا مهضعب لاقواعش لمشاو ةكر منأ وهفا ةلعالب هنظنو |

 ( برئا )
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 هفاني ىتح لاوحالا عيج ىفاذهسيلو + تفك نيملاعلابر هكتسنبا ناركت قح لاججو
 | نال ةإ_دافلا ةياعر و مامهالل مدقتلا ناو الا كلا ءامسشالا نم هريع ىلا اهرظن

 ريغو لاو>الا مومعل ىضتقألا حدملا ماقل' فانه و ليلد البدي لاو>الا ضع ديبقتلا

 ناف ىناعدا صاصتخالاف ماس ولو لاو>الا ىف همومعا ةرضان ذئءوب هوجو هلوقا بسان»

 داوحلا ديز هلوق ىف م مدعلا ةلزنع وه لبارظن دعيال هلا رظألا بنج ىف هريع ىلا رظللا

 دعب باحمال ىذلا ىدبالا ىناذلا ىلحتلاب زاف نم ةنلا لها ن١ نكل و اولق اذكح

 رتتسيال ةنطا لها نم فص هلوش ماللاهيلع هيلا راغا ىذلاوهو هنود لمكلل رقتسم الو

 كهجوىلارظنلا ةذإ كلأساو هلوشو هئاعد ىف اًضِنا ءرك ذب ناكو بجتحم الو مْ برلا
 ناد الوص> ةرضملا ءارضاافةلضع ةنتفالو ةرضم ءارضنود ادمرس امثادادبا يركلا

 اصّسوا اللخ بجو ةبش لك ةلضملا ةنتفلاو بححلالدس مزلتست ةفصب ىلحتااو ىب-تلادعب

 ةرظنلا كلأسأ ىتا مهللا تسق الك نبا داتوازا كيرهد اروا دنا هدروا ٠ دوبشلاو ماا

 | دراديراديد ندبد ىوزرا زج قشثاعو دراد ىبوزرا تشوه 0 كلا كهجو ىلا

 تفكاار عامم راديدو ٍبارشو عامم تسازيجهس تشهرد فراع ره تفك تقيرط ويب

 تفك راديد ( اروهط 'ارث مهر معهاقدو ) تفك ار بارش ( نوربحت ةخورىف مهف )

 هديد هرم رادبدبل درب بارش شوكةرم عامس ( ةرضان امر ىلا ةرضان ذئمون هوجو)
 رادبد دياتك“ نازك رم انتاؤفا برطعامس ارئابحم راديد ارئاقشاع بارش ا رادجاو عامم

 عامسدنتك درف ار فراع راديد دنك هولجز اربارش دنك دق اربولطم عامس ديار تفص

 | ةديدىو.٠سه ريؤ ارزاديد شوت هه بارش تسوا قاس نوج يوك ىراءاذلاكَفعل آر

 ىلاعتهلل نينمؤملا هيؤر ةئمضتع اهنا ىلع ةياالا ءذه اولمح ةنسلالها ميج نا مث * نشور

 ةيانك ىرعدخزلا هلعجو هوحتو ار رخال لاق نع ليوأت حصيالو ديدحتالو فيكت الب

 اوناكاك معرنهالا ةفاركتلاو“ةمطتلا ”نوعقوتنال مهنا ىنعم ىلع ءاجرلاو عقوتلا ىنمم نع

 اهملا ةعاد ةرورضالب ةيانكلاىلا لدعيال هنا هءاوجو هااالا نوجربالو نوشخمال ايندلاف
 ماللا هلع هلوق اماو ةقيقلا بناج نيمتىلع لدن ةحيحصلا ُتنداحالاف ةدوّقفم اذهه هو

 نأ نيبو موقلا نيبامو امهبفامو امها بهذ نم ناتنجو امهنامو امهنينا ةدفنم ناتنج

 نيب باح ءادرلا نا اولاف ةلْزمءملا نا ثيح ههجو ىلع ءايربكلا ءادرالا ممر ىلا اورظنم

 ١ باحلا نع بحمل ىدنرملا نأنع اوبحج مهنا هباودف ةيؤرلا نكمالف نيرظانلاو ىدترملا
 قئاقحللةءءاحلا ةروصلا ىلع قول !لماكلا ديلاوه ءايريكلا ءادربو تاذلا هجولاب دارملاذا

 هاملعلا لوةع هسبلب ىذلا هؤادر ءايربكلاو ناسلل هتفاضاو ءايريكلاوه ءادرلاو ٠ تلاحم

 ١ ةاءرملاك امنال رهظملا ةينرىهو ادبا ةيقاب ةيباجحلا ةيئرلاف ةقيقح كانه ءادر الف مهفتال هللا
 رولان ا ءانعف.ءاوأ قارون لاقف جارعملا ةن!كير ثيأرلح لئس نيح مالساإ هيلع هلوقاماو

 بسنلاوىرءاظملانع تاذلا درحترا.تعاب كاردالاو ةيؤرلارذعتس اماىنءي هنيؤر نكمال درحلا
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 وسو ا دمع بج يسوع سس نإ هو ل سدو نب سوه ر هس تم

 ةرشبلا ةوارط ةرضنلا « هرضان ذئموب هوجو ف ةءالل باطخلاو ةرخ الا لومخ ةمعن

 ىهو ةريثك هوجو ىا 'ىث لكنه مانلا ضغلا رضانلاو منتلا رتا نم كلذ و اهلامح و
 هقنورو معنلا ةرضن اهيلع دهاشي ةللهمم ةيم ةمايتلا مونت ذا موب نيصلخلا نينمؤملا هوجو

 ةرضانو.اد:م هوجو نا لعرمعللا ٌءرضن مهعوجو هيف فرعت ىرخا هلا 5 لا لواك

 ىلا ٍِو ليصفت ماقم ماقملا نال أدتم ءركلا عوقو ةدصو ةرضانب بوصنم ذلمو»ن او هربخ

 رصبلا بلس رظنلاو ا قلعتم امر ىلا و ًادتبملل ناثربخ ةرظان هلوق # ةرظان امر

 ركذ قيررطب اهف ىتلا نويعلا رظن هوجولا رظنب دارملاو هتيؤرو 'ىثلا كاردال ةريصبلاو
 رصبلا ىف ظلاوسم الف لاملا لها دئعاماو لالا لها دنع اذهو لاخلا: ةداراو لحلا

 ءازجالا عيمجارصب ىهاظلاو 'يهاظ ناابلا بلقتي لب كلذ نع هزمه هللاو ديقلا ءاجالاو

 ٍبااقلل مكحال اذإو ةفاطالا ملاع ةرخ ”الاو ايندلاىف ةريصبلاب دهاشي اك هبقحلا دهاشبف

 اة لل روص رهاظلا حورلاو باقال مكحلا اما و انه ىهاظلا دسجلاو

 مك | دي ديس ار كرز .٠ ادح

 تسينون بناجزا تفك تسابناج مادكزاءار
 تجار ايناهب سنع قلي يشينك رد زا نوح

 دحام يفازو ديرك لس نامدسب نرج
 تسب راب ار مدق كي هر نارد .نكفر ل

 هدهاشتوها وس امع لفغت ثح هلامح ةعل طم ىف ةقرغتسم ايايع ا هوحولا نا ىنءملاو

 .نمؤم لثم ٠ قلاخلا ىلا رظن: ىهو رضنن نا اهل قح و ةهج ىلع الو فك الب ىلاعت
 قديوا مشج ندعي دقوك هاش تطد |نشر ديه ازد وو مدي ريك نوم ارزإب وتس ازإف لم

 ىدنح كب دك ستفتح زا ريراو زاب كيران ةثاعس ىذا اني ضار ىدنس ديزو

 عيبط و ديك سشومارف سيو نطوو دز“ فخحمو فش اندنتك ىبدم 6 5

 زا. ىلبط دنزاو رفشا ى وز نشهإ | قم دس اشتكي لشدشج ترقاعي مكن دراي تسد تشاذك |
 ا

 لكرد ديوك دوخاب دنزاس ىورقم هاش تسدو دن ىو شب تشوك ةمعط دننزب ىورج
 تشوك نه ىاون لبط زاوآ نم ديد شيب عمش تسارم هكتمارك نإ دوب 311

 نمؤم ُهدنب هكدشناوخ نوج لاح نبا لاثع ري نم ىاج هاش تسد نم ةمعط غرم ظ
 راهج رد ىندم دنتك .تاماع» ني“ ىواي دتااشون تب يارشو دنئاشوب تلخ 'هلحار

 ديرادرب هديد زا ىلا دنئات_سب مدق زا ىلاورو تسدززا اريك ديراد رزا دل راوبد

 رس دحل كا زان ءدش ددشنز تمايق ليط 1 نا ا تفص نب ”ىراك_ذور

 ركاب لتكن: كسفا بازعش دينكا نوجا وخ اذ دلع يحي دوي داعدك مشج دواز :
 اردوخ دالك زاب مشج نم ؤمه دنس داس ءاش تسدرءاردو> دنك زاب مشج زابنا همحمانج دييشم دلَخ

 لالجردنازا» و ناداش ىنسحو هىنلزو نوط نايم ل 4 كامل ماد دد واعلم مالتلدس قديط دجقك

 6( لامحو )



 ةعايقلا ةروس عج 5908 هج

 | ةهجلا كلت نم الا هللا نع نومهش. الف مهرثك ١ ىلا ةيسنلاب ىهاظلا وه اك طئاسولاو

 ف رطل (نخ ك ماظل 1و لحلو ةاماقتلا ءاراملا "ناعما "كلت كاست اتق ردم 0و
 م كت امسح و كتدياحور اهم ىلحتيف ةمهاظلاو ةنطابلا هنالاك نيب عمجتف تاملكلاو

 هكرختالىلاعت هلوق ىتف المعو املع هن هتصح مهنم لك ذخأيف كتما ىلا كنم ىمالا ىدعتس

 ىلع دود ةدحولا ةهج ٍبأب نا نم هيلا ريشا اف ملعتلا اما بيدأتو ميلعت كنا كناسل هب
 ةراكلاو طئاسولا ةهج ىهو مهلاحل ةبساذملا ةهجلا نم ىلا هللانع:نومهشب الف سانلا ثكا
 قام رك ذي دوت ىف ليزبج هللا ىحولاب ىل الا ناك امل ةناق ٍتيداتلا "اها و ةتناكمالا

 ملعملا عع ايس تككشس راش دال ىف للَخ اذه دع ءامعتقالا ثاوطاو اهل للجعتاك ناك ه

 قيرطب نيلاىف عقاو ذا هب كرحم ال ىلاعت هلوق نا فرع ريرقتلا اذه نم و دشرملا
 قسم "لع حو زك قوز دنع لاحختسالا :مالتسلاَفِبلَع هناا 0 زاك اح هاف دانلطتتالا
 مر داعم لا ولو هلوق ىلا اهلوا ند ةروخلا نه هيلا ىحوا 1 هل هنع هب مو هجولا نم

 ةلمكن ىلا مالكلا داع مث لا كرحم ال هلوشب هنع ىبع تارملا راسك كلذ ىف لجع و
 بلاطلالغاشتو ةلاس» بااطلا ىلع سردملاىتلا ولام هريظنو سالا باطخ نه هب ىداام

 لوَش ٠ ةلأسملا لك مث لوقاام مهن و كلاب ىلا لأ لاقف سردلا ساحمب قيلبال 'ىئب
 نيب ىلاعت هللا نا وهواضيا فيطل هو ةيسانملا رس ىف ىل حال ريدقلا هللا هديا ريقفلا

 دوجولا ىهاظ ناكرا ىه ىتاا رصانعلا تاقرفتم و ماظعلا عمج للا ه. كرحنال هلوق لق

 بسحبا هلوق دعب لاقف ذوجولا نطاب ساسا ىه ىتلا لا زجاو ناءرقلا عمج ىلا لقتنا مث
 رحم دقو“ ىلاعت هللدجلاو ماب ملا عمتجاق هعج الع نا هماظع عمجم نا نا نافالا

 نم ةفئاط

 ةّششلا قالطال دعتسا ام لك نا عا ةيمحللا تالي واتلا ىفو صّهو هيف دبز و لدنو ريغ

 ءاض كو نر لاب 5 2 وكشف ات لات الون تن وكشلت و ”تالماسلل هنا
 قاعتنىتا ةرهاظلا عئارشلاو ماكحالا وهن كلم اماف توكلمو كلم ايا هلف اهلك او
 وهف هنوكلم اماو اهلاثءاو تاياصولاو تايانملاو ةينديلاو ةلاملا تاداصلا نم :ةمالا اصعب

 صاولا صخاو ةمالا صاوخ: نطاوبس قلعتن ىتاا ةيثوهاللا قئاقحلاو ةيهلالا رارسالا

 لكلو ةيحزرلا تانساعملاو ةيرم-ا تادهاشملاو تاغ اكملا نم صاوخلا صخا ةصالخم لب

 ناءرقلا اذه نا اومهزف ةيساثملا اودحمل ثيح ىلاعت هللا مهلذخ ضفاءرلا ءامدق

 | امعنال تاقوذلاو تاينادجولا نال ريغال ام كردي تاكردم توكلملاو كلملانه دحاو

 هاظأاناسلع ,رينعت مدعب ىلا ريشي لا كرحنال هلوقف تاراشالا عطقنم اهنال تارابعلا ةنسلأ

 | ءريظع نا و اهنع ريمتلااب اهف تارابعلا فرصت نع ةيب الا قئاقحلاو نطابلا رارسا نع
 ا عش مالسلاهيلع وهو هنوك_امو ناء ملا كلم نيب عماج عهارلا ْ

 | ىلا دوع 6 الك »8 نامز لكىف ناءرقلل نيعملان» انلعجم نا هناحبس هللا لأسن هيوكلم
 ىَةع صاد 1 هدر ناك هك نايمدا ىا تعساانح هن ىعي مالكلا هب ”ىدّسا ام ةلمكت

 مدفع هلا نورذتاو »ار هدننك باتش ىايند ىنءي ايندلا ىا « ةلجاعلا نوبحم لب ©

 ا 0ص5ظ11لاا 110111 6 سشطشسلللجل عا لنح
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  ىا ءذخأب ىا هت هب لجعتل  كياع قليو ارق ليربج مادام «# كنال ه ناءرقلاب

 قمءارش ثيحب كنادلىفهءا رق تامناىا فاضملا ردقتن 6# هنا ءرقو 8 هيناعم نم ”ىثكيلع |

 فورا مضةءا رقلاوهل رعفم ىلا فاض» ةرفغملا ىنممي نارفغلاك ةءا رقلا ىنعع ردص »نا ءرقااف تئش

 موفلا تأرف لاا عج لكل كلذ لام سيل و ليئرتلاف ضعب ىلا اهضعب تامنكلاو
 نونىلا ةءارقلا دانسا و ليربج ناسلبكيلع هنءارق انمعا ىا 4 ءانأرق اذاف © مهتعمح اذا

 هنم ليربج غارق دعب هيف عرشاف ىا © هناءرق عيلاف » ىنأتلا باجما ىف ةغلابمال ةمظعلا
 لاق و هب لاف كردص ىف هانتنثا رم هانمح اذاف امهنع هللا ىضر نسابع نبا لاق و ةلهم الب |

 ىا # هاب انيلع نا مث ه8 ةينالعلاىف هآءرقو رسلاىف هعمح هللا همحر قطساولا

 اناس مالكلا نم مهملاو لمجلا ح رشيام ىمس و هماكحا و هيناعم نه كيلع لكشاام ناي

 تقو نع نايبلا ريخأت زوجم هنا ىلع ىللد مث ىف و ءراهظا دوصقملا ىنملاع هفشكل

 هلع ناك ري.مفتلا لها لاق قاطيال اع فياكت هنال لمعلا ىلا ةجاللا تقو نعال باطخلا

 لونا ىلا :عراسم اهمم نا ىلا رصي مل و ةءارقلا ليربج عزان ىحولا نقل اذا مالا

 ىحولاهيلا ضَ ىح هعمسو ةيلق هللا ايقلم هل تضتقسي نأب ماف هنم تلغ نا نم افوخو
 نا ىلا ةسردلاب هبضق مث هيحو كيلا ىْضَه نا لبق نه ناءرقاابلحمت الو ىلاعت لاق

 ه6 ةطساوب هللا نع ذخالا ةحص ىلا ةراشا هيف لاق هنا نيفراعلا ضعب نعو هيف خسرب
 ريغ نه انم كدنع امي قباسق الو هلم الا ةتملَع ام كن *اك ليربج نع هذُخ لوش ىلاغت

 ةفسالفلاو صاخلا هجولاب طئاسولا مدعه ىلا ةهللا هذه نومسب نيققحأ ا رياكاو ةطساو

 بادسالا ةهج ن. الا تادوجوملا و قا نيب طامراال نولوب و هجولا اذه نوركش

 ىف نوئطخم مهو :اعساو الب ىا ىر ىتريخأ نانالا لوقب نا مهدنع سيلف طئاسولاز
 ةدحولاةهب- نيتهج نه نكمملا ثح نم قلاب نكمت لك طايترا ناكامل هناف مكحلا اذه

 ةهجو صاخلا هت-ولا وهو ةطساو الب ةدحولا ةهج نوكت نإ بج و ةّركلا ةهجو |
 ءاسبؤلاةيجخ قي.( ىاجلا لكلا ثكت | هيلع نى زامساماو“ مثل نجلا !قغوةلمتاوت هيكل |

 ذخاي ناك كاجو! /امحاو“قحلا ةدهدو ىف“ةلكلاب ةكتلهمهلاكماو هتك 'ماكخآ نوكل
 هرب نا ملا دير ام هلق 19 عب هس ناكو صاخلا هحولا نه ىا ةطساو الب هللا نع

 قلا تارايملاو طظافلالا روصإ ماعلا هجولا نم ىا طئاسولا ةهح نع مالكلا هءاح اذاف هن |

 ثيح نم رايا هيقلت بسب هانمع هملعل هب قطنلاب هيلا رداس ناك نييطاخما لاوحا اهعدتسا |

 ءازنتلا نم هجازم اهاقلي ىلا ةدشلاو ةبركلانم ءدجم ام هسفن نع سفنيل ةطساو اللا
 فرعف كسلا حورلانيبو جازملا خاب ةشاثلا ةئيابمال كلذ نم جعزتت ةعيطلا ناف ىناحورلا

 اذازناناف ةامساو الب ,انعم ثيح نم انع هتذخا ناو ناءرقلا نا ماللا هيلع انس قحلا
 هب نيبطامعا ماهنا ةاعارم انم ةدئاز دئاوف نمضت طئاسولا ةهج نم ىرخا ةسم هايا

 .رييرتلا هلللس ةهج نم وه اسك قلاب مهطابنرا مكح ناءرقلاب نيطاخلا قتلخلا نال
 1 ١ هاا دوس ١ يسجل سس ب ممم يحج 27: يسم دسم وم عي

 ( طا سولاو )



 ادوهش ةظفحلان مو ةريصب هسفن نم هلع نال أيش هنع ىنغيال اينادلا ىف ةيصعملا ةرشابمب لاحىف
 كا هب كرحتال »© بنذملا ةبوقع ةرذعملا ع د م بحتتحا ةيقر لمنع هنال فاشكلاىفو |

 همايقلا اةزوس م22 ٠7« ةياج

 ارشواناك اريخ لمعي ملىا # رخاو # ىناثلاب بقامعيو لوالاب ٍباثيف ارشوا ناك اريخ لمع

 لممف ةئيسوا ةنسح نم رخا ابو ةئيسوا ةندح نم مدقاعوا ىناثلإب باثيو لوالب بقاعبف
 هلمج لوابوا هن ىصوأ وا هففووا هفلخفر خا امو هبابح ىف هب قدصت لام زم مدقاعوا هدعل ام

 قس ف سيبزا هانك هكءدومرف ( هرسسدق ىراصنالا هللادع. مالسالاخبش ) ل

 هقدصي ارلامو دباعات نكت سين هوشيار ءانك ترسحب ىراذكب سبزا لامو تأرجم
 دناع ا تسرف سب

 5201 سير 501 ## دشاب هب نس 5-7

 رظنيفهبجحح باجحالو ناجرت هنيبو هنيب سيل هر هملكيسالا دحا ن. مكنمام ثيدحلا فو
 ىرءالفهيدي نيب رظنيو مدقامالا ىريالفهنم مأشَأ رظنبو هلمع نم ءدقامألا ىربالف هنعنعا
 ناكاالا 5 ةريصل هسفن ىلع ناسنالا لب ٍُه ةرع قسبواو رانلا اوهاف ههجو ءاقلت رانلا الا

 فرذحم فوصوملاو هش لامعا ىلع ريدقتب ةريصس قاعتم هسه ىلعو هربخ ةريصإو ادت

 ردصاع هؤاضعاو هحراوج ةدهاش هسفن لاما ىلع ةحضاو ةئييو ةريصب ةحومس لب .ىا

 ةزاصبلاب كفصوو)ةلاخلاراقلجلا نقر ىاتتساموو طعزتلك عواجي رميا < قثاسلا ا .كاطفالا نمامنع
 نيعوا ةرصبم انتايا مهءاج املف ىلاعت هلوقىف راسبالاب تاي الا تف..وا دانسالاىف اراحي

 ناسنالا أش ىا ىقرتلالب ىنعمو ةباسنو ةمالع ىفاك ةغلابملل ءاتلاوا ةريصب وذوا ةريصب

 هسفن ىلع دهاش هلاون-ا لصانتس ملا ذُمموب هناف هريغ هريخم ناىلا جياتحال وهب هلامعاب

 هلامعا ةئيه ءاقبل هملعب دهشي ةنء ةحح ناسنالا لب ىنشاتلا لاق كلذب قطن هحر وج نال

 نال ةجاسإلف هئاَضَعا روض, هتافص ,ةروايصو.هب اذى اهو مرو. هييفن ىفا هيلع :ةنوتكملا

 جرا نم أبني
 راكشا تشزتريسونام تبو>تروص ٠ دوش ليفارسس روص ةمدصزاا شاب
 هسفن ىلع ةريصبوه ىا ألي عوف م نموا ةريصإ ف نكتسملانملاد- # ءريذاعم ىتلا ولد ف
 لدار وهسف نع اهرذتعي نا نس ةرذعملكب ءاجولو امداهش ليقتر هحراوج هلذع دمشت

 اذ داي تنعكوا منام .دجووا ىلا ملوا اذك لجال تلعفوا لعفا مم الثم لو نأب اهنع
 ةعفاذلا ريغلا ربذاعملان م كلذربع ىلا هناطعىف تءمطوا انالف تفف-وا لاع

 .  ىزاساه هلح نيدنحو ىزتكنا ردع ندند هن ه

 هر نديم هك ماديم و ماديه 7 :

 هبال ذئمون هل جاورال عفدلاو بذلا ناف اهنع تذلاف رذع ,لكب رد _:ءاولو هلامعاب أشوا

 راذعم عم ليقو ركشمال عج مساريك انماكةرذعملل عمج مسا ريزذامملا و هتقيتاح قملا دوهظموب

 تاقولخلا نع هراتتساو هياحتحانا ىنعي هروت- ىخراولو ىا زعلا لها ةغلب رتسلا وهو

 ظ



 2 "4 72ج نورسشما!و عمات ءرْجا |

 6[ ولا ادق 1 موضع ؛ لاق 4 ولأ دعالام بساسال ىنعملا اذه 3ك |[رضيرألا زق ظ

 عفدلدباسا همجراك اهلا ناكول رمقلاناف رمقلادبع نملدر هيفو تاذلافو سولاف نوكيو
 ١ دحاوامانمم ىوسكلاو فوسق-ا نحرلا ستفىف لاق ءؤوض بهذ املو فوسخلا هسفن نع
 سمشلا تفسك اذاف ةدكؤم ةن.- فوسكلا ةالسو هضعبوا نيريلادحأ ءوض باهذ وهو

 أ ةعرلعا ماما مه :ىلديو ةلفانلا ةئروك ناصكر سمشلا فوسكل هو ةالصال اوعزف ردقلاوا
 مهلزانمئإ سانلا ىلصيو عامجاهل سيل رمقلا فوسخو بطخالو رهجمالو ةءارقلا ليطبو 1

 قا ىوراك“ ءوضلا باهذرؤ # رمقلاو سمشلا عمجو © فازتلا +رتالطتك  نيتنكار

 نهىلع :رسح نوكيل رانلاىف ءاقلالاىفوا برغملانم عولطلا ىف امهنيب عمحو ا ماللاهيلع
 رصِلا قرت اذاف قاشاقلا لاقو لوالا ربخا يغب هنع زبخا هنال رمقلا زاركت زاجو اهدي

 ادي لقعلارون باعذل ٍباالارق فسخو توملا عزف نه اصخاش نشهد ورحت ىا

 ار هل رينميال ندبلا برخ» نءاعلاط ادحاو أيش العج نأب باقلارقو حورلا سمش
 | واو ةمايقنا ركنا # زاسنالا لوقو ىهتا ادحاواحورادا لب: املا الا ناو

 ١ تامالع نم 2 ىرإال هنا ثح نم نيب ”الالوق روماآلا هذه تف مون ىا « ذئوب د

 | هتباصأا ةمالع. دبل ثمح ديز نبا ديز نادجو نم ياا ٠ لوس م رارفلل ةنكم

 لوقلاو هتقيقح ىلع ءاَشالا نم عنمال هلعلو ىتاملا ىدعس لاقو رارفااىا « رفملانبا ©
 ىدعس لق هنشعو رفملا بلط نععدر 4 الك هريحتل هموت ىلع ءانن مالكلا اًذهرودصب

 ىلاعت :الالوق رم ؛لك هلوق مث .اثنيح بلطالذا سيلا لوق هلوغنأ بسانمال اذه ىنملا

 ءآك هاني ىنعي ًاعدامال « رزوال 8 دعب وهو هقنل ناسنالا لوق نم نوكي نأ زوجو |

 تأجتل ٠١ لكل لاق مث عبتملا لبجلا ةكرح رزولاناف لبجلانم راعتسم ٠ ارئارفاك دشابن ؟
 تراغالاب . غو اداوجناولا اا: ةمن.ًانالاقأل ئا'انفاو حال اريختو. «ةلاهبغتا قؤو اه _تنطحتو هلا |

 والا ارزو قدمو“ ةي الا هذه تيلغ« لنا. قاز وزو. الالكز - ونه. لك قلع لقا. ىراقخزلا |

| 
| 

 مساعي لاقو مثالا رسكلاب رد لا ناف ٠ ندرك ءانك ةيسرافلاب

 0 ريكل و هكر ذب توملا نم 0 رزونم ىجفلاىفام هل زمعلا وج ا

 داامتلا اهل كلنا سالو الل الا نسل مخ ادت كونا نيكل اوداني وللا لاا مراه حليم الالى ١
 رارقتسا كابخ و ىلاعت هيلاىا ' رقتسملا ذئموب كيرىلا # ةلاححال ناسنالا كردي مربملا |

 مح سما رأ رقتسا همكح ىلاوا هبا. ماقم نم هللا مه لسا ثيح ىلاالا نوهجوش الىا داعلا

 ىانوعجرت هأاو ىبتملا كترىلا ناو ىتجرلا كير ىلازا هلوقك وهف لذثمو» كلا ناف ١
 حا دعصصخ ءادي نهو ةنجلا ءاشب نملخدي م>رارقمضوم هتثيشم ىلاوا ءاوسكلام الو كاحال ثدحولا

 ىلا لونعم ذئاوبو هريخ كيريملاو ؛!دتبالاب عوفرم وهو ناكم مسا رقتسملا نوكيف رانلا '
 ١١ هلومعممدقتسالا را_قتسالا ىتعمب اردد ناكنا هنالرقتسملا لومع» نوكينأ زوجالو كءر

 ١ هوحتو قاسملا ذئمون كيروملا هلوقف مالكلا اذكو ةتبلادل لمعالف ناكم مسا ناكناو هيلع
 1 _ لامتو لامعالا نزو دنع !رجافوا ناكارب ”ىرما لك ربخم ىا © ذئموب ” لام أن

 ( سرعلا )



 , همايقلا ةروس ه5 >8 ١1٠

 ةاسحلا هلامع' راك ىلا ةراشا ماظعلاىف مث ركذلاب صخ اذلو ةيولو الاب بولطملا تنن رظن

 املع ىزاجحيو اهنمالك عمجم ىلاعت هللا ناف ةئيسلاو ةنسحلا هلاعفاراغص ىلا نانيااىفو ةئيسلاو
 ةنايدلارتس قش روجفلاو اعساو اةشىشلا:قش رحفلا « هماما رحفل ناسنالا ديربلب

 لوقه'مو قحلا نع لئامىا رجاف قسافلاو بذكملاو بذاكلاف للملا روحفلا مهضعب لاقو

 هنع هللا وخر نم ق>ىف ىبامعالا

 ناو مكحصناىف مكلحصناو هلوق لثم ديك أتال ماللاو بذكى ا رجف ناكنا مهلا هلرفغا
 ديرب ريردقتلاو هماما رحفيل هلوق هلع لدب فوذحت هلوعفم لاش دقو ديرب لوعقم رحفشن

 ردقم هردصمومزاللا ةلئما له مرلا ه ديرب نا سهاضلا ىتفملا ىدع- لاقو هيصاعمو هناوهش

 رجحفيل هندارا عيمج عقوب ىا ناسا اذ لاح حبش ماقم ىندي ماقملا ةنوعع قارغتسالا مالب

 لاطبا ريغنم نيرداق اهع.كوهو لوالا مالكلا نع ٍبارضالا درجمل لب نايحوبأ لعجو
 هريغ لاقو فلقع اريغ نه زوحفلا ىف :هك امها نم1ناسنالا هيلعام نانىف د الاو نمل

 اذهب خوتلا ىلا كلذب خيبوتلا نع برضا هلثم ماهفتسا هلا ىلع اما بسحا ىلع .فطع
 موديل ناسنالا ديرب لب ىنعملاو ىلواو غلتا اذهو ماهفتسالا نههبلا لقتنا باجاهنا ,لعوا

 اديه مام الاف هنع ىوعرإل نامزلا نه هلمةتسي اهفو تاقوالا نه هيد» نيب امف هرود>) ىلع

 بنذي ءانعم ليقو اهيف روجفلا ىطاعتيل ةايملا ديرب بغارلا لاقو ناكملا نم نامزال راعتسم
 ( ىنشاكلا لاقو ) هبال ادهع هلذللا روجف كلذ نوكيف لعشال مث بونا ادغ لوشو

 هبقو ٠ باسحو ثعازا تسا شيرد اروا هجن ب ديوك غورد هكذا ىىدا دهاوخ كلب
 لفلاِب نآسالا لق ةتلاوأ داقتعالا سخن ةمامآ:نخفيل دير بوح "نآنسنإلاّْن !ىلآ ءراغا

 «ناياؤه ءا زهتسا و داعبتسا لاوس لأي  هلحبىف فرعام ىلع هيذخا ملا مزعلاب كلذو
 ىقليلعت فانئتسا ةلملاو نوكي ىتءىا 6# ةمايقلا موب  هلوقل مدقهربخ وهو نا ىا هلصا

 ةءايقلاءوب نيا لوقيو ”ىزوتسي ليقف قملانع ليميو رجفب نأ ديرب نيح لعفلام ىلذ هنئاك
 ابق طوس اتعالج ه9 ملام نسأل بيرل هو نات ٠ اللا
 ةماَصلا نوكتا ىم االئاس ةنوك لاجىف ءروحف ىلع رعت نأ ديراب تضتاةك لع ,زتدلا

 هيلع اهصقنت ثعِبلا ىف ةركفلاو تاوهشلاىلا .هعبطب ليغ ناسنالانا ىلع راكنالا اذه لدن
 هلوقو لهجلاو ةهشلا ىلع لولا ناسنالا بسحما لوف هبرارقالا نع ىلا و ءركشب مرجالف

 بوجحلا نا ىلا ةراشا هيفو نيصخشلا بسحب ناتب الاف لهاجتلاو ةوبشاا ىلع لا ديرب ل

 لب ةظحلو ةعاس لكىف ةمايقلا دهاشيال ةيناملظلا هسفن هباحت>ا ةبايقلاءو» نايا لأسإ
 قل تر لدا ع للان لاقاك ىئاشالاو ىئانفالا نييلحتلا بتاعتل ةفرطو ةحل لك

 قر نم ةءايعلامون لاوها نم اعزف لاجو برطضاو ريحنىا « رهبلا.ةرب اذاف © ديدج

 وهوقربلا ىلارظن كانه نكيملناو ةريح لكىف لمىةسامث شهدف قربلا ىلا رظناذا لجرلا

 لمعتسي فسخ ناف هًووض بهذ ىا # رمقلا مخو © هناعلو باح اق ورب دماو

 بهذى ا ناكملا فسخ نم هسفن بهذوا هللاهف..سخو رمقلا فسخ لاش ايدعتمو امزال
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 اول تيسر كعبكمتاو باهي انيزكبإ )كر وفتاو. لق ثيل: ل1 ةةذيلا هاك |تزطن اذا" ناقنألا
 ىلعةمافاهلةمئال لازتال ىهف اهلع ةنثاكلاتاروذحلاو اهنمةعقاولا تاريصقتلا ىلعاهسفن اضيا

 مايق ىلع اهم هللا مسقا نا تقحتسا كلذلو نانئمطالا ماقع ققحح نا ىلا اهمول قوس

 اهظعت امهم مسقلا ىف ةماوللا سفنلاو ةماقأا نيب عمج ىناشاقلا لاق رشحلاو رمثتلاو ثعلا

 اهءانلشال 'ةئيهملا اهعوقؤن 'ةْرَقملا "آهن ةق دضللا ىفأ ةماؤإلا شفنلاذا امهني اسآتتو  امهءأشل
 هدانا نما( سويت كووددكاج نونو زق وي سوسو يبق وامن اة وطفل

 ةلفغا ةرداب نه تردير تطرفو تأطتخا نا:اه- تفنكف اما زخلاب انقيتربلا لامعاو رمخلا ف |

 | ىلاعت هلوق هيلع لد فوذحح مسقلا باوجو. لاقلاو ليقلا كنع عدو اذه ىبتنا انايسنو |
 دان-الاو سنحلا ناسنالاب دارملاو نثعسبل وهو هي همالذع عمجم نل نا ناسنالا بسحا هه ظ

 | ةليقثلا نم ةففحم ناو هحاابقتس-او عقاولا راكنال ةزمهلاو ريثك ضعسلا بسحم لكلا ىلا |

 | هيلع .ىذلا ناويلا بصق وهو مظع عج ماظعلاو فوذح اهمسأ وه ىذلا نأشلا ريمغو
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 ماظن: غمجم نل ثيدحلاو نأشلانا ثعبلا ركش ىذلان'وسنالا بسحما ىنعملاو ماظعلاىلاوملا |

 بارتناب اطلتخم اناقرو امهر اهعوجرو اهنتشن دعب اهعمجت اناف لطاب ناسسح كلذ ناث ةيلابلا

 ايندلا ف لمع امب هنازاجل راحبلاف !مقلاو ضرالا راطقاىف اهتربطو حايرلا امفسنام دعبو |
 لوش مالسلا هيلع ناك ناذللا اهو في رش ن ندنخالا نكاح ةنمر ىلإ ن ىدع نا ليقو ١

 نوكي ىتم ةمايقلا مون نع ىتدح دمحايهللا لوسرل لاق ءوسلا ىراج ىنفك ا مهللا امهف

 هللا عمجأوأ ىسح ٍبذك | ىنعي كقدصا مل مويلا كلذ تنءاعول لاقف هربخأف هما فكو
 رك ذليقو ممر ضورماظعلا ىحب نمةلوقكر كتملا لوق ىلع اجراخءالكلا نوكيف ماظعلاءذه
 ىلعراكدنالااذه لدوا,“ | وتسابالا قلخلا عوتسيال سفنلاىلاقماظعا!نالاهلكه فن دارا وماظعلا

 لقاعللا: ىلا: ةيطنلالة يف. ةبشالءاحالا قعر داق؛اهللاو ضعللا "ىلا ةشسنل كلو ةبشلا نم ”ىعانقنا |

 ةيسرافلابو اهعم# ىا عجل وهو قثنا دعب ركاذ امل بابا 6 ىلب ف لدتسملا ركفتلا
 عمج ف مكتدلا زينل نم ديكو كانعو وف ي نيرداق © اًننوككر لاكي 4 مك مج 2

 م ضع. ىلا !اهنهَعِب مشلو هنايمالس عسجم ىا # هنا ىوست نا ىلع 8» ىلب دعب ردقملا

 ماظعلا ىهو ىرابك ىئالس عمج وعو ماظعلا رابكب فيكف اهتفاطلو اهرغص عم تناك

 هيف عاطت مون لك ةقدص هيلع سالانه ىئالسس لك ثيدحلا ىفو لجرلاو ديلاىف رافدلا

 هنمو ريكو زاكو ميرو ماركك اسغبا مظع عج'ئيجيو ٠ ناوختسا ةيسرافلاب محللا

ْ 
 أ
| 

 سوماقلاىفو لامو لمفو لوق نم ةقدصلا عاونا ىا نم ةقدص هحاص ىلع ىا سمشلا

 جالسا ام نال كالذب تيمس لبق عباسالا نائيلا بعارلا لاق اهفارطا وا عباصالا ناننلا

 صخ كالذل نيب ناكلاب نبا لاَ يش ,ىا ديربام اهب نيب نا نانالا نكم تلا لأوحالا

 لجال هصخ نانب لك مهنم اونرضاو هلوقو هنانب ىوست نا ىلع نيرداق ىلب ىلاعت هلوقىف
 هن مثام رخاو هفارطا ىه ىلا هعيانصا ىو نا ىلع ىنعملا وا عفاديو ام لتاش اها

 ةهج ىا ىلاف افرط هنوك ورغصلا ناتهج- هيفو رّعلاك ىنعملا عومجم ظفالا درفم نائيلاف هقلخ

 ( رظن )
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 | ءانثتسا# هقاءاشي نا الا » نيفلكملا نم لكل هلومشل ىنعملا م. ىلا رظن نم ىلاوا مهد مالكلا

 .لاو>الا نم لاحىفوا للعلا نم ةلءانورك ذباموىا لاوحالا معانمواىلاعلا معا نم غرفم |
 | ةدارابال هللا هنيشع دعلا لاعفا نأب حيرصت اذه م مهركذ هللا ءاشي نا لاحوأ هللا ءاشي نايل ١

 | نا الا هلوقو ةيدو.علا قيقحتل ةنكملا ءاطعاب ريب لا ءاش نف ىنادملا نوعىف لاق هسفن

  ىوقتلا لها © ىلاعت هللا ىا وح  ةيهولالا قيقحتل ةردقلا ءاضءا ريح هلا ءاشي

 | 4 ةرفنملا لهاوإ# لوعقملل ىنملا نمردصم ىوقتلاف عالويوه نءؤيو هباقع ىقتي نأب قبقح ىا

 | هللا ىوس 'ىث لكنع ىربتلا وه ىوقتلا مهضعب لاق هعاداو هب نءا نمل رفغي أب قيقح
 ةرفغملا لها وهف ىوقتلاىف باد الا ءزل نف

 فلو ةثاهزور ةرر نك تس وتس ندي ةحلسلا [ئد لو ان ظفر قنا ع رو الت

 0 مدي محرلا نمح را هللا حسب 0

 | ىفنلا ىلع لدبال هلوخدم ديكوتل ناكامو مسقلا ديك وتل لصال # ةلعناءا مقاالطا

 صاشلا» لاق. قنا لس الا ىف: ,.اك ناو

 م  عطقتبال بلقلا ريمض داكو #« ةبابد ىن' رتعاف ىلل تركاذ

 قنلال نكل ىننلل وأ زيخاتسر زورب مروخيم دنكوس هنبا ىه ةيسرافلاب ىنعملاو م. هس ىا
 نك مسقاال ىنعم ناك همي>فتو هب مسقملا ماظعانم هنع ره 'ىتبام ىتال لإ ماسق' ١ سف

 دوهمم مدلك قئلروا 'ركراوئكلذ نمنونك/اب] قيتتي هتاقزعم اظعا قش كيابل ال جامعا |
 موب مسقا لبق مث كلذك سمالا نبل ىاال ليقف ثعبلا اوركنا مهن ثاك ءدرو مد هلا ىلق

 موس ثعلا ققحم ىلع ماسقالا ىف ناك اماياو قح ثعبلا نا هفاوال .كلوقك ةمايقلا

 | مالا حوضول ماسقالا ىنأ ىنعملا نا نم لبقام اماو هياع ديزمالام ةلازخلا ن.. ةماقلا
 ةمايقلا نولوقب هللا همحر ةبعش نب ةريغملا لاق هب مسقلا نش مخفتو هب مسقملا نيت هابأف

 تماق دّقف اذه اما لاق نفد املف ةزانج ةمّقلع دهشو هأوم مهدحا ةماق اماو ةمايقلا

 | مهغب همظأو هتمايق

 « 1 (ىزاجر نولمادلا#لقإ ىادغ هيلز( قياق تمزقاو اينانلا نيت درب وي تاون

 | هيفام وا هميظعت ىلع هيب ىشلاب مسقلا ىلاعملا نيعىف لان # ةماوللا سسنلاب مستاالو وه

 | دوصقم هب مسقملا نم الك نا ىلع هبينت مسقلا ركذ ريركتو ةمعنلا مظعو عنصلا . ةطل نم
 | مول هيفم ةبسش نانالا لذع موللاو كلذ ىغتَس لضف عون هل نا ا: مسقلاب لقتسم

 ىلي هجو ٠ ناهجو اهاف ةئئمطملاو ةرامالا نيب ةعقاولا سفنلا ىه ةماوالا سفنلاب دارملاو

 كرت ىلع اهمولت هجولا اذه ةرامالا ىلا ترظن اذاف مالسالا هجو وهو ةرام'ا سفنلا

 | لامعالا نم ةيضاملا مايالاىفاهنع تافام ىلع اهسفن اًضيا مرتو ةفلاهلا ىلع مادقالاو ةمباتملا

 | هجو وهو ةنئمطملا سفنلا ىلي هحوو ٠ ةيئاماظلا ةيناويثحا مئاوملاةفةغتا 19 تافزطتإ و
 ا

 00 ا يي
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 عامسازاناشيا دزبر 00 ءازا ىناباسرخ اتت ىنعل اهعزفا ام اهراشىف تدج رمح هنع

 ىوتألاىف هللا راشا 6 ادتاف دن لووونش نكس ش وك كارز ذنزز كى نارق

 اجر دشاب اك ناج ىدامحزا ٠ اعزا ماغيبو 6 نبا ازا
 ركن رد درا رد دب لاخ دص . رظن ه 2 4  ىاهمهف
 2م اواو وكلم يوكو دنا زازا را ظلم. "002: اتسم رشا 6 رايَرِح ناو

 ىرتالو هلبلاب مهلع ةداهم رماب مههبشتىف نا ىنعي خنالام مهلاح نيجبتو مهمذ ن* هبفو
 دحال ةظيلغ ةناها دارأ ن»و ”ىش نم تفاخ اذا ودعلاف اهدارطاو شحولارمح راف لثم

 سائلا ظعي ناك ءاملنلا نم ادحاو نا ( ىور ) رامخلاب هبش ”ىث عنشاب هلع عينشتلاو

 ىدانف هرامح دقفدت ناكو هللا نم لحر كلذ ىأرف ةربثك ةعامح هلوحو عماج دحسهىف
 اظعاولا ل لاقف ءار مهنه ادحاو لمل ةعاملا هذه لأسان ارامح تدّقف ىلا لاقو ظعاوال

 نأيف ذخاو ماق ساما لها نم دحاو اذاف لجرلا دعتف هيلع كلدا ىتح كناكم دمقا

 اذ نم ذخا لوقلا كلذ لاق هنأرهاظللو كرامح هناف اذعذخ لجرال ظعاولا لاقف بهذي
 # ةرشت» افحص ىتؤي نا مهن "عا لك ديرب لب مالعلا كلملا ةرك ذننمرف هناف مالكلا

 اداتع اع نوضرءالو ا كلت نوف كيال لبق هن اك ماقملا هيضتش ردقم ىلع فطع
 لهج اب ىا مهنا كلذو أرقتو رشنت سيئارق ىنؤي نا مهنم دحاو لك ديرب, لب ةرباكمو
 ققح كنش نل ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسرل اولاق امهءاوتاو ةفأ ن هللادبعو ماشه نب

 ةروشن٠ قاروا انم لجر لك صأر ع حب_صيزأ ءامللا نم يكب ام دداو لك قات

 ىا كع راب اهبف يعّون نالف نبا نالف ىل' نيملاعلا بر نه اماونت ٠ هتقرث رب رهم ىنعي

 انيلخ لذا ىتح كيقرا نم ناو اولاق !, كيلا ىلبق ن١ لوسر هناف ادمم عبنا لاه نأب
 هظنل نم عمجمالو لجرلا وا ناسأالا يملا ةثلثم ءرملا سوماقلاىف لاق 'ىرماو اوه ا

 دير لرقم هتلص عم نأو ام اد امارعاو امك اد ءارلا حتف تافل ثالث لصولا فلا عمو

 نادكلا ىنعع ةفيص عجج فد ةفص ةريثانمو لك ر يمض لوالاو ىنؤيل نا لوعفم انو

 مهتدارا ا اا عدر# الك ةوةزتكللد دش ةرسشنم ففصو رداصملا جانىف لاق

 « ةرخآ الا نوفاخيال لب وم ادانرو ى.هال ادانعو اتنعت اهوحرتقا امنا مهناف هودارا ام

 يل 0 ءالال ةركذتلا نع اوضرمعا اهنم مهفوخ مدهافاينالا ةبحمىف مهك الهنسال |
 اهنال ةركذتلل ءركذىفو هنا ريمضلا # هلا »8 ةركذتلا نع مهضاسعا ن ءعدر # الك»

 ىا # :ركذي 2 كاإ كلا نحمل ةحتسلار اًطعاولا ىفم# ةظعؤلاك انا رقلأوأ 0
 لدعو قحلل ربك ذب ىا ناءرقلا ناهرب ىنو ةيفاك ةغيلب ةركذن ىا ممظعتلل نيوتتلاف ةر
 ربقلاىف لولحلا لبن هب ظءشنو ءركذي نا « ءاش 8 هكره سب 2 ا
 كلذ ن 2 هنا نيرادلا ةداعس هب زاحو هلع بص هلعج ىا 9 رك 0

 ءانش نفذ ىلاعت هلو ىهاظ نم موهفا وح اك ركذذلل مهتبشم درجمب « نورك ذيامد
 نال ةراكلا ىل ىلا بوم عنا ريمضو هلاعفا ف هتدا راو ديعلا ةئيشم هيا الدار كف

 ( مزلعلا )



 ىيدملا ةروس < 7 4١<
 يدمطب ان تجسد تحسم يمص سمسم دج دعم هدمصممسم ود تسسلا نصح

 عومجم مهمه ددحاو لك نانوذيرأ تلقناف ميدرص لاح ناهروا تاددقمو كيماعا دمت

 ب يلا لمتحي تلق ةداههم مهضعلو هذه موضعل اهلخد مأ.رانلا لخد عبرالا هده

 لئاذرلا هذه بيسي ناكاما ةعبظلا رقسف مهءاش نا ىلا ةراشا هننو فا.دكلا ىفاك

 مهعامجا ردقواىا مهريغو ةكئالملاوءابنالا نم © نيعفاشلا ةعانشمه فنتاش :و , مئامذلاو

 مهل نوعفشي عع دارملا سدلف ةعافشاا كلت مهعفننال لاخلا ضرف ليد ىلع ةئاقشاوع

 نم تعقو ولف لحلا ةيلباقو نذالا ىلع ةفوقوم ةمايقلا مون ةعاف هلاذا .هعافنش مهمقتتال 9

 ةقيقحلا ف عفنالو ةعافشالفهل ةعافشلاىف نذاالفاهل لبان» نسل رفاكلاو تابق' لاقللن وذان.ا

 مدعإ مههيصختل ناك املالاو نيتمؤملا ةاصضعل دئموب انعشو ةعافشلا رض ىلع لبلد هنقو

 ءادهتلاو نوسنلاو ةكتالملا عفشت هنع هللاوضر دوءسم' نبا لا هجو ةعاذ ثلا ةعفنم

 هلوقىلا نيلصملانم كنملاولقهلوقالتمث ةعيراالا رالاىف بالف نينمؤمللا عيمجو زوحلاصلاو
 معفشت من تارم ثالث عفشي مالسلاهيلع ادمم نا امهنع ءالاىضر سانع نا لاقو نيدلا مو

 نمالا راسنلاف عدبالو ىتحر تيب هللا لوش مل .ءاسنسالا مث ءاب الا: من ءايبنالا مث ةكننالما
 انأ:ىفرمتاما. نالفاي ةئلا !لها نم دحااوليرانلا ,لهاعم.:لجرلا لْوَهَوَب ةنطا:هلع:تةرثع

 ةمقل كتبمط أ نخا::لوهاو:اوداش و, كلر كلهن ئدلا هلأ ازخبا» لاوق و ع رثشإ ,كاتيقت قابلا

 مهلافؤ ,دعبوأ رانلا لوخد ليقاما ةذلا هلخدبف هلعفشيف اذه ىلعو ةقر+خ كنوسك رخو
 اهلبقام ىلع ببسريغي ناءرقلا نع مهضارععا لاكن أ بيارتل ءاسفلا ## نيذرعم ةركذتلا نع
 ريمصلا نم لاح نيضرعمو نيبذ.كملا لاح ءوس نم هبظاعتالاو هيلع لاقالا تابجو» نم
 رك ذام ىلع هننيبذكملالاح ناك اذاف ىا هبةقلعتم نعو ةيماهفتسالا امل.اربخ عقاولا راف
 ىعاوذلا دك أتو هيلع لابقالا تابجوم دضاعت م نآءرثلا نع نيضرعم: مهل لهح ”ىتىأف
 هدساد كارو ىدني نينجزا دكا نااعقلا تدديشر هندإ سي زارمالا 1 وك ذو هب نام ثال

 ن*ء كاح 6# ةرفاتسم رمح مهن اكو هلعارتالا كرتبو دوحلاب نوكي ضاسعال. لاق ٠ دنا

 وهو ايشحو نوكيو فورعم وهو رلمح مم رمحو لخادتلا قيرطب نيضرع.ىف نكتتسملا
 رمح نيبشم ىنعملاو جاحلارفن نهال تبره ىنعمع باودلا ترفن نم ةرفئتسمو انهدارالا

 ىرشخزلا لاقو بجي ىنمي بحمعتسا نااك رفن ىنمع رفلتساف ٠ ناكديمر نارن ىتعي ةرثان
 قاف املع هولجو راقثلل مسوغ مهاوعمج مهنا ببسي اهسوفن نه زاقنلا باطت رمح مهناك

 | رسك اذاف اهرسكو ءافلا حّتض ”ىرق دق ةرفات_ك بذارلا لاق بلطلا نم .اهناب ىلع. نيسلا

 نال دسا نم ىا #* ةروسق نه ترف # ةرفنم ءانعف حتف اذاو ةرفان ءانعف ءادلا

 ١ ىعمو ؛اظفل ةرديحلا ةروسقلا لثمو: نرهلا دنا ا ترهت ددسالا تشاماذا ةيشحتولا

 | سابع نبا لاق اهرهشو عابسللا باغي هنال, ةيلغلاو :نهقلا وهو رسسقلا نمإ ةلوعف و
 | !نادلا: ةانررلا: ةعاجج لقوة ثلا ,ناشلباة دن الا, اوه ءووسقلا لج نع: للا ضر

 ٍْ زاداريت مدصاي ماد نامسراي دايص زا ايريش زا ذم رك ) ىشاك لا لاقو ) اهمودصتس

 | مهدارشو ظعاوملانم هيفام عامساو ناءرقلا نع مهض سعاىف اوهش ٠ تفلت: ىاهذاوا اب
 دما روع دم ١ "هك دس بس دج دع

 ( رشم 15 نايل حور )



 ه4 ة> نو رشعلاو مسأب ءزجلا

 ماتمىلا اوصلخو ةيباد_-جلا تائيهلانع اودرجت نيذلا ا دعسلا نم نيملا باوحالا اهنع

 مه ليقف نيعلا باصحا لايام لبق هناك « تانجىف و نعرلا نم مهباقر اوكفف ةرطفلا
 ةنج لاني مهتمالكنا دارملاوريكشت؛ا ءياع لداك اهفصو فصوباالو اههنك هنتكيال تانجىف

 مهلاوح ا نع نيمرجملا نواس ىا لعؤ ىنءع انه لعاش نيم رجلا نع نولءاشإ 0 اهم

 علطي هللانا ( ىورب ) هيلع هدعبام ةلالدو هنع لوئسملانيع هنوكتلالوئسملا فدح دقو

 هر قسف مككلسام » مولأسف رانلاىف مهو راذلالها نورب ىتح ةنجلاىف مهو ةلا لها
 ايهس ناكو ايف مكلخدا ”ىث ىا نيلئاقىا نولءاستي لعافنم ةردقم لاحوه لوب ردقم

 لاخدالا ىنمع كللا نم وهف اهف هتلخدا ىا اكباس ةربالاىف طيخلا تكلسنم مكلوخدل
 اريسحتو مهلاخ ون تلق كلذب نوملاع مهو مهنولأسيمل تلق ناف باهذلا ىتممب كولسلا نمال

 قاكل'ىففاكلا مافدابمكلسو رمجوب| ًارقنيسساسلل ةركذت هباتكىف كلذهللاةياكَح نوكتلو
 تاولصلل 6# نيلصملا نم كنمل هه نيلئاسلل نيسح فوءدلا ىإ © اولق © راهظالاب نوقايلاو

 نونلا فذح نكت هلأ ايف انكلاس اهئادا مدعو ةالصلا ةيضرغ انرارقا مدعف ةبجاولا
 ماعطالا ىفن رارمتسا ىنعم ىلع # نيكسملا مطن كنتو  لامعتسالا ةراكعم فيذختال
 ةالصلا نم بجاوب سلاقالاو بجاولا ماعطالا اًضِبا دارملاو ماعطالا رارمتسا ىنن ىلعال

 اوناكف همعطا هللا ءاشيولنم مطنأ نولو اوناكو هكرت ىلع بيذعتلا زوجال ماعطالاو

 ناىلع ةلالدو لخبلال مذ هيفف قبساك اًضيا هيلع نوضمالو ماعطالاب نيك اسملا نومحربال

 ناالاب نوبطاخم رافكلا حيضوتلاىف لاق ةذخا و ملا ق>ىف عورفلاب نويطاخم رافكلا
 ةرخ الاىف ةذخا ْوملا قحىف ام نوبطاخم مهف تا داسعاااما اعامحا تالماعملاو تابوقعلاو

 لاقهيف فلتخيف ءا دالا بوجو قحىفاما تاي الا رقسىف مككذسام ىلاعت هلوقل اضيا اقاذنا

 امتااذه لوهنا ىننحللو ريسافتلا ضعبىفو الانرايد ع اشم لاقو مين انحاشم نم نويقارعلا

 نينمؤملا نم نوكزملاو نولصملا هلانامم مهنامرحو ريا بسك ىف مهطيرغ ىلع مهنم فسأ7 وه
 « نيضئاخلا عم ضوخت اذكو 8 ناعالا لبق لمعلاب نيرومأم اونوكينا كلذنم مزايالو

 هللا ضر هباحصاو مالل هيلع ىبنلامذ لطابلاب دارملاو هيف نيعراشلا عم لطابلاىف عرشن ىا

 ىنمي لصالاىف ضوخلاو كلذريغو نهاكوا رحاسوا عاش هناب مهلوقو مهتبغو مهنع
 الامو حيبقلاو لطايلاىف عورشلا ىنمي فرعلاىف بلغ مث ناك 'ىش ىاىف اقلطم عورشلا
 بذكتانكو »© هللاةيصمءىفاضوخ مهرثك ١ ةمايقلا مون ايونذ سائلارثك ١ ثيدحلا فو ىغنذي
 ةبافالام لاوهالاو ىهاودلا نم هيفنا عم ءازجلا ىلا هوفاضا ءا زيا موس ىا » نيدلاء وس

 | مظعا امنوكعم هذه مهتءانج ريخأتو ىهاودلا ةيقب تضم دقو ءوبالم مهناو اهاهدا هنالدل
 اهميخفتل قف ةمدقتملا ةثالثلا رومالاو رفك اهراكناو ةءايقلا سيذكت وهذا لكل!نم

 نايبلو نيدلا موي نيبذكم هلك كلذ دعب انك و اولاق مهلاك حببقلا ىلا حيبقلا نم ىقزتلاو

 هءقطنب امدح مهرمع رخآ ىلا ازمتسم ةدودعملا مهتايانج رئاسل انراقم هب مهي ذكت نا ظ

 ةيسرافلابو هباياىفكشال نقيم سما هلاف هتامدقمو توملا ىا ك؟ نيقلا اناناىّتح ه مهلوق |

 (دمآ )
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 عم ءالا فذحو ةردنم تربك ىأ ربكلا ىدحال امنا هلوق ىنعم ىا ةلمجا هيلع
 باذعلا ليوأتىف اهنا ريمض نوكل كنؤملاو زكاذملا ناب هيف قرشا لعاف قمم اليعف نا
 ةراهط تاذ ىأآ ىهاظ ةأرما مهلوقك بسنلا ىنعم ىلع راذنا تاذ ىنعمم ريذنلا ن وكلاوا

 ءاش لوعفم مدقشت ناو راجلا ةداعاب رشبالنه لدب « رخأتنوا مدقتبنا مكنم ءاشنم »

 هللا هيدهبف ةعاطلاو ةنلاو ريخلاىلا قيسيا م ءاشنمل اريذن ىا نع نه لاح مكنمو

 لوسعإو الند دلل" ككل نأ ىلا هزاع ةنؤ رهف هيلع ار اخو تلاد ادن ملا

 ليل ةملظبو ءآسهزلا ةعيرشلارق رونب مسقا ةيمحنلا تاليوأتااىفو ةيمورحلاو ةيموحرملا

 | رعآظم ةوبطا نأ ةعيطلا“نلغ لع تبلغا ققح ءانكتشيإلا /ةقيقحلا حلا متو ءالظلا!ةميشفلا
 ةعيطلال ها اماو ةقيقحلا لها اماو ةعيرشلا لهااما ىربكلا ةيلكلا بتارملا هذه ىدحا

 نأ زرتحمو ناسنالا هبئتيل ةيلكلا ثالثلا بئارملاىف رصحلا انلعج ىا رشبلل اريذن لوقو

 ةمطلا ماقمىلا رخأتيوا ةعيرشلا ما-ةم ىلا مدقتبنا مكنم ءاشنم راذبالا لها نه 205

 ىهتناءركذ نع ضرععا لمكلانم رذنلاالا هيلالصإملو بتارملا ىلعا ةقيقحلا ماقم ناكاملو
 7 امهنملك ةعيرشلا لهاو هنال مدقتت ناىف الخاد ةقيقللا لها نوكينأ زوجمو

 دادعت_سنا لهاالا لصاحلاو ةعراسملاو ريسلاف توافنو مدقتلاف قرف امهنس ناك ناو
 | | اماو رسلاو حورلاو بلقلا ماة:ىلا تالامكلاو تاريخلاو لئاضفلا باستك اب اومدقت

 | « نع لك © ةعببطلا ةطروىف اوعقوف هناذلو هتاووشو ندبلا ىلا ليملاب اورخأتف مهربغ

 ةسوبحم اهسكب هللادنع ةنوهيم 6# ةنيهرتبسك ام 8 نيفلكملا ناو سنالا سوفن نم

 ْ 3 مادىا'ىثلا نهر نه ةئيسلا لامتالا نم كوكب ام بيسي ريساقتلا ضعبوفو ةّسان

 | نمرملاوكنم ذخاام بانءبونيل كدنع عضوام ندهرلاو اتبانو هدنع اهق٠ هتكرت ىا٠تهراو
 فيلاكتلان م هيلع هجوا امب هللادنع ةتبانأ ةسوبحم فلكملا سفنو نوهرملا ذخأي ىذلاوه
 | هسفنن صلخو هتقر كف هيلع تبجواك فلكملا اهادا ناف ىلاعت هلسالاخ ىح ىع ىنلا
 | ةمتشلاك نهرلا ىنعع مسا ةئيهرلا موهكعإ لاقو هدنع ةسوحم ةنوهرم هسفن تش الاو

 | ةغلامال نحرلا حتفىفو ةيمسالا ىلا ةيفصولا ن٠ لقنلل ءاتلا نوكت نا ىلع مشلا قلع

 نالنيهر ليةلالاوةفص ةنيهرلا ىا سيلو هوحنو ا ىنعم ىلعال طفللا كونا ىلعوا

 وهام ىلع لمحم ناالا ثنؤملاو رك ذملا هي ىوتسي لب ءاتلا هلخدنال لوعفم ىنعمب اليعف |

 نينسحملانم بيرق هللاةمحرنا ىلاعتهلوقيف هسكع ىفاك ءانلاب هثنؤمىف ىتؤي هتاف لعافلا ىنعم

 ليقو ةمرةم ةتبانا ىالعاف ىنعمي ليعفهلا ةنيهر تبسك اب سفن لك هلوقف لبق بغارلا لاق
 | هبحنم روصتب نهرلا ناكاملو اهلمجنم مدقام ءازجىف ةماقم سفن لكىا لوعفم ىنعع

 ا انك كم لصتماءاثتسا 3 نيعلا باحصاالا و ناك 0 ستحمل كلذريعتسا

 اونسحااع مهءاقر نوك افمهناف ىا نينمؤملانم ةحلاصلا لامعالا لها نيمملا باكاو ىنعملايف
 هللاذنع نهرا اهءوسكم سفن لك ىناغاقلا لق نردلا ءادأب هنهر نهارلا كشاك مهلامهانم

 اهك كا مدعو اهإيا اهموزلو اهلع اهلاعفا راثثاو اهلامعا تائره ءالبت_سال اهل كاكوال
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 رمقلا قلاخو ثيللاوبأ لاقو لتخمال دحاو ماظن ىلع اهفالتخاو اهنرثك عم ىه ىتلا ةفلتخلا |
 بش همرحمو ىنعي حبصلا اذكو رمّقلا ىلع فوطءم 4 ىلبالاو هه هثلاث دعب لالهلا ىنعي

 ىا لمفا نزو ىلع # ريدا إل نامزلا نم ىضمال فرظ وهو لاذلا نوكسب «ذاو»
 رجفلا حبصلا سوماقلاىف لاق 46 حبصلاو » لابقالا ضيقت رابدالا ناف بهذو فرصنا

 رمحا ام تقو وهو راهلا لوا حابصلاو حبصلا تادرفملا فو حابصا عملاو دلتا دا |

 ارظن انههاذا ىلع اوقفتاو نامزلا نم ليقتسي ا فرظ # اذا إف سمشلا بجاحم قفالا
 نشور ةيسرافلاب رافسالا ناف فشكتاو ءاض ىا «رفسا# هجو نم ىلإالا نع هرخأت ىلا

 سأرلانع ةمامعلا رفسوحت نايعالاب كلذ صتخمو ءاطغلا فدك ر فسلا بغارلا لاق ٠ ندش أ

 ههجوو هنول قرشا ىا رفسا اذا حبصلاو وحن نوللاب صتخم رافسالاو هجولا نء راخخعاو |

 بولقلا توق ىفو تحبسأوحن هيف تلخد ىا ترفسا مهلوق نم اورجؤت رجفلاب اورفسأو
 قفشلا وهو ةرجلا 0 ىذلا اهضاس قيرب وهو سمشلا قفثش قاقشتا وه ىناثلا ردحفلا |

 ةرما دعرو بورغلا دعب ةرجاوغ ءاشعلا نه لوالا اهتذش نال اموسغ داض ىلع ىناثلا

 ضابيلا دعيو سمشلا عاعش ناطلس رخا وهو ليللا لوانم ىناثلا قشلاوهو ضايبلا

 ضايبلاوهو لوالا قفشلا اهعولط هدب نوكيفدضلا ىلع كلذ بلقني مث هقسغو ىلالاداوس

 سمشلا صرق عولط هدعلو ليالارخآ نه اماطلس لوأوهو ىنالا اهقفشوهو ةرجلا هدعلو |[

 امدلا ضرا هجو ىلع ترهظ اذا لف الا كالفلا نم سمشلا عاعش راحشا وه ردفلاف

 ايثدلا طسو ىلا اريثتنم اهعاعش رهظيو ةيلاعلا ةفرثملا ملاقالاو راحبلاو لابجلا امنيعرتسي |

 لباقلا ىفاصلا دعتسملا بلقلاب ىا رمقلاب ممقا ( ىف اكللا لاق ) ىهنا اريطتسم اضنمع |

 عاششإب بهذ ىأ ىربدأذا سفنلا هملظ ليلبو اهظعت ءركذتب عفتنملا هب ظعتملا راذنالل |
 تلازفرذسا اذا كلذ عولط حصيو هعلاوط ىلالتو هيلع حورلارون قارشاب بلقلا نع اهنملظ |

 حبصلاو لالاو رمقلا ركذ مقوم نسح اذهنه رهظف ىبنا بلقلا رونتو اهميلكب ةملظلا |

 «ربكلا ىدحالاهبنا# ىلا مهجو ةعيبطلا ىلا ةراشارقس نال اههاودورقسركذ ماقعىف
 لمف ىلعةلعف تعجامكف ام تقحلأو هئاتكثينأتلا فلاتعج ىربكلاعججربكلاو ممقلل باوج |

 ىلابحو ىلبك ىللاعف ىلع لي لف ىلع عمجمال ىلمففالاو اهيلع ىلعف تعم بكرو ةكرك |
 ةدخاو نقس ئا ىعو ةريثكلا ريكلا ىاودلا ىدحالوا اياللا ىددحال رقس نا ىنملاو

 اركدتم ناك ناو رقسلار كتم ناكاذا اذه لاجرلا دحا هنا كلوقك اهل ةريظنال مظعلا ىف

 ندلنم ةاصعلا رهق ىلع هللاةردقنم اريذن ربكا جججحلا ىدحا نماهنا ىنءملاف ةنزخلا ةدعل
 ددعلا اذه مهيذعت ىلع لوعتسسا ثيح سنالاو نجلا نم ةعاسلا مايق ىلا مالسلا هيلع مدآ

 « رشبلل اريذن 8 ربكلا تاياالا ىدحال اما ىنعملاف تاي الا ركنم ناك ناو لبلقلا

 هللا اهقلخ ىتلا ىهاودلا تامظع» نم اهنا ءانعم نال نا مسا ىلا ربكلا ىدحا ةبسننم زيبع |

 ريذللاو افافع ءاسنلا ىدحا ىه لوص مك زيقلا هنم بصتني' نا حصيف بيذعتلل |

 تقلع ان را اننا بف عدتورمأ ل اءاةيازا نا نيكل ئقال .مقويملاو' نيكنلاكر يداكيتم

 (ِهيلع )
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 ْ مهنمو تامملاب نولكوملا مهنمو عنا رشلا ٌلاصِباب نولكوملا مهو ضرالاىف نمل نب رفغتسملا

 نوكيامريوصتب ماحرالاب نولكوملا مهنهو بولقلا ىلا مولعلا نولص ولا مهو ماهلالاب نولكوملا
 ةعاشفلاب نوكوملارصع ةعتتتلا ةكككالللا منهو حاورالا خفي نولكوملا مهنمو ماحرالاىف هلل

 تارجازلاو تافاصلا مهنموراطمالاب نولكوملا مممو ازرالاب نولكوملا مهمورانلا لخدنمل
 ا تاحناسلاو تاّهاسلاو تاطغانلاو تاعزالاو تارشالاو تالاسرملاو تامسمقملاو تاناتلاو

 ملاعلا ىف هللا هتدحم ثداح نه اذ مولعه ماقم هلالا انمامو اولاق كلذلو تاردملاو تايقلملاو

 تحت نولازالف ةكئالملا نم ةالولا ءالؤه مب نكلو ةكئالملا هللا رجاب هللا لكو دقوالا
 ىه ىتلا مهلزانمالا ةكئالملا ءالؤه نم دهشتام ةماعلا نا مت هللا صئاصخ مهذا مهناطلس

 مهنودوشيف فشكلا لها اماو ءابقللاالو باجحلا نايعا دبشتالو بك اوكلا مارجا
 ةالو مهسنج نم اقلخ ىرصنعلا ملاعلا اذهىف لعج دق هللا نا ملعا مْ ٠ انايع مهلزانمىف

 عي روما ةالوو كولملاو نيطاللاو نرد نافل مف ىولعلا ملءلا ريظن مهلع

 ةالوااو ضرالاىف مه نيذلا ةالولا ءالؤه حاورا نيب لعج مث ممارضاو ةاضقلا نم ملاعلا

 ةسدقم اوشاا نه ةرهطم لدعلاب مهلا دتع قئاقدو تايسانم تاو.سلاىف مه نيذلا

 انسح هدادعتسا ناكنش مهتدادعتسا بسحم مهنم نويضرالا ةالولا ءالؤه ليقف بويعلا نع

 1 ناك نهو لضف ماماو لدع ىىللاو ناكف ارهطم ارهاط هيزوص ىلع يصصالا كلذ لق ايوق

 ناكف روحلاو حبقلاو ءادرلاّن م هلكش ىلا هدرو سهاطلا مالا كلذ لق ائيدر هدادعتسا

 باكا ملاعلا ماكح بتاص تاهما هذهف هش الا نمولي الف لخبو ماظ بئاو روح و

 ةكئالم ضرالاىف ىلاعت هللو هللاالا مهددع ىصخت الف ةيعرلاماو لامحالا لبس ىلع بتارملا
 هن الاص 62 07 ادبا ضرالا ا نولزسال ءامسلا ىف ةكئالمو !دبأ ءامسلا ل نودعصيال

 © ىمامو 9# هللا عر ىتارعشلا مامالل ها وللا باتكىف اذك ىلاعت هللا نم ماهلاب هحببستو

 ةبقاط ءوسب مهلراذلاو ةظعو ةركذنالا # رشبلل ىركذالا 8 اهتفص ركذو رقس ىا

 دصقلاىف لصالا مه مهنالاضيا نحلل ةركذت اهنا عم سنالا صيصختو لالضلاو رفكلا

 بذعي نا ىلع رداق هللا نا اوماعيو اوركذتيل مهل ةرك ذبالا ةنزخلا ةدعامووا ةركذتلاب

 ىلا كنذىف جاتحتالوه لب ددعلا اذم ممتاصعو ناقثلا رافك نم روصحلا ربغلا ريثكتلا
 | اقنع ىلع م*الا طاسوا مدا نا ناعىف ةدحاو َةَرَمش باقولا ةنافالضا زاضناو ناؤعأ
 ةمكرلل دونا قلخو ددعلا نيعاءاو ةئحعو ءالب كلذ ءافدكل هدب قورع نه دحاو

 اهلاتغال ةركذت !مافرقس لاوداب ةقطاناا تاي الا ىلا ريمضلا دوعي نأ زوجمو جايتحالال
 ىو راكناوا قح اهناف اهراكنا نع عدترا قاويسوكم ا عدر © الك 8 راذنالا ىلع

 نوضرعي لب نورك ذتسال مهضعب نا ىفانيالرشبلل ىركذ اهنوك ناف ةركذت مهل نوكت نال
 6# رمقلاو » نيضرعم:ةرك ذتلا نع مهل اف ىلاعت هلوق ىلا ىربالأ مهرابتخا ءوسب اهنع

 ةياكر خ ىف هيزدقو هئاحتىف رظلا ىلع هلي و فالرشت صم نمح را حتف ىفو + تحد
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 قاخلا ملاع ىلع هللا مهالو نيذلا اكلم ريثع ىنالا ىدبا تحن مهرسأب ال نورحسم
 تخم ىلع سلاج ةنيدملا روس جار اك جر ف لو لك ىصقالا كالفلا 8 مه ر قف 9

 مهءامما ارطسم هيف اوأرق ظوفحلا حوالا نيب و ةالولا ءالؤه نيب باجحلا هللاعفر دقو
 هلك كلذ مهنراف ةمايقلا موب ىلا قلخلا ملاءىف مبديا ىلع هيرجم نا هللا ءاشامو مهتارمو

 ةلياق٠ن٠ مهلاوحإو مه ءامسا نحن انملعام ريغتبالو لديتبال اظوفحم املع هولعو مهسوفنىف

 نا ذفاي نيبجاح ةالولا ءالؤ» نه دحاو لك لعج هللا نا مث ظوفحلا حولل اندولق

 امهمدحاو لك هيلا ىتايامب امه ىشع اريقس نيبجاح لك نيل لعجو مهاون ىلا مهرماوا
 مهلزااو اهنونكسي لزانم ىناثلا كلفل' ىف ةالرلا ءالؤهل ابا مهلمج نيذلا ءالؤهل هللا نيعو
 ءانردق رمقلاو لوس هللا اهركذ ىتلا لزاما ىمت ىتلا ةلزنه نورشعلاو ىناثلا ىهو اهلا

 ىرخا ةرود دودب مث اهرخآ ىلا ىهتني نا ىلا اهنم ةلزمم موب لكلزني هريسيف ىن»ي لزانم

 قتلا هلصف ”ىث لكو باحلاو نينسلا ددع سنخلاو سءشلا ريسو هريسب اوملعيل
 كلفلاىف نبذلا ةالولا كثلوا باحم مهو ةكئالملا هذه لزاملا هذهىف نكسأف المصتت انل

 كابي ءامس لكى عبسلا تاوسلاف ءابقنو !باون مهل اولعجم نا ءالؤه ىعا هللا نا من
 هب منو علو ةالولا ءالؤه مهلا هيقلي اع ىرصنعلا ملاعلا اصمىف اورظنلا مهلا باجحل

 ءابقتلا نك اوكلا هذه ماسجا هللا لعحف اهرما ءامم لكىف ىحوأو ىلاعت هلوق وهو
 دحاو ءااكاف عبسلا تاومسااىف اهلزناو اهحاورا اهف خفنو ةرددت-ه ةرين اماسجا

 باححلا ةطساوب الإورشع ىنالا ءالؤه دنعام نوج رذتست مكتلمجدق مهل لاو مهنم
 بيقت لكل هللا لعج مث ظوفحلا حوالا نع ةالولا كلوا ذخأ. م نيرشعءلاو ةيناغلا

 كالفا مهل باجحلا اذكهو بك ارال داو هلوه هذ حبسي اكلف ءابقنلا ةعبسلا ءالؤه نم
 ةندس مهلو هيلع فارشت_سالاو ملاعلا ثداوحىف فرصتلا مهل ناكذا ابف نوحي

 ابف نوحسي اضيا مهف اكالفا اهامد يك ارم هللا مهاطعا فلالا ىلع نوديزي نلوعأو
 كلم نم الصا ةكلمملا نم ”ىث مهتوفب الف ةرم مون لك ىفةكلمملا ىلع مهم رود ىهو
 ءالؤه ةمدخىف مهلك ةندسلاو ءابقنلاو باححلا ءالؤهو ةالولا رودتف ضرالاو تاومسلا

 ىلاعت لاق هلك ملا لا نم مظعالا دوصقملا نحت انكذا انقحىف نورخ.. لككلاو ةالولا

 ةرود مو:لكانيلع كالفالا نارردببسوهنم ام. ضرالا ىفاموتاومسلا ىفام مكلرخسو
 اودفنسو مهالخ اودسف رومالانم هبلا قللألا ةجاح وعدن اف ةالولا ءالود رظنلوه اغا

 ةفلتخ نامزاىفمهبف رادقالانوذف:يفهيلا !سمآ هنوك نمال هةلخ ىف ادي هن وكن م مهفةللا ءاكحا

 هنلكسه وهج رب ىف دعقا ن٠ مهنهدعقا وةكتالملا نم ةعامللا ءالؤه ىديابرومالا.ذه مامزدللا لج اكو

 ل تيذيك مهاومتف مهازان» ىلا ءابقتلاو باححلا نم لزنا نهلزناو هكدم تحمهيف ىذلا

 قحلا نءراهلاو ىلدللاب جورعلا لها مهنف تاقبط ىلع مهاعجو ةرخي ةبكتئالم ءامس لكىف
 نمل نورفغتسملا مهنمو !نةحىف اريخالا نولوشالو ءاسءو حابص لكىف ىلا ىلا امو انيلا

 | ىلع ةحرلا تبلغ اك مهيلع ةيهلالا ةريخاا ةباغا نيتمؤملل نورفدتملا مهنعو ضرالاو
 ص عج تشتمل. نو سس يع
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 باب نه هنوك عم ليلعتلاب اذه مهلوق دارفاو اصقان هاج امل هدنع نم ناكول هنا ىلع ءان هللا

 هلبقام ىلا ةراشا كلذ ؟ ءاشي نم هللا لضي كلذك # ةءانشلاىف هلالقتساب راعشالل مهنتف
 ةنزخل نيركتملا هباا و لهج ىب'اك هلالضا ءاشي نم هللا لضي ىا لالضلا ىندم نم
 هرايتخا ف رصل هنم ىندأ الالضا ال لالضالا نم رك ذام لثم انئاكالالضا مهددعو ماهج
 | بدحمالا ىليال هللا نا هلصاو قحلاب ةقطانلا هللا تاي ال هتدهاشم دنع لالضلا بناج ىلا
 هنبع ىضتقم نه امهم لك هاج ىلا رايتخالا فرص و لال لا نال ةيلزالا ةلالضلا

 ركذ ام لثم ةنئاك هتباده مالسلا هيلع دمحم بامساك هتياده # ءاشي نم ىدهيو ه9 ةثباثلا

 | ىدهلا بناخ ىلا تاي الا كلت ةذهاشم دنع هرادتخا فرصل اهنم ىندأ ةيادهال ةيادهلا نم
 ىلا رايتخالا فرص و ءادتهالا ذا ةيلزالا ةيادهلا بجومي الا ىدهال هللا نا هتقبقح و

 ملي امو  دبالاف نيعلا ملع ىف هفالخ زوجي الف ةيلزالا هلاوحا نم امهن٠ لك هبناج
 دنج عمج دونهاو وروما ةكئالملا اهلج نه ىتلا هقاخ عومج ىا 7 كير دونج

 ادونج هللدنا ثيدحلاىفو ةدح ىلع قاخلا نه فنص لكو عمتجم لكو زكشلا| وها مظلاب

 نعاهز' لاتمام لط ل دارس فين قا ائاذك طفل « وهالا »© لسلا اهنف

 رارسالا ىفو بارتلا ددع طيس كا اطبس رشع اننا ىلاعت لاقف ءامملا لها ددع

 ليلدلاو هللا الا هملعيال امم رومعم وهو الا ةيواز الو تيبب عضوم ملاعلاف سيل ةيدحلا
 هيفو نينايرع هن أسما لجرلا عماجمال ناو ةولخلا ىف رتستلاب مالسلا هيلع ىلا سمأ كلذ ىلع
 دعلا ةرثاد نع ةجراخ هدونحف الاو ةمكح ةيلابزلا ددع رايتخا ىف هللا نا ىلا“ةراشا
 هملعةطاحال وه الا اهتقيقحو اهتيفكو اهميكو دونا ددع ملعي امو ىتاشاقلا لاق طبضلاو
 ريغلا تانيعتلا دونج عم ةعماججلا ةتيوه الا ةيمجنلا تاليواتلا فو اهلاوحا و ثايهاملاب
 ىلع ةكئالملا تقلخ نيفراعلا ضعب لاق ءاممالا تاييزحلاو ةيئزلا ءاممالا بسحم ة.هانتملا

 ملعلا ىلا فورص» هجو مهل سبل و هللا بانج ميظعت الا لقع مهل سيل حاورأف ساو

 حاورا و ىراكس ىرايح هيف مهف مهمَع مهفطتخا و هللا لالج مه.يهدق مهسوفن ىلا الو

 ىرصنع مسج نه تاناويحلا حاوراو ىمان الا حاورا ىهو ةيضرا ةيعيبط اماسجا ةريدم
 لذ م" ضع اههعب رخسم اماغ ةروصقم ماسجالا هذها ةربدملا حاورالا هذه و ىبببط

 ةريثك تاقبط ىلع مهو انلاصمل تارخسم رخآ حاوراو ايرحس اضعب مهضعي ذختيا ىلاعت

 حاودالا ضبش لكوملا مهو قازرالاب لكوملا مهنمو ءاقلالاب لكوملا مهنهو ىحولاب لكوملا مهنف
 لكوملا مهنم و مهل ءاعدلاو نينمؤملل رافغتسسالاب لكوملا مهنم و ىتوملا ءايحاب لكوملا مهنماو

 ربك الا مهفف مهوافتو مهتارم اماو كلذ ريغ مهنمو دابعلا لامعال ءا زج ةنْلاىف تاسارغلاب
 لمدربكم خل ذاربشا و ليزي نب رك لسماع او: نك 1و مارك نيف كتل

 ةرهاظلا ةكلمملابيئرتل ىه لب ةبراحمال ةدعم تسل دوتملا ءذه مهضعب لاق و ليئاكي»

 قب اف نولئاَش نملف هدوئج ضرالاىف امو تاومسلاىفام ناكاذا هنال لف-الاو ىلعالا ملاءال

 ةكئالملا عج و ضعبل هضعب رخس» هلكملاعلا ذا ريخ_تلا دونج مهدارملا نا الا
 ت22 222 2ئ2ئ2ئ2ئ2ئ222ئ22ئ2ئبئ2ئ 252522222222 لا 1[ 2 ا ببشُكُلُلل



 دنع نم هنأ راكنال ماهفتسالاو نيثالثوا نب ريثمك امان ادقع نكي مل ثبَح ةبارنلاىف رئالا
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 ةكئالملا بلغي.ىذلا اذ نف نوقاطي م<سنج نم الاجر مهاذلعج امو ىا تازنف نينا

 نأ رسل اديك تمدواقمع ان' ديرادب هتدرف كيراديد تقاط نامدا ماع و ٠ اهلفاس اهملاع

 ببستىذلا ددعلا الا مهددع انلعج امو ىا اورفك نيذلل ةنتف الا مهتدع انلعج اموؤف |

 نع ةشلاب«ئأورثولفا نع عرثالاب به مع كستلا لغو" نواكللاو مهعوقو و مهناتتفال

 لخاود نه لعج نال اذه ىلع مالكلا لمح و امهْس مزالتلا ىلع اهمال صوصخ ا ددعلا

 ىلع رافكلا ناتتفا لمح حصي الو لوالا ىلع ىتاثلا هلوعفم لمح بجوف ربخلاو ًادتمملا

 درجمداراا سيل مث اهسفن ةنتفال ةئتفلل ببس مهدع ناف روك ذملا هبجوتلاب الا ةينابزلاددع

 وهو كلذك اًضيا ناءرقلا ىف هلعج لب صالا سفن ىف نيعملا ددعلا كلذ مهددع لءج

 اذه ىلوتل مهداعبتسا و هل مهلالقتساب مهناتتفا فة. كنذب ذا رششع ةءست اهماع نأب مكحلا

 ناقبتسا نم ىنًايسام رودي هيلعو رك ذ امسح هبمهنا زهتساو ريفغلا ملا ما ليلقلا ددعلا

 لعجلاب قلعتم # باتكلا اوناوا نيذلا نقيتسيل 9غ اناا نينمؤملا دايدزاو ٍباتكلا لها

 نا ءرقلاقدصومالسلا هيلع هنوني نيقبلا اوبستكيل ىا بلطلل نتلاوراوكانللا علا َلْغ

 هيلع ىلص هللا لوسر دوهلا لأس ىتاعملا نيع ىفو مهاتك ىف امل اقفاو» هيفام اودهاش ا

 عباص !برابود ىنعي «٠ رشع ةعست مهناب مالسلا هيلع باجأف مهددعو رانلا ةنزخ نع سو

 اونما نيذلا دادزبو 8 دومرف كاما اروع ماهعا مود ترك رد و دومرف تراشا نيد

 كيذك هنا مهقبدصت و باتكسلا لها مات نم اوأر ام ةيفك مهناميا دادزب ىا # اناعا

 باتكلا اوناوا نيذلا بائري الو ف لزنا ام رئاسب مهناميا ىلا كلذ مهناميا مامضناب ةيكوا |

 تابا دعب ”ىثلا دض ىفن ناف ناعالا دايدزاو ناقيتسالا ن٠ هلبق امل ديك أت « نوئمؤملاو

 مزاج نيش هلل هحبفام ةيش نم نءؤملاو نقيتسملا ىرتعي دق امل ىفن و تايثالاىف علبا هعوقو

 لّشمل ثرح بايئرالا ىفن ىف باتكلا لها كلس ىف نيمؤملا مظنب ل اماو هدعب كشال ثيحم

 امل ْنراقُم ٍناتاكلا:للها نه بايترالا ءاقَتنا ناف الاخ نييفالا نيا ىلع هينتال اونانارب الو

 لعافلا مسايمهعريبعتلاو امس مو ناميالا ن٠ هيضتقي امل نراق» نيتموملانمو دوححلا نم هيفانم

 دعب نامي الا ىلع ممايش ناذيالل ثودحلا نع ةئبمملا ةءلعفلا ةل-صلاو لو_هوملاب مهركذ دعب

 امهنءالك ناف قاشوا كش 6# ضع معمولق ىف نيذلا لوقيلو هه كلذ ىف مه>وسرو هدايدزا

 ثدح اما قافناا ذا ةرحهلا دعب ةنيدملاف نوكيس اهب ارابحا نوكف ةنطاللا ضارمالا نم

 نورصملا # نورفاكلاو © اكاش اما وايذكماما و اَم> انهؤءاما ةكم لها ناكو ةئيدملاب

 تدل ماللا تاق ىلاعت هللا دوصقم اذه مهلوق نالكت نأ زوجي تفك تلق ناف 2م تاون

 ىنعمي هنم لاح وا اذهل زي # الثم اذهب ههلادارأ اذام هه لاكشا الف ةبقاعلل لب اهتقيقح ىلع

 لثملا بارغتسا برغتساا ددعلا اذم دارأ ”ىذ ىا ىا ةبآ مكل هللا ةقان هذه هلوقك هب الثم

 لوقلا وهو بورضملا لثملاب هوهبش ثيح ةراعتسالا ليبس ىلع ددءاا اذه ىلع لما قالطاف



 تنل هي2# +٠ هج
 سلو سس سس مس سل يي سي يبي سب يس ا ب نم يح ص
 ةرشعلاوداح الارك ١ ةعستلا ناف ىلاءاا دا دعالل يلطت الها ىلعددعلا ةمكحىف اومظكتد# ىناعملا ْ

 / امني عماج ددغرمثع ةغسنلا نا ىنب ريثكلا لفاو ليلقلا زكا نيب عجدقف تارشتلا لقا
 هللا مسي هلوق نا رارسسالا فش 5 ىف لاق ام اهنم و ) ددملا اذه ىلع ةيابزلا تناك اذهلف

 ْ فرح لكي نءؤملا عفديف اكلم رشع ةعدت ةينابزلا ددع و افرح رمثع ةعاق ( محرلا نمحرلا

 ا ىفام ىلع عالطالا لبق ريقفلا اذهل حالام امم و هبضغ هتمحر تقيس دقو مهنم ادحا و اهم

 ( ينال ولالا 9 مع ةغست ةلمسلا فرو رجت ددع نإ" هو نارسالا يفشك

 مم ضف هتفايوزا ملطع 22٠6 رازه هدؤ» كتف رح هدزو'
 | ليس اوكلس ثيح ةي الا هذه هوليش مل قاسفلاو رافكلاو ةدحرلا ةبآ ةلمسبلا تناكامل و
 / ةيآ هلعج و .لالجلاو ئذغلا نم اكلع اهم فرح لك ةلباقع ىف هللا قاخن ,ىصاعملاو ننفكسلا

 ١ رفاكلا ىلع طلسي مالسلا هيلع هلوق انلق ام ىلع لد ةمحرلا ةيا ةنطا نزاخ لمج كبضفلا

 ةنسا لثم بايلا ههف ىف ٠ ردزلا ةي_.رافااب تايحلا ريك ا وهو انين نوعست و ةعست هربق ىف
 ناسنالا ماني ترا وزرتلا معاد لا لث» نينيعلا رحأ قوحسلا ةلخنلاك ليوط وهو حامرلا

 طلسي نا قحتساف نوعست و ةعن ىه ىتلا ىنسحلا هلامساب و هللا نفك ها« نار لاو

 طلسيزا مزلي الف ناريتلا رفح نم ةرفح وه ىذلا هربقىف اهد دعب ان نوعست و ةعسن هيلع
 رانلا لها نع ضرقني هبال ضارقنالاو رصحلاو رهقلا ددع عستلاف رانلاىف ددعلا كلذ هيلع

 بس ةيرشبلا سوفنلا لالتخا نانم ةيمحنلا تاليوأتلا ىفام اهنمو ) ةيمي>رلا ةمحرلا دادما

 ىلع بترتم باجتحالاو ٍباححلاو نمللاو درطلاو دعبلا مهج ىف لوخدلاو ملعلاو ليعلا

 هاو اصلا صو ان يهل لج كارلا
 بارا و ءاضعا ةعيس ىلع دحسا نا ترما مالسلا هيلع لوس ثيدحلا اهب درو ىتلا عيسلا

 نأ زوج و نطابلاو صهاظاا بحم لكلاىف ةرثؤملا لكلا ىلع ةلدتشملا ةيرشبلا ةعيبطلاو

 بامسا انلعج امو # رششع ةعن لكلا اراصف .ةعيبطلا لدب ةيوبشلاو ةدضغلا ةوقلا نوكت

 رانلا باححسا ريغ انه رانا بامحأف اهلها بيذعتب نيماقلا اهيمال نيريدملا ىا © رانلا
 ةنز> انلعج امو رارسالا فش ىفو ةنجلا بااو رانلا باحصا ىوتسيال ىلاعت هلوق ىف

 ما كئالمالا» اهمامصا ةنزخال.راثلا ةنزخ مهنال دعب هيفو ىبننا فاض اف ذخف رانلا باحصا

 ةفارلا ةناضم ةسأ اجلا ناذ مهملا اولمي الو مهل اوفر اللف نياقثلا ند نيبذعملا نسج اوفااذل

 بضغاابو هللا قحن مهموقاو قلخلا ىوقا مهنالو اني محريل انساج نم ٍلوسرلا ثعب اذإف

 مهدحا قودي نيلقثلا ةوق لثم مهدحا ةوقل مالسلا هيلع ىناا نعواسأب مهدشا و ىلاعتهل

 ىلاعت هلوق لزت امل هلا ىوريو مهملع لبجلاب ىىربو رانلاىف مهب ىذ لبج هتيقر ىلعو ةمالا

 ممم لجرب اوشطبب نا مكذم ةريشع لك زجعبأ شيرقل لهج وبأ لاق ريشع ةعست املع
 هوق نهناك ىتح ةوةلاو شطلا ديدش ناكو ىحمجلا ةدلك نب درسا نبا دوسالا وبأ لاقف

 نودشي اوناكف هيلع اوردَس ٠ مل هنع ةلجر ةلازا ىلع ةعامح عمتجا و مدا ىلع ماق اذا هيا

 متأ قوتك اذ مهم د ع رشم مكيفك | انأ امهلاح ىلع ءالجر و امطق عطقتب ىتح ميدالا
 مهبول اب نع سسسسمم



 هه 7+ انه نورسعملاو مسأت ءزملا

  نيبام مههاوفانم راثلا بهل يرخم مهمادقا سي مرامشاو ىصايصلاك مهارناو فطاخلا |
 مهنمربو هفك ىفافلأ نيعبس مهدحأ ْذْخَأَ ةمحرلاو ةفآرلا مهمه تعز ةلس ةريسم مدجاى 2

 | لاق امكف مهصاخشا ةلمحاماو ءابقنلاو ءاسؤرلا دع رشع 0 هذه لبق مهج نم دارأ ثيح

 ىصحن ال و دعتال ناوعأ مهم دحاو لكل نوكي نأ زوح فوهالا كير دونج ماءبامو ىل اعنا

 سفنلا داسف ببس نا اهنم ) اهوجو هصيصختو ددعلا اذه _ دقتىف ةفرءملاو ىناعملا بابراركذ

 سما ىه ةيناوحلا ىوقلاف ةيعبطلاو ةيناو+لاىوقلاوه هلمعلاو ةيرظنلا اموقىف ةيناسذالا

 ىهف ةيعبطلا ىوقلا اماو ةرشع اننلا اهعومجو بضفلاو ةوهشلاو ةنطابلا ساو ةرهاظلا
 لاق ةرسشع مت عومجلاف ةدلوملاو ةيمانلاو ةيذاغلاو هعف'دلار ةمض اهلاو ةكساملاو ةيذاجلا

 ناويملا ةئالثلا ديلاوملا نيب نم ناويحلاب 0 ويحلاىوقلاب دارملاوخيشلانبا
 ةدهاشملاب كاردالاىف لخدماهلام ىا ةكرالاف هلءافو ةكردم نامسقىهو ندءملاو تانللاو

 [| لعفلا ىف لخدم اهلامىا ةلءافلاو ةنطابلا ساو ةرهاظلا سم ساوحلا ىهو _ثءظفحلاو

 صنختال ىتلا ىوقلا ىه ةيميطلا ىوقلاو بصخلاو ةوهشلا ناتنلا اههو ةكرحوا ةئعاب اما

 ةيمانلاو ةيذاغلا هو ةمودخم اهنم ثالث عيس ىهو اضيا تابنلاف دجوت لب ناويحلاب
 أشنم ناك املف ةعفادلاو ةكساملاو ةمضاهلاو ةبذاحلا ىهو مداوخ اهنم عب راو ةدلوملاو
 ناو قفملا(يرتس ملط 1 كلكم ةسايزلا ددع ناك ةرسع عسنتلا ىوقلا ءذهوه تاف آلا

 ريسغت ناصيف رانحلا لعافلا ىقنو ةيفسلفلا لوصالا ىلع وانس ىوقلا هذه تالا نأيريبخ

 قحلاواضيا لاقو ةدمب نم. هعمو ريكلا ريسفتلا ف مامآلا اهركذ ناو.ىا ةلاثماَن عب هللا:مالك

 لاقام هدربو ىهنا هلثثما كاردا نع ةرصاق ةيرمشل' لوقعااف ىلاعت هللا ىلا هملع لاحم نا

 أرك ١ اونوكي ملو اهدعرششع ةع اوناك اهلجان» ىتلا ةتكنلا نا ىلامالاىف ىليهسلا مامالا

 نونكملا رسلاك اهنكلو اهلا ةراشاو اهيلع اليلدل ةن_-لاو ٍباتكلا ىف نا ىرمهلف لقأو

 اهركذو اهرشنىف نمؤييالو ءوفرعي ملام فييزتو هوفلأي ملام راكنا ىلا ”ىث عرس'سانلاو
 للا اذهىف فاضنالا ةلق عم ليصحتلاو ىعولا نع ماهفالا رثد ' اروصقل ليوأتلا:ءوس

 نولخدي رافكلا نا مث قاسفلل دحاوو رافكللاهنم ةنس ةعبس مهج ب وأ نا.اهمو ) ىبنا

 كلت نم باب لكل نوكيف لمع!ا كرو رارقالا كرتو داقتعالا كرت ةةالث ووم“ ال رانلا
 0 لمعلا كرئالا كانه سيلف قاسفلا ٍباباماورسشع هينامت عومجملاف ةثالث ةنسلا باوبالا

 قف شما تاولصااب ةلوغشم !منم سمح نورشعو عبرا تاعاسلا نا اهنمو ) رسشع ةعست |

 قلخممل هلا ىنعي باذعلا عاونأب هيذخاؤيام ىلا ةفورصم ةدابعلاريغب ةلوغش» ةرشع عست اهنم
 نيملهملاب صاصتخالا مزليالف اهل اميركت ةينابز ةالدلا .,تيقاوم تلمج ىتلا سجخلا ةلباقمىف |

 اهنمو ريشع هعبت ةينابزلادع راص مرج الف ىتفمللا ىدعس ىئاوح ىف اك نينمؤملا ةاصع نم

 ريشع ةعست اهلصا نوعسنو ةثم ىهو لالا نم ضرالا هب ظفحاع مهج ظفح ىلاعت هلا
 ملاءلاريب دب ةلكوملا رشعانلالا جوربلاو ةعبس ىهو ةرا.سلا موحنلا ملاءلل تاربدملا نا اهو ) |

 نيعىف ىدنواجسلا لاقام اهنمو ( اواهمىفوجدرتو ريثأتلا طايسب مهعمشتهيف ةراؤملا ىلفسلا ٠

 ( يناعملا )

| 



 ذلة ةووحن ه«©# ٠١ #©ج

 ترثا لاقي هنفني هرخس نم وه سبلو ريغاا نم ماعتيو ىوري ىا © رئؤي رحسالا
 3: لصالاوه اذه اونامام دعب ىا مهراث 1 ىف موق نع هب تثدح اذا اا 7-5 ثيدحلا

 ةنعواو : فاض نع فلخ :هلقتي .لوقنم ىا رونأم :ثيدح ناك نمع:ةياورلاا سم 'ناك
 ه. لمعلاو هتيقح داقتعاو ةصخر ةمكحل رحسلا ملعتىفو رباكالا نع ةيوسم ىا ةرونأم

 مه سانلا نم رششلا فرعي مل نمو « هيقوتل ىنكل رشالال رثلا تفرع ) لبق اك رفك
 #« رشبلا لوق الا ف اذهام كت اذه نا إف هعضاوعىف هب قلعتبامو هانعم قبس دقو ( هيف
 لق ىورامل هاقتعالا لبس ىلعال ادانعو أدرمت هلاف فطاعلا نع ىلخا اذلو هلبق ام ديكأت
 ةبكفابأو 'اريجو ؛ارانسي رشلاب ذازأو "ناو اارانالا ؛مالكن نشا 'نآءرقلا ةَنأبَرقا! ها

 اهدنع سلجم مالسلا هيلع ىنلا ناكو ةكمب اناكو سراف دالب نه نيديع اناكف نالوالا اما
 ةماعلا ىف باذكلا  ةمايسم فرط نم ةكم ىلا ددرتي ايمور امالغ ناكف ةهكفوبأ الدو

 لاقو رانلا ءامسا نم مسا رقس حاحصلاىف لاق امل متهج هلخدا ىا # رفس هلصأس
 هتذا اذا سمشلا هترقس لام مهج نم ةسسدا_ىلا ةقبطلل مسا امهع هللاىضر سابع نبا

 لاهشالا لدبا دوعص هقهراس نه لدي رقس هيلصأس هلوق اهماليالرقس تسمسو هتملاو
 امهنم لك ىلع لمتشت رقس نال ران نم لبج مماوأ دن ادشلا نم ىقلي امل الثم لعج ءآوس
 امنال رقس هلوقل ربخ ةيلاثلا امو هربخ كارداو أدم ىلوالاام « رّمسام كاردا امو

 ”ىث ىا ىنعلاو ةقاحلاىف قيس سكعلا نود عيظفتلاو ليوهتلا نم هتدافا دصق امل ةديفملا

 هنأشل مظعق هبفف لوقعلا كاردا ةرثآد نع جراخ هنا ىنعي اهفصوىف رقسام كملعا

 كاردا امو هب حولي ىذلا ىنمضلا دعولل زاوتاو اهلاحو اهفصول ناب © رذنالو قبال
 الخ داعي ىتحاكلاه هرذت مل كله اذاو قارحالاب هتكلهاالا افق لي أبش قينال ىأرقسام
 ادولج مهانلدب مهدول+ تحضن الك ىلاعت لاق اك اذكهو اينائاك الها كلهتو اديدج

 كلاه اهف حرطيام لك لب كالهلا نم هعدنالو هيلع محرتتال ىا ”ىش ىلع قيثالوا اهريغ |

 تقفش زينو ندرك قاب ءاَسالا رداصملا بيذهتىف لاق راملا بضغ نم تقلخ اهنال ةلاحمال

 «رشبلل ةحاولإط ىحنالو ايف توعال مث ىلاعت هلوقك اتيمرذنالوابح قينالليقو * ندرب

 ”ىثلانا كلذو هريغ ىاسطعلاوار فلا هحالوهدوسو هتقرحا اذا ”ىئلارانلا تحال لاه

 ةريغم ىأ ناسناالاداج ىهاظ ىهوةرشب عم رشبلاو دوسا قرحا اذاف ةموسد هيف ناك اذا
 ناف ليالانم اداوسدشا هعدتف ةحسفل دل4لا حفلت ل.ة اهل ةدوسم هيهاوظو داجلا ىلع“ ال

 ىلع ةلالد ةياالاف سبل تلق رذنالو ىتنال هلوق عم ةرششبلا ديوستب اهفصو نكميال تلق
 ةحاول ناىلع سانال ةحال لبقو ديوستلادعب ءانفالا نوكي نا زوج هنا عم ةيلكلاب ىنفت اهنا

 ةئاهسم ةريسم نم رشبلل حولتاهنا لق سانلا ىندمي رمشبلا نأورهظ ىا حولي حال نم لعاف مسا

 لصياك اهرورحو اهمومسرفاكلا ىلا لصيف ىري نمل محلا تزريو ىلاعت هلوقك وهف ماع
 «رشع ةءسنإ» رقس ىلع ىا #اءلعإ» ماع ةئامسح ةريس نم اهميسنو ةنلا عير نمؤملا ىلا
 قربلاك مهنيعا هعم رشع ةينامثو كلام مهو اهلها ىلع نوطلاستيو اهسما نولوتب اكلم ىا



 هه ٠٠٠١ 55 نورشعلاو مشان ءزجلا

 اهلصا مكحتسا ىتلا ةيرطلا ةضفلا ةرجشلاب ناءرقلا هبش ءاملا ريثك ىا قدنا هلفسا

 قادغالاهلفس الورامئالاءالع“ الو لفساو ىلعا هلتبناو ءامسلا ف اهعورف ترمأو ءاملا ةاكب

 نخس جيه كتسه ىوذعو ىتوالح اروارم ( ىنشاكلا لاق ) ليختلا قيرط ىلع

 رقشم لاهم نا :ىالعا دوننارا كدح جيه هكتسه ىزانو ىوا رط ىوربو دشارنار

 ديلولا لاق مث ٠ تسا هيلع مكحو لئاضف قورع هببط ٌرحش نيا لفساو هيلك تاداعس

 هريغ نيد ىلا جرخو هنيد نع لام ىا ديلولا هللاو أبص شيرق تلاقف ىلعبالو ولعي هناو

 ءومكيفك نأ لهجوب ًاهيخأنبا لاقف موقلا سيئر هنوكل هتمباتع ىا مهلكرشيرقنأبصتل هللاو

 نانخسوت دنيوكيم شيرق هكتفك ىنعي ٠ هيضغا ىا ءامحا ام هلكو انيز> هدنع دعقف

 ناشيإا ماعط ”هلضفزا انىبوكمم انثو ىراديم كرز اانا ىهديم دئسإ مالسلا هيلع اردت

 ماعطزا امدننك ل صاح ىافك ارثو دنوش مهارف سشيرق همها تسا نينجرك اىرادرب هرهم

 شرق رعت ملا تفكدش مثخرد دينشب لهجوبا زا نخس نبا ديلو ىوش زاينىب ناشيا
 هقافو رقف زاو ديوشن ريس ماعطزا زكىهدوخ دمم باتا نيثوادلوو الام مهرثك |نم ىتا

 دتتساخ رود مه سب دنهد ىركيدي ندوب ماعط ”هاضف ارئاشيا هكددت تروص هح دنس اساين

 رددمح نيا راكو لاح هكديناديدبا شيرق هك انش تف.ك دياو دنداش شريرق نمحا ريو ْ

 دنسرب ىو لاحزاو دنا ماب رع هكتاسكيدزت جح مسومو تدك :زصقنم برع

 تناك برملا نال تام هوممار لهف نوحي هنا نومعزت . دادديهاوخ هح ناشيا باوج

 نومهزتو نهكتب هومتأر لهف نهاك هنا نولوقتو هطبختو نوئملا قدخمو ناطيشلانا دقتمت
 أش هيلع مترج لهف باذك هلا نومعزتو طق ارعش ىطاعتب هوأر لهف ىعاش هنا

 وهام لاتف ركفف هّتحىف لوقتامو وهاف اولاق مثال مهللا كلذ لكىف اولاقف باذكلا نم

 هرئايرحسالا هلوَش ىذلا امو هلاومو ءدلوو هلهاو لجرلا ناب قرش هوعَأ رامأرح اسالا

 ه« نيضار هلم نيبحمت» هلوش نيحعم اوقرفنو احرف ىدانلا جيراف لباب لها نع

 ةركنلا نا ىلع ةلالدلل مثو عيتشتلاف ةفلابملل بجعتلل ربركت « ردق فيك لقت من
 لشن هنأتشاف قئاللا ناو .ةيتزلا بحت ىغازتلل ىاىلوالا نم غلبا بيجعتلاىف ةيناثلا

 نا ءرقلاىف ىا «رظن مثط قامزلا ىخرتلانم اهلصا ىلعدمب امفو هيلع ءاغد لوقلا اذهالا

 « تفرك شرتو ديشك معاذ ىور ىنعي هجو تلقف سبع مثه هيف لمأتو ةيمدعب م

 فطع نكل قفل ىدعس لاق سيعل عابتا « رسيو ف لوب اذام ردي موانمطمهيفدجيإأل
 ىنعع سبعف رخ الا ىنءا رباغ» ىتعم هلامهمالك نا ىهاظلاو فورءهريغع وبتملا ىلععايتالا

 يللا ءركذ هنم ههجو دوساو ءوسلا نم هينيع نيبام ضبق ىنمي رسيو ههجو طق

 هتجاح لجرلا رسبا وحن هناوا لبق ”ىثلاب لاجعتسالا رسبلا بغارلا لاقو هيلع ةدعلاو

 ىهنا هتقو ريغ ىفو هناوا لبق سوبعلا رهظا ىا رسبو سبع مث هلوقو اهناوا ريغىف الط
 «ناه» قل انع هيلوت ببقع «لاقفإ» هعابنا نع 6 ربكتساو  قحلا نع « ربدأ مط

 نآءرقلا ىا ماللا هيلع دم هلوقب ىذلا « اذه 8 اهدسب الادروا اذلام ىتمع ةيفاب |

 ( رحسالا )
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 ريقف وهو اله ىت> هلام نم ناصش

 تمادن تشكتا رس دياخي راسب ٠0 شوك دنكت نازيزعز تحيصن كسكنا
 هتفدر لثم هتقهرا و هتقهر لاش رهَش هيشع مالا هقهر بعارلا لاق 4 ادوعص هقه ري 0

 دوعصلاو ىرخالا تقو ىْدَع ىتح امرخا ىا ةالصلا تقهرا هنم و هتعمتا و هتعس و هتفدراو

 ادوعد ريسافتلا ضعب ىفو ق>رأ ال نان لوعفه وهو قاشم لكل راعتسي و ةقاشلا ةبقعلا

 ةيمال لبق نم نوكف دوؤك ةبقع لثم ثنؤللاو رك ذملا هيف ىوتسي لعاف ىنعمب لوعف اما
 نارك راخعابب اما رك نين وكف «لماطلا رهو دعس نم لومقم داما كاكا مسا لحما

 ءاظرا ةدايزلا نم هعمطيام لدب اهرك هفلك أس ىنعملاو دوؤك لثم عايناب وا ارط هفوص وم

 نا ىلع بناوجلا م نم ةقشم و ةدش هاشغت ثيحم فاضملا فذح ىلع دعصملا ةقاش ةبقع

 ميج نم هتقشم و هندش فلكشملا فت ثيحي ةةشملا ممظعلا *ىثلا فيلكت قاهرالا وك

 وهو ىهننا توم هيقعتب مل نا و عزتلل هسفن اهف دعصت ةلاح هللا همحر ىلازغلا لاق و فااوحلا

 هيلع لاق ام هتقبقح ىلع لمحم نأ زوجي و قاطيال ىذلا بعصلا باذعلا نم ىتلي. امل لاثم
 ىالاب رب ىنعي ٠ ادبا اذك ىو مثافيرخ نيعبس هيف دعصي ران نم لبج دوعصلا مالسلا
 قاع تتسع رافد .ى شيبزا ءديشك نيشت ا ىاه يحمر رداوألا كفر تاوح نأ

 رددوري» انا ران دننزيم ناسفقأ ىاهزرك» تعي زا ورديشك  ى نيرا دشاك نقلا

 اماه نيءيس ىا اهيرخ نيعبس هلوق ٠ تا نيثجسم* وا نداتفا ريزو نكشكزاب و لاسد اتفع
 ىمست مكاذه و هلك ماعلا هن“ اك كلذب راصف كرد و راملا مت هيف ةنسلا رخآ فيرخلا نال

 ءتشلاو ظدقلا نيب رهشا ةئالث ريم اك فيرا سوماقلا ىف لاق كلذل ةمان ةلع ةيروصلا ةلعلا
 هدب عضو الك رانل ىف هيقع دمصي نا فلكي مالسلا هيلع هنغ و ىنمت ىا راقلا انف 0

 «ردقو ركف هنا 8 تدام اهمفر اذاف تباذ هلجر عضو اذا و تداع اهعفر اذاف تباذ اهبلع

 | ريكفتاا رداصملا جان ىف لاق اك ل.ءأتلاو ركفتلا ىنمع ريكفتاا نم هل هقاقحتساو ديعولل ليلعآ

 قالرقلاء قس, ىف لوشل ادام رككف ئاا, ندارك هت و نال ده وا ند مالا

 نم بيحجمت © ردق فيك لتقف © ءاي» و هلوشام هش ىف ردق و نءطلا ةهج نه 0

 ءا زمسالا قيرطب هرلع ءانث وا هللا مهلتاق شيرق هيحتن ناك ىذلا ضرفلا هيف هتباصا و هريدقت
 زلط علا هك اكرلا كيا بارد نامرثللا قيكوعأو هكا دع اذهل نأ وعما لكك

 هلوقل مهءاظعتساو ءريدقتب مهباجع ابو مهامكهت ردق فك لتق مهلوق 0 اة

 رعشلاو ةءاجشلانم غلب دق هناب راعشالا ءرعشاام هللا ءازخأو همجشاام هللا هلتق مهلوق ىنعمو
 (ىور)نايبلادب زم نيقفانملارف هللا مهلتاق ىف قيسدقو كلذب دساح هيلع وعدي نأب اقيقح افلم
 مح ةروس حناوف ريس ءافتلا ضعب ىفو ةدجسلا محأ رس وهو مالسلا هيلع ىنلاب م ديلولا نا

 نه الو سنالا مالك نم وهام امالكاشنا د نم ةضاساركأ هللاو موزخم ىنل لاقف نمؤملا

 ناو رمل ءالعا ناو الوبق و ةحهب و انسح ىا ةرالطل هيلع ناو ةرالحل هل نا نإلا مالك
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 ىل سيل ديحولا نب' ديحولا أ لوقي و هسفنب رختمب ناكو هلم ىف الو هتهاجو ىف هل
 هلوقك هبقلب ءازهتسا و هبامكهت ديحولاب هللا ءامسف اضيأ ريظن ةريغملا ىب الال ريظن برعلا ف
 ىلا هحدم نم هنوهؤي ىذلا ضرفلا نع هلافرص و ميركلا زيزملا تنإ كا د1 لا

 نم وهو اهنز ناك هلال هبسنو هنأ نم ادبحو و أدلولاو لاملا نم اديحو هنوكب همذ ةهج
 الام هل تاعج و ه ةءاندلاو ةثايخلاو ةرارشلاىف اديحووأ ص اك مهنه سدل و موقلاب نما
 لاومالا فون-ص نم تئاطلا | ةكم نيب هلزاك ام وهو ازريشكاإ طوب, ىأ » ادودمت

 عجج# ادوهش © نارسي اروا مدادو © نينو هو رانيد فلأ فلأ هل ناك ىروتلا لاقو |
 مهتدهاشمب متت ةكك هعم اروضح ىا ءرضح همسك هدبشو دوعق و دعاق لثم دهاش
 مهمدخ 0 مهمل روفوا نييفكم كوكب رات لت ريق بف ضتلا] موق, ناسا

 ةثالث مهنم لسا نينب ةرسع هلناكو : مح رابتعاو مهتهاجوا لفاحملاو ةذنالاىف همم اروضحوا
 ةرامح و ملسا ديلولا نب ديلواانا ىلع نوندحلا قيطاو نورسفملا هلاق ةرامعو ماشهو دلاخ

 نب ماشح مه هللا همحر ىلبسلا لاق ىشاجنلا دب ىلع ةشحلا ىفو أردب مو. اما ارفاك لنق
 تام نم ءالؤه ريغ اما و هللا فيس هللا ىذلا ديلولا نب دلاخ و دياولا نب ديلولاو ديلولا

 ضيرعلا هالاو ةسؤرلا هل تطسبو * اديهم هل تدهمو ف همسن ملف ةراهاجلا نيد ىلع مهم

 بقلي ناكاذل و ايندلا لها دنع لامكسلا وه ءاجلاو لاملا عامج | ناف ةمعنلا هيلع تمعأف

 ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو قزرلاو دلولاو ةح' آرلا بيط تين ناحيرلاو سيرق ةناحمر
 ةئيسلا هلامجا لاوما ةرثك و لهملاو روجلاو ملظلاو رشلاىف ةديحول١ سفنلا ةريغم نب ديلولا
 هتتطاس و ةطسب و ةسيسحلا ةثيبخلا هعامتا ىن ىلا و ةممذلا هقالخا سانجا ةورأ و ةميمذلا
 قحلا عم ةديرعملا هيهاونأ و قبلا يماوا نع ةدرمتملا سوفنلا بابرا دنع هتهاجو و هتساير و

 رمع و ىقخلا ركب ابأ هيلع طلسا ىناف هايا و ىنعد ىنعي ةيناملظلا ةيعيبطلا ىوقلا مهو هيلاهاو

 هتيباسف تاملظ نوسمطي مهتيناحور راونأب مما ىتح بلقلا ىلع و رسسلا ناّمع و حورلا
 باي نودي و هتنطلس طاب نووطي و هتعيش و هعاسا ىب نولته و هلامعا ىلع نوريغيو
 راك ةساوداعبتسا مثو دلولاو لاملا نم هينواام ىلع 6# ديزا نا وجرب © عمطي مث ه هتطسب

 ةداع ىنواام هياغ ىتوا هنا ىنعي ةرثكو ةمس هينواام ىلع ديزمال هنال اما هصرح و هعمطل

 نيب مويلا دعب هل عمجمال ىا منملا ةدئاعم و لا نا رفك نم هيلع وه امل فانم هبالوا هلاثمال

 بئاحلا اجرا عطق و غراملا هعمط نع هلرجز و عدر « الك 9 مثلا نم ديزملاو رفكلا
 وهف هبافرا هدر و حلا فلاخ دنع لاه # ادينع انناي آل ناك هنا © هلبق امي الصتم نوكف
 فالحلاب ةضراعملاو ةيناحلاو ةقرافملا ةدئاعملاو ٠ هدننك هزيتس و ركنم ىعي دباع و دينع

 رشاعملاو لكاؤملاو سلاجلا ىنعمم ريشعلا و ليك الاو سيلجلاك دتاعملا ىنعمي انه دينعلا و دانعلاك
 ةّساءرقلات اي الاىهو منمل تابآ ةدناعم ناف قيقحتلا فانثتسالا هجو ىلع هلبق امل ليلعت وهو
 اجاردتسا ىتواام ىتوا امناو ةيللكناب هنامرح بجوب ام اهغويس عم هلنارفك و اهحوضو عم
 هنوكا عم اهم دانعل» صيصختف صيصختلا ىلع لدي !دينع وه و هقلعتم ىلع اننا ال ميدهت و

 ( اكران )
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 | لافشا نه هه تبا: و هلا تتنكر امع م هترو_صب بحتملا ندبلا راثدب سيلتملا ىا

 | مظع موب باذع كادع نه عج و كاوق و كفن رذنأف ةلفغلا ةدقر نم هِبقنا و ةعيبطلا
 | هريغ كنيع ىف مظعبال رييكتلاو مظعتلاب كبر صصخف هردق مظعت و أيش ربكت تنك ناو |

 كنطاب ريهطت لبق الوا هرهطف كيهاظ و هئايربك ةدهاشمب هاوسام لك كلق ىف رغصيل و
 .باذعلا ىلا ىدؤملا ىلويهلا زحرو تاداعلا ماذءو لاعفالا اق و قالخالا سنادم نع

 ةيناملظلا ىشثاوغلاو ةقسافلا ةنامحلا تائيهلاو ةيداملا قحاوللا نع كنطاب درج ىا راف

 ةيرثكلا'تاَولآَو لضاوعالل 'انلاط:اًرامتكشم!ةنع كد دعب لاما لقت: الو#ةينالوثهلاو

 ارراص لعفتام لمفا هللا هجول اصلاخ لب ةمه روصق و مثلا نع ةمعنلاب باحتحا كلذ ناف

 هبف رقشبام ىنعمي روقانلا # روقاللا ىفرقن اذاف # ءريغ رخا 'ىثلال هل ةلضفلا ىلع

 لوعافءابحالل ىرخاو قاعصالل ةرم ليفارسا هيف خف ىذلا نرقلا وهو روصلا دارملاو

 ثيحب ”ىثلا لعج ىنعي توصلا ببس وه ىذلا غرقلا هلصاو تيوصتلا ىنعمي رقنلا نم
 نم جراخلا ءآوهلل برض عون وهذا خفنلا انه دارملاو عرق عوشب توحلا هنم رهظي
 سكحبلا نود اهمق امل اهدعبام ةيبس ىا ةيسسال ءافلاو روصلا ىف خفن اذاف ىا موقلحلا

 .ةيقاع هيف نوقلي لئاه موب مهدبا نيبف مهاذا ىلع ربصا ليق هن“ اك ةيبيسلا ماللا ىنعم ىهف
 موب ذئموب كلذف © ىلاعت هلوق هيلع لدام اذا ىف لماعلاو هيلع كربص ةبقاع قات و ماذا

 ءوس و ناذعلا ةه> نم نيرفاكلا ىلع صاالا ريسع هائعم ناف * نيرفاكلا ىلع ري_-سع

 ةفاضال حتفلا ىلع ىنيم هنم لدي ذئموب و ًادتيه وهو رقنلا تقو ىلا ةراشا كلذو باسحلا
 هيلع لد ريس ةقاعتم ىلع و ريسع موب ربخلاو هيف رقثذا ريدقتلاو ذا وهو نكمتم ريغ ىلا

 ريغ © مماع ريسع مون رقنلا مويف ىلوق هن*اك اريسع نيرفاكلا ىلع اموب ناكو ىلاعت هلوق
 رعشم هجو نود هحوب هريسي لام>ا عطقل مهياع هريسعل دكا ءاربخأ نعل اريحا # ريس
 صخب ىتلا ىهذا اهدنع سانلا ىحب ىتلا ةيناثلا ةخفنلا موي هيدارملا مث نينمؤملا ىلع هرب

 اهعوفو دنع ايح ناكح نع ةصتخم ىهف ىلوالا ةخفنلا اما و اعيمح نءرفاكلاب اهرسع

 ىف بقثلا كلت ىف عمجم املا و اهلك حاورالا ددعب ابق روصلاىف نا رابخالا ىف ءاج دقو
 دوعيف هنم عزت ىذلا د_جلا ىلا حور ةبقش لك نم خفنلا دنع جرخيف ةيناثلا ةخفنلا

 ىتم رظن..هنرق مقثلا دق نرقلا بحاص و عا ةمكبشدطلا و“ لاقت ان ذاب ا ديلا

 ىناشاقلا لاق و لكولا مو هللا انبسح اولوق لاق عنصن فيك هل ليقف هيف خفنم نأ مؤ
 ةيحنملا ةنسحلا وا باذعلل ةبجوملا ةيدرملا ةئيسلا تائيهلا هيف شيف ثوعبملا ندبلاف رقت

 ىلع ةرسي ىذخ ناو دحا ىلع نيبودحلا ىلع مويلا كلذ رمسع ىنخم الو باوثلل ةبجوملا

 لاح « اديحو تقلخ نمو ىنرذ 8 نايعلاو فشكلا لها نم نيققللا ىلعالا مهربغ
 ىدحوهتقلخ ىا ءاتلا نموا هنم ماقتنالا ىف كيفك ١ ىنافدعم ىدحو ىنرذ ىا ءابلا نم اما

 ًالوهللامال اديرف ادمحو هتقلخ نمو ىا فوذحلا دئاعلا نماؤ ادحا هقلخ ىف ىنكرشي مل

 ا ريظنال هبا مهل١ امعز ديحولاب هموق ىف بقل ناكو ىوزخلا ةريغملا نب ديلولاىف تلزن دلو



 هت ١ 2 نورشعلاو عسا ءزجلا

 ارمارت 2017185019دتملا5نغا ”ن[ اك تراجعا” سنت !نجتنبرجافلاونداغلا نإ دهعاافو
 ظ تلاسر ترضح ثني لق ءرسإ نمدق لدا نسحلاوبا حايشزا_تاحض رذاو. ءآ ٍتاّثلا ||
 ظفحم سندلا نم كبايث رهط ىلع ىا تفك !نمو مديد باوخرد رللو ةيلع هللا ىلصار |
 | ىدركدنم هرجان كرج زا ار دوخ ىاهءاج نادرك هزيك اي ىنعي سفن لكىف هللا ددمب |

 رهن سبل هتان .اكول فاء واط مفك ىف سرد ىلاعت ىادخ دسأتو ددع
 ديحوت تعالو و تفرعه تعاخو تسحم تعلخ ديباشو»ب تعلخ جب ىلاعت قحوتر ب |

 زيج ره دوش ناسا ىورب دراد تسود ارب ادخ هكره مالسا تعلخو ناعا تعلخو |

 ديادب ىناكي هب اربادخ 5و زيج صه ديا درخ ىورظنرد دس انشب ارب ادخ هكر هو

 هكسهوزبج ره زاددرك نميادرا ناعيا ار ىلاعت ىا دخ هكلرهو ارزيج جيهدراين كيرش ىوب

 لويقدنكراذتعا نوجودنكراذتعادوش ىصاعرك او دوشن ىصاعارب ادخووب فصتم مالساب

 رهطف كيايثو اري ادخ لوق متناد احازا دومرف خيش سب ىلاعت هلا لضم دفا

 قناحور تافص زا قعلخ . ىبادزي فطل ديشوب ونرد

 روهشم ىوش ىكزبيك اسات ٠  رودتووشو مثخ ثولزا شراد
 مهاتعمو ءارلا رسكي نوقايلاو مضلابزجرلا صفح ةياورفف مصاءأر ق * رجثاف زجرلاو »

 م امرقنالو ناثوالا ةدابع ضفرا ىإ لمزملاىفرحهلا ىنعم قبس دقو ناثوالاوهو دحاو

 باذعلار ماو ىاباذعلازجرلا لاغومانصالا ديعتنا ىبوىنينجاو مالسلا هيلع مهاربا لاق

 هببس مساب ببسملاةيمسآ ىلع ازجر باذعلا ىلا ىدؤيلام ىمسمن املا نمهيلا ىدؤيام رجع ىلعتابثلاب |
 عفر © ركتست ننمالو 9 اهوحم وناثوالا ةدايعنمائي رب ناك هنال رحهلا ىلعماودلادارملاو
 ايلاطوا اريثك هيطعتامل ايثار ىا اركتسه طعتالو ىا لاخلا ىتعمىف ليقتسم هلال ثكتدت
 هلبوهوملانم ضوعتب نأ عمطيوهو أيش به نأوهو رازغتسالا نع ىهن هنا ىلع ريثكلل
 ةرازغلاو اهم“ ضوم# ىا هتبه نم باث رزغتسملا كيدحلا هنمو:زئاج وهو ءاظعا امترثكا
 مالسلا هيلع هللا لوسرب صاخ وهو ممرحتالاما وهف ةرثكلا ىازلا ميدقتو ةمدعملا نيغااب

 هله*الو هل لحت ملو هتما ءارقفل ةاكزلا تلح كلذ نمو ةنحلا قالخالا ىف هيسصنم ولعل

 هرثكتسي ىطعياع نمي نم نال ةنملا نموه مهضعب لاقو هتءالو هل ىا لككال هيزنتللوا هفرسشل
 هللا نم لمعلا ناف اريثك هدعي نأب هللا ىلع هلمعب نم اذا اصوصخ ةعينصلا مدهت ةئملاو هب دتعيو
 ركسش ضف مل ةدابعلاب هرمع لوط ركسش نمو مكلع نمي. هللا لب ىلاعت لاق ام هيلع ةنم
 كبر مكحل ريصاف ىا # ربصاف كيرلو  دوحلا عاونا نم ىصخمال امع الضف داحمالا ةمعن
 ريصلاب نكلو سانلا ىذا نعولخمال غيلبتلاب رومأملا ناف نيكرشملا ةيذا نم ملأتنالو

 قوذلا لصحم نرءابو اوا> رملا ليحتسي

 تضر نبط ردوج اددركههبش ىلو“ 0 ١ ”تدسختدي امأ”ترهز وج لحم
 ة.صعملا نع ريصلا ىف ىا بتارملا عسي ىف ريغلا ةظحالام نع كربص درج ىا ةفرعملا لها ضعب لاقو

 ردملا امأاي ىناشاقلا لاقو هابالا كريصامو ربصاو ىلاعت لافاك ءالنلا ىف ربصلاو هللا ىلعربصلاو

 ( ىار
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 ةمظعو ال وقو.اداقتعا ءايربكلاب, ىلاعت .هفطو وهوإ ريبكشاب .كلو.ضصصخاوأ ها ريكفي كازو »
 مالسلا هيلع هللا لوسر لاق لزن امل هنا ىوربو نيملاظلا رئاسو نانوالا ةدبع هيف لوَش امع
 أ ريبكتلاب ميال ناطيشلا نال ىحولا هلا تنّقباو تحرفو اضيا ةجمدخ تربكف ربك ! هللا

 أ ةالصلا نال كلذو ةالص ةوثاا لئاواىف نكي مل ناو ةالصلا ريبكت هيف لخدو هوحنو

 ريبكشلا مزلف تانيعتلا ميمح نع هزن٠ هللاو ديبقتلا ىطعت اهلك تائيهو عاضوا نع ةرابع

 | .طرمشلا ىنعمل ءافلاو حبصلا ربخلاىف دروام ىلع ذئتيح د.علا ه-و ىذاحم هللا هجو نال اهنف

 نا ىلع ةلالدللوا ءايربكلاب هفصوو هريبكت عدالف ثدح “ىش ىا ىا ناكام لبق هن اك

 | ةفرعم بجتام لوا ناف كرشلا نع ههزئيو هبرربكي نا مايقلاب ىمالا نم لوالا دوصقملا

 هءايريك نا ٍلعاو ٠ ةيئآ زجال ةيبيقعت اذه ىلع ءافلاف هءانم قيايال امع همزنت مث عناصلا
 ! ثداحلا. ريبكتلاب ريغ هريكي نأ نمريك اوهف نيربكملا نع هريغيال, هسفتب مئاق هل نئاذ ىلاعت

 | وهف كفن ىلع تنننأ م تنأ كيلع ءانث ىصحاال جارعملا ةليل مالسلا هياع لاق اذلو :
 | عمج «رهطف كباينوإ» ريالا ىلا لزالا نم ميدق ءانثو ريبكش هتاذب هتاذل ىنثملاو ربكملا

 ءاملب اهلسغو تاساجنلا نع اهتايصو اهظف# ىهاطب سيلا# اهرهطف ىا سابللا نم بول
 ةالصلا لاحىف ناك ءاو_سائيبخ لمح نأ ببطلا نمؤملاب حسبق هناف اهخطلت دعب ىهاطلا
 نوكف تاروذاقلا ىلع لودذلا رج ىلا ىدؤي اهلوط ناف اضيا اهريصقتبو اهربغ ىفوا
 نيقاساا فاصنا ىلا نوكت نأ ريصقتلا ىنممو همزاوا نم هنال ريصقتلا نع ةيانك ريهطتلا
 | هتحتام ىلع دعوتو بمكلا ىلا ىلا رازالا لوط ةياغ للءج مال_كلا هيلع هناف بعكلا ىلوا

 ىقباو قناو ولأ هناف ٠ ار هماح نك اوم تعكر دنع هللا ضر ىكتىم ترضحو ه راثلاب

 | |وناكام نيكرمملا ناف ةهومذملا تاداعلا ضفر ن٠ مالسلا هيلع هب ىمأام لوا.وهو

 بلاغلا نال هاظلا ريهطت ىلا نطابلاريهطت نه لاقثنا هيفو تاساجنلا نع مهايلا نونوصي
 ةفاظلا ىلع ىن نيدلا ناف ”ىُش لكىف ةراطلا راثياو ثبخلا بانتجا الا ىنأ هنطاب قم نا

 | ةراهطو ءانالا لسغ ثيدحلافو فيظنلا كلساالا يحب هللاو فظنالا ةنلا لخدسالو

 ةراهطلا بغارلا لاق ناءرقلا قرط اهناف مكهاوفأ اوفظن عوفرملا ىفو ىنذلا ناثرون ءانفلا

 رهطف كلايثو هلوقو تاي الا ةفاع امهيلع لمح دقو سفن ةراهطو مسح ةراهط نابرض
 نسحف كقالخاوا سوماقلا ىف اك كبلق رهطوا ىهتا بياعملا نع اههزن كسفن هانءم لق

 حيلصأف كلمعوا راربالا لخادم لخدت رافكلا عمواو كقا> نسح ربخلاىفو ندحلا هلآ
 برطلاو ثيبخلا هيلمع ىا امهف تام نيذللا هبوثىف ءرهارشحم ثيدحلا هنمو ىشاوكلاىف اك

 اياطخلا نم مهرهطف كلها وا وماقلا ىف امك هلامعا ىا هيايثىف ثعبل هناو ىتاءملا نيع ىف اك

 نيل تاو كل ىايلو ع مللت لقيا سالو وع لالا سنا نر اقتل دانا ق1 عا

 اهسبلا رادغ ىلعالو ةيسصعم ىلع اهسيلتال سابع نبا لاقو ( رارسالا فدك ىف م ) نهل
 صعاشلا لاق نمحرلا حتفىف اك ىهاطرب تنأو

 ( رشا او نايبلا حور 2
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 | نيشلا"و تصح اك اذو كيذا هلئض ارخأ يان نا نماسم هب نأ نظف دعب هب سنأتسي ملو

 كلذو ىحولا ٍبيقع لصحم ىتلا ةدوربلا نم نوكي امنا رثدتلا نا رهطالا ةرس سدق ربكالا

 كلذ دنعو ناسنالا حورلا كلذ قتلي مكحوا مب مالسلا هيلع ىنلا ىلع درو اذا كلا نا

 ةرارحلا ءاليتسال ندبلا حطس ىلا تابوطورلا لقدو هجولاريغتؤو ةيزب رغلا ةرارحلا لعتشت

 تحتفناو ةرارا كلت تعشقناو جازملا نكس كلذ هنع ىرس اذاف قرعلا كلذنم نوكف

 ةريرعشقلا هذخأتف جازملا درييف مسجلا للختيف جراخ نم ءآوهلا مسجلا لبقو ماسملا كلت

 فشك ىف لاق اك رك ذام ريغ ىلع ماقملا اذه مهضعب ررقو ىهننا نخسل بايثلا هلع دازتف

 هللا لص لوسر زا دنكيم لقن هنع هللا ىضر هللا دنع نب رباج ىنثاكلا ريسفتو رارسالا

 مدرك الاب مثج مدينش ىزاوا نامسآزا ءاكأن متفريم ىهارب ىحو ترتف نامزرد ملسو هيلع

 توطسزا نامسا و نيمز نايم تشن ىسركرب دون ءدمآ نمي ارح راغرد ككالم نام مديد

 دساشور | مفكو متشك ا هناحدش ىراط نهرب ىفوخوا لكصهو تمظعو تأهو

 غو ةنانشالج*ت غن رشات هكمدوب لاح نآ ةشيدنأ رادثقفو ادن ديشو»# خر "اهئاح

 لوه نم ع زفنيح هءاش ارثدتم مالسلاهيلع ناك هللا رل.بسلالاقو ٠ رادملاابااي هكداتسرف

 رعشتسمل نالفايالو دعاي لش ملو رثدملا اماايهبر هل لاقفىنورثد ىتورثد لاق هلوزن لوا ىجولا

 ةلك اشملاهجوو اهدعبامب ةيالاةلكاشم ىرخاةدئافو لم زملاىف مدت اك هبرنم ةفطالملا و نيللا

 انا ىلا مالسلا هيلع هِلوَش ةفرعملاو لمأتلا دعبالا ئخ رذأف م هلوق نيبو مالكلا لوا نيب

 هبوثدرجدهمَح اذا برعلانه ريذنلا ناكو رمشملا دالا نائرعلا ريذتلا ىنعمو نايرعلا ريذنلا

 ريذنلا مهلوق لصا نا اضيا لبق دقو ريذحتلاو راذنالاىف ادكأت حابصلا عم هيراشأو

 دعم نم ةلببق وبار اما نباو نويمعتخ لعاو لبج رفمكوهو مث نم الجر نا نايرعلا

 وهو مهل اريذن هموق ىلا تلفأف هبايث اودرجو هدي اومطقف ودعلا ءذخا سوماقلاف اي

 لكاشت دقف اذه تبن اذاف نايرعلا ريذنلا فيوختلاو راذنالاىف دهني لكل ليقف نايرع

 هب طببمو لياقمو نايرعلاريذنلا ىنعم ىلا فاضم بابثلاب رثدتملا ىمأف ضعبب هضعب مالكلا

 باذع نم اعيجج سانلا © رذنأف » ءاكباوخ ىنمي كعحضم نم ىا #« مث ىنعمو اظفل

 اهتغلي دقوالا للملان م ةلم نكت ملف ةفاك سانلا ىلا لسرم مالسلا هيلع هنال اوممْوِ مل نا هللا

 ةمحعملاب ةيلختلا نال اضيا"اريشب لسرا هنا عمرك ذلاب راذنالا درفاو هراظنا اهعرقو هتوعد

 ٠ راذيالااوهرمالا لوا ناكف فيوختلل نيقحتسم نيصاع سانلاناكو ةلمهملاب ةيلحتلا لبق

 بقارم هجوتماناو رذناف مث هلو تبطوخ ريثكلا ضيفلاب ريدقلا هللا هدما ريقفلا ل ٍِس

 ةوطس نه ىزبك ةريحو مظع با رطضا ىل لصحف ىوبنلا مرحلاىف فيرشلا سأرلا دنع

 رثك ١ نااملءاقاا كلذىف ىرهاظلا رازء الابر غاب فاعاطو ةانرالا يدخر ىهلالا باطحلا |

 ةريغلا ةيلع نم اديدش ءاكي ةرم تكلا كك مرحلا كلذ كتان ,الا نوي اوناك ساللا

 ىلاعت هللا نم ماهلاب تفرع ىنا مث مهراصبا ىمعاو مهمصأف هللا مهنعل نيذلا كلوا ىل ليقف

 تالا تسي ع يس و تايد رج ل 000 ىنا |
 ك3 يي ب22777

 ' ( كرو )



 ينعي (ترط ىزمللا لوتس نا[ دمع نإ تندوف ءاجإ ليخ لغتك لاق مالسلا هيلع |

 لمزملاةروس هكدا 100 ©

 © لد دوك ىلإ نفل لما وإ يور ا اسم كيوناليق يني نق
 ةقحتاف ناكسم مداح ناب الك درا رج نعل هيك نا وضر رع ند(
 | (ىردإ تكا تر( نكلل رم لاقفإن ذهاب ناكل ادع قرادإتا مبوب لاقن' هلل تفكر
 لا اومدَقت امو لاق هنأ اكف وهام

 هللادناد ديادن صام ركا . ءاك قارادا ل نا نحف

 مكلاوحا ةفاك و مكتاقوا عيمج ىف مكبوثاذل ةرفغملا هللا اوس ىا 4 هللا اورغتسا و »»
 مث وحفلا عولط ىلا نولصي اصلا فاسلا ناك و طيرش نع هولخم املق نانالا ناف

 لثم ناءرقلا نم ءامسالا ىلع راذغتسالا بحتساو حلا ةالص ىلإ رافغتسالل نوساجم

 ١ ارافَغ ناك هنا هللارفغتسا حر روفغ هللازا هللا رفغتسا اياونأ ناك هنا هللا رفغتسا لوَه نأ
 هللا نا ف نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو انلرفغا و نيمحارلا ريخ تنأ و محرا و رفا بر
 ىناعملا نيع ىفو تانسح تائيسلا لدبي # مير © هب كرشي نأ نودام رفغي 6 روفغ

 فرىع ن*و ريفوتلاو لهخلا لها نع فقححم محر ريصقتلاو لهجلا لها ىلع راسي روفع

 نا مث ةرفغمللا بلط وهو رافنت_الا نم رثك ١ رفعي بنذ همظاعتال ىذلا روفغلا هنا

 وهف امنع ايرع ناك نا و لءاك وهف ةبوتلاعم ناك نا و حب وهف راسكنالا عم ناك
 هيلع لعمرو هابل قلنا بوملاردلع بِه رمل عدو راف الا دج مب ونا
 ىتملخ تيارا هلانالا ىو كنإ ملا هلق ناهتسالا فيستا[ كرجل دقو(
 ةاتمءن كلءون ١ تعنصام رش نمكي ذوءا تعطتساام كدعوو كدهعىلعانا و كدبع اناو

 تأ الا بونذلا رققزال هلا ىلرفغاف ئذب ءونأ و ىلع
 تس ةئس نم ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو ىناثلا ءاعيرالا موب ىلاعت هنوعب لمزملا ةروس تمن

 فلاو ةثام و ةرشع

 نؤرالاب أو تنل اهما و ةكم رثدملا ةروس ريسفن

 اهاعشلا قوك سدلبام وهو ل ا زيغ  ىلتملا لاس ناد دعس (رارافملا ما

 / نا ىلا ةراشاهيف و راند ساثلاو راعش راصنالا مالسلاهيلع هلوق هنم و كسلا ىل, ىذلا

 | كلذل و رهاظلاب اهقامت- ثيح نم راثدلاك ةويلاو نطابااب اهقلعت ثرح نه راعشلاك ةيالولا

 ١ ىنلا نع هنع هللا ىضر راج نع ( ىور ) رئدملاب راذنالا ماقع ىف مالسلا هيلع بطوخ

 . 0 / ١

 ضرالاو ءامساانعب شرع ىلع دعاق هباذاذ قوف تّرظنف اسشرا ملو ىراسب نع و ىنع

 | فو 7 كو ردن تاهو 02 هللا ىكر هجن د2 ىلا تعحر و تبعرف ءاهقان ىذلا كلملا ىعل

 4 2 .٠ . - 5 2-0 ه-
 ىلع ءاّسب ردي اعا هبا ىنعي ردملا اما اي لق و ليريعح لزيف ادراب ءام ىلع .او.صو

 ٍْ لق و ملام "1 هنأ ث.ح ت لزاتلا كلما نم ا.عر هع داعترا و هدم رارعشقا
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 ' ضرغت ىت> هرهظي و هنيد مي و هلوسرا هدعو زجنيس هنا ىلع ةلالد هيف هلوز' نع
 | ٠ وكس ضرق اريادخ ديهد ضرق و «# انسح اضرق هللا اوضرقاو 8 ىدؤت و ةاكزلا

 ! [ضرق هلدب دوب طربشب لاملا ءارم قاكبنالا ىلا .عقديام,ىعس و طقلان نك برش ضرقلاو
 اهناف ضورفملا ريغ تاربلا ىلبدس ىف تاقافنالا هب ديرا هلام نم عوطقم ضورقم هنال

 | مالسلا هيلع لاق اك عوطتلا ىلع ثح هف و هلادا ىف فاخال ىذلا ضرفا# |

 اهرثكأو لاومالا بيطا نم اهجارخا وهو هجو نسحا ىلع ةاكزلا ىوس اقح لاملاىفذا
 هلوق نا وه ريسفتلا اذه هجو ءاحلصل' جوخا ىلا ءابلا ءافص و ةذلا نسحم ءا رقفلل اعفن

 | انسح اضرق هلا اوضرقا و هلوق وه ناك هجو ىا ىلع اهتاطعا درحمب سما ةاكزلا اوناو

 | اضارقا هللا هجول قافنالا ةمسك و انسح هنوكي دبقملا ءاطعالاب نما وه لب كادك_شفل

 ظ لوق وه موضعب لاق و ةدايز عم هيلع دوعي هقفن | امبا ثيح نه ضارقالاب هلاهدشن ةراعتسا

 ١ ىضر رم لاق اك هللا لبس ىف ةقفنلاو ريك ١ هللاو هللا الا هلا الو هلل داو هللا ناحبس

 ىا ةقدص هلوهف هتب لهاو هس ىلملا عطمإام ثيدحلا ىفو لهالا ىلع ةقفنلا وا هنع هللا

 نع هللا همحر ىلازغلا مامالا ىور هنا وهو ضءاف سما انهه مث هتين نسحم هيلع رِجْؤي

 روصتبالة هلا ةصاخ هزنتلا نال رفك ةيلكلاب ضرغلا نه ةءاربلا ءاعدا نا ينالقاباا ىضاقلا

 ىضرل لب ضرغلال لمعيام لل .ب ةجرد ىلا غابيا دبعلا نا لاّسام لعلف اهف كارشالا
 كل ىل+ ضرغوه لد ىف> ضرغ نع ةلفغلا نء وه اما طقف ءسعا لاثتمالوا هللا

 لها مهو ةدارالا نع ءانفلا لهااماوةدارالا لها ىلع دراو اذه ريقفلا لوس «: ل زع داض

 هفرع نم وا مهلاثما الا هفرميال بيجع مهرما و الصا مها ضرغ الف نولك الا ةياهنلا
 ملامو رك ذ امم ناك ريخ ىا # ريخ نما بضل أوهدقت وه ةياءرشش 6# امو ف بلغ هللا

 © ارجا مظعا و اريخ وه دللا دنع 8 مزج اذإ و طرشلا باوج # هودجت ظ ركذي |
 كل اتخي هاون اودحم رارسألا تفشك ىو توملا دبع ةيبصولا ىلا هيورخؤت . ىذلانم |

 ىناث اريخ هلوق با_سح ريغ هرجا نءؤملا طع هللا نال ارجا مظعا ر ايندلا عام» نم

 ناو ىئثلا لوعفملا نيبو هنيب ىلصت و هودجال لوالا لوءفملل دك أت وهو اودحم ىلوعقم
 هلوقو فيرعتلا فرح نه عنتم كلذل و ةفرعملا مكح ىف لعفا ناف نيتفرعم نيب عش ملا

 لمعلا باون نه دوعلام رجالاو لعافلا ةبسن نع زي: ارجا و اريخ ىلع فطع مظعاو

 اوملعا ثيدحلا ىفو ريطلا نءالاح اريخ ناك نادعبالو ماع ىنءعال ءانعع انههودو دد>او

 لاق تام اذا دبعلانا مالا هلع هنع و مدان فاخام ىلعو مداق مدقم ىلع ىرمالك نا

 امال ةنيدملا ةريةءىادت رخل | عبق «عهلاىضر رم رص و مدقامة.كث الملا تلاقو فاخامنانالا

 اندنع امرابخا رورقلالهأ مكلع مالسلا لاقف رحشةمدحعملا نينلاب وهو دقرفلا تبنم تنال
 نبا اي فتاه هباجأف تءسق دق مكلاوماو تن.كسدق رود و نجوزت دق مان نا

 (مدق )
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 قرح زج تس تدبصن نارق زاركدوم بنجع

 انيبانا مثج دبايل ىرك زج ديشروخ زا هك

 نورفاسي ىا نورخا ةفص-# ضرالاىف نوبرنضي' 9 ىضرم ىلعمفطع # نورخاو

 نوغتيب لح و هللا لضف نم قزرلا نم هواصحام نا نا. و امازتلا ملع ام عرصت هيفو

 هيفو بساكملا لضفا نم هناف ملعلا ليصحت لضفلا ءاغتبا مت دقو نوبرضي ريمض نم لاح

 نيف ةي الا لوزن تقو مهدنع ارضاح ناك مالسلا هيلع هللا لوسر ونهو ريخلا ملعم نا
 بلطل ةسدملا ىلا ةكم نه نّورحاوم اوناك دقف اندم ةاروسلا رخآ" لحجم نا الا "نوهذي

 ىناثلا نرقلا لها ىلا ةيسنلاب اما و باطخلا صوصخ ىلا ةبسنلاب اذه نا اضيا و ملعلا

 سلجم روضح لاق هنا هنع هللا ىضر رذ ىلا ثيدح ىفو جرحلاىف مهعقوب مكحلا ءاقبف

 ضيرم فلا ةدايع نمو ةزانج فلا دوهش نم لضفاو ةبكر فلا ةالص نه لضفا ملع

 « نولتاش نورخاو ٍ ملع الب ناءرقلا ةءا رق عفنت لهو لاق ناءرقلا ةءارق نمو لبق
 لصوب ام هللا ليدسو هتفص نوتتاّشو اضيا ىضرم ىلع فطع # هللا للدس ىف © ءادعالا

 هللا ىوس ءادعالا عم لاتقلاىف مهل نذؤس هنا ىلع هيبطت هيف و داهجلاك هللا دنع رجالا ىلا

 ىلع ةقفنال لالا لامال نيبستكم و هللا لبس ىف نيدهاملا ةجرد نهب هي الا هذه ىف
 داهجلا ةلزنم ةراجتلانا بع وفامهس عمح ثيحتاجاحلا ىوذىلا ناسحالاو هلايعو هسفن

 نيملسلانئادم نم ةنيدم نم أيش بلج لجر امبا هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نعو
 ىا # هنم رسسنام اوأرقاف ٍِه ءادهشلانم هللادنع ناك همون رعسب هعانف ل اراص

 نا ءرهلان م رسام اوأ رقاق ضصشلرلا ىلآ: ئعاوادلا كادك انتو "كك 515 الانأك قو

 فخدقو مهلع هللاوضر باحسالا ىلع ىلبالا مايق لق فك لق ناف قاثللا لمح ربع نم

 | ضرالاىف برضلا بعارلا لاق قزرلا ءاغتبا اهف رفاس ضرالا ىف برض ن. ةراجتلل اهنف

 حعررلا وهو # هللا لضف نم © نتج ءافنسالا # نوغتبب 8 لجرالاب وهو اهيق باعذلا |

 ديعسو ةفيتخ وبا مامالا مهنه رجفلا عولط ىلا نوموش اوناك ىتح نيعباتلانه ربك ىلع
 راكب نب ىلَع و راند ن/ كلام و ىناراذلا نايلس وبا و ضايع نب ل ضف و بيسملا نب

 رحفلا عولط الا ”ىث' ىنزحم م ةتتس قاعبرأ ذم ىئاشلا راكب نب ىلع لاق ىح مهربغاو

 نا ىف دعبال هبا ىلع ىق.س أك ضورفلا ردقلا ةظفاحم ىف لب همايق ىف نكت مل ةلدثلا تلق

 ةدحاو ةعكر ىف ناءرقلا مخ هنا مهضعب مآ نم ناك مث كاذب رذعتلا لبق مهيلع لقشي

 # ةاكزلا اوناو  ةضورفملا © ةالصلا اومبقاو # امهنع هللا ىضر ىرادلا مهو نانك"

 اهرسف نءو اهدعب تبجو امباو اهريغ ةاكز ةكمي نكي ملذا رطفلا ةاكز ىه ىلآو ةبجاولا

 ةكح رانا ىآ 0 الخ ناك لك ل ل

 | خيش هلا ٠ ”ىث هقئاقحو ناءرقلا رارسا نم الع رهظيال هناف اماوهشو ايندلا بحن

 | اظوغ زادناي درحم ارئاعا كلملاراد هك .٠ دزادئار تا باقت نا رق ترضخ سورع
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 ام ال مل يديد لا يصر ليل وج اقادلا) ءابطلامر هلل ؤبوجسلا (يهر ضعوا
 اع عوطتلا نم لذفا خان من تقوىف اضرف ناك اع عوطتلاناف تاعوطتلا رثاس ىلع ليللا ظ

 ىفو ناضمر ةيضرف ىلق ضرف هنوكل لضفا ءاروشاءموب موص اولاق م الصا اضرف نكيلا
 هلل 0 ناكدقودق ريلف مونلاهيلع باغ اذاف رسام لبللان م مدحالصيل تيدحلا |
 ومكملق نيملاصلا أد هتاف ىلللا ماش مكِلغ مالسلا هيلع هنعو ادعاق وتلا هك اخير |

 0 ىلع لد ثيدحلا انهو مالا نع ةاهتمو تاينلل وكيف مكبرىلا مكل ةبرق
 ماقيل هيلع هنعو مهحالص راعشن م ناكلن مهماو ءادنالا نم نيم دقتملا ىلع اضرف نكي
 ا صمأب ملاع راهلاب راجح للاب ةفيح قاوسالاب باخس ظاوح ىرظعج لك ضغبل هللا نا

 ريثكلاوراتخلا محضلا دادشك ظاوجلاو ظيلغلا ظفلا ىرظعحلاو ةرخ ”الارمأب لهاج ايندلا

 كولملا تلعن 0 وهو بخسلانم باخيلاو ىفاللا ريكتملاو عونملا عوممجلاو مالكلا
 ماقوا ايلاوتم ناكءاوس هسدس ليالا مانقنم بارحتسالا لقاو باخسس وهف حرفك بخس
 ناكلب حصا ىتح طق ةللل مهيمل مالسلاهيلع هلال ايان امابق ماق مث ىرخا ةمونمان مث أوو
 ىلإلا لهاىف لخد دقف لبالا حا درو ىأبو اهف موس ناكلب طق ةليل مي لو اهف ماني
 امهيلع قدصتبو اهعيجج ةليل ءابحا هل بتك اهفصنوا ةللرثكا ىحانءو بيصت مهعم هلو |

 اهتقيق> ىلع نوكتق اهنيعب ناءرقلا ةءا رق ةي الاب دارملا لبقو بولقلا توقىف اذك اهنم ىتب

 تبقو ريغنه ناءرقلا نم رسسام اوأرقاف هكرتىف صخر دقف مايقلا مكلع قش نا ىنعملاف
 ثيدحلاىفو بدنا مالاف مايقلا ٍباوث ةالسصلا جراخ هنءارش نولانتو قشيال هناف ةالصل

 نا ناءرقلا هجاسحم مل هلوقىف ىبطلا لاق ناءرقلا هجاح مل ةيآ ةئام ةللىف أرق نم
 دائ_اف ةححلاب هبلغيو هللا همصاخم ًارّشل اذاف هيلع ةيجاو نانا لكل ةمزال هنءارق

 ةيجاو ةليل لك ىف ةيآ ةثام وادقم هنءارق نا همالك نم مهشبو زاحب ناءرقلا ىلا اةجاحلا |

 ءاتفكةلبل ىف :ةرقبلا!!ةزوشبن«.نيتنالالأي ًاازق نم! مالبسلا' هيلع: ةئغو ةجناحلا نفي لعبا ْ
 ءوسو رش لك نه هاتظف>وا ىلإلا ماسيق نع هاتنغا ىنعي لا ا ردا دال

 أرش فيكو اولاق ناءرقلا ثلث ةللىف أره أ مكدحا زجعيا مالسلا هلع هنعو

 صالخالا ةءا رقنا اولق كلذ نهو ناءرقلا ثاث لدعت دحا هللاوه لق لاق نأ ءرقلا ثاث

 ىلع رصتقا ناو فورحلا ةرثكل اهاضفا ىلا لوطاو ةدتخ ما-ق» موقت تارم ثالث
 ةمحلاتاليوأتلا ىفو بولقلا توقىفاذكودعلا لصح نا لضفلاكردا ةروتف دنعى-الا راضق
 ىوهلاو سفنلا تارودك نع ةيفاصلا مكبولق ىف اوظفحا و اوعمحا ىنمي ةي الا ةراغا ىف |
 ىلا اهو_ث الو فراعملاو فراوعلاو قئاقدلاو قئاقحلا نم مكتا دادعتسال املع رهظيام |

 هقئاقدو هقئاقح ناف داحتالاو داخلالاو ةقدنزلاو رفكلاب ؟وءريف مكلع اوركنيف اهلها ريغ |

 فانئتسا « ىضرم مكتمنوكيس  نأش نا ىا # نا ماع 8 ةيهلالا تانونكملا ند '

 جورحلا ضرملاو ضيرم عم اضرم فيةختلاو صيخرتلا ىلا ةيعاد ىرخا ةمكط نيم |

 لادهيبشت الا ةينانالا ب بولقلا ىض رم ىلا ةراشا هيفو نانالاب ضاخلا لال عالاَنع' |

 ب
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 ىلاءتهللا ن رقد ينولقلا توق ىف هىل تاعفام ملعا انا هلدعولا تادارأ) د نجما لوقناك مهلا

 ىفو ءازلا نحو ةل.ءاعملا ركشف هعم مهعججو مالسلاهيلع ئطصألا هلوسرب ىلإلا ماوق

 يا>حلاناذ باححا/ةيضتقم ةمكل كلذو لئالق تاقوا ىفالا سفنلا نع ضارعالاو هللا ىلا
 ىوقلانم بلقلا لوسر عم نيذلا نه ةفئاطو هلآلا فرصا. باححلاالول لبقاك ةمحر |

 | اهريده ىلع ردشال هدحو # راهلاو ليالا ردَش هللاو 0 حراوجلاو ءاضعالاو ةيئاحورلا |

 هيلعردش ءانمو ًادتيم لياجلا مسالا دقت نافالصا دحا امهماقواو امهتاعاس ريداقم ةفرعمو |

 دنكمهزادنا ىلاعت ىادخو ىنمي ندرك هزادنا ةيسرافلاب ربدقتلاو اعطق صاصتخالل بجوم |

 هلوقو ”ىشلا ةيك نين ريدقتلا بغارلا لاق ٠ نأ تاعاس ريداقم دنادمو ار زورو بش

 لاخدا ىا ىلبالا ىلعر املا رطل راهنلا ىلع ىلبالا رب وكن م ىرجاام ىلا ةراشاؤلا هللاوىلاعت ظ
 مولعم تقوىف امهنم ةدابعلا وح ةفونو اهئاعاس ةفرعم هنكمي دحا سيلناوا اذهىف اذه

 كلذ نو.لعت ماو هللاوه اهقئاقح ىلع راهلاو ليلا تاعا- ربداةء ملاعلا نا لصاحلاو ٠

 نهلقا نوموقتف اهتباصاىف أطخلا مكنم عشب امي رف أطخلا هيف عّش ىذلا داهجالاو ىرحتلاب

 نا # هوصحت نل 8 نأشلانا ىا نا © هللا :6 ماع 8 لاقاذلو ةروك ذملا ريداقملا |

 دئاع ريمضلاف ابا تاعاسلا طيض اوءيطتست نلو اهتناقح ىلع تاقوالا ريِدَش ىلع اوردَس |

 اصقتساليبسرب ندرمشو ناسناد ءاصحالا رداصملا جاتىف لاق رده ن٠ موهفملا ردصملاىللا |

 نلىا اوضحت نلو اوميقتسا ىؤورو ددعلاب لصحتلا ءاصخقإلا بعارلا لاو . ناسلاونو

 | ةفاضالاب ةطقنلاك لطابلا ىلا ةفاضالاب قالب ريثك لطالاو داو ىلا نال كلذ اولصحم

 هدهل ميدعل جتحاو ةديدش كلذ ةباضصاو فدهلا نه ىرملاكو ةواأللا اا ريالا

 مهفلك هنا مث هوقيطق نلىا هوصخل نل لاق ىلاعت هناف ىناطيالام فيلكت عوقو ىلع ةيالا |

 هتبومص دارملا ناب هنع باجينأ نكميو لسا ليالا ,ٌم لاق ثيح اهف مايقلاو تاعاسلا ريدقتس |
 ىفوهلا رظنلا لقثتسإ اذا نالفىلا رظنأ نا قيطاال لاه اكالصا هيلع نوردشال مهناال |

 كلاننلازيادقتنال هللا .ر ظقتمب ةقنتحلا راهن ىلا اةيسلغلا لل نم.ةلؤحلا يدير ةكليللا كالي زاتلا
 هللا لضف ىلع بترتم لوصولاذا هللاىلا لودولاب كولسلا كلذ ةده ىلع اورد نانأ ملع

 لصي+و ىرقهقلا معجرو قيرطلاىف عطش كلاس ند مكن كريسو مككولس ىلعالل هتمحرو

 لصفتا لصتا نه لكالو لصتا لصو نم لك الو ىلدو ”كل_بنم لك سيل لبق اك

 ظفل لمعتسام بئاتلا نع ةعبتلا عفرو ردقملا مايقلا كرتىلع صيخرتلاب # مكيلع باق »

 ةرضملا نم ”ىثلا ىلع بترتام ةعتلاو صخرف ىا باتف هنم ق:شا مث هبشملاىف همهيشملا

 امنوكب ةردقم ريغ لبللا ةالص نم مكل سينام اولصفىنا 6 ناءرقلا نم رسبت اماوأر قاف

 ريع نيتمك ر نوكيدقو تاعكر عبرا نوكي اذهف ةاغ بلح ردقولو هوحنوا ليالا ثلثىف
 ازاجم لكلا ىلع ءزجلا مما قالطا قيرط ىلع اهناكرإ رئا_سب اهنع ربعامس ةءا رقلاب ةالصلا نع
 | هذه خسنفب مايقلا مهلع رسدف روكذملا رييختلا ىلع اجاو ناك دحهتلا نا نيبتف السم
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 موبلا كلذ ببس-ب تقشنا اذا امتوقو اهتمظعىلع ءاهسلا نال هيرطقنم ءامسلا هلوق ىناثلاو |
 فوصوم ىلع هئارجال ريخعا ريك ذنو ىهاظلا وهو ةبسال .ايلاف قئالخلا نم اهريغب كتظاف.

 اهمسرواهمسا اهنع لازو !مقيق- تلدبت هءاىلع هيبنتال كلذ اهنعربع رطفنم'ىثىا ركذم
 كالا نؤكيذا ورعب اوكا فمر واوقات لاق لو لاقل و وفل فيج ادجاسإل(ةهاح ,قيتساو

 ضء!ماقم اهضعب موه لما وهلا فورح لاق ثيح بولقلا توقىف ىكملا بهذ هلاوىف ىتعم
 ةناعتسالاو ةل الل ءابلا لبق ءموغلا كلذىفىنعي هذ ىا هب_طفنم ءامسلا ىلاعت هلوق لاثم اذهو |

 مك هلوهو مولا كلذ ةدشإ رطقنس ءامسلانا ىنعي هنت رطشناف مودقلاب دوعلا ترطفيف اهلثم |
 بسانبالو ىلاعتهللا بان قدليال ةناعتسالاو ةل الاذاخملا مهضعبلاق. هب رطغي اع ”ىثلارطقني |

 فاقول هن ماعلل رك ذ هلرحم ملناو هللريمضلا # الوعفم هدعوناك قه اضيا ءاملاتاذ

 اققحتم اك دئادشلا نه فصوامىلع ةمايقلا مم نوكي ىا ىلاعت هدعو ناكىا هلعاف ىلا

 ىلا فاض» ردصملاو مومال ريمضلاوا هيف بانر نأ لقاعل زوجالف داعملا فاخنال هنال

 اوطقسا اذاف ريثلا و ريطاىف مل ع<يدعولا ماحصلاىف لاق ردق» هللإ ودو لعافلاو هلوعفم

 ىلا ةراشا # هذهنا فه ديعولاو داعيالا ةلكلذ فا ةدءلاو دعولا ريخلاىف اولاق رمدلاو ريخلا |

 5#: ركاذي ف انهىلا الاكتا .دلنا هلوقنه ىعو ةروك ذملا عراوقاا ىلع ةيوطملا تاياآلا
 نا ءوقلا لبق ٠ تسوربعو ىدنب ةيسرافلابو هيرل دادعتسالاو هسفنا ريخلا ديرب نا ةظءوم

 نب ريحتملل ءافشثو نب رصتسملل نادو نيكلاولل ةاحمو نيكلاسال قيرطو نيقئتمال ةظعوم

 بزلا+قيرطلا ةدارأ نم ئافه وا خعفزاانعلا: بولقلا رونو ناديزملل لشناو نيضاخلل ناماو
 « البر ىلاذختا ف نافلكمزا دها وخ دكه سب ىنعي ٠ نيفلكملا ن١ هو ءاش نفث © نيملاعلا

 ءملعي كير نا 8# هنرق ماقمو هتاض م ىلا ىلسوملا جاهنملا هناف ةعاطلاو ناميالاب هيلا برقتلاب

 لسرم زا لقالا ىلع ىند'الا قالطاف اهم ١ لقا نا 4 ىلدلا ىئاثنه ىلدا موق كا
 زار>الا نءامهنيام لق تند اذأ نيئيثلانعب ةفاساانا !1 مزاللاىلع موزلملا قالطا ليدقنم |

 ىنلاماقف ةروسلاهذه لواىف ىلاالاءانق ضرتفا ىلاعتدلا ىور كلذ رثك تدعب اذاو دودحلاو |

 بجاولا ردقلا زيك مماع رسعب هنأ ثرح نع ةمظع ةقث» عم الوح هءاكاو مال_!اهيلع ظ

 ثيحم اوراصو ضورفملا رادقملا ةباصاىف أطل نم افوخ هلك ليلا ةباحصلا رثكاا ماق ىتح |
 اهفعاولا ا كيرذا هلوةنم ةروسلا ةعاخ هللا ماو مهناولا ترفصاو مهءادقا تخفتنا |

 ةروك ذاارنداقملاب مانقلا ريدقت خسنف فيفختلا ةروسلا رخآىف هللالزنا ىت> ءاملاىف ارهش |

 ىوراملسألا تاولصلاباضيا بوجولا سفن خف مث رسبت امس> دجلا لما ةيضرف ءاّقنعم ْ
 دحاثاثلاو ىندا ىلع افطع بصنلاب « هالثوءةدنو 8 ةدايز سلا تاولصلا ىلع ةدايزلاا ْ

 هثلثو هفصأ نه موقلو ليللا ىثلث نم لقا مون كنا ىا ثالثا ماو ةثالثلا .ازجا

 امهنب لصفال كلذ زاجو موهتىف ريمشلاىلع فوطعم عوفرم *« كءم نيذلانم ةفئاطو ©

 اضف نكيمل لبللا مايقنا ىلع هيف ةلالدالف ةيئيدن نمو كيا:نع ةفئاط كعم موّشو ىا
 ناسدتإالاب مهلدعو هفو كيادكا مهو ىلالا مايقف ةفئاط كمباتت ىنملا لصاحو عبرا ىلع
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 لمزملا ةروس © "0 ©

 نال بيشلا هيف .عرساو ءاوق تفعض ءرملا ىلع تقاش اذا نازحالاو مومهلا نا هلصاو

 ةرارحلا ءافطنا بجوب راصعنالا كلذو بلقلا لخاد ىلا حورلا راصعنابجوت مومهلا ةرثك

 ليقاك بيشلا ةعراسم بجو مومهلا ةرثك نا تبثف هريغت بجوب هريغتف ندبلل عباترعشلا نم
 *  قيدصلا قيدصلا اهف لذد#و «*   دلولا بشت روماانتهد #«

 مولا لخْفلم دك ذلاو عفشإلا كك !اللطلا او قل ةذاكك ا زاول |نرس كارلا ليلا سك ناكني
 ىا ( هللا لوش ) ثيدحلاىفو ةدشلا ةياغ اديدشامو» هنوك نع ةرايع اببش نادلولا روكذملا |

 لوقف ) عيملا لصا هلال باطلا اذه مالسلا هيلع مدآ صخ ( مدا اي ) ةمايقلا موبىف

 اهبلا ثوعبملا اهلهازيم ىا ( رانلا ثعب جرخا لوقيف كيديىف ريخلاو كيدعسو كيبل
 ( لاق نوعسكو ةعست ةئامعست فلأ لكنه ىلاعت هللا,لاق )اء ددع ا: (رانلا ثغِزامو لاق )
 || ( اهلمس لمح تاذ لك عضتو ريغصلا بيشي نيح ) لواقتلا (كلذف) مالسلا هيلع ىنلا ىا

 لح مويلا كلذيف سلذا اه ىهاظ ىلع اسيل عضولاو تافلاا قا معا كلملا نبا لاق ظ

 راغصلاو ل.ءارحلا تروصتول هانم- ةفايقلا مون لاوها ةدش نع ناتنانك' امه لب ريغصالو
 هجنولا ىف هللا ةراشالا ىاتسرظن هان: قوا ٠ قيتا!راغضلا باشلو نهلاحاا:نعضولاكلانه

 را نم ىا ( ىراكسب مهامو ) .فوخلا نم ىا. ( ىراكسس سانلا : ىرتو ) .ثلاثلا
 هانم ”نؤكي ناجرزيدقتلاو .نقزفلا نع لووعبفلا تلاثلاوأ ا: (فدقا هللاككاذع انيكلو )

 ريغ هجولا اًذهو ةشهدلاو ةيهلا نم هسأر باشل ىص كانه ناكول لاحم مويلا كلذ نا
 ةعابقلا هذين ومشهد يشل ققل» ةلج دعس اون تكتسي انادليذ) نوت
 نغاصلاف ؛لوتامرت ةزتتك“ ةقادلو دكر كعج اننا !تيادقؤ و ةقفح ناكر هلق هتك

 اولخد اذذا مأ ريغضو لبح مويلا كلذ ىتف ىلح ثعبت ىلحلا ناررقملا نه اذكو

 ىلع ىنعي لوطلاب مويلل افصو كلذ زوج هنا عبارلاو ٠ نينالثو ثالث ءانب وراسص ةنجلا
 لبدعب ىضق>.الوهو بيشلاو ةخوخيش!' ناوا هيف لافطالا غابي ثري هلوطىف هن اب ةيانكلا
 ىنعي .ةحريدقت هنااللوطلا ةياغنع ةءانك وهف ةنس فلأ نيسمح هرادقم نوكي ثدح ىلادتعي

 مدعو ”دْسالا نعإ نؤويمياك لثعلا ليش للعا.كؤطلا نع ريستل قت اياكلا مدع غار اَدِجَل
 ةراشا ةيالافوروبشلاو مايالا تبقاعتامو بكوك حالامو ةمامح تحانام مهلوش عاطشالا

 ةئيسلامهلامعا نادلو للعم ىذلا ءانفلا ةءابقءونىف هللانم مهسوفن دعيو ىوهلاو سفنلاىلا
 *6 هبرطف'٠ ل هلوق هربخ أدتبم # ءامملا © ةينافتم ةمدهنم اببش ةسيسخلا ةثيبخلا ةحيبقلا
 مويلا كلذ ةدش لل خنأ زوجيف, بابسالا بيسم ىلاعتةللا نال. مويلا: كلذ بيست قشنم ىا

 ابيش نادلولا لعجم ىلاعت هلوق لوالا نيرما مو.لا كلذ لوهنم هللارك ذ ٠ راطفنالل اببس

 | .هلاوهاو همومه ةرثكل نابشلا بشي ىذلا نامزلاب هلو ةدشى موبلا هبش نأب ليثعلا ىلع

 بجوب كلذو جضنلا ةمائريغ ةيث ادغلا ءا رجالا ءاّهب بجو اهؤافطناو اهفعضو ةيزبرغلا

 | ةرشبلا ريغت بلقلا ريغت بجحوب م مكحلا زيزعلا ريدقت بيشلا ةعراس»و رعشلا ضان

 ١,ندنلا هلعاقوارعاللاالا ![رضكب نماذاوسللاو :نحجلا نما رخل موج ولا ولاة زتملا طنط



 عج 0١" © نورشعلاو عسان ء ءزجلا |

 نا لاق 4 نو نّوقْتت ة فكف ةلاحالا كلوأب قائلاَم هلو قطبا ىلع هينتال هن ئج

 ةيابالاا الطول م هلوق ىلع مدس نأ نهاغلا :ناكو نايصعلاف لاسرالا ىلع بترم خيشلا

 هدعب لبق اذاف دشاو هلثم 5و دارسأخ مي ااا دخت هلوق نم ملع ذا ليوهلاىف ةدايز 5

 نوعرف ةذخا ايندلاف نوذخؤتال مكنا اويه لق هن *اك ةدايز كلذ ناك نوقتت شكل

 نيلوعفم ىلا ئدماملا قو ىنمعذوخأم انهه ققتاف مكسفنأ نوقت ىا نوقتن فيكف هلاثماو

 ءاكنار دوخو ندركرذح ءاقتالا رداصملا جانىف هللا همحر قيبلا مامالا لوق هيلع لد

 ةلثمالا تناك ناو لصفملاف ىرشخةزلا هلع صن لعف ىنعع وح لعتفاو ٠ ىبنا نكذاد

 «مترفك ناوي لئلا: ةملاسبللا ور بليتح و بذتجاو بذج لم قتاوقو سبل هناف هدعاستال |

 قوكلي ذأ و وجبو» ناقل: الا وضح ا وهف: ءاؤل(ىارفطن ىلا #« امون 8 رفكلا ىلع مس ىا'

 لييسال ىا ايندلاىف مترفك نا ةءايقلا موبىف ديحوتلاو ىوقتلاب مكل فيكف ىا ول |

 فيكف ىا مدحج ليوأت ىلع 7-7 فضا اذا انك هلاح ىلع ىقئاف ه:ؤو تاوفل هلا

 ةدش نم © نادلولا لع © ءازجلاو ةمابتلا مون متدحج نا هءاقع نوشخو هللا نوقتن |

 هتدشفف ةغلابملل مويلا ىلا لعجلا بسن امويل ةفص وهو ىهاودلا نم هيفام ةعاظفو هلوه |

 نمل لاس ديلو عمح ٠ ردامزا ناكدازون ةيسرافلاب نادلولاو ةتبلا هلريثأتال م .لا سفننالاو

 دعل نمو اهم دعبع برق نم ىلع هقالطا حصن للصالاىف ناك ناو ةدالولاب هدهع كنق |

 بيشلاو بيشا عمج ٠ وزان اديفس !ناشنلا رس خ اوموادا كراج ف وعل اخومش 2 ايش © | |

 ترسكفواولا ىضتش مضلا قال روحا عم ىف رمك نيشثلا مغيب نوكي نا هلصأو رعشلا ضاس ٍ

 لوالا ه هوجو هيف اخو.ش مهلعجو ضب لثم نيبو دوس لثم نيباق رف ءايلا ةنامص لجال |

 ىبصدقو فاشكلاىف لاقام هديؤيو ريسفتلا لها ضعب هلا بهذاك ةّةرةللا ىلع لوم هنا |

 ضيبأوهو حبصاو هداوس ىا بارغلا كلك رعشلا محاف ىسما الجر نإ بتكلا ضعإف |

 تياانكلاو ضيا تسب ةحعملا نيغلابو ةثاثملا ءاثلا حتش وهو اضاس ةماغثلاك ةءحللاو قواجلا |

 تحبصا كلذ لوه نق رانلا ىلا لسالسلاىف نوداّس -سانلا ات ارو نانلأأو ةنطاو ةمايقلا

 تلكم فاعوتشويدرتللا ا هتاارد دابا لبا فتحوا قسوم تاك ىروتياة سن ”ناف وان زا 5ك

 امك ةربقملاىف نم لك اهنم تاش ةرفز مهج تارفزف"' انتريقم رشي نفد لاق كت صئقامو |

 ىضاقلا ف_دوب أن هقفلا دخا رصمب ةيرق ةداوهوء اولا هازل لناطسفلا لكف)و |

 لاصيا تلق ناف دادغس اريثك اقلخ ىلضاو .نآءرقلا قل# لاقو مالكلاب لغتشا هللالا |

 نومودصعم نيفاكت ريغ موكل مه ليزئاج ريغ ةمايقلا مون نايبصلا ىلا ررضلاو 4 الإ

 مالسلا مولع ءاسالا هب وحمام ماقملا ة ةسهنم ةماقلاىف نوكيدق تاق رامخ 10 نوظرفح

 ىهو ةغلاب ةب الاىفو نادصلاو نابشلاو خوبشلاو ءايلوالا نه مهربغي كنظاهش بكرلا ىلع

 دهع برقل ةخوذع. هلام سانلا دعنا مهو اناث نادلولا لعجم مولا كلذ ناك اذا هنا

 فيكف ايؤرلا درحمب باش نم ناف ةّما_لا ةصقلاف اذكو كلذب ىلوا مهرينف يعوالا |

 هز او واتنا وا ىءاورلا لالا هتحم بوذيام لاوهالا ن٠

 (قع))

 م ا را نسال لع
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 نا اضياو.رازق““ لضزاللا قمل اذانوالا تلزازتاذاق/ اهل :ادانإو) اماظع ناسخ انوكل-:
 عوقولان م افوخ رجانحلا كنولقلا غلس اهتازاز نمو تايلفسلا ةلزاز نمرهظا تايواعلا ةلزاز

 1 اق 3 ايثك © اهءافتراو اهتالص عم ةفجرلا ةدش نم ه6 لابلا تناكو ©

 اا ىف- كوستا وع الظن 4165ج نال اروع نجا نانا علاق واالتلل بيثكلا

 ىا اليه ليه عمتحم لمر ثم تناك ا 7 ةايهعا 0 عمتجا لمرال ةيلغلاب اًمماراص مث

 شوفنملا نهعلك هن ا زحا قرفتل لاسو هالعا نه لاهنا هلقسا نم كرحول ثدم ىلساو زبن

 | قلت جلنار يعم ماو الاب قارفتما هؤكف كاك اع رالوون كحول عش رع نك زراوادع وز نثق

 ْ تبيه زا دش ناور كءر نو تحس طاهحوك, فينس راغا ايوب اع دبر و7 فال

 | ليمفال عاب نم عسب# لويهم هلصاو ليه لاه نم لوعفم مسا اليهم هلوقف «٠ زور نا
 | ضرالا ناق اهل ةّضاخ كلذ نالإ ليهملا :تيثكلاب: هينشتلاب كاملا نصخو. لهم لهم. نق

 | ب اهفني لقف لابجلا نعكنولأيو اعت هلوق هيلع ل دةفجرلادعب امناكمىف ةررقمنوكت
 لاةكضءس اهضعبقدب لابجلاو ضرالانا لخاجلاَو 0 اح وعاهف ىرت الافصفصاءاقاهرذف

 | ممرلا اهفني مث الهم ابيثن لابلا عجرتف ةدحاو ة ةكداتك دف لابلاو ضرالات لمحو ىلاعت

 ْ - مون ةمحلا تاليوأتلاىفو سم اك لدينا مث اناكع ضرالا ىتو اثبنم ءايه ريصتف

 تانيعتلاهبش اتم اروئنم الهر دحاو لك ةينانا لامجتناكو ةيناءالا لابجو ةيرشبلا ضرا

 ١ عوزش ةكم لها اي مكلا اننياإبا »ف اهراثتناو اهلاوز ةعرسل لم رلابةموهوملا ةيرابتعالا

 مالسلا هلع منوع 0 ي ةرخ الا لاوعأب مهغوخم دعب ايندلا لاو هانا: ايوحتلا ف

 لها ىلا لسرأ نف ىرقلا مإ ةكم ناف مهادع نم ىلا هلاسرا ىفانسال مهلا السم ةلثكاو

 أ ةفاكالاب !السرأإ اهو هلوش 3 ىلاعت هللا صئاذلو اعيمح ايندلا لها ىلا نبيا دعو ةقدكش |

 | مكنع ردص ا ةمايقلا موب ديشي 5 مكيلع ادعاش و معولا لها ماهوا مفدنيل سانلل
 | اننرتت !ءالؤج هلع كيزانثحو ىلإ :,رلاقباكا ؟اننغ) نعي ديدشب اديك وت قايم .هيلززو نشكل نم
 | هلءدر مالسلا هيلع نوره نال ماللا هيلع ىسوءوه #« الوسر نوعرف ىلا انلسرا اك »

 | ةمعنلا ىلوا ءاسؤر نم هلال نوعرف صيصخنو هيشتلاىف هلخد مدعل هنيعت مدعو عبانو

 | ةريرس ةيسانمو لاح ةماشتمو ةعماج ةهج شيرق نيبو هنيبف نيربكتلا نيهفرتملا
 ىذل لوسرلا امشنو ازيك هلاح مولعملا نرعرف ىصءق ىا #« لوسرلا نوعرف ىف ف

 مكلا انلج تر اراناتئا كفو دكا رادع ةنانك راهن نعي رياظل ىفاكلا/لكرور هنلا مالمو

 | نوعرف ىلا انلسرأ ام انئاك الاسرا مكيلع ادهاش ىلاعت هلوق هنع برعياك هومتيصعف الوسر

 | عيظفت نيدهاظم لوسرلاو نوعرف ةداعا ىفو هب نمؤيملو هتلاسر دحج نير انطق ملال وعض

 | ركذ كرت ىو. ىسو». نايصع هنوكلال لوسرلا ناد: هنوكلل كلذ نإو هانصعنأشلا |
 ١ # ءاذخأف » درعل هفنىف نوعرف هن اك مهم دحاو لك نا ىلا ةراشأ نوعرف الم

 | 5 ارراو مد لا لق ماو وعلا قاطيال الق » المو اذخا 0 هب ايسصع بها

 | ةيفتلانع 2 هاج ءالكلاو مظعلار طم كناولا " هنمو ظيلفلا ليقثلا ل رولاو ٠ مدان هقآلا



 نحت ايل © نو رشعلاو مسالا ءازخا

 هللا داع ناف مِحلاَو كايا الاو نعل ىلا هثعل ني> هلع هللا ىضر ذاعءل مال_لا هيلع لاق

 ماع ةئاممخم ءاينغالا لبق ةنجلا نولخدي مهناف ءارقفال ةلست هيف و نيمعتتملاب اوسبل

 لمعو هلمف ىف لهم لاش نوكسلاو ةدؤتلا لهملاو ٠ نداد نامز ليهعلا « مهاهمو ©
 ممذعيس هللا ناف لجعت الو اريسي الجا مهلجا و اليلق انامز ىا # اليلق 8 ةلهم ىف
 نم ةء الا دعلام ىنءملا اذه ىلع لدي و بيرق تا لكو ليلق اندلا رمع ذا ةرخ الاىف

 ري سسسإل نامز ردب ةعقو“و ةب الا هذه لوزت نيب ناك ىربطلا لاق و ةرخ الا تاَدَع ناس

 باذعلا تال1ن. ةاصعال ءانأبه اهف و ةرخآالا ىف 6# ايندل راه ةيندم اهنا لبق اذل و
 ةاصعلا ديدهم ماقم ماقملا نال انريدَش و انملع ىف مهضعب لوق نم ىلواوهو هبابسا و

 ةحسقلا لامعالا رو_ص تال الا كلت نا ىلع اريثات دشا لعفلاب باذعلا تالا دو>وف

 اولعف ع تالاذلا كالت اوهدق دق رافكل'ن: مالدلا هيلع قل ىرصاعم نا لءاكالاو

 افوخال اسذعتو مهل ةناها ني١ هلا لجرا اه ديَش الام ادويق و الاكنا ف تائيسلانم

 دادتتن ١ كني قسرعملل نيش ةيطني ار فلا للملا“ وعاؤَب راكملاب رك عمج ,هرارف نم

 ا

 # اهحجو 8 مهم.تل ةداضم روحا ةرخ الاىف مقتنملا زيزعلا هللادنعو نولابس الو ايندلاىف

 ةديدشلا رانلاىه فاشكلاىفو ةاوه» ىف ةميظع ران لك ىهو ٠ مظع ىثتا و ةيسرافلابو
 الف هريغ و مظع نم قاعي و قاحلاف بثشام وه # ةصغاذ اماعذ و  داقتالاو رحلا

 موقزلاو عيرضلاك جراخ وه الو لزان وهال قلحلاب ذخأي غئاس ريغ اماعط ىا غاسنب
 دنع ناهركةسم امهلكأي ىذلا ناوحلل نالئاق نامم راحشالاو تانابلا نمايندلاىف اههو

 اما و ةنلا لحال 'ىبرملاو 'ىننهلا ةلباقم ىف وهو اهموقز و ماهح رضي كنظ اش سانلا
 باذعلانم رخآ اعوناو # املأ اباذعو 8 ام اورفك و هللا ةمعل !ولك ا مهنال امم اولتبا
 دارملف دص ص و مهل دعم كلذ لك نكتكلا هيلع لدي م كردبالو هردق رداشأل انوه

 مالسلا هيلع ىلا رخةي الا هذه تلزن امل ريسفتلاىف ءاج باذعلا عاونا رئاس باذعلاب
 هل تضرعف ماءطب ىلاف امثاص ىسما هنا هريس سدق ىرصبلا ندا نع.و هيلع ايشغم

 كلذكو هءفرا لاقف هل تضرمعف ةيلاثلا ةليالا هدنع عضو و هعفرا لاقف دا مله
 ةيزرشن هياقش ىدقا ولاة ويانا اقاسنع الا يلعؤن فلا /اعيزب در قابلا .هتنباب ريكو ةثاعلإ

 تاكل ةقرا ةفلط لقيت .هالج الاف قاهوذلا/ كاذفلا ااقسا قاويلعا 1.2 قيوس قم
 ةينامسملا رانلا ةاساقم ىلا صالا ىهتني مث تابودحلا توف ةرسحو تاحضافلا ةلحخ ىزخو

 مرجلا بيع فشاكلا حضافلاو ءايحلانم ريحتلا ةلجخلاو ةراقطاو لذلا ىزخلاو ةيدحلا
 ةلزازلا ةفجرلاو ان.دل هب قلعت ىذلا رارقتسالل فرظ # لاجلاو ضرالا فجرت موب وه

 / ةمايقلا ”حل ةءالع نوكيل هلالجو هللا ةبير- لزازتتو برطضت ىا ةديدشلا ةعزعزلاو
 : ضرالان م اهنوك عم رك ذلاب لابجلا درفا ني_ساعلا ةذخاؤ»ىف هللا مكح نايرط ةراماو ا

 ( انوكل )

 ناك امه مالا لب قزرلاو ةمعنلا سف ل ملا قلعتم نا ىلا ةراشا هىفو ٠ نكسيز زانس |

 :نومعنتي مهف مهن ماقتنالا ىلع هرادتقا نايب مكح ىف ديدشلا بيذعتلا بابسا نم هدنعام



 لحدا قوص م >5 ٠١
 ها ككل ل سف ل ا د و تك دك و ل تتسلل
 لثع اذه:كاساج, نشماو ئزاحلا كدوجوو ماهر فلا, ةدوحو حنا ,ورىؤاحلا كدوجتو] |

 ثرح رس مث كسف درج هخيش هل لاقف ديرجتلا ىلع جحا نا ديرب هخيشل ديرملا لاقام
 ام ىلع مهفرصي هدابع لاوحال ىلوتملا وه هللا نا هللا همحر ىريشتقلا مامالا لاق ثُمش

 دلع /لكأ نع )ءانغا: ىرإ لغ_ث لكمافك" ةيانعلا| ليم. ديع_نتما ىلوت»ب اذإرورزراتخم ىكفاشم
 ةيكوتلا١ كتافالع قم لبقلا تفل وزو: ميفاكا مالوم نايسملعل جم اوعي بسلا يكتسي سين

 ىلع ناك لاق هناهللاهمحر ىرونسدلا داشمت نع ( ىكح ) لكوتلا طاب ىلع لابغلا ةرثك

 اذو ثَدَخَأ نإ لوس الئاق ناك تيأرق ا قاضو ىللانالا ضعب ىف هب تممتهاف نيد

 بساحا مل مث نيدلا هب تيسضقام ىل حتفف تهشا مث ءاطعلا انيلع و ذخالا كيلع رادقملا

 هلأسي هناف هلالك و قولخلا لعج نه نا معا ىريشقلا لاق مث الاَش الو اباصق كلذ دعب

 هبحاصل دشرالاو بوصالا هنع حم وا هفرصت ىف 'ىطخم دقو هلام ىف هنوخم دقو رجالا

 قئاقد .ىف هب فطل و هيلع ىلا و هلاما ققح و:رجالا. ءاطعإا اليكو هللا: ئذر نماو

 نوكي نا اضيا همزل اليكو هللا لمح نمو هلاؤس ليصافتس هلاما هيلا ىدتهمال اب هلاوحا

 كلذ.ىف هسفن مصاخبف هءزايام لكو هضنا رفو هقوقح قاقحتسا ىف هسفن ىلع هلل اليكو
 ىفن لكولا مسالا ةيصاخ هللا همحر قورزلا لاق ةفرط رصقي الو ةظأل رتشال اراهنو اليل

 ءوسلا هنع فرصي هناف هنم ثكيلف اهوحت وا ةقعاصوا احر فاخ نف بئاصملاو م اولا
 نم هيف ريخ ال ام اشيرق ىنعي # نولوّشام ىلع ريصاو # قزرلاو ريخلا كاف هلحتشو

 رحاسلا نم كقح ىفو دلولاو ةيحاصلاو كيرشلا نم هللا قح ىف تانايذهلاو تافارخلا

 كلذ وحن و نياوالا ريطاسا هنا نم ناءرقلا قح ىفو نونجملاو نهاكلاو ىعاشلاو

 كِبلَس مهنا نأب انسح اكرت مهكرتاو ىاريصلابمالل ديك أت هك اليجج ارم مهربغا و 9
 لاق ةياالا دعيم هنع برعا اك مهر ىلا مهروما ليكت و مهتفاكت الو مهرادت و كا وهو

 هلوق و باتلابوا ناسللاب وا ندبلاب اما هربع نا_سنالا ةفرافد نارخهلاو رحهلا بعارلا

 ةلعاجلا ىرحن عم نكماام اهبرحن ىلا وعديو ةثالثان لمتحم اليم اربغ مهربما و ىلات

 ةصرف رصين ىتح ةارادملا نسحب ءادعالا ىلع حملات ءامكحلا لاق
 ارادم نانمشداب فطلت ناتسود.اب :. .٠ تسفرح ود نا نيف كود. سئياسا

 قيس دقو مهكيفك | ىناف ىلا مهما لكو معايا و ىنعد ىا #« نيبذكملاو ىنرذ و و
 صهاظلا وهو مهعم ىنعد ىا ةيعملا ىلع نيبذكملا بصن زو# مهضعب لاق و ماقلاو ن ىف

 كي نيبذكملا عدو ةمكملا هضِتس ادم ىزما ىلع ىنعد ىا فطغاا ىلع زو# و

 اذا ةيحاصملا ىلع ةلالدلاىف اصن نوكي انا بصنلا نال ةعانصال قفوا وهو نآءرقلاب و
 نادبوادخ ة.سرافااب و ملا بابرا 6 ةمعتلا ىلوا ل دعتم لعفلا انه و امزال لعفلا ناك

 ىإ اهسال مننا و هفرب لها اوناك و شيرق ديدانص مهو نيبذكمال ةفص ٠ ىناسأ نتوزان

 رورسلا مضلاب و كيلع هب عا امو ماعنالا اهريسكب و عتتلا نونلا حتش ةمعتلاو ةريغملا

 مهلا هداباصإلا جاب ىفو تاسوبلااو تالوك ألان م نيللاو ةموعنلا هيفام لامعتسا متلاو |



 ه8 7١ 5> نورشملاو عسان ءزجلا

 ار دوادو فاسو 5 قانا مملود و مهكلم داو ىىلاعت هللاو هللا ةدارال ةعلان معدارا

 نوكي دقو ءايلوالاو ءابدنالا رثك اكانطاب و !هاظ اما و السلا مهلع مهَزيغ و ردنكس لاو

 تاراغملا فاوجا و لابطلا للق ىف ةدبعتملا ضعب لتبتك طقف |ىهاظ اما قلخلا نم لتبتلا
 ضعبو ءايدنالا ةماط مه و داشرالا له“ اك ايهاظال اذطاب اما و ايادهلا بلج و ٍبولقلا بذحل

 راتخانذلا ءايلوالا ضعك انطاب و !ىهاظ اما و مهتطلاخ نم قلخلا داشرا ىف ديالذا ءايلوالا

 نوكي ىلاعت هللا ىلا كوالا مهضعب لاق سانلا نع ةيلاخلا عضاوملا ىف اونكس و ةلزعلا او

 اذه و ىوهلا ةفلاخمت ءريغ نع ضارعالاو رك ذلا ةمزالم هللا ىلع لابقالا هانم و لتتلاب

 ىلا برقأ هللا ناك نا و هيلا رفاسملا ٍبناج ىلا رفاملا بناج نم ةيونعملا ةكرحلاب رفشلا وه
 نكل ةءارم عم ةرضاح ةروص لاثم بولطملاو بلاطلا لاثم ناف ديرولا لبح نم ديعلا

 اهتكر حمال واهلا ةروصلا لاحترابال ةزوصلا اهف تلج اهتلقص ىف اههجو ىف أدصل اهف ىلبال

 هروشب لجتم هللاف الاو دبعلا نيع ىف باجحلاف باجحلا لاوزب نكسل و ةروصلا بناج ىلا
 مالسلاهيلع لاق اذإو لحلا بسحم لجن و لجن نيب قرف ناك نا و ةريصبلا لها ىلع قخ ريغ |
 ىلا ص ىف ةدحاو ةروص ىلحتك ةماعلا ىلحتف ةصاخ ركب ىن“ الو ةماه سائل ىلحت هللا نا !

 ةراثالا ةللاو ةدخاو ةاءصاىف ةدحاو ةروص قطو شرالاوسر نع ةوقتمللاو ةلاح ىف ةريثك |

 هيلع هه. صوصخم تقولا كلذ ىف ىلحتلا نا ىنخم الذا تفو هللا عم ىل مالسلا هيلع هلوش |

 اذا مالسلا هيلع هنا وهو الاكشا ماقملا اذه ىف نا ريقفلا لوّش ٠ هيف هريغ همحاز.ال مالسلا

 هلى أتي فيكف ناتس الا ءدافاام ىلع هللا ىلا عاطقنالا مثآد رك ذلاىف تاقوالا قرغتسم ناك

 ن. هباوج لعل و اليوط احبس راهلاىف كل نا ىلاعت هلوق هنع حصفاام ىلع راهلا ىف حبسلا |

 ىلا ةصخرلا نم قرتلا باب نم ىلكلا عاطقنالاو مثادلا ركذلاب مالا نا لوالا هوجو
 نا هلف بجاولا ليبق نم سيلا راهنلاىف حبسلا نا ىئاثلاو لماك الا نأش هيت اك ةميزعلا |

 صهاظلا لغشلا نا ثلاثلاو رك ذلاب تاقوالا بعوتسم نوكي و بلقتلا ىلع لكوتلا رذتخم
 هللارك ذ نع عيبالو ةراجم مهيهلتال لاجر ىلاعت لاق اك ىلاعت هتبقامم نع للمكسلا عطشال

 الاو لاوحالا فالتخا بسحم كلذ نا عبارلاو نوم ا د مهالص ىلع مه نذلا ىلاعت لاق و
 ىلع عوفرم 4 برغملاو قرسملا بر © مارملاب ملعا هاو كرا اذ طتو لعتتط نفر اخت ظ

 رارسسالا فشك ىف لاق ”ىد لك نم امهننب امو امهكلام و امهقلاخ و امه روه ىا حدملا
 نابل فانتسا # وه الا هلا ال 8 فيصلاو ءاتشلاىف براغملاو قراشملا سنج هب ديرب

 وا ركم تدادع راوازنس تست ىدوبعم جيه ىنعي ءاوس امج ةيهولالا ىفني هتب وبر
 الا صاصتخا ىلع هبجو» و سعالا بيئرتل ءافلا و كايند و كنيد ٍطاصمل « .ذخئاذ

 حرتساو اهماماو اهحالصال هيلا اضوفم و الوكوم © اليك و و ىلاعت هب ةيبوبرلاو ةيهول
 تافصلاو ءامسالا تانيعآ بحح نع ةقلطملا تاذلا قرتشم بر :ةمحتلا تال:واتلاىف و تنا

 وهو تاذلا بح ىهو تافدلا بح راتتس. اي هراتةسال ءامسالاو تافصلا برغم بر و

 ( كدوحو )

 نع و كنع كفن درج ىنا اليك و هذختاف وهالا هلا الف تاداوجإلا عتق ق نيعتملا | 0 هال وع اه 2 6 ةدخاز 0 هاا رم و نعتملا

 ا



 لف ةقيع <« 5 0١"
 كة سم سس سس سووسو

 ١ ةطساوب ةيققملا ءامسالا ن١ هلولدم نيب و هنيب لصحي هلاكو لاغتشالا ةوق بسحم تلك و امه

 | هده اضيا لامكلا ده ىلا تغلب ىد 8 المو ةوق اهرده ةيسامم ةلصاخلا ة.تانملا ىذه

 هني لصحم هلاطعو هاحبس قحلا دوم ىترقحلا مسالا اذه نيبو هثيب ةلصاخلا ةيناثلا ةيسانملا

 كَ عاشرا رده سدّلا ملاعل اب ايسانم ريصي و هسند ىلع هسدق بلغي ةي.-انملا هده تدسي

 ةيومعملاداوملاو 1 باءسالاو طئاسولا نم اهريعو تارضحلاو 0 كسار ةللس

 اما هجو ذا اعيمح اعم امهنءوا راَءالاو لئاسولا نودب صاخلا هجولانم اما و ةيروصلاو

 ىا تنأ وه ىذلا كءر مسا رك ذاو ىناغاقلا لاقو محرلا نمحرلاةللامسب لقف ةالصلا وا
 اهتقيقح ةفرع٠ دعب اهلاك ل.صحتل داو هللا كاسنيف اهسش' الو اهرك ذا و كسف فرعا

 مهرذ مث هللا لق ىلاعت لاق م" ىلكلا هجوتلاو ةيااو صالخا و ةداعلاب امان اطااعقنا كير

 رادرب ىور ىكمه زاو زاس درجت هللا ىوسام ةشيدنا زا اردو> سفن ىنعي ةيسرافلاب و

 لدازا» نك قو رات ارجل هنيه ل“ ودك قايعلازااو دعاووتد الد

 وه اذه لّتاا ناف مالسالاىف لين الو ةينايهرال ماللا هياع هلوقل افانه اذه سباو

 لاجرلا نع ةعطقنملا ىا لوتبلا اهنعهللاىذرءارذعلا ميرمل لبق هنمو حاكنلا نع عاطشالا

 مالسلاهلع هلوقو كلم ىئايالا اوحكنأو ىلاعت هلوقل هنع ةدغرلاو حاكتلا نع عاطقالاو

 ءا يهزل| ةمطاف ىلع لوتبأا قالطا اماو (ةءايقلاموب مثالا مكب ىهابا ىتاف اورثكت اوكاجو

 نعال هللا ىوس امع عاطشالا ىف ليا رسسا ىن ءاسن ةدسب ةهبش اهنوكلف اهتع هللا ىضر
 قتلا ةافارم هانعم ىلع هب 'ئحف هسفشا لس لتم ىنءد نال التم ناكم الس لبقو حاكتلا

 انانا اهم مكينا ريدقتلا نا وهو هجو ىلع انان نضضرالا ن ءمكتيلا هللاو ىلاعت هلوق ىف اك

 .٠ 8 ا

 رك ذا و ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو هتنواعم الا ديعلل لص الف هللا لمف ليتنتلا ناف الثثنن كير

 ذا مالتلا

 | دعلا نال لامكلاو ةوقلا ةهج نم ةيناثلا ةبساملا رادقمب ة.-انم ىلاعت قحلا هامسم نيبو

 ا ضربه و 000 ا ردشهو 1 مالم في كلذ ةساسم ند هلدن احبس قحلا د دمر 0

 'ناءرقلا ةءارق تدرأاذا ةي الاف مهضعب لاق و امْنيب عملا ةيسن ريغ اهريغال كاذوا اذه |

 ,ىلا عطشا و ىنءملاو ٠ نديرب اندزا لد ىلدب و عاطشالا لتبتلا © اليتب هيلا لل و

 | ل امل مهشعب لاق و ظح لك قوف فصرلاو مظلا نسح نم ناءرقلا ظح نال لساوفلا

 ' ةيقارم نع ةداصلا قئاوملا نع هسفن مالسلاه لع ىلا دير ىلا ىلكلا عاطقنالا نكي
 | كايتحالا لبق نم مظلا نوكيف التبن ناكم التبت ىلق ءاوس امع قئالعلا عطق و هللا

 كلّ ب_نالاو اليتم هاوس امع كلّ التين هيلا لتي قا انهه ردقتلا اذك و انام م

 | نوكي لتبتلا نا مث هتاذ ءاّش و كلاذ ءانفب التبن هيلا لتبت و كلاعفا و كتافص ءانغ كبر مسا

 ْ /مسهرهاوظىف رقفلا اورهظا نيذلا ةارءلا ةافحلا ضقك/ عومذم وهف طقف ارهاظ نا اندلا نم ْ

 | مهلعءايلوالاو ءايدت“لا نم ءاينغالاك م ودمت وهو طقف انطاب اماو مهرئامض ىف صرحلا اوناعباو

 ْ نالاهاظ اوطقني ملاعا و الصا. ايندلا بح مهيف سيلذا انطاب ايندلا نع اوعطقنا مهن



 : <<: ٠١< ه> نورشعلاو مسان ءزملا

 | 2 ترادو ايلعلا ضرالا تعطق اذا ىبرغلا رطقلاىف سمشلا عاش نم قيباه مسفر
 وهو ةرخآالا ءاشعلا ةالصل بحتسملا وه تقولا اذهف قرشملا بلطت ةدعص» فاق لبج
 هناعاس ءوشن لولاهنال هتعاس :ىا لبالا ةئعان هيف ةالصلاو ليللا داروانم لوالادرولا رخآ
 هئئانلا ترشفناف ةقفاوملا ىنعمي ةأط اوملا نئدملاو رسكلاب ءاط و ور<وبأو صاع نبا اك
 وامايقلاب ترمسف ناو اهمال اهل نئاكل!بلقلا ةقفاوم ةهج ن.دشااها ىنعملا ناك ةئيغال!ىبفالاب

 ةهج نم وءااهف هلال مثاقلا باق ةقفاوم ةهج نم دشا اهنا ىنعملا ناك تاعاسلا وا ةدايعلا
 رسلان يب ةقفاوم دشا هللا همحر نسما نعو صالخالاو عوشخلا ن٠ دارب امل ةقفاوم اينوك
 امهم ىف افرصت و القت ىا هاليوط ادء.س راهلاىفكل نا 2 قئالخلا ةيؤر عاطشال ةسالعلاو
 اهب كيل.ف ةدارعال غرفشت نا عيطتست الف كلغاو_ثب الافتشا و ءاملاف حالا دد ركدخلا
 بغارلا لاق ىعادلا نم هسفن ىفام ناين دعي لبللا مايق ىلا ىجراخلا ىعادلل ناس اذه و لالا

 ىف لكو ىلاعت هلوقك كلفلاىف موجنلا رم ريعتسا ءاوهلا ىف وا ءاملاىف عدرسلا رملا حبلا

 لمعلا ىف باهذلا ةعرسل و احبس تاحباسلاف ىلاعت هلوقك سرفلا ىرجل و نوحب_ب كلف
 رد ندرك فرصت حبسلا رداصملا جان ىفو اليوط اح راهلا ىف كل نا ىلاعت هل تك
 لبق و ءاملاىف لجرلاو ديلاب بلقتلا نم اف 1 ةحابسلا لبق ريسافتلا ضعب ىلو ٠ تشيعم
 صقتيال ىت> هيف هكرادن ىلع ردقت غارف راهلاىف كلف ”ىث ليللا نه كناف نا ةي الا ىنغ»
 ”ىش نع وأ هبزح نع مان نع مالسلا هيلع هلوق هبساني و كيرا ةاجانملا نم .الظح نم ىث
 لاوقا نم و ليلا نم هأرق امن" اكدل بتك رهظلا ةالص و رجفلا ةالص نيب اهف هأرقف هنم
 نكاد 200 ةيلمف لإ رف مفعول رع طرز هالخا عدايسلا مزلاتتإ عطخلا|
 هتما رابخأ و مالا هيلع لوسرلا نع ةدراولا نوؤشلانم درولف لكلاب سفنلا دوعتلال |

 هل حتسا داروالا ن٠ درو هباف نم بولقلا توق ىفو ضصاوخلاب صاخدراو ىا هلدروال نمو
 كارادتلا ليس ىلع نكلو ضئآرفلا الا ىضقتال هنال ءاضقلا هجو ىلع ال ءرك ذ ىتم هلله لعف
 ىلع مدو 4 كير مسا رك ذا و ف صخرلا داتسي الك مئازعلاب ذخأل كلذب سفنلا ةضاير و
 ةءارقو ةالصص و ديمحم و للم و حبست نم ناك هجو ىا ىلع ارا و الا ىلاعت ءرث ذ
 تاعاس ن. امهناف سمشلا بورمغ ل و ةادغلا ةالص دعب اصوصخ ماع ةسارد و ن' ءرق
 انور در اناثلل واقل نك ءااؤس نيبرقملا فئاظو نء ماودلا ىلع هللا رك ذو ضييفلاو حفلا
 ءاهباي وأ اردو راكد روز, نك داي.و.ةيسرافلاب-و بولا ىلع وا ادوعق وأ اماق ناك ءارؤسب:و
 ركذ نم( دارملاف ةنْطلا لخد اهلصح ىا اهاصحا نم مالسلا هيلع لاق ٠ ناوخم اروا ىنسح
 | رك ذلاف تنس ذا كبر رك ذا و ىلاعت لق اذل و همسا ركذ ةطساوب ىلاعت ا ا
 ظ لاق م رك اذلاو رك ذلا ىنفي روك ذملا ىلحت دنع و باقلا تافد نم اهالكة رةملاىف نابسنلاو
 ظ نم لفغتسشا نم رس سدق ىونقلل ةحئافلا ريسفت حرش ىف هحور هللا حور ىدنس و ىخيش

 مسح

 اذه رس نيب و هنم لصحم هنا بير الف هيلع مواد و هب لاغتشالا هللا رسي اع ةيزاجلا ءامسالا
 ةءسانملا كل: تيوق ىته و لاغتشالا ردّش ام. ةيسانم هلضفو هللا ةيانم) هحورو هب لغتشاا مسالا
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 لمزملا ةروس ه<ه©ج ٠٠١ دك ب

 | قالخالا مراكم .ممتتل ثعب مالسلا هيلع هنال اليقث المح ناءرقلا لعج و ةبقابلا ةدملا ىلع
 اا الش لوقلا نوك نا اًضياو هدارع ملعا ىلاعت هللاو لقثا ناك عا ناك ام نا كشالو

 | ةيفلاب اما و قلا كرد نع. اهدعب و ابحح مك ارثل ةفيثكلا ةليقثلا سفنلا ىلا ةبسنلاب وه
 | لمكلان ع اعوفرم فيلاكتلا بعت ناك اذلو فيطاو فيفخف ةيفظللا ةفيفخلا سفنلا ىلا
 | 6# ليلا ةئشان نا #3 ةوالخلاو قوذلا ىفو ةفلكلا عاش را ىف تاداعلاك تادابعلا نودحم مهف

 نادر نيك ادفع نراها اوا كالا نيش زل ىلا ليلا

 | ةصاخ *« ىه 8 لبللا ف ةئشاثلا سفنلا ىنمعب ةببالملل ةفاضالاو فوذحم فود وملاف ضع

 | هيلع لعجوا هلجرب هساد ىا ”ىشلا ىتطو كلوق ردصم القثو ةفلك ىا # اًنط و دشا

 ظ مايق نم دب الف رابهنلاب موقت ىتلا نم اًنطو دشا ةدابعلا ىلا ليللاب ةمئاقلا سفنلا ناف هلقث

 ىتاي ىذلا ”ىطاولا نال لوءفملل ىنبملا نم ردصم ”ىطولاف اهقشا تادابعلا لضفا ناف لدللا

 راهنلاب دياعلا نم هلأ وطوم دشا ليللاب دباءلا نوكيف ليالاىف ةدانعلا وه دءاعلا ىلع هلق
 | اعز ارقتسلا"و'مدق ”تانث دعا اتطو و ذاخا!ليعما نوكيا" نا ووجع و“ زيبعلا "لع "لست اًنطوو

 ىلاعت هلا ثيح نم هيف مايقلاب سمنالاب هصيصخم و ىليللا راوتخا ةجو ناي دوصقملا نوكيف
 شاعملا باستك ١ ىف بالقنالاو بارطضالا نع مهعنع و سانلا رتسي اسايل ليالا لعج

 «اليقءوقاو# ةدابعللمهعادقا هيف بيش الف مهشاعم روما هيف نورشاس اشاعم راهلا لمحو

 نو لاقملاىف ةماقتسالاو دادسلا ةهج نم ديزا ىا ءاي واولا ٍبلَس هانعب لوقلا نم مسا

 غراف لد هك تسارتب اوصب ورد نارق ندناوخ ىنعي باوصلا ىلع رارقتسالاو تابثلا ةهج
 دتكيم ركش لدب و دئاوخ ىم نابزب دياع تقفاوم لداب نابز و نك اس تاوصا و دشاب

 بلط رد ىشاب تسدحا» بشب ملا دش شوماخ

 دوب هناختواخ شيوشت هدبرع كاب هك اريز
 ةيفاعلاك أشن نم ردصم ةئشانلا نا ىلع ليللا مايق ىنمع ليالا ةئتشان نوكمت نا لمتحم و
 | ىتلاةداعلا ىنمع نوكيوا ماق اذا أشن نولوش ثيح ةشبحلا ناسل قفا و اذهو وفعلا ىنعع

 مايق نه دحاو لك ناف لعافلل ىنبملانم اردصم '”ىطولا نوكيف ثدحت ىا ليالاب ًاشنت
 ىنعف هف ةداعلاو راها مايق نم دياعلا ىلع نالي# هف ثدحن ىتلا ةداعلا نمو لبللا

 تعارا نكش نا ىلا" نطل !نوكف ناجل واتا نوش رسما ل ظلعااو "الما انلماو ذغا

 نا لمتحم و ٠ تسا قاش تباغذل سفنرب تحار و باو> كرت هح تفلكو شح تهجزا

 ةتقيانلا«لدالا كى اعاد قا. هاليعا ا ذكرا هكا ركن ناو اء ان اننا [لتف امكان اذا[ نكي

 ةظحالع ىا اًبطو دشا نوكتف ليلا تاعاش ةفص ةئعانلا نوكتف ”ىثا دعب ايش ةثداخلا ىا
 دعب ناك امم ةئشانلا ديق امهنع هللا ىضر سابع نبا نكل راهلا تاءاس نم اهف مايقلا

 ملولف مونلا دعب ناك اب اهنع هللاوخر ةشاع امتصصخ و ةةشانب سلف اهلبق ناك اش ءاشعلا

 ببغي نا ىلا رسيتام نيءاشعلا نيب ىلصي نا بولقلا توق ىفو ةئشان نكت مل مون اهمدقتي

 هلال تحال دو» ليلا قست اّلتفاو ءزخعا«كتاهتا درا نوكك ئانلا' شايل يعم :قانلازتكلا

 ( رتاغ ١4 نانا 0)
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 ههج ١٠ه 57> نو رشثعلاو عسانا ءزحلا

 00 5 ةق 000 كلذزال ثيداحالل 52 م ةعامجو ةفيدوب | او مهقتلاو |

 مل رفلا دح نع جر : ام هندب_زكو ةءا علا ت وصلا نيد بحتسأ اعا راكفالا راكباىفو |

 ىا لتر هلوق ةفرعملا لها ضعي لاقو مارح وهف هافخاوا افرحداز ى> طرفا ناف ططقلاب |

 لهال تأ م رقلا ماكحا جناب ىنعملاف نا ع رّملا نم 2 اومىف غالبالا ىت ا ةوالتلا تءاحو لتا

 بيحاول اذهو ماوعلا مهو ةرخ ءالالع كفألان ع ةفردلا ةدرمتملا سوفنلا

 نولقلا نام ال ةرناعم لصفو علطمودحو نطبو رهظ اهلاوالا ةيا نمام مالسلا هماع

 0 مهفو نطنلا لستم اذهو صاو أ محو ةنانا تكلصف تاك ىلاعت لاقاك ىلوم لاىلع

 صاوخلا صخا مهو ةنباءملا رحى نيقرغتسملا ةدهاشملا نيعف نيكلهتسملا رارسالا ةندسل

 نيقايلا موس وسان 6 نينافلا ةرهاطلا حاورالا باير ال هر ارْشا دجواودخلا للف نم اذهو

 «كالقثال رق ىلاعت هلوقل هيلع ءاقنالاراثياو كيلا ىحونس ىا «كيلعاتسااوف هتنيوهالاب

 مدق ناعرشلا. نا اكتاو نيفلكملا ىلع :ةليقث ةقاش فيلاكت ىلع ىوطنملا مظعلا نا ءرقلاوهو

 لكتلاو مالسلا هيلع ىبلاك اديؤم ناك نمالا ميدقلا ةوطس تحن ٍبوذي 55 قول ريغ

 مالسلا هيلع 0 لئس امك ةيقلت اليف مهضعب لاقو ىناعملاف لاش مث "ا ةققح

 علش ىا 2 مصنف لي اوعَو قيررختا ةاصلص لم قمأي اءنا>ا لاق ىحولا كارثي 11

 ةكئاع تلاق لوّشام ىعاف ىندلكف الحر كلا ىلا لث اءا.حاو لاقام تبعو دقو ىحنو

 هيج ناو هلع مصقيف دربلا ديدتشلا مولاىف ىجولا هءاع لزع. هنسأ ردقلو اهنع هللا ىذر

 كاشي وأ نب ء ترضخ ناو تول نيحرد ( ىنثغاكلا لاق ) حشرتي ىا اقمع ضفربا

 < نارو هلكنلك 41و اخ هرجع .ءالو تسد ىدوت ىراوس رتثشر 1 زول وح

 0 0 ءوربلح نردو ىدو نا نادكش فوخ قشاد. نارايزا

 اغا بح لرد لش ةيمحللا تاليوأتلاىفو 0 دزورفارب نمح ندصطإ يّ 1 05

 1 مهلدعاو اقلخ ءابنالا :تفاقاإ“ نك مال_لا هيلع '.“ نا كشالو لاخلا |

 كلذإف ةياباقو اداتئءدالا اعف ةرطفو ةأشن مهاضفاو ةمامحرو ةساح ور مهلكاو | .طو

 ماكحالاو ىهاونلاو سماوالاىل 12 ةركتشلا"ةسواكلا ا نم نم لقثلاب ناء رّملا صخ

 نفد للدللا شوهو سال ا لب صضارتعا ةلطاو هنمحر لوءشو هب رطق كبطل عئار كاو

 تف.تسوت+ى:نا ىنعي .ماهملا ند مالاسل هلع هفاكام كلا اكقل ملا لدلا ةئشان نأ ردو هللعت

 فئاكسام ناك اذاف مدعلاك هيلا ةيسنلاب فاكألا اذه ملكبأ ناب ىلا ءاعا لقثلاب هلع ىايسام ْ

 هفلك ام نا ضارتعالا اذه هدار أ ف لظدكشل# قو ةكمباكعا اذه كاع دقق قش 0 صا

 تانسسلا تقو للالا قال ١ ءرقلا امدر و ىتاا ةعملا الب جي ةلمح نم ىلإالا ءاق ند

 ادع سن اتدأ و هه ةدها و هعبطل هذاا نم هايحا ن | يس“ . الق ءودهلاو 0 ةدحارلاو

 ناكف ةونلا لك !ةوابإ ف ل زغردا لءزلا ةروس ريقفلا لوش ٠ هلاثءا هلع ىلثثنال فيلكتلا |

 نوذلا راشعا عش هفورح نال هقايلا ىجولا وده ىلا ريشي الش الف كدع ىقانس انا هل ف

 فوزيلا عومجت 7. نافدتبلا قلع َّ نيدو ظاوارت عا 78 ولك و أسف , 2

 ( لع



 لمزملا ةروس ههج 5 ٠00

 جرح نم هِف امل اهلعاف ىلع تاعنا "لكتب نيعلا ضرف نم 0 قأ:زوضتنال" اهل

 ىرقلا لهأال لوش نأ ةنتفلا ندهو ةه رطلا حورش ضعلىفو اه١شؤو الا اه هللا فاكرالو

 ىلع نوردشال مهوديوجتلا نودب ةالصلا زومنال ءامالاو ديعلاو زئاحعلاو ىداوبلاو
 : لعوسو ىنعملاو مظنلا هب حصيأم رادقم ملح 3 بجاولاف الا دالصلا نوكانف را

 باقلا روض>و صالخالاىف

 توف رطاخ روضح ونا زا دوش 22٠ توصو هجهل رهم هكنبا تسا تنعل

 تسكاوما رف ةويلش يملك مه. !كيلشوح دن اع نالس وكب

 .ميدل هجاوخو ريما, بشو زور ٠ ميسىب تدزاس- هك نب |, تيلي ,تنعل

 مالكو فر>وظفل فو رصم تنك . ماه وت تم كنا تكلل تح

 جرخم تياعر رد دش جرخ ةااعر جاوغم تركفز ترزمع قدها

 هريثعو هعيس تا ارق رد ٠. هريس تايح همه ىدرك فرص
 اع ىتنيلد ”هلبق ادخز>» ٠  ادخا مالك زا هجره نينحم

 ت.سدرف ناز .هكىليق» اذيح .. ه.2.تنس درط ةيامو .نعل ؛بجوم
 ىدولشخ  دعل تاماقحمي . .٠ .ىدود ص ,تسجإ نعل "وعم

 وبرج ,دعلل ماق ندا ل ده ![١٠ ىمرصاع كليم ادنجز ال ديا كنه
 قحزادعب رنه نوعلم تسه ٠  قاط٠ قحز دشن نوءام هحرك

 ' لاق مث عجرتساف لاشإ مثارَه صاقو ىلع م هنع هللا ىضر نيص> نب نايرمح ,ناب ىدذ

 | جيس هناف هب هللا لأسيلف نا ءرقلا أرق نم لوقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 ةيصعملا ىلع ةناعالا لببقنمءايا ”ىثءاطعانوكيف ىهتا سانلا هبنولأسي ناءرقلا نوأرقيماوقا |
 موننم ظقبتسا ام لكىف كاوسلا عديبالو سانلا باقر ىطخخ وهو دجسملا لئاسل ءاطعالاك
 دعب ةالصلاو كاوسلا لامعتساب مكهاوفا نم ناءرقلا قرط اوبيط ربخلا ىفو راهلاو لبا

 | ميس نا ءرقلاب رهجلا ىفو بولقلا توق ىثو افعض نيعبس كاوس ريغي ىلع لضفت كا وعقل

 ةلوقىف هيلا بدن ىذلا ناءرقلاب توسلا نيسحت اهنمو هيرعا ىذلا ليترتلا اهنه. تاين |

 نسحم ىا ناءرقلاب نغتب مل نه انم سيل هلوق ىفو مكتاوصأب نأ هرقلا اوني مالسلا هيلع

 | ربدتيل هيلفق ظقونو هين ذأ عمسي نأ اهنمو ءافتك الاو ةينغلا ىبعع هذخان 7 0 هنوص

 0 هنوص عف لإ هنع موللا درطي نأ اهمو رهجلاىفالا هلك كلذ نوكيالو قال موفسو مالكلا

 | لفاغ لاطب هرب نأ امو هئاحا بيسوه نوكيف هللاركذيف مئان ةظّن هرهجبوجرب نأ اهو

 | ءرهجزتكي نا اهنعو ىوقتلاوربلا ىلع هل انواعموه نوكيف ةمدخلا ىلا قاتشيو مايقال طشنيف
 ا هذه ىلع ”ىراقلا ناك اذاف هلمع 2ك كلذ ىفف رهحلل هن داع بسح ىلع همأق موديو هبوالت

 هللال وسر بادا ناكو تانللا ةرثكي لمعلا لضفاعاو الامعاهيف نال لضفا هرهحف تاينلا

 بيغرتلا حرش ىفو ناءرقلا نم ةروس ارش نأ مهدحا اورما اوعمتجا اذا.مالسسلا هيلع
 | عوشخلانم هل ناءرقلا ءاجامت اهجورخروهملاو كلاماههركف ناحلالاب ةءارقلاىف فاتخا



 هه ٠١ 7> نورعشملاو 1 تل ءزجلا

 6 لا قراو زرقا نك 25 جرد لواىف فتوي هللا يول 1 نقلا" ىراش ىنْؤِل 2

 قاءرقلا# ليزا زف هرطشتملا نوكلو (اهأر هةر حا ادع كتزتع نا: ايناللا ف لتر 0
 ا ةالصلا ىف انوجاو قارمؤملا ةانقل تاننمألا عرش ىواحفلاب ىلمعلاو قئاقحلا مهف

 ناسا أرَ هسذاي عمسوأ تصنيو عمسي هءأل نارجا عمتسمالو رجا ”ىراقالو اهريغىف

 بهذلا ةلسلس ىفو ) هتوالت نم بون هعامسا اولاق اذل» ضررقلا ىدؤي عمتسملاو دحاو

 ( ىئاحلا ىلوءال

 ىناحور ىاوق نكوا فقو 2060 قلامسج ساوح 1 فرص
 زادك يواطقو طخرب مشح 11 م ١١ رابع ؛ظفلب نابز "قمع لد

 نكر ارس نزخمو زا شوه 2206 نكهاوج ندءمو زا شوك
 جرخم زا نك اذا شاهفرح ٠ م مك نابز نك شيادا رد

 نسي 0ننأن ا هاكاقلز ”ىلأل“لر قيجعناو 7كنج اا لعاب اود
 ةمالاّنم ةعبرا ةدحاو مكر هن ردلا مخ هنأ ىوراو ةءارقلاىف عا رسالاوهف ردح اماو

 نبرسمه ناكو مهمع هللا ىضر ةفدحوباو ريج نبا ديهسو 43 مو نافع نب نام

 سومامتاا ىفو ىئرخا 03 أرقف عجر مهد ملامو ةمت> نيعست 0 مس لاهتملا

 تامخ عبرا راملاىف مخ ”ىرقم نارقكن تلا ن ناداسالا نء هللاذتعا نى ءندحلاوأو

 رباك١ نه ىناردسلا ىءوم خبشلا بقاثءىف ىوراماماو ٠ ىبتثا ةوالتلا 3 عم انعالا

 يال نيعبس ةابللاو مويلاىف ادرو هل نا نه هنع هللاوضر نيدم ىلا خس .ثلا باكا

 ةصمخ ةعاس ةريششع قنا لكىف نوكيف ةعاس نورمثعو عبرا ةليالاو موبلا نا اسم
 خلا اما نرش هعكشنو هلع نيعبراو ثالث ىلا طسنت نا امأ امال ةتخ فلا نونالثو

 دكا قطار ولي نيناكو عبس ىلا اطبتم ةليللاو مويلا نوقع كوالا زازا لا

 مويلاىف ةمتخ ناتمتخ اهلايلو اهمايا ةط_دتملا نيئسلا مايا نه ةليلو موب لكىف نوكيو

 اذهو ”ىراقلا ةعرسس رائتعاب كلذ نه لقأب هجوتلا لمتحتو ةداعلا وه اك ةلالا ىف ةتخو
 ليترتلا نيب طسوتلا وهف رودتلا اماو ٠ نولاقوو رمع ىبأو ريثك نبا راتخع ردا ىا

 ثيدحلاىفو دودمملا بتارمىف روصتياعا هلك اذهو ىئاسكلاو صاع نا رات وهو ردحلاو

 لمعلابوا هيناعموا هينارع ل نا لوانم وهو ( هنعلي ناءرقلاو ن'ءرقلل ءىراق بر )

 لخيو طفال ضرعي أطخ ىلجلاف قخو ىلج هناوهو نحللا نايب ىلع فوقوم كلذو هبق اب
 اجر ناو خ ا حالت تملا ءلاليأ' كايلانملاةعبأ لوس نجا ردع نوع نزع اناننا#نألا قلاب

 ناكر نثملا نا 'ىبوب هللا نا أرق اذا اك ال ما هب ىنعملا ريغت 000 ه.سعلو رورللا مفرك

 بلقلاوراهظالاوماغدالاو ءافخالاكرتك ةطباضلا وف رعلاب لخن طخ ىلاوهلور ر# هلاوعو

 سلامتعونلا اذهنا كشالو كلذ لاثءاودو دم ارصقوروهقملادمو هكعو م>ذااقةرتكو

 ىذلا ىنألا ند الا مهضعب لاق باقعلا فوخو ديدهللاهيفاعا ودب دشلا باققعلا هءاع بتر نيع ض رق

 ريغف تاارلا قيقرتوتاماللا ظلغتو تان والا نينطتوتآ ارلارير كت سها رقلاةرهعالا ةفرءال
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 لمزملا ةروس ه4 >5 ٠٠١

 رخا كدحا م نكيالو لاقو لجعتلا نع هنع هللا ىضر دوعءسم نبل ىهاذلو اهدع نم

 قئاقحىف لمأتاا نم ءرضح نمو وه نكمتيل ليئرتلا نم ”ىراقلل دبال ىنعي ةروسلا
 دعولا ىلا :لودلصولا دنِعو هلالجو .هتمظع.رعشتس هللا ركذ قا لوبضولا هدفا تاي آلا

 *ىثلا قابسنا لئزلاو للخلا نم ناءرقلا مظن مسبلو فوخلاو ءاجرلاىف عش ديعولاو
 ليترت فاشكلاىف لاق ٠ تفلكت ىب نخس ندرك اديوه ليترتلاو ةماقتسا ىنع هماظتناو
 هنم ولتملا *ىجم ىتح تاكرحلا عابشاو فورا نييبتب ةدؤتو لسور" ىلع هنءارق ناءرقلا

 ادرس هدرسيإالو ازه ءزهال نأو ناوحقالا روب هبشملا جلفملا وهو لترملا رغنلاب اهبش
 هعباتتىف ولتملا ”ىجحن .ىئجح ةمرذهلا ةءارقلا رشو ةتجقملا ريسلارش هنع هللاىخر رمع لاق اك

 مالسل هيلع معئامدعب لور للا ماي مالا نآبرعشي ناءرقلا ليتزتب نمالاو صلالا رغتلاك

 صاظلا م ناءرقلا ةيش ىلا ةيسنلاب لابقتسالا ىلع ىتانسالا هلوقو لق ناو هنم ارادقم

 بدنللوا دك أتلا هيلع لد 5 را صالاو لكلل مهم صا هنال ةمالا غلاك هب سعالا نا

 اهدفف نالوالا اما محراب دميو نمح رلاب دمبو هللا مسي دعيادم مالسلا هيلع ةيءاارق ,تقلكو

 وهو لوطإإ هحوا ةثالث +ف زوحف نؤكلللب قدرا هدف ريخالا اماو فلالا ردق ىنيبط

 ادوجم مالكا هيلع ناكو فلا ردق رصقلاو نيفلا ردق طسوتلاو ثالث تافلا رادقم

 اهقوقح ءاطعاو اهجراخت نم فورحلا ج ارخاب هظافلا نيسح هديوجتو لزنا اك نا ءرقلل
 ةقشملا باكترا وهو فاكت ريغب كلذو اهوحنو نيالاو سمهلاو رهملاك اهنافص نم

 ليترتلاف ظفحت نأ ىنذف هتفص ناس ىف ةغلابلاو هجرخم ءادا ىلع ةدايزلاب هنءارق ىف
 ار ناوكل ناب طيلختلاو عامدالا نع ردحلا ىو دحلا نع زواحتلاوهو ططغلا نع

 ةءارقلا نا كلذو ةعرشلا ةدايزا رخآ ضعب ىف تاملكلاو فورملا صعب فلي هن "اك لاحم

 ناكاش ططقلا وهف ةدوعللا قوفامو اصريراص رثك ناو ةرمس راص لق نا ضايلا ةلزنع

 ٠ روديوردحو لمرت بتارم ثالث ىلع دي وحتلا نا اذه نم ملعف ةا ءرب سيلف ةءارقلا قوف

 هفيلأت نسحا اليئرت مالكلا لترو نموماقلا ىف لاق لهمو .نأتو ةدؤت وهف ليتزثلا اما
 أرق نم مالتسلا هيلع هلوق هديؤيو ةزمو مصاعو. شرو راتخم وهو ىهننا لسرت هيف لئدتو
 ربدتلا هيف نال ليئرتلا ةءارقلا لضفا: بولقلا توق ىفو همهش. مل ثالث نه لقا ناءرقلا١

 امهنع هللاىضر سابع نبا نغو ةالصىف ناكام ناءرقلل ردتلاو ليترتلا لضفاو ركفتلاو

 ةعّرس ىاز ةمرّدع هلك ناءرقلا ألق نأ قفا ىلاببحجا حرياتتاو اهلتزا وقل ااوكا :قال
 ةرم لك هإ ناكو ةرم نيرمشع اهأرق ميحرلا نمحرلا هللا مس ا ع

 اهلدعا مل اهف ىب ىلق كرك امهفأال 1 لك لود موضعب ناك دقو لع( ةلك لك ىفو مهف

 ١ لكل ءاملعلا ضعي لاق ةساث اهداعا هلق نكي ل هر وج الو ما يفالعلا ضعب ناكو 7

 دمل| ماق اذإ هللا همحر راند نب كلأم لاق 0 اهمهف نم قبامو مهف فلا نوتسس ةبا

 ا هنودجتام نا نوري اوناكو لاق هنم رابْلا برق سمأ اك ناءرقلا لتربو ىلدلا نه دجبتي

 ثيدحخلا ىفو بلقلا نه برلا برق نم راونالاو حوتفلا كلتو ةوالحخلاو ةقرلانم ممولقف



 ٠ نو رشعلاو مسأت >7 ٠١5 ©

 | ادي لت ها لوقف نماتلاو ضلا كرب !رامشاو ةفطالم أن نو ناموا 3 تعادلا
 أ هيبتتلا ةيناثلا ةدئافلاو هيلعبناع ريغ هلا رعشتسيل ةفطالمو سينأت لمزملا اهياأط مال_!اهبلع

 | كرتشيلعفلانم قتشملا مسالا نال هيف هللارك ذو ىلالا مايق ىلا هبتنل هليلدقار لمزم لكل
 نمحرلا حتف ىفو ىهتنا ةفصلا كلتب فصتاو لمعلا كلذب لمع نم لك بطاخلا عم هيذ

 لوق اذهو هصخم ليلديالا ةءالل ماع هوو لمزملا اهبأاك مالسلاهيلع ىنلاب صاقلا باطخلا |

 دحاول ماللاهيلعوباطخو ليلدبالا مهمعيال ةيمفاشلا رثك | لاقو ةيكللاملاو ةيفتخلاو دمحا
 ةلباتلاةمتا نم باطخلاوبأ لاقو عيالك الاو ةيفنحلاو ىفاشلا لاق هريغ مي له ةمالا نم ١

 عدودقرتو لمزئتالىا نينك الا ءاقتلالمملا رسكب # لبللا شت فه الفالاو مع اباوج مقونا

 ناو ةففرظلا ىلع لالا باصتناف ىلالا ىف ةالصلا ىلا ّمو ام لضفا وه امل لالا هذه |

 نوكييال رجلا لمع نال بصنف هيلا لعفلا لصواوىف فذحف هيف عقاولا ثدأ قرغتسا ظ

 صهاظلا ىلا ارظن لوعف» وه مهضمب لاق كلذ نمو عفرلا نم هيلا برقا بصتلاو لعفلاىف |

 دحاىف قالتلا مون رذنل هلوقو همصيلف رهشلا مكنم عك ف ةكلداممو لايجططالاف

 ناك ناو ءاحالا ناف وجو ردقلا ةليل ىحا نء هاوقىف ءاحالا هلثمو قبس م نيهجولا |

 دحو امهلامحتساو ليلاا ىف رك ذلاو ةالسلا ءايحا هب دارملا نكل سهاظلا ىف لبالا ىلع امقاو

 ةاجانم ىلا قاقتسٌسا هللا نا نيفراعلا ضعب لاق رجفلا عولطىلا سءشلا بوسع نم ىلالا |

 ةنطانملب اسدلا نم اسا ةاحانملاو مايقلانا اولاق دقو لبالا فوج ىف موش نا ءانإف هديح |

 ىلالا نم لدب 6# هفصن 8 ىلاالانم ءانثتسا 6 اليلقالا هه ةوالخلا نم قوذلا لها هدحامل |

 تتضتلا نع رضتلاو:هفدطت يق ىا٠ىغلا وش دحا:كتفصتلاو» لكلا كدبباشتلا دعب قالا:

 || نوكو هلضغ ناذبالاو مايقال نراقلا ءزخلا 02 دادتعالا لاك راهظال لياَقااب جرخلا

 هنزابكت تاما فصالامدوت نأ زوج هنا ىنعي باوثلاةرث 9ك ١ ماقل اةلزنع هيف مايقلا

 ٍ فصتانا ٌث.ح نم رادقملاىف نايواته 7-5 عم ةدأ لاب لوغشملا نيم ىلا ة ةماس ا الأ 1و ا

 ةلقلانا مهضعب لاقو ة راكيلا الءةنكلاب راتعالاف فرشلاو ةليضفلا بسحم هيواسيال غراما |

 لقا نيالا نيفصلادحا نوكي نا ودلال رودس "الا قلكشلا] لال لكلا ىلاةدضل اياهم

 | كهنم صّماوا 8 داشرالاىف م ىهاظلا فالخ هدئافلا نع هل | سع نم هنا هيفو رخ الانع

 ارادقموا اللق ناصّس ىا'ه اليلق 8 ثلثلا ىلا هل نراقملا فدصخأا نه مايقلا صقنا ىا

 ْ هل نراقملا فصنلا ىلع ماقلا دز ىا 4 هيلع دزوا ِِ ليالا فطن ىلا طخ ال ثدح البل

 ىلا م ىا رثك اوا هنم لقاوا هفصن موه نأ نيب مالسلا هيلع هريبخم ىنءملاذ نيثاثلا ىلا

 انَقلا صقاوا هفصتوهو هنه لياقلا ءرشلاىف الا لبالاب ىمملا دودحلا نامزلاف ةالضلا

 ا ١ اذا فصنلاف اهرصقو ىلابالا لوط بدح ىلع ريذتلا اذه ىلق هيلعدزوا هذصن نم

 | «ناءر هلا لترو © لالا لاط اذا هيلع ةدايزلاو . كيالاارصقا اذا هنم صقنلاو راهلاو ا

 ظ اك ارا رقو ةسرافلاابو فورد نيسو ةدؤل ىلع د ا لقانا ١ مايقلا نم ل نه ءاندا ىف

 عماسلا ن وكم ك ثيم اغيب © الكرت ز» دشاب ىضعب ىبري نأ ىغ هكيدحم ناوخ فورح

 ( نم )



 جظعم

 جليم ةروص هه ٠١ 25ج

 اهدجوا وه مساقاالاق مهدلاع طيحمال فيكف ادرف ادرف ىا « اددع »8 نوكبسمو |
 هتش ملقلخام ددع فرعو قلخام ىصحا امهنع هللاىوضر سابعنبا لاقو اددع اهاصحأف
 نا قلئتو كسا: ملع لاه دال ( ةودعاكلا لاف ز لدردعاو (ردنلا نفاع ن4 حا ماع

 تسب يراخوا ملع ٌرئاد زا اقاطم ىولعم ىنعي تامولعم عيمجم
 ناهنب شاماش ملعزا كس ”5017ناهجلو 3 ردأ تسلا ىف هح ىه

 ددع ىصحا لصالاو انودع ضرالا انرحفو هلوقك ه.لوءفملانم لوقنم ريع اودع هلوق

 قال هجر لع اب لاجلاب لك يفر لحنا اياب و داع اور لاب زن ورا نابل
 هللا مع اودعت ناو ىلا_هت هلوقىف مك ةلامحالا ةطاحالا هب داريدق ءاسص>الا ناف ىلصف

 ءاصحالا لدا نالكلذو ليصفتلا نع الضف الامحا اهرصح ىلع اوردقنال ىا اهومخمال

 ةا_صح عضو فلالاو ةئاملاو ةريشعااك دادعالا دوقع نم انءم ادقع غلب اذا بساحلا نا

 6-0-0 ناطجم ب فلفو مالم !ذ13 ايرغغوج ةدداهلا» تلك طدالقلط
 امنوك ىضتص اهددلع ىصحا هنوكو ةنعانت» ريغ ءاشالا تناكل انش ناكول.ةنال ”ىتنأ تل

 ةيهانتم ريغو ةيهانتم اهنوك نيب عملا مزلبف هاتتملا ىف نوكي امنا ددعلا ءاصحا نال ةيهانتم

 اذكىف انالاو ضقانتلا اذه عندنب ىح ”ىثب سيل مودعملا نأب مطقلا بجوف لاحم كلذو
 هللاهمحر خيشلا نا ىثاوحىف

 روهش نم ةدقلاىذ نم عداسلا ءاثالثلا رصعىف نماو لوطلاىذ نوعب نا ةروستمت

 تفلآ وأ هئامأ و تا بورما

 ةبا نورشعوا ه هرمشع عست اه 1 لمزملا ه ه روس ريس

 م26 م ميحرلا نمر لاهلها مس 2 ١

 عسسل -- ّ- - ع حس حا

 يارا دال معداق ”لطتتو [© ةيدلع اذان زم نك 11-01 لا لقال
 نأرمأف لم راند ىا ةفيطقىف المزتم ىلالاب امان مالسلا هلع ناك نيديدشت. لعزملا ليقف
 امهنع هللاىوذر سابع نءا لاقو 0 ىلع دحلا رات و ةداعلل رمشتلاىلا لمزتلا كرتب

 ةحمدخ تش ىلا ء 2 ليج نه عجرف نا نماسم هبنا نظف هفاخ لبربج هءاجام لوا

 ةمركع نعو لهزالا ام اي لاتومادانو ليريج ءاجذا كلذك :وه ادق ف واق "لاقوة

 ىلببسلا لاق“ ةلمتحا ةلمدزاو لج "لمزلاو هلم أ اهظعارصا لمز ىذلا اا ا

 أ هدعو ساتلا ضعي هيلا بهذاك ام فري ىلا ماللاهيلع هلامعا نم لمزملا سل هللادحر

 هءاطخىفو رثدملااذكو باطخلا نيح اهلع ناك ىتلا هتلاح نم قتشم لمزملا اماو هتامساىف
 ةساملا كرتو بطاخلا ةفطالم تدصق اذا برعلا ْناف يال اهادحا نان اف مالا اذهب

 نيح هنع هللاوضر ىلعل مالسلاهلطع ىنلا همر املع اوه ىلإ]' تلاحم وشم مسا هوهس

 ىذرةفذمل ماللاهيلع هلوق كلذكو هلةفطالمو هيلع بئاعربع هنأب اراعشا با رتابأي ق هل
 < تمم صصص سوسو مع تس عع ع عع يمص هدم... هج تمنح ما

 و حل سر يس يس وت

| 



 «©##© ٠٠١ 59 نورشملاو مسان ءزجلا

 ظ كلملاوزيو مالسلاه لع ىمو٠دوهظإ اوربخا نوعرف ةنهك نارهثشااك لسرلاريغ ينغلانم |

 هروهظ نامز لبق مالسلا هيلع د انس روهظب اوريخا ةنهكلا صضعب ناو هدي ىلع نوءرف

 ريبعتلا ملع ةح ىلع نوقيطم نايدالاو للملابابراو هف نيقداص اوناكو تايسغملانم كلذوحتو

 هلوق ريظن ةيالامث هيف اقداص نوكيو لبقتسلاىف ةيناالا عئاقولا عوقو نع ربخي دق ربعملاو

 © كاسي هناف وف ءاشينم هلسر نم ىتتجي هللا نكلو بنغلا ىلع مكملطيا هللا ناكامو ىلاعأ

 ناب ند # تشو لخدي ةيبرعلابو ٠ دزاسم ىنعي ىلاعت ىادخ را يارد كا قشر كيك ردك |

 نانم هن وظفح ةكئالم هعم لز“ةلاسرلابلز' اذان اك ليربج نا ىنعي هتلاسر  ةقلعتملاب وغلا نم

 سما سانلا ىلع طلتخ.ؤ لوسرلا لَك ةئهكلا هن ريذتف ميك هن وقلق 0 لا عمسي |

 ءافصو ءاكزو ىلوالا ةرطفلاىف هدعا ىا لوس رنم ىخكترا نمالا ىناٌثاَقلا لاق ةلاسرلا ْ

 نموئاهلخ نمو ىهلالا هيلاج نم ىلا هين نيبنم كلسي هناف ةيسدقلا ةوقلا لوسرنم |

 ةرئ :وكلملا راونالاو سدقلا حورف ههج املا ىنلا هللاةهج نماما ةظفح ادصر ةسدلا هتهج 1

 تاءاطلا لك ايهنم ةلصاخلاةير وذلا تاديهلاو ةلضافلا تاكل اف ندبلا ةهج نماماو ةسايرلاو |

 'تالابخاو ماهوالاو سوا سولا نم مهءالك طاخو نملا ط نم هنوظفحم تادابلاو |

 دقزا ملعل © ةيقيتلا فوشكلاو ةيبغملا تادراولاو ةيسدقلا اهيناع.و ةنرَدلا اهفراعم |

 | هيلعبتزتلا غالباالا ىلع بترت» هلا ثيح نم هلةباذ كلش قلعتم « مهر تالاسر اوغلبا

 7 ىذلا 81 ةلممأا نم ةفف# ناو لمفلاب دوجوملا غ عالب الاب قلعتملا ملعلا هيدارمل اذا ظ

 تالاسرو ه نديئاسر ةيعراف'ابو لاصيالا غالبالاو ن1 ةلجلاو قودحم نآشلا ردَص

 ريمضو هدارفا ددعت رايتعاب عملا و هيلع ىفترملا راهظا ديرا ىذلا ببغاانع ةرابع مد

 دق ناي كاكا ملعب ىذكتراا بئاوج عبمج نم مهكل- ! ىلاءت هنا ىنعللاف دص رالاما اوغابأ

 هنن نأ وغك اننا انكلتف اك طرلخيتلاو فاطتخالا نع ةملاس مهر تالاعر و

 وه ةقيقطاىف ةياغلاو مكتم ندهاجلا مامن ىتح ىلاعت هلوةىف اك لمفلاب الصاح ادوجوم

 انماء للا ستوبلا نأ راهمأب 77 هنانتعا 00 ىل هتءملع دارباو داه+طلاوغالبالا ظ

 ناعارف راشعاب عملا وىغت ةترانملاماو امهف طيرفتلا نمريذحتلاو اموماع ثحلاىف ةغلاملاو

 كالوس اوله لس رئاغابا دقدلا ماع 20 رابتغا نيقاسلانب ريمضلاىفدارفالا |

 طاح ووو كلذك مهلادصرلا اومن ظلم الو فاظنخاأ عَن حام يمنا ىلا مر

 فال ىلع هنوديوادق رامضاب كالي لعاف نَع لاح لسرلاوا دصرلادنع امب ىا معدل«

 « ىصحاوو» اعيمح لا الان م مهيدلاع طاحنا دقو ىا ىلاعق هئانفتسا قيقحتلاب+ ”ئىج روبشملا
 ناك امم © 'ى هلك 8 تدا؟ءوزدشواةينسراملابو الاعقت ةطاحالا. دخ' ىلا' الاب اماغ ملع |

 1 تس يي ااا

 (نوكسامو ))

 ةكرحمدصرلا سوماقلاف لاق « ادصر هفلخ نمو ف ىغترملا لوسرلا مادق ىا 5 هيذب

 رب رقت وهو تاد رفملاىفاك ةءااودح اوال لاش ٠ نانانهكت ةيسرافلاب نوءفارلا ىا ا ْ

 تاوج اه مو كللس ىلاعت هناف ىا هتفيكل ناِسو ءانثئلسالا نم دافتسملا راهظالا قيدحمو



 هكردي ملف نافوطلاب مال_لاهيلع مون دعوا اك نيرخأتملل ةمايقلا نيع عوقو و نيمدقتملل |

 ىردانالق ةفرعملالها ضعب لاق ءالبلا رحنو توملا نافوطىف قسغو هلبق كله لب مهضعب

 لوخدلاو ىرارطضالاىجيبطلا توملاو ىروصلا ءانفلا نمىرغصلا ةماقلاىف نودعوبامسيرقأ |
 ىدارال توملا نم ىربكلا ىفوا هللاردق ىلع فوقولا مدعل تعبلا دنع ىربكلا للارانىف |

 ملاع 8 الجاو ةياف هللابرضما الجاععقيف دادعتسالا ةوق ىلع فوقولا مدعل قيقحلا ءانفلاو |

 ماللانا ىلع سملانع بافام عيمل ملاع وه ىا فوذحم أدتبم ريخ وهو هدحو بيغلا |
 دنكن هءاكا #* رهظيالف 9 ةياردلا مدعنع هلبقال ررقم فانك ا ةلجلاو قا_ةتسالل

 قالطالا ىلع بنغلا ملعب ىلاعت ءدرف ىلع راهظالا مدع بييرتل ءافلا 5 ادحا هيبغ ىلع » |

 نيتيلانيعل ابجوم امان افاشكنا لاخلا ةيلج هب فشكت الماك اءالطا هببغ ىلع علطيالف ىا

 « وعلا لح نصل اح هلصاو نديدنسإ ءاضترالا 0 لوسرنم ىضنزا نمالا ِ هَقلَخ نم دحا

 نا هنع'قزعياك هتلاكشر ةقلطتملا هوغإ صعب لع «راهظال هراتح ا ورماست زا الور الا .ىا
 امد“ ىلع ةلاد ةزحيعم نوكي ناب هتلاسر ىدابم نم:هنوكلاماام اقلخت لوسرلاب ىضترانم |
 تاتقكرو”لوفلك ىلا "اهعوخإ' ىلا ةعرشلا تلاكتلا ةماك اهنكخاو اناكتدا نم كلاما
 ىتلا ةرخ الا لاو-١نم هيلع ىه فقوتن امو ةرخ الا ىف اهلع ةيترتملا !متيزجاو مهلامعا

 ةلاسرلا فئاظو نماهنايس ىتلا ةيببغلا رومالانم كلذ ريغو ثعبلاو ةعاسلا مايق اهللمح نم
 رهظيالف ةعاسلامانق تقو اهتامح نم ىتلا بو.هلانم نيهجولا دحا ىلع ام قلعسالام اماو

 ةلاسرلا كلف روديا اهلع ىتلا ةعيرششتلا ةمكلاب لخم هتقو ناس نا ىلع ادبأ ادحا هيلع

 ةيصاقلا ةياغلا صاصتخا ناف فشكلاب ةقلعتملا ءايلوالا تامارك ىف ىلع لدبام هيف سبلو

 الصا مهريغل بتارملا كلت نمام ةيترم لوصح مدع مزلتسيال لسرلاب فشكلا بتارم نم
 ىحولاب لصاحلا لماكلا فشكلا نم لسرلا ةننض ىفام ءايلوالا نم دحال دحا ىعدبالو

 دينجلا لاق هنراو لوسرلا ىف لخ ديف قا نم فقاتلاو ىبغاا رابخالاب مهعالطا لب حيرصلا

 اوقنا مالسلاهيلع هلوق ىنعمام خيشلا اهأ لاقو اركتتم ىنارصن مالغ ىلع دعق هرس سدق
 ناح دقف ملسا ماسا تلقف تءعفرو ىسأر تقرطأف لاق هللارود. رظنس هناف نمؤملا ةسارف

 جرخو فوشكلا عاونانم اهريغبوا ةسارفلا قيرطإاما اذهف مالغلا ماسأف كمالسا تقو
 | ءايلوالاو ءادنالاك ءافطدالاو ءاضترالا لهانه اوسل مهنالمحتنلاو ةناهكلا لها نيبلا نم

 اهرثك ١ شالاذإو اهوحنو نوظلاو تارامالب لب فثكلاو ماهلالا قيرطب مسرابخا سماف
 قيسدقو ابيغ ملعتال سنالاك نطانال رفكي نملا رابخا نمربخا انأ لاق نمو ابذاكالا
 هنا خيشلان/ا لاق ءامسلانه اوعنم نيطايشلا نال ادبأ ةناهك الف مويلا تعطقنا ةثاهكلا نا
 صتخمالامو الوسر نوكي ىذلا ىضترالاالا هملع «صتخم ىذلا بيغلا ىلع علطبال ىلاآ
 نابوا تامدقملا بيترتو لئالدلا بصتنوا ءايسالا طسوتباما لوس رلاريغ هيلع علطي ه

 هذه هللادارم سياف كلملا ةطساوب لبقتسملا ىف تاب.غملا ضعب عوقو ءايلوالا ضعب هللامهلي

 00 علطي دق ىل اعنا ل روئيظل لات ازجلإ تاعيغملا نم لع اد>ا علطير النا ةناآلا
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 © ٠٠١ © نورتيلاوب عاق دوو
 ند دارملا لعأ ىفملا ىددعس لاقو ناصشالو ةداير ريع نه + ىبلسرا قلا هب الانس غلبا

 دارملاو ىهتنا اهب وهام هتالاسو نمو ةطساوالب ىلاعت هنم هذخأيام وهام هللا نم اغالب

 ناسهاظلاو ردصملا ىنعمال لاوحالاو ماكحالاو رومالا نم هب لو مرلا لّسوااه وه ةلاسرلاب

 نمو  هبوه لسراام ددعت راتعا ةلاسرلا عمجو ىلاعت هللانم ةلاسرلاو غيلبتلا الا دارملا |

 مالكلاذاهبكرشيف هيلاامهتوعدو هناهسما لثتعال نأب درحوتلابمالاىف 5 هلوسروهللا صعب
 ةاصع ديل ىلع ةي الاىف ةلزتعملل كسمتمالف مومعلل اصصخم نوكينا حلص» وهو هنف

 اوأراذا تح 8# ليوطلا ثكملا دوللاب داري نال عفد وهف ةيامنالب © ادبا ف ىنعملا

 | مالسل هيلع هراضتال رافكلا فاعضتسا نم لاخلا هيلع لدي فوذحل ةياذ # نودعوبام
 ىلع نولازبال ىللبق هناك لابج نم ةاصحلاك انيلا ةفاضالاب مهاولاق ىتح مهددعل مهلالقتسالو

 ذئيح #* نوملعيسو 8 ةرخ الاىف باذعلا نوف نم نودءوبام اوار اذا ىتح هيلع مهام

 لقاو فءضاوه ىذلا نوملع.سف ىا # اددع لقاو ارصان فءضا نم © مههلولح دنع

 ةماهئتسا نوكت نا زوحمو فوذحم ًادتبم ربخ فءضاو ةلوصوم نشف نونمؤملاما مها

 ارمصايو ملعلا ىل وعفم كلمه كرادس بصن عض وه ىف ةلجاو هربخ فعضاو ءادتسالاب ةعوف مم

 هفق ناك ام اياورد مول هوارام ىلع نودعوتام ميدعل لمحو زيعلا ىلع نابوصنم اددعو

 نالادسج اووقو اددع اورثك ناو ةرخ الاو ايندلاىف نواوذخم رافكلا نا ىلع ةلالد

 ادسج اوفعضو اددع اولق ناو نيرادلاف نوروصنم نينمؤملا ناو مهل ىلومال نيرفاكلا '
 شرعلا نه لزني هرصن ناف مظعالا دوسلاوه قحلا ىلع د_حاولاو مالوم هللا نال

 ه6 ظفالا لاق له
 . دس + -

 ىهايس تنم ىيدريكب ناهجاهنت « بادهد دوخ ضيفزا ساما هكىني
 «نودعوتام قه هلوق'مدقم ربث. # بيرقا هد ةفان نا نال ىرداام ىا 4 ىردانا لق © |

 ماهفتسالا فلادعب هعوقول ريخلا دسم اداس بيرقل العاف نودعوتام نوكل, نا رزوو#اقلا |

 هللمحم ما ه8 نادبزلا مئاقا وحن هنودعوت ىذلا بيرقا ىا فوذح دئاءلاو ةلوصومامو '

 ةلباقملانا الا اضيا بيرقلا ىلع قلطي ناكزاو دمالاو اهندم لوطت ةياغىا ه ادها ىنر

 ادبملاىف ماع نامزل و ةياغلا رايتعاب لاَ دمالانا دمالاو نامزلانيب قرفلاو ديعللاب هةصصخم

 أ ىأراهل هنييبمل هللانال نوكي ىتم ىردا اف هتقو اماو ةلاحعال نئاك دوعوملانا ىنعملاو ةياغلاو
 دوعوملا نوكي ىت» كلذ مهعامس دنع نوكرشملا هلاقال دروهو ةحاصللانم هتقو ءافخاىف |
 املاط ناكف نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب ماللاهيلع لاق سيلأ لبق ناف ءا زهتس'و هلاراكتا |
 برش دارلانإ باوآلاو دعي ما بيرق دك نيه لاق تفيكف ةما.قلا عوفو برش ا

 | هللارم! ىلا ىلاعت لاقاذلو بيرق تا لكنا ىلع مولعم ريغف ةعاس لكىف عقوتب ثيحب هنوكا
 توملاب كلذو راهم نه ةعاتالا اولي , نودعوباه نوري مولا ا لاقو هولحمت:_لالف

| 

| 



 نجلا ةروس © © ١55

 هللا- ىضر دوعسم نإ هيلا تهذام دارملا ناك ناو ىنعم الب مهضعب هلعفام ىلع ددعلا نييعل

 قيرطبهرابخال ىنعم الوفاقحالاىف ءالفساام ىلع ةدهاشملا قيرطب ناك كلذ نا هيفف هنع

 ليلق رفنالا كاذ ذا مالسلا هيلع همم نكي مل هنا اضياو ةدوسلا لوا ىف ىضمام ىلع ىحولا

 ىنمع الف نو.علا ناسنا ىفام ىلع هنع هللا ىضر ةثراح نبا ديزالا نكي مل لب هباصصا نم

 م هب هرشا الو ىبر 2 ديعأ 2١ 5 وعدا امبا لق 0 هدارع ملعا هللأو ماحدزالل

 قايطالا وا بجمتلا بجوي ركتتسم الف عدس كلذ سيلف  ادحا © ةدايعلاىف ىبر

 عيبطتناال # كلا ال ىلا لق » كلذك اضيا مكلاح نكيلف ىلاح اذه و ىتوادع ىلع

 انغالو اش الو ارض كالماال ديرا هناك ادشر الو ارض © نوكرشملا اما هي مكل
 -هلرتق لضا» ىداهلا عفانلا راضلا هه هناف ىلاعت هللا دن لب ىدِس اذه سيل ىا ادشر الو

 لدبام لك نم فذلا وهو كايتحالا نم ةب الاف رخ الاىف رك ذام نيلب اقثملا الك نم

 ىدهنال كنا لاق امهيلا فاضملا هدوجو ثيح نه ىا ةيدجتلا تاليوأتلا ىفو هلم هلباقح '
 كنا و هلوقك دشرلاو رضلا كلع هاف قلطملا قحلا هدوجو ثبح نه اماو تبنحا نم ظ

!| 

 نا هللا نم ةيادهلاو ةياوغلا انا ىدهو ايغ ىا ىناشاقلا لاق ميةتتسم طارد ىلا ىدهل

 ةيادهلا ىلع كرسقا نا ىوق ىف سيل لالضلا ىف متيَهالاو ىروشب اودتهت مكدع :ىطلس

 تقلاخ نا هباذع و هرهق نم # هللانم 8 ىنصلخم و ىذقن #* ىبربحم نا نا لق ©
 هردق ءوسب ىندارا نادحا هزه ىنبح نلوا هتذقنتسا نا #« دحا 8 ه. تكرشاو هيما

 اذا ديحوتلاىف صالخالا ىلع كدي ةظفل هذه مودعل لاق اهريع وا تودهوا ,ض ص 3 ىلع

 ضاىعالاو هللا ىلع لابقالاب الا حضيال اذه و ريغال قهلا ىلا رظنلا فرض وه .ديخوتاا

 ند َّق دحلأ لاه # ادحتلم هيود نم دجا نلو 2 هادعام نود هيلع دامعالاو ماوت امج

 ىعملاو هيلا لثمع ”ىحاللا نال .ددتلا ا ًاحاملل لاش و كد ء و هنع لام ىا هيف دحتلاو هللا

 وهالالده٠:الو لئوم.الو حلم الفذة الئاومو ىلادت ءازيغ احتلم“ دي ادلكلا دنع "دخلا! ناو
 الذاو ىا ةريع نوؤُد نع ءزحع ناس دعب هسفن نووُد نع مالسلا :لع هزحمل نا. اذهو

 هلوق نم لصتم ءانئتسا # هللا نم اغالب الا ف ايش مكل كلما فيكف أب_ث ىسقنل كلما
 ىفنل دكؤم ضارتعا امهيب امو عش و دادشرا  غسدلتلا ناف هلومفم نم ىا كل.“

 هسفت فيصوت ىف ةغلابملا ءانثت-الا ةدئافو امهنب لصفلا لوط رضي الف هسف نع ةعاطتسالا

 .هللانم هلوقو هنوادع ىلع مهرهاظتأ هعطت_ل ىذلا غيلتلا عد.ال هنإ ىلع هتلالدل غيلتتلاب

 ةلكىع اعنا 'روهشملاف غتباَلا ةلند ةنالاغالبأ ةلوش اقلمتما نلو "ةنم انثاك اغلب ىأ اقلب ةفش
 را ملكتلاو ميلستلا مقوم مالكلاو مالسلا شاك غيلتتلا مقوم عقاو اغالبو نع نود ا

 وهفهي ىلراام هنع غاباناالا ىحام ىلاعت هنود نه دجا نال ى' ادحتمل هلوق نم ءانثتسا
 هي كالا -روؤو هقفوتو هتناعابو هللا نءهنال هللازود ن٠ ادحتام سبل غوللاناف عطقنم ذئنيح

 غياتسو ىلاعت ذم انناك اغاسالا مكل كلءاالىا غالبلا رهو فاضملا رامضاب امالب ىلع فطع

 ناو هيلا ةلاقملل ايسان اددك هللالاق لوقو هللانع نبا 0 وح و 3 سن
 أ



 تت د

 © اذه 5 نورشعلاو مسانءزجلا

 ارا مكيولق دجاتملف اور هاش ,ىا ةسوكلا:ءامسالا نئرانبخا هللا عم اوعدت الف 0

 املع دحت نا. تما ىلا كواضعا كدجاسم ءاطع نيا لاقو ربعال اهف مظعالا هللا مس

 ىف ةمكحلاو نالجرلاو ناتيكرلاو نادبلاو هجولا ىهو اهقلاخ ريغل اهللذن الو اهعضخم 7
 لسافملا ىه ةكرحلا راد ابلع ىتلا ءاضعالا هذه نا مظعالا ءذه ىلع دوجسلا با. |
 باكتراو تائيسلا حارتجا ام لصحيو ىبسلا ثكاو سشطبلاو ىئثملاىف قيطنتو حتتفتي ىتلا
 ةلمح نم 6 هنا و 8 ريهطتلاو بنذلا وح و ريفكتلل دوجسلا اهم هللا عرششف تاوبشلا
 اذا و مالسلا هيلع ىلا ىا # هللادبع ماق امل نآشلا. نا ىلا .قخغوانؤ. !ىابإها ىعوللب

 ناك نا و اقرف مظعالا هللا مسا ىلا فاضملا ةقبحلاف ىتيقحلا دبعلا وهدنال هلامسا ىف ولعج
 نيرا مان جيه مالا هيلع ار ترنشح نا هكمدما راثا رد و ٠ اعمح هلرهظملا وه
 ار سكريه مايق ترضح نا اك ىهجو د تيدوبع و تدابع ةطيرش هج هدمإ رثدشوخ

 مسا ناب دام لزانمر ترضح> نا جوع تقورد مرجال هدوس ناري تماقار تردق

 اروا ىكلف جرادم زا نارق. لوزن اكتبو فيديا ىرتما .ئدلا ناخبا كد دشلا ىوكر ذه

 هدبع ىلع ناقرفلا لزت ىذلا كراش هكد نكس مان نيمع

 تسو اننروك ناكدن ”لحزك .٠ تشوذ ىدش راعش هدنن نأ

 ىضصاش جيه هديد 47 صار كك دن  ديداد

 ىا ةيدومعلا وهو هتدابعر همايقل ىضتقملا وه ا راعشالل ديعلا ظفلب مالسلاهيلع ءدارباو |

 0 اة ارقزأ و ربدقتلا اذا هسفن نع همالك عقوم عقاو هنآل عضاوتلل و هلادنع هنوك

 ىذكتمملاب راعشالل ان نيعتيف 1 ىبأو مقا ةءارق ىلع اماو حتفلا ألق ىلع اذهو تف

 اهوحم و سمش دبع و فانم دبعو ثوعي دبعو دو دبع اومس مهلاب شيرقأ ضيرع هيفو
 امئاعم نع ةدرجلا ةيمستلا لق نم ىه اعاف هللا دعب مهم ىمس نه ناو هللا دعال
 كاوداك ف قسمة رحفلا ةالصل همانق كلذو ءدبعي ىا ماق لعاف ن٠ لاح ف هوعدب ف
 د.يلتام ا كلاب ةدبل عم # اد هيلع نونوكي و نما برق فا

 ةيفمكا نيب نك ازملا لفشلا ىو ديلمإإلا| ةدبل اهم و قصالتو ككب انزع ىا ضعب ىلع هضعب
 امم احمت مالسلا هيلع ى لا 812 مويا! بن (مقبااؤك الطي 20111111 2 1

 وأو مه6الادوحسو | اماق هبهناقا دكا راما ارق نم اوعمسو هتدابع نه اودهاش

 نا لوق* لعج اذا رسكلا ةءآ رق ىلعو هريظني اوعمسو ملا اوعمسو هلبق .هلث» اور ملام
 اذه ىف ريقفلا لوم ٠ ةالدلا ىف هب نيدتقم اوناك نيذلا مالسلا هلع هءاال اوداك ريمضف

 هللا ىضر سابع نبا هيلا بهذ ام ناك نا دارملا نال اعيمح نيتءا رقلا ىلع لاكشا .ماقملا

 ةعسوأ ةعمد ارفن ةلذغ نحلا ناكذا ماحدزالل ىنعم الف نورسفملا هيلا بهذام ىلع اءمع

 نوجا ىفماح دزالا عقو امباو ىراقلا برقو ناك اةءسعم لياقلا رقنلا ماحدزال ىنعم لو

 اولازل لاه ناب الا صلخم الو هنع هللا ىضر دوعسم نا ءاورام ىلع ةاح نم دوعلا دعب

 قس ذئنح و رفبلا ف ذوع نأبوا ادب ادبل هب هلع نون وكي ا وداك ى 5 - ةدحاو .ةهح نم قوي

 اهي



 نا ةروس هه او! ©

 ايناث فناكي مث هلقسسا ىلا ردحتا ءالعا ىلا ىلا اذاف لسسالسأاب ءالعا نم بذجيف اماع
 نا ىحواو ىا عمتسا دا هلوق ىلع طع هللد>اسملا نا و 0 ادنا بذعي 0 و

 هللأ تدب لس كلذل 95 مارجلا ددعىملأ اصودصخ هن دانعإو نىلاعت هللاب ة دجا_سملا نا

 لها اهب ىتلا توببلا ابف لخديو هللا رك ذو هالصلل تيذب ىتلا عضاوملا دجاسملاب دارملاف
 | دجاسملا فاضت نا ىناسال اذه مْ نيملسملا دحاسمو عببلاو سئانكلا وم ةداعلل للملا

 تين لبنا وا هللا لودسو ندتانك اهنانل اما لدا هجوب ىلاعت هربع للا بسط و

 دلادعس# 5 مار ا دحتسملا ةم رد دحاسملا مظعاو تاراشعءالا 3 نم كلذ هريع ىلا سدعملا

 أ مث ع 0 ةكعلا دحا- ءدس# 2 لاحلا دحا_سم 6 . ما وا 3 سدقملا تدي دوعتدم مث ةنيدملا

 | ىا 6# ادحا هللا عم هه ةيبسلل ءافلا اهف اودرعتال ىا « اوعدن الف ف توبا دجاسم

 | لاح نوكي فيكف اموهذ٠ كارشالا ناك اذاف ةداعلا ىف هلل اكيرش هللا ريغ ادحا اولعجمإل

 هجناتجار كي ىلاعت ىادخاب نارد داوم سي ( ىنداكلا لاق ) ريغلاب ةدابعلا صيصخم

 كتانجو دتتكم داي تيهولابار حيسمو ربع دوخ عماودو سيانك رد ىراصتو دوه
 يكلف كر وجت ىيازعتل | هنازا نك. رتمالا انزل دقي وكمل لارالا تريلا رسول اكرم

 نيلطسر ]نادل نجا د كت داس يور لع قالب نازثالدإ 22د هيك ركاسأالأو
 ا داي أايدعش عج رد سس اروهط 32 رو !دح م ضرالاىل كاعد هالبلا هلع هلوقل كَ

 هماجوركك :ئركطت اب دع

 نيل ذي انركتش ار اكو وب ![ىرذانالا ةلعوجر قكلف اغلا كما ماركو
١ 

 ئذلا:مانعلا»نم ًأريتف: دوجو هللاو مدع آل: كنرشلا نم ىلاعتا أربع 11 نيفاراعلا] ضعءإ لاق

 | مهملسي ىلاعت هنال هللا عم قالخلاام قلخلا هم ىئاعت هللاو هناذل دوجولا بجاو وهذا هقحابال

 | قلخلا ام مهلاوحاو مهنامزاو مهتنكما ةفرط ى اوناك امنا مهعم ىلاعت وهف هنوملعبالا مهو

 ىمالاك اوناك ناعالا قيرط 0 هوف لع ولو هه للك ىتح هنوفرعي ال معاف ىلاعت هوم

 ىملارصب وذ هياف ةدهاشملا لها فال ناري هي اك وهف ءارآل نكلف دز ندلج هنأ 3

 مث ادحا هللا مم اوعدت الف ىنمم اذه هللا عم قلخلا ءاعد 59 هللا عم هللا ءاعد ن
 هللا نال هللا ربع ةيط ىا هللا نيغلا الا ادأ نط ف عقبال هل هللا ناك نا: و ؛دودعسلا 7

 ناك اه هنم نكل هللا ريغل“ الا: دوحس دبع ن٠ مقو:اف. طح .'ىثش.لكب وه.لب ةه نيل

 دوحلااك هما ريع ناك امهنهو لوش» وهو مد ال دوحسلاك هللا 506 ء هللا ريغل

 نع ىورب بد * دز 44 حا همنا م مظعتلل دحاس.١ تعضو اعاو دودرم وهو مانصالل

 قنادو. طش خرترالا ىف” ضوكلانلا !كؤقل] ىلاعت جان أ :داداوبلا ىفآادجاالن/ ناز لاق ما: فكك
 ا روزملا ىلع ,قىدحو هللا ١ زر وهف ددعسملا كدا م ءو_ذولا نب ادون ا ماس 0

 لها ضع لاق ىلاعت؛ هللا ةرايز «ىونن دخسملا لخدا ن» :نا؛اولاق انه نمو هرثاز ١ مركب

 موضعي لاق: هللا ريغ 0 امم كوكبنا نش افاتار ءااوزلظة لقلبك نا .ةففلل

 ةسافصلاو ةياذلا تادحتلابو ىلاءآ هللاب ةصتخ تت قيداقللو ع ةفاصلا ةيولعملا د>ام نا /

 1 حسم يع وسل 2 يس م دج عع حن تي صوت محط 2 3ك تالعلا هلا تعد دع دات تقل

 00 ل 225222222222222 2 يلبي



 اما ساشا 225222525255999: ا 222222 222222222222227 22222222ل39---

 <: اذذ 5: نو رشعلاو عساب ءزجلا

 زاجم دشرلا ىرحتف باوثلا راد ىلا مهغلس ٍباوصلاو قحلا قيرط ىلا اهظع ءادتها ىا

 ٠ ديسردنهاو> دصقم نازاو تسار هاردنأ هدركدصق ةيسرافلابو ةيدسلا ةقالعب كلذ نع

 هقيتحم قيس دقو هججومو باوثلا ببسركذ هنال مهلامحا ىلع اباون' نحلل نا ىلع لدو
 بطح ا ايطح مهل اوناكف 8 ىدهلا ناس نع نورئاخلا # نوطساقلا اماو د

 ديعسأ لاق جاجحلا نا ( ىور ) سالا ةرفكب دقوت 5 مه دقو اطح ىا داقبالل دعيام

 لاقام نسحاام نورضاهلا لاقف لداع طساق كنا لاقف لوّهام:هلدق دارأ نيح ريج نإ

 هلوق التو ارفاك الهاج ىناعج ةلهجاي جاجحلا لاقف لدعلاو طسقلاب هفصي هنا اوبسح

 نولدعي ممرب اورفك نيذلا مث ىلاعت هلوقو ابطح منهل اوناكف نوطساقلا اماو ىلاعت

 كنا جاجحلل ءارملا تل لوشن حاحصلاىف لاق اك ةارجنأل لآ قط لَوع مهضعي دنساو

 ةفواعم ةلمخجاو ةلقثلانم ةففخم نا 5# اوماقتساوا ناو 8 دراوتلا لمتحبف لداط طساف
 | اهالكوا سنالاوا نما ماقتساول ناشلا نا ىلا ىحواو ىنعملاو عمتسا هنا ىلع اعطق

 ىنعع ىتدلاو ءاقسالا # اقدغ ءام مهانيةال و8 مالسالا ةلم ىهىتلا «# ةّيرطلا ىلع ©

 ىتح هل كلذ هل لمجم نأ ءاتسالاو برشيل ءام هطغعت نأ وه ابقسلاو سلا ٍتعارلا لاقو
 فصو ررغ اذا ملع باب نم قدغو غابا ءاقسالاف ارهن هتيقسا لاي اك ءاش فيك هلوانتي

 ةعسلا لصا هنال رك ذلاب ريثكلا ءاملا صيصختو لدع لجرك هترانغىف ةغلابملل هب ءاملا
 هللاوذررمع لق برعلا نيب هدوجو ةزعلو هنرئك ال ءاما لصاوه شاعملا لصا ناك ناو

 ةنتفلا تناك لاملا ناك امناو لاملا ناك بشعلا ناك امناو بشعلا ناك ءاملا ناك امنا هنع

 ةيسرافلابو ايندلاىف قزرلا مماع انع-وو ادغر اشيعو اريثك الام مها:طعال ىنعماو

 ٠ ملادرك خارف ناشيارب ىزور ىنعي ىلا كئتؤادعب رايسب بآ ار ناشيا ميهدب هنببآه
 دارملاةفرعملا لها ضعب لاقو قيسدقو ليصفنهيف نكيلو نوب رمشيو نولك أي نا نا ىلع ةلالدهبفو
 ىلعةضافالا ءامسالابو حاالصلا لها ىلا ليلا و ةنسلا للدس ىلع مايقلا وه هش رطلا ىلع ةماقتسالاب

 يم اعت لاقاكهن وركشي فك عيسوتلاو ءاقسالا كلذىف مهربتحتال يهبف بنتن دادولا ءام ممولق

 ناردارناشيا ميامزاسات (ىفثاكلا لاقو) دحاو ل ًاملاو ءاملا كلذ ىفوا تانسحلاب معانولبو

 قزرلاب قهزرملا نا ىلا ةراثا هفو ٠ دنامب مايق هنوكح ركش فئاظون هكقاكدنز

 فونصو تاءاطلا فئاظوب كلذو اًضيا هركشب مايقلا هيلع بجي ىونءملا ءاذئلاو ىناحورلا

 هتظعوم نعوا ه.دابع نع # هر 1 نع ضرعي نهو 9 تامدخلا يورضو تادابعلا

 بذعمل اولعي ىا دعصتب ابعد اقاش ىا # ادعس اباذع » هلخدي « كلي ف هيحو وا
 هتلخدا اذا ةربالاىف طشلا تكلس لاش ةغلاملل ههفصو ردصم هنا ىلع هقيطب الف هيلغيو |
 راخلا فدخف اهمف مهلخدأ ىأ رهس مككلسام لَو 5 دعص هادف ا أ امف ٠

 مل نا «ت:رج ردقفالاو دسأتلاب ه«اذع قيدصتلا مدعب هذامعا ناك نا م لعفلا لصواو ْ

 امهعفر اذا و اباذ هباجر وا هيدي هيلع عضو اذا رانلاىف لبج ادعمد نا ىور و هلرفغي

 نيعبرا هد وعص ةريغملا سا ديلولا كفاك و مهج 3 سلما ىلع ادوص موضعل لاق و ان داع

 (امام )



 نحلا ةروس هت ١و5 #>

 لالدتسالاب ن الا انملع ىا © اننظاناو 8 هيف ناريخالا نامسقلا جردنيف رغافع ةزاؤد

 2 8 نايرعلا رذتلاانا ماللا 7 لاق نضل بال ملا اذو مهبيهرتو يلغرل ةنيقر

 انك اغلا ه6 ضرالاىف هه نينئاك انس داراام ءاضما نع ه6 هقازحعن نل 8 ناشلا نا ىا

 ابر عمزحعن ناوإ» ند ركزجاع زاحتالاو زحعن لعاف نه لاح ضرالاىف هلوقف اهراطقا ند

 فاق لبج ىلاوراجلا ىاؤءاهشلا ىلا ضرالا نه نيبراهىا زجعن نا لعافنم لاح ابره هلوق
 ىلا عضومنم رارقلافانيلط نا نره ءزجمن ناو انمأ انيدارأ نا ضرالا ىف هزجءن نالوا
 ةراشالاذئنيح ضرالارك ذىف ةدئافلا لعلوهنمانتاوف ديفيال امهنمأيش نأىف نايسهمدعو عضوم
 # ىدهلا انعمس امل اناو ف ايرهم الو ىلاعت هنم حم تسبا اهطاسبناو اهمتعس عم اهءا ىلا

 هر نمؤي نفإ ددرتو ريخأتريغنم #© هبانما 9 موقأ ىهىتلل ىدهب ىذلا ناءرقلا ىا |
 تاخد كلذلو ربخو ادم رده ىفمالكلاف فاخحال وهف ىا «فاخن الفوج ىدهلا ن.هلزتأ امو ا

 نم ؤملاناقيقحم ىلعلاد هناءافلا لاخدا بوجوو لعفلا مفرةدئافو فأل للا كلذ الول وءافلا

 # اقهرالو © ءازجلاىف اصقن ىا ه6 اسم © هريغ نود كلذب صتخلا هناو ةلاحمال جا

 قهرالو اقمح ادحا سح ملدا ط ىا قهرالو 0 ا زعوا هاشغلو ةلذ هّقهرت نأ لو

 بنتجم نأ هللاب نما ن٠ تح نم نا ىلع ةلالد هيفو اه ءازج فاخم الف ادحا ملظ فا
 ىلعساولا لاق مهأاوماو ملأ ىلع سالا هنما : نم نأ هؤملا ماللسلا هيلع هلو هنمو ملاظملا

 ةقيقح ىلا غلس مل نيبانرملا فواخىف ىتب نش نامالا بجواام ناعالا ةقيقح هللا همحر

 نورئاجلا 45 نوطساقلا انمو ِظ نا هرقلا عامسا اننا ىا 4 نوال رافع اناو 00 نامالا

 لداعلا طسقملاو قحلانع لداءهنالرئاللا طساقلاف ةعاطلاو ناعالاوه ىذلاق حلا قي رطنع

 طساقلا ىا مسالا اذه بلغدقو لدع اذا طسقأو راجاذا طسق لاق. قالا ىلا لداع هنال
 نيلعساقلاو نيك انلا لتاش ) هنع هللا يضر ىلعل اباطخ ثردحلا هنمو ةيواعم ةقرف ىلع

 اهوضَس ىا ةعيبلا اوثكت نيذلا مهناف اهنع هللا ىضر ةشئام باحا نوئك انلاف ( نيقراملاو

 6 ةعقولا تمس .اذلو الكس هؤتطا لمح ىلع ةرصبلا ىلا اهم اوراسو ةفلا6 اولزعساو

 | ةعفولاو قحلا مامالا وب راح نيح اوراج ىا اولعسق مهنال ةيواعم باحا نوطساقلاو لما

 اولحتسإاو هللا نيدن» او رخ ىااوقص نيذلامملاف جراوخلا نوقراملاو نيفص موس فرعت

 صوقرحو ىو-ارلا بهو نا هللادبع مهو ماللا هيلع هللا لوسر ةفيلخ عه لاتقلا

 ضرا نه ناوزملا موس ةعقاولا كالت فرعنو ةيدئلا عد فورعملا ىلدبلا رهز نب

 اريادخ صاءداهن ندرك هكره سب © ملسا نف © دادغب نه خسارف ةعبرا ىلع قارعلا

 نوكي نا زوو نجلا مالكنم نوكي نأ زوجي ىتفملا ىدعس لاق منا هدركام هانحم

 عملجاو ملنسا نع ىلا ةراشا 6# ككئاواف ٍظ تاي الام دعب اهف ام هلوسرل هللا د ةبطاخم

 / ىاءالعفوا الوق قلالاو ىرح الا باط لسالاىف ىردحتلا « اورحت ف ىندملا رابتعاا
 نتويزاقلا ىفاك ىدتها اداش رادشروادشرخرفورصتكدشر لاق عادشرو» 00 ول

 جي يي



 | كاد الا نم يقل, ناب لات دف! زوخلا ةينوت لوفتلا ىلع تع او: ساهل الطن |

 انماناو بد“ الاو داةتعالا نسح نبب اوعمجف لعافلا زمضم رشاا اولمجو هيلا داشرلا |

 | مهريغ عم مهلماعم ىفو مهسفنأ نأ شف لاحلا حالصب نوفوصوملا ىا « نوحلاصلا |

 وه اك داسفلاو ريشلا ىلاال ةمياسلا ةرطفلا ةيضتقت امسح حالصلاو ربخلا .ىلا نوكياموا ١

 نوحلاصلااف ضعبلا كلذريغ حالصب اودتعي مل ممتاك ىناعدا رصقلاو ةريرسشلا سوفنلا ىضتقم |

 دورجلاو راجلا لعاف نوملاصلا نوكي نأ زوممو ناربخ ةلجلاو مدقملا ةريخاهو ادم |

 كلذ نود موق ىا « كلذ نود انمو 89 أدتبملا ىلع هداعال فرظلا فدع .ققانلا |

 ظ اولق ىتح نمب لصصفتلا ىف فوصوملا اذه فذح زوجي هلال فوصوملا فذغ حالصلافف

 نودفتقملا مهو ففرظ .نودوب ماقأ,قيرف امو نيل .قيرف.انم نودي «ماقأ انهو نْطظانم |

 ىوقتلاو نامالا ىنال هين نيلماحلا ريغ روكذملا هجولا ىلع لالا حالصفف

 ضفاورو جراو>و ةئح صو ةيردق نما ىف اولاق قلم اوُط تاوذلا نؤك عانتمال فاضملاردقو |

 ىلا ةراشا اددق قئارط انك ىلاعت هلوقو لاق م. ةديصق عمج دئاصقك ةّقرط عج |

 هنهعو برضي ىا لح>رالاب قرطي ىذلا قيرطلاو تاحرد مث هلوقك هباحردىف مهفالتخا ا

 لجان م هه رطي لقو اًيوهنمول ناك اذ قمفاف .ناتنالا كل كلكم 5و |

 نم اما ىنعل ةعطقلاك ةدقلاو ةعبطش كلومك دق ا
 قناءرلا تفصو عطقلا نم ةعطقلاك دّقلا

 لاق اوددعت دقو اهوا وها .ةفلتخم اقرف ىااددق قئآرط .انك هئمو ةدح قع-دحاو |

 ىوقلاك تاطسوتملاو سفنلا ىوه ىضتق« ةلماعملاو ةوهلاو بضغلاو مهولاك تادفملا نم ظ

 نأ لمتخو فاتتسالا نع صيصخت دعب ايمعل  نوكيف اودقا قثا رط انك ل اعت

 525259223232222 00:70 مااا --

 | ريخ مارش ديرا ء ىردنال ىنع ءدعباع رسف» رمضم لعف لعاف نوكي نأو ماهفتسالاب |

 | اهلبق امب ةقلعتم نيعضوملا ىف ءالاو ةيلعف ةل امهنوكىف نيفوطءملا نيب ةقفاوملل ءوحجرو

 بحاص لاق ءرئاظنو نيفشي وهف تضرما اذاو .ىلاعت هلوق ىف مك ةين آءرقلا ةفرشلا

 ٍةَسْن نمي اويدأتف ىلاعتأ هليا قل نم اعيمح لالصلاو ئدهلا| نا نما ِداَقَع نعو باضتنالا

 اك وط ىلاعت هلوق هنع هب برمي أك نآءرقلا عامسا لبق مهلا ناي :اذه ناذ موت اك

 هلوق ىلا ىدهلا اسما اناوب هلوقيب حنيف. هعامسا دعب. مهلاح ؛اماو ادق قئارط |

 ةروكذملا ةمسقال نايبوهف لاوحالا فالتخاىف قنا رط اذه لبق اذكى ا نوملسملا انماناو

 قا رطلانأ ىهاظلاو قا رط قرطلا عجج و قرط قيرطلا عمجتادرفملا ف لاقةينسو ةيعيشو

3 

 ناسنالا"ةماقل ليق هنمو دودقملا دقلاو الوط يملا عطق دعلاو دادتمالاىف قيرطلاب اهيشن

 لكم عروس سانلا نم ةقرفلا ةدقلا سوماقلا ىفو قرفتلاو عطقتلا ىنعم ىلع اهلالدل ددقلاب

 كلذ نودائمو ندبلا حالصو شاعملا ماظنل ةربدملا ىوق'اك نوهاصلا انماناو ىنا-شاقلا

 لاق هب هلكوو هللا هنبع امث ةهجوو ةّعرط لكل ةفاتخم بهاذه ىوذ انك ةيعببطلا ةيئاذلا

 مهم ناكم يبدا ىا كلذ نود ابو تاريخلاب نوهاسلا نيحلاصلاب ذارملا نيراستلا مشت

 هلوقىف جردنف موعسشتالا نواملاظلا اماو انسيرحلاو انا ع المع اواعلخ نيذلا نودصتقةملا

 نوكي

 ( نود )



 نملا ةروس «<#ج اذ+ 5ج
 انفداصو انيصا ىنمم ا ا لومفم لم كاح اسرخ تنلخ ل و5 اذن لكل ١

 فطع 6 ابهشو © زبي اسرحوةءولمت اهانملعف ىا بولقلا لاعفا نم ناكنا أ مو

 بكاوكلا ران نم ةبتقملا ةلعشلاىهو باهش عمج همكح بارعالاىف همكحو اسرح ىلع
 دعاقم © ءامسلانم ىا # اهنم © اذهلق 6 دعس مك 9» هقيقح سعدقو اولاق اذكه

 ىلا ءاقلالل رابخالا عاملا نم اندصاقم اممم لصحل ببشلاو سرحلانع ةيلاخ ه6 عمدلل

 لجال ىا لوالا هجولا ىلع ىا دع. قلعتم عمسللو عامسالاو دصرتلل ةلاصوا ةنهكلا

 رارسسالا فشك ىفو عمسلل ةنئاك دءاقمىا ىناثلا ىلع ىا دعاقمل ةفص وه رمضعوا عمسلا

 هيف نوعمتسي ءامسأاىف باب نا نم ىح لكل ناكو ءامسا|نم رابخالا عام-ال عضاوم ىا

 اذهىفىا ن الاوعامسالا باطيو دعاقملان دعق»ىف 4 ن الاعمتي 8 ةطرش « نفا#

 ريمضلاو طرشلاباو+ « هل دج ؤه لاقةسالل ريعتسا ىل> فرظ بالللاىفو ثعبملا دءبو نامزلا

 هلجالو هل ادصار اباهش ىا بقرتلل دادعتسالا دصرلا ك# ادصر ابابش » هسفل دج ىا نمل

 ا ل ىلع تهشلاارم مهعمات هوم ريل ه] نيدصار تاهش ىوذوا محراب عامسالا 0 هدابصل

 | زوجيو فاضملا ريدقتب ةكئالملا بابشلاب دارملا نوكيف سرحلاك علا نعم ىف درف مسا
 ذاتسالبخ دق نأ ةلسطلا#ءقوقلا «بلطت ىلإ ةاوابكا ,ةنكال) وأمل لاول امرنا لككتساز“ كشتأ

 رطاوخلا قرط نع اهنوسرحم ةينامحرلاو ةيكلملا رطاوخلا سارح ةفوفحم اهتدجوف باقلا

 لبق مجرلاو باهشلا ناكو برلا رونب رونملا باقلارون را“ باهشب ةيناطيشلاو ةيناسفتلا
 | الصاقارتسالا عمو نملاو سينالااهلهشت ىتح ةنيبب ةدايز دازو اهدعبرتك نكل ةيوبنلا ةئعبلا
 | ةذوخأملا ةنهكلا لاوقاب ىهلالا ىحولا ىلا ةدنتملا لوسرلا لاوقا سانلا ىلع سيتليالثلا
 ١ اهاندجوف ىلاعت هلوق ركذام ىلع لديو ءامسلا لها لاوقا نم اوقرتسا امم نيطايشلا نم

 | اسزرح تديز.ىا ةرثكلاو .لامكلا وه ثداحلا نا ىلع. لذن هناق اديدش تسرح“ تلم

 | ضنئزامبف دانك ىلاةدعاقمب انمي دعس !انكملان اؤاتهللعت «هلؤق و افجر غل ةلتنا اى>-" نقع

 | ةكئالملانا ملسو هيلعللاىلص هللا لوسر نع اهنع هللاضز سنام نع ىراخبلا ثيداحا نمو

 | نيطايشلا قرتستف ءامساىف ىضق ىذلا مالا رك ذتف باحسلا حتفلاب وهو نانءلاىف لزنت

 | لوَه ٠ مهفنأ دنع نم ةبذك ةئام همم نوبذكف ناهكلا ىلا هيحوتف هعمستف عمسلا
 | نانءلاىف نولزتي ةيم ةكمالملازا باحسلا نمو ءاهسلا نه قارتسالانيب قيفوتلا هجو ريقفلا

 أ ةدهىف ءامسلا ىلا نيطابشلا جوع ن» منمالو ءامملاف نورك اذتب ىرخاو كانه نوندحتيف

 | ءاوهثوا رانلا نم نو اتلإل بةقاعاذأوا ايي اةوحزاةجوان تناك ثيحو مهءاسجا ةفاطلل ةلياق

 | رارساو ةمكح ”ىث لكىفهللو جاردتسالا لبق نم مهجورعف ملدولو امهتركب رورملا نيح

 | اولاف كلذ نلا ىأر املف اهلك دعاقملا تثلم دق ن"الاو بهشلاو سرحلان ع ةيلاح دعاقملا

 # ضرالا ىف نميديرأرشأ ىردنالاناوؤ» مهاوق كلذو ضرالا لهأب هللا هدارأمالالا اذهام
 ا مهحلاصمل قفوا احالمسصاو اريخ قا اًنكشو معد مع دارأ ما 0 ام ءايثلا ةسارحم

 ا صصخ ١ مس ددرتلا لعأ موضعل لاق كلل ع عالطالا نع زحعلا راهظال ماهةتسالاو

 و وعصر



 © ١٠؟ © نورتو ع ءزحلا

 كلذأ_ثف مث ةفيتح نم مث نعلا لها نم موق نملاب ذوعت نه لوا ناك لتاقم لاق خلا |

 هنا هذع هللاىضر بلاط ىلأ نب ىلع نعو ,ه«وكرتو هللاب اوذاع مالسالا ءاج املف برعلا ىف

 ىهتلا ددسالا رشم بحابو لايئادب ذوعا لقف عبسلا هيف قاخم داون تنك اذا لاق

 دعبل هنلعتنقلأو هللا ىفحرط لايئادزا شلاق ' قهنلا زا ىلا كلذ راغأ ا

 كير لوطا نافعا 1 3 لايئاداي لاق لوسر هان ف هلا صصيتو هسحات 0

 انلارلا !ىأ قل ('ئاوروا ) رك نه قل الا ىلا" ةلددخلا لاقف ءامظَب' كلا ىلَسَرَأ كيلا

 ركاذو ءارضي ملف امهملع ءاقلأف نايئادب راجل بج ىف اههاقلأو نيدسا ىرض رصن تخمرا
 عاطتسيال ىذلا رشلا منع كلذىف هنةذاعتسالا هللا لعج عابسلاب لايئاد ىلتبا املف هتصق

 ديحوتلا طرشي نكل ةلمجاىف ةعورششم هللاريغب ةذاعتسالانا كلذ نم ملعف ناولا ةايحىفاك
 ىوقلا ىلا ةرهاظلا ىوقلا دنتست ىا ةب الاف ىلا_ثاقلا لاق ىلاعتةللا نه ريثأتلا داقتعاو |
 ةيوهشلا عراونلاو ةيمهولا ىعاودلابىهانملا نايتاو مراحلا نايشغ مهوازفام ىوقتتو ةنطابلا ْ

 هنا ىلع نجلا اها هك متلنظ ام اونظ #9 سنالاىا ©« ماو # ةينافقنلا رطاوخلاو ةييضغلاو

 ماونظ نجلاوا مهوبذكتف نيرذن»'مهموق ىلا اوعحر نيح رافكلل نجلا ىنءؤم مالك
 ةلخاو ةفةلا هنا 6 ادجا هللاثعسب نانا هه ىلاعت هللامالك هنا ىلع ةرفكل  اأ مننظ
 مقاظاك ىفاه نال نييفوكلا بهذع وهام ىلع لوالا لمءاو اونظ ىلوءفم دسم ةداس

 سهاظلاو ىلدعلاىف ردصملانم ىوقأ لعفلاو ردصلا ل.وأتىف اهدعب لعفلا ناكف ةيردصم

 ةجحلاهي مه ىسوم دعبوا ىسبع دعب ةلاسرلاب امحأ هللا ثعس نلىا ةلاسرلا ةثعب دارملا نا
 نحلا رششعماي مث اولعفاف هباونم اف نييبنلا متاخ مالسلا هيلع ادمم مهبلاثعب هلا مث ىتاخلا ىلع

 ٠ ءازطاو تاسحلا ا ادحا هللا ثءن نأ ىنا ةمايقلا دعب ىلقو سنالا لعفام لثم

 ءوسلا نظ هللاب نواظي ممناف ناو سنالا نم ةلفغلا نساك كراك هرقل “وش

 تاذللاىف اب هلاح ىلع هنقس لب ةيذغلا مون نه ادحا ثحسال هللا نا نولوشو

 مهداسجا ىحيو اقلطم روقلاىف نم ثعس ىلاعتهللا نا نوردبالو تاوهشااىف كاممالاو

 ةظقيلا لها لاح نوفرءدال ,ثروعش عاطقنال مونلا لها نالةيقانلا ةاحلاب مهحاوراوممولقو

 غولب انبلط ىا و ءامسلا انسملااو 8# ريق ”ىثلكىلع ههفلاو ىلاعت هلل زحعلا تايلا هبفو

 راعتسم سمالاو ةنهكلا نيب ءاشفالل اهربخوا ثداوحلان ٠ ةكتالملا لوقنام عامسال ءامسلا

 تفرط“ ىلا !ةليشاو امله ادخلااوأ الك :نوكلف«اذنلاب قشنلاو ؟قلملاب؛ الملا ”.27كللطنل" للان
 هءربعإو سملاك ةريشبلا ىهاظبلا ردا سمللا بعارلا لاق سمالأو سملاب هنع ربعف 1

 العلا كلاويلطولاف و اجت ناةاورو ازوطلا تتبدل طز قارطالات قدك لاق كلطلاقَع

 هلا مست وكلي 1نفشةجلاس“ طيلاط لسؤال ائآا ارك آلازم ابنع عزتألا قأرمان ا مؤلدلا
 عج مسا اهنع مهنوعأ ةكتالملا مهو هظفحو اسارح ىا 5 اسرح تئام اهاندجوف وه

 اء ناكولو اي رةىا يا اديدش ِ لق كلذلو تت مداخل م دؤك طظفاح ىنءع © سراخل |

 مَنِ )

 ا 1 ناك هنا و 1 6-0 1 هلال ْرَأَف 57 7 د نخفكن دكشا نط



 نجلا ةروس <« 1و١ ©
 ' هملعىطتقم لمحل املفرعلا لها نم ناكسيلبا ناف لهاا مكديىف لئاعلا ريغلا ملاعلانا

 ناطيشلاو ناطيشلل عايتاهمكحىف نمو لهاجلل عابنالاف هلديلقتلاز وجمال الهاجامفس لعج
 لوش نإ 2 ناشلانا ىاةليقثلا نم ةففخم 0 نا اننظ اناو ه© اهم قلخ هال رانلا ىلا وعد

 ناشلانا نظن انك ىا مهبفسا مهديلقت نع مهنم راذتعا 6# ابذك هللا ىلع نجلاو سنالا
 ادلوو ةحاص هللزاىف ءانقدصو هلوق انما كلذلو ادبا دحا هللا ىلع بذكي نل ثيدحلاو

 ردصم ايذكو ىلاعت هيلع نو.ذكيدق مهنا انملع هيبسب قحلا انل نيبثو نار رع انني ايف

 ىوقلا ىلا نجلابو ةيناحورلا ىوقلا ىلا سنالاب راشاو لوقلان مه عون“ هنال لوقتل اكتم

 | رصبلا نا انمهوتف ةئطابلا ىوقلا نجو ةيهاظلا ساوحلا سنا ىلاغاقلا لاقو ةيعيبطلا

 هيلعوهامل اًهباطماقح هليختو همهوتب لابخلاو مهولاو هنوص عمست نذالاو هنولو هلكش كردي
 حور ةطساوب بلقلا ىلع دراولا ىجولا قيرط نم انملعف حورلا رون رونتلاو هادتهالالبق |

 مهولاىف لخاد وهالو توصالو نولالو نكش هلسيلف هكاردا نم ”ىثىف انسانا صدقلا

 جتنتسملاو ليختلاو ركفلاب فقلتملا عونصملا مالكلا سنج نم هللاءمالك سيلو لايخلاو
 امونوا اسنج قولخلا لبق نم هللا سلف ةيايبذتلاو ةيمهولا تامدقملاوا ةيلقعلا تاسايقلا نم

 ةيلهاجاىف # ناك © ناشلاناو ىا هناوإ» دلوو ةحاصهلنوكي فيكفاصخشوا افنصوا

 ريغلا ىلا ءاحتلالا ذوعلا *« نوذوعي 8 هلوق ناكربخ * سنالا نم 8 نونماك 6 لاجر #
 ليقاذلو الاجر مهل نال سنالاك ءاسن نحلل نا ةلالد هيف *# نحلانم لاجرب © ه.قاعتلاو
 لجرلا ناكريسفتلا لها لاق هتيرذو سياباك نيرظنع اوبل ممكل نودلاوتب مهنا مهقحىف
 اذا دش دوعالوعز ةسش لع فاح دَي الين نوعي زهق داو نسم اذا رشا نق

 اوعمس اذاف حبصي تح راوجو نماىفتسيف مهريبك و نجلا ديرب هموق ءاهفسرش نم ىداولا
 ىلع فطع #« مهودازف # ىلاعت هلوق كلذو ناو سنالا اندس اولقو اوربكتسا كلذب

 لوعفم # اقتهر © نجلا نو.سلالا نوذئاعلا لاجرلا دازف ىا ققحتلل ىضاملاو نوذوعب

 بوكرو هفسلا اهنم ناعم ىلع جي ةكرحم قهرلا ناف اهفسو اوتعو اربكت ىا دازل نان

 هناق مهكولم ءامساو مهئامساي ىقارلاو مزعملا نوببحي اذهمو ناجرملا ماك !ىفلاق ملظلاو رششلا
 | مهلمحجام سنالا ىلع فرشلاو ةسايرلانم كلذب مهل لصحبف هنومظعي نم ءامساب مهلع مسقب
 | تعضخ اذاف اردق مظعاو مهم فرشأ سنالانا نوملعي مهومهلؤس ضعب مهوطعينا ىلع
 مهل نوضقب مه ىغاصأ مهل عضخ اذا سالا رياك١ ةلزتع ناك مم تذاعتساو مهل ىنالا

 اونظ اونمأفمماوذاعتسااذاو مهب اوذاعتسا ىتح مهولضا نأب ايغن.ذئاعلا نكلا دا زف ىنعملاوا مهماجاح

 رابخالا بييرتلذئنيح ءافلاومهسواسو لوقو نيطايشلاةعاطىفةبغر | ودادذاف نا نه كلذزا

 بئابسلا ىلإ نب مدرك نع( ىورو.) ةيليِسلا !زابتعابا ناو :لشالاىلاةدايرلا نانَسَتاَو

 ىنلارك ذام لوا كلذو ةجاحىف ةئمدملا ىلا ىنأعم تجارخ لاق. هنا هْنع هللائخر.ىواضنالا

 المح لمحف بئذلا ءاج ليالا فصتنا املف مع ىعار ىلا تنملا ىنادأف ةكمب مالسلا هيلع
 ىلاف هلسرا ناحرساي لوس هارتال دازم ىدانف كراح ىداولا :يصاعاي ىعارلا لاف معلا نم



 <©#ج ١٠١ 2 نورشعلاو عساث ءزملا

 لخخلا نم هدعبام اذك و حتفلاب © انبردج ىلاعت هناو ض ءافلا ىهاظلا نا عع واواإب كرمت
 هب ىحوملا مالكلا ةلمحنم نوكو عمتسا هلإ ىلع فطع امضوم رشع دحاىف نان ةردضلا5

 هذهو تنكو تك ىلاىحوا لق لبق هن اك ةياكملا قيرطإ نا ةرادع نيع ىحوملا نا ىلع
 ىلع كلذ هيشوانسملا اولاج رناكهناوانءمسا. او اننظاناو تفطعول كنان م ىلقام عفدياف تاراسلا

 رسكلابارق نمو ىبتا مهسفنانع هباوربخا م'وهامت او هيلا ىحولاممنميل هنالزجم مل عمتسا هنأ

 ليقو لوقلا تحت لكلا جاردنا حوضول رهظالا وهو لوقلا دمب ىلا ىلع فطع

 | لون امك انبر ةمظع عفترا نأشلا ناو ىنعملاو ءانلقام برقالاو كلذ ريغ رسكلاو حتفلا ىف

 مهلوق نم نال ةغلابم ةمظعلا ىلا ىللاءتلا دانساىفو كتةمظع عشرا ىا كدج ىلاعتو ءاثلا ىف

 هنا ىلع هانَغوا ةمظعلا ةياغ ةطلسلاو كلملا نال هءاطاسوا هنكع مظع ىا ىتَعَف نالفدج

 كلما عع لمشتسا ءاوس ةيوسدلا ظوظحلاوةلودلاو, تخلاوه ئذلا ديا نم "راعتسم

 مالا بأو بالا بأ ىنعمو ةمظعلا ىنمع نوكي اك ةغالاىفدلا ناف ىنغلا ىنموا ناطلسلاو
 نايئاذلا ءانغو هللا ناطاس هبش ظوظحم ىادود# لجر لاَ تخبلاو ظحلا ىنع قوكت

 « ادلوالو ةبحاص ذختاام و ةراعتسا هيلعدجلا مسا قلطأف ءاينغالاو كولملا تخي نايلزالا

 / لامكل هفئرتخب ل ىأ ذخلاام ليقف هنع ىلاعت ىذلاام لبق هن اك هدج ىلاعت مكحل ناب
 ناعالاوديحوتال اوقفوو ن'ءرقلا اوءمسال مها كلذو نوملاظلا لوشامك اننبالو ةجوز هلاعت

 هومظعتسافدلولاو ةبحاصلا ذاختا ىف هتلحب هللا هيشتنم نجلا ةرفك هدقتعا اهف أطخلل اوهنن
 ريثكتلل دلولاو اهلا ةجاحال د ةيحاصلا ناف ءانغاوا هناطاسلو ةتمظعل هنع ىلاعت :هوهزتو

 روصتلا ةزن دنع جراخ وهاضياو تدك ناكمالا مزاوانم هذهو هنوفدعب لسنلا ءاشاو

 ادلووا هت فخنص نه 1 .-اصذخ 'ى > سنج ان هل دو دوا هقيكي تيكبف كاردال و

 رب صضعبو هللا نارب نع م هللا نبا حيسملا اضيا ىراصتلا تلاقدقو هلئاع عاوت نم

 ميرم نوكت نا اومتزام ىلع هللا نبا حبلا نوكنم مزليو هللا تانب ةكئالمللا برعلا
 ةيحاصاايراشاودلادلا بالا ةمحاص ىه ىتلا مالا ىضتشدلولا نا ىنعي ةيحاصلاركذاذلو هل ةمحاص

 درحم ةقيةحلاف وهو امها بالاو جوزلاك حورلا نوكيف باقلا ىلا دلولاب» سفنلا ىلا
 «©هناوؤو تافصلا ةهج نم هياذلمكتتيشااضياو هللا ةردق رهظتل نددلاب قاعتاع او ةفالع لكن ع

 | سنجللا يفس هلوقف نحلا ةدرعوا سياباوهو اناهاج ىا # انمذس لود ناك» نأشلا ىا

 ةفخهفسلاو هب ر عا نع قسفف نان م ناك ىلاعت لاق منا نم سلبا نروكك نا رهاظلاو

 سفنلاةفخ ىف لمعتساو ندءلا ىف ةفخ هفسا|بغارلا لاقوسوماقل'ىف 5لاه+لاوا هضقن وا محلا

 ىذلا نالاف هفسلاوه ةي الاىف هدارملاو ةيورخالاو ةيوييدلا رومالاىفولقعاا ناصقل

 هولاقام نال ىلع دروا لوقِس قلعتم 0 هللا ىلع ٍِ تادزقملاو اذك ىورخالا هف_باوه

 | دعللاوف طارفالا تت ادرفملا ىفو هريعو مظلا ىف دحلا ةزواحوه » اططش ٠ هلال ىلاعت هيلع 5

 نع هدعب طرفل هسفن ىف ططش وهوأ دحلا ةزواحمو دصقلانع دعب ىا ططش اذالوق ىا

 | ىلاةراشا ة هب الارق يلامقمو هلا ديلؤلاو ةيحاصلا ةمسلب دا رملاو ةغلابماليدصلاب هفصوت ق ول

 (نا)



 نجلا ةروع «<©©# ادد ©

 ملا ارم ءايللا “كفا و ذأ دعبل سل الف فلا نإ اهلاع ن م قلت نا انكما |

 ةيواسلا ىوقلا ا ة.سنلاب ة هقبعذد ةضرا تناك الو هد را قاؤفلا ىا ةكمالملا مالك نم ا

 زأ ركتبالو مولعلا نم اهادم كارداو اهوأش غولب نع اهريثأتب ترف ىوقلا كلتترئأت
 | قالا( ىآ ءافتزألا زكر جؤنتاوا كربتو ناركم كك وكلا ادلب ةيئاع لل هلا رجلا لاكادت

 | فقكلا لها اهنع ربخا دقو ناكمالا نع :ةجرخم "تسل روما :اهناف لفستتف .ىواهسلا

 | سو هيلع هللا ىلص دم انيب مهلكآ اصوصخ ءايلوالاو ءاسالا نه نوقداصلا .نابعلاو

 مهعوجر كاز مهموقل ي اولاقف 9 يطال اع اهراتنسال ىباستالا دوجولاىف ىو

 | ردصم ه6 اج  لوسرلا نال ىلع أورقم اباتك ىا 4 اناءرق انعمس انا 8 مهلا

 هيفو هبكرت اجت اباتك ىلقبلا لاقو ىنعملا ةقدو مظنلا نحىف سانلا مالكل انيام اعيدب
 دوعسم نب هللا دلع دنع تاك ثيرح نب رازيع لاق ناسالا لها ن» اوناك مهنا ىلا ةراشا

 ىا اهمدىف طخشت ةحعرج ةحم نت اذاف رفسيىف انك هل لاقف لجر هانأف هنع هللا ىضو

 بحام مكي اتلاقف نا ءاسسن نسحا نم نانأ سما انانأ انلزنو انيسما املف اهنفدف اهف
 عمتسانم قب نمرخا ناك هنا اتلاقف امحاص ىلا امهلانرشأف اهومتنفد ىتلا ةيللا ىاورمع

 لدا لاّتق مهءاسمو 0 0 001 هيلع هللا ص هللا "لوبن 0

 كفالا ةصق بحاص ىدارملا لطعم ني ناوفص 0 فل ىذلا مسا لاس اّبهذو 2

 حاالصو باوصلاو قحلا خل ي دطشارلا "كلا ىدهم و هللا همحر راخ 0 ىنحاو

 امندلاو نبدلا لاسمىلا ءادتدالا ىاىدشر ىنمهلا مهللا مالسلا هيلع لاق امك ايندلاو نيدلا

 دعارلا مهضعل لاق ىللاعت هللا ىلا لوصولا وه دشرلا ةقيقحو هيزيتلاو ديحوتلا هف لخدف

 رومالاىف لاش بهذلاك دشرلاو ةيورخالاو ةيويندلا رومالا ىف لاش ىنلا فالخ لفقلاك

 سَ ناعالا ب ناعالا ةرورض نمو ناءوقلا كلذ ىا 4 هبانم اف 00 لعد ةيورخالا
 ل

 مهضعب لاق اذلو هيءاح

 سنجو عون هه شنها تمايقت 20٠6  ىسناو نجوا توعد ردنا لخاد
 لهوا( ناك: ءامنع ادهش كخيرألا اب الثار ”"اهتهوا ةليفظو ةناظلكم عملتو ا

 | هه قطن امسح 4 ادحا انبرب 8 قحلا انملع دعب ىا ةتبلا مويلا دعب # كرشن نلو ©

 هريغ ديعلالو انداقتعا هلاكيرشش تادو ووملا نه ادحا لمجال ىا ديحوتلا لئالد ن. هيفام

 | ىلا مالسلا هيلع ميهاربا لاق مك رفكلاو كرمشلا نء ةءاربلاب نوكي اما نامالا ماع ناف

 دشرلا ىلا ىدم هنوكلو هب ناميالا بجوم اعيدب ازجعم ان اءرق هنوكلف نوكرشتام ءىنرب

 كرشن نلو هب انم اف هلوق عوم>ف هلك هللا نيدىف لوخدلاو هلصانه ك كلا مطق تداوم

 سَ ةيطقط ا نراؤدكإلا ىلا يدها اج امأ ءرق ان انميات | لاو مل هت عاسبسم ف ارب



 هقي امه 5 نورصتملاو عسان ءزجلا

 ةيكم يا نورمثءو ناك نما هروس ريسفت

 مد محلا نمر هللا مسخ 0

 مالعاب .تربخاو ىحولا قيرطت ىلع ىتلأ ىا « ىلا ىحوا ظ كموقل دمعاب لقط
 نيقثلا لوسر هنأ ناس رابخالا هذه هرابخا ةدبافو ءافختف مالت ١ ءاحالاو ىلاعت هللا نم

 اونمأ اذا مهتناجي مدعو مهدرع عم نجلا ناف انيساوتلا لع تخلو كّزقلا نع ىبنلاو

 ىجوا لعاف هال تفلاب © هي هنآ و ةاييلاصو مهعبط ةلوهس 8 رشبلا نءؤيال فيكف

 | فذحدقو أرقاوا هطرا ناءرقلا ىا # عمتساؤط ثيدحلاو نأشلا نا ىا نأشلا ريمغلاو

 / ايغصم عامسال ادصاق ناك نه عمتسملاو ٠ ند.شوين ةيسرافلاب عامسالاو هيلع هدعبام ةلالدل
 46 نا نع رفنؤي ودكط وف عماس عمته ' لكف هيلا دصق ريعرمهع امس قفتا نم عماسلاو هيلا

 . ديدوي رتثسب هسزاو رت هدزا هك ىهورك ةيسرافلابو ةرشعلاوةثالثلا نيبام مهنه ةعامج

 ' ةدعرفنلا تادرفملاىفو راشنا علجاو ريفذلاك لاح رلا نم ةرشعلا نودام رفنلا سوماقلا ىف لاق

 وك ع ةدحاو نملاو هند نورد ة.سرافلاب نرحلا ىلا رفنلا مونكي لاحر

 | ةفاطو مالسلا هيلع هللا لور قاطلا امهنع هللا ىخر سابع نبا لاق هوحنو ىور)'

 ! مالسلا هياع وه دخت مهو رحفلا ةالص تقو مهكردأف ظاكع قوس ىلا هباكتا نه

 | نا ءرقلا:اوعمس. املف ةالصصلاق مهو: نحلا نما رف غل مهلع رف رحفلا ةالصص هباحصاب ىلصي |

 هذه ةفرعم دنسا امل مهَأر ولذا ذئيح نملارب مل مالسلا هيلع هلا ىلع لبلد هبفو هل اوعمتسا

 ,مهروضحب رعي مل اذدكو ىحولا ىلا هنامثا دنتسيال ةدهاشملاب فرعام ناف ىحولا ىلا ةعقاولا

 | هللا هريخاف اهوعمسف هنءا رق تاقوا ضعبىف مهزوضح قفتا اماو مولع ارش ملو مهعامابو |

 | ةروصىف قاقر ماس>ا نحلاو هديعلالو فاقدحالا ةروطسو ليصفتلا نم هيفام ىضمدقو كلدب |

 | مم وملكيالو مهأ نورهظيال“ مهراصنانع ةيف> سنالاك ةلقاع سنالاو كاملا ةروص فلاخت |

 ىلع لديو ةينا وهل'وا ةيرانلا. مهماع بلغي سانلا رئاس نوسو_-سون لب ةزدعميءاصالا

 | كللاكىئاق ءاملا هيف غيامو ريطلاكث ا وهف ءاوهلا هيف باغِلامو نلكىرانف راثلا هيف ساغياف

 : وس يسمو كابالا كانآو حاول حملا تا اكو

 هس ع حج

 سو ةيعيسدلا نايا ظاع ىفال : ةيوق ةديضرا ا ا 3١ 0 لاي

 ْ اهقاعت مزامل اهتدادعتساو ةطالسااا سوفنلا تايه ىلعالو يك ةلفو افك

 ملاءلاب لت اهتفاطلو ةدرجملا سوفنلا ءافص ىفالو ةيضرالا اهيلع فلاغلا ةند كلا ما رخلاب

 | 'ماع تاع ةقيطل 4 مهنع مار جاب ةقلعتم ةيواهسلا مارجالا ضعس قلعتنوا دزرغو ىولعأا

 | ةقلعملا روصلا ءامكلا ضعب اهامس اهلاوحا فالتخا ىلع ةيباخدلاوا ةيرالاوا ةين ا وهلا

 ءوامذلا امدلا توكملاىل ا [ طلال 95 تناكلا املو 4 تنال انمواع 1 0 مولعاها 00

 0 هك



 حو“ ةروس «©# ادب #©ج

 تومب نم ناببصلا نه 5و باذع ريغب مهكلهأف مهنءارب هلا ملع لاقف كلذ نع لتس
 بالصأ سنباو مهتاسن ماحرا هللا مقعا لبقو كالهلا بابسا راسو قرحلاو قرغلاب

 اوقرغ نيح نونجتالو ىبص مهعم نكي ملف ةنس نيعب_سوا نيعبرأب نافوطلا لبق مهمابا
 لافطالانم بيذكتلا دجوب ملو مهانقرمغا لسرلا اوب ذك امل حون موقو لاق ىلاعت هللا نال
 سيلا ةيبونرلاىف رضي اذام مهم: بنذريغي لافطالا كلهأولو ةمحتملا ةلئسالاىفو نينالاو

 ضرالا ىف نمو هماو مم نب حبسملا كلهب نأ دارأ نا أيش هللا نم كلع نف لق لوش هللا

 مالسلا هيلع احوت نال تاهمالاو ءاب الا عم نايبصلا كاله يهاظلا ريقفلا لوش ٠ اعيمج

 رجافلا مكح ىف رفكيو رجفبس نمذا ارافك ارجافالا اودلي الو لاق ثيح مه مهقملأ

 ةلاصالاب هل مهضعب قاقحت سال كالهلاب امومع اتلطم رافكلا ىلع اعد كلذلف رفاكلاو
 ةلاححال جان روفغملا نال ةاجنلاب اصوصخو امومت تانمؤملاو نينءؤمال امدو ةبعبتلاب مهضعبو
 ىل لوب ةي ابرق ليللاب نا ءرقلا أرق اذا ناكدنا امهنع هللاىوضر سابع نبا نع ةهركع ئودو

 ةمركعاي لاف للا ىلرفغا بر ىا ةي آلا هذه ةلا تاذأر قفادغ ةيااالا هذه ىنركذ ةهركعاي

 برحسادقو ةرفغملابنينم ؤمللامدونب رفاكلا كالمامداحون نا لاقف هلا ركذفادغ هذهىنركذ |

 تانهؤملاو نينم ؤملل هللارفميف نينمؤملا ىف ءؤاعد حسا كلذكو اوكلهاف ن رفاكلا ىلع هؤاعد

 ءاودم ءايسمأ د نينمؤملا ةاجن لاق هلا مهنع هللا ىضر ةباحصلا ضعب نعدرو ٠ هئاعدب

 ةيمحنلا تالياتلاىهو نيثذملا ىنعي مالسلا هيلع دمحم ةءافشرو قحسا ءاعدبو حوت

 || حورلانم انمؤم تب لخد نملو ىلكلا سفنلاو ىلكلا لمعلا نم ىدلا ولو ىلرفغا بر

 حورلا رون تحن ةلخادلا سوفنلا نم تائمؤملاو ةيناخورلا ىوةلا نم ننمؤمللو بلقلاو

 اله رابثالا ملاظاا ىوهلاو ةرفاكلا سفنلا نيملاظلا دزتالو زاعالارون ببب بالقلاو أ

 مهلع ءامدال مهل ءاعد نوكي ليوأتلا اذه ىلعو بلقلاو ح ورلا ىف ءانفلاب ةاكلاب |

 نيذدللا وسو ىحوراود ح وتلا ىف ءانفلاب كروب ىنرتسا ىا ىلرفغا بر ىناثاَعلا لاقو ىهنا

 الوا لعل دحوتلاب انموم _سدقلا_ةزضح ىف ىعاقمىا ىلا كختدإ قلو تقلقي ءاؤيأ ع

 نيذلا نيملاظلا دزتالو ديحوتلا ىف ءانفلا ماقم ىلا مهغلبف مهسوفنو اونما نيذلا حاور

 ىلويهلا رحبىف قرغلاب اك الهارابتالا رولا ملع نع موشن ةملظب با>تحالاب مهظحاوصقت
 ىفخال مك مهلع ءاءد نوكيف ىهتنا باجتحالا ةدشو

 يك ند لاوش نم نيرشعل اوعبارلا ءاميرالا مون حوتفلا هدب نم ن هءل حو ةروس تع

 "كارا ةئامو ةرمشع تس
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 لها ضب لاقو ) كاده ىلوتي هللاو كلذؤ كبش دتقاف كلذ ماعاف نالغ كيلغ 7

 مالسلا هيلع ىنطص.و درك اعد ناشي كالهب ديجترب دوخ موق زا نوج حون' ( ةفرعلا
 هنا ماعاو * نوماعيال مهناف ىوق دعا مهللا تفك تقفشب دجمرب دوخ موق زا نوج

 اًماطم راحفلاو رافكلا ىلع زوجمو هتماخ ماعنال نال نيعم رفاك ىلع ىعدب نا زومال

 نيرفاكلا ىلع ءاعدلاف لدالاوه اذهو نينمؤملا ىلع بز# ن٠ ىلع مالدلا هلع اعد دقو

 كلدوتا اءموند 4 وىدلا ولو © ىلوالا كرن٠ هنمرددام هو ىبونذ 5 قردعااو و

 حتفو ةمومضملا ةددشملا ءاتلاو ميا مغبوهوا جرح دنك لعافلا نزو ىلع خاشوتم نب

 نينه ؤماناك شوت١ا تنباخمس هماو مملاىف حيتفلا مهضعل ىورو ماللا نوكسو ةمحعملا نيشلا
 خحراوتلا قارشاىفو مدا نيبو هنيبام بأ حونل رفكي مل امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 همس تن خل شوته نبا نسومال تنبأ لحيه رارشالا فثكىو' ْلّيلاك تن سوق هنا

 مالسلا امهملع ءاوحو مدا هيدلاوب دارملا لبقو مالسلا هيلع سيردا ةلم ىلعزيمملم اناكو

 ليقو هجو َنمهللاتيب ناكناوهللا لها تيب هناف ىدح -.ليقوىلزنمىا 4 ىتبب لخد ناو

 # انمْؤم هه اهريغو دربلاو رخلا نع سوفنلا ظفحو جن وحلا زرحىف تييلاك اهناف ىتنيفس
 مزجي مل نكلو ناعنك هنباو ةلعاو هنأرعا تجرخ ديقلا اذهمو امو لخادلا نوك لاح
 ىف « تانمؤملاو نينم ؤمللو 9 كالهانم سيل هنا هل لقام دعبالا هور ماللا هيلع

 الوا صخ ٠ دنا ههوحرم تما نبا دامدنا هتفكو ٠ ةماقلا مون ىلا مدا ندل نءوا

 0 تانمؤملاو نينمْؤملا مع مث هئاعدب قحاو ىلوا مهمال اسدو ايس هب لصتن نم

 اذاف قيدصوا خاوا بانم هقحات ةوعد رظتنط ثوغتملا قيرغلاك الا ربتلاىف تبملااه )

 لها ءاعدنم روبقلا لها ىلع لخديل هللا ناو اهفامو اينذلا نم هيلا بحأ تناك هتقمل
 نيملاظلا دزتالو © مهاراففت-الا تاومالا ىلا ءامحالا ةيده ناو لابجلا لثما 2 0

 لاق بهذلا قودربتلاو ٠ تحسب قاله ركم ةء_راقلابو ارسكو اك اله ىا و ارابن

 ىناثلا ىفو مكس والغش أ ذو هلوق دعب عقو هلال الال_ذالا نيملاظلا دزتالو رارالاؤ

 لك اشامو ءاضتقا ام ناكم لكىف رك ذف للا ضرالا ىنعرذتال هلوقدعب عقو هنالا رابتالا
 .هنام ز ىف ندوح- وم اوناك نيذلا ىئللاظلاو نب رفاكلاب او 2 لا هيلع هنا صهاظل و كا

 مهدعف هؤاعد بيحتساف هللا مهكلهم نا هلوئسف برغملاو قرسشملا نعبام ضرالا ىف نينكمتم |

 نافوطلا عقوف برعلا ةرزج دارا هنا ند نيمحنملا صضعء! نع لشامو قرغلاب نافوطلا

 ناسا لوقو ءاملعلا ريسفتو مالكلا ىهاظلا فلاخم قاف الا نم ريغ نود مهلع
 اهقراشمو اه راغم كاف طالا مرتع رششاو اولسانو اودلاوب ناقوطلادعب سانلا نم 5 أ اوتلا

 حصنلا هعقا مو هلع اج او ءملظ رهظ اذا ملاظلا ن١ ىلع مالكلاا لدا .ةسلا ا

 ا نكل اضرا ممايجك مهم قرغ ىلق ءراصناو هباوعا ىلعو هيلع ىعدب نا نيل

 ميباعزعا اواكنيذلا مهلافطا كالها ةءارامهمتاهماومهئايا تاذعديدشتا لبمهل باقعلا هجو

 هلا 81 و قد رداص* نوردضاو ادحاو اكلم نوكلاع ماللتاا هلع لاق مهنه أ نم

 .( لثس )



 حول ةروس << ١6 ثح

 تاراما ءوهظ دعب رخاو الاىف نوكي اما ءطدلا اذه لثم نا ىهاظلا تلق مولعم ربغ

 ءرملا لصاباطاذا ) لبق كانه نءو بلغالا ىفكلذو ةيطلا الا ةبحلا ديال مضعب لاقلاكلا

 هيبأ ف اصوانءملعتساءاربك اذاادلولا ناهمجوتىف مهضعب لاق هيسأرسدلولاءوحتو(هعوزف تباط
 ءانعم ريقفلا لوش ٠ رشإا وزيخلا ىفهعابط نه قرسفالجر ءرملابحيصيدق ليهءابط نه قرمسيو ا

 مدآ ني ليباق ىف ناك كنبالاىفانطاب ب“ الاف سهاظل ا لامللا ن وكب دقف لالحجلاو لامللا ند ىا هيفامديف
 موب ىلارمالا اذيكهو مدا نب لِساه ىف سكمل انىمالا ناكو لالا نم هسأىف نطبام هيف رهظ ثيح

 قلخلا باط دنع ةمايقلا موب حون راذتعا رايكلا ضعب لافو ةفلاللاو: ةقفاوملاىف ةمايقلا

 سال ارافك ارجافالا اودليالو هلوق نم اهف املوه اما وموق ىلع هتوعدب هنع ةعافشلا

| 

 مرج ثيح تارامالاب ناك حوت ءاعد نا ىلا زاشا ىهتنا ءءد هوك ثيح نه مهلع هاد

 لاق اك راذتعا امل ىجولاب ناكولو روجفلار, رفكلاالا مهنم رهظي ملف ةنس فلأن. ابرق
 مهرهقو هموق ريمدتل هيراهدو بضغلا هلع ىلوتساو رحضو ههوق ةوعد نه لم ىناشاقلا

 ىتلا ةفطنلا ناف هلثمالا دليال رفكلا هيلع ٍباَغ ىذلا بوححلا نا لاخلا ىهاظب مكحو

 | تبل ىذلا ر ديلا اهلثمالا لقتال ةملظملا|اهتثيهم, ىبرتتوب ةبوجحلا ةشينحلا مل ستلا:اهن أنين

 | ناك امي رف نطاباا ىلع ةلاغاا هلاخ ىا ةشايم 20 نع لفعو هخبسو هفاص نمالا

 | ىلوتسا دقو ىرطفلا دادعتسالا بسحم ىلسالا قن ةرطفلا ىفاد دادعتسالا ىقاب رفاكلا

 | هطاب ملس دقو اىهاظ مهنيدي نادف مهن أكن نيذلا هموقو هلابا نيدو ةداعلا ءيهاظ. ىلع

 | كلت نم دلون مرج الف ماللا هيلع ميهارا ىنأ ةدالوك ةيرونلا لاح ىلع نءؤملا دلبف
 | نامتك هبا ةدام لاقامع ةلاللا كلتىف هتيححو هنطاب ىلع تبلغ ىتلا ةيئاملظلا ةيبضغلا ةّمهلا

 | نسيولا ىلع كانةلزبلا فادح ونا يوب رك رفاخإ جلع مل ديو رن كفل نين ذا ةماقع هلك
 | هنع هللا ىضر ركبايأو حوت ةدسشلا ىف هنع هللا ىضر هند مالسلا هيلع ىنلا نا::تبنام
 | .ذهىف نيلراءال ةمحر الا كانلسرا امو ىلاعت هلوق ىف نيفراعلا ضءب لاق مهارباب نءالا ىف

 | ءاعدلا كلذ ببس نا عم اربش موق ىلع وعدي ثكم نيح تلزت اهناف فيطل باتع ةيآلا
 | كتلسرا ام ىلا باتعلا ىنعمو ةعاطلا نم هقحتسنامو ىلاعت هللا بانج ىلع ةريغلاوه امعا

 | لو هن اك مهلع توعد نبذلا ءالؤه لثم محرتل ىا ةمحر كنثعب ماو اناعلالو ايابس

 كءاعد تيجا امر مهل ىتوعد اذا كلاف اريخ ناكل مهل ءاعدلا مهلع كاعد لدب ناكول

 | تيجحاو مهلعت وعدو مهتعل ا اذاو ىل ممعاطىف امرفو كنبع رورس ىرتف عاطل مهقفوف

 ضرالاىف مهداسف ةرثكو مهنايفط ةدايزبالا مهذخا نا ىدرك نه نكي مل مهف كءاهد
 هب مهانذخا ىذلا نايغطاا ىف ةدايزلاب ممتعا كي اكف مماع كئامدب ناكاعا كنذ لكو

 لوّسراص مث ىدأت ندحأت ىتدا هللا نا لاقف هر هب هدا امل ماللا هلع هللا لوسر هبنتف
 ىلاعت هلوش حابصلا' ىلا ةلماك هلل ماقو نوماعيال مناف ىوقل رفغا مهللا كلذ دعب

 | اذه نيأف املع ديزبال مكحلا زيزملا تنأ كلاف مهلرفغت ناو كدابع مهناف مهذعت نا

 | نال كيلع مهللا شيرق ديدانسص ىلعو ةيصعو ناوك ذو لعر ىلع كلذ لبق ةلاعد نه



 تارامالابام اناطونق مما دتهانم طنق امد © حون لاقو وه هباساو ٍباذعلا نم' ىصاغال

 هرتتال #*« ضرالا ىلع رذنال 8 نع راكدرورب ىا « بر ف ىلاءتهللا زابخابو ةبلاغلا

 46 ارايد 8 هلوق نم ةمدقتم لاح كدنعنم ءاجاعو كب # نرفاكلا نع 8 ضرالا ىلع

 اهريظن ىلع فطع ةلمجاو لاصتتسالاب مهكلهأف ىا ”يجيو بهذيف ضرالاىف رودي ادحا
 لوانمناذبالل ماللاهيلع هئاعد نيب طسو ضارتعا للا ممائيطخ امن ىلاعت هلوقو: قباسلا

 ون اهددع قبلا مهائيطخ لجالالا موصل ل قارحالاو قانعالان م مهاصاام نابرمالا

 ْ ةّمرط ىلع قارحالاو قارغالا سفنل ةياكح اها امل اهلجال كالهالل مهقا ديةساىلا راشاو

 ا هناعد ةياكح نع رخ الالاو لاوقالاو لاو>حالا نم منيو مالسلاهيلع هنن ىرحجام ةياكح

 ١ دحاىا مويقو مايقكر وبدوأ رإد رادلابام لاه ماعلا قنلاىف ةلمعتسملا ءامسالانم رايدو اذه |

 ا ىنعف ديس لصاب لمفامه لمف دقو راوند هلصا رادلا نم وا رودلان ف لاعيف وهو نك اسو
 ١ رادلا لزني نمي دا ىنامثلا ىلعو "ىو بهذبف ضزالاف رودي دحا لوالا ىلع زايد
 ايو ىلع قس مل نا رودلا نم ناكوا لقو نا رودلا نم هنوك مهضءب ركنأو اهتكسيو

 نه.راد نك انس :لك كلها ىنمملا-اماو كلذ :لغ ىنعملا :نساؤ ناطبنشالو ىج ضزالا

 ىلع رودي نم لك دارملا ناف لبس هءاوج ريقفلا لوش ٠ مهم ىلا لك ىأ رافكلا
 سيلونياقثلا ىلا اناوعبم موت ا ملذا اهنم ناطنشلاو نحلا سملو ةوعدلا ةمانه ضرالا

 اهوخمو هباحصاو مال_لاهيلع لوسرلل ةيلستو حوت ةباجا ةوعدب !راعشا هللا ءالكنم انه ىلا

 هن. تطل ةاملفأ اهلا ,ةلؤو عيل رول ن امر لسالا نالوا ينل اللا والا مذاق كلام

 ١ اضءيواالك املع مهرذب نا كنا 0 ءاياملقل ه>والذا ةددشملا ة>حصلا واولاب اراود ناك

 سفنلابضع ةيلغلال نيدلاىف ةريغلا نم ناكهنأب راهظاو مهدع هئاعد هجول ناس مهكلهتالو
 نأب راعشا هيفو نينمؤملا كدابع مهضعي لاق قحلا قيرط نع 6 كدابع اولضي هه اهاوهل
 ىلاعتهل وةنك كلمبس نع كدايعاو صيدا رملالي رظنه.ؤو ىهن'ناعالا لهادابع مهل لاَ نال لهالا

 رذحا هل لوقيف حوت ىلإ هنناب قلطني مهنه لجرلا ناك هنا هلع لذ هللا لبن نع اودصو
 انوا ريبكلا اتيومللف ةيضصآللا هذه !لثع :ىقاضواو :هيترذخا'ىا ناؤ:تاذك هاف اذه
 اعساو اقش ”ىشلا قش رحل # ارجافالا © دشازتو # افا # كلذ ىلع ريغصلا

 رنس قش رود>فلاو رولا هيدسامو رهلا دل مسا سلك انوع ماكل !نادنالا رجفكا

 روفتكلف ني غاب ارافكلا بغارلا لاق نارفكلاو رفكلاىف اغلا ه6 ارافك ف ةنايدلا

 هجو نع مهعافترا هجولف رفكيو رحفيدس نه الا ىنمالاو ةمعتلا نارفكىف غلابملا وهو
 راذتعا هنأ اكو لوالا زاحم نم وهف عولبلادعب هناا نوريصي اع مهةص وو كل 00 قطار

 نمؤي نم مهفالخا نم نوكي نا لامحا مم لاصئتسالاب ءاعدلا نا نم هيلع. در ىسع ام

 ( ريع )



 ٠ دئنحو اولا مهل دخاف ىاوبتب ل عيمع

 حونةدو- ه2 ١١ 58ج

 دالهلاو مايضلاوه لالضلاب دارملاو 1100

 أ ثعب اهاهنا هجوتال ىتح مهنيدرما ىفال مهايند حلاصم هجيورتو مهركم ةيشكىف لالغلاو

 ءاعألا اذه ناو مهلالض ديزي نأ ىف هللاوعدب نأ هب قبلي فيكف لالضلا نع مهفرصبل

 امدعب اها باجي نأ قكعي اكن ءاساالا ق> ىف زوال كلذو محجر فكي ىذرلا نمضتن

 ناسحتساب نورقملا ىضرلاوه روذحلاناو نمآ دق نمالا كموق نم نمؤبال هنا هيلا ىجوا
 ريرشلا توم بحا نف ممولق ىلع ددشاو هلو مالسلاهيلع ىموم ءاعد هريظنو رفكلا

 دزبالو لاَع نأىلا ىنعملا لوؤيف رفكي سيل اذهف هنم هللا مقتنب تح رفكلا ىلع عبطلاب
 ديرأىلا هلوقو اما اودادزيل مهل ىلماعا ىلاعتهلوقك اباقع اودادزيل انَغو لالضالا نيملاظلا
 حاول يجب اوال طعب لانالا حوناعد اولاق راثلا باكا نع ن وكس كملي يما وقنأ

 حو موق تاءطخ لجانمىا مهتائيطخ ام مه اع اعد مهناعا نع سبا املف نورق

 ليعطيك رانلر ووو اياز ايل يقتل راو ىصاعملاو م باوصال ةفلاخلا مهلامعاو

 لجا نمالا نكيمل نافوطلاب مهقاغانا ىلعلدب هناف ممائيطخام هلوق ميدقت نه دافتسملا

 كلذوحتو هاياةكلفلا عاضوالا ءاضتقال ناك كلذنا نم نيمحتملا لوقل انذكت مهائيطخ

 ىمحو دك و ئلازيغ .ةدئاف ةماهم الاام:ةدايزلو ةيالا هذه حعررصل افلاخم هن وكل هرفاكو اكئاذ

 مهتائيطخ لعجو كتي اتناول ومو ةميظعلا ممائيطخ لجا نمىا مه ائيطخ مخفت

 ماقم ماقملا نال ةركلا ظفلب مهااطخو رمحوبا 0000 عمجج ت تائطخلاو اهنم الدب

 قوفام ىلع قاطيالةمالسلا عمج هنوكل تائيلاو ةئسفلأ اورفك مهنال ممائيطخ ريثكت
 قلطمل رب كل | ودملكلا عمج نم دحاو لكذا ىذرلا مالك ند صهاظلاو ةئسرقلابالا ةرشعلا

 اولدتساوب امني ناكرتشم امهنا ليقاذلو امهل ناحلصبف#ةرثكلاو ةلقلا ىلارظن يعن عملا

 رجز هيفو رخآ ببسبال نافوطلاب ارندلاىف ه6 اوقرعا »© هللا تالك تدفنام ىلاعتهلوش هيلع

 ىلاعت هءالوا اهليومو اهميظعتل اما رانلا ريكشت ه6 اراناولخدأف 8 اقلطم اياطخلا بكترل
 قارسغالا بيقع وهف ربقلا باذعاما دارملاو رانلانم اعون ممائطخ بسح ىلع مهلدعا

 روبقملا بيصيام هباصا ريطلاوا عابسلا هتلك اوا رانوا ءامىف تامنه ناف ءاملاىف اوناكناو

 ىا بناجنم نوقرحيو نادبالاب ىا بناج نم نوقرغي اوناك مما كاحضلا نع باذعلا نه
 سعاشلا لاقاك رانلاو ءاملا نيب ا وءمحف حاورالاب

 * راوطا تاذ نوف تاثداللاو * قرتفمو اروط عمتج قلخلا

 2 ”ناتلاو ءانملا نيب عمج هللاف تعءمتجا اذادادض“ ال نيحعتال 0

 لاصقتاو ةلاحمال هققحمو هبارتقال مهقارغال بقعتملا ةلزنم هليزتتل بيقعتلاو هج باذعوا

 ىعوران فصناما راثلا نا ىلع هتءابق تماق دقف تام ن٠ هلوق هيلع لداك هنامزب هناهز

 ميجا ىلع سقو ريشحلا دعب اعيمح ماسجالاو حاورالل ىههو ران مامت اماو خزربلا ف حاورالل

 راشنالإ نم ادحاو هسفنل من١ دح اد ىا # اراصنا هللان ود ند مهل اودخم لف 00 معنلا

 امأبد هللان ود نه ةهلآ مهذا دما ضار - هيفو ماةدنالاو رهقلاب مهذخا نم ىلع مهرصند
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 6 روصلا كلت نيمللا ناطيسشلا بارخاباما كلذو ةلهالا عرضلابو ةح ترام نان

 لاَقو نا نم عببان ةيعكل ف 9 والا بصق ند لواء'وهو ١ ىلن ورمعا ناك هءابوا قس

 بهذفإادو هو سيرداوح ون نمزفف دعت تناك ىلا ةهل لاب يده تاو ةادَحملا 50

 ىلط نيو رمع شاعو برعلاىف مانصالا ةداع ترمثطاف امتدانع ىلا اعدو ةنكم ىلا: اهب ىف 1

 ةيالوىف هدلوووه .ثكمو لتاقم ىلا هدلو دلو دلوو هدلو نم ىأروةئس نيعبراو ةئاكالث
 تيب. .تييلا ناكف ىرخا ةئامسحاهيف اوكف شيرقىلا ةيالولا تلقتنا من ةاس ةئامسمح تببلا

 نمر نازإ اوأاإ ملف مهما كلذب اوصاو ”ىث لكنع هللا اوهزن مهئاف نيمدقالا ءاملعلا نم

 اهومظعو يهاوهلاو ىلحاو جابيدلا اهوكو مانصالا :مهل اوعضو 0 مهتماع

 كلت مهل ترس نبأ نه ىردأالو 0 لاق همالك اًده ىلاعت 0 م لذابالا زوال كلذ
 ناطيشلا ماحوت دعب مانمالا مهتدابعف ًادبملااوناكمهمنامهتعرك ذدقف دنهلا لبق نمأ ةعدقلاءامسالا

 ءامسالا هذهنأ دل نب قت ىور ةلمكتلا فو حون لبق ىلوالا ةيلهاجلاهيلع تناكام مهمهلأ

 ءايماىهو مهربك ناك ثوغي نأو هبلصنم مالسلاهيلع مدا ءاننا اوناكةروسل ىف ةروك ذملا
 روص ىلع اهنا اومعز ىتلا مهمانصا امم اومسف دنهلا لهاا ءاممالا كلت تدقو مث ةيناي مس

 برعءلا ضراىلا اهاخدا مث اه اونتتفاف اهفوج نم مهملكت نا تناكو ةعسلا ىراردلا

 ال دوا اك كما كرام 1مل اجلا اكوا الهدف ا وقول واتس وش نمازلا ناايرق# اولطد نارام
 سرف ةروص ىلع قوعليو هربا رولس#( ل مر قوعبأز ذأ اون ىلع عاوسو لجر ةرود

 ةمجتلا تاليوأالا ىفو هءاتشو ”ىشلا رسب هنال مظع رئاط وهو رسن ةروص ىلع رسنو
 رودملا ىوهلا عاوسو ةاابلا ةرودب ةراؤطلا رهف ىه ىلا معو ةيدوع 0

 سرفغلاةروصب ةلكشملا ةووشلاق وعلزو اننألا| 1 ةلكشملا ةعيبطلا ث وعلو لحرلا ةروصل

 املع 0 اء مفكع ىلا مكتتا دوبعمىا ىناشاقلا لاقو ددلا ةروصب روصملا هرعدلا لو

 قوعلو لهالا ثوغلو سكفلا عاوسو هومّشيح او كا رف 1 ىذلا ندنلا 519 قرم

 اريثك اقاخىا # اريثك وي ةيلاح ةلماو ءاسؤرلا ىا 6 اولضأدقو نيكل رشنوتاملا
 مهدعل ءالقعاا عمح مهعمج سانلا نع اد كاووشا لن ااا اق هلوقك م انمالا الضاَؤا

 لصد مظع لظال كلانافكارتشالاب « اليطل ادرك ف ءالقملا افاضوأ مهفصوو ةّييل

 « دانعو قولا سدا عجن 0 اذه 3 ارز ل هعضوم ربع ىف هكدا ا ماظلا

 معابر ىلا هلو ىلع فطع ةلججا 6 الالضالا © هيداعو دمصلا درفلا قلاخلا عضوم
 ندا ةءاكملا نمو اولاق الالضالا نيملاظلا دز الو لاقو ع مها كر لاق 027 وضع

 َن - نم نيلونلا نبذه نم دحاو لك لاق حونف حون' مالك نمال هللامالك نءوا قكحملا '
 ص هلوق ىكحو لاق ظفلب هريدصت هلوق دحا هللا ىحف رخ الا ىلع اهدحا فطعي '
 ا رابخالا ىلع ءاشنالا ايس مز دوو طفل نع ةئاثلا و اان لوألا هلوق 0 هفطعل |

 ' ةيزتتلا ةوق نموه اما مانصالا عضو لسصأ نا ىنارعشلا مامالا ركل زل ةتلا ةاسفلأ ءادطقإلا

 | نا ءاماعلا كلوا نع باغو عيون نع باغ ىذلا قحلا اع اورك ذتيل هربغو دوحسلاب
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 هيلا تداام بنج ىف اهم هعافتنال ةربعالذا

 لاميإي دش ربع ا لابو دوس ةدغيش ارك لفاتوت
 رامتعاب كارلا ابك ربكب قبلي رابكلا ركملا نال ن١ ةلص ىلع فطع # اوركمو »

 لعن نقره وزاري[ قناع ةغللإ ف [اوككملا ارآ رخال م ةلدللا ركملاو اهانعم

 لوالاو فيقختااب ”ىرقو ةياغلاىف اريبك ىا « اراك اركم © ريبدتلا ءافخا ىلاعت هللا

 مظعا ديحوتلا ناك امل خيسشلا لاق حون ةيذا الع مهل مهشيرحنو نبدلا نع سانلا متم ىف
 | اراك اركم هنوكب هللا هفصوادلف' رئاكلا مظعا كريشلاب سم”الاو هنم عملا ناك بتارملا

 | امتدابع اوكرتتال ىا  مكتهلا نرذنال 8 ةلفلاو عايشالل ءاسؤرلا ىا ه# اولاقو |

 | اولقو ىنمم لوَش اوعبلا ىلع اوركم فطع نءو حوت بر ةدابع ىلا قالطالا ىلع

 / «ارسنو قوعيو ثوغيالو اعاوسالوادو نرذتالو» عما وه سيل لئاقلاف ضعبل مهضعب لاقو |
 | درف درف لك ىلا دصقلا نا ملعو هتباهن ديك أتلا غلبذا ىنلا فرح نع نبربخالا درج

 | وهف اصو_صصخ ءالؤه ةدابع نرذيالو ىنعملاو عوضمج وه ثيح نم عودمجملا ىلا ال

 تناكامنال قيسس اهف اهجاردنا عم رك ذلاب اصوصخ ماعلا ىلع صاخلا فطع نه

 برعلا ىلا مهنع اهنايعأب مانصالا ءذه تلقتنا دقو مهدنعام مظعأو مهمانصأ ريكا:
 بغارلا لاق دو دعب برعلا تمس كاذلو ةهود لاد مضي لدنإلا ةمودب بلكلدو ناكف

 ةدو٠ ىلاعت ىرايلا نيبو هني نا مهداقتعالوا هل ممدول اما كلذب ىمس مند دولا
 سلجك جحذل ثوغيو نءلاي ةلببق ملا نوكسب نادمهل عاوس ناكو كلذ نع ىلاعت

 دارا :لوعيو ثوغي دبع: ىمست نرغلا تناك هنمو مي> نخاف ةمحمعملا لاذلاب

 ملك نوك وأ مالا دكت راي نول لي اال ع وابا ونال( ناار كو شرحا

 اوذخاف مهلا اهؤامسا تلقتلا ليقو نههلا ءاعاص ىبرع ماضوم مهرد نزوب

 ايناللا!تيرخ دقو فكري هاتان إلا نزعل قايعار اهاظز كايا كج اجو دق جايلزبلا

 امفد نافوطلا نا هاوجو اهفذل ثعب هنال ةئيفلا ىف ح و اهم_ضيملو نافوطلا نامز ىف

 مدا نا ىورام هريظن برعلا كرشمل ئيعالا اهجرخا ىتح ةنوفدم لزت ماف ةدج لحاسوف

 مث انوفدم ىتب قرغلا ضرالا باعأ املف هخبطو نيطىف ةفلتخلا تاغللا بتك مالسلا هلع

 ءامما ىع ليقو ىبرعلا ناَتكلا مالنل'ه يلع ليعمسلا ٍتاضف هويتكتف'اباتكا موق لكدجو '

 ا مهاايتحا رابكلا مهر كم ىنعمو ليوطو لاوطو لاوط وح كلا وم غلبأ وهو هنو غلبا

 )أ انزح موماع نانلا نزدف ونام مدا دالوا نه ليقو حونو مدا 0 اوك نيحطاص لاحر

 | سمابا ىار اماؤ لباب ضراب كلذو !موقراش نوداكإال مهروبق لوح اوعمتجاو ادددش
 ٠ مترظن اذا مهررض مكلروصأ نأ 1 مهللاقو نانا ةروصىف مهيلا ءاج كلذ مهللف |

 ساحنو صاصرو رهص نه مرود 500 اولاو مه مككربتو مسنأتساو مه وع رك ذاهللا ْ

 ءانسالا» انساوءانسالا وءاب لأ تص رشاو نهر لام داقتال من مهتامسأب روصلا كلت ىمسو ر #وبش>و ا

 مه زعل ٌتنددَوح نإ لاق ْ
 )ا
 | ن لم اله٠نامزىف اهودعق رولا هذه نود.ءي اوناك مكلق نس
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  ءورسفام ىلع اهبلع باقتلاف وهامتاو ىتفملا ىدعس لاق ةطوسب» ىم لب ةيرك تسيل ضرالا
 متاهترثاد مظعلاه وحنو سرغلاو ث راف اننال ضرالا ةيرك ناءارارم ىمدقو ىهتنا
 لوخدلاوهو كولسلا نم 4 اوك وتل ب هماعللا ةضِسو ةماجخلا ة هضم ناب قر ,هلا رهظي

 وهو جفو ليبس ع.مح ةعساو اقرط ىا © اجاجفاليس اهنم  لاغدالا وهو كلسلانمال
 نيلبحلا نيب ا وح لبقو البسل ةفص لعحف عساولا ىنءمل انهد رحف عساولا قبرطلا
 ةقلعتم نهو عساو لا قيرطلاىف لمعتسيو نالمج 00 قيرط جفلا 3 لاق

 5 اوؤ رصتف اليس ضرالا نه نيذذتم | اوكيلتيل ىا ذاكالا ىنعم نه هيف امل اهلبق اع

 مث اهل ةفص ناكل رخأتولو ضرالا نم ةئثاك ىا البس نم لاح وه رمضعوا اباهذو ايم
 الادنع ىراب هيبه يكب لاح ءريغ ىفانيال روكذملا كولسلل اطاسب اهلعج
 ةكرهلاب ىاحوراماو دصقملا ىلا. ةلصوملا ةيذيالا ةكرحلاب ىنامسج اما كولسلا مث اهوحمو
 ةراحتلاو جحلاو ىلعلا بلطك ةلددج دي اوف امهنم لكلو دوصقملا ىلا ةلصوملا ةفيكلا
 ضرا مل لعج هللاو ىلاشاقلا لاقو اهو<و سنالاو ةفرعملاو ةبحلا لصحتك و اهريغو
 لس اهتهج نموا ةعساو اقورخ ىا اجاحف ساوحلا ليسن اهنع ١ وكلستل اطاسب .ندبلا
 ءامسلا قرط نع قولس هنع هللاوضر نينمؤملا ريما لاق اك ديجوتلا ىلا حورلا ءانم
 لاوحالاو تاماقملا نه لامكلا ىلا ةلضوملا قرطلا دارأ ضرالا قرط ن م اهب ملعأ ىتاف
 ندلاب مالسلا هيلع ىنلا جارعم ناك اذهلو كلذ لاثماو ىضرلاو لكوتلاوو ةداعلاو دهزلاك

 لوالا لاقنم لذب وهف ه.رل هاجانم ةياكحم دهعلا لوطل ةياكلا ظفل ديعأ هي حوت لاق |
 ه# ىوصع مهنا # نع راكددورب ىا # بر# ىلاعت هلامج انم لاق ىا فطعلا كرت اذلو |

 ريك ذتلاو ةظعلاب نمحداشراىف تغلابام عم هب مم سما ايف ىتفلاخو دايم لع لهاا
 نيذلا ممتاعؤر عاينا ىلع اورمتسا ىا © اراسخالا هدلوو هلام هدزب مل نم اوعساو و
 مهراسخ ةدايزل امس دلال الاو لاومالا كلت تراصو مهدالوا م6 سغو مهلاوما حيعرطلا
 مهتهاجول مهوعرلا اما مهنأب راعشا كلذ مهفصوفو راسخلا مهل ةوس اوراصف ةرخ ”الاىف
 تلاق 5 عارتالل ةححصم ةهبش نم موف اودهاش امل دالو الاو لاوهالا بيسي مهل ةلصاخلا
 اديحصم ابس ىنغلا اولعجف مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع ن٠ ءرقلا اذه لزت 0
 0 كالهلل ابس نوكيام اريثك دلولاو لاملا دايدزا نا ىلع مالكلا لدو عارتالل
 نم موهفملا خيشلا نبالاق اناث نيقيلا نع لالضالاوالوا نيدلاىف لالضلا ثرويو
 9 مهراسخ دايدزا وه اىااهدايدزا ناو راجخلا نيع مهدالواو مهلاوما نا هب الا
 ايكهلشلااب ةيدب“ الا ةداعسلا ىلا ةيدؤملا عفانملا ةلمح نع اناك ناو امهناف كلذك ةققحلا ىف
 وح نارفكو رارتعالاو رطالا ىلا ايدا اذا امهما الا ريحا هوجو ىلا امههفرصو امهماع

 راتشحلا ضخم امهن "اك ا راص ةرخ الاف ديؤملا باذغلا ىلا :نيتليسو اراسصو امه متنا
 ةرخ هلا ةدايطيو حنخ اسدلاىف امهم عفا نق مدعلاك ةرخ ”الا فيقع .دلإ هند

 ضخ كالع هقح ىف ةمقللا كلت ناف كلهف ىولحخلا نه | ةموعسم ة ةمقل لإ لك. |. نم كراصو |

 ( الذا)
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 هيلع هللاىلص لوسر ترضحو ٠ ةلمخاىف وون وه اما ةباثملا هذهم رمقلا سيلو هراصبا ىلا

 قافنو رفك "كيران ىوروت اريثم اجارسو ىلاعت لاق اك هكهتفك عارج نا تهب مسبو

 ديلادرك لئاز نيمز ىور ةصرعزا ار

 | ناشخرواماكحاوتربزاتساتلم عمش هك ٠ هللا لوسر ناج غارجو مشج مشج لد غارج
 نايغط 'ىيرانزاىدوب ىصالخار سك اع . شع رش ىت> و رف' غا رج هنرك ارستملظ نيرد

 مهنال ىلا ةملظ ةلازا وه ىذلا هلا هحوب نسشلا نم سصانلا دنع قاىعا جارسلاو

 هبشتف جارسل اءوضك سمشلا نمدافتسم ىضسع رمقلارون نا لاق نأدررالف ىلايالا ىف هنولمعتسي
 ةرضح لاقو ىند“ الاب ىلع“ الا هدشت نم هلا اضياو ه سمشلا هيبشي نم ىلوا جارسلابرمقلا

 جازمما وه ءايضلا امدح نيعبرأ الا حرشىف هرس سدق ىونقةلا ندلا ردص خبشلا

 ىم-اذهلو ءايض امه جئانلا ىمسي تح س.شلاب جزمعامرمقلا تاذفف سبلو ةمظلاب رونلا

 ىملا ةكرابمللا ةرحشلا نم ادودمم هنوكل جارسلاب ةهشملا سمشلا نود ارون رمقلا قحلا

 45 اناين ضرالا نم مىشنأ هللاو 8. ثافصلاو ءامسالل ةعماجلا ةرضحلا اهماو تاهجلا اهنع

 اهم لكلا اثنا وا اهم مدآ بأ ءاشنا' ةظماوب ابيت ءاّقناءابنما كاأناوا انج ءانابتا ىا
 تاننالا ريعتسسا ضراالا نم دلوتملا تاينلا نم ةداوتملا فاطللا نم مهتلخ هنأ ثن.ح نه

 نئدح اونااك اناس اوناك اذا مهعال ضرالان م نوكتلاو ثودحلا ىلع لدأ هنوكل ءاشنالل

 دب اوزلا فذحم مكتبي ”ال دك. ردصمهنا ىلعاتاينا عضوماتاب عضوو تابنلا ثودح هلاحمال

 مهضعب لاقو اجارخا مكجرخمو هلوق هو ةيث الا ةيرقلا هياع لد ردصم مسا ىمسيو
 هاسشنو هادم نا كح نق تانجو رم قاكسنالا او فزت النو ناكها لاح انج
 ضرالان م جرام تادنلاو تادنلا ىلع دث از فنصو هل ناك ناو هوماومت هاو بارتلا نم

 لب هل قاسال امب فراعتلاف صتخا نكل مجنلاك نكي ملوأ رحشلاك قاس هل ناكءاوس
 اناين ضرالا نم مكتينأ هللاو ةفرعملا لها ضعب لاقو ناوبحلا هلكأي امب ةماعلا دنع صتخا

 ةطساوب ءاملاب ومن تالا لمج 5 ضرالانم مداسجا هيومن ىذلا 5 ءاذغ لعج ىا

 ' نفدلاب ضرالاف ىا © اهف كديعي مث ه هنم تقلخ امب اهومنو ةأشنلا هذه ءاذغف بارتلا
 كلذر هين بيرال اقتحم «اجارخاؤه رشملاوثعبلا دنع امم # مكح رخو مكتوم دنع

 مديعي عم اهايا ةعماخلا واولابرك ذلب مكجرخم مث لش ملو ءادعالا ةيساحمو ءايلوالا ةازاحل

 ققح اهضعب نوكي نأ زوال دحاو ”ىشكربقلا ىف ةداعالا عم جارخالا نا ىلا انمر

 قالخالا تاين مك رشب ضرا نم تدنأ هللاو ةمجنلا تاليوأتلا فو ضعب نود عوقولا

 هللابةيرمشبلا ماكحا ىلا عوجرلا قيرطب ءانفلادعب ءاقبلاب ضرالا كلتىفكديعي مث تافصلاو
 مكتر دال و مكبال للابملاعلا ف ف رصتلا ىلع مكباغيو ؟رهظيو ىا مكج رخو ىعيبطلا ليملاو ميطلاب ال

 ىا « مكل لعج وف كربتلاو نيقلاو ميظمتلل ليلجلا مسالا ررك © هللاو ف مكتءاطتساو '
 ةعستم ةطوسب» # اطاسب # اهريغو كلملا ةروسىف اناس قيس # ضرالا 9 مكعفانا

 نا ءرهاظ نايحوبأ لاق مكتوب ىف مكطسب ىلع مكباقت اهلع نوبلقتت شارفلاو طا_بلاك



 سما
 د0

 | انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث نيكم نا رقىف ةفطن هاتلعج مث نيط نم

 نؤرشعلاو عسان ءزجلا ١ <45 اله

 | هذهف نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف خا اقلخ هان أشنا مئاخل ماظعلا انوسكف اماظع ةغضملا

 ناسنالا لاحو اهلبقامم فرشأ ةران' لكض عب ىلع اهضعب بترتملا عبسلالاوحالاو تاراتلا ىه

 اهمدقت امم نسحا اهف

 ناوقك ديزراك هنوريسوت تماقنوحن ٠ نيمشكم زير اكن هءتبون تروص نو>

 هزل عوازم ادوار وكوفي !مىشؤول نزلا ديراكشب زا تب شيبون شقن رك

 قلخلا ف نيفلتخم ءافعضو ءايوقاو ازاصقو الاوط لبقو اخورشو انانشوان اددص مكقلخ ليقو
 ْ مهجرخأ نيح اراوطا مهقلخ لبقو مكتا ولأو مكتنسلا فالتخاو ىلاعت لاقاك قلخلاو

 هللا ل وسرب ىرسا يل مهقلخ مث سحلل مالسلاهيلعمهارب اهب نذانيح مهقلخ مث دهعالمدا رهظ نم

 ةبحْلا لهانمو ةفرعملا لها نءاراوطا مكتقلخ ةفر عملا لها ضعب لاقو مهايا هارأف سو هيلع للا ىلبص

 ءانغلا لها نمو قشعلا لها نمو قوشلا لها نمو دنحوتلا لها نمو ةمكحلا لهانمو

 رون نه ةبسدقلا حاورالاروط قلخ ةدحاشملا لها نموةمدخلا لها نموءاقيلا لهانمو

 نداعمنم ةقئاشلا بولقلا روطو توكلملا رون نم ةفراعلا ةيداهلا لوقعلاروطو توربجلا

 بيغلانم هيدعم ىلا عج ري روط لكف ةنجلا بارت نم نيقيدصلا ماجا روطو ةبرقلا

 عامسلاب كلذ اوملع مهلعا ماعلا ىنعمي ةيؤرلاو ريرقتلل ماهفتسالاو ىموقإ « اورت ملأ ف
 ةردقلاو ماعلا لاك ىلع لادلا عئنصلا بئاجم ةدهاشم دارملاو راصبالا ىنععوا هلها نم

 قبساكضعبقوف اهضعباقباطت» ىا  اقابط ف اهنوك لاح 46 تاومسعيسللا قاخ فك »
 لثالدب ةردقلا مظع هنا ىلعو مهديعي نا نكع هنا ىلع لادلا ليلدلا عينا كلملا ةروسىف

 لعجوو» لاقف قاف ١< لئالدب كلذ عينا مث هيلا ءايشالا ب رقأ ناسنالا ىافن نال سفالا

 ءامسلا فهنا عم لكلا ىلا هتبسنو ليالا ةملظىف ضرالا هجولا رونم ىا # ارون نيف رمقلا

 ءامس اهنأاك لكلا ريف اهءاروام بجحال ةفافش تاومسلانم ةدحاو لك نال ايندلا

 سابعنبابهذهناىلع لكلا ىف هن 'اك اهنم ةدحاو ىفام نوكي نأكلذ ةرورض نمو ةدحاو

 ءامسلا ىلباءاههوجو موجنلاو رمقلاو سمشلاناوىلا مهنعهللاىذر هيلم نإ بهوو رمجنااو

 ولعلا فرطيف ءرون عافترا نال جارساا ظفل هيضتض ىذلاوهو ضرالا ىلب امم اهروهظو

 له'الاجارسو ارون هللا اهلمجف اهترارح ةدشب ضرالا ىفام عييمح تقرح“ ال كلذ الولو

 اجارس نيبف سدشلا لعجو .دعبام ريدَعأ نوكي نأ ىتيني اذه ىلعف تاومسلاو ضرالا
 ةسماخلا ىف ليقو ةعبارلا ءامسلا ىف ىه #«# سمشلا لعجو هيلع لوالا ةلالدإ فذح

 عباسلاف ف.صلاىفو ةعبارلاىف ءاتشلاىف امهنع هللاوضر صاءلانبو رمع نب هللا دبع لاقو

 ( ىوتثملا ف لاق اك ) ”ىئاهل -قطي مل ايندلا ءامسلا نهوا ةعبازلا نم تءاضأولو

 /تخوسولج ادبأ» نتي رك ىدما ٠.1 :٠:: تعور ملف نبا ىورك قاتفآ
 لهارصسو رحفلادنع لالاةملظ ليذإ جارسلاك ىا عبلبلا هيبشتلا باب نم هي اجارس

 نوجاتحتام جارسلا ءوضىف تببلا لهأرصس اك قاف الا نودهاشيو ضرالا اهتوضىف ايندلا
 227 _2  للل سسسسم
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 ريعفلا لوه .هف ا مهنع مف عقديو بصخلا هللا مهقذري 51 ارث 5 طاق يل هس نيعمس

 1ك "الأ هلا اوعجربل رشلاو ريخاب هدا.عىلآ ىلاعت هاو ككل قفاوملاوه لوقلا اذه

 | وءجريل مالسلا هيلع ىبللا ءاعدب فسوب ىنسك نيس عبس مهل لج هللازا ثيح سشيرق ىلا
 مكيلا لصوب ىا # نينو لاوماب كددعيو © اسأردل اوعفري لف كرششلانم هيلع اوناك امعا
 هي مكل لعو مكتوق ىلا ةوق ؟دزيو ىلاعت هللا لاق 6 امهم ةوقلاو ددملا مل اعنبو

 كارا اننل ص اهف مكلل لمجيو ف رااوراحشا 2 تان> 0 مكن وشل وىا

 ميدقت هاظلا ناكسوفنلا تو بولقلا حرفتو سيلا نع اهظفحتو تاينلاب اهنبزت ةيراج

 هي الانا ةياياولء احررخ أ قا لاا لوالا عبباوتا نم 0 دادمالا ىلع راهنالاو تانملا

 دج نا مو نم ذك قرصا لكل ا بيزدو هدعام | اهوا دعت قايد وأبو هسسالار او

 عبر ةلق رخاو ىلنلا ةلق رخآو رقدلا رخآ هيلا اكشو هللا رفغتسا لاقف بدحلا هيلا اكش

 نولأسيو اباوبأ نوكشي لاجركاتا حببد نب عيبرلا هللاقف رافغتسالاب مهلك معرمأف هضرا
 رافغتسالا عرش كلذلو نمحرلا حتفىف لاق ةياالا“هلالتف"! زانعتستالا مهاك جت رغاف امانا

 رطملاطحقو ضرالا تبدجا اذاف صوصخمهجو ىلع ايقسلا بلطي ءاعدلا وهو ءاقست-الاىف

 ةثالثلادنع اوعم ملو ةمذلا لها جورخنم هءاحصاو ةفينحونأ عنمو قافتالاب ءاقست-الا نس

 مكلام ف ةرقبلا ةروسف هلا صفت ضعب قبسدقو موب اودرفب ملو نيماسملاب اوطلتخم ملو
 ىنعع ءاجرلا نا ىلعاراقو ىلاعت هلل مئاجر مدع ىفام ببس مهل نوكين اال راكنا «اراقو للزوج رئال

 نوكسلا لدالا ىف راقولاو نظل اهتجردىندأو داقتعالابن وكيامب ءاج رلا ىاهنا ىلعءانس نظل !ىاداقتعالا

 لماعلاو نيبطالا ريمض نم لاح نوجرثال و باغالا ىف اهنع بيست. هنال ةمظعلا ىندم .انههوهومخلاو

 ىاىنعملاو هل ةفص ناكل جا يولا اراقو نمالاح عقو رمضع قاعتم هقومكل فرار ةتلطألا ىةمانَتَف

 نامالاب هميظعتل ةيجوم ةمظع هللندقتع» ريع مكذو ؟ انالاع نمد مكل لصحخ تح

 هكارامش تسحةيسرافلابو ةيلاهلا ةليمعا نومضم ققحتعم اذهىف مكل ببسالى! هلةعاطلاو

 ديسرتباب نيك ىم داقتعاو ىاؤكسزاو تمظع اربادذ سم د.سانش ع ىنعي ديرادب ديما

 ىا:ةمظعلا راقولاو . فوخلا ىنعم ءاجنرلا اذه .رارسالا فشك ىفو ءاوا ”قامرف ازا

 هنمنوجر الو اباقع هنم نوشختال مكلام امهنع هللاوضر سايعنبا نعو ةمظع هللنوفاختال

 مظعالا هللامسانه نوبسكتالو نوبلطتال مكلام ةيمجنلا تاليوأتاىفو هاا كريقوتس اباوث

 هيف ةلخادلا هلامعأ عبمجم مكقةحم ببسب اوريصتى تح هتحن مما لكب قلختلاب هدنع كرقونام
 جواتذمي اءالات1 ى اّولط دقياروللط دكا للف َناَع ه6 اراوطا مكتةلخ دقو © ءالحيو هرهظم

 ةيلكلاب هيلع متنأامل ةيفانم ةلاح ىلع مكنا لاحلاو ىنعملاو ءردقو هدح زواهتىا هروط ادعو
 ةيذغامث رصانع لاحدعب الا تاز ا تارا عردق "ل مكقلخ قاموا قامت ميكب ميو

 ريقوتىف ريصقتلا نافرخا اقلخ 5 أشنام اموحلو اماظع< انضم مث اقلع مث افطنمث اطالخامت

 لقاعلا نع ردصي 3 الامم 3 وال 8 نايحإلاف ةرهاقلا ع 2 هذه نم

 ) 1 الذي 0 (



 © ١7١ خخ نورشعلاو (كذل

 .اورفغتسا # توعد هلوق ىلع فطع ةوعدلا بيقع مهل © تلقف ليقع لاو او
 هن اوه توملاب ا لبق مايل اوي كلان ء ةبوتلاب مكس ”ال هنم: ةرفغملا اونلطا 47 7

 لزالاىف ارافغ هنوك نم دارملاو نكتم ناك مهونذ لمجم نييئاتلل 6 ارافغ ناك ل ىلاعت

 ناك رارسالا فدك ىفو هلروفغملا دوجو تقو وهو ردقملا امقوىف ةرفغملل اديرم هنووك |

 ثيدحلاىفو هللا نع ةلفغلاب مهمايانم عاضام ىلع مدنلا ةيدورعلا ىف ريصقتلا ةيؤرو هيلا ةلص |

 ناكاذلو ارافغ ناكها مكبر اورفغتسا لاق ىلاعت هنال ةرفغملا عنمال رافغتسالا ىطعا نم) |

 ءاملعلا ضعب ندعو هيذعينا ديرب وهو رافغتسالا ادبع هللامهلأام ٍلوَش هنع هللاىضر ىلع
 نورفئتسملاو دجاسملاب مهولق ةقلعملاو ىحي نواحتملا ىلإ ىدابع تحانا ىلاخت هللا لاق |

 ةبوقعلا تفوصو مهتكرتف ممركاذ ةبوقعي ضرالا لها تدرا اذا نيذلا كئلوا رادسالاب
 ةزخل ىلق همو ةيطغتلاو رتسلا رفغلا لصاو رفاغلا نم وهو روفغلا نم غلبا رافغلاو مع |

 هتمحرو هلضف اهنع هوفعو بونذال هرتسس هللانم ةرفنملاو سارلا رتسي هبال رفنم سارلا ظ

 رابخالا ضعبىفو راقتفالا ضرعو ةيدوعلل ةعاطلاو ةبوتلا امناو مهتعاطو دابعلا ةبوتنال |

 عم ججح اخيش نا ( ىكح ) ىب كرست ملام كل امترفغل ابونذ ضرصا بارع ىتتينأول ىدبع ظ
 باوجلااذه عمستالأ خبشالباشلا لاقف كيبلالهل ليقف كيبل مللأ كيبل لاقمرحا املف باش ١

 خبشلا ىكف كسفن بيت ”ىش ىالف: لاق ةنس نيعيس ذم باوجلا اذه عنسا تك لاقف

 كانلبق دقدل ليقف ”ىحتلا باب ىا ىلاف لاقف

 زاون نيكسم هاردي اناس ٠  زاين نيكسمو دن راب [تعالج هلع

 تسشن ناوتن سي نزاك رب ىنهك هب در ني قلتو عراد هنهرب جب وح
 ءامىا مهضعي لاقو موق راب ءامسلا لزت اذا ىعاشلا لاق اك رطملاىا :5 ءامسلا لسرب ل

 ناليسلاىا روردلا ريدك ىا ه6 اراردم ف هنوكلاح 6 مكيلع ف فاشملا فذحف ءامسلا

 ةسنلابةغلام لاسرالاىفو ٠ مكنهِسو ىل ردىب ناراب امثربدباشك ورف ةيسرافاابو بايصنالاو

 مهلوقك ثنؤملاو لكيلا شن 00 لاف ةفلام ةغيسص راؤدملا ةاذككولارتاالا, ىلا, |

 لوقىفو ءامسلا لسرب اورفغتست ناىا فوذحم طرش باوج ىلءريو راطعم ةأرصاوا لجر |
 | دارملا حوضو ىلع ادامعا ةرابعلاف عاستاورفغتسا انهه وهو سمالا باوج هناةلثمىف ةاحتلا

 فيكف حلا ىلع انك نا اولاقو اوالعت حوت موق نكتب نك اسلا كرحتا ا قالا رهكسو

 قحمب اب هللامه من اليوطا هد هيلع انفكع امدعب انلبه فيكق لطابلا ىلع انكناو هكزن
 | دئاوعلاب مهدعو كلذاو رافغتسالا وهو عفاسنملا مهيلع بلجيو ىصاخملا نه ممه فلسام

 لجاعلا بحب ةصيرح سفألا اذا مهلا بحوث ةلققلا نم ممولقىف عقوا ىع ىتلا ةلجاعل

 مكلرفغي لاق نأب ةرفغملا نود للا ءامسلا لسوف لاق نأب نمالا ٍباوج ادهلعج كلذلو
 ببس ةعاطلاب لاغتشالاف ةرفنملا لاح هيلع ساّسام اهتكربو اهرئازنإ اودهاشرو امف اويغربل

 ليقوىهلالا رهقلا بايسا روهظب ملاعلا بار ببس ةيصعملا نا اك تاريخلا نناونأ حاتفنال

 ليقوةئس نيعبرا مهتاسن ماحرا ممعاو رطقلا مهنع هللا سدح ةوعدلا رركتدعب هوبذك ام

 2( نيعبس )



 خون ةرود < الو يح

 | لها نم هنوك مل كلذب نال ةوعدلا تابجوم نم ىطغتلا نا ىلع لاح لك ىلع امؤلعم
 مدعنع ازاجم ىطغتلا نوكي نا زوجمو .هضعب لاقو باح نامزلا كلذىف نكي ملذا رارفلا

 # اورصأو # ريغ همالك عمسيال هنأت ذه نم نال ةيلكلاب لوبقلا و عامسالا ىلا مهليم

 دقعي نا ىنعمي نوكي رارصالا بولقلا . وق ىفو ىصاعملاو رفكلا ىلع اوماقاو اوكا ىا

 ىمسلا رارصالا ربك او هنم ةبوتلاالو دالا دقعي الوا هلعف بنذلا ىلع ردق ىتم هنا هِلَه
 ندرك تار شوكو نداتساب ىزيجرب رارصالا ( رداصملا جان ىفو ) رازوالا بلطف
 هسأر ىلا هينذا مض اذا سشحولا رمح نم عيطقلا ىهو ةناعلا ىلع راجلارصا لاب ٠ تسا

 امهيلع بابك الاو ىصاعملاو رفكلا ىلع لابقالل ريعت- ١ اهدرطيو اهمدكي اهلع لبقاو
 كاكعنا نكي مل وأو اهدرطيو اًهقايكلا هناغلاب نع مرتتلا زا رص افقر زيدل لاققالا هماشدل

 لاح وهو هلاح ءوسا ىف هبيشتلاو فيكف ةزجزم هب ىنكل رامخاب ةيبقتلا:الا ىصاعملا
 ةزدلا ممتذخاو ىتعاطو ىعابتا نع اومظعت # اوريكتساو # دافسال درطلاو مدكلا

 نيفراعلا ضعب لاق نولذرالا كعبناو كل نءؤنأ اولاق مهنالاديدش © ارابكتسا 8 كلذىف |
 ءاناذاة راح ةلاعإ حبق ىري ىتح ةلالضلاىف ىداعلا هتلروا ةيصعملا ىلع رصا نه

 هرس سدق لبس لاق مهتحيصن كلذ دعب لبشالو هللا ءايلوا ىلع كلذب ولعيو ريكش انسح
 ةوعد 46 مج وعد ىلا مث © رذكلا ثرو» قافنلاو قافنلا ثروب بنذلا ىلع رارصالا

 أ روهظ رهجلاو :٠ ناشيا لفاحرد اراكشا ىنمي ةوعدلا مهل ترهظا ىا © اراهج ©

 © رارسامهل تررساو مهل تنلعا ىتا مث عمسلا ة-احوأ رصبلا ةساحل طارفاب ”ىثلا
 ةرمو ةران دعب ةران موعد ىا تاقوالا مومحع ركذ دعب تالاحلا مومع لكيت لاب وَما

 دشا رالا ناف هوجولا توافتل مثو ةتواقتم بلاساو ةفلاختم هوجو ىلع ةرم بغ

 ىلا تررسا لاهي رارسالا دض نالعالاو دارفالا ند ظلغا امهنيب عملاو رارسالا نم
 هيرهظا هب ترهجو هيلع دحا عالطا ريع نم ىا ةيفخىف هلا ه. تدضفا اًديدح نالف

 | باسحم ضعي نع هوجاولا ضعب ىخارتل مث نوكي نا زوو ريغلا هيلع علطا ثيحب
 لعللا ىهو ةعيرالا رومالاب هولماعف رسلاىف مهتوعدو مهتحص ان أدتبا نأب نامزلا

 نالعالا نيب عمح رئؤي مل املف كلذ دعب ةرهاجلاب ىتن مث رابكتسالاو رارصالاو ىطغتلاو د

 مهضعب لاقوارسادح اوادحاو مهلك اءيمج مهلك امكفرسلا ءامدي ةينالعلاب هءاطدطلخ ىأرارسالاو '

 مدرك توعد تود ىالعابو متشادرب زوا اراكش اب ىنعي اراشيا ىضعبرم مدرك اراكشا |

 هوذأ امل مالسلاهيلع احون نا ريسافتلا ضعب ىفو ٠ ارئاشيا زا ركيد ىضعبرم متفك زاربو ظ
 مهراصبانع هيراوي نا هللالأسف ءريصليعتارم مولا ىفهنوب رضي اوناكتح فصوبال ثيحب
 مف انامز كلذك مهاعدف هب كلذ هللا لعفت هو ركمي هناولا تقترن رالف ها نك ثسح ظ

 ا
 ا

 | ىناشاقلالاقو ارارسامهل تررساو مهل تنلعا هلوق وهو ناك ام ىلا ءهديعينا لأسف اونمْؤِ

 روتلا ملطو لقعلاب ماسقم ىلا مهتوعادو .ديحوتلا ماقف.نعبتلزن ئا.اراهجتي مهتوعد_قابم ْ
 وتيا ةنطالا رارسالاب بلقلا ماقمىف مهل تررساو ةيهاظلا تالوقعملاب مهل تالعا ىامث |
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 / مهنا ىلا ةراشا هيفو لاهاالو هيف ريخأتال لجالا نا متملعلوا هب مكن عاام قل ضاراس |

 كلذي اوغلب ىتح مهتاذإ بلطو ايلدلا بحىف مهلغوتب هليصحم تالاو معلا بابسا اوءض
 توملا ىف نوك اش مهن ”اك اوراص ثيح ىلا

 تسفن كيدهدي تاهم ةكيس كلك أ [[سو نيرا ان شت لخا كبيعروأ

 تسوهو اوه هلمحح دوش دابرب » تبكأأ جيه زا مد نارد دسرت .ىراي

 لبقلا نم هموق نيبو هنيب ىرجام لاحم ملعأوهو هلاك احو هير ايجانم حون ىلا «لّدؤ#
 دح لك راذنالا ىف زواجو دوهجملا ةياغ ةوعدلا ىف لذبام دعب لاوطلا ددملا كالت ىف لاقلاو

 «ىوق توعد ىلا# نمراكدرورب ىا «بر# للعلا هب تيعو ليخلا هياع تقاضو دوهعم
 امهف ناونالو روتف ريغنم امث ادىأ راهلاو لبالا ف 4 اراهنو اليل 8 ةعاطلاو ناعإالا ىلا
 رارسالا فشكى فو امهف رصحنم نامزلا نال ةوعدلا ىلع ماوالا امه دارأ توعدل نافرظ

 اليل مهدحا باب ىنأي ناكو .+ ناشيا ىاهتمجتا رد اهزوربو .ناشيا ىاهناخرد اهشب
 هللاالا هلاال لق حونانأ لوقيف بابلا ىلع نم تببلا بحاص لوقيف بابلا عرقيف
 ىندو ىتعباتم نم ةيدجنلا تاليوأتلا فو هيلا مهتوعد ام 6 ارارفالا ىئامد مهدزي لف ف
 دلزقل نا ) لوتتم' غر تح نك مهب اكلي ناننلاو. ةشلجلو اان 1. قس.ميلع اسااطو
 سوماقلاىف م دادزاو دازف هديزو اريخ هللا ءداز لاَ نيلوعفم ىلا ىدعتب هال مهدز لا

 رارفلا ديزي هللا نا ىنعملاو اهل هتدسسل ىلاعت هللا لعف اهنا عم ءاعدلا ىلا ةدايزلا دانساو

 تاليوأتلا فو ناعالا ىلا ىا «مبتوعد الك ىناو» هيلا ءرابتخا وعدملا فرصلا ةوعدلادنع
 ناف رومأملا عوقول ةبجوملا ةدارالا مامضنا نع ادرج صالا ناسلب مهتوعد الك ةيمجنلا
 انورقم ناك اذاام فالخم هب روماملا عقب نا بجمال ةدارالا نع ادرج ناك اذا الا

 مهعباصا اولعح  هببسب # مهلرفنتل هب رومألا عوقو نم ذئنبح دبال هناف ةدارالاب
 دسلا اذه نع ةيانك روك ذملا لءجلاف ةوعدلا عاسا ن. مهعماسم اودس ىا و مهناذا ىف ظ

 عامسالا مدع ىلا ادصق مهماذآ بقثىف مهعباصا اولخدي نأب هتقيقح ىلع لما نم عنامالو
 ذوخأم رداصملا جان ىف مك ٠ نديشك رد رسب هماج ءاشغتسالا «# مها اوشغتساو ©
 هانعمب لمعتسا رتسلا ىنعم هيف ناك الو قوف نم لامشا لصالا ىفو ءاطغلا وهو ءاشغلا نه
 ظ ىنعممب وه لب دوصقع كلل انه بلطلا ىعم نكللودنلا ىا ىشغلا ىلط ءاشغتسالا لصاو

 بوثل هب ىمس بون عمج ٍنايثلاو ةفلامال نيسلا ىه ىتلا هتنيصي 'ىج اماو رتسلاو ىطغتلا

 اهماوبلط مهن ”اك مهاب ىطغتلاىف اوغلابو ىنعملاو اهلردق ىتلا ةلاخلا ىلا هعوجر ىا لزغلا
 هللا رظنلا ةهارك هورمصس الل اهريغو راضصبالا ةلا مهدي ءازجا عيمج ىا مهاشغت نا

 عدتبملاو رفاكتلاو ربكتملا امهبلع سقو امهنيب عقاولا داضتال قحللا ةيؤر هركي لطبملا ناف
 ىناثلا اذه ريقفلا لوس ٠ مهوعديف مهفرعي الثلوا ىئسلاو نمؤملاو مضا وتملا ىلا ةسنلاب

 ةفرعملاو مهئاناو مهروكذ ضرالاىف نم عيطج ةماع تناك قيشام ىلع هنوعد نال 'ىشب سيل

 ليلقا١٠لقا ناك نمؤملا نأب عوفدم نمؤملاب رفاكلا هابتشاو ةوعدلا طرش نم تسسبل

 0 ظ



| 

 1 وج سس م ممسسم ممم سمسم تاس مس 7 ف م سا مل جس 1 صمت جت سس ا ايسسسسس لإ ل جامج يمل جوملا

 | ااننلا ىلامت لاق "6 مالا وأ راذنالا نا سهاظلا زيقفلا"لوه 4. لالا“ لامكتلل»اةحلاب |

 لاعفا ن١ تابودنملاو تابجحاولا ع لوا ةدامعلاب صاللاو“ هللا اود.عا أ ىا راذنب ا

 تال.وأتلاىفو تايلمعلاو تايداقتعالا و تانهنملاو تارومأملا عيمج ىف هتعاطب مها لوا

 جوت ةروس ههج ١ع ة>

 قلعتب راذنالاف .نينمؤملا رشيو ىلاعت لاق مك سمالا ىتاث ريشتتلاو رذنأف ف مالسسلا هيلع
 ١ رفكلا لاح ىفال ناعالا طرشب رافكلا ريشبت نكما ناو نينمؤملاب ريشبتلاو نيرفاكلاب

 / ملأ باذعب مهرشبف ىلاعت لاق اك ىمكهنلا ريشبتلا نوقحت_ي اما رفكلا لاحىف مهناف

 قلعتم هلا اودبعا نا لف راذمالا نيبوا اهنوفرعت ةغاب مالا ةقيتطل حضوم نيم
 ْ 6 نوعبطا و8 تاهو ركملاو تاروظحملا م- مج نع رجزلا لوانتب هيءوشا وع حراوجلاو بواتلا

 ناككن اء اذهو ىهنا ىلاوحاو ىلاوقاو ىلامعاو ىلاعفاو ىنافصو قالخاىف ىا ةيمحتلا

 ةغلامو فياكتلا كلذىف اديك أت ركذلاب هصخ هنا الا :ءاوهو هللا ةداعب صالاىف الخاد
 : ىنعل هلق أمل هتيسانم عه ءاهلاب هوع.طأو لش مو ءاملاب قوعطاو هلصا موضعل لاق هريرش ىف

 | دقق لوسرتا عطبن» ىلاعت لاقاك هللا ةعاطا لوسرلا ةعاطا نا امل هسفن ىلا ةعاط الا دنسا

 ١ لوه نا لوسر الن كف لو-رلاةعاطاب نيرومأماوناك اذاف كورلا اوء.طاو ىلاءقلاقو هللا عاطأ

 | «مكيون ذ نموه مالا باوج «مكل رفغي 8 يهاظلا فهل تناك ةباجالا نا اضياو نوعيطاو
. © || 

 / مالسالا نع رخأتامال هلبقام بجب مالسالا ناف ةيلهاجلا ف فلسام وهو مكبونذ ضع ىا
 ' ىلب مكيونذ مكلرفغي لهب مل كلذلو نامتالا ١ لنسب" اروقع٠ !نوكيالؤااه«نخآاًويب ةناف

 بونذلا ضع دارملا ليقو رخاتامو اهم مدهتام بوناذلا عبج ةرفغم عي هناف ةيضيعيتلا نم
 تابوقعلا نم ظفحلاب «؟رخؤيو#» دابعلا قوقحم قلمتي الاموهو ناعالا ىلع قبسام ضعب
 ناكو لا صئتسالاو كالهلا بابسا نم اهوحنو قارحالاو قارغالاو لتقلاك ةكلهملا

 ا مث دنع لوقعملا ىلع مهطاخف ةلقحأم تعا باسالا هذه ند بدسل كالها ند نا مهداقتعا

 نيعم « ىمسم لجا ىلا 8 ريسافتلا ضعب ىف اذك مهلاجاىف ديزي ناميالا نأ ديري سيلف
 ىذلا ىدقالا دمالا وهو داشرالا ىف لاق *ىثلل ةبورمضغملا ةدملا لجالاو هللا دنع ردقم

 هياولم ّوِل نا هيوزواجال رخا الجا مهل ناؤىف خر ةيعاطلا وناعأالا طرشي مهل هللا هردق

 رفكلا ىلع مكئاش ربدَش ىلع مكل ردقام وهو هك هللا لجا نا ىلاعت هلوش:دارملاوهو
 | ف..ضاو مربملا ديعيلا هاف ىمسملا لجالا فالح مربملا ريغلا قلطملا بيرقلا لجالا وهو

 | مهلجا ءاج اذا هلوقىف دامعلا ىلا دتساو هباسسا قلاخلاو ردقملا هنال هللا ىلا ا» لجالا

 | اوردابف ك«رخؤيال رذكلانم هيلع متنأاه ىلع متنأو 46 ءاجاذا 8 نوباصملا نولتبملا مال
 ”ىحنالف رفكلا ىلع كْؤاَش وه ىذلا هطرش ىتةح ال ىح هع لبق ةعاطلاو ناعالا ىلا
 | لجالا وه ريخأتلاب هيلع موكحنلاف هللا اورخؤتف ىمسملا لجالا ىلا ريخأتلا طرش ققحو
 | الف رف كلا ىلعءاقبلا طرسشإ طورشملال جالا وههعانتماب هيلع موكسحلاو نامبالاط رسب طو رشملا

 ايش # نوملعت متتكول # اح هل تقوم لجا هتاف ملأ باذع مهتأي نا لبق نه ىلاعت
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 0 1 ءاآلا ضرالا لها 0 كالههي ناك ىذلا نافوطلا ناكف مهل تاذعلا لاصتتساب ا

 رك 3م ادع نم لعاغد ةفلاخم الف مه ربعو نييمد آلا ن م" ةلاق دقو“ قّراوملاَق اك ةئاننتزأ

 انك امو ىلاعتهلوقل مانصالا ةدايعف هلمتفااخ ببسب مهلعطتدام مهلا ال سرم نكيملولو

 ىنانيال ليباق لا ىلا لسرا نيرسفملا ضعي لوقو الوسر ثعبن ىت> ايندلاف ىا نيبذعم
 مالسلا هيلعاحوب نا تين“ دقوذئتقو ضرالالهأ رثك ا ليباق لآ نوكينأ زوجهنال ركذام

 هللاهل_سراو هموقىف تن تكافح لي لوا مانصالا ةداع كل مانصالا دبعإل نا ا لسراا لوا

 نامي الابءدالواىلا هللاهلسرا مدا كارلا لآل نوك فلاخمال ذ ذئتيحو كلذ نع مهاهنب مهلا

 ةلاسرو هنهزىف ضرالا لهأ ميج ةماع مالسلا هيلع حوت ةلاسر تلق مالسلاهيلع انين ةلاسرل

 ةاواسمالف ةمايقلا موب ىلا هنمزدعي دجوب نمو هنمزىف نم عيمج ةماع مالسلاهيلع دم انين

 طقسوةماءحون ةلاسرتراصف نهؤمالا لافوطلادعي سل هناوهو لاؤسلا طقسي ذئنيحو

 دمر لص نأ نكي نافوطلادعب لح يذلا يملا" اذه ناب ع رخ نا لفل او
 مهفوخ 46 كموقرذنا  ىا « نأ © ماللاهيلع اند ةلاسر فالخمب نافوطلادعب أرطلب
 لاسرالاىفا؛ ةرسفمناف هدحودهللاب اونمؤيو كرشلا نع اوه ى مانصالا ةدابع ىلع رانلاب

 نأب ىا لعفلا اهملا لاضئوألم دال ايم فدك شي اممم | نكت نا زوو لوقلا ىنعم نه

 لاعف الا غميصي اهلصو رادم نال كاهجو قأنأو ىلاعت هلوقىفاك اسما اهناصتلعجو مهرذنأ

 ةيريخ ةلصلا نوك .بوجوو ةيئاشنالاو ةيربخلاب فاتخمال كلذو ردصملا ىلع اهتلالد

 لالا تس ويزالا ىو للاب فرايكلل. سدو ىلا لسوق وج ءاعا ىلا لوللسرلاو

 ردصملا ىلع ةلالدلاىف هماشنالاو ربخلا ىوتسا ثيحو كلذك ىفرلا لوصواا سبلو ةيربخلا |

 ثالحلا قبيف هتغيصب صاخلا ىنعملانع امهنم لك كلذ دنع در>تبف اه لصولا ةحىف ايوتسا

 داشرالاىف اذك .راذنالاب ءالسرأق هناك لابقتسالاو_ئضملاو ىهناو مالا: ىنفم نعدرجلا |

 0 جرخ مهضعبف تواش ىلع برقلا تاحردىف ءاءاوالاو ءاسالا نيفراعلا ضعي لاقو

 نف ءايربكلا رون نم مهضعبو ةمظعلا رون ن٠ مهضعبو لاخلارون نم مهضعبو لالجلا

 5 ثروا همظعلار ون نءجرخ نمو سنالاو طسبلا هموق ثروا لام جارون نه جرخ

 رهقلاب مه ذخ أ ءوصعاملف راذي الاهم وق ىلاهلسرأ كلذلو هللاةمظع رون ةاكشم حوت ناكو لالجلاو

 لحاووا ىف رملاذ_ناقوطلاك لح « ملأ باذع © ىلاعآ هللا نم م مهنأي نا لق نم ©

 ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثا ىلاعت لاق اك الما امرذع مهل قبب الث ةرخ آلا باذعك
 هن ”اكدشا ىناثلاو ىناحورو ىنامسج مل" الاو ةغلابم ملأتملا وا ملؤملا ىف ملالاو لسرلادعب

 ىوقاي هلصاو نم هورك ىا # موقاي © مهل #* لاف ليقف ماللا هيلع حون لمفاف 0
 ةفاع نمرذن» «رذ مل ىنا © مهلابيطتو مهلريخلا ةدازاو مهاع ةقفشلا راهظاب مهبطاخ

 ةوعدلا ريثأتىف ىوقأ راذنالا نالاضيا اريدكب هنوك عم راذنالا درفاو ىماعملاو رفكلا

 نوعيطب مهلقاو ءاطعلا ىف عمطلاب ايناثو رهقلانم فوحلاب الوا نوعيطي سانلا زك ١ نا امل

 'ةيواسم تناك ضرالا لها عم ةماع حون ةلاسر تناكاذا تلقزاف هعئا رش ملعتو ىلاعت هن
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 || اوناكىذلا مويلا © هلوق هربخ أدتبم وهو ةلئاهلا لاوخالا هبف عقس ىذلإ روك ذملا مويلا

 | راركتلا مهوت عفدناف# نوبذكي مهو لسرلا ةنسلا ىلع ايندلاف هنؤدعوبىا * نودعوب
 ' ىغاملا ىلع لوم دعولا اذهو ىماك ىرارمتسالاو ىن الا ىلع لوم لوالا دءولانال
 نوعراسي ثادحالا نم نوجر# موه مهمأف ةسان الا ةلذىلا ةراشاةلذلاىفو ناك ظفل ةلالد

 خسلا عقب ثيحم روصلا ركناىف ةيناب*الا لهأ نوكيف ةنطابلا مهتائيه بسانت روصولا
 برقلاماقم نه درطسيلبا نا امكف هنمريخ انأ هلوش سيلبال عقواك مهنطابو مهرهاظ ىلع

 | قالخالا نمامد نوكس فلسلا ناكاذلو. سنالا نم همكح ىفنم اذكف دعبلا ةلذ هتقهرو

 ايناف دبعلا ريصي نأوه ىتبقحلا ديحوتلاناف نييعتلا رانثآ نم ةينانالاب رعشيام امسال ةئيسلا
 هفاع حشر ءانا لكو ةمودانلا نم ةشا هق قب دقف ادد لصح+ اذاف هير اقاي ةسشفقن نع

 م اياودب ىنهركي نأ لأسأ هللاو سفنلاال قحلا هنم حشرت نمل ىبوطف
 فلاةئاموةريشع تسةنس لاوشنم رشاعلاىف جراخلاو لخادلا قلاخنوعب جراعملاةروستمع

 نورششعو ناموا عيس اهأو ةيكم حوت 2

 مك ميحرلا نمحرأا هللامسب 0

 نوكي كاسمالاب لباقي لاسرالاو ارارم ةمظعلا نونارسرم « هموقىلا اوت انلسرأانا

 عمملاكرتو ةيلختلابو لسرلا لاسرا وحم رابتخا هلنه ثعبيرطملاو جحيررلا لاسراك ريخستلل
 ا حونومملا بهذف ةهرّزح ند و لطذا ةداتق لاق نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انلسرأ ناو

 | [ىكاباسلا ءاسم“ قارن وهوا ة.يؤلإع اة ءر كلل وني ىشلا ءالشل ةئلغ واععلا دعا كسا

 لوقو ةطيرشلاا ىوا نم لؤاوهواةبلا تنكلسو زاقكلا كن نم (كارهط نعرألا”نال

 | نوديعيهموق ناكو كرششلاىلعريذن لواو نيرثك الا لوق ىلع لل-رلانف مزعلا ىلوا لواو
 نيسحو ةئام الثوا ةنس نيعبرا نباثعب نيلس رملا خيش وهو هتما تبذع نم لواو مانصالا

 لاق ةئس نيعست نافوطلادعب شامو اماع نيسمحالا ةنس فلأ مهف ثيلو نينامتو ةثامعبراوا
 ىلالاق ىلاعن هبال مهلك ضرالا لهاىلا لسرمل هنا ىلع ةلالد هيف ريسفتلل ىدصت نم ضعب

 ١ ةفاك الا كانلسرأامو هللا ل وسزل ليقاك«ماشياموا قلخلا ىلا ليقل لكلا ىلا لسرا ولف هموق

 | نا لاق مث ةماع سانلاىلا تشعبو ةصاخ هموقىلا ثعبي ىنلا ناك هللالو_سر لوقاو سانلل

 | نيرفاكلا نه ضرالا ىلع رذنال لاقاك مهيلع ءاءألاىف مهممع ىتح هموقريغ ةعرج اف لبق

 ١ كالهالاب ءاعدلا اوقحتسي ىتح هلايصاعو ءىمال افلاخم مهلك نكيرل مهلا لسريملاذا هنافارايد
 | نأكلذب نوقحتسي ةدحاو ةيجس ىلع هنامز ةرفك سوفن نا ققحت هلا لمتحم هنأب ببجأ
 مالسلاهءلع هلوقىف نويعلا ناسناىف لاق هلال رظن هنفو ىهتنا اضيا كالهالاب مبلع ىعدي
 ا حوت لوالا نمو ةصاخ مهنم ةعامجوا هنمز لها عيمح ىا هموق ىلا لسرب امتاىن لك ناكو

 | نمؤيال أب ريخأ الو ضرالا لهأنم هنمزىف ناكزم عيل السرم ناك هناف مال لاهيلع
 | اوناكوا ةأرما نيعيراو الجر نيعبرا نينامت اوثاكو ةنيفسلا لها مهو هعم نما نمالا مم



 < ٠٠١ نورسشعلاو عسان ءزجلا

 نم لكل نوكيف هبرغمو ةنسلانم مون لك قرشم امهم دارملا نالاما براغملاو قراشملا
 دراد باتفا هك اهقرسشم راكديرف [ب ةيسرافلابو ابرغمو اقرسشم نونامتو ةئام ءاتشلاو فيصلا
 ةطقشزوررهو تسهار باتفإ هكامرغم دنوادخمو دياميه عولط ركيد ةطّهزا زوز هو
 تسموجن براغمو قراش» دارم ىنعي هبرغمو بكوك لك قرشموا دنكبم بورغ ركيد
 قرشملاب دارملاوا ٠ تسر كيد ةطقن قفا ةرئادزا بوسغو قورش لحار ناشيازا كي رههج

 «نورداقلانا» تانالذخلاو تايادهلا عاونا دارملاوأ هتوم برغم ابو ىن لك ةوعد روهظ
 اريخوهب علل لوالا لوعفملا فذح مهل دب ىا 4 مهم اريخ كدت نأ ىلع هم مسقلا باوح

 هيضتقتامسح ةرملاب مهكلهنوا نكارشلاف ريخالذا ملستلا ىلع ليضفتلا ىنعم ىناثلا هلوعنم

 ةفاركذ ماو ليدبتلا اذه عقتإو مهتفص ىلع اوسيل نيرخآ قلخم مهلدب ىنأنو مهايانج

 © نيقوبسع نحنامو © نيرجاهملاو راصنالا مهم هللالدب ليقو اونمؤي كل مهل اديده كلذ

 ةيسرافلابو مهناب وقعربخأت تضتقاةغلاالا مكحلا ىلعةينبملا انتئيشم نكل كلذاندرأنا نيب ولغع

 «ناٌراهظازوتخاس ناوّن بولغمو مك ىرما هذاا كا 1غ تفوكذم اوت ىشيامرب لكلب

 « اوضوخب ط مهنأشو مهلخف « مهرذف ط زج ”ىد ىلا قيسس نم نال نيزجاع لبقو
 خيبوتو مهل ديدهنوهو صمالا باوج وهو مهنع ىكحام هتلمسنه ىذلا ملطابف او عقتو
 هبت لمأع لغتشم تنأو مهعقتسالاع لاغتغالاب ايندلاىف © اوبعليو و مئشام اولمح| هتك

 مهموت 9 ةنساعملا ىنعمي ةاقالملا نم 4 اوقالي تح ب فيسلاب ةخوسنم هب ىلا كفو

 ةمايقلا مون الهلا مهنم مهو قليلا لك موب هنال ةفاضالاو ةيناثلا ةخفالادنع ثعبلا موبوه

 نيرفاكلل مون نامو» ةيآاكف باوثلا ةهج نم نيئمؤملا موبو باذعلا ثيح نم رافكل موب

 مهلوقك دعولانم وهو رارمتسالا ىلعوا ن الا # نودعوب ىذلا 8 نيئمؤملل موبو

 نوجرخم موب # ندركمي ةيسرافلاب وهو داعلالانه نوكي نأ زوجمو دعولا اذه قم
 «اعارس# ريتلاوهو ثدج عم ثعبلا موب ىلع لمح اذاو مهموب نم لدب « ثادجالا نم

 ىادلا بناج ىلا نيعرسمىا فيرظ عمج فارظك عييرس عمج نوجر# عوفرسم نم لاح
 عوفرملا نم ةيناثلاح # بصتصىلا مناك ف قبساك ةرخصلا ىلع ىدانيليفارسأ وهو هيوصو

 ديصلااهيف عشب ةكشوه امهنع هلاىضر رمح نبا نعو هللانود نه دبعف بصئام لكو هو

 ةراخم برعال ناكو بصنلا ىلع مي ذامو ىلاءت لاق ا باصنالا دحاو اهحاص اهلا عراسبف |
 ©« نوضفوب» عملا عجباصنالاو نهرو نهركبصن مح شفخالالاقواهلع ذو اهدبعت

 هفو الوا هلمتسي معا نوعرمب ىا دمتم هلصاو ١ نكفاتش ةيسسرافلاب وهو ضاشالا نم

 كالعالام ىلا عارسالانم اهوداتعا ىتلا مهتلاهج كذب مهب مكهتو ةيلهاجلا مهلا نيج |
 دائسالا ىلع اهلعاف مهراصناو نوضفوب لعاف نم لاح 4 مهراصبا ةعشاخ و ارضالو اعفن |

 ىنعملاو اف هراثا روهظ ةياذل لكلا فصوهنا عم عوشملاب مهراصلا تفصو ىنعي ىزاجلا ظ

 لعاف نم لاح انضياوع 6# ةلذ مهقغرل :٠ باذعلا نم نوفقوتنام نوعفريال ةعضاخ ةلئلذ |
 : 3 3 5 7-0 كن هه هضم ]
 « كلذ ىرابنوكنو ىراوخ ةسرافلابوهو ةمظعةراقحو ةديدشةلذ مهاشغت ىا نوضفوب |

 ( مويلا )



 ىفوا ةدالولاىف اما ىرخالا هيلا ىزتعت نم ريغ ىلا ىزتعت ةقرف لك ناك باسشالاو

 انف اهيزفو اقلك افلح هقلي وح مرر لوحه ناو قلحي نورا شمل اناناك قوقيتفم مهف ةيهاظملا

 تزنف مهلبق اهلخدنلف دمع لوقب اك ةنملا ءالؤه لخد نا نولوقو همالكب نوثزهتسبو
 ىوهلا ةهج نم عمطلا رثك او هل ةوهش 'ىثلا ىلا سفنلا عوزن عمطلا # عمطيأ
  ميعت ةنج لخدي نأ » نيمطهملا ءالؤه نم ىا « مهنم ظ ىدرمره # ”ىرما لك ف
 مهل عدر © الك صغنتو ردكت ريغ نم ضحلا متتلاالا ابف سيل ةنج ىا ناعالاب

 هن ةيسرافلابو مالكلا اذه لثم اوعطقاو عمطلا اذه اوكرتا ىا غرافلا عمطلا كلذ نع

 يلق رو رطل انكم بك لي ام بنل تيم ناب تتهم اذ ارفاكم كلش نينا
 دارملا نوكيف الاو عمطي ناك نم مهنه لعلف مهلاوحأب مهملع هللا نأب ببجأ ءازهتسا كلذ
 الوهجم لخدب دارا هجو لعل مهلوق قدص لامعا نع ءافعضلا مو عطق عدرلا نم

 راعشا ا,لخدن مهلوق درى ف ىهاظلا هنا عم لوخدلا نم امولعم لخدب نود لخدالانم

 ةعافش نه زوهورحم مهأبو هب ةكئالملل ءسعاو هللا لاخدابالا لخدي نم لخدبال هنأب

 نيمركملاو مهنع ىضرملل نوكياما ءاشنأو ارابخا لوخدلادانسا نأبو لودلل اببس نوكت

 ريك ىفو ةنهلا اول>دا هلوقو ةنملا نولخدي كلوا ىلاعت هلوقك مهتعاطو مهامباب هللادنع

 راعشا ميعنس اهفيصوت فر ة ريثك نإ تناك نامي لكلا: نود دب مهنأي راع
 | لكدار اىفو ميحجلا ردكى ف عقو ميعنلا ةحار نه درط نم ناو ةمعتلاب ةءولمم ةنج لك نأب
 ْ عدرلل ميمعتو عململا هل قح هلوسرو هللا عاطاو اذه مهلوق دعب مهم نما نم ناب راعشا

 | متملع دقلو لاق م # نوملعي امم هانقلخ انا © نمؤي مل نم ناك نم انثاك مهنه لكل
 ماقلالك ىلع ءاطلا ةمالع ىدنواجسلا عضو كلذ نمو فنأتسم مالكودو ىلوالا ةأشنلا
 ١ مهرفكل مهكلم نأ. لع“ لاكك زايق] نع نم ةديبا اذ نو تالي ءانع# ةؤلكفلا

 راعملا ةروس هه اذذ ©

 ءامجالا ىنعم وزعلا ند ةرزمع اهلصاو ساللا نم ةفرذلا ىهو هنع 2 ٠ ناكدز هقلح

 ا ةنطاوخد مهناعداو ىجولا نع هيلع هك امو هللا لوسر مآ نبساو ءازحلاو ثعبلاب

 ةاشنلا نم نوملعيام ىلع ىلاعت هيردق ناف نيرخآ اموق مهلدب 'ىثنيو ةيرخسلا قيرطب
 / حصفت م كلذ ىلع ىلاءت هنردق ىلع ةنبب ةمخ ةفضملا مث ةقلعلا مث ةفطنلا لاح نه لوالا '

 | ةواقشلانم مهانقلخ انا ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو مسقأالف ىلاعت هلوق ىف ةحيصفلا ءافلا هنع

 | مهقلخ نم ناكم نولزني فيك ةيرهقلا ةلالملا ىرسإلا ديلاب ةيدي“الا ةوادعلل ةيلزالا
 | ةمكحلا فلاخي امم اذه ةيفطللا ةيلالا ىنعلا ديلاب ةيدب الا ةيحمال ةيلزأالا ةداعسلا نم
 ةربعلا او امهيف لكلا كارتشال نيطلاو ةفطنلاب ةريعالو ةيدمرسلا ةدرالاو ةيهلالا

 | ةنطا تارتنم هبارت نال هللاراوج ىف ناك هللا فيع نق ةفرعملا ىف ةمصاخلاو ةيئافطصالاب

 | ةقيقحلا ىف رانلا ملاء نم هنال هنع دعبىف ناك هلهج نهو توكلملارون نم هحورو ةقيقحلا ف
 | سب الف ( قشاكلا لاقو ) ءرئاظن قبساك مسقأ ىا #« مسقأالف 9» هلصا ىلا عجري لكو
 | عمج 6# براغملاو قراشملا برب 9 مروخيم دنك وس مسقا ند كس راع مت



 ه©# ١١١ 5 نورعشعااو عسانا ءزجلا

 ىلع اهفاناو اهلضف ىلغ ةلالدلل نيرابتعاب ارخاو الوا ام مهفصوو ةالصلا ركذ ريركتفف

 اهاذيا تاوذلا فالتخا ةلزنم تافصلا فالتخا ليزنتل تالوصوملا ربركتو تاعاطلا رئاس |

 ريطخلا ,٠ اشل لقتسم فوصوم اهلدرفب نأب قيقح تافصلا كلت نم ةدحاو 1

 موهفملا رباغتلا نا ىلع ةي الا هذه تلد مهضعب لاق ىرخالل ةمتت اهنم ”ىع لمجمالو

 | ةقئاط نيمث اهلا نم دارملا سيل هنا قخمالذا ىرابتعا وه ىلب ادب نبدلا !فطعلا َنْم

 | قالخالا نم هللا لوسر دهعىف هيلع اوناكام نيئمؤملا حدم دوصقملاف ىرخا نيظفاحلاو

 | ةفلاخلانع بيهرتو ةمايقلا موب ىلا مهم ”ىخحم نمل .بنَعرت هيفف .ةضرملا لامعالاو ةئسحلا

 | ةروس لوا ةروكذملا لاصخلا مهركذ بيقعدع نيلصللاالا هلوق نا ءرقلا ناهربىف لاق

 ْ منيذلاو هلوق بيقع عقو هنال نوماق مهادامشب مسنيذلاو ةروسلا هذهىف دازو نينؤملا

 قح ءايح الاهحاص اهلا جاتحا اذا امدؤي ةئاما ةدارشلا ةماقاو نوعار مهدهعو مهنانامأ ال

 تكسسا» اهياضحتدأ دكر وللا هدم كينملو نينمؤملا ةروسىف ةنامالا ةلمح نم اذا ىهف

 | مهنيذلا نيلصملا الا هلوقدعب نوظفاحب مهتالص ىلع محهنيذلاو لوس ثح ةالصلاركَذ ةداعاب

 | نوظفاحم ةبقارملا هو باقلا ةالص ىلع محنبذلاو ىناشاقلا لاقو ىهتنا نود مهتالص ىلع

 | ماعنالا ىفوانه مهتالص ىفدارفالا ىلعا ءرقلا قفناو نمحرلا حتفىفو ىهاظلا ىلع سفنلاةالصوا |

 / نم دبو لبق نينمؤملاىف اهفتك ام امهف اهفنتكي مل هنال نيئمؤملاىف مدقتملا فرحلا فالخم '

 | ءارقل ثك | هأرق كلذلو عملا ظفل بسانفرخأتملاف ءآزملا ميظعتو مدقتملا فصولا مظع 1

 تاف_هلا نم رك ذا نوفوصملا « كئاوا ي دارفالا بسانف اهريغىف كلذ نوكيملو

 «نوءركم## اههبنك كرديالو اهردق رداشال تانجىف نورقتسم ىا «تانج ىف ةلضافلا

 مهل عقاو اهيف مارك الا نتاكف كلذك نونوكس ىا ىدمرسلا ءازحلاو ىسالا تاودلإب |

 | رمضعوا لصاوفلا ةاعارمل هيلعمدق هب قلعتم تانجىف وربخلا وهوأ رخآ ربخ وهو نآلا |

 نبزلا لاباف ىا # نيدلا لاف » تانج ىف نيين”ك نومركم ىأ ربخلاف ريمضلا نم لاحوه ١
 راكنالل ةيماهفتسا امو ةروك ذملا ةليالا تاف_صلاب فاصتالا نم اومرحو «اورفك © '

 فحصمل اءابنا ةلوصفم تبتك ةراجلا ماللاو اهربخ اورفكنيذلاو ءادحالاب عفر عضومىف

 فلالا ىلع هنع فالخمب ىلاتكلاو ورمع ونا فقو نمحرلا حيافىف لاق هنع هللا ىضر نامئع

 لوسرلااذهلامو فهكلا ىف باتكلا اذه لامو ءاسنلاىف ءالؤه لاف هلوقنم ماللا نود ْ

 فالح طخلل اعارنا ماللا ىلع لاقىف نوقابلا فقوو. لأس ىف. نيذلا لافو .ناقرفلاىف '
 هلك اذه ورو رجلا ضعب ىهفر> فرح اهمال ةلج موق هعئمو ةيطع نبا لاق ىناكلا اء

 ىهثا الف ءادشا ءانرك ذايف فتولا دحا راتخا نا اماو سفن عاطقناو ةرورض بح

 لاح © نيعطهم 8 كلوح نيسبان مهلاق ىا اورفك نيذاليف ىونملا نه لاح ي كلق هه

 كيلا مهتانعا ىدام كوحت نيعرسم ىا عارسالاوهو عاطهالا نم كلبقىف نكتلا نم

 ينم «ال نيزعب قلعتم راملا « نيزنع لايثلا نعو نيببلا نع ظ كيلع مهراصباب نيلبقم
 هوركااءو رك ةيسرافلابو ىتشاقرف ىا نيذالىف ىونلا نه لاح دعب لاح نينعو نيقرتفم |

 عدس
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 | اهوعدوتسا ىلا مهانامآل مه نيذلاو مهضعب لاقو ةيعبطلا تاقفوملاو ةيعرشلا تافلاخلا
 0 ص ف هقادم هللا دخا 0 دوو ةذقعلا ا ت0 ا بيني

 | عاوتا دانعإ 7 ةتسيالملل ما ةيدعتلل 550 6 هلو قلعتم ءايلا

 مايقلاب دارااف سانلا قوقحل ءابحا اقوىف انودؤمو لدعلاب اهل نوميق» ىا ةدابشلا

 عييضو وأ فيرش دعبوأ تيرق نه هيلع ىه تناك ن٠ ىلع ماكحالا دنع اهؤادا ةدابشلاب

 اهب هنا كرك امهيصختو عدفالاو دهشاف سمشلا لثم تملع اذا مالسلا هيلع لاق
 ١ يك اهمعكا ىفو اهححصتو قوقملا ءايحا امهاقاىف نذل اهلضف ةنابآل تانامالاىف

 معي ناكوا امساف ىضاقلا ناكوا اهريغي موش قحلا ناك اذا ءا.سشالاىفو اهلاطباو اهعبدضت

 نيعت اذا اهؤاداو ةيافك ضرف ةداهشلا لمحت نمحرلا حتفىفو ناتكلا زاج لقتال اهنا

 | ىضاقلا نم ابرق ناكو ىعدملا هبلط اذاف قافتالاب املع ةرجا ذخا لحمالو نيع ضرف
 | ناو ررضلا هقحلي هنال هفذ مث أيال مون فصن نم رثك | اديعب ناك ناو هيلا ىشملا همزل

 | هيكرأفردشال ناك ناو هتداهش ليقتال ءدنعنم ىعدملا هكرأف ىشثملا ىلع ردّش دهاشلا ناك
 صاصقلاودودحلاىفالا هللاهمحر ةفشح ىأدنع هتلادع رهاظ ىلع ركملا ف رصتش و هب سأبال

 | ظفحم نومناق هللاهمحر لبس لاق ام اهف ةلخاد ديحوتلا ةداهش مةضعب لعجو ىوتفلا هياعو

 لاقو لاوق الاولاعفالا نم ”ىثىف هب نوكرشي الف هللاالا هلاالنأ ةداهش نع هب اودهشام
 همكحم اوماق هودهشام لكف مخلل نم مهدهاث ىضتقع نولمعي ىا ةءاالاف ىناشاقلا

 مماللص ىلع مده 6 نوظفاحي مهمالص ىلع مه نيذلاو © ريعال مهدهاش مكح نع اوردصو

 ْ مهاد روما للا زوال مهتاللص ىلع ةروصق» موظف اح نا ىلع لادلا صاصتخالا دش

 طابحالا نم امنوظفحمو اهاداو اهتاحتسواهنخ-و اهضث ارف نولمكيواهطت ارش نوعارب ىا
 اهلاوحا ىلا ةظناحلاو تاولصلا سفنا ىلا عجر الوا روك ذملا ماودلاف بونذلا نارتقاب

 ةياغىف ام مايقلاو امتاكراو امتاقوا ةاعا رم ةالصلا نوظفحم مهما ىلع هش هيف تادرفملاىفو
 ءاشحفلا نعىبمت ةالسلاناهاوقىف هيلع هينىذلا ظفحلاب مهظفحتةالصلاناف قوطلا نه نوكيام
 | املع ظفاحتملنموةمايقلامون. ةاتو اناهربو ارونهل تناك ابلعظفاح نه ثيدحلا ىفو ركتملاو

 ىناو نامأهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موب ناكو ةاجنالو اناهربالو ارون هل نكت
 ١ قيرطفف هنم تاف هقنءىف جرب دحأ ةونغيف مالسلا هيلع ىنلا هيرض ىذلاوهو فاخ نب
 لّش ملو مالا هيلع ىلا دي الوتَمم نيو هيلع لد لهجح 2 ىنطاو دشا ناكو 1

 .صهاظلا وهام نع ةمادالل 1 - ةظفاحلا لءدح كاماعلا صضعلو ءريع هدي مالسلا هءاع

 ةدئافلا ستتل صيصختلادعب ميمعتلا ىلبق نم نوكبف تاولصلا ىلع اوظفاح ىلاعت هلوق نه

 | هتباعر هيلع بختام رخآو ناميالا دعب هؤادا دعلا ىلع بام لوا ةالصلا نأب راغشاللو
 نا نليكطاخاَو . لفاوش تاظفاحمو دراد ضئارذ قلعت ماوددنا منكو .٠ قيساك هدعي
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 ١ لدتسا موضلاب هيلمق جوزتلا ىا مطتسي مل نمو ثيذحلافو ةي الا تزنف راغسالاو +
 ىلا جوزَلا نع زجعلا دنع دشرا السلا هلع هنال ءانمتسالا ميرحم ىلع ةيكلاملا ضعب

 حابأ دقو لبسا هيلا داشرالا ناكل احابم ءانمتسسالا ناكولف ةوهشأا عطش ىذلا موصلا

 زئاج ةوهشلا نيكست لجال ةيفللا ضعبو ةلباثم ادع وهو ءاملعلا نء ةفئاط ءانمتسالا

 هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلع بح ىنما ىتح هركذ جاع اذا ماسلا ةصالخلا ةياورىفو

 وجرا هنوهش نياكشت دصق ناو ةمشلا ءاضق دصق نا ناضمر جراخ لعفلا اذه لحمالو

 ةنسلاو باتنكلاب مارحديلاب ءانمتسالاو ىراخبلا ىئاوح ضب ىفو لابو هيلع نوكبأل نأ
 نولاضلا ىا نودعلا مه كئلواف هلوق ىلا نوظفاح مهجورفل مع نيذلاو ىلاعت هللا لاق

 مارح ديلاب ءانمتسا نا ىلع ليلد ةيالا ىوغبلا لاق مارحلا ىلا لالخلا نم نوزواحتملا

 ءالؤه مهنظاو ىلابح نورشحب اموق نا تعمس لاقف هنع ءاطع نا تلأس عرج نبا لاق

 زيزعتلا هلعاف ىلع بجاولاو مهريك ادم نوثبعي اوناك ةما هللا باذع رج 3 كمت و

 حابب كلذكو ةنتفلا هسفن ىلع فاغخ اذا دمحاو ةفنح 0 جابي ممل مهضعب لاق اك

 لزعلا ىنعم هنال ةهاركلا عم نيسح ىضاقلا لاق نكل هتيراجو هتأرما د ءانمتسالا

 ىلا رطضا نم ريقفلا لوش ٠ سأرب اسأروجم نا هبسحا ةقيتحوبأ لاق ةيناخ راناتلافو

 ناقوتلا نيح نيقتملا ءاحلصلا ضع هلعف اك رجح هركذ قدي نا هياعف هتوهش نيكت

 : ىوبتلا داشرالاب لمعلا وهو عش نا قحا قحلاو هوحمو ىتزلا نع هسفنل ةناص

 ىوقتلاو عرولا لها لاعفا نم برقاو ىلوا هانركذ امي لمعلاف رطضا ناق موصلا وه

 سن مسا ةنامالاو اهقوقح نه ”ىشي نولخمال « نوعار مدهعو مهنانامال مع نيذلاو

 عث اريشلا ىه يتلا نيدلا تاناما ىعو ىلاعت ىرابلا ةهج نم ءاوس نانالا هيلع نميؤيام

 عاونالا فالتخا ىلا رظنلاب عملاو اهوحتو عن ادولا ىهو قلخلا ةهج نموا ماكحالاو

 هدابعلوا هللهسفن ىلع ناسنالا هدّعام وهو سانلا دهعو هللا دهعل لم_اش دهملا اذكو '

 سدقدينحلا لاقو لومفملاو لعافلا ىلا ةفاضالا انه زوجيف دهاعملاو دهاعملا ىلا فاضيوهو

 ةيامرلاو ديحوتلا ىلع هللا عم بلقلا ظفح دهعلاو حراوجلا ىلع ةظفاحلا ةنامالا ءرس

 ناةئادنع ةنايلا ماسو هيلع هللالص هللالوسر لعجدقو هحالصاو هظفحم "ىلا ىلع ماقلا

 قفانلا لاصخ نم ةمصاخلا دنع روجفلاو ةدهاعملا دنع ردغلاو ثيدحتلاد نع ثدكلاو

 تناما نوناق راذكمورف ٠ تناما ىتتآزا 1

 نك ادا ارىرازكق حخموسز ٠ 110 4 دهعروم |

 تعمساإيمهميعنو مهاذعو قوملا مالكعمس رارسالاّكوةنامالاب فصتا نم لكرايكلا ضب لاف |

 ايندلارادىف هل «اضءا مالك ةنامالاب فصتا نه عمسي كلذكو قطنلا مدعار وبقلا لهابا' ذعمئابلا

 تاليوأتلا فو كشالب ىضرم لدعالادهشيالودهشتف ةمايقلا موب دمشتست كلذلو ةقطان ةحاهنال

 ةيرهظملا لاك ىهو لابلاو ضرالاو تاومسلا ىلع ةضورعملا ةنامالا ىلا ريشي ةيمحتا

 هفلاممال نأدهعلا كلذ ةياعرو ىلب اولق مكيرب تلا قاثيم دهع ىلاو ةيهلالا ةاهاضملا ماهو

 ( تافلاخلاب )

| 
 ا
! 
| 
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 ضيفو .هللا مرك نم مري الثل ةشرشلا هسافا تاكرب نم مهلع ضيفو هتارفغو هللا ةمحرب

 ةيندبلا تاعاطلاىف مهسفنا نوبعتب ثدح مهلامعاب ىا © نيدلا موس نوقدصي نيذلاو #
 درج ءازجلا موب مهقدصت ىلع كلذب لدتسي ثنحب ةيورخالا ةبوثلاىف اعمط ةيلاملاو
 نوكي نا ىلا ىدؤيال نكلرانلاىف دولخلا نم ىبن ناك ناو ناسالاو نانجلاب قيدتلا
 لها نم نوقدصي نبذلاو ىناغاقلا لاق ةروكذملا لاوحالاب نيعوبطملا نه ىنثتسم هبحاص
 نوطسوتملا ٍبولقلا بابرا مهو داعملاو ةرخ الا لاوحاب ىنامالا داقتءالاوا ىتاهربلا نيقيلا

 | ةلضافلا لامعالا نم مهلام عه مهسفنا ىلع نوفئاخ هي نوقفشم مهر باذعنم مه نيذلاو 2

 | بانتجا ىهلا سرا تمالعو ©« ىشاكلا لاق » ىلاءت هبانلط اماظعتسا و اهل اراصقتا

 ضارتعاوهو ٠ دنثاب نعا نازا كدت هدب ناتي قا دج كايدعك 7 نومْإم رع معر

 نيب نوكي لب داهجالاو ةعاطلاىف غلاب ناو ىلاعت هباذع نمأي نأ دحال ىنينيال هناب نذؤم'
 ظ فوخلا لها ىا ا مه نيذلاو ىناثالا لاق هتيفاع دحا ماعيال هبال ءاجرلاو فوخلا

 باذعنم نيقفشملارا هغم نيتفاول ال بلقلا روب هنع نيرئاسلا سفنلا ماقمىف نيديتملا نم
 | نمؤيال هناف نيولتلا نم ةدهاشملا ماقم ىفوا نيكلاسلا نم بلقلا مامىف باححلاو نامرملا

 | هفنب ءرملا باجتا باذعلا نمو نر معر باذع نا لاق ام ةبقب تيقام باحتحالا

 مهنيذلاو © ةيفاعلا هللا لأن باقعلا مدجو ميحجلا ران باذعىف تاعقوملا تاّهوملا ند هناف

 | مالكلاىف بد'الل ةياعرابنع هيربع امهلبق ىا امهم 1 ءوس ةأرماو لجرلا جرف 6 مهجورفل
 ةرشابم نع نوففعتم .ىنزلا نم 6 نوظفاح # هلو قاعتم راو هبهذنم ريخ ءرملا بدأو
 © مهجوزاهه وحلا بتك ىف "نم ىنعمب #ىلعالا# ةفعلا نع ةياتك جرفلا ظفح ناف مارا
 ضرلانم رهطلاك اهلح تاقواىف ىراوجلانم # مهنايا تكلماموا تارا نان
 الفلا ربع” ىكرخ ننكر نول ها ل14 نوع يع را حالا ادم, قسماوا سساقلاو
 انه نيظفاحلا ند دارملا ىلع لدي ناعإالا 1 دارباو روصقلا نع ةسدنملا نمثوالوا

 اوناك ناو نهديبع ىلع نيملع.مزال هنالدشا لباضيا ثانالل امزال ظفحلا ناك ناو روكذلا
 1 : ا

 / مع ِ نيلظفاحلا ىا 30 معاف ُ مذ ع ةنايصىف رس بناخل ادء.حرت نماعا تكلماع

 ايدلاف كلذب نوذخاؤي الف ارش نيبويعم ريغ ىا نومه اهظفح مدع ىلع # نيمولم
 ةمالم هيفكت ظفحم مل نم نب راعشا هيقو ة"دتي شنزرس .قاحم ةيبواقلابو ةرْخ الأو

 ©« كلذءا رو دوخ سفن ىاربدنك ب لط هكره سب «ىنتبانفإ» باذعلا فيكق نيمئاللا
 دخالو رث ارلانم عبرا حاكنلا دحو نيعلا كلمو حاكنلاب عاتمتسالا وهو ركذ ىذلا

 ناودعلاىف نولماكلا هللادودل نودعتملا © نوداعل مه نوغتيملا :(كئاواف# نيعلا كلما

 نارك ذلا ءىطو ةمرح هيف لخدو ملظلايف دا زواجت اذا هيلع ادع نم هنال نوهانتملا

 نونءتسي اوناك برعلا نا.# ىور 8 اضيا ءانمتسالا هف لخدب لبقو ىنزلاو مئاهلاو

 د

4 



 ه# اذه 0 نو رمشعلاو عسأن ءزجلا

 ندبلا ةبهل طارشلا هم اذاو هلو امهلا راشملا لخلاو نيملا اهأدرا ىتلا لئاذرلاب
 دوجؤلا بتاع لفسا ىلا بلقلا امم أدرا اناكامتاو هتاذلو هتاوهشىف هبستو همئاليام
 ءامف ةعاس ىهلالا ضيفلا لوبقا معتسملا ناسنالا عله ىلا ريشب ةيمحتلا تاليوأتلاىفو
 مساب قلعتب كولسلا قيرطىف لازنال هناف لامكلا ىلا هغولب نع هربص مدعو ةظحلف ةظحلو

 عيمج كولس ىفوتسي نا ىلا رخآ مسا ىلا هجوتب مث قلختو هب ققحيو ةبهلالا ءاممالا نم |
 هذه نا ملعالو لقلقتيو .باطضيو عزجم قيرطلاىف ةعقاولا ةرتقلا ريثلا هسه اذا ءامسالا

 ريخلا هسم اذاو هناريطو هريس ةوقل بجومو هكواس ةعرسل بيس هّن طيف ةعقاولا ةرتفلا |

 #© نيلصملا الا »© هبيلاط ىلع لخي و هقحته نم عني ةيئاهسالا اياطعلاو ةئاذلا بهاوملا 3

 نا"ىأرازؤرمتشالا اتعاب ءانئتتسالا :اذنغو  نتنخالل عملا عاهل ناتنالا نءءاتتحا |

 اوفصتاو مئابطلا كت اولد مهءاف نياصملاالا اهبلع نورمتسم ةليذرلا تافصلا ىلع نيعورطملا |

 كلوق اكعماسلا نهذف هريرشو مكتحلا ةيوقتدتش مه ميدقت # مه نيذلا ف اهدادضاب |
 # نومث اد مهتالحس ىلع 8# ليزحلا ءاطعا لعش هنا قيقحت ىلا ادصق ليزملا ىطعيوه |

 لضفا لاق هنا مالسلا هيلع ىتلا نع ىور 66 ياكل فاو نوت مهاةشيال

 رئات ىلع ةالضلا مدق ةعد هلمع ناك اهنع هللاىضر ةشئاع تلاقو لق ناو همدوا لمعلا

 عفريام لواو سنا تاولصلا ىتما ىلع هللا ضرتفاام لوا مالسلا هيلع هلوقل لا_صخلا |

 موصلا رخؤي هناف هتباعر هيلع بجتام رخآ اهناو رسخو باخ دقف تدف ناو حجاو |

 لاق ماهم لاصخلا هللا مثخ اذلو ءاكالاو مبعلا ىلع ردَشال نا الا ةالسصلا نود ضرملاف |

 تكحامامو ةالصلا مالا هيلع هب ىصوا امرخآ ناكو نوظفاحم مهمالص ىلع مهيذلاو

 ةئعرشلا «تافلاخلا نع ةكزتلا ىهو نفنلا ةالص ىلا ةزاشا ةبالاىفو مكنامبا |

 ىهورسلا ةالصو اهفراخزو امتاوهشو ايندلا ىلا لملا ْنَع ةذصتلا ىهو باقلا ةالصو
 تافشاكملاب و حوزلا ةالصو ةينسلا بتارملاو ةيلعلا تاناةملا ىلا نوكرلا نع ةيلختلا

 « ءاقبلاو قحلاىف ءانفلاب ىو خلا الصو ةيناقحلا تانباعملاو ةينامحرلا تادهاشلاو ةينايرلا

 6 مولعم قح مهلوماىف © نيذلاالاو ىا « نيذلاو له تاولصلا هذه ىلع نوموادب لمكلاف

 ةاكزلا نم سائلا ىلع اقافشاو ىبلاعت ههلا ىلا ابرقت مما ىلع هنوج وّدسإ نيعم ب.صن ىا

 لاؤسلا هل لحال مون توق هل ناك نمو لأ_ن ىذلل ىا #« لئاساله ةفظوملا ةضورفملا |

 هلمجم هنكل مارحلا ىلع ةناعا هنال مثأي نا سايقلا ناكف هلاحم امله هل عفادلا مكح اهاو |

 «مورخاوؤو هلضفنمللا 5 انآ لوش نا لثم ليمحدرب هدربنا هلوىنغلل ةهلاىف مثاالو ةبه

 فراعملاو قئاقيلا لوحا ىلا ةراشا هبفو مرح ىنغ هلا نظيف الكوتوا ءاحاما لأي ال ىذلا |
 وهو لئاسال مولعم قح اهفف ةقداصلا لاوحالاو ةحلاصلالامعالا لام سأر نم ةلصاخلا

 ىئرملاو» مورحلاو قلا بلط ىلا ءدشرو هيلع ضف نا ىتذيف داتجالاو كرلال دعتسملا

 مهولق برطيو مهلسيف مهعايساب لافتشالاو لايعلاو لهالا بيب زدعلا ضرا ىلع طقاسلا |

 (ةحرب )



 يراملا ةروس ه5 م ©

 مرك ناوخز هزورمهه ىزور ه٠ ؟هجو شرب هج رم همه دروخ

 نانركف زب تت ىمت حبه . نانحمهشلماو ص رح هرزو

 | مذلا «قلعتبام اهم: دارملانال ةردقم لاوحا:اعونمو اءوزجو طوله ىهو ةثالثلا فاصوالاو
 لبج عئابط اهنال ةققحموا غولبلادعب كلذو رايتخالاو فيلكتلا تحن لخديام وهو باققلاو
 | نامزليالو ٠ ٍظيال ةلعلف ةفعاذ ٠ دجم ناف سوفنلا مشنم لظلا ىننملا لاقاك اهلع ناسنالا

 ةئيهملا مزاوللا نم تسل هاملا ةدوربك اهاف قالخالا 6-5 ةروك ذملا تاكاعملاب هقرافتال

 | اميس ىتلا بابسالاب اضيا اهليزي وهو هقلخو ىلاعتللا عضوب هيف اهلوصح امنا لب دوجولل

 ىررالا روذحم الو منال يح دهملاىف ناك نيح عله هلنوكي نا مزايف لبق ناف دارأ اذا
 أ اذا هعسو امي عنعوو مل الا سم ع ىو عاضرلا ىلع صرخ و ىدنلا ىلا عرس فيك هنا

 قالن>الا ىواسمىلع نامذالا قاخىف ةمك.طاام ليقناف بغارلالاق هيف محوزف ”ىشب كس
 هنييزت دنع هناطيش براحبو اهوحمن هتعزاناذا هسفن عناعنا ةوهثلا قاخىف ةمكمحلا انلق
 لعبلا] هقر لك و ةويشلا هيف تكي 115 قمإ تا ةنعو هيوم هها نم وج ب دسملا

 ناسنالاىفحشلا نيفراعلا ضعب لاق عراشلا نم ىوسلا طارصلاىلا ةلالدلا تلصحو عدارلا
 قوررعو لق كدر عال هلاستسا لن هل هيلع لطعتب نكلو هلاوز نكمعال ىلج ما
 | قلخ نان الانا لاقو هتمحربو هللالضفب هاقوب ديعلا ناالا سفنلاىف حشلا تيئأف هسفا حش
 | ةدافت_سالا ىلع روطفم وهف هللانم هدوجو دافتسا ناسنالانا هلك كلذ لصاو ا اعوله

 | ىنميناعرب ةقدصلا درو كلذلو ًايشادحاىطعيوا قدصتبنا هتقيقح هيطعت الف ةدافا ىلعال

 ضعب نأ وهو فورعملا حازملاهلعو ريقفلا لوش ٠ سفنلا حشا+ ىو ناسنالا اذهنا للد

 | لّسال ليقف كدب ىنلوان ىناطاساي نيرضالا ضعبهل لاقف قرغي داكف ءاملاىف عقو ءاملعلا

 صرحلاو .رشلاو بضغلا مهضعي لاقو ىدسذخ لقلب ءاطعالاال ذخالا داتعا هناف اذكع
 لوزينا لاح ةلبجلانم ناكامو ناجلاو ناسنال ىف ىلج فصو دسحلاو لخبلاو نيجلاو

 / فراصمرومالا هذهل ودلع هللا لص عراشلا ناع اذهلود ةفوصوملا تاذلا مادعتانالا

 | مث فا امهل لقثالو لاقو ةيلهاج ةيمحال هللبضغلاب ماو نينا ىف الا رخال نلافف

 نوفاخو لاق مث مهوفاختالو لاقو هللازود نه نوديعتالو مكل فا لاق نم حده

 هذه لاوز نوي ءارقفلا نم ريثكو. ادوحم الامعتشا  تافصلا“هده نوامعتسسم..لكلاف
 ةم ملعي هنمو ريقفلا لوقب ٠ كلذك سيلو مهف اهلامعتسا هللا لطعي نيح مهم تافصلا

 قرتلا لصحالذا سفنلا عم ةيراحملا ءاقيل لكلاىف ةيقاب تافصلا لوصانا لصاحلاو فسوب

 لوصا ءاَس ىلع ةينملا ةيراحلا اذكف توملا ىلا ومتسم قرتلاو ةيراحملاب الا

 ماعاف نيصقانلاىف رهظي اك نيلماكلا ف اهرثا رهظيال نكل ةراما سفنلا لصآف تافصلا
 تاماظلا ملاع نم امنوكل سجرلا ىوأمو رشلا ندعم اهعيطب سفنلانا ىناشاةلا لاق كلذ

 تصياو ةيلفسلا رومالا ب بيسام.ةتقلخوبهتلبخ ىظتقم هيلع ىلوتساو هبله اهلا لام نف



 هي ١٠١١ © نورشعلاو مساء زجلا

 ءاجمالا نكمي فيكف ةدئفالا ىلع ةيلوت_ملا ةيناحورلا اهزانب قرتحاف ةيسنجلل امسفن ىلا ظ
 ايندالابحو اصرح لاملا # عمجو © دادعتسالا ناسلب اهامدو عبطلا ىعادب اهلط دقو اهنم |

 نيدلانع هبلغاشتو هيف ةبجاولا هقوقحو هتاكردؤي ملو ءزتكو ءاعويف هلعحف * ىعوأف
 عمجى فو لذب لبرخداام الاو هللا دابع ىلع هتقفش مادعلاو هلما لوطل كلذو هلانتقاب ربكتو

 نمؤملاب قيليال هنا ىلعو لبخبلا ةصاسخو لخبلا ةحابق ىلع هيبنت ىلوتلاو رابدالاعم عمججا
 هل لوقيف ٠ هرب ةيسرافلاب وهو هللاىدب نيب جذب هناك ةمايقلا مون مدا نإاب ءاحب ربخاىفو

 ناك امرثك ١ هتكرتو هترعو هتعمج بر لوقف تعنص اف كيلع تمعناو كتلوخو كتبطعا

 مالسلاهيلع قصي ربخلاىفو رانلاىلا هيئيغمف اريخ مدس ملديعوع اذاف هلك هب كنآ ىنعجراف
 هذهلثمنم كتقلخ دقو ىنزحعت مدا نبال هللا وَ لاقف هعبسا الع عضوو هفكىف اموب

 زاوا ونزا اريزيمز ىنعي ديثو كنم ضراللو نيدر, نيب تيشم كتلدعو كتيوس اذا ىتح

 ىفو ةقدصلا ناوا قو قدصتا تاك قارتلا تغلد اذا قىح تعنمو تءمحف .٠ دوب ديدش

 ةينامحرلا فاصوالاو ةيناحورلا قالخالانم ةيلاسنالا تالامكلا عمح ةيمحتلا تاليوأتلا
 كياستلاو ماعتلاو داشرالا قبرطإ نيقاشملا نيحلاو نكةشاعلانيقداصلا بالطلا ىلع قئشملو

 نم علاه ةغلابم © اءواه ف هنوك لاح « قلخ  نانالا سنج ىا # ناسنالانا ©
 ريحا سم ع عنملا ةعربتو: ”كطتسيال ثري 2و نكد سم دنعع زول ةعرس وهو علهلا

 نع ىورام ىلع ريسف نسحا هرسفدقو ملع باب نم جو ريلا ةعيرس عاولع ةقاب لاَغ
 هباصاىا # رشلاه م © اعوزط فرظ « اذا © ىلاعت هلوق امهنع هللاوضر سابعنإا

 ردقلاب هلهجل هنم اراكم عزحلا ىف ةفلام  اءوزج  اهوتخوا ضرملاوا رقفلا هيلا لصوو
 ظخ_س دوقفملا دنعو ىذدي دوحواادتع ىذلا عواهلا ءاطع نبا لاقو ريصلا دض وهو

 نيكهو دبا ىنعي نز#لا يعم نيجو علاه حش مدا نبا ىليعا ام شك ثيدحلاىفو

 هبال ضرملا قلخلا سوفت تهرك اعا نيفراغلا ضع لاق هباق علم ىذ» علاخلاو | ديبيكا

 بيغيإل الاب سحب نيح ىناوْلا حورلاذا ىلاعتهللا قوقح نم هباوفلك ام ءادا نعمهل لغاش

 ءاقل نم هيفامل توملا نيفراعلا سوفن هركتمل اعاو فيلكتلاب موب ىذلا د_سجلا ريبدت نع

 ْ اعومل فرظ # اذاو © هراتخاالا توملاىف ى ريخام كلذلو ةنمو ةمعن وهف ىلاعت هللا

 باوبوةمسقلاب هلهجل كاسمالاو عنملاىف اغلابم اع ونم# اهريغوا ةعسلا ىا # ريخاهسم

 تناك اذاو ةحصلاىف هيطعبالام ضرملاىف ىطعيدق ىنغلا ناف حشلاىفلخدم ةحصالو لضفلا |

 هوك سيرد تسيروناج عول» هك ددكبم لهن لتاقمزا بابلردو ٠ لضفا ةحصلااح ةقدصلا
 َكْفَفَنارلا دوخي نس رأاا «ققياسكك هله وحب تكي .حلاع ءاكزا |! ثقحا ازؤار نها ذك فاق |

 دهاوذ>هح ادرف#ك كانا ةشيدنارد بش مهو ايار ريص امرسو اميكاودأز انماشا نع ايرد

 دنكيم هببشت هبادزيدب ىزور ةشيدناو ىربص نرد ارىئدا ىلاعآو هناحبسقح سب دروخ |
 كغم بنس كدشو وح هدعم .٠ تشعل يع 3 كب روباح

 دروخ ىزور مم وى ريا ريس . دز! ) نيشان كنا تسمدا

 ( هضضؤوجا )



 جراعملا ةروس <ع اذا ©

 | هب ودار 51 ةسسفقت ةيحاصو هبافصو كلقلا ىند :ناحتحالاو قالا مون ناذع |

 ا اذه هيك مش ةينامسجلاو ةيناحورلا ىوةلانم اعيمح هّتيريشش) ضراىف نمو هتعيشو هعياوت ىا

 2 مصاول نءمرجمالعدر © الك 8 تقولا تاوفو دادعتسالا داسفلهعفن. الو ها ءا دتقالا

 | قدحتسا مارجإلا نم ةلصاخلا ةساملظلا تليه هناف ىنء اك نوكيالىا ءادتفالا ءاجما عانتماب |

 | كلنأوا ةمايقلامو» اباذع رانلالها نوهلال هللا لو ثيدحلاىفو هنم وخالف باذعلا |
 | تنأو اذه ن. نوها كنم تدرا لوقف من لوقيف هيىدتفت تنك | 'ىث نم ضرالاىفام |
 ١ نيهجولاالكو اقح ىنمعوعدرلا ىنمع نوكيالكنا ىطرقلا نعو ىب كرشتالناءدا بلص |
 ظ ةساقلا ةلجا ٠ نمالك نوكيو هيلع فقويق هي : :مالكلا مامت ناوكي ىباثلا ىلعف انه نا 0 ا

 أ دلك ولع قاطملا فقولا ةمالع ىدنواحسلا عضو كلذنمهو لوالا ىلع نوقتملاو هلت قى

 | | داتنلا لع وهو 6 ىلتل » مهج دارملاو باذعلا ركذب الع لولدملا رانلاىا # 0

 | لطف نوكف ناخدهطلاخمال ىذلا صلالا بهللا ىنعمع ىظللانم لوقنم اهنم ىباثلا كردالو

 ظ نأ نؤجمو مسالا اذهب ةامسم ىنعم نا ربخ وهو ءافصلاب ةيرانلا هترارح ةوقل قارحالا

 ْ شناهكىتسردب ( قشاكلا لاقاك ) ليوأت الب اربخ نوكيف لصالا ىلع صلاخلا بهللادارب
 / تسا ىشنانا ( رارسالا فدك ىفو ) صلاخ تسبا هءابز دهد ادفوزا مرحي هكذزود

 | ىا فارطالا ىوشلاو هعاقو هرقمنم هيذج 'ىثلا عزن # ىوشال ةعازن © نز هنابز

 | ىلظاب ىنعاىا ليوهتلل صاصتخالاىلع ةعازنو لجرالاو ىديالاك لتقع تسلىتلا ءاضعالا |

 د ومتمث ةرازطلا دعت قاارخكإلاه رع اهل ةعالقو دسإلا فارطاىف ةعقاولا ءاضعالل ةباذج |

 سارا ذا لج عزنت رانلانا ىنعي رسال كة نلجم ,ىكواذا وش عمج ىوشلاو ادبا اذكهو تناكلا6 |

 ا ءاضعالا حلا نع نوفرصيو ءافطاوىذالل فارطالاب نوءسي اوناكمممال كلذو هنع ام مشهو

 وعد هن مأرلا ىف هب نولقميال اوناك ىذلا لقعلا اصوصخ سأرلا املع لمتشت اولي هش رلا ا

 رضحن و اهسفن ىلا يذم وعدن ىنعمو لبقا لباقم وهو هتقرعمو قحلانع ىا 5 ريدان م

 دوار رفاكو دنزيم هنابز ( ىنشاكلالاق ) مهريضحتف مهوعدن اهنأاك مهراضحانع زاجم وهف

 مهل لوشنو ٠ دنكم نذحار نها سطانقم هحانح ءارهلاس تسيودو هلاسدصزا سكب

 حيصق ظفلب نيقئاثلاو نيرفاكلا وعدتوا كرقتسم ىلاف قيدنزايو قفانمايو رفاكاي ىلا ىلا '

 مهدولجىف هقلخ 5 امالك اهف هللا قاخم نا زوو بحلا ريطلا طاقتلاك مهطقتات م مالا

 دانسالا ىلعؤا فاشملا فذ ىلع (متينابز وعدنوا ةرجشلا ىف هقلخاسكو مهلجراو مهمدياو |

 نهنال ةعاطلا نع ضرعاىا #* ىلونو  هيلاوعذملا ىلا ىعادلا لعف دنسا ثيح ىزاجملا

 ةعيرشلا تاقفاومب حلا ىلا هجوتلا نع ريدا نم ةيمجنلا تاليوأتلافو ههجو ىلوب ضرعا
 ةشانع [قاشافلا لاقو ءاينفلا نع نابدالاو هرجع ألا ىلع نآنقالا؟ لع لوتورةسيلطلا.يابلاضو
 ربدملاالا تعدتساام ةيلفسلا ةعيبطلاران ىظاو ليغ سنجلا ىلا سنجلاذا اهلا رحتا محتسال هسفن

 | ةبحل رثؤملا ةملظل' ندع٠ىلا ههجو» لبقملا رولا ملهو سدقلا بانج نع ضرعملا قملانع

 ||! ةتددحو هتعدت-او ةيعببطلا نارينلا دوف «ىلا هعبطب بذجتاف ةماظملا ةلفسلا ةينافلا ىهاوجلا

 ( رشاعا١ رع (



 ه# 1٠١ 55 نورشمأاو عسان ءزجلا

 مث اليهم المر ريصت .لابجلا ريغتتام لوا رارسالا فشكىف لاق عبرلا هتريط اذا شوفنملا
 و لأسإال ىا « اهح مح لأسيالو  اروثنم ءابهريصت مث اشوفنم انهع
 | براق“الا نيب لاخلا ناك اذاو كلذ نع هلغشياك مهنم لك ءالتبال هملكبالو هلاوحا نع
 لبق هن ”ك فاشتسا « مهنورصبب © ممعتال ريكدتلاو بناج“ الا نيب نوكي فيكف اذكه

 ىناثلل ىناثلاو لوا مج لوالا ريمغلاو ممورصبب لقف هلاح نع لأسي فيكف ءرصبسإل هلعل
 ريصبتلا رداصملا جانىف لاق نينا نيميملال نيميمح لكل ميلا مومعل نيريمضلا عمحو
 رعو ءابلا فذحم دقو ءايلاب ىتاثلا لوعفملا ىلا ىدعيو حانيالاو فيرعتلاو ٠ نود اه

 لعافلا ماقم لوالا ماقو نان ىلا فيعضتلاب مهو رص ىدع ىنعن ىهنأ مهن و رعب اذه

 تبسن اذاو رالا فذحدقو هب هنرصب لاش رجلا فرح ىناثلا ىلا هتيدعت فراعتملا عئاشلاو
 ىنعملاو لمسقلا اذه نه ةي الاىف امو اديز ترصب تلقو راخلا تفذح هب لوفملل لعفلا

 مهععالوم لع نوفخم الف ٠ دوخ ناشيوناشيادنوش ءدرك انيب ىنعي ءامحالاءامحالا صبي
 هبحاص نيع بصنوهوالا قولخم ةمايقلاىف سيلو مهسفنا لاحم مهلغاشتالا لوأستلا نم
 لاق هيفوهامب هلافتغال هملكبالو هلأسبال نكلو هريشعو هءايرقاو هاخأو هابأ لجرلا رصيبف

 رفاكلا ىنَت ىا # مرجما دوب » 0 مث ةعاس نوفراعتي امهنع هللا وضر سابع نبا

 ظفحوهو ٠ دهدادف 46 ىدتف مهدادوأ ةاكح وهف وعلا ىنعع قيراط تنده لك لقو

 هاولسا ىذلا ا ىا » ذئمون باذع نم 0 1 لدَس هع ةيئاتلا نع نانالا

 ءانبلا ىلع حتتفلاب ذئموب ”ىرقو هيلا ياذعلا ةفاضال مملا رسكيوهو ر "2 ذام سمالا ناكذا موب

 خترك نال هعمجو ةفاضالاب هنون تطقس نينب هلصا 6 هين نكمتم ريغ ىلا ةفاضالل

 | | هل اريهظ ناك ىذلا © هخاو © اع امحاصي ىلا هتجوز 4 هتحاصو © اف بوعرم ةبودحم

 ىدن نأ ىنك ثرح ىلا غلب هسفنب مرح ك لاحت ا نإ نإ ل فايل ةحاو دمر

 نأنع الصف بادعلا نموه وع ىتح هسفنل ا هلعجنو ُهْلَس مهقلعاو هيلا سانلا 0

 | حلادوب ليقف لاؤ_لا نم هنكمي عم لانسال عفش لق هب اك اينعت كامو , هلام 3

 نيبرق ل ءان.1الا لع قلتو ذا دسحلا نم ةلوصفملا ةءطقلا لصالاىف ىهو «© هتليصفو © |

 انك اميم_الايعظن.اوزلا نكات نيوبالا نم الوصفم نوكي داولا نال دالو الا ىلعو |

 نوب رقالا ءاب ”الاوه ة ةب الاف ةليصفلاب دارملاو سسلا اذهل ةل.صف ىمف اًضيا هنم نلوصفم |

 م هريغ ءااقاو هيلا مهنا دكا ىلا 0 هيوؤت ىلا 2 هنو هلوقل نوندالا ةريقفلاو

 بسنلاىف اهلا همضت هووؤت ىنعف هسفن ىلا هم_-ض ىا هاخا هيلا ىوا ىلاعت لاق

 دز ايئدرد اروا دنا ءداد ىاج هكاردوخ ناشيوخو ةيسرافلابو ام ذوللف دُي ادشلادنعوا

 بيلغتال نمو قئالخلاو نيلقثلا نم أ امي ضرالا ف نمو وظ دنا هون اوال فا دوج
 ءاحمتالا داعتتسال مو ءادتفالا هين مث ىدتشول دوب ىا ىدتش ىلع فطع « هع نظ

 تاههو كلذ هي مث هسفقن ءادق ىف مهلذبو هدب تحن اهرح ءالؤه ناكول ىنع ىفعلل |

 لوه ن٠ ىدتس نأدوب هيأأف سفنلا ة ةغمصل عغبصتملا حوورلا مر ىلا ةراٌشا هفو هج نأ |

 ( باذعو )
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 ءادتنارادقم .وهف ةيهولالا ءايالا نموه ىذلا .وبلا اماو رببدتلاو ةيسودرلا 1 عرب دو
 ىحلا ىهو ةبسلا ءامسالاىف اههاننال اهعم جردنت ىتلا ةيهاناما ريغلا هللا ءامساب ةيبودرلا

 ىلا ةبسنلاب ةقلطم ةيبوبر ةعبسلا هذه نه لكلو ملكتملا ريدبلا عيمسلا ديرملا رداقلا ملاعلا

 امئاهنا ىلا هتاوخانم دحاو لك ةوبر ىلا ةسنلاب ةديقمو هتح ةجردنملا ءامسالا. تايسون ر

 كلذ نه عبس ايندلا ةد ايندلا مايا نم عبس روك ذملا مويلا اذه نا اكو ىناذلا ىلحتلاب
 ةنس نوعبراو عست ىهو ةيبوبرلا ءامما ددعيف ايندلا مايا برض نه لساحلا ىهلالا مويلا

 6 ريماذ 8 ىربكلا ةءايقلا مووهو هللا مالانم دحاو مونوه ىذلا نيسلا لوا ةرخاو
 ةدملا هذه ىف عش باذعلا ناف هللاريغل ىوكشالو هيف عزجال 6 اليمج اريص 8 دما

 صهاظلاىف ةلماجلاوه ليلا ربصلا نسحلا نعو حورلاو ةكتالملا اهف جرعت ىتلا ةلواطتملا

 ءازهتسا نع ناك لاؤسلا نال لأسب قلعتم وهو لاحعتساالب جرفلا راظتنا رحم نا نعو
 ءاطيتساو رحضت نع ناكوا مالسلا هيلع هرحضي امم كلذو ىحولاب بيذكتو تنعتو

 هنومحزي .ىا عقاولا باذعلا ىا # هنوري هه ةككز لعاز ا  مهنا» ةنوعملاو رصنلل

 ةي الاايارتانكو انتماذلا نولوقب اوناك اك ةلاالا قيرطي هنودعبتسي ىا ه(ادعب »8 مهأرىف
 مهئاقحتساب مهملع مدع مهداعبتسا بيسو هب نولأ سب كلذلف ميمر ىهو ماظعلا ىحب نم

 # ابرق  هملعن ىا « .ارثو © هناكماو هعوقولا در ديعب اذه همصخل ءرملا لوش هايا

 دارملاف رذعتمالو انيلع ديعيريغ انتردقىف انيه ىا مهدادعتسا بح ىايا مهقاقحتساب انملعل

 ىمعقملا نوري مهنا هللا همحر لبس لاقو هنم .برةلاوه برقلابو ناكمالانم دعيلاوه دعبلاب

 ديعبلاو بيرق نئاك لك ناف ابرق ارثو مهلاما دعبل اديعب باسحلاو ثعبلاو توملانم مهيلع

 دحاو طيخ ىتبو نينئاب قش بوثك الا قبامو ىضح امف ايندلا ام ثيدحلا ىفو نوكي الام

 ىعاشلا لاق عطقنا دق طيخلا كلذ ناكوالأ
 ٠ راهملا عم لوزي لط ىوس ه اعيمح اهنف امو ايندلا له :

 تخرد ربزرد ميرفاسم وحمام ٠ تخرد رادرب هوز تفر هباس نوح

 ++ جريس تنبأو املا الشتا قعر لهي ب: .دعلاق. كنار ةايااللا تح نتذإب رزق
 1 1/ سكر كبولقل انو قومه ني موق م ور نال/ «. ةنيغتت دياتكا_.لاقج ايريزكل ريسسفال كف

 حرردتو لهم ىلع باذبامت هوو ديدخلا ثيخ انهه وهو 6 لهملاك ءامسلا نوكت موي د

 ا ريقلاكوا اهمولتىف ةباذملا ةضفلاك دوعسم نا نعو هسناخثل لهم ىلع هناليل تيزلا ىدردوا '

 هناكمارهظي ئا مويلا كلذىف رذعتبالو نكمي ىا ابيرَش قاعتم مونو اهداوسفف نارطقلاو

 ءامسلا نوكت مون ئأرخ وم رمضعع قلعتهوا تقوب هل صا صتخاال ناكمالا سفنفالاو

 نهعلا « نهعلاك لابجلا نوكتو 8 فصضوب الام لاوهالاو لاوحالا نه نوكي لهملاك
 نكد اك( نولإلا نش. نفدامل نقسلا وصيصخت واب كتوقنملانيعلاك (ل اعني لاق غوبصاا فوصلا

 فالتخالاناولا غوبطملا فوصلاك لابجلا نوكتو ىناملاو ناهدلاك ةدرو تناكف ىلاعت هلوقىف

 نهعلا تهشاوجلاىف تريطو تسب اذاف دوس بدءاسغو رمحو ضيب ددج اه لابجلا ناولأ |
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 كلااريغ هيفدعصول ايندلا ىسنم ةنس فلأ نيسمح هرادقم ناك مو.ىف ءامسلا وهو هتهاركو

 ءامسلا قوف نم هما ىهتنم ىلا لفسلا لفسا نم هللا سما ىبنم نم دعصي كلملا نال

 هو ىلا ةنس فلا نيسمح ىف اودعصل مدا اوس هيف دعصولو دحاو موبىف ةعباسلا

 لمعلاد رجم دوعصلا ىلع دوعصلا رصق نا جه ةكئالملا قش وبلا ردَس ند قباسلاىفام

 نا هنمو تاربدملانم مهريغلو مهل ةماع ةقلطم ةباالاو نيظفاحلا ةكئالملا "نأش هنال روصق

 ليوط مو»ىف باذعلا عش ىنعملاو ةمايقلا مون هبدارملا نوكي نأ ىلع عقاوب قلعتم مو»ىف هلوق

 فرظلانيب ةضرتعم ةكئالملا جرعت هلوقةلج نوكتفايئدلا ىفسنم ةنسفلا نوسمح هرادقم
 هقلعل رده ىلع ةمايقلا مون ةدارا نه عنامال هنال نطعلا ق.يض نم هنأ هقو ىهننا هقلعتمو

 اده لثءىف هناذ هللا فصواذ امل تلق ناف قباسلا انريدش نم فرعام ىلع اًضِنا ج رع

 هئايلوا ىلا فاطللا لاصيا هيما نمو نوب صالا لزب ىلاعت لاق اكىهلالا ىماللوه امنا
 مك ةكئالملا ةطساو» ةلزانلا ءامسلا ةيوّتعنم رافكلل ريذحت هيفف هن ادعا ىلع رهقلا لاسراو '
 اذه ةمايقلا مون. ةليوطلا ةبساحلا ىلا ىدؤي ام مهلرجزو ةيذكملا ةيضاملا متالل تعقو |

 دعصي ىا جراعملا ىذىف ةيمجنلا تاليوأتلافو مالعلا هللادنع ملعلاو ماقملا اذهىف ىلرسيتام

 ليربج رطاخ اصوصخ ةيناحورلا رطاوذلا جرعت ىا للا جرعت ىلاعت هلوق ىفو لوا نم دشا |

 ةطبحح تحم ىتاا ءامسلا مايا ىهو هللا مايانم ةنس فلا نيسسمح هرادقم ناك موبىف حورلا

 ماقم ن. قرتلا بتارم ىهو دعاصملا ىا جراعملا ىذ ىناشاقلا لاق مهفاف مهاججلا مسالا هللا

  ناسنالا ىلا مث ناويحلا ىلا مث تابنلا ماقم ىلا مث لادتعالاب نداعملا ماقم ىلا عئابطلا

 ةيوتلاو ةظقيلاو هاشنالاب كولسلا لزانمف مث صعب قوف اهضعب ةبيسرتما ثالاقتسالا جرادمىف

 لاعفالا ىفءانفلا بتاىصىفبلقلا لهانمو نعقيل!لزانم نمكولسلا لهاهلاراشا امزتجا ىلاةيانالاو

 ماقم ىلع ةمدقتملا دعاصملادعب ادعصم ةفص لك ءازاب ىلاعت هل ناذ ةرثك ىصحالاع تاذلاىف

 ناسنالادوجوىفةيئامسلاوةيضرالا ىوذلا نم ةكئئالملا جرعت تافصلا ىفءانفل اءانفلا ىلا تافصلا و

 نيسمخ هرادقم ناك مويىف ىربكلا ةمايقلاىف ةعماجلا ةيئاذلا هترضح ىلا ىناسنالا حورلاو

 ةيدهرسلا ةتسلا مايالا ىهو ىلعلا جرراعملا ىذ تاذلاب ىلعلا هللا مايا نم موب وهو ةنيعذليفلا

 دعولا زاحتاو باذعلا هب تقو ىذلا ريدملا برلا مايا نم موب وهف نودعتامم ةنس فل اك

 ريخالا مويلا كلذو نودعتامم ةنسس فلا رادقم ناك مونىف هيلا جرعي مث ضرالا ىلا |

 نا هق لاق ىذلاو ماسو هيلع هللا ىلص متاخلا ةوس ةنهنملا امندلا ةهدموه ىذلا عوبسالا نم
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 حيحصب سبل همالك نأ فرعت لمأت ةئس فلا نيس رادقد عومجلا نوكيف شرعلانم
 رادقم هاو هالعا ىلا ملاغلا لفسان٠ لوطلا نايس ماقملا اذهىف دارملا نا لالا هوجو نم

 ديزي نيشرعلانيب ةفا ملا نم هركذام لع هنالاهفقس ىلا ةننلا نحص نمال ةنس فلا نيسمح

 ىنلاداما نا ىلاثلاو ًةلوصتلا لسلة لف ةنيب ةدايز ملاعلا لفسا ىلارظنلاب رادقملا كلذ ىلع

 لوطو ةعسلا دري نايب لب ديدحتلا سبل ضرالاو ءامسلا نيب اع ليثتلانم مالسلا هيلع
 ىلع لدبال هدروا ىذلا ثيدحلا نا كلاثلاو ماقملا هيضتش اك هللا الا ءفرمي الاع دادتمالا

 لب شرعلا نم ةلفالا ةجردلا ىلا ة مم .تاحردلا كلت نه ةربخالا ةجردلا ةيام نا
 ىلع ةتوافتم نيدهاجلا تاقبط نال هركذامم ديزا رادقملا نوكي نأ زوجبف هنع تك اسود
 اهنود ىهْي ىتلا هو هتورذ هيدارملا نكل نمحرلا شمعوه ناك ناو ةنْلا فقس نا

 بد نم ةنللا لفسا نيبامو جارعمل الل ماللاهيلع ىنلا مدق عضوم ىهو بكرتلا ملاع
 نع تاور يذل اللا قتلا (نادع كرولا هز ذلا كلك زم ااه زلغأ» ىلا! اومازكلا
 ةميركلا ةياالاف .ىفانشلا نانلا "اذه اتققحم اذاف“ىلاعت هاا ذاغ نا ىلعالا ةروَسَق

 ءارملا لها هررق ىذلا لاقلاو ليبقلا كنع عدف ةيهلالا ءامكحلا هيلا راشأ ىذلاوهو
 ليثقلا جاهنم ىلع اهادم دعو جراعملا كلت عامترا ةباغل نايب موبىف هلوق نا هنف لادحلاو
 نيسمحرادقم نامزلا كلذ نلكل .كلذىف اهعطق ردقوا ثدحم عافترالان م ىنعملاو ليبختلاو

 ترشف اذا ناهظيب اما” لشعلا" ىلع الوقع ؛هنوك' نا *هنفو: ئهنا'اتدلا“ نيش نم, ةتطا كلا
 هشرع ىلا حورلاو ةكئالملا جرعت هادم نا هنمودوصقملا فالخوهو تاومسلاريغب جراعملا

 ناسنالا ههعطشام ايندلا مايانم مون ىف نوعطش ىا ةنس فلا نيسمح ءرادق٠ ناك موه ىف

 ناريطلا ىلع مموقو متعرس ةياغل كلذو عطقلا كلذ ضرفول ةنس فلا نيس ىف
 هكئالم سما لحم هكاجت ا ان ايثد زادنكر يس :هكدهاوخ مدا ىزا ىب ركا ةيسرافلابو
 زدنا نب هنو « قيد تفر تناول ناس وادقع ندلاوا ليواوما روكي“ قاما (كعا

 مهريس ريدقتف دحاو نا ىف ضضحلا لفسا ىلا جوالا ىلعأنه نولصفف ىظل ةكئالملا

 ىلا ايندلا مايا لوا نع ةرابع ةب“ الاىف مويلا نا هنمو حضاوريغ فرهلاىف مولعملا مويلاب

 / هيفو ىهننا ىلاعت هللاالا قب ىو ىضم مكدحا ىرديال ةنس فاأ نوح اهناو اهئاضقنا
 ةثاعالث اهنا ىدنعو رايخالا لها ىلع ىفال امة ةذايزأ كلذ ىلع ديزت ايندلا مايا نا

 ةرخ“الا عم نم ةمماجناسنالارمعنا مهلوق هيلع لد ةنسلا مايا رادقع ةنم فلأ نوتسو

 ىهنم نه مالا هيف جرعي ايندلا مايانم موبوه مويلاب دارملاناهنمو. ههضومىف ءانلفسادقو

 ضرالا ىلا ءامسلا ند سال لوز راتعاف ةدحسلا ملا ةرواسىفاك ةنش هنلا هرادقم ىذلا

 هيف فلأ عومجللاو دوعصلل اذكو ةئامسمخ لوزنللف ءاملا ىلا ضرالا ن٠ هجورع رابتعابو
 صهاظو ةفاسملا لولعل نيضرالا لفسانمجورعلا ربتعا ثيح ىرخا ةمغل رونطلاىفداز هنا

 هتبرق ىلح ىلا موي لك مدا ىت لامجابةظفحلادءصتدارملا نا هنمو كلذب دوصقملا متيال هنا
 1 مصمم تصحب يسم
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 مهجورعو ةكئالملا لوزنف هظفح هباصاخ اهجوو ايام دوجوم لكىف ىلاعت هللزال كلذو
 ىلعلاوه هنال تاءلفسلايف ناك ناو جورعوهف هيلا ناكام لكو هزي مدعل قحلا ىلا امئاد

 ةربع رئاطلا سكع طوبهلل ةكئالملا ةحزجا تلعجو ماودلا ىلع ولع ةذص وهف ىلع الا |
 ةكئالملاف هل هللا اهاطعا ىلا هتقاط قوف هفرصت نم هنكمي مدعو هزجت دوجوم لك فرعل |

 نوكي كالذكو كلذ لعاف سكمااب رورطلاو اهعبطب تلع تلع اذاو اهحانجم تلزن تلزن اذا
 ىلع هللا ماكحا ءارجال ةمايقلا موبوه ىذلا ليوطلا مويلاف ّش ىا مهلوزنو مهجور |

 ايندلا ىنسنم ةنس فلا نيسمحخ رادتموهو هتمكحو هماع ىضتقم ىلع هرما ذافناو ءاشام

 اهق-اهنم ىدؤيال ةضفالو بهذ بحاص نءام مالسلا هيلع هلوق مويلا اذه ةدم ىلع لدو
 ةيناث ةيم ىا منهجرانىف اهماع ىمحأف ران نم مئافسص هل تحفص ةمايقلا موب ناكاذاالا |

 موبىف مهجرانىلا هيكل ىا هل تديعا تدربالك هرهظوهنيبجو هبنجا ىوكيفاهرح دتشيل |
 مل نا ىا ةئللا ىلا اما هلدس ىريف دابعلا نيب ىْضَش ىتح ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك

 كلذ فالخ ىلع ناكنا ىا رانلا ىلإ اماو هنع افع هللا نكلو ناكوا ءوس ٍبنذ هل نكي

 رومان مما نع اهنم لكىف دبعلا لأسي افقوم نيسمح ةءابقأل نا ( ىورو ) ملس٠ هاور

 فلا وه ىذلا ىهلالا مويلا رادقع فقوم لك ىف فقو باوملا ىلع رده مل ناف نبدلا
 لها نامز نوكيو ادبا راهنااك ةنطلا لها تقو نوكي ىا ىلإ ىلا مويلا ىهتنيال مث ةنس
 لقاعال ريكذت هفو ةمظلا لهال رونال كلذك رونلا لهال ةماظال مذا ادبا لبالاكرانلا

 لوطلا اذه مث ءرخآ اذاهف ةنلس فلا نيسمخ رادقم هلوا ناك اذا ةمايقلا موب نا ىلع
 هنا هع هللا ىضر ىردحلا ددسوبا ىور امل عييطملاو نمؤملال ىداعلاو رفاكلا قحيىف

 هنا هد ىمشن ىذلاو مالسلا هيلع لاقف مويلا اذه لوطأتم مالسلا هيلع هللا لوسرل لبق

 ةالصملاب لثقلا ىفو ايندلىفابملصي ةبوتكم ةالص نم فخا نوكي ىتح نمؤملا ىلع فخيل
 نوح سالو: ىو ةةيدفلا تتار فكدلا نارونلو دشن سوا كلو الزان
 دوحسلاب ةمايقلا مون فلكي رسأا اذهاو ةنس فلا اهنم ةدحاو لكب بذع هنأ كف ةالص

 شرعملا ىلا هلانثا ىف ةكئالملا ٍبورعنمو لوطملا اذهم مويما اذه دوجو نه مزايالو هريغبال
 دارملا نال ةذس فلا نيسمخ ةريسه شركملا تاهت ماو ملامملا لذسا نيبام نوكي نأ

 هرما ىتاتأ هنمو شرعملا ىلا مويملا اذه لثءىف مهلوزنو ةكئالملا جورع مويملا لوط نايب
 رعقمو ضرالا زكرم نيبام نال جراعملا لوط نايسال اراركوا راسم هلم ىلا هةيلبتو
 عو.جملا نوكف كلذك عبسلا تاومسلا نم ةدحاو لك نخحنو ماع ةئامسحخ ةريسم ءاهنلا

 روصتمددع لكم لب كالذنم ديزا ىهفالاو ىرهاظلارظنملاب ىا شرعملا ىلا فالا ةءست

 هجومريغ اهريغ نيب اكشرعلاو ىءركلا نيبام لعج لاق نم لوقو هيلا ةراشالا ”حتس اك ظ
 نيتجرد لك هلدسىف نيدهاحلل هللا اهدعا ةجرد ةئام ةنطاىن نا حبحصلا ثيدحلاىف امل |

 شرعلا نيبو ةنللا نوه ىذلا ىمركلا نيب نوكيف ضرالاو ءاممل نيب ام امام
 ةلفاسلا ةجردلا ىلا ىمركلا ضرانم اهلوا ةرمم ةئام ةنس ةئامسمح ةنللا فةسوه ىذلا |

 ع
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 ١ نورششعو دحا توحلاو وادلاو ىدجلاو سوقلاو برقعلاو نازيلا ىهو هتسلاج وربلاءذه
 ىهوةنس فال[ ةعبسةلينسلارودةدم وهاس فلان وس مكحلا ىفةل.ذسلا جرب ىلا لما نم وةسفلا
 | كانه هن ىجوملا ىهلالا مالا بجو ةلنسلا رودىه ىبأا ةرودلا هذه لواىفو ةرخ الا

 أ رج الاؤوةعيسلا قه نخاألإ كفلالا ف ماللفلا ةولع انينزو كطيو !نتالننن الا عوتلا قهظ
 جوببأا رود مث اذا هتاف ةرخ الاب صتخلا نازيملا رودو ةلبأسلا رود ماكحا نيب ةى.زربلا

 | ىلوالا فلالا ةفك انذخأف ىربكلا ةمايقلا نامزوهو نازيملاىلا مكحلا لقتنير شع ىنالا

 لؤالا اتمنا انذخأ /ئانشلاو هرغتالا ئوخترالا :ةفكلاو | يفق ةاىدلا ف اطذِلا

 ترقتسا اذهلو ةرخ “الا ةأشنلل هنم ريخالا فصنلاو ةأشنلا .ذهل .ىاثلا نازيملا فلانه
 | فلالانم لوالا فصتلا ىهؤ فلالادعب ةنس ةئامسمح ىلا اهدادتماو ةعاسلا مايقىف رابخالا

 ىنلا ثعبف ةعيرشلا ءاملع نم دحأ دنع كلذ اسدلادح زواع مو ىباثلا نازيملا نم ىاثلا

 ىلا هنمو عررمشملا راهلا لواوه ىذلاح هلاك ةرخ لاب ايندلا جازتما نامزفف م مالسلا هيلع

 عولطدعب ءوضلا دادزب امكف ةعاسلا مايق ىلا ثعبملانموه ىذلا نامزلا رظن سمشلا عولط
 نامز ىلا دادزب ثعملا نيحنم ةرخ الإ ماكحا روهظ كلابك تدع اس جيردتلاب رحفلا

 ناهر ىمرفك ةعاسلاو انا تئعب هلوقب هللا مالشلا هيلعب زاشأ ام اهنزغم نم سمشلا عولط

 هلها عنصي اع هذخف هند ىحو هطوس ةبذع لجرلا ماك ققح ةعاسلا موشال هلوشو

 لع تاناويملاو تانابنلاو تادط قلن ,نآتازلارزرخا ىف 23 روهجج عمسإ اذلكو هدعب

 قلطبام ىدأ ؤهو ن . الك موق ٠ ماكحاو بتارص مو.الف ةحيحصلا رابخالاىف دروام

 نمزلا ىمسف نأش ىفوه موي لك ىلاعت هلوَس هلا راشمااوهو لكلا د هنمو نامزلا هيلع

 نايرسراودالا لكىف ىراسلاو اهقدأو نامزالا رغصاوهو هيف ثدحي ناشلا نال اموبدرفلا
 ناو ىلاعت لاق لاك ةرخ الا مونو ىهلالا مويلاوهو ةنس فل اكمونو ٠ ديقملاىف قلطملا

 ناك موبىف هللا جرعي مْ ضرالا ىلا ءامسأا نم صاالا ريدي لاقو ةنس فل“ اك كيردتعاموب

 ةنلطلا لها مويك صاتتيالام ىلاو ةنس فلا نيسمخك موبو ٠ نودعتامم ةنس فلا هرادقم

 موبوه ةئس فلا نيسمح .رادقم ناك ىذلا مويلا اذهف هدنع فقوب مايالاريك ال دحالف |
 تسديزور هيهلا ءابسازا ار ىمساره هكمدروا تاحوتفرد ٠ اضيا ةمايقلا مونو جارعملا

 تسلاكإ زاره كبر مون اهعنلز وك اذم اهنا زازور رد 6 5 ردودرادودب قاعت دكاساخ

 ةمايقلا اهف عقت ةدحاو ةرود ةنس فلا لكو ٠ تسلاس رازه ها هكيراعملا ىذ موبو

 | ةينيس, لكو سوما: لك ايفل عاونأو عئا رمشلاو ماكحالا ليدش ايندلا لهال ىرذصلا

 ةمايقلا اهف عقت اضيا ةرود ةنس فلا نيسمح لكو ناسنالاك صاخ عونل رواد هس كفرا

 ءامسلا نم مهوزو ءامسلا ىلا ضرالا نءةكئالملا جوسع ناكودلهاو العلا ىنفيف ىربكلا |
 لجلا ىهىتلا رخآالا ةتسلا جوربلا ةد٠ءىف هما ذافناو هللا ماكحا ءانجنالا نس دالاسلا

 | نيفراعلادنعو قبس امك ةئس فلا نوم ىهو ةليخلاودسالاو ناطرسلاو هاو طاواللوتلاو |

 , ولعلا بلاطل ىه اما جورعلا ةقيقح تناك ناو اضيا جورعلا ةكئالملا لوز“ ىلع قلطي
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  اراكنا هباحسا و مالسلاهيلع ىنلا نولأسي اوناك ةرفكلا نال راسفتسالاو شيتفتلا وهو
 لاكاف 'ىلامتاهلوق اك نع ئدماألانلأؤب لوني :قماو لني نه ىلعو هعوقو نع ءازهمدا و
 نعو ءاملعلا قافتاب ضعب ماقم اهضعب موس لماوعلا فورحلا نال هنع لاساف ىا اريخخ هب

 عذجم كيلا ىزه و ىلاعت هلوق ىف مك دبك أتلل ةدّئاز باذحب ىف ءابلا نا ىدحاولا مامالا
 مهباع ىا « نيرفاكلل 8 ”ىشلانع هتلأس و 'ىشلا هتلأس كلوقك اعقاو اباذع ىا ةلخنلا

 ىلع ءابلا ىنعمب ماللاف مهب وا املعف نا اهلف منأسا نا و ىلاعت هلوق ىف اك ىلع ىنعم ماللاف

 مهضمب بهذ ام ىلع ءابلا ىنمي ماللاف مهم وا اهلعف ىا اهلف متأسا نا و ىلاعت هلوق ىف اك
 لجال لزان ىا هانعم ىلع وا هللا اودصي نأب ىا هللا اودسلالا اورما امو ىلاعت هلوق ىف

 لمالا لها فدو اذه نيفراعلا صعب لاق عقاو وه ةثالثلا ريداقتلا ىلع هقلعت«و مهرفك

 # هلسيا 8 نوذعيال معو مهلامعا منابق ىف نوكرتي مهنا نونظي نيذلا بذاكلا نظلاو
 ةمكحلا بيجواو هتقو ءاج اذا ىبلاعت هتهج نم ىا # هللا نم عفاد 8 باذعلا كلذل ىا
 لعاج و حايصالا قتلاف لثم ةداضملا ءامسالا نم هنال هللفص 4 جراعملا ىذ  هعوقو

 دوعصلا عضوم وهو دمصم ىنم# انه يملا حتف ج رعم عمج جراعملاو اهوحمن و اكس للا

 ةيسرافلاب جراعملا ىذ انعم و دعاصملا جراعملاو دوعص ىف باهذ جورعلا بغارلا لاق
 ىهو ضعب قوف امهعب ةدرملا ةءستلا كالفالا دارملاو . ت_سا دناب ىاهجرد دنوادخ

 جورعلاو لوزنلاب نورو.ألا # ةكتالملا جرعت ظ شرعلاو ىسركلاو عبسلا تاومسلا |
 |!زيارو لي لسا كامنلا مج لافي نار وكلف هرم نال ماض وب تامعملا» قمر لكيت نالمأأ
 مك هلضف و هْزيَمل رك ذلاب .هدرفا ليربج ىا 4 حورلاو 8 اعطق ضرالا نع يارشيالا م ١

 ىرخا ىف مهجورعو ةبآ ىف مهلوزت عم رك ذ دقف حورلاو ةكئالملا لزنت ىلاعت هلوق ىف |
 لوقك هاو هنه طبمت ثيح ىلا و هشرعع ىلا يمالا طقسم نه نوجرعي ىا ( هلا » ْ

 لعجف هيلا باهذلاب نر نصا ثيح ىلا ىا ىنر ىلا بهاذ ىلا ماللاهياع ميهارا
 ماكحالا ديت هنف ءينامحرلا ةفص ىلح شرعلا نال برلا ىلا اجورع شرعلا ىلا مهجور |

 انابلا حورلاو ىلاعت هللا ىلا مدا ىت لامعأب ةكئالملا طمهت ىلاعت هللا ءاش ثيح ىلا و

 ( ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك ) ىل اك ج رعتب قلعتم ( موب ىف ) دبشملا كلذ ىفرظ |

 هلوقو نودعت امم ةنس فلا هرادقم ناك مون ىف ىلاعت هلوق هب ح رص اك سانلا ءدعي ام |

 هش هما مؤ بلغ ع لائالز اشيك «للسألااو غيليلا هيبشتلا باب نم وهو ناك ربخ نيسمحخ

 هدافاام ىلع رسشع انثا ج وربملا نا ىهو همدقم ديه ىعدتسي ةء الا هذه قيقحت نا ملعاو |

 هلوق وهو ثبللا اذه

 داو ناطرس و ازوج نوج و رون' نوج لمح نوح ١

 توحو ولد و ىدجو سوق برقع و نازيه هلبنس
 ةيوامسلا حاورالا هيف هللا دجوا توها ىلا هيمو نازيملا نم ة.شرعلا ةلودلا أدبه ناكو

 'ةدم وأ هب صوصخم موب جرب لكسلو شرعلا فوج ىف ةنبمتلا ةاكلا ةيلصالا روصلاو |
 مس كا ا

 ( ءذه )
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 همساوه ىذلا كلذي ريغلا بوش نع هدرج و هللا ءزن ىناشاقلا لاقو قوذلا لها و قحلا

 بجتحف باقلا وا سفنلا نم نيولت كدوهش ىف رهظيال ناب اهلك هاممالل ىواسحلا ملظعالا
 يضر ناطق نب ربع نع ىؤر. احتمال اهتم تنك رالارو ةماالا_ وا ةلئشالا ةيقرإ
 دق هتدجوف ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اضرعتم ةكمي اموب .تجرخ لاق هنا هنع هللا
 ناءرفلا درمس تعمس املف ةقاللا ةروس حتتقاف هءار و تفقوف تحف دجسملا ىلا ىنقبس

 امو رك لوسر لوقل هنا هلوق ىلا ماب ىتح شيرق لوَش اك ىعاشل هلا ىسضن ىف تلق

 نيملاعلا بر نم ليزنت نورك ذتام اليلق نعاك لوش الو نوئمؤتام اليلق ىعاش لوقب وه
 مالسالا ىلق ىف هللا لخدأف ةروسلا رخآ ىلا ىهْنا ىتح سم مث

 تس ةنس روهش نه ناصمر ريش نه رشع عباسلا ىف ىلاعت هللا نوعب ,ةقاحلا ةرؤسا/ تم '

 فلا و ةثام و ةرشع

 ةيكم ةبا نوعبراو عبرا جراعملا ةروس ريسفت

 م7 ميحرلا نمر لاهللا مسب قم

 ءاطدتسا اذكب اعد لاش بلطلاو ءاعدلا ىنمي لاؤسلانم «# عقاو باذعب لئاس لأس
 ىندملاو ةهك اف لك ةنللا ىف نوبلطي ىا ةهك اف لكب اهيف نوعدب ىلاعت هلوق هنم و هيلط و
 تاعسوتلا نمو هيلطو هطدتسا ىا هيلطي ملوا هباط ءاوس ةلاحمال لزان عقاو باذعب عاد اعد
 لأس ةيدعتق صقنلا_ىلع ضنقنلا لمح و .ريظنلاخإه نيظنلا الفعإ برعلا.ناسل. لف ةعئاشلا
 ىلدق نمال ءايلاب ىدعتي وهو اعد ريظن هناف ريظنلا ىلع ريظنلا لمح ةءدعتلا ليبق نم ءابلاب

 نال فاشكلا . نحاس ةنعز < هسدق: ىدعف)اءد. مم, كاس نمت ناي يمضتلا, ةشعتلا
 نيبعملا عومي ءاطعا لحنلا ةروس ريسفت ىف لضافلا كلذ هب حرصام ىلع نيمضتلا ةدئاف

 لئاسلا اذهب دارملاو رخ الانع ىنني اهدحا نال اد. و لأس ىنعم نيب عملىف ةدئاف الو

 نم ثراحلا نب رضنلاوه روهملا هراتخا و امه هللا ىضر سابع نبا نع ىورام .ىلع
 رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نا مهللا ها زهتسا و اراكنا لاق ثيح رادلادبع ىب
 ةلالدلل عقويس نود عقاو وهو ىضاملا ءةيص و ملأ باذعب انتوا ءامسلا نه ةراجح ائيلع

 ىف اما و اريص ذئموب لتق رضنلا نافردب موب باذع وهو ايندلاىف اما هعوقو ققحم ىلع
 نيح كموق لهاا ًابسأ لعا نمر لج رلا لاق هبا 'ةيواعم رضوا نانا ةباذع عال: ةرختالا
 مهامدنيح مالسلا هيلع هللا لوسرل اولق كموق ىموق نه لهجا لاق ةأرما مهيلع اوكسلم
 ناك نا اولوُس ملو ءامسلانم ةرا# الع رطماف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نا قا ىلا

 مهاذعب لحعتسا مالسلاهيلع لوسرلا وه لئاسلا ليقو هلا دهاف كدنع نم قحلا وه اذه

 لأس ىلاعت هلوق نا و فسوب ىنمك نينس هلمحم و اديدش اذخا هللا مهذخأي نأ لأسو

 ىنم ىلاعت هلوق و ةءاساانع كنولأي ىلاعت هلوق ةّءلرط ىلع دوهعملا مهلاؤسل ةراكح لئاس
 ءانعم لاؤسلاؤرضنلا هناعد امال نيرفاكلا ىلع عوقواب دوهعملا وهذا اهو و دعولا اذه
 ا يملا ليئتسسلاسُاُاُاُسس 2 ا يللا ا ا يي ل ا تت
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 ةراشا هيف و ةءالا هذه ىلع ةء الا هذه دشا ام هللا همحر كلام لاق مهيذكت ىلع
 ىلا

 لها نكل هللا دنع نم لكلا نال ىحولا ىبذكمب نوقحتلم مهناف اضيا ماهلالا ىنذكم
 ©« ةرسل» ناءرقلا ىا « هناو 8 نورَش فيكف ىمعالاك رونلا نورصبسال باجتحالا
 نينمؤلا باوثل متدهاشم دنع هل نيبذكملا # نيرفاكلا ىلع 8 ةمايقلا مون ةءادن و
 بيذكتلا ىلا ريمضلا عجرب نأ زوجمو نينمؤملا ةلود اوأر اذا اضيا ايندلاىفو هب نيقدصملا

 ىذلا نيقيلل ىا « نيقيلا قمل ه8 ناءرقلا ىا هنا و 8 نييذكم هلوي هيلع لولدملا

 ىلا ”ىذلا ةفاضا رخ الاىلا اهدحا فيضأ دحاو ىنعمي ناتفص نيقيلاو قملاف هيف بيرال
 نيقيلا اذكو بيرلا هيلا قرطتبال ىذلا تباثلا وه قمل ناف ديك أتلل ديصحخلا يك هسفن
 ع لاس امهتاوخا و ةءاردلاو ةفرعملا قوف ملا ةفص نم نيقيلا تادرفملا ىف بغارلا لاق

 قبس دقو ىهثا باتكلا اذه ريغ ىف روك ذه قرف اس و نيقيلا قح نيقبلا نيع نيقبلا
 قح هنا هانم مامالا لاق و عجرلاف ةءقاولا ةرو- رخآ ىف صوصفلا حرش نم قرفلا
 رخآالا ىلا نيفسولا دحا فيضأ مث هيف بيرال ني و هيف نالطبال قح ىا نيف
 ملاملا دجو ملاعلا ىتح ملاعلا وه كلوقك نيقبلا قح نيقبلل ىرشخم زلا لاق و دبك أت
 نيقيلا فرص و نيقيلا ضحم ىناشاقلا ريسفت ىفو هنأش ىف لماكلا غيلللا هب دارب و
 'ىش بوش ريغ نم هتقيقح و ملاعلا ةصالخ ىا ملاعلا دجو ملاعلا قح ملاعلا وه كلوقك

 دهاشينأ وهو قحاب ةذرعم كلذي دبعلا ققحت ام نيقيلا قدح هرس سدق د.:لا لاقو نا

 مقدصلاب اهنع ربخي و تاببغملا ىلع مكحم و نايع ةدهاشم تايئرملل هتدهاشك بونغلا
 هللا لاق كسفل تيَشأ اذام هلأس نيح مالسلا هيلع ىلا ةدهاشم ىف ريك الا قيدصلا ربخا
 ١١ يدنا داعلا ىلع هفوقو و هللا ىوسام لك نع هعاطقنا و قحاب هققحم نع ريخأف هلوسرو

 هيف ىهنذملا هغواب و هقدص نم فرع امل هيلا راشأام هتيفيك نع مالسلا هيلع ىنلا هلأسي ملو
 هناميا ةقيقح نع ريخأف اقح انمْوم تحبصا لاق تحبصا فيك ةثراح مالسلاهيلع لأس امو
 هل مكحم مل ربخا امل مث ءاوعد مظع نم هسفن ىف دحم ناكامل كلذ نع مالسلا هيلع هلأسف
 غلبت ىتح قيرطلا مزلاف ناميالا ةةيقح ىلا قيرطلا تفرع ىا مزلاف تفرع لاقف كلذب

 فاشكتسا الو :ةنعزابختسا: ريغ نهءاروتسشم هنع هللا ئضر ركب :ىلأ لاح..ئر' ناكو هيلا

 سللاهنع لاز ىذلا ملعلل مسا ىتملاو نقلا قح ماقم اذهو نذل اهف هقدص ند مع امل

 رك ذيدللا حبسف ىا «مظعلا كير مسا حبسف# نيقيلاب ةزعلا بر ماع فصو»ال اذهلو

 ىجوأ اه ىلع اركش و هللا لوقتلاب ىضرلا نع هلامزنت هللا هناحبس لوقت نأب مظعلا همسا
 لوعفموهف طوسلاب هتب ريض ىف ام ةناعتسالل كير مساب ىف ءابلاو فوذحم حبس لوعفف كيلا

 1مل ناكستا ةلمتاو مسالا ةفص مظعلاو فاضملا فذح ىلع رجلا فرح ةاع-اوب نان

 ىف اهولعجا ةياالا هذه تلزن امل لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نا ىورام هديؤي و كير
 هزن ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق و نمحرلا حتف ىفاك ءاملعلا نمةعامح كلذ مْزَلاف مكعوكر
 بابر ًاذنع ىمسملا نيع ممسال اذا كبر ىمسم ىا كير مسا هيبشتلا نيع ىف ميزت سدق و

 ( قحلا )
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 لوقلانم ةلووقا عمح ليواقالا ناكو هنم كحضي ام ةكوحضالاو هن بحعتامل ةبوجالاك

 فاك ةلومفا مم ةروص ىلعهنوك نكل المعتسم ةلووقا نكي ملو ةلغللا ةلقأ نع تيل ناو |
 انهه ليواقالاف لاوقا ةثالثث نوداع بقاعيال نأ موزل لاوقالاعج سيل هناديؤيو ريقحتلا ىف |

 لوق عج لاوقا عج ليواقالا نا سعاظلا خيل نبا ى تاو ىفو هعمج هباال لاوقالا ىنعع

 ىدعس لاقو هني ىا 4 نيعلاب و هلوقنم لاح 5 هدهاب دعا ال 9 0 ماعلا عمج ميعان 1314

 طاش ىا 5 نيتولاهنم انعطقل 3 00 لاه الادب ليصفتلاىف كل ح رشن ملا باب نموه ىفملا

 هبحاص تام عطقنا اذا بلقلا هبقلع ةبصقلاك ظاَغ ضِا قرع طاينلاو هقنع برضب هبلق

 انيرضاوا ءانكلهال لّقملو هححاص تامعطقنا اذا دبكلا ىتسي قرع نيتولا تادرفملافو

 لاتقلا ذخأي نأ وهو هلع نويضغي نم كولملا هلعفام عظفاب هكالهال ربوصت هنال هقنع
 ةراجيبم ذدخا ءافقىف برضلا عقو نأ دازرأ اذا هناف هفنع برضيو فيسلاب ةددكلو هليع

 ظنل روصصملا نم دشاَوهو ههجاوب ىا ف.سلاب دكا نو ءديج ىف هءقوب نادال اذاو

 1 نيعلاب هن هزم انذخالتادرفملاىفو راسلانرد نيعلا صخاذإف هنيع ذخا فيسلاولا

 ةوقلا ىنعع نييبا لبقو ىهتنا نالف نييذخ كلوقك نيعلاب ذخالاب كلذ نع ربعف هانعفدو

 ةردقلاوةوقلا هنماندسو نيعلا هنم انذخ“ ال ذئئُح ىنعملا ليقو انتردقو انوه انمقّسال ىنعملاف

 هتماسهىف ىثلك ةوق نال نيعلاب ةوقلا نعربعو دا ءالانا ىلع كلذ ملكتلا ىلع

 6 ىن اف 8 مزاللا ةداراو موزلملا رك ذوا لاحلا ةداراو لحلا رك ذ ليبقنم نوكيف
 , نيزجاح #© هلو قاعتموهو لوتقملاوا لتقلا نع ىا © هنع دحا نم © سانلا اهأ

 لحتمل مالسلا هيلع هلوق ىف م ىننلا قايسيف هعوقول ماع هناف دحال فصو وهو نيمفاد

 2ك لالا نمو دادس الب عفرلا عضوم ىف دحا ند انربغ ا دوسا دحال مئاذغلا

 لولدملا هك الهاو تق نعوا لوتقملانع نوزجحم موق مكنم اف ىندملاو هربخ مكتمو ىفنلا

 لصا ىلع ىنبم اذهو عفدلاو زجحلا ىلع ردّسال ىا نيتولا هنم انءطقل ل هيلع

 ةغللا ىلع املاربخ نيزجاح لعجم دقو نيتلستلا ىلع اهلوخدلام نوملعيال مهن اف ميع ىن

 نيزجاحوام مسا دحا نف سيلب ةهبشملا هام ةماحح نوكتف ىلوا هلعلو ل

 ىفو دحال ةفدص لصالاو ناكر مدقم لاح مكنمو اهريخ هلا ىلع بوصنم

 ادحاو افرح صقنو ًأدازوا أيش هسفن دنع نم لاقول مالسلاهيلع ىنلانا ىلع هيي ةي آلا

 ريغت دصق نمم هريغب كنظ اف هيلع سانلا مركح ١ وهو للا هبقاما هيلا ىحوا ام ىلع
 «هناوإ9ةلاضاا قرفلا ضعب كلذب لض اك هسفن تاذ نم أيش لاقوا هللا باتكنم 'ىش ١]

 بحو كرشلا ىتتا نا نيقتمال#تسدنب ةيسرافلابو ةظعوم © ةرك ذنل 8 ناءرقلا ىا
 اهح هيلغو ايندلا ىلا لام نمو كرششملا فال هب عفتنيو ناءرقلا اذهم رك ذتب هناف ايندلا
 ازانيفرح و ندادبداياب ةركةنلاو  ركمتنتلانادابطملا جان ىف و عفتني الو هب كذكي لاف

 هلال ةنحا ىلا :نبك ذا ىف! نال ةولج أفا ورك( اذه :ثيدقلا ١ ةنمإزاوأ نإ ,ندلك< كا ذه

 | مهزاجنف ناءرقلاب نيبذكم سانلا اهيا مكنم نا ىا « نيبذكم مكنم نا معنا ناو و



 «©©* ٠٠١ نورشعلاو ول ءزجلا

 ةلأاقلتاو» جلالك ا مقا نزلانكمو هوو فاقتلاو ديكو ولا ءرقلا 1-007

 قنعم رك ذتلاو ةيرعاشلا ىن عم ناميالا ر د لبق رك ذتلا اذه ىلعو اهوحتو ةعيلاو

 مهوتاهبف لاجالف دناعمالا هركنال نيب يما رعشلا نآءرقلا ةهباشم مدع نا امل ةينهاكلا

 ىلع فقوتن اهماف ةناهكلل هتنبابم فالخم هنم بجو هيلع اونو كلذإف ناميالا كرتارذع

 نداكلاف مهلاوقا ىناعمو ةئهكلا ةشرطل ةيفاملا ناءرقلاىناعمو مالسلاهيلع هلاوحا ركذت

 كيبأجو انغك لئانكياو نابت قدصي تاسغملاب رامخالاو م ا وصلا ىلع ةلالدلل هسفن بصتس

 نا لصاحلاو ماللادهيلع هبأدنم اهم دحاو سلو هلأسي نم ىلع رصتقو كلذ ىلع العج

 هيقليامو مهنم هعمسامب سانلا ربخيف ءايدلا رابخانم هيلانوقليو نيطابشلا هيئأينم نهاكلا
 ءاقلاب كلذ نوكينأ نكمي فيكف مهسو نيطايشلامد ىلع :لمتشم مالكلا نع مالسااهنلع |

 عامك انكار مهف نءطيو مهنعلي نه ىلع امسال مهسو مهمذ هفاش نواريال مناف نيطايشلا

 حيحصتو قالخالا بيذهت ىلا نوعدبال مهناف ةنهكلا لاوقا ىناعمل ةيفانم مالسلا هيلع هيقليام
 ةكم لهأ رك ذتولف ماللاهيلع هلوق ىتاعد فالح داعملاو ادبملاب ةقلعتملا لامعالاو دْياقعلا

 رعشلاركذ صخ نآءرقلا ناهريىفو نهاكدنأب اولاقامل ةئهكلا لاوقا تاهو نآ .رقلا ىناعم

 ا فالتخاملع امدعب ىعاش مالسلاهيلع دمحو رعش ناءرقلا' لاق نم نال نونمؤلام هلوش .

 مالك رعشلا ناف هناميا ةلقو ءرفكلف هعطاق» فورح فالتخاو رصقلاو لوطلاىف نآءرقلا

 اهك نآءؤفلا نانا َهََنْمآ نالا نواركذنام كوس ةناهكلا'ركذ ٌصخاو قم نوازوم

 ابتحت ىتاعمال عاجسا هناف ناهكلا مالك ركذ نع لهاذ وهف نهاكماللاهيلع ادم ناو
 داشرالا ىف دوعسلاوبا ىلوملالاق ىهتنا هللاركذ مهمالكىف نوتيالو امنع عاطلاوبش' عاضواو

 تح ريغ قرفلاب مهايلعتف ىا ىهتنا اعطق لمأت ىلع فقوتبالا# اضيا كلذ نأب ريبخ تناو
 لها نم سل رفاكلاو بش نمالا رك ذتنامو ىلاعت لاق + رك ذل طرش ةبانالانا هبفو

 رفاكلاو ةرهاطلاٍبولقلاو ةيك ازلالوقعلا اولواىا بابلالا اولواالا ركذبام اضياو ةبانالا

 ىرتالأ ركذتلا ىفانبال انيبارصا ”ىثلا نوكنا كشالو ركذتا لها نم سيف مهنم سنل
 ةرهابريصب لكل ةيهاظ ةيهولالا دهاوش نا عم نورك ذنام البلق هللاعم هلا 'ىلاعت هلوقوملا

 اهرما ءافخل ةناهكلا ىنىف ركذتلانم دبال هنا مهتاريرقت نم رهظي هنا ىلع ريخ لكدنع

 لوعفملانع ربعف لزنموه ىا « ليزنت © مالعلا هللادنع ماعلاو رغشلاىلا ةبسنلاب ةلمجاىف

 اًرشبمو ىلاعتلاقو نيرذنملانم نوكتل كبلق ىلع نيمالا حورلا هبلزن ىلاعت لاقاك ءايةشالل

 ملأ.ثانيلع دم ىعداولو ىا ءآرعشلا هلوقتب اك 4 ليواقالا ضعب انياع لوقتولو ف اريذنو

 ناىلا ةراشا ضعبلا رك ذىفو نونمؤيال لب هلو نولوشما ىلاعآ لاق اك نومحزتاك هلقن
 هنالفلكتلا ءانن وهو الوقت ءارتفالاىمس ريثكلانءالضف ةين الا ةذخاؤملاف فاك لياقلا

 تيهسو لعتفملانم افلك# هيف نال لوقلا لاعتفا لوةلا فاشكلابحاص لاقاكفلكتم لوق

 اهبثا غو ا ا ىلع قلطت اما ةاراقإ ةخص نالاهل | ريقحم ل راقا لااا

 ( ةبوجالاك ) ا

١ 

| 



 ةقاحلا ةروس <«: © ١15

 صاصتخا ىلعلدت هللالوسرىلا ةصاصتخالا ةفاضالاف هغابموهاماو هلسرم مالك هأرشامنا |

 لوقلاىنأيدقو عارتخالاال غيابتلا لوسرلا ناشدإ الاء غيلبتلا ثيحنه لوسرلاب لوقلا |

 مكتالصىف نوأرقتام ىا نولوقتام اوملعت ىتح ىلاعت هللا لاق ةءارقلا هدارملاو نآءرقلاىف

 هيلعلديو مالسلاهيلع ىنلاوهو ٠ ىلاعت ىادخدزن راوكرزب ىني ىلاعتا ىلع # ميرك 9

 ليريجلاواوغملو نهاك الورعاشاللوسرهنا تايثا ىلع ىنعملا نال نهاكو يعاشب لوسرةلب اقم

 ءاقلت نه وهامو ميركلا لوسرلا ليريج لوقوه ىا ليربجوه. لقو نهاك الو ىعاش
 هناو ناءرقلا ةقح تالا ذئنيح دوصقملاف نهاك وأ ىعاش هلا نوعدنو نومعزت م دمحم
 اضياليربج مالكو ظوفحملا حوللاف هرهظا ةقيقح هللا مالك نأ ء رقلانا لداحلاو -هللادنع نم

 اضيانياسرملاديس مالكو نييبنلا مناخ ىلع ءالتو ضرالاىلا تاومسلا نم هلزنا هنا ثيحنم

 أ

 «يعاشهلوش وهامو# هنويتل ةخ هلف>وهب ناعالاىلا سائلا اعدوقاخلل هرهظاهنا ثيح نم

 اليلق ف سيىرعشلا ىنعم قبسو ديوكيم لهجوبا هجانج ( ىفغاكلالاق ) ةران' نومحجزتاك
 هللا نم السم هنوكو لوسرلابوا هللامالك هنوكو نا ءرقااب نوتمؤت اليلق اناا « نونمؤئام
 انماتال ديرت تناوت انبات الق كروز الكنب هقيومكو ا ذاسلا) نراتمؤتال) كا وتلا |ة8ازراو
 ليلقلانا ىنعمب نمؤملا ةلق رابتءاب ناعيالا ةلق نوك: نأ ىدنع زوجي ريقفلا لَوَش ٠ الصا

 لاق) ىرخا ةراث كلذ نوعدن اك # نهاك لوّشالو # هرئاظن هيلع سقو نونمؤي مكنم

 ةيذاكل امهليواقا لاطباىف ةغلابم لوقلاررك ٠ دربيهناك طيعمىبا نب ةبقع هجنانج (ىفشاكلا

 نامزلا لب ةتسىف نتا وكلا نع ربخم ىذلاوه نهاكلاو قداصلا لوسرلاو قحلانا ءرقلا ىلع

 هلزا معزي يذلاوه نهاكلا رارسالا فشكىفو بيغلاملع ةعلطمو رارسالا ةفرعم ىعديو

 مالسلا هيلع دمحم ادن دعب ةناهكلا تعطقنا دقو ىحولا نم برضب هنونأي نجلا نه امدخ

 ليلقلانامبالانم دارملا مهضعب لاقو ٠ دوب ثنؤم هك هلك ندشركذمو نتفركدتيو ندروا |

 ايبواعم :ناكو. الدرج ىتضتتل كلو حور لاق الاقالاخ هال هيلا ,لوملإ لف اكنهأ ةزاززتمالا :تقكت قو

 , رابخالابريخم ىذل' نهاكللا تادرفملافبغارلا لاقو ىهتناعامسالان اوعنهو اوسبح نكلانال
 | نوكلو كلذو# ىلع ةلقتسملا رابخالاب رم ىذلا فارءلاك نظلاانه برضب ةيفخلا ةيضاملا
 | انعاكوا افارعىنأنه مالسل اهيلع لاق بيصيو ”ىطخم ىذلا نظلا ىلع نيتينبم نيتعانصلا نيتاه

 | كلذ ىطاعت اذا ةناهك نالف نهك لاّشسو دم ىلع هللالزئااب رفك دقف لاقاع هقدصف
 | فارعلا كلملانبالقراشملا حرشىفو ىهتنا كلذ فاكت نهكتو كلذب صصختاذا نهكو

 | حاحصلاىفو لبقتسملاىف نوكي ام ربح نه نهاكللاو ةلاضل!ناكمو قو رسملا نم ىنخاامب ربخم نه
 | ىا نوركذتت اليلق 'نامزوا اليلق اركذن ىا *« نوركذتام اليلق 8# نهاكلا فارعلا

 | ضدك ىو ) دوش مارك بس قبب دركيفدسر ئتسنا( تاكل لق 2:5 2اينارزكدونالل
 | داي ايو ندركدإي ركذتلا ( رداصملاجانىفو ) دباب ىردو ديربذي ىددني كدنا ( رارسالا

 | دارملا ناك نا مهضعب لاقو ىفنلا ىنعمال مهتسلأب اودحج دقو مهسفأأب مهاقيتساو مهناعا
 | نوقدصي اوناك منال هلاح ىلع ليلقتلاف ىوغللا ناكناو ىنذلل ليلقتلاف ىعرشلا نامياالا هنم |
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 هلوق نيبو هيب قيفاتااهجو “ ىحخ سو بارشو ماعط عوب ة ةكرد لكلو تاكرد رانلل لاش

 ىفو ناندئاز نوثلاو ءايلاف لسغلا نم نيلعف وهو ةيشاغلاىف عديررض نمالا ماعط مهل سبل

 ءاثتسالان ا ىهاظلاو مهءاعط ثبخانموهو رانلاف رحشوهو ةدّئاز ريغ هنونوا ىئاوكلا

 هورسف مهنافىنم هناف همعطا نمو ىلاعتهلوق ىفاك بارشلل الماش ماعطلا لءعجنا لصتم

 ةفص #4 نوئطاخلاالا هلك أيال له ابورشموا ناك الوكأم هقاذاذا "ىلا يط نم هقذي+ل نع

 بامصا نومم الاالا نيلسفلا كلذ لك أيالىا ماعطلا ركذ رابتعاب لك الاب ريبعتلاو نيلسع
 نيذلا مهداري ا دقو امهنع هللاىوضر سانع نبا نع ىورام نوكرشملا مهو اياطخلا

 اطخطادمعت اذا ع بابْزم لجرلا ”ىطخ نم هللادودح نودعتبو لطارلاىلا قحلا نوط

 ريغ هلع ىذلاوه ”ىطخلاو كلذل اذمعتم باوصلا .دض لعش ىذلاوه ”ىطاخلاف بنذلاىا

 بسب دقو ”ىلخم اذف ادهشلا لاشك دصق "رع نم“ هربعىلا ريصق باوضلا ذديرت ىأ دمعتم
 ءاضعالا نيك اسم ضحالو ةينحتلاتاليوأتلاىفو ديحوتلا قيرطنوئطاخلا ىناعملا نيع ىفو
 انهه مولا هلسياف تايفاصلالاو>الاو تاقداصلا لاوقالاو تاحلاصلا لامعالاب حراوجلاو

 ةلاسغالا ةموشيملا هسفنل ماعطالو لاوحالاو لامعالاالا سل سنؤملا نال هنؤبو هنيعينم

 نودصاقلا بلقلاو حورلا لامعا نع نوزواجتملاالا هلك أال ةعينشلا ةحيبقلا هلاعفاو هلامعا

 ىا « مقاالف » ةيناوخلا تاذالاو ةيئامسجلا تاورشال نوعبتم ىوهلاو سفنلا ىضارح
 نعهنانغتساو سصمالا روهظل ماسقالا قى ىنعم ىلع هلمحاماو دك تل ةدب نعال نا ىلع مسقأف

 هلاقامو ريدقتلاو ناتلمج وه مهضعب لاقو لا امب هلوش هبمسقملا نيبعت هدريف مسقلاب قيقحتلا

 مظعمسق ©« نورصبتالامو نورصبتاع © ممق'لاقمث لطلاب لوق وهذا حصيالف نوبذكملا
 ريغو رصبه نيمسق نع جرخمال امال ةطاحالاو لومشلا للدس ىلع اهلك ءايشالاب مسق هنال

 ماسجالاو ةرخآلاو اينالا امهف لخدف تاينغملا رصملاريغو تادهاشملا رصبملاف رصبم

 اَهْنالن وكيامم كلذ ريغو ةنطابلاو:ىهاظلا كد قلاخلاو قلخلاو نملاو ىنالاو حادرالا و

 ىناشلةال وس ةراشالا هلاو هءامسقم نوكي ناب قلب لاك ءاشألا ده سم ليكم ا

 خيشلا لوقو اهرارساو ةردقلا رانا ءاطع نبا لوّمو انطابو !ىهاظ هلكدوجولا ىا

 تانبغملا نم نورصيتالامو ىهاوظلا رادبابتاسوسحملاو تادوهشملا نم نورسبتام نيدلا م

 هللا رهظا اب ىا نيسحلا لوّسو ةيناذلا ىهاظملاو ةيئام-الا ىهاظملاب ىنعي نطاوبلا رئاصس

 امو َكَلُذ ةكّنالملا رعشت ملو هبملقلا رجم ٍ هملعف نزتخا امو حوللاو مقلاو هتكئالم

 مع نزتخاام بنج ىف هملعنم مهل ىدأو هعنم نم مهارأو هنافص نم قلخلل هللارهظا

 مهرخا نع قئالخلا تباذل نزتخاام هللا رهط اكو ةرخ لاو انس دلا سجق راق الأ

 نه دصلا ناك اذا بولقلا توقىف هرسسدق يملا بااط وبأ خيشلا لاقو هل نع الضف
 هنع ىمحام رصباو هريغ نع باغام دهشهل ةدهاشملاو هنم عمسلاو هنع مهفلاو هللأب ملعلا لها

 لوقل © ن'ءرقلا ىا « هنا 8 نورصيئالامو نورصيلامب مقا الف ىلا_ت لاقاك هاوس

 هللا مالك عمسي ىتح هرجأف لاقاكو ىوهلا نع قطنامو لاقاك قملا لوق هلوقو لور
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 | ةقاطلا ةروس هت 6 ١١

 ثحلانء هلصاو كلذب نوكيالضحلاو قوسوريسي نوكي ثحلاناالا ثحللاك كيررحتلا ضحلا |

 ريقفلاهب عطي ماعط ءاطعاىلع مهريغو هلها ثحمالو ىنعملاو ضرالا رارق وهو ضيضح ا ىلع
 ءاطعا لثم رمضاف نيعلا ماعطلا نه دارملا نوكيا! لعيهلام قم لذسو ىطعينا نعالضف

 نيكس ىلا ماعطلا فيضاو ثادحالابلب نايعالاب قلعتيال ضيرحتلاو ثحلا نال لذبوا

 عضوم عضو امنا نوكي نا ىلع هماعطا ىلع مهثحالو ىنعملا وأ ةيسن ةيلا هلا ثيحنه

 ماعيل لعفلا نود ضحلا رك ذولوعفملا ىلا ةفاضالاف ءاطعالا عضوم ءاطعلا عضوي 53 ماعطالا

 ببس نوكيناىف دشالعفلا كرت نوكي ىنعي لعفلا كراتب فكيف ةلزئملا هذهب ضحلا كراتنا
 مظعىلع ةلالدالهيلع هفطع ثيح رفكلل ةنيرق نيكسملازامرح لعجو ةديدشلا ةذخا ؤملا
 نااملركذلاب نيرمالا صيصختق رانلا ىف رفاكلاو رفك لخبلا مالسلاهيلع لاق كلذلومرجلا

 ةفص نيكسملا نامرحناىلع ةلالدلل فطعلاو لخبلا لئاذرلا عنشاو رفكلا دئاقعلا حقا

 رافكلا نوكيا مزايالف ةاكزلا نونؤيال نيذلا نيك رشملل ليوو ىلاعت هلوقىفاك ةرفكلا
 حصيالو عئا رشلاب رافكلا باطخىف ىفاشلا قلعت هبو ىناعملانيعىفو عورفلاب» نيبطاخم
 ىهتنال وه هبو امدقم ناممالا ركذ هناىلع انهه ىماالو ىمالاب باطخلا هدجون نال اندنع

 كرت ىلع نوبقاعي مهنا ىنعم ىلع عورفلاب رافكلا فيلكت ىلع ليلد هيف خيشلا نبا لاقو
 ىنعم ىلعال تاركتملاو شحاوفلا نع ءاهتنالاوةاكزلا ءاّتباو ةالصلا ةماقا مدعك اهم لاثتمالا
 ءادالا ةلها مادعنال ىنعملا اذ عورفلاب نيفلكم ريغ مهناف مهرفك لاح اهم نويلاطي مهنا
 ةلهاو رافكلا لامعال ساونالو ءادالاب باوثلا قافحتسا وه ءادالا ةيلها رادم نال مهف

 نويطاخم رافكلازا لصاحلاو ىبتتا لوصالاىف ررماك ءادالا ةيلها مزاتستال بوجولا

 ىلع هنأرما ضحم ناكنا هنعهللاوضر ءادردلا ىنأ نعو ريغال ةذخاؤملا قحىف عورفلاب

 اهفصن ملخم الفا ناميالاب ةلسمللا فصن انعلخ لوس ناكو نيك اسملا لجال قرملا ريثكتت
 هيلع ضحلاو ماعطالاب رخ الا

 تشكب ىجوع هكىدينش ناصع ٠ تشرد ىالب درادزاب ىوج

 ىادخ قلخم دلاسر يكل ٠50  ىارسودربم دنيب كينونك
 لغلاو ذخالا ناكموهو ناكملا اذهىفىا # انهه © ةمايقلامون وهو #© مويلادل سيلف ©

 نورشوهنوماح هءالوا نال هلع نزحيو هنععفديو هيمحم ادوواابسن بيرقىا 4 مح 3

 لاقو ءاملا ممح نم هبلقدل قرتحم بيرق ىناعملا نيعف لاقو اممح ممح لاني الَو:هلوقكا هنم

 ىف ةينابزال لاّسام ةمع .نموهو هنم هريغ سشحوتسال فيكف هسفن نه هشاحتسال ىباشاقلا

 لاق « نيلسغغ نمالا ماعطالو له هشطب ىلع مهلاثحو ةمحرلا نم مورحم هناب امالعا هقح

 نها زمول نم ليست امو ةلاكسلاك وح و هنوثلا نم لسلام مسكلا يلشتلا) سوما تلو

 لناس ان يله شلالنع ينررالاا ءاسط الور لعلزو قيشأل دال 1 رع ورط كديدخل اور
 ىاهنتزا هكىميرو هبادرز ةيسرافلابو ةيرانلا ةرارحلاةوق رصصعب مدلاو ديدصاانم مهنادبا نم

 مهشياعم سانلا ىلع تدسف“ال ضرالاىلع هنم ةرطق تعقوول هنا ( ىور ) دوريم ناشيإا
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 ةلسللا ىف نون وكي رانلا لهانا امنع هللاوضر سابع نبانع ىوراكام اكارح عبطتسإال

 كلذو عردلاىهو نائسل ا ةيلحلا ىف لخادلا رلاةبشخ فرط اعتلاو ةيلملا ىف بلعتلا نوكيا

 مك ديح وا دسجرد ىنعي نارداروا ديرا رد سب ةيسسرافلابو ةيشغىا اًقهر نوكي امنا

 ىغةلالدلا .ةيلصتلا ىلع .مدجلا ميدقتكك لسلا ىلع ةلسنسلا مدقتو ه. دركدناوتنا تكرم
 رئاسنم عظفأامال ةللسلا هذهىفالاءوكلستال ىاهيبذعيامناولأ رك ذب ماتهالاو صاصتخالا

 نيعبس مهل رفغتست نا لاقاكلوطلاب فصول ةدارا اعارذ نيعبس اهلعجو محملا ىف قاهرالا عضاوف

 لامعتساع وعلا وطلا ةدايز نعةيانك وهفدشاقاهرالا ناكتلاط اذاامنالد زال تارصدي رب ةرم

 ىلع لما نم منمال هنا ىهاظلا ىتفملا ىدعس لاقو ريثكتلا ف ةئامعسلاو نيعسلاو ةعبدلا

 هقوك زا ضابط تادعاب ذاتفح_ىئازذ هددك فلم عارذب ىنعي قشاكلا لاق ددعلا نه ءىهاظ

 لاقوهلص حنو هفرعتا انبطوخ امناو اندنع ةفورعملا عارذلابىه نبرسفملا ضءب لاقو ٠ كمان
 ٠ امم ةقلح نزوام ايندلا ديدح عججوا بعك نعوىه عادذ ىأب معا هللاءرسس سدق نسحلا

 هرد نه جرخمو هيفىف ةلساسلا لخدت , صاصرلا لثم باذا لج ىلع ةقاح اهم تعضوؤاو

 ىذتش اذه ريقفلا لوَش ه هناطش نيبو هلي اهم نرهو هدسجو هقنع ىلع اهلضف ىوليو

 لبج لثمهسرضو مايا ةثالث ةريسم مظعااف نوكي هدسج نال رفاكلا باذع كلذ نوكينا |

 سأرردق ةرخص ىا ةضارضر نأول لاق مالسلاهلع ىنلانعو ثيدحلاف ءاجام ىلع دحا |

 هامسلانه تطققس ةحملا لثم ةرخص ىلا راشاو هذه لم ةضرضر نأول ةياورىفو لجرلا

 تراسل ةلاسلاسأرنم تلسرا اهنأولو لبللا لبقضرالا تذلباماع ةئامسمح ىو ضرالا ىلا

 اذهىف ةلسالاىف ماللا حارسشثلا لاق اهرعقو اهلصا غلس نا لق راهلاو لدالا اهرخ نيعبرا

 اباش نا ( ىور )لا ةلساسىفمث هلوقىف هللا اهرك ذ ىتلا ةاسلاىلا ةراشا دهعلل ثيدحلا |

 ةقاحلا ةروس خيشط كلذأرقف خ.اشملانم دحاو فاخ ةعاملا عم رجفلا ةالصص رضحدق

 املف هيلع ىشعو طقسو باشلاحاص هولص محجلامث هولغف ءوذخ ىلاعت هلوف ىلا غلب املف

 نبل زوجت ةدلاو هلو ىلاعت هللانم فئاخ اص باشوه اولاق اذيعغنم لاق هتالص خيشلامثا

 تاراملف خبسشلا هبىمااماولعفف هماىلا هبسهذن ىتح ءولمحاو هومفرا خيشلا لاق هربغ اهل

 عمسو ةعاجا رضح هناالا أيش هبانلعفام ا ولاق ىلإب متلعفام تلاقو تلبقاو تعزف كلذهما

 قحاهوأر قاف ىه ةيآةيا تلاقف هللارمأب اذكع ناكف اهعامس قطيملف ناءرقلانم ةفوخم ةيآ

 اهعم تجرخ ىرخا ةقبش قوش باشلا عمسملا يالا تلصو املف خبشلا اهأرقف عمسا

 اة كسىفمن هلوق ةيمجنلا تاليوأتلافو ةتيم ترخ كلذ مالا تأر املف هللارمأب هحور

 ةمايقلا مون ىهذا ةيناملظلا هتعيبط ماكحاو ةئيدرلا هفاصصواو ةئيسلا هقالخا ةررك كازؤش

 ليق هنأك ٠ سكنبا كقسردب هي هنا ف باجحلاو درالا لالغاو باذعلا لسالس اهلك

 ىلاعق هفدو # مظعلا هللاب نمؤيال ناك »© هناب بيجاف ديدفلا باذعلا اذ. بذعي هلام

 تابوقعلا مظعا.ىحتمسا همسفنىلا اهسشن نفبسحتف :ةمظعال قحتسملا هنا ناذيالل مظعلاب |

 ( ضحلا )
 بعازلا/لاق هعوقو ىلع: صرحلاب لعفلا ىلع ثحلا ضالا 4 نيكسملاماعط ىلع ضخالو ِه
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 ىلاعت هلوق ريقفلا لوس ٠ ةواقشلا لها مع ماعوه لب كولملب هل صاصتخاال هلامثب

 | لهاو شيرق ءاسؤر نم ديلولا وحن. اضيرعت هيف نا ىلع لوالا ىلع لدي هيلام ىنع ىنغاام
 تادايعلاىف اهلاّمسا نع تزجعف تال آلاو ىوقلاىلع ىطلت ىنعملا نوكي نآزوجيو مهتورت
 الف هناطلس ةمايقلاف لوزب هحراوجو هلامو هسفن ىلع ناطاس هل ناك دحا نك نال كالذو

 نولكوملا ةينابزلا مهو رانل» ةنز ذئموب هللا لوس امل ةياكح #« ءوذخ # اعفن هسفنل كلع

 ىا ةلئم الب # هولنف © هبرا ىصاعلا اوذخ ىا ىناثلا نه ىلا عجار ءاهلاو هباذع ىلع

 لغلا هديوا هقنعيف عضو نالف لغ لاش هب هودشو ديدحلو ديقلاب هقنع ىلا هيدبب اوعمحا
 تسد حتفلابو سأرلا كرحم نع عئاملا قئعلا ىلا ديلل عماجلا ديدح نم قوطلا مضلابوهو

 لاقو رانلا لها .ةبوقع هنال هديع قنعىف لغلا لعج هركو هقفلافو ٠ ناسب ندرك ا

 دييقتلا فالخم ىربكلاىف لاك قابالانم فيخ اذا كلذي ةداعلا ترج اننامزىف نا هيقفلا

 صيصختلا ىلع ميدقتلا لد! هولص محملا مثف نيدرمتملاف نيملسملاةنس هنال هو ركم ريغ هناف
 ءا زا نوكيل ىمظعلا رانلاىهو اهفالا هوق رحتالو ميحجلا الاء ولخدنال ىا هولصتال ىنعملاو

 نيمظعتملاب اصوصخم نوكيف ىقتفملا ىدعس لاق سانلاىلع مظعتب ناك ثيح ةيصعملا قفو ىلع

 اهند ةقلح لك ةمظتنم قاح ىهو راننم © ةالسىف مث » هباوج صمدقو ىبنا ثحب هبفو
 اهلوط # اهعرذ ه قاعتلا نع ةعناع تسيل ءافلاو هوكلساف هلوش قلعتم راخلاو ةقاحىف

 عراذلا تادرفملاىفو ابيضقوا اديدح هب عرذبام باتكك عارذلاو ٠ نازك ةيسرافلابو
 عرذلاو ضرالاو بوثلا نم عارذ لاب حوسمملاو عورذملا نع هءربعيو فورعملا وضعلا

 ةفص اهنا ىلع رجلا لحيفف ةلاو « نوعبس » هلوق ءريخ أدتبم اهعرذ هلوق ٠ ندومي
 طيخلاو قيرطلايف لاخدالاوه كلسلا 6 هوكلساف »© زيك © اعارذ » هلوقو ةلساس

 اءبسامو ميحجلا ةيلستو لغلا نياذعلا نيبام تواش ىلع ةلالدلا مث ىنعمو اهريعو ديقلاو

 ةلهملا ىنعم نع جرخا 6 نا ىنعي ةدملا ىخارت ىلءال ةدشلا ىف ةل-فكلاىف كلسلا نيبو

 ا 6 ىتكنا خيشلا نبا لاق باذعلا قرفتب دعوتلا بسانسالذا كلذ ليوملا ماقم ءاضتقال

 فوطعم ىلع اهدراوتو فاطعلا ىفرح عامجا مزل هوكلاساف ةلمج فاعل اتناك نا ءاقلاو

 هوذخ هلوق لق رمضم ىلع رمضم فطعل مث ةلك نوكي نا ىتنيف هل هجوالو دحاو

 نوعبس اهعرذ ةلسلاسيىف مهل لبق مث هولص محجلا مث هولغف هوذخ رلنلا ةيزخل لبق ىا

 فاطمل مث ةلكو بيقعتلا نعم ةدافا عم لوقملا لع لوقملا فطمل ءافلا نوكيف هوكتلساف اطارذ
 امرومأملا بقاعت عم ما والا نم هلبقامت لوهاو دش | ريخالا ىمالا نا ىلع ةلالدلا عم لوقلا ىبعلوقلا

 ىنعملاو ةفودوملا ةللسلا هايا مهكلسو ميحجلا ةيلصنو هقنع ىلا ةلواغم هدب لعجو ذخالا نم

 هيلع قيسضم قهرم اهني ايف وهف اماطاحم هولعجتو ءدسج ىلع اهوفلت نأب اف هولخدأف

 ) رشاع ٠6 نايبلا حور 2

 ةقالإا غرو هج © ١٠١
 130 بس سس سس كس كرر

 ١ تشك م ةيسرافلابو ايندلا ىف مهللع ام جتحا تنك ىتلا تبع تاطب ءانعمو اهنع هللاوضر

 أ ةياتك ىتوا نم نأب ىنعملا اذه حجرو ٠ مدوب هدز نارد كنج ايندرد هك قجحم نهزا



 «<# ١١1 نورسملاو مسام ءزجلا

 لاوحالا عيججىف قحلا عم مق ةيانعلا كلتبذا ةيانملا نم مدقلاو |
 دينك اهو: تبانلق اكوخلزاك هك نات دا“ بتهِئاَهاّوَو ىدنزإ هنااتنقاعا ندع .نؤح

 فاخ ىلا ءارسسي ىولت ناب امم مءاشتي لامشلا نال هلاريقحت 4 هلامثإ هباتك قوا نءاماو

 هيفامم افوخو ارسحتو انزحت « لوقف ظ لامعالا حئابق نم هيفام ىربو ا هذخأف هءرهظ |

 رثكعملاب ءالؤع 4«! ىلامسحلا مالا قف ددشأوه ىذلا ىناحورلا ملال ليبق نم وهو

 ظ

 | ءابالا نم لوهجم ملكتم « توا مل  لاحمال نع وهو ٠ نم ىشاك © ىنتيا وه رشحما
 ةياردلا نم ملكتم # ردا ملو © ىناثيس عيج عمج ىذلا اذه « هيباتك 9 طعا مل ىندعي

 زوما ىعتسنادب ىشاك ةيسرافلابو ةيقاعلا ءوس نم دهاش امل ©« هياسخام معلا ىنعمي

 ةيفايفما هقثلاب | قنطار نابشتو كاافعارجا 1[ر |ننلغ.عشنملا .قسافلت هجن ن هز رايك ديا تلدنجإ

 ربركت ميلي ةلصلاىف أدتبملا ريدقتب ةلوصوم نوكت نأ زوجميو لمعلا نعلعفلاام قاعم
 ةروكذم نكت مل ناو ةتوملا ناكلذو امقذو اهتعىتلا ةتوملاتبلاي زب ناجل ده را ومتلا

 ملو ىناحو ىرمال ةعطاقلا ىا 6 ةيضاقلا تناك هه ماقملا ةلالدب ذاكر دكا مكحفف اهناالا

 ثعسال هناو ىلوالا ةتوملاهياعمودت نا هباتك ةعلاطم دنع ىن امقلأقلأ ملو اهدعب ثغبا |
 دهاش امل اهتيلريمض نوكي نا زوجمو ةقاعلا ءوسو ةلادان م هباصا ام .ىتايالو باسحلل

 ةلاخلا كلمت لدي نوكي نا ىنمت ىلع تضق ىتلا ةتوملا تناك ةلاخلا هذه تيلاي ىا .ةلالا نه
 امئدلاىف ناكو اهدنع ءانمتف توملا نم سما ةلاحلا كلت دجو هنا امل ةايحال ةعطاقلا ةتوملا

 نعاشلا لاق .توملل ةيهارك دشا
 ٠  مظعا توملاو توملا هنم تينت ٠ هتيقل ناىذلا توملنهرشو ء

 فوذ# لومفملاو ةيفانام نا ىلع ةرخ الاباذع نم أيش ىنع مفدي مل ىا # ىنع ىنغاام ف
 ةراح ماللاو ةلوصومام نا ىلع عامالاو لاملا نم اذنانلا فاك ناك ىذلا ىا 4 هنأام هم

 مي مل ماكتملا ءاي ىلا افاضع». امسا ناك اذا هاف عابنالا لثم ممل ملكتملا ءاب ىلع ةلخاد
 4ك ناك اه ىنع ئعا و ا ىا راكنالا ه>و ىلع ماهفتساو ىفأ ىنعاام فقاشكيلاىق إو |

 اهلكفافبلا لس هاف وع عقدي ملو ىنعفني مل ىا هيف ىرمع تعيض ىتح ىهنلا راسبلا نم |

 لاملا وه ةيلام نأ ىهاظلا ريقفلا لوقن ٠ ىنغا لوعفم اهنا ىلع لخملا ةبو_صنم ةيماهفتسا
 ىناهلأ لب باذعلا نم أيش ايندلاىف هتمح ىذلا لاملا ىنع نغي مل ىا مكتملا ءاي ىلا فاشملا |
 اويسكام مهنع ىنغيالو ىلاعت هلوق قفاويل كلذو ىنعفنينا نع الضف ىرضو ةرخ آلا نع

 بهذاف كلذرئاظناو تدلك“امو هلام هذع ىنعاام هلوقو ىدر' اذا هلامهنع ىنغلامو هلوقو اش

 ©هيلاطلس ىنع كله 8 ناءرقلا ىهاظ هيدروامع لودع مبمعتلا نم ريسفتلا لها رثك | هيلا |
 ةطالسلاىف لاش ناطاسلاو ناطلسلا ىمس هنمو رهقلا نه نكشلا ةطالسلا بعارلا لاق |

 تبمسو رثك الا وهو ةطالسلا ىذلا لاَغ دقو اناطلس هباول انادج دقف ىلاعت هلوق وحن
 ملعلا لها ىلع هطلست رثك ١ نكل بؤلقلا ىلع موجهلا نم قحل امل كلذو اناطلس ةححلا

 ىنع كاله ىنعملاو ىهنا نيناطاسلا لمتحم هيناطلس ىنع كله هلوقو نيئمؤملا نم ةمكحلاو '
 ااا الا ا

 (ىدم )



 ةقاحلا ةروس <: © ١1

 اذكو ابلاغ ةقشمو ابعت اهلمصحتو اهفطقىف ناف ايندلا رام فالخم تيد هيف ىلا وندن نأ

 لصا نا ىنعي نانالا ةروص ىلع ةنجلاراحشا ريقفلا لوس ه ديلا ةلوا زعبالا لكؤتال

 لوصا كلذكف لفسلا فرطفف اهنا عم هعرف هلجرو ولعلا فرطىف ىهو هسأر ناسنالا
 فاطقلاىف ابعت نوريال اذاو لفسلا بناج ىلا ةلدتم امناصغءاوولعلا فرطىف لا راجشا
 # اوبر شاواواك  ةقشم ريغ نه ءاشي فيك هيف ف رصيف«. عنتملا ةدارال عبات ةنْلا معن ناىلع

 فيلكت ضعاال ةحاباو نانتما ما سمالاو ىنعملا رابتعاب وهف هلوقدعب علا لوقلا رامضاب
 قيقش اهدحا نال برشلاو لكالا نيب عمجو فيلكت رادب تسيل ةرخ آلا نا ةرورض
 ىوا نمل لاقرخآ عضومىف تركذ ناو سبالملا انهرك ذيل اذاو هنع كفنيالف ةدعللا

 ايرشو الكا ب ائينه 99 اقلطم اهءارشش نم اوبرمشاو اهرامتو ةنجلا ماعطنه اولك هنبهب هباتك
 لعجو ٠ هديراوك ىنديماشاو ىندروخ ةيسرافلابو موقلحلا ىف هف صننال اغئاس ىا اًئينه

 ؤنموأتمىنهو بارشلاو ماعطلا ونه نم اضيا ىنثملا لوانتي ردصملا نال امهل ةفص 'ىننهلا
 ىرتلا ناسالاىف رهتشملا ”ىنبلا هنمو ىنهوهف اغئاس اًئيزهراص ىا ءانه و ةءانه 'ىنبعو

 ىونثملا ف لاق م ءاهلا لدب ةمخيقلا ءالاب مجعلا هلمعتسيو خ وبطملا محالا ف

 ارزوريف .هشدشاب "حما +. ه ارزور نامربم زازب نيو
 اثينه مهلوقو بورسشملاو لوك أملل امنال ةغلابملل زاحم برشلاو لك الا ىلا ةءانهلا دانساو
 ايلاف ةيفاعلاو ةحصلا ببسب هنم ظوظحم غئاسلا نال ةيفاعو ةحص ىندع هوحنو ءاملا برشدنع
 ةغللا ىف فالسالا ىنعمو هببسبوا هلدبوا ةحلاصلا لامجالانم ممدقام ةلباقع 5 مقلسااع هه

 هيف مدق اذا اذكىف فاسا لاَ هنمو ضارق الاك وهف ريم كيلع دوعي نأوجرتام مدقت

 اوبرشاواولكى ملا نوكيف مايصلا مايادهاجم نعو ايندلا ىف ةيضاملاىا ةيلاخا مايالاىفإط هلام
 نال ىلوالاوهو ةراحلاامايالا ىفامسال مايصلا ماياىف هللاهج ول ب رشلاو لك الا نع متكسما املدب

 اوعمساالواود,شا لهل رابكلا ضع لاقاك هلامكالمو لمعلا سنج نمنؤكي ناودبالءا إلا
 هلوقو اذه مهموب ماقل اوسن ل مهاسنن مويلاف هريظنو اولمست ثيح نم اوزوج امباو

 كب هللا لعفام هل ليقف مانملاىف مهضعب ىؤرو كلذ رئاظنو مكنمرخن انافانم اورخست نا

 لبللا عطق نماي لك لقب ملف برسشي مل نماي برشاو لك أيل نماي لك لاقو ىنحر لاقف
 موجنلا عقاومىف اك ةمكحلا هطءتالام اذه ناف فحزلا موب تبن نماي برشاو ةوالت

 ةبرشالانع مكهافش تصلقدقو ايندلاىف مكيلا ترظن املاط ىئايلوا اي هللا وق ( ىورو )
 متلفساامب ائينه اوبرشاو اولكو مكميعلىف مويلا اونوكف مكنوطيب تصخو مكنيعا تراغو

 عفترا ىا ءاملاو صقن ىا لظلا صلق لاَ ىناثلا بابلان٠ تصلق هلوق ٠ ةيلاخلا مايالاىف

 تيكاعلاز نظاواقلا عيطاردصمو لسغلادعي ىوزتا ىا بوثلاو توزنا ىا ةفشلاورثبلا ىف

 ىنعي لوالا بابلا نم ةصممو اصمخ عوملا هصمحو ضعب ىلا هضعإ 'ىث مامشلا ىلع لدي
 للعلاو لامعالا نع ةيلاهلا لزالا مايا ىلا ةراشا هيفو ٠ عكس رك اريو درك نايم كيراب

 لزالاىف مكل هللا هفلسا ا ضيفلا بارشن ٠ اوبرشاو لاصولا مبعأ نم اولك ىا بابسالاو



 ه9: ”١1 نورشعلاو عسات ءزجلا

 نع ريبعتلا لعل و ىضاقلا لاق ةيوقلا ةمالعلاب نسا و ع ىل هانتف اما دواو نظ و ىلاعت

 ىتلا تارطخلا نه سفلا ىف سحب امو داقتعالا ىف حدشال هناب رام_ثالل نظلاب ملعلا

 نع واخال هنال ىلالدتسالا ملعلل ريعتسا نظلا نا ىنعي ابلاغ ةيرظنلا مولعلا ابنع كفتكلال

 مولعلا اما و روك ذملا راعشالل ليلدلانم هيلا داق امع لوهذلا دنع سواسولاو تارطخلا

 ىرحم نظلا ىرجا اما و فاشكلا ىفو بارطضالا نع ةيراعف ةيفشكلاو ةيرورضلا

 نا نيقيلاك اظ نظا لابو ماكحالاو تاداعلاى ف ملعلا ماقم ماش بلاغلا نظلا نال ملعلا

 سيعاانم عون « ةشيع ىف  هنبمهب هباتك ىنوا نه ىا © وهف و تيكو تك مالا
 ضب لاق ٠ ناسيز ةيسرافلاب ةشوشبعلاو شيملاو شاعملاو ةشيعلا اذك و.حتفلاب وهو
 ناودحلاب ةصتخلا ايلا شدعلاو ةشدع ىف امك ءاتلا همزلي شدعلان م نيعلا رسسك اذأ ءاملعلا

 هنم قتشيو كلملا ىفو ىزايلا ىفو ناويْلا ىف لان ةابلا نال ةاللا نم صخا وهو

 ىضر تاذ # ضار  ةرخ الا شيع الا شيععال مالسلاهءلع لاق هنم شيعت امل ةشيعملا

 ىندم و ىك# فرحلاب ةبسن ناتبسن ةيسنلا ناف ةغيصلاب ةيسنلا ىلع اهف شيعب نم اهاضرب
 وهو اهل, لعفلا لعجي نأ زوجو رك ىذ و نيا ىذ ىنممي سمان و نب الكة غيصلاب ةيست و
 ىلا و ةيضرم ةشدعلا نوك نيهجولا لام و ىزاجلا دانسالا ليبق نم نوكيف اهحاصلا

 هيف ىه امب تيض ردق امتداغ رلاهن' اكف اه.فن ىف ةيضار لاق نه لوق عجري انرك ذ ام
 ةثينه ةيضار ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو ىهتا قوفده ىا قفاد ءاك ةيضرم ومع وا ازاح
 دشاي ىناكدنز رد ةيسرافلابو رذحلا يئاون نع ةرتاط ردكلا بئاوش:نغ ةيفاص ةئيرص

 ةشيعلا نوك ىا كلذ و ٠ تمشح و تمرحم نورق»٠ و ترودك زا ىفاص هديدنسسب

 داهوك قاثلاو. نئاوشلا نع ةفاض ةمفنم: اهناوكا لوالا ةثالث روما. ىلع اهلاتشال ةضرم

 اوامب ىضر نم مظ.3 ا دبصق ثرحب اهنوك ثلاثلاو اهعاطقنا و اهلاوز بقرتيال ةمئأ
 هذهل ةءماج هزم هءاتك ىطعا نم ةشبع و اجاردتسا و ءآزهتسا نوكي الا و همارك

 نوتوعالف نوشدعي امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ىضرلا لاك اهب ايضرم نوكتف رومالا

 ناكملاةءش م 4 ةيلاع ةنج ىف ه8 ادبا اسؤب نوري الف نومعتيو نوضرمي الف نوحصي و
 راجشالاو هشبالا وا تاجردلا وا ضرالا تحن اهنال ةلفاس راثملا نا مك ءامساىف اهالا

 زوجيوراملا ةداعإب ةشيع ن» لدب وهو هله نم ريغ ىلع ةيراجلا تافصاانم ةيلاع نوكي |
 امتار « اهفوطق  ةيلاع ةنج ىف ااضرم اشبع شيعي ىا ةيضار ةشيعب اقاعتم هنوك

 ىدعس لاق ردصم حتفلاب فلعقلاو ةعرسب ىندحم و فاعّس ام وهو ريكملاب فاطق عمج

 عطق ةعرسلا ىنعم خيبشلا نبا لاق مالك لحم فاطقلا موهفه ىف ةعرسلا رايتعا قفملا

 ةفوطقملا راملل مسا و دوقنعلا رسكلاب فدططقلا سوماقلا ىفو ةرمب لكلا |
 «ةينادؤ#ءريغوا ناكاينع رْملا نم ىنتيعام عيمج ىف انه بلغ لاَ نأ ىلا ةجاح الف ىهتنا |

 ٠ كيدز: هدلنجح تسوزا نا ىاه هشوخحخ ىنعي ٠ اهم سم نم ةسرقىابرقلاوهو وبدلا نم

 دارأ اًذاو ىهنا اهك اردا ل اجب الدوش لت اربع نا عجاطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهلاني

 تنل )



 ةقاحلا ةروس ه6 ١1١ خخ

 نان أرما ايوا نالجر اب امؤاه و اهرسكب ٌءأرما اي ءاه و ةزمهلا ميتش لجر اي ءاه لاق
 فوذحم هلوعنم و نذخ اذخ ىذخ اوذخ اذخ ذخ ىنمي ةودناي نؤاهو لاجراي مؤاهو

 هلداو ةيبرقلا ةلعلا ةلزنع هنوكل ىوقأ وهف نيلهاعلا برقا الو أرقا لومف» ىناتكو

 هيلع غ رفا ىتون هريظن و هيلع ىناثلا ةلالدا لوالا فذحف ىاتك او أرقا قناتك مؤا»
 لصالا وه 5 لصولا ىف طقست و فقولاب تشن تكسلاو ةحارتسالاو فقولل ءاهلاو ارطق

 ولذا: هيلع .الفارقؤللاا كر خا ريكا ىلإ ةكاافكل ضنك يطرطم" 5 اكول :ككمل انين

 كلذإف لصولا لاح اهلا ةجاح الذا فقولالاح تيثدتف فق ولا ال تاما اهأل

 مضاوملا لكىف اوقشا ةعبسلا هآرقلا نا الا لصولاف طقنو فقولاىف تالا نا اهقح ناك

 ةّسان' اماف مامالا مسرل اعايتا و فققولا ىر# للضوال ءارجا الصو و افق و اهنايثا ىلع

 امو ةعراقلاىف هيهامو هيناطاسو .هيلامو هيباسحو هيباتتك ىهو عضاوملا لك ىف فدحصملايف

 الصوةككأ تالثنم:ءاهلا» ظقسلا هاج اناإةلا طظّمللا اتتلا(نوكبت نأ اذبال <ةفالاكك ان ناك
 هيباسحو هيباتك ىف لصالاب لمعي ملو لصالا ىلع انقو اهثاو هيهامو هيناطلسو هيلام ىو

 امامتا فقولاراثبا بحتساا نا ريرقتلا اذه نم نين و نتغللانيب اءنح نيلاملاىف !َتنأو |
 م.ثكلسلاءاه نوماقلا ف" لاق فخلفملا عاينال وه اهنا الص و اهتايثا نا و لصوال

 تلصواعيرو اهلع فقوب نا اهلصاو هانه اهو هيهام وحل فرحوا ةكرح نايل ةقحاللا

 زوجي ال هنال أطخ ىا نحل اهكيرحت و ةنك اسالا نوكتال ءاهلا هذهو ىهنا فقولا ةشإ

 مهادبف ىفو هنسني مل ىف عضاوم ةعبس ىف ناءرقلا ىف تكسلا ءاه و كرحتملا ىلع قولا

 ةيضاقلا ىف ىلا ءاهلا اماو هيهام ىفو :هيئاطلس ىفو هلام ىفو هياسح ىفو هساتك ىفو هدتقا

 ناصوب ءاهلاب نيلع فقويف ثينأتللف اهلاثماو ةيئادو ةيلاعو ةينامأ و ةيواخ و ةيواه ىفو
 دابعلا لامعا 1 وهو ةيساحلا ىنعع باسحلا ه# هباسح قالم ىلا تننظ ىلا هج ءاتلاب

 ناونردا قف است قفواصتيا لا تنطأاو كولعا ىركءازاخ الا ة ولست و "ا د2 وكلا لذ
 باح ارم هكمدروا نامبا و مناد ىنعي ةرخ الاىف بساحا ىلا و ىهل الا باسحلا

 ةراما نه لهي امل مسا نظلا بعارلا لاق ٠ مدش ”ىبنم و هذاما»“ اذناإ “وزاد وكر ظل و

 لوق ماعي هنمو ىهتا مهوتلا دح زواجت ملادج تفعض ىتءو ملعااىلا تدا تيوق ىتم و

 ثعبلا نال ملعلاب نظلا رسف امنا و ىهنا نيقلا دلي نظلا نال انظ نيقيلا ىحس لاق نم

 نامياف ثحح هيفو ىتفملا ىدعس لاق نيقيلا نودب ناميا الو ناميالا امه بحي امم باسحلاو

 ىكي صيقنلا لامحا هعم رطخم ال ىذلا بلاغلا نظلا نأب او- رص و رابتعا وذ دلقلا

 بوجول هب ني الو ريسدلا هباسح نم هل لصحام دارملأ نوكي نأ زوم هنا مث ناعالاف

 ةدشلا ىلع ىباسح قالم ىلا تنتظ ىلا دارملاو ءاجرلاو فولا نيب نهؤملا نوكي نا
 لوس ٠ ىبنا ىمه جرفو كلذ ىنع هللالازا ن الاو تاوفهلا نه ىنم فلس 1 ةشقانملاو

 م نيقيلا ىندمي هنم ةريثك عضاوم ىف نظلا ناف ناءرقلا ىهاظهيلع امتع لودع اذه ريقفلا

 هلوق ىفو ةرخ الاب نوئمؤملا مهو هللا اوقالم مهلا نوظي نيذلالاق ةياكح ىلاعت هلوق ىف



 < 4 2 نورشعلاو عسانا ءزرطلا
 هس شا يس ل يظل 125 دل االسساسس ا مئات سال 222225521225252525--2020 224077-39

 بدجاو شرءااىف ارضاح الوم ىلاءت هنوك ىلا ضرعلاو شرعلا لمح نء ةيشملا بهذو

 نوكيف ماعلا ءاضقال مهزورب مون نيطالسلا لاوحا نء دهاشي امب هللا ةمظعا ىلع هناب |

 لومحشف لوحتلا ثيدح اماو هناضتو ءيصا ناينا مامغلا نم للظىف ىلاعت هنايتا نم دارملا |

 جارعملا ةليل هار مالسااهيلع ىنلانال هيف ةشقانم الو تافصلا ةيئرم ىف ىلاعت ءروهظ ىلع

 ىلاعت هللاو ةيمانملا ايؤرلا هلثم و روصلا عمججا ةيئاسنالا ةروصاانال درما باش ةروص ىف |

 نوضرعت عوفرم نم لاح # ةيفاخ مكنم ىختال 8 تاينامسملا فاصوا نع هتاذ ىف هزم |
 هيلع فاخ ريغ نوضرعت ىا الاح لودتف ةلدافلل مذق ةيفاخل ةفص لصالاىف ناك مكنه و |

 ريغاو:لدقلا ف<ةدلاملاور الاخ ا ءاغفالة ضرما ؛امناو مارازسا "خشن رست ىا ةئفخلأ ةلعفاىلآمت' |
 ىلعدعبامو هلبق اع قلعتب مكنم هلوقف رئارساا ىلس موب ىلاعت هلوقك سانلا ىلع ذئهوب فاخ
 مكيلع هللارتسب ايندلا ىف حن تناك لاحو ةربرس ىا ةيفاخ ( فاشكلاىف لاق ) بذاجتلا |

 كلذب لماكتف نينمؤملا لاوحا ةمايقلا مون رهظتف خم و متكي ىذلا ةريرسلاو رسلاو

 ةرصعملا نعمظعر جز ةياالاىفف حاضتفالاو نزملا لصحيف مهريغ لاوحا رهظتو مهرورس |

 ىف عضو ول لاحم نوكي نا ىنيني ناسنالا بلقف قئالخلا سوؤر ىلع حاضتفالاى لا اهيدأتل |
 ةحيصنلاو صالخالا لها ةفص وهو ةلاحخلا ثروبام هيف دجو امل سانلا ىلع ريدأو قط |

 هبوتكحم ىا # هباتك ىنوا 9 ةلوسوم © نم و ضرعلا ماكحال ليصفت # اماف إف
 ىنعمءابلاو امب نمي نيعلا نال هلايظعت # هني هه هلامعا للصافت هيف ةظفحلا تنتك ىذلا |
 باسح الو مهل باتك ال نيبرقملازاف راربالا مهم دارملاو هجوالا وهو قاصلالل وا ىف '

 ن* لوا لاق مالسلا هيلع هنا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع و ىلاعت هللانم مهناكمل مهل |

 نيأف هل لق سمشلا عاءشك عامش هلو باطخلا نب رمع ةمالا هذه نم هنيمب هباتك ىطعي |
 ذخا نيح هلةافاكم اذه لعل ريقفلا لوس ٠ ةنْطىلا ةكتناللا هتفز تاهبه لاقف ركب ونأ |

 رهظ هفيسف شيرق نم اله ىلع مالسالا رهظي وهو ٌمرالا راد نم جرخو هديب هفيس

 ناديهشوقيدصلاو ىو كيلع اماف دحا بينا ثيدحلا ىفو هيج نعو هنع هللا ىضرف مالسالا

 هلاقف كرحتف مهنع هللا ىضر ناّمع و رمع و ركب وبأ و مالسلاهيلع هللا لوسر هيلع ناكو
 #« لوقبف # ةوبللا ىلت ةيهدصلا نال هربغ ةر قوف ركب ىلأ ةيثر هلا ىلع ثيدحلا لد
 ةلاب نيزئافلا نمو رانلا نم نيجانلا نم هنأ لع هنيع هباتك ىنوا امل هناف ارورس و احرف

 اوذخ ىا 4« هيباتك اوأرقا مؤاه 8 هلان اع اوحرش ىح هريغل كلذ رهظي نا بحأف
 هكتسي ىلمع انا رد اريز ىباتك او أرقا ءولوانتو ىباتك ىباحصاو ىتءارقو تدب لها اي

 هكل عا باتك ريغ تسا. ركيد باك نبا هكءدروا نابت ردو مراد مرش نا راهظا زا
 ىنكيو تسديو اد+و هدب نام ظفح باتك هج سبو تسا تنج تراشب واردو هتشو'

 هنطاب ىف هنائيس و هباتك ىهاظ ىف نمؤملا تانسح ربخلافو ٠ دئاوخ هنو دنيب هنارتآ
 امليق دق ىهاظلاىف ىريف بلقاف كلامت رفغ دقف ابوتكم ىرب ىهنا اذاف وه الا اهاربال

 ىناما! قؤغىف 6 نباحا:اومله.ىا هنساثكااو زرقا مؤاع رورسلا طرف نه لوقيف كنم
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 ةقاحلا هروص عج ١84 هج

 هللا ىخر نطل ىلع نعو ايوا هحو هلاضياو ىنهال كلذلو ضراالاو ءامسلا

 شرعلاقاخمث رونلاو مقلاو ءاوهلا ةثالثالا هلبققلختمل اعبار شرعلا قلخ هللانا لاق امهنع

 رفقا ترش هلع ونشأ راسنا دوضشل ريكي نحر تكلا نود اة تن اطر او
 رابكلاضعب لاق راهلا ءوض هنهوراونالا رونوهو ضيسا رونو ةرجلا كرما ةئم رمح ا رونو :

 ضيا ارون رسلا ةرم ىفو رضخا اوون حورلا ةسيصىفو رمحا ارو سفنلا ةسصىفو

 نا رهالظلاف لوالا ريدقتلا ىلغاماو ذئنح لمح هلوةل فرظ دئموبو مهثوف هلوق نم دحاو

 ىرخا ةعبراب هللامهديا ةمايقلاموب ناكاذاف ةعبرا مويلا مه مالسلاهيلع ىننلا نع ةكئالملا نم

 ةلمح نم كالم نع ثدحا نا ىلنذا مالسلا هيلع لاق نوح.سم نوقرطم مشو مسؤر قوف

 ىا ةينامث هرس سدق ىرصبلا نسحلانعو لليقوز همسانا ىنغلب مالس نب ىح لاق تتنك

 بسنالا ريقفلا لوش ٠ هللاالا مهددع ملعيال فوفص ةينامث كاحضلا نعو فالا ةيناف

 رادتعابو ةعيبطلاو سفنلا راك ىفو ءتلَ حورلا باقلا نيعىفذا بلقلا ناكراو ةيعكلا |

 رابتعابالا ءءارو ليصفنال ثي# دحاولا ليصفب فلالاذا الا ةينامث لصح نطانلاو ىهاظلا
 هديعت الق ماقملا اذه ةقامترلا صضعب نه وملامح ةروس لا واى صو ملعا هللاو فيعضتلا

 ىهىتلا ةيبغلا ةيناذلا ةينالا تافصلل ةلمالا تاذلا شرع ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلافو

 ناطلسلا ضر عبهلاممبشت كلذب هنعربع نو.ساحتو نولأست ىا هللا ىلع # ن وض رعت هل وق هيف لماعلا

 هلامشب كلاهلاو هنيج هباتك زئافلا ذخأيف يتكلا رمثنت اهفف ةثلاثلا اماو خيوناو جاجتحاو

 هيف عه عستم نامزل امسا مويلا ناك ال نكل ةيئاثلا ةخفنلا دعب ناك نا و ضرءلا اذه و |

 حص رانلا رالا لها و ةنهلا ةنلا لها لاخدا و باحلاو رو_كنلاو ةقعصلاو ناتخفنلا ْ

 هناقاؤا ْنَمِب دحاو تق .ىا كئبحح؛ ناك اذمنا وا اذك ,ماغ تنجح لوقت كا نكتنلل اافوظب ةلعط
 د

 ْ دوساأروت ةعبطلا ةسام ىف ىطعل راونالا ىطععا اذاف عبرالابتارملا ددع ىلع ةعبرأ راونالا ٍ

 | شرعلا نولمحي ىا ةيناُعلا قوفوا ءاجرالا ىلع منيذلا ةكتالمللا قوفىا  مهقوف »

 | لكفءبجىف نوكيدقو هدي نوكيدقف لمالاقوف نوكيا مزليال لومحملاف مهسفنا قوف |

 | ةيناه  ةمايقلاوب ىا #* ذئموب ه ةركت اهنوكل اهلع تمدق ةينامث نم لاح مهقوف

 | شرعلاو ةعبا-لا ضرالا موخنىف مهلجرا كالما ةيلامث ىورو امكح هتلمحنم نونوكف

 | كح كئاحلم لوس ةينيةثامحللب ةيشجي رالكلا لاو اقفخلاوةقاؤر جملا اهنا :ةبحتشم نمأ/ قئدزفلإ

 ناكراك ةعبرإ ناكرالا نالو ةردقلاو راهظاو ةببهلاو ةماعلا ىف لغد دناوكلل, :ةلوال اروع

 ا هي ذئم و: وو مهفاف تافصا!تاروهظ لمح تافصلاو تافصا١تاوذ لمح ةفوصوملابيغلا حما فم

 | ماع ٍباطخلاو مهلاحام رظن و هيلع مهنا اذا دنْلا ضرع لاَ مهلاو-١ فرءتا ركسعاا
 | رادتعاف ناتضىمع اماف تاك عا ثلاث ةمايقلا موب ف نا1(!ىلودول بيلغتلا ىلع لكدال

 | قالخ هلام شرعلانا مدقتامبيقعشرعلا ركذىف ةدئافلاو نمحرلا شرع ناكو ثيدحلاى فاك



 نونمآآلا مهف نودعوت مك ىذلا مكموب اذه ةكئالملا مهاقنتف ربكالا عزفلا مهزحمال

 لداك ىلوالا ةفنلا ءانئاىف رك ذناو ةيناثلا ةخفنلاب مهروبقنم سانلا موب مون نوكيال |

 <« 1١١ 5 نورشعلاو عساتلا ءزجلا
 سس

  ةحفنلا دنع نوتومب ةكئالملا ناف اهدعب مومو اهئاجرا ىلع ةظحل مهفوفو اولق اهنفاحو
 هللا ءاشنمالا هلوَس هيت مهما لاعب دقو ءافلاب هيلع لولدملا بيقعتلا ىنانيال ىلوالا

 ىلوملا لاق مهوحنو ةكئالملالا ضرالاىف نمو تاومسا,ىفنم قعصف روصلا ىف خفو ىا
 ضرالا لها نوريف اهئاجرا ىلع اهتكئالم تلزن ءامسلات هو اذاف ةحافلا ريسفتىف ىرانفلا

 ةكئالملا مظع نم نوربامل مهف لزت هللازا نولختؤفا ددع هيلع مهام فاءضا اهظع اقلخ

 تاوهو انيف سبل اير ناحبس ةكئالملا لوقيف انبر مكفا 9 لبق نم هودهاشبجل امن

 ءالؤهو نجلاو سنالا ىملاعب نيطي ضرالا ىجاون ىلع اريدتسم اه ةكئالملا فاطصيف

 رانلا ىفاهكو كب ىعربو اضيا هللا اهضِبَه امدعب ةيناثلا ءامسلا لها لزئيمث ايندلا ءامسلا رام مه
 عزفف انبر مكيفا قئاللا لوقف ايندلا ءامسلا لهانم اددعرتكر ا جو بايتك ىلا وهو

 ةكمالملا نم نيلوالا لعف نولعفيف ت انوهو انيفوه نيل اندرو ناخب نواوقبف ةكنالملا

 ةرهز ىمدسملا نكي ىمربو ةثلاثلا ءامسلا لها لزني م ارييدتسم اينانافص مهفلخ نوفطصي
 انيفوه سيل انبد ناحبس ةكئالملا لوقتف انبر مكفا قئالخلالوقيف هنيعبهللااهضيقيف رانلا ىف

 رثك ااقلخ نوريف ةعباسلا ءامسأال ها لزنيىتح ءامسدعب ءامس اذكه ىمالا لازبالف تاوهو
 ناكناوانير ءاجدق انبر ناحبسةكمئالملا لوقيف انبر مكيفا قئالخلا لوقيفلزن ن٠ عيبمج نم
 نوكيو مهم ىرسبلا ةينجلا ىلع ةكئالملاو ماغلا نم للظوف هللا ىنأيف الوعفملاسر دعو

 ةكئالملا فطصيو كلملاب ىمسف مويلا كلذ وهو نيدلاموب كلم لوّش هناف كالملا نايثا هنايثا

 ةربابجلا ىلع ظيغتو ناروف اهل مهج قئالخلا رصبا اذاف قئالخلاب ةطيحم فوفص ةعبسهيلع
 ىتلا ةفئاطلاالا ريك الا عزفلاوهو اعزفو افوخ هنوريام مظعلاهن» مهعمجأب نورفب نيربكتملا

 قلخال اهلع هللامهلي> ىتلا ةففشال مهما ىلع نوعزف نيدبنلا ناريع ممسشنا ىلع نيدنلا عم

 ةلضافت« رون نم راانم هقلخ نم نينم الل بصنس نأرمادق ناكو ماس ملس كلذىف نولوقف

 ىلاعت برلا “بي لبق كلذو نيرشبم نينما اهلع نوسلجيف فقوملاىف مهلزانم بسحم

 ةعزو ةكئالملا مهدرطتف مهتوزواجم ال افوفص ةكئالملا نودجم مثهج نم افوخ سانلا رفاذاف

 «داخيا اوعجرا اوعجرا مهؤاسا مهداْيف رششحلاىلا ىلا_عتو هناحبسس قحلا كألملا

 انتلاموي مكيلع فاخا ىلا مالسلا هيلع هّللالوسر لوب اهف ىلاعت هللالوق وهف اًضعإ مهضعب

 ءابلا ءاحرا ىلع ةكئالملا لوز ناو ةصغاشلاب ىعسل ىلا ضرالا ىلع ءانلخلا طوقس ىهولاب

 مظع ميج وهو عساتلا كلفلاوهو كير سمع لمحو ل ناطلتس هب ىلو ناوعاىل

 هللا عسواملاىث ى عسوا باقلاو هلاوا قالا باقل ةزيع قاف الاف هبال ىلاعت هللا الا مبا نب مامنأل
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 ةقاحلا ةروس هج ! 5 ٠١

 روصلاو ٠ نديمد ةيسرافلابو مفلا نم خرلا لاك خفنلاو اهسذكم كالمداب اهنأش مظع نايس رثا |

 عمس اذاف مظع توص ثدحف هللارمأب ىلفارساهيف خف تاومسلانم عسوأ رون نم نرق

 لولده ىعاأدن [زازلما دش الذا يرض ترض لاشالف ”لعاشلا ماقتل ءاقأل اناكنأو' داك انلا“
 ةدحولاب اديقم اخشنا' موكل ةخفلاوهو ردصملاىلا ةيالاىف لعقلا دانسا نسحون الا لعفلا |

 اهتاق ناف فاشكتلاىفو ناين الا كدلاو لما هيلع لدامل ملاعلا بارخ اهدنع نوكيو | تامالاناودح اهدنعىسال ىتاا ىلوالا ةخفنلا انهه اهدارملاو امهمه ادرحم اخشنال ةرللاو

 مظعلا مالا ثودح نا ىنعي ىهنا اعةوىف ىنثلال املا ءانءم تلق ةدحاو لبق مف ناتحفت

 خفنهنا ثيح نمال ةدحاو ةرم خفنلا عوقو ثرح نه مظعتسا اما امتع ىلعو ةخفنلاب

 نوكتال ةخفنلا نال دك أتلل ةدحاولا رك ذرارسالا فشكىفو ةدحاو هلوق كلذ ىلعهبأف
 ةردقلا درحب اهنكامانه تعفرو تعاق ىا 86 لابجلاو ضرالا تلمحو 8# ةدحاوالا

 لابلاو ضرالا لمت اهفصعةوق نه حررلا ناف ةفصاعلا جعررلاو ةلزازلا طوس وا ةيهلالا

 ىا# ةدحاو ةكداتكدف 8 اهجداوه عم مهلا لابجو داع موق دوجو ضرا تلمحاك

 جايت-االبةدحاو ةب رض ضعس اهضعباهعفر را لابجلا ةلحو نيضرالا ةلمح ناثلللا تل

 سهاظلافالاو امينه ءابهو اليهع اياك عجرتو قدنت ىتح قدلا ةيثألو برضلا راركتولا
 هلوق هريظنو ةددعتم روما ىهو لاخلا و ضرالا ىلا لعفلا دانسال ةدحاو ةكد نكك دف

 حاحصلا ىفو قدلا نه غلبا كدلاو نك لهل ثيحاشر اتناك ضرالاو تاوءسلانا ىلاعت

 ضرالا كدلا تادرفملافودر هبابو ضرالاب هاوس ىتح هريكو هيرض اذا هكددقو ىقدلا كدلا |

 تفاكشرب نامساو © ءامسلا تقشناو 9 تعقوامبمف للءاعلاو مالكلا لواعل ا

 ىهي ءانبلا هو لاه مائتاالاو قرخال ةلباق تناكناو ةكسمتسم ةمك تناك امدعب ضوقنملا

 ىخرتساو قشناو قرت ىلوو ىعوكىهو سوماقلاىف لاق ادج فءض اذا هاو وهف ايهو
 فورعملا قلخلا ىا « كلملاو هه امجوحنوبوثلاو مدالاف قش هولا تا.رفملاىفو هطابر

 كلوق نء معا دهاش وهوالا كله نمام كلوق ىلا ىرتالأ ةكئالملا نه مصأ وهو كلللاب

 ىلهتحيوةيلاح ةلمح ىهو رصقلابىحر عج ءامسلابناوج ىا # اهتاجراىلع و ةكئالم نمام

 درج نوكي ىذلاوه مهملا ردصملاوهللاءاش نمالا نوتاومي مث نوحيصي تودصلا كلذ سانلا

 | ىا 6 ذئمووف 8 ناكدلا هنمو ةئيللا ضرالا ةلزتع تلغج ىا اكد لابخلا تكدو ةلهمسلا ةنيللا |

 | اه نودعوت ىتلا ةمايقلا تماق كلذك مالا ناك اذا ىا تعقو هيلادتسا رائتعالا اذجو

 | ءامسلا ققشت موب لاقاك هللاهدارأ مظع رمال ةكئالملا لوزنل تجرفنا ىنعي ٠ رحت فرطزا |
 | «ىهف 8# تعقو ىلع فوطعم وهو مويلا كلذ ةدش ببسبوا اليزنت ةكئالملا لزنو مامعلاب |
 ١ لزغلاك ادج ةوقلا ةطقاس ةيخ رسم ةقيعض ةيهاوؤ هلوقل فراظ 5 دكموت د ءاعملا ا ا

 اهفاذك اىلا نوأجليف مهنك اسم ىه ىتلا ءامملا قشنت ىندملاو اولاق اذك اهلبقام ىلع فطعتنا



 ه«©ج ١5 92 نورشعلاو عسان ةقاوأ

 | ةئادزكلن (ىشاكلا لاقو) ىعولان م ةب ال كاكنات ةلالدب ةصقلاو ةلعفملا ىلا اهءحنل ريمضف

 رارسالا فشكىفو نارفاك كالهو نانمؤ٠ تاجنرد ىنربعو ىدنبامش ىاربار ىشك كذا
 اهحولأ ناكو ةمالا هذه لئاوا ةنيفلا كردا دقو ٠ دوب ناهجان ماك ىراكداي ارنا |

 ظنحم نأ ىعولاو ٠ اردنب نيادراد هاكنو ةيسرافلابو اهظفحتىا « اهنعتو ف ردوجلا ىلع

 قطانملاءلالا شيعلاىف ريخال ماللاهيلعلاقامهنمو هتلقامتيع ولاعب كفن ىف ىثلاتي ءوووملعلا

 لاقام هم ءاعولاىف عاتملا ت تيعوا لاش ءاعو نم كسشفن ريع ا ءاعيالاو عاو عمتسمو

 تعطتسام ىخضرا كيلع هللاىعوبف ىعونال امهنع هللاوضرركب ىنأ تنب ءامسال مالسلا هيلع
 سعاشلا لاقو

 ه© داز نهتيعواام ثيخأرششلاو © هب نامزلا لاط ناو قتسربخلا ع

 ةعاضتالو هبفركفتلاو؛هركذتن. هظفحت بجام ظف#م نأ ننام وه فاق ىلا « ةبعاو ندا

 ةيعاولا بولقلا ىلا ثيدحلا ىدؤت ناذ الا نكللو بلقلا لعف ىعولا لاَع هب لمعلا كتب

 ( ناتسبلاىفو ) بولقلا تعنب نذ الا تتعنف
 شوه ناطلسب ىديسر ىكربخ 020٠.0 شوك سوساج ىهس ىتسنركو

 هتلق عم هناش اذهنم ناو اهتلق ىلع ةلالدلل ةيعاولا ناذ آلا لَه لش ل ثيح ديحوتلاو ركشلاو

 لجال اهظفحيو اهمعباكا ةصقلا ءذه ىعو نم ناىنعي مهللن ةماداو ريفغلا ملا ةاحنل بيتي
 ةاحياللاببس نوكيف ىدرملا رفكلا نع مههرذحمو ىجنملا ناعالاىف ممغريو سانالاهركذي نأ
 داوسلاىهف هللانع تاقعو تعو اذا ةدحاولا نذالا فاشكلاىف لاق نيتروك ذملا ةهادالاو

 حاف ) ثييعا ىفو نيقفاخلا نيبام او"الم ناو مم:!اسبال اهاوسام ناو هللا دنع مظعالا

 هذه لوز“ هنع هللا ىذر ىلع لاق هنا مالسلا هيلع 3 ءو ( ايعاو الق هل هلا قل 00

 ئسنأ نا ىل ناك امو دعب أش تيسأ اف ىلع لاق ىلعاي كذا اهلعجم نأ هللا تاأس ةيالا

 ةر>هلاو نامرالا ىلا تةبسو ةرطفلا ىلع تدلو لاق دقو ةيهلالا رارسالل ظفاحلا وهذا

 شاقنلا هك ذ هذه ع لاقو بلاط ىلا نن ىلع نذأب:اتخا ةاور ىو

 هنعاوا قيانتو وذإر ةودئر اانا نها يبفي ذولا حصان هجرك

 ريشناكي نوواركز ىذزوان توا 07 :٠ نيك" بلغ (ئاهتوك 20131

 لك قحلا نم ىمت ةيعاو ىهف هباطخ لزالا ىف هللا اهعمسا ناذا كلت مهضعب لاق

 كايت رزاق ينل لا الركود وكي ا نسما لع نكرا ها روع نأ نعوا تاطع

 رمان :هنكتبالا قلااوملابانلغ ايوفا نك دف ابو نيوز اهيأأ نا عفت
 مايالا نم اموب مالسسلا هيلع لاقو توب مقأو هللا لوسر مزلأ انيك

 ةرمك تطسيف لوقاام ىعوالا هبوث هيلا عمجت مث ىتلاقم ىضقا ىتح هبوث دحا طسبب نإ هلا

 ةراشا هيفو أيش مالسلاهيلعهتلاقم نم تدسناف ىردص ىلا اهتعمج هتلاقم ىضق اذا ىت> ىلع

 نينم والا ريم“ ال عق واك هبعوىف انفاك مالسا|هيلعهؤاعد ناكلالاو هيدئافو لاقملا نس> ريثاتىلا |
 اهعوقوةيفيكو ةقاحلا سفن ناسىفعورش « ةدحاو ةخفن رودلا ىف خشاذاف ف ءعللاىضر

 ( نامرثا )



 ةقاحلا ةروس ههك مو 5ج |

 هكذا لاَش هلبق نمو نوعرف نه اهلققام ىلع تفطع اهنال اهلها ىا طول موق ىرق ىا
 مهلع طول موق ىرق باق ىلاعت هللاو تبلقنا ىا اهلهأب ةدلبلا تكفتناو هبلق ىا "ىثلا نع

 مظعا ىهو مود_سامودو هرمعو هدعصو هبعص تايرق سمح ىهو فسخلاب تابلقملا ىهف
 مهقبسام ةشحاشب اونا طول موق نال ميمتتلل مهعتلا دعب سيصختاا ليبقن٠ اذه مث ىرقلا
 أطخلاب ىا رهظالا وهو ةيدعتلاو ةسبالملل ءابلا 6# ةئطاخلاب » نيملاعلا نم دحا نه اهب

 ىلع ةئطاخلاف ةمايقلاو ثعبلا بيذكت اهتاج نه ىتلا مظعلا أطخلا تاذ لاعفالاوا ةلفغاابوا
 هنارهظالاو ذيرحتلا ىلع ةيسنلل ءائلاو فوذحل ةفص نبريخالا ىلعو ةبقاعلاك ردصم لوالا

 نيح مهلوسر ةما لك ىصعف ىا #* ممر لوسر اوصعف 8 ىعاش رعشك ىلقعلا زاجلا نه
 امهف ىوتسي اليعفو الوعف نال عملا ىنمعانه لوسرلاف منابقلا نه هنوطاعتي اوناك امع مهاهن
 دامالا ىلعداح الاماسقنالةيعدتسملا عاب عملا ةلباقم نم وهف عم او دحاولاو ثنؤملاو ركذملا
 مهنه موق لك ى' ةبوقعلاب ىلاعت هللا ىا « مهذخأف 8 سنجلل لب دهعال تسيل ةفاضالاف ْ

 فورعملا ردقلا لعوأ رافكلا: رئاس.تابوقع ىلع ةدشلاف ةدئاز ىا 6 ةيبار ةذخا ©

 مهو احون بذك نم قرأ ةرفكلا رئاس ىصاعم ىلع حبقلاىف مهصاعم تدازامل سانلادنع
 ضرالانه اهقتن نا دعب طول نئادم لمحو ةنيفسلاىف هعم بك رنه ريغ ضرالا لها لك

 اب فسخو ةراجحلا اهعبتاو اماق مث ةكئالملانه كلذب هانم ةطساوب يرلا نه ىلع

 مزاقلارحمىف اضيا هدونجو نوعرف قرغاو هبشيام ضرالا ىف سيل ىذلا نتنملا ءاملب اهرمتو
 اقافو ءازج تيزوجو ةحبقلا مهلامتا بسحب ةيصام ةما لك بقوع اذكعو لينلا ىفوا
 ٍبابلالا ىلو“ال ةظقوم ةربع هيفو بيذكتلا نع مهل ريذحنو شيرقل فيو كلذ لكىفو
 ااا زآبرلا كمن اه اننا ار هتلر وقول قغردملا نابملازلةنماو يد اناا قيس مث يتلق كلف
 عقارا ىت> داتعملا هدح زواج ىا نافوطلا تقو دوهعملا « ءاملا ىتطاملانا  هاطعأام ىلع

 ااةريشعاةلسفن#ابارلا لي عفراىلعا عر مهضسي لاو عارذ هناي (ىن الك لع
 ةزواجمو نايغطلا كلذو هطبض ىلع اوردشمل ثيحم ةكئالملانم هنازخ عم ةلماعملاىف هدحوا

 هيلا ىحوا اهف هيبذكتىف مهتفلابمو ىصاعملاو رفكلا نونف ىلع حوت موق.رارصا بيسيدحلا

 ان ىاسانلااهءا# مكانا 8 قارغالابمهنمهللامةتنافةمايقلا لاوحا اهتامح ىتلا ماكحالا نم
 تاع وال لما ىف ةتالاىلع هيب هيفو مكصاخشاب نولومم مكن 'اكف ممالصاىف متاو مابا

 | ءاملا ىلع ىرجمت نأ اهناشنم نال حون ةنيفسف ىنعي « ةيراجلاىف © مهتدالو بيس مهئابآ
 مك ةنيفل الا مهعفر درمال نافوطلا مايا ءاضقناىلا ءاملا قوف مهعفر اهف مهلمحم دارملاو

 ىا هلوعفم نم لاحوه فوذحمب ةقلعتم لب لمحلل ةلصب تسيل اهنافىف ةلك هنع برعي
 | قرغ ريغّنم انظفحو انرمأب ةيراجلا ةتيفسلاف مكتوك لاح 5 انظفحو ءاملاقوف مانعفر

 ىروص ببس ةنيفسلا امباو ىلاعت هتمصع ضم مهاجم رادم نا ىلع هيش' هيفو قرخو
 نيرفاكلا ,قاسغاو نينءؤملا ءامتا نع ةرابع ىه ىتلا ةلعفلا لعحنل ىا « اهلعحنلا

 | هتمحر ةعسو هرهق ةوقو هتمكحو علاصلا ةردق لاك ىلع ةلالدو ةربع # ةركذب مكل »

١ 



 هه# ١٠٠١؛ 5 نو رشعلاو مسانءزجلا
 "آب

 «ارفوو ىدو» ىب ار عددا موق ىديديموت سس ةيسرافلابو دهعلل ماللاف داع موق

 ةحارصو برقال نايحوبا هحجرو مايالاو ىلايالا كلت ىفوا عيرلا كلت بوه لاحىف ىا

 عيرصلو ةيرصب ةيورلا نال موقلانم لاح ليتقو ىلتقك عيرص عمج ىنوه ىعرصؤ» ركذلا
 مه وع اوعرص دقو حرطلا عرصلا نال طقاس ضرالا ىلع ح و رطم ىا عورضص»٠ ىنعع أ

 ٠٠١ دنا امرخ تخرد ىاهخ #« لت زاجتا  ماسجا مظعزا ناشيا ابوك #« مه 'اكوظ |

 سوماقلاىف لاق م لت لوصاب نيهيشم نيعورصم ىا كلذزوجم ملنمدنع ىعرسصىف ىونملا
 سنج مسا لخنلاو ىهتااهلوصا لخنلا زاجتاو .ىنااتوم كعتك ووسوتكي ىرتئلتم ىتبتلا

 ماعطلا نم هنطب ىوخ لاش ءالخا ىوخلا لصا يةيواخوه ةلحنامتدحاو ىنعم عمجو اظفأدرفم ٌْ

 اناوما ضرالاىلع نوطقاستم مهناىنعي اهف ”ىثال اهتلاخ فاوجالا ةلك اتم ىنعملاو الخ ىا |

 | توخ مهنادبا نا ثيح نم اه اوهش عورفالب ةفوحم لحم لوصا مهن اك اظالغ الاوط ظ

 مهفاوجاىفام جرختف مهاوفانم لخدن: عرلا تناكليقو ةيواخلا لختلاكمهحاورا نم تلخفا|

 مهداسجا ةماخضو مهقلخ مظع ىلا هراش ثا هيفف ةيواخلا لخد لاك اورا _صق مهر ابدا ن

 ةزاثإ هتف ةفوصوملا لخنلاك اوراصف مهلبا عرلاذلا ىلاو ةوق انمدشإ نب نولوش 1 ٌْ

 مه "6 لاق مك هللابال سفنلاب نومئاق مال مهل ةيق.قح ةامحال 110 غلا لها أ ىلا

 ا ةطقا _- .رالبصاو 3 دع «ةارصلا يسن رياؤف 9 لخ زاحأ من "1 هك باالح ا

 ماهفتسالا ه6 ةيقابن» مهل ىرت لهف 8 دسفو تامالاو ةيهلالا تافصللالباق حلصو هللا ١

 زوو نينمؤملا ريغ مهئاناو مهروكذو مهراكو معراغ - م ةيقب مهتم ىرتام ىا ىرت
 | ةيغاطلاو ةبذاكلاك ءاقيلا ىنعمع اردصموا ةيقاب سفن ىنعع فوذ# فرصوم ةزع زيكا !

 ءانفلا داضيوهو ىلوالا ةلاحلا ىلع ”ىثلا تابث ءاقبلاو
 نافير ءاع نايلؤيشلب يعن تت نالشت اا وس ةلاطزربودلاقزن كك تقلا رقم

 ناشن تسسزين كاخ نازاو كاخ هش .٠  ديزورهق بهمزااضق تافصاعو>

 مهاربانع ةياكح ىلاعت.هلوق هيلع لداكىناثلا رمعلاب ايندلا ف قبب تحدّي نأ لقاعلا ىلعف ظ
 ىهةيقيقحلا ةيقانلا ةايطا نا ىلع نيرخ الاف قدص نال ىل لعءجاو مالسلا هيلع ليلخلا
 لاحس انيلع ضيف نأ هناحبس هللا لأسن ىلكلا ىل املا ضيفلاو ىهلالا ىلحتلاب تاصحام

 ىسوم نوعرف ىا # نوعرف ءاجو 9 ءدوجو بوجوو هنافصو هنامسأ ةمرحم هدوجو هضيف

 بوقعيو ورمحوب| أرقو دعب ضيق لبقو ةلوص نءو صيصختلا دعب ممعتلا ليبقن» وهف
 ه6 تاكدت ؤملاو 9 ف رسم لها نم طيقلا نم هعم نم و ىنءع ءابلا تو فاقلا رسكب هلبق فاسكلاو

 (.ىل )
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 بورغىلا رفص رهش نم عوبسأ رخا لاو لاوش نم نيف ناعل ءاعبرالا ةحيبص نم
 ريشا! ىفءاعبرأ رخآ هعفرب هنع هللاوضر سانعز١ نعو زهشلا رخآ وهو رخ الا ءاعبرالا

 ضرالاىفتيبىفىا برسيف تراوتداع نم ازوجت نال ازوجت تيءس اهناو رمتسم سحم مول
 حايرودرب 35 ءاعملا ها حو زدعلا مايا ىهلقو امكللدأف نماثلا مويلاىفعررلا اهعزيتاف

 ةضورىفو زحعلادرب لاق ىناثلا ىلا رظن نهو زوحءاادرب لاق لوالاىلا رظن نف ةديدش
 أ ىريضتنأ ىلا اولاقف نين ةغنس اهل' ناكو اعوَد وزب نأ اهدالوا ىلا زوج تبعز,راخالا
 ءايالا كلت تيمسف تنام ةعباسلاىف تناك املف تلعفف ةيبلانم دحاو لكل ةيراع دربلا ىلع
 رينصلاو سوماقلا ىف مك زوجعلا مايا لوا رسكلابوهو نصلا مايالاهذه ءامماو زوجعلا مايا

 زودعلامايا ثااث'ا وهو ريولاو سوماقلاىفاك زوجعلا مايا نم ىناثااو ةدراسبلا ح.رلاىهو
 مك اهعباروا زوجعلامايا سماخ وهو ربا ”قطمو اهمايا نم عبارلاوهو انكم للعلا
 سم الاوالماةأ ما هيف جدوهلا وهوةنيعظ عججوهو اهليممىا نعظلا ”ىنكم لقو سوماقلا ف
 ىعاشلا لاق زودعلا مايارخآ رمتؤمو سما سوماقلاىف لاق رميؤملاو

 « ريشلا نه انتلهث موا #2 ريغ ةعبسب ءاتشلا عع 22ه
 «  ريولاو رينصلاو نصلاب #*  انتلهش مإا تضّشااذاف

 هد ا! ةيللا» قطو «للبسو تب ق7 طيب.( جمالي نسل وب جاايلو رف
 ما فرحا لق دان ايكون ابرار, ببي (اوعال وماماععلا غييح ذر الا مناع

 نا ىناعملا نيع ىفو هيف ناكاظيك لغو ميك اله نال ن.ءاثلا مسي ملو ىئاوكلا لاق

 لحامع مهزحمل زوجعلاماياثيمس اهنا زوجمو ىئاوكلاىف لاقمث نعظلا ”ىئكموه نماثلا
 ناذعلا ناكناو لوالاوه مسيل ىذلاو هيف مهك الهال اذه ىلع نماثلا مسي ملو اهبف مهب
 ىلايللاب نوكي خعراتلا نال ةلتالاعس مويلا مس ماف ةروك ذمريغ هتللا نال هن ادتباىف اعقاو

 ريقفلا لوش ٠ ىهتنا اهلايل ةروك ذملا مايالا لوا ةيناعلا مايالا ىناث نصلاف مايالا نود

 نماستلا عوبلا :ىفو.ةرخ الا مايا نمر مانا .ةمسلتسا نينالائلا, ةيسنلابا:دلا)/ارتع: نأ :داذيللا نرش
 عبسلا تافصلل ةرئاسسلا ةيرشبلا ىلايالاىلا ةراشا عبسلا ىلايللا ىف مث كالهلاعيو ةمايقلا عقت

 ةراشا مايالاىفو مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو ملعلا و ةايحلا ىه ىلا ةيهلالا

 لخلاو دسحلاو دقحطاو ةوبشلاو بضغلا هو ةيعيبطلا ناعلا ٍتافصال تافشاكلا مايالا ىلا

 تاعطاق ىنعي تاربملاو تاريخلانم هماكحاو قلاروما عطس ىتلا هرششلاو بحعلاو نيجلاو

 ةحابالاو ةقدنزلاب عنا رشلادح نوزواجللا نولاغمللا د اماو ىنا_ثاَقلا لاقو ريوريخ لك

 ةيتاعلا قشعلاو قودلاةرارح مدعو ةءبطلادومجي ةدرابلا سفنلاىوه مر. اوكلهأفديحوتلا ىف
 بويغلا بارمىف مهلع هللا اهرخعس كالهلا ةيدواىف مم ةيهاذلا ملع ةيلاغلا ةديدشلا ىا

 دوجولا ىهو مايالاك مهل ةرهاظلا ناعلا تافصلاو اهنع مهءاحتحال مهملايل ىه ىتلا عبسلا

 مهلصاتستو مهعطقت نطبامو مهنه رهظام ىلع ملكتلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو معلاو ةايحلاو

 ىا # موقلا هه ذئنيح ارضاح تنك نا رصسو ىرب نأ هأ-ث نمايوا دما « ىرتف »



 ها ١ > نورشملاو عسان ءزجلا
 2 يمص مدع ب م وج جس ببسسمم تس مس ممصسسسا

 «داماماوف سفنلا داسفىفاوقبف نيبقيقملا ءاحلصلا نم احلاص اوعبتيمل مهنال كلذو ىهاظلاف

 ىوذاضيا ابرعع اوناكو نعلاو توم رضح ىلا نامتنيب لمرلاىهو فاقدالاب مهلزانم تناكو
 سأر ناكو كلذ نيبام مهطسواو نيتس مهرصقاو عارذ ةئام مهلوطا ناكو قلخلاىف ةلعسب

 نمانامز مهمدس 0 وق نع هريخاتو عابسلا هرم و ه.ذبع ىف خرش ةيقلاك مهم لجرلا

 هلع هلوقلر وب دلا ىف 4 عد اوكلهاف 9 دشالا لضالاىلا ديدشلا لاضلانم ىقرتلا لبق

 ةرعص رص اهل توصلا ةديدش ىا 4 رص رص ِ رو.دلابداع تكلشاو ادصلاب ترصُت مالسلا

 قرحت دربلا ةديدشثوا ٠ دنام نادب هنا و غرجوزاب ندرك كاب ةيسرافلابىهو اهوبهىف
 ئنصعلاةدش ىف ددلل ةزوا و ةيناموج دربلا ةدش ردكلاب رصلاناف ثركلاو تاننلا اهدربب

 هلوهنذاب عطقنتو هنذاب بت ليئاكمل ةرخسم حايرلاواهطيض نءاونكمت ملفاملازخ ىلع تتعاهنأاك
 هللابضغدتشا املو مولعم ددش الارث حمررلا نم جرام هنا ىور)توملا كلم ناوعأ اكناوعا

 داع ىلع ةيناع ىنعملاوا ةسام تنااس كلذلو نازخلا طءض ع نع ةحراخ تج و مهتب اصأ داع موق ىلع

 ثنا“ اهماف ةرذح ىف ءافتخاوا لجن ذايلوا ءاندب راتتسا نه ةليح اهدر ىلعاو رده ملف

 ضرغلاىلا ”ىشلا قوس ريخستلا *« مهيلع اهرخس 8 مهكلمتو مهناكم نم مهعزتت

 موق ىلع ةفوصوملا ممررلا كلت هللا طلسس ىنعملاو لعفال ضيقملاوه رخسملاو ارهق هب صن لا

 اهنوك نم مهوشبام عفدل فاشتسا لاَمو ىرخا ةفص هنأرهاظلا ءاشاك ةرهاقلا هتردقب داع

 ىلادعت هريؤحسل نه جر الف همردهو 4ييطسأل ناكل كلك ناكول هنا عم ةيكلف تاالاصتاب

 ىهو ةليلمح ىلابللان وكل ددعلا ثنا اهرخس هلوقل ةيفرظلا ىلع بوصنم « لايل عبس © |

 ةليالا عمجمو ةراهن اذكو ةموبو موي لاّهالو ةلِلو ليل لاَغ هفوصوم درفم متف ثنؤ»
 ىلاهالا لثم لالعالاب ريكذتلا ةلاح اهؤاي فذحبف سايقلا ريغ ىلع ايلا ةدايزب ىلايالا ىلع

 ريغ هنال نينماام اياو ىلا ايف اوريس ىلاعت هلوقوخم بصنلا ةلاحالا لها عج ىف لاهالاو
 ركذهوهو مون عمج مايالا نوكل ددعلا ركاذ #© مايا ةيناهكأؤ 8 فيفخ حتفلاو فرصنم

 تامساح ىنعمي اهرخس لوءفم نم لاحوهو دها_ش عج دوبشك مساح عمح « اموسح

 لاقو مايالاو ىلابالا كلتىف اهعوقو رايتعاب اهرياكتل مهلا ظفلب رسصرصلا ع.رلانعربع
 لاح لوالا ىلع ىنعملاو' ٠ ىلاؤتم ىاهشو اهزور ( قشاكلا لاق ) هلبقامل ةفص مهضعب

 اهعباتتل اليثكأ مهنكلها ىتح ةعاس ةدملا كلتىف مويه قفخام تاعباتتم عررلاكلت نوك
 مدلا عطقنيو مس ىتح ىرخأ دعب ةرم ةبادلا ءا د ىلع ىلا ةداعاىف مساحلا لعف عباتقب
 هولللا او اكفملا !لاستسا رمال هفد انج ركأ غاد هتسوونديرب مسجلا رداصملا جانىف لاقاك

 3 عباتت وه م رباد تعطق تاغطاقوا هتلص أتساو ريخ لك تمسح تاسحنوا ىكلا عباتت وه مسحلاذا |
 لكل ةعطاق اهمنوك ةيناثلاو امويه عنباتس ىلوالا تايايح ثالث اهف حابرلا كلت نا لصاخلاو

 ىنممم اموسح تي.دف مهرباد ةعطاق اوك ةثلاثلاو اهلع تتا ةكار ا قفل رقانط أجب كو ولج ١
 لاصئتسالاو عطقلاةغللا ف مسخلانالاماو لعفلا عباتتىف ءادلا مسحب نهياهلا اهبشتاما تاهئاح |
 : تاج مَ زوحعلادر مايا تناكىهو هيوادع عولب ند هديررام ودعلا مسحم هن الاما سح ةنفلا ىمسو ا

 نم )
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 أ امو ناثث ًادنم اموًادتيم ةقاحلا هلوقف هنأثل .مظعتلا ىلع ديزام ديز لاب اكاهلوههلا ديك أت
 0 بارعاىف هوركذام اذه هظفلب أدتبملا ريركةطبارلاو لوالا أدتملل ربخ ةلماو هربخ :هدعب
 طاع ناد اهتدنيالل رحت, ةماهنخنالا ام :نوكك نأ ىاكجتلر1ىدعقلاو اجر اظفؤر نار ذم
 | اعيدبا سمانا نايال اربخام نوك هديفاك عيظف بطخو عيدي ما ةقاحلا نأ ناب ةدئافلا
 ةياردلا نم 6# كاردأامو ف داشرالاىف اذك اربخ ةقاحلانوكو أدتم اوك هديفاك ةقاحلا

 ا رداصلملا جاتىف لاق هملعا هيءاردأو رباب نم هءماع ىا هب ىردو هارد لاَ معلا ىفعكر

 | ادتمام هلوق رثك | ءايلابو هيودسلاق هسفنسو ءايلاب ىدعيو نتسناد ىردلاو ةيردلاو ةياردلا
 زيجهجو ةيسرافلابو داي كملعا ”ىُث ىاو ىنعملاو نيكعال انهم غاسمالو هربخ كارداو

 . ةلعاو كارد“ال ىناثلا لوعفلا عضومىفربخو أادّتبم نم ةلجح 6 ةقاحلاام © ارتدي ادرك اناد

 ىنعم ىلع تاقولخلاماع ةرثآد نع اهجورخ ناب اهمعاظفو ةعاسلا لوهل ديك أت ةريبكلا
 امفكو همهوالو دحا ةيارد هغلش' داكيال ثري مدكور هل وعر[ دامو اما مظعا نا

 ' مالسلاهيلع ىبلانا مهضعب لاق مالعالا ىنستيالف مظعاو كلذ نم مظعا ىهف اهلاح تردق

 اماما مالسلا هيلع هللا نأ ىلءتحيو اهتيفيك لامكب املاع نكي نكلو اهعوقوب املاع ناك ناو
 ةيدحاولا ةاءىصىف قالطالا ىدحالا ىلحتلا ىلا ةقاحلاب ريشي ةيمحنلا تاليوأتلاففو هريغل

 عيمج ةيدحالا راونا تاوط_مرهش راهقلا دحاولا هللمويلا كلملا نإ لافاك لكلل ىنفملا

 هققحمو هءاذىف هتويل ةقاحلاب ىمسو ةقلطملا تاذلا قالطا ةرئاسلا تانبعتلا تاملظ

 داعو 9 هلددامال ىذلا للقلا ءاملاوهو دعلانم اص موق 4 5 تبذك » هسفن ىف

 اضيا ةعا_سلا ءامسا ةللح نم ه5 ةعراقلاب 8 سوماقلا ىف عنعو اضيا ةليبق ىهو دوه موق

 | ءامملاو ام مهعرش امن اكاهم مجيصآىا لاوهالاو عازفالا نوف برضتى ا سانلا عرشام ال

 تعضوورا دكتالاو سمطلاب موحنلاو فدنلاوكدلابلابجلاو ضرالاو راطفنالاو قاقشنالاب

 سيلامةعراقلاىف ناف اهتدش فصووف ةدايز اهيف عرقلا ىنعه ىلع ةلالدللة قالا ريمض عضوم

 / عراوق اهنم لبق هدئادشو هلاوها ىأ ىهدلا عراوق مهتباصا لاّغ فصولانم ةقاحلاف

 هللالالج ركذي نيذؤملا بولق عرقل سنالاو نط !نمعزفلا نيحأر قت ىتلا تايآلل ناءرقلا
 ةكم لهالا ئيروخم ةثاالا فوباهوحنو ىئمركتلاة با! لثماةتبامحو ,ةتمحز نمإ دان تدلالاو

 ماشلانبب ردححلاب مهلزانماب ع اوناكو 0 دوم اماف ٍِه رشحلاو ثعبلاب مهسذكت ةقاع نم

 ريخأف مهبيذكتل هللا مهكلها ىا كي اوكلهاف » اباياواب اهذ مأشلا جا اهارب زادحلاو

 نعتزواج ىتلا ةحيصلاب ىا # ةيعاطلاب 8 مولعم هلال لعافلا نود دارملا هنال لعفلا نع

 ىرم عفدناف تلزازتو بولقلاو ضرالا اهنم بفجرف ةدشلاىف تاحيصلا راد اد

 ةصقلاو ةحيصلا مهنذخأق ىلاعت هلوق نيبو ةفجرلا مهتذخأف ىلاعت هلوق نيب ضراعتلا نم |
 ملعلا لها مهنافةيقيقحلا مولعلا نع نيب وحلا ىهاظلا ملعلا لهاىلا ةراشا ةيراللاقاو حجل

 كواسلا قيرط نم نطابلا ماعلا لها ءانفاوبذك املف ليلقلا ءاملا لها دو ناك للقلا

 ١ حالص مهلذاك ناو نطايلاىف حالص مهل سيلف باجت>الاو دعبلا ران ةقعاصب هللامهكلها
 وص ب

| 
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 نزحلاكلام فرعي راهنالا نم ءاملا قاوس ىلع دعب ىذلا رئاطلا ثلاثلاو ضرالا فسخ

 بجسلا مد ىلا ةزاشا لؤالا قف. اشطع تومبف نفت نا ةيشخ ءاملانم عبشيال ىكركلا هيبش
 لقاعلا ريغ نم لقاعلا ربتعيلف صرحا حدق ىلا ثلاثلا ىفو فوخلا ح دم ىلا ىناثلا ىفو
 هنم ةماتلا ةريصبلا هللا لأسن *ىش لك نه ةراشالا ذخا و هريغب ظعو نم ديهسلاو

 عئادب نع نا ءرقلايف امب مهلهج ةياهن و ماللاهيلع هما ىف مهتريح ةياغا 6 نولوشو ف
 #« نونجل © مالسلاهللع 6# هنا + مهلقعا هلا اوملع دقفالاو هنع سانلا ريفنتلو مولعاا |
 هكىتسردب ( ىشاكلا لاقو ) نون كنارك ذلا هيلع لزن ىذلاهيأي مهلوق لثم هنأ ىهاظلا |
 ةريغملانبا ديلولا لاق م : دنهدبم ميلعت اروا رت اتوا هتفرك وبد اذالع .قيالتا

 اوعمسام لطابلا مهمكحرادم ناك ثيح و هماعيف نما نه ىثر هسينأي ىندي نوني ملعم |
 # نيللاعالرك ذالا وه امو ف ليقف هناهرب عوطسو هنأش ولع ناس كلذ در مالسلاهيلع هنم
 مهنءا رج نه .نيعماسلل ببجسعتو مهلوق نالطب ةياغل ةديف» نولوقي لعاف نه لاح هنا ىلع

 نجلا نم نيملاعلل رك ذ ناءرقلا نا لاحلاو كلذ نولوّس ىا ةمظعلا كلتب هوفتلا ىلع

 كلذهيلع لزنا نم نيأف مهنيد روءا نم هيلا نوجاتحام عمل نايبو ريك ذن ىا سنالاو
 نون+لا نم هقح ىف اولق امن اربخ هقئاقح عيمجم طيح و ارط هرارسا ىلع علطم وهو

 نم وه اماف روصقلا هللا بش نف هنأش واع و هلقع لاك ىلع رومالا لوا نم هنا ىا
 >ووذالا يتلا لقتل زواقة زف وج

 رفسم حسحصلاو بانر نأومغ الف 20٠5  ةح نيع ءرملل نكي مل اذا

 مالهلالا,' ىلا :ةواشا هنفو. كموقلاو! كلارك نلا ةناور كلام: هلوقل لضفا و فاش مامف, لاقأاو

 ريمضلال قو ةمايقلا موب. ىلا ةيقاب راث الا اذا هبىدتقاو هدقتعا نملو هححاصل ركذ هناف |
 هيف بيرال نيملاعلل افرش و ارك ذ هنوكو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسرل

 وب ملاع ٌهديد ىتشور 200660 وتب ملاع ”هلمج فرش ىا
 هنيد ناكرا و هتمأ تاداس ىلا ةراشا هبفو

 نم نيننالا موب نيرشعلاو سماخلاف نورطسي امو ملقلا قلاخ هنوعب نون ةروس تمت
 ةئاملادعي ةريشع تس ةنس نه نابعش |

 ةيكم ةيا نودمح و ىدحا اهو ةقاحلا ةروس ريسفت

 تيثبو اهني بحب ىا قحاهنال تييثو بج واذا ريسكلاب :قحم قح نم ةمايقلاءاهسا نم نه «ةقاحلا#
 امنال تادرفملاىف بغارلا لاقو ىتيقحدانسالاف اف بيرال :ةينا ةعاسلانا ىلاعت لاف اكاهعوقو

 ىا ىا ىهام لصالا # ةقاحلاام و وحنو مئاص هراهلك ىذاحي دانسالاف ءا زها ابف قحي

 (دك ان)

 نا افوخ اماع دمتعي مل ابط و اذاف اهادحاب لب ةيمدق ضرالا اطيال ىركلا ىناثلا و
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 ةوقلاب اهف ةتماكلاةثينخلا امايفيكب رت ؤتءومسلاتاوذ ةيدملا زارسالاىفلاق

 ظ
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 .اهرذق تبق تق

 ىوقت و مفك دتشلام !معو ةيذؤم ةئيبخ ةيفيكب امسفن تفيكت و ةيبطغ ةوق اهلم تفبلا
 اهتفيك نانالاىف رثؤيام اهنمو رصبلا سدط ىف رثؤبام انهو نينا طاقسا ىف رثؤت ىتح
 ريثأتلاوأ:ةزرئ ولا ةثيحلا اهئيفك و ؛سدقتلا علل كت ةادشل :هه»: لالا زيَغ نم ةيؤرلا دار
 ىعافالانهعون نعرهتشا اك ةيؤرلاو ةلباةملاب هضم لب ةيمسجلا تالاصتالا ىلع فوقوه ريغ

 نيعءن٠ ثعط نا دعستسي الو سنجلا اذه نم وهف كله ناسنالا ىلع اهرصب عقو اذا اها

 غلاك هب ىا همسج ماسم للتو نيعملاب لصتتف ةيئرم ريغ ةفيطل ىهاوج سانلا ضعي
 اضياعنتع مل امايهام و اهرهاوج ىف ةفلتخم سوفنلا تناك اذاو هب ررضتوف نذالاو رخنملاو

 روك ذملاريثأتلا ةصاخ سوفنلا ضعبل نوكي نا دعتسي الف اهراثثاو اههزاول ىف اهفالتخا
 مسا ىفمسحلا ريثأت نال اهل ةقيقحال املا لاقو نيعلا ةباصا ركنا نمع باوهلا لصحي هبو
 ىلع مالا ءالقع و: ىبتنا ريثاتلا لوصح عنتماف انهه ةسامم الو ةسامملا ةطساون الا لقعيال

 ةلباقلا ىلا جاتحم ال سوفنلا ضعب و ءركشن الو نيعلا ما عفدنال مهاحنو مهللم فالتخا

 فصولاب هيف هسفنرث وف ىمجالل ”ىشثلا فصوب امي رفررضاا لصحم هوو حورلا هجوتب لب
 نيلاكللا نال ايقنت بك هالة با قمللل ازد ترقااذ ولاة نق راو ةلئاقمز را

 ءاوهلا جازتماب هدمت اهسفن ناف ةيح تحءاد اف فارحتالل الباق راص و مسالا ةيفيكب فيكت
 ةاهد و نييناثولا ءايطا و دنهلاو سرفلا ءاملع ظحاحلا لاق هب عوسلملا قاشتنلاو امسفنب

 ىدب نيب لك الا نوهركي اوناك نيملكتملا قاذح و ةلزتعملا نم ةيرحتلا لها و برعلا
 راذبلا 97 اهفاوجا نم كلذ دنع لح امل هرشلاو مهلانم اهف ا اعوبع نوفاخم عايسلا

 مدخل امايق نوهركي اوناكوءدسفاو هصقن نانالا طلاخ اذاام امتوبع نم لصفنو ”ىدرلا

 نا انو نا لبق مهعابتا قواك نععلا ةفاخم مهسؤر ىلع ةبرشالاو كااتملاب

 هلوق رارسا ضعب فرعي اذه نه و هل حرطي ام هولغشي وا رو:سلاو ىلكلا اودرطي

 نا ىقرلا ةدئاف وهلءاودال ءادب النا هساوب ملو هلا رظنم نينيعوذ و لك ١ نم مالسلاهيلع

 نءللصح ىذلا رثالا كلذ تاباق لفتلاو ثفنلاب تناعتسا و تيوقو هب(تفاكلم "اذا حورلا

 ةعورشم اهل رغبر وسبل اغا ةيقرلا نا: لك ع اليإ و ةتلاازأفةاكدش افلا !قمانو اورةتتفكا :سونتلا

 كرات لوغو كرب, نا ىث هبحعا ماسم لك ىلع بجاو هناو مزال نيعلانء زرحتلا نكل
 فرع نمو ةلاال روذحلا فرص ةكربلاب امد اذا هناف هيف كراب مهللا نيقلاخلا نسحا هللا

 موزلب ماهالا ءلمأي ءاملعلا ضعي لاق هررضل اعفد سانلا ةلءاده_ نه عنم نيعلا ةباسمإب

 طايتحالا و قس لبق و سانلا نع هاذا فكيو هشاعم هب موّسام هقزر اريقف ناك ناو هت
 اوذخنا اذل و يموذجملا لاح فرعي ربرقتلا اذه و ىتلاو سبحلا نود هنيب موزاب صالا

 مهتالحم ىف مهنوك راشب الو سانلا نوطلاخيال ثيم اصوصخم اناكم دالبلا ضعب ىف مهل
 نيملا اهيسصت نا افوخ راهنلاب رهظتال مويلا ةثالث ايندلاىف اه بحعا نا ظحالا ركذو

 لياالاب الا رهظي مل ناويحلا نسحا هنا هسفن ىف روصت املو ناويا ةايح ىف لاق. اهنعحل

 )َ رشاع 9 نايبلا حذر (
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 <# ١١ نورششملاو عسانا ءزجلا

 دعبالا ناعيال ”ىشثلا نا اولاق عقاو نيعملاىف اهرثا ىا ( قح نيعلا ) ثيدحلاىف و ىبتا

 اوطعا اوناك منال نيعلانم مهنال نيعلانم هدالوا ىلع مالسلاهيلع بوقعي قا املو |

 دحاو باب ن٠ اولخدت ال ىن اي لاق دحاو لجر دلو اوناكو ةماق دادتما و ةوق و الامح |

 ناك و نيعلاب اوءاصي الثل اهلوخد ىف اوقرفتب نا مهمأف ةقرذتم باوبأ نم اولخدا و |

 نه ةماتلا هللا تاملكب ذوعا لوقف نيسحلاو نسحلا ذوعي ماس و هيلع هللاىلص هللالوسر

 قحساو ليعمسا مهاربا ذوعي ناك اذكه لوس و ةمال ندع لك نءو ةءاهو ناطيش لك |

 مالسلا هيلع هياكل !ء تلخد لاق هنع هللاوضر تماصلا نب ةدابع نعو مالسلا مهيلع

 ليريجنا لاقف ىفاعم هندجوف راهنلا رخآ هيلا تدع مثمجولا ديدش هتبأرف راهنلا لوا ىف |

 كيفشيهللا دساح و نيع لك نم و كيذؤي ”ىش لك نه كيقرا هللامسب لاقف ىتاقرف ىنانا |
 ةيقر و ايقر قارلا هاقر لاَ ٠ ندرك نوسفا ةيسرافلاب ةقرلاو تقفأف مالسلاهءدلع لاق

 ىردي الو برعلا ناسل ريغب تناكاذا ةيقرلا هركت اماو اولق هتذوع ىف ثفن و هذوع اذا |

 هب سأب الف ت تارعانلا جوشو نا زد قم ناكااث :رتلؤ ةيدكتو ا ]كتل هلخدب هلعلو وهام

 ممنوع لبقو اضيا نلاىف نوكت لب سنالاب نيعلا صتخت الو ىزرطملل برغملاف اك

 ةيراح اهس ىف ىأر مالسل' هيلع ىنلانا اهنع هللاوضر ةملس ما نعو حامرلا ة ةنسا نم ذدْشا

 نم اهباسما نيملا اهب دارأ و ةرظنلا اب ناف اهل اوقرتسا لاقف هر يارب يوه

 ىا ( نيعلا ةقبسل ردقلا ىبسي 'ىش ناكول ) ثيدحلاف و حيباصملا حرش ىف امك نجلا
 اهررض ةدشل اهمباصا ىا نيعلا ناكل هردق و هللا ءاضق ريغب اريضم وا اكلهم ”ىش ناكول

 نا ىورام نيعلا عفدب امم و ردقلا لماو ربتلا لجرلا لخدتل نيعلانا مالسلاهيلع هنعو

 ةرش اودوس ىا نيعلا هيبصت الثل هتنوناومسد لاقف احلم ايبص ىأر هنع هللا ىضر ناْع

 رظنلا نا ههجوو موركلاو عرازملاىف سوؤرلا ماظع بصن ىل.ءهلا اذه نه و اولاق هنقذ

 ىلع لاه نا نيعلانء ءافسشلا نهو هرثا رهظي الف هتروس رسكتتف الوا الع عه مؤشلا

 نيعملا نم نيعلا تددر سباق باهمشب سباع سنع هلسغي و هنم هقي و فيظن ءانا ىف ءام

 ىسركلا ةيا و ةحتافلاو روطف نء ىرت له رصلا عجراف هيلا سانلا بحا ىلا و هلع

 سانال ءافش هيف رودصلاىف امل ءافش نيمؤم موق رودص فشي و هو ءافشلا تانآ تسو

 نيذال وه لق نيفشي وهف تضرم اذا و نينمؤملل ةمحر و ءافش وهام ناءرقلا نه لزنن و

 نيب لابتي م ءامب_اضاوتناوا- لستمف نئاعلا موي انآ ءاقشلا: نموا! ةافتنع و ئده: اوكا
 ىلاوهللاىلا عجرب ملو هنسحتساو ”ىش ىلا رظن اذا رظانلا نا نيعلا ةباصا هجو ىلق نيعملا

 قحللا لوقيل هدابعل ءالتبا ةلفَغ ىلع ءرظن ةءانجب ةلع روظنملا ىف هللا ثدحي دق هع ةيؤر

 اه امانا نس هوجو و اببس هنوكل رظانلا ذخاؤيف هريغ نم هريغ و هللا هنا

 تانملا ضعب ف كلذ لئم لبق كدسف وا كليف نييملاب لصتن ةيمس ةوق هلبع ن٠ ثعش

 ( لاق )

 دل

 ابريش و السغ و اةيلعت نيعلا عفدل ةيصاخ ةب الا هذه ىف نا ىلق دق ةيدمحلا رارسالاىفو

 | امااكلذ فيضا نيعلادعي ءاضتلا روهظ ناكاملو ءاضه ضقنلا هبقعي هناف لماك لكو هلاك
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 | قيرط ىلع عملا ءابتجالاو ةيباج هل عماجلا ضوحلاو هتمج ضوحلايف ءاملا تيبج لاق
 تاماركلاا ركنا نمو ةعقاولا هذه لبق ان نوكي مل هنا حد نا ءا.تشا لبقو ءافلغصالا
 أل كانه هنوم مدعو توحلا نطيبىف هسايتحا نال لوالا لوقلا راتخم نادبال صاهرالاو

 هذه لقالوسر نوكي نا ىغتَ كلذو ةزحعم نوكي نادبال ةمارك الو اصاهرا نوكي مل

 العف لعش نا نه همصع نأب حالصلاىف نلماكلا نم * نيحلاصلا نم هلمحف 0 ةعقاولا

 ىلع وعدينا مالسلا هيلع هللا لوسر مهنيح دحأب تلزت اهنا ىور ىلوا كرت نوكي
 هكدومرف ىلاعت قح ٠ فيش ىلع وعدب نأدارا نيح للقو ةنيدم ةي“الا نوكتف نيمزونملا

 دوشوكين ريصب اهراك هكراد فقوترد اهد ناو نكربص
 اهتعاهّزهع تيرس يناك . 0 دئياد ددرك ريصزا اهراك

 جرفلا حا اتفم ريصلاو نقكرليش .٠ جرح بادركب ىداتفاردن وح

 الاو مالسلا مهلع ءاسالا نه ردصي ىلوالا كرت نا ىلعو ربصلا ةلضف ىلع تاي الا تلد

 كالذل هللا ىلا عرضتلاو دبعلا نم طرفام ىلع مدنلا نا ىلعو امام مالسلا هلع سنون ناك امل

 اهلانبالةيلاع ةجرد حالصلا نا ىلعو هنم ةنطاب ةمعن هللا قيفوت نا ىلعو مارك الا لئاسو ند

 ١ حالسلازا ىلع نيحلاصلا نم هلعحف هلوق ةلالدل هللقولخدبعلا للعفنا ىلعو ءايتجالا لهاالا
 ةسزإلا هيدارا فرصب بسكلا ببسي هيف لخدم دبعلل ناك ناوهقلخو هللا لمجم نوكياعا

 لصالاوزاجم هنكل حلص ىت> هل فلعللاب ةراتو هحالصب رابخالاب ةرانأ هنولوأي ةلؤتعملاو
 لاس يمهراسبابكنوقلزبا اورفك نيذلا داك اهليلد ماللاو ةففخم # ناوؤ» ةقيقطاوه

 مهما ىنعملاو كنوقازيبةبوصنم ةيفرظ امل © ركذلا اوعمس امل 8 ديئازنمل ىنعيهلح ر لزاهقازلا

 نوداكي ثيحي نيعلا رخؤم نابضغلارظأ ىا ارزش كللا نورظني كل مموادع ةدش نم

 هعااممدتع مهدسحو مهضغب دادتشال كلذو ناءرقلا مهعامس تقو كيومريف كمدق نولزب

 نوداكي مهناوا هلعفل عرصلا هرظنب ه:كمأوا ىا ىنعرصي داكي ارظن ىلارظن مهأوق نم

 دسا ىتىف ناك هنا ىور لوقو ىلع ذولا رارمالا فدك ىف لاق نيعلاب كنودصي

 نيعي نادارا اذا مهنمدحاولا ناكو نيعلاب ةباصالا ديد نويعلاو نايعملاو نابعلاو نوثايع

 ناكو 'ىنثلا كلذطقاستيفاذه نه نسحا تيأرامهللاتلوقيف هل ضرعتس مثمايا ةثالثدل عوجت أبش
 مهردلاو لتكملاىذخ ةيراحال ل وه مئاهنعي مث ةنيمسل اةرقبلاو |ةنيمسلا ةقانلا ىلا رظنس مهنم لجرلا

 هلم مويلاكراجل هيف لوديف '”ىثهب رعاله نا لصاخلاو رحلتف عت مشن ىب> حربتاش هده 0 محلب ايقاف

 ةفصلا هذه هل تناكرم ضعب نم شيرقنه رافكلا لأسف هداسفو هكالهلاببس ناكو هناعالا

 لامججوت ربا ٠ هجحح لثم الو هلثم تيأرام ملس و هيلع هللاىلس هللا لوسر ىف لوي نا
 ىلاعت هللا همصمف لاقف ٠ دزاس و ملاك تحاس زا لامكلا نيع بيس اب ترض نا
 كفرت جدا شرف راو كنا نيادب مشِج زا ىو تمصع ىارب ىلاعت قح ( ىشاكلا لاقو )

 ( ظفاحلا لاق ك) ةي الا ءذه أرمت نا نيعلاب ةباصالا ءاود ءرسس سدق ىرصبلا نسحلا

 لنك .ذاوفتزوو داوم داكي ناو ٠ دنعمح ناتسود تسا سنا سلجم روضح
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 اك مهلماهلوق ىلع قوانم6 ميدي .٠ مو 1 ناعا 2: مد 0 ا 1701997 دعي ير سوو معي رع هك كاوا :غالبا رب ناشيا زا

 بوئام ضو ةيلام ةماسع نم ىا 4 مرغم نم ف كلذ لجال © مينو ايوسد #« ارجاوو

 ىا كنع نوضرعيؤ البشت المح نوفلكم © نولقثم هم ةيانج ريغل ررض نه هلامىف ناسنالا

 حوالا ىا  بيغلا مهدنع ماو مهرا رفو مهضارعاىف رذع مهل سياف كلذ مهنم لأستال

 كملعنعهبنونغتسيو رفاكلاو نمؤملا نيبةيوستلا نم نومكحامدنم © نويتكي مهفوو تاييغملاوا

 ةلجعلاو رحضتلا ف «نكتالوؤل 0 كترصن ريخأتو مهلاهماوهو كير مكه ربصافإ#
 سنوب ىا # توحلا بحاصك ف ٠ ىدز باتشو ىكنتلد رد شابم ةيسرافلابو كموق ةبوقعب

 تفرب موق نايمزا ىهلا ىلامرف ىبو موق تيذارب دركت ريص هكسلوب ىنعي مالسلا هيلع
 تنأالا هلاال هلو توحلا نطبىف هللا ىلا ابعاد # ىدانذا 9 ت تشك سوبحم ىهام مكشبات

 اذا ءاقسلا مظك لاَ امو اظيغ ءوامم #6 موظكموهو 8# نيملاظلا نم تنك ىلا كباس

 هيلعو هلع ل ظينلا نيمظاكلاو ىلاءت لاق ىناثلا ديقلابو ةصئاوابخ واما الام

 انما هبلق هللا الم هذافنا ىلع ردش وهو اظيغ رظك نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا لوق
 ايدو ةرحضلا نع ةرابع اهنال ىهنلا رودب اهلعو ىدان ريمض نه لاح ةلمجاو انامياو
 ركذي مل كلذلو نسحتسم سما هناف» .ا دنلا ىلءالايضاغم بهذذنونلااذوهلوقىفاحمرص ةروكذملا |

 كنم دجوبال ىا هلادن تقو هلاك كلاح نكيال ىا فوذحم فاض بوصنمذاو ىدانملا

 مهضعل لاق كلذ وخ وا 0 املا وهو هنالس ىّستف ةيضاغملاو ةرحضلان م هم دجوام

 نكنالو كلهنم كالهو احننم ةاجنو قشنم ةواقشو دعسنم ةداعسب كير مكحلربصاف

 مكح نع باحتحالل بضغلاو 79 ةدغ وهيلع سفنلا تافص ءالبتساىف توحلا بحاصك ٠
 سفنلا ماقم ىف ةيلفسلا ةعيبطلا توح همقتلاف عبطل ار قم ىلا سدقلا بانج نعدر ىتح بزلا |

 ةيسرافلابو هيلا لصوو هغابو هلان و كر ادن ناالوا 9 محرلا توح نطبىف نانتجالاب ليا

 اهلوبقو ةبوتلل هقيفونوهو «هبر نما ةنئاك ةمحر © ةمعن وه اروا تذايرد هك حنينا ذهن

 زذقم,ءرخ اذم ردا الارأتف لعفلا عم ناو ريمضلاب لصفال لعفلا دز هل راو عتب 0

 ذِبللا ناف توحلا نطب نه حرط ىا 4 ذبل » لصاح هايا هيرنم ةمعن كراذي الولو ىنمي |

 لاق راحشالانم ةيلاذا ضرالاب ىا 8 ءاهذلاب © هيدادتعالا َةلَمَل هحرطو 'ىثلا ءاقلا
 هنكل ةماركلاو ةمحر لا نم دورطم ملم © مومذم وهوه هب ةرتسال ناكم ءاارافلا بغارلا ٠

 هيلع مالنام ىناىنعع لجرلا منال نم ملمو دسحلا ةهج نم اهقس لب مومذم ريغ ذبنف محر

 ملموهر توحلا همقتلاف هلو ىلاعت هللا هتثادقو ململاب دلوع تلق ناف موللاف لخدو

 كرادتلا ذإ ذنلا نيح ةمالالا مزلتنال ماقتلالا نيح ةمالالا نأ ريسفتا| كلذ ىلع بيجا

 لاح وهو انه ىنعملا ريو_طتىف هيلا ريش ةيعانت ءالا الول م 5 وهام ىلع تفتلاف اهاش

 ىلوالا لاا ىف مكءار ءلاب ذينلاال ة.فالا ىه اهنال الول ب 111 كم

 ةهحرو ةمعلت هتكرادتف ىاردقةم ىلع فطع قهر ءابتجانإ دوم كلن موهذم ريغ دن هبال

 نوديزووا فلا ةئام ىلا هلسراو ىحولا هيلا رد نأ. هيلع يالا ل هيلا" هعمجف ف ناز نم

0 



 ْن ةروح هج 2 ١76

 لالدالا ماقءىفهللا ىبءنومجهومهلاوحابنوذذإتب مهارتف نم عقاولا بد ل اوصل ساما لا

 همعأ ىف هللا ركم نيفراعلا ضءن لاقو ةفاعلا هللا كأن تادخاٌّوملا نم ياخد .اوفمعامو

 ةرهاظلا ةمعنلا تءاصب كح قدأو 0 هللا ركم نم بال نه لقاعلاف البى هنم ىفخا

 | لوغو تقلا ء اكس ١ لج ا نم اجرا ةلحتلا كالتلا قححتما اح ىف امه اجت الاللاوا
 هدنع قيقحمال نم اريثك هيف عَم اذهو قاقحتسالا مكحب ىل ىهف اهلا جاتحمب سيل هللا نا
 اهب هدابع عافتشنا اماو هدمحم حبستا ةلاصالاب ءاشالا قلخ اما هللازال نيفراعلا نم

 ريغن» هسفنىف دبعلا هدجو ىرورض ماع لك نيققحلا ضعب لاقو لوالابال ةيعتتلا مكحبف

 كلذ نا فرعيال نكلو ةطساوالب صاخلا هيلول للان ءاطع وهف ريدنالو هفركف لمعت
 نوكيدق هال>ققد نازيق ىلا .جوتفلا ماقم بحاص جاتحمو لاجرلا نم لمكلاالا هللا نم
 باذعو- تاكرب نيءون' ىلع ءارقلاىف ىلاعت ءركذ كلذلو جاردتساو ىنخ ركم حوتفلا ف

 | تاكرب مهلعانحتفل اودناو اوما باتكلا لها نأولو ىلاعت لاق حتفلاب لقاعلا حرشال ىح

 ضرام اذه داع موق لوف لمأتو ديدش باذع اذ اباي مهيلع انحتق .ىلاعت لاقو ءامسلا نم
 | لكنا ٍملعاو ٠ ملأ باذع اهف ود هب ملح ءتساام وه لب مهل ليقف ا اه

 الاوحأ ديعلا ىطعا حتف لكو كل هللا ٠ نه ةيانعلب ركميوه سياف اقرتو 5 كاطعا حف

 | ىلا امبحاص باقنيف اهنطوم هريغ ىف تلحت ةد2ن هناذ هنم رذحيلف قا نم الابقاو انشكو

 ناركس جردتسملا هنع هللاىضر نيسحلاوبأ لاق فاللا هللا لأن نيديلارفص ةرخ آلا رادلا

 ىلا كلذ صاخ مت ركس نم اوقافا اذاف هتقافا دءبالا ةيصعملا م ملأ هللا :لصيال ناركسلاو

 | نايسلو ةمعنلاب متلاو تاذللا ىلا نوكسلاوه جرادتسالاو اونثمطي ملو او زااف ممولف
 جاردتسالا رس سدقزارخلا ديعسوبأ لاقو. ىلاعت هللا لحم رارتغالا و نملا نم علا تحسم

 هناكرح هسفن نم ريكتساو ءىهاظب لاغتشاو هنطاب دي اوف دقف نم جردتسملاف نيقيلا نادقف

 فرعت ها'نالابو تقملاافاخيو ةبوقعلا فرعق جاردتسالابمهضعب لاقو هنملانع هتبوسغا هيعسو

 رمعلا ةلاطاي مهلهماو ىا ٠ نداد تلهم ءالمالا # مهل ىلع ءأو» برقلا ىعريو ةمعنلا

 فدا ئأ 6 ىدبك نا 8 مم ريخلا ةدارال كلذ نا نومحزي مهوامتا اودادزيا كحيل كلو

 ه٠ دشاس نا تقاط او نيكي يتيما تخعس نم نفركو دوشن عقد ىزريِج روم تسا مكحح نم

 تح دكلا ةزوصورهوكلا اماردشا|ءليس اك اذه ىنككو اان الج او لي ناك لاو

 مهضعب لاق كالهلل ببستلاف هلاسحا رثا ةوقلةناتملاب هفصوو ةكلهلا ىف طروتال ادبس ناك

 نوكيلو ركم لاو جاردتسالا فللذك وينك ١ مومذملاىف لمعتسي ناك ناو امومذمو ادومت

 حبحصلاو باذعلا ديكل ايدارأ موضعي لاق فسويل اندك كلذك ىلاعت لاق ادوم كلذ ضعب

 ا وهو ةيفخريغلا ةرضم ةداراديكلا تاشيرعتلا ىفو ىهننا باذعلا ىلا ىدؤملا لاهمالا هنا

 للعبمايا 4 ملأت ماو قلحلا لامي ذا اجل قحاب هيديلاب هلأ ن نهو ةئيسلا لا ةليحلا قالا لم

 || تبوقع هك ىتسرديو|:ةتتبواقلابو / ىقب عفدبالو قاطيال ديدش ىوق # نيتم » باذعلاب

 | نوكيدقو لايت>الانم يرض ديكلا تادرقملا ىفو نيكمال رذلا ناطإاو عفنلاراهظا ديكلا

 1 سس ايس بروس جم جم
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 | دانا لواو داد قئانا يدعلا ندب نةجتيفركي' نأ ناوجلا دج دن ]واةفكتيف :ناكفا
 هيف ماما لضفلوا ىطخلا ةرثكل دعبالا ىف ةين هلل نوكي نأ الا هيلا امرقا اف ىلصي ىتلا
 نا و هيف ةالصلاب هللا تو نه اتين رمعي ىا ديري وا لضفا لضافلا ملاعلا فلخ ةالسصلاق

 ةدابع رحبلاو ربلا ”اللم دقف ةعامح ىف سما ىلص نم هللاويحر سبدملانبا ديعس لاقو دعب

 ةقدصإ سما ةثالث هللا ىلا لامعالا بحا نم ىلاعق هللاب افلاح هنع هللاوضر ءادردلا ونا لاق :

 ىقيو باجحلا مفرب هنا ىلا ةراشا ةي الاىفو سانلا نيب حالصاو ةعامح ةالص ىلا ةوطخو

 نوعيطتسي الف هللاىف ءانفلا ىلا نوعديو ىمالا مهماع دتشي و عمهتبن انا با ىف نوبوجحلا

 باهذل ةريحت» مهراصيا ةلاذ اهنا وهشو ايندلاىلا نوكرلاب ىرطفلا مهدادعتسا داسفال

 مهدادعتسا نامز ىف اوناك دق و باجتحالا نا وهو بالا ةاَذ مهقحلت ةيرونلا امتوق

 هل نوعفري ال ةلفغلا مونىف نوما مهو تاوومثلاو تاذللا كرتب“ءانفلا دوس ىلا نوعدي

 بذكي نمو ىنرذف# هينالويهلا ضارمالاو ةيناسفنلا للعلاب مهجازم دادعتسا داسفلا اسأر
 وهو هعم لوعفم هنا ىلع وا ملكتملا ريمض ىلع. فطعال بوصنم نه # ثيدحلا اذهب |

 يع دسالدك قرح رالاف مهلاح ناكاذا و ىا فعض ريغ نم فطعلا ناكءال حوجرم |
 هنه ماقتنالاف ىلع لكوتو هناشي كيلق:لغشتالو هنو ىن لخو ناءرقلاب بذلكي نمو

 ىلا, هلك نويديرز ءاياوو .قرذلا لاش. «لسملاةكنقاكوازنل, زوظر ومباذعلا| نم همت ااه ملا .ىلاؤ ١
 نالفعم ىنعد لوقت اك هنكلو عام ةم نكي ملو ديعو نمحرلا حّتف ىف لاق كيفك ١ ىناف

 ولا وا عمسلا ةهج نم نا_نالا غلب مالك لك نال نا ءرقلا ثيدحلاو هيقاع أس ىا |

 اذا اذك ىلا هجردتسا لاش © مهج ردتننس 8 ثيدح هل لاس همانم وا هتظَش ىف

 كيدزن كدنا كدنا جاردتسالا رداصملا جات ىفو هيف هطروب ىت> ةجرد ةجرد هيلا هلزنتسا
 ةحرد تاّدعلا ىلا مهلزتتسنس ىنعملاو ٠ دوخ تبوقعو مثخم ار هدنب ىادخ نديئاد |

 صخشلا جاردتساف هيف مهعقون ىتح ةمعنلا دايدزاو ةحصلا ةماداو ناسحالاب ةجردف |

 ةهملانم ىا #« نوءلعيال ثيح ن.وه ءاندتسالاو لازنتسالا اذه نع ةرابع باذعل' ىلا

 ىلع اليضفتو مهلاراثبا هنو.س مهمنال مماع ماعنالا وهو جاردتسا هلا نورعشيال ىلا

 ىلع ميقم وهو دبع ىلع مني هللا تأر اذا ر ثيدحلاف و مهك الهل بيس وهو نينمؤملا

 عضو: ند هنع هللاوضر نينمؤملا ريما لاقو هب الا هذه التو.( جرد هنأ عاف هت.صعمه |

 ]كس ايا ا وسلا ور نا( ىوررتل يقع نع عورتخ وهف هبركم دق هنا ملي يف ءايثد هيلع

 ااةيوتكام 5 هللق نا هنامز ىب ىلا هللا ىحوأفىئقاعتال تنأ مو كيضعا م" براي .لاق !

 ةبوقع و ىف١ جاردتسا كبلق ةوامقو كنيع دوم نا ةبوقع اوك رعشتال ناو كيلع ىل
 | هب لمعلا مرحي و ملعلا قزري نأ د.علاب ىهلال اركملان» نيفشاكملا ضعءب لاق تلقع ول

 ١ ىن>او هيروكم هينا ماعيلف هسفل نع اذهءهفاصتا 5 اع نش هيف صالخالا مرو لمعلا قزريوا

 ا وعدي بيض دوست لكذأ لقا ند ومم* ريعو دا,مدحالا لها نم نياوأ: ماىف ىقل الازز ىلا نوكيام ا

 مدسأتو مولع نلايلعاو اشاىفر راوكدس# ىف هاف هللا ركع كاذك و ىلطق ماعو ةريصإ ىلعسانلا أ
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 وهو ىلقعلا لاحلا اماو ةلزتعملا هعنم و هب فيلكتلا ةىعاشالا زاحأ دقو نمؤيبال هناي نا ا

 #« محراصبا ةعشاخ ٍج دحا هب فلكتلا زاوج ىلا بهذي لف مدقلا مادعاك هءاذل عنتمملا

 راصبالا ىلا عوشخلاةبسنو ةيلعافلا ىلع هب عفتسم مهراصبانا ىلع نوعدب عوف نم لاح
 0 و عشاخلا لب ةعضا وتم ةللذ ةعشاخ اضِيا ءاضعالاف الا و اهف هرثا روهظل

 رق ءانكفا سيرد رس راصنا ناديوادخ ىعل ) قشاكلا لاقو ( عوشخلا ادم هنوكل

 كا 12 ٠ مهسوؤر اوغفر اذا نيملسملا نا كلذ و ثيللاونا لاق ٠ دشاب هدنم

 دوحسلاىبعاوردش مل نيذلا مهو نوقفاثملاو ىراصنلاو دوهلا مهلا ر ظن املف جاثلاك ءاضيب

 ناف مهاشفت و مهقحلت 4 ميتهرت 0# ىلاعت لاق م مههوجو تدوساو اومتغا و اونزح

 لاش مهراصبا عوشخل ريسفت هن اك مم زخم ةديدش 6 ةلذ © 1 ل

 «نوعدي هايندلا ىف # اوناك دقو © راوخ ىنعي لبلذ وهو ردكلا ةلذو مهلاب الذ لذي لذ

 نالواريرقتلا ةدايزا رامضالا عضوملاف راهظالاو هيلا ىا # دوجسلاىلا  فيلكتلا ةوعد

 تاعاطلا مظعا هنا ثيح نم ركذلاب دوحسلا صخو دوجسلانم ايف اموا ةالصلا هب دارملا

 انمضوا اوديعاو هلل اود>ساف ىلاعت هلوق لثم احنرص هللا ةوعدب نوعدب ميضعب لإ

 ةدحلا ىلا ةوعد ةالصلا ىلا ةوعدلا ناف ةالصلا اومقا ىلاعت هلوق لثم ||

 هير نم دبعلا نوكي ام برقا مالسلاهيلع هلوقك احيرص مالسلا هيلع هللالوسر ةوعدب و

 ءانلح وع دلو و هن العلل كما اذا اوعيطاو مكلاوما كور وذو ا و

 ةالصلاىلع ىح مهلوق ناف مهممّقاو نينذؤملا نا ذا دوحسلاىىا ةوعدلا مل ظعا نمو رصع لك

 حا داوبجا ىلامق هلل الاتا ءارك اال عولب ميتوعد باجا نم قوطق ةيزعاالب ةوعد
 ىناثلا نوعدي عوفر نم لاح 6# نوملاس مهو  نوعدي ريمض نم لاح ةلملاو هللا
 هآدا نه نونكمتم لاعلاو تاف الانه مهلصافم و مهؤاضعا تملس ايندلاىف ءاخا ىا
 ةقن ءركذ كرت اما و هنوناي و هيلا نوي الغ ىا نكمت ىوقا ةوعدلا لوبق و ةدحسلا

 نرد ديدرك توف تصرف نوج نارب رداقو دئدوب تسردنن ناشياو ةيسرافلابو هروهظب

 يراد هرج تماديو ترسح زج زور

 ىر, ناديمز تداعس ا 0 تدباب 1 ككاو زا تصرف هدم

 ىر ناديدب ترسح تسد ىسب ٠ دش توف نوح تسزءنع تصرف ك

 لوسرل لجر لاق ةعورشملا عاملا نع فاوا ةضورفملا ةالصلا كرت نمل ديعو ةي الاىفو

 دوحسلا ةزثكب ىنعا لاقف ةنطلاىف كتقفاسم ىنقزرب نأ هللا عدا لس و هيلع هللا ىلص هللا

 ةعابجلا مهتاف اذا ةعيسو لوالا ريكشلا مهماف اذا مايا ةثالث مسا نوزع فلا ناكو

 كقدَحأَف ةكم كلاب رتحأ ملو ةنس نيرشع تقأ ءرس سدق ىتارادلا ناهلس ونا لاق
 خيشلا لاقو ةعامجم ءاشملا ةالص هتباف نا ثدحلا ناكو تدلتحا الا تحبصا اف امدح اه

 نيذأتلاعمس اذا اس ةعاجلا ةالص قم دبالو بولقلا توق ىف هرس سدق ىكملا بلاط وبا

 مكس اولص م السلاهيلع هلوقك انمضوا دوحسلا ىا اولاق ءامدلا اورثك اف دجاس وهو
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 ةحافلا ريس ىفو.ثيدحلا اذه نم. ىلا بحنأ وه اًئيدَخن , ديخ وتلا :لها نم تعمسام نم

 ىتبت ىتح ديعت تناكام ةما لك عبتتل لوةيف مويلا كلذ ىف قحلا ىلح هللا همحر ىرانذلل
 مهل ىلت ناك ىلا روصلانم ةروص ىندا ىف قحلا مهل ىلحتيف اهوقفانم اهفو ةمالا هذه

 انبر انين أي ىتح نورظتنم نحن كنم هللاب ذوعت نولوقيف مكبر نأ لوقيف كلذ لبق اهف
 مهل لوحتيف عن نولوقيف ا هئوفرعت ةمالع هن و مكنيب له الع و لج مهل لوقيف
 ىتب الف دوحسلاب مهرماف اير تنا نولوقيف ةمالعلا كلّس اهف هوفرع ىتلا ةروصلا ىف

 دازأ الك ساحت ةقبط هرهظلعج ءايرو: ءاقتا .دحسإ ناك نمو: دجتتالا ةفدحسي ناك نم
 فارمالا ىلع نوكي اضيا لاقو لا فشكي موب ىلاعت هلوق كلذو ءافق ىلع رخ دجسي نا

 اب ناحٍجحر مهلامو ةنجلا ىلا نورظني و رانلا ىلا نورظن مهف هازيم اتفك تواسن نم
 فياكتلا نم ةماةلامون قس ىذلاوهو دوحسلا ىلا اوعد اذاف نيرادلا ىدحا مهلخدي

 ىرون زور نأرد هكدنا هتفكو .٠ ىهتنا ةنإلا نولخديف مهانسح نازيم جح ريف نودحسي

 ىهل الا يلحتلانع ةرابع قاسلا فشك نوكيف ٠ دنتفا رد هدجسب قلخ و ديامت ميظع
 هلزورخي مظع رون نع لبق ( قاس نع فشكي موب ) ثيدحلا فو ضعبلا هيلا بهذ اك

 َللاىلص ىنلا نع هنع هللاوضر ةربره ىنأ نع اضيا هيفو رارسالا فشك ىف اك ادجس
 ىت> دحا دنع ةملظم قِسال قح ملاظلا نم مواطنا لجو نع هللا نع نورتو لع |

 دام ىدان كلذ نم غ رف اذاف ءاملانه نبللا قس نأ هعشإ م ءاملاب نيالا بئاش 'فاكل هنا |

 قس الف هللا نود نم نوددعي اوناك امو مهل انهما لك قحلل الأ مهلك قئالألا عمسيل ْ

 ىلع ةكنالملا نم كلم هللا لعجو هيدي نيب هتهلا هل تلثمجالا هللانود ن م أش دبع دا

 عشودوهلااذه عبتيف ميم نب ىسدع ةروص ىلع ةكئالملانم اكلم لعجو ريزع ةروص |
 اهودروام ديلا ءالؤه ناكول هللا لوش نيذلا مو رانلا ىلا نما مهولت 2 ىراصتلا اذه

 سانلا بهذ مهل هللا لاق نوقفاثملا مهف و نونمؤملا الا قبس مل اذا و نودلاخ اف لكو

 هريغ دبعن انك ام و هللا الا هلا انلام هللاو نولوقبف نودبعت متدك اهو مكتهل اب اوقحلاف
 اوقملافسانلا بهذ سانلا املا لوقيف مهتتأي مث ثكمي نأ ءاشام ثكمبف مهنع هللا فرصتف |
 فاشكق هريغ دست ذك امو هللا الا هلا انلام هللاو نولوقيف نودعت ع اهو تيل

 مههوجو ىلع ادحس نورخيف مهر هنا هب نوفرعيام هتمظع نم مهل ىلو قاس نع مها
 ىارهلنيب طارصلا برضي مث رقبلا ىصارصك مهءالصا لمتو ءافق ىلع قفانم لك رخو

 هتيؤرك ةيهل الا تافصلا رانا نه وهو هيلع عمم لوحتلا ثيدح نا معاو ٠ ىهتنا مهج

 نمو هع امو ةروصلا نع هزيم هاذ تاس ىلاعت هللاف الاو ةساسنالا ةرودملافف مانملا ف |

 قاطيإ الام فيلكش الا دور و زاوج .ىلع تلد.ةي الا نا مث رثعي مل بارما ىلع ىثم |
 دارملازا لعي نأ ىغبذي نكل ةمحقملا ةلئسا ىف اك مهيلع ةحح اهفف كلذب نولوعال ةيردفلاو
 هب فيلكتلا زيوم ىف عازن الو فحصملا ىلا ىمعالا رظنك ىداعلا لاحلاوه قاطيال امب
 هللا رابخا وك ض راع بتلاسإ الا راص هناق لهج ا ناعاك ىكراعلا لالا ادعو

 ( ىلاعت )
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 ا لوصاك ةع قاسالو فشثك الو كلذىفلثم قاسلا لنك يامل يما صال ددشل مولا

 لل خلا لاح تهش 5 لخبلاىف لثم وه اماو لغالو ةمئدالو ةلواغمهدب حيحشلا عطقالل

 كفقوملا ىف. مالا هيلع ,دعغا نمي لامأب تب كن اذكروا هذي تلغّنم «لاككب هل قاغالا نست (مدطف

 عوقو ببسب برهلاىف نهقوس ريمشت ىلا نحتحاف مالا نهلع دتشا ىناللا تاردخلاب
 | نهمراحريغل نهتنيز نيدبب الو نجوي نم نجرخمال نهناعم ةدشلا ةيامنىلا غلاب لئاه ما
 قحيىف لمعتساف نهسفنا صالخل نه رارفو نهشهد نم نهلقع لاوزو نهفوخ ةياغل
 فرضتلا لب. بيكرتلات ادرفم ىف فرصتريغنم نهقح ىف لمعتسإام:ءانقشالا نه تفقوملا لها

 ' لاق هتيوعصو صالا دا دتشاىف ةيليثم' ةراعتسا قاسنلا فشكتق ةيبك رتلا :ةئيهلاىف وهرامتا
 لاوهان٠ مظع سما نع ةرابع مهل تفشك ىتلا قاسلاف هحتافلا ريسفتىف ىرانفلا ىلوملا

 صماىف عقو نم لوو اهرما مظع اذا اهقاس نع برحلا تفشك برعلا لوقت ةمايقلاموب

 قاسلاب قاسلا:تفتلا كإذكو .كقاس نع .رمش ةاساقمو: دهج ىلا هيف جاتحي ديدش مظع

 هبىذلاهلصا ىشلا قاسليقو ةمايقلامون ضعبىف اهضعب ماظعلا رومالاو لاوهالا تلخد ىا

 | كلذ ىلع تننت ناصغالاو هلصا الثم رجشلاقاس ناف ناسئالا قاسو رحشلا قاسك ههاوق

 | اهلوصاو رومالا قئاقح رهظتفرمالا لصا نع فشكي موب ذئنيح ىنعم اف هب موتو لصالا

 عيظفرما هيف عه موي ةمايقلا موب نال ليوهتلل لوالا هجولا ىلع هريكشتو انايع ريصت ثبح

 نوقفانملاو رافكلا ىا 4 نوءديو مظعتلل ىناثلا ىلعو فولأملا نع جراخ ركتم لئاع

 | كلذف مهطيرفت ىلع مهل اريسحتو ايندلاىف ءايا مهكرت ىلع افينعتو اوت هيدوجلا ىلا»
 اذهريغ ىنأي-و فيلكتالو دعت هيف نوكيال ةمايقلا مون نالد.عتلاو فيلكتلا ليبس ىلعال

 | ةلالد هيفو تال الاو .باسسالا ةمالسو هلع ةيقيقحلا ةردقلا لاوزل 4 نوماس الف »

 مهب الصا مقعت هنع هللاىضر دوعسم نبا كلذ مهنم ىنأتي الفدوجسلا نودصقت مهنا ىلع
 دادزت ىتح مهلاح ىلع امايق نوقببف ضفخلاو عفرلا دنع ىنتتثلال لصافمالب اماظع درت ىا

 ةراقف ىا ( ادحاو اعبط ممالصأ قسو ) دلل مهطيرش ىلع مهم مهادبو ممر يسح

 ك 6 دوش هرهه كيواك نورس قوح قفا روكي تشد هضم ه٠ ةدحاو

 هللا ل وسر تعمسلاق هنع هللا ىضر يسوم ىبانع ةدرب ىلانع ( مهروهظىف ديدجلا ديقافس

 موق لكبهذفايندلاىف هنودبعي اوناكام موق لكل لثمةمايقلا موب ناك اذال وش ماسو هيلعىلص

 نولوقيفسانلا بهذ نولوقيف مَع فك مهل لاقيف ديحوتلا لها قي وايندلا ف نودسياون اك امىملا .

 قسو ادححس هل ننورخيف ىلاعت هللا لا نورظنيف بادحلا مهل كاذكيف 1م ههشيالا ولاق ا

 الجر مكنم لجر لك لدب تلعج دق مكسوؤر اوعفرا ىدابع اي هللا لو لا فش |
 همحر زيزعلا دبع نب رمح ثيدحلا اذهب تئدحف ةدرب وبا لاق رانلاف ىراصنلاو دوهلا نم

 لاقفناعا تالثب هل تفلحف ثيدحلا اذه كوبا كثدحأ وه الا هلاال ىذلا هللاو لاقف هللا |



 ش ه2 ٠٠١ < نورصملاو عسات ءزجلا

 نوكي نأ زوجيو نيقداص مكن ا باتكب اوتئاف هتمالاخ مقا" لي عسطملا نضال نؤكي: |

 | نيملاتلا ىف حوت ىلع .مالس نيرخ“الاىف هيلع انكرتو ىلاعت هلوقك وهاك سوردمال ةياكح

 هتروصب نا ءرقلاىف هللا ءاكح درفملا عقؤم اهعوقو مدءانا رسك عقاوم نم عقوملا نوكيف

 اهظفلب ةلما ىناثلا ىفو ةلمانم كيناام :لوآلاىف .سوردملانا نيهجولا نيب قرقلاو

 نا هتملاطمىف :سانلل ميغ هباتك ىف فلؤملا بتكي دقف الوا هيف هّنع ىغتسال هنف هلوقو

 هنانهاظلا لب. باتكلل ريمضلا نوك عنم نأ كلىؤملا ىدعسلاف اذكو اذك باتكلااذهىف

 ةغلاب اذكو ناميأ ةفص .انيلع هلوق 6 انيلع ناميأ مكلما ط ماقملا ةلالدب مولعملا مايقلا مؤنل

 نوكي ”ىث لك نال ةحضلاو ديكوتلإىف ةيهانتم ىا هي ةغلاب نامالاب ةذك وه دوهع ىا |

 تنمض اذا اذكب نيم ىلع نالفل لاه غلاب هنأب فسوب ةحبضلا ةياغو ةدوجلا ةباهنف |
 مكل تبثف ةظلغم نامياي اتمسقأوا مكتل انمضأ لب يا ةيءافولا ىلع هلتفلحو هيهل تلفكو

 ىلا مكل ةتباثىا مكلف ردقملاب قلعتم «.ةماسقلا موبىلا ذه نامالاب ةدكؤم دوهع انيلع |

 نامياوا ةغلاسوا نومكحتام مكطغنو ”نئموب مكمكحت' تح اهتدهغ نع جرم ال ”ةمابقلامون 1

 مكحتلاوهىذلا هيلع مسقملا لمح ناىملا نيمب اهنم لطبت مةرفاو هيلاىهشاو مويلا كلذغلبت |

 ائيلع ناععا مكلما ىنعم نال مسقلا ٍباوج“ # نومكحت ال مكلنا 9 مهمكحل انعاماو

 وهو لصولا ةزمصهو نعلا فذحم لاسي لاس نم يما مهلس 9 قبساك مكل انمسقاما |

 ىا باطخلا ةيرنع مهطاقساب ماسو هيلع هللاىلع هللالوسر ىلا هلءجوتو باطخلال نيولت |
 مكحلا # كلذب 9 ناشيا مادك «مهياؤم هك ارئاكرششم دم ىا سربب ىنعي مهلاتكب لع |

 مهرومأحالصاب موقلا معز موق.ام«حبحصتل ىدصتن مئاق ىا معز  لوقعلانع جراخلا
 بغارلا لاق اهبلع ةدحلا ةماقاو .ىوعدلاب مئاقلا ىنعمب ميعزلاو معزن قاعتم كلذن هلوقف |

 بذكللةظم نوكي لوقةياكحوهو لوقلاب معزلا نموا ةلافكلاىا ةماعزلا تماما معزدلوت

 اشياايا 7 مهلما هو يبذكلل ةلظم هنا مهلوقىف داقتءالل معز نسي رلاو لثكحكل لَو ا

 # ماكر شب اوتأيف ِ مويه ذم نوبهذبو لوقلا اذهىف مهنوك رانش 9 ءاك رش #2 تسارت |

 «نيقداصاوناكنا ةيحاص لا نوكت نأزوجيو ةيدعتلل ءايلاف ٠ دوخ ناكيرش ديرايوكبسب

 وهو بهذملا اذه ثاناق ىلع ليد مهل سلاك هنا ىنعي دياقتلا نم لقا الذا مهاوعدىف ا

 هنوسرديباتك وهو ىلقن ىلادالو نومكحت فك مكلام لاقاك ءىملاو نحل نيب ةيوستلا |

 مهودلَع قح لوقلا اذه ىلع ءالقملانم مهقفاوب نم مهل سيلف نامتالاب ةّموم دوهعالو |

 ةراشا هيفو ءوجولا لكن هلطاب اومحزام نا تبثف هليذب ثبشت نم حلفبال ديلقتلا ناكناو |

 رجحتألا مكحناو هدنع رضاحم سبل اهف عسولا رده باوصلا ىرحت الاب قئاللانا ىلا |

 هتالصف رح ىلص نا هناف اهيف ةلبقلا ماعي مل ضراىف ىلص ىللصه باصا نانو احن نع ولخالف '

 مكحلا ناك اذاو اهباصا ناو ةحبد ريغف رح ربغب اهنف ىلص ناو ةلبقلا أطخا ناو ةحبص |

 مون # قاس نع فشكي موي © هفالخم ةمئق ةلد*الاو ”ىثب مكحلا فيكف أطخ رجتالب ١

 ركذا ىا ةمايقلاموب دارملاو فشكيل لعافلا ماقم 20 فاش احر مارد سرك داو كام

 مو ١



 5 ةروس < ١17 :ةه> :

 1 17010 سس د سس مص دي

 اولاق مهن اكسفنلا حشل اعاينا نيك املا نامرح دصقب © نيملاظ انك انا و اننا لعف امف

 نبك املاح جارخا مدع اندصق ثيحانتي' ثيخ نم «ءلا بوتنو انعينص ءوسنم هللارفغان
 اوملكت مهنكل هلوزت نم اوجأل باذعلا لوزن لبق ةملكلا هذه اوملكتولو انناتسب ةلغنم

 ناشيازا ىضمب دندروا ىود سب © ضعب ىلع مهضعب لبقأف © ةرصبلا بارخ دعب اهم
 .٠ نكاشاد راوخ ىعل نديه 57 ةيسرافلابو ةمالملا دا 0 نوموالت 2 51 ىكعبر

 كك مهندو هب وصتسا نم مم هو كالذي راشانم موته ناف اولعفام ىلع اضعب مهضعل مولي ىا

 هكدروا م رد نا وىديشيدنا نينج ون تفك ى ارت !نءاةيسرافلابو ءركنا نم مههو هيامضار

 دتفك زاين ىورزاو دئدو# فارتعا هوخ ءانكب ىنمز 4 اولاق ف ىدوب ىضار نيدب مون
 ىلاعت هللا دودح نيزواحتم 0 نيغاطانك انا د ىدزد ردو امزب ىاو ىا 5 (كليواي 0

 دياش انمر ىسع ب متحاس مورحت اناشيورد هاوار اكبكارت ناكديرب دحزأ ةيسرافلابو

 فارتعالاوةب وتلا ةكربب اهنءالدب انيطعينا «انل دب ناؤ# مرأ و ديماوا مركزا هلام راكدرورب

 نوبلاط وفعلا نوجار ## نوبغار ار ىلا اا 9 غاب نازا ىرتمم # امنه اريخؤ# ةئطخلاب

 روبشملافالاو عوجرلا ىنعم اهنمضتلاوا مهملطو مهاجر ىهننم هللا نال ةبغرلا ءاهنال ىلاوريخلا

 سمأ هللا نا اولاق اهتهريخ وهام مهتلل نم هللا مهلدبأف هيلا اوعرضآو هللا اوعدقانونأ عنض اك

 تاينلا لياق عضو» ىا ماشا ضرا نم ىعزب اهلعجبف ةقرتءلا ةنإلا كلت ماتش نا ليربج

 اوصلخا امل موقلا نا هنع هللا ىكر دوعسم نا لاقو اهناكم اهلعحف ةلد ماشلا نم د

 | ادوقنع هلم لغبلا لمحي بنع اهف ناويلا اهل لاَش ةنج مهلدبا قدصلا مهنه هللا فيعو

 | ىنعي مئاقلا دوسالا لجرلاك اهنه دوقنع لك تيأرف ةنلا كلت تلخد ىناعلا دلاخوبأ لاق
 هك هديا كك ناقق# هداتسإا ىابرب هأمس ىد صم رار مديد نو ةثوخ عاب نارد

 دشن, ل ران ورب قاقحتسابهكدياداو داع لماع راو دوش كتلي ةلط او لاثكو ادي كولا نالإب

 هدتسزابوزا هل ازا رتشوخ ورتودنك تشكزاب تع ترضح هدوم فارتعا دافكيليلاب

 ريخ ىنعم نيزا هريس سدق ىموررببو ىناورض غاب ضوعب ناويح ناتسوب هجن انج دهدودب
 ديام رفيم احا دهديم

 درك عايز نبارك موك نقر قاد كعب كلوا دكيتلاةكوابواا
 3 متامداشو داد مطوع ف نا ىنزا احم (نينش محدص

 نعو ابعت ىنتفلكدقل لاقف رانلا لهانم ما ةنإلا لهانم مهأ ةزنللا باحأ نع ةداتق لئسو
 ىلعوا مهنم كلذ ناك اناعا ىردأال نو.غارااننر ىلا انا ةزلا_نامحأ .لوق_هللاهح را نسل

 انآ مهما ىلع نورثك الاو مهماىف فقوتف ةدشلا مهتباصأ اذا نيك رغما لفي نو كام هلع

 ردصإامدح ىلع مهنم لوقلا كلذ ناكنا ريقفلا لوب ٠ هرس سدق ىريشقلا ءاكح اوصلخأو
 َ لاا ناكر عابر لبق نم --- ٠ د مابا هللا لادباف راعضملا نم

 رجال كه هع دنع 5 سس -



 ْن ٌةرود ه## ١١١ 72ج نورشعلاو مساتلا ءزجلا

 هل'ىثال ىذلاوه نيكسملاو نوتفاخت امل اريسفت اهناخ ديال ىاىنعمب لوقلا ىنعم ند تفاختلاىفام
 لوخدلانم هنيكم نع ىهنلاىف ةغاابملا لوخدلا نع نيكسملا ىهنب دارملاو ريقفلا نم غلب أ وهو
 ةيؤر نا اك لوخدلانم هايا مهنيكمل مزال مهيلع نيكسملا لوخد ناف انهه كنسراال مهلوقك
 ةركباوشم (اودغوإ موزاملا ىلا هنم لقتنل مزاللاركذف ءدنع ءروضحل مزال بطاخلا ملكدتملا

 اديرح نالف لزن لاق بضغو ةدح نع عنملا درا :(درح ىلعإل دنتفرب دادمابو ةيسرافلابو
 بضغ در>و اهرد تعم ةقالاو اهرطق تعنم ةنلا تدراحو موقلا ةطلاخ نه اينرثعا عا

 او>رخو ىنءملاو قا لهادنع لعفلا عم ةردقلا ناف اودغ لعاف نم ةردقم لاح «(نبرداقإب

 مهعفن ىلع نيرداق مهنوك لاح مهتنتج نم نيك اسملا لوانآب نان .عانتما ىلع حايصلا لوا

 نيرداق اودغو فاشكلاىفو نامرهلاو دكنلاالا لص رف مهذب مرصلاو ءانتجالا ىلعوا

 مهومرحبو نيكاسملا ىلع اودكمتي نا اوم نع مهنا ىتدي عفنلانع نيزجاع ريغال دكن ىلع

 نامرخلاودكدلا ىلعالا اف نوردّهال لام باهذورقف لاح اًودف مهعفن ىلع نورداق مهو

 كماكتع نا نسب (اهوأر املفإل ةنكملاو نامنرحلا اواجستف نيكاسملا نامزج اويلطمهنا .كلذو
 ىا (نولاضلانا )ل ضعبل مهضعب لاق ىا (اولقإل دندوب هنشاذك هنا فالخمار غابدتديد
 اوفقوواهولمأتامدعب ءولاق # نومر# نحن لب هه اهكالهنم اوأر املا ىهاموانتنج قيرط

 نومور< نحن لب نيااض انسل ىا لوالا مهلوقنع نيبرضمىه اهناورصالا رح ىلع
 نيك اسملا نامرح ةدارا ىهو انتين ءوسب انسفنا ىلع [ةبانجم اهعفن انعنمو اهريخ انمرح

 مهريخو مهلدعأ فاش.كلا ىفو انسوإ ايأر ىا  مهطسوا لاق ف ءا رقفلا قح عنم دصقو
 اطسو ةما ىللاعت هلوق هنمو كلام تاطسسو ند ىنطعاو هدوق ةلطاسو نه نالف مهأوق نم

 لاق ٠ ىاربر“ نئاصاب نسّترتكرزاي لقع ىورزا ناشيا رتلضاف تفك ( قشاكلا لاقو)
 لمعتسففرسلاو لخباانيب ىذلا دا ءطاكنامومذم نافرطهلامف لاش ةران طسولا بعارلا

 كلذكو وتو لدعلاو ءاوسلاوحت هب حدميف طيرفتلاو طارفالانع نوصملا دصقلا لامعتسا

 ريخلاك موءذم ف رطودو ف رطدلابف لاعب ةرانو مهطسوا لاق كلذ ىلعو اطسو ةم'ك اناعج
 ريخلا دح نم رخ دق هنا ىلع اهيبذت لاجرلا نيب طسو مهلوقوحم لذرلا نع هبىنكيورنشلاو
 ثبخ نم هيلا نوبوتنو ليلهتلاومبستلاب هللا نورك ذبالوا «# نودحبتالول مل لقا مآ

 اوبوناو نيمرلا نم هماقتناو هللا اورك ذا كلذ ىلع اومننع نيح مهل لاق ناكدقو مشين

 هوصمف ةمقنلا لول> ليقءاهرش مسح ىلا اوعراسو مروف نم ةئيبخلا ةعزعلا هذهنم هيلا
 نا ىلع ومنع مهنال ناسنالا هبذخاؤيامم ةيصعملا ىلع مزعلا نا ىلع ليلد ةب الافو مه ريمف
 ىلعو ميلا باذعنم هقذن ماظيداحلاب هيفدري نمو ىلاءت هلوق اهريظنو مهلعف لبق اوبقوعف اولعفب

 ىلع نوققحللاو هب مزهطلاو لعفلادصق ةوق مزعلاو هنطابو مثالا هاظ اورذو ىلاعت هلوق اذه
 ىارتعالاو بنذلاب نيفرتعم «6اولاقؤ» عوفر لءفلادصق حيج رثوهو مهلااماو هيذخا ويب هنا

 ( اهف )

 الاظ نوكي نانع امس ناصّقو ءوس لكنع ابر ءزعن © انبر ناحبس © ةبوتلا نمدعي ه

 ةرعدفم ناو « دوركتن ؟امةصح زاو دريكبه رهان ىشيو ر داهم غابرد ىنعيامش رز و ما ةيسراقلابو



 فا ةرؤد ه2 5 ١١6

 | رداصملا جان ىف لاق نيك املا عنم نم هيلع اومزع امع نونثني الو نايح وأ لاقو مهوبأ
 وا يتمم "ىلا ,ريركت لع. لدبإ تايلاو: م ندرك انكساو نخشك ههاءاش !نا.ىانتنيلالا
 | هم ىش ميكا نا كلذ و بالا ساق ند ءانتمالا]و نناموا نيبلاوتم رثش هلدح

 الا تلق اًداف ورعو ديز سانلا قف سانلا جرخ تاق اذا كنال ليصفتلاىف ةرم و ةلما ف
 ظفل دارءا ءانثتسالا بغارلا لاق ىهتنا اسهاظ ارك ذ ىرخا ةرص. اذيز تركذ دقف ادبز

 لوالا نف وه مك ظفالا مكح عفر ىمتُس وا مدقت» ظنذل مومحع هبجوبام ضعب عفر ىضتَ

 ىناثلا نمو ةتيم نوكي نا الا همعطي مجاظ ىلع امرحم ىلا ىحوا اف دجاال لق ىلاعت هلوق
 # اهلع فاطف © هللاءاش نا قلاط هنأ ساو قع هدبع 52005 نا اذك نلمف'ال هلوق

 الذا اليل كلذو هرمث طيحاو هلوقك فئال ءالب ## فئاط 9 اهب طاحا ىأ ةنلا ىلع ىا
 اران فئاطلا كلذ ناكو مونلا رك ذ نم هدعبام هيلع لد اًضيا و ليللاب الا فئاطلا نوكي

 فوطلا بغارلا لاق ىلاعت هتهج نم ”ىدتبم © كير نم # ابهتقرحأف ءامسلانم تلزن
 فئاطلا ريعتسا هنم و اظفاح تدبلا لوح رودي نمل فئاطلا هنم و 'ىثلا لوح نارودلا

 ىهتا ةيئانلا نم مهلان امي اضيرعت لا فاطف ىلاعت لاق اهريغ و مداخلاو لابخلاو نجلا نم

 | وخا وه ىذلا مونلاب هفاوط نع نولفظوا ريداقملا هب ترج ام نولفاف « نومئثان محو

 | راخبلاتابوطرب غامدلا باصعا ءاخرتسا مونلاو ٠ دبدوب ناكتفخ ناشياو ةيسرافلابو توملا

 ١) مهاظ نع حورلا ءوض عطش نا ىا توم ربع نم سفنلا هللا قوت ناوا هيلا دعاصلا

 | ةححص تاهرعتلا هذه لك و لش مون توملاو ف.مخ توم مونلاوا هنطاب نود دسحلا

 ىأ لومذم ىنعمي لعق ©« ميرصلاك © الب نا اب ناشيا تنج تشك سب 4 تحبرأف ِ
 ىلقو اهقرحأ ةيوامسلا رانلا نال 'ىث اهف قبب مل ثيحب مل هرام تهرص ىذلا ناتسبلاك

 ىدان ىا «اودانتف ' اهقارتحال ليللاك ءا دوس تراصلىا ميرصلا هل لاش ىلبالا نال ليالاك
 اودغاىا ىا « اودغا نأ  حابصلا ىف نيلخاد مهنوك لاح © نيحبصم © اضعب مهضعب
 ةسرافلابوراهلالواوةودغ اوجرخا ىا ةيردصم اهنا ىلع اودعا نابوأ ةرسسفم نا نا ىلع

 نااد»زا رب الاواسنشك نو مكتعيضو مكناتسب 4 مكثرح ىلع 8 دِسا نوريب دادماب

 لصاهلاهيدارب نأ زوج ثرحلاف ريقفلا لوب ٠ ىهننا روكتا تخرد مهدوب عرز م ناتسب
 ىلعي ودغلا ةيدعت و ناسنالا هب شيعي ”ىش نعا هنال اصوصخ عرزلا هب دارب نا و اقلطم |

 هيلع ادغ سوماقلاىف 5 ىلعي ىدم هنا مهضعب لاق و ءالبآسسالاو لابقالا ىنعم هنمضتل
 | عرزلل اهتثيمتو ضرالاىف رذبلا ءاقلا ثرحلا بغارلا لاق ركب ىدتغاو مضلاب ةودغو اودع

 نيدصاق # نيمراص متنك نا 8 مكئرح ىلع اودغا نا ىلاعت لاق ارح ثورحلا ىمسيو '

 اهلا اوضف 4 اوقلطناف 8 فوذحم هاو اودغاف ىا لوصحلا عمحو ةرْملا عطقو مرصلل

 زارا نابت, نكيدكي اب تفاختلا # نوتفاخحت مهو » غاب بناجم دنتفرب سب ةمسرافلاب و

 مولع لخدي الو دحا عمسي دلك وسلا ةفالا قيرطب مهب امف نورواشش ىا ٠ نافك |

 اوزكي نانع الضف نيك اسملانم # نيكم مكياع مولاو هنجلا ىا «اهناخدبال ناظ



 «©# ١١4 2> نورشعلاو عسان ءزجلا

 اذهىلع لدب ىذلاو لاق ةرخآلاو ايندلاىف هقراشالاراع هب قأف ةوعدلاو ةوفجلاو مثالاو
 رشلان ٠ ةعز هل ىذلا منزلا و ديدشلا لتعلا لق ثيح لتع هلوق ىف ئعشلا نع ىورام

 اوراكل تاسع * اهم ملعي ةهوشم ةمالعب ةمايقلا مون هملعتس لقو ةاثشلا ف رعتاك اه فرعي

 مالسلاو ةالصلامبلعو هيلع نيلسرملاديس ةوادعىف اغلاب ناكذا ديوستلاة باغ هجو دوسن نأب

 لكلاةداراو ءزطاركذ قيرط ىلع هجولانع ازا موطرفلا نوكيف ةوادعلا بتارم ىصقا

 تاحفنلا مشيال تح دعبلاو باجحلاران ىب هدادعت-ا موطرخ ىوكت ةيمحنلاتاليوأتلا فو
 ىف "اك هتريتخا هنولب قلخ ىا ىلب بوثلا ىلب لام © مهاب ولبانا وه ةيئابرلا تامسنلاو ةيهلالا
 عرجلاو طحقلاب ةكم لها انيلّسا انا ىنعمللاو تارايتخا ايالملاو هل ىراتخا ةرثك نم هتةلخا

 مدلاو ماظعلاو دولْلاو فوحلا اولكا تح ملسو هيلع هللا لص هللالوسر ةوعدب 8

 باكا ءالتنا لثم ءالّتنا ىا و نا باعصا انولب مكوه ىلاعت هللا معارفك | در

 ردصملاّت عن اهنا ىلع بصنلا عضوم ىف فاكلاو دهعال ماللاو مهدنع اهربخ فورعملا ةنخا

 ىفو ءام:ض لها نم موق ةنملاباحساو ه غاب ةيسرافلابو ناتسبلا ةنطاو ةيردصمامو فوذحم

 لاق و نيذس رش ءاعنص نود ةنطا هذه مهيبال تناك« دندوب ردارب هس رارسالا ف ثك

 هل لاش ناتسب ةنملا نورلاستفىفو ءاعنص نم خسارف ىلع ناورضو ناورضب ةنج ىه ىليسلا
 ناكو ءالخم اوناكو ريسفب مالسلا هيلع ىسع عفر دعب ةزلا هذه اما ناكو نعلاب ناورض

 مهل كريو مارمملا تقو ءارقفلا ىداني ناكو ىقايلاب قدصتسو ةنس توق اه ا كأي مهوبا

 هجوعو ىتب امو بنعلا نم ىاطقلا ءأطخا امو سادك الا لف-ا ىفامو لجنملا قاطبختا ان ||

 تمسق ناشيارب رين لصاح كيزا هدو ( ىفشاكلالاق ) تمرص اذا ةلخنلا تحن طسسب ىذلا

 هوس لاق مهوبا تاماملف ةريثك امايا هب نودوزنيو 0-1 مهل عمتج ناكف 51 ٠

 هلوق كلذو مهن اهف اوفلحف لايع اولوا نيو مالا انيلع قاضانوبأ لع ناكام انلعف نا

 ديدروخ دنكوس ىمي ندروخ داكو م ماسقالاو انولل فرظ # اومسق اذا 8 ىلاعت
 ةيسرافلاب و ليختلار ام عطق مرصلاو مارصل! # اهنم رصيل © ارقفذا ناهي هكغاب نانراو

 نعمجم و بنءلاو بطرلا نم اهرامث نمطقيل ىا هطق اذا همرص نه ٠ نديرب امرخ راب
 قاب ليالاداوسو نيركيم حابصلا ىف نيلخادىا #« نيحبصم © هريغو ثرحلانم اهلوصح

 ْ رصنلا ليقل مهقوطنم ىلع ءاجولو مهقوطنم فالخ ىلع ءاجو مسقلل باوج اهن رصيل هلوق

 نواوبال ىا # نونئتسيالو # اهن رصيل لعاف نه لاح نيحبص»و ملكتملا نون اهم

 كلوق ناف ءانثتسالا ىدؤم ءادؤ» نا ثيح نم طرش هنا عم ءانثتسا هترمسآ و هللاءاشنا

 لاح دعب لاحوا ةفنأتسم ةلجلاو دحاو ىنمم هللاءاشنا الا جرخاالو هللاءاشنا نجرخأال

 باىصاو ةورملابابرا دنع ركنتسم مهدوصقملرمضم لعف ىلع مهماسقا دارا دعب هدارإ لعل

 ماسقالاركذ نكل هيف ايفاك اهدحا ناكناو مهنامرح نيدسلار كذب مهنأش حبببقتل ةوتفلا
 نامرحلا ءاضتقا ىف هتوقو هتلاصا ديف هنم الاح ءانثتسالا كر“ لعجو الوا زعوش شا نع

 هلعش ناك ام اهنوجر مالو اهنوزيعال ىا نيك اسملاةصح نونثتسيالو ىنعملا نا رهظالاو
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 لذ ةروس . مك #١ زن

 | نمؤملاىا تيملا نم ىحلا جرخم هللاناف :هجو- نم رفكلا نم حبقا ىتزلاف مهرارسا هللا سدق
 | اطاص ناك ناو ٍة.ةقلا ةيالولل خلصيال ىنزلادلوف ىنازلا نم ديثرلا فال رفاكلا نم

 | انقلطصم انف ناكو ىا همشاو تفيرشّنبا سنخ الاف ةيااالا»تلز' ليقو ةيزوصلاا ةيالؤلل

 ىلا ءركذ ةيكتراتلا هيب لك نكل وا هبعنل تلاةهج نكأل مران ادق كتف
 امسالنمزلا قاب ةرمتسم ىنءملااذب ةيطاهللاو ةفصلا هذه نم مومظفللا ىهاظو ةيطع نا لاق

 لوصح ىف ال فصاولالوق ىف وه امنا بينرتلا اذه مث نمحرلاحتف ىف لاق رومالاةالول

 ناهرب ىفو هعمب ريخ بحاص هنوك لبق وه التع هنوكفالاو فوصوملايىف تافصلا كلت

 عيالادمب الو فطعلاواو اهني لخدي ملو ةعست فاصوامينز هلوقىلا فالح هلوق ناءرقلا
 ىلاعت هلو قلعتم 86 نينبو لام اذ ناك نأ فه حب ةيناهلا واوب لوقلا فءضنا ىلع لدف
 نينبلاب ارهظتمريثك لام اذ الوثم ناك ن ال هلاثم ذه ند عطقال ىاراللا فذح ىلع عطتال

 ًارقت اذا ىا ىبملا ليلعتلا ىرم راج فانئتسا # نيلوالاريطاسا لاق اناا هيلع ىلتن اذا له

 اهتتكا هلوقل هومعز اف ابذك اهوبتتكا اهل ماظنال ثيداح !ىه لاق مسدقلا انمالك تايآ هيلع

 لعج ىا نيلوالاعب ىح سا ىدسلا لاق 6 تس اينيشيب ىامن اسفا ةيسراقفلابو هيلع ىلع ىهف

 ةروطسا عمج 0 هزيل لاق" اتنايآاب ارفتكتلا نينيلاو لاملانم اهانلوخ ىتا ١ ملا ةازاَخ

 ريقحلا نيهملا فالحلا ماطتال هقدنلا"تالائؤأتلا قو ةاذع ريغ وق دقو كي ذاخاو) ةنودجحا اقع

 بحعلاب ةنوعطملا لاوحالا نيني و ةعمسلاو ءايرلا ىلا ةبوسنملا هلامعا ةورث ببسي هسفن ىف

 ةيفوصلا هرطسام نيلوالاريطاسأ لاق قئاق دلاو قئاقحلا نم انتايا هيلع ىلتت اذا باهالاو
 مسولانم همسوتسهلدا 6# موطرخلا ىلع همس © مهتافارخو ممتاهرت نم صو نومدقتملا

 ةاوكملارسكلاب مسيملاو ٠ ندرك غاد ةيسرافلابو ةفالعاا ىا رسكلاب ةمسلاثادحا وهو
 فنك مطر خلاك نيكتملا هيلع تممضاموا همدقموا فلالارومثزك موطرخلاو ىكلاةلا ىا

 ةياقلر هللطااون ارك قرع" وتلا, كدر اة وة در نبكرلا جتنا وال وك

 ةيمحاو زملاناكم هولعج كلذل و هل همدقتل هجولانم عضوم مرك١ فئالذا هلالذاو هتناها
 ليلذلاىف اولقو نين رعلاةغاش نالفو هفنا ىمحو فنالاب فنالا اولاقو ةفالا هنم اوقتشاو

 هللالوسر هل لاقف اههود>و ىف ءىعابا هنع هللا ىضر سايعلامسو دقلو هقنا مترو هفنا عدج

 كفنالان عرلستلا قو ااغرابدا ىف:ىا'اهنلعازج ىف اهيساوف ا وجاولا امرك (هذاظبل اهلل

 ناك اكو ريزتخو ليفلاىف الا لمعتسيال هنال هل حابقتساو هبحاصي ةناهتسا موطر خلا ظفاب

 ةحارج ديلولا فنا باصالبق رثكاو دشا حابقتسالاو ةناهتسالات ناك حبقاو ثيخا ناودحلا

 مسو مسوي ملف هلبق تامديلولا ناذ فيهضوه فشكلا بحاص لاق امضالع تيقبق ردب مون

 | ةرابع وه فاشكلا بحاص لاق امك هزع 20 همزلن بغارلالاقو هنايح ةدم هرلا ىتب
 ىلع مسولاف هنم وضع نيبا فنالاو عضو٠ مر "< ١ هجولانال كلذو لالذالاةباغ هلذب نا نع |

 | عضوم رهظا ىلع ناكاذا فيكف نيش هجولاىلع مسولانال ةناهالاو لالذالاةاغ فنالا

 ملظلاو لخبلاو ةم ةميمنلاب .ىئملاوزمهلاو ةناهملاو ألا كلا هللا فصو ىتعلا لاق كو هله

 ( رشاع م نايبلا 2ث



  ن ةروس ه## ١١١ يح نورشعلاو عساتلا ءزملا

 فرعي مل هنا لاق ثيح ةقيقحلا امهنع هللاوضر سابع نبا لوق نه ىهاظلاو اهماركي لعف
 ةاشلا 1 ناك لاَشو هقلحىف ىا ةمئز هل ناكهنا فرعف مز لبق ىت>

 بويع ن» 3ك فام ؟هناوع نع 0 هل افا هلفلفكو هللا نا ع ىننعلا لاق اهز

 دشا هثوعد نا ىلع ةلالد كلذ دعب هلوق ىفو ادبا هقراش الا رام هب قحأف ةرغملا نب ديلولا

 مهلصا ىا مهختس و مسن نم سيلو شرقى ايعد ديلولا ناكو هحئابق حبقاو هبباعم

 هريغم هكدون هلاس هدؤه ديلو ىتمي هدلو» نم ةنس ةرسشع نامت دعب ةريغملا هوبا ءاطدا

 هلوقىف مث ريظف اذهه كلذ دعب هلوقف ٠ تفرك دوخم ارواو موا ردي نم هكدرك ىوعد
 ظاوج ةنلا لخديال ) ثيدحلاىفو ةينر ىخارتلل امنا ثيح نم اونما نيذلا نه ناك مثىلاعت

 لتعلاو ظغلا ظفلا ىر ظمللاو عونملا عوملا ظوجلاف ( ميزلا لتملالو ىرظءجالو

 لك ةنلا لهأب ةربخا الأ ) ثيدحلا ىفو ملظ موشغ بورش لوكا فوبلا بيحر لك
 ( ريكتسم ظاوج لتع لك رانلالهأب كربخا ىلا هرثال هللاىلع مسقاول فعضتم فيعض
 ةيسرافلابو ىنزلادلو ذئنيح مناز ىنعف ةيآآلا هذه تلز:ىتح فرعي ملو ديلولاءا تغب لبقو

 سعاشلا لاق دشايت مولعم وا ردي هكمداز مارح

 بتيط ليج را هالاووبد عاب اوم لم طرا اب مر
 نمجئارد تبآ نياماسوهيلع هللاىبصلوسرترضح نوج راش كنس دهر هاا او

 تفك دوخاب ىداز مارح ركم تفايزاب دوخرد ديسر هك ى يع رع دئاو> دبلو رإ شيرف

 نبا هنوكح ديوكن غورد دمم هكمناديمو تسفورءه ىدرم نم رديو شيرق دبس نه
 ًالوتاة وزب ناحل ا شالو را نيبع لقا ان[ يالا تيك هيجل رب ا مهم

 ثاريمرب مشج ديدوب ناكداز ردارب ارو ىنأرج نانؤ ةصق رد ون ردب هكد.شك

 قدصرب نشور ليلدو ىبوادنز رفونو فرلا] دزمب ارئالف مالُغ دما كشرارم هداهن ىو

 نيردو ملسو هلع هللاىبده ترضح ن ابوا ةزيتسو تسديلو تموصخ تدش نز لوف

 ري ا١ةتقك "باب

 رألا دالك اعنا ردام ىاطخا 107 * ١ر ردام لعف وأ قعغدما اك مرح

 مالسلاة يلع هللالوسر لاق ةمن نهو اهنم 'ىئانلا دلولا نسخ تّدرخ اذا ةفطنلانا كاكلاو

 لازتال ) ثيدحلا ىفو فاشكلاىف م ( هداو دلو الو ءدلو الو ىنزلادلو ةنملا لخدءال )

 ( هباذعب هللامهمعي نا ركهتلا وقل[ ةلْو مهيفاشف اذاف ىنزلادلو مهف نش , ملام ريم ىتما

 صاخ دولوم ىف اذه راذملا حرش ىف ىواهرلا لاق ( ةثالثلا رش قالا وز 2 ةنيد

 تاماركلاع .جقحتسو ايندلاو نيدلا ماىف ةدشرلادلو نم حلصا ىنزلادلو دهاشندق ان'ال

 ىهتا همومع ىلع سبل ث.دهاف كلذ ربغو هتماماو هلاضق ةحصو هندابعو هندامث لوبق نم

 ريخ نم اهقالخاهيلع بلاغلاف ةارما عضترانم ناف عابطلاربذ عاضرلا ناك اذا ريقفلالوش ٠

 تدلو ) ثيدحلا ىف و ةيروصلا تاماركلا و مهاللا 0 ةريعالو ىزلاب لا

 ماركلا ءايلوالا عيمجو مالسلا مهيلعأ ءابدنالا رئاس اذكو ( حافس نمال جاكت نه

 ) هللا س دق )
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 زمهملاهمو بيعلاورسكلاو برضلاو نعطلا زمهلاو ضاه ةغلابم ا نطاوس

 اهم رول كايا ىبارععال لبق ةبادلا اهب نعطت ةديدح ملا ريسكي © يرامهلاو

 هنأك غهضارعا رسكيو ممويع رهظيو هوركملاب سانلا رك ذي ىذلا باتغملل ريمتساو

 ةياعسلاهحو ىلع موق ىلا موق نه ثيدحال لاقت هن رضم « مخأشم ٍِ معايا هاذأب مهب رن

 اما رئابكلا نم دعو ةياشولاب ثيدحلا راهظاو ةياعدلا هميمنلاو معلا ناف موسي داسفالاو

 كولتقيل كيب .نورمأي "الملا نأ ىسوماي اق نم لاق 5 بجاوف ةحيصنلا دضَم, مالكلا,لهي
 تفكف مهلع منيف موقلاعم ثدح ىذلاوهماعلا تاشرعتلا فو نيدكانلا نم كلىبا جرخاف |

 نم كلا نك ماوس وأ كلاثلا واعبلا [لزوقمملا, ىا هَنَع لوم اقه رك مان .نفنخ 1 ةىكلإف

 ىهو ةياعسلاب شام ىا ( ماع ةنلا لخدبال ) ثيدحلاىفو اهريغي وا ةراشالاب وا ةرابعلاب

 هذهنم قتلا لها مالك نوظفحم ممن ءاشم ةيمجتلا تاليوأتلاىفو ٠ 0 ةسرافلاب
 كلذ نوبسنيو مهلع نوكحضيف بححلا باكا نم لاحجلا دنع هن هو مث ةعركلا ةشاطلا

 لاملا ريخلاو ليخم ىا 6 ريخلا ١ عنام ةغلابم # عانم َظ 1 0 ىلا مالكلا

 داشرا نم كوللا ٍبابرالو ناالاو ةعاطااو نامعالا وه ىذلا ريخلانم سانلا عانم وا

 ةرشع ةريغملا/ /ديلوال ناكو عونمملا نود هلم عونمملا رك ذف نيدشرتسملا نيلاطلا

 ناكو ءادبا 'ىث هعشا ال دم نيد مكنم عين نم هيراقال و مهل لوق ناكو نينبلانم
 زواحتم « دتعم 8 فئاطلاىف ةشدح هلتناكو ةضف لاقث٠ فالا ةءسن هلارسوم ديلولا
 قالخالا عييمح رع هلمح نكميو سانلا ىلع ملظي نأب دحلاو قحلا زوا# ىا ملظلاىف
 ىلع ملظلا ف زواجتم ةيمجنلا تاليوأتلافو لادتعالا دح نع زواح اهءيمح ناف ةميمذلا

 مسا وهو مثالا ريثك # ملا © تايهملا ةملظىف هك امهناو تاوهشلا رحبىفهسامغناب هسفن

 0 ٠ راكنايز راكهاتك رايسب ( ىفشاكلا لاقو ) باوثلا نع ةعطبملا لاعفالل

 # لتع # ةدودرملا تافصلاىف ةيغرلاو ةئيدرلا قالخالا ىلا نوكرلاب مان الاريثك ةيمجنلا

 هرجو 'ىشلا عماجم ذخالا لتعلا بعارلالاق ةظلغو فتعبهداق اذا هلتع نم ظل فاج

 ىور تخعس ىنعي لتع ( ىفشاكلا لاقو ) فنعب ند هك ةيسرافلابو ريعبلا لّمك رهَش
 تافصلال يش ال ثيم عبطلاو باقلا ظيلع ةلماعملاىف ايفاج ناك نمو ٠ ىبنا ىوختشزو

 ةددشم نيتمضب لتعلا سوءاقلا ىف لاق ةصءم لك ىلع أرتجا قحلل نيليالو ةيناحورلا
 #« مز ل8 هحباقم نم دع امدعب ىا 4 كلذ دعب 8 ظيلغلا ىفاملا عينملا لوك الا ماللا

 ءدحلا ى) دحإ هاني ىذلا وه ميزلاف مهتم نسلو بسنلاىف م6قحامو 0 قصلم ىعد

 مكلوق لذ كءانبا ؟ءايعدا لعج امو ىلاعت لاق ةقيقحلاىف هبسن نه هلنباب سيلو اننا
 موق ىلا بستنملا كا مهنم سلو موقلاىف دئازلا منزملاو منازلا بغارلا لاق مكهاوفأب
 ىفو قلحلانهو اهنذا نم ناتيلدتملا اهو ةاشلانم نيتعزلاب امبشت مهنهال مم قلعم وهو

 اهقلحيف ةفسم ىلختف عطقت ةزع املا دلج نم ةئهلا و ةمئزلا نم منزلا فانكلا
 العم كرتبف ريعبلا نذا نم عطس ”ىش ةكرحم ةمئزلا سوماقلاىفو هلهأ ريغب ةقلعم ةدايزدنال



 هه ٠٠١ 5ج نورعشم و عسان ءزجلا
 سس سس تسال يسال يسال

 ىنعملاوةلقوةلوهسو نيل ىلع لدي بيك رتلاو « ندرك تنهادم ناهدالار داصملا جاتىفلاق داك رتو

 ذئني> كيونهادب مهف ىا «نونهديف ٍظ ةوعدلا كرو رومالا ضعيف مهحاستو مهنيالتول اوبحأ
 دنسام ىمع توعد ءابا نيدب ارئ' هكار كم ناكرشش» ربه نامرف ( ىشاكلا لاق ك) نعطلا كتب
 فنتك, ع رئاو ترحم ن اسما ام ةلرشار يكت ى عَن ْورْسَو ناشيلاب يك ىرن وت هلدن رادىتسودو
 اذلو وازيح ىف الخاد نوئهدب نوكيف نهدن ىلع فطعلل ءافلاف ٠ دئنزت هتعطون نيدروو

 ببس» وهف ةيدسال ءافلا وا لابقتسالل لعفلاوىنمتلل اباوح نونلا طوقسب نوئهدي بصنس مل
 نونعدي نالا مهف كلاهدا اودو ىنعم ىلع لاحلل ىلفلا نوكي نأ زوجيو نهدن نع
 ءاضتقال ابوصنم لعفلاناكل ءالول هنال ًادتبملا ريدقتو ىنمتلا نع ببستلاف كياهداىف اعمط
 ناف نطابلاىف مهةفاون الك يهاظلاىف مهقفاونال مهضعب لاق كلذ ىنةلازيح ىف امع ببستلا

 ةعئاصم و لاوزلاعيرس اقافن ناكالاو ةفلاخلا اذكو نطابلا ةقفاوم رثا ىهاظلا ةقفاوم

 بعشتل فالتخالاو نولتلا ىف مهقمعتو لئاذرلا ىف مهك .منالف مهاماو ءاصقنالا ةكبشو

 كتنهادم ىف اعمط مهليذر ىلا ةليؤرلا كلت نومضيو نواصي مهنناما قرفتو مما وها
 ةارادملاو ثائيسسلان ٠ ىهف اندلاب نبدلاءس ةنهادملا مهضعب لاق مهايا كتعناصمو مهعم |

 ىف انيالوهو كلذهل ىتشبال نمل ةنسالملا ناهدالا لاشو تالا نم ىهف نيدلااب ايندلا مب ْ

 ىلازغلا مامالا لاق غيملتلاب ترمأاك سانلا ةارادم ترما مالسلاهيلع لاق اك ةارادملاب :سمالا

 تيضعا ناف ءاضعالا ىلع ثعابلا ضرغلاب ةنهادملاو ةارادملانيب قرفلا ءابحاىف هللاهمحر |

 ظل تيضغا:ناو زادم تنأف ءاضغالاب كخا حالصا نم هيف ىرتاملو كنيد ةمالل |

 هنع هللا ىو 1اةردلا وبا لاق, نهادم تنأف كهاح ة.جاحضو كياوهش بالتحاو كس

 الووؤ» هرشفاخم نم عموهو ةارادملاوعم اذهو مهنلتل انسولق ناو ماوقاهوجوىف شبنانا |
 ثنحلانم هنالابم مدعو نيعلاةمرح هله لطابلاو قلاىف فاحلا ريثك # فالح لك عطت
 لخدأ هنوكل ةعاطلانع ةرجازلا فاصوالا رئاس ىلع فصولا اذه ميدقتو هتديقع ءوسا

 اولمجم الو ىلاعت هلوق هلثمو فاحلا داتعا نا ةرجزم هب ىنكو فاشكلاىف لاق رجزلاىف

 فلخلا لصاو رئابكلا نم هناف ىلاعت هللاريغب فاحلا هيف لخدو ىبتنا مكنام ال ةضرع هللا

 «نيهمإ» نيب لك نع ه.ريعمث دهعلا ىا فاحلا اب ضعب نه مهضعب ذخأي ىذلا نيهلا
 ةلقلاىهو ةناهلا نم فلا هترثك ىلع مدقا اذاو هللاةدظع فرعي هال رييدتلاو ىأرلا ريقح |

 ىنعي ناعط بارع « زاه 8 سانئلادنع ريقح هنال باذكلا هب دارب نأ زوو ةراقحلاو

 ىولي هللاهمحر نسحلا لاق ٠ ناشيلااب ىور رد هدنئز هنعطاي مدرم بقعرد 17-7 ببع

 مهم ادهاجمو .مهتاضايرىف قحلا لهاىف نعطيو ب.هبنه ىلا ةراشاهيفو سانلا هيففاو هيقدش |

 ثيدح ىفو ( اناعلالو اءاعط نمؤملا نوكيال ثيدحلاىفو ) سانلانع مهنانعو ماوزتاو ظ
 كلذ نوكي هسفن ببع ىلا رظني نم ىنعي ( سالابوبع نع هبيع هلغش نمل نوط ) رخآ |
 هتيصعم نع ىصاعلا ىهيال نا ىضتقال كثذو هبهسيعتو هريغ ببع ىلا رظنلانع هلاعتام |

 ملاعلاهناهاف هللادنع هريغر دقل هادو هسفنم اباحعاال ركنملا نع ىهنلاب ىلاعت هللارمأب ءادتقا ْ

 ( ناءاوس )
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 ' قاصلالل ءايلاو ( الوقعم ءداؤفل الو اك ةماظعلا اوكرتإ مل اذا ىتخ ).هلوقفف م لقعلا ىندع ْ

 امهماىف ىا نيرفاكلا قيرشب ما نيمؤملا قيرشا نون امكتم نيّشرفلا ىأب واءاد هب وحم |

 ياطخ-ىف ةلخاد ةمالاو رخؤم أدتم نوتفملاو ىف ىنعم ءابلاف مسالا اذه قدتسب نم دجوب |

 ديلولا ماشهنم لهج ىباب ضيرعت وهو قيباوسلاك مالسلاهلع هب صتخمال ةيعبتلاب رصيتسق
 مالسلاهيلع ٍطاصأ ىارشأالا باذكلانم ادغ نوملع.- ىلاعنهلوةك امارضاو "ةريغلانبا
 نيرادلا ةداعس ىلا ىدؤملا ىلاعت 0 هليتس نع لض نع ملعا وه كبر نا و هموق ما

 قرشال ىذلا قر وه ذهو ةيدب'الا ةواقشلاىلا هيضشام ىلا اهجوتم لالضلا هين ىف ماهو

 ه# نيدهتملاب ملعاوهو © ءرحهيفا ريض عفناو ءرؤيف اعفن رضلا بسحم لب رخلاو عفنلا نيب
 الك ىزحبف حسيجارملا ءالقعلا مهو روذحم لك نه نءيح ا بولطم لك نزئافلأ هليجسس ىلا

 ةباالا ىفو 2 هلا ةدايزل ملعا وهب ةداعاو باوثلاو باقعلا نس هقحع تسال امسح نش رفلا نم

 ىلا لوصولا ل.دس نع كاضلا خل ةزاشاو عيبطملاال ىداعلاوه [ةبقحلا ىف نونلانأب ةاكعإ

 رو ةدحولاو دي> وتلا قيرطولا ىدتهملاو اهاوهش ىلا ليملاو اسدلا ةح بيسإ ىلولاةرضح

 قيفوتال نيلباقلا ىا نيدتهملاب ملعا وهو رابكلا ضعب لاق ةيدب'الا ةيادهلاو ةيلزالا ةيانعلا

 قيفوتلاو ةنابالا هللاوه ىذلا ىداهللف ىلاعت قطاوه قيفوتلاىداهو لسرلا مه ناببلاةدهف

 اذا ديعلانا نظب قئاقحلاب هلملعال نمو ةصاخ ةنابالا الا قول اوه ىذلا ىداهلل سلو

 راؤيمل كلذىف قدصي مل اذاو نيعماسلا سوفن ىف لوبقلا كلذرلا ظءولاو داشرالاىف قدص

 امل لوبقلل َبحا الو هنع غيلبتلاىف قدصا الو هللاىلا برقاال هاف د_سافلا مهولانم اذهو

 مهعمس نميف لوبقلا محاف كلذ عمو ممولق ىلع ةمحر ل ةياغل لسرلانم ىلاعت هللادنع نم ءاح

 ارارف الا ىلاعد مدرب ماق اراهو الل ىوق توعد ىلا غيابتلا ىف قداصلا لوسرلا لاق ل

 نا انماع لسرلانم مزعلا ىلوا رباك ١ نم ةميظعلا ةمهملا هذه انقمحم عم لوبقل اهم مل املف

 ىعادلاةمهرثا نم وهرسل نهءماسلا نه لبق ىذلاناو وعدماىف ةدحاو ةامحرلا اهلام ةمهلا |

 | ىلاعت هللاهيهو م ث.دحح نم لوبقلا لحب ْق دادعتسالاّة وق وه اعاو غابملاوه ىذلا ىداهلا

 ةيلعتال ىذلا ضصاخلا جازملا وهو هلاعتنا اونا دنه للثم الود هل ىذتش جام ند هقلخ ىف

 ه رمس ص دق ٍيدعس خيشلا لاق ن.دتهملاب ماعاوهو ىلاعت هلو وهو هلع مهقاخ ىذلا هللاالا

 لاذع مك ا رو .٠ ونشإ ناح شوكت ملاع 5

 رادبت انيك يدخلو هقنح 3 هدم دوما عادم 511 كلما

 راوبدرب دني تسا هتشونارو 2٠0 شوك ردنا دريك هك دباب درم
 مهعاط مدع نم هيلع تناام ىلع مدق مده ام كدنع نس اذا ىأ 6 نيب ذكملا عطت اللؤ ِِ

 ددشتلاب مالسلاهيلع ءىما كلذ ىف بلصت و كنع وفك نع فكلا ن٠ هيلا كنوعدب اهف

 لام لئاوا ْنح ةروسلا ا ناف راك ددعل اةلق عم كلذب هيلق ىوكو هموق عم

 0 نهدتول اوو 2 نايغط ىغاطلاب ءادتفالاو ناصع ىصاعلل ةعاطالانا ىلع هكدا 3

 ةمالملا نع ةرابع لعج نكل نهدلا نم امهفاقتشاو نيهدتلا لثم لدالاىف ناهدالاوىنمتالول
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 تل 0

 كلت ىلع اهارجا نث ؛ةهومذم هفص لكو فوخ و لخم و هرشاو دسح و صرع نم

 مكر نمل ملسو هيلع هللاىلص لاق مذلامسا اهنع لاز و قالخا مراكم اهلك تدام فراصملا
 هللاركذ نءاورتك٠:لاق و نيتنثاىف الا دسحال لو دعتالو اصرح هللالداز فصلا نود

 كلاذ ريغ و عمكتل أ لاق و فا امهل نت الف اعت لاقو نوفاخ و مهوفاخت الف ىلاعت لاقو

 قالخا فاسفس اهنا دقتعإ نا الا قالخالاض.ب بانتجاب هللا ما اف رابخالو تاي الا نه
 لهج نم مهامو مع نم سانلانف قالخالامراكم مال تعب مالسلاهيلع هلوق ىنعم لهج و

 ريسفن ىف را رسالا ف شك ىف و تدجو هنىتلا ىلاعت هللا قالخاالا ملاعلاىف ىربال لماكلاف
 ةنلاو ةكئالملا عيمج 53 و جارعملاةليل ءاقرو اهل مف ضرعلا حيافم هيلع ضرع ه يا

 كيا ىلاءت لاقف الامشو انيع تفتلا اه ىتط امو ٌرصِنلا غازام ىلاعت هللا لاق اهلا تفتت هناي لق

 دسر وازع تيادس رطاخ ماكو دناد هكرتهم ناردق ةارعا + ارك مظع قاخ ىلعل

 دندون بك اوكوا تاجرد ربارب رد دنتفر هكتوبن ةطقن رازه راهجو تسيبو راذه دص
 بكاوك دشاب بئا هجركأ باتف ا تانج دئتفركوزا تون رون همهدوب بئاؤوا كنا ابو
 هر نيني ديوش ادن وا رون رد هكاوك دوش اد تاتفا. نوح نكي ديريك ىوزا رون

 دئدش مه ناشبا 500 تروص ملاعب مالسلاهيلع دمحم نوج ن كل نظفوا! روت اننا

 ؛'نكوك نهنه دبي مل تعلط اذا: « ٌبكاوك كؤلملاو سمش كنأاك ٠
 0 هونادي لو ٠ قلخىفو قاخىف نيينلاقاف ٠ ةيدربأا ةديصقلا فو

 ماظلا ىف سال اهراونا رهظي ٠ اهكاوك مه لضف سمش هناف ٠
 نسحاو كملظ نمع فعاو كعطق نم لص هلوق هيلا راشأ ام مالسلاهيلع هقالخا نمو

 نءؤاانا ) ثيدحلا ىفو هب راك نا ”ىشِب هتما سما ام مالسلا هيلع هناف كيءلاءاسانم ىلا
 هنأ نع ئضرلا ىناوم نان لع نع ىورو ( راهلامتا# ليالامئاق ةجرد هقلخ نسح كرديلا
 نيسحلا هسا نع نيسان ىلعهسا نعىلع نبا دمع هدا نع دهن رفع هم نع رذعج نا ىس وه

 اسو هلع هللاىبص هللالوسر لاق لاق مج :ء هللاوضر بلاط ىلا نب ىلع هسا نع ىلع نب

 قلخلا ءوس ناف قلخلاءوسو ماياو ةلاحم ال ةنلا ىف قلخلا نسح ناذ قلخلا نسح مكلع
 ناف هتكرداو ةملع هب ترصيو هنرصبا لاش ه نورصسب و رصيتسف 3 ةلاحم ال رانلاىف

 37 ةريصل 0 لاش داك 5 0 باقلا 5 0 ةحراحال لاش رصنلا

 انام لاقو 57 اغلا اف: د لاي اةاوارطنل ةوابارطتقاده# ق وا عاقل 30 و لالا --
 ناشبا رب دوش لزان باذع هكتقو نادب ( ئشاكلا لاق اذلو ) ردب باذعب 0 اذه

 مالشلا لع هللا لوسرل دعو ه.فق حضوالاوهو ءاناكذفاب أ نوعاولا هباوند دكاوو 4 م |

 ةنتش كدا مانلا مكب 5 0 نوتفملا م كَ ل ءادعالان م ماقتنالابو هيلهاو منا

 00 م أدتىلاىف ةديزم ءايلاو هربخ نوئملا ىنعمع نوتفملاو ا مكيف ناوبطاال
 كوقعملاو ةدالخلاىنب دواللك نو:طاوهو نوتفلا تم« ردصم نوتفملاناىل اع نونا مك 41 وا

 ىنمي )

 | م
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 هقالخاماظع ىلع نيعماعسلل هب هبفو هقلخ كلذف نينمؤملاةروس ىف ريشعلا ىلا أرقا ىنعي
 ةاكزلاو ةيندملا قالخالادامع ىخ ىتلا ةالصلاو ةسلقلا قالخالا لصا وه ىذلا ناميالا نم
 احلا( ىلومللا حلا اساس (قو تانا الاقلام رخل ملان:ةيلاملا قالختالا نشأو ىلع قلل
 هللا همحر

 ناءزقلا ةقلخ ناك شوهاوك ندا ناكر معي تعركعي رحب مخ دوب
 تسناكملا هوا: تع, ارد لش, فل, . !!تشنا: رق كلك قلخ دهس

 قئاقطاب فراعلا لاق اك ناءرقلا وه ناك لب ناءرقلا هقلح ناك ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو

 ٠ ىناثلا عيسلاو نآءرقلا انا .٠ ىلاو'الاحورال حورلاورو .
 دحمترضح قلخ زارتك رزب قاخ جبه هكهدومهرف هرسس سدق ىذمرتلا كح نب دمحم
 ماماو تعادك قحاب ىكا اردو و تشاد زاب تسددوخ تشيمزهح هدورن مالسلاهيلع

 ةك هلثك و تشك ف رعتمياط ءزارل ورى دش فيرحتم البزا هكر تفك ءر ننقل يرتب

 هرس سس دق ديلا لاقداك هدو ىلاعت ىادخ رح ىدؤصقم اور ادضقم جيهار تريح نا

 نينوكلاب هدول مظع قل ىلع ناك

 ٠ ىلجا رغصلاهتمه و 26. اهرابكل ىهتنمال محلل منالده  .

 ٠ هقالخا راوناب هرسل هللاىلحندقو اهظعهقلن> نوكيال فكه رسس سدق ىرونلانيسلالاقو
 حبقلت ىفو ادج مهفاف اهظع ميظعلا قاخ ناكف ميظعلا رهظم هنال اهظع هقلخ ناك ريقفلا لو

 ثوعبمهنال ملكلاعماوج مالسلاهيلع ىتوا رهطالاءريس سدق ربكالاخّبشلاةرضحخل ناهذالا
 وهو مظع قلخ ىلعا كنا و ىلاعت هللا لاق كلذل و مالسلاهيلع لاق م قالخالامراكم ميمتتل

 قلخم هيقل نماقلخ نيتس و ةئامثالث هللا لس و هيلع هللاىلص لاق ميقتسملا طا رص هنوك نيع

 كيف اهلك لاق ههالوسراي اهنم ىف له هنع هللاوضر ركبوبا لاق ةنلالخد د.حوتلاعم اهنم

 قحلا عم هتلماعمىف ءرملا قالخا نسحا ناك كلذلو ىهتنا ءاخ.لا هللاىلا اهبحأ و ركب ابااي
 ديحوتلاعم لاق امناو ءاخسلاو وفعلا قلخلا عم هتلماعمىف هقالخا نسحا و ىضرلاو ميلستلا
 ناميالا ناكوا ذا قالخا الو ناميالادجوبدق هنا امك نامالاو مالخالام راكم دحوتدق هبال

 عجرت راث ١ مراكملل و اذك كرئاو اذك لمفا نمؤملل ل مل قالخالامراكم هتاذب ىلععي

 ىريذا هدارا نم رابكلاضعب لاق بلاط ىلا قح ىفدرو ام ناك راد ىا ىف اهبحاص ىلع
 رظنلانيب قرفال هناف نآ ءرقلاىلا رظنيلف هتمانم هكرديمل نمت ٍلسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 قاض نرد اها لاَ ةيدهح ةرويصءاشتا نإ ءرقلاو اكتفووف!كادوار ىللا يطالب دز
 قحلا هفص هيلع تعلخ مالسلاهيلع اد نئاكف هتفص وهو هللامالك نا ءرقلاو بلطملادبع نب

 هتفسب لمعيلف هللالوسر ىرينا هدارأ نم مهضعب لاق و هللاعاطا دقف لوسرلاعطب نم
 اهامحا نم و هتتس ةانح ىهومبدعبا هللالوشَو ةاحناف هنف هنسلات تما: ناكمىف اميسال

 قييم مهضعب لاق و لس و هيلع هللا لص لكآلا متالا عومجملا هنال اعيجح سانلا حا امب'اكف

 اهلك اهفراصم نع انل نابا سو هلع هللاىلص هلال ادبا قالخا فاسفس هللالوسر ةئثعإ دعب
 انك كل هكقلا# . !ةةلادكط



 < ٠١52 نو رشعلاو عسان ءزجلا

 | ةريس اهل ةنطاب ةروصو لكشلاىهو كاملا ملاع ىهو سأرلاف وه ىذلا رصبلا اهدهاشب |
 هتئبهل نا امكف قلخلا ىو توكلملا ملا نم ىهو بلقلاىف ىه ىتلا ةريصبلا اهدهاشي

 ةنطابلا: هتريسل .كلذكتف .اهناولأ و اهعاضؤا و :اهلاكشاب راتعاب ايزوض: احيق وا: اًشح ةغاظلا

 مومذملاو دومحلاى لا قلخلا اومسق كلذنمو اهعئابطو اهلئاهث رابتعاب ىونعم حبق وا نسح
 نأب قئاللا هنال طقف دومحلا هبداربو قلطيام اريثكو ىرخا حيبقلاو نسحلا ىلاو ةران
 ةساسفن ةكلم قلخلا ىزارلامامالا لوق هيلعو مظع قلخ ىلاعت هلوق اذه نمو اقلخ ىمسي

 ةلوهتساو, ”ىش |ةليمخجاب لاغفالاب: نانمالا نلتقتوةلل ا: لاسفالاب .نائثالا امن ”تفطتلا ل: للهسي

 هنال اقلخ ىمسو قلخلا ةلوهسلا كلت لصحم اهرابتعاب ىتلا ةلاخاف رخآ ”ىش اهم ناينالا
 ةخسار ةكلم هنوكىف جاتحاناو ناسنالا اهلعىلبج تلا ةقلخلا ةلزنع راص هتايثو هخوسرل
 نسحلان وكف ةلماعملاو ةبحاصملاب لدبتي قلخلا اولاق اذإو ةدهاجمو ةضاير لوطو لاهتعا ىلا
 هليلخ نيد ىلع ءرملا ) ثيدحلا ىف م نيلماعملاو نيبحاصملا لاح ىلع انسسح حيقلاو احيبق

 مهل ناف عدبلاو ءاوهالا لها اولاحن ال ) رخآ ثيدح ىفو ( للاخي نم كدحا رظنيلف

 رارشالاةبحاصمو اهف انغرم ةنسحتسم رابخالاةيحاصم تناك كلذ نمو ( برا رعكة رع

 ىف اباونا حاوزالا ءابطا فنص كلذلو هبابساىف ىهسلاب لدبتب كلذكو اهنع ابهرم ةحبقتسم

 الوصف حابشالاءابطا فلأ اك قاحور ضرم وهامو ةيناحور ةح وهام نابل قالخالا ماع
 فصو ا( ةمظعلاب هفصوو قلخلا درفأ امتاو هجالعو ضرم لك بس نايبل نادبالأ ملعفف
 قالخالا مراكملاعماج هيلع مالسلاهيلع وه ىذلا قلحلا كلذ ناىلع هبنيل مظعلاب ناءرقلا

 بوقعي ربص و ليعمسا دعو قدصو ىبموم صالخاو مهاربا ةلخو خون ركش هيف عمتجأ

 مالسلا مهماع ءاسالارئاس قالخا نم اهريغو ىسعو ناملس عضاوتو دواد راذتعاو بو»او

 قال ريغوهو ديل كلذ نال ىلاعت هللاةفرعم ىدهلا اذهرسيلذا هدتقا ,مهادوف ىبلاعت لاق اك

 عورفلا ىف اهل ةفلاختو مهعئرسشل حسان هتغيرش نال عا رشا .الو_مالسلاهيلع لوسزلاب |
 قلخم اصتخم مهنم لك ناكول مب ركلا قلخلانم هب صتخا امف مهم لكب ءادتقالا هنم دارملاو

 مهيف اقرفتم ناكام عيمج عمجل ىما هنءاكف كلذب سما املف هفالخا رئاس ىلع بلاغ نسح

 قاخ ىلع هنوكب هللاهفصو مرجالف ماللاممملع ءاسالا نه دحال رسيتن مل ةلاع ةجرد هذهف

 نيفراعلا صعب لاق ام مظع
 ا كجاحلا ةعومج]اهللج ومان لن. ةةليطف مانالا ب ىلا (قكالا >ت

 ملو ناسحالاو ناقبالا و نافرعلاو ماعلاب الا ةيرظنلا هتوق ىضقع مالسلاهيلع فصتب ملو

 ردصي ملو بحتسم وا بجاو وا ضرف نم هللا ىضر هيفام.الا ةيلمعلا هنوق ىضتقمي لعشب
 ةشئام لوق هلك اذه عمجمو هنم ىلعا لب كلملا و» ناكف هوركم وا دسفم وا مارح هنم

 مالسلاهلعوا هب تدارا نا ءرقلاهةل+ ناك تلاقف مالسلاهبلع هقلخ نع تلمس امل اهنعهللا ىضر

 21م طرب ابك الاجيال نام السؤرإلا قدا هزل زاك ول اؤإءر للا ىءدغب ادكتم ا ناك |

 ا
|| 

 ( ىنعي)
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 ءابتكالا كاب هاهو لعزل سدق ىربشقلا مامالا لاق ةاوكتشاعو ناكام ديل ل ب اهدرب

 ماعت دقلو مالسلاةيلع ةيفثل عه لاق هسفنل دبعلا ةرصن نه ما ه هديعل قألا ةرصن وبفللا

 لاا لمحت هيلع فيفخ ”ىش ىأب و ءالس اذ امب رظنا مث نولوّش ام كردص قيضي كنا
 حور حرتساف مهنم كيف وسلا عامسب تيدات اذا ىسن, كرو دمحم حبسف لاق ثيح ىذ الا

 ان مالسلاه يلع هنا مث مهنع كلغشي و كحمرب كلذ ناف انلركذلاو هيزنتلا ةذل و انيلع كانت

 ىلع مسقا نونحي هنا لبق املف هنع درلاو هيرصن ىلوت هبر سضأب لثتماو ةحيصنلا ,ذه لبق :
 حداسقلا هلاباع مث هبر هيزنتب مهاع لفتشا امل ههيزتتل اقيقحت لا ملقلاو ن هلوق كلذ ىنأ
 نيلوالاريطاسا هلوق ىلا نيهم فالح لك عطتالو هلوَش ةميهذ لاصخ رشعب نونإلاب هذ

 ةنسل 'الا ىلع ايقاب نا ءرقلاةلمج نم ناك ثيح هسفن نع هدر نم متا هبذو هنع هللادر ناكو
 ءابعال كلمحتو مهتهج نه دي ادشلا ناولأ كناساقم ةلباقم 4 كل ناو  هماّقلاءوب ىلا

 ذوذحربع ءاطع ىلاعت هلوقك همظع عم © نونممريغ 88 اميظع اباوثل ه6 ارج“ال 9© ةلاسرلا

 ةيسرافلابو ددملا عطقتو ددعلا ص قش اهنال ةينمال نوئاالق هنمو عوطقمالو صوقتنه ريغ ىا

 ةبطاق ةهالا رجا لثم ىنلار جا لاو « دياين ءار نادب عاطقنا زكره م اودرب ىدزم
 ىلع هبجوتست باو هنال ةملا ثبسب كيلع ردكم ريغ هانعم نوكي نا زوجنو صوقنمريغ |

 فاشكلاىف م لامجالاىلع روجالا ال لضاوفلا تم اهتاو ءادتبا لضفتن سيلو كامع

 دياب تنم وزا هكىسك ًةطساو ىب ىلاعت قح ىنمي هداهنان بنم نونممريغ ( قشاكلا لاقو )
 اهنوكل ةغواطقم زيغا تادخاشملاو تاقشاكتلا:راؤنأا نانا .ةزاعازقو كبه زكا طع: زك ةلكاذ
 ضيفلاو حتفلا نال ةنونم الو نطاوملاعيمج ىف دوهشلاف قرتي فراعلا لازي الف ةيده رس

 لاقو ضعب ىلع مهضعب دابعلاال ءدابع ىلع نع هللاف هريغ دنع نم ال هللادنع نم ع اما

 هءاسر هللا بحال هتما نم رطكتا اونا نع ةعطقنم ريغ ىه و هتعافش لوبق هرجا مهضعب

 مالسلاهيلع هرجا نأ ىهاظلا ريفلال وش ٠ باذعالو بائعالب اعيمح ممارفغ ىف مالسااهيلع

 لهالا ىف ةفيلخلاو رفلاىف بحاصلا تنا مهللا ءاح اذإو هاوس امع هل ضوع هلال ىلاعت هللا وه

 ىا هلوسرو هللا هنع هللاوضر قيدصلالوق ريشي ماقملا اذه ىلاو نونمتال نام ىلاعتهللاو

 نع ضوع ىللاعت هللاف ركبابأ اب كلهال تيَهأ ام مالسلاهيلع هللاق ام نيح هلوسرو 1

 قلخ ىلعل كناو و ميظعلا هنال مظعاارج“الا وهو هلامو هدلو نعو هسفن نع ىنافلا س

 لاق رشبلا هلمتحم داكيالام منيح نه لمتحن كلذلو قلخلانم دحا واش ا 00

 رئأتالف ىمدقلا ديسأتلاب ديأتمو ميدقلا همالك قالخا و هللا قالخاب اقتاخت» كنوكل موظعب

 دحالاو هللاب الا كريصامو ريصاو لاق أي كسفنسال ربصت هللاب ذا مهاذأب ةاحتالو مهن تفاب

 ةديخلا قالخالا ىلع لمتشم .مالسلاهيلع هنا ىلع تلدف ءالعتسالل ىلع ةلكو هللا نم ربصأ
 لق ىللاعت لاق اذهلو هل ةيعسطلا رومالا ةلزتم تراص ىت> ةيضرملا لاعفالا ىلع رلوتسمو

 | نال قالخا ن٠ مك يطب ايف اناكماعمل /ىا نيفلكتملانم انا امو ارجا هيلع م كلاسأ ال

 ةئه اهل ةرهاظ ةروص ناسلاللو عبطلا هيلا عجري لب اليوط هما ةايلا فاكتملا

 | اة طل ٠
 صمم
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 رس ا و و و



 هقتق :٠١ © نورشعلاو عسانا ءزجلا

 |! وللا ىلع ىوطنت ,باتكا وهور ىث نع: ناثكلا انظر رفاه هف”لوقملا ”تاظيحتلاه«طحللا
 لوكا كر درس وقع عيزاو ةئام ىلع لمتشتو نونلا دادم اضيا الع ىوطنلا ةجا

 ةثالثو ةئام نونئلا مسا هيلا ىهتاىذلا فلالاو واولاو نينوثلا ناف اهشاطي ددع ىلع نونلا

 مالكىف هدم نأ لق قيقد هناف كلذ ملعاف مشع ةعبرالممتم ادحاو افرحءامس» نوكورمشع |
 ةيانكلاباب نه لوألاو ىلكلالقعلاوهماقلاو ةيلكلا سفنلاوه ن ىناشاقلالاقو ىهنا دحا

 وم او وص !نسفنلا ف سقت: ذا: هببشتلا اب نم :قاثلاو :اهفو رح. لواي هملكتلا نما ءافتك .الاب

 ءايشالا روص نم نورط يامو ملقلاب حوللا ف روصلا شقتنت اك ىلقعلاربثأتب تادوج
 ةطسوتملا لوقعلا نم ةشكلا نورطسيام لعافو هيلع عقنام ىلع ةردقملا اهلا -او اماهامو

 ةرضح ىف ناك ا نكل“ ىلاعت هللاوه ةقيقحلاىف تتاكلا ناك ناو ةسدقملا حاورالاو

 ىهلالاريدقتلا روصو دوجولاىداب» نم امهنع ردصي اعو امه مسقا ازاجي اهيلا ةماعلا!

 ريثأتلا ةيبرمم لواىف دوجولا لك ىلع نيلمتشم امموكو امهفرشل هريغ نزخمو هما ًادبهو |

 مسقلا باوج #/نونجمب كير ةمعنب تنام ف هلوق وهو هيلع مسقملل امهتبسانلو رثأتلاو
 ىلا ىنعم اف لماعلاو نونحي وهو ام ربخ ىف ريمضلاانه لاحوه رمضمي ةقلعت» ءابلاو

 ليح وا نا ناصا وا نجلا هءاصأ ىا نالف نجو لقعلاو سفنلا نيب لئاح نونجلاو

 اسيتلم هنم بر تنأو دمحاي نونطلاك نع ىنتنا لبق هناك كلذ هلقع نحف هلقعو هسفن نيب

 مالسلاهيلع هنوني اوناك اع مالسلاهيلع ههمزتت دارملاو ةماعلا ة-ايرلاو ةوبنلا ىهىتلا هللاةمعنم

 ةفاصح نه تاياغلاةياغىف مالسلاهيلع هنأب مهمزج عع ةرباكمو ةوادعو ادسح نونا نم هيلا

 ا مكحلاو هبلعموكحلا نيب هب ضرتعامسق كير ةمعنب هلوق نايح ونا لاق ىأرلا ةنازرو لقعلا
 ىلا بهذو مالسلاهيلع هنع ميمذلا فدسولا ءافتنا ىف ةغاابملاو ديدشتلاو ديك أتلا ليبس ىلع
 ةحيدخ نع باغ مالسااهيلع هنا ىور هناليوأت ىف نيدلا مت خسبشلا ةرضح اضيا مسقلا

 كلام هل تلاقف رابغ الب ريغتم ههجوو علط دق وه اذاف ءدحت ملف ءا رح ىلا امنع هللاوضر

 ناهرقلا نم لزنام لوا وهف كير مسا ًارقا هللاق هناو مالسلاهيلع ليث اريج لوزن ركذف
 اذكه لاقو نيتمكر هعم تنلصو ىلص مث تاضوناو أضوتف ضرالارارق ىلا ىب لزت مث لاق
 نا وهو لفون نب ةقروىلا .ةجيدخ تيهذف ةهعدخلا كلذ مالسلاهيلع ركذف دما ةالصلا
 هتللبرافدمعملا | قلتتالا لاقف هتلأثف ةيناوضلالف_لغدو (نسيزقا قي تفلاع.انق ناكوااهمع
 كتوعد ىلا تيقن نبل هللاو لاقف ال لاقف دحا وعدت نا ليثا ربج كرما له لاقف ءانأف

 ةنساأىف ةعقاولا كلت تعقوو مالسلاهيلع لوسرلاءاعد لبق تام مث ازيننع ارصن كنرصن'ال
 لوانم تايا سمح وهو نودتحع سيل هنا ىلع ىلاعت للا مسقأَف نون هنا اولاقف شيرق رافك

 ةياالا هذهو كير مما حبس هلوق لزنام لوا امهنع هللاوضر سابع نبا لاق ةروسلا هذه
 نوكشامو.لزالان م: ناكاامحا زود كنار, ةمغتن .تنا'امأ ةيمجالا.تاليوأتلا فو ةيناثلا ىح
 ناك امي ملاءتنالب سنالا نم هراتتسال الا انج نا ىمسامو يلق لك نالراس الامل

 تدجوف فتك ىلع هفك عضوف مالسلاهيلع هلوق هملع ةطاحا ىلع لدب و نوكيس امي ريبخ
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 ملق باما هجن آب دومرف داي دنكوس ركيدو ةيسرافلاب ىنعملاو هركذب هيلع لولدملا ماقلا

 ٠١١ ن ةروس هه '

 | لقت هللا هجر ميه نبا زا نايمرد مالكو باتك زا دنسيونىم ناينينمزو ناينامسآ زا
 ىلاعت قح دنسيون ىءدنبرب هظفح هحنا نورطسي امو نابز ملقو تسنهد نون هكدومرف
 امو تافصلا ملق ملقلاو تاذلا نون نونلا نيفراعلا ضعب لاق ٠ ةدوالرنا تكد رباك

 افرح افرح ةدارالاو ةردقلا حول ىلع امنوشكي .ةيهلالا نوؤشلاو لاعفالاىه نورطدي

 دوجولا باك لصأ وهو هتاود ىا ىناذلا عما نوننا ىلا ةراشا هيف ريقفلا لوق. .
 ىلا تلق تئش ناو ملاعلا شوقن داوم دادم عمتجم هنوكل نونلاب ىمس باتكلاءاوه ىذلا
 ىلع هتطخىف لوس هنع هللاوضر ىلع مامالا ناك دقو ةيدحالا ةيبرص ىه ىباا ةظقنلا نون

 ْ اناو ظوفحملا حوللا انأو ماقلا انأ هيف متطرف ىذلا هللامسب ءاب ةطقن انا داهشالا سوؤر

 ةدحولا ىلجت هنع عفتراو ا اذاف نوضرالاو عبسلا تاومسلا اناو ىسركلا انأو شرعلا
 ىفو ةيهلالا ماكحالا تحن هراهقتاو هفهضو هتيدوبعب رّشو ارذتعم عرشب ةيطخلا ءانلا

 ةيعجلا ةيتاذلا ةيدحالا ىف جمدنملا ىلامحالا ملعلا ىلا ن ةملكب ريشب ةيمحنلا تالبوأتلا

 ىليصفتلاو ن ىلا ىحورلا ىللامحالا انيسناعاو ةيئاهمالا ةدح ولا ىف ىلصفتلا ماعلا ىلا: ملقلابو

 تاملكلاو ةدرحملا فورحلا عيمج ىلع اهطبىف امي ةلمتشم ةاودلا هذه نال ملقلا ىلا ىبقلا

 رطس واقل انف ةلمحملا ةاونلا ىف ةلدفلا ةرجشلاجامدناو ةرجشلا ىلع ةاونلا لامشا ةيكرملا
 ملعاف دوصقملا تمهف اذاف لامحالاب ةاودلا ريمضىف وهام لك لصفتلاب بلقلا حول ىلع

 ةيدحاولاىف تباثلا ىلصفتلا هملعبو ةيدحالاىف نئاكلا ىلامحالا هماعب .مسقا ىلاعت هللانا

 هتاذنيعوه ثيح نم ملعلاذا ةيعملا هثامما ةيدحاونو ةقلطملا هتاذ ةيدحأب مسقأ قرقحتلابو

 ةيولعلا ةدرحملا ةيهلالا فورحلانم مدقلا هتاود نم ميركلا هملق رطسام لك, اذا مسقاو

 اناتككاورخ نايل"ى.زاكلا) نضحبأ لاق: كابتن: ةيلقشسلا:ةلكولللا«ةضابرلا "تاملكلاو
 ةتناثلا' ناتعالاو تايلاعلا'هفوّرح ةينفلا”نوؤدلا نا: ةروشو:هناياو'"ةنالكو َلظلا .ةوخأؤلا
 ةنيعلا ةيسحلا روصلاو تايلاعتملا هناا ةلاثماو ةيحاورالا قئاقحلاو تافاثلا هتالك ةيملعلا
 ةيدحالا ةيتاذلا ءامسالا ةدرحملا هفورحف قيقْلا دوجولا باتك اماو تال.ءاكلا هروس

 ةيزان الا ءاممالا ءروضو ةيدخاولا هتيلاعفالا ءامسالا هناي ةيدحاولاةنتافصلا: ءامسالا'ةتاكو

 نونلاو ليصفتلاملع ملقلا رابكلا ضعب لاق اذكهو ىبننا نيبه باتك اهنم لكو ةيرهظملا

 لبصفتلا ل بقتالو ةأوداا دادمىف ةلمح ماقلا ليصفت صاظم ىعىقلا فورحلاكلتو لابجالا ملع

 ةياغىلا الاب ملعلالصفتو نك 000 اضفت ماقلا ىلا اهنم دادملا لقتنا اناا جلا هام

 ةلوقعمة رأ | د قلتو ةسوسح ةر دف صن قرلا ىف نزلا ناف نوتلابهنءربعملا لامح الا م اع اماو

 كلذلودوجولادادم فرظ ىلا ةيناذلاةرثادلاممتتلا دام هنوكب طسولاق اهتطقن رعشت

 فتلاو قلخلا ملاع دادم فرظ سوسحملا ف هللا ناف هدرطك هسكع ةيرودلا فورا نم ناك

 روودت نيب ماق هلرلأ هلللعل وهو امهننب لصافلا طخلاو ىمالا ملط داده فرظ لوقعملا

 باتكلا ةطيح نم'ةقرفتملا ب كتلك ةيهلالا فحصلا ىوتسم وهو عماج خزرب نينونلا
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 فيرسشت ود ار وا نيملاعلابر ديلانثو تشادرب راب نوج ىهام دينجم هكدراين تماَش

 هكتسنا فيريشت ركيد تشك ناهج دنوادخ مسق لح درك داي مسقو دب كنا ىيداد
 هكدشنادب نايلاعان دئتكت ارواو دنتك عذ دراكب ارتا روناجهمه تشادربوا قلحزا درلك
 نمؤمُهدنب ديثك نيمز رابههام ركا درةاوج ىا دتنكت عياضوا نر دشك راب كره

 تبوقعرد راك زا تشادرب نيمز راب هكىعام نانالا اهلمحو هكديشك ىلوم تناما داب |

 دويكا نعا تعبطق دراك زا تشادرب تناما راب نموه 50 هكابحع هح تفكت» نعل

 دارملاو قاثلاب ىلع فاطعللو لوالاريدقتلا ىلع مسقللو واولاو هببتكي اموه © ملقلاو
 رجا هللاق مث نيفصنب قشناف هيلا رظنو ملقلا هللاقلخام لوا ناربخلاىف ءاج ام حوللا مق |

 قازرالاو لامعالاو لاح آلا نم كلذب ظوفحلا حوللا ىلع ىرجف ةمايقلامو.ىلا نئاك وهام |

 ىلا قطنس الو قطن ما اف ملقلا الخ نم رقم ندع نة قيل تحب ىلا ةقلاوخب

 نونلا قتلخ ملقلا قلخ امدعبو ضرالاو ءامسلا نيب مك © هلوطروت نم ماق وهو ةمايقلا موب

 نونلا برطضاو تاومسلاهنم قتفف ءاملا راع عش راق املع ضرالا احدف ةكمسلا 1

 تفرع دقو ةمايقلاءوب ىلا ضرالا ىلع رخفتل لالا ناو لامجلاب تتينأف ضرالا تداف

 هك ىزيج لوا طيسولاىف ىدحاولا ةياور ىفو ةككدلا ىفعع نونلا نيبو ملقلا نيب ةسانملا

 تاود نازا ماقو تسنا ود نا وديرف اين ارو. سي دوب ملق ديرف اب ىلاعت ىادخ

 هك ىلعاملَه تاودب دومرف مق ىلاعت ىادخ ريدقت نيربودشابو تسهو دوب هجنأ تشون

 توحلاو ةاودلاو ةدايزلا فورح نه نونا سوماقلاىفو ٠ ىنشاكلا ريسفىف اك تسرون زا

 ملقلا سنج وا نيبتاكلا ماركلا ملق ملقلاب دارملانا امهنع هللاوضر سابع نا نعو ىهننا

 امتا نابملاو قطنلاب مهافتلا ناف امهد اوف مظعو امهمفانم ةرركل ملقلاو ةاودلاب هللامسقا

 لها نمو دحاو رصع لها نم دعلو باغ نم ىلا ةيسنلاب اماو نوفا نوكي

 نمو نأنب ناسو ناسل ناب ناننا ,نايبلامهضعب لاق اي ةياتكلاب نوكي اماف ىن الا نامزلا

 نكي ولو ماوعالا هسردت ناسالا ناو مايالا ىلع قاب مالقالا ةيثتام نا نانبلا ناب لضف

 يس قغوو هميظعتل ابجوم الضف فكل هلابتك ريرحتل لآ هنوك ىوس ةيزم ملقلل
 ماوق ءامكحلا ضعب نعو مال آلا تئروا الاو مادقالا اهأطتال ثيح عضوتف هتبارب مظعت
 | الو ند ماق اما ملقلا الول ملقلات و فيسلاو فيسلاو ملقلا نششب اسدلاو ندلا روا

 مهضعب لاق شع حلص

 ٠ تعضخ ىذلا فيسلاماقلا مدخمنا ٠ متالاهفوخ تنادوباقرلا هل ٠

 ٠ تيريذم مالقالل ةاىضق اذك ٠ مدختفهرأذماهلفويسلانا ٠
 ٠ مركلاودجملا باخياممءودعو ٠ مهفيسب اموب لاطبالا مسقا اذا ٠ مهضعب لاقو

 ٠ ملقلاب مقا هللا نا ىهدإ ١ ىدم ه ةعفرو ارخف باتكلا ملق كوي

 | رجشلانمو ةياتكلا نم فصلا رطسلاو فوذح دئاعلاو ا ام
 | باحال ا طسا رطس هتك ىا اذكر نافل لعسرو فوفولا موقلا نمو .يوذرملا ظ
 كسل 0 بما

 (ملقلا )
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 ايثول ىناعملانيع ىفو ةيناتحتلا ةاسنثملا ءايلاب توم وا اثويل همسا ىلفسلا ضرالات ل رحم

 هنع هللاوخر ىلع لاق م توهروا

 انوه ربلا قلخ ىر هللاو ٠ انوكس مكلك مارا ىلاف
 هللا ثعبفي ل فو: برطضت ىلا ةنفسلا .افيكتناك اهكتب ؛تناك ضازالائلخاامل: ىلاعت للان (َفو)

 | جرخامث نيفتكلا نيبام بحاصك وهو هلداكىلع اهعضوف ضرالات حن لخد ىتح طبهف انام

 | ترقتساف اهطيضن عيسلا نيضرالا ىلع ضف مث برغملاب ىرخالاو قرمثملاب امهادحا هيدي

 فللا نوعبراو نرق فلأ .نومبرا: هل ةنلانمااروث هللاطهأف رازق كلملا ىئذقل نكي لف

 ءارضخ ةتوقاي هللاثعبف همانس ىلع ءامدق رقتسا ملف هماس ىلع كلملا ىىدق رارق لعجف ةئاق

 كالملا امدق اهلع ترقتساف روثلام انسىلع اهعضوف ماه فلا نك ةريسم اهظاغ ةنطا نه

 ن٠ نيش ىف كا شرعلاّت ل ىلا ةكبشم ضرالا راطقا ن» ةجراخ روثلا نورقو

 | اذا و رحبلادم سفن اذاف نيسفن: مويلا ىف 'سفنت, وهف رحبلات حم ءارضخلا ةتوقايلا كلت

 :لمرلا نم اتاكد قلخف رارق ةئاوقل نكيملو دم دض وهو رحبلارزج نفنلا در

 هللا قلخف رقتسم ماكمكلل نكيملمن روثلامث اوق هيلعرقتساف نيضراعبسو تاومس عبس ظافك
 طسو ىف نوكي ىذلا حانجلاربولاو توما هداف ماكمكلا عضوف وهرب هل لاش انوح

 هللا هنعل سداب | ىهمأ اورارمم ضرالاوتاومسلا ل :5 ةردقلا نم ةالسب مومزم كالذو هرهظ

 ”ىشب مهف كرهظ نع ايندلا ليزتالماف كنم مظعا اقلخ.هللاقلخام هل لاقف توحلا«كلذ ىلا
 ىلا تلصوفهرخنم تلحاذو ةباد هللا ثعل ةياورىفو هتاغشف هفاىؤ ةه هياعهللا طاسف كلذ نه

 | رظنيل هنا ءدس ىسفن ىذلا هللاوف بعك لاق تج ردف اهل نذاف اهنم ىلاءتهللا ىلا توحلاجعف هغامد
 ليج ةتوقايلا كلتنم هللاتبتاو لبق تناك م تداع كلذنم ”ىشب مهنا هيلارظنتل اهناوءاهلا

 تب اك قهاوشلا لالا فاق لبجنه تدناو نائساو هجوو سأرهلو ةدصز نم وهو فاق
 ضرالا هايم نه :ىصتسام ناعاتن روثلاو تو*+لانا بهو محزو رحشلا قوسع نم رحشلا

 محزو ةمايقلا تماق هامملانم امهفاو>اتئالتءا اذاف ةدايز راحيلاىف رثؤيال كلذلف راحللاىف

 كفزرلا ن»..ءاكمك ىلع, روتلا او زوثلا مانشن ىلع“ ةرختضلا ىلع .ءاملاو.ءاملا قلع, :ضرالا نا»ةأوق
 ةملظ نه باجح ىلع مم رلا ميقعلا عيرلا ىلع توملاو توحلا رهظ ىلع ماكمكلاو اديلتم

 كلاالا دحا كلذ ءاروام ملعي الو ىزتلاىلا قئالخلا ملع ىهنا دقو ىرثلا ىلع ةملظلاو

 ءرملاديزب امم رانخالا ءذهو ىزرثلاتحنامو امهناءامو ضرالاىفامو تاوملاىفام هلىذلا

 مذاصلا ىلع اهقلخ اذ تح ناناتفتلخ ةيئادطجق انو هبر ةردقل اهظعتو هنبد »ىف ةريصل

 ْ هببشتو لع اهلكف صاصقلا قو باتكلا لها عارتخا نم نكمت ناو زيزعب ربدقلا |

 | دنتفك نارسفم ضعب ( رارسالا فك ىف لاقو ) ٍبئاجعلا ةديرخىف اذك ركنم سيل
 | لشمرب ديدرك محرد مح نيهز راب ”ىئارك زا هام نيمز ُةقبط تفه ريز بارب تسنهام |

 | نليك,زارهككسازشلم كود ربا تناقو ع دزاوادبا قرشم زارسو هدرىورف باب مكشدش نون

 انو درك شومارف زيمز ”ىراب نارك هكديسرتب نانج دز ىورب كلاب ليربج دلانس ىراب
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 نامل وو نات ارنا د ةةكمو عرار كش

 ذك نا نحلل لكمال ونا لوسلا قسم م قع را 3 ةوولت لهن اق لآ
 امكفالاو هب مسقملا نأ مظع ناب, نه هيفامعم قلخلا ةداع هيلع ام ىلع مكحلا تايثا ىف
 فرح نولا و هبامسقم 3و 3 هريغل حصيال اذكف ىلاعلا هناشب مسقلا قيال ىلاعت هنا

 هللاباتك نع افرح أرق نه مالسلاهيلع لاق دقو ظفلتلاف فرحا ةئالثو ةباتكلاىف دحاو

 ميههو فرح مالو فرح فلا لب فرح ملا لوقا ال اهلاثما رمشعب ةنسلاو ا هن هلق ىلاعت

 هلال ةنسح نيثالث ن ظفلب هللاىطعي نأ ىحريف هب ىجبتيام فرحلاب مالسلاهءاع دارأ فرح
 مسقو أرصانلا و روئلامسا حاستفم وه مهضعب لاقو واو امني نينون ىلع ظفلتلاف لمتشم
 هرس سدق لبس لاقو نينمؤمارصن انءلع اق- ناكو ىلاعت هلوشا راثءا نيئمؤملا هللاةرصت

 محورلا ثالثلا رو_كاهذه لئاوا تعمتجا اذا هبا كلذ و ىلاعت هللاءامعا ن٠ مسا نولآ' |

 لئاقلا هذه ىلءل ة.كتلا فاك مالسلاهيلع ىنلا ءامسا نع مسا هنا هيف ليقو نمحرلانوكي نو

 تاق ناف ماللاهيلع همسا رونلا نوكيف ىرون هللاقلخام لوا مالسلاهيلع هلوق ىلا راغأ
 ناوتملازؤ ىاضتلات لق ملا هللا قاخام لوا لاق امك هثامما ند اضبا مقلا نال راركتلامزلبف

 املق ٍلاقلابحاص هلا رايتعابو ارون هتيئاروت رامتعاب مالسلاهيلع ىمسف تاذلا ىف رباغتلاةلزن#

 و» مهضعب لاقو فيس بحاص هنوكل لولسملا هللا فيس هنع هللاىضر ديلو نب دلاخ ىمساك
 ةيلاالاىف ةءركعلاق اذلو مظعلا توحلانونلا (تادرفملاىفو) ةئللا ىف رهنمسسا 0

 مهسلا داق ءامسلا ومحل مهتسأا مر امل دورت نال ةمدي دورمت مهم خاطل ىذلا توحلاب هللا مسقا |

 ةاكذ ريغ نمهسنج لحاو هب مسقا نأ توما كلذ هلام 0 10 و

 حافلا دودك ةمعطالا نم ليحتام اهانعم ىفو دارحلا و كمسلا ناتتمالا لحال هاف

 ءاسفنألاو بابذلامكح اهمكحيف تلكاو تدرفا اذا اماف نكمتريغ امهنءزارتحالاناف نيجلاو

 ناكل نكي مل واو راذقتسالا الا هعرحم ىف بتس الو ةلئاس سفن هل سبلام لكو برقعلاو

 مومعل تئاخلاب قحتلا هلاف هعبط صوصخ ىلا تفتلبال هرذقتسيال صخشدجوناو ءركبال ا

 توحلاىنءم هن ديرأول لاش ءايحالا ىف مك ءرك هبرشو طاخلا عمجول اك هلك ةدركف نا ذمتعلا

 ةبسانملا ريقفلا لوب ٠ ةناكذاب فلاو ةفلخلا 5 نيبام ىف 200 يم انام تناك“

 "فشلك لق ةثللا؛لعا"ءاذغ توا انك نا ىهو قئاقلال ها الا اهك دال ةيف> امه

 ةيقاب ةايح هيفام مولعلانم هب بتكي ملقلا نا اك مهنادبا ىف ةيدبا ةابح هلك ادعب نودجيبف |
 حاورالاو بولقلا اي بيسوه ىذلا ىحولاب' يحن ناك هالاحور ليربج ىمساذلو مهحاورال '

 هركذ ىذلا سايقلاف امهنب ةماتلا ةيانملا تور ىف كشالو معلا و ءام اكيقلاو نهثوكف

 مالسلاهياع سنوف سيتحاىذلا تووألا مسا وه مهضعيلاقو لهاج لطابلا لئاقو لطاب لثاقلا |

 ىف وهو ضرالاهرهظ ىلع ىذلا توم اوه مهضعب لاقو نونلا اذ ىلاعت هلا مادو هئطب ىف

 ( ضرالاتحن رح )



 كلملا ةروس <# ه4 5خ

 هللاوضر سابع نبأ ثيدح لدف توملادعب لءلانوملعتب لهو نولصي لهو مه روبق ىف
 ىطعي لاق هنا هنع هللاوضر ةهركع نع هللادمحر ىطويسلا رخاام اذكو ةءارقلا ىلع امهنع

 ايام تعي. ىأو, هنا, ههادمحو: -زيبج نب, دصس نع جرخاو ربقلاىف أرَ افحصم نمؤملا
 ارق ناهرقلإ نوعمتسيا وناكو هربق نم ةنيل تطقس ني> هربق ىف ىلصي هللادءر ىاانيلا

 1 جس لا د ع ل جا وت و 1 لا 1 حصا 5 ق7 1701201009 حا ا حن ست ل سام ان هت دس ا سم تسل حس

 ىتوملا ةءارق ىف مالكلاىتإ ىلاعت هديب وهو حورااوه ىذلاتوكلملا ضيق توملا تقو

 ظفحيملو تاماذا نمؤاانا ىنغاب لاق هنا هرسس سدق ىرصبلا نسحلا هنع جرخاو هربق نم |
 رك ذو هلها عم ةمايقلامو» هللاهثعس تح هربق ىف ناورطلاةومالمرا نا فتحول

 ىهو مانملاىف اهارف ناتنس اهل تنب هتبون' لبق هلثتام رانيد نب كلام نا هللادحر ىفانلا

 مناو ةينب اي لاقو ىف هللارك ذل ممولق عشخم نا اونما نيذلل نأي ملا تبأ ايدل لوقت
 مامالا لقنو هتبوت ببس كلذ ناكف مكنم هب فرعا نحت تبااي تلاقف ناءرقلا نوفرعت
 هللاقلخم نم خزربلا لها نم لاق هنا هللا لها ضع نع هازال ل ذك لنا رفا

 كلذ باون' هدبعا هللابتكيو ايندلاف مهلامعا بلاغي مهروبقف لمعي نء مهتمه نه ىلاعت
 هنروص ىلع اصخش هربقىف اودجو مهناف هللاهحر ىئانيلاتباثل عقواك حزربلا بدنا علاقات

 خزاربلالها رودىف ةليخالاتالاثملا كاذكو هتمه نم قولخم وهامناو وه هنا اونظف ىلصي
 ةمه نم ىللاعت هللا هقلخ كلماما وهف مهدحا لاثم ىؤر اذاف ةظقيلاو مونلاىف ايندلالهال

 سانلا من ا وح نم ىلاعت هللا ءاشام ذيفنتل ةروص ىلع ىلاعت هللا هماقا لاثم امإو ىلولا كلذ
 اهناف مالسأامهلع ءايبنالاحاوزا: اماو ادبا هنم جورخ اهلام خزربلا ف ايلوالاحاور ًافاهربغو

 نيققحلاضعب نع القن هللا همحر ىطويسلا لاقو ٠ ىهتنا ةرخ الاو ايندلادوجو ىلع ةفرسشم
 ءامملاىف ءارو هريقىف ىلصي امئاق ماللاهبلعىموم جارعملاةلل ىأر مالسلاهيلع هللالوسر نا

 درب و هرب ىف ىلصي ثيحب ندلاب لاصتا اهل و ندبلا لاثم ىف كانه تناك حورلاف ةسداسلا

 نأشريغ حاورالا نأ_ث ناف نيرمالانيب ىف اننالو ىلع 'الا قيفرلاىف وهو هيلع ملسملا ىلع
 نه ىلع درب ىدمحلاورلاك ضرالا ىف اهعاعشو ءامسلاىف سمشلاب مهضعب لثم دقو نادبالا

 درواك هريق نع كفنبال وهو نيبلع ىلعأ ىف هحور نأب عطقاامم امث آد هربق دنع هيلع ىلصي
 حاوراعم ملاوعلا فاوطىف رايخلا هل ماللاهيلع لوسرلاو ىلاعت هللاهمحر ىبلازغلامامالا لاق هنع

 نفل وبس | سق) ىونقلا نيذلارذعالاقاإ ءابل والام زيتك ب[ رابقإ مهنع هللاوضر ةباحصلا

 ءاش ىتم مه عمتجا .نيضاملا ءايلوالاو ءاببنالا نم لمكلا حاووالانيبو هنيب ةبسانملا تتبث

 ىهنا امانمو ةظَس ايئادجو اهجون' هجوتو

 خفلأو ةئامون ةرصع تس ةنسزاويش كم كك رانملا نامت ةرنش ىف نملاثت هدفت (كقلل ةو دي كت
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 ه# +٠ 55 نورعملاو مسانءزجلا
 تعز نبا توالت زا دعب 5 ما رو ورورر وو عملا ةلئسالا ىف اك دوقفم نعاو هوجوم

 هك دنش قيدنز هكتسا روك ىل» هللا همحر ىدهاز ريسفت رد نيملاعلابر هللا كتفك دياب
 هبىنأي هكداد باوج واو نيعم ءاع مكينأي 1 نيقلت اردوخ, هرك اش ىملعم

 دش انيبان هنابش ىهتنا لالا اهبرقنت ةديدحلاربتك لوعملا سوماقلاىف لاق نيعملاو لوعملا
 مشح ةمشج بآ هككنبا هكداد زاوا هصخش ىرب الو هتوص عمسي ن» وهو ىتاه

 ةمرح كرتو هنانيبو هللاىلع ةءا رحلا نم هللايذومن دنرآ زاب نيعمو لوعمب انوكب دش رئاغوت
 ىونثملاىفو لمعلا سنج. نم ءازحلا نال هنيع ءام ,باهذب :بقوع امناو هنالاو ن'ءرقلا

 نآَمَر نأ دك << ىوسزا ت تي ل و ناهتنم ”قطنم م.يععا

 د رك 1 2207 تهقت 2 كي 0 راول تل دنقل نوح

 رول يدان ضب 1( ربت ”ىزبتو لب محْزب ان

 درك روك شمشج وده هابط دز ٠ درم ريش كي وا ديدو تفخم بش

 قداص رار ارب ىرون ربتاب ٠ قشىا مشج ةهشحنيز ناهتفك

 ديدبان شمشج ودزا ضئاف رون 22٠ ديدروك شمشجودو تسجربزور

 همايقلا مون .هتجرخأف- لجرل َتعْفت تب ١ نوب الثالا ىهام هقاناتك نم هوس تدخلا قال

 ثالثو ةئاماالثو ةيآ نونالث ىه ريستلا ىف لاق كراش ةروس ىهو ةنلاهتلخداو رانلا نم

 كرام نا تددو رخ ١ ثيدح ىفو افرح نورشعو دحاو ةئاكالثو فلاو ةلك نونالثو

 ليزتت ملاو كلا ةروس ارقي ىتح مانيال مالسلاهيلع ناكو نءؤم لك بلقف كلملاهديب ىذلا
 دجو هلو ةكنالملا ةدنجا ىلع ةمايقلاءوب ”ىحب اهأرق نمهنع هللاوضر ىلع لاقو ةدحسلا

 ةباحصلا ضعي برض امهنع هللاىضر سابع نا نعو مالسلاهيلع فسوب هجوك نسحلاىف
 مالسلاهيلع ىنلا ىنأف كلملاةروس أر ناسنا هيف اذاف ربق هنأ رعشيال وهو ربق ىلع هءاخ
 كلملاةروس أرَ ناسنا اذاف ربق هنا ملعاال اباو ربق ىلع ىناخ تبرض هللالوسر اي لاقف

 وناكو ربقلا باذع نم هيك ةيحنملا ىه ىلاءت هللا باذع نم ىا ةمئاملاىه مالسلاهلع لاقف

 لمحتالاىفو ةمئاملاةاروتلا ىف ىمست تناكو ةيجنملا مالسلا هلع هللالوسر دهع ىلع اهنومسي
 مكل نبل لاقيف ,هنسار لبق نم مرق ىف لجرلا,ىلؤي هنع هقاىشر دوعسم نا, لاو .ةقاوأا

 يلع مكل سيل لاقيف هليجر لبق نم ىتؤيف كلملاةروس هسأر ىلع أره ناك هنا ليبس هيلع
 هنا ليس هيلع مل سيل لاقيف هفوج لق نم ىتؤيف كلاةروس أرقيف موس ناك هنا ليبس

 دقف موب وا ةليل ىف اهأرق نم هنطبو هفوج ىاهعد وأو اهظفح ىا كلملاةروس ىعو
 راسي ىلي ىذلا ماملاةروس ىه قئاقكللا لها دنع كلملاةروس ريقفلالوَش ٠ باطاو ثكا

 اهلوا ىف ةروسلاءذه رسف سانلاكلم هلوش تراشثالاهيلاو ةداهشلاملاد ىلا رظنيو بطقلا

 نال رضتحلادنع أرقتاذاو للا ىذلاناحسف ىلاعت هلوق وهو اه رخآآ ىف سي رس نا اك
 1 2ُلالاظشُششششسُُشُُسشُسُسسُلل لير ا ___ااااااا 2252 تتتت اا ييلا

 ( توملاتقو )



 كلملاةروس هج هب

 | رتيو كالهلاب نونمؤلاىلعو ماسو هيلع هللاىلص هيلع نوغدب اوناك امل كالهالاب هنع ريستلاو

 «ىم نمو © بيرقنع لوز,لب قسالو مثال دمم سما نا نولوشو نوثملابر هبنوسب
 راوجىف نحنف اندوصقم لصحو انلاجا ريخأتب انحورا 8 ؟دوصقم لصحو نينمؤملا نع

 ةلادالاو ةرصنلاب م- رثوا ةنملا ىلا بلقنتف كله نأ اما نيينسملا ىدحال نوصيرتم هتمحر

 ياانَعلا لا مكتافو ةعفنم ىاو انتومق مكلةحار ىاو نوعنصتام متاف وجرت امك مالسالل

 رداصملا بيذمىف لاق صلو ىجح # ريمي و وا كنا تسبك سب 6# نف وف ىلاعت لاق اك
 # ميأأ باذع نم نيرفاكلا  هذاعأو هذقنا هراجا سو.ءاقلاىفو ٠ نداد راهنيز ةراجالا
 ناميالاب ةاجنلا اما انيقبوا انتمءا وس مكب لزت اذا دجاهنم مكين الىا مالرليالا ديدش موه

 ىفأ ل ءاع ليجستلل مهريمض هضوم نيرفاكلا عضوو اصلا لمعلاو

 ءايدنالا كلهمال ىلاعت 5 ماع نا دعب لا هللاىكلها نا لاق فيك مهضعب لاقو ه.ءائالا
 نأ هللافاخم نينمؤملاو ءاسالا رشاعم نحن ىلق هنأ اك فيوختااىف ةغاام هيف تلق نينمؤملاو

 ةباثملا هذهم او نوفاال 0 نورفاك مثااو هءاذع نم مكعنع نف انيونذي اد

 # لق 8 نيلالخلا يفك انا رفغ انمحر ىنعمو باذعب انبذع انكلها ىنمم نوكيف مارجالا نم

 احاصومو اهلك معنلا ىلوم هتدابع ىلا كوعدا ىذلا ىا. ## نمحرلاوه 8 قلخلا قذشالي

 مترفك ام هبرفكت ملو هيلع معئموا ةمعن اماف هاوسام لك نا انملع امل هدحو # هبانمآ ف

 هيلعو © رعبا د عع درو ثيح رافكلل اضيرعت هب ىلع امدقم انما عوقو ةركك نال

 مكلاوماو مكلاجر ىلع متاكون ثيح مثلا متاعفاك الصا هريغ ىلعالا روما انضوف 6 انلكون
 ىلع لدي امدقم هيلع عوقوف رضلاو مفنلا نم لزعمب ناكام انساك ءادعام نأب انملعل |

 6 نه 8# باذعلا ةنياعم دنع ةتبلا بيرقنع ةكم رافك اي «# نوملعتسف 8 صاصتخالا
 تاليوأتلا ىفو ىهاظ أطخ ىا مكنمو انم 4 نيملالض ىف وه  ةلوصوموا ةيماهفتسا

 | وه ن٠ نوملعتسف هريع ىلع ال انتذكب انلكوت مالا هفطلو مالا هضيف ىلعو ةيمجحالا

 #« لق 8 هلراكتالاب هنع ضيمعا نموا اها ةضافتسالاب هلا هجون نم ىا نيبملالضىف
 | راص ىنمت وهف . ددرك رك ١ « حبسا نا # ىتوريخا ىا « متأرأ » قاخلامرك !١

 / # اروغ 8 ئرضحلا نومم رثيو مزمز رثب نيرثب ن٠ ةكم لها ءام ناكو 4 وام
 ثيحم لقو اهف الزانو ايهاذ ةبياكلاب ضرالاىف ارئاف ىا هب صو ردصم وهو حبصا ريخ

 | ةيسرافلابو ردصملاب فصولا هيلع لدب اك ةلح عونس هلي علل نكم الو ءالدلا هلانثال

 نبع هزردبأ 00 لسحر مدس : هلال

 «نيممءاع ف ذئنيح مكفعض ىلع 4 مكيأي نف 8 ضرالانم طنمملا روغلا تادرفملاىفو

 | اهالك نمم واكل 50 ٠ 6 راح تاااهعأ ئازب دراَت كن ها و ةكراولا وراح

 | لوعفم مسا اذه ىلع وهف ىدبالا هلام ىندب ناقل لبس نوبعلل ىهاظ وأ ىرج ىنءع

 | طيشنتاو لوقملا ديكأتل ل مالا ريركت لعل عببلانم مبسم ءرصابلا قمع نال ن
 | نوها ءاملا نال د هد كاش نيب ن* ءاملاب هتمعنلا ركذ صخ فيك تلق ناف هل لوقملا
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 هي ه5 57ج نورشعلاو عسان ء وليا
 كرر

 نوبطاخي « نيقداص م 9 " نا © نواوش اوناكو ىنعملا نال اماو ل.ةّتسملاىف لوقلا انه 1

 هل ةنمضتملا ت تايبذلا ةوالتو دعولاىف مالسلاهلع هل نيكر اشم اوناك ثرح نيشنم ّوملاو ىتلاهب

 اونيف رشلاو ةعاسلا “حم نم هنوريخت امف نيقداص متنك نا ىا فوذحم طرشلا باوجو

 روهالاربدو ءاشالا ردق ىذلا 7 هللادتع 2 هتقوب 3 معلا اما و قلخلالعااي 7 لق ف هتقو |

 فشاكق حال رهظمو اهنوفرعت ةغلب ىهاظفوخم « نيب رذن انا امناو »© هريغ هيلع علطبال

 راذبالا فئاظو ند سياف هعوقو تقوب ملعلا اماو ةلاحمال دوعوملا عوقو كرذلا عقاولا نع ْ

 ةهج ىلع ءسإ. عجال نلكو اءدابع نعو هدابعىف هماع هللا ؤخا هنع هللا وخر ذاعم نب ىح لاق ٠

 ءافلا هك هوأر اماف فه سا امنا لق ىلاعت هلوق كلذو هلمتياذ ايو هلى بسام ملعيال ءابتشالا |
 مايل دال اهلنا عوامل ةهاكار اجا ةءط مكا بيبررو نيتامح ردت نع ةب رعم ةحيرصف ْ

 لاح © ةفلز هه هققحتلا عقاولا ةلزي» مقاولا ريغلا سعالا لزت 4 املف ةيرصب ةيؤر ىا 0

 ةفلز اذ ىا فاضملا ريدقتاما اهنا هيلا ريشا ميرصللا ةيؤر نم عار نالا وأ لوعفم نم

 هيق مهأدعاام نرق وهرشملا برقو افادزمم ىا لعافلا ىنعع, ردصم هنأ ىلع وابرقو

 اهقهرو ةب اكلا اهتيشغ نأب # اورفك نذلا هوجو دوش تشزو ددرك ادب # تئيس ©
 ١ عضوو ةءاسملاو ةرسملارا هيلع رهظي ىذلاوه هجولانال رك ذلاب هو ولا صخو ةلذلاوَرقلا |

 دوعوملا ةيؤر تءاسمالكلا لصاو هيةءاسملا ليلعتو رفكلاب مهمذل مهريمض عضوه لوصوملا |

 ىشلاءءاسنم ةءايسلاو باذعلا ضعب ىلع ض رعب وا لتقلاىلا دا نم هجوك تناكف مههوجو |
 لوءفملل ى م ندر كم ءوسلا رداصملا جان ىف اي ضيقت ةءاسقاو اوس ةهعءوتسإا ا

 ةقيقْلاىف لعفلاف ةياالا هنمو ةغالا لهاو نيرسفملا ضعب لاق حبق اذا "”ىبسو الثم ءاس |

 ا ءادبالاب مهفارتعا مم نيبوححلا مهضعب لاق !وحبقو اًواس ىنعمي هوجولا باحصسا ىلا دنسم |

 | باذعلانم مهتايو ةب اكلا اهولعتو هنو ركشيامةيؤرمههوجوءوسي مرجالف ةداعالل نوركنم |
 ١ ةساحورلا رانلاب مها ذعل اديدشتو مهلاخ ون هي ليقو هج ففصولا ت لخدي الام ملكا '

 ناسال لوقملا ناس داون وكل لودحملادارب او ةينابزلانولئاقلاو ةينامسحلا رانلابقارحالا لبق

 | ىا 6 نوعدن هبمنك ىذلا © هلوق ءربخو ةفلز قارات ىلا لعاريغا كاع « اذه وه لثقلا

 اذِه الع الانا, ءاطابلا قمم نولعتشا نان ىلع ءاازب باو. ا قات ةنولحستكتو:اايتوإأ ىف ةناوبلطت

 |ىنلاركوت ببسي مك ىا ىوعدلانم وهلبقو ءاعدتسا اذا اذكب اعد لاش لعفلا ةلص

 باذع الو ريشحالو ثعبال نا نوعدت ةمايقلاموب مل باذعلا نينءؤملاو مالا |هيلع

 هءالصىف ةليالا لواىف اهالت هنا داهزلا ضعب نعو ةسبالءال نوكت نا زوحمو ةبدسال ءابلاف

 هللاعم هللالالج نيفراعلا ةلءاعم هذه رحفلا ةالصل ىدون نأ ىلا ىكس وهو اهرركي ىتف

 متاا اربخ ىتوربخا ىا « متأرأ ل قلخلا ريخاي ك6 لق 9 هرهقو هتوربج ةظحالم دنع

 لاقو هنع اربع رايخالل اببس ةيؤرلا تناك امل مهضعب لق ةيؤرلاك وهام ىلع هب قوباولاىف

 ىتاما ىا هي هللاىنكلها نا  ربخا ىنءمىف تيأرأ عاش ةيؤرلابايوق رابخالا ناكامل مهضعب

 ( ريبعتلاو )



 كلملا ةروس «<# 1 ٠١

 ْ ديك أنل ةدا قمامو فوذحل تعن الءلقو ةوروك ذل ناوناالا »3 هلجال تلخ ابق اهلامعتساب ىا |

 ىتاملا ىدعس لاق :مدعلانع ةرابع ةلقلا لبقو نوركشت اليلق انامز وا الياق اركش ىا ةلقلا

 لعفا املق لاش لكلل ناك نا فورعملا اهانعب وا ةرفكلل باطخلا ناك نا ىننلا ىنمم ةلقلا

 نيفراعلا ىضعب لاق هلعفأال ىا اذك
 ٠ ماط فلأ تشعوا ٠ ىبرل ةدجسىف ٠ موب لضفلا ركش ٠ مالا, ضقا ل *
 ٠ نيح فلأ مويلاو ءموبفلأرهشلاو ه رهش فلأ ماعلاو ٠ ماطفاأنيملاو ٠

 ةظعوملا ىلا ءاخسالاو ءامكحلاو ءاملعلا نم ملعتلا ركشلاىف عمسلا فئاظو نه مهضعب لاق

 فئاظو نحو ىوهلاو ةعديلال ها لا وقادرو باوصلاو قلال هال ديلقتلاو ءالقعلاحصنو

 ىلاو نيملسملا كلاسمو نينءؤملا دناعمو نيدلابتكو فحاصلملا ىلا رظنلا هيف راصبالا
 تاعونصملا ىلا نينس لاتافتلاو ةمحرلانيعب نيكاسملاو ءارةفلاو نيحلاصلاو ءاملعلا هوجو

 ريخ هيف امث كلذ ريغ ىلا نيذْلاو قوذلاو قوشلا بابراو نيقيلا باكا رظنو

 انش قدح نشديادةنكنا تلعب !>...*:نئااساو نكشأ رج:زاادمآ ناب

 شوكم ندينش لطابو ناتمب#ب 2٠ شوك تسدنبو نا رق ءاكرذك
 كنمؤدو أك ورم «راذا زا لكي غاؤإا هي اجا كيبوكت ىراب عنص ىبزا مشج ود

 نشب عاببخولاو اوك وديك از عطفا راسخ ايؤك وانا داع و خلعت

 نا ناذانر ىوك ن> سىلطوطوح ٠٠ شافدداز ىدا لقعو تعا قطن

 ىدب مه نخسىبوكت سار رك ٠0 ١ ىدزمد نوج قاخنتفك دبب
 شوكم شفالخرد ىلقو ركا ٠ شوكودادناهدومثجةكنا ارت

 جسيم ىرأ ربرعس نيسيزور هك ٠ 2 كنزا 1
 هنم ءاجرلاو فوخلاو هلاونو هلامحو هلاكو هللالالج ىف ركفلا ةدئفالا فئاظو نهو

 لئاسملاف رظنلاو هلادعال ضغبلاو هئايلواو هئايبنال ةيحملاو هئاقل ىلا قايتشالاو هل ةحلاو

 ةدئاف هيف امم كلذ وحنو لايعلا متاوح ىف مامهالاو لئالدلاو

 لاك عيمح دوش لصاح هكات ٠ لامح رونب تلد نك ىلقيد
 هريغال اف كرتكو مكقلح ىا #« ضرالاف < أرذ ىذلاوه » قلحلا 51 اي 6 لق ©

 هتقواءرثك( (تلاو لح« نلمكا االذأ ساومافلا ف3 ناثفاامةنعل) اعلا كوئاواجوذلا نق

 # نورشحم © الالقتسا وا اكارتشا ريغ ىلاال ىلاعت 6 هيلاو  نيلقثلا لسنل ةثلثم ةيرذلا

 ةدحاو ةعفد خزربلا ىلا أبشف أيش ءازطاو باسحلل نوثعبتو نوعمجم ىا اينامسجارشح

 لئالدلا عيجج نا نيبف نورشحت هيلاو هلو ةياآلا مت كلذ ىلع روما اوساف ثعبلاموب

 مهرايكتسساو ,مهدانع طرف نم « نولوشو 8 بولطملاذه تايثال ناك امنا ةروك ذملا

 م بوعوملا ريشا ىا « دعولا اذهىتم  هلوق ىف اذه هيلع لداكءازهتسالا قيرطبوا

 وحام ليقو رشحلا هيلاراشملاو دوعوملا ىنعمب دعولاف نورشحم هيلاو ىلاءت هلوق هنع 'ىني

 راغيكلا نما دحونيامت اياد طعما نالزاما ليعتسلا ظنا نات اوبس نار افنان لولا هيلا اوت



 م 414 وح نورعمأاو عسان' ء ازا

 نيد هرردنادور انب ٌةديداب ٠ نيش ىور زا كنا نام تسقفرف
 نيمختو نظل دور ىمه هشوك ىه .٠ نكت طذو هتسإ مثحود ا

 ىقعلاىف رانلا ىلا ههجو ىلع هللاءريثحف ايندلاىف هللا ىصاعم ىلع بكا رفاكلاوه ةداتق لاقو

 ىنلل ليقو ةرخ الا ىف ةنللا ىلا هيمدق ىلع هللاءرسشحف ايندلاىف هللارما ىلع ماقتسا نمؤملاو
 نأ ىلع رداق مهءادقا ىلع مهاشما ىذلا نا لاق مهوجو ىلع نوشع فكو مالسلاهيلع
 اريخ مويلا نطبا ام ةمايقلا موب ناسنالل رهظي ىلاعت هللانا ىلا ةراشا هبفو مهوحو ىلع مهيشعي

 ارضقا

 تسيجاو ترشح ريوصت نارب مه #« تسبلاف تدوجو ردناك ىنريس
 باذجالاو ةيسحلا ذالملل ةيحلاو ةيلفسلا ةهجلا ىلا هجوتلاب اسكتنم ىشع نفا ىتاشاقلا لاق

 ةماقتسالاب فوصوملا ديحوتلاطارص ىلع ايصتنم ايوتسم ىئمي نمتا ىدهأ ةيعيطلا رومالاىلا
 قيرط نع ىمعالا ىلوملا نع ضرعملا ايندلل كلاطلا بودححملا لهاهلا) فصونال يتلا ةماتلا |

 لبقملا ايندال كراتلا قةحلا فراعلاو ةلفغلا ةملظ ةطساوب ةلحخلا هجو ىلع بو.كم قملا

 ىذلا ديحوتلاقيرط ىلع نطابلاو ىهاظلاب ايوس شام قحلا قيرطل ريصلا رصنملا ىلوملاىلع

 اما « مكاشنا ىذلا ف هدحو ىلاءت #« وه ل قالا لضفا اي # لق جوعالو تما هففال

 الباق اعيربءاشنا 3 اشناىا اضيا لفاغلان ان الاه يف يدنيو قايسلاو قابسلاهءلعل داك رافكلا

 نسحأف كروص نأب قاخ نسحا ىلع مكقفاخ أدشباو ةينايكلاو ةيهلالا قئاسقحلا عيج عم

 لبامج ومب اولمعتو هللاتايا اوعمستل نذالا مكل ىطعاو م عمسلا مكل لعجو 98 كروس

 لاق: ناسنالا قطن:قطنن اهلكاهتاف اهرَسأَي:تادوجوملا ةنسلأ نم ةسنغلا"تاباطخلا آوعمستل

 لك انم رهمح زربل لق مهحيبست نوهفشال ن نكيلو هدمحب حسسيالا ”ىث نم ناو ىلاعت هللا

 أ دلاثعلام كلذلو ةويللا طرش هنال عمسلا مدقو ءاشحفلل اضرغ هعمس لعج مل نم لاق سانلا

 . ةبسنلاب ىلعا رمصبلا د اوف تناك ناو ماوعلاىلا ة.سنلاب ىوقا عمسلا ل اوف نالو مصا الوسر

 ١ كشالو ةيؤرلا ةيتيم رصبلاو بلقلا باب مطور باطلا ةنص عمسلا نالو صاوخلاا ىلا

 | ىهف ىلجتل اةينرم ىه ةيؤرلا ةمم نال ةيؤرلا ة ةسرم ىلا ةيسنلاب مدقا ناطخلا ةيئيم نا

 ا | اهدعب اماو هصخش ريملو ليفارسا توص ةوبنلا لق عم موايلاغيل هنا ىرتالا صال ةناه

 | قرتف فيكالب ىلاعت هللا ىأَروالب ةزدشلادنع جارعملاةليل مهل مأو ةكئالملا عبج ىأر دقف

 | «عراسبالاو» ىحوملاة يتسم ىه ىتلا ىلحتلاة يتسم ىلا ىجولا ةينرمىه ىتلا باطخلاةس م نه

 | ىلاعت ءهاظم عيمج اورصبتاو ىلاءت هللازوؤشب ةدهاشلا ةنبوكتلا تاي الا ىلا اما وريظنل

 أ تاي الا نمو اهنا نونا اهف امءاو ركقتتل ةدئفالاو» نامنالاةيانو لامكلاةياغىف |

 ؤ ةيبلقلا تادراولا اهم اولمقتلا لب ةعاطلاو نامالاجراعم ىف اوسرتو ةيئيوكتلاو ةيليزتتلا |

 | . عملجاو ارك دم باقل داؤفلا هنمو دقوتلا و قرحتلا دؤقتلا سوماقلاىف لاق ةديغلا تاماهلالاو |

 رارسالا ف شك ىف 6 لصحم اهب فراعملاو مولعلان ال ركذلاب ةثالثلا ءذه صخو ىبنا ةدئفا ظ

 © نوركشتام اليلق ف رصبلاوعمسلا قيرط نم لصحام هيلابصنب ثيح ضوحلاك بلقلا نالو
 ( اهلامعتداب ىا )



 نم نوظوفحب مهنا مهمعز ىف مهام ىا ام ىنعمي ةيفان نا  روسغىف الا نورفاكلا نا»

 لوسرلا نودناعيو ناعالا نع نوعنتع رافكلاناك نيرسفملا ضعب لاق مكقزرب هنا نوعدن

 ىقع.تكيإ نا همؤلبف :دوريمءازتئ قيمز: كفستنفا قيزطلا ىلا .ىدتبمال منال نيمعألا نع ةيانكا

 كلملاةروس هب د؟ 3>

 رورغ ىف الا هللاسأب نم مهظفحم مهتهلا نأ وا طقف ىلاعت هظفحتال مهتهلا ظفحم بنا وثلا
 تافتلالاو ةلمجا ىف هيدتعي 'ىث كلذ ىف مها سيل ناطيشااةهج نه شحاف لالض و مظع
 -عضومىف راهظالاو مهريغل مهحسابق نايبو مهنع ضارعالا مهلاح ءاضتقاب ناذيالل ةبيغلا ىلا
 قزرلا مكيطعي #* مكقزري ىذلا اذه نمتا © هب مهرورغ لدعت و رفكلاب مهمذل راضالا

 ادوجوم قزرلا ناكولو هيدابمو رطملا كاسماي © هقزر 8 سيحو نمحرلا # كسما نإ
 تاومسلا لهازجت عالتبالاةوق هنع هللاكسمأف هف ىف ةلكالا عضوف لوانتلا لهسو اريثك وا

 نم نوك ريدقت ىلع ىنملاو قبسام بارعاك هءاعا و ةمقالاكلت هءوغوسي نأ نع ضرالاو
 ىذلا نيهملاريتخلا اذه هقح ىف لاه ىذلا ما مكفزدإ نتملاةوقلاوذ قازرلا هللاةلوصوم

 نائوالانا مهداقتعا ىناثلاو مهددعو مهلاع مهدامعا اهددا نش ىلع نبدمتعم مالسلاه يلع

 اذه نما هلو لوالا مهلع هللالطبأف تاف الا عيمج مهنع مهنععفدتو تاريخلا عيمج مهعلا لصوت

 ىف اول لب © ا مكقزري ىذلا اذه نما هلوقب ىاثلا مملع درو 3 مكلدنج وه ىذلا

 اورئأت مل زيحعتلا و تيبكنلا زا ليق هن*اك م املا هيعدت_سي ردقم نع نم #« روشو وتع

 دارششىا روفنو نايفطو رايكتساو دانع ىاوتع ىف اودامتو اول لب قدال اونعذبمو كلذب

 ىف ىداقلا جاجللاف هيلع اوماقا ىذلا لطابلاب قملا مهمتداضمل ضارععاو دعاسو قحلانع

 مهلريقحم هيفف رارفلا روفنلاو دحلانع زواجتلاو وتءلاو هنع روجزملا لءفلا ىطامت ىف دانعلا

 ردنا ىثحو نارخ ناشيا ابوك ىنعي ( ةروسق نم ترف ةرفنتسم رمح ) مهنا ىلا ةراشاو

 فلتخم ىاهزاوا اي زادناريت مدرم اي ماد نامسراي دايص زا ايريش زا دنشاب هت رك هك ناكدم

 دونشب قح هكزك ىه رادنبم .٠ دوب رسرد راد ةكار ىيك

 امهلال احيضوت دحوملاو كريشملل برض لثم لا  ىدها ههجو ىلع ابكم 2232 نفا

 امتاضتقال وهامتا ةروص اهملع ةزمهلا مدهو مهلاحءوس ن نم رهظام ىلع كلذ سرتل ءافلاو

 ىثثمي نم لهف ليقل له ةزدهلا ناكم ناكول قح نمكملاب ىمالاف ىنعملاتسحم اما و :ةزادصلا

 هعرصو هبلق هبك و بكلا ىف لخدو بك اذ راص هتقيقحو ههجو ىلع طقاسلا نكملاو ادكف

 دعتمو مزال سوماقلا بحاص دنعو مزال بك | ناف هبكا لاشالو ههجو ىلع هطقسا ىنعي

 لك ىف ههجو ىلع رخيو ةعاس لك ىف رثميوهو ىنشمي ن ىنءملاو ىثثمي لعاف نم لاح ابكمو
 تابسانملاىف لاق همؤي ىذلا دصقملاىلا ادشرو ةياده دا هاوق لالتخاو هش رطىعوتل ةوطخ

 لب ةريصب نع ال لهسلا فداص امير ناكاملو كلذ قحتسيال هنال اًعبرط هنايشمل هناحبس مسي مل

 طبخلانم املاس امْئاقىا 6# ايوسىثمي وه نمما ىدهاوها ىا # نمتا 88 ىدها لاق قافنا نع

 بكملا ليقو فارحتا الو هيف جوعال ءآ زجالا ىوتسم # مبقتسم طارص ىلع # راثملاو

 ا

 ىوسلا ريصبلا فالح ههحو



 هتت ١؟ © نورشعلاو عسات ءزجلا

 لاك ف شك ةن ئذلا فصول نع ةرانع ىلا: هقح ىف حو ئرثلا تحنام .هنع بزءيال ىديو. |
 .ةفصلا هذه فرع نف ةيردقلل افالخ ىلاعت هملع ىلع ةدئاز ةفص رصبلاف تارصبملا توعن |

 ناميالا تارمث ىدحا ةقارملاو ةيسساحملا ىتيقدب سفنلا ةبلاطمو ةبقارملا ماود هبدارملا ناك
 نسحا نكي مل و هلاثما ىلع لبق امم رثك | هياع لبقب دبع هل ناك كولملاضعب نا.( ىكح )
 ءاارحصلاىلا امون كلملا بكرف كلذ نه نورجعتب اوناكف ةميق منعم قكا الو ةروص مهنم
 ضكرف قرطا مث ةدحاو ةرظن جلث ةعطق هيلع ديعب لبج ىلا رظنف هديبعو هباصصا هعمو

 ”ىال ةعامجا ملعت لو كلذ ن» ”ىشب راشأالو هلأ كلملا رظنب نأريغ نم هسرف دبلا كلذ
 كلملانا تفرع مب هل ليقف جلثلا نه ”ىث هعمو داع ىتح ةعاسالا ثيلاف هسرف ارك ني
 هبرقأ اذهل كلملا لاقف اثبع نوكيال ”ىش ىلا كولملا رظن و هيلا رظن هنال لاقف جائلادا را

 ةيمجتلاتاليوأتلاىفو ىلاوحا ةيقارع لوغشموهو مكسفنأب نولوغشم مكتاف مكلع همدقاو |
  ورلا ةحنجالا تاطسابلا ماع ىنأب داسجالال بق ةقواخلا ةيولعلا حاورالا ناريط ىلا ريشب |
 ىلع لمتشملا نمحرلاالا نهكسعام ةينالويهلا .ملاوعلانم ةينامسملا مداوقلا تاضياقلا ةيناح |
 ءايشالا قام فيك رعي ريصب ”ىث لكب هنا ةردقلا ءامم وج ىف اهكسمي هيو ظيفحلا مسالا |
 نحرلانود نم كرصنس مكلدنجوهىذلا اذه نمتأ ف ةبحملا رومالاربدي فيك و ةبيرغلا .

 اهف لماتلا كرت ىلع مهخون نم لاقتنالل ةديقملا لبس ةردقم ةعطقنم ما نا ىلع نم ما هلصل
 تافتلالاو رك ام تبكشتلا ىلا هللاةردق رانا بيجاعت نع ةئينملاريطلا لاوحانه هنودهاشي

 الو هنيبعت نع مهرج راهظاب مهتكتل رظانلانييعت ىلا هجوتم ماهفتسالاو كلذ ىف ديدشتلل |

 هيلاراشملا ريقحتل اذه راثباو هتفص هتلصمم لوصوملاو هربخ اذهو ايف نموا [اهغتسالا
 ىذلا ريقللا اذهنملب ىنعملاو برحلل دعم عمح دنملاو هظفل رابتعالاب دنل ةفص كرصنيو
 باذعلا لوز دنع ؟يزيصنمإ اهريعو مكتهلا نم نوعو :نكاكتعو ىلدنج مكحز 0 وه ا

 ًاريغ ىنعع نودو كرصاد لعاف نم لاح نمرلانود وق نم رلارصن ازواحت» تاف الاو |

 نئاك باذعنم «رصنب وا هردصملاتعت هنا ىلع ىلاعت هرصن نود نه انئاك ارصن ؟رصننو
 لوصوملاو اسنان ًادتبم اذهو أديم ةل ودوم نم نوع دعو كر صني قلعتم هنأ ىلع هللا دنع نه

 ةفوذحم ةسرقلاو ةلصتموا ةعطقنم ماو كرصنس و لوقلاربدَمَس ند ةلس ةلجخاو هربخ هتلص عم ا

 ةلءاشلا ةردقلا و ةلماكلا فاصوالا هذه هل ىذلا هللا ىنعملا نوكي نا ىلع قابسلا ةلالدب

 ىه هللاةحر نا ىلع ةلالدلل نحر لاراثياو هللانود نم كرصنب مكلدنج هلا نوميزت ىذلا
 حراو+لا تح رايعالا نم هب ناعتسإ نم هلاراشي ند ىا ىاشاقلا لاق ريعال هيصع نم ةيجعملا

 مكلدنج وه لاقيف طئاسولا نه ةنوعملاو ريثاتلا هيلا بسنبام لكو ىوقلاو كال الا
| - 

 ا
 ملا نم لسراام كسمعوا ةرهاظلاو ةنطابلا منام كماام لسريف نة رانودنم مرمهت ا

 مكيلع ردقو هب مكياص | ام عنه وا مكل ردش ملو عئمام مكلل نلطحي ولاا ةيرر عمل اورق وشمل
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 كللا ةَرَوَس «©# 2 ١١

 هنع عفادال هلاو ديدشل ناذع ناو ىربخل فلخال هلا نوملعت هيرذنملا متققح نيح ىنعي
 راكتالاو راذنالا ىنمي ناردصم ىنالا ريكذلا اذكو ريذالاف ذئنيح معلا ىمتشال نكلو |
 ناءرقلا ناهربىف لاق اهلبقام رسكب ءافتك ١ تفذأ ةفاضالا ءا ىريكنو ىريذن امهلصاو |
 ءامسلا نم بصاخلاب مث ءامسلا نم مهلا برقا اهناو ضرالا ىلع مهنوكلالوا فسخلاب مهفوخ ظ

 ىلا .لاالا: فوج ىف تمهلأاه ىلع ىلوالا :ةي'الا تراشأ رتقفلا لوقت .ه اينانءاج :كالذلف |

 هللانم ةيوقع رحسلا تقو ةاجاملاو ةالصلا ىلا ضوبنلا مدعو فادحللا تحن رانتسالا نا
 ىرعلا نم ىبو دربلا هانا ادحمم نيفراعأا ضعب ماقامل اذلو ةئدلل توتا لها لع ىلاعت

 كل ةمعن نيلفاغلا ةماناو كتماقا نا ىنعي انبلع ىكتف مهانماو كانقا ىلاعت هللا لبق نم هل لبق |
 تراشاو. ةلفغا ءالب نه نوها ىرعلا ءالب ناف ىرعلا نم عزجمالو امملع ركشاف مهل ةحشو

 لاغتشالاو مايقلا نع دجسمتما عنمي امير هناف ءامسلا نم ديدشلا رطملا لوزن ىلا ةيناثلا ةينآلا
 غارفلا مثتغيو تقولا ميضيال نأ لقاعلا ىلعف ةمحرلا ةروصوف ابضغ نوكيف ةراهطلاو ءوضولاب
 ةكم رافك لبق نم ىا ه6 مهلبق نم نيذلا بذك دقلو  كاياو هللا انظَغبأ لغشلا لبق

 مهنع ضارعالا زاربأل ةسغلا ىلا تافتلاو مهمارضأو داعو حون موك ةفلاسلا مالا رافكن م |
 ةعاظفلاو لوهلا ةياذ ىلع ناك ىا باذعلا لازئاب مملع ىراكنا ىا 4 ريكت ناك ف يكف © |

 اسما هب لعشب نا ءدبع ىلع ىلاعت هللا راكتاو طقف مميذكتال ىمسقلا ديكأتلا دروم اذهو
 هموقلديدهو ماسو هيلع هللاىبص لوسرال ةيلست ةياالا ىفو فرعيال الئاه العفو ابنعص

 اماو ىلاب ىدغتن اهنال ةيرصب ةيؤرلاف ي ريطلا ىلا 0 اورظني لو اولذغا ىا «اورإ ملوا ©

 | نوكلاما ءاوهلاىف حبسي حانج ىذ لكوهو رئاطلا سذنج ىلع قاطيربطلاو ىنب !هتيدعتف ةيبلقلا
 |" كو لوسملا فقدك زانتعاف دشن اانا لج هر داوم !ادلكمل اواو ا كار كك زذماالا وافل

 | ال نوكي نأو اوريل افرظ نوكي نآذو#  مهتوف © رئاط عمج هنا تادرفملا ىفو تافاصب
 سانلاكوتسم طخ ىلع' ىلا لمجم نأ فصلا و ريطلا نم لاح «تافاصو مهقوخ تانئاكى أ ريطلا نه ١

 ىنعملاو اهسفناال ريطلا ةحئجأ وه امنا نضيف اذكو تافاص لوعفمو كلذ وحتو را>شالاو

 مداقم ريطلامداوقو افصاهمداوق نففص اهطسباذا نهنافامنا ريطدنعولا ىف نهتحنجا تاطساب

 نيونج امب نيرض اذا اهنممضيو 6 نضشو © ةمداق ةدحاولا حانج لك ىف رشع ىهو هشبر

 ةراندعب ةراتضيقلاددج ىلعلادلا نضبش راثباىف رشلاوهو كردتل ا ىلع هيراهظتسالل اني انمح

 فارطالادم ةحايسلا ىف لصالا نا امكف ءاملاىف ةحايسااك ءا وهلا ىف نا ريطلا ناف تاضباق ىلع

 ةراث دعب ةرا' نوكي اا ض.قلاو اهطسب و ةحنجالا فص ناريطلا ف لصالا اذ.كف اهلعسبو

 ىنعمي هنال تافاص ىلع فطع نضيشبو خيشلا نبا لاق ماسلا ىفاك روك ذملا راهظتسالل

 | طوقسلا نع نهذخأي امو ولا ىف 0 نكت ِ مسالا ىلع لعفلا فطعاملالاو تاضباقو

 لفسلا ىلا طوبهلا ىضتقي هناف ىنامسملا عبطلا ىضتقم فالخ ىلع ضبقلاو فصلا دنع

 ىرجلل نهأيهو صئاصخو لاكشلا ىلع نهأرب نأب ”ىش لك هتمحر عساولا 46 نمحرلا الا
 دهاشي ىذلاوهريصنلاو بئادعلا ريبديو تاعدمملا عادبا ملعي 46 ريصب 0 هنا ذاويلاوق
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 ىا# هيلو » اًماوخج هيما كزرانلا# ناك" ناو اضيأ !هقؤز: نم“دناق“ اشيا *ءارتخلا لماع نوكي"
 هللا رشن لاش هممت ركش ىف اوغلايف ثعبلا دعب عجرملا ىا # روشنلا 8 ءدحو ههاىلا

 هيك فاصل االألا قول اوبن ااروقل دهحبسألا تيادوسلاو ا لفسدتمإ هه ارش كلنا
 لاحم وهذا لا ءارحا نودب هسفنب تحال تملا نا الا اعوجر هسفنب عجر و اعجر

 ةيماهفتساىلو الاةزمهلاف خيو ماهفتسا وهو ٠ نابذكم ىا ديدش نما ايا « متماء»
 ريبدتب نيلكوملا ةكئالملا ىا # ءامسلاىف 8 ةلوصوم نم 8 ةملكلا سفن نم ةيناثلاو
 وهو مرو ردك جلو اف ا حا ءاملا ف نم اكيؤأت لع هتاكيشل هل"ااؤا ملاءلا اذه

 صخ ةلئسالا ىف لاق اهكلام و ءامملا قلاخ متنما» هتقيقح و ضرالاف و تاومسلاىف هللا

 تاهجلا نمةهج ىف ىلاعت هنالال ةهل 1 ضرالاف ىلا مانضالا نا معي كنان نافل

 ةططملسلاو ةردقلا ة و ضرالاو ءامسلا قوف هن ا دار 8 ماسجالا تافص نم كلذ نال

 ىرت اذام رظناف تن دقف ةهلا ةيقوفلاب ناميالا نم مزليال هنا ىلع ىهتا ةهجلا ةبقوفال

 اما و هريس سدق ىنارعشلا مامالل رمحالا تيربكتلا ىف م ىرولا نم ةئسلا لها عم نكو

 ةالصلاةلبق ةرمكلا نا م ءاعدلا ةلبقو تاكربلا لحم اهنوكللف ءاعدلا ف ءامسلاوا ىدبالا عفر

 اوناك ثيح برعلا معز رايتعاب ةيفرظلا نوكت نأ زوج و بلقلا ةلبق ىلاعت هللا بانج و
 ىو ناكم اّنع لاعتم وهو ءامملا ىف هلا قومعزل نم متم ئانأؤللاوتشرااىاانأ !قولخت
 لكن وءانمل ضرعتن الو هب نمؤنو هملعب هللا رثأتسا ىذلا هباشتملانم لحلا اذه نمحر لايف

 فخم نأ » متاما لومقم هلا لع بصنلا مضوم ىف ءامسلاف نم هلوق هللاىلا ف
 مكنارفكل ةقزر نم نولكأتو ابك انمىف نوشمت الولذ مكل اهلعج امدعب ه# ضرالا مكب

 ىا نم نم لاّشا لدب وهو نوراقب لمف اك ايف مكغيف مكب ةسبتلم اهله ىا ةمعنلا كلت

 نيمزب فوسحخلاو ٠ ندرب ورق نيمزي فسخلاو ةسبالمال ءايلاو هفسح ءامملاىف نه متتهاع

 اف مكهذي و مكلخدي ىا ةيدعتل عضوملا اذه لثم ىف ءابلانا رومشملاو ٠ ندشورف

 بهذ افوسخ فسخم ناكملا فسخ ىرهوهلا لاق ٠ نيمزب ارامث درب ورف ةيسرافلاب و

 نالش هللا مسخ اضرا سوماقلا ىفو اه هب باغ افسخ ضرالا هب هللا فسخو ضرالاىف

 كروم 8 ىونامش ندري ورفز سبا نيمز ءاكنا نب # ىه اذاف 9 ايف هيبغ ضرالا

 برطضت ىا كرحتلاو ضرالا هجو ىلع نايرلاو بارطضالا روملا سوماقلا ىف لاق
 رودت ضرالا اذاف مهشعب لاقو نانئمطالاو لذلانم هيلع تناك ام فالخ ىلع ائييو اباهذ

 3 بيذعتلل ىرخا ماتلتو ايف ضوخال ةران ةيداكتتت موضح 4 ىلفسلا ضرآلا ىلا 8 |

 نأ ءامسلاف نه  رخآ هجوب ديدهلا ىلا لاقتنا وهو ٠ ديدش نما ااي # مثمأ مأ »
 ىا ليفلا باسا و طول موق ىلع اهلسرا امك ءامسلان م ةراخ ىا ب ابصاح مكلع لسرب
 مل لت له ىتملاوا ايا نم نم لدن لعرب نأ ةلوق نا: ىلع هلاشرا ءايشلاف نما متتمأ ما |

 بيرق نع © نوملعتسف 8 مكك رش ىف مكيداك ىنعم ف امهنم مكلأ ناما الذاو ناما نيذهنم
 د اان د أللا عقاو وهأ هيرذنملل مكتدهاشم دنع ىراذنا ىلا « ريذن فيك ةتبلا ٌْ

 )ينعي
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 ةروص ىلع تناكف انل ةذاقنم. تناكامل ةليام» ةيرطضه تناكولو اهلهأب لقننو ليات

 ' ةكمالملاو ىلع ”الا ماقلا ةلباقمىف اهقئاقحو.ىه تناكو اهنوكسو اهنوكسىف لماكلا ناسنالا
 1 لابج و لويس ىلا اهمتسق-و اهم عقتما ثيحب ضرالا لعجت ىلاعت .هللا نا لصاخلاو ةميهملا

 ردهو لامرو رخو. بارو رحشو عرزو بدعو حلمو نويعو راهتا و راح و ىرارب و

 | هللا قلخ ءرس سدق لبس لاق هيردقو هتمكحم كلذ ريغو ةغراف و تايح و عايس تاذ و
 اهعيناواهلذي لنمو نحلاو ءالبلاو نآفلانم اهاجم دقف اهتفلاخعب اهلذا نف الولذ سفن “2 الا

 دض وهو دايقنالاو نيللا رسكلاب وه وا لذلا ةنيب لولذ ةباد لاَ هتكلها و هسفن هتلذا

 بغارلا لاق زعلا دض ناوهلا مضلاب و كل لذ.. ىذلا داقنملا ”ىش لك نه :لولذلاف ةبوعصلا

 رهق ريغ نه سامش و بمصت دعب ناك ام لذلاو الذ رذب لذ لاه رهق: نع ناك اه.لذلا

 كلذ ىف لاق ثيح ىناثلا بالا نم رداصملا جان: ىف .قيببلا امهلعج والذ لذي. لذ لاقي
 | لعج و حاحصلا راتخإ ىف اذكو. :٠ ندتش مار لذلاو: ندشروخ لذلا:تانلا و نباتكلا

 طقف مغلاب ناوهلا ىنمي لذلاو رسكلاو مشلاب ةيومصلا دض لذلا سوماقلا بحاص
 امش كتوم ضرالا نا عمه ثيبأتلا ةمالع نع ىرمع اذإ و لعافلا ىنعع لوءف لولذلاو

 دنع ةحابا مأ وهو روك ذملا لعجلا ىلع سمالا بيئرتل ءافلا و اهكانم ىف اوشماف »

 اهفارطا ىف نوشمي ىا نيرخآ دنع صمالا ةروص ىف ربخو اهناوج ىف اوكلساف ىا ضعب
 اهبئاوجىف اوراسو اوشم اذاو بك انملاي بناوجلا هبشف هايناج لجرلا ىكنم ىا ثيْح نم

 عمت بكتملا بغارلا لاق اهفام عيمجم عافتنالا مهل لص> و اهم اوطاحا دقف اهفارطا و

 رهظلا ةراعتساك اهكأنم ىف اوشماف هلوق ىف ضرالل ريعتسا هنماو فتكلاو دخلا نيبام

 عافترالا ثيح نم بك انلاب تهبش و اهلابج ىف وا ىهتنا اهرهظ ىلع كرت ام هلوق ىف اهل
 تلاقف ةرح تنأف ضرالا بكانم ام ىت ربخا نا اهل لاقف ةيرس بعك نب ىيشلو ناكر

 عد لاقف هنع هللاىضر ءادردلا ابا لاسف اهجوزتي نأ دارأف ةرح تراصف اهلابج اهك انه
 اًتلطمال ريعبلا لياذت ىا ةياغلا ههزواجمو ليلذتلا طفل لثم وهو كبرال ام ىلا كي ربام

 بك ارلا اهاطي نأ نع اهايناو هئاضعا قرا ريعبلا بكشم ناف ىتفملا ىدعس ىثاوح ىف اك

 ادت جناب قبب مل ايكانم.ىف ىثملا ىنأتي دحر لال لا لل همدقت ١

 لالا كك ان اهداف زنا مرنم ىلع لابجلاف ىنشلا صيصخت هجو نع باوجلا جرخف |

 ثيدحلاف درو جوجأمو جوجأي نيبو انثي دسلا ليك اهكاولس رداع لابطا نم نكلا

 ىفو اهلق و اهتردنل ربتعت مل اماو اهكياس, ىتتلفاس اهنماوز ةعشإال و و نول والا هيلع قلازت هنأ

 ردش اهضرانم اوذخف ةداقنم الولاذ ةيرشبلا ضرا ل لعج ىذلاوه ةيمحنلا تاليوأتلا |

 مكنادباةيوقتل عرشلا مكحم مكل ةحابملا ةينامسملا تاذللا نم اهلفاساو اهبلاعا نم ةجاحلا

 ةلكل نم اولكو © ةدايعلا نعلكتو ةيلكلاب فعضت الثل مكتادابعو مكتاعاط بايسا ةئيجنو

 سماناك نا ىمالاو اهوحنو هك اوفلاو بوبملانم اهيف ىلاعت هللا عن نم اوسقلاو # هقزر
 | نأ زوجيف نولكأت ىنمي صالا ةروص ىف اريخ ناك نا و الالح, نوكيام قزرلاف ةحابا
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 كلذ نع زجمل هسفنب اهترشابم ىلا ديعلا جاتجاول ةريثك تامدقم هيف سوبلمو بوربشمو
 ةلوهجللا عضاوملاىف عئ ا دولا ةنايصك ةفيثك .لكىطىفب ةفيطل لك ظفح هناحبس هللا ةئس نمو
 ]| فدضلاو ىهاوجلا نم اهريغو  ةضفلاو بهذلا ندعم فشكلا بارتلا لمج هنا. ىرتالأ

 اندعمو الحم دبعلا بلق لعج اذكو ريرحلا ندعم دودلاو دهشلا ندعم بايذلاو ردلإ ندعم |
 ثول نع ءرهطي نأ. دبعلا ىلعف .ءريغلال اذهل_قلخ تاقلافب هلع .ةنضم وهو. هتبحو :ةتفرمخ

 هءاب هسفن فصوو هفوجىف بلقلا كلذ هداجاب هب فطل ىلاعت هللا ناف هللا ىوساعب قلعتملا

 راكفالا نع .هتياخن بجو ىهلالا.رظنملاوه ناك اذاف نطابلا ىفام ىلع علطم رييخ .فيطل

 رافغلا زيزعلا كلملا هللا ىلع هتيلختو رارسالاو مولعلاو فراعملا عاونأب هتيلحتو رايغالاو

 هدجو # وه ف هلاجانيرب نأو هلاون ىلاعت هللا لأسن هتاذ نيعب لب هتافصو هئاهسا هوجوب

 ىورف اهنبكو ضرالا غلبمىف اوفلتخا « ضرالا ف مكمفانل قا « مكل لعج ىذلا
 || كلذ نم ناتئام ةنس ةئامسم ةريسم اهاندا ىلا ايندلا ىصقا نيبام لاق هنا لوحبكم نع

 قالا رئاس اهف نورشعو جوجأمو جوجأي اوف نونامودحا اهنكسي سيل ناتئامو رحبلاىف
 فلا نورشعو ةعبرا طيحلا رحبلا اهب طيحب ثيح نم اًهطيسب نا ايندلا لاق هنا ةداتق نعو

 كيمو خسرف فال ا ةيناك مورلا كلمو خسرف فلارشعانلا اهنه نادوسلا كلف خسرف

 ةفاىضر رمعنب هللادبع نعو خسرف فلا برعلا كلمو خشرف فال | ةئالث كرتلاو مجعلا

 سوميلطب جرخدقو سانلا عي نمرثك !.نادوسلا نم بايثلا سيليال نم غبر لاق هنا امهنع

 ىتلا دعاوقلا هيفركذ هل باتكوهو بيرقتلاب ىطجملاىف اهترادتساو ضرالا رطق رادقم
 ةئام ضرالا ةرادتسا لاق ةيليصفتلا اهتلدأب ةيضرالاو ةيكلفلا عاضوالا تايثاىف ام لسوتب

 مكحلا اذه ىلع نوكتف ليم فلا .نورشعو ةعبرا ىهو شوبراطسا فلا نونامو فلا
 ةثالث عارذلاو ىكملاب عارذ فال ١ ةئالث ليملاو لايما ةثالث خسرفلاو خسرف فال | ةينام

 ىلا اهضعي نوطب تامومضم تاريعش سمح عبصالاو اعبصا ةرشع اتنثا ربش لكو رابشا
 فلا ةيامعبرا سود راط_سالاو لغلرعش نم تارعش تس ةدحاولا ةريعشلا ضئرعو ضع

 نيفلا نوكي اليم نونالثو ةئامسو فالا ةعيس اهرطق وهو ضرالا ظلغو لاق عارذ

 نانناو ةئام اهلكضرالا طيس. لاق خسرف ىثاثو اخسرف نيعبراو ةسمحو خسرف ةئامسحخو

 ةديرخابحاص لاق خس رف فالا ةينامثو فلاىكام نوكف ليم لاةئاّيسو فلافلا نوثالثو |
 قحلانم اضيابيرقوهفالالدتساو اسايق ناك ناو ماهلاوا قحلانمىجحو وهفاقح كلذ ناكناف |

 © الواذ © ىبتنا هب بيغلا ىلع عطش ىذلا ىنيقيلا ملعلا بجوبالف لوحكمو ةداتق لوق اماو
 ىلا اولص وتتل اهف كولسلا مكيلع لبسي ةغلابملا ةغص همهفت امل دايقنالا ةياغ ةداقنم ةنيل ىا

 رسعت ةنشخ ةرخص اهلعجولو ٠ ناربامثريس دشاي ناسا انداقنمو مرن ةيسرافلابو مكعفنيام
 ةينيالا ءانبو راهنالاو نويعلا قشو راب الارفح اهف نك. ةتبنم ةنبل اهلعجوا ابلع ىثثملا

 فيصلاىف ةراح تناكلو كلذ رذعتل ةبلص ةرخص تناكولو راحشالا سرغغو بولا عرزو

 اليكأتايسارلا لابجلاب اهتيث اًضياو تاومالاو ءابح اللانافك نوكتتالف ءاتشلاىف ةدرابو ادج |

 ( ليام )



 كالملا ةروس ده مال 2>

 هنا 8 ةيناثلا هتلاحت هقلعت ىلع مدقتم ىلوالا هتلاحم ىلاعآ هملع قلعتف ابلاغ رارسالا هب قلعتي
 ةنكلا ةيفخلا مهارساو ساالا عييمج تارمضمب ةصاحالاف غلابم # رودصلا تاذب ملع

 نأ زوجمو هب نورهجتو هنورستام هيلع حم فيكفالصا اهقرافت داكتال ثيحم ,هرودصيف
 هيلع نحمي الف اهلاوحاو بواقلاب ملع هنا ىنعملا ورودصلا ىف ىتلا بولقلا رودصلا تاذب دارب
 فكيف هملع نيعرئا رسلا كلت نوكل رودصلا تاذي ملع هنا ىناشاقلا لاق اهرارسانم رس

 ةدارال رودصلا تاوذ 'لش ملو هرارسا ىلا رم اهلعجو اهاوسو اهقلخ نم اهرئامض لعدال

 يلع ىا هماقع ةفصلا تميقاو فوصوملا فذح بحاص ىنعمم ىذ ثينأتانه تاذو سنجلا

 ةأرمادلولو ءانالا وذ نيالل لامي ماهف اهلولحو اهل اهتمزالعب رودصلا ةبحاص تلعجو هيف

 دجوا نمرهجلاو رسلا ماعيالأ ىا 6 قلخ نم  دئادنإا 6 ملعيالأ 8 اهطبوذ نينجوهو
 رمضملاب ىلاعت هماع ةطاحا مدعل ىو راكنا وهف اهلمح نم امه ىتلا ءايشالا مج هتمكح
 ىا فوذحم دئاعلاو ملعي لوعفم هنا ىلع ايوصنم نوكي نأ زوجيو ملعي لعاف نمو رهظملاو

 قئاقدب ملاعلا # فيطالا 8 هدو ىلاعت هنا لاخلاو ىا « وهو © هقلخ نم هللا ملعيالأ
 اهنطاوبب ملاعلا 6 ريبخلا: ءاملظلا ةليالا ىف ءامصلا ةرخصلا ىلع ءادوسلا ةلغلارثا ىرب ءايشالا

 قرفال ارهاظو انطاب ةقبةْطاىف وهوه لب ءيهاوظو قلخام نطا وس طيحلاوه ىناشاقلا لاق

 ةيصخشلاب ةقيقحلاو ةيدنعلاب ةيوهلا باحتحاو ديبقتلاو قالطالاو ناكمالاو بوجولابالا

 هللا همحر ىللازغلا مامالا لاق هناف هنف راركتال تلق راركت فطالادعب ريبخلاركذ تلق ناف
 . كلي مث فطلامو اهم قدامو اهضماوغو لاصملا قئاقد ملعي نم فيطالا مسا قحتس امنا

 فاطعالاو لعفلا ىف قفرلا عمتجا اذاف فنعلا نود قفرلا ليبس ىلع حلصتسملا ىلا اهلاصيا ىف

 ىذلا وه ريخاو ىلاعت هللالا لعفلاو ملعلا ىف كلذ لاك روصتسالو فاطللا ىنعم م كاردالاىف

 قكتستالو ةرذ كرحخالو 0 توكلملاو كلااىف ى رج الف ةنطابلا رابخالا هنع برعيال

 فيضأ اذا ملعلا نكل ملعلا ىنعموهو اهربخ هدنع نوكيوالا نمطتالو سفن برطضتالو
 ءآ رفلا نم ةعاجج انك مهضعب لاق اريبخ اهحاص ىمسيو ةربخ ىمسي ةئطابلا ابافخلا ىلا
 خييشلا طسابا ىسفنىف تلقو هرس سدق صاوخلا مهاربا ىلا انيهذف ةءاجمو ةقاف انّئباصأف

 ملعهللا اهبف ىنتتج ىتلا ةجاحلاىل لاقىلع هرصبمقو املف ءارقفلا ءالؤه لاوحاو ىلاو>اىف

 هنادبعلاملع اذاو ”ىئثب الع حتف لزتملاىلا انلصو املف انفرصنامث تكسف هيلااهعفرافال ما اه

 | هتجاح راضحاو هللا هتمه عفرب هلاؤس نم تكي هردص ىفام فخم ملع هرس ىلع علطم
 نوجاتحمام مهلا لصوب هنا مهم هفطل نمو هدابعب فيطل هللا هناسلب قطن نأريغ نم هلق ىف

 مث ىتح مالا لوا نم هيف ترهس نيع 5 ملعي هيفركفاول فيغر هنوق نف ةلوهسب هيلا
 نجاعلاو نحاطلاو ىرذملاو شكادلاو دصاخلاو ردنلل رذالاو ثراحلا م لكالل حاصو

 ةراحطو باشخالا نم لامعالا هذه اهلع فقوتن ىتلا تال الا كلذ نم بعشتبو زباخلاو
 موعطم نم هديع ىلع هب 2 1 لك اذكهو رصحخ ذاككدل ثري باودلاو لاجلاو ديدهاو



 <©# جم نورشعناو عسان ءزجلا

 ايندلاىف ءوساقام مهيسنيام مارك الا نم هب مهل نوكي ىلاعت هنم الضف ةرخ الاف مظع'

 ىيادنا هتفك ٠ اهمعن و ةنطاوهو ايندلا دن اذا هينج ىف رغصت و مالاالا دئآدش نم

 دئسرت ىىهج ىهزا دشاب ناما ناكدنسرث دم ىنعي هراكم و ديادشو زا |

 تليين دارا بمرك تت جطلك سس | اراها نتا وقت ةااوف كا ئقاتإل
 داون, قاسى تيب انا هكانه هل +١1 )ب دوت نايانا3ساخأ تيشحبو فوخ

 دون نامرد ضوع درا درد هكره . درا ع ىزاككع جنو نقرات

 كولملا لقعا اوناكو ةرساك الا ضعب ناكو اناث فوخلا لصحي ىتح الوا لقعلا نم ديالف

 رزلكإلا لازيال بيعت غاب وو هكلبشسا :١33 وش متل ليوتلايا لدار ورو نؤكي ادحاو:بتريإا

 لاق)ةيلش :مللا/ تفاخاوا نيقنلا ركن فري نم لاحت اددكهو عن هلاق انك هل لودي كلملاو كلذ |

 ىتح ةنجلا ىلا اوصلخم نلف ارانو ةنج قلخ ىلاعت هللا ناف ءاجرلا لق ةفاخلا نا قورسم

 هللا فانا كل لبق اذا هرمس سدق ىل.ضف لاق اهدراو آلا مكنه ناو ىلاعت لاق رانلاب اورمت

 تنانير وعر نوكإلا يارا من تلق اذاو مظع /2ال ثتخ نيفاالة بلت ققز تاز ككل انوا

 ناقفخ نا ىتح لجولا هباقىف ىتاًاليلخ مالسلا هيلع ميهاربا ذختا امل ىلاعت هللا نا ىرتالأ هيلع |

 ىذلا فوخلا كب غاب مب ليضفل لوقو ءاوهلاىف ريطلا ناقفخ عمسي اك ديعإ نم عمسي هلق

 كرتب هل أ لصح مث مللا لقعلا مالا لواو ٍبابسا فوخالف بونذلا ةلَم لاق غلب |

 كرتب ةقرلا ىف قرتي بلقلا نكل فوذلا ةجيتن ناك ناو ةيصعملا كرت نا كلذو نايصعلا

 لقعلا لاَ بولغم فيعض هلدء نال فولا فرءيال بلقلا ىساقف هفوخ دتشيف ةيصحملا |

 لاصمب سفنلاتاغتشا سفنلا ىلع لقعلا طلس اذاف تببااك مدجلاو ةجوزلاك سفنلاو لعبلاك |

 ادساف اهبعس ناكسفنلاَتبلَع ناو ةلمججا تحاصف تيبلاللاصمب ةروهقملاةأر ملا لدتشت اك مسجلا

 دلتا كدسنف اهعور] تاره حلار ءازرلاك
 سر كداذ هلق سشةعاس ره هك . تسر توهش سفن تعاط ربه

 ديلك ديابلار سشخزود رد 2006  ديلب تريسو تسكب هماج ارك

 مالسلاهيلع ربمغس ناشرد اردو> نخس ديزاس ناهنو © هباورهجاوا مكلوق اورساو ِ

 نوملكس اوناك نيكر شملاف تاز امهنع هللاوضر سابع نءا لاق . ارئارم همك اوزتيعاما

 هلوسر هللارهظيف ٠ ىدنتفك ةتسياشان نانخس ريمغيب ترضح بابرد ىنعي ءايشأب مهني ايف

 رمسأ مهللبقف نوشنولا+ هريخف دمحم بر عيبشا اليك مكلوقاو رسأ ضعبأ موضعي لاقف الع

 قلعتىف ىلاعت هدنع نايوتسم اهنالعاو لاوقالا رارساو هملعي هللا ناف هباورهجاوا كلذاو |

 نورذحام عوقوو مهحاضتفاب ناذيالل رهجلا ىلعرساامدشتو فياكتللال ديدّال مالاو هملع |

 رسياع ىلاعت هملع نءاكتامولعملا عيمج طيملا هملع لومش ناينىف ةفلاملاوىمالا لوانم |

 سبل هنامواع# ىلاعت هملع ناف ةيوسلا ىلع ةقيقحلاىف امهنوك عم هب نورها هنم مدقا هنو |

 ةبيرص نالوا ىلاعت هيلا ةبسنلاب ٍلع هسفن ىف 'ىش لك دوجو لب اهروص لوصح قيراطب |
 باقلا ىف نجيضو هيداموا وهو الا هب رهج ول امذا رهخلا ةنسن لص لع ةقاد قدم زجل ْ



 كللذ ةروس هه مو 2

 | للد هقو ف 6 لقمتوا ف امالك عمشتل 2 انئذلاق : انكول ه2 لقعي وا عمسإ نك

 عوحسملالقعت مث عامس نم الؤا دبال هنال عملا مدقو عمسلاك ديحوتلا ةحح لقعلاناىلع

 ىدياقتلا نامالا ىمدق ىلا ةراشا نوكي نأ زوم للا انكول هلوق ىتفملا ىدعس لاق و

 ا يو ىااعلا 0 نود رظنلا ىلا جا اتي هبال نويل ْئا ا

 كثفيعات ىف مهل 6 ةنزخلا ن ”اك ريعشلا قا ههراطسإو ىلاعت هاو نيطايشلا محو

 / ام اوبذكتال ىتح اهيناغم اولقحت ملو للسرلا ةنسلا نم مكبر ثايا اوعمست ملأ خيب وتلا
 ْ انحاورا لوقعب لقعن 6 اهينولفأ عامس ا عمسأ و ةيمحللا تاليوأتلاىفو كلذ اوباحأف

 | «تاوفرتءافإ» ةلوفقم ةلولعم .لوقعو ةموتحم عامساب انعمس انكل و زيعسلا تاكا ىف اناك ام

 ا مهسفن | اوقرع ىباعملا نبع ىنو ةفرعم نع رارقا وهو فارتعالا مهعفتيال نيحا رارطضا

 مهيذكت و مهرفك وهو فارتقالا ءوس ىلا معاوق فرصب ارايتخا # مهنذب 2 مرجلا
 سنج مسا انك عمجا الباف كك به هنال تاذلا درفا موقعإ لاقو هلسرو هللا اياب

 ةدحاو ةله وهف عاونا ىلع ناك ناو ودو :اارداكلا هب .ديرأ و اريثكلاو ليلقلل لماش

 | لمفل اما دكؤ. ردص» 6# اقتحسف  راالاىف ىداالا دواخلا ءاضتقاو مرا ةياهن هنؤك ىف
 ا اقادعسا 2 اًودعس هةمحر 00 مدعيا عا هللا مهةدحساف ىلا دياوزلا فذحب ديزملا ص دعم

 اودعبىا اوقحسف هللا مهقحسأف ىبا لعفلا كلذ ىلع بتر لعفل وا مهنذ ببسب اداعباو

 قيقحنوه ىلق دعب وهف دعب ىا قيحس وهف مرك لثه ”ىشلاقحس لاشو ادعب ىا اقحس
 ءانعم و ريستلاىف اك هب مهلع اوعدب نأ ههلعل هللا نه ميلعت وهو ءاعدلا ىلع وه لبق و
 مهضعبلاق « دوخ تمحر زا ار ناشيا ا ىادخ درك رود سب ةيسرافلاب

 هب وعدملا مملع عقسو ذاعدلا اذهأ نوقحتسم مهملع وعدملا نأب اراعشا هللا نه مهيلع ءاعد

 نيطايلا كل أك نابل 0 7 ريعسلا بلال ِ كالهلاو دعبلا نم

 تزقلا اةنثيا يراسل لها“ دعب قات“ سانا ىلإ ةزاقلا هيفا دكا نم قولا ذلاو
 0 يعو هباذع هب ىا حب ممر نوشح نيذلانا دعبأ| مهج نم مهرقو ٍإ

 | 1 نع ىا خ2 هنع ني وأ ديال ا لاح بنغلاب نا ىلع دعب هواء مو

 لعافلا نم لاح هنأ ىلع نؤزهتسم نحت امنا 0 انا |ولاف دوام كلا« اولخ ا اذآو' انماان ولأ

 فلالاو نوش ةقلعتم ةناعتسالل ءايلاف ممولق وهو مهنه ىخ امب وا نوشخ ريمض وهو

 نع ايوا زيزا هردصلو ىلصي مالسلاهيلع ناكو ىلاعت هللا نم اولا "دش نه. :ئاوأملا

 ةملظع ةرقغم مهل ف ساحم ن كو ردق كح راو هنوص لو و نايلغلا زيزدالاو ملا

 ا باو ىا « ريك ل 0 لاق ءاطغالاب م م عا زواقلا ناك املو مهونذ عيج ىلع ىأت

 ممم هم
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 هل لق و للا اذه ىلا ماللاىنم غلب مالسلاهيلع لافف لج انءآ ذخ ناك و مالسلا هيلع
/ 
| 

 قطني ليجلا لاقف لبجلا اهيأ كيلع مالسلا تلقو هيلا تبهذف لاق ءام هيف ناك نا كيقسي
 لقوهللالوسر ىلا ىىالس غلب لاقف ةصقلا تضرعف هللالوسر لوشراي كيبل يصف قطن

 نؤك ١.نأ!افوخ, تبكي ةراحدلاو شانلا اهدوقو ىلا:رانلا: اوقاف :ىلاعت/هلوق,تعمس ذنم
 ندنكفي ءاقلالا « قلأ الك  ءام ىف قبس مل ثيحم راسلا دوقو ىم ىتلا ةراجحلا.

 ظيغاروم انيقلا: مهلة فدي ةوفيكلا نع عاج جوف طا نتج ىف رفا جاي: ف
 4 مهلأس  اهسفن لاح ناب دعب اهلها لاح نايبل قوسم فان.تسا وهو رانلا نم مهلع
 كلام قو رانا ةنزخ ىا 3 اهتز 8 ىنعملا رايتعاب عجبا ريمض و جوفلا كلذ ىا

 ىا ةرسح و باذع قوف اباذع اودادزيل عيرقتلاو خيبوتلا قيرطب ةيابرلا نه هءاوعا و
 فرعي لكوملاو ظفاحلا ىنعمب نزاخ عم ىنامسملا باذعلا ىلع قاحورلا باذعلا اودادزيل

 رسو لام نكشاد هاكن نزلا رداصملا جان ىف لاق ٠ رادهنيزخ ةسرافلاب مهلوق نه كلذ

 ىا # ريذن » ايندلاىف مكتأي ملأ ةرجفلا ةرفكلا اهيا مهل اولق و ىا « مكتأي ملأ »
 الا نوكي الو غالبالا راذنالاو اذه مكمو» ءاقل ؟رذيخ 1 مكبر تايا مكيلع ولتيرذنم

 زا دق ىلاعت هنأب افارتعا 6 اولاق » رداصملا جان ىف م نيلوعفم ىلا ىدعي و فيوختلاىف

 معزت امك ءردق نم اوتأب مل مهنا و هيف اومقو ام مهراذنا و لسرلا ةثعبب ةءاكلاب مهالع حا
 هدض ىلع دعواو هبرصأف هللا راتخاام فالخ م*رايتحاو مهسفنا لبق نم اوبآ امئاو ةربجلا

 سفنو باوملا فرح نيب وعم « ريذن انءاج دق  ريذنلا نايتا ىنن باجمال 4 ىلب
 طيرفتاانايبل اديهمو قيدصتلا ةداعس توف ىلع ارسحنو فارتعالا ىف ةغلابم اهب بجلا ةلمثجا
 امكح وا ةةيقح دحاو ىا ريذن ان ءاجدق جاوفالا كلت نم ج وف لك لاق ىا مهنه عقاولا
 نه هيلع هللا لزنام انيلع الت و انرذنأف دحاو ريذن مكح ىف مهناف ليث رسا ىت ءايناك
 ريغملا توملاو ريذنلا انا لاق هنا مالسلا هيلع ىتلانع هنع هللا ىضر ةريره وبا ىور هنايأ

 4 انيذكف 98 تسهاك دعو تءايق ىنعي تعوم ماما زر تيب ندقكر ترا توم ىنعي

 قسافلا اهلخدبال نأ ىضتم اذه تلق ناف ىلاعت هتهج نم ارذن هنوك ىف ريذنلا كلذ

 اننا علب علا زم دنع انزعيتسمعلل اقل د الإ تلحوطق تلق زي قلل يدب دنكم, اج هول علل
 هالتام قح ىف « انلق و قبس م ةرفكلا مهو ابف لأ نه ضعب انه جوفلاب دارملاو

 ةيويلدلا رومالاف لاعتسشالا  نيسب .نيكلاىف:ايداع وبيذكتلاىف اطارفا :تاي.الانم
 الضف ءايشالانم # ”ىش نم ه8 دحا ىلع # هللالزنام هه ةقلخلا ةيموسرلا ماكحالاو

 ىا « منا نا # لوسر الو باتك ,نماهللا لزئاق ميضعب لاقو مكيلع تايب آلا لينتج نع

 ىف الا 8 اهف امب انو رذنن تايا مكيلع لزت ىلاعت هللا نا ءاعدا ىف لسرلا رشعم اي متناام

 جوف لك بطاسخم نا عم باطخلا ريمض عججو باوصلاو قملانع ديعب « ريبك لالض
 عم لزتملا يمعت هنع ”ىن اك لياضتلا ف ايدامو بيذكتلاىف ةغلابم هلاثما ىلع هبيلغتل هريذن

 ونؤكي مل معأب نيفرتعم اضيا © اولاق و ط اح همومعب حول“ هناف هيلع لزنملا رك ذ كرت

 : نعل
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 | تمدق املف ةفص لصالاىف هنال # اقيبش 8 هلوق نم الاح عقو فوذحمب قلعتم وهو
 تاوصالا ركنا وه تلا نيا توصك وص ىا اًقيهش اهل انئاك | وعمس ىا الاح تراك
 أ اولق اهيسح نوعمسيال ىلاعت لاق أك عيظفلا ركنملا اهسيسح وهو مهلع ابضغ اهعظفاو

 در قيهشلاو هلوا ريفزلاو هتوص رخآ راما قيبشوا قللاف ريفزلاو ردصلاىف قيوشلا
 اهيف ام لجرملا نايلع مم ىلغت اهنا لاحلاو ىا «#روغ ىمو ٍه هجارخا ريفزلاو سفنلا
 رارقالهب ىلغي ءاملا ناكاذا بلاك نيطباه نيدعاص نولا زبال مهف رعستلاو بهلتلا ةدش نم

 اهبشتت يمسءاملاتاراوفو بضغلاىفو ردقلا ىفورانلاىف كلذ لاّقو نايلغلاةدشروفلا الصا مهل |
 ةثيهلا ىف هبابيشق كسملا ةرافو لاخلا نايلغ نه ىا ىروف نه اذكك تاءؤو ردقلا نانلغب ؟

 موهفملا وهام ىلع ءاقلالا تقو نوكي مهعامس نأب ةي الا تقطن مهضعب لاق تادرفملاف اك
 انثاك اف ام ىلغت نأ الا مهللا هدعب نوكي ناروفت ىهو هلوق نم موهفملا ىلع و اذا نم
 قيبشلا وص نا ىلع ءان ءاقلالان م اوبرق اذاوا ءاقلالا ديرأ اذاب اوقلأ اذا لوؤيو ناك ام
 هلصا زيك و رخآ ربخ ةلمثجا # ظيفلانم زيع داكت ظ ىهتا ءاقلالا لبق عمسي نأ ىضتش

 نالف داك لاعب بضغلا دشا ظغلاو تاهاشتملانيب لاصفنالاو عاطشالا زيقلاو نيءاتب زيت

 بضغلاةدش نم ماهج قرفتن داكت ىنعملاو بضغلاىف طا رفالاب فصو اذا هظيغ نه قشن

 ءزايدك تسكيدزت ةسزافلابو نظعب نم ةضمبا لضفتنو ه اهنكرتا قزعي نأ برس ىا: عبلع
 0 اوثراتنأع ابو ف مم رانلا لاعتشا هبش ٠ نارفاكرب مثخ تدش زا خزود دوش هراب

 مسا ريعتساف هيلا ررغلا لاصيا ىف غلابملا هريغ ىلع ظاتغملا ظايتعاب مهلا ررضلا لاصنإ و

 ىلغيبلقلا مد نا زاغاذه ببس لعل مامالا لاق ةءكرصت ةراعتسا لامعتسالا كلذإ ظيفلا

 ناك و تا.-انملاىف لاق قز# داكي ىت> قورعلا ءالتما دادزيف ءرادقم مظعيف بضغلا دنع

 داكيال ةءرسلا نم هجو ىلع لاصتا و قارتفا لصحم هنا ىلا ةراشا نءاتلا ىدحا فذح

 ماهمز فلأب رشحلا ىلا داقت ةءايقلاءون ىنأتو اهديس بضغا هلك كلذو كاردالا قح كردي

 || لمحو ةكتالملاىلع ىوتت ظيفلا ةدش نم ىهو هباهنو دوق كلم فلأ نوعبس مامز لكل
 قزر لك ا نمت مولا نحقتن' ال لوقو رششحلا لها مطعم و امي ةمزأالا عطقتف سالا ىلع

 نا عم عجرتف هرون اهلباَش مس و هيلع هللاىبد ىنلا الا منع اهدرب الف هريغ ديعو هللا

 نه لعف اهب دعصي و لابجلانم اهياع امو ضرالا علتق نأ هبرمأ ولام ةوقلا نه كلم لكل
 قح راسا ىنم تيندأ دقل مالسلا هيلع لاق اك ةدفنب ايندلاىف اهأفطا كاذه و ةفلك ريغ
 رونلا ملاعل عبطلاب اهنافانم ةدشل ةاوهملا كلن مهضعب لاق مكاشغت نأ ةيشخ اهنفنا تلعج
 اضعب اهضعب عابطلا ةرفانم ةدش نا مك سوفناا ىلع اهظيغ دتشيل سفنلا ةرطف لصاو

 نابملا اذه نه ررقت ريقفلا لوَش ٠ ظيغلا ةد_شل ةدضتقملا ضغبلاو ةوادعلا ةدش مزلتست

 ردصي اذل و ءايحالا رئاسك روعشو ةادح اها منهج نا اضيا ةحبحصلا راث آلا رئاس لدو

 رفعج لاق كلذ لاثما ىف ىلاعت هللا لها دنع زاجلا باكترا ىلا ةجاح الف مهنم ردصي اك اهنم

 ىلا هملعف شطعلا ىلع دتشاف قبب ,ط ىف مالسلاهيلع ىلا عم تنك هنع هللاوضر رارطلا
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 علطي ال اذهو عضوم ىلا عضو» نم سمشلا عفدكف مجنلا طوقسك ىرب ىذلاو ةغيطللا
 ءازجا ىه امنا ببشلا نا ةفسالفاا لاق و ىهتنا كوللا لها هفرعإ امنا و ءامكحلا هدع
 دقو كلفلا نود ىتلا رانلاب اهلاصتاو ةدعاصتملا ةرؤكالا عافترا دنع وطاىف لص# ةيران

 بهذمناحولي ىذلاو ءديعت الف رححلاو تافاصلا لئا وا ىف الصفم ماقملا اذه نايب قيس

 تافاصلاىف مههذ٠ نايب مو قئاقحلا لها بهذم نم ةداملا هذه ىف بيرق ةفسالفلا

 ايندلاىف قارحالاد مب ةرخ الاى نيطايشلل انُئيه ىا# مهلان دتعاو 8 تايفالاب ملعا هللاو

 ةدقوملا مهج كتادغائا 4 ريعسلا باذع و ةهالاو ةدعلا ىا داتعلا هنه و ببشلاب

 ىف ءاتلاب تؤي مل كلذلو اهتدق وا اذا رانلا ترعس نم لوعفم ىنعع ليعف ريعسلاف ةلعشملا

 ةمطحلا مث ىلا مث منهج ىهو عبسلا راثلا تاكرد نم ةعبارلا ةكردلل مسا هلا عم هوجنا

 نجر الاكل عن قلظي ناتسالا ءءذٌّها حرم لك نكل و ةيواهلا مث ميحجلا مث رقس مث ريعسلا مث

 انه ةكرد لكىف نا ٍرعاو ٠ رخ اب ىرخا و مه ةراث و ريعسلاب ةزان رالا نع ربعيف
 سوجلاو ةئياصلاو دوهلاو ىرا_صنلاو ديحوتلا لها ةاصعك ةاصعلا قرف نم ةقرف

 نوءسقب مهلعلو عبسلا تاكردلانم ةدحاو ىف نيطايشلا اوركذي ملو نيقفاملاو نيكرشملاو

 هلوخدلابس ناكف هلالضا ىف هع مسق عم من مق لك لخدف مهلالضا بتارم ىلع

 هيلا امد امف هع نمل ةيذاو هلالضاو هلالضل ءازج ةيناتحتلا تسلا تاكردلانم ةكرد ىف
 ةياالاىفو مهنيطاش عم ىا نينرقم ذئموب نيمرملا ىرتو ىلاعت لاق ام هتنراقمو هتبحاصمب

 درلا باذع اهاذع و ةيناملظلا سج اوهلاو ةيناسفنلا رطاوخلا نيطايش ىلا ةراشا

 نيطايشلانم # معرب اورفك نبذلل و 8 ةينامحرلاو ةيكلملا رطاوخلا ةيلغب بالّعالاو

 ةرذكلاىلع هلمح رهظالا ىتفملا ىدعس لاقو كاسءالابوا ليطعتلاب اما هب مر فكو مهربغو
 ةكردلاىا « منهج ٍباذع ٍ راركتلا هبش مزاي الثل و هدعلام هب رعشي اك نيطايشلاريغ
 ىلا ةراشا هيف و ضقنم لاك هجولا مهج لجر لاَش ةسويعلاو مهحتلاب مهاقلت ىتلا ةيرانلا

 اهوحمن واصعالو طوسالو فيسي سبل هنوكل ةداعلا نع جراخ هماقتناو ىلاعت هباذع نا

 6# ريصملا سدي و  ءاجر صالخلانم بذعملا رفاكلل سيلو ءافطنالا نع ةجراخلا رانلاب لب
 رانلا لها نا ىلا ةراشا هيفف رعقلا ةديعإ رثب ىهو مانهملا نم منيج مهضعب.لاقو مهج ىا
 هللا لأسن ةعيطقلاو دعبلا را ىف نوقر# ةنللا ميعف نعو ىلاعت هللا لامح نع:نودعبم
 دقو نيدإ#لا نيرفاكسلل هج باذع نا ةبآلا هذه تنمضت نمحرلا حتف ىف لاق ةيفاعلا
 ةي الاءذه ىف ىذلاف ةعافشلا اهللخأ دق اهناوبا قفخم نمز منهج ىلع رمي هنا رث”الاىف ءاج
 ةاصعلا رقم اهنال ايلعلا ةقبطلا ىه رث”الاىف ىتلا و تاقبطلا عيم ىا اهرسأب منهج ىه
 مهو اهلهانع ةيلاخ مهج قت نامز ىتأي نيفشاكملا رايك نم لاق نم دام وهو ىبنا

  اوقلأ اذا  ةلَم ىهو ريجرملا اهرعق ىف تبني نامز ماهج ىلع ىتأيو نيدحوملا ةاصع |
 الا داربا ىفو ةميظعلا رانلاىف بطحلا حرطي اكاوحرط و منهج ىف ىا اورفك نيذلا ىا |

 اهسفن منهل ىا # اهلاوعمس ل ةيلفس منهج نوك و مهريقحت راعشا لاخدالا نود ءاقل |
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 ىلا ةفاضالاب وه عا تاومشلا 0 ن٠ رقع ءايحلا نك تزؤدال اوه وتم نرعاالا( قلاع ىنعع 7 *الا ثعب أت

 «حِيماصعو شرعلا نم اهقوفام ىلا ةفاضالاب سكعلاب سمالا نال اقلطمال ضرالا3 ها ا

 ليل ةثيضع كلا كبل تو مظعتال ٠ م جارسلا وهو حابصم عمج ٠ اهغارج
 |مضعب نا عم اضنلا ماعلا ق١ دروك عل اهلك لااتت 0 تكاراشلإ قم جرسلا اكل

 ءاوصم نكي ازوكلاف يفر دمر ام ارح اي ةفانمعر تناك اذا ؟ترواخ راو الدخا رغا اوكا
 اهم حولتو ايندلا ءامسلا ىف رهظن ناو ديال ىهف ىرخا تاومس وا امدلا ءامدلا ىف اتينا

 رمقلا حيباصملايف لخد و حيباصملا هذه ةنيزم ايدل ءامسلا نوكت نيريدقالا ىلعف |
 ايندلا فقس ىه ىتلا ءامسلا ةئيز بك اوكلا هللا لعج اذاو لئالاب ”ىضي رين مظعا هنال

 كفر الرو عماوجا و دجاسملا فوقسس ةئيز ليدانقلاو حيباصملا دايعلا لعحف

 تفعسهيف دقوت ءاشعلا ءاج اذا ناك سو هيلعةللا بص لوسرلا دحسم نا رك ذو ريا ىو

 قاع و اتيز و الابحو ليدانق هعم بح ةنيدملا هنع هللاوضر ىرادلا مك مدق اماق لخنلا

 كيلع هللارون انددسم ترون مالسلاه.لع لاقف تدق وا و دحسملا ىراوسب ليدانقلا كلت

 رمجاهرثك ١ مث احتف لوالا همسا ناكو اجارس هاهسو اهكتحيكتنال ةننا ىل ناكول هللاو اما |

 اها راماؤ حوارتلا ةالص ىف هنع للاىضر تيك رع سانلا عج نيح هنع هللاوغر

 لاق مهضعل نعو ناطخلا نبا اي كربق هللا رون ان دحتسم ترون لاق صه از هنع هللا ىكر ىلع

 ميو تسإلل طمك اانا ظل مف دجاسملا ف حيباصملا نم راثكتسالاب بتنك ١ نا نومألا قاما
 ةفشجو: هنَع هللا تروبيل اه و نيدحوهتملل اسلا هيف ناف سك م :11ى غيار و هلا ق.سا

 ا ةسزو حورلا ءاهس نم كنم هوب دإ تباقلا امش ىلا ةراشا هقو كلذ 5306 تهباناف ملظلا

 امم ريعملا حيباصملا ىا هي اهانلءجو نه ةينامحرلا تادراولاو:ةيهل الا مولعلاو فراعملا راونا

 مجري اموهو حتفلاب جر عمجج # اموجر ل ثيللا ىبأ ريسفت ىف اك اهضعي ىا موجنلا نع
 رافك مح # نيطايشلل و دحاس عمج ةيددكو محار مح 1 رجزلاو درطلل ىبرإ و هب

 منركل رب ,ثكتلا ةفيص ىلع نيطاشلا عمجو تامظل ىلا روناا نم سنالا نوجرخم نجلا

 نع ةيليحل لكيلا ضاضقناب مك 2 محجر ىه ىرخا ةدئاف اها انلمجو ىنعملاف عقاولاىف

 ردوا هله 000 00 ىلع كلفااىف ةراق اهناف اهسفن يك ااوكلاب ال تاركا

 ران ةلعش انهه وهو ران نم ةعطاس ةلعش باهشلاو هلقع وأ هلاضعا نم اوضع دش نم

 اهانلعج ىنعم نوكيو بكوكلا ظفلو حايصملا ظفلو مجالا اهلع قلطأف مجنلا نم لصفنت
 نع ءاجام موحنلا نم ةلصفنم ةلعشلانا ديؤي امثو بهشلاك لت هو اموجر اهنم اناعج امو>ر

 قيلعتك ايئدلا ءاملاىف ةقلعم ليدانقلاك اهلك مودنلانا هنع هللا ىذر ىمرافلا ناملس

 لؤقلا انجب رصننو .ةكترالملا نءدنأب, ةقلتنيل اهنا لبق و نوتإ يمن ةةؤاخغ: جلاقلا افا ليفان
 ناك نه تومب نوكي اهراثتنا .نال ترئتنا بك اوكلا اذاو ترطغنا:ءامدلا اذا لات .هلوق

 | نا نيف شاكملا ضعب لوق هرصني و ءامسلاىف بهن هذه نا لبق و ةكئالملانم اهلمحم |

 هقاوايعر يرسل /ىانزلازواالا ساكمناب ىف امناو نيننلا اذه.فب ة وكيلا 3 يلكوينا وكلا |
 17 00 ا ل 2 - ا. ا 6 ا 1020 1 1 تل تالت عسا ع دع ل نحمل ا لال تت اععشل ل تاج 2 اهنا ١ .١ د71 ١ 2 ان 70111 كت 3133 طش قع تنم ان دكت تدع ع ع حصح هع ع تا
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 يا كي 2 در ل را رن بما ةايس) نم لمو رح مسن الذ
 ار نحر ايلا للا كانك ةنلز لع متلو بعت هلو دانلو راكتلا
 أخ لبق اذاف ةلذلاو راغصلا ىنعم هيفف بره و دعابت ىنمب أس نم لعاف مسا هنا عم
 لوالا هناكم نع درط و رجز ىلأ اك هفوخ وبها وه نم دعاس ءانعفا يح بلكلا

 هترجز و هند .ط و هندعاب ىا اسحف بلكلا تاسخ لاّس اضيا ايدعتم ىحم اسخ و راغصلاب

 ايا اع ناار كدروا ن يكلزلل نكرلذا كاذ قرع ارو
 سانلانم وندي نأ كرتيال دعبملا ري زانخلاو بالكلا نم ”ىمءاملا سوماقلا ىفو ةناهم
 وه و ادعم ىا لوعفملا ىنمي نوكي نأب الا ىدعتما نم ةيب الا ىف ائساخ نوكي الو
 ىنعمب ليعف وهر ةعجا رملا ةرثكو ةدواعملا لوطل ءايعالا ةياغ غلاب و ليلك ىا « ريسح

 ندشدنتك و ندش هر روسحلا رداصملا جان ىف ام ءايعالا وه ىذلا روسحلا نم لعافلا

 هنا روصتف رساحلا امأ روسحم و رسا> ىبعملل لاقي بغارلا لاقو ٠ رود تفاسم زا مشج
 ريسح وهو ىلاعت هلوق و ةرسح دق ثعتلا نا.روصتف روسحملا اما.و ءاوق هسفنب رسح دق

 ريمضأا ن١ وا رصبلا نم لاح ةلممجاو ىهننا روس ىني و رساح ىنمب نوكي نأ حمي
 ىف اذه لالا ناك اذاف مهضعب لاق ةلخادتملا لاوحالا ليبق نم نوكف اتساع ةورتتتلا

 هوفتي نمي فيكف هلامح و هلالج و هلاك ىف عئاصلاب علا بلط دنع فيكف عونصملا ضعب
 داهملا سني و متهج هيسح داحالاو لولحلاب

 هار دريت ضش'ك هنكب درخ مهف ٠ هاوس هلاذ ىف ريح نم هناحبس

 ك0 تيكا هلا هيك لا راب 17 تاتكا يمتع اه هكا وح ىرخ رمت
 ظ داو تركت ايل يك قبلا" يعي ليش هديك د ور بلاط تت

 نمو نطابلا كرصب ىلا ءايشالا ىهاوظ نم ىهاظلا كرصب مجراف ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو
 ءايسشالا ىهاوظ ىلا كيريصن و كرصي داحتاب رظنا ىنعي ءارشالا نطاوب ىلا نطابلا كرصي

 .هناطعال تادوجيوملا نه دحاو لك دادعتسا بسحم فالخلا قوقش نه ىر' له اهطاوبو

 دعبم ريسسح وهو اًء_ءاخ رصيلا كيلا باقي نمترك رصبلا عجرا مث هقح قح ىذ لك
 هناكلك ضب افا ءرس نسدق' مالننالا"ةخح مامالا لاق آك للزلا,ةعلاّبطم و للا ةيؤر َنَع

 ناكلودا و وهو الم ناكل رهظن ملو ناكول هن ال دوجولا اذه ن. غدبأ ناكمالاىف سبل

 نكيمل اما مهمذمب لاقو ىده مث هقلخ ”ىث لك ىطعأ ىذلا ىلاعت لق اك رداق وهو ازج

 ىلوالا ةينرملاىف قحلا ناتيترالا مثام هبال ملاعلا اذه نم رهظا ىا ناكامم عدبا ناكمالاىف

 الف ىهانتي الام ىلا ىتاخام ىتاخ ولف ثودحلاو ناكمالا وهو ةياثلا ىف ملاعلاو مدقلا وهو
 تاومسلا اخ نوكل ناب #© ايندلا ءاهسلا انيز دقلو ضو ةيناكمالا ةيناثلا ةينرملاىف لاذ

 زاربال مسقااب ةلمخلا ريدصتو روصقاا ةبئاش نع اهولخ نايس رئا ءاهيلاو نسما ةياغ ىف
 0 اهاناح و سائلاو ضرالا ىلا تاومسلا برقا امز دقل هللاب و ىا انوه ءاتعالا لاك

 غسل يس ا

ْ 

 مص بصح صم 2

 ا امدلاو .٠ نارا كك بورعم ة.سراتلاب نيشلادط وهو ٠ للا ةيراملاب نييزتااو نيزلاف
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 عضو و باطخلال حلصت نم دحا لكلوا لوسرال باطخلاو فانثتسا  توافت نم نمحرلا
 نوكي نأ ىلع تاومسلا ىهو هقلخىف لاَ# نأ ماقم ماقملا اذا ريمضلا عضوم نمحرلا قلخ

 الضفتو ةمحر ةرهاقلا هتردش اهقلخ ىلاعت هنأب راعشالا ماللا ىنمم ةفاضالاو قولخلا ىنعع

 لب بسانت مدعو ةقلخلا ف نارطضاو' فالتخا نم أش هيف. ىرتام حلاو ّقلا:داككا أتل نفأو
 اًضعب اهضعب ةهاطمو امرادتساو اهتطاسب اهنع توافتلا باس ىناشاقلا لاق ميةتسم وتسموه

 ىفام ضعب هنم توه نيتوافتملا نم الك ناف توفلا نم وهو اهسانمو اهماظتنا نسحو

 توف هن*اك فاصوالاىف فالتخالا توافتلا بغا رلا لاق ةمئالبالو هيساتب الق راسل

 نَحرلا قاخ“ءاملعلا نسب لمجتو رش الا امم اقلك تقصوو أ“ خلا اهتلحلا (لنصو

 كلذ ريغ ىلا رابلا ريغ ليلا نال توافتلا' ةباغ ىلع اهرسأب أب تاقولخلا نابع الغل اناق

 هيلا جاتحم ناصشن وا اهلا جا اتم ريغ ةدايز وا صقاننا اهف اشيل أ قالا مش دادضالا ن

 لومش ىلا ةراشا ةب 1 ىهتلا ملا اهقلاخ نا ىلع ةلاد ةيوتسم ةميقتسم عل 3

 تادودحوملا نال ةرخ لا محرو امدلا نمح راي لاق م ىث لك ةعساولا ةينامحرلا هتمحر

 روت نم تقلخن ةيناممجوا تناك ةيناحور ةيناملظوا تناك ةينارون ةلفسوا تناك ةيولع اهلك

 قزرلا لصاو ةقلخلاىف توافت ريغ ن٠ هتمحرو نمحرلا

 تسود هج نمش د” «حاطغإناوج 977 تساواأ ماع ءرفسلا لمزا ذا
 ةهش كدنع قيبالو ةئباعملاب كلذ حضتي ىتح هامسلا ةيؤر ىلا هدر ىا #* رصبلا هجراف ©

 ناك اناكم ءدبلا همام ىلا دوعلاوهو اعوجر هسفنب عجر لاش ايدعتمو امزال ”ئ عجروام

 امجر هريغ هعحرو هلاعفا نه لعبوا هن ازجا نم ءزمعوا هعوجر ناك هتاذيالوقوا العفوا

 قشلاوهو سوماقلا ىف م رطف ممح 8 روطف نم © اف * ىرت له # هداعاو هدر ىا

 رطغناف هرطف لاه ٠ نتفاكشو ندرك ادّتاو نديرفا رطفلا ( رداصملا جان ىف لاق ك)
 ناكولو ىناشاقلا هلاق اهماثتلاو اهقرخ عانتمال عودصو قوقش نم ىنعملاو قشناف هقش ىا

 م اهلك وا اهضعب وا اهتاقبط ىف ةقرفملا مودنلا اهل تدئر ىتلا عفامملا تتافل جورف اهل

 تاينامسلا صاوخ نم اءانئمادش ١ قلاخاف ةقولخم ىهو روطف ءامسلاىف رب مل اذاف تاسسانملا ف

 بلط ىف ةرمدعب ةرمرظنلا دعأو نييرخار نيتعجر ىا د“ نيترك رصبلا مجرا مث ع
 ١ عير ةازلاولا» از يالي رلا وير 4 توا نقلل مرزوق

 ىف اهضعب ةريفو تاناعاو ةريثك تاباحا ديرب كيدمسو كيل ىف هم زارككلا
 نسحلا لاق ترثك ناو ةعجردعب ةعجر ىا نيترملاب عّبال ىل الا لالكلا نال كلذو ضمِيزما

 ىا نيتركهللاهمحر ىطساولا لاقوار وطف هيف رت مل ةءايقلا مون ىلا ةصدمب ةرم هترركول هللاهجر

 قيقحند شامت ركفلا لاوجتو رظنلا راركت نا لصاحلاو ةصاخ نح.لاب ناكلوالا نالارصبوابلق

 | لالكلا الا دشال قوقكلاو قورخلا .لط دنع اهف رظنلا كلذ ناكاذا و قئاحلا

 | محريو فرصن- # بلقنس 8 عئتمملا دوجو بلط نه بعتا امو عانتءالا قم نامرحلاو

 لل ةحاس رع 12 00 4 كود دارو راطم حماس
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 ناكاذلو ندبلا باعتاو سفن رمدك اهفو دورشلا جارعم !مماف ةالصلاك رخ الا ضعبلا ىلا
 اهوحنو ةمكر فاأ ةلبللاو مويلاىف ىلصي نم مهنم نا ىتح اهنم نورتكي لاصلا فالا

 فاسلا ضعب ناكاذإو بلقلا ىلا ةيهلالا ةمكحلا دورول بيس هناف ماعطلا للتو موصلاكو

 ىلا نيئالث ىلا ةعبس ىلا كلذ قوف ىوطي نم مهنمو مايا ةثالث ىوطي نم مهنف نولصاوب
 قالخالا بيذهت موصلاىف نا عم ىمظعلا ةمكحلا ٍباب هل حتفنا امون نيعيرا ىوط نق نيءبرا

 اوعراشاو اوَهاس نوتمؤملا امأانق برشلاو لكالا لبق ن٠ يجي دسافملا رثكأ ناف اًضِيا

 ماللا هيلع لاق دقو نودرقملا كئلوا نوداسلا نوّساسلاو رابع امندلاو ةطم سفنلاف
 | ملع ىف قحلا دوهشو قاف آلاو سفنالا نع دحوملا عيطقت وه ديرفتلاو نودرفملا قيس دق

 لصحم هب ناف ةيئاذلا ةيوهلاو:ةدحولا ءاوهىف ناريطلا مث كوللاو ريسلانم دبالف قالطالا

 مدقلاو بوجولا ملاع ىلا جورعلا ققحت و ةثداحلا ةلفسلا ناوك الا لزانم نع لاصفنالا
 هدحو هنا لالاو ىا « وهز © م>رلاربلاوه هنا مركلا ههجو انيرب نأ هلضف نم هللا نأن
 لضفلاب اذكو ةبوتلاب مهنم ءاش نمل هك ررفغلا ل8 لمعاا ءاسا نم هتوغبال ىذلا « زيزعلا»

 'ئسمال انعم لاق هتفااخع ملع اذا هفلاخ نم لك كلم انه زيزعلا ناك امل مهضعب لاق

 بابرالا برو بارتلا ناو ةعطاقلا نه ىلامل ةمدخلل حل_هيال ىلثم لوشال ىت> ةبوتلا ىف

 ىسدقلا ثيدحلاىف لاق اك قا ندحا هيلا ليقان ع قلتو ىبسملا بونذ رتسي ىذلا روفغلا
 قيس لاثم ريغ نم اهعدبا «# تاومس عبس قلخ ىذلا 8# ةلوره هتينا ىشمي ىناتا نمو

 هلوق ىف اك هيلا فاضعلل نوكتت دادعالا ىف ةفصلا مهلوقو تاومس عيل ةفص # اقابط ف
 ردص» وهو لكلا اهلومشاةفرعم تاومس عبس نالالاح هلع زوو درطيال ناهد تار عبس

 نيب تّهاطو ءايلا ريسكب هّفاطم باك لثم ”ىثلا قابطو ةّفاطم هّماط لاَ لعافلا ىنعع

 ىلع طو ب٠ ىث عضو ىلع لدي بابلاو امهقزلأو دحاو وذح ىلع. ا.تلعج اذا نيئبشلا
 | ماه ةئامصمح ءامس لك ظاع ءامس قوف ءاممو ضعب قوف امضعب ةّشاطم ىنعملاو هيطغإ ىت> هلثم

 ناليسلا نه عونم ىا فوفكم يوم ايندلا ءامسلاف ةسامالو دامعالو ةقالعالب اهرج اذكو

 ةضف نم ة اخلاو رفصوا ساخن نه ةعبارلاو ديد> نم ةتلاثلاو ءاضب ةرد نع ةيناثلاو
 شرعلاو ىبيركلانم اهقوفامو ةعباسلا نيبو ءا رمح ةتوقاننع ةعلاسلاو بهذنم ةسداسلاو
 اقاخ مكحا ىربال نا تاو.سلا قلخ ىف كلما ملاع لاك ةيامن ىناشاقلا لاف رون" ن٠ راح

 ايندلا ءامللا ناو ةركلاك ةريدت-سم ضرالا نا روهتلا لاق اهنم اقابطو اماظن نسحاو
 ءاملا ةلزنم !مضايو ضرالا ةلزنم ةرفصلاف حملاب ةضييلا ةطاحا بناج لك نع ام. ةطبح

 ةرادتساك ةردتسءىه لب ةضرلا ةلاطتاك ةلاطتساهيف سلاهقاخ نأ ريغ ءامسلاةلزممتاهدلجو

 ىلا ىدال .ضرالا هجو مهولا ىف رفحوا مهو_سدنهم لاق ىح طرخلا ةربدتسملا ةركلا
 ةيناثلا ءامدلا ناو نعصلا ضراب بقثلا ذفال سادبالا ضراب الثم بن ولو رخ الا هجولا

 هللا امرقا وه ىذلا ىمركلاو لكلاب اطبى شرعلا نوكي نأ ىلا اذكهو اندلاب ةطب<
 ىاكؤ ىرت م © 1. كلاهذمع اهقرف ىلا ىفءامس لكوهتحناع كنظ اهدالفىفةاقام ةقلك هل ةمنلاب .



 كلملا ةروس < ؟بب ©

 هناتجىفو ةرخ الاوه هنااىف اهقلعتم نوكي نأ اماو رافكلا لاحوهو المعو ةين ”ىموهف
 هنانجو هناساىف اهقلعتم نوكي نأ اماو نيقفانلا لاح وهو المعو ةيئأوسأ وهف ايندلا وه
 ةنايجو هباثبل ف اهقلمتم قتوكيرناااماو راو الا لا اوحاو االبعأو اة ل كحك وهق «ةىدل-الاوه
 مظعالا دوصقملا ناك املو نيبرقملا لاح وهو المعو ةين نسحا وهف ىلاعت هللا هجو وه

 ادكو ءراشإلا يرطب: وهتماةافء نسل اكاد نود اتتكيدي حرص نس.>الا اذه ليصحت وه

 دمك ناك دنيامزا ”هلماعم امثاب ىنعي ارامث ديامزايباتةي الا ريسفتىف لاق نم باصأ دقلو هربغ |

 مادك ضالخا ىنعي لمع تهجزا. دنرتوكس امثزا مادك فيلكت زادرد. هكدوش سهاظان

 اصلاخ هللا هجول نوكي نأب + صلخاا: ناك ام. لامسالا/نسحأ. لاق نم اذكو «:تطرتشس
 اذا لمعلاف عراشلا نعدرو ىذلا جبللا ىلع ادراو ىا ةئ.دل اقفاوم نوكي ناد د كومشاو

 لصت مل كناف لص مث ىنارع الل مالسلا هيلع لاق اذاو ليش مل اباود نكي ملو اصلاخ ناك
 قافنلاو ءايرلا لها لاا هللا لعج اذلو اضيا لبي مل اصلاخ نكي لو اباوص ناك اذا اكو

 بتارم نهوه لضفلا ةيؤرو لمعلا نايسن لمعلا نسح نيفراعلا نم لاق نم لوقواروثنم ءابه

 راثيا دراشالاىفو صاوخلاالا هلاننال ىلاءت هللا رارسا نه مظعرس صالخالا ناف صالخالا

 اضيا حببقلاو مالا لام مهلامعا رايتعاب مهل لماش ءالتبالا نا عم ليضفتلا ةغيص

 وه ءالتبالا نه ىلصالا دصقملاو تاذلاب دارملا ناب ناذب الل طقف نسحالاو نسحلا ىلاال

 دضاعت لامكل اضيا نيقايلاىف ةعاطلاو ناميالا لصا ققحم عم نيتسحلا ناسا لاك روهظ

 نعءالضف عوقولا تحن جاردنالا نه لزعع هنوكلف كلذ نع ضارعالا اماو هل تايجوملا

 ربغ نههرايتخا ءوسيهلمام نع ردصي لمح وه اعاو ةيهلالا لاعف الل ةياغلا كلس ىف ماظتنالا

 لوقل ىنعمالو هريغ لمع نم نسحا هلم مكيأ دارملا نا مث ٠ ىهتنا بيرقتالو هل ححصم

 قتحا ا هريدقت لعفلا هبف لمعإ مل اذلو ةزمهلا ىنمي ماهفت-ا ىناعملا نيعيف ىدنواحسلا

 ةكئالملاك هريغو ناسنالا ىلا ةيسنلاب توافتلا نوكي نأب رعشي هناف ىهتنا مريغ ما المع

 نأ لع لدي ناسنالا: ىلا وسلا داتساىفا/نإاءرغلا- ةرابعو .دارق/ ربدلو الاثم نحلل ماهو |
 ناك اوس هلع“ ناك نمآوا] نَمِم - سائلا عشبا هنأواو نسحأ وه ناك ندحا .هلمع ناك نم

 كلذ فالح

 ٠ ... تساموج تروص ىورزا مهرفاكهك . .٠ - :تسار.ىالاب دئدناب تارهز +
 هنسح اق عرشلاب كردي اا نسحلاو اولاق حبقلا عم ةرثكلاب ةربعال هنال المع ريكا لش ملو

 هبايح نه اذخا نسحا مكي واب مهضعب لقو حيبق وهف هحبقامو نسح وهف عرمشلا

 هللاىضر رمح نبب هللا دبعل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاق هترخ آل ءايندف ةبها نسحاو هتومل
 كيوا كناي- نمو كلغشل كغارف نمو كمرهل كيايش نمو كمقدل كتح نم ذخ امهنع

 توملل مرتك ١ لاق: سك( ١ نينمؤملاىاأ مالسلا .هبلغ لئسو ادغ كنمساام:ىردتالا َكناَق |

 صالخالل ةئراقملا لامعالا ةرثكي ةرخ اللو توملل دادعتسالاف ادادعتسا هل منسحاو اركذ

 ةبسنلاب توافت لامعالا ضعبل ناك ناو اهوحنوا اححوا ةاكز وا اموص وا ةالص تناك ءآ وس
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 مراح نم عرواو القع نسعأ مكيا هلوش مالسلا هيلع هرسف كلذلو حراوجلا الوخز طستلا

 ىلاق لمع هنا ىلا ةراشا مالسلا هيلع سنوب لاح لعأ ريقفلا لوش ه٠ داشرالاىف اذك ضرالا |

 راتتسالاو ىلحتلا الول ءاقرلا راونا روهظيف ءاقبلات عنب اموق ىحيو مدقلا تاوطس روهظىف
 مهتاجرد توافتو نيقشاعلا هلو نيبقيالو قوشلا تاجرد توافتو نيقاتشملا قوش رهظي مل
 ايئدلاىف ةعاطلاب ةرخ الاىف ةاناو ةيصعملاب ايندلاىف توملا هريس سدق لبس لاقد قشعلاىف

 ةامحلاو توملا قلخ ىلاعت هللا لاق ىتلا هو ةقولخم ماسجالا ةايح هريس سدق دينا لاقو

 اوناكف ءآ دتبا هلرسيل ىذلا ىهدلا ميدقىف هايلوا ىلا اهلصوا اهل عاطقناال ةمث ١ د هللا ةاحو

 مهتامأو قلخلا اهم ىبحا ىتلا ةقولخلا ةايملا مهراعأف مهرهظا مث مهل هداجبا لبق ءايحا هملعفف
 لاقو ادبأءايحا اوناكف ديالا ةاح ميهلع دروا مث اوناك اك ةافولادعب هرسف اوناكف هرسفف
 ىحبال كلذف هنامأ نمو ادبا توعال هلزاىف هركذ دنع هللا ءايحا نم ءرس سدق ىلع-اولا
 ماللا ه4 المع نسحأ مكيا مكولبرا ف هتامم نع لفاغ تيهو هتايح نع لفاغ ىحكو ادبا
 لعفلا لعفب ىلاعت هناو دايعلا لاصمب ةللعم هللا لاعفا نا ىلع لدي اهرهاظو قلخم ةقلعت»
 ىلاعت هللا نا اهانعم لب اهرهاظ ىلع ىه سبل ةئسلالها دنءو ةلزتعملا هيلا بهذا ضرغل

 ماللا هذه لثف ضرغلاو ةحلصملا كلتلالا هلعش مل لاصملا ىعارب نم هلعشب ناكول العف لعف

 ةلوا زيي المعو هربخ نسحاو أدتبم مكياو اعرش ةحلصملاو ةمكسحلا مالو المع ةلعلا مال
 ءلا ىنعم هنمضتل ةطساو الب هلا ىدع ىواللا لعفل ىلاثاا لوعفملا دسم ةداس ةيمسالا

 قياعتلا لق نموه سيلف دحاو لوعفم ىلا الا ةطساو الب ىدعتسال وهفالاو هتبقاع رابتعاب

 هصاصتخا عه مكوهوانه لوالا لوعفملا رك ذدقو السا لوعفملاداريا مدع ىضتش ىذلا رووشملا

 سلو رابتخالا ىولبلا للا ىنءمل راعتسموه لب حلطصملا نيمضتلا نمالو بولقلا لاعفاب

 رهظي نأ هللا نم ءالتبالاف رومالا بقاوع هيلع ىف نم روصتب اما هنال هتقيقح ىلع انه
 المع نسحأ مكيأ مريت نم ةلءاعم مكلماعيل ىنعملاو بيغلا ىف هنم معي ناكام ديعلا نه
 ريغ لمعلا ناف مكلامعاو مكمولع تاقبط توافت بسح ةتوافتم بتارم ىلع مكيزاجيف

 بلاقلاو باقلا نم لكل ناف هدارمل امهف هللا دنع القع.ملنأ ىنمي هللا ةعاطف عرساو هللا
 هلمعو زال فدك هلم ف, لاخلاب كيذكا قاثلا_نف» فرشأ..لؤالا نا. .امكف.!هباصاخبالمع

 هللا عنص عئادبىفركفتلاو رظنلا اه رطامتاو ”ىش لك لوا دابعلا ىلع ةبجاولا هللا ةفرعم

 سنو» ىلع ىنولضمال ماللا هيلع لاق ا قاف الاو سفنالا ىف ةبوصنملا هناا ىف ردتلاو
 هللا يصاىف ركفتلا كلذ ناك امتاو اولا ضرالا لها لمع لث» موب لك هل عفري ناك هناف قم نب

 لها لمع لثم موب لك هح راو لمعي نأ ىلع ردقبال ادحا نا ةرورض بلقلا لمعوه ىذلا

 ةثاه لباقم اهنمدحاأو نيبرقملا لامعا ناف ةسسلق صاوخم هنامزيف ضرالا لها لمت ىلع لضفم

 ىلاعت لاق اذاو”صولخلاو دوهشلاو ناسس> الا ف توافتلا رابتعاب باس ريغب لب فلأ
 رافكلاو راربالان م مهريغلاوحاشىلا هتراشابو نيبرقملا لاوحاىلا ةزاشا هترابعب هناف نسحا
 ايندلاوه هنانجو هناسلف اهقلعتم نوكي نأ اما ولخال ناسسنالا ةين نا كلذو نيقفانملاو

 ( رهف )
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0 5 
 اشي اعا ا نا كش 0 لعب" ةروص ىلع رانلاو ةنهلا ند توملا عذب مالسلا هلع

 سابع نا لوقف روصم مسي - الا ىاعملا نم ”ىث الف ةحسقوا ةئسح ىعلا ىف ةرهاظ

 ةقيفح قاربلانا مهلوق فلاحم ىتا سرف ةايحلانا مهلوق نا من اذه ىلع لوم هنع هللاىضر

 ُت وملانا ىنعي ١ اهله لحم نع ةامحلا ة ةقص مدع نع ةرامع توملا موضعإ لاكو لف الواكا ذال ةثلان

 ةيرارطضالاو ةيدارالا ةكرحلاو ساسحالا ىه ةارحلا ناف ةكلملاو مدعلا باب ن» ةامحلاو

 حصيام ةابحلا فاشكلا بحاص لاق كهل نوكي نأ هنأش نه امه كلذ مدع توملاو سفنتلاك
 ححصملا كلذ داحما ةاملاو توملا قلخ ىنعنو كلذ مدع توماو ساسحالا هدوجوب

 هنوك عم هنطابو ىلا ىهاظ نع حورلاءوض عطش توملا رثا دايإ ىا ٠ ىهتنا همادعإو

 داحما اذكو الصا ةكرحه. نكتمل ناكادامح هلعحو بلقتلاو ةكرحلا ىلع رادتقالا ةيافىف
 هسفنب بلقتلا ىلع ارداق هلعحتو هب هنطابو ندبلا ىهاظ ةءاضاو حورلا خفنس ةاحلا را

 لبالا لحما هيف ربتعي الاو دوجولا ةيمئاش هيف لب اضحمامدع سبل ةكلاملاكلت مدعو ةدار الاب

 ام عفدنا ريرقتلا اذهو ةاحلاب هقاعتك توملاب قلخلا قلعت حص كلذلف ىدوجولا سمالل |

 ناكولو ىلزا ثداوحلا دعو ثداحقولخلا نال اةواخم نوكبيال لاح مدعلا نا نم هباوضرتعا |

 نوكي نأ ردقت ىلع توم لا قلخ نمد مهضعب لاقو لطابوهو الزا ثداولا دوجو مزئاةولخم

 نسا هللاكرابتف ىلاعت هلوقىف كري دقتلا ىنمع 'ىح قلخلاناف هردق ةايحلامدعنع ةرابع توملا |

 ةابحلاب هقاعت ةيعتبوه اما دا الا ىنممي توملاب قلخلا ىتاعت نا لاش نأ دعسالو نيقلاخلا

 توملا نا ىنعي ةيضرمع ةايحلاو ىناذ كلملا ملطىف توملا نال ةاحلا ىلع مدقو ىنعملا كلذب
 ىلاعت هلوق هيلع لدام ىلع ةفطنلاك ةامحلا اهل تضيع مت اناو» تناك ءايشالا نال قبسا

 لمعلا ساسجا ىلا عدا هنالو نومجر“ هيلا مث مكي من مكتيم من مايحأف اناوما متثكو
 اطاطام ثالثالول ١ ثيدحلافو حلفا هينيع بصن هلع- نف سوفنلا رهق ىلا برقاو

 ىراطلا توملا هيدارملا نا برق الا داشرالا ىفو ©« توملاو ضرملاو رّقفلا هسار مدا نا

 ءاعدتسا ناف ا كوابل ةباآلا دعبأم 4 قطن 5 امهيرادم روهاذل هدعلامو هلقام ةاحلابو

 ةيويندلا ةايحلا نودب قدح ال لمعلا سفن نا عم هيف بيرالامم لمعلا ناسحال اهظحالم

 هداهم دارملا ناف ازاوشناالاو ةامحالو انوم نوكلمالو ىلاعت هلوق فلاح ءيهاظو .٠ ىمتنا

 ماللاو فلالا نا مث ًاضعب هضعب 2 ناءرقلاو ووشنلا ةسرش ةيويدلا ةالا ىه ةانحلا
 قلخ نال يد لا مكتوم ىا هيلا فاضفلا نع 7 0 0

 توم توملا 0 هيل ةاح 9 نأ ىلاعت هل 5 ترعب ىف ينال ناذىع

 | نودهاشي مهنأب منع توما عنب بححلا تعفترا اذاف ايندلاىف نيفراعلل ناقاعتباهو ءراتتسا

 مهردنع ءايحا لب ىلاعت هللا لاق كلذ دعب باحتلا قراوط مهملع ىرجمال ادبا راتت-االب انايع

 ءانفلا تع اموق تمي تادهاشملاب اموق ىحنو تادهاجملاب اموق تيمي ةايْلاو توملا قلخ |



 ظ
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 بعل ايندلا ةايللا اما دنار ايند زو كلم تيناسنا اريز ادج امناج كمل.و ادج اهاد كلمو

 هوجو دنار تقيةح ملاعرد كلم ناجو هنوبحو مهحدنار ترخآ رد كلل» لدو ةئيزو وهلو

 كلملان هكديارب تمايشو' ىايربك لعدك ادرفديوكءار زي نعنآ ةرظان امروملا ةرضانذئموب
 ,مهد نوربب وا ىاهدردزا ىدردو اماشككرب ئرذاوا ىروتسدب شروخ لد ةشوكزانممويلا

 املس .ام”نوَح كولا: ماوكاريا از قغرتمما زك 1 كالا نا ا ميدل
 رك كلملا نمل يوكتارج ميرا ىراج كلمرا نوجام كلا! نمل ديوكيم دراد نيكاسمو

 لوق رس فرعي ناسا اذه نمو « تساديوادخوا نوح ارام تسناكدشام نوح اروا

 كلم ناف ىا ككلم"نم مظعا ىكلم ىهلا هرسس سدق ىءاطسلا ديزب ىبا نيفراعلا نيع

 مادقالا قلاع نم ماقملا اذه ناف ادج فرعاف ثداحلا وه برلا كيمو ميدقلا وه دعلا

 0- ماعت الا نمر ودقم لك ىلعو ءايشالا نم * 3 لك ىلع © هدحو ىلاهك 0 وهو و

 هيضتش امسح هيف فرصتب اهاصقا ىلا ىهتمو هءاع ةردقلاىف غلام # ريدق ف امهريعو

 نايرجل ةديف» اهتومضل ةورقم ةلصلا ىلع ةفوطعم ةلخلاو ةفلالا مكمللا ىلع ةينبما يشم
 نكمام ىا ربدق ”ىس لك ىلع وهو ميض! لاق اهقئاقدو رومالا لئالج ىف ىلامت هكلم ماكحا

 ىلا هدوجوىف جاتحال بجاولا دوجوملا نال ةنكمملا تامودءملا نم ةئيشملا هب ىلا نأ

 مودعملاو لصاللا ليصحتو هذا هدوجو ءازبال نكمملا دوجوملاو ادياو الزا هلاوز عنتكو 'ىش
 ءاقالاب دوجوملابو داجمالاب مودعملاب ةردقلا قلعتف ةئيشملا هب قلعتل الف ءدوجو نكمل عنتمملا
 هاو تانكفما نأ مدح انك أوغ 0 وهو ىاشاقلا لاق لاح ىلا لاح ن٠ ليوحتلاو

 هلال رودقم هنا لاقف هب ةردقلا للعتذا نكمملاب 'ىشلا صخم ةردقلا ةاءرق ناف ءاشيام ىلع

 هديب ىذلا هلامفاو هلامساو هتافصو هتاذف مظاعتو ىلاعت « ةيمجتلا تاليوأتلا فو ١ نكمت
 هيوه ىاوهو ةديقملا تادو>ولا ىلع ضئافلا قلطملا دوجولا ةنطلس ءاحسلا ى'الملا ةقلطملا

 ليص# ىف عورش ه6 ةامحلاو توملا قلخ ىذلا ه ”ىث لكىلع ةرداق ”ىُم لكىف ةرهاظ ةقلطملا

 ريدقلاىلع فقو الف لوالا لوصوملانه لدب لوصوملاو ةردقلا زاناو كلما ماكحا ضعب

 ةيدوجو ةفص ةاملاو ةدوربلاو ةناوللا قت ةداضم ةيدوجو ةفص ةندلا لهادنع توللاو

 ن.انع ىورامو امم تاذلا فاصتال ةححصم ةردقلاو معلل ةراغم تاذل سفن ىلع ةدئاز ظ

 شيك ةروص ىلع توملا قلخ هللا ناو نامسج ةاحلاو تؤملا نا نم امهنع هللا ىضر سابع |
 ىهو ءاقلب ىثا سرف ةروص ىلع ةاحلا قلخو تامالا ”ىد هتحئار 1 '”ىشب رعال حلما |

 لغيلا نوذو راخلا قوف رَضِلادَم اهتوطخ اهتوكري مالتلا مهباع ءابنالاو ليربج ناكلا |
 ىلع اهاقلأف ةضق اهرثا نم ىصاسلا ذخا ىلا صو ىحالا ىئاهحمار دعالو دال

 تافصلا لبتنم قيقحتلاىف امهفالاو ريوصتلاو ىلثعلا ليس ىلع دراو مالكف لحعلا

 ىنانبال نيتيدوجو نيتف< ةاملاو توملا نوك نا هباوجو اولق اذبكه نابعالا ليبق نمال

 روش امهنم انكتلَو توكل ملط "تاقؤاع ند" امهناف"نايعالاكة -وتتحت 'ةرولط امئهل نوكي نأ
 امعص ءدبؤإ ندلانع. تمل كالا لاق نعاس نئادعاغيدعاشيو ىربامملاعا!كلذيف ةلاثم



 كلملا ةروس ههج 7م ©

 | لفاكل اءاللتسالاو .ةمانلا,ةردقلا نع زاجحديلاو لقاعلا دنع مولعملاةوقىف: ناك كلذ ,لع تلداه
 0 ل ىابمتبلاو لخلاو ىهلاو مالا هدس نالؤ لاه ديلان م رثك الاق رهظي اهرثا نا ام

 أ تست ردقوا دي 6# ىئانسلا مكحلا لاق  ذفانلا مكحلاو ماعلا, فرصتلاو ةبلاغلا .ةردقلا

 شاشه هجوو

 | رطخو رهقو لالج شنيمدق ٠ ردق مكح ذافن شنيعبصا ٠ شاطع لوزنو سشمكح ندما
 كلملاو فييكتالو ليوأتالب ىلاعت هل ةفص امنا بهذملاو ةردقلاو ةلصديلا ىناعم انهع ىفو

 رازه هدبم كلم رارسالا فشكىف لاقاذلو قارغئسالل ماللاو ةنطلسلاو فرصتلا ىنعع

 ىذلا العفو ةفص و اناذ ءاوسام لك نع تاذلاب مظاعتو ىللاعت ىنعملاو ٠ تسوا تسدي ملاع

 يحبو عنيو ىطعيو ىهنيو صمأيف هريغةضقبال رومالا لكف ىلكلا فرصتلاهثردق ةصبق
 لصيو قرشبو برحيؤ رمعيو دعسبو برشو قشيو ضركوو ىنغيو رقشو لذبو زميو تيميو

 ةيلزالا ةّطاسلاو ةءهلالا ةردقلا راثاو ةمظعلا نوؤش نم كلذريغ ىلا بححمو فشكيو

 | ضيفام ةرثك رابتعاب ىلاعت هللاىلا اهتبسنف هماود وريخلا ةرثك ةكربلا مهضعب لاقو ةيدب الاو

 | اك هناسحاو ةمعت ديازتو كلملا هدب ىذلاريخ رااكت ىا تاريخلا نونف نم هناقولخم ىلع هنم

 كرامملاو ”'ىثلاىف ىهلالاريخلا تو ةكربلا بغارلالاق اهوصحمن هللاةمعتاودعت ناو ىلاعت لاق

 رصحالو ىصخحال هجو ىلعو سجال ثيح نم ردصي ىهلالا ريخلا ناك ام وريخلأ كلذ هيفام
 مب ريشأ ةدايرلا هذه ىلاو ةكرب هبفو كرابم وه ةسوسحريغ ةدايز هن دهاشيام لكل لبق

 0 ماا سلال يح و
 كرايث ةظفل هيفرك ذ عضوم لكو ةروك ذملا تارينلاو جروربلا هذه ةطاسوب همعننم انيلع

 | كرايث ىنمم ىثاوكلافو كرايث ركذعم ةروكذملا تاريخلاب ىلاعت هصاصتخا ىلع هيب وهف
 ظ ئدتت عم المتعب ةندكشو «كرب# نه لمعتسملا عيمجو نيثدحلا تافص نع ىللاعت

| 

 ظ

 دالوالاوءايشالا نعمظعت نم ىلاعت هريس سدق لهسلاقو ىذلا نم ! رذ.ىفريخلا توبشلات ين ىا

 هيديرب لقو ءاشينمت ةعزتيو ءاشينم هينؤي هتوقو هلوحم هبلش كالملاودس داذناو دادضالاو

 | عطشانم ىلع كرابملاوه ءرس سدق رفعج لاقو فلاخنم ا لذيو عبتانم اهبزعي ةوبنلا
 ١ لاقو هيلع كرابو هقحىف ليقدقو ةفياخو ماللا هيلع ىلا ثراو هناف ىا هلاك وا هيلا

 هاذ فصو كلذلو سوفنلا ملا توكلملانا م ماسجالا ملط كلملا هرس سدق ىناشاقلا
 دايدز الا ةيامو ةمظعلا ةياغوه ىذلا كرايتلاب هتثيشم بسسح كالملا ملعىف هشرصت رايتعاب
 | هلوقك هيزئتلاوه ىذلاحيبستلابهتدارا ىضتقع توكلملا ملاءءري>ست رابتعايو ةكربلاو ولعلا ف

 | ماسجالابسانتةكريلاودايدزالا و ةمظعلا نال ب سانسامب الك ”ىثلكت وكلم هديب .ىذلا ناحبسف
 ا هريغو كلاملا وهف هدس ناك اذا كلملنا ىلا ةراشاةي الاىفو ةداملا نعتادرجللا بسانسهزنتلاو

 كلاملا ةمدخ نم كولمملل دءالف كولمملا
 مالغ ددرك ارث ناطلسات نئايواك, اب: هر دنتكتميخارت ناهاشركم نك وا تمدخ

 | ضياع معتز تتا كال را مالا مقععيك ىف لاق ىودخت ضر ومدخل ادد قيدقلا كدلل وو
 1 احب بموسم هس هيد صصمسو



 ه2 7١ هج نورشعلاو عساتلا ءزملا

 داس ءاسنلا تس ةشئاع ىل لوب مالسلاهيلع ىلا ناك ةرولا ىلايللا ضعب ىف تيأر ريقفلا لوم

 ءاسنلا نم ةسداسلا ىه اهنع هللاوضر ةشئام ناد تمهلاام ىلع هانعم و نءمتجا ىناللا

 ةيواستم عستلا نم تسلا نأ اك حسو هياع هللا ىلص هللالوسر ماكن ىف نعمتجا ىناللا تسلا

 لاوحا تيفَح و كاذب اماع ىدون و لضفلاب ةشئاع ترهتشا نكل ةشئاع اهنءو هليضفلاىف

 تيه نم مالسلاهيلع هللالوسر ىل نيعي ملاذ و ةيهلا ةيفخ ةمكحل تسلانم تاقانلا

 مالسلاهيلع ىنلا رصع ضعب اهف ءاسنلا لاك ةلقو لاج رلا لاك ةرثك ىلع ثيدحلا لدو تسلا نم

 ظفاحلا لاق اذا و ةسابّتم راصعالاو .ةتوافتم نورقلا تناك ناو

 ا 3 7 نات نبا رهش معاشم واق .٠ راد دوخحاب تسقشاع ادخ لها ناش

 ( ىءاجلا ىلوملا لاقو )
 ىنابزم رهشرد اديب تسيب هك ادرد ركيد نابز دياب ارئاقشام رارسا |

 ىداهلا هللاو
 ( روبهش كلس ىف ةمظتنملا روهشلا نم بجر هللارهش لئاوا ىف ميرحتلا ةنؤوس اتم )

 « فلأو ةئامو ةرشع دس ةنس )

 نورتو" منان ورمل 1! »
 نم
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 قافتالا نو ”الثابسا و هك كلملا ةروس

 | م6 ميحرلا نمجرلا هللامب جم

 ىلاعت هللا ىلا اهتبسأ و ةيلّقع وا ةبس> ةدايزلاو ءاغلا ةكربلا « كلملاءدس ىذلا كرات

 هو ةةدايززلا قمم نوضتنتةيكزبلا نإ ىدنيهلامقاو.هبانصور هاذ وف رماوسرانعب منلاعتإ نايتعاب

 اقع غفاز هو وج ةيكي وقايرايماف_قراووا يول هتك قبل راو لكس نلا ةيرعايملاستلا )ضعت
 | ال دادعتسالا ردَش و مزاوالا رابتعايف هللاقالخاب | وتل هلوق اماو امهف هلاملكل هلامؤاو

 | ىسيعءابحا نبأف ىلاعت هللاب صوصخم راتعالا اذهب ام فاصتالاناف هنكلاو ةقيقحلا رابتعاب
 هامدلااذه لثم ةباحتسا ةزجعملاف هئاعدب هللا نه هناف ىلاعت هللاءاحا نم تاومالا مالسلاهيلع

 هناك قضينا ني فكفلا نلف لوق يدعي نمط رزقا لقيعو ..دادعتساءردشر هلع شلظمو
 ريغتلاو ءانغلا نع ههزنت و بجاولا ءدوجوب هيلاعت رابتعاب الا نوكي ال هياذ ىف ديازتلا ناف ْ

 اهلامعتسا زحيمل مظعتلا ةياهن نع اهئامناو لامكسلا ةيافىلع ةلالدلاب كراس ةغيصو لالقتسالاو |

 اهدانساو ىللاعتو كراس هقحىف كرابقب لثم يصلان م اهريغ لامعتساالو هناحبس هريغ حف |

 كشالو فراعم تالوصوملاو اهنومضم ققحم ىلع ةلصلازي-ىف امب داهشتسالل لوصوملا ىلا '

 ةيعطقلا ةلد“ الا نال نيفراعلا مكحىف مهف مهريغاماو هدب كلملا نوكب هنوفرعي نينهؤملاا '
 اس اي ل ا ا اال ا رك

 ( تلدالب)



 مرحتلا ٌةروع <« 7 3>

 | لصاطسوت الب ءانقاخ حور نم ى' 6 انحور نم ف اهعرد بيج ىف خفن اما وهو انيمأي '

 | ءاس الا ةروس ىفو ىتبب رهط و هلوقك ىسبعل و اهلاميخفت ىلاعت هاذ ىلا حورلا فاضاو
 لاقو انرما نم وه ىذلا حورلانم اهفوج ىف ىسع اندبحا ىا ميم ىف ىا ايف انخفنف

 ١ الب ءدحو انماب وه ىذلا حورلانم ادل و املي ىف دج وا و اهجرف ىف انمحا موضعل |

 بيح نه خه هال ليربح احور ةهح نموا هماعلا ةداعلا ىلع ع لسوتو لصا ةيددص ا |

 ا ىاءاس الروس ىقام قافو ىلع مف ”ىرقو هيفحشتلا انلعففوا اهفوح لا خفنلا لصوف اهعرد ا

 ناكناو تل 0 0 : ىه عا مدمم ىف

 0 وفملا حورلاف 0 ى هءانادِط لع ل خفنلا ناكل نفعا وهو

 نال ورلامكح ىف هنا الا هنغ كقار نكيل+ قا ةبزيملي ل11 لمار هي كورعشا ل6

 صيمقلا جرف هبا تلف ءااودع 3 ىا هيف ان>فف ىلاعت لاق اذا و حورلا هنم قلم

 تاماكبؤ# تنصحا ىلع فوطع٠ :6تقدصو ه8 نوئاحورلا ءابلالاالا هلبّهالو ف عاف وضعلاوا

 20 ىنمي رارسالا فشك ىفو مالسلا مملع ءايبنالا ىلع ةلزئملا فحصلاب ىا # امر

 م هيتك 1 8» لبربج اهءرشب ىتا تاراشبلاب تقدص لاّدو ةلزئملاهناملكب دامعلل ها اهعرش

 0 ةيهلالا يتكتلا نأ اهزيعاو :ىنحتملل “لخاغلا ةلزلا عيمجم ىا

 ىناعملا نيع ىفو ضيعتتلل نف ةعاطلا ىلع نيظاوملا دادع نه ىا » نساقلا ن٠ تناكو ص

 ةلخادتلعج م.م ناف رك ذملا بيلغتل ريك ذنلاو ىصقالا دجسملا ف نيفكتمملا نيعيظملا نم
 تدع ىتح لاجرلا تاطاط نع رصتت مل اهأءاط نأب راعشالاو نب كذا ظفللا كلذ ىف

 مالسلا هيلع ىموم ىنخانو ره باقعأ نم اهمال مهلسن نم ىا نيتاقلا نم تناكوا مومامح نم

 عبرا الاءاسنلا نءلمكت لو زاذك /لامزلا نما كت العلا[ ىنلانعو ةياغلا ءادبال نف

 ىللضف و دمحم تش ةمطافو دليو> تنشب ةححدخ و نارمح تنب مب و محام تنب ةيسا
 ىد اش ديرثلا ىلع نورئويال برعلا ناك ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع ظ

 ةلقولوانتلاةلوهسو ةدالاو ءا عملا نيب عماج محتللا عم ديرتلا نال كلذو ةنملا ةحوبج امسح ديس

 | ةحاصفوقطنملا ةوالح ىتلخلانلاعم تبطعا اهمأب نذؤي الثم هب برضف عضملاف ةنوؤملا

 ثدوعتا|او لعمتلل حطلصت ىهف لعبلا خا بحتلاو لقعلا ةناصرو ةحم رقلا ةدوحو ةحمهللا

 اهربع ىلقعي ملام مالصلا هيلع قتالاولما قلعع ات. كشل ل كباوا اعل ءانلألاو ام سانئتسالاو

 مكن دىلثاوذخاهقح 2 مالسلاهيلع لاق دقو لاجرلا نم اهاثم ورب ملام تورو ءانلا نم

 ىلامالا ىف لو اذلو ةشئاع نم

 لاخلا نْضَعِب ىف ءا نهزلا ىلع ٠٠ ملعاف ناحجرلا ةّمدصال و 1

 روك ذملا ثيدحلا هيلع لد اكابع هللاوضر ءاسهزلا ةمطافل وه امنا: قلطملا لامكلا نك

 ا



 ه# ٠١ 5ج نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 "نوطرف' ةبقع خرم تلم: هللا لا كقاعتلا 33و" دج رف حورخ دعب اماع رجحلاىتلاف ةنجلا |

 الاحو ىودسجم دربا ناهس اب اريو هتاحبس قح هكتسه ريسافت رثك ا ردو ٠ كلذ تلأسف
 ثازلاتو لك اعاوفأ كيف ةلطأ للا غلف هادا قلو قاتلا واعلن اف ا كنا كلفت

 هنم صالخلا ةلأسم و هيلا ءاحتلالاو للاب ةذاعتسالانا ىلع ىللد هف و فاشكلاىفلاق مو

 ( ىوتألاىف و ) نيلسرملاو ءادنالانإ-و نيملاصلا ريس نم لزاونلاو نحل ادنع
 ىفاش عرضت زا دشامت نوج ٠ ىفاد ىنالب دبا دورف ان

 رابتعا درا ترضح نيردنا ٠ رارطضاو ىدنو عوضخ زج

 لمحتلا ىوعد و هللاعم ةءواقملاك هنال ةقرطلا لها دنع موهذم رضلا ف_ثكب ءاعدلا مدقف

 هريس سدق ضرافلان با لاق مك هقاشم

 ٠  ةحالا دنع زحعلا ريغ حبشو ٠  ىدملل دلحتلا راهظانسعو | ٠

 ىلاو جوز اهل ىتلا نيب ليثقلاىف عمحو نوعرف ةأرما ىلع فطع ه6 نارمع ةئبا مو »

 عضاوم ةعبس ىف اهمساب نا ءرقلا ىف سم تيمسو نبسفنال ابييطتو لما رالل ةلست اهل جوزال
 ةدباعلا ىندمب ميم و لماكلا لج رلاك ةعاطلا ىف اهسفن تماقا اهمال ءاسسنلا نم اهريغ مسي مل و

 نيذلل الثم هلابرض و ىنعملاو بازحالا ةروس ىف قبس كنا ءرقلاىف اديز اضيا هللاىمس دقو

 ةرخ“الاوايندلاة مارك نم تيتوا امو مالسلا امهياع يسع ةدلاو نارمع ةنبا م.م لاح اونمآ
 ناصحالا 6 اهجرف تنصحا ىتلا © ارافك اهموق نوك عم نيملاعلا ءاسن ىلع ءافطصالاو

 ةءوسلا نعد ىنك و نيلجرلا نيبأم جررفلاو رداصملا جان ىف م ىشززا نداتسيا زاب ىنعي فافعلا

 الالحواما رحاقلطم لاجرلا ساسم نع اهجرف تظفح ىنعملاو هيف ع رصلاك راص ىتح رثكو
 مطاوع ندا عطا] لود مرا ةيسرافلابو ظفحل ادك 1 ىلع

 هن ال نوعرف ةرشامه نع ة.-١ هللا ناص اك روجفلا نع هتناص مهضعب لاق ىنشاكلا ريسفت ىف

 ريبعتلاف ركبلا نود بيثلا ىلا لصيوا نس ريك وا ضرمل عاملا ىلع ردقبال نم وهو انينع ناك
 ىليوسلا لاق و العب اهل نا ثيح نم تبثلا ةروص ىف امنوكل تاسسن' ىف ىم اك بيثلاب ةيسآ نع ظ
 اهناىأ ةبير اهبوثب قلذي مل ىا صيمقلاج رف ديرب بوثلاةراهط هانعم جرفلا ناصحا هللاةمحر |

 ةعبراصيمقلاج ورفوةسيرلا نمبوثلاةراهط نع صيمقلا جرف ناصحاب ىنكف باونثالاة ىهاط

 وا و ىنعم ءزنا ناءرقلا نال اذه ريغ ىلا كمهو نيهذب الف لفسالاو ىلعالاو نامكلا

 لاق ىبنا لهاحلا هو هيلا بهذام ديرب نأ نم ةراع نسحا و ةراغا فطلأو اغفل زج

 © هيفاتخفتفؤو هسنمهتتصحا ىنعم و عردلاببج وه ج رفلانا ريسافتلا عدب نمو فاشكلاىف

 نركب نا لع اها ن *كلذ للان انقل اي ”ىشلا ىف ع رلا خفت خفنلاو ةيببسال ءافلا
 اذككو وا ةءاج ناسرك رد ميديم درد سل ( ىفثاكلا لاق ا ) بيحلاانه جرفلاب دارملا

 لش مل ةلئسالا ىف مساقلاوبا اذكو امدح نم ج رفنا اهف ىا ىتاعملا نيع ىف ىدنواحسلا '

 باب نم هيف هلوق نوكيف برقا ريك ذتلا ىلا وهو اهعرد بيج ةيانكلاب دارما نال اهف
١ 
 هنمو جرفلل رخآ ىنعم هريمضب ديرأو وضعلا جرفلا طفلب دارملانا ىهاظلانال مادختسالا ظ ١

 ( هلوق )
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 ”ةريسلاوةه رطلا ف هلةقفاوم ريغ نم هريع حالص هعفني نأ ةيصعملا بكتري نه عمط ةبآ الا
 تالاصتالا و ةيعببطلا لسولا ىتاشاقلا لاق رهص ةلصو وا بسن  ةمخ هني و هنيب ناك نا و

 ةراؤملاىه ةيناحؤرلا تالاصتالاو ةيققحلا ةبحلا لب ةيورخالا رومالاىف ةربتعم ريع ةيروصلا
 دعب امف رثا اهل ىتبال ةرشاعملاو ةطلخلاو ةيعيبطلا ةمحالا بسحم ىتلا ةيروصلاو بسحف

 ةريخلا ىوقلا عيمح ناف ينطابلا بسذلا هيلع سقو ةمايقلا مون مهيب باسنا الذا توملا

 حورلا لها نمت سبل ةررخلا 0 دسحلاو حورلا ىحوز ناب نع تدلون ناو ةريرشلاو

 نيرادلاىف نوقرتفم ءابقشالاو ءادعسلا نم لككف حون دلو لثم ةقئقحلا ىف

 اك بابر ةمغن اع ظعو عامس ٠ ارو و حالص ىدنرب تسا تبسن هج
 / نينمؤملا لاجل الثم اهلا لمج ىا # نوعرف ةأرما اونءآ نيذال الثم هللا برض و

 فرم ىلعا ىف ىهو هللاءأ دعا تحت ايندالاىف تناك ثبح مهرضتال رفكلا ةلبصو نا ىف

 لاق نزحلا وهو ىم“الانم ةيسا ةأماو ىما لجر لا محام ننب ةيسا دارملاو ةنخلا
 اهعاونا ىلع ةدابعلا هذا قذي مل نزحلا ماعط قذب مل نمو ءابدالا ةيلح نزملا رابكلا ضب

 ريصلا ىلع نينمؤملل ثح اذه لاَش و بيبطلا دملاب ىس لاو ةاوادملا وهو وسالانم وا
 | ىذاىلع تربص ىتلا نوعرف ةأرما نم نفعضا ةدشلادنع ربصلاىف اونوكيال تح ةدشلاىف

 نينمؤملل الثم هللا برض ىا فوذحلا لثملل فرظ # تلاق ذا 8 ”ئىحيس اك نوعرف

 كيردقديبوا ةكئالملا ىديا ىلع 46 ىل نبا# نم راكهرورب ىا « بر تلاق ذا اهلاح
 ١ ةدِي ىنوط ةرحش سره و ةطساو ربع نم هدس ندع ةنج قلخ ىللاعتهللانا ىور هاف

 نال ملكتملا ريمض نم لاح فرظلانا ىلع كتمحر نم اسرق ىا 4 ةنلاىف اتيب كدتع ©

 لعفلل افرظ دنع نوكف نيبرقملاتاجرد ىلءا ىف ىل نباوا ناكم ىف لولحلا نع هزنم هللا

 كنم ةمارك لب ىنم قاقحتسا الب كدنع نم ىا كدنع ىناعملانيع ىفو ايل ةفص ةنلاىفو

 عزتنا و ءاضيب ةرد نم ةنطاىف اهب تأر ىتح بجحلاتعفر كلذ تلاق املاهنا( ىور ) |
 كدنعىلنبا هلوق لاق رادلالبق راها مهلوق لثم ناءرقلا ىف نيا ءافرظلا ضعب لئساهحور

 لهاا « نوعرف نم ىنمث و  رادلاوه ةنملاىف اتي و ةرواجلا وه كدنعف ةنلاىف اتي
 وه ىذلا 'ىسلا هلمع نء و اهراوج ءوس و ةتيبخلا هس نه ىا لطايلا #« هلمخ و »

 (ىود ) رظلا ىف هل نيمباتلا طبقلا نم ىا # نيملاظلا موقلانم ىنمتو 9 ةيصاعمو ه ك1
 هب تنمأ ىموم ةمش ىه لبقو نوعرف ةارما تنما ةرحسلا مالسلاه.لع ىموه بلع امل هنا

 ةميراب ماج رواد دنوأف دبأف امناعا نع عجرت نأ انه بلط اهمالسا نوعرفل نيبت املف '
 ىودرك اندوهرف ار ةكئالم ىلاعت قح سمشلاىفاهالًأواهطبرو درك خيم اهجارواىنعيدانوا |

 باذعلا نمد ف هامتدستو ةنلك| ىف اهتيبيهها اهارأو: « د درك هءاس اًوروأ دوخ اهلاس هدا, ند |
 ةصنم ىلا لم ايمان اسزاذع فو تا دعا! قر كاست ترد ىرلراو كاد دف

 ىخو رخح اهلع قلي نإ عا كاحتسملا لاق ادكع ءاسنلا]- اوص نكتتلف هيذعم تناك اما عم

 للاايع ور عفر تح اهملا رححلا لصو اق ةئلسا ىفانين كدنع ىلنزبا بر تلاقف دانوالاىف هو



 <©# +٠0 #5 نورشعناو نماثلا ءوجلا

 | ىلاعت هللازال لاخلا تالماعملالوأف لامكلاءامو لالحلاو لالا ةفس نماقنلا نار ىلاءازغاب

 صالخالانوقفانملا اذكو نيللاو قفرلاب ةوعدلا رافكلا لهل املف لاللا مث هتمحر تقيس

 ةلباقتملا ءامسالا نم لك ماكحا رهظيل مهياع ةظلغلاب مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللارما نعقبلاو

 باق هنال ظلغي الو مهياع بضغيالا نوئمؤملا مه و ة>حرلل قاخ نم نا ىلا ةراشا هفف

 الو مهل محربال نوقفاثملاو رافكلا مهو بضغال قا نم ناو ةحلصملا سكعو .ةمكحلا

 دقو قلط هجوب ىن-لا مهاقلي نأ زوجمال اذل و ةعدبلا لها مهيف لخد و كلذل مم قفرب

 ءادعالادبك مفدي ىتح قحلا قيرط ىف دهتجم نأ نمؤملا ىلعف كلذ لعف نم ضع هللابنام
 نه وه ىذلا قرتلا لصحم هي نال كلذ ميدي و نطاللاو ىهاظلا نع نيطا.شلا ركم و

 داوسلاريثكوا ةيعبتلابف ةكئالملا داهج اماو نيلقثلاب داهللا صخ اذاو ناسنالا صئاصخ

 نع ةرابع عضاوملا هذه لاثماىف لثملا برض # اورفك نيذلل الثم هللا برض له فرعاف

 لاحل الاثم هللالعجم ىا ةبارغلا ىف اهلذلك اشم ىرخا ةلاح اهب فرعيل ةبسرغ ةلاح داربا

 ةأسما ف هب هقلعتم ماللاو برضل ناث لوعفم الثم نا ىلع الام و الح ةرفكلا ءالؤه
 ريسفت و حرش وهام هب لصتيل هنع رخا لوالا هلوعفم امهلاح ىا © طول عاشو 4

 ةارماو ةعلاووا هلمهملا نيعلاب ةلعا و ىه مون ةارماو ءالؤه لاح كلذ, حضتنو امهلاخ

 امهلةيعادلاامهل ال نايب هي نيحلاص اندابع نم نيدبع تحن اتناك © ءاهلاب ةلهاو ىه طول

 حاكتلا ةقالعب امهفرصت و امهمكح ىف امهنوك امه امن وكب دارملاو ةالصلاو ريخلملا

 ىمظع نيلوسر ةمصع ىف و نيد حاكن تح اتناك ىا نيدبع ةفد نيحلاص و جاوزلاو

 نيدبعلا راهظا و امهداعس ةزايخ و ةرخ آلاو ايندلا ريخ ليصحم نم نيت:كمتم ناشلا

 حالصلاب فصولاو ميظعتلا ريمض ىلا ةيفرشتلا ةفاضالاب امهميظعتل طولو حوت امهم دارملا

 امل نايب ه امه اتناخف  حالصلاو ةيدوعلا فرش ناب هيفو امهم لوقي نأ كف الاو

 ىهف ةنامالا دض ةنايإلاو ىنلاة بح نم اهفنبام ققحم عم ةمظعلا ةيانلا نء امهنع ردص

 ةلالدلاو نونحلا ىلا ةيسنلاو قافنلاورفكلاب اه اتناخف ىا ةنامالاو دهعلاباراتعا لاق امنا

 دش ة>وزال ىنبلاف طق ىن ةأرما تغبام هناف ءاغبلابال روحبلاب مهل اوضرعتل فايضالا ىلع

 ةوكشز ا ىفإ هلطذما لفكلا نانا زمكلا نم. نيوماثلاو زاعلا خال“ ةفالا ثاربا ىف

 مهتايخىفةرفكلا ءالؤهل ةيك احلا امهلا ريوصت اذهو ةمايقلا موب ديعلا هيذَخاْوِي امرج

 ُُ اينعيرف ل هتعاطلاو ناعيالا نم ماتلا فكم عم نايصعلاو رفكلاب مالسلاهيلع هللالوسرل

 قح نيت ارملا كني نع ىا  امهنع © نايبنلا 5 0 ىا امهئايخ هيلا ىذا امل ناس كسا

 امهنع باذعلا اعفدي مل ىا ءانعالا نم # ايش © ىلاعت هياذع نم ىا 6 هللانم © جاورلا

 امو دنع امهل 5 لبق و وه ديراب كنس طول نزرسس رب و نافوطي دش قي حون نز
 عم رانلا لحدا 8 باذعلاب نولكوملا ةكئالملا هلاق ققحتلل ىضملا ةغيص و ةمايقلا مون وا |

 رك ذ ءالوالا نيبو مهن ةلصوال نبذلا ةرفكلا نم نياخادلا .رئاس عم ىا « نيلخادلا

 هذه تمءطق و روك ذلل ةللغلاف اعمتجا اذا و لوخذلاب ندرفنسال نهنال رك ذملا عج ظفاب

 ا



 ميرختلا ةروس ههي ام 2

 اوت أي مل نيذلا انناوخاو ىناصا متنا لاق كياوخا انسلأ هللالوسر ايااولاق انناوخا انيأو دق انا
 ليخ هلالجر نأوا متيأ رأ لاقف هللا لور اي كتما نم دمي تأي ل نم فرعت فيك اولاقف دعب

 نوت أي مهناف لاق هللالوسر اب ىلب اولاق هليخ فرعي الأ مج مهد ليخ ىلا رهظ نيب ةلجحم غ

 | ضايملا نم ءوضولاوث“ ال مالللاهيلع راعتسا ضوحلاا ىلع مهظرفاناو ءوضولا نم نيلححم اسغ

 هيديو سرةلاهجوىف ىذلا ضاييأ| نم ةمايقلا ماوي ءوضولارون هيلحرو هديو ىذوتملا هحو ف

 ليجحتلاو مردلا قوف سرفلا ةهبج ىف ضا مضلاب ةرغلاو سغالا عم هلا ناف هيلجر و
 أ ىفو طقف نيلجر ىفو دب و نيلجر ىف نوكيو اهلك سرفلا ملاوق ضايس ةلمهملا ءاحلا مدقُس

 عمالا ىرخالا نود ةدحاو ديىف الو نيلجرلا عمالا ةصاخ نيدلاىف نوكي الو:طقف لجر

 سرفو مه الا غتجميبلاو داوسلا مضلاب ةمهدلاناف دوسالا ىنعمب مهد“ الا عم مهدلاو نياجرلا
 مون سالا رشم هنا ىورام ريعتسا هنمو ناولالا نم هريغ هبشي مل دحاو نول ىلع ناك اذا م

 نيتحتف طرفلاو ج رعلاو صربلا وم ايندلا ىف ناك ام ”ىث مب سيل ىا مغلاب امم ةمابقلا

 دهاج هه ردق دناب اي هدهد ربخ لوسر ىا * ىنلا اهءا اي» ولدلاو ضوملا حالصال مدقتملا

 ديعولاب وا ةجحلاب  نيقفانملاو 8 ريشمشب نارفاك اب نك داهج ىنعي فيسلاب ه6 رافكسلا

 ةداضملل نيقفانماورافكلادهاج ىناشاقلا لاقو مهرس ءاشفابوأ رهق هجوب مهاقلايوا ديدهتلاو

 بولةلا ىف امىلا للبس السلا هيلع ىبنال نكي ملو باقلاىف رتتسم قافنلا ىلق مهنيبو كني ةيقبقحلا
 اةنانم هملع نم ةدهاحمب مالسلاهيلع صأف هللا لبق ْنم مالعا دعبالا صالخالاو قافنلا نم
 نيملسلا ماكحا هيلع ىرجم نأو نيتداهبشلاب هظفلت ةمرط فيلا نود ناسالاب هايا هللا مالعاب

 «اهدهاجم امف نيشرفلا ىلع ةنوشحلا لمعتساو 6# مهيلع ظاغاو 8 توم نأ ىلا كلذ مادام

 ءامح رلا مح را ناف ىتاخلا نسسح ند هللا هادا ىلع ةظلفتازا للا ةراشا هقو ةحاحلاو لاةلا نم

 ءا دش ىلاءتلذاكبابحالا ىلع ةمحرلاىف انثال ىهف ءريغب كنظ اف مهلع ةظاغلاب ارومأ» ناكاذا

 هيقو مه ريصم وأ مهح لا 01 ريصملا نسكاف 2 ههدعوأ مه دا دعتسا لاوزلا دياامك ادوا مماص

 رومأءهباف هللا ليبسىف دهاجلا باقلا ىن ىلا ةراشا هيفو مهمذ ىف ةغلام امازتلا لع اع عررصت

 مهج مهماقمو ةدهاجلا رو ةضايرلا فيسل موملع ةظاغاابو ةيعبسلاو ةميهلا هبافحو عسبتملا

 | لوس * باذعلا ةدشنه دشا ٍباحتءالادعبو باححلا لذذا ريصءاستبر با>حلاو دعلا

 | ءادعالا ىدعاب كنظ اف ةدشلاو ةظلغلا ىلا نوحاتحم ةرهاظلا ءادعالا ناك اذا ربقفلا

 ْ ءارعشا|ضعب لاق اذاو كاله نيالاىفو ةاحم اهياع ةظاغلا ف ةرامالا سفنلا هو

 ١ تغيراخ ناج درى ىشردزو : رومس ناج تف! ىرت ته
 ىدعس خشألوقو اصع نمل اصعلا لثملا فو |
 | تسمم مهيص و حارج داصق وح ٠ تس ردم ىر و ىتشرد |
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 هه 15 72 :ورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةواقشلا باعصا نا اك امهنم مهلامعا فئاحص نوت وي ةداعسلا -- نال ناميالاو ىدي'الا
 ىلا طارمملا ىلع ادئاق و كيذل ةمالع كلذ نوكف مهروهظ ءاروو مهل ئامُش نم نونؤب

 بح مهل ىذلأىا مهيدي نيب ىمي مهرون ىناشاقلا لاقو ايف مهل ةنيز و ةنخلا لوخد

 عبنم نم ىملعلا روذلاذا هلاكو ىل علا بسحم مهل ىذلا وا مهنامأبو ىماعلا لامكلاو رظنلا
 نب ىعس ممم نيشاسلا رونوا 0 ره ىذلا بلقلا بناخ نم ىلمعلاو ةدحولا

 نيئمؤملا نم ثيدحلاىفو دب دحلاةروسفف كاع سد مهاعإب كب مهم راراالارونو مهيأ

 ىا #« نولوَس © هءدق زواحم ال هرود نم مهم و نيبا ندع نيب و انام دعإأ هروب“ نم
 نيقفانملا رون ”ىنَط اذا مهسفنال نونءؤملاو هتءال لوسرلا وا ىهاظلا وهو نونمؤملا لوم
 بونذلا نم مه٠ ىضد ايف نوركسفتب و مهرون ىلع ةيرشإلا ةداعلا ىلع نوقفشي ىا اقافثا
 تمالسبان امرون راد قابو راو هاكن « انرون ال معاه امراكدرورب ىا هي امر 8 نولوقف
 | ىنعي 6 انلرفغاو 8 مالسلراد ىلا اولصي نا ىلا ةمادالاوه ماعالاب دارملانوكيف ٠ يرذكب
 لبق و اههريغ و ةرففملاو مامتالا نب ربدق ”ىش لك ىلع كنا 8 نكشلاب ءانك تملظ زا
 فاشكلاىفلاقهلروفغم وهو كينذإ رفغتساو هلوقك مهرون ماع عم ىلاعآهللاىلااب رقت نوعدي
 وهام نوبلطي نيبرقتملالاع مهلاح تناك امل تلق برت راد رادلا تسيل و نوبرقتي فك
 زول يف مهلامعا بسحب مهرون توافتي لبق و ابره ءامس ةمحرلانم مهل ىللصاح
 ةبحلا ىلا نوشاسلا لبقو اديز اولتق نالفا وب باب نم نولوش هلوق نوكف الضم هماعما

 نولوم نيذلاكدلواو افخز واوبح مهضعبو حب رلاك مهضغب و طارصلا ىلع قربلالثم نوري
 امدلا ىف نينمؤاا ن ع هللاىلا راّتفالا طقسيال هريس سدق لهس لاق و انرون انل معا اسر

 هناقل ىلا مهقوشلو ىنغلاو زعلارادىف اوناك نا و هللا راقتفا دشا ىقعااىف مهو ةرخ كالو
 رظنلا قاعتن ناك امالا كانه منال رادلا هذهىف مالا نا ملعا و ٠ انروت انل مما نولوس |

 رون و لاعفالا رونو تافصلا رونو تاذلا رون ةريثك راونالا نا مث فرعاف انه ةمهلاو
 ليوط ثيدح ىف ماللا هيلع لاق م امهريغ و ءوضولاو ةالصلا لث٠ تادابعلا رون و لاعفالا
 ماتاذاديعلا نا مالسلا هيلع لاق دقو هيلا هجوّسو هبر ىحاني ىبمهملانا هيف رسلاو رون ةالصلاو

 اذا ةملظملا تاذلاف ةيناملظ ديعلا ةققح و روت هللاو هءاقلت ههجو هل بص هللا ناف ىلصي

 ىرئالأ ةرينلا تاذلا راونا نم بستكت اهناف ةحرمص ةاذاحمي اهلباقو ةرينلا تاظلا تهجا و
 قسافلا ل زاولا ب سهكي عملا ليقص ف.ثك ريظم دوسا مسج هءاذ ىف وه يذلا رمقلانا |
 تمتاؤاف ةلباقملاو ةاذاخلاىف لصاحلا ترافتلا بسحب ررذلل هءاستك ١ تواهتن فيكو ةلباقملاب |
 رونلاب دجال ىلا ملظلا ىف نيئاشملا شب كيو وود يبدا نكات عرشه |
 ةديدشلا ةملظلا لب ةعاما كرتل رذعب ت سل ةملظ لك نا ىلا ةراشا هفو ةمايقلا موبىف ماتلا |

 ديلا عوطقم هنوك هلثمو مميتلا حبس ىذلا ضرملا ةعاجلا نع فلختلا حبت ىتلا راذغالاناف
 ديدشلا دريلاو نيطلاو رطملا وا ىمعأ وا ىثملا عيطتسي داو ديب م لخرا ١
 | تددوثتي دحلا فو نيبلغتملان ههريعوا اطفال 4 « فوحلا اذكو حب حبحصلل | ةديدشلا ةملظلاو .



 ميرحتلاةروس هي © ٠6

 نم اما ىرزخ ريسفتلا ل ها ضعب لاق ٠ دزاس دودرصص نايصاع ةرابرد اروا تعافش ل

 مولا ىزخلا نا مهيف ىلاعت هللالاق نبذلا ةرفكلل اضإرعت نوكيف ةحاضفلا وهو ىزخلا

 ناش ىلا رظنلاب انه بسن 'الاوهو لحخلاو ءا.لا ىنع ةيازخل نموا نب رفاكلاىلع ءوسلاو

 رابتعاب نوكي نأ زوم ذئنيح لوالا ىنعملا ديرأ ناو ىنلاىف مالكلا < اذا اصوصخ لوسرلا
 انزال مهللا هلاعدىف هلوق هب رعشيام ىلع لوسرلاىفام ىزخ ءاشنا نع ولخمال ةمالا ىزخ نأ

 ميهارا لاق اك ىنزخلال لَه مل ثبح راعشالا ضعب ءاقالا مون انحضفت' الو ةمايقلا .مون

 هتلهن قفل تلاد اهتخحار عرقا لق حلالا ناز واعي نوكللا نتمتلا مول ؟يذه#ا "اللا للل
 لكلا ماؤقتلا ىوالاو اكيد هازال "تالا 2 رانك ىاوفكا كنف ياو لما هلاك نم 'ةنلاقلا
 ار نالاو قواك رتعاو كافل ةياتكشلار ناكتلنا رت اكلاتي نورك رح
 مهمعي ىا اونما نيذلا هعم هللا ىزخمال ىا ىزخمال ةاص هعمو ىلا ىلع فطع ه6 هعم

 هلوقل قفاوملاو»و اوثم آب قلعت. اوا'هعم ننلاك ىنمع  لؤصوملا نم لاعؤا ا نأب ًاعيح

 لوسرلان ها لاق كناميالاىف هوءبتا نيذلا نينمؤملا ىزم الو ىا ناملس عم تملساو ىلاعت

 درو باكل( باتعلاو ةيعتلاو ياسا ءوسب كلذ نوتمؤلاو هز( نت اةلاالز 16

 ا 107700 19 تقال ص701 لت هج حتا

 مهل كيشتكياو مهفطالب و موضعب نع تاكل عفر و لب اريسي اباسح موس احق باوحلا

 هللاهحرىرصيقلادواد لاقو مهلوو مهناو>او مهراقال ةعافشلا نم مهلومأم ىلنعيو هلاج

 اذهىف عمو ناولس لسا مك تملسا ىا نايلس مالسا ىا ناولس عم تملساو ىلاعت هلوق ىف
 دمحادب,ش هللاب ىفدكو هلوقو هعم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخمال موب هلوق ىف عك عضوملا

 لوسرلا ناعيا نامزل انراقم ناكام نينمؤملا نايا نامز نا كشالو هعم نيذلاو هللالوسر

 | هلا مو هللإب اوما هللاب نما هنا اك دارملاف ناملس مالسا دنع ناكام سيقلب مالا اذكو
 مهازخا نك ضيرعت هيف و هعم هلوق دنع مالكلامت و ىرصيقلا مالك ىهننا هللتملسا لسا

 لثم نه مهمصع هنا ىلع ني:.ؤملاىلا دامحت-او قيس مك قو_سفلاو رفكلا لها .نم هللا

 دارملاو هعم هريخ وا للا مهروتا هلوق نم هدعبام هربخ ادتبم طا نذلاو هلوق ليقو مهلاح
 | ىا # مهرون ع رانلا نينمؤاا ةاصع للخدبال نأ مزابال ىتح ذئنيح لماكلاوه ناعالاب

 | لهال طارصلا ىلع صالخالا رون ىتاعملا نيع ىف لاق طارصلا ىلع مهتعاط و مهناعا روت

 ةحلا لحال ءاقولا رونو رمقلا ةازنع لاوحالا بابرال قدصلا رون و عمشلا ةلزنع ةللاعملا

 ناعمللا لا ىلا ةراشا هفف عيرسلا ىوقلا ىثملا ىملا “# ىمي 8 سمشلا عاعش ةلزنع

 نوكتل ىثلا مادق ا دار دب عم مهمادق ىندي مهب نا نيب ”ىضب ىا هي مهدبا نيب ©
 | نيمب عمح# مهناعأبو قه دابعلا ىدبا ةرثكيوا ةينثتلا ىلع هقالطاب اما عمجاو ابلاغ نيددلا نيب

 | وا مهلئامش و مماعا ةهج ىنعي رامضالا هحو ىلع مهلئامش و مهناعا نع و ىا لامثلا لباقم

 مالسااهيلع هتيعدا نمو داهجلا فرشأ امهنال اه رك ذب فتك | اا و مهتاهج عيجج نع

 ىلاهمُش نعو ارونت ىن..« نع و ارونت ىرصب ىفو ارون ىتمس ىفو ارون ىلق ىف لعجا مهللا

 صريصخم مهضعإلاقو ارون ىنلع>او ارون ىت#و ارون ىقوفو ارون ىتاخو ارون ىعاماو ارون
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 ه«<©# :١ >> نورشعناو نماثلا ءزجلا

 لاقو لبق ردا يدروخ ون 0 لالسح نك ارام ميدوب ناك دب

 دو نس هلمجز تبرقرد ناز ٠ دوب سل ىورب هلج نظ تاز
 ىسأ١ تسب نوت احر مزالمز . سبو تسدرعوا تسدر رارهوك

 درك نيخأت نئتشاد تمرح رهن, 26 | دريئرد نادج تساوخ ازوا لوا
 ار شيو> دباهر تلهم نيردنا 5 اجو هزادسو ل راك دونات

 دئتساوخ ىبربرذع ىايزو ٠  دنتساوخ ىوزا اهلالح سب
 رتب متسه دش هتفك محناز هثرو ٠60 رك داد ىادخ ليكشف فك

 1 ا ا
 ادج مت زا ام ىدرك ناهك ا" 22٠6١ اد ىا اداب ونرب اهنرفآ

 نايبرد دياينوت ىاه ركش ٠  نابز دورك نم ىو.سه رس رك
 تدناوخ ىمام ناطلس رثذد ٠ تهجم رك قنا دما نازا دعب

 انسران ىا نّوتك نوع نت رابواي .٠ اخي دنإوخ قرع تحاش خو

 دشراع نوع وت حوصل نبو . دش راك ىنْنم تسدو رور تفك

 تفريراك زار تيد رمفلو حرك نإ 2 هنرى تفند قياتع اه كد سكب

 مركو ني نإ ةيقيتك نم لدتا مع تفز بح نك تفك د وخلذا

 مدعو كرم ”ىجات مدي_كثح نه . مدمأ زابو هر كب مدرع نه

 ادج نتزا ندش ناجان مككسشذ .٠  ادخ اب تقيقح مدرك هوت

 رح هك الا رطخ ىوس دوراب 5 0 راب 1 تنم 5 دع

 افاد روك كولاو دوخر هللا رارسسالا ةففكا و را راكدرورب داش *« مكبر قدهع ل

 مكلخديو 8 تانسح اهلدبو اهودمب لب اهرتسي 4 مكتائيس مكينع راكي نأ, 9: امحزا ار

 نم ممم لكل اهددعتلوا ةنج مهنم لكل نال نييطاخلا ةريكل اما تانج عج # تانج

 ىرحلل ةجرتلاو عامطالا ةغيص دورو داشرالاىفلاق # راهنالا احن ن٠ ىرحن عاونالا ا

 0 رايشبالاو عطقلا عقوم كلذ عّشيو ىسعو لعلب نوب. كولملا ناف ءايربكلا نفس ىلع

 ةماقاىف غلاب ناو ءاجرو فوخ نيب نوكي نأ ىئتشب ديلا ناو هلب ةءجوم ربغ ةيوتلاو لضفت
 باذعلا بيس ىه تائيسلا نال محلا نه صاللا ىلا ةراشا ريفكتلا ريقفلا ل وشي ٠ ةدايعلا فاظو

 برقلاعضوم نانجلا نال بيرقتلا ىلا ةراشا تانجلا لاخداو ببسا!لاز ببسلا لاذ اذاف

 ديالف اهرصنعو ةايلالصا ءاملا نال ةيدب“الا ةار1لا ىلا ةراشا رامنالا نايرجو ةماركلاو

 امكف لاخلا رمح و ماهلالا لسعو ةرطفاا نحاو معلا ءام نم رارمالا هذه ةلباق٠ ىف نادنالل

 لصحتامب اةرخ الاىف ةيروصلاةايللا 'دكفباسالا هذه. لصحت امناايندلاىف ةيونعملاة الانا

 ندرك اوسرو ندركرود ءازخالاو مكاخديا فرظ # ىنلا هللا ىزمال موب فِ اهروسب

 رداصملا جان ىف اك ضعب نء اهضعب بره ةءاكلا هذه ىناعمو ٠ ندرك كالهو ندرك راوخو

 نادقا## يعم يدب انيس كانت ىادخ دنكت لح كىزور ىنعي ٠ دوهنملا ىنلاو 0



 حوصت سمان نيزا شيب ىدرم دوب

 نائز راسخر وجوا ىور دو

 دود 2 كالد نالز مامهحموا

 قكا كا ندري ءافلاخ

 دوب راؤ.نز ّنشْحَر و زاوا 'ةكئاز
 قيرط نيز ارا ورسخ نارتخد

 ديشك ىرداب ودرك ىماجوت
 زاك تشر نأ” قرا شد تفر

 در داو فر نأ يد عا
 داهدب يل تفكيو دبدنخ +

 تيكر دك تا
 لالولا ىذعنص تخيكنا ببس كي

 تقيد 1 ىَرب مان ناردنا

 وا شوك ىاهقلح زا ىرهوك

 تحس سس
 سمر اة ناز هيف انك

 ناك راس نبع دق

 ديوسش نايرع ةمع 0

 تفرك نسج هبجاح ار كيب كب
 نوعا دمج رجع لا
 مات دكا اغراب نزال تملا

 دل ل

 دسر نمرد رك ١ ناسج تبون

 دعا ماهح رد

 دايمار رفاك هودنا ىننح نبا

 يكب ىزراتدضرات نا ا

 زد 37كرايوأ ؟نزالا_ ناككود

 حاوصأ ىا شيب متسجاار هلج
 هدب ناح كالهو فود نأ دعل

 نداز "كتاسدو "ءارعلاو ودلغ زا

 سا دما زاب هتفر حاووصل كل

 ىدكا له": ئوزا كساوَح ”لالخأاى

 ميرحتلا ةروس

 حوتف أروا نز 5 ل دزدب

 ناين قاد ةكرىتخا|رداوكتاب ىلاكوس

 دوب كالاج سب هلحو اغد رد
 سوه نأ رساو لاحزا دربنو

 دوب راد و لماك توهش كيل
 قفز[ ككلعل بلاي اأو

 ديردىم ار شا هيون رقاك سفن
 رادشنا واشد رك اانا نواس

 دزكت ب ادذ 2

 داهد هنو تدزا ىباد كل 0

 تشكبوخ رخ اب نيكسمنا راك

 لابو و نيرفثز شدي اهر هك

 كيفك< ءاؤاإ هشرتخد زا قرف“

 وجو تسجرد ىنز رهو تشك هواي
 تحب ا

 1 اوسر مه زين صهوك دزد

 فاك .ثرهردناو شوكو ناهدرد

 لعام ركاو زوي دزا لانا اك ع
 توك دشم لاو رايكادلا ديدات

 قيشخ زا دوبك بلود رز ىور
 ما هءكوك عملو اهدهعو اهون

 نوح كيل

 ديسر رد ىهايس ليس نينج ان

 دك اهتختس هج نم ناح هكهو
 داد داد مف ركا تمحر نماد

0 
 متفكَو اعدوتاشتم - سل

 ود ؟تعيخلب ناكرحزا دعا كليا

 تورادديزب نام" شاوجب "كنك"
 ءافللس او ؟كلي انك ذا” اعطت

 نرللا «ناز دق ءاغ“ .ذوعرا

 لشي ذؤاو داش لإ ١ نشطتشج اديك
 ىعب شتسدر/ ديداد ىمةه_سوب



 هج < هج نو رغعلاو نماثلاءزجلا

 كللخ مرتو كنيدف كقورخ وفرت ةبون' ىا نتخود هعماج ةيسرافلاب هو حيتفلاب بوثلا
 هعقري مث هنيد قري نأ هانعمو ( هعقر ىلع تام نأ ىنوطف عقار ءاو نمؤملا ) ثيدحطاىفو

 اوليعال قح ئىش لك ف اوميقتسل نأ اوعيطتست نل ىا اوصحننلو اوميقتسا هوحنو ةبوتلاب

 ىذلاوهوكقوري نأ حصانلا لوق عئءام ىرشخمزلا تاغالب نموةعاسف ةعاس ةلظنحاي هنمو

 للخ نم هدسي اب هل حوصناا حالص نم هارت ايف حصانلا لعف هبش كقورخ حصن

 اهصولخف ةبوتلا هيسش عمشلا نه صاخ اذ! حصان لسع مهلوق نم ةصلاخ لبقو بوثلا

 ةبون دارب نأ زوجيو طلخلا نم لسعلا صاخت سشغلانم حصانلا لوق صاخت اذكو كذب

 لمعلاىف ةعزملاو دل !هلامعتساو امحاصىف اهرثا روهظل اهلثمىلا مهوعدت ىاسانلا حصنت

 بونذلا نم فلسام ىلع ءاكلا نامدا ةبوتلا هريس سدق ىرصملا نوناوذ لاقو اهتارضتقمم

 هللاهمحر ورتستلا لاقو ةنللا لها ةمزالمو ءوسلا ناوخا نارخثو اهف عوقولانم فوخلاو

 ةعدب بحاص لك ىلع لارج مالسلاهيلع هلوقليلدب هل ةبونال هلال عدتبملاال ىنسلا ةبون ىه
 نب هلادبع ونأ خيشلا لاقو ضرغلال بوت نا ىه هرس سدق ىطظساولا لاقو بوتس نأ

 حوصنلاو هع اوهذ ثيح نم هيلا ع وجرلا وهو ةبوتلاب هدايع لاط هرس سدق فيقح

 للامن ىا_ةاقلاخ لاو ااركفو لوقو اناَعَو_ارثا أتاب> هلماق كو ابف'قدشنلا 0

 تابهملا نع :بانتجالا وه ىوقتلا تنام لوا نا امكتف ىوقنلا ينازك ةبوذلا ىتارص
 ىصاعملا نع عوجرلا اهلوا ةبوتلا كلذكف ةيقبلا و ةينانالا نع ءاقتالا اهرخآو ةبعرشلا

 قيقحتلا لها ةعع رثاكلا تاهما نم وه ىذلا دوجولا باذ نع ع وجرلا ا

 ندما ناملسهون قحردرب ٠ ندما نامشب دشاب نوج هوت

 زازا ندرك ىور تقيقحابا# "81: مزاساب_نتفوكسازا/ قدح

 خس رت ناعالا ضراىف مهمادقا حس رس 0 نذلا نينم ْؤملا ل ريشا ةيمحنلا تاليوأت!!ىفو |

 هتعاطوهللا ىلع لاقالاو امو ايندلانع ع وجرلاب هللاىلا ةبوتلا ىلع محو لمكلا مادقا

 ءاصقتساو ةينامسلاتاذللا ءافيتسا ببسب هيد بوثىف تءقوقورخ مرج وقرا ثيم ةبوت |

 نع صخالاو تالفثلا نع ضصاواألاو تالزلا نع ماوعلا ةبوت لاهو ةيناوحلا تاورشلا

 ( ةرم ةثام مويلاىف هيلا بوت أ ىتاف هللاىلا اونو سانلا امأ) ثيدحلاىفو تانسألا ةيؤر |
 راوضالا نم ريخأتلا ىف امل روفلاىلع ةنجاو ةبوتلا ىا ىغو ثانالاو زوك ذلاس انلاىف لخَدو |

 ا ةبوتلا نال هرنذ هللاءرك ذي النا ةبوتلا لو.ق ةءالعو 27 را لممم وهو مرحلا ىلع '

 هللادنع ةلوبقم ةبوتلا نوكت دقو ةلولعم همسوتف هينذٍيئاتلا ركذ ىتُف ادوجوبنذال قتال

 هلع هتنوت' عفرتال مااحلا دنع قراسلا بائول ا باذعلا ىصاملانع عفذت الف كلذ ممو
 تعسقؤل .ةناوم نان هنا ةّمح ىف لاق: مالنا هلع هلاق ةياقكا ام ثيدح فو ءطقلا دح

 هر دكا هلك لع" ا طا نعال عقدت مف كلذ عمو مهتعسول كا ىلع |

 يعول ننورو) دف نعافاو دودو
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 وحمو دوعأالو تلهق: ليه لا لل نعت م ىا ع هيوم امم نكولنف ع انكلر جال تكالذم
 ردع تيل هللا تردتعااو ةيونرذدع ل نيراد دن ةبون لكف ةيوتلا وه كلاثلا اذهو كلد

 دعبل ىصامملاو ارفكلا نم امنذلا ىف # نولمعت متل "ام نوزحي اما هج ةردع كلف تلق ا

 نع, ئيلو هع ىأ ادظق مكل رذع الف ةعاطلاو ناعالاب متماو ىلا دغنا! اهيف ميهام

 مكل سل هنا امل مولا اورذعتال ريسافتلا ضءب ىفو مهنايسح ىفر ةروص ردع وه اع ناِيالا

 ا يه رادعإلا ىجب ليق ناك نا مهل ىلا اذهو مكعفنيف لبه ىت> هب دتعي ردع

 نذؤيال لاهو لوقلا اذه لوؤيف هدعب ناك ناو نورذتعيف مهل نذؤيالو ىلاءعت هلوق ىهاظ
 لطابلاب قحلا اؤرتس نيذلل لق ةيمحتلا تاليوأتلاىفو هيلا ممسإالو مهراذتعا اوغ نأ مهل

 ةيؤر مدعب نوأفاكر+ اما ةزز> الافق حلا ةدهاشم اولطتال ائدلا فب قحلا .ةوهث نع اونو

 ١ لضاوىمعاةرخ الاىفوهف قاتم ناكنهو لاقاكايندلاءون ىفدل مكتب ؤرمدعل مويلاقحلا
 ةماعلا الا ةلاصلا لامعالاتاوف ىلع ةمايقلا موب رسسح النيفراعلا ضعب لاق ٠ ىهتاالببس

 ىه اعا ادبا تاوفلا حصيإالو لب هباوف ىلع نورس المع مهل نورب الف نوفراعلا اما

 باب نه وه هللا سنج ىف رمصقم نأ ناسنالا لوةو.ا _ ىذرلادرع.لك لع بحي ةلداع ةمسق

 حصي الف ةرذ هيلع ديزي الو ةرذ هلمسق امم صقْن نانا ردهال ذا ةقيقحال سفنلا مظه

 تنف ةراذورد (عارجل فراع هلوشاال كلذو امتوف مث هلاهمنا ديعلا هون لامحىفالا منلا

 راذتعالا هوجو غلبأ ةيوتلا 6 احوصن ةبوت هللاىلا اوبوت اونما نيذلااأي مست ةطَقن نم

 هنم طرفام ىلع مدنلاو هحقل بنذلا كرت عرشلا فو تلقا انقو 'تأسأو تلغف لوس ناب

 عمتجا ىتف 8 ةداعالاب لامعالا نم كرادتس نآءىنكمأ ايدل راقتو:ىدواعلا كيري ىلع ةعرزعلاو

 حالص هيف لوقوا لعف ىرحت حصنلاو تادرفملاىف امك ةبولا طئارش تلك دقف ةعبرالا هذه
 حصتلا ف ةغلاب ىا روكشو رويص لجر مهلوقك ةغلاملا ةيبا نم لوعف حوصنلاو هيحاص |

 موس 1 اوحيصتنا نأ وهو نييئاتلا ففصو وهو ىزاجلا دان تالا ىلع كالذي ةيولا تفصو

 نيمتغم الع نيمدان اهحيقل عئابقلا نم اونوتب نأ, كلذ:و ابنه طر لك اج ااعت ابق ةياكلا

 نالا دوعي نأ الا 6-30 حبق ىف نودوميال مهنا ىلع نيمزاع اهم :كتيال مامغالا دشا

 مهيوليال ثيحب كلذىلع مهسفن | نينطوم رانلاب اوقرحاو فيسلاب اوزحول اذكو غرضلاىف

 بوب و كرفغتسا ىاامهللا لوش ادارعا عمس هنا هنع هللا ىوذر ىلع نعو الصا فراص هع

 اهعمجم ةبوتلانالاق ةبوتلاامو لاق نيباذكلا ةبون ةبوتلابناسللا ةعرس نا اذهاي لاقف كيلا

 أك زوا امودوا ةالص ءاضقأاىا ةداعالا ضن ا رفللو ةمادنا نوبذلا نم ىضاملا ىلع ءايشا ةتس

 ىدعس لاق ىصاعملا ةوالح اهفقذا م ةعاطلاةرارم اهشذن ناو ةيصءملاف اهتنر اك هللا ةعاطوف

 | لتغإ فال دوُديال نأ لع عودلاو مدنا, ةيوتلا_ققح ىف قيكرمتا ديلا اثيهخملازوةىفملا

 | ةحاصن نم احوصن ىلقو ةبونال كر“ ىهف تاذلالا عيمح نم ةماع ةبوتلا نكت ملام رابكلا ٍْ
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 هه ٠٠١ 5> نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 ل اممم سس عسسل يس ما ا ا سر سس سوم ا م دج سمس - هد رع -

 ظالع لقو هياورصاه ىلع هللا ءأ دعانم مافسالا نع نوزحعيال ءايوقإ مهعال ىوقلا ىنعمب |

 اذا محدن نولمع اك مهلجرأب نولم ع ةديدشلا لاءفالا ىلع ءايوقا لاءفالا دادش لاوقالا

 مملح ىضتقفهيفالا مهل ةذلالر هقلاىلع اولبجو بضغلا نم اوقلخ مال اومحرب مل اومحرتسا

 مهدخا ئكسم نيناعي بريشلاو_لكالا, ناويلعا, قيضتقم! نا اك ةحن م الب :قلخلا ب يذمت

 افلا ناعم سس ةددحاو هب رض هتعم مجدا برغل برغملاو قررمشملا نب موا ا 6 ريس»

 لدي هن | ىلع اهريعو راثكلا ةبوقع قف هما ىا 7 مه سم أم هللا نوصعيال 3 رانلافف نووهف

 نع نوعاتعال ىا ةلوصوءامو ضفاخلا عزت ىلع هب محرما اهفوا ةيردصمامو هللان» لاهشا

 ا دحاو ىنع«يف اهدعب ىتلاعم ةلملا هذه تسيلف هنايثا ىلع نوهزءيو هنومزتابو صالا لوبق

 | ( ىئشاكلا لاقو )

 ةوشرلاب نوعنتع ايندلا كولم ناوع "اك ٠ درك ديابرما تفلاخان دنوشن هتفيرفتوشرب |

 رخو ناوفز لفات يوعز دن طنا: نيود ا #« نورمؤيام نولعضو |

 نور وام لعفىلع نورمتسيو ىغمايف مهرماام هللازوصءيال ىضاقلا لاقو ناصقنو ةدايزو ظ

 نايصعلا نا 1 لبقتسملاب نامصءلا فن عم ىخاملاب الواسمألا ىف رييعتلا لعل مهضعي لاق لبقتسملا ىف هب

 ضعب لاقةم دعب: يم نوكيءابقشالا باذعب مه سمعا :1 ليقتلابايناو صالادعب نانوكيهمدعو

 ةدرحم لوقع مال كلذو ةيوام-لا ةكئئالملا عيج ةمصع ىلع ليلد ةي الا ءذهىف رابكلا |

 نودعسيال نيذلا ةيضرالا ةكئالملاو ريشبلا فالخم تاذلاب نوعيطم مهيف ةومشالو عزانمالب

 لزييالنم مهنم نا ام ادبا ءامسا ىلا ضرالا نم دعصيال نم ةكئالملا نم ناف ءامسلا الا

 ةدايع الف ةكئالملا ءالؤع دنع .ىهنال هنا ىلع اضيا.للد ابفو ادبا ضرالا ىلإ ءامنلانم

 رجا نيباوعج مهناف ضرالاةكئالم و نيلقثلا فال تايهنلاكرت رجا مهتافف مه دنع ىمنال

 لمح اضيا كورتلا تلقزا ىراخبلا ح رشىف ىنامركلا لاق ىهنلا بانتجا رجاو مالا ةداع

 | ىما لاثتما دوصقملا ناكاذا يأ تلق ةينلا ىلا جاتحيف سفنلا فك كرتلانا حسسالا نال

 | باوثلاليص>تل هيف جاتحي ىنزال كراتلاف الف باقعلا طقاساىف اما .باوثاا ليص#و عراشلا

 | ليصحمت كوزتلاب ديرأوا ىنعي طاقسالاىف هب نوديرب اهلا جاتحتال كورتلانا رهتشاامو ةبدلاولا
 ْ كرات عراشلار ال دذراكسا كارلا د هو ع امف ديال عراشلا صا لاثتماو باوثلا

 | لاخدادنع مهل لاه ىا # اورفك نيذلااهبأ اي 8 تاثيرص الا لاثتما هكر دصق نا ىنزلا

 | ناشيا ديرا خزود ءانكبار نارفاك هينايز نوج ىنعي هباو ىما امس> رانلا مهايا ةكتالملا

 | اورفك نذلا اهمايديوك ةكئالماب ىلاعت قح نيل 2216 ص ا معطي هكر ىاقعع) ةدلتار |

 | يس لوس دع 5 ويس ةسركم ندع د مولا اذهيف عا #« مولا اورذتتال

 الا ةملظما تاّئدهلا خوسرو ندللابارخ دعب سماذا ىتاشاقلا لاق ٠ داد دهاو ءدئافو '

 لاش ٠ نا_ساوخ رذع ةيسرافلاب راذتعالاو همم لامكتسالا عانتماللا_هءا ىلع ءآ رجلا

 بعارلا لاق قحم ريغو اقحم نوكي دق رذتعملاو نمي ىدعيو ىرج نم نالف ىلا ترذتءا

 لوشوا لمعفا / لوش نا برمضا ةثالث كلذو هوذ هبوحعام ناسنالا ىرخ رذعلا ْ



 مرحتلا ةروس ه©ت هؤ ©

 افكل ةعبات نحلا راغكنالو سنالا ريذحم ةي الاف دوصقملا نالاضيا نْلا ركذي مل امتاو |

 اهريغ داغا اضيا امدقتن ىا «ةراحملاو8# سنالانم الوا ردص اما بيذكتلا نال سنالا

 رخشلان مه بطحلا ناكم ةراححلابرانلاداعتا ناف موق ةدشو اهقارحا ةباغل ناب هيفف بطحلاب

 ماهجران نم أزج نيعبس نم ءزج كرا مالسلا هلع لاق كلذلو اه 1 ا

 اهلع دقوا اذا ارخ ءايشالا دشا هو تيربكلا ةراحم ىه امهنع هللاوضر سابع نبا نعو

 ِكاذعلا نوكيف نادءالاب قاصتلالا ةدشو ناخدلا ةركو ةّأ ارلا نانو داقتالا ةعرس اهلو

 (قشاكلا لاق) اهلا اوريصينأ لق ةراححلو الا !وراص اذا سانلا اهدوقو لبقو دشا اهم

 بضح هللانود: نم نودسعتامو مكنا ىلاعت هلوقهليلد ٠ دئتسرب ىرافك هكنيكتس نان
 مسورز ىاهجنك اي هللانودنم ابابرا اهوذختاو اهوتحن مهن الع راحللا ساالا نرنو مهج

 تك

 ديمادتبم اهككتش ردا ٠0 ديفسو درز كلس دنميسودز

 ديازفاتحا رنتك سزك 2. ديارتحتس كتنسزا كد

 ا سر سر اسك رول رع ا 1# 0 ا

 ىهف هلوش مهفصو نك ةراجحلاك قحلا لوبقنع مهتبالصىف مهنيذلا ةراجحلاب دارأ لبقو
 اوف :لملطلا ناب الاب :ااوسا نانمكلا اناا ةسححتلا توليواتلا ف لاف ا6 ةوام دلع لةراجتللاكا

 دوجو بطح اهدقوب ىتلا درطلاو دعبلا باح ران ةيناحورلا ىوقلانم كيلهاو مكسفنأ
 ةيعيبطلا ةيرششبلا تافصلا مهو ةيساقلا مولق ةراخو ىلب اولاق مكب رب تل قاثيم نيسانلا

 صناكنيرفاكللةدعملا رانلا هذهءاقتابنينم ملا هللا ماو ىهتنا ةيناطيشلا ةيعبسلاةييمهلا ةيناورحلا

 ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتافاواعفت نلوا ولعفت+مل ناف لاق ثيح ةرقبلا ةروسف هيلع
 رافكلا تاكرد قوف مماكرد تناك ناو قاسفلا نالو ريذحتلاىف ةغلابملل نيرفاكلل تدعا

 ةرواحت قوسفلا بانبجاب مكسفنأ اوق اونما نيذلل ليقف ةدحاو رادو رافكلل عت مهناف

 ريسفتلاىف اك دادترالا نع قوتلاب مهرمأي نأ دعببو ةلاصا راثلا هذه مهل تدعا نيذلا
 اهلها بيذعتو اهرما ىلت # ةكئئالم ل ةميظعلا رانلا كلت ىلع ىا « ابلع ه ريبكلا

 مايقلاو ةيالولا لب ىسحلا ءالعتسالا ىلعب دارا سيلف مهناوعاو رشع ةعستلا ةينابزلا مهو

 ةملاعفلا هينوكلملاو ةيوامسلا ىوقلا ىه ىتاشاقلا لاق روهالاّنم امفام ىلع ةبلغلاو ءاليتسالاو

 ايقااشملا دع وهال جوبا يشل نككا وكلا تاب ًاعارار قرروا ةضننالا ودلك
 عمو ىفسلا ملاعلاب ةلكوملا ةناملا ةعيبطلا وه ىذلا كالاملا نه اه ريغو رششع ةعستلا ةينابزلاب

 تقرت اممع ةيناسنالا سوفنلا هذه تدرتوا ىتلا ماسجالاىف ةرثؤملا توكلملاو ىوقلا |
 تقع لو ازكلملا ىوقلا: اذه ق'ةراؤن تزاصو توربجلا ملاعب تاصلاو اهمتا م نم ْ

 ءاباتما تالاغتط رايك الع ارحل ةيالوملا ما روتالابؤ مقا تنروو بسلا لروما

 ٠ ناركج ريطس ةيسرافلاب بولقلا ظالغ # ظالغ  امدبأب ةبذعم اهرساىف ةسودحم اهنم
 ديدش عمج ىوقلا دادش «دادشو هال ةقفشلا نع هلق لاخ نثدخ ىنعع ظيلغ عمج
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 بسلا فرشو هللادنع ةلوقم ةيناحور ةسافن اهوختو ةبوتلاو تونقل'و مالسالاو ناميالا

 لئاضفلا نم بوسحلا يسحلا اهه ىعرشلا بدأ الاو ىنردلا ملعلاو بسنلا فرش نم لضفأ

 تامرهلا نءبانتجالاوهو ىوقتلاو تاهبشلا نع بانتجالا وهو عرولاب ىتحت نأ لقاعلا ىلعف
 اهاي 8 ةنسحتسملا ةفيريشلا فاصوالاو ةنسحلا قالخالاو مراكملا عاونا نيزب نيزني و

 اويق وا هلصا ةنايصلاو ةياملاو ظفحلا ىنمم ةياقولانء يما # مكسفن أ اوقا اونما نيذلا

 اودعب و اوظفحا ىنعملاو ةرامالا سفنلاال ناسنالا تاذ انه سفللاب دارملاو ارض اك
 تاعاطلا للعفو ىصاعملا كرتب ىنعي 9 فيغكر رودو اردوح ىاهمسشت ديراد 2 ةيسرافلابو مكسفأ

 ةفاضالاب نولا تفذح لها عج نيلهأ هلصا مبلعتلاو بيدأتلاو حصنلاب « مكيلهأو 3و ظ

 دلولا و ةارملانم هتقفنلاو لجرلا لاعىفنهلك وهو سا.ق ريغ ىلع ىلاها ىلع عمجم دقو |
 بوجو ىلع ةي الا تلدو اضيا باصحالاب رسفبو مداخلاو هنباو علاو تخالاو خنالاو
 | مكتالص ءالهألي لاق الجر هللامحر ) ثيدحلا ىفو برق الاف برق الل فورعملاب صالا
 ثيدحلاىفو ( ةنخلاىف مهعم مكعمجي هللالعال مكناريج مكميت مكنيكسم مكتاك ز مكمايص

 مزتلم مكلك ىنءل طل ىنعي ةياطرلا نم وهو ) هءدعز نع لوتس مكلكو عار كك

 مكلك و هيلع الوم ناك نا ةئايخلا مدع نهو ايلو ناك نا لدعلانم هب بلاطي ام ظفح

 هتبب لها ىلع عار لجرلاو عار سانلاىلع مامالاف يهايقلا مون هظفح مزعلا امع لوئسم

 لوم لكلاو ه كيس كاه ىلع عار لل>رلا دعو هدلو و اهحوز تدي ىلع ةيعار ةارملاو

 اولئاق ىلامت لاق م مهءرقل هح.يصنلاب ىلوا براقالا نال كلذ ىف مهمكسك بناجالا
 طئارش نالو نيبرق الا كنريشع رذباو ىلاعت لاق و رافكلا نه مكنولي نيذلا

 لجرلا ناف لهالا امءال براقالا فالء بتناجالا قحىف دوب الدق ىمللاو صضاالا

 اينولاةمحح قناع مكسفنأ اورهط دل الازقاامرااقالا لقا اىتعا_لوو لها ناظتلع

 مامالا ةلز ناف ام نولغتشي مهف ايندلاىف مغر اذاف مكعب اتنع نيحلاص مكلاها نوكت ىتح

 قلعت لجرلا نيبو هنيب ىذلاوه ةقيقحلاب له الا للاهمحر ىناشاقلا لاقو نيموحألا ةلز

 ايقشع اقلعت هب قاعتام لكوال ما اينامس> الاصتا هب لصتا ءاوس ىقشع لاصتاو ىناحور

 ةسفن ةياقوك ىرانلا نم هظفحو هساقو هيلع بج وف ةرخ لاو اتذلاى ةعم نووكمأ ةرورضلاف

 اهكزي مل ايف ةسمغملا سوفنلا ضعبل ةبحو ليم هيفو ةيناملظلا تائيهلا نع هسفن ىز ناف
 هاوق تناكءاوس اهم ابوححم ةيواهلاىف اهعم نوكيف املا بذحن ةحلا كلب هنال ةقيقحلاب

 اذهلو هاذ نع ةجراخ ةعيبطلا ملعىف ةكتن» ةيلاسنا اسوفن ما هيك رتىف ةلخادلا ةيعيبطا

 كاران بحانم عمرمش# ءرملا ناف مهعم رشحيل ءاياوالاو ءايفصالابةبحن قداصلا ىلع بجي
 ء ىوزيكنا شتا ةيسرافلابو اهيظح ىنعي راثلا كلت هب دقوبام  اهدوقو  رانلا نءاعون

 داشالا قى رد هم مفلاب دوقولاو هريعو بامألا ند رانا 4 دقو امل مسا حتالاب دوقولاف

 (اعاو)



 يرحتلا ةروس «# هاب 2> .
 | ىلاو ركبلا ىهو لوتبلا م.م ىلا ةراشا اذه ىف نا ماعلا لها ضعب رك ذ هللادحر
 نع ىور ام ةنلاىف اهايا مالسلاهملع هجوزيس هللا ناو نوعرف ةأنما ,محا نم تنم ةيسآ
 | لها اهلع عمتجم و ةنطاىف ةعلو نوكت هللادمحر ثيللا ونأ لاق امنع هللاوضر سابع نبا
 | لبق ببثلاب أدبو مالسلاهيلع دم نم ميمو ةيسآ ىنعي نيتأرملا نيدتاه هللا جوزيف ةنلا

 ' ةدحاوالا بس نهلك مالسلا هيلع ىنلا جاوزا نالو ميم نهز لبق ةيسا نمز نال ركبلا

 جوزت هنال اضيا نامزلاو لضفلا ةيلبق نم ةيلقلاهذه نوكتف بيل ىهو ةجحيدخ نهلضفاو

 هنع هللاىضر لبج نب ذاعم ن ا اورق وارسال كعك نييلكللا ليف رةما ما ءالوطلا

 لاقف ٠ دنكيم تافو ىو ىنعي اهسفنب دوم ىهو ةحميدخ ىلع لخد مالسلا 39 ىنلانا

 رض ىلع تمدق اذاف اريثك اريخ هركلاىف هللا عج دق و ةحئدخ اي كي لزنام نيهركتأ
 تن ةيسأا و نارمع تنب ميرم لاق نه ندو هللالوسراي تلاقف مالسلاى نم نهئيرقاف كنا

 ماثتلا وهو ءافرلاب استلم تسيعا ىا نينبلاو ءافرلاب تلاقف ىموم تخا ةميلحو محام

 تانيلا نءنينيلابزرتحاو سرعملل ل ئ اوالا ءاعد اذه ناكو ةرشاعملانسح دوصقملاو قافنالاو

 هللا كراب جوزلا ىلع لخد نم لوش نأب ماو لوقلا اذه نع مالسلاهيلع ىنلاىهن مث
 هدافاك ايندلاىف نوكي نأ لادبالانم دارملا نا مث ريخ ىف امك عمجو كيلع كرابو كال

 اراكبا ؤا تاس ايندلاىف نك ءانؤس اراكبا نكي ةنخلا ءاسف :نال 0 نا ىلاعت هلوق

 ةينام و بيث فال ةعبراو ءاروح ةئامسمح حوزتيل ةنملالها نم لجرلانا ) ثيدحلاىفو

 لعبا ريكي ناوكي .اذاق [عباق ,نافي( لتلافي عيا نقف نونه ةدحاو لك قاعي ركب فالا

 شكرا نكشزأ ىىلاذ نقديكمت امانا زينمع ا, جانا هلع هلتلا: يلب خالورقأإ,ءادلللا ةثلعا
 لد اك ةتوافتم نيبرقملاو رارءالا تاقبط نال لاجرلاّضعِب لجرلاب دارملال عل تلق رانلا لها

 مداخ فلأ نونامأو ةجوز نوعبسسو ناتنا هل ىذلا ةنطالعا ىتدأ ماللاهيلع هلوق هيلع
 مادخلانا ىلع ةنلالها مادخ رافكسلا لافطا نا ميضعب لاق ال مداخلاة زك ىف دعبالو

 رسي الا فخ“ الاسح مالسلاهيلع ناك تلق ناف رخا مادخ ةنللا لهال لب مهبف نورصحن ال

 رارسان م كلذ تلق نيتثثوا ةدحاوب نونم فتدكي ملو ءاسنلا نم رثك اذ املف ”ىثش لك ىف

 نيعبرأ ةوق ىطعأ مالسلاهيلع ها ( ىور ) ءاسنلانم و ةالصلانم عبشي مل اذلو ةوبنلا ظ

 | لقعلا لح واهمفصي هناف لالخلا عاجلا الا سفنلا ردك, لالح لكو عاممجاو سطبلاىف الجر |

 تسيل صاوخلاةوهش نا ىلع ةكرحلا ةدوبشلا عافدناب نوكسلا ثروب و ردصلاو بلقلاو
 ةمدقتملات اي آلاف نا مث هلبق ماوعللو ةبحلارون دعب صاوخلل ةوهشااران ناف ماوعلا ةوهشك

 نسحب سيل هجوههجو ريغب كيالي نا م ىضصريغلالخلا يرحن نا اهنم دئاوف
 ةيونعملاو ةيروصلا نيطالسلا رارسا ءاشفا اصوصخ ةءورملاف سيل رسلاءاشفا نا اهنءو

 بجاولانه نا اهمو نيتفشلاوا هيلا رسملاو رسملاىا عاش نينئالا زواج رس لكو ىنعيال
 لامحو ةراكبلا نا اهنمو ةواسقلا دادتسشا و خوسرلالبق عوجرلاو ةبوتلا ةلزلا لها ىلع
 نكسل سانلادنع ةبوعلص:ةننايسجتا ةساغتا تنك نا! فااخ وت /اواءنافلال' ةفالطاو ا ةروتتملا
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 ننزل نيدو معلا قدا قات زم املا وطيز كيكات ل25 أ لاك ناي لا
 قالي ةعاوفإ يطارد ارش [اط واع" بؤ هادا“ <ولرطعت *ىاتستال خيش قالافلا لت
 هيلع هنأب الاع هللا ناكو اهسفن ىف ةعقاو نكمل عش مل ام تقلع امل ةيريخلا هذه نا

 اهو نهنم اريخ هلدبا نهقلط نا هنا ىلع هىردق نع ريخا نكل و نهقلطيال مالسلا
 نع رابخا هناف مكلاثما اونوكيال مث مكربغ اموق لديتسي اولوتن نا و ىلاعت هلوقك نهل

 لك لبق مالسلاهيلع دمحم ٍباصصا نم ريخ وه نم دوجولا ىف ناال مهل فيوخن و ةردقلا
 قيلطتلاوهو طرشب هقلعُهللا نكلو بجاو اضيا وه ىلقو اذه الا بجاو ناءرقلاىف ىسع

 هنا الا نينمؤملا تاهما نم ريخ ءاسن ضرالاهجو ىلع ىسل هنا بهذملاناف نهقلطي مو

 تافصلاهذهتافوصوملا نه نه ريغ ناكمهايا نه اذأو هل نها.صءا نهقلط اذا مالسلاهيلع
 ن'ءرقلا ظافاأ ىف بوجولل نوكت ىسع نمحرلا حتف ىفو نهنم اريخ هللالوسرل ةعاطلاعم
 سل انه ىاثلاو مينع وا مملع ىا مدسسع لهف دمحم ةروس ىف اهدحا نيعضوم 0

 تاملسم © لادبالا دجوب مل طرششلا دجوب مل املق طرتشلاب قلعم قالطلا نال بجاوب
 ادايقنا تاداقتموا راركشلا لبق نم سيلف نانملاب تاصلخم ناسإلاب تارقم ه تانمؤم

 وا ةعاطلا ىلع تاظاوم ىا تاعبطم د“ تاتناق © بولقلاب تاقدصم حراوجلاب ايرهاظ

 هيلع لوسرلا مال تاللذتموا تاديعتم ه تادباع ف بونذلانم # تايئان 8 تاياصم

 لازب الفداز الب راهلاىف حيسي هلال اناس متاصلا ىمس تاءكءاص # تاحئاس هي مالسلا

 مهضعب لاقوهراطفا تقو ”ىجحي ذا ا ملاصلا هيةيشق ةمعطلام دم 5

 ظف وهو ىمكح موصو حكلملاو برشملاو ممطملا كرت وهو ىتيقح موص نايرض موصلا
 نود موصلا اذه موصي ىذلاوه عئاسلاو ناسللاو رصبلاو عمسلاك ىصاعملا نم حراوخلا

 اهريغ ىف سبل فرش ديزم ةرحهلاىف ذا ةنيدملا ىلا ةكم نه تارجاهموا ىهننا لوالا
 ضرالاىف نالوجلا ةغالاىف ةحابسلاو ةرحهلا الا ةحايس دمحم ةما ىف سدا ديز نبا لاق اك

 ةأىمابلخادلالجرلاسثلاو ٠ ركب نارتحدو #« اراكباو 8 ناكديد هوش 6# تان وه

 ىلع ثنؤملاو نيس ىلع رك ذملاعمجيف ثنؤلو رك ذملاهف ىوتس اء لوخدللا ةأرماو
 أ هريغ ىلاواجي ماقا نا اهجوز ىلا ةعجار اهنال ةأرملا هب تيمس عجر اذا با“ نه تابت

 عوجرلا ىا بوثلانع واحنال ىهف اهل ج وزال هلا مو ىلوالا تلال 1 اهات نأ |

 تغارلالاقاهماعتعاط ىلا !هملاخ لوا ىلع اهنال ركبلاب ءآرذءلا تيمسو لجرلا اهيلع سقو
 ىنعم ركبلا ىف ءاسنلا هلدارب ابف اهلع اهمدقتل بيثلاب ارابتعا اركب ضتفت مل ىتلا تيمس

 طسو الوا كردت ىنلا ةهك افلل ةروك انلاو راهلا لوال ةركللا لاَ اذلو مدقتلاو ةيلوالا

 تافصلارئاس الخ ةدحاو تاذ ىف امهعامجا مدعو امهبف انتل اهريغ نود فطاعلا اممدب

 اهضعب تانئاك ةدوحملا ةروك ىلا ١ تافصلاهذه- تافصتم نكنم اريخ اجاوزا ىلق هنأاكف
 هلي ولاةوععو از ادق اهنسو زثطالنسلا ل طةنانامل اضيرعتاراكبااهضعب وةشئاع ريغلاضي رعت تا

 ليبسلالاق راكبا اهلكوا تاس لكسلانا مهوب اهءال ةلصافلاوا نود ةلصاولا واولا دارا ىف

 ( هللاهمحر )
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 ةرضخلانم اهللا رظنب ىذلا اموت ادوجوملا نم ةأرملا لحم كل ناب دقف ةلاغ كلذىف ةوشلاو
 للا ارهاظت ناو هلو ةوقلانم هب اهصخام ىلع ىلادآ هبيدقو ةوقلا اهل تناك اذ اميو ةيهلالا

 ةمهلاب لعف نينمؤملا اص ناف ةوقلاوةدشلا مهانيذلا ةكيالملا نمايوقاينقمالا رك ذ امو

 دعب ةكئالملا لزت ىلاءت هناف قيرطلا ىلع كب ت.هر دقف تمهف ناف لعفلانم ىوقا وهو

 خيشلا ربخا دقو هللاب الا ةوق الو نينيعملا ةلزنم نينمؤملا لاصو ليربجو هسفن نكت
 كبر دونج ىلعي امو ىلاعت هلوق ىف ةليا تاذ كس هبا مركز نيذد عدلا ندلاروغلا
 لاقدقو ضرالاو تاومسلا دونج ىلا هتلتاةمىف جاثحب ىذلا عزانملا نيا تلقف لاق وهالا
 | مهنع جرخ امو نولتاقب نف هدونج ءالؤه ناكاذاو ضرالاو تاومسلا دونج هللاو ىلاعت
 وى وى 0 مح وه : صحم |" ياةمق ىدلا اقف وعامو' تلفن تعا ىذا ادلنف لككن ال لوس “تق اهن ا ذاد انجل اوكي

 لاق ىهتنا دونا رك ذ نمبحااذهق لا اىهاظت ناو التف صقاموتلقةصفحو ةشئاع قحىف

 اصو ليربجو املباقم ىف ةسسقل هال ىلا ةمطعلا هذه ةفر عم ىلا ىررطاخ كرحتف

 اندنئتسا نم ثملعو كلذ ةف رع ىرورس و ترامس اف ةعقاوىف اهم وعلل نينم وما

 كلل كمال ا ادع 000 الزر لات فانا جدعاو عبو نمل هللااب

 هذه اهاطعاام ملاعلاىف ريثأتلاو هللاب معلا نم امهل لصحامهنا تملعو !.هتمواقم نونمؤملاو |

 خ شلا ناكو ىهتنا ىلواام ىلع هللا تاركا مف نونكلا ة ةئهك ىذلا علا نم أذهو ةوقلا

 ناماه هللا ديكساامةىلا دتسا قاخلا نم ادحا ن اظأ ام لوش هريس سدق شاوجلا لع

 | هللاو ءدنع ناكف ديدش ا ةوق مك انو مالسلا هيلع طول لوش نان أملا

 ةشناع اهمال ءاسنلا ردق فرعي ملف ةصفحو ةشئاع هاتف معو هفرعي ل نكلو ديدشلا نكرلا

 | ةكالملا د ناو ةمطفلا ةوقلا نهل نه ثيح نم ءاسنلا ناف لياق الا ةصفحو
 كفرعإل نك 1 ناوعاشنلا سافن أ نم اقول ناك نم ةك زلا ةماعلا سافنا نم ةقولخملا

 ةبافك كلذىف ناكل عاما دنع نهل دوحسلا ةئيهك ايئالا كلم مظعا نهؤاطدتسا الا

 ضان .ءراثلا نم فوك لؤاور بكامل ةىرضعلا9تالاعا اطالع فوك تيا زوهينذللا
 هيلا ىلاعت قا مهاعد امس مهاجم اهف نوكي روما ىلا ممدُؤي نيعماسلا سوفن ىف

 تسا زس 6 هبر ىسع © ريبخو" ملع هللاو لها كلذا نكل و ايت كلذ نم ترهظأ' الا

 هكارامثدهد قالط ركا « نكقلط نا © مالسلاهيلع ىنلا ىنعي ٠ وا راكدرورب دباشو
 ىا مدقتم وا فودحم هباوجو اهربخو ىسع مسا نيب ضرتعم طرش وهو ٠ ديبوا نانز

 لوعقم # اجاوزا 9 نكسادب ماللاهيلع هيطعي ىا # هلدس نأ 8 ىسعف نكقلط نا
 ىلا تاملسم هلوق نم هدعبام اذكو جاوزالل ةفص * نكتم اريخ 8 هلوقو هلدببل نان

 باطخلا ميمعت وا م ريغ و امكقلط نا ريدقتلاف تايئاغلا ىلع ٍبطاخلا بيلغت هيفو تاس
 بجوي كلذ و امكيولق تنص دق هنأب امهيتاع امل تابطاسخم نهلك نكي نأب جاوزالا لكل

 | نا هلا مث امكقلطي نأ لمتحم مال_لاهيلع هنا امهل ركذ ناب امهفوخم ىف عرش ةبوتلا |

 سلو امكنم اريخ اجاوزا هلدس هلال امكلا الا كلذ ررنض ذوعيال :امكقلط
 ا .- ص حك
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 هه هه: #> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 | هللا نافأ ةلثجب# لع“ ةفواتس» ”4طاو "ةكتنالا 3 بخ« ريهظ ف“ رشبلا لع ةكئأللا ةلضفا |
 ا هيداعي نم ىلع ةدحاو دب م اك نيعم هل يهاظم جوف ىا هءلع 3 امو هالوه وه |

 لضف نم كلذ دعب ىلاعت هلوق هنع 'ىب امو هؤارهظ ءالؤه نم ىلعزيت اسما ىهاظت ديشب اذ

 نم لضفا ممتيهاظميو مم هللاةرصن لكلا ةرمصن نأ ثيح نم مهربع ةرصصن ىلع مج رصن
 طشوتن  ةرصقوا ببس الو ةلا الب ةيئاذ ةرصن اما ههاةرصن نا ىنعي هنرصن هوجو رئاس
 دعباو مظعا ةكئالملا ةرصنو ممتوقوتاقول+لا ةردق توات بح توافتب ىناثلاو هتاقولخم

 ةكئالملا نكم ىلاعت هناف مهتوقو ممتردق توافت بسح ىلع تاقوللا رئاس ىلا ةبسنلاب ةبتر

 دوركم قالواآلاةينبا»نطت ناطر ةيدعلا اهاولفا وع ناتكمالا+ لكم ان لع
 الو ةكئالملا مومع ىف لخاد ليربجو نينمؤملا ةرصن ىلا ةيسنلاب مظعا ةكئالملا ةيهاظم

 داشرالاىف لاق هدحو ليربج ةرصن نم ىوقا ليربج مهفو ةكئالملا عي ةرصن نا ىنخي
 نوكيو ةصاخ نينمؤملا ٍطاص ةرهاظم ىلإ ةراشا كلذ لعجم نأ بسنالا :لعلو اولاقام اذه

 هنأكف ةرصنىف ىا مدقملا ةيلضفا نمبدترتلا همهوب امل اكرادن ةكئالملا ةيهاظم ةيدعب ناي
 اناذيا مالسلا هيلع هل ريهظ كلذ دعب ةكئالملا رئاسونينمؤملا لا ةرهاظم ركذ دعب لق

 نكد لل مك لاق ليربج ةرهاظم نع اهلصفل اربجو اهلزن» دعبو مم رهاظم ةيثر ولعب

 ىنلا نأش ةعفر لاك ريك ذتل اهديدهتىف فاك ءالوم ىلاعت هنوكب رابخالا نا عم هللاريغ

 اذه ريدقلا هللاهديا ريقفلا لوَش ٠ نيءمحا ةكئالملا دنعو سانلادن.و هللادنع مالسلا هيلع
 ساو وفا قارا فاس ةعراا“ ودق رطل اقتا - ىلاعت هللانا ىهاظلاو اولاقام

 دازونيترهاظتم ةصفحو ةشئاع نوكل ىهاظتلا ماقم ماقملا نوكل تاقولخلانه مالسلا هيلع

 هل ريصن لوا هنوكل ءاحلصلا ىلع ليربج مدقو اضيا ديدهتلا ماقم ماقملا نوكل ريهظلاىف
 مهلضفل ةكئالملا ىلع ءادصلصلا مدقو ىلاعت هللانيبو هنيب اريفسو تاقولخلانم مالسلا هيلع
 هب ةرصن ءاحلصلا ةرصنز يلاقلا لعفلاب ةرصن ةكئالملا ةرصن نال ةرصنلا باب ىف مهللع

 ثيح نف ءاحلصلا ىهاظت ىلع مهرهاظت ةلضفا نم ةيدعبلا هدف امو دشا ىهو ةمهلابو

 هلوقىفو ةيدعبلا رك ذ دديْللا ماقمىضتقاف رشثبلا نم ةقاشلا لاعفالا ىلع ردقا مهذا ىهاظلا
 مالسلا هيلع ىلا مسا اًلاصْنا ىهو ا!ملع ىلاعت هللا ىنعلطا ةسبسغىلا ةراشا نينمؤملا لاصو

 ماقم نه ةرصن هذه تلق لاحم هسفنل ىلا ةرصنو وه فيك تلق ناف تادرفللاىف اك

 هلوقف مياستلاك هتوبن ماقمل تبالو ماقم نمو هقرف ماقمل هعج ماقم نمو هتيرشإ ماقمل هتبكلم
 هيلع ىسوم ةرضن هريظنو هدهشتىف لاق مالسلا هيلع هنا حص نا ىلا امأ كدع دعضلا

 ةقطانلا هسفن ةرصن هف نال كلذو مكنم تررفف لاق مك طيقلانم رف نيح هسفنل مالسلا |

 ديا قفل لَغاهرَوَصَتْلا ةيناعوألاىوتلاو كلقلا ىلا ضنا راش هلق 0 لا

 رسي ةأرملانع ةوق مظعا ملاعلا ىف سيل رابكلا ضعب لاق ماهلالا كلم دييأتو ىلاعت هللا |

 هاف نيتمدقم نعهناو ىلاعت قحلا هدجواةكزح ىأبو ملاعلا دجو مف فرعنه الا هفرءيال
 هيلا راقتفالا ةنع هل بولطملاو بولطم جوتنماو رقتفم بلاطلاو بلاط جانلاو ةجيأ

 ( ةوهشلاو )



 ميرحتلا ةروس «©ج ه١ ©

 ىا ءاضعالا ىوقا هال رهظلا نه لعاش وهو نواتلا ىدحا طاقساب هيلع !ىهاظت

 زوج نم مهنمو عملا واو نودب ءاملا تبتك كلذلو درفم طاص نا ىهاظلاو نينمؤملا

 عديو لطابلا هللا حب وحن ظفالا ىلع ةباتكلل الح اضيا ةباتكلاىف تقسو نينك اسلا
 هرهاظي نه مالسلا هيلعىبلا ىا وه مدعي نلف ىنعملاو كالذ ربع ىلا ةيسابزلا عدتسو ناسنالا

 نينمؤملانم حلص نمو هقيفرو هنيرق نيبرقملا ةكئالملا سيئر ليربجو هرصان وه هللاناف
 لوسرل ةيالولاىف نيلخاد فطعلا ربدَعت ىلع ىا هدعب امو ليريج نوكيف هناوعاو هعايتا

 مدقمالكلا نوكي نأ زوجيو ةكتالملا مومعىف هلوخدب هل !ربهظ اضيا ليربج نوكيو هلل
 صتخم عيمجلل ربخ ريهظو هيلع افطع هدعب امو أدتبم ليربج نوكيو هالوم هلوق دنع

 امهنع هللاوضر رمعو ركب ابأ نينمؤملا طاصب دارأ امهنع هللا ىضرسابع نبا لاق هللاب ةيالولا

 ىونءملا ريهظلا نيب عمج هناف ةكئالملاو ليربج نيب هطيسوتس قئاللا وه داشرالاىف لاق
 ريس ىف هاير وب اهو ةيمل الا :تادحاتلاب هدب ءن رهط لوح ناوالا فكي نئوؤرصلا نييظلاو

 نادنزرف ىاضرربوا ىاضر هك ترضح نا نواع»و ةرهاظ ماكحالا ةشمو ةلاسرلا روما
 اموت بولقىف اريثأت هدشا مالسلا هيلع هل امم هاظم ناس نءالو ٠ دننك راثيا دوخ

 روهشملا وه اك نيحلاصلا سنج هب ديرأ اذا ام فالخم ميدقتلاب اقيقح ناكف اهرمال انيهونو

 هنع هللاىضر ىلع وه دهاجم نعو مهرابخوا باحالا نينمؤملا اصب دارملا نا مهضعب نعو

 نيحلاصلا ناف ىموم نم نوره ةلزنع ىنم تنأ ىلع اي مالسلا هيلع هلوق هديؤي ريقفلا لوس
 قيدصلا فسوب نع ةياكح لاقو نيكلاص اناءج الكو ىلاعآ لاق ام مالسلا ميدع محءاسالا

 ىليهلا لاقو هلثم اص وهف نوره ةلزتم ىلع ناك اذاف نيملاصلاب ىنقحلأو مالسلا هيلع

 ىلا داسفلا دَص حاالصلا بغارلا لاق مومعلا ىلع اهلمح ىلوالاف ماع ةي الا طفل هللاهمحر

 لاكش الا 5 | 3 ناستحم هر هكذا زق عافتنالا و لادتعالا نع 'ىثلا جورخ وه

 لاق الجر نا « ىورو ) ةّئيسلاب ةرانو داسفلاب ةران' ناءرقلاىف حالصلا لبوقو لاءفالاب

 ضرعالاقف اص ىلا فرعا مف اص ىل نولوب سانلا نا هريس سدق مهدأ نب مهاربال

 نم اذهو الف الاو حلاص كلا لعاف اهونسحتساو اهولبق ناف نيملاصلا ىلع رسلاىف كلز#ا |
 لاقو ) مهعومح نم تاومس.لا ءالتءاو مهددع رثكت عم #* ةكئالملاو ةمكحلا لك
 هسومانو هللا ةرصن دعب ىا 4 كلذ دعب و نيمزو نامسا ناكتشرف ماكو ( ىنشاكلا

 ةنعم زاي الو رديىفتمعقو م قراوخلا نم اهنال مم رصنل مظعت هيفو نيم وما 5 مدل

 | امكنم لك تناكو هرس ءاشفاو ةريغلاىف طارفالا نم هءوسي امم مالسلا هنلع ىبلا ىلع انواعتس |

 / نان ًادتبم وه هلوق « نينمؤملا طاصو ليربجو هالوم وه هللاناف » هيف !ميحاصل ارهظ

 | الف ىلاعت هللايف ماللسلا هيلع هل ةيالولا ترصحال الاو رصحللال محلا ىوقتل هب ”ىح

 | اهريخ اهلامكتسا دعب نا معا عضوم ىلع فطع ليربجو هلوقو هيلع هدعبام فطع حصي

 | ىلع فقولا ةمالع عضو ذا هللاهر ىدنواجسلا لام هيلاو نينمؤملا طاصو هلوق اذكرو

 ٍ ءاقتلال ظفلتلاىف عنا واو تطةسؤو ةفاضالاب نونلا تفذحو نونلاو واولاب اع ها



 هه 6 ه> نورشعلاو نماثلا هزحلا

 025525100000001 كلل ظكَلللللل

 | بحعت هيفو هيريخا ةشئاع نأ تنظ ثيدحال اهءاشفا ىنات اذه ىنع كربخأ نم م و اذه الأسا

 ؛ ننفتال هلبقام قفاويل كأن ن٠ ل ملو مكلاب اهتسوا اهنال كلذب ةشئام رابخا نم داءبتسا و
75 || 

 : هيلع نال ىذلا 4 0 ءاعلا وه ماكتملا ءاي حاف 4 قل ٍِه مالسلا هياع ىلا 5 لاق 00

 | نيلوعفم ىلا نايدعتس' 37 و 0 نا لاس ننذتاا لبق نم اضيا ب 15| تملس|و تتكيف ةفاح

 | ىدعشسو راخلا فدي دقو هب ملعال لوالا فدح دقر ءاملاي ىباثاا او امهسسفتس لوالا ىلا

 املف هلوق و لوالا لامعتسالا ىلع هباهأس اماف ىلاعت هلوةف اضيا هسفنن قاثاارنإ:لعفلا

 وه 0 دغأي و ثااثلا كايمتوسالا ىلع كاننأ ن ا ىباثلا 0 هب تأس ا

 ةأريحس ليم رمغلا الو جا نع ود 4م ىئرعم نإ 001 00 ران

 ىفراعم ضعبل تلقف اعئاج دك هنأ موضعل نعو ةركم ع افهو هرهق تاتغب ىثشحنو

 86 بيعت هلعاذاق هّعف رف قيرلبلا ف ىتام مدع تدحت فر عييشت اش قيم ملف ءنج 5

 ؤ هيا دزمالإ هولا ىلا - تفيض ا اًةاطم 0 وهذ د لم ريعا اذ مرش نبي

 ناك ناو هلمس ىف خا وا هلام عبمجح هيلع ىصحا 00 هناي اعط وتو لع 0 هلاعفأب

 اذك ىرمع لاقف اموب ركش' الجر نا. ( ىح ) كام داكي الخ لجخف هيسن دق وه

 طظرولاروميالا نمي مربع ابق طوير اذكر اذك ءايسب نروكك ارريبت انيك انك وي فوكي رقينص راذك
 اذك اذك ىلمع ناوبد ىف ناكل ةدجاو ةيصعم الا.موبب لك هللا صعا ملول لاقف ءريثك

 (ريقفلال وس ) اسدلا قرافو حاصمن ىحاعملا نم ازيك متبع مون لك ىف ىلاو ةيصعم فلا

 ٠ تسد دياش شهرك زا دهد هدانفا نمي ٠ تسرك مروفغ بر ىلو هجرك مئذه ٠
 ةبيفلانم تافتلالاف امهنع هللاىضر ةكئاعو ةصفخل باطخ #4 هللاىلا ابوتت نأ »

 كاسل ارز . ايمانا ولا نو ركحي_ يتايجلر نحل تاما ىف منام يرانا لل

 » امكيولق تغص دّقف ِ امها حضوا وهام ىلا اهداشراب ةثئاعو ةصقشلل ريخ ةدارا هءذف ْ

 ىلع اينرم نوكي نأ بجي ءازجلاف الاو قح ةدابعلاف كبر ديعا كلوقيف اك لياعتلل ءافلا ظ
| 

 ا
ٍ 

 للا ايهاظت ناو ىف مالكلا اذكو طرشلا .ىلع اًهاسناك امهباق وغصو هنع اببسم طرشلا |

 ةسملاخم نه امكيلع بم امع امكبولق ليع نم ةبوتلا بجوبام امكنمب دجو َدَقَف ىنغملاو |

 هعمسي لام هيلا ىتصاو لام اوذص وغصي اخد نم ههركيام ةهارك و هيحامبحو هلل'لوسر
 نعاشلا لاق

 الإ ويطل دعي نب ساعرلا نمار اييلور كيبامي ما ىلا بولعلا سمتءا..د

 | ناو 9» عج اهرونيسن اهرونهيناجتلا عانجيا. نم اريارف ةلك ىف نيتيتثت يب مم نبق يواقلا دعو |

 ( ايهاظن )



 ميرحتلا ةروس ه<©# ه١ 86

 لوسرىنلاو ءافخالا هجو نمو راهظالا هجو نم ىضَتَس نالف ىلا تررسا مهلوق اذاف هريغ

 هناروهثلارثك الأورارسالاّتقو ثداحلا رك ذا ىا فرظ ذاو دهعلل ماللا ناف مالسلاهيلعهللا
 اذا ةاووا لملاك انلاةكو#ل هامل اهنا لا زكام كوول يغار فو"
 تررسأ ذاو ىلبق نأب رامضالا :ماقم ىف راهظالاف مالسلا هيلع هل ناك نا باطخلاف نونمؤملااهمأ

 ناكناو ههركب ام همرح ةيامح موزلو هتمرح ةياعر بوجو نع نإ ففصو دارباب مظعتلل

 هقدصإ راعشالل ىنلا ف_وب هركذؤ دارفنالا ىلع اصوصخوا كارت_شالا ىلع امو# هريغل

 مالسلاهيلع ىنلا اهجوزت اهنع هللاىضر ةصفح ىهو # هجاوزا ضعب ىلا © ةوبنلا ىوعد ىف |
 ةاوحلا“ لك اجناناللو كنك ون وبكر دكا لبق ةرحهلا نم ا روش نيثالث ا ىلع ناممثىف

 انعرلاو قدبزاو نلمس دك نق قرتتساتإ كانا شارف اذان قفز هلع
 تغلب دقو ةربره ونبأ انضيا ةلمحو اهراس لمحو ذثموب ةتيدااربعا وهو مكسحلا نب ناو

 ضصفخلاو مالسلاهلع هللا ل وسو هيءاثك هع هللا ضر رمع اهونأ صقخ وبأو:ةئس نكتسو انالث

 قفملاىدعس لاق ةفالخلا ىماوا لسعلاوا ةيرام مير# ثيدح دارملاو ثيدح هل لاش همانموا

 ةيفصو ةدوسو ة-شلأام دنع كلذ ناك لب ةصفح ىلا رسا امم سيل ىلعءلا مرهم نا هف

 ىذلا ثيدحلاب ةشئاع ىه ىتلا اهتبحاص ةصفح تربخا ىا هب تأين املف 9 نونع هللاىضر

 يبنلا هللا علطأ ىا © هيلع هللا هرهظاو © اهلا هتشفأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهملا ءرسا

 فاضملا ردقس ثيدحلا ىلا عجار ريمضلاف ليربج ناسل ىلع ثيدحلا كلذ ةصقح ءاشفا ىلع

 هرهظاو هرهظ ىلع راص هتقيقح و هاللع اذا حطسلا نالف رهظ ند علطأ ىعم نهض رهظاو

 نديئاسرر ىنعع لادقالا بابنه وهو لا ىلع عالطالل ريعتساف هيلع هعفر ىا حطسلا ىلع

 ىلع 2 للاصح نا هلصا هل رهظ بءارلالاق .٠ نقل ومهديدو 00 2 0

 زرابلك ىف المعتسم راص مث ىتحيفف ضرالا نانطإىف لص> اذا نطبو خم الف ضرالا رهظ

 ىتكت نأ كن عادلا 1 انس 31 يلاذنلا نر عار اال يا كدا 0

 ىذلاو تلا اهمتاع ال مالسأ هيلع هنأ ) ىور ( ةمامالا ثيدح وهو يعل هيدر ال ا رمش

 فرع مهضعل لاقو ةيرام ثيدح وهو 0506 ضعل فارعت نع ىا 7 ضءل نع ضرعاو 0

 هنم امركت و سالاىف كلذ ريشتنب نأ ةهارك ةفالخلا سما تفيرعت نع ضرعا و ةمالا مرت

 هيفوةشرطلاىف مميغر ديزتل مهديرمل تاماركلاو ةسارفلا خويشلا راهظا زاوج هيفواملحو

 ىا # هباهأيت املف لف ماركلا ل مف ن» لفاغتلا لازام مهضعب لاقو طق مترك ىهاتسااه:هرس

 20مل |1011 از*ذز1 2 211 يسيل

 نم هءافخلا ىْغتَس ناك ناو رسلاب هيلا ىضش نمل كلذ راهظا ىضتش ريغاا ىلا رارسالاف ةءفخ

 | ىا 6 هضعب © نديهاك ان ةيسرافلاب فيرعتلاو ةصفح ىنلأ ك6 فرع  ةريصبلاو رصنال

 | هنت ءاذكل علا شلال الابل كلا لك اجل ككل انكر ب ات نت 1

 | سدقىرصبلانسحلالاق ماركلاةفص هناف بد الاكل نم ىرج امف ءاصقتسالا كرن' ىلع ثح

 ا



 ا
 ا

 ا

3 

 ا ا
 ٌ ا

 ا

 ا
 ا

 ا
| 

 هت ٠١ 5> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مكلهيلع لد اك نيببتلاو عرششلا ىنمي انه ضرفلا #4 مكناعأ ةلحت مكل هلاضرف دق ه

 لييلحتلا ىنمع نيعلا فيعضتب للحردص» ةلحتلاو ىلعب ىدعتب اا بجوا ىنمي ضرف ناف
 مركتلاىنمميرك ذو رصبو للعو مرك نم ةرك ذنو ةرصبو ةلعتو ةمركتك ةللحمت هلصا
 هناف سابقلا نع جراخ حب صلانم ردصملا اذه نا الا را دتلاو ريبصتتلاو للعتلاو

 ْ ناكىيعلا ليلحت دارااو ةئزحم 0 لثم ماللا زومهموا ةيمست ىمس وحن ماللا لتعملا نم

 لاحت و ثنحلابج ونامل عف ىا اهرفك الياحت نيعلا لل- لام لح ةرافكلاو دقع نيعلا

 رانلا هسمتف دالوا ةثالث لجرل توءال مالسااهيلع هلوقو هللاءاش نا لاقو ىنئتسا هني ىف
 هلوّس هيف همسق هللاربيام ردق وا تادرفملاىف اك هللاءاش نا لوّسام ردق ىا مسقلا ةلحم الا

 رده الا هاعفأ ل ىا مسقلا ةلحت هتلعف هلوق رداصصملا جانت ىف لاق اهدراو الا مكشم ناو
 ه-تءبرض لاقي للحم هيف غلاي مل ”ىث لكل لبق مث غلابا لو هلعفأال نأ ىنمي هب تللحام

 موضلا واَقتعلاوا ودكلاوا ماعطالا ةرافكسلا ىنعمو ”ىثلا حتف ىلع لدي بابلاو اليلحمت
 يل نيبو مكناميا ىلاحت كلل هلاع رش ةباالا ىنعمو ةدئاملا ةروس ىف هليصفت صام ىلع

 الصتمهللاءاش نا لوَش نأ ىا ءانثتسالاال انهه ةدارملا ىهو ةرافكلا نم امتدقع هب لحتأم

 يف لكلا نع نيعلا داقعلا نم اعنام ناك ام لصتملا ءانئتسالا ناف ثنحمال ىت>

 نب لافت ئاذخ هيك ناي هكىسردب ةيسرافلابو ءاثتسالابوا ةرافكلاب ناعالا هتدقع امل

 3 ترافكي ديدن دنك وسب هجن ١ ىنعي ترافكب ارامث ىاه دنكو_س ناسف قارن اس

 هحايتسا نا هيلعو !هرحم رصي مل ةكلع ام أيه هسفن ىلع مرح نمو هءادهلاىف لاق ٠ داشن 7

 دوصقللا عافتالا ريتعي و هللاهمحر ةفينح ىنأ دنع نيعي لالحلا مر حتف ةرافك هيلع مدقاو

 هللا ىذكرس اعنا لاقامطو ىلعف ةمأوا هلك | ىلع كاع دقو اماعض مرد اذاذ هم رح ف

 ىون ناو تّقلط قالطلا ىوت وفر لعبا انامل اقوا نقلا خ7 رحتلا امنع

 ىوبو هن ىلع اماعط مرد>ول اذكا و م هاج ةفارتكتلا ياو ناو ان ناك نيعلا

 هللا لوسر نعت موهقعل لاقو ىناعملا نو 6 لفات انالخ اع ناك نيعلا

 هم تمدقت نعل ةيرام نع علما اماو ىلع مارح وه هللا هل>ا |1 لاق هلا مال_لا هيلع

 نيعلا بيسب هنم عت مل ىا كل هللا لحاام مرت مل هل ىلرقف مولادعب امرقأال هللاو هلوق وهو

 ةلن مكل هللا ض رف دق ىلاعت هلوق ىهاظو كني نع رفك و هيلع تفلح اه ىلع مدقا ىنمي
 سدقىرصبلا نسحلانع تلق كاذل هللالوسر رفك له تلق ناف نيع هنم تناكهنا مكناعإ
 نءو نينم ؤملل ميلعت وه اعاو نع امو هسذ د مدّشام هل اروفغم ناك هنآل رفكيل هنأ ةرمس

 وهف نفاكي نأ هل اروفتم هنوكق اثنال هلال اهدواع و ةيزام جرحت ىف ةقر قتعا هنا لئاقم

 معلا وخو لف مروا ىلوتمو دبس 6 مالوم هلو ف ارهاظ ماكحالاو :آو- ةمالاو
 ا الو كمي الف هماكحاو هلاعفا ىف نقنملا » 3 0 -ت هعرشف مكحاصي اع

 نايعالاىفلمعتسو نالعالا فالخ رارسالا ه6 ىنلا رس اذاو © هيكللا همه حالا

 3 هيلا هن تمكول اثيدح ع 4 ترزس سو -- هك رجلا .دحلا وه رسلاو ٌقاعملاو

 ( ةيفخ )



 ميرحتلا ةروس ه4 4 8>
 م ا ل تدم وول ب ع دي دوم. هت

 بلل ييرييييييييييييسللللابب؟ْْلابللللب7ب 77” 9270707 ب7طخخ7

 ةيركالا خا حو لوألا :لوقلاو ةطعع نر 1و3 الا تلزاق داس | لاسعت نازانازب ريك ركيما »ا
 ةصق رارتسالا فشك ىف لاقو ةب الاف سانلا هقفت هيلعو حضواو حصا ةيرام ببسب تلز

 ةصقو ىهتنا نيحيحضلاىف روك ذم هنال حضالا وه اذه نا نيبايالاىف لاق ا دنسا لسعلا

 عنت# ىا لسعلا نموا نيعلا كلم نم كل هللالحاام مرحن ل الاثم وهم اةزاق

 امم هللالخاام دعب امارح هنوك داقتعا نال كلال الح هنوك داقتعا عم هب عافتنالا نه

 ةهرح هسفن دنع نم دقتعا نه ءاهقفلا لاق ءايبنالا نم فيكف نينمؤملا ماوع نه روصتبال
 ىحوبوا نءارقلا مظنب هايا هللا مرحت الا مرحبال للاهلحأ امذا رفك دقف هللاهلحادق 'ىش

 كلذ ناك ديعلا مرح اذاف ةلالحاىف اهفرع ةحلصمو ةمكحل لحأ امنا ىلاعت هللا ولتم ريغ
 ردم ةاضملا وا | نك دل ءاعجالا » كجاوزا ةاضرم ىنّس 88 ةدسفم ةحلصملا بلق

 جوز عمح جاوزالاو افلأ اهواؤتباق ناوضرلا نم ردصم مسا ريسافتلا ضعب ىفو ىخرلاك

 عججو ةئيدر ةغل ةجوزو تادرفملاف لاق ك حبيصفلا وه لب اضيا ةأرملا ىلع قاطي هناف

 امهنع هللاىضر ةصفحو ةشئاع ةصقلا هذهىف مالسلا هلع ىلا اهاضرا نه نا عم جاوزالا

 لثم ىف ةدحاو ةقمطىف ءاسنلا نالوا نهلكل ءاضرا روك ذملا ىمالاىف اهءاضرا نال اما

 قلطيدق عملا نالوا ىليسلا لوق نم ىضمام ىضم هنا ىلع اهلع نابج نهنال ةربغلا كلت
 نهنيأ هيلع حاتو ندح الام مالسلا هيلع هنم بلطت نم ءاضرا نع ريذحتال وا نينالا ىلع
 انغتبم كن وك" لاح ىا مرت ريم نمإ,لاجا ةلمخاو امرك ابْح ناك البل هيلع هنال تناك

 راكتالافكي نهتلضف اماف كنم كاضر ءاغتاب ق>أ نهنا لاحلاو كجاوزا ىضرل ايلاطو
 ريظأ ,نكنم خيرحتلاو . ءافتبالا«عومجف. ةدجاو ةعفد, .ديقلا وب برقلا, عومي ىلع دراو
 تيدا قو: لّسلاو ةيرامزليضفىلا: ةزاشا فو: ةفءابشم: افاعضا, ايزل! ولك أتال | ىلاعت. هلوق

 غلابم 5 روذغ هللاو ف لحنلا ةروسىف نيب دقو ( لسعلا ضرالا نم عفرت ةمعن لوا )
 ن٠ عانتمالا نال ىذرلانم تدصقو م ردهتلا نم تلعفام سو (كلر دع دق نإرفعاا ف

 كذخاؤي ملوك محردق # محر ف هناسحا لوبق مدعهبشي ميركلا ىلوملا نادحاب .عافشالا

 دومر فون دنكو س ترافك هكنابره» ( قشاكلا لاقو ) كتمصعىلع ةظفاح كيتاع امناو هب

 هس هللابدا ىبقيلا لاقو ناءرقلاىف هللالوسر هءيتوعام دشا اذه ر ارسالا بفشك ىف لاق

 اع سانا ا نيب مكحتل هلوق ىف مادا لاق م ه لا ىجوبام عش و هارب نسومحال 1

 ىلع مرح امل هينآع دق هللاناف هيأرىف ءارئامال هلا هيىحوب, ىذلا ىجولا هيدارملانا هللالارأ

 نعء ىلوا هللالودر قار ناكل ىأرلاب نيدلا ناك ولف ةصفحو ةشّئاع ةصق ىف مرحام ةسقل

 هنمالا لصون! نود نقل ىشزيانك نق نانو ةيفور و دوللاو كلذ دك تت دفا

 ءاطع نبا لاق مي>ر روفَغ هللاو ةي الا بيقع لاق كلذل هللاب الا هتحارج نا يتالز/ كرد

 نم كيذوعا ىلا مهالا لوّمبو امئاد وعدب ناك مال_لاهيلع ىلا ىلع هب الان ده تلزم

 كنع ىنعطش عيطاق لك

 . قاخ عاطقنا تسقح لاصتا | هكلفاغ ٠ .قاخ عادوزا نيشن ةعاك رت ا طة وول

 ) 5 5 نام اجور )



 ههت 4 22ج نورشعلاو نماثلاإ ءزجلا
0000220100 660000600000000 222222225222201 

 قيرطب هللالوضر اهقلطف منك لف تأر اع ةشئاء تربخأو اهم هللا انحارأ دقو ةيرام هتما

 ثنللاوبأ لاق ةيرام تيبىف ةلل نيرشعو امن ثكمو هءاننن لزتعاو هريس ءاشفا ىلع.ءآ زملا
 رم لخدو ةباآلا تلز تحج نولع ههدحاؤم ةدش نم اربهش نييلع لخد.ال نأ مسقأ

 اذ وه ىردأ ال تلاقف هللالو سر نكقلطأ ناقف ىَسن ىهو ةصفح هتنب ىلع هنع' هللاىضر
 ( ىورو ) سوماقلاىف اك ةيلعلاو ةخرغلا اهمضو ءارلا حتفب ىهو ةبرشملا هذهىف الزعم

 تملسو تلخدف مالسلاهيلع هتين أف رمع لاق كنقاط ال ريخ باطخلا لآ ىف ناكول اهل لاق هنا
 لاقف هللا لوسراي كءاسن تقلطأ تلقف هباجىف رثأدق ريصح لمر ىلع ”ئكتم وه اذاف هيلع
 ةنيدملا انمدق املف ءاسنلا بلغن شيرق رشعم انكو هللالوسراي انيأرول ربك ١ هللا تلقفال

 ر# لاقو هازل مست مهناسن نم نملعت ميقابتنليقفطو مم ئاسن:جييلعت انيق اندجو

 هبال تلزنف "كنت انو كتمّركبوت أو كم“ َللاَو كن انتن أب تركنال مالسلا هيلع ىبلل

 هللال وسر ىبع لخد .ةلل نورسشعو عسل تضم امل امع هللا ضر ةشئاعتلاق رمع لوقل ةقفاوم

 نهدعأ نيرشعو عست ىف تاخددق كلاو انيلع لخدنال نأ تمسق أ كنا هللالوسراي تلقف

 هللا لوسرل لاقف ليربج لزنو كلذك رهشلا كلذ ناكو نورششعو عست رهشلا نا لاقف
 مالسلاهيلع هتمحم ناكو ةنطاىف كئاسن نمل اهناو ةماوق ةماوص اهناف ةصفح عجار هللارمأن ع

 تنب ةبيبح ماو رمح تنب ةصفحو ركب ىبأ تنب ةشئاع شيرق نه سمح ةوسن عسن ذئمو»
 ةيدس“ الا شحج تذب بنيز تاشرقلا ريغو ةعمزتنب ةدوسو ةيماتنب ةملس ماونايفس ىنأ

 ثراحلا تنب ةريوجو ةيرببخلا بطخأ نب ىح تنب ةيفصو ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميءو

 هك زيجرهو وأ تبرمشو لسع ملسو هيلع هللا ىلص ريمغس ترضح هك تدلقنو ٠ ةيقاطصملا

 نابيوج كبر تعاد لسصر ئرادقم انزع للاروعو شوب ققو ىشاذ ةيسود بشاب رولخب |

 قدمام و ةناخ ماجياهدع ترضح نا هاكرهدوب هداتسرف هيده قيراط رفد عفا |

 ىدش عقاو رتشيب فقوب نا ببسب ىو ةناخ دار ترضح ناو ىدومرف تبرش بنز

 نوح هكديدوع قاكا اهضقح و شئ دعا تاك تارهاط تا لانا

 دعبإ ردامزا مادك ه نر ىورن ةناقيرد «لعتع تب رش قادت اا زا دعب: تريضخإ نأ

 دناوخ طفرع هك تايتخرد مص 5 روفغمو ميوئشيم ريفاغم ىوبونزا ميوك

 تسود شوخ ىوب ترضحو دراذ همرك ةحار نكلو تسنيريش هجرك او هيدابناتخردزا

 ىزور ترضح نأ سب دوب ىزرتحم شوخان حياودذاو كلم تاجانم ىارب تشاد

 ديا ىم روفغم ةحمار اهثزا هللالوسراي دنتفك جاوزا زاددما (مادك ىه:دزنور ةساشا , تبرش
 ماهديماشا لسغ تبرش بنيزةناخرد اما ما هدروخم روفغم هكدندومرف باوجرد ناشياو

 روتر ةييجرافلابورك طف رسلا تلك ١ ةاجيلا كلت نا |ىعي طفرعلاةلحينلا تسرح تنفك

 سرجلاسوماقلاىفو ٠ ارارج جه ندرو> سرجلاو دون هديرج طفرع ةفوكشزا لسع نا

 ترضح تفرك دوجو رركم ترودنبا نو> هكمدروا هللاهمحر دهاز ماماناسللاب سحالا

 دروخنادب دنك وس نباو ادبا هلكا ال هللاوف ىسفن ىلع لسعلا تمرح دومرف مالسلا هيلع

 ( ركيدان )
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 تاومس عبس قلخ هلوق دهاو_كلا ىلا هلأ فرصلا باطخلا تادراو لمح نع مسحلا

 | ىلا رظن نف بابسالانم ببسبوا ءايشالا نه ”ىشب هفرع نم ةقيقحلا ىف فراعب سيلو لا
 | هلق بوذيو هرهق نم فاو ةلهاش ةطاحا وذو ةعساو ةردقوذ هنا فرعي نوكلا قلخ

 | ةعركلا ةياالا هذه ىفو هتاليوأتىف نيدلامحت خبشلا لاق هيلع قا عالطا ةيؤرىف هماعب

 لثس ال امهنع هللاىضر سابع نبا لوق هيلع لديو ةنونكم ناءرقلا رارسا نم ضماوغ
 | هللاىضر هيلا راشأ ىذلا ىنعملاو ىومحرو ىىوقلح اوعطقل اهترسفول لاقو ةيأالا هذه نع
 ٍ قاذب نكلو هيلا راشي الو هنع ربعيال امم هنع

 روهشن٠ ىلوالا ىدامح ريشع سماخىف قالخلا كلملا هللانوعب قالطلا ةروس تم

 كلو ةئامو ةرسششع تت

 ةيندم ةبآ ةرشع اتن' يرحتلا ةروس ريسفت

 مه( ميحرلا نجر لا هنلامسب 1-0

 | وهو مرحتلا .راكنال ماهفتسسالاو ا مل لصا- « كل فلاحا ام محتل ىنلا ااا
 الخ مالسلا هيلع ىنلا نا ىور ٠ ندرك لالح لالحالا نا ٠ ندرك مارح ةيسرافلاب

 | اهنع هللاوذر ةشئاع مون ىف رصم كلم سقوقملا هلا اهادها ىلا ةبطبقلا ةيرام هترسب

 هاك ماع ل تا دعك "بن ةراقف# اقوا ودار هس تتقرب

 ١ يدون مف ناكع اككذف لاقط تعوؤيكبببا نا هاراقلاو يطع رش ضاع كا

 | جاؤزا رئاس ىلع نيترعاظتم ناتقداضتم اتناكو متكم لو اهنع هللاىضر ةشئاعاهت تربخأف
 | تأر امب هجاوزا رئاس الو ةشئاع ريختال نأ اهسما هللادمحر ىلبهسلا لاق مالسلا هيلع ىنلا
 | عتلاؤحؤ#ىافثلا قفل الساد“ ذلؤدما٠ةللعرألا قفا تلا ير عت تزد كنا
 لو تنهال ةتييؤشن ىلا هيكل تساؤخ ما كرذا زيعحلابا نأ يع اف رقت ا كلا

 | هتان نيب مه ماللا هيلع هللالوسر ناك ريسفتلا لها ضع لاق م ةصفح مو»ىف اهم الخ

 | اهبا ةزايز ىف هللا لوسر تنذ ًاتسا هنع هللاىضر ناطقا" ننا مع تنبأ ةصفخ مون" ناك املف

 0رازسألا عنتنك قالا ,ةيطنحلا# ةياراقةعرولأجللا طاقزغو نو كرفس ايلا ظ

 | ةئئادمّود هكديتشاو خت قم لاؤشو»نانز“ةك تشاد ماقهىبارسرد ناتساخت رد هنيدم نوريبرد
 .٠ ىهنا ىديد ارواو ىدش نوربب تراهط رع زا اك لوسر هاك هاكو دئدشل ناشيلاب

 بابلا دنع تسلل اقلغم بابلا تدجو ةصفحتءجر املف اهلع عقوف ةصفح تيب اهلخدأف
 أ ىل تنذأ امنا تلاقف كيكسام لاقف ىكشت ةصفحو اقرع رطَغ ههجوو هللالوسر جرذف

 ةمرخ ىل'تيأر ولف ىئارف ىلع ىئوبىف الع تغقو مث قي: كتما ”تلخدأ“ اذه لجأ نم
 | ىل هللا اهلحأ ىراج ىع شل :هللالوس و لاقف نّه أراب اذه عنصت تنك ام اقحو

 هللالوسر ب رخ املف نونه ةأرعا اذهن ىربخت الف كاضركلذب سقل أىلع مارح ىهف ىنكسا
 هيلع مرحدق هللالوسر نا كرشبأ الأ تلاقف ةشئاع نيبو اهس ىذلا رادخلا :ةصفح تعرق
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 ىداحتالا ىدارالا مالا ىوتسا هنا ىعو ةمدقم ديهم ىعدتسي ماقملا اذه قيقحت ريقفلا لوَه
 تايلحتلاو شرعلا بولقموه ىذلا عرشلا ىلع ىداشرالا ىنباكتلا مالا ىوتسا شرعلا ىلع

 ماهن صا ءإ وتسا ىلع ةفوقوم عبسلا نيضرالاو عبسلات ا ومسلا نيب ٍةلزتتملا مالا ةيداجمالا

 ةساهسالا ةيونمملا ةكرحلا ىه ةعبرالا رومالا كلتو شرعلا ىلع ةعبرالا ناكرالا لو صح

 ةكرح ىهو ةيسحلا ةيروصلا ةكرحلاو ةيلاثملا ةعيبطلا ةكرحلاو ةيناحؤرلا ةيرونلا ةكرحلاو

 صالا لزتتس هنمو كلذ نع ىلاعت هسفن ىوتسمال ىداحمالا ءىما ىوتسم شرعلاف شرعلا

 ةينانخلاو ةينارهنلاو ةيرشألاو ةيخزربلاو ةيويندلا ةيهلالا تايلحتلاىهو نوب ىهلالا
 ضرالاىف جليام ملي هلوشو نأشىفوه موب لك ىلاعت هلوَه اهلاريشا ةيدوجو تايلجن اهلكو |

 نوكتو تناك اف ةيدوهشلا تايلجتلا اماو اببف ج رعبامو ءامسلانم لزئيامو اممم جرخامو

 ءايلوالاو ماظعلا ءاببنالا نم مهرارساو مهحاوراو لامكلا لها بولقل ةرخ لاو ايندلا ىف

 لك نيب ليمكتلاو ماظنلا بيترتو نيوكتلاو داحالاب هللايصا لزني يالا ىنءعف ماركلا
 ةرخ لاو ايندلاىفاةلاخ لازيالو لزيمل ىلاعت هللا نالامت آ د ادياممظعلا شر علا بناج نم ضراوءامس

 صاىف نآو مون لك وهف هنوؤشل ةياهنال ىرخا ملاوع رهظيو دجوبو ملاوع مدعيو ىنفيف
 اولمعتل نامزلا باكصا تايلباق تايجومو رصعلا لها تادادعت.:| تايضتقم بسحب نأشو
 نا اولمعتل كلذ لعف ىا امهمعياعوا لزنتيوا قلم قلعتم # ريدق ”ىش لك ىلع هللا نا

 اوليقتو.يما اوعبطتف ءازجلاو باسحللا ثعبلا هنمو ”ىبث لك ىلع رداق ركذام ىلع ردق نه
 نال ةمكحلاو ةحلصملا مال ماللاو ةواقثلانه صالخلاو ةداعسلا بسكل اودعتستو همكح

 فوخانه ةي الا هذه نا لاق هنا لظعالا مامالا نع ( ىور ) ثبعلا نع لاخ ىلاعت هلعف

 هللاو جابتحالا هلنمل وهذا ضرغلانع هيه ىلاعت هناف ضرغلا مالال ناءرقلاىف تايالا
 رودص ةلاحتسال ةردق هب طاحأ 66 ه املع ”ىث لكب طاحادق' هللا ناو » نيملاعلا نع ىن

 هديسرارف هك سردبو ةيسرافلابو غلارلا ملعلا ةطاحالاو كلذكس بل نمت ةروكذملا ليعافالا |

 ىملع تادوجوم زا ايشا همم تسا طيحوا تردقو ماع ىنعي ماع ىورزازبج همم تسا

 تسلا جراخوا تردفقو ملع ءرثادزا زيح جيه ىنبعو

 نوروتوا قورة تتالكو ا لزافاة ايو هه 16 !ننوكلفا نكوقيتودقالطؤدعلسوطاز

 وزب | نمشلقو "تزالقل ة را زاك ىااجتتتفاينااؤتنرا ةراذا ةذابش لى عود

 هنيبو كلذ ىحوا ىارمالا لزنتو قاخلانم رك ذام نايب ماللاىف لماءاا نوكي نأ زوجيو
 تاموئصملا بئاجت نه ىحولا نم اموقلتن قلاو اهنو دهاشتىبلا روهالا نم 601 امم اوماعتل ا

 لكب هملع طاحأىا ريما ىلع بصن املع هلوق الصاام ”ىث هتردقو هملع نع جرخمال هنا
 حتفىفاكاملع ”'ىثلك ملءدق ههلاناو ىنءملانال دك ؤااردصملا ىلع وأ قاعملا نيعىف اك ”ىش
 لالدتالاو ىلعلاب هيطاخمملحاو رالاك ةفرعملاةردق ناسنالل ناكولمرس سدق ىلقبلا لاق نمحرلا
 اهايا هسفن فيرعت ىف ةلع الب باطخلا ىف حاورالاك ناكو قأا دوجو ءاشالا ةيؤ 0 ملعب

 ملاع ىف وهو هزي ملع املف ةلع ريغب فيرعتو دورشو باطخ كانهذا مكبرب تسلأ لوش |
 رادع ماين تكلا جفت حن ذه يو رد ميت واما نطبق:

 ( مسجلا )



 قود مانملا/ اذهل نيلقْناو اضآوشلا) .قاضشنا قاما لاب نئاعلك مع قعأو اؤرشلا قفا كارزلل

 قارتفاو ةقصالملاو ةرواهللا ىلع عبس ضرالا ءامدقلا تلاقو مون ورشو سمش ملقا لك ا

 مهنهو لوقلا اذه ىلا نول: نيملسملا نم رظنلا لهاو ةسباكملاو ةقباطملا ىلعال ميلاقالا |

 ىنانع ىلاكلا (ىكحو) قارملا جردك عافترالاو ضافختالا ىلع عنبس ضرالا نا ىرب نه

 قالطلا ةروس © 15
 ا ل 0 ص يس و سس ب ب سس يس ل ل سس سل هم سم

 نا ىلع لوي نا نككاو ئطودلا لالحلا لاق فيعض وهف هت عنكم هدانسا ةكح عم هنو

 .مساب مهن« لكىمسي نأ دعببالو رشبلا. ابنا نع نا نوغلبي اوناك نيذلا رذنلا مم دارملا
 لعلو ه«ساكه سا نحلانم لوسرمالسلاهيلع انيبنل ناك ذئايحوهمالك اذه هنعغلس ىذلا ننلا

 ةريثك ملاوع ن الا اهرسس سدق ىنادهلا دومم ةرضحل اباطخ هداتفاب ريهشلا خشلا ةرضح
 لكىف ربخ ىا لوقلا اذه سيلو بئاجعلا ةديرخىف لاق ريثك هداتفاو دوم اهف ملكتي
 ىفف ةريثك راقا راقالاو ةريثكس ومش سومشلانا ةفسالفلا لوق نم بجأب للا مدآ ضرا

 لك نيب لئاحلا ىنعي راحبلاب ةقرفتم نيضرا عبس اهنا امهنع هللاوضر سابع ىنانع اص

 مهبلا ةوعدلا لصتالو ىرخالا ضرالا ىلا لوصولاالو اهعطق نكمال راحم ضراو ضرا

 ناكس ضرا لكفو نيضراع..- امنا ىلعو ىا اذه ىلعو ىدرواملا لاق ءامسلا عيا لظتو

 نه نيف ناكناو مهادع نم نود ايلعلا ضرالا لهأب مالسالا ةوعد صتخت هللاقاخ نم

 نودهاشي مهنا اهدحا نالوق اهم. ءوضلا مهدادمتساو ءامسلا ممدهاشم ىفو قلخ نم لقعي

 ةطوسبم ضرالا لعج نم لوق اذهو اه ءايضلا نودمتسيو مهضرانه بناج لكنم ءامسلا

 لعج نم لوق اذهو هيودهاثي ءايض مها قلخ هللا ناو ءامملا نودهاشيال مهنا ىباثلاو

 ةوعذلا نوكتتف .ىا.ةعبشتلا ملاقالاب ةران ةيارالا لوو دقوا كفل از ينس االاق ترك ضررا

 لزني ىلا اهضرا ىهف تايريثالا ىلا ةيسنلاب لباوقلا رصانعلا تاقبطب ةرانو اًهعم ةلءاغ

 ةركةامسملا ءاوهلاو رانلا نم ةجزتمملا ةقيطلاو ةفرصلا رانلا ىهو ةئئاكلا روصلا اهنم اهلع

 ديعصلا ةقبطو منلا ةقيطو ربرههزلا ةقبطو اهريعو بانذالا تاوذو بهشلا اهف ىتلا ريثالا

 دنع ةفرمدلا ضرالا ةقبطو ةسداسلا ىه ىتلا ةينيطلا ةقبطلل ةلماشلا مسنلاب ةنوحشملا ءاملاو

 لقعلاو سفنلاو ىوقلا برغنم ةروكذملا ةعبسلا بويغلا بتارم ىلع اهانلمح ناو زكرملا
 ةروهشملا ةعيسلاءاضعالاىه نوضرالاف تاذلا عج نيعىا بونغلا بيغو ىف اوحورلاورسلاو

 فاغشلاو عورلاو داؤفلاو باقلاو ردصلانء بوقلا تاقيط ىه ةيمحنلا تاليوأتلا فو

 سفنلاو ةنئئمطااو ةمهاملاو ةماوالاو ةرام الا سفألا ىهو سوفنلا ىضاراو حورلاو ةحهملاو

 هيلا فاضلانع ضوع ماللاو هللارما ىا 6 سمالا لزنتب »© ةيناويحلو ةيئاذلاو ةيندعملا

 رابخالل ةيفاّتسا ةلطا نارهاظلاو عبسلانيضرالا و عيسلا تاومسلا نيب ىا « نبي ه

 نيزك الاينع سمالاف اهلك تاءافسلاو تايولعلاىف ءىما ذوفنو همكح نايرج لومش نع

 تاوم.سلا ىلعاىه ىتلا ةعباسلا ءامسلا نيب همكح ذفنيو هؤاصق ىرجم ىنءع ردقلاو ءاضقلا

 ىءركلاو شرعلا ف ىرجالنأ كلذ ىذتقالو نيضرالا لفسا ىهىبلا ةعباسلا ضرالا نيبو
 ٠ اولقذك مكحلاب صيصختلا ىضتشال ركذلاب صيصختلاو هركذام ركذ ىضتقا ماقملا نال
 كوع ااكخستجب تا قتامة + فحم وتم د عع هفحإا 0-0

 ومسمع سم
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 دعبكءامملا نيبو هنيبوشرعلااهقوفلاقرلعا هلوسرو هللا اولاق اهني ومكني امزوردت له لاق مث
 ضرالا لاق معا هلوسرو هللا اولاق مكتحمام نوردت له لاق مث:لاق كاوا نتا يباع

 لح ملدا مكتاول هدب دمحم سفن ىذلاو لاق مث ماع“ ةثاهس انمهتنن: ىزخا نضرا:ارتحتو

 ىث لكبوهو نطابلاو ىهاظلاو رخ الاو لوالاوه مالسلا هيلع أرق مث هللا ىلع متطبهل

 طول ىلفسلا ضرالا ىلا لبحم متلد مكتأول ةندلا دصاقملافو بئاحعلا ةدبرخىف 6 ملع

 هللا لعو هءاطاسو هيردق و هللا لع ىلع طبه امنا لاقف معلا لها ضع هرسف هللا ىلع

 الاقس نيلناناءانك وز ل لواو/ امكن عزب رغد! اوضإلاب ناقص نر ع اطلت + ودق

 ىلاعت هللاو هللا ملع ىلع طبهل ريدقتلاف راطقالا مكهك لمع هللا ماع نا هانعم انخسش

 دصاقملا مالك ىهتنا نك امالا ثدحمي نأ لبق ناك هناحبس للف نك امالاىف لولا نع هرم

 | وهوالا ىلفسلاو ىولعلا ملاعلاىف وج نمام هنا ىلا ةراشا هيف نيفراعلا ضعب لاق ةنسحلا

 | لزان دحاو ةيمكلادنع كالما عمتجا ) ثيدحلاىفو بوبرملاب برلا طايترا قلاب طبنرم

 برغملا ةيحان نم عبار ٠ قرشملا ةيحان نم ثلاثو ىلفسلا ضرالانم دعاص دحاوو ءامسلا نم

 ضرالاق لوقو عجرت مث هللادنع نم اولاق مهلكف تتح نبا نم هبحاص دحاو لك لأف

 ثيدح هيلع لدام ىلع امهناماذكو ماع ةئامسح ةريسه ضرا لك ظلغو ضب قوفأ اًبعَمِ

 عبس ىلا ةمايقلا موب هب فسخ هقحريفب اربش ضرالا نءذخا نم ثيدهلاىفو ةربره ىنا
 ىئاوكلاىفو قايط عبس اضيا ةرخ الاف ضرالا نأب راعشا هفو كلملانبا لاق نيضرا

 نيثامس لك نيبام ناو ةي الا هذهالا عبس نيضرالا نا ىلع لدن ةيا ناءرقلا ىفام لق

 ايل واب انلكف اجلا ريفدلا لكنا قوما كلزالاور ءاهتعرت طهطا دكت مام قيل ودل

 ةئيهو ةفص ىلع لها ضرا لكل اذكف هنودمحو هنوسدشو هللا نو>بسي ةكئالملا نماعوت

 امهمع هللاىذر سابع نبا نعو اصاخ امسا ءامس لكل نا مك صاخ مسا ضرا لكلو ةسجي

 ةكئالم اما لاق قلخلا اه لاق مث لاق قلخ نيضرالا تهم له هلأس قرزالا نب عفان نا

 ميهاراومكحوت لثمح ونو مكم اكمدآ ضرا لكى ةياالا هذه راسي نب ءاطعنعو نِحوا

 مهيلع نوموقي ةداسمهل هللا ضرا لكىف نا هانعم اولاق ؟اسبمك ىسع ومكميهارب | لثم

 نوضرالا ثيدح ةنسهلا دصاقملاىف ىواخسلا لاق انيف ىسعو مهارباو حونو مدا ماقم

 لوهجيوه مكميهاراك مهارباو مكمد اك مدا تح هذهىفاملثه قالا نم ضرا لكؤ 3

 ليواقأ ىا تايلث ا رسالا نع هذخا هنا ىلع امهنع هللا وخر سابع نبا نع هلت حص نا

 كلذو ةب>الا حرشفف مك مهخاشمو مماملع نم هذخاوا ةاروتلاف ركذام قيال َْى

 عم دصاقملا مالك ىهتنا هلئاق ىلع دودرم وهف موصعم ىلا ءدنس حصيو ه.ريختمل اذا هلاثماو

 ىلاعت هلوقىف امممع هللاىضر سابع نبانع ءاجدق نويعلا ناسناىف لاقو تايليئارسالا ريسفت

 مكحوتك حونو مكهد اكمداو مكيبنك ىف ضرا لكف نيضرا عتَس لاق نهلثم ضرالا نمو

 لاقو دانسالا حي لاقو كردتسلاىف كاحلا ءاور مك اسمك ىسعو مكميها راك مهراو

 نوكيدقف نتملا ةحص دانسالا ة نم مزايال هلال ىا ةرملابذاغ هتكل حت هدانعا قولا

 )يفر
 دم سل مسا



 قالطلا ةروس < 1م 2

 ىلع لمحت اهمزال الو ربخلا ةدْئاف اهنم لصحم مل اذا ةيريخلا ةلملا نال باوثلا نم نينمؤملا
 اقزرف همظعا امو هللا مهقزر ىذلا مهقزر نسحاام ليق هن“ اك ماقملا هاضتقا اذا بحعتلا

 فصولا نع جراخ وهام اهف ىلاعت هدادعال مظعتلل نيونتلاو نسح ال ةيلوعفملا ءىهاظ

 مثآ د اهلك ا نال اددموا سفنالاو قزرلا نم سفنالا هيهتشت امث هيف اا اددع ريثكتالوا

 نسحيام دعاو هل أيهدق ىنمع ازيك اقزر نوكيو هيلا ىنمع هل نوكي نأىف دعب الو عطقتسال
 ةملانيع نم نيفراعلا قحىف لامجالا ىلع ءآ زلا رابكلا ضعب لاق قزرلا ةهجنم هب هيلا

 نسحلا قزرلا نا ىهاظلا ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق مهفاف لماعلا ءا زجال لمعلا ءازج وهف

 ةيمحللا تاليوأتلا فو ايندلا .قزرال ةي الا لبقام هيلع, لد. اك ةرخ الا قزر دارملا نال

 هتيسسن نع اسدقم هتيؤر نع اهزئم اًحاص المع لمعيو اينيع ايقيقح اناعا هللاب نمؤي نمو

 ريع نم تارضاحلاو تانياعمللاو تادهاشملاو تافشاكملا تانج هلخدي ىزاجلا لماعلا ىلا

 رداَقلا كلملا ىا ربخو ا ا 3 ىذلا هللا ِ ءاملاو ءانفلاب ىف قزرو ديحوتلاب ردنا

 مظعتلل اهركن ٠ ضعن ىالاب ىضعب نامما تفه ديرفايب #* تاومس عبس قلخ © ىذلا

 بوصام نهلثم هل وقف 35 صعب تحرد ىذدعل امان ددتام نيمز زا ديرفاسو ة.سرافلابو

 هللا اولق نانعلا اذهام نورد له لاقف باحس ميملع ىنأ اذا سلاج مالسلا هيلع ىبثلا اهب

 فوفكم رحبو ظوفحم فقس عبقرلا مناف لاف معا هلوس رو هللا اولق مكقوف ىذلاام نوردن
 - : 00 ان : د

 | هلحبىف سيل ريسفتلا اذه ريقفلا لوش ٠ ىش' ةجاح الو ىنطت ةدايز الب ةيافكلا ردقىف لام

 | قزرو دب رحتلاب باقلا قزرو ديرغتلاب حورلا قزرف اقزر هل هللا نسحا دق ةينادحلا ةرئفلا

 ا امو حايرلا برو نالضا امو نيطايشلاب رو نالقا امو عيبسلا نيضرالابرو نالظا امو عيسلا

 | رشو اهلها رش واه رش ن٠ كيذوعت واسف نه ريخو اهلهاريخ وةيرقلا هذه ريخ ند كلاس نرذا

 ١ لاق هنع هللا ضر ةراه ىا نع نسحلا نع ةدانق نم رلاد.ع نا نابيش (ىورو) أومف نم

 ١) له لاق مث هيوعديالو هنو ركشدإال موق ىلا هللا اهقوسي ضرالا اياوؤ هذه لاف لغا هلوسرو

 ا هتمكح قفو ىلع ةلماكلا هنردق تاسنا ند دوصقملافهتافكلوا اهعلاص ةردق كامكلل ديفملا

 ٌ ندهو ِظ نييعتلا كا رظن ريغ ند تاومس عبس ىىلاعت هةلح رايخاب لصحمل كلذو ةلقادعلا

 | هن ال تا ومس عبس ىبع فوطعع سيلو تاومس عسل بصانلا هيأعلد واولا دمإ رمضم لعش

 | هيوييس حرص و رورو راولاب فوطعملا نيب ودحاو ف رصوهو فطعلا ف ر> نيب لصفلا م زلة

 | امنا ىلع روهمجاف ضرالاتاقبط ةيفيك ىف فاتخاو ةرورضلا عضوم ريغىف هتيها ركب ىلعوناو
 | ضرالاو ءامسلا نيب اك ةفاسم ضراو ضرا لك نيب ضعب قوف اهضعب اقابط نيضرا عبس

 | قوتف ريغ نم ضعب قوف اهضعب ةقيطم كاحضلا لاقو هللاقاخ نم ناك-س ضرا لكىفو

 | نال حالا لوالاو ىطرقلا لاق تاومسلا فالخم اهريغيوا راحبلاب ناكءاوس ىا ةجرفو

 | ابيهص ناىسومل رحلا قلفىذلابف لح امك نانم هربغو ىراذبلا ىور امك هيلع ةلاد رامخالا



 هنت “' #> نورعملاو نماثلا ءزجلا

 مهل لصحيل ىا هنم اوجرخم ىتح مهف رفك الذا نكميال رفكلانم ناميالاب نيفودوملا
 ج رخيل وأ هيلع اوناك ام مهجارخاب اصلا لمعلاو نامبالانم نآلا هيلع مهام لوسرلا

 حلاصلا لمعلاو ناميالا فرشل اراهظا مكج رخبل لّس ملو نمؤس هنا ردقوا لع نم هللا

 ةلالضلا نم ىا © رونلا ىلا تاماظلانم امهم قّحتلا ىلع اثحو جارخالا بيسل اءاسو

 نمو نامالا ىلا رفكلا نمو يلعلا ىلا لسهجلا نمو قحلا ىلا لطابلا نمو ىدهلا ىلا
 سنالا ىلا هللا ريغب سنالا نمو ةظقباا ىلا ةلفغلا نمو نيهاربلاو تالالدلا ىلا تا.بشلا

 جرخيإل ةيمحتلا تاليوأتلا فو ىلاعت هللاةيانعب داهتجالاو ىىلاىف مهتاجردو مهناقبط ىلع هه

 تاماظ نهلاحلا ىضتقم ال ىهاظلا معلا ىضتقمي تاحلاصلا اولمعو ىماعلا ناميالاب اونما يذلا

 لوس ٠ ىهتنا ءاشالا ىف قحلا ةيلعاف ةيؤ رب قالطالا رون ىلا لاوحالاو لا#ءالاب دسقتلا

 لق ىلاعت لاق اذاو اهعاوناو اهءابسا ةرئكلو اهفئاكتو اهككارتل تاملظلا عمح امنا ريققلا
 ةئيسلا لامعالا اذكو تاماظلاك اهناف اهدي آ دش: ىا رحبلاو ربلا تاملظ نم مكن نم
 نم اصلاخ ه6 احلاص لمعيو هللاب نهؤي نمو 8 لظاا قحىف درو ا ةمايقلا موب تاماظ

 نهرا ةياهنو اصلا لمعلاو ناميالا. فرش نايل فانئتسا وهو ضرغلاو عنصتلاو ءايرلا
 ىلععي هناذب ناميالا ناكول رابكلا ضع لاق امهأ امهلها ريغل اسغرتو اطيشنت امهم فصتا

 هوا قالخالا مراكم دجوت دقو اانككالزنا ةيراخك# انك نهّؤمال لَه مل قالخالا مراكم

 هاف بلاط ىنأ قحىف درو اك ناكراد ىاىف امامصا ىلع عجرت رانا مراكمالو نامياللو

 كلذ هعفس لهف كرصتنو كطوخم ناك للاط ابا نا هللالو-راي هنع هللاوضر ساعلا لاق

 ءام صم وهو مانملا ىف بهلونا ىؤر امو راثلا نم لفسالا كردلاىف ناكانا الواو مك.لاق
 اكو مالسلا هيلع هللالوسر ةدالوب هترشب نيح هيراوج ضع هقتعا نينثالا ةلل هماهلا نم

 لاقف راثلا هسمال لجر اهيف ةريظح ىأرف راثلا ىلع علطا هب برع امل مالسلا هيلع هنا ىلق

 اذه مالسلا هيلع ليربج لاقف راثلا هسءال ةريظحلا ءذهىف لجرلا اذه لابام مالسلا هلع |

 ةواخلا سيلجو ةدحولا سينا ىف اك هدوجو هلاخدب منهج باذع هنع هللافرص ىط مناخ
 ةالصلانم لاصلا لمعلا فطعوناءا عم فيكف ناميا الب ةيثرملا هذه مراكملا تناك اذاف

 رارفالا مم قيدصتلاو نيققحلا دنع باقلا قيدصت وه ىذلا ناميالا ىلع اه ربغو ةاك زلاو

 هللادعوب نجلا لوخد ىف فاك وهو حص الا بهذملا وهام ىلع ةرباغملا ديف ضعبلا دنع

 هيلعئلاو ماتهالل هدعب اصلا لمعلا رك ذف ةيوقلا ةلدالاب تيثاا قملا لوقلا ىف همركو
 4 اهمحن نم ىرجن تاند هلخدب 2 ريسلإ باسحنواباسح الب ءآ دا نولخدي هلهانأب ارامخا

 مالسلاهيلع دمحم ةروسىف ةروكذملا ةعبرالا # راهنالا 8 اهراجشاوا اهروصقتحم نم ىا

 عمجاو هلخدي لوعفم نم لاح وهو اهف نيك اد تانلا كلتىف نيميقم ى امف نيدلاخ ©

 ىنمي نامز فرظ # ادبا 9 اهظفل راشعاب ةئالثلا رئامضااىف دارفالا نا كك نه ىنعم راشتعاب
 عطقنملا ليوطلا ثكلملا هب دارملا نا مهوتب الثل دولخلل اديك أت نوكيف عطقنم ريغ امناد
 هللا هقزر امل مظعتلاو بحعتلا ىنع» هيفو هنم ىرخا لاح « اقزر هل هللانحادق © ارخا

 ( نينمؤللا )



 قالطلا ةروس ه2 © 1١

 اقلطم ديدشتلاو ىديضتلا وه عضاوملا ضعيف اهمدارملا ناو نيرادلا ف امل ةماعةيساحلانا ىلع
 امو نيدناعملا نب ركنملا نم نيضاملا مالا لاحم اوربتعا ىا  باللالا :ىلوأ اي هللا اوقناف 0

 بوش نه مكلوقع تصلخ نا هيهاونو هىماوا هللا اوهناف لابولاو باذعلانه مهم لزت

 بئاوش نم بلقلا صواخم كلذو مهولا بئآ وش نم صلاخلا لقءلاوه بالا ناف معولا
 سفنلانم بلقلاو مهولا نم لمعلا ضلخ اذاو ىلوالا ةراعفلا ىلا عوجرلاو سفنلا تافص

 ىنايعلا ىنقيلا قيقحتلا ناميالاىا هي ونما نبذلا »© هلوَص مهفصوكلذإف اني ناعالا ناك

 ةدايزب كلذ:ئقاني الو روك ذملا .صولقعا:وهإ ىوقتلا ا سبنم نا ىلا :ةزاشا|ةنفاور ىذويشلا

 | هيوقو هندايز ىف اببس نوكيو رخآ ”ى لصال اببس نوكي ”ىث نم مكف ىوقتلاب صولخلا
 لوخدلاو ىزاملا دوجولا ريثق نم جورخلا ل_صحي ىوقتلا لامكبو رخآالا كلذ ىلع

 زوجيو اقدصو اقح اونما نيذلا مهضعب لاق ىنايعلاناعالاب فاصتالاو ىت.ةلا دوجولا بلف

 الامهللا بايلالا ىلوا نم نينمؤملا ريغ دعي نأ قيليال هناف ةديقمال ةفشاك ةنص نوكي نأ

 اهريغو نونملاو هلبلاو ةدالبلا نم ناك هجو ىأب فعضلا نع ىراعلا لقعلا بللاب داري نأ
 نبذلا هلوق نا ىهاظلاو ىهتسا نوعفتاملا مهنال مهني نم نينمؤملاب ىوقتلاب ىمالا صيصختف

 « ارك ذ  تافتلالال يبق نمباطخلاو ه6 مكيلا هللا لزنادقإو ىلاعتهلوق ءربخ أدتبم اونما
 هتبظاوملا رك ذلاب هنع ربعو 6 الوسر © هلوق هنم لدبا نأب هنيب اك مالسلا هيلع ىنلا وه
 ىابجطشزولا قيرطتإلازتالاب هلاحتر اوعي ريعو هني اركادتلا ور هعيليتاو نإ نقلا قالت لع

 هش هللالوسر نا ىنعي هيلا ىحولا لازنا نع ببسم هنالوا رك ذلاب مالسلا هيلع هيف زوجتلل

 ةيحنرصت ةراعتسا هب هيشملا مما هيلع قلطأف هب هتسنبالم ةدشل نارقلا وه ىذلا رك ذلاب
 قالطا ليبق نم ال_سىمب ازاجيوا اهل احيشرت لازئالا وهو هنم راعتسملا مثاليام ه نرقو

 نا مهضعب لاقو هلاسرال ببس مالسلا هيلع هيلا ىحولا لازنا ناف بيسملا ىلع بيسلا مسا

 مالسلاهيلع ادم ىنعي الوسر مكيلا لسراو ناءرقلا ىنعي ارك ذ مكيلا هللالزئادق ريدقتلا
 لز'ا هلوق وهو ةئيرقلا هيلعلد دقو لوسرال يصانلالعفلا راصت+ا ىضذتقا زا الا نكل

 هفالخم امان ارك ذىف فقولا نوكيف ادراب ءام اهيقسو ىا ادراب ءامو انين اهتتلع هلوق هريظن

 تاذلا ركذ ىلع المتشم اناقزف ىا ارك ذ مكلا هللالزنادق ىناشاقلا لاقو الدب ناك اذا

 لدب هنم لدبأف هب هلزنا ىذلا سدقلا حود ىا الوسر داعملاو لاعفالاو ءامسالاو تافصلاو

 بلقلا ىف ىنئاعملا ءاقلاو ىوبنلا حورلاب لاصتالاب هلازنا وه رك ذلا لازنا نال لاهثالا

 ىا 4 هللاتايا ظ نونمؤملا اهبا ايوا بابلالاىلوا اي ©« مكيلع  ضرعيو أرقي © ولتب ل
 هيلا نوجات#ام مكل تارهظمو تانيبم تاي الا كلت نوك لاح ىا # تانيبم ف نا ءرقلا
 ةيرم الوا ىلاهالا دنع اهناعم ىف ءافخال تااو ىنعي حتفلاب تانيبهوا ماكحالا نم

 هللا وا صلخيو لوسرلا # جرخيل © هلزناوا اهولتي اعناو نيفصتملا ءاغلباا دنع اهزاجتاىف

 نود ةيعبتلا ليبس ىلع روك ذم ولتي نال ولتب هلوقبال لزن أب ةقلعتم ماللا مهضعب لاق ىلاعت
 جارخافالاوهلازتا دعب نينمؤملا نع ةرابعلوصوملا # تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا © لزنا
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 © 1١٠ ع نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 اهملع ءادعالا طيلستو فيسلاو عاجوالاو ضارمالاو عوجلاو طحقلا وحن وفع ريغ نه |[

 هللا ىلا عجرتل ريك الا باذعلا اهقوذو اهااصئتسا ىلع الجم. امدقم اياللا نم كلذ ريغو

 لاقاك كلذ قوف امب هللا اهالساف اسأر عفرت ملو للعفت ماف قوسلل طوسلاك ءاللا نال ىلاعت

 ريعوا همالياو هيدشا عبطلاب هنع ارفنتم الئاه ايظعاركتم ىا 4 اركتاباذع اهانبذعو د

 فطالاو املأ دشاعقوتملا ريغلا رهقلاو هنوقدصي امل مهل لق ولو هنومتوتبال اوناك مهناف عقوتم

 ٠ هتخانشنو ديدوب هديدن كنانج ىباذع ارئاشيا يدرك ب اذعو ةيسرافلابو ةذل منا عقوتملاريغلا

 ركنلاف ةحيصلاو عيرلاو قارحالاو قارغالا وحن لاصئتسالاب لجاعلا باذعلا وهو

 ةبساحلا هللا فاضا ريقفلا لوش ٠ نافرعلا دض راكتالاو فرعيال ىذلا بعصلا ىمالا

 نيناف اوناك لسرلا نال هلسر ىماو هما نع وتعلا ناك امهبس نا عم هسفن ىلا بيذعتلاو

 كلذو هوحنو رهقلل ضرعتلاو فرصتلا اوكرتو ,مهروما عيمجىف الكو هللا اوذحلاف هللا

 | عوسرلا ىلإق اوشبواو مهل مهما بيذكت ىلع اوربص اذهلو مهخو_ردعب اوشبدق مهنا
 #« تقاذف و ءايلوالا نم لمكلا لاوحا مييلع سقو هوكلها و مهذك نمي اوشطب امر

 ىا اهصاعم ةبوقع لقنو اهرفك ررض ىا « اهرما لابو هيدزأ لها ديد.شحب حس

 ىنعي هءارو رسخال الئاه © اريسخ اهرما ةيقاع ناكو  موعطملا قئاذلا ساسحا هتسحا

 ىلتبم تابوقعبو ديدش مورحم نا عفانمو تايحزا هكرادب نازا نايز مادكو ىراكنايز

 اهفرصب غارفلاو ةحصلاو رمعلا ةعاضب مهعيضتلامف حعدال ةراسخ مهتراجتف ٠ دمك

 ناسنالا ىلا بسنتو لاملا سار ضاقتنا نارسلاو رسحخلا تادرفملا ىف لاق تافلالا ىف

 هاحلاو لاملاكةيجراخلا تاينقلا ىف كلذ لمعتسيوهتراحنت رسخ لاق ف لعفلا ىلاونالف رسخ لايف

 ةياالاىفو باوثلاو ناميالاو لقعلاو ةءالسلاو ةحصلاك ةسفنلا ىفو رثكألا وهو ايندلاف

 ثضرعا اهناف ىوقلا رئاسو ىوهلاو سفنلا وهو ىناسنالا دوجولا ةيرق لها ىلا ةراغا

 ىفْلاو رسلاو باقلا سما ةعباتم نع اذكو ةعيرمشلا مكحىف لخدت ماق حورلا و

 اهرما ةبقاع ناكو اهءاذلو امتاوهشو ايندلا رحب ىف تكلهتاو باجحلا باذعب تبذعف

 مال مهل مالو ةرخ الاىف كلذ عم © مهل هللا دعا 8 ةلاهملا نارينو ةلال_فغلا نارسخ

 ءردق ىا # اديدش اباذع هيلع اعد ةلباقمىف هلاعد مهلوق ىف ام عفنلا مالال صيصختلا

 باسحلا لها مهف هتك فصوبال ثيحب متهجىف هبانسا أيهوا هتمكح بسح ىلع هملعف

 مهونذل ةرافك نكيمل ايندلاف مهاصاام ناف طقف ايندلا ىفال ةرخآآلاو ايندلاىف باذعلاو

 ىلا اهانيساخل هلوقنه ىنعملا اذهو اضيا ةرخ الا باذعب اونذمف رفكلا نع مهعوجر مدعل

 ىئاوكلاريسفتىؤفتدجو مث ةعلاطملا نيح هب تمهلأ اذكع ركلا مظنلاب قئاللا وه انه

 ةجاح الف ىلاعت هللدقعاو كلذ ىلع لديام ةمحقملا ةلثسالاو ثلا ىنأو رارسالا فشكو '

 اياح اهساحنو ايندلاىف اديدش اياذع اهانيذع انا ىمملاناو اريخأتو امبدقت هيفلاش نا ىلا |

 افلكتموحت ىفو هيفناف ةمايقلا ظافلأ رثك ”اك قيقحتلل ىشاملا ظفل نا ىلعةرخ الاف | ديدش
 اويظاحم نا لبقمكسفنأ اوي-احرثالاىف هلوق لدو نءرسفملاءالجا نمدعي نههبكترا ام ىلع اني

 ل



 قالطلا ةروس ه©ج ءؤ ©

 | ىلعو ىلاعت هلوقو هدب ر فاح عصوت هلحر رئاح عضإ ردقا سروو لا ريصقلا ىاردق

 | ناو 6 هللا هانا امم قفتيلف 8 هيلع اردقم هلاحم قيليام ىا هردق رتقملا ىلعوهردق عسوملا

 ١ اهانا امالااسفنهللافلكيال © هقطيوهعسو هغلسام رسعملاو رسوملا نمدحاو لكق فنيل ىالق

 ىادخ ديام رقت فياكتو ةيسرافلابو اهعسوالا اء فلكيال ىلاعت هناف لقوا لج لاملا نم

 | ٠ ديامرفت قاطي الام فيلكت ىنمي لامزا تسا هدرك اطع ودب هنآ ركمار ىت جيه ىلاعت

 | الجاوا الجاع ىا © ارسيرسع دعب هللا لمحبس لاق ثيح دعولاب كلذ دكا دقو
 | دوز ةيسرافلابو ةرخ الا ناكولو بيرق تا لكو نامز نيعت ىلع ةلالد نيسلاف سلذا
 رظالياف . 31و قاسا ا ىراوشدزا كعل ىلاعت ىادخ 5 ديدي هكدشاب

 | لذيىف هل بيعرتو رسعملا بلقل بيبطت هيفو ةدابع راظتنالا ناف هللا جرفو رسبلا رسعملا

 | لاق حرش الا هْووَج اماامومع كقولا كلذ ءارقفلال جاوزالا تدل 52 راو ع

 | اوردقام اوقفنا نا جاوز الا ءارقفلوا مهلع قزرلا ٍباوبا حتفب تقولا كلذ ءارقفل دعوم

 | مامهالا نم ردصلا قيض دعب هللا لعح.س ىلقبلا لاق مالكلا قوس ىلا ماقملا اذه لثم ىف

 | رتسع دعإ هللا لعجميس اًضياوهللا,ىذرلاو ةطامطلاو ءاحذلا رسل و ردصلا ةعس هقاشاو قزرلاب

 « قافنابرومأم ةعس ىذ لكىنمي ةيمحالا تاليوأتلاىفو بالا فشكر سي نيقاتشملل باححلا

 هّتعس نم سفنلا ىلع قف باقلاو هثعس نه باقلا ىلع قف سلا هتدس نم قل 4ع قف

 هقزر هلع ردق نمو هتعس نه مسجلا ىلع قفل ردصلاو هّمحس نمردصلا ىلع قف سفنلاو

 ضيفلا لاصتا رس ضيفلا عاطشا ريمع دع هللا لعد. س ةيديغلا ام.لباقو ىلزالا اهدادعتساىف

 عمتجم ىذلا عضوملل مسا ةيرقلاو ريثكتلل امنوكىف ةيربخلا ك ىنمع # ةيرق نم نب'اكو

 وهف ٠ ىررشو ىهد لهازا را.سبو ةيسرافلابو ةيرق لها نم ريثكو ىنعملاو سانلا هيف
 ىلا دانسالاو ىلقعلا زالا نمواهتفصبهفصو مث هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح نم

 مماع اهماخمال ديك أنو روكذملا ماكحالاف ةفلالا نع سانال ريذحتت ةبآالا هذهو ناكملا
 | اتع سوماقلاىفو ةعاطلا نع وبنلا وتءلا تادرفملاف لاق « هلسرو ار ىما نع تتع

 | اهم ىدعاعاو نءعب ىدعتسال و دءلاو ىهتنا ىتعو تاموهفدا زواحو نكسلا اتةعواشعواوتع

 زواحتلا ببسب اهبر لسر سماو ام رصانع تضرعا لبق هنأ اك ضا:نعالا"ىنعم ةتنمضتل

 رادبعلا نايصعنا امل ليهو مهل خيبوت برلا ةفص هدارإا ىو دانعملاو ربكتلا ىف دحلا نع

 هيلا مهجايت>ا ماودو مهسفنا ةيثرعو مهكلامو مهدبس نأشب لهجو نايغط م*الومو مهرل
 |: هب اديدعاباسح اهانبشاف- ا: ًاداملاربخ تتعو هلناس ةيزق نمو ادت نب'اكو هلؤق ةسرتلاف

 اهم ارجو م وذ قئاقد اهانذخاو امدلا ف اهماع انددشو انقيضو باسحلاىف اهانشقاب 6!
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 | نيلوح نهدالوا نعضرب تادلاولاو ىلاعت لاقل مدالوا لسمو مكل لاق حاكنلا ةقالعو
 هل ْذَح نأ هيلعو مالا نوددلولا عاضرا هيلع بحي بالاف ةعاضرلا متنأ دارأ نمل نيلماك
 راجئتسا زوجمالو هيلع ربجنالو كلذ ىلا ةبودنم هو هءاضراب مالا تعوطت اذا الازئظ

 #« نهروجان هون اف ف حاكن نه ةدتعم ةجوز تمادام هللا همحر ةفينح ىنأ دنع مالا

 بابللا ىف لاق ذئنيح ر اًنظالا مكح كلذىف نهمكح ناف نوجروا نيلط نا عاضرالا ىلع

 افلتخا ناف ذئنيح اهمزايف اهريغ ىدئدلولا لشال نأ الا عاضرالا اهلع بجالف اهقلط ناف

 دجيالذا لثملا رجأب ىلوامالاف اعربتالا بالا مندماو لثملا ةرجا ىلا تعد ناف ةرجالاىف
 هنىلوا تالاف اططش بلطتل مالا تمنتماو لثملارجا ىلا ب الا اعد ناو ةعربتمه بأ الا

 | هعبتيال لف ب'اللدلولا نا ىلق نا ىهتنااهدلو عاضرا ىلع تريجا اهترجأبب "الا رسعا ناف
 ناكناو هلاكلم دلولا ناك ب“ الا ريغل اكمله تناكاذا اهنال مالا عبقي لب ةيقرلاو ةيرحلاىف

 ' اذلط كيتفل تاو مشع ا |ةيقاو نب الا ناكريزا ودار ضيل ل ناك عوج هناك اذا ورا رح بريال

 بيزيد عش وم فر رقت ملح ماع نال ةكلئانفي تالا ءامز لع مثل اخي مج عه وف
 | ةيعرش ماكحالا نا قيقحتلاو ةيدلاولا بلغت ةيكلاملا نا ةلأسملا ءذه تدافأ مولعم ريغ
 تاهمالاو هاب الا اها # اورهتلاو © ديربام مكحيو ءاشيام لعش اهعراشدنع ملعلاو ةيلقعال

 صأيل هتقيقحو اورواشت ىا #* فورم ©. ديزرف راكرد ركدكي نايم « منا

 ١ نمالورةينكي رام تاالار نمي نكيالور ةحاتبملا وهو. نج الا عاضرالا ف ليم# اضعب مكضعب

 م اتلاىنمم رام الاف هلعقافشالا بوجوىف هيف ناكيرشش اهو اعم اههدلو هنال ةرساعم مالا
 دق لاعتفالا ىنعي اضءب مهضعب سما اذا اوم انو موقلا مثلا لاَ رواشتلا ىنعم راوتشالاك

 ريسعآ اورحن اذا موقلا رساعت لاش #وت مترساعت ناو 8 ه«:ءاذهو لعافتلا ىنمع نوكي

 عاضر ردامو ردي ىا ديبات هّماضمو دينك راوشد رك او ةيسرافلابو ماض ىا مالا

 م بأالل ىا # هلعضرتسف ظ دهدئريش نزاي دنك اب ارجا زا يهوش ىنعي نداد دزمو
 ريسفتو نيلالا ىف اكدلولاو ىبصالوا مكل نعضرا ناف هلوقل قفاوملا وهو فاشكلاىف
 دجوتسف ىا ©« ىرخا  هعضرتسف لو نأ ذئنح سهاظلا نا هيفو اهونو ىشاكلا

 ارردامو دوخ عييضر ىارب دربك هباددرم ىتعي هعضرت مالا ريغ ىرخا ةعضرم زوعتالو

 | ةجاح هيضقتست نمل لوقت اي ةرساعملا ىلع مالل ةيئاعم هيفو ٠ ديام رفن رابجاو ءاركإب
 | نع ولخمالو ىتفملا ىدعس لاق مولم تنأف :ةيضقم ريغ قمنا ديرت كربغ اهضقيس ىناوتيف

 ظ نا هنا ىلا ةراشالاعم باطخلا فرش زيح نع باوجلاف طقسا كينع اديني فص اتت

 بلطت اًضنا ضو ىرخا ةايماعاضرا نم ديالف كلذ عاضرالا نم تم::هاف رجالا ىفمالا تغب وض

 | نيب طابترالا لاك رهظي انرك ذاو ىلواه. ىهف نحاو قفشا مالاورثك الابلغ ”الاىفرج'الا

 «هتمس نم ىركناوتو ىخارف ديوادخل «ةءسوذإ» مالا مال «قفنيل» ءآزخطاو طربشلا

 ا 7 690 ا -َ

 هلودب ةقلعتم نمو ٠ دينك هقلن ةعضرصو هقلطمرب شيوخ ىاناوت ردّش ىندي دوخ ىانغزا

 كنت هكرهو ةيسرافلابو توقلا رادقمب ناكو قبض ىا # هقزر هيلع ردق نمو »© ىفنل



 | نا بابللا بحاص .لاق هساوج ضعإىف امكشا اجل 5 الا نكي ل نا ةداتق لاق الدب

 ادع ةدم اهل رادلا كرتيو انه جر نأ هيلع سم كلم اهف اهقلط ىلا زاذلا تناك

 اراد اهل 2 نا هيلعف ريعملا عج رف ةيزاع تناك ناو ةرد>الا هيلعق ةراحاب ت5

 برغل اهحاكن خ وسفملاو ةهشلا ”ىطو نه دماج | اماو رارسالا قلك لاق يعككت

 اودصش الو ىا # نهوراصت الو 2 لما كاك ناو ةّقشا الو اهل كهل قثع رايخوا.:

 جرو ةيسرافلابو ةكراشمللنوكتالدق ةلعافملا ناف ناك هجو ىأب ىنكسلا ف ررذلا نولع

 نم لازنا نم بابسالا ضعبب نكسملا ىف 6 نوماع اوقيضتل 8 ار تاقلطم ديناسمم
 هكنا ىارب ةيسرافلابو ج ورخلا ىلا نهوئحلتو كلذ ريغوا نهناكم لغشيوا نهقفا وبال

 ةياعر ىلع ةلالدو ةمح رم او ةءورملا ثح هقو *. ناشلا نا ناشيارب اةيناد 1

 6 نك ناو 8 ءريغوأ رخآ ج وز” نم ةشيعملا ماىف كرادتلا اهل رمسيس ىتح قيباسلا قحلا

 تالالواو ةلءاح ىنعل . رابدخو ادخ ةيسرافلابو ليح تاوذ 2 لم تاالؤا ِ تاقلطملا ىا

 عضولا بيرق ناك لمح ىا ىنعي ممعتلل لنيوونتو ثنؤملا عم نوناق ىلع رسكلابب وسنه
 ةفلك نم اوصلختاو ةدعلا نم نجرخبف # نهلمح نعضي ىتح نولع اوقفنأف © هديعبوا

 ىنكسلاو ةقفنلا اهل الماح تناك اذا قالطلاب نئاءلاف نئشايا رع جوز نهالحنو ءاصحالا
 و

 لماحلا ةفيح ىنأ دنع ىنكسلاو ةقفنلاقحتستف لماخلا ريغ ىا لئاخلانئابلا اماو قافتالاب

 ةتم ولف يح اورأب لبعأ قوت انو نورتي "ذاع ةقدلا وا نشلتال تدع دعت نآك شلل
 ىلع عامجالا عوقول لمح تالوا نك ناو ءاشن ثبخ دتعت لب ىكس الو ةكرتلانم نول

 هلام كم هلع ومن نأ: يالا ردم وزو( الد ١ ناكل قع ورك فريك ! كاع
 ةققنلا كين ةهتشلو لوا .نتركاالاا ؟لؤق وهوا لكالا .'اًبه قوتلا» اذلكفاطاوم دعب

 ةدعلا ىف تمادام'هنئابوا ةعحرا ةدحاوؤا تالش ةقاطم ا ةقلئطم لكل ةكعهأو

 ند رك ور علاجي حاكتلالوزب امتاوتناك مك ةحوكتم اهنالف ةيعجرلا ةقلطملا اما

 اهل ةعجرلا ةقاطملاف ربش ىضمي اهقالط قاعو ىلاول ماهنتش طقسيال ةدعلا ىضع لاوزلا

 هلوقل ةدعلاىف تقاادام يككادلاو ةقفنلا اهل اندتعق ةتوتمملا اماو عامجالاب ككل ةقفنلا

 عضاوملانم اناكم تادتعملا اوتكسا ىنعملا اذا مكدجو نم متاكسث يح نم نهوتكسا ىلاعت
 نهونكسا هنعّللاىضر دوعسمنبا أرق امل مكتعس نم ةدعلاىف نوملع اوقفن أو امتونكست ىفلا

 الو للا هذهل يكل اهل ىجفاشلا دنعو كدجو نه نولع اوقه و قدك ثريدح نه

 تناك اذاف تلق ناف ا لمح تالوا نك ناو ىلاعت هلوقل الماح نوكم نأ الا:اهل' ةقفث

 هيدئاف تلق لا ىلا“ تالوا نك ناو هلوقىف طرسشلا ةدئافاش ةقفالا اهل بحب دنع ةقلطم لك

 مهولا كلذ اف لماحلاةدع رادقم ىْعم اذا طقستةقفنانا ناظ نظف تلاطاعيرر لما ةدمزا

 ةعيرشو ىدثلاوا عرضاا نم نجالابرش ةغل عاضرلا ه6 ل نعضرأ ناف 8# فاشكلاىف اك ا

 ندادريش عاضرالاو صوص تقوىفة.هدآ نءابلافطلتخموا صلاخ نبالامكحو ا ةَقيقح لفطلا برش
 ةمحوزلا ةمصع عاطقنا دعل نمه٠وا ند ريغ ند ادلو مكل نعضرا ناتاقلطملا ءالؤه ىنعي



 هج م #> نورشملاو نماثلا ءزجلا

 نضحي ل ىف هنوناقو هعضو ىلع قاطملا فقولا ىلع ةلادلا ءاطلا ئااو فس: منو زا |
 مهوملا لاصتالا ردايتملازال مزاللا ىلع هلا دلا مملا عضن نا صهاظلا ناكو هدعب امع هعاطشال

 # لامحالا تالوأو  اهرغصل ضحن مل ىتلا لمح مدع روهظ ىلا رظن هلعلا ادساه ىنعم
 ىا ليلا دارملاو ٠ راب ةيسرافلاب حتفلاب لمح عمج لامحالاو ةحاص ىنم؟ تاذ امتدحاو

 ىلابحلاو ءاسنلا ن٠ لامحالا تاوذو ىنءملاو نطيلاىف دلولا وهو نطاسلاىف لومحملا لقثلا

 قوتموا تاقلطم نك ءاوس 4« نهلمح نءضي نأ ظنهتدع ىهنتم ىا © نهلجا ف نبنم
 ءدروا ريزب الايزا ىنعي اهنطب ىفامتطحوتدلوىا اهامح ةأرملاتعضو ولف نهجاوزا نونع
 موبوا ةعاس دعب فيكف جاوزالل تلحو اهمتدع تضقنا ةظحاب هتافووا جوزلا قالط دعب

 ندبرتي اجاوزا نورذبو مكنم نوفوتب نيذلاو ىلاعت هلوق مومع هب خسن دقو رهشوا

 ثراحلا تنب ةعيبس نا حص دقو كلذ نع هلوزن ىخارتل اريثءو ربشا ةعبرا نهسفن أب

 تالحدقلاقف مالسلا هيلع هللالوسرل كلذت رك ذف لايلب اهجوز ةافو دعب ثدلو ةيملسالا
 ىا « ارسي ءسمانم هل لعجب  هقوقحو هماكحا نأعغ ىف # لاقي نمو 8 ىجوزتف

 مدق نابل نش ىوقتلا ببسب رشلاو ىصاعمل نم همصعيو ربخلل هقفويو هما هيلع لهسإ
 نا عم فاكلا دارفاو ماكحالا نم روك ذملا «# كلذ 8 ىف ىنءوا لصاوفلل نيبملا ىلع

 نييعتلال ىضقناو رضاحلا نيب قرفلا در اهنا امل هدعلام هذنع حصف أك عمجال باطخلا

 4# مكبلا و ظونحملا حوللا نم © هلزنا ف ىعرشلا همكح # لاما نيبطاخلا ةيصوصخ |
 هتفااخخو م اياف هب لمعال اودعتستل مكين ىلع نآرقلاىف هلزنا ثيللاوبا لاقو مكبناج ىلا |
 هناهناب هنع هاضرل اهرتسي 6# هتائيس هنع رفكي 8 هماكحا ىلع ةظفاحلاب # هللا نمو © |

 هل مظعيو #8 تانسح اهلدبي امبرو ٠اربو ىاهدبو زا ىلاعت ىادخ دشوس ةيسرالابو

 رددهد هدايز دضماروا ىنعي اردزموا ىاربد زاس كرزبو ةيسرافلابو ةفعاضملاب ## ارجا

 'ىبملا ممعتلل ريكشتلاف ركن كلذلو ناك رجا ىا اهظع ارجا هيطعي مهضعب لاق ٠ ترخآ
 لك ىف دعو تارم ثالث قالطلا ماكحاىف ىوقتلاب ما نارقلا ناهربىف لاق ميمتتلا نع
 ”ىمو ههركي وهو هيف لخذ ام هجرخم اجرخم هل لعجم الوا لاقف ءآ زهلانم اعون ةرم

 نمت اريخ هل حتفيو ءمانم بعصلا هيلع لبسي ىتاثلاىف لاقو لممأيال ثيح نم هبوبحم هل
 هاهمنلا نم ةرخآ الاف نوكيام وهو ءازحلا :لضف أب ءازملا هلع دعو :كلاثلاو اهقلط

 ثحلا نم هلبق ام أشن لاؤ- نع اباوج عقو فانئتسا « متلكس ثيح نم نهونكسأ ف
 تتح نم (نهونكسا !للقف'تادتنا ا ْناَف 'ئاوقنلاب: لمتنا فك لبق هلاك ىؤقتلا قع
 ن* ىا « مكدجو ن. 8 نيقاطملا نينءؤمال باطخلاو م اننكس ناكم ضعب ىا متتبكس

 دجولاو ديزاس شيوخ ىاناوناو تقاط رده ناشيا نكس ىنعي هنوقيطت امم ىا مكعسو

 متكس ثيح نه هلوقل ناب فطع وهو هدجو دعب نالف رقتفا لاَع ىنفلاو ةردقلا
 هيلع ضرتعاو ىهتنا ماهالا نه ثيحىف امل سنجلا نيدتل نمو ىناعملا نيع ىفو هل ريسغتو
 هلعج هجولاف لدبلاىف كلذ دهع امنا لءاعلا ةداها ناببلا فطع ىف دهعي مل هنأب نايحوبا

 ( الدب )



 قالطلا ةروس ه<©## ٠5 5ج

 | لها هب ىدتش هقلخل اماما هلعجو هتهدخم نيزنلاو هيلع لابقالا ف ءىما هل رسيو ايندلانع
 لابقالاو ايندلا نع ضارعالا وهو جهانملا حضواو نناسلا حضوا ىلع مهلمحيف ةدارالا

 هفكي هللاناف هر ىلا هروما لكي نم هللاهمحر ليس لاقو نيقتملا ةلزنم كلذو ىلاعت هللا ىلع

 نمو ءافلك اهتلع لكوت نم نا هسش ىلع ىُضق هللانا هللاهمحر عيبرلا لاق عجا نيرادلا مه ْ

 | ٍباتكىف كلذ قيدصتو هانا ءاعد نمو هاجتا هه قئونمو هازاجهضرقا نمو هاده هب نا

 هللا ضرَه ىدلا اذ نم هبلق ده هللاب نمؤي نمو هيسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو هللا
 ةوعد بيجا مقتسم طارص ىلا ىده دقف هللاب مصتعي نمو ه4 هفعاضيف انسح اضرق

 نم نسي هك نانز نأ ىنعي ىتلا عج تالوسوملا نم #« ىثاللاو © ناعد اذا عادلا |
 سمخبو ةئس نيتسب هوردقو نهسسبو نهربكل نه متلخد ىناللا # مكئاسأ نم ضيحملا |

 دس ظونتلا (أبلاو ضاع للفراش: هلوفااس ا نزككلال (تيذا نسبته وتوفي كلل اولا

 قئياامهلعافوراسياالاساباو: اأن سأب انني ءاتسمر اود السأو شان هدا ماعم لاق ءاحتلا |
 ثنؤملاتديز اما ءاتلا نال ةسيا نود ضرولا نه اهسأ. ناك اذا سيا ة أسما لاق سئايال '

 ةدايزلا ىلا ةجاح ىأف هل لمعت مل اذاو امهنب اقرف اًضيا رك ذملل ةملكلا تلمعتسا اذا |

 ناك اذا اماو دلولا نم اهلمح ناك اذا ءان الب لماحو قلاطو ضئاح ةأسصا لاش كلذ نمو

 عاطقتنا قالا قرعلا ىفوب.ةلماغنو ةمشنا لاش نلولا نع و ضال نبع قتاله وياج

 تفذح لاعفا ىلع سايئا لصالاىف وهف ضيحلا نم ةسي الا ردصمىف ساي الا اماو ءاجرلا

 ىتالا تضاحردصم ةغللا فوهو ضْلا ضر#لاو افيفخم ةملكلا نيع ىه ىتلا ةزمهلا هنم

 هرك ذ 5 شافخلاو عبضلاو بنرأ الل نوكيو اهليق نم مدلا جرخ ىا ةضئاحو ضئاح ىهف

 نم اضئاخو ضئاح ىهف اضاخمو اًضيحمو اضيح ضم ةأرملا تضاح سوفاقلا فو ,ظحاملا
 هيلا ليسي ءاملانال ضوحلا هنمو لبق ردص»و مسا ضيحلاو اهمد لاس ض.يحو ضُئاوح

 ا ىا اهل سايا الو ام ءاكآل ةغلاي ةارما 033 هضقن مد عرشلا ىو ىهتنا ةرملا ةضيحلاو

 | لعفلاب ةقلعتمو ةياغلا ءادتبال ىلوالا نمو مدلا ةيؤر نع ءاجرلا ةعطقنم عراشلا اهلعجي

 ءندشك شب ةيسرافلاب بايئرالا نم # مرا نا © فوذحم« ةقلعتمو نيستال ةيناثلاو اهلق

 نهمتدع فيك ملهجو نسلا ربكب نهفد عاطقال نهمكح مكيلع لكشاو مككش ىا
 ا ميرا نا هلوقو نمتدعف ءربخ ادتيم للا نسني ىتاللاو هلوقف © ربشا ةثالث نهدعف

 | رهث'الاو اول اذك رهشأ ةثالث اهنا اوملعاف اهف ميترا ىافوذحن طرششلا باوجو ضارتعا

 أزج رشع ىنثا نه ءزج رابتعاب وا لالهلا لالهاب ةروهشم ةفورعم ةده وهو ريش عمجح
 نه فورعملا ددعلا رهشلا سوماقلاىف لاق ةطقنلا كلت ىلا ةطقن نم سمشلا نارود نم

 مدلا نبأ رام ىا #* نذحي مل 8 هك نانز ناو « ىن اللاو 8 رمقلاب ربشي هنال مايالا

 ضيحت تناك ىتلا ةباشلاو هيلع هلبقام ةلالد. ةّمث فذخغ كلذك اضيا نهتدعف ىا نهرغصل
 ىفاشلاو ةفي> ىنأ دنعف تاسي الا نس اهغولب لبق راذعالانم رذعب اهضيح عفتراف

 ةثالثب دتعتف تاسي الا نس مناينتوا ءارقا ةثالثب دتعتف مدلا اهدواعي ىتح امتدع ىضقتنال



 هج م: ةه> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لكوكب نإ ال اةبلع كوت! نو هلك كاوا, ىلا هنلخق هباَضق ىممو هدام مهو |

 الو دارم هتوفب الو ديريام غلي ىا هما بصنو غلاب نيونقب ىرقو ءاصقاو ءاهتنم وه ام
 هجنا ىن#ي دهاوخاج رهع اردوخ راكت سا هدنئناسر ( ىئشاكلا لاق ك) بولطم ءزحعي

 هما ذفان ىا ةيلعافلا ىلع هما غلاب ”ىرقو ٠ دوشن توفو زا دشاب هناحبس قدح دام

 ن٠ #« 'ىث لكل هللالعجدق 9 هب ديرا نيا غلبس ذفان غلاب ىا غلب هللاما سوماقلاىفو

 اقلعتم اريد ىا « اردق ل كلذ وحنو ةاحلاو توملاو ىنغلاو رقفلاو ءاخرلاو ةدشلا

 بسح ىلع ردقملا كلذ غلاب هناو هفاصوا و هتايفك عيمجمو هموقو هنامزبو هتاذ سفنب
 ةياهنو الجاو اتقووا انعم ادحو ارادقم ٠ وادرذكن رد نازا هكمزادبا ةيسرافلابو هردقام

 شيب هكنامز زا ىرادقناب ىنعي هريغت ىنأتي الو هنع رخأتب الو هيلع مدقتيال هيلا ىهتب
 نمو ىناشاقلا لاقو ”ىثلا كلذ قيال اكو ةيئر ىا ةيمحنلا تاليوأتلاىفو دتفس سيو

 هلا لصوت هيفاكموهف لئاسولا نم هيلا عاطقنالاو طئاسولا نع رظنلا عطش هللا ىلع لكوس

 هم أ نم ذاز ام غلب هللانا ةرخ .الاو اندلا ةمصنا نم هلجال مقام هيلا قوسيو هل ردقام

 هللانيعدق اجنو هلا ءىعا ضوفو اجر الو ادحا فاخام كلذ نقيت ن قئاع الو هل عنامال
 ريصش و عنام عنع صقتن الو عاس ىمب ديزرال لزالاىف انيعم اتقو و انيعم ادح سما لكل

 ىهتنا ةقيقحلاب لكوتم هل دهاشلا اذهل نةملاو هيلع مدقتب الو هتقو نع رخأتب الو رصقم
 ىلع اهلج نأ ىناثلاو ةردقلا ءاطعاب اهدحا نيهجو ىلع ءايشالا هللا ريد تادرفملافو

 برض نابرض هللالعف نا كالذو ةمكملا تضتقا امسح صوصخم هجوو صوصخم رادقم
 نا ىلإ داسفلاو نوكلا هب رتعيال ةعفد الماك هعدبا هنأ لعفلاب هداحما ىنعمو لعفلاب هدحوا |

 هنأزحاو لعفلاب ةدو>وم هلوصا لعجام هنمو ايف امو تاومسلاك هلدسوا ةينغل نا ءاحشل

 نود لخللا اهنم تش نا ةاونلاىف ءريدقتك هيف ردقام ريغ ىتأتبال هجوىلع هردقو ةوقلاب |

 ردقف ناوبجلا رئاس نود ناسنالا هم نوكي نا ىد الا ىنم ربدقتو نوتيزلاو حافتلا

 بوج ولا لدس ىلع اما اذ نوكينالو اذنك نوكيعي هنم مكحلاب اهدحا نيهجو ىلع هللا |

 ءاطعاي ىناثلاو اردق ”ىث لكل هللالعجدق ىلاعت هلوق كلذ ىلعو ناكمالا لبس ىلع اماو

 نا لع اذا هنال هيلا مالا ضيوفنو هيلع لكوتلا بوجول ناس ةي الاو ىهتنا هيلع ةردقلا

 لكوتلاو ردقلل ملستلا الا قسال هتيقونو هللا ريدة الا نوكيال هريغو قزرلا نه ”ىث لك |

 ةينو زاو, تسيرق ناتسوب ةحفأ ىوقل تسلكوتو ىوقتر تبا نبا ىانب ( قشاكلا لاق) |

 ظ

0 

 ناحبر ىوب زاو تتافك رازاك ةحئار لكوتو اوقنا نيذلا عم هللانا هكدهد ربخ تيعم

 داهن ناوسن قيقحم قيرطرد مدق تفصود نإ ىنو نيلكوتملا بح هللانا 10 تح

 وسهر ةشون ىوقتو تسحهار بك سم لكون ٠ .ىوقتو دباب لكوتار ىنعم ءار ك
 نرق كلذلو لكوتلاب الا ىوقتلا مالو نيقتمال الا لكوتلا حصيال”ءرسس سدق لهس لاق

 ضارعالا هلق ىلعهللا نوهىوقتلاىف ققح ند مص لاقو 5 هللا قتي:ن اولا ١ هللا

 (ايدلانع )



 قالطلا ةروس هه م١ ةج

 اعلا عي نيلئاقلا دنع اما اهرثاو اهلولعمل ةلعلا ءاضتقا ىا ءاضتقالا ىفاننال عن امل الثم

 | تايانخلاض عب ةيلغو ةلفغلا عناملا نمو ةلعلا ل ا مهربع دنع اماو ىهاظف

 | باحسانا ىلقىف عش ىذدلاو ربةفلا لوس ٠ ريثات رخ الل ىتسال نيدضلا دحا ةيلغ.دنعو

 | فراعملاو مولعلا نم ىناحورلا ءآذغلاو ىونعملا قزرلا عاوت أب نوقوزرم ةمئث ادلا ةراهطلا

 | قيظنل وه امتا ىناممجلا ءاذغلاو ىروصلا قزرلاىف مهضعبل قيبضتلاو قئاقحلاو مكحلاو

 | راقتفالاب ىننغَأ مهللا مالسلا هيلع هلوقل قلطملا ىنفلاوهنطابلا رقفلاو نطابلاب ىهاظلا رقفلا
 ١ اهلهالناىلع طقفانطاب اماو اعمانطابو !ىهاظ اما اديانوقوز م ةمئ ا دلاةراهطلا ناكأف كلا

 | ارق إلانا قط هقرؤلاب قيل ورع شيا لاثقعل اوما عدت قلو اجتاز نا اقل كاسي نقاط دوم
 | يلافتهلاعناوةتافصو هتاذةنج ةقاطملاهتاذ لمح ىا: هللاقشن نمو :ةتمحمالا تاليزوأتلا فو ىغلا لاَ
 | نتقيايعازعا ذل نسعي  هلاجفا واجر يمتاذ: ىلا دافكإو: انلهك اباكرابا دقدالا عقارب ةدلازقألب ةنخ
 بستحمال ثيح نه هقزريو هلاعفاو هتافصو هناذ عئاسو ىلا هلاعفاو هتافصو هياذ قياضم

 | نمو # داهتحالاو بسكلا قيرط ىلعال بهولا قيرط ىلع باهولا همسا ضيف نم

 | ةقالعلك نع بلقلا عطقو دوقفءو دوجوم لك ىف بلقلا نوكس لكوتلا 6 هللا ىلع لكوتب
 | فاك ىا بسحم ىنعم 6 هيسخ 8 ىلاعت هللا ىا 6# وهف # لاوحالا عج ىف هللاب قاعتلاو

 | هللا مكح ناك اذا تلق ناف ىسح لوس ىق> هيطعمو هروما عيمجح ىف لكؤتملا فاك عي

 | ريغ شاملا نك اس بلقلا غرافنوكي لكوتملا نا ءانمم تلقلكوتلا ىنعماف ريغتبال قزرلا ف
 قح هللا ىلع نواكوتت مكن أول مالسلا هيلع لاق ادومم لكوتلا ناك اذهلف هللامكتطل هراك
 | اصامح راملا لوا بهذت هانعمو اناطب حورتو اصامحو دغت ريطلا قزري م مكقزرل كو

 | ثيدحلافربلو نوطيلا ةئلتم ىا اناطب راجلا رخآ عجرتو عوهلانم نوطبلا ةماض ىا

 | حورتو ودفت هلوق وهو قزرلا بلط ىلع لديام هيف لب بسكلا ىلع دوعقلا ىلع ةلالد

 ظ ناكو ضرالا ىف بلا ءاقلا دمي عرازلا لكوتك شاعملا ىماىف ةكرحلا دعب لكوتلا امئاو

 | لكفايام نالوا نأك مدحا جاتحا اذا نامز ىف مكتاف او.سقك او اورمتا نولوق فاسلا

 ( ىونلاىفو ) كناكد ىلا بهذا هل اولاقف ةزانج ةعامحىف الجر اوأر امبرو هئيد
 نك اراضي ةيكمتا يلا زك [عطككل يجدن كو راق اكتم كات كا

 وثم لهاك ببسرود لكون زا ٠ ونش هللا سيبح بساكلا مر
 صاض لك اهكلسيال ةبعص مه رطف لمكلا مهو بسكلاو ةكرحلا نع اودعق نيذلا اماو

 ا نيعم قزر ىلا لكوتملا عجربال نا ىتّقْللا لكوتلا نا ىلع روك ذملا ثيدحلا لدو نيدلاىف

 | نيعملا ناف لمكلا نم نوكي نا الا مهللا لكوتلا ضقتنيال تح ريطلاك فظوم ءاذغو

 | قزد ىف لكوتب نمو ةيمجنلا تاليوأتلاىفو هريغبال للاب مهولق قلعتل مهدنع ءآوس ءريغو
 اياطعلا نم هحور قزر ىفو ةيءاقلا تادراولا نم هءاق قزر ىفو ةيعرششلا ماكحالا نه هسفن

 هسفن لك واوا ةفاكلا ءامسالا ثدح نم هيسح مظعالا مسالا هللاف ةيناحورلا ةءهل الا حنملاو

 هما ذفتم ىا ةفاضالاب كو ءرما غلاب هللانا  لكوتلا ىلا امجار ريمضلا نوكيف هبسح

 ١ حوو الببان  ”  رشاع (



 © ١" © نورشعلاو نءاثلا ءزجللا

 ببسىب دباسر ىزور نولي "نايل رو كك اههسزا

 لابخ ردو ناك رد دشارب 21 0 لول را تدشحم ىناحر قح

 اهديعيو اهأرشلاز اف هللا قتي نمو مهتفكل ام سانا ذخأول ةيا لعالوتا مالسلا هيلع لاق

 اجرخم قيض لك نمو اجرف مه لكنه هل هللال عج رافغتسالا رثك | نه مالسلا هيلع هنعو

 نوكرشملا رسسا هللاهحر ىمحشش الا كلام نإ فوع نا ( ىورو ) بدتحال ثيح نم هقزرو

 مالا ةللع 'لاقف ”ةقافلا هلا اكشو' ىئبارسا *لاقف لالوسسر "قف اناس هنا
 هنبا ع رق ذا «تءىف وه .اميبف لعفف عظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوحال رثك او هللاقلا

 نزاب فوع ( ىنشاكلا لاقو ) تلزنو اهقاتساف ودعلا اهنع لفُع لبالا نم ةئام هعمو بالا
 كرش لغا“زا “فوغ رار ”قضرف كدتا7 ديدوع لمع مالثلا هلاع ترضخ 'لوق دوح

 لزان تيا نباو دما هنيدمب تمالسب هدئار ارئاشيا دنف سوك رازه راهجو هتفاي صالخ

 فالا ةعيرأب هنبا تلفأف ىئاعملا نيع ىفو ٠ دباب لالح ئزور دزرو ىوقت كره هكدش

 راك زور رد هكدنا ءدروا ٠ هبا ىلا اهقاسف انغو مهلالبا باصاونيلاللا ىفو ةعتمالابو ةاش

 تفالخ ناوبد ردات تصاوخ لمع تلون رمح زاو دماي ىدرم  هنع هللاوضر رمع تفالخ

 ىلكب لع كفك رم ما هتتكوماق 27219: تفك ”ىاد انا و تدك رع اذلعاب لما

 عمطإ نآرق ملكرد دان دوخر مظع رو ىدهجو تشك زابدرم دنادن نآ رق هك مهدن
 ندناوخو نارق تاكرب تفرك ديو تخوم اس نأ رق نوج دهد لمع اروا رمع هنا

 رمح راديد ىاضاقت هندبام تيالو صرح هن ىو لدرد هكديئئاسر ىاج نادي اروا نكسنادو

 ترجم ىكر ابك هك داتفا هج درمتاوج ىا انثرجم اذهاب تفك "ديد اروا رمح ىزور سي
 رع كاكزادأو*ىككادك ىئابأ ناكر نآزا نون قيشؤملا را اي تفك قدرك زاذخأ ام
 زاينىن لمع زاوقلخ زا هك متشك لدركتاوت نانخو مح وتاسالا رق نكلاد دك راسخ

 نأ تفك اند 0 ىزاين ىب هاكرد نيديارب 0 ل ا ا ا مدش

 (بداتحمال ثبح نم هقزريو اجر هل لعجم هللاقَس نمو )تسا قالطلا ةروسرد هكاتيا

 ركنا“ لاغ وول نمسا ونحو ايومدنوكي قزرلاو ق.ضلانم دحاو لك نا ع

 هل لمجم ىوتتلا ق> هللا نق ايناحور نوكيام قزرلا رفواو ايو رخا :نوكيام قَضلا
 ءايلوالاو ءا مالا معءانقالاىقتأ نأ ىلق ناف"امهءفانم نم“ ةقررر و نيزادلا راضم نم اجرخ
 ءالب سالا دشا مالا هيلع لاو أك ةديدملا ةقافلاو ةديدشلا ةقشملاب ىلا ا عم

 اور لوك دا 50و معلا دعا نانر اا لطدولو كالا 2 ءايلوالاو ءاسبالا

 اماماو نونازممب مهالو مهلعف وخال هللاءالوا نا الا همركو هللا فطاب كلذ ن. نوتو.أم

 ةلشنمل 2 لش هلع هله للا ربمال راتشنا رقزؤ "لدطلا رجألا مهرايتخاب ايلدلا فمها ام

 ضعب مالسلا هيلع هيلا اكش مهضعب لاق ديرام مكحمو ءاشيام لعش مكح ملع هللاو ةميظع
 مدت« نم ك لإةف قزرلا كللع عسوب ةراهطلا ىلع مد ماللا هيلع لاقف ةقافاا ةباحصلا

 عسوب نا نع الضف هتافك هل ترال ةراهطال |

| 

 عيس وتلاك الا ةعياع 0 هح 1 مي هياع



 قالطاا ةروس ه<©# م١ ©

 هب ظعوامب لمعلا كرتي الف قاخلاو قلاخلا نم ىحتسي امه نمؤملاف باوثلاو لضفلا ءاجرلاو
 موي وهروح الا موتلاو ااذلإ مويدوه لوالا“ وتلا نيمو !ناشتالل' نإ قعر ةي'الا_كلذو
 ىناثلا رجتفلا عولط نامز اعرشو اهوسغ ىلا سمشلا عولط نامز افرع مويلاو ةردألا

 نامزلا قلطم دارملا نوكيف ىهاظ وهو انه نيدارمب اسيل نارنءاناذهو سمشلا بورغ ىلا

 لوالامويلاب دارملا ايندلانامزوهو دودح اما نامزلا كلذو اريصقوازاك اليوط اراهنواناكاليل
 ايندلا موب نع هرخأتل هلرخآ ال ىذلا رخ الا مويلاب دارملا ةرخ الا نامز وهو دودحم ريغوا

 ناقيرفل ارقتسي نا ىلاروشنل! ت قو نماضياادو دحنوكيامرخ الامويلا مدار انوكينااوزوجو
 بورغلاو عواطاانيدودحلا نيم ويلا نم نيراعتسمان وكي نا نكع ١ ذه ىلعف رانلاو'ةنملا نم امه رقم

 روشنلا ل قروبقلاىف رارقلا نامز نينامزلا كنيذ نيب امب داربو ةدقرو مون نامز امهنب نيذالا

 رخا وا ىف ماك دغ ةرخ“ الا مويل لاب اذه ىلع و اندق م نم انثعب نم ةياكح ىللاعت لاق اك
 خزربلاو توملادعب تعبلاب كماعومونلا دعبةظقبلاب كملع رايكسلا ضعب لاق رشا ةروسس

 كلذكهيلعتمام ىلع ظقبتست 5و توملاب نوكيال مونلاىف اقلعت مسجلاب خزربلل نا ريغ دحاو

 ىجحيو عطقنيال مويلا عطقنملا مويلاىف ىمسي لقاعلاف رقتسم سما وهف هيلع تمام ىلع ثعس
 قلطف ةعدبلا قالط ىف © هللاق ب نمو © امهاع هرسمذو هتوم نوكيل لمعلاو ناميالا ىلع

 لعجم © روءالانمهريغو داهشالا ىف طاتحاو اهنكسء نم اهجر ملو ةدعتملا راضي ملو ةئسلل

 عوقولاومومغلانم جاوزالا نأشىف عق ىسعامت اصالخو اجورخ ىاىميم ردصم اجرخم هل
 مام وه مهضعب لاقو ٠ ندش نوربب .ةيسرافلابو بوركلا نم هيرتعيام هنع جرشو قيياضملا ف

 ردكيو لابلا شوشي قيض لك نم اجورخ هل لعجي رذي امو ىنأيام لك ىف هللاقتب نمو ىا
 ىنلانعو الوا اجاردنا هبف نحتام هيف جردنيفو ةرخآ لاو ايندلا مومت نم اصالخو لاخلا

 موب د ادش نمو توملا تارمث نمو ايندلا تاهبش نم اجرخم لاقف اهأرق هنا مالسلا هيلع

 مسا وا ذا ىلا رانلا نه و لالخلاىلإ مارحلا نمو ءاخرلا ىلا ةدشلان م نيلالجلاىفو ةمايقلا

 نبا نع و ةءجرلاىلا اجرخم هلللعجم نمحرلاحتف ىفو هيف م رتسي ناكم ىلا هحرمي ىندمي ناكم
 هللا قبل لاقف جرخم نم هللهافلأوا انالث هن أىما قلط نمع لثس هنا امهنع هللاوضر سابع

 امدحا نيهجو ىلع جرحا لاس هقنع ىف ملا ةدايزلاو ثالثب هنم تناب اجر هل لمي

 لاق اكاضيا ةيفاعلا ليبق نم هنافريصلاو ىضرلاب همركي ناىباثلاو ةدشلا كلتنه هجرخم نا

 نم هيفاعي نأ هلأسي نا اهدحا نيهجو ىلع ةيفاعلاف ةيلب لكن م ةيفاعلا هللا لأساو مالسلاهيلع
 ءالبلا نم هيفاعي ن الأس هنأ اكف بونذلا لجا نم اهرتك ١ لحي امنا ةدشلان اف ةدش هيف ”ىش لك

 هلكي آل نأ ءالب هب لحب! ىا.هنا:ىتاثلاو نسقنلاب ةدنتلا لحن اهلجنا "نم ىلا,ىونذلا:هنعاوقتيو

 تقملا و ةدمنم ةنحلاو ءالو ءالبلاريصي ةيترملاءذه ىفو هاعرب و ء”الكي ناو هلذحم الو هسفن ىلا

 نموه لعجلا كلذ دعب 6# هقزربو 8 لمكلا الا اء ققحت الو اركش ربصلاو ةذل ل الاو ةقم

 رهملاىفويفهبستحال وهلابمرطخمالهجو نم ىا هقزريي ةقلعتم ةيثا دتبا نء  بستحال ثيح
 ا باسحلا نم دتعيواناخلانءبقررال ثيح نم ىناعملانهعىفلاقتاةفنلا ىطعيو قوقحلا ىدؤيو
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 ةراشا « مكلذ قب هلق مئا هلأف 0 و ىلاعت هلوق هيلع لد رئابكللانه ةناخلاو ظ

 | ةنسلا هحو ىلع قالطلا عاشإ ن* 3 ”لاىفام عسسم ىلعوا ةماقالاو ةداهم كالا ثلا ىلا ا

 ا

 ٍباَيلاَو باس انم فوحلار ْت آلا .مويلابو ةيوبرلاو ةيدونعملا 3 ج اعاد هللاب خان |

 مهدحا ”ىجع مابك تعصام لوقف اذك و اذك ت تلعف لوقيف مهدحا ”ىجب ةنتف مظعالا
 ال د

 ىذلا كاذ تنا موا هب صوصخلا ه0 حدم لعف نونلا رس م نوكيف 1 ا رترشلاوا

 0 0 م ركع الا كتل

 ةضيحلا نم لستغل ملواو ضيح ثالث ىضم ىهو نهمندع الكا نفراش ىا « نهلجا »

 ةفرا شملا ىلع غولبلا لمحف ةدعلا رخا نهغولب دعب ةعجرلا نكميال هنال كلذ و ةثلاثلا
 وا انامز وا ناك اناكم ىنتملاو دصقلا ىصقا ىلا ءاهنالا غاللاو غولللا تادرفملاف لاق اك

 للا نغلب اذاف لثم هيلا هتنب مل نا و هيلع ةفراشملان ع هءربعي ار و ةردقملا رومالا نم اسعأ
 اهكاعقساب و ءاشعا ف جدزلل حيصإال لجالا 3 ىلا تهّنا اذا اهناف ةفراشملل هناف

 نهوعجارف مدس ناف رايخلاب مث أف ىا  نهوكسمأف 8 'ىشال ةبورضملا ةدملا لجالاو

 ةدووهشب جرفلا ىلا رظنلاو سمللاو ”ىطولاب اذك و لوقلاب لصحت ةفينح ىبا دنع ةعجرلاو

 مسح نينم وما لك ) ثيدط ىو قلال قاشاو ةرشاعم نسحب فورعمع و امهف

 #«فورعع» ديراذكيو ناشيا زا ديوش ادجاي 5 نهوق رافوا (  هلهأب مهفطلأو الح

 ءا وك «اودهئأو» ةدعال اليوطت اهقلطي مث اهعجارب ناب ارضا ءاَسإ و ١ قالا ماشا

 هتعحر َهدعلا ءاضشا دعب اولا م دق ذأ عزاتتلل امطق ةقرفلاو ةحجرلا دنع ىا» 1

 اذهو ثاريملا دخال ةيجوزلا تو اممم قايلا ىعديف ةقرفلادعب اه دحا تومي ارو اهف

 نينا اوطيشأ ع بحداصلا ىنععوذ بوصئماذ ةشا 4 َكَدَع ىوذ#© بوجوال بذي معا

 نيلداع نان وكي ةداتق هلاق اك مرارحا نم وا نسحلالاق اك نيممللانم ىا  مكنم ه

 رشبلا نمدج وبال ذا ةلادعلاىف حدّشال رارصا ريع نم ماملالاو تائيسلا ىلع تانسألا ةدغو

 اهبا 46 ةدابشلا اوميقا و »8 عورفلاىف اذك مالسلا مهماع ءادنالا ىوس موصعم وه نم
 ضرغلال هيلع و هلد وشمال اهوميش نا كلذ و ىل اعنا » هلل و ةملاخ ةحاط دنع داود

 مك لاب و نم ام ”ىرب هللال ضرغل دهش ولف ملظلا عفدو قا ةماقا ىوس ضاىغالا نم

 ةيدأت نم ديالف ةئاما ةدامشلان ا لصاحلاو تاينلاب لامعالا نال املع باثيآل نكت ةدامغلا

 ناخ دقف اهمتك ولف اهاها ىلا تانام الا اودؤت نا ميىمأي هللانا ىلاعت لاق اك ةنامالا

 ظ ىلع امث ا داب ةداهمدلا ةءاقا 43 دا 4 0 جارخالا نع :قكشللاو ةدعلا ءاصحاو

 ْ 1 00 فييوذتا نرش رجحز ظعولا 1 هطعوب رييغلو ليد ربع نم اههحو

 ا را ناف ا نينم ملا مجي.مل ا 5 زوضول و

 ش؛ 2 ءاجرلاو 2



 ا
 ا
 ا
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 الا نجرخمال ىا ةش>اف اهجورخنا ناس ج ورخلانعىملاىف ةغلابمللىنادلا نموا ةثحافب

 بذكتال لاَ ا" ةشحاف تنا تجرخ نم نا ىنعي جورخلاب ةشحافلا نيكترا اذا
 #« للادودح 8# ماكحالا # كلت و © اقساف نكت ىداكك نا ود هال كش ال

 نمو # رخ الاب اهدحا طالتخا عنع ىذلا نيّديشلانيب زجاحلا دحلاو هدايعل اهنيع ىتلا

 زواجتلا ىنمي ىدعتملا ىدعتلا نموهو ةيطرشلا نمب ماللا تفذحف ىدعتي هلصا # دعت
 راهظألانا ىلع اهنم ”ىشب لخأ نأب ةروك ذملا هدودح # هللادود- 8 زواجنا نمو ىأ
 ٍرظ دقف  ىلاعت هلوق ىف مكسحلا ةيلعب راعشالاو ىدءتلا سما ليوهنل رامضالا زيح ىف

 اهك السةاحنإههاونو ءصاوأب دودحادح هللاناهريس سدق ىلقلا لاق امرضا ىا ل ةسقلا

 اذه و دعلا تاملظ ىف نولضي و قا قيرط نع نوطّقسي هدودح نع اوزواحم اذاف |
 نواهتلا موضعإ لاق ىيرقلاو تاحردلا ىلا اهلوصو نم اهوعنم ذا سوفنلا ىلع لظلا مظعا ١

 ىهف هللا لع ىف ةمصعلاوا ءابطلاوا ءاجرلاوا فوخلانم ديالف يم الاب ةفرعملا ةلق نيم ىمالاب '

 باسالاهذه نم دحاو هلسل 0 ىتشاال مف عوقولا نم ةظفاح اهل سماخال ةعيرا بابسا

 اهملظي الو انطاب و !هاظ اهقح هسفن ىطعي لماكلاف سفنلا لظ و ةيصمملاف عقو دقو |
 ايتنا نمل'“لاقف نعل رومان م ةيراح ىأر-ءرس صدق قعركلا فورم نا ( يح )

 تلوانتف هيرسشيل ءام زوك هلدربدق ناكو نازيكلاىف دربملا ءاملا برشيال نمل تلاقف ةيراج
 تب ازوا دعلو* هه اهمحر * قام سسلا ىرشلا لاق هارسكف نصرا ا 91:ترصق نوكلل اولا
 برش نم عنتمانيح فورعمل ءاروْلا تناكف بارتلا اهلع افع ىتح عفر“ مل ضرالاىف هعطق

 ةيراطادض بلطي نم هدسجح ىف ناف اهقح هسفن هلاطعا ىف هلءأ زح تناكو درملا ءاملا

 ىا ةيطرشلا نومضمل للعت # ىردنال # هقح ق> ىذ لك ءاطعا نم دبالف اهو و

 دياش #* هللالعل #8 سفن ىردال موضعي لاق و ىمالا ةبقاع ىردتال ىدعتملاما كاف

 اماَشب هللا ءباصا نم نيعمصا نيب بولقلا نافذ كلق ىف دجوب ف ثدحم © ىلاعت ىادخ

 هداجاهنادحاوارهوجوا كلذ ناكاضرع نكي مل نادعب ”ىثلا نوك ثودلاو ءاشي فك
 اهضغب لدييف هتلعفام فالخ ىضَتَش # اما »8 ىدعتلا نم ه تلعف ىذلا ه كلذ دعب ©

 ىذلا سمالااف حاكن فانكتساوا ةعجر, هيفالت ىنسشي الو املا الابقا اممع ضاىعالابو ةبحم

 وش از رض نع هزاع مظلاف هفالخ ىلا ىدعتلاب هلعف ام هيلق بلش نا ىلاعت هللا هندحم

 ىورخالاو ىويئدلل لماشلا ررضلا قلطم نعوا هكرادن نكمي الو هيدعت بسب هقحلي
 ةباالا فو ىوقا هعفدب مهماتها و دشا هنم سانلا زارتحا نوكل ىويندلاب ليلعتلا صخمو |

 قف ثالثاادعب ةروكج ةضخرا كا دكا نال هر 11 ةرع انالث قيلطتلا ةهارك ىلع ةلالد |

 نع د ىور كدا مها نم قالطلا ناف هلمعر 00 ىفو ناطيشلل نوع ثالثا

 سلبا شرع نا لوش 0 هياع هللا ىلص هللا ل وسر تعمس لاق هنع هللاوضر 200

 باب ب7 ببي بإب

 تاين ا نهنوك لاح الا لاو>الانم لاحىف نهوجر خال ىا لوالانم ءانثتسا وهو ةيصعم

 تس طسل 1 هاه ل هل ب - ب ب ا دعا هاوس صال د حطم تا ةاطل ا 2 2-٠7 7 تس تن كاع ا ل ا ا تل اا دج ا ل ا تا ل ا ا ا ا تال طا ت5 ا ا ها ول تعم سم م ع ع تتط#



 ”الاو بالاك ممداقاو

 هه ؟ ١غ 98> نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 (لوخدلا ريدم ىلع اضيا دسافلا حاكللا ةروصوف ةدعلا بحت لب لوخدلا عقو اذا

 برحلرادىف اهجوز تكرتو نامأب انراد ىلا ةرجاهم ةيبرح جوز اذا هنا اهنمو

 اهنمو .) ةدغلا هيلع .بجال وا لاقو نيمامالا دنع ةضح اهنربتسي ملام هل لح الف

 جد اذا هنا اهنمو ( لجمخا عضت قح اهأطي نا هل لحال الماح ةأرما جوز اذا هنا

 داب جمد اذا هلا اهنمو اهضي> نم رهط تح اءرَش نا هل لحنال ضئاح هو ةأ ماب

 اهجوزج اخ هامات ز اذا! 1 ايمو اجباغر قم وهلتل | قدس اهمرش نا هل لحال ءاسفن

 نولع ةدعلا ليوطت ىف 6# مكبر هللا اوقتاو 8 ةضيحب اهئربتسي ملام امرش نا هل لحال

 هفصصو ىفو هلبق امي قلعت» ىوقتلاب ىمالاف ةعجرلا دعب ناثث قالط عاَساب نهم رارضالاو
 ةياقولا ذاخما لصالاىف ىوقتلاو ءاقثالا باجحاىف ةغلابمو سمالل ديك أت مهل هتيبوب رب ىلاعت

 سرتلاك ءوركملا كلذ نيبو هني لوحنو هظفحم نا لمؤيو ههركي امم ناسنالا قيام ىهو
 هتاحنل ايبس نوكيوهرهق نم هفطلوهللا دعوب ديعلا قيام ذاخمال عريشلا ىف ريعتسا مث هوحنو
 ءاوقت قح هللا ىتتا نمو ةريثك لئاضف ىوقتللو ةمئاقلا عفانملاب هتايحو ةمن ادلا راضملا نم
 6# نه وج رخال 8 بير الو كش ءايشالاىف هل عب الف نايبلا قئاةحب فشوك بتارملا عيمجىف

 فايعفتلا ةنقيلب كيل عار مايكل اشاتؤؤم # نهتوس نم © هقلطم نانز ديتدكم ناري

 عم نيملا تفيضا امباو نهند2 ىغةنت نا ىلا قارفلا دنع مكنك اسم نم نهوجرخال
 رك ف ىفو نهك الما اهنثاكاهانكسشلا نهقاقحتسا لاك ناس ىهنلا دك أتا نهجا وزال:اهنا

 نال هيف ةشيعملا لصحمام نهاهن كسيف جوزلا ىلع مزاللا نا ىلا ةراشا رادلا نود توببلا

 مكح ىف ج ورألاب نذالا ناف كين نذاب ولو # نجرخم الو 8 توببلا لعلم نم راذنلا

 قح قارفلا نكسه ةهزالم بوجو نال لاقتنالا ىلع امهقافتال اندنع رئاالو جارخالا

 نهجورخو جارخالا ىنمءام تلق ناف فاشكلاىف لاق مك ديعلا طاقساب طقسيالو عرشلا

 مهل ةجاحلوا نهتنك اسمل ةهاركو نولع ابضغ ةلوعبلا نهجر خال ىا جارخالا ىنمم تلق

 عفدىف هل رئاال مهنذا نأب اناذيا كلذ نيلط اذا ج ورا ىف نهل 10 50

 ةجاحوا ةرورض ريغل ةدّتعملا تجرخ ناف ىهتنا كلذ ندرا نانبسفن اب نجرخم الو رظحلا

 كلذكو رخا لزنم ىلا جرخ نا اهل اقرحوا امده تفاخ نأب ةرورض تعقو ناف ثمنا

 فشك ىف ام اليلالارامن ج ورا اهل زوجبف نطق ءارشوا لزغ عيب نم ةجاحاهل تناكنا
 ندعي مث نويلع دحلا ةءاقال نج رخيف ىنزلا ىا كو ةنيبم ةشحاشب نعتأي نا الا 8 رارسالا

 ة.ىرادررك ديتودر دو نانز.لاحا هداك شؤرادك نشوان زادركسا رام زكم ةششرافلابو

 مظعام ةشحافلاو نيب ىنعع ةنابالا نم نيبك ةنيبتم ناب ىنعمي مزالرسكلاب انه ةنيم مهضعب لاقو

 حيبقلا لوقلا وهو دملاب ءاذبلا ليقو ماّملا اذهىف ىنزلا وهو لاوقالاو لاعفالا نم هحبق

 جااوزالا ىلع نوذيب نا الا ىنعملاف نهقح طاقسا ىف روشنلا مكحف هناف ناسالا ةلاطاو
 لك وه امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو نهجارخا ذئنيح لحبف خ

 3 ا 1 ساسسسس سس سسسس و

 حاكللا ةحص ىلع بفقوبال ةدعلا بوجو و ىناثلا حاكنلا نم اهندع ىهةنت ىتح اهءرشال
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 | قالطلا زاوج راهطال جوكر نازاكو حولا عب نيكبابت "درج ور 2ك هي جكلمب#
 نأ ىلا سيرعتلا ةليل باح ىلعو هيلع مونلا ةيلَغ نم عقوام كلذب اوهجو (كهنم ةعجرلاو

 ردصي نأو ةعاملاب ىلصي نأو ءاضقلا ةيعرش لع كلذب ناف رادقع تعفتراو سمشلا تعلط
 نأو امهنع هللاىضر ةدوسو ةصفح ةيضق عقوام دعب ةروك ذملا ثيداحالا مالسلا هيلع هنم

 ىلوا هلعفام لعل تلق ناف مالسلا مهلع ءايسالل كلذ اوزوجدقو ىلوالا كر ليبق نم نوكي

 ناك هب هللارماام نا كشال تلق رخا هجو نم ىلوا هب هللاصاام ناك نإو هحو نه

 ةحجرا ىضتشال تقوىف ةعجارملا ةيحجرا لعلو اذه ىلوالا كرت حجرالا كرتو حجرا

 .٠ ٍلعا هللاو ما ةحجرا لاّمحا تقو لكىف نال رخا تقو ىف هلعف ىلع قالطلا كرت

 حاكتلا ىف بحي امل ءاسنلا هيلا بيحدق ناك مالسلا هيلع ىنلا ناريدقلا هللا دما ريقفلا لو

 هيلع لد امك ةيالولا ماقم وه ىذلا عملا ماقم ىلا ةراشا حاكتلاف ةلصولاو ةبرقلا قوذ نم

 مةوبنلا ماقم وه ىذلا قرفلا ماقم ىلا ةراشا قالطلاو لالباي ىنحرأ مالسلا هيلع هلوق
 ناك ناو لصولا لصف ىناثلاو لصفلا لصو لوالاق ءاريمحاي ىنيلك مالسلا هيلع هلوق لد

 امك عججلا عج وهو دحاو ماقهىف عمجاو قرفلاو لصولاو للصفلا نيب غيِدَق مالسلا هيلع

 ندرمشونكسناد ءاصحالا © ةدعلا اوصحاو 8كردص كل حوشن ملأ ىلاعتهل وق هيلع لد

 ةثالث اهواك او قالطلا هنف عقو ىذلا تقولا ظفحم اهوطبضاو ىا ٠ ءاصقتسا ليبسرب

 ءازيتسا ,ةدعلا نم ضرفلا نال ةيفنخلا ددع ك1 ضيح ثالث, ىا؛نمف ناضل لماوكءارقا

 ةراهظلا لامكل اتا ثالث "ىلا :لتفي.8:راهطالابالا تالثلا | ضنملاب,,هلاكور مرلا
 نكلو رئامفلا كيكفت مزليالاو نوملسملا الو تاجوزلاال جاوزالا مهءاصحالاب بطاخلاو

 ةلفغ ءاسنلاىف نال ةدعلا ظفحم لاجرلا ىما ثدالا نا لاقو قاحلالاب هيف ةلخاد تاحوزلا

 هك ارئانزتدعنادرم ىا دينك راهثو لاق ثيح ىنشاكلا لام هيلاو اهندع ظفحمال امبرف

 قالطلا قيرفت نم نكمتبل ىصحب جوزلاف ٠ لفاغ نا ىاصحازا اي دنزجاع طصضزا ناشيا

 ىبأ دنع هوّركم دحاو رهط ىف ثالثلا لاسرا ناق ,اثالث قلظي نأ دارأ اذا ءارقالا ىلع

 قالطلا ددعف فرعاال لاق ثيحهعاين أو ىفاشلا دنع هب سأبال ناك ناو هباحصاو ةفينح

 آو امف هبعرلا هل تثدح نا عجاريل ةمحرلا نامز ءاش معبلو حايم وهو ةعدب الو ةنس

 هلوا, كنيلاىفءاوتكسي نات هلع قدعستس لم اننا هرمثل ووك اضع هبلعإ ىاهالا ابوحتو نالت 0

 عضاوملا ضعب !ىفلاجرلا ىلعو اولاق هنع هعطقو هب اهدلو بسن قاحلانم نكمتيلو اهجرخحم نأ

 ةارصاب جوتي منا ىل لحال نهادحا قلطف ةوسن عبرا لجرلل ناك اذا هنا اهنم ) ةدعلا |

 نأ هل لحال هن أما قلطف تخلا اهلو ةأرما هل ناك اذا هنا انهو اهمتدع ضقنت ملام ىرخا |
 امتربتسي ملام ارش نأ هللحال ةيراج ىرتشا اذا هلا اهنمو ( ةدعلاف تمادام اهتخاب جوزعي |
 اذا هنا اهنمو ( ةضيحم اهنربتسي ملام ارش نأ هل لحبال ةيبرح جوزت نا هنا اهنمو ) ةضيحم |

 اهنالا السا ىقإف» لوال'اهخلاوؤر ءاحن مث تدلوو تجوزتو تدتعاف اهجوز ةافو ةأرملا غلب

 نكلو قباسلا .حاكلل' ىلع تيقبف ةئرفلا بابسسا نم ”ىد ضرتعي لو هتحوكتم' تناك |
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 الاانالل ا مآ,قلط لحرب ىو آل هنع هلاىضر, زمع ناك اذإو ما لب "قيمر وهو: هاعقتلا»

 نيب اناو هللاباتكبنوبعلتا لاقف مالسلاهياع هيدينيي انالث هنأرما لجر قلطو ابرض هعجوا
 عفصي نأ ىنش شدفارباك الا روضحىف بد“ الادلرت ناىلا ةراشاهيفو مكنيب ميقم ىا كر هظا

 نوكيفىفو أ دنع ىنمم تبقوتالا ال نه وقلطب ةقلعتم نهتدعل ىفماللا ىفاشلا لاقو عفصلادش ا هبحاص
 عون“ ضيخلاىققالطلا هللاهمحر ةفيئحوب !لاقو رهطلاوهو خ نو دعلحاصي ىذلا تق ولا ىف ىنعملا

 لوخدملا لوانت, ماع ءاسنلا متقلط اذا هلوق تلق ناف تبقوتلل اهلعج نكمي الف عامجالاب
 حم فيكف لماوحلاو رئاغصلاو تاسئايلاو ءاررقالا تاوذ نم نهب كوخ ديلا يَغ وانهم

 مسا ءاسنالا نكلو صوصخ الو ةمن مومعال تلق نم لوخدملا ءارقالا تاوذب هصيصخت

 ع ماب نهلك ىف مناف ىنء» ةيسنخلا هذه و سنالانم ثانالل سنج

 لوخدملا نهو نهضعب ىلع قلطا هنا ملع نمدعل نهوقلطف ىلق املف كاذ و اذه ءاسنلاب

 حاكتلاو اقح الوا اًهاس حاكنلاىلع فوقوم قالطلا تلق ناف ضيحلاب تادتعملانه نبع

 ىضرلا ىلع افوقوم قالطلا نوكي نأ مزليف اهبل و نموا ةحوكنملانم ىضرلا ىلع فوقوم
 : رفكتف عقاولا ريغلا لطايلاوه ىذلا هسفن ىضرلا ىلع افوقومال لطابريغ عقاو 00

 مقوم نسح امهل ةيداعلا ةيعرمشلا روءالا نم نايعرش نا سما قالطلاو حاكدنلا نا |

 ةقيلطت اهنع هللا ىضر ةصفح: مالسلا هيلع قلط دقو:تاقوالاو لاوحالا 3 عقوم حبقو

 هللاوضر ةحيدخ توم دعب ةكمي ةعمز تب ةدوس جوز اذكو قيس اك ةيعجر ةدحاو
 ىلع ىكس ىهو اهيلع لخد نيح ةئيدملاب اهقاط مث اهنع هللاىضر ةشئاع ىلع دقعلا لبقو اهنع
 ةشئاءل اهمون تهوو ماللا هيلع ىللا ىلا تعفشتساف ردد موب. امراقا ند لتق نم

 لاقو قالطلا هللاىلا لالخلا ضغلا لاق دقو كلذ هللالوسر لعف 172 ناف اهعجارف

 ًاشب هلا ناخب الو قاثعلا نما هيلا ]تح ا ضرالا هو قع اش هللاقلخام ذاعمالا مالسلا هيلع
 قارفلا ىلا ىدؤي قالطلاو لاصولا ىلا ىدؤي حاكذلا نال كلذو قالطلا نم هيلا ضغبا

 ةعبار ء ةعبطقلا ةلدل راالو قارفلا مول سمشثال قارفلا ضغسو لاصولا يحب هللاو

 هرازقالاو راكتنالا هيلع نتقو ٠ لاصوتذل نامياو دراد قارف داي اج

 ىضروقا كساس هبش نطو تدع ئاز طنا هكدبأ ديدي تمايق ىادرف تذإا ناو مط نا ناو

 هل ةيامنال لاصو قولك ىوقو لاصوال قارف دنيوك ار

 ةرياياووز وانقر ياعرؤروأقلارغع م دول 0 صج قار ناك لود

 دنيوك ىمه لاصو ناكتخ ورفا ٠ دنك لاس رازهمه ىشزوا ىالب
 لاود راي قارف دزرب تاحر لطب ٠ تخاونزور زلت كليم رمس

 اوهطنإل مالسلا هيلع هنعو شرعلا هنم تهل قالطلا ناف اوقلطت الو اوجوزت ثيدحلاىفو

 تلايلل داتا ايا مالسلاهيلع هنعو تاقاوذلاو نيقاوذلا بحال هللا ناف ةبر نم الا ءاسنلا

 ةمكح كلذف نوكي نأ لمتحي تاق ةنجلا ةحم' ار اهلع مارحف سابام ريغىف اقالط اهجوز
 لددقو قحلافالخ وهام هنم ردصيال ىح ىن مالسلا هيلع هنا انملع نا دعب اهلع علطنال

 ( ثيدحلا )
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 ةراشا هيف همسا ىف عيملا عمح ذا روهملا ىلع هفرش ناب ديسلا بطاخ اذا ىلقبلا لاق اك
 رك 39 قولا تاسعا طنا لارقات ةعررأ هنف راوتملا "تشك وز داعالا 0 لا

 كلاثلاو هتما دارملاو هل باطخ هنا ىناثلاو عما ظفلب كواملا بطاخم يك هلايظعت عملا ظفلب

 ءانعم عبارلاو هيلع لدب محلا ا مقلط اذا نونمؤملاو ىنلاابأ اي ريدقتلا نا

 نوكيف ماقملاب بسنا ريخالا اذه ريقفلا لوش ٠ ىبتثا ماقلط اذا نينمؤمال لق ضبا ب

 مالسلاه لع ىنلا نالو تانمؤملل لق نينمؤملل لق كحاوزال لق ىنلا اهيأ اي هلوق لثم
 ضغبا ناك امل قالطلا نا الا تايهملاىف ليصا هتما نا مك تارومأملا ىف البصا ناك ناو

 هنا عم مالسلاهيلع هنود هتماىلا قيلطتلا للا لالا" ناك ”ىجيسا5 ىلاعت هللا ىلا تاحاملا

 املف ةدحاو امهنع هللاوضر رمت تن ةصفح قلط هناف قلطتلا هم ردص دق مالسلاهيلع

 هلنائخز ةطلشنام 'ةلؤفا نما اهنلوعأ انت كيلا ردك طالع كازو! اهملعار ةلانالا "تلو

 ىربطلاءاكح ةنملاىف كئاسن نم اهناو ةماوق ةما وص اهناف اهعجار مالسلاهيلع هل ليقف اهنع

 امهلها ةمارك و مايقلاو مايصلا هللاةحم و ثردحلا ظفح و ماعلا لضف ناس ثيدحلاىف و

 شطعا ناعكرد اورو نر امض ةها شير تعب قش الاغا كاش قو واو "4 لاقل "1-2

 دهاو> رك ١ دوش كاب ضيح زاهكماكن اودنك عوجران دومرف تلاسرترضح دادقالط
 ناب هنا هيف حصالاو لثمالا وه لوالا لوقلاو ٠ دما تبآ باب نيرد ودهد قالط

 ءذغ < نافقم“ ءادقلا 4 نم دعل نهوقلطف 9 وعملا ئدمشس 22 م أدتيم عرشل

 ةدع ىا ناندعلا تلماكت اذا لاق ةمايقلا نوكت ىته مالسلاهيلع هللا لوسر لثسو هدعي
 قالطلاٍس يقع ةأرملا هيف صيرتت ىذلا نامزلا ىمسو مهددع ىا رانلالها ةدعو ةنملا لها
 رابتخالا فاك اهل دوعوملا جرفلا ناو 0 اهلع ةيورضملا مايالا دعت امال ةدعتوملاوا

 ماللاف ةيفثللا دنع ضحلا هو اهلا تا-هجوت»٠ نهدعل تاليقتسم نهوقلطف ىنعملاو

 لوالا ءرقلا بّقعي رهط ىف تقلط اذا ةأرملاو مالكلا ىنعم هيلع لد فوذحمب ةقلعتم

 نيلخممث عاجويف مش مل رهط ىف نتلطي نأ دارملاو اهندعل ةلبقتسم تقلط دقف اهنارقا نم

 امر هنال مدنلانم هدعباو ةنسلاىف هلخدأو قالطلا نسحا اذهو نهلدع ىضقنت تح

 نا و هيف اهعماجم مل رهط ىف نأوكي نا وه ىنسلا قالطلاف ةءفد ثالتاا لاسرا ىف مدن

 لالح اهقيلطتف دتمم رهط ىلع اذا اهناف الماح !هقلطي ناو ةئالثلا راهطالاىف ثالثلا قرش |

 نم هيف امل هبف عماج رهط ىف نوكي نأ اهنم اضيا هوجو ىلع ىعدبلاو ةنسلا هو ىلعو
 رهطلا ةبش نا ثيح ىبفاشلا وهو راهطالاب ةدعلا لعحم نء لوق ىلع اضيا ةدعلا ليوطت

 ىلعاضيا ةدعلا ليوطت ن٠ هيف ال سافنلا وا ضيخلاىف ناك ام اهله و ةدعلانم بيستحال

 نأ الا ابستحنال نجلا ةرقاننال هما فاز“ ةد نجت ونا »وهو "ضئللا# ةذعلا لعمل نك لوَق

 نوكمو ادع الع ننل د ضلال ا اهتالزت ىف اةةغانالاءازارتلا لرجال ]وكت
 | ثالثلاعمجم ناكام اهنم و نامز نود نامزب درقتبال اهقالطناف ءآرقالاب ةدعلا اهءزملال ام
 ةماعلوقىف ةنسلل فلاخلاقالطلا عبو ةقرفتم دحاو رهط ىفوا ةءفد اال اهقنطي نا ىا



 ه5 "<11 8 نرشملاو نماثلا ءزجلا

 امزدط دةمكبن 0 نيمم . 0 زا دزيخ رب هح

 ىدوخ ىادخ ايدنك توقهج 2٠6١0 ىدز معرون مدرك هجره همه

 مارسأاو“ وو ىع نين 'تمكح' 6 +٠ دور فزد تكا دام نمل لا
 هللاهمحر ىزاريشلا ظفاملا لاقو |

 يو ككل لوا ودفع قفل جل وأ اقوة عمو هب شدو ىقروطسم نقل
 «اًضِبا لقو )|

 مور ىدنه ديم مثرورب كنانح . ىلور دوم شنزرمس 2 نمح نرد

 دلوب دواوم نهام مسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق امهنع هللا وخر رمح نب هفادبع نعو

 هكا ىدؤلوما ها كنان ىتت'ناغتلا ةزوش نم تايآ سخ توتكم هسأر كسابع قالا |

 .٠ نادت ةروسزا تبا جنس تسبوتكم لش رعس ٌقاهكلشُم ذك وا وي دوأؤم |

 كبشلا ىنمب ةكابش عمججوا شافخو شيفافخ لثم رانزك مضلاب كابش عمج كيباشلاو |
 (ةءاحفلات وم هنع عفر نباغتلا ةروس أرق نم ) ثيداىفو ضعب ىف هضعب لخادلام وهو

 بس الو ص ص مده نود ةتغلا ءافلا حتتف عم رصقلابو ء ءاعلاب مه عيدا لعو

 روهش نع رح العسر ربش ع مسا ىف نواعتلاو هللا نم ريستلاب نءاغتلا ةرويس ىف

 فلا و ةئام و ؛ ةرشع تس ةئس

 مر ةيسده 2 1 والا

 نقلك لحار حاكنو مدفع ىنعل ندا قالط قيلطتلا ع ,عنغلا مقلط اذا 71 | ٍ

 نم ريعبلا تقلطا لاهو انو نم ةءاختلا قالطلا لصا تادرفا'ىف لاق ٠ نادك ْ

 قلاط يف الغ اذا ةأزرملا تقلط نيعنتشا/ نو دبق الب 2 قلاط وهو هتقلطو هلام

 ىنعع مالكلاو مالسلاك قيلطتلا ىنعع مسا قالطلاو ىبثا حاكذلا ةلابح نع ةالخم ىا |

 قالطالا ظفل اهريغ ىفو قيلطتلا ظفل ةأرملاىف لمعتسملا د كلذ ىفو ريكتلاو ملتقلا١

 ىنعملاو ون ملوا ىو عقو كتقاط لاق ولو ون ملام قالطلا عش ١ كتقلطا لاقول ىتح

 نهوقاطف ةنرش هيلع متهنع و ءاررقالاب تادتعملا نهم لوخدملا ءاسنلا قيلطت متدرا اذا

 0 فراشملا ليزتت هيفف لصاحلا ليصحت دحا موي الو هش ىلع بترتيال 1 ناف

 هب ءادنلا صيءصخ و بيسملا هد فشلا 2 ند هنأ رهظالاو 4 عراشلا ةلزعم |

 باططلاىف مهلوخدو ةقشح سبطاخملا هنأ قيقحتل اضيا ةتماال باطخلا مومحت 7 مالسلا هيلع ا

 بئاغلاىلع بطاخلا بيلغت هيفف مهبلع هبيلغتو مهايا مالسلا هيلع هعاشتسا قيرطب

 ىنلا نال باطخلاب مع و ءآدنلاب ىلا صخ فاشكلاىفو كتماو تنا تقلط اذا ىندملاو

 همدقتلاراهظا 5 كب اولعفا نذلفإ عر و موقلا ن مقرا لاش م ممتودقو هما ماما ش

 قال#نمحكو وه هب اك هموق ناسيكل 2219 ةضوتمل اراتعاو |
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 نباغتلا ةروس © ٠١ 58ج

 | ىذلاوه ملحلا هللاهحروملازغلا مامالالا رصيب سبل هنا لفاغلا مهوتب ىتحرتسيو ملعي سيل
 | هلمحم الو هظيغ هيرتعي الو بضع هزفتسيال مث مالا ةفلاخم ىريو ةاصعلا ةيصعم دهاشي
 أ سائلا للاذخاْوِب ولو ىلاعت هللا لق ك شيطو ةلجت رادتقالا ةياغ عم ماقتنالا ىلا ةعراسملا ىلع

 | تاومسلا توكلم ىأر امل مالسلاهيلع مهاربا نا ( ىكح ) ةباد نم اهلع كرئام مهملظإ

 | كلهأف هيلع اءدف رخا ىأر مث هللا كلحأف رلهأ مهللا لاقف هتيصعم ىف ايصاع ىأر ضرالاو

 أ فق نأ هيلا هللا ىحوأف هيلع امدف امبار ىأر مث هللا هكحلمأف هيلع امدف رخآ ىأر مث هللا
 لب مهذعنال انملحم انكحل و قاخلانم دحا قيس مل هانيأر صام لك انكحلها ولف ميهاربا اي
 ظ ملحلا لبق و تاف الا باج هحلا لبق ”ىئانوشالف اورصي نأ اماو اوبوتي نأ اماف مهله

 أ اقداص تنك ناو كل هللا رفغ ابذاك تنك نا لاقف لجر ىبعشلا متشو ٠ قالخالا حلم

 ْ قرفلاو ملحم تسلو روبص ىنا لوس وهو مالا ىف لثملا هب برضي فنحالا ناكو ىلهلارفع
 ظ ميلا ةفص ىف اهنمأي اك رويصلا ةفص ىف ةبوقعلا نمأيال. بنذملا نا روبصلاو ميلا نيب
 د مسالاب قلختلاو حيئافملا ىف م ميلحلا فالخم ةرخ الاىف بقاعي هناب رعشي روبصلا نا ىنعي

 | لب تائيلانم هيهنولماعي ايف مهل حاسي و سانلا تايانج نع حفصي نأب وه امنا مبلحلا

 الف ةان “الا اذ ملح اي ةيسيردالا نيعبرالاىف و نارفغلاو ملحال اقيقحم ناسحالاب مزاج

 رفاو لولا لوبقم ناك .ركحذ نم هللاهمحر ىدر و رهسلا لاق هقلخ نم 'ىث هلداعي

 | تشتلاوه ةانقلا نزو ىلع ةان' الاو هريغ الو عبس هيلع ردّهال ثيح شاحلا ىوق ةمرهلا

 أ ( قعاكلا لافو ) ةياخ" هيلع ىقحعال ىأ ربخ دنب ريخ 6 ةدابشلاو بيغلا مام ف راقولاو
 ٠ صالخا و اير زا اهادرد ديرادبم ناهنب هحناو قدصت زا ددتكم صهاظ هجن دياديم

 معا بيغلا ملاع نال بيغاا دش لعلو رشملا ةروس رخاوا ىف هيلع مالكلا قيس دقو

 تسبلاغ ( قشاكلالاقو ) ةمكحلاو ةردقلاىف غلابلا # مكسحلاو زيزعلا 8 متا هب ملعلاو
 كا تماركي .هدننك مكح دوس صلاخ وا ةقدشم كقبكاازأ دينشكا دئاوت ماقتنا

 روعابنب علب در اذلو ةروصلابال هب ةربعلاف قباس مكحلاو ٠ دنياك قدصت قدص ىورزا
 ملو باكلا كلذ اوفرص امل هرس سدق قاقالا ىلع وبا لاق فهكلا باحصا بلك ل بق و

 ناكنا و ةدارا اضيا ىلف ةدارا مكحل ناك نا ىتوفرصت مل لاقف ىلاعت هللا هقطن أ فرصني
 هباحصتسا ىلع اوقفنا همالك اوعمس املو انيس همالكب اودادزاف اضيا ىنقلخ دقف مكقلخ
 ىلع ءايلوالا هلم ةلمملاب هلمحم نأ ةليحلاف همدق راثث اب انيلع لدتسي اولاق مهنا الا مهعم
 اردق ربك ١ ةكالملا ىف نكي مل اذك و ةيلزالا ةيانعلا نم هكردا امل نوشعب معو مهتانعا

 رهظ املف دابعلا نع ايفخ ناك هتواقشب ىلزالا مكحلا نا الا سيلبا نم ارطخ لجا الو

 هفرعي مل نه و هفسع نم هنعل ىلزالا مكحلا هيف

 سا و تسيادخ قلط٠ ىاناون .٠ نك تيئدرد تسب ردف ديلك

 ديرفا سهز رام رد هك سكناه . ديدب توالح نبا درك رويلزز

 نه تسد انين ترو روزر و مب يدفع يكتب انلع ناد



 ه1 ١” #2> نورعملاو نماثلا ءزجلا

 'ىش عطق هلال ضرق ضرقال ليقو مهرثا عطقناو اوكله اذا موقلا ضرقناو هب مط |
 ليقو هيلع ءازحلا سمتليام لكل مسا ليقف هيف اوفلتخا مث قاقتشالا لصا اذه لاملا نه |

 زا لبقو نيبنعملا ىلع ةقيقح انه ضرقلا ظفل ليق مث هيلا عجريل أبش ادحا ىطعي نأ
 ضارقا ةرقيلا ةروسففاشكلا ىفام ىلع هيلاو هلدب لب هلثم سبل عجارلا نال ىناثلا ىلع

 ةيعين ةيحيرصت ةراعتسا ضرقب نوكيف هجولا هلعل هبا وننبلطي ىذلا لمعلا ميدقتل لثم هللا
 لبس لاق سفنلا بيطو صالخالاب انورتم ىا ةدصا ةرصت « انسح اضرق © هلوقو |

 ءارتكن اك هللادبعت نالاق اك مكلامعاىف هلل مكب وله ةدهاشملا نسحلا ضرقلا هنع هللاىضر

 ناك ةقفنلا نم اضرقم ىنعم ناك ناو ةيردصملا ىلع هبصن ناك اضارقا ىنممي ناك نا اضرقو |

 ضارقالابقافنالا نع ريبعتلا ىف نيلوعفم ىلا ىدعتب ضارفالا نال اوضرقتل اناث الوعفم |
 هءاضروهللا لوبق نسح ىلا ةزاشا ضرقلاب :ةقفالا نع زيبعتلاو اقلظم قنغلا للاب اقلعتم هلعجو |

 # مكل هفعاضي 8 قاقحتسالا ماقل هقافنا ةكارش (قفنلا قاقحتسإب اةراشبو غايضلا مدعلاو

 هءرجا مكل لمجم ىا كارتشالل انه ةلعافملا سيلف ريثكتلا ىا فيعضتلا ىنعمي ةفعاضملام |
 تاينلا بسح ىلع هثيشم ىضتقمب رثك او ةئاهعيسو نيعيسو ةرشع دحاولاب بتكيو افعاضم |

 هللاو 99 بوناذلا ضعب نم مكنم طرفامقافنالا ةكربب ©« مكل رفغيو ظ لاحلاو تاقوالاو

 فارتعالاوهو ركشلاى لع دبعلا ىزاجيوا ةعاطلا نم ريسبلا ةلباقم ريثكلا ىطعي  روكش

 ءاثثلا ريثك هنا ىنمي روكش هللاوا اركش ركشلا ءازج ىمسف عوضالا ليبس ىلع ةمعنلاب

 ىقملا اذَهَو.هناسحا رك ذي .نسحلا ىلع ءانثلا نكشلاف هتعاطو ةنسحلا هلاعفا كاذب 'ءدنع لع
 لثس ركتعلا هلءنء.ركءاشلاو ركاشلا ةغلاش روكشلاو هللاةمحر ىزيشقلا مامالا رات |

 دبنحلاو نيسذملا نم هسفن دعي بونذلا نم ىهاطلا لاقف عب علا ثا نم مهضعب

 هسفن دعي ايندلا نه ليلقلاب ىضارلاو نيرصقملانم هسفن دعي ضنا رفلا ءادأ دعب لفاونلا ىف |
 هسفن دعي لمعلا بغارلاو نيلفالا نم هسفن دعي ءهد هللاركذب عطاقلاو نيبغارلا نم 0
 هركتق دج نأ روكشىلاعت هنا'فرع نم بدا نمو نيركاشلا ركشا اذهف نيسلفملانه |

 لئفتسنالنأ وهو لدلاب ركش ماسقا' لع اركشلاو رصف آلو هدم لع بظاوءو رتغن الو
 ركشو ا ىتن قشر اولك داود ربخإ (كلللف لقتال نإ لهو َبلقلالا :ركشو"ةتغاط ”بعق'َكَحكَراَوَح' |

 هتبحمو هاضر ريغ هقفنتالنأ وهولاملاب ركشوهتحدمو هئانث ريغىفهلمعتستالنأ وهوناسللاب

 تنسوا دورخودل ابل قوكتلاكأ ١+٠ كيوت راق زا راج راك لم يه
 متك ىركش ىوه رجب هلوكج © مل روزا ىوم نه تياطع
 روكشلا مسا ةيصاخو هتعاطىف لب هبصاعم ىف اهلمعتستال نأ هللا عن ك0 كوح و نحل

 نديلاىف بعتو سفنلاىف قيض هب نم هبتك واثيحم هريغو ندبلاف ةففاعلا دوجوو ةعسوتلا
 هب حسم ناو ىلاعت هللانذاب ”ىرب هنم برشو هب حسمتو مسا لقنو ءايعالا دشا ءايعا

 « ملح » ةرم نيعبراو ىدحا بتكيو كلذ ةكرب دجو هينيع ىلع رصبلا فيض |

 ( سبل )

 هنا لهاجلا نظي ىتح ملحبف اهوحنو كاسءالاو لخبلاب مكبونذ ةرثك عم ةيوقعلاب لجاميال |
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 اتتتتت؟آتا“ؤؤ[لاتت؟ٍ؟إتفّؤفف9لٌٍ 96 يبيبف79997اا بج

 عا ذآ ةنحانأ قرت 6 اذه كلذ :نم هاي ذومنا هه ,نمتبلا  ةبلق.ةقع باوتح نط هقورضأ
 هك الهبحاو نبالا ضغب ال هنم اهذخأي نأ نبالا دضق ولف هنبا بخ ىلع ابلاغ ابح هايئد
 لوعفموا مكس ”ال اريخ نكي ىا صاوالل اياوج ردقملا ناكل ربخ #« كفالا ريخ ©

 دك ات وهو اهل عشنأ وهام اودصقاو مكسفن *ال اريخ اولعفاو اوتنا ىا فوذحم لعفل
 لاومالا نم مهسفن ”ال اريخ ةروكا ذملا ومالا نّؤكلا ناتو: ضاورالا ةذهلاثتنا ىلع تحلل

 6 هسفن حش قوب نمو © ايندلا فراخزو تاوهشلا بح نه هيلعزوفك اع مهامو دالو الاو

 قبسدقو سفنلا ةنيط ىف ةنوحعملا ةليْذَرلا ىه ىذلا هسف لح نم همصعبو هللا هش نمو ىا
 ا اد ىك مي دوخي نيف"لخزا تشاد ءاكت دك ل هو: ةيسراغلابو زيعللا ةرؤتل نتاج

 ةيطرشلا نمي رخ آلا موزحجم لوهجت وهو ٠ دياك ىملذب ىو هار ردو داكن كاسما
 مثتاقلا نم ريمض لوالاو ب صنلا ىلع قاب هل نان لوعفم حشو نيلوعفملاىلا ةيدعتملا ةياقولا نم

 | ءرملب تك ) ثيدحلا ىفو ماسم لك نوزئافلا «# نوحلفملا مه كئلواف »8 لعافلا ماقم

 | لاقف اموقىنارعا ىلأ ىبمصالا ثيدح ىفو ( أيش هنم كرتاال قح ذخا لوش نأ حشلا ن٠

 لضفا لفاغتلاو لضفتلا لاق قحلا نم ربخ امو اولاق هنم ريخ وه اقوا قحلاىف اذه مهل

 فوطي ناك هنا مالسلا هيلع ىلا نع ( ىور ) ةنسحلا دصاقملاف اذك هلك قحلا ذخا نم
 ١ لاق ىلا رفغالا حبلا ")نسا ةيازع وش |ةوزعورةسكلا نايل ناسك ورحم ادب تال
 نوضرالامامظعا كينذ كيو لاق كلهفصانا نم مظعاوهلاق ىل هفص كينذامو مالسلاهيلع

 كينذف لاق هللالوسرإ ىنذ لب لاقلابجلا مامظعا كينذ كحيولاق هللالوسراي ىنذلب لاق
 كينذفلاق مظعا ىنذ لب لاقشرعلا ما مظعا كينذف لاق ىذ لب لاق تاومسلا ما مظعا

 وذ ىلا هللالوسراي لاق كلذ ىل فص كحنو لاق ىلعاو مظعا هللا لب لاق هللا ما مظعا

 هيلع لاقف زآلا"نم ةلمدمتب ئلفتني ام كفا ىل اشيل ىم ايل :لئاثتلاب ناو: كاملا: نمل ةافر
 ةماركلاو -ةنادهلاب' ىثعب:ئذلا وف«كرانت «ىقرحالبءببنمزا وشوؤد. ىتتا .٠ نعي مالكا

 امم ىتستو راهنالا كعومد نم ىرحت ىتح ماع ىنلأ تيكب من ماقملاو نكرلا نيب تقول
 رافكلا ناو ردك لخبلا نا:تسلع'امإاازانلا ىف هللا ككل 2 تتاوزتهإ م ناكتشالا

 هسفن حش قو» نمو هسفن نع لخي اماف ل نهو لوس هللانا تملع امأ كحبو رانلاف
 نوحلفملا كئلوأف

 نك ف قتامتوو نورزا# عدت -ول اجت لو دراوتلك ني امور
 نام قدرا ءادنعاوج اركشما اباملالا ةناوكيو ركروا ةدهاوزت

 سانلاو ةقيقْلاب كسفن ىلع قافناالاموا املع ريغلا ىلع قافنالا نا ىلا ةراشا ةي الا ىفو

 زاف هللايف ىزاحملا دو+ولا قافنال قفو نم ناو ةيدحالاىف ةيريغلا ءافتنال ةدحاو سفنك

 ىلا فراصملا ىلا مكلاوما فرصب « هللا اوضرمت نا  ىلاعت هللا نه ىتيقحلا دوجولاب
 يك دو'*.,لئامرفا حنا" راو دنك كوع نتي اري ادعتييسواوضرزف ارك ةيسرافلا داق

 | اد ضارقملا هنمو عطقلا ضرقلا بابللاف لاق فاشكلا ىف اك ءاعدتسالاف فطلت ضرقلا
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 تمرو, وح اوماق ناب مهلع دتشا امل هنا قح هللاوقتا ىلاعت هلوقل ةخس ان ةبا آلا هذهو كرتوا

 ةيا اهنا امهنع هللاوضر سابع نبا نعو هللادابعل اريسيت تلزنف مههابج تحرقتو مهمادقا

 قح هللاوقتاف كلانهو انه لو نأب نين الا نيب عمجج هنع هللاىضر هلعل اهف خسانال ةمكح

 اهعسو الا اسفن هللا فلكيال هناف مكتقاط رده هب فاصتالا ىف اودهجاو متعطتساام هتان

 قوف نوكي نأ ىضتغال كلذو ىوقتلا مسا هيلع قلطيو لاب نأ نسحمام ىوقتلا قحو
 الا هنع ضرب ل نه اماف باوثلاب هللا نع ىضر نمل اذه هللاهمح ر ءاطع نبا لاقو ةعاطتسالا

 لاح ىفنيبرقملاو راربالا نيب قرفلاىلا هنع هللا وضر راغأ هتان قح هللا اوقتاف هباطخ ناف هب

 باق قح هللا اوقتاف ىلاعت هلوقو راربالا ىلا رظان معطتساام هللا اوقناف ىلاعت هلوقف ىوقتلا

 لاقو ىوقتلا قح وهو ةيلكلاب ىزاملا دوجولا نع ج ورخلا مهلاح ناَف نيبرقملا ىلا رظان

 مكءاقم بسحم معطتسا ام تايليلا عضاوم ىف تافالاو تافل:لا هذهىف هللا اوقتاف ىناشاقلا

 نفع ةهزز" نوكي 3 ند قتلا دم صدق يلا ل6 مكتيبرمو مكلاح ردق ىلع مكعسوو

 ا ل لا < كيرد كمدروا رارسالا تفتك "ردو هلك

 .دنب قح هك ارز ديشكرب خسن مقر ارح ٍبِجاَو دمايب سعا بجو نوح قح تجاوت

 اروا رك او دش دئاون لخاد وفع ٌءرئاد ردوا لمفات دنك سما بجاوب دكت للاطم كار

 دراد كنركي انآ ةلاس رازه تيصعمو تعاط دريكب قح بجاوب

 0 ا نأ ل ا
 مايق هلالج لج وا قحي هكدراد نأ تقاط هكت سك نآ «ريعتو و: ابنا همه رك

 سعاىاش هك اريزا تسب ىاّتتموأ قح اما تسهم يشأ دهد زابوا قح باوجاي دياع

 ىاق قح ىاع اما تسا فيلكت ىارس هك تساين درد فيلكتو تسا فيلكم اق
 قع تحأو' نادرا أ حز تلح عاش قد ف تا ما ناد

 كودك رك 5 نه قد كرو اما دردكارد واب أ تبونو دردك رد ايد دزخر

 تلاحرو ”توش*لسَرو انا دنركذ ىن ع أرد هك تسرد ناووس از, ىش نه روما

 نانمؤمو نادهحو نادح وم ديركن ىم دوخ تدابعوتعاطب ناكتشرف ديرك ىء شوخ

 تيبونر تح تاقدارس نوج ادرف ديركت ىت شيوخ صالخاو ناعاو ديحوَس ناصلخو

 ةكن اطال اعل رسال دل نى 2 ملع ثيدح شيوخ لاح لاك اب ايبنا دنشك زاب

 نادح ومونافراع كيدابع قحكان ديعام هك دتزرد شنآ دوخ تدابع ىاهعموص توكلم

 # اوقفناو وه ءيماوا « اوعيطار هظعاوم هو اوعمساو كتف رع» ىقحكانف عام دنيوك

 امهنع هللاوضر سابع نا نع ههجول اصلاخ اهف قافنالاب مما ىتلا ءوجولاف مكقزر ام
 0 ا ا لم هعاطألا3 جردنم وهو مومعلا ىهاظلاو ةاكزلا قافنا دارملا نا

 مدق كلذ نمو سفنلا بوبحتو حورلا قيقش لاملا ناو ذئني- دشا ناك هللا جاايتحالا نا

 لالا كح نوكي دق هنا هللاهمحر ىللازغلا مامالا لاق تح عضاوملايف دالوالا ىلع لاومالا

 هللانا لاملا بحت ملع نيحف هللابح ىلع ايلا لاملا ب> ناكاذا هناف ةبقاعلا ءوس بابسا نم

 ( هفرش )
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 ةفرعم عاعشو مكناميا رون مهملظ اورتست ناب اورفغتو ربيعتلاو خبب وتلا دعب اودفصتو يل

 مك اباو هللا المج مكيلع هتحر ةضافاب مكب محر هفطلب رتسي مكل رئاس روفغ هللاناف مكبولق
 ءالب « ةتف مدالواو مكلاوما انا هتمحر عاون أب اندمغتو هترفغمو هاو لها نم

 تسا شيام زا ( ىنشاكلا لاقو ) نوبستحمتال ثيح نم ةبوقعلاو منالاىف مكتوءقوب ةئحمو
 دلو و لامرد لد مادكو دنكيم راثبا ناشيارب ار ق> ناشيازا مادك هكددرك سهاظ ان

 ةنتف دالوالاو لاومالا عيمح نال رصحلل امناب ”ىجو ٠ دري ير ل تعا ميلك

 نم د ورا رخاتو علاق لاغّتسشاو ةنتف ىلع لمتشم نال نارا لام ىلا عج ريال هبال

 نم موكل لاومالاّن م تولقلاب قضل أ دآلوالا نال لع الا ىلا[ دال نم 'قرتلا'ىلاب
 لاعفالا ديحوت لعج اذلو هتاقحلمو دوجولا عبا ونت نم اهناف لاومالا فالخم ءاب الا ءادوجا

 # مظع رجا ءدنع هللاو 8 سفنلانعمانفلا ةإباقعىفتاذلا ديحوتو دالوالا نع ءانفلا ةلباقمىف

 اندلاىف مهدهز مهحلاصم ىف ريبدتلاو دالوالاو لاومالا ةيى ىلع هتعاطو هللا ةح رثا نم

 نلوشسال هنع هللاىضر دوعسم نا نعو اهميعت 0 ةارخ الا ميعرو اهميع رك ناي ا

 لمتش.٠ هو الا دلو و لام ىلا عجرب مكنم دحا سبل هناف ةنتفلا نم ىنمصعا مهللا ؟دحا
 نبا دمم نع ىكحام هريظن نئفلا تالضع ن٠ كب ذوعا ىلا مهللا لقيل نكلو ةنتف ىلع

 كلذىف ىلاعت هللاىلع تمنسقاو ىنمصعا مهللا فاوطلاىف ةلبل تلق لاق هنا هللاهححر ردكتملا

 ىح ىصعل عاقب هنال لاق مل تلق كلذ لعشاال هنا ىللوُش الئاق ناك مانا ىف ثنا فا ملك

 هللال وسر ناك حب اصملا ةاك_-ثم ىفو اع وكلا مكحلاو ةثوصملا رارشالا 0 اذهو رمغإ

 | نايشمي نارمحا ناصق امهلع امهنع هللاوضرنهحلاو نسحلا ءاجذا بطي مل-و هيلع 0

 مكلاوما اا هللا قدص لاق مْ هدب نيب امهعضوو امهلمحف ربثملا نم مالسلا هيلع لزتف نارثعيو

 | امهعفرو ىّت دح تدطق ىد ربصا : نارثعيو نايشع نييدصلا ن دو ىلا ترظن هنو ؟دالواو

 لاهجلا ةنتف اماف ءالضفلا ةنتف ه اهوحو ,ذهو ةيطع نبالاق هتطخىف مالسلا هيلع ذخا مل

 ْ هدالواو هلها ةما.قلا مون لحرلاب قلعسام افا ْنا لاش كلهم لعف لك ىلا ةيدؤف ةقسفلا

 انمءطب ناكو لهلام كم ذا هناق هأم انمع 2-50 انمراب نولوشو ىلا هللا ىدب نع هوقفوف

 ا ه.اع لاق اذلو مك 3 هل قع اللف 4 هلامع لك هئم مهل صتقف معن ال نحو مآرخلا

 ا سوسلاعلا فاسأا ضع نعو هناا هلايع لكل هل لامف ةمايقلا موب لجرب 0 مالسلا

 لهالاو ل١ فلسلا نم ريثك كرت م نمو اهريغوبوثلاو ماعطلايف عّمب دود وهو تاءاطلا

 نإك اذا“ هنحاش لع“ ومو هفردلا نع لمشي قت رك نإ ةللكشا نابت اوه علو اان
 ىنضنِبَأ نمو ءدلو و هلام لاقأف ىنوعد باجأو ىبحأ نم مهللا هئاعد ىف لو مالسلا هيلع

 قحفف مالسلا هيلع هلوق اماو سفتلا مهملع رااغلل اذهو هدلو و هلام رثك اف ىتوعد بحجب ملو
 « معطتساامهللاوةتاف 9 هريغل وهفهتطعأ اهف كرابو هدلوو هلام رثك أ مهللا هنعاللاوضر سنا

 اوهناف 7 محصتناو كلذ ماع نا عا موضعل لاق ةكتاطاو ن مدهح ءاوش ىف اولذبا ىا

 لعف نم اك د سم | يم ا 3 اهروءا ريب ن 3 .5 ا ريانة اس 1 نوكيام ا

 9 2 للا مالا كرو ىلا
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 ةنومني؛ ىهف فانصوالا: هذه. عا أرملا تناك_اذاق:هل امو اًبض:ىف:هتحصن, اهنغ بان: قاو |

 ةسودنم ةموئشم ىهف.الاو ةكرابم
 كورا وو رطت مك /ارادخو اجر تاس وذوي 1ؤجبع ويذابا هتاهن ارك

 نكلنبدلا رومابواايندلا روماب ةقلعتم نوكت نأبوقعلل ةلباقلا مونذ نع «ب اوفعت ناو
 تضرعأ اذا نالف نع تحفص لاق ريبعتلاو بيزتتلا كرتي  اوحفصتو  ةبوتلل ةئراقم
 #* محر روفغ هللا ناف 8 اهرذع ديهميو اهئافخاب « اورفغتو 8 هبلع بيؤثتلاو هينذ نع

 نلام ىب .كرشت نأ ىلع كادهاج ناو هلوقك اذهو مكيلع لضفتيو ملمعام لثمي مكلماعي

 هللاىضر ىعجشالا كلام نب فوعىف تلز' افورعم ايندلا ىف امهحاصوامهعطت الف لع هب كل

 ٠ مشوق ريف انعدتنم ىلا اولاقو هوققرو هوكب وزعلا ادارأ اذا ناكو دلو ولها اذ ناك هنع

 دما لاقف ارفس روهش» ىعاش وهو ةئيطحلا داوأؤ

 يف  راصق نهناف روهشلا ىرذو يب ىربصتو ىتببغل نينسلا ىدع ي

 يب راغص نينا كنان محراو ىف انقوشو كيلا انياص رك ذاو » هتساجأف

 مهل اوديزف مهدالواومهجاوزا مهطيتف ةكم نم ةرجهلا اودارأ نينمؤملانم اسان نا لبقو

 مهلع اويضفف مكلاوماو مكتريشعو م دلب نوعدنو نوبهذت نبا مهل اولق لبق دوعقلا

 ىلع اوثحف ريخلا مهوءنم اورجاه املف ريخم مكيصن مل ةرجهلا راد ىف هللا انممح نيل اولاقو

 نع اوحفصتو ةارادملاب اوفعت ناو ىناشاقلا لاق ةلصلاو ىبلا مهلا اودريو مع اوفعي نأ

 م باحتحالاىف بنذلا اعا جرح الو بنذ الف ةمح رلاب مهتايانح اورفغتو محلا مهم ايرون

 بودنم هناف قلخلا نسحب مم رشاعمو ةليضفلاوةلادعلا ةاءارمىفال قلعتلا ةدشو ةحلا طارفاو

 حفصلاو وفعأ١ ىلعد لا ىفو هقالخاب قاذتلاب مكيلعف محر روفغ هللاناذ هللا تافصإ فاصتالب

 مهيحاصمومهترشاعم نعضاىعالاو ةيلكلاب مهكرت رذحلاب ىمالا نم دارملا سيل نأ ىلا ةراشا

 ءايلوالاو ءايبنالا دجو ام جاوزالا الول هتاف ملاعلا ماظن امو ةنحلا عن مظعا نم ءاسنلاو فيك

 لاق ثيح ةمعنلا ريك ذن هدابع ىلع هللانمو مهلجال تاقولخلا قلخ دقو ءاحلصلاو ءاملعلاو

 ايندلا اوقنا لوَشب ناك هنإ مالسلا هيلع هنع ىور اك اذهو اجاوزا مكسفن ام مكل قلخ

 نا امكف ةيلكلاب كرتالال اهترشاعم ىف رضي امع ريذحتلل وه امنا ءانالا مالا ناف ءاسنلاو

 هللاةبح نع ةلغا_كلا اهتسحمو ام قلعتلا نم رذحم اعاو ايح هرملا مادام ةيلكلاب كرتنال ايندلا

 تام اذا مالسلا هيلع لاقو ءاسنلا مالسلا هيلع هيلا هللاس حام ىم'الو ءانلا اذكف ىلاعت
 كهل وعدب اص دلو وا هب عفتني ملعوا ةيراج ةقدص ثالث نم الا هلمع هنع عطقنا ناسنالا

 امدلا نم هدعي ملو اصلا دلولا دوجو ىلع مالسلا هيلع ثح دقف مجنلا ةروسف هناي قبس

 سوفا لأ ىلا تراطشا ةن-الاىفوأ ىتاثلا  رمملا لصح# هيو ايئدلاىف ىقاللا ريخلا نم هدع لب

 ناملالل ودع ةيناوبشلا اهقالخاو سوفنلا كللت تافص ىهو اهدالواو ةماوالاوا ةرامالا

 اهتافرصتو ةيلكلاب اهتطلاخمو اهتمباتم نع رذحلانم دب الف باقلا ةئيدم ىلا ةرجهلانع هءنمب
 ةيطم مهنوكل تاقؤالا ضعب ىف مهنم ةءقاولا ةلطابلا ممتاوفهنع اوذمت نأولاوحالا عيج ىف

 (مكل)
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 مهرد هنم طقس هتلافسو لجّزلا اذه ةسخ ىلا تيارأ كلمال نيريش تلاقف هبلا نارظن
 هيلع لبسي ملو هذخأو مهردلا كلذ ىنلع ىنحتاو رد فالا ةينام هلهاك نع ىتاأف دحاو
 تسل ةمهلا ”ىنداي لاقف دايصلا ةداعاب معا مث نيريشاي' تقدص دقل لاقو .كلملابضغف هكرتي نأ .

 عفرامل ىلا لاقو ضرالا دايصلا لبقف دحاو مهرد ىلع كلاهتلاو صرحلا اذهام ناسناب

 ىلعو كلملا مسا هيهجو دحا ىلع نال ضرالا نع هتعفر امباو ىدتع هرطخل مهردلا كلذ

 افافختسا كلذ نوكيف همدق هيلع عضيف مع ريغب دحا ىتأي نأ تيشخف هتروص رخآالا

 ةيصو ٍبتكو ىرخا مهرد فالا ةعبرأب هل ىمأف همالك نم ورسخ بجعتف هتروصو كلما
 ىب نم الجر نا ( ىكحو ) اعطق نبأرب اولمعت الو الصا ءاسنلا اوعيطتال نأب سانال
 ناهلس لاقف مثاهلا ناسلىنملعت نأ ديزا هللا ىب اي لاقو مالسلا هيلع ناملس ىنأ ليث رسا
 كتعاسنم تومت امحا تربخا اذا نكيلوكملعا انأ مئاجلا نال لعت نا تي تكراذا

 | راهلاىف امهلع لمعي رامحو رون" لجرلل ناكو كتملع دق نايلس لاقف ادحا ربخاال لاقف
 كءاشع ةللا ىنطعا روثال راما لاقف امهندب نيب فلعلا طخ اذلع امهلع لخدا ىسا اذاف
 ةلباقلا ةلالاف ىلاشع كطعأ ىلا ّع 5 لمعي الق ضيرم لاا اك تسحم قح

 ةليلا تءاج املف ”ىشال لاق كحضتملهنأىما تلقف لجرلاكحضف هفلع نم هسأر روثلا عفرف
 تيدمأ ىنافكدنعىذلا فلسلاىنضقا روثلا لاقو هفلعر ولو هفاعرامحال لج رلا ىطعأ ةلباقلا

 نا لاق كاذامو رولا لاقل احلا ناك فيكى ردنال كلنا راماهللاةفبعتلاو عودا نمابولغم
 اضياىنفاسأو ةليللا ربصاف فحعي نأ لبق هحمذاضيرص ىروت' رازجلل لاقو بهذ ةحرابلا حاص

 تيشعت واو توملانء وحنتف كحنذي الو اف كدجو احابص رازجلا كءاج اذا تح كءاشع
 عفرف نيتليللا :ىتتافسأ ام كل درأ ىلا كحمذيف انيمس كبسحم نأ كيلع ىثخيف كنطب “لت

 لاقف ىنقلط الاو ىنربخا كحضت مل ةأرملا تلاقف لجرلا كحضف لك أ, ملو هفلع نع هسأر
 ناطرقااو:ةاودلاب ىنيت'الاقف ىلابأ التلاقف ىتعاس.نئتوما, تكف اع كتراخااذال جلا
 نيم اك ةلررلا تح طا دك وف اميف هتلوانؤ توما مث ربخا مث قيصر تاكا َّىَخ

 ديري انبحاص كيدلا لاق ىنتملظ تلكلا لاق هراقمم اهذخاو كيدلا قبسف بلكلا ىلا زمخلا

 تضل مايا ةثالث ىلا ايم ىف قسن نحم نكلو منأملا ةعلو نم اناعيش تنا نوكتف توملا

 ةدحاو ردقتال ةوسن مست ىل ناف هطخساو هللاءدعبا هنأأما ىضرب تعب ناو بابلا انل

 كذب دعيو ةييوشوا تروع وج اتي دل ةلاكمل اننأ ككاو < قاب وع لال هؤايازلل
 كلذ نم:.تباني ينحل سرفضيب الزنا لاوراصعب لج. ذخلأف ااهجبؤ وبا رم نقلل ًانلعأل

 ىساوخ نزهي دوخ رسر الب ه  ىتسا راو تسلهج هكار ىبز

 | مالسلا هيلع لاق 5 ودعب سلام اهم نا لا مكجاوزا نم نا هلوقىف ةيضيعبتلا نم تدافاو

 ىوَه دعب نمؤملا دافتسا ام مالسلا هيلع لاقو ةملاصلا 2 انزملا :لنيق ام ريخو عاتم اهلك ايندلا

 هنرببأ اماع مسقا ناو هترس املا رظن ناو هتعاطا اهرما نا ةحلاص ة>وز نم هل اريخ هللا

 ( رشاع - «  نايبلا حور )
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 لكو هضئا رفو هقوقح قاقحتساىف هئسفن ىلع هللالكو نوكي نأ اضيا همزأ هليكو هللا لعج

 تاقوالا ناف ةفرط رصقبالو ةظل رتشال ىأ اراهنو اليل كلذىف هسفن مصاخيف همزليام

 با فرص ىمارك تاقوا هكره ٠ لجا ماكنهداب نوجدوب شتسدرد كاخ رورملا ةعيرس
 مي جوز عمج #« مجاوزا نم نا 9 اصلاخ اناا 4 اونما نيذلا اهمأي هج رثككلو

 #« ملاودع تنبلاو نبالا ميدلو عمج # ؟دالواو ف بابالاىفام ”ىحبسو ةلبلحلاو ليلحلا
 اهئاو هتاذباودع نوكيالودعلا ناف ةرهاظ ةوادع مهل نوكي ملناو هللا ةءاطنع مكنولغشي
 ةلوادلانم حبقا لعفالو اودع ناكودعلا لعف دلولاو جوزلا لعف اذاف هلعغ اودع نوكي

 نيدلاىف نوكيام ركملا دشاو ايندلاوا نيدلا راوماىف مكتومص اًحوا ةعاطلا نيبو دبعلا نيب
 كرجاو هتلتقف هتبقل ىذلا كودع نيلربخلا ىفءاجو ايندلاف نوكيام ررض نه دشاهررض ناف

 كشارفىلع كعجاضت كنأىماو كيبنج نيب ىلا كسفن كودع ىدعا نكلو هلتق ىلع هللا
 قصلأ تاوهثلا لحم اهنوكل اهنالو دالوالا رداضم اهنال جاوزالا مدق كنلص نه كدلوو
 بح سانلل نيز هلوقىف ىلاعت هللا اهمدق اذلو ةيدوبعلا نع مهل الاغشا دشأو سانلا ٍبولَ
 لجرلانا امكف ركذلا هيف لخدي مكجازا نم نا هلوق نا بابللا فو ءاسنلا نم تاوبشلا

 نوكيف ىنعملا اذهب اهل اودع اهجوز نوكي ةأرملا كلذك هلاودع هدلوو هتجوز َنَوِكَب

 باطخلا رابتعابال مكسحلا رابتعاب لوخدلا نوكي نأ لمتحمو بيلغتلا ىلع اماع انه باطخلا
 مهضعب لاق عما ىلعقلطي هناف ودعال ريمضلاو فيخم نع زارتحا رذحلا «# مهورذخاف د
 اوراؤت الو مهب باحتحالاو قاعتلا ةددش و مهبحم ند مكسشأ اوظفحا ىا مهورذحا
 مءابخساقاينغا و ؟رابخ وأ سما ناك اذا ) ثيدحلاىفو ىلاعت هللا قوقح ىلع مهقوقح

 مكل ريخ ضرالا رهظفهبحاص نود ىأر دحا درفتسال رواشتاذىا ني ىروش ؟كمماو

 ضرالانظيف مكتاسن ىلا ىسعاو ؟ءالخم كقاينغاو مرارش مو اسما ناك اذاو اهنطب نم
 ماللاهيلع ىنلا راشتسا دقو ( نهوفلاخو نهورواش )ثيدحلاىفو اهرهظ نه مكلريخ
 ةلضافلا ةأرملا ةراشتسا زاوجل اللد راصف ةيبيدخلا حاص ةصق ىف ام اهنع هللاىضر ةملس مآ
 تباصأف ىأرب تراشا ةأرما ماعنال نيمرحلا ماما لاق ىتح اهلقع روفوو ةملس ما لضفلو
 (ى>) مالسلا امهيلع ىموم ماىف بيعش ةنبا مهضعب كردتسا دقو لاق اذك ةملس ماالا
 دايس ءاجذا هدنع نيريشو ةرظنملاىف اسلاج امون ناكف كمسلا لك ١ بحن ناك ورسخ نا
 سئب نيريش تلاقف مهرذ فالآ ةعبرأب هلرمأف هتبجأف هيدب نيب اهعضوف ةريك ةكمس هعمو
 ىناطعأ لاقو هرقت>ا ردقلا اذه كركسدع نم ادحا اذه دعب ترطعأ اذا كنال تلمفام
 تلاقف مهمتايطعىف اوعجرب نأ كولملا ىلع حبش نكل تقدص دقل ورسخ لاقف دايصلا ةيطع
 ىثنااندرأ امنا لقف ركذ لاق ناذ ىتناوا رك ذ ةكمسلا .ذه هل لوّتو دابصلا وعدن نيريش
 ركذ ةكمسلا هذه كلملا هل لاقف داعف داصلا ىدوةفاركذ اندرأ امنا لقف ىتتا لاق ناو
 مهرد فالآ ةعبرأب هلرماو هءالك نه ورسخ كحضف ىت> ةكمسلا هذه لاقف ىثنا وأ

 عقوف جورخلاب مهو هلهاكىلع اهامحو هعم بارجىف اهعضوو مرد فالا ةيناث ضبقف ىرخا

 ( بارجلا نم )
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 غالبلا انلوسر ىلع اماف 8 لوسرلا ةعاطانع مضرعا ىا # متيلون' ناف  هلوقىف ىلوتلا
 كلذ لعفدقو نيبملا غيليتلاالا هيلع امذا هيلع سأبالف ىافوذحلا باوجلل ليلعت © نيبملا

 مالسلاهيلع هفيرشتل هرامضا ماقمىف ةملتعلا نون ىلا افاضم لوسرلا راهظاو هيلع ديزمال اع
 ىلوتلا عينشت ةدايزلو غالبلا ضحم مالسااهيلع هتفيظو نوكوه ىذلا ملكا دادمب :نامشالاو
 لوسرلا اوعيطاو هنافصو هناذ ةيرهظع باسالا ةّييب هللا اوعيطأ ةيمجتلا تاليوأتلاىفو هنع
 بابسالاةثيمت نع متذسعانافةنطابلاهتقن رطب ادا وةسهاظلا هتعب رش ماكح |ةي رهظملةيلب اقل ا ليصحش
 اهتاوبش رحبىف كالهتسالاو ايندلاىلع لابقالاب نييذكلا نيرمالا نيذه ةيفصتو دادعتسالاو

 « وهالا © دوجولا ف # هلال هللا له نيهملا باذعلا مكلعو نيبملا غالبلا انلوسر ىلع اماف

 كيرشثالةلالضلاو ةيادهلا ىلع رداقلاوه و ربغال ةيدوبعملل قحتسملاوه ىا ربخو ادتم نم ةلمح

 ةصاخ ىللاعت هيلع ىا ه5 هللاىلعو »8 كلذ نم ”ىش لوسرلا دس سلو لالضالاو داشرالاىفهل

 ربصلاو ناميالا ىلع مهمولق تدل ف » نونهٌؤملالكو تلف ١ اك ارتشاالو الالقتساال هريغ نود

 ةيهولالا ناف هيرمالاو لكوتلا ةياعن راعشالل رامضالا عضومىف ةلالجلا راهظاو بئاصملا ىلع

 هللا لوسرل ثمب ةي آلا ىفو ةرملاب هاوسامع قاعتلا عطقو ةيلكلاب ىلاعت هيلا لتبتلل ةيضتقم

 ا ىلعو ىيبذكملا ىلع مهرصنب ىت> هف دايدزالاو لكوتلا ىلع تالا ىلعمهل ثحو نينمؤمللو

 راهظاوهو ةيلاعلا تاماقملا نه لكوتلا نا ملعاو ٠ نيدلا ماكحا لوبقو ةعاطلا نع ىلوت نم

 سانلا ىديأىفامم سأيلاو ههادنعاع ةقثلاوه لكوتا قثادحلافو ريغلا ىلع دامعالاو زحعلا
 لعلو نيساءاون وكي نأ مزايفسانلارثك !ىفدوج وهريغ هناعم لكوتلابوجوديفي مالا ىهاظو

 ةيورخالاو ةيويندلا هتادارص نمداىمنمام هنا ديعلا دقتعي نأوهو ىلةعلا لكوتلاوه هيرومأملا
 ريغلا لا تفتلت سفنلا تناك ناو "هب وجرو هلوصح ىف ه قثف هللا نم لصحب وهوالا

 نوكيال ىذلا ىبيبطلا لكوتلا اماو بابسالا ببسم هللاو هتيبس داقتعاىلا ارظن هنم عقوتنو

 رايعالا نع رظنلا عطق عم هدصاقم عيمحىف هيلعالا هداهعاالو هدحو هللابالا اعبط هبحاص َةَقث

 هللاهحر ىفاحلا رشي نع ىكح ام ءايلوالا نه لمكلاىف الا دجوب املق ريسعوهف اسأر اهلك

 لمحتالنأ طورش ةثالثب نكلو من لاقف مهمم جحينأ هنم اودطو مأشلانم ةعامج هئاج ها
 هيلع ردقنف ىاثلا و: لوالااما :اولاقف ايش دحا نم لقالو ألغادحا لأدنالو اينعاانم |

 لكوتلا ىعدانم ليقو جاحلا داز ىلع نيلكوت» نوجحم نيذلا مث لاقف ردقنالف ثلاثلا اما

 ناكو الكوتم ايفاح ةرم ةريشع عبرا تح لاق هنا مهضعب نعو اداز لمح دقف عبش مث

 دينا انأ ان هللادمحر صاوخلا مهاربا نعو ىلكوت صقني الث هجرخا الف كوشلا لخدب
 ملعت اما كلكوت حصي ىتح اندنع لاف اندنع لكوتلا مهاربااي ىنارعا ىل لاقذا ةيدابلا ىف

 لكوتف نادلبلا لوخد .نع كءاجر عطقا كيومو كلمحي ةمعطا هيفدلب لوخد كءاجر نا

 اذلو ةيصخ دالبيف ةماقالاب كنظاف مالا لكوتلا نع اعنام نادللا لوخد ءاجر ناك اذاف

 لكوتلاو مان لكوت هيلع لكوتلاف ءامسالا عيل ةعماج اهمال ةلالجلا ىلع لكوتلا هللا عقوا

 نمو نيبلانم وه جرخو هروما هيلا لكو هللا فرع نف صقان لكوت ةيئزحلا ءامسالا ىلع
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 الو تيثف عاجرتسالاو تابثلل امتباصا دنع © هبلق ده » لصالا هبال هللاب ناعالاب أ
 هب ىضرلا مدع و هللاءاضق نم رحضتلاىلع لدي افص و رهظيو الوق لوقب نايييرطسإ

 قذر نيملاءعلابر هنا دقتعاو هللا فرى نهو نوعحار هللا اناو هللانا لوس و عجرتسي و

 عيبا اهنع رنتي اع نوكت عبطلا مالي اب نوكتام ةيسرتلا ناف هنالب ىلع ريصيو هلانضَ

 هأطخا امو هبطخيبل نكي مل هباصأ امنا: ملعي ىح نيقيلل هقفوي ىا هلق دهم لبق و

 | هحرمشيو هب فالي ىا هلق دهب ىلقو هيكل لكلاو هلاضَه ى خريف هدصيل نكسر

 . تعاط دب رص و ىراك دئسي هياروأ لدديامع هار هللا ةيسرافلابو 0 «ةعاطلا دايدزال

 ١ هللا لدع ند اهنا لج ءاليلاو ةدغلا دع هللاب نهؤب نمو هللا همحر قارولا ركيونا لاقو

 هللاب هناعأ حمص نم هللا همحر نامع وأ لاقو نيقيلا اندرو ىضرلا قئاقح ىلا هلق ده

 عاسالا ةمزالمو نخل اىلع ةهوادملا ناعالا ةح ةمالعو ماليلاوباعربم هش نيس عاجلا هبلقدهم

 لثععلا ىلا هيلق ده اقيقحت هللاب نمؤي نمو مهضعب لاقو ةلضملا ءاوه الاو ءار الا فلو

 نمو مهضعب لاقو هرظن لحم ىلا لصير هب نما ىذلا هبولطم لاك دجم ىتح هناعا ىضتقع
 ةفرعم مزلتست تاذلا ةفرعمذا هنافصو هلامماب ةفرعملا روب هلق رون هتاذ بسحب هللاب نمؤي

 ةياده وه مبا هللاب نامالا ناف اهقوأطو ةيادهلا قبس راتعابو نكع ريع ند ءاممالاو تافصلا
 "اذاف ةيادهلا ىلع فوقوم ناميالانا مهون عفدني ةقحال ةءاده ىهاما باقلا ةيادهو ةّشاس
 ةيادهللزاف رادل طورسشملا ىلع مدقم طرشلا ناامل ةيطرسشلا نم ا ةفوقوم ىهتناك
 طارصلا اندها ارارم لوشو موب لك هللا وعدي كلذلو عطقنتسال اراك امد بتارص

 هلا ليقو ىلاعت هللاىضر ىلا لصوب امقتسم اطارص هدير لمح لكىف نا ىلع ءانب مقتسملا
 عبسلا ن. راتخلا تاارق عبس ده ىف ىورو ٠ هللاب نمؤي هيلق دهب نم ءانعمو بولقم
 موزجلا طرشلا باوج نوكيل رخ الا موزحم هللا ىلا هريمض اعجار اناَغ ادرفم دهب
 ماقم , مئاق هن | ىلع هملق عفر الوهجم دهو اًضيا اهم تافتلالا ىبعنونلاب دهم ”ىرقو ةيادهلا نم

 دته ىنعم اضيا هبلق عفرو لادلا ديدشتو ه ءاهلارسكو ءايلا حتفب دهمو اضيا اهم لعافلا
 اهفذحم دو افلأ اهله ادهو لأسي بابن» أدهو ىدهب نأ الا ىدهالن أ ىلاعت,هلوقك
 اهتلج نم ىتلا ءايشالا نم # ”ىشلككب هللاو وه قحلا ىلا نكسيو نئملسي ىنعلاو امهيف افيفم
 تاف الام اهصولخو اهتاف اكو ههرك نم ةهاركو هرمال داقنان م ملستك اهلاوحاو بولقلا
 ةعاطا 6 هللا اوعيطاو ف رك ذام ىلا هبلق ىدهبو هصواخو نمؤملا ناعيا ملعبف # ملع »
 هللانع هبدؤي ايف اهبل ةمالا ةعاطا #* لوسرلا اوعيطاو نيتعأت ايف ءالومل دبعلا
 لوسرلا ةعاطب لاغتشالا نعو هباتكب لمعلاو هتعاطب لاغتشالا نع بئاصملا مكنلفشيال ىا
 ىناشاقلا لاق مكل عرش ام لمعلا ءارضلاو ءا رسلاىف متم 59 نكياو هننس عابلاو
 فاخالا يك ١ 5 لوسرلابو هّللاب مكتفرعم بسح ىلع لوسرلا اوعيطأو هللا اوُميطأو
 نمال مدقلا رخاتو لمعلاىف ريصقتلا نم عقباها ناصقنلاو نارسخلا ىف عوقولاو لامكلاا نع
 دوووم ها حسيضوتاو ةيفيكلا ىف نيتعاطلا نيب قرفلاب ناذيالاو دك اتلليمالا ررك رظنلا مدع

 ( ىلوتلا )
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 رظن ىفف قالطالا ىلع باجحلانم صلخت و قافآلاو سفنالاىف هناا و ههاران | دهاشف
 ىروناسنلا صفح ابأ نا ( ىكح ) ةحلصمو نأش مهتاكرح ىفو ةمكحو ةربع نيفراعلا
 املا رظني فقوف ةرهزم ةرحش اهف رادب رش هزئتلل عيبرلاىف هباضا عم جرخ هللا همحر

 مدقمل افيض نوكت له رايخالا مدقم اي هل لاقف ىموجم خيش رادلانه جرخف اربتعم
 ىسوجملا مهل لاق غرف املف أرقف ناءرقلا أره نم مهعف ناك و اولخدف عن لاقف رارشالا
 نع نوهزنتن مكنال مكتام لها نم قوسلانم اماعط ام اورتشاو مهاردلا هذه اوذخ

 كباحساد>ا نوك ١ لب كقرافاال خيشلل ىسولا لاق جورخلا اودارأ اماف ةولعفف انماعط
 مجرخا ذا هباحص“ال صفح وأ اقف أشغ ةأرصع عضي اوناكو هطهرو هدالواو وه ملسا مث

 ٠ اذكه اوَجرخاف هزتتلل

 دوحج لها قافن ىب دمآ نمؤه ٠ دوبش بابرا تشاديم رظن نوج
 سك جيم دسر' ىنعي قلخلا #*# باصأ  ةدك ومان داز اذلو ةيفان © اه

 # هللا نذاب الا قه لاوم الاو دالو“الاو نادبالاىف ةيويئدلا بئاصملا نم 6 ةبيصم نم ف

 الا ءايشالانه ”ىثب ةسبتلم ةبيصم باصأ ام ىا لاهلا ىلع لحلا بوصنم غ رفم ءانثتسا
 نا ىلاعت هنذا ىلع ةفقوتم ناسنالاىلا ةهجوتم اهاذب اهن' اك هنداراو هريدقت ىا هللانذاب

 تبسك اهف ةبيصم نه مكباصأ امو ءآ رعشلا ةروس ىف ىلاغت هلوق فلاخمال اذه و هببصت
 اما اباع بقاعي الو اهم 1 نع زواح و مكيصاعم بيس ئاوتكك نعوفعيو مكيدبأ

 رخآ مال هتباصأ نم بيصت ةببصم نم مكف نيمرجلا قح ىف لوقلا اذه نالف الوا
 ىتمؤلاباَصأ امو كلذ ريغ ىلا رج“ الا ةفوتل تاثيسلا نيفكتو :زبصللا رج“ الا ةّرك نم

 هللانذاب الا بصي مل وهف هلعف ءوسب ءاس نم باصأام نالف اينان' اماو ليبقلا اذه نف
 ىرجنال نم ناحبسف الاصياو اداحما ىا هههادنع نه لك لق ىلاعت لاق أك اًضيا هتداراو

 بئاصملانعهّللا مهناضل اقح نوملسملاهيلعام ناكول نولوقي رافكتلا .ناكو ءاشيام الا كلم ىف
 ةمكح اهباصا ىفو هشيشمو هريدقت مهييصي اما كلذ نا هللا نيف ايندلاىف مهنادباو مهلاوما ىف

 نم كلذب نوأ ريف مهيدي ىف مالا نم ”ىش سبل نأب نيقيلا ليصحت اهنم وه الا اهفرعبال
 ممابوشم ريثكتو مهونذ ريفكش نم ان قبسام اهنم و هتوق و هللالوح ىلا مهتوق و مهلوح
 ارطيامو ايئدلا نحم ءايلوالاو ءايبنالا بصي ملولو كلذ ريغ ىلا هللا ءاضَه ىضرلاو اهلع ربصلاب

 نايرط نا ىلع تاماركلاو تازجعملا نم مهمديأ ىلع رهظ امب قلخلا نتتفال ما_بجالا ىلع
 سنالاو مهن دهاشم ققحتل مهطاوب, ىلعال مهتيرشب ققحتل مهرهاوظ ىلع عاجوالاو مال الا

 رافكلا لاح فالخي مدعلا مكح ىف اهدوجو نوكل اهأم نوظوفحم نوموصعم مهن“ اكف معرب
 | ةرامالا سفنلا ةببصم ةباصا ىلا ةراشا ةي الاىفو رافغلا هللاّنم ةيفاغلاو وفعلا لأن رارمشالاو

 ةيلجم نذاب امهناف سفنلا ىلع ةيلغلاب رايسلا باقلا ةيسصم ةباسصا ىلا و باقلا ىلع ءالمتسالاب

 بسحت ةينالطا سال ىلاملا ىطللا هيل نذاب وا ةك-ا يسحب ىفاصلا باقلل ىرهقلا



 © ٠١١ © نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 اما و ضاوعالا ةيؤر و ءاطعلاو .آ1 جلاب الوفشم ناك نمل نيغلا عقب اضياو سنالاو عملا
 اذا نيغلاف لكلا عش اضياو نيغلا دح نع جرخ دقف قحلا ةدهاشم الوغشم ناك نم

 نونوكيف ايندلاىف مهتافشاكم ىف هودج و امم لجأو مظعاهودجو مهو هفصوب قحلا اونياع

 ادبا هنوفرعلال اوناك نا و هيدانع قح هودبعإ مل و هتفرعم قح هوفرعل مل ثيح نين وم

 نبا لاق و هدوجو ةقيقح ىلا نولصي الو هنوريذا اذه نم مظعا نبيع ىا و هتفرعم قح

 رابكلا ضعب لاقو ىلحتلاو ةيؤرلا دنع ءايضلا ريداقم ىلع قحلا لها نباغت هللاهمحر ءاطع

 ةلفغلاو باجحلا لها ىلع ةفرعملاو دوهشلا لها نيغ موب. ةيعئجا ماقم ىف قحلا دوهش موب
 # هللاب نمؤي نمو 8 قارفلاو دعبلا محج ىف باجلا لهاو عّمجاو برقلا بعت ىف مهناف
 ىضتقمم اح اص المع ىا 6# احلاص لمعيو  هدادعتسا رون بسحب صالخالاو قدصلاب

 اضرف هللاهجو هب ىنببام اصلا لمعلا ىا وهو رظنلا ردّس نوكي امنا لمعلا ناف هناما

 ةرجالا ىءاملا بلطف مالا لخدي نأ دارأ للاهحر مهدا نب مهاربا نا ( ىوز ) القنوا

 لت الب نمحرلا تيب :لخدي ىتاف ةرجأ الب ناطيسشلا تيب دحا لخدي مل اذا لاق و هوأتف
 # هلخديو 8 ا هحضش الف ةمايقلا مون 6 هنائيس هنع 9 حميو هللارفغي ىا « رفكي »

 « اهتحن نم ىرجم © هلامعا تاجرد بسح ىلع *# تانج 8 باجالابال همركو هلضف

 ءاهلا نم لاح و امف نيدلاخ # ةعبرالا  راهنالا 8 اهراجشاوا اهروصق تحن نه ىا

 ىلع بصن * ادبا 9 انعم ىلع المح عمح مث نم ظفل ىلع المح الوأ دحو هلخدي ىف

 تانجلا لاخداو تائيسلا ريفكت نم رك ذ ام ىا كلذ # دواخال ديك أت وهو فرظلا
 رفظلاو تاكلهلا مظعأ نم ةاجنلا ىلع هتاوطنال هءار و زوفال ىذلا « مظعلا زوفلا »

 ةروس ىف اك مفانملا بام نوكي هنال ريبكلا زوفلا نم الاح ىلعأ نوكيف تاسبطلا لجأب

 دوجولا: سابلب سبلتلاو ىزاجلا دوجولا نع عالخنالاوه.ةقيقملا ىف  ملظملا ؤفلاو جووبلا
 ناف لماعلا دوهشب نراقملا اصلا لمعلا و قوذلا قيقحلا نامالاىلع فوقوم كلذو قيقحلا

 تانج هلخديو قيقحلا دوجولاروس هرونيو ىفاضالا هدوجو تاملظرتسي ذئنبح دوبشاارون

 نيذلاو 8 مكحلاو فراعملا ءاه نم ةءولمت راهنالا اهنحن نه ىرجت ىتلا لاصولاو لوصولا
 تازحعملاوا نا ءرقلا اما تاي الاب دارملاوامازتلا ملع امب ميرصت # انتايواي ضانككف اوررفكا

 اهوبحاصم ىنعمب اما اهلها ىا  رانلابادكا كئلوا فه لوسرلا قدصل ةيآ امهمالكناف

 « ايهف نيدلاخ مهنوك لاح مكهنال كالملا ةلزنم مهل اليزنت اهوكلاموا اهف مهدولخل

 نيتميركلا نيب الا نيتاه نأك رانلا ىا « ري_صملاسئيو إف ةلباقملا ةشيرَش ادبا ىا

 ىناعملاىف فرع اك نايبلا ىلع لما عئامب واولا نال نأك اناق امنا و نباغتلا ةيفيكل نايس
 كلذ نوكي نأب هيب قيقا. نام الا نم:نيمورحلا هللانع.نيبوححلا ىلا ةراشا؛ةياالاق و
 صاوخرف ةرهاظلا هللا تايا نيبذكملا ناهربلاو ملعلا قيرطبال نادجولاو قوذلا قيرطب

 رارمتسالاو ماودلا لع ٍباجتحالا محجو باجحلا ران ب اا مهناف تايلحتلا بسحم هدابع

 هنانالصب ةواشغو هلق ,ىمع هللا فشكي ئح ديجم نأ لقاعلا ىعف زانلاهذه نيصملاسُئبَو

 ( عاشت )
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 ىرأ الا ةنلا لخدي دبع نمام ثيدحلاىفو ةنجلا لها اونبغي مل رانلاىف مهلوزتب مهف الاو
 نسحأول ةنلا ن٠ ءدطعم ئزأألا رانلال خدي ديعنم امو ركع دادزيل ءانناو رانلا نم هدعقم

 الامديف عقيىذلاوه ةقيقحلا فنباغتلا نأب ناذبالل مويلاكلذب نباغتلا صيصختو ةرسح دادزيل
 نباغتلا ىالماكلادرفلا ىلا ىح راخلادوهعملا مدعدنعم» راشيىذلادهعلل ماللافايندلار وهاىف 3

 | ةيناف روما اهناف ةيويندلا رومالا ىف نباغتلا سبل ىتاشاقلالاق هقوف نباغتال ىذلا مظعلا لماكلا

 | ناكولو دحا هتافأوا كلذنم ”ىش تافذاف دحال اهنم ”ىثقسالءاذفلا ةيرورضلاوزلاةعيرس

 نءاغتلاو نيغلا امماو ةقيقح فيح الو نيغ الف ةرورض هناوف مزلام تيفاوا تاف اماف هنايح

 ىدادعتسالا و ىلامكلا رونلاوهو ادمرس هبحاص هبعفتنا و امث اد ىتيلهتفب ملول ”ىث ةتافا ىف
 لاق ا ةاحنلاو زوفلا ةراجم ىف لاملا سأر و عبرلا ةعاضا ىف كانه نباغتلاو ةرسحلا رهظتف

 غلي م و ايش هنم بستكا اوا هذادعتسا عاضا نف' نيدتهم اوناكامو مهران تحمر انف

 قب و همارم و هماقم لماكلا كلذ رفظ اىئأكو ماتلا لامكلا ىلا ةبسنلاب انوبغم ناك هتاف

 ةعيابملاف نيغلا روهظل ةماقلا مون نياغتلا موب بغارلا لاقو ىبهتنا هناصقن ىف ارسحتم اذه

 ىرتشا هللا نا هلوقب و هللا ةاضرم ءاغشسا هسفن ىرشي نه سانلا نمو هلوش اهلا راشملا

 ان مهناجأ و هللادهعب نورتشي نيذلا هلوق و ةئللا مهل نأب مهلاومأ و مهسفنأ نينمؤملانم
 مول نع مهضهإ لئسو اعيمج كلذ نم اوطاعت اهفو ةعيابملا نم اوكرت ايف اونَع مهلعاف البلق
 رفاكلانيغ ذئمو. رهظي مهضعن لاقو ايندلاىف اهريداقه فالخم ءايشالا,ود لاقف نااغتلا

 بحاص هآرو ةنلا فراعلا لخد اذاو ناسحالاىف هريصقتب نمؤملا نيغو نامالا كرت

 فراعلا .ةيئيم لثم هل نوكي نأ ىنمتيف ءامسملاف ىردلا بكوكسلا ىرب امك هارب هناف لاحلا
 ةنملاىف ةنْلالها رسحت ال درودقو ايندلاىف كلذ باسا هتيوفن ىلع رسحتبف اهلع ردَس الف

 ملع ملاع رفن ةثالث ةمايقلا موب انبَع سانلا دشا لبق اهف 2000 ملم كاز“ لااغيا
 دعو ةلمعل رانلاوه لخدو هملعب ةنحلا هريع لخدف هملع وه فلاخو هملعب اولمعف سانلا

 كلام لخدو هكلام لام ةوهب ةنلا دغلا لخدف هديس هللا ىصعو هديس لام ةوشب هللا عاطأ
 هلخ هونأ لخدف هيف هللا ىصعو هب حش هوبأ و هينا نم الام ثرودلوو هللا ةيصعمب رانلا
 ةنللا رخلاىف هقافناب وه لخدو رانلا

 دروخت و درك درك تخم نوكت نركاش (ايفيا كدي هرس و تريس كيب ىا رو

 مل نا انسحب ناك ناو نسحم مل نا اًئيسم ناك نا امدان الا دحا هللا قليال ثيدلاىفو

 هذه ىف فلكملا هل_صح ماقم ىف الا ةرخ الاف ىقرتلا زوجمال نيفراعلا ضعب لاقو ددز

 هتايخ قا نغظا نافزالجتا»اماؤا ذاق ناكل !ناك هنرزم كيك خفر: نيدو دعس كاملا
 ةقرافملا دعب هلا رخدم ناكالحعم هنابح ىف هب رفظي مل ناو ءانتعا و اصاصتخا كلذ ناك

 نكس كلذل و مث هب رفظي مل نطوملا اذه ىف ماقع ققح مل نم و ةمزال ةرورض مث هلاشي

 فرعيال نأ نيغلا لك نيغلا مهضمب لاق و كاذ معاف هيف قرتلا عاطقنال نباغتلا موب
 نبع ىف وهو ةقرفتلاب قللا نع سحوتف رهقلا ةدوص ىف تاطللاو ةرودكتلاف ءافضلا
 كا ا ا ا م
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 # ملمع امي نؤبنتا مث ناعتل ىبر و ظ هلوقو هلبق ىذلا ىتنلا باجمال ىلب ناف نوئعس ىا |
 ةلك هدافأام دبك أتل ةدراو ىمالا تحت ةلخاد ةلقتسم ةلمج مكلامع أب نوزجتو نيساحتل ىا

 ثعبلا ققحتل ديك أت هيفف هب طونم هيلع عرفتم رخا سما ققحت نايبو ثعبلا تاينا نه ىلب
 ةديفملا ةربويرلا لاك راهظا ثعبلا ىف نا امل انهه هرابتخا لعل مسق ىنر و هلوقف 0 ظ
 ةنطاملا ةيناحورلا مئلاو ةرهاظلا ةينامسحلا ملا ةسرتلا ماود راثباو ةفرعملا ماقلا

 نإ وانك أي نون ”ىجمي نيتك الا عاّجال هواو تفذح نوئمشل هلصا .نثمتل هلوقو

 ةدك ملا ماللاب ركؤم هلبق مسق :باوج وهو ةمضلاب ءافتك او ةفخلل الط هدح ىلع ناك |

 بايللا مالك يىهاظو ةيئرلا ىخارتلوا ةمايقلا مون لوطل ةدملا ىخارتل مثو مسقلل |

 لمجحيو هيلع فقولا نسحو هدنع مالكلا مندق هلبق امم اقلعتم امسق ىبرو قوكتمات]

 رابخالا ةدئاف لعل لوالا ديك أتل فناتسم ردقم رخآ مسق باوج هيلع فطع امب نثعبتل

 ديدشتلاب مهمعزا لاطبا ثعبلا نورك اك ةلاسسرلا نورك ناكرشملا نا عم مسقلاب

 انوروحع ناكورمل زو ةضيالك نم نزع حالا نك أنت فاصنالا هل هللاردق نم رث أتبل دك اتلاو

 هللا ىلع لبس ىا « ريسي هللا ىلع » ءازإاو ثعبلا نم ركذام ىا #* كلذو © ةيلكلاب
 مكتدارا فرصب « اونم آف 8 كلذك ىمالا ناك اذاو ةداملا لوبقو ةماتلا ةردقلا قةحتل

 لمع لك ىلع ىزامللا دوبقلا نم ثعابلا 6 هللب ه ناميالا لوصح بابا ىلا ةيئرحلا
 ىلاعت هللا نوؤش نع ربخا ىذلا لسو هيلع هللاىوص دمع # هلوسرو 8 روتسموأ يهاظ

 -هسفن نيب هزاحتأب هناف نا ءرقلاوهو اناوسر ىلع ءانازنا ىا # انلزتاىذلا رونااو © هتافصو

 تافتلالاو كلذك رونلا نا مك مارلاولالحال رهظمو هريغل نيبم هللادنع نم لزان قدح هنا

 همدعو سمالاب لاثتمالا نم # نولمعت ام هللاو 8 ةيانعلا ل زاربال ةمظعلا نون ىلا

 لوعفهوا ضارتعا امه امو نؤنتل فال #« عج مون هي هيلع مكيزاحف « ريخ ©

 ممجم مويل « عملا مويل © مكتأي ملأ هلوشب الوا بطوخ نمل باطخلا نا ىهاظلا رك ذال

 ]ا نم هبفام لحال ىا ضرالاو ءامسلا لهاو سنالاو نحلا نم نورخ الاو نولوالا هبف

 مالسلا هيلع ىبنلا نع مويلا اذه عمح ىا دهعال ماللاف ةمايقلا موب وهو ءازحلاو باسحلا

 لها لعيس مهلك قئالخلا عمسي توصب ىدانب دانم ءاج نيرخ الاو نيلوالا هللا عمح اذا
 ظ عجافطملا نع مهونج ىناحت تناك نيذلا م ةيل ىدانيف عري مث مركلاب ىلوا نم مويلا عجلا

 ءارضلاو ءاسأبلا ىف هللا نودمحم اونا نا عب ىدانيف عجرب َلِلَك مهو نوموقبف

 عمج دارملا ليقو سانلا راس بساحم مث ةنللا ىلا اعيمح نوحرسبف ليلق مهو نومهوقبف

 مويلا #« كلذ 9 هتماو ىن لك نيب وا واللا ملاظلا نيب ليقو هلمجو ديعلا نيب هللا
 برضب هنمو كنب ةلءاع» ىف كيحاص رحم 2 نيغلا نم لعافت #* ناغتلا مط

 نوما اضسب ناكرنلا| ضني نعال ةماتقلا ةنفإو اضعب مهطعب نيغي نأ نباغتلاو ءافخالا نم '

 قولا نبيل مهلو زن نال مكه هيفو سكملابو اا اوف اعألا زاب ل

 ةيمكهلا ةراعتسسالا رابتعاب ان .غ ءايقشا اباكول رانلا نم ءادعسلا لزانم ءايقشالا لوزت ْ
 1 ب 20 02: 5-ما دين هدم. سس سس
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 ةنيغت ىف اع. هباقدصملا ايشاللدكناو هتاف قش قَدصم لكك اذكرو موت ,ةخاوتلا ةنككلا نال
 هوركتأف لامكلا هنم اوفرعي مل الصا ىرطفلا رونلا نم ىش مهبف نكي مل املف ىنعملا كلذ نه
 لاقو ةيادهلا اوركت أف ةيادهلا ىلا اوجاتحيّوحبلط مف ثدحب لو ايشقحلا نم اوفرعي ملو
 فورعم ىلاعت هللا نال ىلاعت هللا ةفرعم نه نكمملا نم بعصأ ءايلو الا ماقم ةفرعم نيفراعلا ضع
 برشيو لك أي فعضلادوبش نه ن الم هناف لهاكلاىلولا فال مرهقو هلالجو هلاحو هلامكب
 هقاقم ةقرعم قلختلل لقا: هير حانت. نأب الا رهظَتا هلأ ةمارك الؤا قلخعا نما ءريغلتملْؤِسلاو

 مهل فشكو لو مالسلا هيلع ىسيع دبع امك ديعا ىلولا ةقيقح نع قلخلل فشك ول هللاوو
 اه ككاو هبلق رون تاقرمشم نه رمقلاو نكلخلا روب ىوطنال هرون تاقريششم نع

 ىلاعت هللا ةبراحل دحا ضرعتسال نأ رتسلاىفام ىندأو رارسساو مكح ىلولا ماقمل ىلاعت حلا
 احتفو قلخلاب ةمحر ىلا نع مهماقم رتس ناكف هللاءايلوا مهنا مهفرع نأ دعب مهاذا اذا

 أ رصع لك ىف مهل قاخلا نم لزب مل ىذالا ناف قلخلا بلاغ نم مهاذا نم راذتعا بابل

 ' مهل اراغصتسا هواق مهمال لوقلا اذه ببسب لسرلاب ىا # اورذكف » مهماقع مهلهحل

 نم هباوتا ايف ريدتلا نع هك اولونو 8 ارششب لسرلا نارك ز اهنا قو ةماكتل شالو مو

 ثيح مهعاطو مهناعيا نع هءانغتسا رهظا ىا 6# هللا ىنغتساو » مه نامالانعو تانببلا

 لاح وه ىتفملا ىدعس لاقو كلذ لف امل امهنع ىلاعت هانغ الولو مهرباد عطقو مهكلها

 «©ىنغ هللاو #لامكلا همزاي بلطلاذا ىنغلا لام دارملاو ىتالثلا ىنَع ىنعب وهو دق ريدقت

 لدبو لاخلا ناسلب قولخم لك هدم # ديح © مهتعاطو مهئاعا نع الضف نيملاعلا نع

 افاطاوإ كاف وغادمخلاو قادما عنتما ناو هؤايلوا هدمحوا ةيلامكلا تافصلاب هفاصتا ىلع

 ءانثلاو هرك ذ هلغش هلاعفاوهئافصو هتاذىف دخلا هنا فرع نمو لاك وه ثبح نه لامكلا

 ةمذم نع ولحن الف هلاوقاو هلاعفاو هقالخاو هدئاقع نم هدماحم ترثك ناو دنعلا ناف هيلع

 لامكلاو ةدمحلا هلو هجو لك نء دومو دمحاو دمت هناف مالا هيلع ىنلا الا صقنو

 هلادمحر ىدرو رولا لاق هفطلب هقلخ عج ىلع نملا اذ لاعفلا ديم ايةيسيردالا نيعبرالا فو
 « اوثعس نل نأ اورفك نيذلا معز 8 هطبض نكمي الام لاومالان م هل لصحي همواد .نم
 راعشا معزا هلوش لما ريدصت ىقف اذك هنا لوقأ امئاق اديز مز ىنعف ملعلا ءاعدا معزلا

 ماق دقو معلا ىدعت نيلوعفم ىلا ىدعتسو هب هلوقو هاا لاحد طاوس مكحلل لل

 دارملاو هلثم ىلع بصان لخدي الثل ةبصانال ةففخم نأف اهزيح ىفام عم ةنيعا ا اتا

 اوماقي نلو ادبا مهتوم دعب اوثعس نل ناشلا نا اوعداو اومعز ىا ةكم رافكك لوصوملاب

 اومعز بذكلا ةينكو ةينك ”ىث لكل هنع هللاوضر عرش نعو مهروبق نه اوجرخيو
 نألجرلا ءركيو ىهتنا فوسو معز نيتك كمالك نم ىلبه هنبال نيمرضخلا ضعب لاق
 ملكش نأ دارأ اذاو ابذك كلذب كو عمسام لكب ثيدحت هناف هلاثماو معزلا ظفل رثكي

 اموصمءنوكو عمسام لكب ثدحمنأ نم صاخت كلذبو هبتشم وه امبال ققحت وه امب ملكت
 « ىلب هظءوظنامتارئاب مهمعزل الاطباو مهل ادر 6 لق 9 ةئسملا دصاقملاف اذك بذكلا نم
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 ةراشا نونلعتامو هلوق ىفو ةدساكلا مهدصاقمو ةدسافلا مهدئاقعنم اهف نورسيامو ةيرظنلا

 ةيفشكلا ةيقوذلا مهديجاومو مهفراعم ىلاو ةيفوصلا و خياشملا نم نطابلا ءاملع ىلا
 دحاو لك لمع رودصب يلع هللاو تاداعلا قراوخ و تاماركلا نراهم نؤرهظنإ انو

 فاالاو ةرفكلااهيأ «مكتأيملأ 8 لطابلاو حلاو صالخالاوءايرلا بسحب مهمولق رودص نم
 مهدعإ نمو حون موقربخ ىا « اورفك نيذلا أبت له قيقحتلا ءانعمودحجلل ملو ماهفتسالل

 اذه لبقوا اورفكب اقلعتم نوكيف مكلبق ىا « لءةنم 8 رفكلا ىلع ةرصملا مثالا نم
 فاطع # مهيمالابو اوقاذف ف مكتأي ملال افرظ نوكيف ةاداعملاونايصعلا اذهوا تقولا

 لقثلا لابولاو ريثكلل حاصتسم هنكل ليلقلل فراعتلاف ناك ناو قوذلاو اورفك ىلع
 وهو لطلا لباقم راطقلا ىلقثلا رطملا لباولاو لبولاو رومالا نم سما ىلع ةسرتملا ةدشلاو

 لئاه سما هن أب ناذيالل كلذب هنع ربع رومالا دحاو وهف مهرفك مهيماو فيفا رطملا

 ةبوقءلاو ررضلانم مهرفك هعتتسيام ةلهم ريغ نم ايندلا ف اوقاذف ىنعملاو ةميظع ةيانجو

 رس '”ىراوشدو دوخ 'ىراب نارك نديشج سب ىنعي موطعملا قئاذلا ساسحا هوسحا و
 ةلظلا مون باذعو رص رص حمرو قرغب ايندردوا تبوقعو رفك ررضو شيوخ ماجنا
 ىلا ةيسنلاب ريقح ”ىش لجاعلا قوذملا كلذ نا ىلا ضر قوذلا داربا ىف و ٠ نا لاثماو

 4 عل باذع © ةرخ الاف # مهلو ط ىلاعت لاق كلذلو كح آلا بااذّعلا نمي نو ريساو

 اوبذعي ل الاو ممونذاةرافك نكي مل ايندلاىف معاصأ انأب رابخاهيفو هردق رداَشال ملؤمىا

 ةرافك بئاصملاو عاجوالاو مال الا نم ايندلاىف مهاصأ ام ناف نينمؤملا فالخم ةرخ الاف

 هوقاز ىذلا باذعلا نم رك ذام ىا كلذ 9 ةحبحسصلا رايخالا ىف دروام ىلع مهونذل

 مهلسر مهينأَت تناك 8# ناشلا نا ببسب ىا « هنأب 8 ةرخ الاف هنوقوذيسامو ايندلاىف

 ىلع فطع # اولاقف  ةيدعتالوا ةسبالملل اما ءابلاو ةيهاظلا تازجعملاب. ىا  تانبلاب

 موق لك لاق ىا ٠ ارام دنبام ءار 6 اننودهم ام لثم نآنمذا ايا « رشبا 8 تناك

 سنج نم لوسرلا نوكل نيركنم تازجعملاب مهانا ىذلا مهلوسر ق>ىف نيروك ذملانم
 هللا ىلا وا نيدلا ىلا ادشربو انيده انلثم' ىمداو رمشبا كلذ نم نيبحعتم راعبلا

 | قنا كورلا مضادكإ نأ الي وكتل يقر انغإ ورانا اوشبإ دروع تلق اكيقنم هلئارعلاو
 عييمج ىلا لوقلا دنسأف ةياكحلا ىف لمحأ دقو ارخج دويعلا نوكي نأ اوركش ملو
 اهمأاي ىلاعت هلوقىف صمالاو باطخلا لجأ مك عملاب فصوق سنجلا رشبلاب ديرأو ماوقالا
 هدعلام هرسسفن رمضم ل مف لعاف هنا ىلع رشب عافضتراو اجلاص اولمعاو تاسطلا نم اولك لسرلا

 ءاللنتدبالا (ةلداين الا رْبَجِ .ةمباماؤ ادت هيجل م. امك وايوحو .الاقتقالا باي نتا نوكف

 وه ىذلا رونلا نع مهسوفن تافصب اوم امل ىناشاقلا لاق ارمضموا !ىهاظ لعفلا بلطت

 فراع لك ناك ناذ هتياده اوركنا ةيرشبلا الا هنم اودجي ملو ساّشال امب مملع لضفب هب

 فرعي الو ىرطفلا رولا, الا ىلامكلاروثلا دجوب الق هيف ىذلا ىنعملاب الا هفورعمفرعبال

 اهبهجوب ةهيولطم دجو بلاط لكو هللا ريغ هللا فرعبال لبق اذهلو للءاكلا الا لامكلا

 (الاور)
 للااللللااااي0ي0ةية0ة0ةاةااااااب لع م 0 ص ب بباب بيب ب ببيت ب ب ب7777
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 بكوك نسحأ ىلعوا ردبلا ةليل رمقلا ءوضك مههوجو ءوض ةنلا لهاناو هنرسس برضت
 لهال ليوو ةفاطللا ل هال ىبوطف نيثالثو ثالث ءانبا نولحكمدىم درج مهو ءامسلاف ىرد
 قحلا ةيرهظمي تايئزلا ضراو تايلكلا تاومس قلخ ىللاعت هللا نا ملعا . ةفاثكلا
 ىا هس ناسنالا روص ىهاظمىف 0 هبسحمنال لكلا دادعتسا بسحم امهف هروهظو

 عيج عمج ةيدحا كروص لعج ىا كروص نسحأف ىلاعتلاق اذإو تافصلاو ءاهمالا عيمجم

 قاخهانا مالسلاهيلع لاق اك ةيلفلاةيضرالاو ةيولعلاةيوامسلا هاظملا عي ةعماجلا تاي رهظملا

 ريصم ناكف ةيعؤجا كلتىلا ةراشا قلخلا ناونعيف عماجلا مسالا دروا ىنمي هتروص ىلع مدآ
 ىلحتلا بسم هدارفا نيب توافتلا لصح نكل تايوهلا عي ةعماللا ةيوهلا ىلا ناسنالا

 روكذملا توافتلل فشكلا لها تالاك ىعدي نأ باححلالهال سلف ةوقلاو لعفلاو رانتسالاو |

 هيلا لان نم ىبيغ ىهلا زنك نم هدوجو ضرا ىف نفدام هيلع ىنخ ناسنا نم ابجم ايف |
 ةلوهس عم ضيضحلاىف ماقا فيكو بللا لبا ناكما عم رشه عنق فيكو ادبا رقتف ل |
 جوالا ىلإ جورعلا ْ

 مىسكم اتي تهرط نازاهاش ٠ دنا ءدش عناق هكرهش نيرد تساهركش هج
 ةيفخاو ةيللا لاوحالاو ةيئزملاو ةيلكلا رومالا نم # ضرالاو تاوملا ىفام ملعي

 حيرصتلاو رومالا نم هنو رهظتامو مكنيب اهف هيو رسلام ىا # نونلعتامو نورستام ملعيو ©

 ديدشتو ديعولاو دعوال دلك هيفف 1 زا هلع رودي ىذلا هنال هلق مف هحاردا عم هب

 لهاو ضزرالال ها حير فالتخال ةروسلا لواىفام رر 5 امنا ن'ءرقلا ناغريىف لاق امهل

 نورستام فالت+ا كلذكو ةعاطلاو ةيصعملا نم ٍبرقلاو دعيلاو ةلَقلاو ةيكللا ف ءاقنلا

 ملع ىلا ةفاضالاب لكلا نال ضرالاو تاومسلا ىفام رركي لو نادض امهناف نونلعتامو

 عنيمج طيحم وه ىا #« رودصلا تاذب ملع هللاو 8 'ىثهيلع قال دحاو سنج هللا

 | هتورسيام هيلع ىنخحم فيكف الصا اهقراقتال ثحم سانلا رودص ىف ةنكتملا تارمضملا
 اناو ٠ راكفاو رطاوخزا تساهنيسرد هجن اتم اناد كاذت ىادخو ةيسرافلابو هنوئاعيامو

 رهظالا نه قر 35 . الاف امف ةنوز#ع يك و اهل اهسالمل اهي>اصو رودصلا تاذ اهلىلق

 اءاوب انلعو ارسأ مدا ىب نم ردصن اع و:ضرالاىف امو تاومسلاىف اهب ملاع هنال ىنخالا ىلا

 لالقتساديكأتو مكحلا ةيلعب راعشالل ةلالحلا راهظاو رودصلاىف نوذكم وهلبدعب ردصي مل أ

 اف اه هملع ىلعو تاذلاب هنردق ىلع تاقولخلا ةلالد نال ملعلاىلع ةردقلا ميدقتو لبق ةللا |
 ضرالا و ولعلا ىف ءامسلا نوك لثم ةرهاظلا تاهحلا ضعس صاصتخالاو قافنالا -ن

 نافب اذ ريغ ىلا ةنكلاابت(ضررالاومةكموؤسنت لا« نووكم قا[ لكك ةنطاللا لأ 0

 هوجو نع لاخ مكحم ىا نقتم ىلاعت هلعف نا لوالا ملعلا تايئاف نيكام نيملكتمال

 لعاف هنا ىناثلاو ملاع وهف نقتم هلمف نه لكو ةريكتم لاصمو مكح ىلع لمتشءو للخلا
 ملعلا عمالا كلذ روصتيالو ءاحتالا نضع :تائكمملا "نططي ٌصيطختل ا ازانتخيالاو'دطصقلاب

 ةيركملا مهمولع ىلاو نيملكتملاو ءامكحلانم ىعاظلا ءاملعىلا ةراشا نورستام هلوق ىفو
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 | ,ةؤرابلا تالامكلا عيجج اهم طينام ةنطابلاو ةرهاظلا ىعاشملاو ىوقلانم مكيف عدواو موقت

 مكلعجو هتاءديم صئاصخ ةسالخم مكصخو هتاعونصم تافص ةوفصب مكتيزو ةنماكلاو

 وغال 1ِالؤ. لاكش الا )نيطبأو ةزوسلا لام مكلف ةأشنلا ءدذخ ىف! هاةواخعأ ميج .جقؤما

 راوصلا رئاس نف نسحأ ه«زوصنوكل هيلع وهام. فالخ ىلع هتروص :نوكي نأ ناسنالا

 قرع هيباحق حدشبالو هدوجو لادتعا و هتقلخ باصتناو هتماق دادتما هثروص نسح نمو

 بتارم ىلع قلخلاو قلخلاىف لاما وهو نسحلا نال ضعب ىلا ةيسنلاب احببق روصلا ضعب
 لاصخلا لاو ىنعملا لامح اًضيأ مكلو نايبلاو لاما امهل ةياغال ناثبش ءامكملا تلاقاك

 يرادن ركش ددم نوريبز رك ا تسمن هج ٠ نثناتسر كش ىبون هكىرصم تست نورد

 ىلا زل يواكب وطيب زيوت « ناتسرب تب لاثم تروص مالع ٌهدش

 ىرادنر ذك ىمكي ىئابوت م شيوخ تب . ىنيب هنبآ .رد وح ار دوخ لامح ادخ

 ىهىتلا ةيهلالا ةروصلا ىلع ىا هنروص ىلع مدا قلخ هللانال ىونعملا نسحلاوه هبدتعملاو

 اضيأ رفاكلاف دجوب ىروصلا نسحلاف الاو 0 هنامساو ادلعلا هتافص نع ةرابع

 عيشام وح تاؤؤضياكاووؤلا/ فاك كك عنا روودإ 1و اعسار : الاب تما تسلازآ د و

 نوكيلم هبدتعملا نكل الثم ناورشونا لدمكر فاكلاىف ديح قلخو ةنسح ةربس دجويدق

 كلم وهف لدعلا ةفص هف ناك نم لكرابكلا ضعب لاق ريسلا نسحاوه ىذلا نامبالاب انراقم

 ريغ نه, هسفنس ةسرملا ذخأ نه ءاقلخلانم ناف ىهلالا باطخلاب هفلختساام ىلاعت حلا ناك ناو

 نمزىف تدلو مالسلا هيلع لاق اك قلاىلا ادانتسا اياءرلاىف لدعلاب ماقو اهم هيلا ىهلا دهع

 عرش ريع ىلع لد ءل كلذ ىف ىرسكن ا مولعمو لدعلاب هفصوو اكلم يو لداعلاكالملا

 مه مل نه اياعرلا ىف لدءلاب ماقو انوش جرخو بادحلا ءارو نم قحلل بئان هتكل لزنم

 ءالؤه ناف هلسر ةبلاغب هبانْل نيبلاغملاو هللا دود نيعزانملا نم هلاثماو نوعرفك لدعلاب

 لاق نيطاي_-كلا ناوخا مه لب ةلداعألا كولملاك هل اباونالو لسرلاك ىلاعت هللا ءافلخم اوبل

 هديب اهربوصت قا ىلونو نك لذ نم .تقتعا ةروص رونصلا نسحأ هللا همحر نيسحلا

 ةكمالملا اهلدحساو اهافش ملعتلاب اهالحو تعنلا دهاوش اهسلأو هحور نم اهف خفنو

 هلوق ىف عمجاو ةمدخلا نونش اهرهاظ و ةفرعملاب انطاب نزو هراوجىف اهتكساو نيبرقالا

 كلذ ريغ ىلا ىدنهلا ةروصك تسيل ىمورلا ةروص نال عاونالا رابتعاب كروص ندحاف

 هريغىلاال ىرخالا ةأشنلاىف عوجرلا هللاىلاو ىا 6 ريصملا هيلاو ف صهاظ وهو دا رفالاو

 ىتح هل نقلخ ايف ىعاشملاو ىوقلا كلت لامعتساب كرث ارسس اونسحأف: اك ارتشاوا الالقتسا |

 ةريرسلا حبش ءاهوش. ىقءلاىف نوكت ءانسح ةروص نم ىف ماقتنالابال ماعنالاب مكيزاجم |

 امهنسح ءانسح نوكت ةحيبق ةروص نم كو ةريسلاو

 ' شاي م سدحزا ناوكدوب .مورز ناجوج, م اقاهولمإ لا ةكووص تمقتمز مت هج

 ةثالث ةفاسم هدسج ظلع ناو دحا ليج لثم ةمايقلا مون رفاكلا سرض نا تم دقو

 يةانحلا هتؤش ىخريدتو هنو سور عاب تح ديعع يح هعلخ ءوسي ماعلا

 ( برضت )
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 لاح ةبطاخم مهيطاخ للاهمحر مساقلا لاق نايصعلاو رفكلانم مكيدرب امو م اياو ةعاطلاو
 ميلع ردقو مهامسام ىلع مهرهظانيح مهرهظاو هلزا ىف نينمؤم و نيرفاك محامسف ارذ مهنوك

 ردَس و ملحم هنكل ملعي ىلاعت هللازا ملعاو « رش و ريخ نم هنولي ام ملع هنأب ربخأف
 هعفنمل هدج هدعقا نم و لئاسولا هندت ل قباوسلا ةحومأ# نمعتو] ذل ب لكك

 نفدي و .تام-اذا هدلب' نه لمح نأ ىصوأ"اندوهم نأ ةقلب نباكالا ؟ضعِبَب نا “"لبق ذك
 تءاحل ىلعلا سيدارف ىف 0 ول هنا ملع امأ لزالا رباكيا لاقف سدقملا تب ىف

 قباوسلال تاس ل7 ةكيرا ىلع نانو ابغا" ىلا ؟هتفلاو اولاكتنأت مهج

 ىلز الا مكحلا نا مهملعل هللا نم مهل قيس اهف ادبا مهنركف نوكت ناذلا"رخأو

 هب متع اف ادبا نورفكي نيذلا 3 بقاوعلا باصصا و ديبعلا باستك اب ريغتبال
 اهتحم ناف تاقوالا ءافص يكندبال لبق اذهلو ةروتسم ةقاعلاو اهمتاو رومالا ناف مهما

 | قحاوللاىف الو قياوسلا ىف نوركفتبال نيذلا مهو تقولا باداو تاف آلا ضما و

 هتقو نبا فراعلا لبق اذهلو ماكحانم اوفلكام ءاداو تقولا ةاعارع نولغتشي لب بقاوعلا

 ( ىونثملا فو ) لبقتسمالو هل ىضامال نم ىفوصلا لبقو
 قيرط طرقا: ناقكا ادّرغ تلين 1. قوز ىلا تعال كنا لا قول

 ةاعام نع تقوملا دوهشب نولوغشم مهف قحلا رك ذ مهلع بلغ نيذلا مه عبارلا مسقلاو

 مكتانيعتل ىلحت ىا مكقلخ تافاضالاو بسنلا نع ةقلطملا هتيوهرىلا ةراشا ةي الاىفو تقولا

 رفاك تانيعتلا هذه ضعب نف ىا مكنف راصحتاو ديبقت ريغنه ةيصخشلاو ةيعونلاو ةيسنجلا
 تانبعتلا هذه ضءبنمو نعاطلا نعطلاعفد ةقرفتلاب لوشو ديقملا قلخلاب قلطملا قحلا رتسي

 نيفشاكملل اسينأت ةيعملاب لوغو قحلاب قلخلا رتسيو قلخلاىف قحلا روهظب نمؤي نمؤم
 قحلاب قلخلا رتس نم و نعاطلل اعفد قاخلاب حلا رتس نم ريصب نولمعت امب هللاو قئاقحلاب

 ةنمضتملا ةغلايلا ةمكحلاب ىا * قحلاب ضرالاو تاومسلا قلخ ه دجاولا بلاطلل اسينأت |
 حيرصتلا هيلع لدي م عبسلا نوضرالاو عبسلا تاومسلا ذارملاو ةيويندلاو ةيثيدلا لاصملل

 تاومس عبس قاخ ىذلا هللاىلاعت لاقو اقابط تاومس عبس قلخ ىللاعتلاق عضاوملا ضعبىف
 عضاوملا هذه لاثءاىف ىم ءزكلاو شرعا ركذ' مدع" هحوام تلق ناق" نهلتْم ضارالا نمو

 طيح فافش مسج كلفلاو كلفلاوه ءامسلان ال ءامسلا نم اناكناو امهنا تلق امهقاخ مظع عم
 ضرالاوتاومسلا فالح ةفوشكم ةرهاظ ريغ اهرانثا نا الا ةطاحا كالفالا عسوا اهو ملاعلاب

 اهتعفنمو اهرانآآ ةفوشكمو مهدنع اهلاح مولعمو نيفلكملا نيبطاخغلا ىلا برق اهل اف امهنيامو

 كلذربغ ىلا مطلا اهطعت بك اوكلاو انوا رمتلاو كك وفلا ضم نيمشلا نا" الق" ننيلأو

 موي لك ىلاعت لاق دقو لدأ ةردقلا مع ىلع ىهف رهظا اهف ا نا ىلع ىمانس الام

 تاومسلا نع ةرابع وه ىذلا ا نوكلا ملاع ىف نوؤشلا هذه رثك او نأش ىفوه

 ناينشال اذهلو تايعيبطلا رم امهناف ىدركلاو شرعلا فالحب تايرصنعلانه اهذا ضرالاو
 نسحأ ىف مكةلخو ريوصت ندحا مكروص ىا ريسفتال ءافاا هي عروص نسحأف كرودو ©
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 طاسب ىوطي الو دبعلا بسك دحبال نأ داجالاو قلخلاب درفنلاوه هناحبس هنا فرع
 ( ىكح ) كلذ بيب ةمح هللا ىلع دبعلل نا دقتعي الو ىبنلاو مالاب ءالشبالا ف عرشلا

 ظ لاق مث اهيف دسفب نم اهيف لعجتأ مهلوق ىف ةكئالملا رساجت نم بجعت رباك الا ضعب نا

( 
 وه قدص لاقف هنع هللا ىضر ىزارلا ذاعم نب ىحم هلوق غلبف مهقطنأ وه ”ىث مهيلعام

 نوكي ال قحلا ةهج نم قلخلا درج نا كلذب نيب مهمحفأ فيك رظنا نكل و مهقطنأ
 جردنب و هليساك نامالل راتخم #« نمؤم مكمو 9 مهنع موللا طوقس ىف ديسلل ارذع

 رفكلاميدقتو رفكلاولا هتعدب ىضفنال ىذلا عدتبملاو بئاتلا ريغلا ةريبكلا تكفل

 مدا ال فقوملا موب ىف هللا لوَش اذلو مهنيب ايف بلغ الاو خيسوتلا ماقمي بسن الا هنال هياع

 لك نم هللالاق هذدع ىا رانلا ثعب امو لاق املا ثوعبملا اهلها زيم ىنعي رانلا ثعب جرخأ ْ

 نم لياق و نونمؤيال سانلا رثك ١ نكل و ليزتتلافو نوعستو ةعست و ةئامعست فلا
 الجر عمس هلع هللاىضر رمع نا ( ىور ) ركشلا بعش مظعا ناعيالاو روكشلا ىدابع

 هلأ تعمس ىلا لجرلا لاقف ءاعدلا اذهام رمع هل لاقف ليلقلا نم ىنلعجا مهللا لوَغ

 سانلا لكرمع لاقف ليلقلا كلذ نم ىناعحم نأ وعدا اهتافروكشلا ىدابع نم ليلقو لوش

 ملعلا راسقتسا و سفنلا رسك لببق نم رمع نم لوقلا اذه ربقفلا لوقي ٠ رمع نم دعا
 نوكي ىتح ةفرعملاو نيدلاىف هلاك فاشن الف لمكلا ةداع وهام ىلع امهلالقتساو ةفرعملاو

 هلديرحتلا باتك ىف كلذ ىلع ثينحلا ىسوطلا هب لدتسا اك ةفالخلا ٍباب ىف هحرجل اببس كلذ

 انمؤم حم و انمؤم دلوب نم مف قش تاقبط ىلع اوقلخ 1 مدنا ةلاز يدلل وااو

 | يحيو انمؤم دلون نم ميمو ارفاكت وميو ارفاك ىحب و ارفاك داون نم مهم و انمؤم تومي و

 مهضعب لاق انه نمو ( امومه تومي و ارفاك ىح و ارفاكدلو: ن٠ مهنه و ارفاك تومي و انمؤم
 هيدابرد تفك هرس سدق صاوخ ميهار.ا ٠ مهكردأف هنم وبه موقو مهلذخف ءوءاط موق

 ىراوخ و ىرازب و هداهن رسرب ىهالكو هتششن ةشوكرد مديدار ىريب مفر ىع دير ىتقو

 تفك ىنرك ىءارج مفك ما هيماوبا نه تفك ىتسيكوت اذهاي 0 هس نعوم

 قفارد و ما ءدرك تمدخ ةاكرد نادب لاس رازه لهج نم زارتزاو اًرس قتيركب تنك

 دروا زور هجا رع هك ركن ىيع مكحو ىلا د خوك 14 مدقم نهزا ىلعا

 رايثخاو اثانغب كقئابن هززغ1قعياوخ تعاطو 'داهجت“قيذلام ركن "او ىاأثنك كنا

 ار مدا و مدركت نك هدحسار مدآ هكدما' ناَمْرَف كب نمت هلدش كعاط و دهم هلا تنسو

 | ردوا تلزو دنداهي شرذع دوب تيانع مدا راكردو دروخ روخم تخرد نازا هكدما نامرف ا

 هوارعف تل رلاةنتاإزل ور كة[ تان ولا ديدرواس باسح |

 جا /!نونز هانا نكف لادا لاسر رك نع دو

 ىدعس خبشلا لوق رس فرعي انه رج

 ل ا ل ا حب ا ا

 ناميالا نم مكيدحتام هنم اوراتخاف كاذب مكيزاحيف # ريصب ه اقلط نول. اب للاو ٍِ

 ( ةعاطلاو )
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 راجلا دقت و ةليز+لا.لاعفالاو ةليخلا فاصوالا رك ذب ءانثلا وهو نيدمامللا دمح ىلا '
 لصأب رعشم ماللا ناف ةيلكلاب ةبشلا ةحازاو صاصتخالا ديك أت ىلع ةلالدال رورجلاو

 مثاقلاوه و ”ىث لكل ”ىدبملا وهذأ هريتلال دمْلاهلو كلملاهل ىأزرخا وا مدق صاصتخالا

 هنا الواو اهعورفو منلا لوصال ىلوملاوهو ءاشي فيك هيف فرصتملا هيلع نميهملاو هب
 دبا هلو همعل ىلع هنودمحم نونمؤملاف ”ىث ندا ىلع دحأ ردق امل هدابع ىلع اهم عا
 دادتعا هريغ دمح و هنم طيلستو هءانج نم ءاطرتساف هريغ كلم اماو ةرخ الاو ىلوالا ىف
 ةقيقْلا ثيح ندال ةروصلا ثيح نم دمح و كلم رشبلإف هدب ىلع ترج هللا ةمعن نأب

 هاش مان جيرطشز هراب بوحود كيري ٠ نانح دون ىهاش تفاضا وا ربعاب

 داجي الا ىلع رداقلا وهف ءا وس لكلا ىلا ةردقلل ةيضتقملا هتاذ ةيسننال و رب دف“ لكى بعوهو 8
 رومالانم كلذوحنو ديوستلاو ضييتلاو لالذالاو زانعالاو ءآربالاو ماقسالاو مادعالاو
 فصول دبعلا) بسكلل حلصت دبعلا ةردقو قلخلل حلصت للاتردق مهضعب لاق ةيهانتملا ريغلا

 ىشخ رداق ىلاعت هنا فرع نف بسكلاىلع ةردقلاب فدوبال قحلاو قلخلاىلع ةردقلاب
 أ ةليسوبال هتجاح لاؤس دنع هتمحر و هتمعن فئاطل لماو هتفلاخم دنع هتبوقع تاوطس نم

 لاثمالا نع ةيسدقملا ةحتسللا:«اذةمزني ةيمحتلا تاليوأتلا قو .هتنم.و هم زكب لب, ةتغاط
 ةينامساىوقلا ضراىف امو ةيناحورلا ىؤقلا تاومسلاىفام دادنالاو لاكشالاو دادضالاو

 ةرداق ةقلطملا هتيوه و ديقملا دوجولاىف هروهظ ةمعن ىلع دمجلاهلو قلطملا دوجولا كلم هل

 وهوه ناسرابتعا ناتبسن اهو امهنع ةهزنم اهنيع ىف هو دييقتلاو قالطالاب اهروهظ ىلع
 كلذ عم و ةيلمعلاو ةيماعلا تالامكلا ىداسم عج ايواح اعيدب اقلخ  مكقلخ ىذلا

 هتقلخ هيضتقت امسح هل بساك رفكلل راتخم مكنم ضعبفوا مكّضعبف ىا 4 رفاك مكنف »
 نيرا اونوكت نا اىيمح مكيلع بجاولا ناك و رمضم رفاك هنال قفانملا هنف جردشو |

 عم كلذ متلمف اف ملا رئاس نه اهلع عرفتس امو دايالاو قلخلا ةمعنا نيرك اش ناميالل

 رفاكلا لعف رفكلا نمحرلا حتف ىف لاق اقرف متقرفت و ابهش متيعشت لب هنه مهنكمم ماه
 دلوب دواوم لك ماللاهيلعىنلالوقل ديعلا باستك ١ ناميالاو رفكلاو نءؤملالعف ناعالاو
 رايتخاو بسك نيقرفلا نم دحاو لكلف اهياع سانلارطف ىتلا للاةرطف هلوقو ةرطفلا ىلع

 ىلاعت هللا نال نامالا راتخم هايا ههاقلخ دعب نمؤملاف هتثيشمو هللا ريدقس هرابتخاو هسكو

 مقاذال رشكلا رات ءالا هلا ولج ردسي ناكل د ودلع ىادلع 1 م
 ةيرهدلا ددةيردالا ف ورئيس ةندلا لها ئدرط |دهزونهنم هملعب و كلذ قلع نافل

 ( ىح ) اهل عدبملا نايعالل عرتخلاوه ىااخلاو ىلاعت هللا ةيقلاخ نورك مهناف ةيعيبطلاو
 سلا ىنسلل لاقو ةزحش نم ةحاشىلزتعملا فاعقف ردقلا ةلأسم ىف ايلزتعم, رظان انس .نا
 ملطف هيلع تناكام ىلع اهدرف. اهنفطق ىذلا تنك نا ىنسلا هل لاقف هذه تفطق ئذلا انا

 | نوكم ناس داجنألا ام لصحت .ىتلا ةردقلا نال كلذب همزلأ افاو عطقناو ىلزتعملا

 نم ندا. نمو اهلجعو هردت ىف ناكل هتردَش ءازحالا قيرفت ناك واف نيدضلل ةحلاص ْ



 له[ ةرشع نامت اأو ةيندموا ةيكم 5 فاتخ نياغتلا ةؤؤش“ةيقافت جس

 ميحرلا نمحرأا هللامسسب

 دارملاو ارمتسم اه-زنت هتايربك بانج قيليال امع تاقولخلا نم امهيفام عيمج هناحبس ههزني
 وه ىذلا ةراعلا حيبست وأ دامح و ىح لكام 3 ةلالدلا وه ىذلا ةراشالا حيبست اما

 ناتيملا حببست تعمس مبضمإ نعو هللا لها دنع اضيا امهمعتف هللا ناحس لو نأ
 تاناينلاو تاناوملاو قازرالاو تاوقالا بر سودقنا كلملا ناحبس نلَم طبحلا رحبلاىف

 هللانيب مو نذؤملل ديشي هلا مالسلا هيلع ربخاام سبايو بطر نم 'ىث لك ةابح الواو

 مدمر ني ام مايقلاو هل ةعاطلاو هللاب معلا نم 1 هيلع تاقولخلا عيمج اب هلوسرو

 اوعمسي ملو ا ونمؤي ملف ة مهضعي فقوبو هلوسر هيلا فاضااعو هحع ىلا هللا هفاضاام لقو .ء

 ةقيقحلا ىف مهو نينمؤملانم اوناوكي نأ كلذي مهدصقو هيلع وهام فالخم ىمالا اولوأت و رك 2 ص
 ةدهاشم كلذ اودهاشي مل امل مهب ر مهل هفرع امي ناعالا ىلع مبسح مهحيجرتل نيب كملا نم | 6 |[

 حبست نع لفاف تنأو كرايتخا ريغب كدوجو حبسي ىا ةي الاف نيفراعلا ضعب نعو نيع 7”. 0

 هشيوكتب ةنونيكلا ىلا جاتحم هدوجوب ةحل لك ىف ماق كدوجو نا كلذ و هل كدوجو

 هرمأب الا دوجولا كرحت مل ةقيقحلاىفو انريغ رك ذب للغتشا اذا كناسل و كيلق نبا هايا

 نكن و سيدقتلا ضحم كلذو هدام عيمج ىف مدقلا ىماد ةباجا ةكرحلا كلتو هتثبشمو

 ذافنو ةردقلا لاكوهو لوزإل ىذلا مثادلا  كلملا هل » ةينادحولاب فراعلا الا هفرعيال

 « دجلا هلو © ديرفاس امهمدي امو اممو ضرا هكىهاشداب تسااو ورع مدل فرصتلا

 (دمح ىا)
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 نطاوبلا نيب عماملا لماكلا ريرحنلا خيشلاو لضافلا ملاعلا مامالا فيلات

 بابرا ةودقو نيرسفملا ةاخ رباك الاو لئامالا رخفمو صضاوطلاو

 مولعلا عيمج عبنم هنامز بطق و هبا وا ديرف نيقيلا و ةقيقملا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خيشلا مورلا ىلومو انالوم
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