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 هه قل 2

1 

 مقتسلا هطارصديد سن نأ انصأو انيدءالسالا انلىضروهتدعن اتيلعمتأو انتيدانل لك أىذلا تن دبا

 هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشاو * ىراصتلا نلاضلا الو د وبلا مهباع بوضفملا ريغ ميلع عنأنيذلا طارص

 سعالا نم ةعيرش لعداعجو ةينينطا ةللاو مقلا نيدلاب هلسرا هلوسرو هدبع امم نا دهشأو هل كنااشال

 سو هلا ىلعو هياء هللا ىل-ىنعيتا نمو انا ةريضي ىلع هللا ىلإ و عدأ يبس هذه لوقب نأب ءرمأو ابعامتانصأ

 قام ضعبب تريخاو مهدايعأ ىف راغكلاب هيشتلا نع انبي امآو امدتبم امأ تمم دق ىلاف ددنو و الست

 نييباتكلا نم رافكلاىده ةينا ىف عرشلا ةمكح ضعب تنيبو ةيعرشلا ةلالدلاو ميدقلارثالا نم كلذ
 دعاوق نمةميظع ةدعاق هذهتناك نإو محاعالاو تادكلا ع ةفلاخم نم ةعبرشلا هب تءاحامو نييمالاو

 تركو ىلاعتلا هرسب اع كلذ كتمت نكل عورملا ريثك اطوضأ نم اعماحااصأو يعشلا ةريدك ةعب رشا

 نا هرخآاب ينغلب مث هناحبس هللا هردقام ريخلا نم كلذ بيسب لصحوةعاسلا فرض م كلذ ىف!اوج

 تاقالطاو تامومعب كلذ يف اوكسمتو اهلع اوشن دق ةداع ةفلاخل هدعبتساو كلذ برغتسا نم سادلا نم

 ةزكلا ةلكملا هذه لصأ ىلإ ةراشا هيف نوكبام كلذ ىف قاعأ نأ باعحالا ضعب قاضتقاف ملء اودمتعا

 ةيادهاح عون ْف اوراصق ح كلذب ءالتتالا ند سانلا نم * ارينك مدن كو الوا 5 ةعفدملا موحو امتدئاف

 راث الا تيرقتساو ءاماعلا مالكو لئالدلا نم كلذ ىفام فوت ا عسم ةعاسلا ىريض>ام تدتكف

 ةلساةعل عرشلا 1 21 ىارو دنقلا ف نضاح ند نأ نطأ ك١ مو هتبتكامم ثك أ هيف دجول كلذ ىف

 هلا صاخو هبا ىف نامالا رقو نم نا نطأ نك أ ل لب كلذ ىف كشي مل ميلئاسمو ءابقفلا للعو

 هناق ةايح تناكالإ ةةكتلا هذه ىلع هين اذا هاوس دحأ نم لبقبال ىذلا للا نيد هناو مالسالا ةقيقح
 نادصن نيمدللا سوننلا وهو بولقلا نير نم هللإب ذوعن نكلو هيدللا عرساب هظاقيتسا جوت هناعإ ةحو

 هعاناو قا ةفرعم نع

 لمرالا 0 دقو قالا ىلإ مسو هيلع هللا لص يك مرا كافر هتاحيت هللا نأ ملعا © لصف

 نيلجر دحأ كاذ ذإ سادلاو ةثعبم لبق محرك أ وأ اوتام باتكلا لهأ نم اياَشب الا مهمجحيو مهبرع

 نم 1 امإو كورتم ةهصعلو لوبحت هةضعل نسراد نيدو وسلم امإو لدس امأ تاكك 50-0 ا

 كلذ ريغ 1 كام وأ ريق 1 0 1 مث نم هعقس 1 نطو هنسحتساام ةدابع ىلع لدقم ىمحتو ىف مع



 ةياغو داسفىهو احاللص انوي لاعأو لهج هو ًاماع اهنودظي تالاقم . نمو ءالهج ةياهاج ىف سانلاو

 هقح 0 هبتشا دق نيمدقتملا ءاسالا نع ثوروملا معلا نم اليل لصحن ن 1 الايع و الع 00 عرابلا

 1 1 الياق الإ هحالص ىف رؤي داكبال عدتبم ه 0 0 عورشم هنم لياقلا لمعب لغتشي 1 هلطاسب

 لص ّىخ قالخالا حالخإو ةيضايرلاو ةيعيبطلا رومالا ىف هتجمب بوذتف ةةسافتلا حدك. 0 31

 هلطانرطالا علا نم ىنشي الو ىوريال برطغم ليلق رزن ىلإ فوبال ىذلا ديلا دعب ل

 ةناع ةلدالا رذعتو بارطضالاو هلهأ نيب فالتخالا ةزك عم كلذ هل أو لصح نا هتحب قاعد

 ةياده ىدطاو تانباا نم هب ءاح ابو ممسو هيلع هللا ىلص دمع ةوين ةكريب سانلا هللا ىدهف بابسالاو

 مهنم علا ىلوالو امومع نينمؤملا هتمال لصح يح نيفراعلا ةفرعم تقافو نيفداولا فصو نع كاد ْ

 ب ةمكح تعج ولام ةميقتساا نخدلاو ةميظعلا قالخالاو حلاصلا لمعلاو عفانلا علا نم ًادوصخ

 ةبسنلا ردق ةفرعم عنع انوا انوافتل اهب ثعب ىتلا ةمكللا ىلا. توش لك نم ةصاخلا المسو ًاماع مثالا ||

 نيدب هثب هناحبس هنا مث اهعضوم اذهسيل هدهاوشو اذه (لئالدوال ىشريوانب ربح اك دما هلق امهنيب
5 

 هناب هفصوو ممالع ىف موي لك هتياده هولأب نا قاخلا ىلع ضرفو مهقتملا طارصلا وه ىذلا مالسالا ||

 نيلاغلا الو مياع بوضغملا ريغ نياصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم متاع ا لال

 لاقف دجسا| ىف سلاح وهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 هنع هللا ىضر متاح نب ىدع « لاق ) ا

 كاذ لبق لاق دقو ىدبب 0 هيلا تعفد اماف ثاتك الو ناد ريغب تئخو ملاح ن ىدع اذ 0

 ةجاح كلا انا نا .الاقف اهدم يبسو ةأسما هتيقلف ىل ماقف لاق ىدي ىف هدب هللا .لمجي نأ وجرال

 نا طداتسو ةدتسارلا هل تقلأف هراد ىف نأ قح ىدنب أ ِ امهنجاح ىضق ىح امهم 0 ا

 0 مف هللا الإ هلإ ا ا لاق مث م 0 3

ل 0 00 عش ممتوأربك أ هل لوقت نا كرش اعإ لاق مث ةعاس ملكت 7 مث التاق لاق هللا ى ْ
 تاق لق هل

 ل كو اف لاق 0 فيدح ىلاف تاقف لاق لالض ىراصنلاو ماع بوضنم دولا ناف لاق ال[

 ثيدحلا اذه ينعمىلع هللا باتك لد دقو نيم غنسح اذهلاقوىدمزتلا هاور البوط ًاثيدح رك ذواحرذ

 مهنم لعجو هياع بضغو هللا هنعل نم هللا دنع ةب وثم كلذ نمرشب 0 اه لق ) هناح حبس هللا لاق ١

 لقو مالكلا قايس هيلع لد 6 ميدمباطخلاو دويلا ىلا دئاع ريمضلاو (توغاطلا دعو ريزانكلتاو ةدرقلا ||

 (! دوهلا اولون نيذلا نوةقانملا مهو( مهنم الو مكنم مهام مهلع هللا بضغ اموق اولون نيذلاىلإ رن 00
0 

 لبح وهللانءلبج الا اوقع 6 ةلذلا ماع تب رض ) ىلا كاقو ه. 11 الأ قانيمو رندا 0 أ

 دويلانا ناب اذه وأ هللآ :٠ نم بضغب اًؤابو) ىلاعت هلوذ ناب لا || ف رك ذو( هل هللأ نم 1 او

 باتكلا لهأ اي فا هلوق ىلإ ( ةثالث كل *لاث هللا ْنِإ اواق نبذلا رفك دقل ) ىراصنلا ىفلاقو مياءبوضغم |!

0 00 5 2 1 

 0 كك ارطل ق دق موق ءاوها اوءب الو قكلا ريغ مكتيد ىف
 اوس نع اوا-



 مداه مي دولا ةزواحم وهو ولغلا نع مهابن اذطو قايملا هيلع لد © عراعلا تاطخ اذيهر ) لعل

 ( هنلكو للا لوسر ميقا ىديع حيبملا اعإإ قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو مكديد ىف اواغتال ) هلوق ىف هنع
 د هاف لالضلابىر اصنلاو بضغل !ابدويلا موك اماف زديف نواغىراصتلاو قا نءنورصقم ااا

 0 م ميماعب لمعلا مدع ةيج ندد 1 دولار هك 3 كلذ عام واهبعضوم اذه سيل ةنطابو ةرهاظ

 ا  ميفرع الب مام ةهجنم ىراصنلا || رفكو المع الو الوق الوأ المع هنومتي الو قحا
 4 اع نب نادمم للا ناكأ 13 و 2 نوماعي الام هللا ني ,< نواوشو هللا نم هع رع الب تادارعلا

 ىراصنلا نم ةهبش هيف 0 نم دسف نمو دومأأ نم هبش 0 نم دسف نم نولوب هريغو , ||

 قبس ام هلوسر هب ربخا اهدفان هؤاضقف مهليبس انردحدق هللا نا عمو كلذ حرش ضد وم أ اذه سيلو'

 هللا لوسر لاق لاق هدع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىلا نع ع نيحيحصلا ىف ا اهف لاق ثيح هءاعىف

 هو.تا>دل بض رحج اواخد وا ىح ةذقااب ةذقلا وذح مكلبق ناك ند نس نددنل سو هيلع هللا ىلع
 نع هدع هللأ ىضر ةررره ىلا نع هحرض ف ىراخبلا ىورو 0 لاو كراع دويل ل1 وس راي , اولاق

 ليقف عارذب اعارذو ريشلا 1 ريش نورت اا ند امي 31 دخأت قح عاد 00 2 سو ةياع هللا ىلد يتلا

 ىراصنلاو دوببا ةاهاضم هتمأ ىف وكس هنأربخاف كئاوأالإ سانلا نمو لاق مورلاو سرامك هللا لوسراب
 : 20 سو هيلع هللا ىلص 0 م دق و 0 مجاعالا 0 و مورلاو سراغل ةاهأ ضم و باتكلا لها مثو

0-3 
 ةهاط قم 2 نم كالا لاق ا هكدع راو دق ل ةمالا م نع ارارخا اذه 0 ءالؤهو ءالؤم هيشتلا

 ام لارا هللازاوةلاللض لع ةمالاهذه عمجالا ا هللا !دريخاو ةعاسلا موقل قح قا ىلع :ىهاظ

3 4 5 ٠. 

 وهىذلا هن كم رك اموق هتمأ قدصلا هرم ما هيف مهلمعتسي اسرع نب دلا اذهىفسرغب 0

 ناك ناو ىراصتلا نعش ل ةيعش كلا 1 دوولا تعش ند ةيعش ىلان رو ردم اموذو | 0 مالا سل الا ند

 اقف نوك دقو ارفك فارحالا نوكي دق لب اضيأ قسفيال دوو لب فارتالا لك رفكبال لجرلا

 0 كلذإف ناطم 1 ثلا هنسزبو عابطلا ةامانع 0 ذأ رحالا | كهو ا 0 كقو ةئيس 1 دقو

 م ردا أو 0 كا را لاا الا لإ ةيادللا احس لا هام ماوس دعا
 نو تارك تس يل رة لع علا قل , اضل اس ال ا رس نر كا
 0 000 4 : 0 0 18 2 لكلا لعأ د 15 دوز كاس هللا لات: نلاضلا وا لع بوضفلا طارص ىلإ ماسلا طارق

 ى دطا ىلع نينم وما اود..>امىلع دويلامدف ةبالا ) موقت دنع نم 1-0 ل اع دعب نم 0 ودرب
 راع را يعل للا هاده نا نصا لا مريغو معلا ىلإ ني بتنا علا ىلت 2 كو ورث سلو 2 0

 نعال هللا نإ ١ هئاحتسس لاق * مهياع ب 0 قالاخأ نم عضوملا 0 0 0
 . 20 وهو 3 00

 00 و ل ل 5 : لغخبلاب ةدوق هلضق ن :رم هللأ 00 ايلات ماعلا رس نواح 0

 إف رك الا دوصقملا وه يملا لخبلا نا ىلع 0



 ساق هينا باعكلا اونوأ نيدلا قاذيم هنا د2 كاوا لع كرت سا لعلا ناك مهفصو

 نإ )لاقو ةيالا ( ىدطاو تانيبلا نم انازناام نومت ؟ نيذلا نإ ) ىلاعت كا الو

 ةيالا ( انما اولق اونمآ نيذلا اوقل اذاو ) ىلاعت لاقو ةيآلا ( باتكلا نم هللا لزنأام نردك ندا

 نأ افوخ ةراثو ام :دلاب هراب ا 0 ّط دايثعأ ة ةراثو هبال ةراث 0 0 مهماب مهءاع 0 تصوف

 00 ها مهاف يلا ىل نا نم فئاوط هب 00 د اذهو ) هنم هوريظ 0 , مم ع جن

! 

 0 ا ط لا عا دا 0 ف هر عااخ انف نودي هزار هلاك صقن 1 هتساير صاقتنا

 ع

 هراهظ طا نم فاخنو : 0 وا 0 تايتعا ةراثاو هولانام لب ضفلا نم مهربغ ل ا نادم 00
 م

 ا

 نم رلا دبع لاق 00 2 لطم هائلا نا نقبني مل نإو هفلا ةحح هيفام لعلا نم

 ليصفت ضرغلا سيلو مهام الا نوبتكي ال ءاوهالا لهأو مياعو مطلام نوبتكي ملعلا لهأ هريغو ىدم

 لبق اذاو ( للا ىل لاق هب 1 هع ام بيبللا نظف ب عماج ىل رع 4 تلا ص خرغلا 0 1 00 ١

 نال ل ل نا هبال ( باروع نورك اننع لأ 4 مد ناتالي مط

 مهما م ( نيرفاكلا لع هللا ةنعلف هب اورفك أوف سعام , ,# ءاح اماف اورذك نيدلا ل ع نلوحت#

 امور ةشاط ريسق ن نا ملا حا اماف 00 طانلا روهظ لق قا نوفر رعت اوناك

 ماتو مهمزلام نوعا م أعم ام اهلا نوبست 0 8 نا كا 6 آلا ق ا نواشال ممافدل اوداقنب

 , ا تر هسا را ضنا لذ ندا د معلا ىف ةنيعم ةقئاط ىلإ نيستا نم رثكد لت ار

 ا نولشال 0 يلسو هيلع هللا ىلد ي حلا ريغ نا ىف مظعم ن 0 |
 تءاحام الا

 0 كر طم قطا عابنا تلا ماسلا د 1 1 هر 00 مث مهشاط

 نوفرح ).ماعبوض ذغملا ةفد ىف ىلاعت# لاقو. روسو 4 هياع هللا قلص لوسرل !| ريغ 1 وأ ص خش ني 'ءبدعلا ريغ نم

 رعف دق فيررحتلاو(باتكلا نموه اموباتكلا نم هوينحتا باتكلاب !مهتسلنووابو# هعضاو وم نع ماكلا

 نم ف[اوط هن ا دقو 0 5ك لل نانا

 هك نووريو كوضرلا رلا ظاع كر 2 نانا ند 0 3: عقو دقف ليزالا فير 00 0 5 ةمالا

 م عا لواطت اعرو كلذ ن وعفدي ةذبارلا كاذ تاو 0 تاياورب
 همك / نإو ل0 ىلإ

 نيعاضولا 0 هللا دنع ل اخي ا ةنلا ىلا اماو الكت ىسوم هللا ءلكو مهضعب أر ارق ك كلذ

 اذهو ةجحب سيلو نيدلا ىف ةحح 1 ناظيام ةماقا 00 0 و ةياع هللا لص هللا لوسر نع دال

 ناعالا رون راظن 3 ةلوعر 1 و هللا ا 5 نإ 1[
 3-ق يدب

 2 امأف 9 رث لبو ا تامر ليزتتلا فير ,َ

 مذو دوولا قلد عوت نم بريغلا

 كش 3 يف اولعلالا تاكل 0 1 ىراغتلا نع هناح

 وه هللا ن ع د ولاق يدلل رفك دقل ) لقو

 نم ةمالا ىف عقوام ىلإ

 3 آلا ( مص تا ى ا ل

 ند ا وط 3 عقو دو نيطاصلاو ءاشالا 2 وأ اغلا نا 7 * عداوملا نم كلذ ريغ



* 
 لوق نم حبقأ وهام داحتالاو لولخلا بهاذم نم مهم اريثك طلاخ تح ةفوضاملاو ةديغتما لالض
 نبا حيسملاو هللا نود نم البر أ مهنابهرو مهرابحأ اوذ نإ ) ىلاعت لاق * هنود وأ هادم وأ ىراصنلا
 مارا ىدعل مهناب هسنع هللا ىضر متاح نيودما لسو هيلع هللا ىلص ينلا هرسقو ةيآلا ( يح
 ع ىف هدنع نيمظعملا ضعب عيطي ةدبعتملا عا م مهوسرتاف لالخلا مباع اومرحو مثوعاطاف
 اهوا ةايحرو.) نلاضلا نغ هناحب د لاقو * لال ميرو مارح ليات نمضت نإو هب صيام
 5 اع هن هللأ اعف 00 ىلا ةما ها رلانم نيماسل 0 نمفمئاوط لثبا دقو ) للان 5 وخر ءاغتبأ الإ مهلعاهاديتك" ام
 مهاع بوضغللاو ل نوما نيف ع ردنا مه مأ ىلع اويلغ نيذلا ل 3 ) هناحس لاقو
 ا نع هك لسو هيلع هلئأ ”1دىنلا 11 8 دقو 1 نيطاصلاو ءايبالا 2 ىلع دحاسملا نوت

 نا مث ةمالا هذه 0 ريثكمب ىلتبا دق اذه نا مث ىعأو وه ىنإب ايندلا هتقرانم تقو ىف قح عضوم
 نمزك ان مند لعل اف نوت داق هلا ع هن رطملا تاوصالاب موي امبإ مهيد ةماع دجن نيلاضلا
 حالعإو 0 عامس تراطملا عامسلا دا نم ةمالا هدهتيادبأ دق نأ ل رم تاوصالا نيحلت

 دا ل د وهلا تلاقو )هن مسا م لاق و ( نيلاض لا ا ضعبا ةاهاضم هيفام هب لاوحالاو بواقلا

 ىرخالااه 3 0 نيتمالا نم ةديحا و لل 3 5 ريخاف / ىف ىلع د وهل تع ىر ل تلاقو ؟ ىس ىلع

 ًاذلض الاهجالا مث دعلإ الو اكش مهاربال ةديعتملاو ة ف قصت 1 0 اذا 4( قفل 3 اريل 0 تنأو 4 1ع

 ا 000 5 1 ىربال ةرقنتلاو ةفوصتملا نم 5 اعيش ىدطاو علا نم مهغيرط ىف دقتعإ الو
_ 
 ع

 0 اعإ وش هللا دنع عفط امت 7 1 دنع سيل و هللا نع عطقنم اهم لا نا فئرب ل: ايش 2
 1 ا ادهو اذه نم ا باتكلا فلاخ امو قح اذهو اذه نم ةنسلاو باتكتا هب ءاحام 30

 وق ةيسرافلا راث آلاو المعو الوق ةيمورلا راث آلا نم ةمالا هذهىف هنم اخد دقف مورلاو سراف ةهباشم
 كل رو دال ليصفت انه ضر ل سيلو هيف ثدح اعو نامألا نيدب ما ع نمو هم ىلع هيف ءافخالام الامحعو

 >اصا ًاروقغم عَ عش دق كلذ ضعب ناك نإو نيلاغ ضلاوأ مهلع بوضغملا قيرط عراضت امم ةمالا ىف تءقو

 000 ةرورض نيكي ن 0 ضر ل اعإ و كلذ ريغ 1 تاكسلا ت 0 تامل مآ و ةهف 0 المخأ دا محال امأ

 و2 ار
 رومأ وهمقتسملا طارضلا ن ,كلالا ةفرعم ىلإ بابهل حتفتي ناو مقتسملا طارصلا ةبادهىلإ هنقافو

 تادابع نوكت دو لاعف 3 ةأ نم ةرهاظ رومأو كلذ ريغو تادارإو تاداقتعا نم بلقلا ىف ةئطان 0 ع 1
 ةمائالاو رفسسلاو قارتفالاو.عامجالاو ن .كملاو حاكنلاو سايالاو ماعطلا ىف تاداع أ 0 0

 روحشلا نم باقلاب موقب امم ةيسانمو طايترا امهني, ةرهاظلاو ةنطابلا.رومالا ءذهو كلذ ايغو ترك راو
 دقو دل 0 باقلل تح لا 00 ند .يهاظلا موش 3 و ةرهاط ا يتحول لاخاو

 0 ةراكف هل هعرش ىذلا جامللاو ةعرمشلا و ةتنس ىه ل لا ةكملاب لو ةيلع هللا 0 0 ثعل

 مهتئلاخ < نمأف نيلاضلاو:مبياع بوضقملا لبيس نيابام لاوقالاو لامجالا نم هل 0 نأ أك هلا هذه



007 
 ىهاظلاىدملا ىف ةكراشلانأ اهند رومآل ةدستم كاذ ىف قالا نم ريثكل ربي مل نإو صاظلا ىدطا ىف

 ناف سوس ىغأ اذهو لامعالاو قالخألا قاف ةققاونم ىلإ دوش نيءاشتملا نيب الكاشتو ا

 ىف د الثم ةلئاقملا دنا ب تايثل نال اللاو م مامن عون ةشنقن نم د الثم علا ل لها باس سناللا

 ىهاظلا ىدطلا ىف فلا نأ |: امو علام ةعنم 1 الإ كلذل ١ عت هعبط ريصإو مهقالخاب قل م عون هسفن

 0 ىع ىفاطمتالاو لاللضلا ا و بضغلا تادجوم نع عاطشالا بجوت ةقراقمو ةئيا.م بحول

 بلقلا ناك الكو نيرساخلا هئادعأو نيحانلا هددج نيب ةالاولا نم هللا عطقام قةحتو ناوضرلاو دطا

 تاداةتعالا درجمب ًانطابوأ [سهاظدب م.وثلا درح ل وه ىذلا ماسالا فرعأو ءادج منأ

 ةدوجو لا يفالخأ ن ع مداعل ومنأ ا ا اصنااو دوبيلا ةقرافع هساسحإ ناك للا ثيح نم

 زيبقلا عفتري تح ىهاظلا طالتخالا تحوت ىهاظلا 0 ىف نأ اينو دشأ داس ند

 اذه ةيدكسحلا بابسالا نم كاذ ريغ ىلإ نيلاضلاو يبلع بوضفملا نيبو ني هضرملا نيددهملا نيب ًايهاظ

 5 رفك تابجوم نس ناك كال ميما سد رع رااح سام نإ ماسلا ا نكيلاذا

 نظفي 0 00 نا ادبف مهضاعم عا ا نم عون ىف ةقفاوم هيف ف يتفاوق ر كلا تعش نم ةنعش ناك

 5 ا هللاو هل
 ٌآ

 - بهو وسب
 5 لصف 0

 تاثكلا نم لدام ضع 5 انأدب ةماع ةدعاق ىف اح ردم نوكي دق ةصاخلا ةاعساا ىف مالكل |( ياا

 عيمج ىف اماع كلذ ناك 0 ةلمخا ىف ماش نع ىهدااو رافكلا ةفلاخم صالا ىللع رع عاجالاو ةنسلاو

 | ىهنلا ىلعل دب اب كلذ انعبلأ مث كا تارا ا ا اود |( ان را عاونالا

 موق ةقفاوع مالا 0 وهو باتكلا اذه ىف اه ماع تبن دق هك هر ا مهدايعأف ممهجاشم 0

 ِء
 مهفلاخم كصق 0 كل 1 0 مق فا وم سف 0 مو6ةفاوم ديف 0 ” نإ 0 دق ممن ملا و

5 
 لعخالا كلذ ناك نإو ةدسنم 1 دبعا ةجاصم نمضتي لعفلا كلذ نأ ىن خهع ةحاصم م كا رشاو

 ةدسفملا 0 ةحاصملا كلث هيف نكي مل ةفلا اًاو ةقفاوملا 0 م ول ةفلاخلا 0 ةقفاوملا هب تلصح ىذل

ال ول لامعأ ف نيشاس لاو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لودر را [دتعل ات 0 سف عفتتا 0 ادطو
 اع را اهولعف 0 

 ملا انوعدب كلذناك ناو ممولش انب راق فالخو مهنبحنم ككذشروي 1 ةحياصم انان وكيل ناكدق

 معا 0 لانعأ ىف نيرفاكلا انتقفاوع ررضتن دق كلدكداوفلا ند كا ل كا را

 فلاح 0 هيف قفاوب ىذلا لعفلا كلذ نال ةفلاخغلاو ةقفاوملاب سعالا نوكي دقو اهلعفب 0 مل امولعش

 ه هتنع ريع نكل هولعشإ لولو ةدسفملاو ةحاصملل نءعضتم
 فئنزعت لاو ةل الدلا ليس ىلإ ع ةفلاخلاو ةقفاوملاب



 ردقنلا اذه ىلع ةءاخلاو ةقفاوملارامتعاو ةحلضملاللع اليلد مهتفلاخ و ةدسقلا ل اع الياذ ىتقفاوم ن 0
 سس 3 0 ل 9 01 ل مال | 0 كد و ةاعلا سابق تا ا نم ل ]والا ىلعو ةلالدلا س اق باب ند
 ةلاخاو ةنفاوملا ىلع وه اذهو هيف 0 نش نمو كيف مهاننااخ و وأ مهانتفاو ى ىدلا لعتلا
 رعابتا نعانل هللا نهم ىنعم فرعي هن هناف ىنعملا اذ 0 :م دبالف 0 ىهنملاو امي روم 1

 . 34 ملعاو 7 ًاديقمو افلم مهقفاومو 5
 را ١ عشب | 8

 ندينف هنع ريعتو هيلع لدبو هنسو فانكلا 0 ىلا ف ةسلا 0 ان أ ءومعلاو لاجالا

 ان ىف ةرمدفملا ثيداحالاب كلذ عب 6 * : | ىف ةدعاقلا هذه 2 رع لدبام باتكلا تال 010
 ١ هلوق ىلإ ) ةوضااو مىحلاو نانكملا لشارسإ يب ا او ( هناجر هللا لاق. د6 اهد عب تاب الا
 املا ء < دعب اوناتخا ماو امندلاونيدلا عنب د 1 1 ةناحيمس 0 ( نيقتملا ىلو هللاو)

 0 اعل تا مهاو امدلاوني منب ليبارشا يب ىك م ٍ

 هرصاو هل اهعرش سعال نم ةعيرش ىلع. هسو هيلع هللا ىل اد اج م ضع ىلع مهضعلا نم ادغب

 هع رش تلح نم لك نوماعبال نيدلا ىف لخد دقو نوماعبال نيدلا ءاوهأ عايسا نع هاهمو اهعارناب

 لطابلا مهنيد تابجوم نم ود ىذلا هاظلا هده نم ن وكرششلا هيلعامو هنوويمام وهو مهءاوهاو
 ىف نيداسملا ةقفاوع نورفاكلا حرفي اذطو هنووهب امل عابتا هيف ةفاومو هتوومب مهف كلذ عباوتو
 نم لدحفلا نس ذأ ضرف ولو كلذ لصحيتل امظ .ءاالام اولذيبول نا ناودوتو هب نورمتو مرومأ ضعلإ

 تانذ ضع لوصح 0 وعاو ارح ف مهعباتم ةدال مك ىلا كلذ ىف 0 هاا نأ ا الف مماوهأ عا عابتا

 كذوأ ىف الوح ماح نم ناق هريغىف مق ةةفاوم ىلإ ة ةعيرذ نو 6
 ة كلذ ىف مهتفاو ام ىف هللا

 هناحبس هلوق بابلا اذه نمو ربظأ لوالا ناك ناو ةلمغا ىف ف دوصتملا لصح ناك نيالا ىأو هعقاونب ن ا
 كلام )هلوقىلإ (.هضعب ركدب صال هو كلا لزنأ اع نوحر في تاتكلا مهانت ١ نيذلاو )
 نإ تاردألا مو رو د مدقام لإ عأ هّللاو دوعل ممئاو 1 ىف ريمضلاو ( قاو الو ىلو نم هللا ن
 كار مرا تاق نأ ىكو ع 0 نم ايش ركذأ نم لك كلذ ىف لاف هّصعب نورك
 ها عباوتو مهنيدا نم هب نوضتخي ايف ف مهتعباتمو ( مل )علا نم كءاحام دعب مع اوهأ تعدتا كلو )
 كنع ىضر ناو ) ىلاعت ارق اضرا ادع نو 0 وه اع ,ءاوحأ عا عاما لصحب لب متي
 نم كءاح ىذلا دعب مه اوهأ تعسا نّيلو ىدطا وه هللا ىده نإ لق مهتلم عش : قحىراصتلا الو هولا
 موتلا نال مهءاوهأ ىهنلا فو مل ربخلا ىف لاق فنك ( رظناف ريصن 00 نم هللا نم كام معلا
 ا نأ موادملانمو رثكو ا 0 0 وه ا عاب :| نع عقو رج ًاقلطم 51| عابتاب الا نوضرإل
 مدقلا م هنووهب اق مهتعباتلل ةنظم وا هنوو مام ضعل ّق مط 00 عون 0 نم ةيلع محام ضعلب ىف
 عياتب تنأ امو كتابق اوعبتام ةيآ لكب ب 0 نأ لو ) هناحبس هلوق بالا اذه نمو
 ( نيناظلا نأ اذا كنا معلا نم كءاحام دعب ند ا اوحأ تعبلا نئلو ضءب ةلبق عباتب مهضعب امو مهتابق |



2 

 مالا الءا هرطش مكهوجو اولوف منك اًّيحو ) هلوق ىلإ |
4 

 ١
 35 ُط هر - يك

00 

 5 0س ١ 00 ّ ت2 طع 9 0

 هلا ىف ةقف 0 كيلع دوب ما جتحي العا هانعم فلسلا نم دحاو ْ
 جلا هللا عطقف ايد ىفانوقفاوي نأ |!

 نيف ايد كإ ا نأ 1 دف انتاق 1 نواوشإ 00 شرق م هو مهم اوماظ نب: كلا الإ

 ا عطقأ كلذ روك مهتلبق ىف نب 1 رفاكلا ةفلاخ اهريمغتو ةلسقلا خس 1 ند نا ةناحيرس

 ”| اذا رفاكلاناف ةقفاومو ةفااغ لك ىف تباث ىنعملا اذه نأ مولعمو لطابلا نم هيف نوعمطي |

 ىلع وكدا نبذلا ىراصنلاو دوببلا مهو (ت نا ةيبلا مه ءاحام دعي نم اوفلتخاو اوقرش ٠ نيذلك اون

 و قرفتل سه .ىف و مباشم نع همم اذطو ةقرؤ نيعبس 0 1 الاو قرفتلا

 ىدلارأ لغفللا قيرطب هتاثامم 3 دق'نإلف لسشم كيال هلوق نأ عم ةقرف نيعيسو ثالث ىلع قرتفتس أ

 نينمؤملا ريغ ليبس نم وه لمعلاو ىدطا نم هيلع مهامو تارآآلا نم كلذ ربغ ىلإ ( نيمؤلا ليس دع
 نوكف هسلج نع تبا ىهنلاف مومعلا ف هجاردنا مدع رده امو نوماعيال نيذلاو نيبدسفملا ليس نهو ا

 انلزتأو ) هناحبس لاق هنع ىهنملا عوقو ةنظم ىف هتبراقمو ىهنملا كرت ىلا برأ ةيلكلاب سنا ةقرافم
 عببتئالو هللا لزنا اهب مهني مككباف هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحاب باتكلا كبلا ا
 نكلو ةدجاو ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولو اجابنمو ةعرش مكنم اناعج لكل قا نم كءاج امج مهءاوهأ |!
 مهمباتمو(كيلا اا 0 0 نأ مهرذدجاو مهءاوهأ مق الو) هلوقىلا ( 101 ايف هولا
 ةدال محو كاذ كرت ىلع ةنوعم اهكرتو هنوومام عابتال ةنظم وأ هنوووب اه عامنا نم ىح مهله ىف ا

 اف ىلا مهصصقو ةرف ذاكلا مثالا ةيباشم نع ىهنلا نم هللا تا عاو ) نووي ايف مهتسباتم |
 (راصبإلا ىلوأاي اوريتعاف ) ىلثلا نم باتكسلا لهاب هلعفام ركذ ا هلوق لثم ريثك هولعفام كرتب دل 1

 ةراشا هيفام هنمو اندوصقم ىلع .لدبام هنمو كلذ لاثمأو 9 0 انلالا ىلوالةربع م رصصق ىف ناك دقل 1 هلوقو |

 ىلع ةلاد تايآلا عيمش انل ح اذ عا 2 ةماع ىف 0 لاَ نا: ناس دوصقللا 0 3 دوصقملل ميو ا

 وه
0 

 مهدايعأف مهتهباشم ن نأ هل هللا ءاش نإ 0 انه نرخ لا

 || ىف عج
 ا 4 دس لو و ةلمقلا ىف ةجحلا ن رم دوبملل ناك 6 تير ا ناكام لثم ةحجلا نم هل دك ىث أ

 || هتمأ نأ ربخأ دق هنأ عم فالتخ

 ا نع.ل اج 0 عبام لك نأ ىلع لدو عورشم مآ نيام كرو مهتقلاخع س دح نأ نعل : ناو

 الإ لاقو ةاياج ةحاصم هذهو اهنع ىم دملا ةهعاشملا نس 2 ىف عوقولا ن رع ع ناك ادا عرش ١ ايف مهتمباشم

 || ىف ىنفاخا نوره هيخخال ىسوملاقو ا نيذلا ليبس ناعبتت الو اهقتساف )نورهو ىسومل هناحبس
 عستيو ىدطا هل نيبتامدعب نم لوسرلا ققاشي نم و ) ىلاعتلاقو (نيدسفملاليبس عسبتن الو حاصاو ىوق

 ارك ذنكو و ضعل نود تايآلا ضع هيلع لدن | اعإ اذهف انيلع ةبجا

 ا نعيجاو ولا وا بوجولا ةلالد نييك 0 و انه دوصقملا



 ةميظعلا ةياكلا ةدعاقلا يرش اهيل> اعا لئاسملا رئاسو اهنسعب ةدوصقملا ةلئسملا وه هناف ةمرحلا رومالا نم

 ورعملا نع نوهنيو ركمااب نورمأب ضعب نم مهضعب تاققادملاو نوقفانملا ) لجو نمب هللا لاق ةعمدالا

 راي رافختلاو 0 نيقفانملا هللا دعو نوقسافلا مه نيقفانملا ن نا مهيسنف هللا اوسن 0 نوضشو

 2 ةوقمكل د اوناك مكليق نم نيتلك م م باذع , مطو هللا مهنعلو مهبسح ىه ايف نيدلاخ م ميج

 ا ىذلاك م طخ و مقالب 0 نم ندلا عتمشسا 9 يقال معتمتساف مقال اوعتمتساف دال 3 الا 1

 نورا كك آلا او ايندلا ىف مهامعأ تطرح بلر زد
 || ىلق نم نذل ان معأب 1

 مهماظيل هللا ناك 6 تالا ا مهاسر 1 أ تاكفتؤملاو نيدم تاو مهارب | موقو دوكو داعو حوت موق

 ا ا نعزوونيو فورعلاب . را ض:! ءأ الو وأ مهضعب ت _ انمؤااونودمؤ وااونوماظي ها اوناك نكلو

 هللا دعو مكح زيزع هللا نا هللا مه ريس كلو ا هللا نوعيطيو ا الصلا نوميشو

 رك هللا نم نآو ردد دجى ةسمطن نك ام وارف ايف ذ نب دلاخ راهن ع ايف ند رك تا تاس لا 3

 1 ( ريصللا نشو مهج مهاوا ا 5 ظلغ و نيقفانملاو رافكلا دهاح يي يبنلا ا« اب مظعلا زوفلا وه كلذ

 الكو مهمافصو نينمو 2 قالل و مهمافصو 0 نيقفانملا قداح تاب هل هده َّق ىلاعتو ةناحي حج يدب هللا ني

 ا( رذكلل نيروظملا نيرفاكلاو قالخالا هذه عم مراسل نيروظملا نيقفانملا دعوو مالسالل رهظم نيقرفلا

 راد ةئدملا ىلا رجاهو 00 ةيلع هللا ىلد ادع هللا ثعلب كمو نيتفا داطلا دا 8 هيلث صأو م مهج نانا

 || انه ضرلا اإو نيب هرحأف رفكلا روظملا وهو زفاكلا اماذ رفاكو قفانمو ندد فانصأ ةنالذ سانلا

 ا هناخيسهللا فصوق ةلنقلا لهأ لعف اخ ىلا ىه اهناف ةنسلاو تاتكلاىف هرم نيقفانملا تافصب قاعتم

 ا مولق تبباشت نيقفانملا نال كلذو ضعن ءايل 0 مهضعل نينمؤملا ىف لاقو ضعلب نم مهسضعل ناب نيقفادملا

 |١ ىذلا ضرغلا م ادام الا ةم ءاوتم ةدا وتم مىواق تسنلف قش مهولقو ًاعيج مهب كلذ عم محو مهامعأو

 إو بيغلا روظل هرصننو نمؤ را بحي هناف نمؤملا فالخ ضع نع مدل ىل - ٍِ مهب 0-5 ومؤل

 ١ مه ريغ 6 عا 2 م نيتشا اطلا نم ةدحاو لك فاصو م نام ما دعامو رايدلا عم تا

 !| ىاثلاو كرتيو لمعي 0 امدحأ نيحق هنيدب ةقلعتملا ءرملا لامعأ تناك الل هنأ كلذو عماوج هللا تالكو

 1 ل ةنالث ماسقالا.تراصق هزيغ هب عفط 1 هعقني وه را امأ هلعف مْ كزلاو لعفلاب هريغ لأي نأ

 |١ ثلشكاو ةاكزلاك هريغ عفنل ] ةامعبام يناثلاو الثم ةاللصلاك ه ريغ قاعتي الو لماعلاب موهام ايدحا عبار 1

 || نيقفاناا فصو ىف هناحبسس لاَقق هب سعالا وه هظحو لماعلا وه ريغلا وكف هلعشب نأ. هريغ صيام

 || ركشملا نع نوهنيو فورعلاب نورمأي نينمْوملا فصو ىف هئازابو فورا نع لو ا

 ١ ةهنع هللا ىبنام ل ل عماج مسا ركشلاو حلا صلا لدعلا  ث َن اعالا نم هللا هام لكل 0 أ فورعملاو

 ا ا نع ميبدبأ نوضش ةداتق لاقو هللا لديس ىف ة قافتالا نع اهوضش دهاح لاق مويكبأ نوضصشو لاق م

 1 كاسمأالا نعةرابع دبلا ضقو ندبيلاو لالا عئنلا ىلا راغأ ةداتقو لاملا عفنلا كأ راشأ دهاجف ريَخ 0



 يي

 »ع 1١*

 هللا دي دوببلا تلاقو) هلوق ىفو( طسبلا لكاطست الوكقنع ىلإ ةلواغم كدب لمحت الوز ىلاعت هلوقىف اك

 نم ةرهاظ ةيف رع ةقبق-ىهو( ءاشب 0 قفني ناتطوسم هادي لب اولقءاع اونغلو مينا تاع ةلوعم

 راص دق تناك ناو ةاكزلا ناف ةاكزلا نونو نع نينمؤملا فهلوق نحل ضبق ءازابو روبشم زاح وأ ظفللا

 ل مده ناهجولاف ىلام 0 قدي عفن نم قلخلال عف 22 ' نكل مدا اما ةضورفملا ةاكزلا ْق ةيف ع ةقيتح

 ةالصلان و يقب نينمؤملا ةفص ىف كلذ ءازإبو هركذ كرت هللانايسنو مهسنف هللا اوسن لاق مث ديلا ضدق ىف

 نبا لاقىنعم اماو ًاظفا اما هللا ركذ لك اهف لخدي دقو عوطتلاو ةضورذللا ةالصلا مت ًاضيأ ةالصلا ناف

 ةسرادم ليج نب ذاعملاقو قوسلا ىف 00 او ةالص ىف تناف هللا ركذن تمدام هنع هللا ىطر ةوددم

 مقل بناذدعلا نمو ةنعللا ٠ ندو 2 5 ف نا ا راثكلاو نيقفاذملا هب هللا دعوام رآ 00 ) ه7 اعلا

 هكر طال تاكا تين ىف م ةمحرلا نمو ناوطرلاو ةدلا نم نينمؤللا للا دعواه 00

 مقم باذع مو هلوق نا ليق دقو هللا ءاش نا هركذنس ا. ةدعاق ديك ضرغلا اءكإو اهعضوم اذه سيل

 ناف الهجوبلق ةماظو ةوسقو انزحو ام ةيسفدلامال الانم ةرخ الاو.ايندلا ىف مط مزال وهام ىلا ةراشا

 اب الا مبثيع نوبيطيال ءالؤه بلاغ دن اذطو ملع هب للام ةعادلا ةلجاعلا مال الا نم ىصاعملاو رفكلل

 ىف هلوق كلذ ءازابو كلذ وحنو برطم عام وأ هلم ةيؤروأ ركسم لوا نم تلقلا ىهليو لقعلا لاري

 ةوالح نم هنودج اب اهريغو مهمواق ىف ةمحرلا نم نينمؤملل لجعي هللا ناف هللا مهرس كل وأ نينمؤللا

 لمعلاو 5 لاو 3 اعالا روما 1 كلذريغ ىلا م الاسالا] مثرودص حارشتاو ةمعط نم هنوقوذيو ناعالا

 رك ةوق مكدمدش 1 اوناك مكلبق نم ا ربخ ماك ىف هناحبس لاقدفصو نكمال اهب حالا

 ليقو 7 اق نم نيذلكمنأ هريدش فودحم ادتدم ريخ عفر اهنا ليق دق قالا هذهو( ا الاودأ

 را ًالاطالو و ابواطم مويلاك باوتنب :رعلا لاق 5 م مكلبق نم نيذلاك من ءاعف هريدقلا فوذحم لءفب بصن

 لبق م بادعلا ىق 4ع كنلا نا ليقو 0 و نس نيذلا لامعأ ىف نيلوقلا ند ها يل

 دعو أ دهام لماعلا لب ا وهو ليقو مكلف نم نبذلا نعل اكممبدعو موعل 0 فودحم لماعل

 ملف ند ن دلك مق باذع ىلو مكلبق نم نيذلا نءاك مهنماو 0 5 نذل دغوك نيف انملا هلل

 لوقلا اذ> ىلع ىمالا ةقيقجو مكلبق نم نبذل تاذك تدع ناار نرك نأ وشو سنن

 نير كا كي ل د طوق ساج نم عفارو بصان وأ نابصان نالماع اطوانت ىاكلا نأ

 نإ ةباصأو هبويحس ل وقوهو 0 نالوق 00 00 0 وتم 0 كل رك )هاا فاتح اذا ف م

 دحاو لودعم ىلع نياماع عامجا ىريال هنال هلومعم فذح رخ 5 ناو هدا وه مسالا ىف لماعل

 نالمعي نيلماعلا نا ىري وهو مسالا اذه ىف المع نيلعفلانا نيف وكلا نم هريغو ءارفلا لوق يناثلاو

 لوق ىف هلاثمأو دنيمف لايشلا نعو نيملا 00 و ىف ىفالتخا اذه ىلعو دحاولا لومعملا ىف

 مكليق نم نيذلك مقم تك مظو مك !ذق م نإ ! دعو 0 اذا نيففا انملا هللا دعو ريدقتلا 0 نيلوالا



 نوندحتسا 0 هدماع رب 1 ل ةلالدل تال ومحم لا هذه نم ناك قدح 3 كلف ند نيذلا 0 ١

 هلوقو دعو هلوقب ةقلعتلا ىه اهنيعب ةروكذملا فاكلا لاَعب نأ نكي 0 لوقلا ىلعو نيلوالا فذح ١|
 1 بصنلا 5 ةيالثلا لمع ناب لوقلا لع اذهو باىعا اهف ربظيال فاكلا نال ميقم باذع مطو هلوقو َنعلأ]

 يلغف ]ال ىوتم م قاع قاعتلا ذا ظفللا ىف دحاو لمعلا نادهجوق مفرلا لمح كلاثلا نا لق اذاو ىهاظ ا

 ا نالوقل اذبا ذعلا ىهيدشتلال اء نم مهنمو كا قدي شقا لعب نم م سانلا نمد تفرع اذاو ا

 0 نيلوتلا نيب ىونعم الخ الف نكعلابو بجوملا ىف ةهاشملا ىضتش بجوملا ىف ةنمعاغملا ةأ ا

 ىذتشال دخامو تاليلعت ىقفالتخا وه اعإ ةمدعو فدا دوجو ىف نييوحنلا قالتخا نم دانا ١

 ١ ءارملاو لمعلا نم مدقتام عوذجمب ”قاكلا قلعتت نأ ندنحالا اذأف ىتعم ىف الو .بارعإ ىنال افالتخإ ||
 أ ناو اموزا رخألا ىلعو ًاظفل اهدحأ ىلع لددق نوكي نيلوالا نيلوقلاىلعو اظل امهف هببشتلا نوكيف ا

 نيصالاف ةيباشلا لع لحاف نورك بالا طفل ل ناةنمحأو غل ءابأ ناك انهىلع نيفوكلا ةقيرط تكلس
 نيذلك متأ هردق نم لوق وهو كلذ وحنو مكلبق نم نيذذلا لاك مكلاح رمضيف الاو فذح ريغ نم ا

 ءالؤه ىف ةهباشملا هذهو هريغب قاعتم ضرغلا ناف اذه نم رك أ اطس ناكملا اذه عسب الو مكلبق نم
 نذلا ةماشم ىفانث هلوسرو هللا ةعاط ناف هلوسرو هللا نوعبطيو هلوؤ نم نينمؤملا هب هللا فدوام ءازان ||

 مهقالخب اومتمتساف ًادالوأو الاومأ زثك أو ةوق مكتمدشأ اوناك كلبق نم نيذلك) هلاحبسلا مكابق نم ا

 لص مث نيعتسن كايإو دبعن كايإ نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرل را ا 0 0 ةييغلا نم |[
 |١ كلن الا ىف متنك اذا ىتح هلوق ىف اكو مملابعأ تطبح كد ءاوأ هلوق ىف ةبسغلا ىلا باطخلا نم لاقتنالا ||
 أ نودشارلا مم مه كعاوأ نانص ءلاو قوسفلاو ر كك مكيلا ءركو هلوقو ام ا مب نيرجوأ||

 هلو ةكقةمآلا هذه نم نيضئالا نيعمتسملا ىلا دئاع هنأ رباظالا مهابعأ تطبح كلو أ هلوق و ىف رسل 0
 ىفالا تاقثلالا 0 الف اهلاثوعبملا ةمالا 7 تاطخلا 0 راو ملقا ند نيدلا أ ام 0 دعت امف
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 ةرب ريهف ا ن دع كلذ وريو مهيد لاق مقالك

 ناننالل قاخام هناك ظتملاو بيصنلا وه قالا ةغللا ل اهأ لاق ايندلا نم مهبصنب نورخآ لاقو ايندلا ىف

 سو هيا ء هللا ىلص ينلا لوؤو نيصت نم ىأ قالخ نم ةرخ 5 ىف هل ق ةالخال - نم ربرخا سلي اعا

 كتف اا الاو 0 زبك أو ةوق مك 8 0 | اون داك لاق هناحيبس هناف م ره اعلا 0 ب لاو

 ني مس مس 0

 كلتو مهدالوأو مهلا ا كل 3 ةرخ لاو امندلل اهم 00 نأ هاو ءاك مف تاع 00

 ((| اوناك هلوق ىف باطخلاف ( اوضاخ ىذلك مْضْخو مهفالخت م ككبق نم نيذلا عتمتسا مك فالح م فتمتساف ||

 || لاقثلا اذهو تافثلالاو نيواتلا باطخ باب نم ناك نيقفانملل ناك نا معتمتساف هلوقو ةوق ب دشأ

 || اوعت.تساف هلوق ىف نسا نع رمعمنع قازرلا دبع ريسفت ىنف : يقال اومتتا اق ةاماو ىاثلا عضوملا
 [| دةرح الا نم مهميصنب سابع نبا نع ىورو هنع هللا قر

 | ةرخ الا ىف هلام ىلاعت هلوق هنمو ثننأ ا 00 ال بيصنلاو هل مق ال مسقلا لاق ١ م هل ردقام ى

 ع



 مح دات تت متت يمي تسستس_للا

| 
8 
1 
 أ
 ا

 ا
| 

 | أ

1 
 ءا وس هايندل الا لعل مل نم كم و لخدف امة ةاحاعلا مهظوظح دخأ 6 0 اهماع 5 3 دل ل

 مكلتق نمنيذلا عتمتسا اك مكة الخ متتتناف ) هناحبس لاق مث اهريغ راما سرا ل 0
 0 نحو اك ىأ ردصملا ةفصامم 1 : 0 0 ىذا فو( اوضاخ ئذدلاك مطخو مق قالخ ْ

 ىأ لعاالا ةفد هنأ قاثلاو ةغلا ىف شاف ريثك وهو انيديأ تلمس ام هلوق. ىف 8 انودحم دئاعلا نوكف ا

 عاتمتسالا نيب هناحبس عمجو اوضاخ .نيذلاك لبق ول م هوضاخ ىذلا لبجلا وأ فننضلا وأ قيرئاك ْ

 فال لدع لا ىف عش ب وأ 3 ملكت لاو لط ابلا لا داقتعالاب عشب نآ اما 3 دلا داسف ل نحو و تو قالخلاب '

 قاثلاو تاهشلا ةهجنم 0 مر اامجالا قسف قئاثلاو اهوحنو عدب لا يع لرألاو 0 | داقتعألا ا

 تحاصو هاوه هنتق كق ىوه نحا اص نأ ل | ورذدحا نولوش ا اناك اذهوتا وبشلاةيح نم '

 نوتفم لكل ةنتف امهتنتف ناف لهاملا دباعلاو 00 اعلا ةنتفءاورذحا نولوقي اوناكو هايند هت تءأانت 0 ا

 0 3 َ ملع ريغ نوامعي نيذلا نيلاضلا هبثي اذهو هنوعبتي الو قا نوماعي نيذلا مهلع بوضغملا هبشي اذهف ا
 24 شا نك م هما نك اك ايندلا ع نع هللا هجر لاقف لذنح نب 1 0 كك ا

 اوريد امل اراب نودبم 1 ا 3 !داعحو 1 لاقف نيقنملا 5 3 ا هللا فصضو دقو |[ اهاناف اندلاو امدق ف عددا 3 ا

 اوداوتو قحاب اوصاوتو)هلوق 0 نيفيلاو تا اوبشن ا! كرتنا ريصلا او ها

 بحي هللا نا ل هياع هللا سس ىنل 0 لسرملا 0 همر (راصبالاو ىدنالا كرا اردت

 5 أ

 تاوبتلأ ىلإ ةراشا اوشاخ ىذلك متضخو هلوقو ةاصعلا ءاد وهو تاوبشلا عابنا لإ ةراشا ماا |

 م م 0 ءالؤهو اوداحو اوعتتسا لف ند كدا ىلع ةبآلا ت اد دقو هلم ىف ربظم 0

 دم دج

 0 يس سس سس --2-22-2--------ا

 || ىلا لامعالا سفنو ايندلا ىف مهدالوأو مهاومأو مهتوش اوعتمتساف قالخلا وه دالوالاو لاومالاو ةوقل

 || باو مه ناكل ةرخآلا رادلاو هللا اهب اودارأ ول لامعالا كلتو و مهند ىف ل كا

 1 معتمتساف ةناحبب_ بس هلوتف تاوبشلا لولح كنع لماكلا ٍلقعلا بحيو' تايهشلا دورو كنع دقانلا ريصنلا |!

 || وهو الا ًاداف هداقتعا ىف د نم لف ناعمتيحام اريثكو تاموصااو ءاوهالا لهأو ةعدنملا ءاد وهو

 ١ 0 راسا ما موب ىلإ هلعشظ نا مذ وهو ىضاملا ف كلذ عوقو نع ربخ مضخو معتمتساف هلوق ا

 ا ةمايقلا مون 9 ىلإ م 0 نا مذ هناف لو هيلع هللا لص درخ ثعبم ددع نيتفانملاو راغكلا نع هب هلل ا

 || اودبعا هلوق وحن ىف ريمضلاك وبف ب سار نك نار دل ماد ضأن را

 || هدعبو ملدو هيلع هللا ند يلا د تقو ىف نيدوجوملا عيجج ناو و اوكار اوامر

 |١١ نيماسملا ةماع بهدم اذهو هنع غرم لوسرلا اعاو هللا مالك هنال مالكلا اذه نويطاخم ةمايقلا مو نإ

 |١ لوسرلا خباب مان نيح نيدوجوملا لواتتي اها ريمضلا نا دقتعا هقفلا لا لوصا ىف ملكت نم ضعب ناك نإو

 || هيلع هللا ىل- ىنلا بطاخ ول ا” ,511 ءاوتسا نم رارطضالاب هانماع اهب اما اولخد نيدوحوملا رئاس داو

 1 عادتسالا اذه كلم لصح نم ل اك نوكف ايفا 0 امإو عامجألاب امإو ة هلع لاي امأ و ها ند م 0 ا

1 
1 
1 
ّ 

 ا

 مسمع



 نيعتمتسملا ءالؤه هناحبس دعوت دقو نيلوقلا نسحا ااذهو مضخو 0 هلوقب ًاطاخ ضوخلاوأأ
 دوصآملا وه اذهو ن رور.انسا مع كتلواو ةرخ لاو ايندلا ىف مهلامعأ تطنح كغا دا نيضئاخلا ||

 يبابق | الا ل م ةمزلا مدح 2 نا رد دق هللا نأ وهو ةيالا هذه نم انه
 1 لاف مهلبق 0 رابتعالا ىلع مهضح مت كلذ ىلع مهدعوتو كلذ ىلع مهمذو اوضاخ ىذلك ضاخو :

 نينءؤملا 0 هللا ةعاط نا انمدق دقو ةياآلا دوكو داعو حوت موق ميلبق نم نيذلا ُّ هنأ ا
 || نيقفانلاو رافكلا دار هرصأو كلذ لعب نم مذو ةمدقتملا نورقلا ةهباشم نم ءالؤه هب فصوام ءازانأ ا
 ةماشم نم باتكلا هيلع لد ىذلا اذه مث نيضئاخلا نيعتمتسملا ءالؤه داهج ىلع لو زياد ةيالا هذه دعب ||
 | لوسر ةبس ًاضيأ هيلع تلد كلذ لع نم مذو نيدلا ىفو ايندلا ىف ةيذاملا نورقلل ةمالا هده شعب ا
 هنع هللا نسر رع نا نك منع هللا ا ل ملسو هياع هللا ىل رد هللا ||

 عابب اعاو ريش 0 عارذب اعارذ مكلدق نم مالا د 6 ندخل لاق مو ا هللا ىلس يبلا ع

 نم نيذلاك مش نا [ورقأ ةريره ونأ لاق هومدلخدل نص ردج لخد كئلوا ن + متسا ناو نع
 لق لا تاكلا لهأو مورلاو سراف تعنص اك هللا لوسر اي اولق ةيآلا ةوق م 01 اوناك كلبق
 | مهب انيش ليئارسا وتب ءالؤه ةحرابلاب ةلدللا هنشأ ام لاق هنأ ةبالا هذه ىف سابع نبا نعد مالا سانلا
 ا ةذقلاب ةذقلا ودح مهلم نوعشت ايدهو اتمس لما رسا يدب مالا هشأ متأ لاق هنأ دوعسم نبا نعو ا
 | نم رش مويلا مكس. نيلا نوقفانملا لق م ندر ل نودعتأ ىردأال أ ربغأ||
 | يقافت نوذخي اوناك كئلوأ لاق. فنكو انلق سو هيلع هللا ىلع هللا لوس ردهع ىلع اوناك نيذلا نيقفانما ا
 نردلا ىف كلذكو كلذ نع ىعنلاو كلذ مذو 0 رابخالاب تءاخ ةنسلا امأو هوداعأ ءالؤهو ||
 ا ةيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ فوع نب ورنع نع ن زيديرحصلا ىفف قالخلاب عاتمتسالا وه ىذلا لوالا اماف ||
 || لا وه سو هياع هللا ىلد هللا لوسر ناكو !ميز ىفاب نيرحنلا ىلا حار جلا نب ةديبعإأ ل 0 ا
 |١ موده راضنالا تعمسف ني رحبلا نم. لاك ةددنع 2 مدقف 0 العلا مهياع كك حبلا ل ا
 هياع هللا ىلد هللا لوسر ىلص اماف ملسسو هي ١ء هللا ىلد هللا لوسر عم رجفلا ةالسد اوفاوف ةديع أ ا

 اأن نأ معمس مكلظ ءلظأ لاق مث مهار نيح لسو هيلع هللا ىلد هللا لودر مدتف هل اوضرعتف فرضنا سو ١
 ا ها ولمأو اورمدبَأ لاتف هللا لوسراب لجأ اولا نيرجبلا. نم "ىشب مدق 0 ْ

 || ؟اتهوسفانتف مكابق ناك نم ىلع تطسب اك مكيلع ايندلا طسب ار ا كن ل
 ا( ايندلا طنب قاخي اعنإو رقنلاة نتف 0 لإ رس حاد ل
 || صاع نب ةبقع نع نيحبحصلا ىفو ةيالا ىف روك ذملا قالخلاب عاتمتسالا وه اذه و اهك الهاو اهسفانتو

 اع لاقف رينا ىلإ

 فرصن ا ع اع دج لحأ ىلع ىف 00 جرخ لسو هيلع هللا ىل ىنلا نأ
 ضرالا نازخ ا رس للا عا ا 0 را
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 ىفو اهف اوسفانتت نأ مكبلع قاخأ نكأو ئدعب اوكرششت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ىناو ضزالا حيتانم وأ ||

 تبأارام را ناكف ةبقعلاق مكلبق ناكنم كلهاك وكلف اواتنقن ”واهف اوفانمنا يلع ىتخاىتكلوةياور ||

 ا هللا بصهللا لوسر نع ةنع هللا ىضر رم نب هللا معن نعوم حيت ىفو ربنملا ىعوسو ةيلعمللا ىبد هللالوسر 1

 ار منوك فوعنت نحل دبع لاقمتأ موق 0 هوالال سلا نازخ لع تحتفاذا لاقوسو هيلع ا

 غو نوضغاس وا نورئادن مث نودساحم مث نوسف فاس مسوي اع هللاىبص هللالوسر لاقف لجو نَعَهَّللا ا

 || لاق ديعس فأنع؛ نيحبحصلا فو ضعب باقر ىلع مهضعب اوامحتف نير جاهلا نكاسم ىلإ نوقلطنت مث كلذ |!

 ْ نم حتفبام ىدع مك كيلع ف فاخأ امث نا لا لاقف هلوح انسلجو ريدملا ىل "ا ىلع سو هيلع هلا ى 0 لوسر سلج ||

 هيلع هللا لص هللا - هنع تكسف لاق هللا ل لوسراب رتل رطا قي وأ لجر كاقف اهتيزو اب اينادلا ةرهز

 كا هنعحسمي قافاف هيلعلزني هنأ انيأرولاق كملكب الو هلا لوسراي ملكت كنأشام لبقف سو ا
 || وه ريخ وأ انآ لئاسلا نبأ لاقف ةياور ىفو رشلاب ريخلا يقايال هنا لاقف هدم هناكو لئاسلا اذه نأ ا

 قح تلكأ اهناف رضحلا ةلك الإ ب وأ اطبخ لدماف عيبرلا تبني امم ناو ريثملب الإ ىتأبال ريخلا نا انالثأ]

 ا بحاس عنو وح م د تعتر مث تلابو تطلتف نسمشلا نيع تادقتسا اهاثرصاخ تدتما اذ 1

 ١ ك6 نع ءاوزتو هياع هللا بص هللالوسر لاق كو ليل داو متنا هر ناوهرا ا

 ا 0 يأ نع هحبضت ىف ملمىورو ةمايقلا مول ادهاش هتلع نوكيو عيشي الو 0 ا

 نولمعت كفك رطنف اهف مكفاختسم هناحبس هللاناو ةرضخ ةولح ايندلا نا لاقإسو هيلع هللا ىلص ينل ا

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسو رذخل ءاسنلا ىف تناك ليئارسا يب ةنتف لوأ ناف ءاسنلا اوقتاو ايندلا اوقناف ْ

 ةيواعم ثيدح نم هركذنسام ريظن اذهو ءاسنلا ىف تناك لّشارسإ ىنب ةنتف لوأ نأب اللعم ءانلا ةنتق ١

 ارك عقلا شو ع جواب ده دنا نس لبا 1 ود كاع انإ لاق هنأ لسو هيلع هلا لس هنع ٠

 || اوضاخ ىذلاك ( ضوحلا امأو ) ءاسنلا ابيلا وعدي اميإ اهريغو مهدايعأ ىف باتكلا لهأ تاهءاشم نم |!

 ااديزي نادل يقرفالا عنأ نب دايز نب نح رلا هيع نع هريغو ئروثلا ثيدح نم انيورف ||

 ا لع لاا 1 0 هيلع هللا نا ا افا هلا رم نب هللا دبع نع 0

 ا كلذ عنصإ نم ىم | نم ناك ةسالع همأ ىأ نم مهني ن ناك اذأ ىَح لعنلاب للا ودحت لد ا 1

 ا رانلا ىف مهلك ة لم نيعبسو ثالث قف 5 قرتشو ةلم نيعبسو نيتنل ىلع تقرفت لشارسإ ىب 0

 || اذه لاقو ىذمرتلا ىدع وبأ هاور ىاحصأو مويلا هيلع انأ ام لاق هللا لوسراب ىه نم اولاق ةدحاو ةلم الا ||

 || نم مسو هيلع هللا ىليبنلا نع روبشم قارتفالا اذهو هجولا اذهنم الا هفرعن الرسفم بيغ ثيدح ||

 1 ور نأ تيدح ترك ةاقاو ثغر فوح نا وزو ةيواعمو دعسو هنع هللا ىضر ةريره ىلا ثيدح 0

 ىلع هللا لؤسر نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ةماس ىنأ نع ورم نب دم نعف ةبباشملا نم هيف امل[!

 كلذ لدم ىراصنلاو ةقرف نيعيسو نين 1 ةقرف نيعيسو ىددا ىل لع دولا تقرفت لاق لو هياع هللا ُ
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 د صمم
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 5 ا ع

 حيض نسح ثردح اذهلاقو ىذمرتلاو هجام ناو دواد وبا هاور ةقرف نيعيسو.ثالث ىلع .قما قرتشو ||

1 
 هدب عص#

 0 00 نيباتكلا لهأ نا سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق لاق نايفسىلأ نب ةيواعم نعو ||
 ضو رادلاىف اهاكع اوه الا يفعل هلم ناعبسو ثالث ىلع قرتفد د مالا هكهنا و ةلم نياعبسو نتن ا

 || قعد 0 نعام كار 5 ءاوهالا كلت مهب ىراخت م اوقأقمأنم جرخيسدلا لاقو ةعاا
 || ىزحاسانلان . ؟ريغل ! سو ةيلع هللا بد دهشفب ءاح ام اوموقت ١ نيل ب رعلارمشثعماب هللاو هلخد الا لصفم الو ب جسم

 دواد ا 0 هاورةريغملا اك ةيشو ناعلا. 1 مم داو ريغ ةهنع هاورو ةيواعم نع ىحب نب هللا دبع

 | 0 فوعنع دعس نإ دشار نعيو ري نب ناوفص ثبدح نم ىف عملا اذه هجام نبا ىوردقو هنتسىف ا

 أ ةق رق ني..سو ثالث لع هتمأ قارتفاب سو هيلع لاس يبا ل وجو معدد ىجشالا |
 1 0 0 هب ا ا اذهمأ مهابق نع 0 او هوا ترا نوعشو ناتناو ا

 || طقف اينالاىف ىالتخالانوكي دقو ايندلاىلا لؤي دق مث ايندلاو نيدلاىف اماو طقف نيدلا ىف اما سو هيلع ||
 أ( 0 ولوكك الو) هناجسهلوق ىفدنع ىبم امم وه ثيداحالا هذه هيلع تلدىذلا فالتخالا اذهو ||

1 
 رصاةهناوز هوقو( ٠ 5 مهنم تسل اعيشاوناكو مهد اوقرف نيذلانا )هلوقوتي آلا (اوفلتخاو ا

 || هناديبا نع صاقو ىنأ نب دعس نب سماع نع هحبيخح قسم هاور امل قفاوم وهو(لبسلا اوعبش الو هوعبلاف 1
 ةيواعم ىب دحسع ص اذا قح ةيلاعلا نم ةناحأ ع نم ةفئاط ىف مو هياع هللا ىلد هللا لوسر عم ل ليقأ أ

 نيتللا ىلا طعاف انالث فر تاس لاقف اننا فرضا اليوط هبر اعدو ةعم انيلصو نيثعك ر هيف مكرف لخد ا

 || اهمناط افق رغلا ىمأ كلم ال نأ ىر تاأسو اهناطعاف ةنسلاب قمأ كلب النأ ىفر تلأس ةدحاو ينعنمو |!
 أ عما ىح هللا لوسر لاق لاق نابوث نع هحي ىف أ اورو 00 0 مبسأب لمح ال نا هتلأسو ||

 ا تبطعأو ا ام اهكتلم غل ءا ما ناو ايراتمو اهقراشم تيأرف قرا كل صور راسل نا سو

 ا نف اودع مهيلع طاسب ال ناو ةماع ةنسب 0 الزا قمال ىبر تلأس قاو ضيب الو ما ندكلا ا
 ١١١ ل نا كتمال كتيطعا 0 دري ال هلاف ءاضق تيضق اذا دمشاب لاق ىلر ناووموتضم حيبتسيف :مهنشا ىوس |

 |١ نم مم 12 عيشجا ولو مم 1-5 حيبتسإف م ىوس ند ان م 0 1 ال ناو ةماع ةنسا 3

 ف ىاقريلا هاورو اضعل مهضعل ي هسا 6 كلم مهكعلا 0 كارو طا نيب نب 6 لاق وأ اهراطق

 0 ةمايقلا ع ىلا عف ريل د ميلع عقو اذاو نياضملا ةئالا ل ىلع ا اغا ودازو هحبخك 7

 مأ ف 0 هنأو نانوالا ل نم ماثف كيعل قو نكردلا قما نم ىح ىح قحل 3 2-- ةعاسلا ا

 قا ىلع ىتما نم ةفئاط لازت الو ىدعب يبن ال نب بدلا متاخ هلاو يبن هلا متزب مهلك نوثالث نوبادك ا
 هللا ىلذ ىلا نع طظونحم ىنعملا اذهو ىلاعتو كراع هللا نه ىلا 1 طذخ نم مرضي ال ةروصنم ا

 1 وحن هتمرذح ناكو ةمالا ف اهبعوقو نم ديال ف التخالاو ةقرفلا نا نا هحو ريع ند مسو هيلع ا

 0 ضاع ىلأ نعو قا ارللاتا ديعنبهزالا نءعور# نب ناوفض ثيدحن 40 طظوؤح# ثريدح اذدهدن موقبال نأ ا
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 ىبنلا تعمس ةبآ أرق الجر تعدس لاق دومدم نب ةللادبع نع ةربس نب لالا ىور اي للا ءاش نا هنمأ|
 هل كلذ تركدذف سو هيلع هلا ىلص ىبلا ىلا هب تقلطناف هديب تذخأق اهفالخ أري وسو هيلع هللا ىلع أ
 || هاور اركلمف اوفتخا م كليق ناك نم ناف اوفلتخت الو نسح ا الكلاقو ةيهاركلا هبجو ىف تفرعف ||

 ا ردا عم 8 نيفلتخلا ند دحاو ل هيف ىذلا فالتخالا نع ل هيل ء هلل ىلص ىبلا م

 كاس اوك اهف أوفاتخا انلبق ناك نم ناب كلذ للعو هأرق امف انسحم ناك نيئراقلا الكنال قحلا نم ||
 ماشلا لهأ ىأو امل مهلبق مثالا هيف تفاتخا اي باتكلا ىف فلتخت ال ةمالا هذه كردأ نائل ةفيذح ||
 ا 01 ىلص لوسر هسنع ىهن ىذلا قالتخالا نآرقلا فورح ىف نوفل كاوا ا
 ا 000 7 ردو انابق ناك نك نابتعالا قاثلاو اذه لمَف فالتخالا مير امههدحا نيئش كلذ ا
 1 0 نود 0 وهو برضلا اذه نم 0 ءاوهالا ثروب ىذلا 1 نيب فالتخالا 1 نا( (رعاو) ا

 : 6 لك نيئراقلا 1١ نأ مهلا هيلع 8 قل فق علم هضعب ف 0 هتنْشب مف اييصم نيفلت 2 ا دحاو ا

 ذلا ىننلاىف عقب امنا لهملا رك ناف هريغ فرح ن ىف ًاتطخم هماع ىذلا فرحلاب ةءارقلاف را ا
 || تيب اذهلو هيفني اهب هتطاحا نم رسبا هتبثي امب ناسنالا ةطاحا نال تابثالا ىفال بيذكتلاو دوححلا وه
 ىرخالاب رفكلاو نتبآلا ىدحات ناعالا برضلا نومضم نال ضعي اهضعب هللا تالا دان نا ةمالا ا

 حابر نب هللادبع رع كل لم هاور ام كلذ لثمو ناعمتجي ال نادضلاذا اداضت امهم نا دقتعا اذا ||

 نياجو تاوردا سف امور ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تريشلاق ورم نب تلاديعنأ ىراصنالا ||
 || ناك نم كله امنا لاققبضغلا ههجو ىف فرعي, مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرت ةيآ ىف افلتخا |!

 ا بجوي كلذو انابق نم كاله سباتكلا فى التخالا َناهَبَْدَح لاعف تانكلا ىف مهفالتخاب مثالا نم لق ١

 || مذي اهدحا نامسق نآرقلا ىف هللا هركذ ام ىلع فالتخالاو ٠ ًاعون هريغ ىفو انبع اذه ىف مهقيرط ةناي ||

 نم ىنئثتسم ةمحرلا لها لع ( كبو محر نم الا نيفلتخم نولازي الو ) هلوق ىف مك ًاعيح نيتف العلا :

 (ديعب قاقشول باتكلا ىف اوفاتخا نيذلاناو قلاب باتكلا لزن هللا نب تاذ)هلوق كلذكو فالتخالا |
 ٠ نيذلك اونوكت الو)هلوقو( مهني ايي علا مهداجامدعب نمالا باتكلا |وتوأ نيذلا فلتخا امو)هلوق كاذكو ْ

 (ءىث ىف مهنمتسلاعيش اوناكو مهند اوقرف نيذلانا )هلوقو (تانببلا مهءاجام دعب نم اوفلدخاو |وقرفن ا
 (| اهب لا مهئبني فوسوةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيباني عاف )هل ودي ىراصنلا التخا فصو كاذكو ||

 برحلاران اودقوأ الكةمايقلا مويىلاءاضغبلاو ةوادعلا ينيب انيقلأو)هلوقب دوهلا فالتخاو (نوعنصي اوناك ا ||
 || هيلع هللا ىلع ىلا كلذكو ( نوحرف مهيدل ا بزحلك اربز مهنيب مثىمأ اوعطقتف ) لاقو( هلل اهأفطا

 ىفو ةعامللا هو ةدحاو الا راتلا ىف اهلك لاق ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمالا نأ فصول سوا
 ||| الا نيناخلا ند نوكلاه نيفلتخا ةماعزانيبف يباحصأو مويلاهيلع انأ ام لثم ىلعناك نمىرخالا ةياورلا ||

 ةينلا داسف ةراث هببس نوكي نيفرطلا نم مؤمدملا ىالتخالا اذهو ةعاملاو ةسسلا لهأ مهو ةدحاو ةقرف ||

 ع(
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 ا همفوأ اهريغ كوق مد كلذل يحبف كلذ وو ضرالا ىف ولعلا ةذاراو .تطاو ىلا نه سوفللا ىاك

 ا مايق ىف ا كلذ وو ةقادص وأ دب وا تهدم وأ سن ىف ةققاوي نم كوق بحب وا هناع نيديا هلق وا

 لهج هرا ةيس روكو زط اذهو مذا ىبر ىف اذه رك | اهو ةسائرلاو اط فرشلا لوصح نم هلوق

 اا مدح نيجوأ رخل اهدا هب دشري ىذلا لرلدلاب ىلا وا هيف ناعزانتي ىذلا مالا ةقيقح نيفلتخلا

 أ لوط والاد وا كح قطان م هسفن عم اجب ماع ناكناو ليلدلا ىف وأ مكسيللا ىف قحلا رح الا جا
 || لصالا ىفىهف هعاونا 0 ( الوبج اموماظ ناكهنا ناسنالا اهلمحو) هناحبسلاق كرش لك لذا اه لظلاو

 | نلوالا نم دحاو لك نورك اه هن ءوج ولع عوتتلا فالتخاو داضت فالتخاو عون ىالتخا ناهسق

 || للا لوز فالتخالا نع مهرجز ىتح ةباخصلا اهف فاتخا ىتلا تآ ارقلاف اك ًاعورشم ًاقحنيلعفلا وأ

 || حاتفتسالاو ةماقالاو ناذالا ةفد ىف عاونالا قالتخا هلثمو _:رسح ا” الك لاقو سو هياع هللا ىلص

 !| دقناك ناو هعيج عرش اع كاذ ريغ ىلإ ةزايلطا تاريكتو د.دلا 0 را تأواسو تادبغتلاو

 || فئاوط لاتتقا بجوأ ام فالتخالا نم كلذ ىف ةمالا نم ريثكل دحن مث لضفأ هعاونأ ضعب نا لاقي

 ا ىف مهنم اريثك دجتف غلبملا اذه غلبي م نمو م رحلا نيع اذهو كلذ وحنو اهراتناو ةماقالا عفش ىلع مهن

 ل كاع ٠ امف هب لظد ام هنع ىلا 1 خا الإ نع ضارعالاو عاونالا هذه دحال ىوهلا نم هيلق

 ْ < نايؤل نايراملا كلل رخألا كوذلا دم ىفاوهنالوالا نم لك نوكيام هنو سو هيلع هلا ىلص
 | ريغو ماكحالا ميسو تايمسملا نع ريبعتلاو ةلدالا غيصو دودحلا ظافلأ ىف سائلا س ريثك فلتب دق

 لكلا ا يل 2 كلذ

 || هنمو ًادج تاعزانملا ىف ريثكاذ»و رخآلا ىنعم وه اهدحأ ىنعم نكي مل ناو حيمص لوق اذهف نايفادتبال

 || اهالكو ىرخالا اوكلس نورخاو قيرطلا هذه اوكلسدق وقد لحرو ناتعور ٠ ناتقرط نركلات

 لإ ةينالب وأ مع الب وأ اس دصق الب هليضفت وأ اهدحا مذ ىلع لمحب ٍظلا وأ ليجلا مث نيدلا ف نسح

 نكل نيريغ ناينعملا 0 ام هنمو ىرخالا مذو نيتلاقملا ىدحا دج ىلع لمح

 || نيذلاو روب دنع عورذلا ىف اماو لوضالا ىف اما نايفانتملا نالوقلا وهف داضتلا فالتخا (اماو )

 || فالح ١ عودلا فالتخا بإب نم وه هدف ترص ديت لك لاك نق الاو ادحاو بصل نولوق

 طابلا لوقلا.نوكي دق ءالؤد نم ًاريثك دحن نكل نايفابتي نيلوقلا نال دشأ هبف بظحلا اذبف داضتلا

 ا اذه قب ق> هلك اذه لحالا ىف قبلا زيف ام 1 ىضتشي ليلد هعم 3 ام قح هيف هغزانم عم قدلا

 || تافصلاو ردقلا لئاسمىف ةنسلا لهأ غ نءريثكل ةتبار 5 لعالاف الطبم لوالا ناك مك ضعبلا .ىف الطدم

 هنأ للا رك را لا ند كك تار اي عال موف الاف ةعدبلا لهأ امأو مهريغو ةباحصلاو

 | . الطن ةفوصتلا قرت نيدو ةفوصتلا صدر ةيقفتملا ضعي نيد ارثك تيار كلدكو هقملا اسم د

 || ىها|نم ةنسلاو باتكلا ف ءاج ام ةعفنم هب هل نيدتي اماذه نم ىأر ًارونو ةيادحدل هللا لعج نمو ةريثك

 ىذلا مهلا اذهو رون ىلع رون نكآ ءادتبا اذد رك ةحبحبصلا بواقلا تناك ناو ههادثاو اذه نع
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 |١ ىلع ىبب نم ىلع عقاو مذلا نكل ددرت الب هيف باصم نيفاتحلا نم دح 0 عودتلا فالت اخ هانموس

 ا هلوق ىف اك ىبب لصحي مل ذا كلذ لثم ىف نيتفئاطلا نم ةدحاو لك 0 ةلا لد دقو ديف رخآلا ا

 ا عطقف راج ثالا عطق ىف اوذاتخا اوناكدقو ( هللا نذايف اطودا ىلع ةمئاق 0 وأ هل موطق ام[

 ' انكو هوذلا © مع هيف تعفن ذأ ثرحا ىف ناكحي ذا نايلسو دوادو ) هلوق ىف كو نورخآ كرئو موق ١
 | ىحلاو ملل اميل ينأو مهذلاب ناملس صن ( ًاماعو كح انين الكو نايلس اهانمونف نيدهاش مك ا
 | | ىلا ل هونا ىلا :اهرخآ ناو اهمتقوىف رضعلا لد نا ةظيرأ يب مول مسو هياع هللا ىلص ىنلا رارقا ىف 6و ٠

 | ةريتكمرئاظنو رجأ هإف بصي ملو دهّتجا اذاو نارجأ هلفباصاف كالا دممجا اذا هلوق ىف كو ةظي رق يب ||
 ىف روكذملا فالتخالا نم ىناثلا ملا ( اماو ) ماسقأ ةثالث فالتخالا راض رخآ امسق اذه تلعج اذاو |
 || لسرلا كلت )ىلاعت هلوقفف م ىرخلالا هيفمذو نونهؤملا مهو نيتشاطلا ىدحا هيف دمحام وهف هللا باتك ||
 نكلو تانيبلا مهمتءاحام دعب نم مهدعب نمنيذلا لتتقا ام هللا ءاش ولو هلوق ىلا ضب ىلع ىيضعب اناضف |
 || مهنمو نما نم منذ اوالثخا نكل هلوقف( اولتتقا ام للا ءاش ولو رفك نم مهنمو نمآ نم مهن اوفاتخا ا
 ىف اودصتخا نامدخ ناذه ) هلوق كلذكو ىرخالل مذو نونمؤملا مهوزيتةئاطلا ىدخال دمح 0 ا

 اه عم (تاحلاصلا اولحيو | ونمآ نيذلا ل خدي هللا نا هلوق ىلا#«ران نم بايت مطتعطق | ورفك نيذلاف ممر

 نيذلاو ةديعو ةرخو ىلع ردب موي نانا فلز ايما ةيبنح هللا ىحو رد قفا نع جيلا ف 0
 | كلذكو والا ملا نمةمالا نيب ءاوهالا ىلا لوؤي, ىذلا فالتخالا راك اودرلولاو ة.كوة ع هو هور |

 || اع ىرخالل فرتعت ال نيتةئاطلا .ىدحا نال ءاضغبلاو ةوادعلاو لاومالا ةحابتساو ءامدلا كفس ىلا لآ
 || كاذكو كاذك ىرخالاو .لطابلا نم تادايز قبلا نم اهسفنا عمام ىلع ديزت لب اهذصتت الو قا نم اهعم ا
 ( منيب انغب تاغيبلا مهتءادام دعب نم ه وناوأ نيذلا الا هيف فاادخا امو) هلوق ىف ىفدأا هردصم هللا لعج- ||

 بابلا اذهنمسيرقو ةمالا هذط ةربع نوكيل نآرقلا نم عضوم ريغىف اذه ركذو دخلاةزواحن ىغبلا نال ||
 لاق 0 هياع هللا لص هللا لوسر نا ةريره نا 0-0 نع دانزلا نع نع نيحبحصلا ىف هاحّرخام |

 ١ 0 مكتيبم اذاف .مهئايننا ىلع ميفالتخاو مهاؤس ةرثكب مكللبق ناك نم كله اماف مكن 52 ان ق ورد

 كاله بب -نإب العم هباو موب مل امت كاسمالاب مهصاف مدطتسا ام هنم |وتاف سمإب كلما اذاو هوينتجاف |!

 مس كل ل ارلا ىلع فالتخالا مت لاؤسلا ةريكناكامتانيلوالا |

 || وهو ءاينالا ىلع قالتخالا اذه نكل ةرقبلا تافد نع مطاؤس ةرك ىو هريغو داهلسا ف ىدوم ص

 ا ًاضعن مهضعإ ةئلاخ لوالا قالتخالاو هوفااخ اذا ريمالا ىلعسانلا فااتخا لاقي ا ءايمنالل ةفااخ عَأَشا وأ

 ١ فالتخالا مت هيحتحم ظفللا ناف مهنيب اف فالتخالا وه هياع 0 نا وا نيمزالتمناصالا ناك ناو

 كا يمك لوكا ىف نوك دقو وس نس ف فر لاو ا ل دا
 ليء.سا انتدحدسملا ف د>ا لاقةضقلا هذه تناك ناك|ذلعلدب م هللادبع |



 هب كل أ ىذلا ل ءىش ىف انهاه امم مث ] مكنا اذه لثم ىف مكلبق مالا تلض 5 00

 || ضعبب اهضعب بتكلا مهرمضو مهئايبنا ىلع مهفالتخاب مكلبق نم مالا ت تكل اذ موق داع لوشو

 ا هودرف هنم ماهجامو هب اول افدتم مف ع ناصع هضعقدصي لزئاعاو طع هضعن بذكب لزب نأ رقلانا

 جرخلاق هداج نع هب 0 نع تيعش نب ورحت نع كنه ىأنب هوادة ا انثدح د (لاقو هملاعولا

 ا نامرل | بحدهجو قى ف اعاكف ل لاقردقلا.ىف 3 نوءاكس سانلاو مولات تاذ و هلاوهيلع هللا ىقصهللالوسر

 تطبغ اف لاق مكق ناك نم كله اذهب ضعبب هضعب هللا با داك نور 0 ]ام مط لاقف لاق بضغلا نم

 ساجع ىبش

 || نسح ثيددح لاقو هنع هللا ىضر ةريره ىأ ثيدح نم ىذمزرلا ىنعملا اذه ىور دقو ميظعلا داسفلا

 ا فاحاملعهيننتاا ضر ثلا اعاوا ذه هلدوقن ! م عسأ و باب اذدو ا ةشئاعو 0 2 نع باع انلا ىقولاق تبرع

 لع و هئاع هللا ىلص هللا لوسر هلاق م” ثردحلا اذه ىف صالا ذا اباق مثالا ةقفاوم نم ةمالا ىلع
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 || ةءالظلاو رودلا نيلصالاب نيلئاقلا سوما بهدم أشن هنعو ردقلا ىف عزانلا ناكاما م
 || رثك ىهاذمو مه ريعو ةمالا هذه سوتخ ند ريثك تعاذمو ملاعلا مدقب نيلئاقلا مهريغو ةئباصلا بهذمو

 أل ممس ائيش اوتبأي نأ اوداراف هلعف ال ىلاعتوهناحبسّلالعف ةلعو اوعزانن' موقلاناف عئارمتلا لطعنم
 |١١ نأب اماو هل 000 ازام هلعف ناب اما لاللضلا ةباغ ىف اقر تاقواخلا ىلع هسايق ىضتقع هلعف ليلعت هب

 ارد مهيصأ مو هفالخجب ىمأب مل هعفام نب اماوضعبلا نولعفي قاحلاو ضعبلا لع هنإب اماو نانا لعافا

 |١ هللا ىلد يبناا بابب ًاسولجاوناك ارفن نا هدج نع هيبا نعبيعش نب ورم نع دنه ينا نب دواد اننا

 1 هللا ىلص هللا لوسر كلذ عرف نراك هاد 9 مأمىضعبلاقو ا اذك شا له ملا مهضعل 0 و ةياع

 الإ هللا باتك اوبرضت نأ ملعب اذهب و 1 مم 0 لاقف نامرلابح ههجو ىف ءىنف امناكف جر او هلع

 هاتر 00 سنوي انادح لاقوهنع اوهتتاف هنع مكتيهمن ىذلاو هب اولمحاف
 || ثيدط اركدف ردقلا ف نوعزانت» مهو هباحصا ىلع جرخ سو هيلعّللا لص هللا لودر زا دنه ىأ نب دوادو

 ا تساي دل لاق هداج نع هينا نع تبيعش 03 ورح نعمزاحوبا 0 ضايع نأ ضل تا دج لاقو

 || للا ىلع هللا لوسرباحا نم ةخيشم /اذاو ىخاوالا تلبقأ عنلا رمح هب ىل نا: نحا ام اساحت ىخخاو انأ

 1 ا ملا ٠ نم 3 اوركذ ذا ةرجح انساخل مهني قرش : نا انهركف هباونأ نم باب دنع سولج مولع

 || بازتلب مييمري ههجو رجا ادق ًابضغم سو هيلعللاىل- هللا لوسرجرفت مهناوصأتعقترا ى َ 1 0

 ا اذه هدهشأ كا احلا كلذب, ىسش تطبغام هدبشأ 0 إسو هلا وهيلع هللا ىلا لوسرفهيف

 | ةيواعم ىأ ث .دح نم هنئس ىف هجام نبا هاورو ردا هنع هاأور بيعش نب 0 نع ظوفحي ثردح

 رادلا موب مط هن رظانمف مط لود لعجو ثيدحلا اذه لكوتملا نا ا تدك دقو ةانقس اك

 || نم ثيدحلا اذه فالخ ىفام هللا هر هماعل اذهو ضعبب هضعب هللا باتكت رضن نا انهن دق انا

 || مالا قيرف ردو سمالاب اوبدكو ردقلاب قلرف رقأ قح أو هاعف نيب اوضراع نيح كلذو هفالخ |
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 | رخ الا هب قدس انه بيدكتلاب لظنم امسرثم لكو لاحت اميعاتحا نأ ايم اوانقنسا ندا ع

 ا مقعام لاق اذطو هفارطأو هيشاوح عمو هماكحا لبق "ىلا ىف ةعزانملا عوقول كلذ نوكيلم زكأأو ا

 || كيدحلا نم هينتلا ثرداحالا هذه رك ذب © ضرفلاو ) هلاع ىلا هودرف هنم مناهج امو هب اولمعاف هنم |

 نب ناس نع ئرهزلا ىورام كلذ نمو ( اوضاخ ىذلاك متضخو ) ىلاعت هاوقنم ناقل امن لدم نع ١

 نو ندع لا ملسو هباع هللا ىلح هللا لوسر عم انج رخ لاق هنأ قيللا دقاو ىنأ نع ىلؤدلا ناس ىنأ ا

 ||| انررف طاونأ د 0 ان لاه يحلعأ | نوط و اهدع نوفكشي رد يس 2 ١

 تاذ مط اك طاون ”( تاذ ان لعجا هللا لوسراب انلقف ةردس |! 1 و ةياع هللا ىلص هللا ل كلوسر لاقف طا و 01

 للا +5 ًاطإ انل لعجا ) ىموا لئارسسا ونب تلاق مكهدرب ىسفن ىذلاو ملق نيسلا ام رك هللا ا

م لاقو ىذم لاو ىاسنلا و كلام هاور مكلبق ناك نم ننس نيكل 0 موق م ا
 ا

 هللا لوسو ن أ كرعس ا نعنييحصلا ىف هاحرخامت مدق دقو م كلش ناك نم ةنَس نيكول هظفلو حي ||

 ا هوما اخد ض ر >> اواخدول قع ةدقل ! ددقلا ودح لق 0 ناس نب عملا دل لاق مسو هيلع هللا ىلص ا

 0 هك اص يا أ ةرمع بأ نى راخبا اورامو نفاق ىراناو دولا لا لوسرإ وا[

 || اذهوكئلوأ الاسانلانف لاقمورلاو سراف اولاق 0 اعارذو رشب اريشاهلبق نورقلاذخأ امم ندخأتل

 !| نم ةعاسلا ىدي, نيب سانلا هلعشامع رب ناك اك هلعشب نا مذلاو كلذ عوقو نع ربخا جرخم هنم جرخ هلك ا

 !| وهو هلوسرو هللا همذ امت مورلاو سرافو ىراضتلاو دوهال !مماشم نا يعف تامر رىلا رومالاو طارشالا |[

 | باتكسلا نال هنع ىمنلا ةدئاف اف كلذ عوقو ىلع الد دق ةنسلاو بات ا اذاف لاقي الو بولطللا |!

 ١ هيلع هللا ىلص دمي ثعب ىذلا قلاب 2 هال ةملا هده ىف لازال هنأ ىلع الد دق ضأ ةنسلاو

 ا را ا ل يفف ةلالخ ىل اع عيديمأل م :أو ةعاسلا مايق ىلا سو

 | ةهباشملا هذه مهنم 6 كتي ال سانلا نأ 1 اهنم انلعجب نأ بكل هللا لاسنف 000 ا

 |١ ناو ريخ هللا ههركاع نامالاو معلا سفن ناف كاذب ناكالاو حيبقلا ة ةفرعم اهب معلا ىف ناكل ركل ١

 ٍمظعأ ناجالاو لسعلا ةدئاف لب هب لمعي م
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 ا اذا ناسنالا ناف يع هب نرش / ىذذلا لمعلا درحم ةدئاف نم ١

 || اركدم ركدب الو اذورعم فرعيال بلقلا تيم اكن نر دك كا ركلاو فو هلا نم

 || مناف هناسابف عطتسي م ناف هديب هريغيلف ًاركسم مكر ال سو هيلع هللا ىلص ىبللا نأ ىرتالأ © ١

 لدرخ ةيبح ناميالا نم كلذ ءارو نسل دك فوت[ ءاور ناعذلا ا هياقف عطقس
 ١ ١ ١ ١ ا

 || نم دقف اذاو ناعا بلقلا ىف ناك اذه لصح اذاف كلذل هتهاركو ركستم اذهناب ناعالا وه باقلا راكت او[

 لاضرا ردم دك ًاضيأو تقلا نم ناعالا اذه عفترا ركدملا اذه راكتاو فورعملا اذه ةفرعم بلقلا |

 || هتمم فءضت دقو هنم للقت دقو هضعب وحت ا هوحع تادسحب ىف و هيلع هراربصأ عب عم بنذلا نإ

 "< 1 رك هنن نوفرتعي الو ركذملا نوكرياال سانلا ن أ انماع انأ ضرف ول من 2
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 و لاو سمالا بوجو الو غالبالا بوجو طقسيال كلذ لب لعلا نايبو ةلاسرلا غالبآ نم ًاعنام كلذ
 كلذ ءاصقتسا عذوم سبل اذه 0 للا ل اها و ردك لوذو دعا نك نحاول ىدحل
 || سلو لام أ, ىح قتلا ىلع ةرهاظ ةفئاط هتمأ نم لازنال هنأ نم مسوهيلع هللا ىلص بلاد رع
 || لدي امتو هعوقوب قداصلا ربخأ دق ركشملك ىف دراو وه لب ةلئسملا هذه صئاصخ نم ,الكلا اذه
 | اواوقو انعار اواوقنالا| اونمآ نيذلا امأ !) هلاحتس ةلوق  رافكسلا ةماشم نع: ىبتلا لع نارقلا ند
 نينمؤملل هللا هركف ءازوسا هلوقت دوهللا تناك هريغو ةدانق لاق ( ملأ باذع نيرفاكالو اومدساو ار
 ا نور نس كقمس انعاو سو هيلع هللا بص ىنال كوش درو تك اس1 كانو مطوق لثم اولوقي نأ
 || انعار نولوقيف دوهلا نم سان كا رك ةيطع نع دا ىورو ةدررق دووأ "ىف تناكو كلذ

 ا ا ةغا تناك ءاطعلاقو دوهعلا تلاقام ملل هللا هركف نيما ملا نم سان اطاق ىحكعمس ||
 || كس ىنعار هبحاصل مهدحأ لوقت. ًاضعب مهضعب ثدس ل لاقو ||
 ا د ا ا عنو لل سل ا
 ا نم ايف مهباشم ىف تناك امل ةحيبق نك نكت ل نيءاسملا نمو ةحيبق دوهباا نم تناك ناو اهتواوقي اوناك ||

 ا مهم تسا اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ ( هناحبس لاق مهضرغ غولب ىلا مهقيرطتو رافكتلا ةعاشم |||
 | 6 اعيش اوناكو مهنيد اوةرف رافكع لإ نأ مولعمو ( نولعفب اوناك اهب مهني مث هللا ىلا مهمأ انإ ”ىش ىف ||

 | نيذلا قرف امو ) لاقو ( ثا ام اما ل
 | اودنف مهقاثيم انذخأ ىراصن 1إ اولق نيذلا نمو ) لاقو ( ةنيبلا مهتءاج ام دعب نم الإ ب انكلا اوتوأ |!
 ا مهن. ًاريثك نديزيلو ) دوهلا نعلاقو ( ةمايتلا موب ىلا ءاضقبلاو ةوادعلا مهن انيرغاف هب اوك ام اظح أ

 ا 0 لاق دق 00 ةمايقلا مون ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا مهني اهقلأو اشكو اناغط كير نم كلا لر
 |١ ضعل ىف هريغ عبرات نوو ءابشألا عيمج ف مهنم هؤرثل 2 كلذو 0 يش ىف مم“ 0 1م السلا 2

 ا وهو هعون ل ىلا نم اذهو اذه ن ا لئاقلا لوق نال مالا كلذ ىف هنم وهف هر

 وبا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( ضعب نم مكضعبن) ىلاعتهلوق ىف 0 الا نادال نيصخشلا نال ||
 || عيجنم "ىربتم ك1 ىذ ىف هل اكراشم تسل ىأ ءىث ىف اذهنه تسالئاقلا لوقف كيم انأو ىف تن

 ِء
 1 دف لوس | اعيتف نك ن هم عبم- نم سد هيلع هللا رو هوس رردق هللا ناذإو ةهرو٠

 ١ ناف ذ مط دنقف اوم ردقب لوسر انا مط اةفاوم ناك نهو هكا تم ناك ةقيقح لسو هيلع هلل

 5 هلل ) ىلاعتو هناحس لاقو ىرخالا تن ةلاخ اهادحا تواش اك اني د ىف ةح و كك ند نيفلت ا نيصخشا

 أدر درا ردا ىإ ل + كسل روت دا كسه قط زوج ناو ضرالا فاو تارجسلا قع[
 1 نإ كود ع ل اما لاق ةربره ىف ىفأ نع نم رلا دبع نب ءالعلا نع هحيخت ىف ٍلسم ىور 1

 ا ( للا هب مسا 0 0 ىكشأ قام اود نآو ضرالا ىنامو تاومسلا ىفام هلل ( ملسو هياع هللا ىلص |
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 كد م سو هيلع هللا نا ا اع هللا ىدهللال وسر تاحأ لع لع كلذ دعما ةيال 1

 وسر ىأ اولاقف بكرلا نع ١
 و2

 مكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق «اولوقت نأ نودي ربأ لسو هيلع للا يلم هللا لوسر لاق اهقيطنالو ةيبآلا ||
 لإ هذه د تلزن دقو ةقدصلاو داهملاو مايصلاو ةالصلا نم قطن ام اننلك ل

 ا مهتنسلا اهب تلذو موقلا اهأرتقا اماف ريصلل كيلو انير كنا رفع انعطأو انعمس اولوق لب ايصخو انعم(

 | هيتكو هتكمالمو هللا, نما لك نونمؤملاو هبر نم هيلا لزاا اه لوسرلا نما ) اهرأ ىف ىلاعت هللا ل ١

 كإذ اولعف ايلف ( رصلا كيلاو ابر كنارع انجطأو اسمس اولقو هلسر ند دا نيب قد 1
 ||| نا انتخاؤت ال اننر تبستكا ام اهلعو تيسكأم اا اهعسو الا اسفن لا فنك ال ) لا لزتاف للا اهتسن ا

 || تبم) من ل اق (انلبق نم نيا لع داع ( هال لس انبر ) من لاق ( انأطخأ و وأ انين ا
 ٠ موقلا لع ارضا انالوم تنأ انمراو اانا هل فعاو) مآ لاق ( هب انل ةقاط الام انامحم الو ا

 ا نياتكلا لها كب اقل ١ اع هللا 0 اوقلتي نا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهرذك مع لاق ما ١
ّ 

 مهلبق ناك" نم ىلع تناك تل راصآلا عهنع هللا عفر تح كلذ م م هللا 30 ةعاطلاو عمسلاب مصأو ا

 ةالصلا هيلع هلوسر نأ هناحبس هللا ربخاف ( مهلع تناك تلا لالغالاو مترصإ مهنع عضي ) هتفص ىف لاقو ّْ
 ا هلا لو لا رسأ كلذ نو ولا الر تاكا زها لع 1 تلا لالغالاو راصآلا عض مالسلاو |[

 ا 0 ع ةمحار دخؤي نأ بحي هللأ ناف م باحالل اعفر 0 ناو اذهو مه ) مه ءاعد تح كق ا

 ا مالسل و ةالصلا هياع ىلا ناك كيذكو ككل هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلذ حصص دق ةتلصعم قو 1 نأ ا

 مالسالا فةينايهرال لاقولذتتلا سلب لذاخالاو راسأألا بع ن نيباتكلا لهأ ةانع ه5 ||

 || هالاقب كلتق عتفاوم نع انرذحو نيباتكلا لهأ هب بيعي ايف كاقو ةلصاوملا نع ىهتو روحسلاب صأو ||
 1ْ ىراصنلاو دوهلا اود ا م وا لول حا دلا ىف ا

 || بضغ اموق او والا كا لأ )هناحبس لاقو (مهنم هناف مكتم مطوتي نمو ضعب ءايلو ام ١

 !| نونمؤي اموق هيو ىلا دوبعلا اولوت نيذلا نيقفانملا كاذب بيعي (مهنالو نم مه ام. مهيلع هللا |

 ة كتلوأ ردع وأ ناو وأ ضاساوأ سلا ا ولو هلوسرو كلا دس نس نو داو سا دا ن1

 ||| اونما نيذلا نا )ىلاعت لاقو ( هللا بزح كئلوأ هلوق ىلا # هنم حورب مهديأو نامالا موق ىف بتكأأ||

 *ضب ءايلوأمىىضدب كعاوأ اورصنو اوفا نيذلاو هلا لييسفيفنأو مهاوماب اودهاجو اورجاه نيذلاو |!

 مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونما نيذلاو هلوق ىلا*ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو هلوق ىلا ا

 || دهاحو رجاهو مهدعن نما نم نيبو راصنالاو نيرجاهمللا نيب ةالاوملا هناحبس دقعف ( مكشم كئاوأف |!

 (| مود. نأ نكي صخش لكف ةماقلا موب ىلإ قا داهطاو هع هللا م ام رخ نم جابلاو ةمادلا ءويملا |!

 || سوفنلاو داهملا نود تايسلا رجم ىلا لمي ةنبللا ل اندإلا نانه ه|)

 دم ةمأ .مهو نيقسولا عج نا ةالاوملا دقعاغإو تايسلا رب نود داهجلا ىلا ليمت دسق ةيوقلا |!
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 نوتؤيو ةالصلا نومي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنا ) لاقو ةقيقح ينسو هيلع هللا ىلص ١
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 ىف اذه 0 ( نوبلاغلا مه هللا بزح ناف او نيذلاو 0 هللا 0 نمو نرخ ا مشو كر

 هالو نآس ا و رع سا 02 نر ا ارا سل ا عطوم ريغ

 هاظلا ىف ةفلاخلا نكل بلق اقلاب ةقاعتم تناك ناو ةداوملاو ةالاوملاو مهنوداوب الو نيرفاكلا نولاوبال ||

 ا را را مر مل نا هاظلا ىف مهتكراشمو مهتنبابمو نبررفاكلا ةعطاقم ىلع رم ْ

 |١ 6 ةلصاوملا نم امث عون ىلاوعدت اهمأ عم ةنبابملاو ةعطاقملا ةحاصم اهيف سيلف ةداوملاو ةالاوملا مام غون ىلا |!

 ةناعتسالا كرت ىلعتاي.آلا هذهب نولدتسي مهنع هللا ىضر فاسلا ناك اذطو ةداعلا هيلعلدتو ةعيبطلاهدجوب |
 ||| ىلنادنع هللا ىضر رمعل تاق لاق هنع هللا ىضر ىسوم فأن عحيجتدانساب دمحأ مامالاىورف تايالولا ف م |
 || ءايلوأىراصتلاو دوببلا اودْحَتال اونما نيذلا اهب ءأ اي)لوق هللا تعمس امأ هللا كائاق كلام لاق انا ارصن بنك ا

 | مهاهأ ذا ميمرك أ اللاقدعبد هلو هتباتكىل نينؤملا رمألب تاقلاق افينح تخت الأ (ضعب ءايلوأ مهضعب |
 |١ هللالوسر ةنسدب تءاحو باتكلا ىنعم هيلع لداملو هللامهاصقأ دا نر الو هللا مذ اذا مه زعأ الوش |

 || قف مهب هبشتلا كرتو موتفلاخمب اهيلع ءابقفلا مسا لا يسارا ع مسو هيلع هللا لم
 || ىراصتلاو دوهيلا نأ يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع نيحيحصلا |!

 | نا هنال عراشنل ردم مهتفلاخع سنج نوكي نأ ىضنق, كلذو مهتفااخمب سمأ مهوفلاف نوغيصيالا

 |١ نمديفام لجال وهف طقف رعشلا رييغت ىف ةفلاخلاب مالا ناكزاو دوصقملا"لصح ةفلاخلا سنجل مالا ناك |!

 || نم ةبولطم اهب ارومأم نوكي تاريدقتلا ىعو ةلع ضعب وأ ىرخأ ةلع وأ ةدرغم ةلع امإ ةفلاخلاف ةفلاخلا ||

 اا نر فل رجل كتل كا ند قال كس ير يت سرا ا ا ا لا لا عراشلا

 || فييضال ليقول اك ةمكحلل بسانم ىنعم هنم قتشملا ىنعما نأ انل رهظ نا ايسال !ولطم [سمأ قاقتشالا هنم ||

 نأ اهدحأ هوسوا كاذو هو وأ هل كتوص ضفخا ىندع 'هرقو رييكلا خيشللو كا ينعكب ا ا

 كرما اولتقأ لجو نع ليتل مكس ةلع ىعملا نك نه قئشم لوعفم م ا قاعت اذا سالا ١

 ان د 0 او را م هللا لد يب دا اوحلصأ |!

 ا قاعدق ءاضتقالاو تاط 0 ٠ ناك هنم مأ ينعم نه ًاقئدم 7 ل لعنلا نش ١ ناك اذاؤ مولعم 0 ا

 || ةقتشم تناك ءاوس ةقتشم لاعفالا عيمح نأ ىلاثلا هجولا ىلوالا قيرطب !بواطم نوكف معالا ىنعملا كلذب |

 || ىف ةبسانم امهنإب نا ىنعمي رخالا نم ًاقتشم امهنم دحاو لك ناكوأ اهنم اقتثم ردصملا ناكوأ ردصاا نم[

 نم ةوخالاكوأ ةوببلاو ةوبالك ةفناضتملا ىئاعملا ةلزاع عرف رخآلاو لصأ اهدحأ نأى عمال ىعملاو ظفللا |

 || هل دوصقم_سمال انولطم ًاسمأ لعسفلا ردصم سفن ناك لفي أ اذا لاح لك ىبمف كلذ وو نيينايلا

 ||| اولكوتفديلعو مكبر هللا اودبعأهلوسروةللاب اونمآ نيمدحلا بحي كلانا اوتسحأو هللا اونا ىلاعت هلوق ىف

 أ رانا كه رومألا يش ىف لب ةدوستم ةيواطمتر وى ةدايدلاو ناعالاو ناسحالاو ىوقتلا سفن ناف
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 ١ كلذكه يف .رخدي نأ دبال ماعلا طفلا بيسنال انزلا كلذ كرتص وصخ هيف الخادىوقتلا مومعن# ارم

٠ 
 ظ
 ظ ا
 ظ

 ١ تافصلا نم كلذ ريغ 0 ةيمح 0 هيب لع 0 رصف 1 لوط وا ا 0 داوس نم ني دعت قلطملا اذهمأأ

 |١ ناك هللا قتا هل ليقف انز ىلع مه لجر ىؤر اذاف هريغ لوخد عني ١ ىوقتلا ىف ل>د اذا لعفلا كلذ ا

 || ةبحللا غيص,ةفلاخلا هيف الخاد ةنلاخلا مومعب |سعأ ناك مهوفلاخت نوغبصإال ىراصتلاو دوهلا نأ لبق اذا |[

 ( | مالا لبق ناف ٠ ىظفللا مومعلا هليقب ام صيصختلا نم لبقي الف ينعملا ةهج نم انره مومعلا نال هيبس ||

٠ 
: 
١ 
1 
3 ٠ 
 ا

 ه1
 ا عاقيادعلا ن كل كل ل دلل دوم ل روم ان رعد مقننأ نكمل سانجأ هن

 || نرتقي نأ ةبقر دبعلا قتعأ اذا دب الف ةبقر ريرحتف لاق اذا هناف هل ةنيعم رومأ عم الا هب رومألا لعفلا

 ( | ىوقتلا ناف دوهلا اوفلاخو هلا اوقتا لبق اذا كلذكو تانبعملا هذه نم كرتشملا قلطملا وه دوصقملا نكل
 ١ 5 5 ع 5 3 ع 3

 | صوصأ كلذ وحن وأ انزوأ رذك نم مرح كرتب نوكت ةرانو مايصوأ ةالصنم بجاو لعفبنوكت ةران

 || ىلع هجورخو هبءافولا بجيف ىونءمو ىظفل قالطاو مو“ هيف لعفلا نأ هيبسو ماعلا لخأللا بنس هال

 || ىلع رصقب ماعلا ظفالا نا لبق ناو هبف الخاد هريغ نوكي نأ عنمال هيف الخاد نوكي نأ بجوي ببس

 ا نبأ ن ف هنو ركنيامرئاس كلذكو امرمأىف ةفااخلا هيف كي لب هيف مومعال كلذوةقاطملا ةقيقتماب ردا اخ

 || لاعفالا ةماع ىف نيملكملا ضعن هدروب دق لاؤس اذه تاق ٠ نيعملا لعفلا كلذريغ ىف ةفلاخلا كلذ ىضنقا
 ا ل ا ارا يلا نر سا نيل نب ا قالا ل نو لا

 || سنجلا مومع ةهج نمال هتازجأأل لكلا مومع ةهج نم اهنم مومعلا نوكي دق ةقلطملا لاعفالاو ءامسالا
 || ىلع هدارفا الو ماعلا مسالا هبف قدصي ال ام وهو هئازجال لكلا م ومسماسقأ ةثالث مومعلا ناف هعاونال
 || سنا موم ثلاثلاو هداحا ىلع ماعلا مسالا دارفا هبف قدصيام وهو هدارفال عملا مومت ىاثلاو زج
 | نايعالا ىفنئازجال لكلا مومع لوالاف هدارفا ىلع ماعلا مسالا سفن هيف قدصيام وهو هنايعاو هعاونال

 1 0 ةبحلا و نا ىلاو كس ا معل هجولا م ءا ناف ع اواسغاف هل ف وق قا 5 تافصلاو 00

 ١ هحوال اللساف نكي ملا زجالا هده ضعل 0 اذاف هجولا وه سيل ءازجالا هذه نم دحا و لف ”و كلذ

 ا مالس ريغل جرخو 0 للصف لص لبق اذا لاعفالا و تاندصلا قف كاد هز ءافتلاب ىلا ءافتنال

 |١ ليف اذا كاذكو قلطملا موصلاو ةقلطملا ةالصلا ينعم ءافتنال الثتع نكي مل موي ضعب ماصف مد لبق وأ

 || ةؤوشيام كرثو هرمدبام لعف ىضتقي قلطملا ماركألا نال التتمت نكي م هبريضو همعطاف لجرلا اذه مز 0

 || تانك هيعطأ ولف هثيذ مركيلف رخآلا مويلاو للاب نمؤي ناك نم نميلسو هباع هللا ىلص ىبللا لاق املف
 ماعطإب لصح كلذو ةقلطم ةقيقحماركالا ل اشاالو عما اركألا ءاز ر ءافتنال هل ام 0 0 ١ 0 كرو

 ا قع اهرك ف 0 ءايشالا ضعب ىف ةقفاوملا ىفانت ةقاطملا ةفلاخلاف مهوفلاخ لاق اذا 0 ةمقل

 ||| اذا كان الو رخ هلا 0 نوكيف ةقلطملا ةقفاوملا دض ةقلطملا ةفلاخلا نال ىواسنلا

 (| قرفلا كاذ رسو ةقفاوملا تاصح دقفامت ”ىش ىف هقفاو اذا لاضال « ةفلاخلا تاصحدقف.ام يف فلاح |
 " مهمه سصم مح معمل

0) 
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 ١ تدحأ اذاق اديقمو ًاقلطا لمعتعي طعفللا ناف اظفالا نم قلطلا ور نيو قلطملا ظفلل مووغم نيب ||
 كلذو هقالطا دنع هنم موهقملا ىنعملا نم معأ ن ناكاهديتمو اهقلطم هدراوم عبيج نيب كرتشملا ىعملا

 ةدايقملاو ةقلطملا هنالاعتما نملصح لاعتسا ىا: ىف ظقللا تايهسم ضعإ كوصحب لصح قاطملا ىنعملا ||

 ا اهضنشب ال 0 رومأ ىضتش لب دييقتلا دنع هساعم ضعب ىلصح الف هقالطا لاح ىف هانعم ا

 اا دكرلا نيبو قاطملا ءاملا نيد نوفر. .ءابقثلا نأ ىرت الآ انه نوطلاغلا اءاغباع اريثكف دنقلا افلا |إ

 | ادع ءاوع فعلا اك ا دساقنلا دع لوط تأف تاعئانا ثار تاريغتملاو ىنملا ىف ةتباثلا ةقلطا

 ||( ررمأ ىدقي كذو 0 ١ دخذلا موهنعب مآ تنك يرضلا مركأ تلق اذاف ديقم مارك اذهف 1 ا
 || اولنقا هلوق مب اك هدارقال عيبمطلا مومع وهف مودخلا نم قاتلا حمقلا امو مهردلا ءاطعا لومصحمب لصحتال ْ

 ٠ دلو لا دن -> رفاك مس لتتبال هلوق عإ مكهنايعال سنحلا مومعكلاثلاو كرمشم لك نيكرشملا ||

 | زكأ ىف تلصح دق ةقفاوملا ت :اك اذا م د 10 لصحنال ةقلطملا ةفااخلاف اذه نيبتاذا رفاكلاو |

 ا ناعمت الف ةقلطلا ةقفاوملا دخ ةقلطملا 00 ذا اهملاغ ىف 1 ءايشالا عيمج ىف ةفلاخخلاب لصحت اعاو هنم ُ

 || قالطالادنع ةقلاخلا خال نم موبفملا نأ وهو ةمدقمىلع ىنبم هنكل دج قيقحت اذهو بلاغا ىلا دب
 مومعلا وهو ىناثلا هجولا ىف دفن نيمللا عضوملا اذه ىف اذه ىنخ ناف ةرهاظلا رومالا ةماع ىف ةفلاخما عب

 || نه درف لكىف تباث كلذو هريرقت مدخن كة فلاخت اهنوكىن+ل اهبرهأ اهاف ةقتشم ةقلاخلا ناوهو ىونعملا |[

 ادار د1 الرق ف واحلا راقت نقي رطملا نكيبو لوتملا يذلا قبس نم ا ءودسلا رك قالا ا
 || من٠ لذو ىناثلا قنرطلا ىلا نوعزذي اهنا سانلا رثك أ ناكنإو لاعفالا نم كلذ ريغو راصبالا ىلوأاب ||

 || نكل ةفلخع ىمسي اع لصحي ءازجالا نأ به لوق' مث حيص اذا غلبأ اًذهو لوالا قيرطال نطفتب نم

 أ عاوالا نه كلدو كو اودجساو اوكرا هلوة و « اتلطم الا ناك اذإ ةعو رشم زحلا ردقلا ىلع ةدايزلا

 || ىحم هنم أ طنل ىلإ هب 00 لمفلا طفل نع مالا لودع نأ ريرقتلا لصا ىف ئلاثلا هجولا ةقلطملا |[

 أ الاو ةدئاف نم هل دبال مهوفلاع لغذل ىلا اوقب ضاق ظفل نعو همرك أ لخفل ىلا همعطأ ذغفل نع هلودعك" ||
 | دصتلا قاعت الا روظت ةدئاف امن» تدبلو صاخلا ةدارإو ماعلا ظفالا قالطا ن  ىلوا ىعملا افللا ةغاطق

 ]| اماع 0 كا عزارلا هجولا ٠ لمآتلا دنع نيب اذهو صاخلا اذه ىلع لتغملا ماعلا ىنعملا كلذب |!

 اا رك دأ تدع اذا كنا ضاخللا ىندملا دصقلا بجوي اماع ماعلا ىنعملل دصقلاو صاخناب ملا ى وددَش

 تا يا هلوصخو ماعلا نمالا كلذب كماع ناك ركسم دينا نأ تماعو رمح ركسم ||

 أ دوس و اقل الام وأ اقالظس امس كال ا ا دك سا ١
 || ماكتملا داريع نيب مالكلاو اذه لم ىف ناقباطتي دمعتلاو ملعلا ذا هل كدصق لصح ناكم ىف نيعم ا ١

 تورتلا نم هان ا 5 0 عم لع لاد مسا 1 ا اذاف هدوصقمو ١

 هلوق ىف هب هلوصل صاخنا لعفلا كلذ دصق امنا هلأوم اعلا ىتعملا كلذل لو الاب دصاق هنأ ىضتف ىكسا |!



#١ 

 || نيعما لوصح نال كلذو قاطملا هب لصحت ىذلا لعتلا اذ ىلطو قلظملا ارك الا كط نانط دم

 عضاوملا نم ريثك ىفهب عفتنا ءاكذو ناسنالا نم ةنطف فداص اذا حبت نعم اذهو قاطملالوصل ضتقم

 حي اذهو عراشلا دوصقم صمأ ةفلاخلا سنجنأىع لدي اذه لاقي نأ تب «ةلالدلاو نايبلا قيرط هب رعو

 تاق هيلا ةجاح ال كلذ ىلع دا اف رومالا ضع ىف ةفلاخلاب هيف ءافتكألا لصحب دق سنا دصق 0 ا

 قوجاولا نأ لطف لو ةدارقأ نم درق لك ىف الصاخ كلذ ناكاةسا ىدوصتم دس نأ |
 دصق نم نال ممتةفاوم نع ىهنلا ىضتقي كلذ ناف اأو قاب ل ا مكح عفر م لجقس

 اناهنيال فنك اندصق الو اناعف نم هيف ةقفاوملا نكت مل امف مهنةلاخم ىضتقب لف ثادحاب ا مهفااخ

 نع كلان تر 11 سماخلأ هجولا ٠ |هدضصقت موأ 0 ]دصق ءاوس.مقفاوم هيف العف لعشت 0 نعأإ

 مهوفلانوغبصي الىراصتلاودوهلا نا لاق ثيح هجو ريغنم هل ةلعهنأ ىلع لديف ءافلا فرب فصولا |
 ةلع ناك اذاو نوةبضي ال مهنال اوغبصا ريدقتلاف نوغبصي ال مهنوك ةدلاخلا هذهب رمالا ةلءنأ ىضنقي هناذ ||

 نكي موا هنأ كلذ حضويبواطملاوهو عرمشلاب تبان مط ةفلاخلا دطقارا لع لد هل مهلعف م

 مم ”ةلاخمنأ ىقعلد ناو اذهو هب ه.يقعت نسح الو 00 0 ذل نكي غب هصأا رمالاىف ريث ًاتممةلاخم 56 ا

 اعف مدع لعفلاب رمال

 عطق عم ةدوصتم ةحلصم هيف اوفاوخىذلا لعفلا سفن ىف و نوكت نأ اال كإذف 0 دوصقم رم

 هللاداعل ةعفنمو ةحلصم رهاظلا ىدولا ىف مطلة ةفلكلا سفن أ د نيكيش انه ناف مهمثلا نع رظنل

 ضخ ربظل اعاو محلا لذا كامَعأ نع ةدعانملا تجوب > ىلا ةنيامملاو ةيناجلا نم 16 َّق 5 نينمؤملا

 هررض ىذلا ضرملا نم نولاضلاو مهلاع بوضنملا هب فصتا ام قارس هاك رود راكد قانا سا

 م ع نوكي دق قلخلاو ىدطا نم هيلع مه ام سفن نأ قاثلاونادبالا نضا م ررض نم دشأ

 صقان و را ا لا ل نم ءىثش سيلو لاكلاو ةعفنملا نم هيف !1 هدضل رمؤيو هنع ىف

 ةدايزلا لبقي ورف هلصأ عساي مل امم مهيديأب امو ةريضماهوحنو ةخوسكلاو ةعدتبملا لامعالا نم مهدبأأب ام نال 1
 الماك مهر ومأ نم ءىث ن وكي نأ روصتي الو لاكلا هجو ىلع هلصحب ام عرمشب ناب هيف ممتفلاخف صقنلاو ا

 نوكيدق مهايند ر روث لاف هيلع مه ام تح رو اكىانل 00 ةعفنم اف مط ةنلاخلا اذاف لعق ||

 نلقلا نذر الرع رغكلاف ةللعانو انل حالصهبف ةئلاخلاو ايندلا رم | نمدنم , رهأ وهاع وأ ة 8 ا 0 ١

 ضب ره هنش ال نأ حالصلا اعاو ةقلطم ةخح ءاضعالا نم ءىش حصي مل ار تاقلا ناك قمو دشأ وأ

 نأ دب ال ىلدالا داق نأ كعك نكل 0 كلذ رم كيلع ىنخ ناو د نم ءىث 0 ناقل 1

 نان ريدق ضرم هبلق ىف نم ناف هللا اهطزنأ ىلا ةمكملا ضع معا دق اذط هشا نمو عرفلا ىف رثؤ» ا

 نيدحاقلا ءاكورلا و كولملا 0 6-0 نم اذه نأ مجوتي وة دقال ةتناماسأ مدعل ةااخلا سفن رح ق ا

 وه كلم نكلو ءاشن نع هعزنو ءاشن نم هللا هيون ى ءذلا كللملا ةباغ ةو.٠ لآ نأ ئرمعلو ضرالا 0 ولعال 1

 ديال ةرومأف و رفاكلا لامعأ عيجن 71 رمالا ةقيقحو مهداعمو مهشاعم ىف دابعلا نم هدا نم حالص ةباغ[



 ه1

 || باون كلذب قحدتس ال ماقلا ىلع هرومأ نم ءىث حالا ضرف ولو اهب هتعفنم مت نأ .اهدنع لا نم اهف

 1 عنا ماظعأ ىه ىلا مالسالا ةمسن ىلع هلل دملاف ةصقان اماو ةدساف اما هر ل ها

 ٠ ا مامأل ناك اذِحَو ةلجلا ىف عراشلل 1 مهقلاخ سفن : نأ ني دقف ىضريو انبر بحب مريخ

 ْ هللا دبع أ تعمس ليتحلاق ةئلاَْلا ةلعب غبضلاب رمالا نولاعي مهنع هللا ىضر ةمئالا نم هريغو لينح نبأ

 || اوريغ سو هيلع هللا ىلع يبنلا لوقل باتكسلا لهإب هبشتي الو بيغلا ريغب نأ الا دحال نحأ ام لوقي

 || تضتخا مشاه انآ اب ىلال لوقب هللادبع 0 مهأربانب قاحسا لاقو باتكللا لهإب اومشتالو بيثلا ْ

 |١ ىدمزلا 1 دق دمحأ هب جتحا ىذلا لغفالا اذهو دوهلاب هبشن الو بضخم نا كل بخاف ةدحاو ةرم ولو

 || دويل او مشت الو بيثلا اوريغ ملدو هيلع هللا ىلص هللا لوسر. لاق لاق هدنع هللا قطر ةربره ىنأ نعاأ

 ||| ةورع نب ماشه نع ةسا انك ندع كادح 1 يئانلا هاور دقو حيح ندح ثيدح ىذمزرلا لاق

 ْ اوهشن الو بيثلا اوريسغ لاق لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ريبزلا نع ءهيبأ نع ةورع ن نانع نع

 || ظوفحمعب سبل اهالك يناسنلا لاق نكس رمع نب هللا دبع نع ةورع ثيدح نم ًاضيأ هاورو دوبل
 مهتباشم نع ىهنلاو مهتفلاخمب رمالا ىلع لدأ افلا انهو السرم/ةورع نع روبشملا نطقرادلا لاقو ||

 | هبعتلا ثادحا نع ىهنم نالف اناعف نم سيل ىذلا بيشلا ضايب ءاقب ىف مهب هبشتلا نع ىبن اذا هناف

 || ىضر رمت نبا نع نيحبحصلا ىنف ًاضياو لوالا فالح امر نوكي مهبهبشتلا اذه ناك اذطو ىلوأ مب

 ءاور ىلا اوذعاو تراوشلا اوذح نيك رشملا اوةلاخ ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ||

 || ةاما هذهو ىحالا اوفوأو براوشلا| وح لاق مث ًاقلطم نكرشملا ةفلاخعرماف ةظفل اذهو لسمو ىراخببلا ||

 || باذعلا ءوس مككوموسي ىلاعت هلوقك تادرفملا ىف عقب اك لما ىف عقب لادبالا ناف ىلوالا نم لدب ةيناثلا |

 ةقلاخلا وه اذه انه كلذك باذعلا موس وه ءايحتتسالاو حيذلا اذهف مكءاسن نويحتسيو ؟كءانبا نوحذب ||

 || عراشلادوصقمرمأ ةئااخلا ا هاةفلاخ ظفلف الوأ اهب مالا نكل انهاهب رومأملانيكرشملل |[!

 |١ ةمعطا كف ا لاَ 6 ضصاخلا ىلع ماعلا ميدقت ةلع ةفلاخلا م ناف لعفلا اذه ىف انه تنبع ناوأأ

 || ىف اما رك ١ نوكي ىذلا 0 تنيع مث دوصقم فيضلا ماركا نأ ىلع ليلد الوأ ماركالاب كرماف هثداحو ||

 || ىف مس. ىور دقو مهوفلاقن نوغبصيال هلوق نم ريرقتلاب هييش ثيدحلا اذه نم ريرقتلاو تقولا كلذ

 || او راو تراودلا اور مسو هيلع هللا ردا كوسر لاق لاق هنع هلا ىضر ةريره يأ نع هدب 1

 | دوصقم سم ار ةنلاخم نأ ىلع ليلد كلذو هاا تحرس بقعف' سوحلا اوفلاخ ىحالا |[!

 أ أ ىراطسالا دع رطالا نا نإو ل ضف وأ رع هع أ محلا اذه ىف ةلعلا وهو عراشلل |[

 || ىنلانع اهنيعب ةدوصنم ريغ ءايشأ اوهركهريغو اذه ىفسوجلاب هيغتلا ةهارك ف ئاسلا مهف امل اذهو ةمات ||

 ١ قاح نغ لينح نب دا ىدي هللا دع اا تلاس ىزورأا لاق سوا ىده نم سو هيلع هللا ص ||

 لدحر كب كلادع ىنال لبق ًاضيأ لاقو مهنم وهف موقب ةبشل نمو سوجملا لعف نم وه لاقف افقلا ١

 د



 0 ا و ا سس 777:٠١ + ينو : تتلق

 ا

|| 
| 
 ا

 وموع ||
 ا مل هياع هللا ىلد هللا لوسر لاق كودو ىراصناا: موص هناب لاكولا نع ىهنلا لاعف دنس ىف 6 أ
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 ]| حا" فقدت نعش د هين ىو فو كاف قاس ف | م كاف يح قل نأ ||

 || دحأ ًاضيأ لاقو ةماجألا تقو هافق قلحت هللا دبع وبأ ناكو لاق سوحلا لعف نم افلا قل نا لاقو |

 كالا ا ا لق هافق قلحي نأ سارالأ |

 | ك ذو هريقو اذه لالخلا ركذ سوقريا درق هركدنأ هاربا: نع ىوري امالا ائيدح هيف رعأال ا

 لاق ىميتلا ناملس نب رمتعملا نعو سوحملا لكش نم افقلا فح لاق ديمح نب ميطا نع هدانسا اضيأ ||

 اا مجعلإب هبسشتي نأ هركب ناكلاق مل هل لبق هافق قاحي مل هرعش رج اذا ىفأ ناك ||

 هاا م اور نيتاعلا الكو مجاعالاب هيثت كيتو ا ل هيشنلاب ةهاركلا

 لوسر لاقل هنعهللا ىطر سوأ نب. دادش نعو هنايب انمدق م ءالؤهو ءالؤط ةيماغملا عوقوب ريخآ دقأ|| ٠

 ا نا تا يل مهفافخالو مطاعن ىف نولصي ال مهناف دوهللا اوفااخ سو هيلع للا ىنع نا |

 || ىضر صاعلا نب ورمع ناب علخا هل ليق ال مالسلا هيلع ىنوم نع ذوخأم م طاعن دويملا عزت ||

 || رحدلا ةك أ باتكلا لأ مايصو ادمايص نيبام لصف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع للا ||

 ا كلذب حربص دقو عراشلل دوصقم 0 نيتدابعلا نيب لصفلا ذآ لع لدي اذهو هحيتص ىف 00 كا ١

 | ام |هاظ نيدلا لازيال لاق م لص بللا نع هنع هللا ىضر ةريره يفأ نع دواد وبأ .هاور اف

 رطل ل نا ل ل ا صن اذهو نورخؤي ىراصتااو دوهلا نال رطفلا سانلا لحي ||

 || رطب نانا را ا نا سدا يا مفلح ناكاذاو ىراصنلاو دوهلا ةفااخ لجال ||

 ترس نت كراس نبا قرر او هلا هاشم مُتفلاخم سفن نوكتتف هلك نبدلا ىلع للا نيد ||

 ا ملام ةرطقلا كم ارق تراك كانا مو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ هس دع هللا ىضر بويأ يأ ١

 لآ 0 املا اورو املا سوس ال ارو موجنلا كيتدت نأ ىلا برغملا اورخؤي ||

 ا مجنلا عولط ىلإ برغلا اورخؤي ملام ريش نولازيب ال هلياعت ارمسفم ءاح دقو ديزب نب تئاسلا ثيدح ْ

 || وبا انثدح روصنم نب ديعس لاق ةينارصنال ةاهاضم موجنلا قاح ىلإ رجفلا اورخؤيو د ورا ةاهاضم ||

 لا ردنا وسر كاف كاف عاملا نسر دع ل هو يا ترطا نعماربب نب تاصلا انئدح ةيواعم |

 ارسل د يرسل ةاهاسم رجلا كاش درعا ورنا ملام ةكسم ىلع ىتمأ لازتال سو هيلع لا ||

 ديبع انثدح روصنم نب ديعس لاقو اهلها ىلا زئانلا | 0 ةينا رصنال ةاها مرسل قا رجالا ||

 || ةلصاوم نيموب موصأ نأ تدرا تلاق ةيصاصاشا نب رسشب ةأرما ىلبل نع هبا نع طيقل نب دابا نب هلل ||

 ىراصتلا كلذ لعشي اما لاقو كلذ نع لامع دو هياع هللا 0 د هللا لوسر نا لاقو ريشي هنع ىلاهنف

 هاور دقو اورطفاف ليللا ناكاذاف ليالاىلإ مايصاااومتأو للا كسعأ مموصلا اوهتأو هللا ؟سمأ < |

 ا اوناكدوهلا نا هند هللا ئذر نسا تا ع نعو اهوعدشبا ىلا مثواه نم نورك 0 هيشاو ||



 ا

 ىينأأ سو ةيلع هللا ىلد ى لا باحأ لأش تر ترو ا اذا

 ا 0 ىف ءاسنلا اولزتءاف 1 وكلذ سا نك كنولاس ' ) لجو نع هللا 0 م هيلع هلل ىل 0

 || اولاقف دوهلا كلذ غلبف حاكنلا الا 0 لردع سو هيلع هللا نسا كيد 0 ا

 أأ| الاقف رمش نب دانعو .ريسفح نب 0 ءاخ هيف انةلاخ الا كيش ا نم عدب نأ لجرلا اذه ديريام ١

 < سو هيلع هللا ىلد هللا لوسردجو رد ا دافأ 0 01 لوش دوولا نا هل هللا لوسراب ا

 و
 ا اهاقسف اهرثا ىفل 00 ٍِ و:ةيلع هللا ىلَد ينل | ىلا نيل نم ةيده امهليةنساف ل امهيلع دجودق نا"

 ا لعلب دوهلا ةفلاخم نم هيبنل هللا هعرشام ةريك ىلعلدب ثيدحلا اذهف مبسم هاوز انهياع دع ل هنأ انف رعف ا

 هقيبخس (كةئلاخلا نا مث هيف انفلاخ.الا اعيش انسعأ نم عدي نا ديريام اولق ىح مهروما ةماع ىف مهفلاخهنأ ا

 ا هدو ىف اوةلاخ لب هلدأ ىفاوةلاخ + ضئاطا ةيناعو هئصو ىف ةراتو كما لضأ ىف نوكت تراث ||

 || ىلا ةلاخلا ىف ىدعتي لأ ةلاحصاا ضع دارآ املف ىذالا لش ريغ ضئاطسا ةيراقم هلا عن تحإ]

 || دوهملا ىلع ناك ةراهطلا باب بابلا اًذسهو 0 هيلع لا لم هللا لوسر هجو ريفت هلا هعرش ام كرت ||
 || هللا ىدهف هللا نم عرش الب ائيش نوال مهنا تح هلك كلذ كرث ىراصنلا عدشباف ةءيظع لالغأ هيف

 || بادتجاف اعورمتم اضيأ ناك دوهملا هيلع ناكام ناك ناو كلذ نم طولا ىلا ا هعرشش امب طسولا ةمالا ا
 ا دهم ىده ىدطا ريخو ىراصنا ةبراقم ةبانتجا هللا عرشام ةسبالمو دوال ةيراقم هبانتجا هللا عرمشل ملام ا

 ىلع سانلا 0 3 نأ ةياهاطل أ ق انأو تنك لاق ةسع ب ورحم نع ا ىأ نعو ملسو هيلع هللا لص ١

 ىلع تدعقف 0 ري 5 2 لحرب تح لاق نانوالا نوكعل مسوأ ىد ىلع اوسل ممن اذ ةلاللخ 1
١ 

 تاخد نح تةطاتف هموق هيلع 0 ايت مو هياع هللا ىلص هللا لوسر وه اذاف هياعتمدقف قاحار

 ىاسرأ لاق كلسرأ ءى؛ ىاب تلقف هللا ىنادرأ لاقف ين امو تاقف يب انأ لاقف تنأ ام هل تاقف ةككب هيلع
 || لاق درعو رح لاق اذهىلع كءعم نفدل تاقف ءىث هب كرمشي ال هللا دحوب نآوناثوالا ريكو ماخرالا ةلضن
 يا رس ير لا هلو كح سس راس لق تيس نيو وال
 سودياع هللا ىل هاللالوسر م مدقو ىله أ ىلا تبحذف لاق ىف كرر دق ىل نءمس اذاف كلهأ ىلا عجرا 1

 لال ل كا لهأ نم اذ سن نش كالا لاسأو ناحل ةرحسا تاق لع ف كو لا
 1 ف هلتق هموقدارا دو عارس هيلا سائلا أولاقف ةنيدملا مدقىذلا لحرلا اذه لعفام تلقف ةنبدملا|

 لاق 2 يأ ةل ىذلا تنا 3 ١ لاق ها هللا لوسر اب تلقف هيلع تاخدف ةنيذملا تمدقف كلذ

 ةال هلا نعرمقا 7 حبصلا ةالاك لص لاق ةاللعلا ند نيكو هللا كماع اع 0 هللا 07

 لاك تل || ناف 2 راتكلا اطدح سا ككليح و ناطيش قرن عاطت نيح عاطل اهماق عفت رب قح س 3 ١ علطت ىح

 | اذاف م موج روس كفانح ناف ةالصلا نع رم هقا مث عرلا لظلا لقتسإ قح ةروضحم ةدووشم ةالصلا

 ١ برغت ىح ةاللصلا ن كل 6-0 قع ةروضعي را ناف لصف ءىبلا ل اق ١

 أ نان ى

1 
| 



 لوسر معا

20 
 يبا ىمن دقف سم هاور ثيدحلا رك دو زافكلا اه دج دكيحوناطيش ين رق ني: :برغت اهناف سمشلا ا

 ا يرق نيب برغتو علطت اهناب اللعم بورغلا تقوو سمشلا عواط تقو ةالضلا نع ملسو هيلع هللا لص ١

 | ساثلا رثك أو ىلاعت ل الا دوجسلا دصق ال نمؤلا نا مولعمو رافكتلا ال دس دعيج هنأو ناطمت ا

 ا هللا ىلع ها 2 امل نودحس رافكلا 0 الو ناطيش ينرق نيد اهبورغو اهعولط 0 نوماعي ال دفق |

 ا كلذ ةدئاف ضع ربظيو قب 0 لكب ةهباشملا ةداا امسح تقولا اذه ىف ةالّضلا نع ئه سو هيلع ْ

 أأاط دجبو هحئاوم اهطاخح هنأ مرر ىاركلا مظعيو مالسالا ربظي نمم نكرسشملا ةئباصلا نم ناب ||

 انك ةنمهاربلاو ةئباصلا نم نكرشلإ بهذم ف مالسالا ىلا نيبستتملا ضع فننص دقو.ذيو رخو

 || ىذلا رحسلا نم ىهو اهريغو ةسائرلا نم ةيويند دحاقم ىلا اومعز كاذب السوت نكاوكلا ةداع أ

 |١ صالخاو ةيفينحلاب هيلع ةماللنو هللا تاوادلياخلا ثعب نتذلا ةدراغلا ميكولم دل نور هكا هيلع ا

 || عراشلا ةمكح تققحم اذه لثم"لعشب نم ةئمزالا هذه ىف ناك اذاف نيكرشملا ءالؤه ىلا هَل ةلكنيدلا ا

 || لك نأ لع هيف ناك نرد د تاقرالا دع قدر اصلا نع ىبنلا :ىف همالسو هيلع هللا تاولد

 مل ناو هرهاظ نع نوم ؤملا ىلا ميم راب رفك نوكي ام ل نوكرمشملا ةلعشبام |

 اادوع راد قص اذا ناك هنأ بادلا اذه 0 ةدامال امحو ةعيرذلل ادس نكرشملا دصق هب اودصق |

 أ ف لأ نود نف ديعام ىلإ ةالصلا نعىمن اذهو ادمص هل دمصي ملو رسيالا وأ نمالا هبناج ىلا هلعج ||

 || دجاسلا دصقب مل ناو لجرلا ىدب نيب هلل دوجسلا نع ء ىهني اذهو كلذ دصق دباعلا نكي مناو ةلا ||

 | كو تاقوالا ىفو تاهل ىف ةماشما ةعيرشلا تعطق فك رظن ذاق هللا ريغل دوجسلا ةهباشم نم هيف ال كلذ ا

 ا ن٠ةعيرش ةلبآلا نآف اداسفدثا اذه لب هل نواصب ام ىلا ىلصيال كاك اهيلا نولصي ىتلاةلبقلا ىلا لصيال |

 || تقفتاىذلا نيدلا ىف مر وهف هتدابعو للا ريغ ا هوج.لا امأ ءاينالا عئارمش فالتخاب فااتخت دق عئارم كا

 ا ةطا ن>رلانود نه اناعجأ اناسر نم كلف نوانسرا ب لاعاد )ىللاعتو هناحبس لاق ام هللا لسر هياع ا

 أ ةالملا ىف دعاق وهل ىر لل هل لك يح احر ىار اان هلا ىسر نا (نودنع ا

 || ةياور ىفو ممتاعبوضفملا تاواحشالت ةياور ىفو نوبدعي نيذلا سا اذكه نافذ اذكه سلال هل لاقق ا

 ١ دواد وأ اذه ىور هدب ىلع دهتعم وهو ةالصلا ىف لج رلا"سل# نأ سو ةيلع هللا ىص هللا: ل ْ

 ا 6 مهيده ةساحم ىف ةغلامم هدهو نيب دعملا ةسلج اهنا: ةلاعم ةدلا | هده نع ىملا ثيدحلا اذه قش ١

 1 دوهلا نا لوشو 9 هن رصاخ َّق هذب لمحل نأ 0 ا اما ةغئاع نع قورسم نع ىراخيلا ىوزف

 ليل ها دولا ىف رصنتلا نع ىهم لاق ةريره ىلإ ثردح ند انضيا هاورو اعف |

 ! ب هرم ىبأ نع نيريس نبا نع لاله و 1 ماشه لاقو لاق ا ا ا هلاو ةيلع هللأ ىلد 0

 1 ىلإ تيد لاق 6 دانر نعو لهو هيلع هللا ند هللا كوسر ىب ا دار و سو

1 

 |١ هللا ىد للا لوسر ناكو ةالصلا ىف نلصلا اذه لاق رسل د سس



 ا 0000 يو
 ] مسددعأا ا[ لات كاع كل يسر للا دعي ا ند اهاو تاكل ر ةواد وبأو دا هاو ع تح

 || انيلا تقتل هريبكم سانلا عيسي ركب ناي ما و ار ال حسو هيلع هللا ىلح للا لوسر ىتشا ١
 || مورلاو سراف لعق نولعفت انآ دكا نا لاق مس اماف ادوعق هتالصب انياصف اندعقف انيلا راشأف امايق انآ ْ

 || اولصف ًادعاق ىلص ناو امايق اولصف اق ىلد نا مكتمأب اوما اولحفت الف دوعق مهو مكولم ىلع نوموش |[

 | ثيدح نم هريغو ا ها رع ثيالا ثّيدح نم دوران واو يدم ةارر ارد

 ْ عج ىلع هعرمف ةنيدملاب اسرف ل هيلع هللا لص هللالوسر 1 لاق رباح نع نايفس 0 نف سلا!

 ا مث اند 2س 2[ نواف لف ام لاح حبسإ ةقئاعل ةيريثم ىف هاندجوف هدوعن هانناف همدق تعطقلاف ل

 || اذا لاق ةالصلا ىذق اماف لاق اندعقف انبلا راشأف,هفلخ انمقف اسلاحةبودكملا لصف هدوعن ىرخأ ةرص هانا ||

 ||| اهتايظعب سراف لهأ لعفب اك اولعفتالو امايق اولصف امئاق مامالا ىلد اذاو اسولج اولصف اسلاج مامالا ىلع
 | كرنب مهرمأ هنأ كيدحلا اذهفاضعب اهضعب جاعالا مظعي ا قوظعتالو دواد ىأ ةياور ريغ ىف نظأو |

 ا مورلاو سراف لعف هبشب مامالا دوعق عم نينمؤللا مايق نإب كلذ لاعو ةالصلا ف ضرف وه ىذلا مايقلا

 || ىف مظع ديدعت اذهو همامالال لنموقي نأ ىو انإ رمال نأ م ولعمو دوعق مهو مهمايق ىف مهتاظعب |

 ا كر لا نع ىمم اذطو كلذ هب دصقب مل ناو كلذ هبشب ام اضيا ىمنو دعاقلا لجرلل مايقلا نع ىهللا

 أ ىم ًاضرا تيدا انه وو سوحتو رادلك هللا نود دسم لا ةراسلا نعو لا سان أ

 ا مهترباشم نع ىمعلا ىف اذه دعب لبف اولعفت الف هلوقل مهني ريغ اثينا تناك نإ ومورلاو سراف لعف هيثب ام

 | نال ةمئاق هنم ةجلللا ناذ اخو فموأ مامالا دوعقىف امك ناك ءاوس ثيدحلا اذه مث ةياف ةروصلا درحم ىف |
 ||| اخرف مايقلا نوكلئماهيلع حجرتام اهضراع دق هنأ ىضنقي امنإو ةلعلا كلت داسف ىلع لديال دوعقلا خسن

 || طقست ملاذا ةيروصلا ةهباشملا اماو داهتجا لحم اذهو ةيروصلا ةهباملادرجع ضرفلا طقس الف ةالصلا ىف ا

 ا ىفمايقلا نال يسن وأ ضراعم نع ةمياس سو هياع هللا ىصفللا لوسر اهب للاع تلا ةلعلا كلن تناك اذ رف

 | نأ دبالف ةلعلا ءاقب عم حسن مث ةلعإ ىلاع اذإ مكحملاف ًاروذحم نوكي الف ةقيقطساىف ةهباشمب سبل ةالصلا ١|

 || هلك اذه لاح اذهف ةلطإب اهسف ىف نوكت نااما اهريثأت فض وأ خسانلا تقو اهياع حجرت اهريغ نوكي ||
 || دعب ةباحصلا نمدحاو ريغهب لمع دق مك ثيدلا اذه نا حيحصلاو فيكف اخ وسنم انه كلا ناكوا ْ

 ||| ةضافتسا هب سمالاهنع ضافتسا دقو هذ صف هتالصب اوداع مهنوكا عم مسو هيلع للا ىلعللا لوسر ةافو ١

 زاوخن اما عذوالا اذه ريغ ىف ررقم وهام ىلع هل انخيسان ضرما ثيدح ن 0 نا اهعم عنتع ةحيرص ةحيبد# ا

 ل| اهادتبا ىلا ةالصلاو ادعاق ةالصال ىدنملا نيب قرفلاب اماو دوعقلا لعفىف انبال مايقلا لعفذا نيررصالا 1

 رخا ىلعف ءانب نالو اهب لاع ىتأا ةدسفملامدعلو ادعاقىلد اذاو هلوقىفةالصلا هذهلوخد مدعل امئاق مامالا |

 | عضولا اذه ريغف ةروكذلا رومالا نم كلذ ومنو مامالا ةاللص ىلع اهئانب نم ىلوأ اطوأ ىلع ةالصلا |!
 || دعتب مل ةزانج عبتا اذأ ملسو هياع هللا ىلد هللا لوسر ناك لاقهنع هللا ىخر تماصلا نب ةدابع نعف اضياو ا

 ا



 1 لاقو م1سو هيلعدللا ىلد هللا لوسو ساكغ لاق كومعاي عنصن اذكه لاقف ريح هل ضرءتفدحالاىف خو َح

 || دق تاق ثيدحلا ىف ىوقلاب سيل عفار نب رشب لاقو ىدمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور مهوفلاخ 1ْ

 || ةضيفتسم ةريثك كلذب صالا ثيداحاو تعيش اذا ابعمو ترص اذا ةزانجلل مايقلا ىف ءاماعلا فناتخا ||

 || اهب لوقلا ناك ناو اذه ةدابع ثيددحو ىلع ثيدح هندمعف ةر اهلل م ايقلا خدت 7 اهخين دقتعا نموأ

 ا ًاعح هب لاشإ نأ اك ثردحلا اذهف دحالا قال لاح نر قاع نع عضو 0 ا موقيإ عيشملا نال انكم ا

 لوشال نمو ةفلاخلاب لاع دقو هريغل اخيسأ 1 هريغ نيبو هنأ
 1 دا كدا ف حدشإل كالذو هفعضإ هب

 || ىدبنيب ىثع ناك مساقلان ا مس اقلانب نمجرلا دبعنع ىراخملا ىوردقو ةغ !الا سنج ىلع هب داضتعالاو ا

 || ىف تنكاهوأر اذا نولوقي اط نوموش ةياهاجلا لهأ ناك تلاق ةثئاع نع ريو اط موقب الو ةزانل

 مالكلا انه ضرشلا سلو ةياهالسا لعف ناكمنإب مايقا| هك نم لدي دقق نيم تنك ام كاحا
 ا دحالا 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر لق لاق 5 هللا ىَدَر سابع نبا نع ا ةلئسملا هذه نيع َْق ا

 || مو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب ريرج نعو ةعبرالا ننسلا لهأ هاورانريغل قشلاو انل ||
 || نه ىو وهو باتكلا لدال قكلاو دمحال ةياور ىفو هجام نباو دمحأ هاور انريدل قذلاو اهل كحل

 ١ تملا عدو ف ّىَح ايلا لهال اتتفلا ىلع هيبنثلا هيفو اضع ارضع قدصل نكل نيل مف قرط 0

 0 سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر دوعسم نب هللا دبع نع ا ريقلا 0 ا

 || تيا بدن ةياهاخلا ىوعددياع قفتم ةيلهاخلا ىوعدب امدو بويا قشو دودلا برض نم انمأإ

 ا م ىلص هللالوسرلاق لقبك ن يأ ا اهاكلأ ىوعد نوكتو

 ينلانأدنع هللا ىذرىرعشالا كلام ىأ 01 ًاضإأ ًاواوتكت الو 0 نيم ٍموضعأف ةياهاجا ءازعب ىزعت نم

 1 فاضل ل راسا دال رخذلا نهوكرتبال ةياهاجلا عأ نم قمأ ىف عبرا لاق مشو هيلع هللا لص

 || نارطق نه لاررع» اهماعو ةمايقلا موب ماش اوم لبق ب ملاذا ةلنا لاقو ةحاينااو موجنلاب ءاقستسالاو |

 ةكرتبال ةياهاجلا ردأ ,رضعب نا ربخأو ةياها+لا ىوعدب ىعدا نم تيدا ىف مذ را ١

 نيدف مومدع وهف مياعفو ةياهاأا رمأ نم ناكام نأ ىضتش هلك اذ هو هكرتب مل نا امذ متلك سانلا ا

 جر ةياهاطلا ىلا مقاضا نأ مولدمو اط مذ ةياهاجلا ىلا تاركتنلا هذه ةفاحاىف نكي ملالاو مالسالا |!

 لال مذو جربت مذ كلذ ناف (ىلوالا ةياهالا جربت نجربت الو) ىلاعتو هناحبس هلوةكاذهو مذلا جرخم
 || الجر ريغ ال هنع هللا ىذر رذ ىلال هلوق هنموةلخجا ىف مهمتماشم نم عنا ىذتقي كلذو ىلؤالا ةءاهالا

 هلوق هنمو مالالا اهب'رجحب ل ىلا ةياهاملا قالخالو قالا كلذل مذ هناف ةياها- كيف و رما كنا همأب
 |١ ( نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزناف ةياهاخلا ةيج ةيبلا مولق ىف اورفك نيذلا لعج ذا ) ىلاعت

 || هاورام اذه نمو كلذك وبف مطافأو مهقالخأ نم ناكاف اهمذ ىذنقا ةياهاخلا ىلا ةيلسا ةفاخا ناذ

 |١ ةياهاللا لالخ نم لالس> ثالث لاو سابع نبا موس هنا ديزي ىلا. نب هللا دنع نع هد ىف ىراخبلا يس زييصدر ستصل

 ا ا ا ات اذ 1 ة #ة# #1 0

0 



 | ىف ملم ىورو ءاونالإب ءاقستسالا اهنا نولوقيو نايفسلاق ةثلاثلا تينو ةحاينلاو باسنالا ىف نمطلا

 || مسو هباع هلا ىلص هللا لودر لاق لاق هنع هللا ىر ةريره ىفأ نع طا ىلا نع شمالا نع هحببح

 || امه ناتاصألا ناثاه ىا مهب امه هلوقف تيما ىلع ةحابنلاو بسنلا ىف نعطلا رفكا مهب امه سانلا ىف ناتتثا

 || لك سبأ نكل سانلاب ناتماق امهو را: كلا لاعأ نم.اتنك كيح رفك نيتلصللا نس ةنق سانا مئاق رفك

 | لك سبل . اك رفكلا ةقيتح هب موت تح قاطملا رذكلا ارفاك ريصإ رفكلا بعش نم ةبعش هب ماق نم

 ْ ماللا فر رمل رفكلا نعد قرفو ناعالا لصا هب موق, ىت> انمؤم ريصي نامالا بعش نم ةبعش هب ماق نم

 0” رفك نيبو ةالصلا كرت الا كرشلا وا رفكلا نيبو دبعلا نب سل هلوق ىفاك

 |. < ءدراوم . عب ىف مدالل قاطلا ىلا نيبو نمؤم وازفاك لف اذإ قاطلا مسالا ىبب ياس
 || راقككل ريسفت ضعب باقر 00 برعذي هلوةف ضع باقر م 5 0 ئذدعب اودح راألا ةلوق

 || نيزموارفك لذ اذا قاطملا مسالا ىف نولخدي الو ةديقم ةيمست ًارافك نومسي ءالؤهو عضوملا اذهىف

 ءاماودحت إف لاق ثيح قاطملا مالا ىف لخدي ملو ةديقم ةيمست ءام ىلا ىمس قفاد ءام نم هلوقنأ سك
1 

 | او نع لاقدللا كسبع نب رباح نع رانيد نب ورم نع نيحيحصلا ىف هاحرخ ام بايلا اذه نمو اومد.يتف

 || نير> اهلا نم ناكو اوزرك ىَح نيزجاهملا نم:سان هعم بال دقو لو هنا ا ىلد هللا لوسر عم

 لاقو راصن اللاب ىراصن الا لاقو اوعادن وح ايدش ايضَغ ىراصنالا تضاف من عكف باعل لجر

 || هوريخاف مهنأش امل مث ةياهاجلا ىوعد لإلم لاقف مو هباع هللا ىل»يبناا جرت نب رجاهمللابى رجاهملا

 || ىلا نب هللا دع لقو ةثربخ اهناف اهوعد ملدو هيلع هللا ىلد يبنلا لاقف لاق ىراصنالل ىرجابملاةعسكب

 || لوسرايلت#ن الأر عل دقف (لذالا اهن نعالا نجر شيل ةتيدملاىلا اندجر ل ) انباعاوعادم دق وأ كولسنب|

 || نء م هاورو هباكأ لئد هنأ سانلا ثدال سو هياع هللا ىلع ىبنلا لاقف للا دبعل ثيبحا اذه هلا |

 ىرجاهملا ىدانف راصنالا ن٠ مالغو نيرجابملا نء مالغ نامالغ 0 لاق رباج نع ريبز لا ينأ ث

 || ىوعدأ انعام لاف! ملسسو هياع هللا ىلسح هللا لودر جرخف راصناللاب ىراصنالا ىدانو نيرج 0

 || هاخا لجراارمصننلو را لاف لا مدا عكف التنقا نيمالغزا الا هللا لوسراب ال اولق ةيلهالا

 !| تور جاوا ناوسالا ناذاف هرمصتيلف امولظم ناكناو رصن هل.هناف .هبنياف املاظ ناكنا اموللظم و ءأ اناط

 اذه ىفو لبق نم نيداسأا انامس كامب هللا امهام»و ةنسلاو تاتكلا امهب ءاج نايعرش ناسا راضتالاو

 اى دال نار لور ار كال رع رد اس راما ل ا

 || ىدهامىلا بانسالاك مرا وأ ءوركملا ند الو راسمالاو لئابقلا ىلا باشالاك طق فر رعتلا ١ دسم

 ١ سو هيلع للا ىلع ينلا ركنأ اهم ًارمدتن» ةتفئاط امه: 0 اعدامل اذه عم مث ىر ا ا

 ا 3 رماف ةعاملا نم كلذ ردصإ مل نامالغ امه اما اهب ىعادلانا هل لبق ى>ةياهاخلا ىوعد 00 كلذ

 ًاقاطم هئتئاطل لدرلا هل رح اع ردا نا لسو هياع هللا ىلد يبتلا نيبيل مولظملا ةناعاو ملاظلا



 * هع

 / أ ورا سر بح م وأبجاو نسخ ناودع ريغ نم قلاب اهرصناماف ةياهالا نعأ
 || ىلع كءوق نعت نأ لاق ةييصعلاام لا لوسرايتلق لاق هنع هللا ىضر عقسالا نب ةلئاو نع هجام نباودواد |
 عفادملا ري لاقف سو هياع هللا لص هللا لوسر انبطخ لاق ىلدملا مشعج نب كلام نفل دورا ا

 ا لاق سو هياع هللا ىلع لا لوسر نأ معطم نب ريبج نع اضيأ ىورو دواد وبأ هاور مئأيملام هتريشع نع
 نعاضاىورو ةييدع لع تا نم انم ى سلو 5 هيلع معى لع لتاق نم انه ن 5 او ة ةياصع 01 د ند دم نس

 وبف ىدر ىذلا ريعيلك وهف قمحلا ريغ 0 هموق ربصت نه لاق مو هيلع هللا لص ينناا نع دوءسم نأ
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 اةلطم بصعتلابفيكف هلوسرو هللا هبحب ىذلا باستنالا اذهو ءامسالاهذهىف ىعادتلا اذهناك اذافدسنذب عزت

 اروع ىعرششلا مسالا ىلا باستنالا نأ كلذو ةهوركموأ ةحابم اما ىه ىتلا تافاضالاو بسنال ىعادتلاو ||
 ١ نمر لا دبع نءنيدخلا نب دواد نع قحسأ 0 ك# ثرادح نم دواد مادا راما يدا تالا

 0 ادحأ يسو هيلعاللا ىلسهللا كوسر عم تدهش لق سراف لها نه ىلوم ناكو بقع ىنأ نع ةبقع ىلا نبا

 ١ ئه اهذدخ تاق اله لات ىلا تفتلاف ىسراقلا م الخلا 0 ينم ه6 هد تانق نك ل نم الحر تبرضف

 | ءالولب ناك ناو راصنالا ىلا تاستنالا لع سو هيلع هللا ىلصمللا لوسر هضح ىراصنالا مالغلا 0

 1 هللاو هماللو 3 رد قح هك صو ا سراف لاا تاس نس هلا 0 اذه رابظا ناكو

 ءرمال اريخناك هلل كلذ ناك اذاف اهيلا 0 قل هي نعى احن نسفنلا 0 كاذ ةمكح ا نأ معأ

 ١ 8 ىذتتب كلذو ةنع ىبنلاو ةدمد ىذا ةيلهاجلا اللا رمآلا ةفاضأ نأ ىلع ا داحالا هذه تلد دقف

 دال ١+ كيعس ىورام اذه نا ا أآذه ىف تواطلاو هو اقلطم ةيلهاجلا روما نم

 0 ل ا اا
 آ| ا الاه رثحو ةياهاذلا هع 0 سهذأ دق للا نا ملسو هيلع هللا ىلد هللا كك لاقلاق ةررره ىبا نع

 ١ مث نم مث مح اغا ماوقان مهرذل ل حر نع دبل بارت ن٠ مداو مداونإ مناقش رجاف وأ. تت نمؤم

 1 ان ا ا 1

 | حيت وهو هريغو دواد وبأ ءاور نتناا اهقنا عدقدت ىتلا نالعلا نم للا ىلع ن را موج

 لأ يد دوك هللا لآ فاحت يوك د تلو تا حاس ىلإ لاو يلا دا
 ١ هنعفللا ىضرةريره فأن 5 حابر نب دايز سيق ىأن عي ىف اسم ى ورام .لثمو ة ياها اى ةفاضملار ومالا مذ

 تى لتاق 0 اها ةتيم تام تاق ةعا ا قرافو ةعاطلا ن 5 تره لاقدنا ردو هياع كلا 0 ا

 ع

 |١ برعد ىحأ ىلع ج رخ نهوةياها اانق لتق لف ةيبص رم 0 ةينصع ىلا وعدي واةيبصعل تضفي ءايم ةبار

 ا اده يا هللا 0 ركذ ةنمتسلو ىنءسيلف اهدهعىذل ىف ا مد وم نم ى ”اخ الواهر حافو اهرب

 0 0 00 ىلا لها او دادعلاو ةاغملا ن ند ةلمقلا ل لدتق باب ا هلا ا كقعل جلا ةيالثلا مادقالا ثيدحلا

 سقت 0-70 تيد || الو تام نا هنأ نيدو ةعاماو ةعاطلا نع جور :3 ناطاسلا ةعاط نع نوح راخلا لوالا

 األ لس يا نو مل مهوحتو برعلا نم ةياهاملا للدأ ناف ةيلهاج ةتيم تام هياعةعاط |
 قا ناله 01311131



 ةلثق لعحو اذه لاتق زاوحن 0 ريغ نع نوكي ةيبصعلا لاثق كيذكف ههجوىردبال ىذلا . ىمالا صماالأ

 ا تك ءاضبأل مءاوز ام امهف كلذ رمف دقو هد برض وانا 3 هباظ بضغ ءاوسةيلهاحةلدق لودقملا

 ا 0 ىف لتاقلا ىردبال نامز سانلا ىلع نين 8 0 هياع هللا ىلدهللا لوسر لاق لاق هنعللا ىضرةريره

 1 َّق كيدالا لتاستلا جرطا لاق كلذ نود عكا ليقف كك 0 0 لع لودقملا ىردي الو لتق 0

 أ يطرغوأ موو قبرطلا عاطقك" لاومالا مشا سغنبذلا ةادعلا نماما ةمالا ىلع سرا ونا ث 00 راذلا

 ١ كلا نع نيجرإ1 ا نمو 0 م اونوك ل ا ةاطمدريغ مكحتحت مم نيذلا رم دل حا لش ند 5 ىلإ

 ا 1 ةياع هللا لد هنا مثدنع هللا ىذر ىلع مبلتق ها م ةلدقلا 0 نولحتسإ نيذلا

ع رحز دق نك مالا واهنعىهنلاو ا مذلادجو ىلعةءاهاح ةاّتق و ةباهاح ةتيمةلثقلاو ةتبما ىع
 ١ 3 0 كلذن

 . . 5 2 َّ 5 5 5 5و 500

 | ىدت#ب كلذودن- ىبعم مومدم وبف كلذو<و ةلنقو تيم ن نم ةياهاجلاا ىلا فئييشاام 0 دنع ررقدق ناك

 ا ديوس نب رورءملا َنَع نيحيحصلا ىف 5 هح 0 اماده نمو بولطملا وهو ةيلهاجلا روما نم ناكل لكمذ

 ا هللا لوسر كيع ىلع الحرز تاس 1 كد كلذنع هئلاسف | اثم هماللغ ىلعو ةلح هيلع رذا نأ تل لاق

 |١ ىد ينلا هللاقف هل كلذ ركذف (سوهيلع هللا ىل_هوناا 0 ناقد ملسو هيباع ا ل
 2> - 5-5 5 3 7 ١

 ا مكتاوخا مه من لاق نالارك نم هده ىعاس ىلع تاق. ةياور فد ةيلهاد كيف وىحا كنا سو هياع هللا

 ٠ الو نسيان 6 4ث داو 1 6 همعطيلف هدب هد راك نذ ك0 تح هللا مهاعج ملوخو

 ا وهف هب راها ا مأ 0 نكد ثيدحلا 0 ىنف هيلع م مه وتلك ناق مهملغي ام مهو فس ك1

 ١ لضخ ا( هياغ لوتذاام مذ ىقدشإ فئحولا اذه نأ الولف ةملا كن مذ ةيلهاح كيف ا نال مومذم

 ا كف هئيدو هماعو هلضف عم ل لح ذل 3 ةيقو ةياهاخلا قرا نم تاسنالاب رييعتلا نأ هيقو دوصقلملا هب

 ا م هقسف الو هرفك كاذ بجوي الو ةيارصتو ةيدوهبو ةيلها ةامملا لاطللا هذه نم ا

 ٠ ضبا لاق سو هياع هللا ىلد ّ النا كرا ال نر عطمم نا ريح نع مهال نع هحيت ىف م هاورام

 || قيريل قح ريخب ىرما مد لا ةياهاج ةنس مالسالا ىف غتبمو مرا ىف دحلم ةثالث هللا ىلا سانلا

 اماو نيدلا ىف اماداسألا نال كلذو ةنالثلا ءالوه هللا ىلا سانلا ضخأ نا سو ةيلع هللا ىلح ل

 !| ىذلا نيدلا داف ماظعأ د لا قا ريغب سوفنلا لتق ايندلا داسف مظعأف ايندلا ىف

 | ويف لمحلاب 0 انا سلا ل قاعتي عونو للا قاعتي عون ناعونف ندد 00 ٠٠ رثكلا وه

 كاهتناو مرا للعلا لاحم ماظعأ نال مرا ىف داححالاف لمعلا لحب قاعتيام امأو ةباهالا ةنس ءاعنبا

 ديصلا نه تاحابلا لوانت نم مرح اذو ىئامزلا للا ةمرح كابتن 0 مظعأ قاكملا للا ةمرح

 لاق كاملة حيحصلا ناكا ذو مارا ربشلا ىف هلثم مرحب ملام مارحلا دليلا ىف تابنلاو

 مسوهيلعللا ىلص 00 معأ هللاو اذبلف مارخلا ربشلا فالك ةحيحصلا صوصنلا هياع تلد اك ةيقاب مارحلا

 ا كل ةي ءالوه نم نأ دودو يلحس ةيس ءامسباو مرا ف اللا



5 
 "ىثب لمعي نأ مالسالا ىف دارانم لكف ةدارالاو بالملا وه.ءاعتنالا ناف

 متم را ل اق ءاوذ ا

 قيرطلا ىو ةداعلا ىه ةندلا ناف اهياع 1 ا ل نامل ثيدحلا ىف لخد ةياهاجلا ناس نم

 جت 1

 دق ) ىلاعتل ةدابع هنودعل الوأ ةدانع هنودعب امم سانلا انلا عونل رركش ىلا |]
 اوريسف ناس مكلبق نه تاخ

 ناتسالاو ءافتقالا ودعابتالاو مكانق نآك نم ناس نعيتتل سو هياع هللا ىلع ىبلا لاقو ( ضرالا ىف ||

 نكس 0 د لك < ةعناتم م 1 |اذحو ةياهاج ة ةثس

 عبت دقف منسم ىذب ل اع نف ا

 |١ ةنسلاو باتكلا ىف كااغلا وهو لاح امنا نوكي دق ةيلهاجلا غفل مهدايعأ ريغو مهد انعأ ىف ةيلهاملا|/
 ا و ّق 1 وهو نو و 2

 أةيعج كيف وسعا كنا

 تن

 كوالا نف لالا ىدل ا | نوكي دقو ا
 رذ آل سو ةيلع هللا ىلد ي دا لوف

ذم را ىلع ةيلهاجلا 2 حاكتلا ناك ةئاع لوقو ةليل 1 2 ةيلد اهاجلا 2 تود ىلا مع
 ءاحا

 2 لوقو ا

ةياهاجخ ةداع 0 ةياهاج ةقارط ا ةياهاج لاح ىف ى 1 سو ةيلهاج ىف انك هللا لوسراب مطوقو ١
 أ وحو 

 |١ نم بيرق هانعمو امسا راص قح لاهعتدالا هيلع بلغ هك هع لصالا ق ناك ناو ةيله الأ نآف كلذ ا

03111 _ 

ىله اجت رعاشو ةيلهاج ةفاط لوقتف قاتلا 0 ردصلا ىنعم ا
 | علا مدع وه ىذلا نا ىلإ ة هسن كلذو 

 الهج لهاج وبف هفالخ دقتعا ناف ًاطمس الهج لهاج وبف قحلا ملعي مل نم ناف معلا عابتا مدعو أ ||

 مهمطاخ اذاو) ىلاعت لاق كًاضيأ لداح وو ماع ريغ 1 ا هلأ اا لاق نك 5 ظ
 | دولعللا

 ه نمو لهج الو قشاب الو تقرب الق ائاص ؟دحأ ا ن1 ملسو هياع هللا ىل- ىبللا لاقو( امالس اولاق

 01 ءارعش ضع لوق

 انيلهاجلا لهج قوق لهجف #« انياعدحأ . ار اهجال الأ

 فلانأ ملع نأو لهاجو بف قأافالخب لمح * نم كادكو ريثك اذهو
 لعةيوتلااعإ )هناحبسلاق اك قدا

اح لاق (ةلاهجعو ا نوامعي نيكللهللا
 1 امن 0 0 اعلا ىلص دة ب

 الق 01 ا نأ كلذ تيسو لهاجوهف

 نمدب الف هفالخ ردص يف لعف 0 لوق 0 ةقلاخحت ام هعمردصا ن نأ 5 باقلا ىف ىف خمار رلا قيقا ( مهلا[

01 

ضقانت لا 0 كلتو هةضراعي ام ة ةمواقع ناقلا 1 ةهقعج 3 هنع نلعلا ةلمع ا
 00 0 علا ةقيقح ن

ر 0 َك 0 0 ازا احل 4ةيقح ناعالا ست قف لاح الإ د فرعت انه نمو راعلا د
 ك

 | ءامسالا نم كلذ وحنو لقعلا مما كاذيكو ناعالا مم لعأ نع اجر حا 1 اا نم اع[

 0 مب مهفصيو نيلهاجو نيلاضو اكبو امهو ايمو يتوم لاودألا هذه تامحأ ىلاعت هللا مدي انلر ||

 فصلو نوخمسإ الو نواقعيال ا
 نودتهم مهناو ىهناا ىلوا و بانلالا 1 نينم ْوملا

 ممأو ارون مط ناو

 ةيلهاج لاح ىف اوناك سو هيلع هللا
 ىلد لوسرلا ثعبم لبق :سانلاف كلذ نيس اذاف نواقعيو نو وعما ||

م ناف لهجلا ىلا ةيووسلم 1
 ها اعإ لامجالاو لاو الا نم هيلع وب "اك 

ها < 0 اعإ و 00 مط
 ل

 0 نود 2 ا كل ةقاطملا ةياهاجلاف 0 هللا ىلد كوسرلا ثعل ام دعب .امأف ا
تك 2و 00 ىهف ةينا رصلو ةيد ومنهم نواسرملا هب تءاجام فلا اكام ل رك كلذكو 0

 ا ةماعلا ةياها 

1 



 *1* :ةتاتقاللو

 راد ىف ناك ناو ةياهاج ىف هناف 5 نا اليف لح رلك صخش نود صخش ىف 0 ير راك 0

 ةفئاط هئما ىف لازال هناف لسو هيلع هللا ىلص كل ثعبم دعب ةءاهاج الف قاطم نامز ىف امأف مالسألا
 نيماسملا نم ريثك ىفو نيماسملا ردع ىف موقت دق 0 م ةعاسلا مايق ىلا قا ىلع نيرهاظ ||
 وحنو ةياهاج كيف ٌورمأ كنا رذ ىبأل لاقو ةياهالا نم 0 مرأ سو هيلع هللا ىص لاق اك ||

0 
 ةيدوهت ةديقموأ 5 ةقاطم ةياهاح لكهف جردني ةياهاج ةنس 0 ىف 0 ثريا اذه ىف هلوقف كلذ

 لاملا هده ضع نم را هضع وا كلذ نم 0 0 ةيلاو 1 ةكاص رآ ةيسوح 1 ةسارمصت 0 1

 لغنا نك ناو مشو هباع هللا ىلص د ثحبعي ةياهاح تراص اهخودنمو اهعدتسم اهعيج اهماف ةياهاجلا ا
 | نع عفان نع نيحيحصلا ىفو دحاو ينعملا ناف اهباعب اوناك ىتلا برعلا لاحرلع الابلاغ لاقبال ةيل اهاجلا |
 00 اهرابآ نماوقتساف دوم ضرأ رجيلسا ىلع سو هيلعللاىب هلا لوسر عم اولزن سائلا نر مع
 نأ مهعأو نيجعلا لبالا اوةللعيو اوقتسا اماوشرمب نأ سو هيلع هللا ص هلا لوسر مه مأف نيجعلا ||

١ 

 دش

 لوضر نارك نأ نع ردن هللا دبع ث الح نم ىراخبلا هاورو ةقادلا اهدرت تناك ىلا رثبلانم اوقتسإ

 اولاقف اهنم اوقتسببالو اهراثب نم اوبرمثيال نأ مهرعأ كورن ةوزغ ىف رجا لزن امل هسو هيلع هللا ىلح هللا
 ءاملا ثاذ اوه رهو نيد .دءلا كلذ او رطب 7 0 هياع هللا ىل- ى دا مح 0 انيق ةساو اهنم ان دق

 الا نيبدعملا ءالؤه» ىلع اولخدنال رجبحلاب سم ام لاق هنأ مسو هيلع هل 0 ىنأا نع رباح ثيدح ىفو ا
 هياعمللا ىلد هللا لوسر ىهمف م 0 مكييصإ نا مهاع اولخدت الف نيكي كا نك ار ناأأ

 نع ىمعو م6 0 لخادلا بيض نأ ةبثخ 0 عم الا نيب دعملا ن 0 لا لوخدلا نع مل اسو ١

 اوفاعب نأ نيماسملا ىلع تناك ةوغ دش ا ندا كلل محلا ره رمأ ىح مههابع عا 0 ا
 تادعلا اما ف ةزا علا نع ع 0 سو هياع هللا ىص هنع ىور ا مهئام نيجعل حض اونلا ١

 ب راه نع صهزا 0 ىو ةعبط نبا ىن نب كح بهو نب ا( دواد نب ناياس ن - دواد دا ىورف

 هذؤي نذؤألا هءاط ريس وهو لب مب نم نع هلل هللا ىضر ايلع 3 ىراتغلا 0 فأ ن ء ىدارملا دعس

 اع دو ةياع هللا لذ ىلا ى ح نا لق غرف اماف ةالصلا ماقاف نذؤملا ا اثم زري اماف رصعلا ةالصإ
 ناد حاص ب نوما نع احا داور وو ةنوعلم امعاف ل اراب ننكر / كا ل نأ قاهعو 0 1 0 نأ

 1 ع

 : را ا غلا حاد ىأ نع دلل ل ا ل ا | بهو
013:37 177 77727377 351:3 352 

 كا 00 ةباور ف دحأ م امالا ىور دقو زرب ناكم اهم جرخ امهف هظفاو
 1 0 لا م كا ع و لا ندرإ 0 ا أذ نم اوحن هنع هللا ل ع 00 00 00

 1 ا دهام حدوأ دأب

 اهنذ لباب ضرأ ىف ىصأ نأ ىنامن هلوقو هنع هللا ىذو ىلال اعابنا ةكمالا دع ىف هالصلا دحأ هامل
 | نعم دق ناكاذا هنافاذه قفاوي رجا فرو, كلا دلما ودام صراف ل كا نإ تال عام
 مهال) رار مااا نءهنادبسهلوق كلذ قفاوي, 5 اهريغوتذ الصلا كلذ ىف لخد باذعلا شصضر ا لوخدلا



 هع

 ل ا كل نم ناكهناف ( ادبأ هيف

 ع 1
 و

 و( مهجر انفك راهتاف راه فرج انش ىلع هناي ىسسأ

 || باذحلا نكامأ ىف ةالصلا نع ىهن كلذكف ءابق دجسمو ةنالثلا دجاسااك ةجحرلا ةنكمأ ىف ةالسملا ىلا
 بريدنا ؟ اذهو ناخدهنمجرخ مده امل هناىور دق

 | عأ < ندح اذبف ةعاطلا وأ ناعالل اناكم ا ١ خا ا

مهتيغاوط ناكم دجسلا اولعك نأ فئاطلا لمَ ملسو هيلع هللا ىلع ينلا ||
 || اودهتب نأ ةماعلا لهأ ىمأو 

لههلعش ةريقم سو هياع هللاىبدددج ناكو مهدنع تناك ةعبب ناكم دج
 ا دعبادجس دو هيلع هللا ى

 || بادعلاهيف مهب لح ىذلا ناك ىف رافكلا ةكراشم نع ىمملاب تءاح دق ةعيرشلا تناك اذاف روبقلا شن

 | نك مهما نع رجول راع ىذلا لمعلا ذه ليقاذا هناف اهنولعب ىلا لامعالا ىف مهكراشع فركف |!

 | نحصو مهرلأ هنوك نع درجت وا ةصدع سبل ناكلا ىلإ لوخدلا سفنف هيف مهب ةبشتلا دصقنال نتو امر ١

 | ناف رابدلا ىلا لوخدلا نم باذسلا ءانضتقا ىلا ترقأ لمعلا ىف ةكراشملا لب مهب هبغتلا_ دعقنال ٠

 || ةيميموأ رثك راصش اماو ةيصقم اماو فكلما نيةباسلا نيماسملا لاسمعأ نم سيل ام هنولمعي ام عيج |

 عيج ىف عزا ادحأ بحأ امو ةيصقلا ىلإ رحت نا تال نا و كل
 || اذه

 || لوصحناو ةيصعلاو رفكلا ىف ةنلاخما ىلا برقأ هيف ةقلاخلا نأ ىف عزانب نأ هنك< الف هيف عزان لو ||

 || ءاديشلاو نيقيدصلاو نيببنلا ةعباتم نأ ىرتالأ ناكملا ىف اه وصح نم برقأ لامعالا ىف ةحامللا هذه ||

رص وهام ًاضيأو مهران | ةيؤرو متكاسم ىف ممتعباتم نم ىلواو عفنا مهطامعأ ىف نيطاصلاو |
 || ةلالدلا ىف ح

 دنعاندح مداقلا نب مثاه ىو مالا نأ ت1 ةيش ىأ نس
| 

 ناع اند كش 0 ىورام ١

1 - ا نب مر كرا ا
 6 0 نع ةيطع 0 نا 

 0 هللا -ىخر 0 نبا 0 قدرا
 ْ لاق لاق

 1 هيلع هللا ىَد هللا لوسر 1
هو مهتم وهف موه ةنشلا نم

لا نبا ناف ديح دانسا اذ
 ا ردا اناو ةيش ى

 || نا 7 كح تالا جات نأ نم لج هو نيحسفلا لر نم ءذاجا يقاوم كامن هلع راسا

 نب ىحب لاقف نابوث نب تباث نب نهحرلا ديعامأو نيحيحسلا لاحر ||
 ادا ع ندعو رز وأو نعم

تسهوه ماح 0 لاقو ةقث اوه محد مهاربا نب نم رلا ديع لاقو سأب 1ك ا
 3 تاامار ثيدحلا مق

 هركذ ادحأ تملع امو ةقث وه لجحلا كل ندع دي ل ا
 || نا. هن عيش دقو ءوسإ

دحلا اذهب هريغودح ا مامالا جتحا دا ا
شإ 3 هلاوحأ لقأ كثيدحا اذدهو ثي

 ا هبقتلا مرح ىهت

هناف مكن مطوتي نمو)هلوقف أ" مهبهبشتلا رثك ىضتقي ها ناكناو «
 قعر دفلك وهو( مهن 

 0 ىن نم لاق 1 ور# نب هللا ديع ا
تر م ها و م عندو نيكرمثملا

 

 || 3و كلذ ضاعلا عر ىفتقو ردكلا تحوي هاذ قاطلاهبدتلا ىلع اذه لمح دقف ةمايقلا موبمبعم رشح ||

همكح ناكاط ًاراعشا وأ ةيصدم وا ارذك ناكناف هيف مه«باشنيدلا كرتشملا ردقلا ىف مهنه هنا ىلع لمحت
 || 

 هولعف مهنا لجال ثلا لعف نم مي هبشتلاو اهي امنوك هلع هبغتلا يرحت ىذتش لاح لكب



 || نمامأف ريغلا كلذ نع اذوخأم لعفلا لصأ ناك اذا كلذ ىف هل ضرغل لعف ىف هريغ عيت نمو رذان وهو ||
 وك ىفف .هبحاد نع اهدحأ هذخأي مو اضيأ هإعف ريغلا نأ قفناو "ىثلا لعف || دق نكل رظن اهثنأ اذ نك و

 عم براوشلا ءافحاو ىجحالا غبصإ ىمأ اك ةفلاخلا ند هيف ١و هبنتلا ىلا ةعيرذ نوكي الثل اذه نع ىهنم ||
 || دصق ريغب لصحت مهب هبشتلا نأ ىلع ليلد دوهلإب اوهشت الو بيشلا اوريغ سو هيلع هلا ىلع هلوق نأ ا

 ا اذه ىف ىور دقو ةيقافثالا ةياعنلا ةقفاوملا نم غلبأ اذهو انبف قاخام ريبغت كرت درجميلب لعف الواضأ| ٠
 | ورف مودي هبشت نم لاقو ماعالاب هبشتلا نع ىهن هنأ ملسو هياع هللا ىلع ىبنلا نع رمح نبا نع ثيدحلا ||
 || نيمانملا ريغ ىز نم ءايشأ ةهارك ىلع ءاماعلا نم دحاو ريغ جتا اذهبو ىلعن وبأ ىضاقلا هركذ مهنم |
 | فنكلل ناكنا لاقو ةأرااو لجرال ههركف هيف جر ىدنس لعن نعدمحا لس برس ىنأ نب دمت لاق
 || بحأ انين ةندلاقف هنع ىعاع نب ديعس لكس دقو جاعالا مجعلا ىز نموه لاقو رارمعلا هرك اوءوضولاو |[

 || اهامعتسأ الف انأ امأ لاق ىدنلا لعنلا نع هلأس دقو ىزورمال ةياور ىف لاقو نهاك ةمد نم انيلا
 || لاقف ايدن العن جرخلا باب ىلع ىارو الف ةثيزلا دارأ نم امأو وجراف جرْلا وأ نيطلل .ناكاذا نكلو |
 ا[ لو ةانسلا دهب كاف طالخلا لاعتلا كيف دحال تاق قامركل ك1 كوللا دالوأب هد

 لعتلذ لبق ةقزالا ىف ا ىثع 3 5 رك هناكو ا الف ةرورمخ عذوأ 1 كا 1 ءوخولل ناك اذا

 || نابح انتج رصأ نب هه ابد تر لاق درر عضوم ناكاذا امرأ اهم سابال لاق ىشنحا نم |

 لإ كلذ نع ةع د لقو هيجعت م ةينامركلا لاعنلا هذه نع كراملا نبا لئس 00 وم نبا 1

 !| لف ةشيدلا لاعتلا سابل نع صاع نب ديعس تلاس لق قرودل ل١ مهاربا نب دما نع لالا ىورو |

 ا نب ديعس ةندلا نم هوجرخال ةنيدملا دجدم ىف ناك ولو دنطا كله نك اعد نم انيلا ا ان

 || هدند ركذو ناطقلا ديعس نب ىحي لق دأ مامالا خوبش ن ايدو اهلع ةرددنلا لهأ ماما بدلا ماع
 || تارا تالا نى ود نأ لوو هش كذا أ ةنترممبلا خيش وهل قذ ىيضا| ماع نب ديعس ||

 0 || اهتابرعلا لو كلذ ريغد ركيو هنقذ تحن هتمامع هللا ع أ تنار ىوهبملا لقو صاع نب دعس . لثم
 |١ لقو ةديدش ةها نك كنا | تح ةماعلا 0 1 هرك د نب نسا ةياور قدحأ لاقو اهئاقذا تحن

 || ىف ةداظلا راعش تناك ءايشا سايل دمحا هركشيا اذطو سوحملاو ىراصنلاو دوهلا كلذ لثم مععتب اعإ |

 1 راكم دوهملا لعف نم وه لاقو ةالصلا ىف نيعلا ضيمغت هريغو وه هركو هوحنو داوسلا نم هتقوأ|/

 || اونشوشخاواوددعمت لسو هيلع هللا ىلهللالو در لاق لاقدردح ىلأ نب لالب نع هدانساب ىركملا صفح
 اأن ابق هنأ معطا عر باطلا نار نس طوخ نويشت ادعو دس راو ادار
 ا! امتدحةبتق انثدح ىذمرتلا لقو نيدارلا ءافلخلا مالك ىفىلاعت هللا ءاش نأ 00 قايسو نيكسملا ١

  0ا ١



||] 

ِ 1 

 دقق فعص هش ناك نآو اذهو قف, مو ةعيط نبا نع تيدا اذه كرايلا نيا ىررو لف فك
 ثيدحوهلوق نم اضيا ناما نب ةفيذدح نع ظوفحم وهو مهنم وهف موب هبشت نم عوفرملا ثيدحلا مده 0 0 0 :

 ديعس نب ةستق انثدح دواد 0 ىورام م هريغو ا لوس ناك اذك داضتعالل حلصي ةعبط نبا

 ندع 1 ةناكر نب ىلع نإ د نب رذعج ىنأ نءيالقسعلا ن ا 3 انثدح ةعيبرنب دم انثدح ققثلا ١

 1 ىضتش اذهو سال لا ىف اع متاعب ن 00 | نيبو اننيب ام قرف لوش 0 هيلع هللا ىلص ىلا 52

 نسسلابأ فرءنالو مئاقلاب هدانسا سيلو بيرغ لاقو ةببنق نع ًاضيأ ئدمرتلاهاورو ةواد يأ دنع نسح

 كلا ماا ناىف نيب اذهو هب دهشيو ثيدحلا اذهب دضتعل نأ عنكيال ردقلا اذهو ةناكر نبا الو

 ةدئاف هيف نكيملاضياهاظلاب بواطم هنأ الواف :لصاح ةماملا نودبب لمعلاو داقتعالاب قرفلا ذا هاظلا ىف

 سو 2

( 3 
 قح ليقملا ماعلا تاب لف لاق عساتلا مويلا:انمص هللا ءاش نأ لبقملا ماعلا ناك اذا سو هيلع هللا ىلص هللا ْ

 نع ع نع هنا ع ليل ىفأ نبا ةاور ىذا ثردحلاو 1

 مث هيف بغرو ةمايصل 0 5 هيلع هللا ىلد هلل لوسر هماض ةيضام ةنس :رفكل لاف مو ءاروشاع

 مينعتشا ىذر ةباحدلات الع كالذبو ءاروشاعو 9 ءاعوسات موصينا 1 مامالا مهم مم ءاماعلا بحيتسا اذطو

 ||| ةمالا هده فضصوف سمو ىراخبلا هاور نيثالث ةمو نيرشعو ةعسن ةىم ىنعي اذكهو اذكه ربشلا

 ثيح ةيؤرلا ىلع اهاحأو مهذابعأو مهتدابع تاقوأىف مالا نم اهريغ هلعشب ىذلا باسحلاو ةباتكلا كرتب |

 أ لا نأ عسولا ىلإ خضرا نم ومو ةياور فو حول و فاو هيو رن اروس كردح ريغ ىف لاق
 نيفلاخلا نبرخأتلا ضعب نم دش نم الا نوماسملا هيلع عنجأ ام ىلع ليلد اذهو لالطا ىلا لالطا |

 تايكلا ال اهناكما ع ةيؤرلاب م ماشا اعإ كنسسلاو راو ب 7 وصلا 0 0 نم يا تا |

 1 د: توب 217777 ربت تضخ

 ةناكر لاق دو هيلع هللا لص ىنلا هعرصف سو هيلع هللا لك ىلا عراصةناكر 0 هنأ نع ةناكر نب ىلع

 ١ ا
 || بواطم امه قيرفتلاناف توصلاو فدلا مارخلاولالخلا نينبامقرفهلوقك عراشلل بولطم سا سسانللا ىف 1

 ا

 لاحرلاب ءاسنلا نم تابشتملا نعل ًاتطابو !سهاظ انولطم ناكامل ءاسنلاو لاحرلا نيب قرفلا نا مك اذهو

 ا صهاظلا َْق اممشنم البحر ناكالل ثلا ىنو يك م نم مه وج رخأ لاقو ءاسنلاب لاحرلا ند نيمشتملاو ا

 أ| هللا ىلد هللا لوسر ماص نيح لوقب سابع نب هللا درع تعمس ىرملا نافطغ ىأ نع اضلأو هسلج ريغ ١

 || لوسر لاق ىراصتلاو دوهلا همظعت موبنهلا هللا لوسراب اواق همايصب ىعأو ءاروشاع موي. مل

 || لاق لاق سابع نبا نع تما مامالا ىورو هحيحص ىف ملسم ةآور سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت

 || هدعب اموب و هلبق اموب اوموكؤ دوهلا هيف اوقلاخو ء ا اي حر لا ىلص هللا لوسر |!

 || موي اذه ربدتف سانع نبا هبج

 كلذ ىلع معو هب لا رخآ موب مل مف اع رأى لاو دوهملا همظعت موب هنا هنافو لبق هل لئق ام

 ١ نبا | ؤموص لوشإ ساس انع نبا ءاظع 2 راشد ب ورم نع نايفس 0 روصنم نب كيهدتس لاق

 لل

 | سحالو كد هيما اما انا لاق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رم نع اضيأو دوهلا اوفلاخ رشاعلاو



 ه1 :
 و1 أ راسراو هيريرا نا كلا نسا دش سلا نسر مورلا نم جاطالا دكلست ىذلا تارا

 ض0
 3 مه6تدابعو مههود فاصل قرا او عا اعإ البق نينا انكلا ل نأ معلا لحأ نم دداو ريغ ىوردقو ا م

 نيباتكلالهأ نكلو.( مكلبق نم نيذلا ىلع بتكاك مايضلا مكيلع بتك )ىلاءتهلوق كلذىلع اولوأتو |! ٠

 ا نمفاخم اب كلذ ءاهقفلا للعو نيمويلاو مويلاب ُُك 0 نع لسو 4 داع ه هللا ىبص :اذطو 00 ا
 ُ ا
 هواعجو مهموصيف اوداز مهماف ىراصتلا نم با انكلا لهأ هدا ز اكهنم سيلاام ضورفملا موصلاىف دازي نأ(

 ىنلا ىم

 ا صوصخ ىع لعىرر دخلا ادهم لدتس دقو 00 تاس نم ة ف رطدل اواعجو فيض لاو 0 0 ايف 1

 1 انمم اذا كاش 1 موك هيف كثردخاو ثأ او 0 لاو تاتكلاب ةمولعم , رهد ايعأ ناف م دأب دعا 0 0 31 ١

 ا ةعراضم نم كلذ ىف انوأ نو 0 داولاو اعلا نم هريغ 0 هلوسرو هللا دبع ىف كلذ نع ١

 || اهريغ هب تقراف ىذلا فدولاب ةمالا هذه 0 ىضتقي كيدحلاف ةلمابو مالا رئاس ةيمألا ةمالا ||

 ك0
 دم نع ناحس و امل اد و برقا مدلل ةهب ى ١ | دس رع نحسعلا وف ماو صامتحالاب ءفوا كوصخ ىلإ ترق هال يامل كر نأ يفتن كاد ||

 ىسرح دي ىف تناك رعش نم ةضق لوانتو ربنملا ىلع جح ماع ةيواعم عمس هنأ فوع نب نمحرلا دبعتنبا ||

 | اعإ لوقو هذه لثم نع ىمب ل هيلع هللا نص هللا وسر تعمم ةواماع نبأ ةندملا لع لاقفأ |
 تاذ لاقةيواعم نا حبحصلا ىف بيسملا نب ديعس ةياورفو مهؤاس اهدا نيح ليئارسإ ون تكله

 "1 لعااصمب لج هاو ل رورلا ع سو هيلعهللا ىلص يبنلا نأو ءوس ىز متل مككأ موي ا صمم حجج

 ةباور فو قرشا ند نه راعشا ءاسنلا هل 00 ىنعل ةداتق لاق روزلا انهو الا ةيواعم لاق ةقرخ ا

 نأ ىرأتتكاام لاقف رمش نم هك جرخأو انيطقت ةديدملا ةيواعم مق لق عيحصلا ف بسلا نا نع
 | ةياع هللا ىلص ل 1-0 دقو روزأ /| هامسف كحاب 00 هنلع هللا ىلص هللا لوسر ل دو لا لإ هلعش ا ا ل

1 ]| 
 ١ ا كلذ لثمهتمأ ردم مهؤاسأ ا نيح اوكله 1 سا ىب نا عش لا لصو نع م ا

 ا 00 نأ امأ نوماسملا هياع نكي ىذلا دووملاىز نمناك اف دوبملا الا هلعش مدح نأ 0 تدكام ١

 ا يعاويذعىذلا وهام يب مل اذا (مسالهيلعاوبذعام ةدامل امسح هكرت نوكي وأ كلذاةنظموأ هيلع نويذعيام

 كر هداك هقدص ةيشا ال هبا نور كام نأ عيا كرتبف هريغب روظحللا هيثشا دق نوكب هناف هريغنم ||

 ناك اذأ رع لاق كان وأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نع ء عفان ىور ام اضيأو ميما |

 هريغو دوادوبأ اور م كل ليمثشل الو رزتيلف تبون الأ هل ٠ نك مل ناف امهف ل اصيلف نابوث ؟ كال ا

 قضلابوثلاىف ا 4 هريغو رباج ةناورنم لسؤ ةيلعفللا 0 ىنلا نع نع حي ىنعملا اذهو 0 دانسات[

 لمتثي الولاق هنأ ضرغلا اعإو نالوق دمحأ هذمىفو معا لهأ روهح لوقوهو لاتشالا نود رازتالاب |

 هيلع هيبنتلا مدقتاكىهنلا ىف ايات ةفاضالا هذطنأ ىلع ليلد دوهملا ىلا هنع ىبنلا ةفاضا ناف د راد

 ناحل لوف تالا لئارأ ىف كش نأ هس كو يكل لا نععيف هناحبس اناهن ف اضيأو ا
 9 ه تاكل ا دال 0 قا 0 0 0 هللا 0 وق تك نآاوس تلا ا



 ل نو ا

 ا

 ظ
 ظ
 ا

» 
 قاحأ ضصاخوهو مهوباشم نع قاطم ىه 0 0 ((يولق تسفف ددألا 000 طف لق ١ ١

 ةوملا اههناحبس هللا فّضصو دقو ىَد داعملا ت 0 ند زم تولق ل ةوسقو مهولق ةودنق ف مهواشمن

 تسق مث نواقعت مكلمل هنايا مككربو ىوملا هللا حي كلذك اهضعبب هوبرضااناقف ) ىلاعت لاق عضوم ريغ |!

 0 + اا اهتم ل الة راجل 8 ةوسف دغاوأ راسا ىهف كلذدعب نم مكبولق ||

 هللا ا )ىلاعت كاثو (نولمعت امل فاغب هللا امو هللا ةيشخ نم طبم !1 اهنم ناو ءاملا ةئم جرف

 |١ لمدرب متنماو ةاكرلا هد دا كعم ىتاهللا لاقو ابق
| 

 ادا مال م تادح مكتلخدالو م 00 مك 0 لداشحلا م 1 مهوعرزعو |

 | اوركذ امم اظحاوسن و ةعشاوم نع ملكلا نوفر ا مهبولق انعجو مهانعل بقاثيم مهضقت امف هلوق كا

 | نم اموق ناو نيا نحب هللا نا حفصاو مهعع فاعاق مهم ال اليلق الا مهعم ة ةنكاخ ىلع ءاطت لازن الو هب

 0 000 اذثعاو لكاس قائم |

000 

 كة 0
1 

فصلا هذه نم اودخأ دق نيد 1 ع للا تسكر ني ةماآلا هذه!
 ذوق ةريضل هل نم كلذ ىررس صن تا

7 

 | ددمالدأم هحيفت ىفىراخسلاىورف اذه مورد فلل اناكاذطو هلوسرو هللاده 0 لك نم هللاب

 01 رايخ 0 لاقف نارقلا اورق دق لجر ةئاهلث هيلع لخدف ةرصنلا ءاوق لا ىنومو 1 ثعب لاق |

 ١
 0 مىلبق 00 ندا نواف تق 6 مكبولق وسقتف 0 مكياع نإ ناوطب الو هولتاف مهؤارقو ةرصبلا |

تظفح يأ ريغ ا 0 0 ةدشلاو درا كا مههشأ ةروصار أ هل : انك 1
 || نم نايداومدآ نبال ناكول ا عما 

 || تاحيدلاىدحاب اههيقن انك ةروس أرقن انكو تارتلا الا مدآ نبا فوج المي الو انلاث ايداو ىنتبال ىهذ|١

 ا نولاستف مكقانعا ىف هدارش ينكشف نواعم الامن وون م اونما نيذلا اهأاي اهم تطفح ىلا ريغ ها ْ

 ١ |( قاثيملا صف ناكل 5 مواق وسفتف دمالا 0 لوطي نأ ءارقلا ىسوم 1 0 ةيمايقلا موي اهنع

 ا مك رار نع ملكلا فنررحو ىهنلاو حالا نم مهيلا هللا دبع ام ضقن هيف لخ

 ا ١ هللادبع اكد م4 نب عيبرلا نع ريم نب ةرام نع ل ىورف كاذ ةيشر اع دوعسم نبأ رح هللا ||

 1 نآوسو هب هيلع هللأ نك هللا كلوسر نع ةياور 7 هللا باث «كللا ا وه اثيدح 500 بح

 || ناك و مهسفنأ هنا تساو ممولق هتهشا يسفنادنعنم اباتك اوعرتخاف مهبولق تسقدمالا مهلعلاط امل ليسارسإ ١

 ا | اودعا اولاقف نوملعيال مهناك مهروبلظءاروهللاباتك ودين ىح 0 نيبو منيب لوح قا ا

 (أ نذلف ىلا اولسرا لب ال اولاق مهواتقاف كوفلاخناو مه وكرتاف كوعبان ناف ليئارسإ ىب ىلع باتكلا اذه

 1 | نافدواتقاف م كك تا ةدعلإ د مكفلا ان ناف مكعبات ناف ب اتكلا اذه هن ءاع 00 عاف م اع نم ل

 1 ف اهقلع مْ 31 3 ىف ا 2 ل باتك اف 0 ةقرو كخاف هن را 5 واسراف 1 ءعدعلا مك فاتح

 ا تنما لاتف هرددملا موقاذييزم 0 اولاق اقف تأ لاه داع | وص ل مهانأمت تا | املع سبلم ةقدع

 اودجوف هوثن تامامافهنوشغي بامحأل ناكو 0 نرث ىف ىذلا تا 2 علا ادع نموأال َك امو

 انا ااه ام اا لاك ا هلوق ن نورت الآ اوتف ل

 ا ا 1 1 لل ا قا كد
 رك نم 0 هللا د ع لاق نرقل 0 باح ل ريخو ةلم 5 ص - كد 1 ا

 0 1 0 ع



*55 1> 

 0 هراك ةلدنأ هيلق نم هللا رعينأ هريغي نأ 0 ىر يما مخ ءاكم ىرب د
 مروعا ندا نا رولا لا فاسأل د وقدسف نذل لذ قب هيلا نع نا |

 ارو 00 لعجو هتحر نه ن نيافك يككؤي هلوسرب | اونماو هللا ب ( هلوش اهقعف اهناعر قح اهوعر ا

 ناو هللا لضف _ ١رم ”ى ىلع نورد الأ باتكلا لهأ رعب الثل حر روبل لاو ك1 وا نوشع
 عابتاو هئعاطو "هشدصت لوسرل رلا ناع اعالا ناف ال لضفلا ود هللاو ءاشيإ نم هنو 0 هللا ديب لشن | ا

 كارحأ هل ناك هبا نم نا ا هع 0 لد اهم ثعبي ١ هبال ةسايهرال ةفلاخ كلذ ىنو هتعرشا|

 3 نب نم قد و 3 نم رلا36 1 0 هتتس ىف دواد 0 هاور اهف كلذب سو هيلع هللا ىل اص ا

 1 ملا لاقف ةابدملاب كلام نب سنأ ىلع هوب اوو وه لخد ا 0 1 ىأ نب ل ليش نأ ءا انمحلا ىأ تا

 ا
| 

 ا

 || حرص دقو ٍباتكلا لهأ لثمو انلثم يف هريغو نم نبا قيرط نم ةحبحصلا ثيداحالا تءاح كاذبو ||

 اوددح 5 اموق ناف مكبلع ددشبف 3 3 نع اوددةنال لوش 0 و هيلع هللا ىلص هللا و

 مهياع اهانتكام 0 ةملا فكر تا رايدلاو عماوصلا ىف 2 5. مهاباش 0 مهملع هللا ددشف مس ا ىلع ١
١ 

  || 1ا نب ا لع هوباو وه لذد هنأ ةنغ ةَساَد نبا ةياؤر ىف دواد ىنأ نء ىواؤالا ةياور ىف ىذلا اذه
 "نب

 ا ةالص اهناك ل .ةيفخ ةاللص ىلع وه اذاف ةنيدملا ا وهو يزعل دنغ د 5 نامز ةنيدملاب كلاما ا

1 

| 

 | ةبوتكملا اهلا لاق هتلفنت 'ىذ مأ ةبوتكملا ةالصلا هذهتيأرأ هللا كح ري لاق لس الفا ساروا فام
 ١ اوددشام وق ناف م بلعهللاددشف مكسفنا ا قعاوذدشنال ل وشي ناك لسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ة ةالثتضصا امو |

0 3 0 

 | مث مهماع 00 ام اهوعدتبا ةينايهر تارايدلاو عماوضلا ىف د كلتف مييلع للا ددعف مهسفنا ىعأ/
١ 
1 

 | ةيواخاوش فو اوضقناو اهلهأ دان رايدب اذاف اعيمح اكرف ذ ما لقوا تعبأ رطسشو اك الأ لاقفدغلا نمات أ

 تر

 | ميغ هللا مكلهأ اروايد ل اهأ ءالؤه اياهاو 6 ىف رعأ ام َ لاقف رايدلا هذه را لافابشو ع لع ا

 ا مدقلاو 2 قىزت نيعلاو هلاك و ٌ كلذ قدصي ىتلاو تاكل رول ء وطب دسحلا نا مهدسحو ا

 ٌ هريغو نيعم نب ىحب هقنو دِقف داما د نب لهس امأف هللكلاو 1 كلذ قدصلن ل ناسألاو دسلاو أ

 دواد ىلأ ةاور نك ) هلاح واع اه سسدقلا كن لعات نف ءايمعلا ىفأ نبا امأو هريغو سم هل ىوزو

 لوسرةالص ف صو نم هيف ام امأف حبلا ةدهاوش هلو هدنع نسخ ا ىضتشإ هنع وك ثبدحلل د
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 هيلع هللا ىلد ىنلا ناك لاق كلام 3 نّسنأ ىعأ 6-2 نيحيحصلا قف فيفختلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1

 الو ةاللصح فخخا طق مامإ ءارو تيلصام لاق هنعاصيأ نيحبحصلا ىفو | اهامكيو ةالصلا زجوي ملسو

 نأ ةفاخحم فتةخيف ىصلا ءاكب عمسيل ناك ناو ىراخبلا دار حسو هيلع هلل ىلص ُي ينلا ةالسص 3 ملا

 ف مهر يغو ءارمالا ضعل_ هلعشإ ناك ام ىلا“ ةيدسنلاب وه دع نم كلام نب 0 هر ذامو 1 نتف

 تاقوالا نلاغ ف عع 1 سو ةيلع هللا لص ىنلا ناك ايام ىلع ةدايز لبطل ناك نم مهم ناف ةالصلا مايق

 ماو تاتدالا ا ملسو هياء هللا ىل ىناا نك اعدادتعالاو مرسل ل نقدا كك
 تم ا مالت تاتا

2 

 سس دج

2052113 

0 



:* 

 ةروسةحتافلا:عمنيير خالا ىف ًارقبناك نم مهنمو كاذك نواصي اوراص دق اوناك مهنم اريثكوأ ةمئالا زكأ ||

 ىلص ىناا ها دق اضيأ جر او ناكو ءاهت ملا ضعبل يهاذمراص دق هلكاذهو ||!

 اتق ل و 7-2 هنع هللا ىضر ىلع ىلص ال اذطو هيماص عم ةمايحو مهاد عم هتالخ ةدحأ رقح هلوقب 0 هيلع هللا |

 نلصدهللا لوسر ةاللد تناكو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةالص اذه و دا دقل نأ لا ةرمصبلا ا كدا لملن

 نس نان عارم فماذع ءاجدقو ريا ا ادطيو دوعقلاو مايقلا#ف فك ناك 00 0 هيلع للا |!

 كلام نب أ ىع انلخد لاق ص ١: ندير نع دلاخ نب قاطعلا:: نع ةبنتق نع قابلا ىف ةسقن كلام ا

 م هيلعهللا نص هللا لوسو ةالصب هبغأ ماما ءارو تيلص ام أوس و ىل يماه ةيراجاب ل لاق من انق مياس لاقف

 دوعقلاو مايقلا ففخحيو دوجسلاو 0 رلا م زيزعلا دبع نب رمص ناكو.ديز لاق اذه مكاما نم سو

 1 ا م كا
 نبدحا لاقو ةقث وه ةرم ريغ نيعم نب ىحي هيف لاق ىو لا دلاخ نب فاطغلا ناف حب ثيدح اذهو ||

 نم امرذ 50 ثيدح ةنام 2 هع ثيدحلا دة كس عا ليشح
 رد يور ىدتعو لا لاو و ىور 2 كي ا

 ك1

 / نب هللا دبع ثيدح نم قاسنلاو دواد وبأ ىورو ةقث هنع ثدح اذا اساب هئيدح راملو ثيدح الام

 أ تعمس لوشإ ريبج نب ديعس تعمس سونام نب بهو نع ينأ ىن ندد ناسل كن 9 نب مهاربا

 هللا ىلص هللا لوسرب ةالص ةيشأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب 1 ءارو تيلصام 0 كلام نبا

وحس قو تاحيبست رقع هع 0 ىفان زر لاق زيرعلا دبع قب رم ىنعل قملا اذه نم رد ١
 ا رثع هد

 مها ”انردأ فور اع لاقو ةقث ىتاع ناسك نب رم نب مهاربا نيعم نب ىحب لاقو تاحييبست ||

 سونام نب بهوو ثيدحلا حاس ملاح وبأ هيف لاق لا دبع هنباو ةالص سانلا نسحأ نم ناكو رمح نبا ا

 ميدق نيك حبش وهوا ةدحاوب ة ةط وقنملا 9 اعلان هلوقب قار زل دبع ناكو اذه هللأ كيع هلوش نوذلاب ا

 ةباورل قلاع هثيدحو هب هيدح اع لمعامل هدنع هتقث الولو هب هثدحام عبتاو اذه ميه اربا هنع ذخا دق ١ 0 كف ل ٠ أ أو

 ب
 نب رد نع تر | 0 نب داجح ثيدح نم هحبتع ىف م ورو اخدو هيف معأ امو را نب 3

 ةال تناك م اع ىق سو هيلع هللا لص هلا لوسر ةالص 0 0 0 ها تياصام لاق كلام

 || ةالص ىف دم هنع هللا ىضر رم ناكاماف ةيراقتم هك ةداكتنكو ةراقت ملسو هياعالا ىلع هللالوسر ا

 دجسي مث مهوأ دق لوقن ىتح ماق هدم نم هللا عمس لاق اذا سو هيلع هللا ص هللا لوسر ناكو رجنلا ٠

 ديمحو تراث اناا ةماس نن دامح ثيدلح نم دوادوبأ هاورو موأ دق لوقن تح نيتددتلا نيب دعو ||

 ناكو ماك ىف سو هيلع هللا ىلص هللال وسر نم ةالص و لجر فااخ تءلصام لاق كلام نب 0

 ناكودحش ّ ربك مث مهوأ دو لوقن ّىح ماق هد نمل هللا عمس لاق اذا لسودهيلع هللا ىلذ هللا لوسر

 رابخالا نيب حبحصلا ثيدحلا اذه ىف هنع هللا ىضر ل عمش مهوأ ةلوق يح 0 نب دعش

 ريخأو نيلادتعالا ةلاطا هب ربخأ ىذلا اهماختا نم نا نيبو اهمامتاو ةالصلا لسو هيلع للا لص ىنلا زادت
3 

 | مايقلا ىلا داع زاحالا نو نأ لعأ لاو هيشنق ما الو هناا نم 0 قار ف 0 مدقتملا كرنطا ف ا

 2 يبيبي77 تت ح7حتتحت7تتتتتتتتتاا7ال7مل7للل١



 هع .

 [| | عوكل قالخ مامتالاب فصول ىلا جاتحم الف امان الا لعفبر داكيال مايقلا نال دوجسلاو عوكرلا ىلا ماقالاو
 | اهادتعال هما ةكاسلا رياصل دوحس لاو عوك را ةلا طاو مايقلا زان هناك امو نب لادتعالاو دوجسلاو ا

 ا
"| 

 سم

 سا رسل ىلإ اعالاو تأ ام سس : ىلإ راكالا دا ن |'اماف متأ الو زجوأ تير ام هلوق قدصيف اهيراقتو |
 لاقي نأ الا ما ايقلا ماها ىف هود نكي مل همايق ىلع مايقلا لوط نم نال ضقاننت مالكلا ىف ريصي زجوأ ام 0

 زاحنالا ها ذأ لمالا ناف طفلا هاط قالخ اذهو ىعملا قباصقن ريصت ةروصلا ف. هذا ايزل | 0
 ٠ْ نا ميو دوعقلاو مايقلا فتي رمع ناك لاق رسأ نب دز نالو لايأالاو ماعالا ىعم رخ فيفختلاو ||

11 

1 
1 

1 
1 

|| 

0 
 | هلل

1 

1 

| 

 ىلد ا نأ .ىللع لدن اهلك 0س ا اظل 1 لعقلا ماا 0 مهدذع ماعالا طفل 3 5 دوجسلاو |

 و كا راسو هكاألا 0 هاعفام ىلع ةدايز نيلادتعالاو دوجسلاو عوكرلا لبطن ناك سو هيلع لا

 يح

 1 -انأ ولا الفال كلام: نب نأ نع تا نع ديز نيدامح نع نيحبحضلا ىنف كلذىلع لدن بسلا |
 | هنوعتصل / 1| هي وعحنصل م كارأ ال ائيش عنصي س دأ ناكف تبان لاق ان ىلصي سو هيلع هللا ىل لص هللا لوسر ناك اك مكل

 ثكم ةدجسلا نم هسأر عفر اذاو ىن دق لئاقلالوقي قح اهئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر | 0
 1 نم ىراخبا ةياور ىفو نيتدحسلا نيب هسأر عقر اذاو حيحصلا ىف ةياور ىفو ىسأ دق لو قحاا

 اذاو ىلصي ناكف معو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةالص انل تعني سنا ناك تاب نع ةبعش ثرتح 0

 هللا ىلص للا لوسر ةالصب دارا اسنا نأ كل نيسادهف ىسن دق لوقت ىتح ماق عوك رلا نم هسار عفر ١
 نناثلا نك ان مابقلا ريصقتو ةئولعش سانا ناك امل عامهف مف رلاو دوجسلاو عوكرلا ةلاطأ سو هيلعإا
 هللا كوش ناك لاق سنأ نع 0 نع ناملس- نإ رفعج ننردح نم هحبم ََق 0 وزو هنواعش |

 ا | ةريصالا ةروسلاب وا ةفيفللا ةروسلاب ارقيف ةالصلا ىنوهو هما عم يي يبصلا ءاكب عم سو هي ةيلع هللا لص |

 1 نساني .ادوجسو 8 8 كلذ ناك ناو و ةءأ ارّقلا فيش 2 0 هلع ناك ىذلا فيفختتلا نأ نيف ا

 هيلع كا نط ىلا ناف ردا ٌودحو ضعن نم اهّضعإ برك َى ةيراقثم هنالص ناك لاق اذهو ةءار

 | ىأ لهو ليزنت مل لصفملا لاؤطب نيتمكرلا ىف ار الا لل محلا ود لا
 هنع هللا ىذر رم اماذ ا اع انامح آو كلذ ند ل ف ع رمح : رق اعرو فامتو تافاصلابو 0

 1 ىضر ذاعم ”ناكو كلذ نورتو اح الا أع هلءلو فسويو دوهو سنوس رجفلا ق ارش ناكف
 1 : ع

 1 ا ةرقملا ةروس ار ارقؤ ءايش قوع نودرم“ قى أ تهذ 6 ةر حالا ءاشعلا ةقلخ ىلسح دق هنع هللأ

 ١ ريكلا كئارو نم ناف فن سانلا تعأ اذا ذاعماب تنأ ناتفأ لاقو كلذ مسو هيلع للا لع ىلا
 | فياختلاةروسلا نم اهوحتو اهاخخو نسمشلاو ىلعالا كبر مسا حبس تأرق اله ةجاخا اذو تسحر

 |١ هيلع هلل هلل ىص 0 وه ىلإ 1 ناكام وه ةمالا نم هريغو اداعم ملسو هيلع هللا لص ينلا ةناحأ اىذلاا ١

 لاح ضرع نأ 2 لا ا ماولص لاقدقو ماك ىف ة اللص نسانلا ف خا نكس لاق <هناف موا

 0 كلذ ىلق لع ةدايزلل نموماملا

 /ظ1111011 000

 | نييلوطلا ىلوطب برغملا ىف أرق سو هيلع هللا بص هن راثيا اهنم فرعأ
1 



 0 م

 ا ديعل كاذتر رف يملا لاق دخل اكنم دخلا اذ عفط الو تغنم امل ىطعم الو ثيطعأ | اة 2 ١

 ||| هعوكرو 00 0 لص هللا كودلر ةؤاد تناك لوفر فزاع ني ءارلا تعيش لاف لبا فأ نب نحر |

 أ و حا كرك دق ةعش نق ماوسلا ياس رق نا ند ايوا دوج و هيك نا سا مفر اذاوأ'

 || كيدللا اذه ىراخلا ىورو اذكه هنالص نكت ٍق ليا ىفأ نب نحرلا دبع تيار دق لاقف ةيصبناا||

 ا ا ءاوسلا ند ابرق تراض ناكرالا 5 ةيقب ميو 6 ايقلا نحو 0 هيلع هللأ ىلص ناك ا نكل ناكرالا ةيقب ا

 أادرلا ف ارتق فوشكلا اس ىلص ٍلسو هيلع ها ا مظعي قح دوجسلاو |

 || حصا ىف نحن لوقت اذدلو هدوجس كاذكو همايق نم او هعوكر ناكف مكرو ةرقبلا ةروس نم وأ

 ه0
 ا نيت دقف ه 0 و ىصلاءاكب ىلاق م لءف كلذ نع فنيفختلا ئذتقبام ضرع ناو روطلاب رق و

 1 ىذلا اذهواريثكاليوطتمايقلا لوطن مو اريثك امين دوجسلاو عوكرلا فففع نم ةفلاخم نمضت ننلأ

 ا نع ديه ىبا 0 لاله نع هنخس ىف دواد وناو هحبص ىف ملسم ىورف ةءاحصلا رئاش هفصوو سنا ةقصو

 ||| همايق تدجوف لسوةيلع هللا ىلد دش عم ةالصلا تقمر لاق بزاع نب ءاربلا نع ليل ىأ نب نحر دنع

 ا نم امرق فارصنالاو ميستلا نيب ام هن اخ نيتدجسلا نيب هتسا اك هانكس 00 دعب هلادتعاف هتعك رذ

 )ا نبْنمز هامم دق لجر ةفركلا لع بلغ لاق مك نع ةبعش نع هد يف ايا رسم ىورو ءاوسلا

 || ماق عوكرلا نم هسأر مف عفر اذاف نصي ناكف 000 زصب نأ هللا دبع نب ةدينع ابا ضاق لاق ثعمالا

 1 ءانثأأ 1 كعل 0 نم ا ءلمو ضرالا ءلمو تاومسلا علم ام دنا كلا سر مهللا لوف امم ردِق

 || ىلع ديزي دهعتتلا دوعقو ةءارقلا مابق مايقلا نأ كش 1 كلذو ءاوسلا نمار دوعتلاو مارغلا اخ

 ١ امكاو دااحو ىئتسأ ةراثو ددح مو ترف ا ءاربلا اعاو ىرخالا قدصت نيثباورلا نم ةدحاو لكف

 عوكرلا نوففخو مايقلا نوليطي نيذلا ءارمالا ىلا ةبسنلاب ابرق ناكرالا ةبقب عم مايقلا ف لاقي نأ زاج

 أ فصلا نو ركل هفلطفم ردع هياق نها رق نركب اهدوج و نوتكلا فاس عوكر نا نيلوقلا

 ل ل ل عوك رلاف حبسي ةرقبلا ازة اذا لاق نم مه ريغو انباحجأ نمو ||

 0 0 هيلع هللا لص ىنلا نأ هريغو كيعس ىبأ نع هحييتت ىف سم ور تلدكاو هدأ تلح

 ١ ىح هللا لوسر ةالص كلذكو ءاربلاو لا ثيددح قدصيام ذل ند 0 را نم عفرلا كعل لوقب (|

 ةرقدلاب ةمكرلا ىف 1 رش ناكو ءاشام هسفنل لوط هد>و ليا ىلص اذا ناك هناف عوطتلا م داع هللا |

 0 سلجيو همايق نم اومن دجسبو هعوتر نم | وحن عفريو همايق نم اوحن كريو ءاشنلاو نار ع لاو

 ا ( هيلع هللا ىلد يتتلا هب رمأ ىذلا فئيفختلاو ةفلاب هريغو سلا هفصو ىذلا ما ايقلا اذ هم 0 م ١

 أ اذه تامفاعا لاق ربنءا ىلع لص امل هناف هباحا كلذ غ غلبو و هصاو ةلعش را د ينلا هرمدف دو سو ا

١ 
 ١ لف نمام+تأ كلذووسا قوأر 6 اراض هنحاصو , ثري ودا نب كلامل لاقو قالص اوماعتلو ىاوعأ انتل

 ا ةنم تح وهام لإ حلا الإ وَط ىمسلو ةنمآ لوطا وهام هن ةيسنلاب افرفخ ىعسلا دقو الا نلاغلا ىف



 || عجري قح تاوملا ءايحاو 0 ضبقلاو زارحالاك تاداعلا نم لعفلا سلو ةغللا ىف هل دح الفأ|
 عج ري تادابدلاو تادايعلا نم وه لب طقللا فرع ىلإ .دحوأ]ا

 5و

 ةالصلا تفاتخال فيفختلاىمسم ىفو املا ف سانلا فرع ىلاديف عوجرلا زاحولهثالو عراشلا ىلا املَضأ |

 افالتخا رصقلا وا 0 ةيضتقملا تاضراعملا مدع دنع تاقوالا بلاغ.ىف اهب موي ىتلا ةبنارلا ةيعرشلا ||
 ا نى فمع دجدم ل لها اب 0 0 لعأ لكل ل اب رصمو رصع ل رهأ لكل ناكلو هل طبضال اننانم ||

 ا م اولص لاق ثيح هلوسزو هللا صال فلاخم اذهو نيرخ ال فرعل فلاخم لغفلا ةداع ىفو ظفالا ىنعم

 |١ هناف كلذ لوشن ءاماعلا نم ادحا معا اموهنوداتعي اكوا افيفخ مكضرا لها ةيمسإ م لقملو ىلصا ىنومجارأ)

 | ىورف ةباح دلا تاياور اش تلد اذه لعو صقب اماو ةدايزب اما نخدلا تومو ةعبرشلا ريبخلا ىلا ىضهب

 ا هيلع هلل ىلدةهللالوسر ةالح نع 00 نب رباح ت تلاس لاق ثارح نب 4 نع ريهزنع هحبتت 00 0

 ا 0 مسو كيس هللا ىص هللا لودر نأ قاناو لاق الؤه ةالص ىصيالو ةاللصلا فئنخزن راك لاقف ا

 ا ناك لاق: ة ةرهس نب رباح نع كان نإ ةيعش نع ام ىورو اهوحنو ديجملا نأ رقلاو فاشب رجفلا 1

 ا كلذ. نم لو حبصلا ىفو كاذ و رصعلا ىو ىكش ذأ لبا ىراعلا ف 0 سو هيلع هللا ىلصيبنلا

 | مسو هنياع هللا ىص يبنلا نا ةردس نب رباج نع كابس نع رار نءاضإ سم هاورام نيني انهو

 هنالسص تناكو هلوشب أ فاو دار هنأ اًقيفخحت دعب هتالص ناكو ديجملا نارثلاو فاه ردنلا قار د ناكأ||

 نين عج ىلوالا ةياورلا ىف هاف رجفلا نع رجفلا دعب تلا تاولصلا فق هنا ىا ر لادم نا
 ا مسا قت دقو فاش رجفلاىف 00 ناك هناو فئيفختلاب ملسو ةيلعفللا ىلص هللأ د ةالص فضو ا

 ١ نم ةفئاط ىو عادولا ةجبح ىف روطلاب رجنلا ىف أ رغب سو هيلع هنا لح ىلا تسب 1 مأ نع |1

 ىف تيثو فاق ةروس وحن نم روظلاو اليلق الا عادولا ,ةجنح دعب شاعاامو هنءارق عمست .سانلا لوح ||
 ير هدا داي تلا افرع تالسرملاو ا وهو هتعمس لضفلا ما نا لاق هنا سانع نا نع حيحصلا

 دقف ٍبرذملا ىف 0 1 ردن لسو هيلع هللا لي رخآل اهلا ةروسلا ةدلنق كن ارد 1

 || نمىه لب تارجابملا نم نأ 5 مل لضفلا و ترغملا ىف اهم ا ها كلذ لضفلا م أ ترخأ أ
 1 نما ناك عامنلا اذهف هللا مهردع نيذلا نيفعضتسملا نم ىأو انا 0 نبا لاق مك نيفعضتسمل 0

 نيلوطلا لوطي ثرثلا ف ارد لسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنا تباث نب ديز نع حيحصلا ىق كذكو |

 ل روهوىدوم رب 5 ةزيسفتك رداو ةكعر ملا ىفنينمؤ ومات لص كإذكو هب ءاحصلا راغد نم ديزو ا

 لضفملا لاوطن رجفلا ىف ىلصي سو هيلع هللا لص هتايح ند ف نكن نيس اطاثماو ثيداحالا هذبف ا

 1 0 را لوسر 00 تناك هذه نا ىلع اوقفنا ةباحضلا رئاس نالو ةريثك اذه دهاوشو |

 ةنسلانأ ىلع ءاهقفلا عجأ و اهماضي ناك امعورمع 0 َّق هنالاط صَقن 0 دحاأ را اهملصن لازام ىلا ا

 لع دزاملا يلع ناك نم هن دب نا اما الوم ةالص نسي .الو هوقو لستلا لاوطب ردقلا ىا 2 نإ ا
 هج جياع

 ا َّق عج رب كعراشلاىلا اه ربداقمو ان امص

 1 ال

 تك

 رس



 تدير دع

 سل

 | م1

* 
 قدح اهفذحم الف كلذ عمو اهقفحي سو هيلع هللا ىلع ناك هنا ىا كلذ نع اهصقنب ناك نموا اذه

 ءارصالاكغلو 1 ناكوا ءا ربا و و سن اكدخ هيلع لد مكنيلادتعالاو دوحسااو عوكر رلأ نوفدح نيذلا ءالؤم

 لاق :ةعزقوبا ىور اك هلعش سو هيلع هللا ىلص ىتلا ناكامع ناكرالا ةيّقبو ةءارقلا وا ةءارقلا نوصقن

 ا هنع ءال وه كلاس امع كلأسأل ىبا تاق هنع 0 قرش : اماق هيلع 0 وهو ىردخلا كيعسابأ تيا :

 | تناك لاقف هيلع اهداعاف ريخ نم كلذ يف كلام لاقق سو هيلع هللا ىلح هللالوسر ةالص نع كلاسأ تلق

 ا كحل ل 0 ع 00 هلها ىف م هتحاح ىخقف عيقبلا 3 1 قلطنيف ما روظلا ةالكنم ا

 || نع اذبف هحبح ىف لسم ه هاور اطوطب ام ةناور ىثو ىلوالا ةمكرلا ىف لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرو

 1 0 هللالوسر ناك لاق زر يأ ن ء نيحيحضصلا قو اذه نم صقأ ساثلا ةالك ىار كيعس ابا نا كل ا

 نا حاد 1 نيكل ف ارش ناكر هساج فرعيف .لجرلا قرصنيف حبصلاى بصي مو هيلع هللا |

 ١ ىلد هللا لوسر ناك نا لاق امهنع هللا ئضر رم نب هللا دبع نعو ىراخسل طفل اذه ةئاملا نول

 || ناثع نب كاحضلا نعو قاسنلاو دمحأ ءاور تافاصلاب انمؤيل ناك ناو فيفختتلاب انمأبل سو هيلع هلا |

 هللا لوسرب ةالد هبشا دحا ءارو تيلصام لاق ةريره ىأ نع راس نب ناماس نع هللا كبع نب ربكب نع ا

 || نيتريخالا فو ريظلا ن ه نييلوالا نيتمكرلا ليطن" ناك ناولس وبأ لاق نالف نم ملسو هيلع هللا ىلص 1

 ا لاوطن يتلا قرف رهو لصفملا طاسواب ءاشعلا قر و لصفملا راصقن ترغملا َْق 1 رهو رصعلا فئخو ١

 وه ىحو دمها هق لات ناع نب كا كالو كم طرش ىلع داتا وهو ها ا كو لصفللا ||
1 2 

 | هللا ل وسر لاقرساي نب رامع نع هحيرخص ىف سم ىورام هان 0ك داك سلو انه اكد نإ هق كتر

 1 ةيطخلا اورصقاو ةالصلا اوليطاف هبقف ند هنكم هتطخ رصقو حر زل ةالص لوطن الضو هبل اع هللا ىلص
0 

 || نوكي نأ امارمالا اذهو اهتلاطاب صأو لجرلا هقف ىلعةمالغ ةالصلا لوط لعج دفق ارحسل نادبلا نم ناو

 |١ ةاللحدب دارملا ناك ناو هاظف اماع ظفالا ناك نافةعْلا 0 نا اماو تاولصلا عيم ىف اماعأ'

 || هريغ ىف سلام تاحاخلاىوذوراكلاو ءافعضلا نم امظع نوكك اههف عب ىلا نوك عم اهلاطاب ىمأ اذاف ةعما ||

 ِ ا عمجاةلق 2 د ربلا تقوى هش ىتلا 0 جفلاف نةيطخ ةف وبسم ر راةدش ىف ل ]ءشا امو حف

 نا كطفل راق ا ريسفتلا اذه انرك ذ اناو ةريثك اذه ىف ثيداحألاو |

 ا نود اهضعس سانلا ضعي كسعب واضقانت عون اهقنأ ثرداحالا هذه عمسي نم سدد ذا لسوف اء للا ||

 || ىعاوددشتال هسو هيلع هللا وص ىبنلالوق نم مدقتملا سنأ ثيدح ىف ام ماو ةيكسعام قمم لوو ضعلإ ٠

 || تارايدلاو عماوصلا ف مهاياقت كتف مياع هللا ددشف مهسفنأ ىلع اوددش اموق ناف مكيلع هللا ددشيف مسفأ ا

 |١ عورشملا ىلع ةدايزلا,نيدلا ىفددغتلا نع ملسو هيلع هللا لد ينل هذ هيفف مهيلع اهانيتكام اهوعدتبا ةيئابهر |

 || سيلامذاختأب ةرانو تاداسلا ف حيفلاو حار ول| هل بح مالو حو سلع ذاخاو وك ةراك هلا ||

 ا ىراصتلا نم ءمسقنأ لع اوددشنيذلا ناب كلذ للعو تايبطلا ىف هو ركملاو مرا ةلزع 00 الو مرحب ا

 ةهارك ىلع هيش اذه ىفو ةعدتبملا ةينابهرلا نم هيلع مهام ىلا مالا لآ تح كلذل مهياع هللا ددش



 يا م سس سصصصسسسسل

 د6 6٠ ع

 ادار ةودق اندابعنم ريثك ناك ناو ةعدتبملا ةيايهرلا نم ىراصتلا هياعام لثم م سو هللا هيلعىلص يبنلا ||

 ”نراب ءادنإا نقلا لع دشتلا نإ نك ب اس ا دقو نلوام يس وا رود نارام هد سم ا

 ىف فاح 00 هيلع هللا ىلصينلاناكام لثش عرشلاب امآف ردقلااماو عربشلاب اما هللا هلعضي رخآ ديدعتل ايس ||

 هةر حوارتلا ةالصل اومعتجا ام هفاشاموحنك مير وأ بايسا ةدايز نم هنامذ |!

 سول ظكو ردا رع ل ل رح يقل جر تاس سا سا 2
 || رومالا ددشت بايساباضي أل ةييف ءايشا ىف عظدتي ناك نم انهمسو انيأر دق اريثكق دقلاب اماو بابسأب ةبجاولا ||

 1| بجوت ب اداب اواتبا عورمتللا ىلعاوداز ا تارابطلاو نيسوسوملا نمريثك ل ثم يرحتلاو باالا ف هيلعأ/

 عضيو ىلاعت هلوق ىف هانمدقا ا قفاومث يباح ةيلع لد ىذلا ىعاا اذهو ةرددم ةقشم ءابشأ مهلع ةقيقح ١

 را ا ىفيتتفاوم ةحاركىضنقب كلذ 1 نيمييلع تناك بلا لالغالاو مشرد مج ١

 ًاشاذهو ةدغلاو لقئلاوه رصالا ناف ةديدشلاتاعرحتلا ىهلالءالاو ةديدشلا تاباحألا ىلا عحرا

 نيذلا اهماي) هناحبس .هلوق لد اذه ىلعو روظحلا نآش اذهو قالطنالا نم لواغملا 00 ندا ْ

 ذهىلعو روهةماطوزن بيسو (نيدتعملا يحال للازا اودتعت الو مكل هللا ل لح ْ

 نع نولكسي لسو هيلع هللا ىلص يلا كدادوت ىلا طهر ةنالث ءاح لاق كلامزب 0 نيحيحصلا ىفام ا

 1 هللا نصدللا كوسرنم 0 ناواولاقف اهولاه مينأك اها 0 اماف لسو هيلعدللا ىلدةللالوسرةدابع 1

 مو الا لاقو ادبا ليللا ىل اذانأ امأ امهدحأ اقف ر خ ًنامو هيلذ نممدقتامال لا رفشدقو سو | تا 0 اق ا ا كل 1 1 1 5

 نما سو هيلعهللا ىلصاللا 0 رءاخ 0 0 الف ءاسنلا ل زنعا انا رخ الالاقوادب ا ىهدلا َ

 ءاسنل جورتأو دقراو لسوف دا كل هل ؟لقتاو لل ؟ انخأ آل ينا تلاواما اذكو اذكمث 1
0 

 ىلد ين 1 قا 0 اره نان هظفاو لسمو هظفا اذهو ىراخم !اهاوؤ 0 ينس نع 6 0

 لاقو ءاسنلا جوزتأال مطب لاق رسسلا ىف هلم نع ميسو هيلع لا فص ىلا جاو را سو هيلع لا "م

 | انكوادكاولن 5 ماوقأ لام لاقو هيلع يناو تادمخ شرف ىلع مانأال هضعب لاقو ل ل

 ةفاولا تيداحالاو ىم نياق ل نع ضر نق ءادلا ورلاو ماو رطقاو وصار ليسا يك دك

 تم

 ىراعلا ةياعر نم رع تاويشلا كر فو ةدايعلا ىف ءاصتفالا ب ولا هس نان فدك دلل
 نارا انك ف فر ار 0 0 ادابعلا فود 00 0 0 د 0 0 0 0

2 
 هللا لوشر لاقت هج الق 0 دنا 0 0 ران كاق 00 نأ ةماما 0 ا مح رلأ كنع نب 00

 1 دايس 0 ناب لسو هيلع هلل هللا ىلد يبا يريخاف هللا لييس ىف د احا أ ةحايس نا م لع هللا
0 : 7 ِ 
 اذو كلذ وح و نوفئاصلا مه نوحتاسلا و مايصلا ىه هحايسلا نار داك دح ىو لا رست دال 1

 ا ىف ىلاعت هللا ه 0 1 ريسف 0
 ر

 |١ جورتلا ىه يتلا ةحايسلا اماو تاتش كرقو نوال اوف منار

 , 0 0 جا ات عتخكل ب

 رمل رم دوأ, امالا لاقاذطو ةمالا هذه 00 م سك لق ناعم كصقم 0 0 ةيملاف أ ١



00 
 || امع ىهنملا ةحايسلا اوحاس دق انناوخا ن نم ةعاع ترا عم نيطاصلا الو نيينلا لدف 2 0 0 فا

 مالسالا ىف ةيامدرال اهنف لبق قلا ةعدتملا ةياهرلا نم ىئهو هنع ىهنلا ن رملاع ريغ و 1ك

 كس او هللا 0 نع ةوسقلا ند 0 مف ةيدويلا ةفلاخ نم ةيفيدحلا هبت ءاحام نايب امنه ضرغلاو 1

 نق وا لكلا ادد نييستنملا ضع ة ناك 8 ةعدتمملا ةسايهرلا نم هيلع مهاعف ىراصتلا ةيفلا#

 || وهو ةيقملاةادغ إو هيلع هللا ىلَد هللالوسر لاق لاق نسانع نب هاوراملثمو اذو نمو اذه نم بيصنب 0

 لاثمأ لوشو ةنكى نوضفنب لعف قدح الأ ىصح ن نم تايصخ عبس هل تلمتلف ىصح ىل طقلا هتقاث ىلع |

 دحاةاور نيدلا ىف واغلا ىلبف ناك ند كرها ١ امتاف نيدلا ىف واغلاو 5 ؟ ايا سانلا اها لاق مث اومراف ءالؤه|'

 دانسااذهو هنع ةيلاعلا 0 لع نيم ن داذ 0 نع اها فل ا

 نامعالاو تاداقتعالا ىف واغلا 0 ماعد نا 0 مسسم طرش ىلع حبب
 ع

 فار 0 ١ ىراصنلاو كلذ وح دام ىلع ةمذ وا هدمح ىف زب نإن دخلا ةزواحم ولغلاو

 راك ل هيف ولغلاف هيف .لخاد وهو راما ىعر ماعلا اكفالا اذه سبسو .(ىتيد ىف اولعتال |

 نبدلا ىف ولغلا آلا انابق ناك 0
 [ذ 0 م علب دق هلأ ىلعءادب كلذ

3 
 مط كرا كلر 5 ناَو 0 هب يف عوقولا ول نع دعا اقلطم موده ةسا 2 نا ئذتق كلذوىراخ هنأ ا 3 ا اا

1 

 نع نئيحصلا ف

 0 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةماسا ملك امل تقر يتلا ةيمورلا ناش ىف اهنغ هللائذز هم

 وكر فيرشلا مف قرسلاذا اون وناكم منا لب رئارسا وزب كله امنا ىلاعت هللا دودح نم دح ىف عفشتلا ةماسأإب ||
0 

 ينلا نينف مهنم ةاضأ دي عطقت نا مهماغ دتسشاو شيرق نوطب فرشا نمموز وزب ناكو اهذب /

 1 3 1 ريحاو تان وقهلا : ع وفعلا شسانلا ءاسؤ 3 قاف ناك اع بارسأ ى كاله:نأ لسوةلع ةللا |! |
 نا ريخاو تاو 0 3 2 مْسو

0 

 00 هللا ديعنع نيدييحصلاق ذام قفاوي اذهو هريع تن نع الضفل وس رلا تاب هثم ىثتس 0 د

 دح نود 6 لاقف مجاعدف دولح مم 2 ىدو 10 محو و هبل دلع هللا ىلص ُي لا ىلع نم لاق 00 0 00 ا

 ادكعا ىسوم ىلع ةاروتلا لزنا ىذلا للاب كدشن لاق ميمااع

 ةدعانت عادم

1 
 تع ا ل

 باتكلا 0 ىلاعت هلوق ها واغلا نع هللا ىهن مهاياو فئاوطلا 0 نم لامحالاو تاداقتعالا ||

 || نم 2 نع انردح لسو هيلع هللا ىلبد 1 كلذ ندو اكلاه رول

 ا ناو كلذ ف سانلا نيب ىوسنا صاو ءافعضلاو

 1 د

 م

0 

 0 دك كلا

 || تعطقل 5 رس دمح تن ةمطاف 0 وأ هديب ىتنفت ىذلاو نحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهف قرشساذاو

 1 ىميمعتلاو لدحلا بوحو نا نينبل اهدي عطقل ك كلذ دنم هللا | اهذاعا كق و ا رس ول ءاسلا و رك قادتنا



 * هع
 ا 0 سو هيل اع هللا ىبص لاقف ,حرلا ناكم داٍاو ممحتلا انلعس عب فولو فيرلا لع ا

 ةلوقىلا رفكلا ف نوعراسي نيذلا كن زحبال لوسرلا اهيا, لجو نعهللا لزناف جرف هب صاف هونامأ ذا ذا كرمأ ٠

 ا اورذحاف مجرلاب 0 ناو هوذخن دالاو مييحتلاب ؟ صا ناف ادمحاوتنا لوقب هودخن اذه ميوا نأ ١

 || مع كئلوافتللا كزنأ اهيكحبم نمو * نرورفاكلا مهكئلواف هللا زنأ اب مكب ل نمو ) ىلاعتهللا لزتف |
 || بدنج نعدحرخت ىفيسم ىوراماضي ا وابلكر ا ةكلا ف(نوقساقلا مح ككئاواف هللا لزتااج مكحي م نمو «نولاظلا ||
 |١ ىل 0 هللا ىلا ا ع سمحت وعنا لبق لسو هيل ءاللا بص يبنلا تعمسلاق لجيلاةلادبع نبا||

 ْ 5 0 || تدخنال اليخ ىمأ نم اذختم تنك ولو اليلخ مهاربا ذْخما ماليلخ قدا دق هللا نق للخ كتم ||
 ا روقلا 2-0505 الف الأ دحاسم مطاصو مهمتاساروبق نودُح اوناك م لق ناك نس ناو الأ الاخ 0 ا

 ا رو نود اوناكانا اناءقا وناك نيذلانا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فص محو كلذ 0 ا أ دحاسم ١

 | هنا لاقو دجاسم روبقلا اوذتال نا ءافلا فرح صالات فصولا اذه دنعو دجاسم نيمحاصلاو ءايننالا ||
 اهاو لاب ررطم ام انيهنل نيحاتلتق نم داتا نا لع ةلالد هينق كلذ ن 00 لسو هيلع هللا بص |
 || ىلعو ىمملل ةيضتقم ةلعاجا وأ اهمعاناهشيهللانا ىلع ةم الع و ةلال د مطلامعأ ن ىضتقي كلذو ىهلل بجوم ١

 ا ىراعلا وترا ةيعلب ل امعلا اذه نع ىملاو هلل ا ََق عر راشنل د فلاح نا 2 نير ردقتلا ١

 ١ هللا لص هلل وسر نأ ةنع هللا ىخر ةريره ىنأ نع نيحيحصلا قف 1 سو 4 لع 0 ىلد هنع صضيفتسم 1

 ا دويل هللا نعل ممل طفافو دجاسم ماي "انآ روق اودخا ىراصتلاو د هللا لتاق لاقسو هلاو هيلع
 ا ىص هللا لوسرب لزت ال الاقسادعنباو ةقثاع نع نيحيحصلافو دجاسم + مهئايسنا روبق او 0 ىراصتلاو /

 ا هللا ةئعل 1١ كيذك وهو لاَقف ةع بجو نع اهفثك اهب مغ اذاف هبحو وىلع هل د ةصيق حرطب قفط سو ةياعفللا ١

 || مانا ةقئاعزع اضيا نيحيحصلا ىفو اوعند ام رذحب دجاسم مهئايبناروبق اولا ىراصنلاو دولا لع
 م ن5 3و ةيرام اطلاع ةقيط اضراب اهاتأر ةسرنكا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل انركذ ةبريح ماو ةماسأ

 لجرلأوأ اَضلادبعلا مف تام اذا موقكئاوا سو هيلع هللاىبص هللا لوسرلاقف اهيف ريواصتو اهسحنم |
 ايعنبا نعو لجورع هللادنع قاخلا رش كئاوأ روصلا كل: هيف اوروصو ادجسم هربق ىلع اونب ملاصلا ||
 جرمسلاو دجاسملا اهبلع نيذختملاو روبقلاتارئاز مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نعل لاق امنع هلل ىضر ا
 || _نعللاو هنم ريدحتلا اذبف حيت هخيسن ضعل فو نسخ ثيدح ىذمزرلا لاقو ةكرالا قاسلا ل ادأ هاور ١

 ١ ليادو اذه ا ند 0 اجرلا ربق ىلع دحسملا ءان ىف تالا ,لها ةهعا تم نع 1

 أ مولعملا نم م م سنحلا | اذه نم 1 نا مهامعأ ر راس ىف نهؤي ال ثيح مطامعأ سن ةج نع رك لا ىلع 0

 || نوعلم مرح نيصالا الكو ب زا حاسم رورقلا داخإ و رو فلا ءاهر نو مالا ده نم 0 هب قتبا دقام ا
 | ضرغلا ذا ءاطأو تيداسالا 110 ند كل اب ءامتسا عضوم اذه سيلو ةنسلا نم ضينتسلاب 0 ا
 ىفاشلاو كلام باكا نم. بتاوط ١ ءاملع نم هحاو ريغ هرك د 00 0 * ناك ناو ةيلكلا ةدعاقلا ||

 || نم هيفو اذه لثمىلا ركامت عنملا ب دوغلاس ب نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسا ناكاذمط دطو مهريغو دحأو ا



 * هع

 ديزب اثدحة يش ىلأ نب رك ونا اندح دسم ف ىلدوملا ىلعي 1 ىور يتح انه 0 قيايالام راثآلا

 نيسحلا نب ىلغ نع هي 1 نع ر< نبىع انثدح نيحا انك اىذ دلو نم م مهارب ,| نب رفعج انثدح نايا نبا

 لاقف هاهنف وعديف ايف لخدنف سو هيلع هللا ىلص يتلا نبق كنع تناك ة ةجرف ىلا "يحب الخ 0 د

 الو اديع ىربق اوذختال الاق ٍلسو هيلع للا ىلع ىنلا نع ىدج ن عاق نو ا 3 دحأ ال ا

 هج رختسم ىف ظفاحلا ىمدقملادحا ولا دبع نب د# 0 مل كابا د مكعب ناف 0 مكتوب ا

 ندا ار لاق ليهس ىأ نب ل 0 0 دم نب زيزءلا دبع انثدح هدنس ىف روضنمنب دعس ىورو ا

 ءاشعلا ىلا يه ل لاقف ىثعتي ةمطاف تب ىف وهو ىنادانف ربقلا دنع هنع هللا ىذر بلاط 0 نب ىلع نبا

 تاخد اذا لاف لو هيلع. هللا لص يتلا لع تدلس تلق نيفلا دنع كحبار ىل ام نافذ هديرا ال تلقف

 مكتوب د اديع ىربق ارد 0 هلاو هباعدللا ىلض هللا لوسر نا لاق م اسف دحيسا ا

 نمو تناام متدك يح ىنغلبت مككالص نافىلع اولصو دجاسم مناي د روبق اوذختا دوهلا 1 نعل رباقم

 هيلغ هللا 0 ونلا ىلع سس اذا مهريغو كلام باتا نم هريغو دمحأ ةمالا رك ذاذطوءا وسالا سلدنالاب

 هدا ِ هع لعجيو ةلبقلا ليقتسي هناف وعدب نادارا م كلوش نأ هل ىغبثياملاقو سوا
 -_ ب ممم دوم

 * ةفرع مويىف ةميظعلا ةبطخلا هذه دئاوف ركذ ىف لصف ا

 : 511055727 20:هكشتقتلل

00010 

 ا لاق عادولا ةجح ثيددح ىف رباح نع هي هس نع نيس 1| نب ىلع قع نب دع نب رفعج نع هحيفت ىف | نهى <هورو ا

 ا امد نالاقو سان 1| نط ىداولا نطب ىلاف هل تاح رف ءاوصقلاب ما ة قرع مول ىنعل نيكل كلا 8 حا 7

 ٠ تف ةياهاجا 0 ؛ لكالا 0 م دإب ىف اذه 1 ىف اذه مكوة م رك مكيلعما رج كلاما و ا

 || هرم ناك تراني ةعيبرنيأ مد ًانئامد ند عضامد لوا ناو ةعوضوم ةيلهالا ءامدو عوضوم ىدق ا

 ١ هناف باطملا دسع نب سايعلا ايرائابد نو عضا ار 0 عوذوم ةياهاجلا ارو ليذه هئائقف دعس يف ا

 ٠ نيباع مكلو هللا ةملكب نوجورف مالحتساو هللا ةنامإب نهومتذخأ مكتاف ءاسنلا ىف لا اوقناف هكعوضوم ||
 ا ةرمزر مكيلع ن طو حربم ريغ ايرمخ نهوبرضاف كلذ نلعفناف هنوهركت ا مكشرف رف نطْؤرال ل ا

 8 0 نولكست مث 3 هللا ب 0 مهصتعا نا هدعن اولضت نلام مف كا فورعلاب 0 ا

 ا لإ ك2 ءءاخلا لا 00 هبابسلا هعبصاب لاقق تحصن و تيداو تغلب دق كنا كيشت 0 اواق نولئاق ا

 | ائيش امهنيب لصي ملو رصعلا ىلصف ماقا مث رهظلا لصف ماقف نذأ مث تاع ثالث دهشا مهلا سانلا |

 لك)إ |_-وهيلع هللا ىله لاقف ثيدحلا مات ركذو فقوملافأ يح ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر بكر

 0 تاداعلا و تادابعلا نم هنياع اوناك ام هيف لخدي اذهو 0 وم ىدق تحن ةيلهاخلا حا نم ءوش

 لاومالاو .ءامدلا كلذ دعب صخ مل لا نم كلذ ريغو مهدايعا لثمو نالف لابو نالف لاب 0 ا

 ةيلهاذا ىف لتق لبتق نمو ماوقا متذ ىف ناك ىذلا ابرلا نم ةيلهاج تاداقتعاب حابتست تناك

 || اذه نال اماو ماعلا دعب رك رك ذلب اهصيصختا اما هدهعو لوتقملا مالسا لاق وأ ع و لئاقلا مالسا لبق ا



_-_- 

 هال 0 0 اه 1 اذه ىف لغد الو كلذ 6-0 0 ةوأ حبت عسب تبن يفا[

0 
 ةيلهاطا أ نال كلذ وحنو ةمانقلاكو م ةكو كتسلنك تاسألا ىلا هدة 5

 ا ةلسالا ٠ ىف هني ل ناو هيلع اوناكام كلذ ىف لخديف مالس بالا رقي ل امن هيلع اوناك ام هئم موهنل 1 هانعم 1

 نعل نوح كك كَ نع 0 3 سابع ثيدح نم ةحام باو ىاسنلاو دواد وأ ىورام اضاو هنيع ةنع
 اح مهي ذاق ناكو ءاي سل فاعلا نم لجر صاع يك اذ ملا تجرخلاق ىنش نإ منيطا ع

 0 هتقدر مث دجسل للا للا 1 حاص ىةبس ذ نيملعا 7 لاق ةباحصلا ند ةناحر وأ ل لاش دزالا نم

 |١ (سودياعأللا لصفللا لوسر ىهت لوشي هتعمس 0 ةلاحر ىأ صصق تكردأ لح ىلاسف هينج ىلا |!
 ١ ريخل 01 ا 1 نال 5 راعش ريخا لحرب لو ا ةماكم نعو لا مثولاو رشولا نع رشع نع

 و حاطالا لثم ارز هيبكشم لع لعجوا ,جاعالا لثم أر رخ هبايث لفساب لجرلا لع ناو راعش |
 وغلب لاق ةناحر ىلإ نع ةياؤر ىفو 0 1 ا مئات سولو رولا نوكرو ىهنأا

3 
| 

 نحب 0 ةئع هاوو شايع ىانب 0 ثيدح نم طظوفحم ثيدحلا اذهو م هيلع هللا ىلَد هللا لوشسر

 حب لوو رسم هلئور شايع فأ ن نبسابعو " ه0 ه0 نب ةويحو 4 ةلاضف
 | ىنيتتتو نيدلا متطب نش طق رادلا لاق ىنش نب ميطا نيصخل ل طاح مئاح وبألاقو ةَقث نيعم نبا 2222222 2 ورصصسو»
 1 1 ابن“ سل 0 ى ردا ضاع 0 ءاغ وهو .ىش نولوقي نيثدخلا رك

 اأأ يسب نا ةهج نم ءارقفلا رثك أ ىلع لكشا دق ثردحلا اذهو ءامدقلا خويشلا نم اهو دحاو نم 00 1
 سو هيلع للا ضنوكب نا وهو نّضالا ىلع عرش 06 ةددعتم صوصل 5 وح قلعلد دق رب را

 ١ 00 هتع هناا نوكف محامالا لثم اريح ةينكشم را هنايث لفسا ىلع لدرلا لع نأ 5 ا
 0 . ا و هلك بوثلاعل أري رح هنوكل هنع ىهتلا ناك ول هناف اريرح هنوكل ال كلذل هسنع ىهنف جامالل را

 ا م اص -_و -.

 ةحييض ودا الف ود , ديف: ن وكت نا ةفصلا ىف لصالاو محاعالا لثم هيف لاق اذطو نيعضوملا نيده صخب
 ا نع نسا نع ةداثق نع 0 ىنأ نب ديعس نع حيض دانساب واد را اورام عر نكي اذه ىلعو

 ىلا الو رفصعملا سبيلا الو 00 |١ يكرأال لاق 0 هللا نع لأ يأ ن 0 نب نارمع |
 الا ل ع

 ان < ءاسلا نيط ىف ؛اوث اول يا ل ' ها لاق 0 نول طر
 | لاق دق كاذكو طقف ةيداركلا لع ردا اذه جرت وأ تعا“ ا ب طتال سرر دنع تاكد
 1 وقال انادللا كوبرا ت .اق لاق مدعو عفا ر نع _ناح“ مقل ىف اضياوراثنل كلذ ف ند 2 اوالا ثيدس طا

 سنا لكف هياع هللا مس | 5 نو مدل ا لاقف د جيدا ىدم انعم 0 نا 00

 لا ىدف 0 هظ اا امأو 0 الا امأ كالذ نع 71و نار70



 ا
 وغوسو ةم رج ساو و ط ةطسم ودوار لاو ىلا عدلان رك ىوتلاةع نألا ىأرأا َ ١

 1 كلذنم أوعنمر ويلا 9 هيف قدخال ةددجل | ةلضقنملا تا َ 15 علا نال نيعورملا راظلاود دنس جذل اذه ا
 و

 ا

 ا

 2 1 ل يساو 0

 || عماماف ةطبضنم ل ةمكل كا تناكاذآ ة 1لا ماق ةمماش اعا ةنظل ظملاوهشاس ل اًمدخ هنوكلزاك ولو هن

 مْ ثيدخلا ىف ضصوصنالا خو هيلع هللا لص هللا :لوسر لياعتل فلاخت هناف اًضياو الف اهطانضناو ا:روبظ ا

ْ 

 ا نأ ىذتشإ 0 1 0 وق كعل ةثرحلا ىدف ذا ام 1 ةياعفللا ىلصال وقف ة ةنالاثأ أ لا وقالا | َ

 1 د ىلا ىدم هوو وذ و اسحو 211 5 مه ا

 ا ةف امك 0 نعذيهن 0 0 و مال رئاسز ود 8 نول ل رم ر راقظ اىف ةفيطلاو اب الدر ةلعإ

 نمهيف امل هبءاحتتسالا نع ل |١ نعةنهن نوكي ناز وحيف مظعلا اماو هب نوص 2 اف مهن
5 

 ا 0 0 امالكا اهنف ناق اهبصوصخ ةاكذلا ةلكسم 0 انه ضرغلا قدكلو 00 مدلاذا نحل ىلع هسجح ا لل

 1 00 طال اًهرد 2 8 بلا لاق بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع نيحبحيصلا قف اضياو هعذوم

7 
 ع

 | ةكدتلازوحال ئذلاددخلا نمدنا م لف ءدلا رهعا انت رقظلاو ن هاا 0 هيلع هلل ىلص ىلا نآل اقلطم ا

 | ىف كو ردع بهدمىف نيلوق ىلع ةاعلا مومعبالل ماظعلا راسب هيك 5 نم عنج له ءالؤه فاشن اا

 ا لوس سرلاق ة ةربهو 1 لاقلاق انو ا * اهياع لمجال 2 آل اهنو ومالا اوناك الا نم 5 اهءاحي الفأ

 || يورو تئاوسلاببس نم لوأ ناك رانلا فهبصق رجب

 أبإ هيلع هللا ىقصدهللا لوسرلاق لاق هنع هللاىخر

 |١ ثيدح نمىراخبللو رانلا ىف همصق رحب
 ل

 ]| قدنخ نب ةعق نب ىلل نيو رمع لاق:اسو هل م د نأ

 م نزا روبشملا معلا نم اذنه ةعارخ هأأ

 1 وهو" ءاقلتلا لها 0 ماشلا 0 نم ءاق ابلا نم اهباج|

 يبلا 0 اطل |

 اوديَح وتلاةعبر سا ىلع مهارب 1 مهب ةلمىلع اوناك" هلق تارغل ل نا مو داعم و بصقلا ةيش 2 ملا

2 

 ىمس ةنمو ءاعمإلا ا راثلا ىف هيصق رح هاآر هنأ سو ةيلعهللا ىلص

 ع

 برك 35 لق تيبلاد ا و اوناك ةعاَز ل نالدتموب 5 لها ظع ناكو ىلع نب ربو

 هياعمهاربا نمر نمنيمظعم اولازام جلا اهلاو هللا تيب اهيف نال دكم ل

 ٠ رمةمرحام مرح ىف نا ىارو هيلع اوناكام هلقعب نسحتساو ماشلا ىف 1 :

 مهاربا نيد لها برعلاق كرا لصا هلعفام ناكف | انندو هلل امظعلا ىاشاو و ةليص 1 ةئاسلاو ربا

 ع ىح مانت دنازكب صاالا لزب لف ض خرالا لها نم ةريغن هيف اهيثتم هلعف اعاو لالا مر

 ايحاف و هَيلَع هللا لص هلوسر هللا. ثعب نا ىلا هنيد ريغتو لجو نع هللا كرشلا ضرالا لسنا ىع|

1 

 رفس مهدالوأ اولذق د + دق * هلوقىلا ٠ ًايصن ثرحلاو ماعنالا ع 1 امد كوسا
2 

22111 1 

1 

 | ىلاعت 0 نم ماغنالا ةروس ىف وو يومرح اوناك ام للخوب ا مقار داما هيلع مهارب ا
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 نيذلا لاقو) اهئانثا ىف ىلاعت لوقب اذهو درك الؤد ندا ةروسلا رخآ يلا (هللا مهقزرام اومرحو ||
 رومألا كرت ميرحتلا اذه ادبم نامولعمو ( نمانمرحالو انؤانا الو انكرشاام هللا ءاش ول ا ا

 لص ن منا كا نييثدقف مهب هبذتلا دصقي ل ناو راذكلاب هبغتلا نم وه نيدتلا اذه لصاو ايت ةحابملا |
 | لعد :.فاحلا ريخ لك لاا نم نأ < نيرفاكلاب هيشنلا ىصاعملاو رفكلا روهلتو هعئارشو هللا ند سورد |
 || تدحاذا فييكف رافكلاب هبشت اهيف نكي ناو نيدلا ىف عدبلا عقو مظع اذه مهعئارشو ءايبنالا ناس ١
 أ( دواذ وبأ ىورف ًاضيأو اهلثم ةندلا نم مهنع عزن الا ةعدب موق عدتباام ثيدحلا ىف ءاح اذهو نيفصولا |

 || لاق راصنالا نم هل ةمومع نع سنأ نب ريمت ىبأ نع رششب وبأ انربخا ميشه ثيدح نم هريغو هنلس ىف
 || اذاف ةالصلا روضح دنع ةيار بصنا هل ليقف اط سانلا عم 0 فيك ةالصا سو هيلع هللا لص بلا مها

 ١ صا نموهلاقو كلذ هبحعل ٍض دوهلاروبش عنقلا هلاور 00 لاقكلذ هيجعل م م مهتضعلا نذا اهوار

 ا مهم وهو هبر دبع نب ديزن. هللا دبع فرمكناف ىراصنلا ل ءف نم وهلاقف رانا هل ركذف لاق دوهلا ا

 1 لاقف هربخاف ٍلسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر ىلع ادغف اق همانم ىف ناذالا ىراف 0 اد ىلا مط ١

 || دق هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ناكو لاقناذألا ىناراف تآ ينات أ ذا ناظقيو متن نيبل ىلا هللا 00
 ا لاقف نري نا كعنمام هل لاقف سو هيلع هللا ىبص يبنلا ربخا مث لاق امون نيريشع همتكف كلذ لبق هار

 || هب كرمابام رظناف مق لالباب 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تديحتساف ديز نب هللا لع ىفتس

 اا[ ديز نبدا دبع نا معزت رسام ريمع وبأ ينادش رشب وبأ لاق الب نذاف لاق هلعفاف ديز نب هللا دبع
 ا ىف روصن نب ديعش ىورو انذؤم يلسو هيلع هللا لح هللا 7 0 اضن كعموي ناك هنا الو ٠

 ٠ سمعا مها مسو يلع هللا ىلص هللا ل نا يبعشلا صاع ٠ رع ةريغم نع ةناوع واد ا

 || نم وه لاق مث سوقانلا ركذنأ ةالصلا ىعأ نم هب متحا ايف ناكو هبف كلذ نيبتيل اديدش امانها ةالصلا ٠

 | نع الاحر لغشأ نأ هرك أ لاق مث قرا !اىف د نود السر ثا نادرا ' مث ىراصتلا ل لعف |[

 نع ةبالق 3 نعنيحيحصلاىف ها ام اذط دهشيو ديز نب هللا ديعايؤر رك ذو مجريغ ناذاب معالص 1

 ا اوبرضيو ارا اوروطينااور دف هنوق رع ئش ةالصلا تقو اوماعل نأ اوركذ سانلا را لاق 01 ا
 رمت نبا نع عفان نع حيرج نبا نع نيحيحصلا ىفو ةماقالا رثوبو ناذألا عفشي نأ لالب عاف اسوقان ||
 | ىف موب اوملكتف دحأ اهب ىدا-_ بلو ةالصلا نوترحتيف نوعمتجم ةنيدئلا اومدق نيح نوماملا ناك كاف
 ا وا رمع لاقف دوهملا نرق لثم ارق مهضعب لاقو ىراصنلا سوقان لثم اسوقا' اوذختا ضعي لاقف كلذ
 ا 0 د * ةالصلاب دانق ف لالب اي مو ةيلع هللا قلص هللا ل وسر لاقف ةالصلاب ىدانب الجر نوعين |

 ينأأ 0 ىورامو كلذ اضن ري ماو رو حر نب هللا دع يورو تادا ا حرش ن نم ثيدللا
 طا رك .دوماذه سبل *< كلذ ريخملا هب ىرس ةليل ناذالا عمس دق ناك سو هيلع هللا سس

 ١ 0 ا هةر وو عسو هيلع للا 0 دلا نا انه .ضرغلا اهاو هنم لكشتسي دق امس
 أ را ىراسلا مآ نم هل اذه ناعو هاا ل للغ ديلا, بورضملا ىراصنلا سوقانو



 * هال زع

 (| اذه ىراصتلاو دوييلا أن م وهام هيبن ىضتقي اذهودل ةلعدنا ىلع لدي مكحلا بيقع فص ولا كذا
 سوقان امأوهدبعىف قوملاب برضي ناك هناو مالسلا هيلع ىموم نع ذوخأم هلصأنا لاقي دوهيلا نرقنأ عمأ|
 || عونا اذه ةها رك ىضتقي وهو مهاهرو | مه رابحأ اهثدحأ ىراصنلا عئارش ةماع ذا عدتبف ىراصنلا ا
 || سقاونلاب نويرضي ىراصتلا ناف ىراصنلاو دوهيلا ىعأ نم هنال اضيأ ةالصلا ريغ ىف ًاقلطم تاوصالا نمأأ|
 أ دنا ركذب نالعالل نمضتلا ناذألا فينملا نردلا راعشامناو مهتادابع تاقوأ ربت ةددعتم تاقوأ ىف ذا
 || نم ةمالا هنه نم ريثكىتبا دقو ةمحرلا لزنتو نيطابشلا برهتو ءامسلا با وبأ حيتفت هب ىذلا هناحبشأ|
 || نومري ريغصلا ريقملا سيلا اذه ىف مهانيأر انا تح ىراصنلاو دوويلاراعش راعشلا اذوب مهريغو كولما ||
 || تاقوأ ىف بدايدلاو قاوبالاب برضي ن ناك نم كولملا نم نا تح راغص سبقاونم هل نويرضبو روخنلا| ١
 | راها فرع اهب برضي ناك نم مهنمو سو هبلع هلا ىلص هلا وشر هحر <10 نش وهو نك ا تاوسل ||
 | ىراصنلاو دوهملل ةءاشملا هذهو فارطالا كولم ىلا كلذ نودام لك لكوو نينرقلا ىذب معز اك هنم اهشنا ١
 | اوخدو نيماسملا ىده هب اوفلاخ امم اطانماو ىه قرششلا كولم ىلع تبلغ امل سرفلاو مورلا نم جاعاللو ْ
 ري م ام دالبلاو دابعلا ىف اولعف يتح مهاتقب دوعوملا نورفاكلا كرتلا مهيلع طلس هلوسرو للا ههركامف| |

 ا ناكو مدقت 5 كلبق ناك نم ناس نك سو هلع هللا ىلص هلوق قيدصت كلذو هلثم مالسالا ةلود ىف
 || ةدايع نإ سيق لاق ىلاعت هللا ركذو ةنيكسلاب الا برا تقو نوفرعي ال هدعبو مهين دوع ىلع نوماسملا |
 || كلذكو رئانلا دنعو لاتقلا دنعو ركذذلا دنع توصلا ضفخ نوبحتس اوناك نيعباتلا راك نم وهوأ'
 || هلالجاو للا ركذب بولقلا ءالثما عم نطاوملا هذه ىف ةنيكسلا مسيبلغ تناك مهنأ ىضتقت زانآلا رئاس ٠
 باتكلا لها ةداع ثالثلا نطاوملا هذه ىف توصلا عفر ناكو كيذك ةالصلا.ىف مهاح نا اك هماركاوأ|

 | نيو رم نعف (اضياو ) كلذ ءاصقتسا عشوم اذه سيلو ةمأألا هذه نم ريثك اهب ىلتبا دق مث ماعالاوأ
 | نولوشو نيمشلا علطت تح عج نمنوضيفب الةيلهاج+ا لهأ ناك ةنع هلا ىضرر + لاقلاق ىدزالا ن ودنيم /
 | اذه ىف ىور دقو سمشلا عولط لبق ضافأو سو هيلع هللا ىلع يبنلا مهفلاخت لاق بقت كريت قرشأأ|
 لبق تافرع نم نوضيف اراك كاذكو * ناك رشملا ىده ايده تفئلاخ لاق هنا هلأ ف تيدا
 بورغلا دعب ام ىلا فوقولا راص اذهبو بورغلا دعب ةضافالاب ل هيلع هللا لص ىنلا مهفلاخف تورغلا ْ

 ركذ دق ثيدطلا مث عج ةحيبص راقسالا ةدش اوهركو ميضعب دنع انكرو ءاملعلا ريدا دنع ابجاو ١
 | مسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر لاق لاق ناهلا نب ةفيذح نءف اضياو * نيكرش.لل ةفلاخلا دصق هيف

 |١ هلع قفنم ةرخاالا ىف م كلو ايندلا ىف مه اهناف امهفاخح ىف اولك ات الو ةضفلاو بهذلا ةين !ىاوب رشثال
 نيرفصعم نيب ون لعيشو هيلع هللا ىص هللا 0 لاقو رم نب هللا دبع نع ريش نب رج نع

 رافكللا بام نم اب اهبل نع ىهنلا للعو سم هاور اهسيلتال رافكلا بايث نم هذه نا لاقفأ|
 م كلذل رافكلا هداتعي ام وا ايندلا ىف مقالب: نوعتهتسي مهنا رافكلا هلحتسي امت اهنا راسب ١
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 ادملو :ردنالا ف نيف وما ىعو الا ىف ةيضفلاو .بهدلا 21 نودمتم مهنا لاق ثيدحلا ىفهنا |

 || ىدبنلا ناع ىأن عنيحيحصلا ىف رانكلاناببتت ةضفلاو بهذلا قاوأو ريرحلا ذاختان ولع ءاملعلا ناك ||

 ٠ الو كس نم سيل هنا ةيشءاي دقرف نب ةشع عم ناحيرذاب نحو هنع هللا ىخر رمح انيلا 8 ا

 سوبلو كريشلا لهأىزو معنتلاو كاياو كلحر ىف هنم عيشت امم مطار ىف نيماسملا عبشاف كمادكنم أ

 || ىلد ا عفرواذكه الالاقو ريرطا سوبل نع ىهن ملسو هيلع هللا لص ا لوسر نافريرا ||

 أ نأ ني ريس نب كح نع هذاتساب لالا 15 و ىورو اميمضو ةبانسلاو ىطسولا ةيعبصأ 0 هيلع هللا :

 ١ م هيث“ نم لاقو هلخدب لف صاصرلاو رفصلا قيرابأ هيف نيتئداح هيف 0 رفا ىأ نام اعلا نب ةفيدح ا

 ا ىأنب ىلع لاقو مهنم وهف م وههبشت نم لاقو جرت : مجعلا ىز نم انش ىارف 0 طفل ىفو مهتم وهف أ

 ١ جر ةضف هيلع رادلا ىف 2 رظن لغد اماف لمنح نب دحأ ءاشخ ة ةعلو 1 قاوسلا اص

 || ىف ناكاذا اص ةياور ىف لاقو سوجلا ىز سوجملا ىز لاقو هبحو ىف هدي: ضفنق رادلا بحاص هقحلف ||

 اا رار طن لو جرش تايثلان ناردطلا يسارا ةضقلاو بهذا وحلا فاك ند أ كل رعد ُ

 هللا ىلص ينلا نع بايلا اذه ىام انعش
 لاطل هللاب اك هيل اع لدام عم ل هيلع

1 

 ه4 لصف 0-

 | رئاسو هدعبة مالا ةماعمت مهنعاللا ىضر ةباحصلا ىف رمع نينم زلا ريمأ نا كلذ نم هوجو نقعامجالا اماو ْ

 || رقوت ناوبسفنأ ى لع هوطرش اهف مهريغو ىراصنلانم ةمذلا لهأ لع ةطورسشملا طورشلا ىف اولغج ءاهقفلا |

 ارا ةوسنلق مهسنالام نم "ىش ىف مهب هبثنن الو سواجلا اودارأ نا انسلاحم نم مط موقنو نيماسملا

 فويسلا اقتناالو جورسلا بكرت الو .مهانكب ىكتن الو ممالكب ملكت الو رعش قرف وا نيلعن واأإ

 || انسؤر مداقم زج ناو روما عييبتالو ةيبرعلاب انهتاوخ شقتن الو هلمح الو حالسلا نم ايشذ الوأأ

 || اهيلص ىهظن الوانسئانك ىلع بيلصلا رمظنال ناو انطاسوا ىلع رينانزلا دشن نأو ناك (ّئيح انيز مزن: ناو |!

 || الو انيفخ انرضالا انسئانك ىف انسقاوني برضن الو مهقاوسا الو نيمانملا قرط نم «ىش ىف انتكألو ٠

 || ىفو ديج داتساب برج ءاور نيماسملا قرط نم ةىش ىف مهعم نارينلا رهظنالواناتوم عمانتاوأ عفرت |!

 الع رطل الو ناك كفو ىفاانفح ار الا ان دفا و برش ذل ناو كت اعل ىر دا اور
 || الو ابيلص جرخمال ناو نوءاسملا هرضح ايف !تسئانكىف ةءارقلا الو ةالصلا ىف نناوصأ عفر الو ابيلصأأا
 ْ رطنلاو ىحضالا موب جرخت كنوممتجمب نوجر خي ثوعابلاو انوعلب جرخن الو نيسملسملا قوس ىف اباتك ا

 رئانكاب مهرواجتال ناو نيداسملا قاوساىف مهعم ناريدلا رهظنالو اناتوم عم 0 عفرت الو انيناعش الو

 00 ةفامالو ة ةوسنلق سس ىف نيماسلابهبةتنال نا وراك ار ل 00 لاق ناىلا روملا عين الو

 الو انسؤر مداقم زن ناو ماكل مهمالكب ملكتن الو 0 ىف الو رعش قرف الو نيلعت



 *«هورا
 ْ 8 6-00 هو زعلاو هقفلا بتك ىف ءوشر رشا طورشلا هدهو انطاسوأ ىلع ريناثزلا دشنو انيصاون قرغن ||

: 
 ظافلأ انركذل ءاهقفلا دنع اهتررش الولو ةع الا زئاسو ماخأر نعود ةعاذلا نم ءاملعلا نيب ةلخلا

 0 أرملاو ءامنالاو سابللاو روعشلا ىف نيماسملانع زييقلا هدوضقمام لوالافنصلا فانصأ ىهو اهنف ةفئاط |!

 || هنع هللا ىذر ر 2 ضرب مو هاظ كلا ىف ا هيشيالو 0 نمرلسملا ز زيمتمل اهوتو مالكلاو

 || عاجا ىغنق كاذو عضوملا !ذه ريغ ةفورعم ليصافت ىلعىدطا ةماع ىف زيعلاب لب يملا ل صاب نوما.سملاو ||

 || نوغلا امهريغو نيرمعلا لش ىذا ءازماناك دقلو مهبهبغتلا كرثو ارهاظ رافكلا نع زيعلا ىلع نيماسملا ا

 ع

 نمزفرعن يح نك و و نعفزيو نهيصاوت نخريو نماراثز 2 ندعي ال نا ةمدلا ا اورو

 زيرعلا تكيع نتا رم لع ن . اع ف نم سان لد لاق نانح نب نمحر را دبع نب كيعسو كك نب دمخ نع

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ْ ا

 : ناقل نو دحاو قش نم مكلجرأ | وادو فك آلا لع اوكزاو حورسلا اويكرت ال لاقو هب مزتح

 ع

 دشأ كلذ ىف ىف مدقاو ب بصع الو زخ بوت الو ءابق ارض سيل الف كإبق نم عنمانا ا زعلادبع

 ىرحعلو صيصقتلا اوكرتو جامجاورفولا اودْلاو بطاسوأ ىلع قطانملاسبل اوكرتو مثاعلا سبل اوعجار

 تب
6 1 3 3 5 0 

 طرشلاةامح نمو ةفو رعمال لينح نب دعا اناوجو كلذ هدووعو هريغو لين> نب دمحا مامالا :كلذ ىف |
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 ]| هدانساب' ىاابمدالا خبشلا 1 لظفاا ىور ام َرِيْعلا اذه نم مهدوصقم مو دوصقملا هب م مل اع كلذ قيقحت ىف

 مي داون اوزيحن ال نا راصمالا ىلا هنعاللا ىضررمع يتك لاق ةطفرع نب دلاخ نع ةمذلا لهأ طورشف

 ||| لها هتقو ىفتثدح ةلكسم ىف ىلع 2 ىضاقلا لاقو اوفرعي ىح نيماسملا سيلا وسلب الو ىراصنلا ىنعب

 | مهيلعنيعتي مل هنال مهبايل نم بوث خص نيماسملا نم دحال زن ل اوعنتما ناف رايغلا سباب نورومأم ةمذلا

 ا اماورك ريغل نا 0 اذا انيلع بجحاوا /| وارييغتلاب نومزاب له فالخ هيف اذدهو تاق ةتيعلا 00 خيص

 || هدانساب ةمذلا 0 0 ىف ىتاهبصالا خيشلاوأ ىور دقو افالخ هيف تماع اف ةرياغملا لصا بوجو ْ

 || مهوماظت الو مهاولذأو مهودكت الو ةدوملا معو كلش قردبيف ةمألا لعأ اراك نأ سنك نت نأ

 ما هدانا يتلا وبآاسرا ىورو اهرك وأ وطب ماسالا ىلإ نحس كلذ ند نمر نتا 0

 || نم متسل وا لاق بلغت ونب نب دعا ولاقت نف لاق برعلإب انقطا نينمؤملا ل اقف برعلا ةقيبك م ماعلا مييلعو |

 ٠ || اريش دحاو ل ا نم خاف لج ىلع لاق ىراصن نح اولق برعلا طساوأ |!

 آل نإ رع نأ ومع نعو ة كلا نماحر اخ سوقانلابرضِ ال نا زيزعلا دبع نب رمع تك لاق دوسالا

 || دقت ىراهنلا ند كلف نع ايتك نال د[ فرع ننس ل رحال يح ف كو مدقتلا

 أدق تددنو 4 ع تير تنك 5 لك طناف كو تنعس كل كل نأ كلبق امق كلذ عنصن ناك نا

 |١ لها ىفهب 0 اوناك ام رئاس 1_0 ملو ائيش ةنع دعت الو هيف صخر الو هتك و هىدهاعت الا

 || ةراشتساو هتفالخىف ةمذلا لهاب لكوتملا نوره نب دمع نب رفمج لف كإذكو يملا انه ضرغلا ذا باتكلا

 || كلد وحيو دايعالاو نارينلاو سوقانلاو رجا راهلا ند عنك م كراو عنيد تاركم ءافخاب دوعيام |



* 
 | ءاماعلا رئاسو هعم ن هادا و هنعاللاىضر رمع قفاف مهباتكب مهتاوصاك مهنبد راعش ءافخاب دوعب ام امو
 |١ ىف ةغلاسم هب نوصتخا# اًثيش مال السالا راد ىفاو ررظن نأ نم م مهعنم ىف ٍلع رومالاة الو نم ىلاعت هللا هقف و نمو هدعبإ

 1 || دوعل ام اهنمو 0 اهورهظاو نوماسملا اهلمحج اذا فيكف 0 كل صئاصخ مالسالا راد اور مخل الناأ ْ

 ةقفاولإب اهوحنو مهدايعأ مظعت نأ مولعلا نمو ىلاعت“ّللا هعرش ىذلا راغصلا مهمازلاو مماكا كيا
 هجولا * لطابلا مهنيد سعأ لاهاب نومتغي هب نورسيو كلذب نوح رش مهاف َْث "51 نم عون اهيف ٠
 ا ةق رفتم تاق دا نيعباتلاو ةباحصل نم دحاو رى رع اه سا دق ةدعاقلا هذه نأ عامجألا 00 نم ل ١

 ||| هللا ىضر قيدصلا رك ونأ لخد لاقمراح ىبأ نب سصق نوف رك 0 اهركتي + مو ترشتلاو ةددعتم اياضقو ا
 لابقف ةتمصم تجح اولاق ملكتن ال اطام لاقف ملكت ال اهآ رف بنيز اط لاَشب سحأ ن م ةأصا ىلع ةنعأأ

 ا تلاقف نبرجاهملا نم وما لاق تنأ نم تلاقف تملكت ةيلهاخلا لمع نم اذه لحال اذه ناف ىملكت اه
 | ىلع ازاقب امل ركب وبأ انأ لاقو لؤسل كنا لاق شيرق ىأ نم تلاق شب رق نم لاق نيرجاوملا ىأ ١
 | ةمئالا امو تلق مكتمنا مكل تماقتسا ام هيلع واب لاق ةيلهاجلا دعب هب هللا ءاح ىذلا اصلا مالا اذهأ
 || ىراخبلا هاور سانلا ىلع كئلوا مهفلاقأىلب تلاق مهتوعبطيف مهنوصأب آان نرد م وقل ناكاما لاقأ|
 || كلذب ادحاق ةيلهاجلا لمح ن نم اذه هلوقب كلذ بقعو لحال قاطملا تمصلا ن | ركب وبأ ريخاف هحيم ىف ||
 | لمح نر وكن أ ىلع لدفاع فصولا نأ لعل يلد فصولاب كسلا بيقعتو همذو لمعلا اذه بيع ا
 || ةياماجلا لهأ هبدرفلا امت هناىا ةيلهاجلا لمع نم هلوق ىنعمو هنم عنملاو هنع ىهنلا بجو كسر العلا ١

 أ| مو هب نوديعتي ةيلهاجلا لهأ ناكامم ةدابع نم دختاام لك اذه ىف لخدف مالسالا ىف عرش لو
 1 نيرفاكلا نع لاق ىلاعت هللا ناف ةيدصتلاو ءاكملاك هنيعب هنع هوني مل نأو مالسالا ىف هب ديعتلا هللا عرش ١
 ا ةيرق اذه ذاككاف قيفصتلا ةيدصتلاو هوحنو ريغصلا ءاكملاو ( ةيدصت وءاكمالا تيبلا دنع ممالصناك امو ٠
 ]| لظتسالّىح -سشلا هريغو مرحلا زورب كلذكو # مالسالاف عيش م ىذلا ةيلهاللا لمع نم ةعاطو|١

 ىلا ةيلهاذلا رومأ نم كلذ وحنو مرا ريغ لحاملك كرت 7 وأ ةمدقتملا بايثلا» فاوطلا كرت.وأ لظن
 ةورملاو افصلا نيب ىسلاف الحم رومالاهذه ةماع ىف صاخ ىهن ءاح دق ناك كن او تاداع اهنودخاوناك

 | ةلجلا ىف كلذ نولعفي اوناك دق ةيلهاجلا لهأ ناك ناو هللا رئاعش نم كلذ ناف جملا رئاعش نم هريغو
 [| دالم نيديقملا نيماسملا ىل اك هنا هنع هللا ىضر رمت نع هحيد ىف ىراخبلا هاورام انمدق دقو ||

 ا مامالا لاقو نيكرشملا ىز نم ناكام 1 د هنم ىهن اذهو كرشلا لهأ ىزو ؟ يا سراف
 ا 0 اودتراو اورزتا لاق هنا رمع نع ىدهلا ناّْنع ىنأ نع مصاع اند ديزي انثدح 0 دحأ ||
 ::ا اورذو ضارغالا اومراو ةيدعملاب مكيلعو اوزن اوزئاو بكرا اوقلاو تاليوارسلاو ىافخلا اوسبلاو |!

 | ري را نم اوسلت ال لاقو هنع ىهنإ دق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناف ريرخاو ٍعاباو مجعلا وو
 : انا ىسدوم نب 0 0 01 لاق و و هعبصاب ميسو هيلع هللا لص 0 لوسر راثأو انكه ناكاماالا |

 1 0 ةيتعاي ناحرذأ 5 0 ةنع هللأ قذر زم 2 1 لاك نامع نا نع ع لوحالا مداع ان ريهز



1 1 
/ 

 رشا تولع كارو هيلع هللا نصةللا لوسر نافرير خلا سوبلو ها دقر 0 ١

 ٠ 01 هيفو نيحيحصلا طرشع تبان اذهو هيعبصا لسو هيلع هللا لصفللا لوسز | دل مفرو اذكه الا لاقو|/

 | ىزنع ىو دعما ةيسن ةيدءملا)برءلا مهوناندعنب دعميب ىزىهو ةبدحملاب 0 هنع هللا ئذر رمع |

 |١ دنسملا ىف نأ مامالا ىورو م اعأ هللا واعوف ص اذه ,دش دقو ىحال مما اذهو 0ك كلا فرز مجيعلا 1

 ١  0نا بيعش ىفأو ميم كار 0 نب ديبع نع نانس نأ ةماس نب دامح انثدخ سماع نب دوس |١

 قعمبس لاقم 0 نب ديبع نع 2 وا 1 ةماس نب داح لاق سدقملا تدب حا 8 0 ةساحاب 0 0 ا

 ةرخصلا فاخ ترءاصىنع تدحا نا لاقف ىلصانا ىرت نا لوش هنع هللا ىضر باطلا نب ع ١

 هامش نسر سس نما قتال وهلا تيهاض رمع لاقف كندي نيب اهلك سدقلا تناكف ||

 ةالصف تلق نالا دك هلتادر ىف ةسان يل كف ءءادر طسيف ءاح مث ىلصف ةليقلا ل مدقنف | ص هيلع

 ثردح نم هحيرفك ىف 3 3 ور دق ءا اذا 0 ف سدقملا تيب كدعسم 35 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 3

 ع ةباد وهو قا لاب 0 لاق 0 ةيلع هللا ىلبص هلل هلل !لوسر نانا نع ا نع ةفاس نب داه

 هتطن رف لاق نسا ا 0 هتكرف لاق هف رط ىهمنم دنع هرفاح عضي ل غيل |نودو راما قوف لوط ا

 هيلع ليربج قءافل تجرخ مث نيتمكر هيف تيلصف دجسملا تلخد مث لاق ءايبن ألا اهم طب رب ىتلا ةقلطلاب ||

1 

! 

 ا

 د

 ا

000000 

 تت

 ل

 ٠ جرع مث لاق ةرطفلا ترتخا مالسلاه يلع ليربج لاقف نإللا ترتخاف نبل نم ءاناو رمح نم ءاناب مالسلا ||

 هغابسمل د هيف ىلص نوكي كال -- ةنع هللا ىذر نا ل ا ةشدخ ناكدقو كثيدحلا 0 ءامسل ا ىلا | 3

 ةاهاضم ل ٍلع باع هنع هللا ئضر رمعف هنف ةالصلا ةقلا ىلع بجو هيف لضول 0 دقتعاو كلذ ا

 | كل ناك نا و ةيقان ةليق اهدقتعي نم 2م نم هيف امل ةرخصلا لايقتسا 5 5 اما 1 ةيد وهلا ا
 || ةسانم ىهام .ةمكحملا تاسانسلا 0 ايلا اااه و هنع هللا ىذر نمعل ناكدقو اهلا ىلصي نا دصقبال |

57 
 ١ 0 ىرقع ره 0 ان نغ هديب مالسالا ٠ ورا د تل احتسا ىذلاوه هنع هللا ىخر هناف ةيضر ىلا هن هن ريس نإ ءاسلا

 | نم عنمو فيتخلا نيذلا رئاعش ماقأو هلهأو رثكلا لذاو مالسالا نعاف نطما ىانلا- ردص تح

 || ةنسل الثتع هللا باتك دن افاَقَو هلوسرو هلل كلذ ىف اعيطم مالسالا ىرع ضن ىلا عوز: هبف سما لك |!
 | لعو ناع لذ نلوالا نفاسل روما ف ارواكم هيحاس ودح دع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا

 |١ نب ديزو دوعسم نب هللادبعو لبج نب داعم نيك ىناو فوعنب نهر لادبعو دمسو ريزلا وةحاطو

 ىف ةدمعلا نإ ىح راو ا ةحرصن وأ تاب وأ هدفا رع اا مهريغو مسونع هللا يضرتبان |

 ا 00 ةمزلا سأ رع نارا تك ما نم غنم تحو هطورش ىلع باتكلا لهأ ىلع طورسشلا |!

 نم عدبلا 0 عنم ىذلا وهو اهريغو ةيمجعلا سدكلا قرح هلأ هنع ىور قحوللا هلذا نا دع |[!

 1 00 و ةر 0 ةئصق ىف لدف ام ىميمتلا لسع نب غيبصي لعف ثيح راغصلا ب و ميسلاو اوغشب ا

 ا ا ف ل ع ند ىلا نمر رابكللا دايعأ صوصخ ىف ل هذ هللا ءاشنا اه 00 0 ا



1 »* 
 ا رم ناك اهم ماعالاو رافكلا ةبماشم 0 هلا ىف 5 وق توم هب نيشام , محاعالا ةناطر 0 نع 1

 كلذ ىف هتنس ىلع ىئرجو رمح هلعفام 1 ةنع هللا ىخر نائعف دودخلاو ماكح الاو نتسلا نم هررق دق.

 دع نع ءادخلادلاخ نع مشع انثدح ةتتس ىف ديعسىروو بابلا اذه ىف رمعل ن 00 ةقفاوم لع دقف |

 0 مطام لاقفاولدس دق اموق أ َنذ هنع هللا ىذر لع جرد لاقل ءاسهو نب ديعس نب نّحرلا

 أ دق اموق ىأر هنا هبقو دلاخ نع ثابغ نصنحو كرادملا نبا ءاورو مهروهف نم اوجرخ دوهلا ||
 ناهركي انكاهناةريره ىفاو رمسنبا نع انيور دقو مهرهف نم اوجرخ دوببلا من :أ6 لاقف ةالصلا ىف
 ىنأ رع ءاطع نع ناينس نب لسعو لو وحالا ناهلس ن نع دواد وأ ىور دقو ةالكصلا ىف كدسلا ||

 نم مهنمو هاف لجرلا ىطغي ناو ةالصلا ىف لدسلا نع نهن مسسو هيلع هلا ىلع هللا لوسر نأ ةريره
 تلأس لاق لوحالا سماع اندح ميشه لاق نكأ السم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاطع نع هاور

 !سو هيلعتللا ىلص ىنلا نع لاق سو هيلع ا ىلص ىنلا نع تاقف ههركف ةالصلا ىف لدسلا نع ءاطع ا
5 

 6 الر لح رح د نع + ىور دق نكل هدنع هنو لعلد هاور اع فأ اذا ىباتلاو

 ثيدطا 3 هلعل وأ جد هغلب مع ثردخلا | هغلمسْن البق ناك اذهلعلف الداس ىلصإ ناك هناو ًاسأب لدسلاب

 |١ ءاماعلا زذكأ او 0 نع روبشملاو اهبق ف له هنا ور فالح وا ل وهو ةروبشم ةكلاو

 |١ نب رش نع قازرلا دبع ىور دقو ثردحخلا فعض ريغ هوجو نم ةفلاخلا هلمتحت ا اهيف حدشإل 0

 ناكو ةديسع وأ لاق ةالطلا قلدسلا 5 0 نأ نأ هللا دبع نب ةديع قل 7 0 537 يح نع عفار

 بهذم وهو انعم 0 لا نو وه ب ءاماعلا 55 0 هنع هع سو هيلع هللا ىلص ينلا نا ا ىأ 7

 ا 2100391007007 10000: فاهم تت هالهامماال لك( تشكت مو وتقل جم 9اق777177776 1

 | راثآلا ني اقفوت صيمقلا نودرازالا قوف هركب اهنا هنا هنعو دمحأ نع روهشملاو ىفاشلاو ةفينح نأ
 ا 5 ىأنبا لاقف ةاللصلا لطبي مرح ليلا لك فلتخا مث *# داتعملا مهسابل ىلع ونال المحو كلذ ىف[ ٠

 الق ا د 5 زيزعلا كيع 30 0 لاقو ديعل 3 امه ررظأ ناتي ءاور ةداعالا ىف ال داس ىلص ناف

 ا بوثلاحرطينأ 6 نما لدحلا ََو هرتغو كلام وو وهو دعا هركإ مل نم مهنمو قاف كيعل

 لاقو دوهملا ل اعف هنانهللعو ا نع صوصضنملا وه اذه ىرخالا هفتك ىلع هيف راحل دري الو هيف

 || ىلعوهو دوهلا سبل وهوةياعدب فطعتبالو رازالا قرط دحالدسإ 3 لدسلاو هللا دبع وبا لاق لبنح |
 سبا, لاقف ةالصلا ىف لدسلا نع ىبأ تلأس دما نب طاع لاقو ةالصلا ىف هوركحم هريغو بوذا

 || هركذ ام اماو < ءاملعلاةماع هيلع ىذلاوه اذهو لدسلا وهف رخآآلا ىلع هيفرط دحأ حرطي مل اذاف بوثلا |!
 وهنوكذي دق هرحنو هيمدق نع لزني تيحببوثلا لاشسأ وه كلا نا نم ليقع ناو ىدم الإ نسما وأ

 أ «داحالاو قاضالا ةنعا متم رطساو لاسالا نك ناو ءاملجلاةماعل فلات كلقف هع ىهتملاب رحو بوذا كاس |
 نر كلا او قتلا سس نس نع لا ساو كدشلا وع بل ل سلا ع ع

 0 ا دوملا 3 ا 3 ف 0 ةها 5ك كب انيس 3 وهملا ن نيلداسلا ةيش ةنع هلئأ ىخكراع انلغ نا |

 ى 0

 ل ل ا 2

8 
 0 اذكه ا 3 ةسأ ربع ىه ككل مهتاردم ءاقلا مك دوهملا رم هتهأ 0 رةتسا ادق 4 0



 ا

 | ريف دمحا نب ليلخلا نع 0 ىفو مهساردم دوهيلا رهف نا هريغو سراف نبا ركذ كاذكو ىرهوملا |!

 ١ ل اذه دب بام بمالكب ماكت اكتلا 1١ ةيهارك نمهنع هللا ئذر لعند ىك ددنو مهساردم دويلا

 || اذه ىلعف اهنودبعي ىتلا مهناربن دنع سوخملا لعق هن مهضعب ةلاع دقفرفلا ةيطغت نع ىهنلا نم روك ذملا

 || ىف نا عم رافكلا ةهباشم نم اهالك ىف مفلا ةيطغت نعو ل 00 نع ىهنلا نب عمجا ةيسانم رهظت |

 ا نيدشار رلأ لا نع ادبف نيتلعب مك ا 0 رودحم 000 2 هأ ركلا ابجوب ر ا ىقعم 0 لك | ْ

 ا|ة و ىلا يعد ام هنأ ناعلا نب ةشبذ> نع هانمدق ام لثم ريثكف مهنع هللا ىذر ةياحصلا رئاس( اماو ١ ا

 ةداتساب لالا دع 0 ىؤرو مهنم وهف موش ةيدقل ند لاقو 2 مجعلا ىز نم اش 0 0

 ا( كرا و نا الو هرم سال نجا كاف نسا لج لاس لق سا نا ل عك حا
 ]| نوره نب ديزب اندح ىلع نب نسا انثدح دواد وبالاقو ماع نيككرشلملا ةنس ناسنال هلوق

 ||| مالغ فعموي تناو لاق ةريسملا ىنأ تدل كلام نب سنأ ىلع انلخد لاق ناسح نب جاجا انأبن

 || دوهيلا ىز اذه ناف اهوصق وأ نبذه اوقلحا لاقو كيلع كربو كسأر حسف ناتصق وا نانرق كلو

 1 ابولطم ة هو كم ةاعلا نورك نا تجوب ةلعل ئهنلا لياعتو دوهيلا ىز كلذ نأ امهنع ىه لا للعو ا

 ١ 1 مصاع ىأ نبا ىورو 0 وهو همدع بلطي ام رعثلا ىف تح دوهيلا قون معا اهمدع

 | روبقلاةبوست نا لاق ةيواعم نآزلح يبأ نع ريدح نبا نارمت نع ىطساولا دلاخ انثدح ةّش نب هو ||

 ا ةلاضف نعدحيكىف لس هاور ام ىلا ةبواعمر يشب مهين وهبشت الف ىراصنلاو دوهيلا تعفر دقو ةنسلا نم

 || ىلع نعو لسمداور اهتبوستب صانإ م هللا ىلد هللا ل ورث عمم لاق م ىوسف ريش صا ه1 كيبع نبا

 || مسمداور هتسمط الا الاثمالو هتيوس ألا افرمشم اربق عداال نا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا ىنرصأ لاق ًاضيأ

 حو ن ا دالي يب نم لاق هنأ صاعلا نو رم 0 هللا كسنع نع ىلاعت هللا ءاش نا 0 ا

 تع رك اما اهع هللا ىصر ةشئاغ نع تين دقو ةمايقلا موي مهعم ريشح تومي تح مهناج رهمو مز وربن

 ةرايو اد وصنم نب ديعس ظفالا اذهب هاور اذكه دوبنلاب | وهشنال تلاقو ةالصلا ىف راصتخالا

 ١ ىورو تاءوفرملاف ىراخبلا ةياور نم مده دقو ةشئاع نا : نع لدم نع نع نيم دا 5

 ار تا عج تاخد لاق تيؤذ نب نجح دا 0 نع 0 ىأ نع نايفس 0 كيعس

 ا كاس فار نادل بحاصل لاق مثديف ىلصق عضوم ىلا جرذت تافرش ىلا رظنف ةفححلاب ادجيسم ||

 أل ناك هنا د ودسم نبأ نع اس ا ل ل 0 ا

 ناك لاقدعملا فأن ديسع نعو باتكل ا 0 ا 2 ؟انكلا ند هبا لاقو قاطلا ىف ةالصلا ةرك أ

 تاقاطلا ىعل كحيسملا َّق ع نت 0 ةعاسلا طارشأ نم نأ نولوش 1 هيلع هللا ىلد دمح بامحأ |

 ادحأ انماع امو راهتشالا ةنظم ىف اهضعب اهانركذ يتلا اياضقلا هذه 0 علا نع ةرثك هيف بابلا اذهو |!

 ضع ناك ناو داما ىف ,حاعالاو 0 هيغتلا ةهارك نم مهنع هللا ىخر ةباحصلا نع هانرك ذام فلاخ ١

 باتكلا عابتا ىلع نودقت مهنا ا" اًذهو هعضوم اذه سيل ليواتو فالخ اهيف ةنيعملا لئاسملا هذه |!



 هاا
 رافكسلاب هبدتلا ةهارك ىلع مهقافتا رعف ليواتل لئاسملا نايعأ ضعب ىف فل دق ناك ناو ةئسلاو
 نيعوبتملا ةمئالاو نيمدقتملا نم مالسالا ءالع ةماع هرك دام عاجالا ريرقت ىف ثلاثلا هولا جاعالاو
 ةراعتت ا نك نا نم رك ا رعب حاحا ةدااع وأ راكلا ةيلاع ءابشا نع ىهملا للع ىف ملخأو

 ا( كلذ نم ا مهتفلاخمب سمالاو ماتور || ةقفاوم نع ىهنلا ىلع ةمئالا قافناب ايرورمض
 نأ كلذن ية ءاماعلا نم دحاو ريغ نع م 0 ءانثأ قى 0 عم ودل نيعوبتملا ةعالا بهاذم قناتك

 ]| اماع ثروي ا لمأتلا دعب اذهو ةفئاط كلذ نم هغلب دقو الادقفلا ىف رظن قدا ها نم امو ظ

 0 عضاوم ىف ىف الا اهليجعت نم لصفا ت اصلا !| ريخات نأ ة ةفينح 0 نهذم ىف ةرلع رفتسملا لضصالا دا[

 لضفأ ليجمتلا :رأ لصالان الوقيوالعلا نم 0 و ءاّنعلا ف ربظلا ليجعتكو مغلا مويعامتت كا
 نال برهملا ليجعت بحت اولاقمث مغلا ريغىفءاتشلا ىف الا روظلاو ءاشنعلاو رضعلاو رجفل 0 نويحتسو ْ

 ع ولقو مدقت 6 ةصوصنمةلعلا هذهوةمئالا رئاس لوق ًاضيأ اذهو دوبيلاب هيشتلا نم هيف امل هوركم اهريخات |

 0 رم 1
 |١ ناك اذاام فال ناكل ايمامالا صيصخ ثيح نم باتكسلا لدأ عين هبعي نال قاطلا ىف هيلا ا
 ا 1 اولاقوهريغود وعسم نبأ ةباحبصلا ن نعةحيح رات ١ 1 هيف هر صاط ع اذهو قاطلا ىف هدوجس
 1 ساب بالوةها ركل | تين هرامتعابو ند كيعيال [هنال قاعم ا قاعم فج صمةب دب نينو قف رحل ك | سانا

 رودلاةداعهيشي هنال ةروصلا ىلع دجسب .الو.ةروصلاب ةنامسا هيف نال ريواصت هيف طاسإ نع نحادا
 |١ الو م ملا لماح هببشيب هنال هركريواصت هيف ابوث سيلولو اولاق مظعم ىلصملا نال نصالا ىف ةهاركلاقلطاو

١ 

 ا
 ةيثل هبال ه 0 هنأ ىو كلا مولا ماصنا م اولاق ودرعبال هنال خور ىذرغ لس
 ١ لع هل الار 00 ضافا سعشلا تب مغ اذاف اولاقو مهموص ةدم ىف انكر 0 باتكلا لدا[

 || ناهدالاو برشلاو لك الا زوال ًاضيأ اولاقو نيكرشملا ةفلاخت راوظا هيف نال ةفلدزم اوناي قح مهتثيه
 ١ نيفرتملا 7 2 0 هلأ ى زر ةشن هنالو صوصنلا ءاسنلاو لاحرال ةضفلاو 0 ب ف بيطتلاو

 ا نم عن ١و: نأ ل دو كونا يحق رشا سابا نم عنملا لد اعلا ق اولقو نيف رع دملاو '
 ا ْ 0 رمع لاق ما مارح مهب هيشنلاو ةربابلاو وردم كلا ىز "رم هنال هب سلا و هقيلعتو ةشارتفا ١

 أ رجلا متننلا نا ىلع صن انهو اولا ةضفااب الا تح الو ريغصلا ع رس ا طل كب مها 0
 |١ لاقف رذص 0 ا مسد هيلع هللا ىل + -ىنلا نأ رولا 0 0 ا
 ا لثمو راثلا لع ةيلح كيلع را للام لاقف ديد متاخ ا ل ردم 1 كتدحا د

 ا لاق ق> كلذ نم ربك أ وهام هب هنفق هباأو كلام يهدم اماو ةاكأو ةقينَح أ يهدم ىف رثك اذه ْ
 هنع هللا ىذر رمع ىهنولاق. فاح الو اهبوعدب الو ةب الاب مرال ةودملا ىف مساقلا نا هاور يؤ كلام
 1 |١ ةريثك راجح اماو قيرطلا ىف هرندم رجح ىلا ةالصلا ٠ ركأو لاق بخ اهنا لاقو محاعالا ةناطر نءا ١
 م لاقي ة6لاق »يدحالاو تيدا موي باتل مك لع كا كرت ىرككولاق رئاخلا
 1 0 الو كلذ 0 لاق هقفلاو لخنلا هل لجرال موق ل لدحرلا) لي اق مسلا ةينشلا د مظعت هللا ١
 مي سس ا يح د 2 يل ا م م عم



[ 

 || نم سيلاوفو مجاعالاو باتكسلا لهاب هيغتلا نمدنعىهني ايف وهومالسالا لمف نم اذه سيلف اوماق علطأ|

 ا ا ل سدا غلب ها نيماسملا لمج |

 |١ اعاو مل راعشوه ايف عدبلا لهاب هيثتلا نع ىهنلا نا ىلع ناتفئاطلا تقفتاو مط اراعش اهحيطست 0 ا

 || راقكلاب فكف مدللا لعاب هيثتلا ىف اذه ناكاذاف ال ما كلذ هب لصحمب له حيطستلا نا ىف اوعزانت

 | همالك_ :ر. ةفئاط هنم ان دق دق رصحمب نا نم زك ًادج ريثكو كلذ ىف هباخأو دمحأ مالك (اماو ) ٠

 براوشثلا اوذ>ا هلوقو مهنموهف موقي ةبشل نم ملسو هياع هللا ىل» هلوق دنع صوصنلا 0 ْ

 || دحال ىاايدأ لوق لم ةرخالا ىف مكتلو ايندلاىف مه اهلا هلوقو نكرسشلاب اوهشتال حالا اوقعاو

 هركاو دولا قل الو نأ كل بحأ هاا ضم لقو تانكلا سم هي او سلا 2 نا

 نم وهو.رارصلا لعنلا هركأ لاقو مهنموهف موق هبشن نم لاقو سوحلا لعف نم وهلاقو افقلا قا> |!

 وو مجعلا ىز

 و ىف هدب ضفنو سوحلا |!

 كاذوكو ةمامعلاو ةقطنملا اماو اليلق هيف صخ رف انط ا ىلع كالذ دشن اناو رفسلا هل ت 0 دوهيلا ا

*» 301 
 || اذافدثو رظتني سانا نوكي اه رو ةربابجلا لف نم ساجب تح اهجوزل ةأرملا مايقو لاق هساىف هل عسوب ناب

 1 مهدايعأ تك ةخبطل حد نمكلام داخأ حب لاقو مهدايعأو مهسايل ىف رافكلاب هيل ل ف ةفينح

 |اراالا هل ت5 مهلئاسم نم عضوم ريغ ىف للدالا اذهاو ركذ ىبفاشلا ب د ا

 ا عولط لثم ام 3 الاصلا نع ئوهنملا ت ءاقوالا ىف د اللصلان ء ىهتلا 1 ةوراذا لثم ءاملعلا ن 95 مث رب ريش ذاك

 .وسغو نيمشلا

 || ىف ا اك 00 انمايد نيب قرف كلذنأ 0 0 رافكلا اط

 || نك ثلا نأ ند ءادام م1 هر كاملا هبشتو ءاسنلاب لاحرلا هيشت هيف امع ىهنلا سابالا

 || دجس ةعاس اهنا ثردحلا ىف كئنيح سحشال نودجس نيكرششأا نان كلذ لياعت اورك د

 | ةنلاتع تءاح ةنلانآو ى تلا عولط هه عج ند نوصرشرو سحشلا را رقسا ىلإ افرع نوذش اراك
 || ثيدحلا ىف ءاجاك سءشلا عولظ ليبق ىلا عمجب فوقولاو بو رغلا ىلا فير تلا كلذ ىف نيكرشملا

 || هبشتلا نع مهعنم ةمذلا لهأ ىلع طورسدلا اضيأ اورك ذو نئكرسشملا ىده انيده فئااتبو نيك رشملا اوياخ

 || ةمالع ني ًاقبرغت كلذ ىف مهتهباشم نع اًضِيَأ نيماسملا عنم نمضتي امم هريسغو مهسابل ىف نما

 ا ناك ناو يط 0 ناكام عادم هلأ لها هيشنلا نع اوهف مهنم ةفئاط غلاو 0 || ةمالعو نيماسملا

 ادم 0 اهحيطست لضفالا نأ ىفاشلا بهذم ناف رويقلا ملسا ىف مهنم ةفئاط 0 5

 نآل تاقوالا ذه ىف اهميذت ىفيذي لب ىفاشلا باحصأ نم ةفئاط لاق مث اههينست لضفالا نأ ةفينغ ىنأو

 اهانحطس اذاف اهحطسن نحن لب ةفئاط تلاقو مطراعش وه امف مهب هيشت اهحيطست يفف اهحطست ةضفارلا

 ع
2 

 ىزءاعد ىديل لافو ءامر ذآ لد. ةيسرافلا ءاسالاب صاخشالاو ةيمجعلاب روهشلا ةسن

 نس رس ل ل ل ل

 ئز 3 4 للا دو نمل ىلع هه 0 38 سايال ءانقلا ىلع ل !اق اق ىلدنو لح هطسو ل لجرلا

 0ا1االا 1 ا11 ا11 222222 لا
 01020 22 ا تت سي يصمم

05) 



 0 1# ا
 د الااا727727777_بت77ت77ى7ى77تأت7ٍ؟7_ء7؟©؟ى7يبيبتسسسسسسس ص7 س7 س7 7 مس م ص ص7 ءحخسسصص ١

 || ىذلا هجولا ىلع هطسو دشي نا |. 1 كلدكو تلق عنشا وه لاقو طيخلا هر 0 ا
 .| نم سوي لب صوصتملا حيحصلا ىلع ل هناف كلذ ىوسام اماف باتكلا لهأ لعف هب

 اة سس سس

1 

 املا اباحأن 1 ءاهقفلا لاقو هش ةروعىري الثلثدحاىفءاح م مز نا نيل عساو 0

 قاتصا ىف مهريغو قبلا رداقلا دبع دمع و ا ليضع ناو دوا ىعاقلا مس 0 ا
1 
 رداقلا دبع طظفلو ممداعو ماع الا ىز هيشاو تر ىلا ىَر فلاخ ام هو رك سانللا نمو ةماقأ و ىعانال

 لا ن.سحلاوبا أ مهنم مع ريغودح أ باح ١ ضل لاقو ماعالا ىز هباشو ثرعلا ىز هل 0 1

 0 ا

 :١001110117 1 تش 1 فن7 تهطغلاللل/ كل
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 ءانالا ىف نيدبلا ليغ هركي الو. دماح نب هللا دبع ىفأ نع ًاضيأ هلقن هنظاو ىدآدغبلا نإ: فورعملا ا
 كلذ نولعفي ءايلعلا لزت مل لاقو كلذ قلعدجأ صن دقو هلعف سو هياعدللا ىبصيبنلا نالديف لك اال ىذلا |!

 ١ 0 لسغو ةماعلا هركذت امئاو هلعفت نيو هيف لس غيام مدق اذاو ةدحاو ةياور نونسم ماعطلا دعب نيديل

 رداتلادبعدوأ خيشلال اق كلذكو محاعالا ىؤ نم مقرلا ن ال مهيدبا ةعاللا لسع ىح غفر , الفدا ١

 ىورو كلش هللا ددساوددمال ريكا ىف ىف ىور امل دحاو تشط ىف ديلا ءام لء2 نإ حيتسل و ىلا

 0 وبأ م مك ولاقو ."ىبتع ىنعي :فنطلا تح تنم تغطلا عفر ربنأ ىهت 0 ةيلع هللا ىبص هنأ

 ملسو هياع هللا سلقو را داو نإ ىف ل ارا دا ةهارك ليلعت ىف

 ها ا سربغو نا ىفاشلا بامحأ نم ءاهقفلا نم فئاوط 5 دقو ل |, مهنم وهف موش هبشن نم

 بحتساو 0 كيع مهنهو نيث# ءاطلا نم دحاو ريغ لاقام لم عدبلا لهاب ةنشنلا نم .اهبف امل ءانشا

 أ ىدانلا رامسأ ني مئاوط ناو ةعدسسلل راجشو هدام كلذ فالح تالو را دالء را قف مدنا
 ل راص كلذ نالاولاق اهحيطست . مثدنع ةنسلا تناك ناو روبقلا مياس نودحتس ا

 تدضاام ناي صرشلا او تانا الو قس اهيف ليقام لع هداك الو لئابملا هذه نايعأ ربرقت انه ||
 | ةلد الآ ضراعتل ةدعاقلاد ذه عورف ضع ىفءالعلاددرتي دقو مالسالا لهأ ريغبهيشتلا ةهارك نم ءاملعلا هيلع
 أ لا هلا سوا تمم لاق مررالا لا. لم :دعاقلا نه ىف ةجاردلا هضمي داتسا تدل ااهذ ا
 ةيالاوةقطنا نع لآس هللا دبغابا تعمسولاق نمان هب نوكي ال نا وجرا لاقف ب را ىف ريرا 0 ١

 قاعامنا اذهو مثالا نوزجتحم اوناكو مجاعالا ىز ىه نولوقي موق اهحركدقف ةقطنملا اما لاقف
 اذهلف قطن ناك هنافاسلا ضع نع لّقنو # + هيشتلا نم اهنفام تضراع ةعفنم ةقطنملا ىف نال هيف 0 ا

 هريغ باوج اهيف بط ةئسم نع لئس اذا هل الوق لعجي لح اذه لور
 اسلا باجأ دق ناكل هتقفاو. الول هنال عا اهدحأ ناهجو هباححال هيف ةدااخع الو ةقفاوم هفدري مو ا
 ]| اهادنال هل الوق كلذ درجع لعجالقاثلاو ول بهاذم هل يح نا هلاسي ملو هلوق نع هلاس امتنا هنالأ
 1 اذهل ثاو * هعضومت اذه سيل ل مالكو رثا ةقطنملا نبل ىفو ةقفاوملا ىلع لديال ةءاكملا درحو طقف دكا

 | ىت تناكامتا لاقف ةيسرافلا سوقلا نعهللا دبع ابا تلاس مرثالا لاقف ةيسرافلا سوقلا ىف همالكددرل



 2 م تسل سوس سس سس سل

 0 ص

 00 جحد توف هج مج
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 ظ
 ا
 ا

 ظ

١ 

 هيا 4 0 سس كلو
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 كاددح تاق 8مداو باعج هنع هللا ىخر رمع ثيدحت يتحا ىانلا ني نا لاق مْ ةينرعلا سان د

 ل

 عش

 أ مرتالا لاق نرقوه اعافلبتااو ةيسراغالالا هي رك الق كلوش هللا دلع 1 1 لاق ىامح نب ور معا

 سل ةيعج شا ناك ناف لاق نانا ةيعلاك لاق ةنك ا ىف 0 دهاع ريسفل ىق هللا دنع ىآل ت اق

 0 حا وأ لاق ة-يرعلا ل 1 3 6 نع 0 5 ىغمشي تكف 5 0 اذنه لاق ىذلا هن 6

 0 ناب جر رف اط ةعارد نادعم نب دااتخ ناك لاق جرف اط نو وكت .ةعاردلا هللا كرع ىنال لق

 ( اها تعوسدتف ام ل 8 نم 0 اق اه ها ذا وكف هللا ك كيع 2 اق عا 35
 4 1ك ع 0 3 23

 انلا ض.؛ جما دقو لاق ةعفنمو بوكرلا دنع هل ةعس كلذ ىف ناالا لاق 50 لف اهفاخ نم 8 0

 هذهب جتحاو هللا دبع ىلآل تاق مر ”الا لاق مث 2 نم م 1 مه اودعاو ىلا عت هلوش اذه

 سوقلا َْق مط كا دج ل نومحرب انل ا رح 1 نا ا 5 هيلكس رافلا سوقلا ف سانلا ضع ةيآل

 كح فال تلق مرا الا لاف ير كل احلا 00 0 لاق ةيسرافلا مهدنع ةياكنلا امناو ةيبرعلا |
 را

 أ ىورو ٌةدع 00 د ماش هلا ن اعا لاق ة ةيسراغلا نوادعإ نوداكال رغذلاب 0 رو هلل

 || ١ ١ . 0 5 1 2 0 1 سا دم عم نا
 فاو يف ربا دشار ىلإ نع رش نا هللا كبع يح ىج ص نب ء ءاح رانثدح رمع نب صفح نع مرثألا

 ام دن ع هل سوق ىلإ 0 سو ةياع هللا ىلص هللا لوسر امرب لاق ىلع نع ىسكسلا جاجلل

 | هلل ديؤي اهبف انآلا حامربو ةببرعلا ىسقلاب مكيلع نكلو ةنوعلم ىهف اهقلا لاقف 00 0 هعم داك

 :او هعضوم اذه سيل ليوط مالكاهوو ةيسرافلا سوقلاىف انباتتالو ضرالا ىف مكأ نكم اهبو ندا

 2 وو هندتاقت ربظ ناو مر وأ مجعلا ىده نم وه لب نيماسملا ىده نم 0 0 نا ىلع كاذب تود

 اذه لاعتسا ليلدو لوالا ىدطا ةمزالام لد نيليلدلا ضراعتل نوفاتخحو هيف نوددرتب, محار هلتعفنم

 تاوديو دا ررعالا مره اكاو اهشاقت وا تاداسلا نر رسل هنأ عم ةريضم الب ةعفنم هبف ىذا
 ا م

 رس
 كلذ نا كاذب تيليا نادعم نب دكلاخ لدف وأ رم نع زمالاب هع تس ا ا مالك ماع

 كلا رهأو مانالا ىدع ب هي ءنركف د كر فئاسلا دوع ىلع لمفي ناك

 نافاس ةعأ سنع بابلا اذه ىفام اماو ةجح نادعم نب دلاخ لعف در نأ الةجحلا هو وه اذهف

 ١ مناك طال هانا ىف اسدق دقو كرش كاد نكك نا نهارك افءاقنل] راسو نع كو ةاسسلا 0

 || باتكلا لحأب هيغتلا ةهاركى لع ةمألا عاجا مسي هانركذ ام نودبو نيقابلا مالك ىلع لدي ىذلا 0

 || رافكلا ىدح نم سبل هنا مهضعب داقتعال اما غ 00 ضع ىف نوفات# دق اوناك ناو ةلاىف مجاعالاو

 دق ناك ناو ةنسلاو تاتكلا عابنا ىلع نوح مهنا اك كلذ رمل وااحار دال 3 نإ .اهنعال ىاا
 و 7

 1 1 هللاو 0 عونا اذن رم ايش مهضعل فلاخي ||

8 
 رافكلا ةفلاغع 0 هيف ا



 .« 11 ا
 ا تبرعشإو هلاعشب 0 ناطمشلا ناف ا م نبرش الودهلاشب ؟دحأ ناك ال لاق رحل هيلع هللا ىبص ىنلا ١

 ا برشو هلامشإ 0 نا لا ناف هنيعب ترف ترش اذاو هنيعب 0 ايلف ؟بح>أ 0 1 لطفل قو اع ا

 اولك مال لاق م هيلع هللا ىلص يلا نع اح نع ريب ّنلا نع كذا نع ا 00 هاور هلاهش ١

 مف كلذ لمشي ناطبفلا ناب نقلا ترشلاو 0 الاب ىهنلا للع هناف لامشلاب لك أي ناطيشلا ناف لامثلاب |

 ١ هلسد لكل نم ةفااخ اذه نم تركو 0ك هرااظنو هب ا دوصقم أ ناطيشلا ةفلام نا ١

 أ| اصقان مسوحتو بارعالا نم زجامب ملو نمآ نم ناكف ةرجطلا نيدلا لاك نال مهو و باسعالا نم ا

 (ةلوسر ىلع للالزنا امدودح اوماعب ال نا ردجاو افافنو |رتكدشأ بارعالا ) ىلاعتو هناحدس هللا كاف ||
 ((| لود م سو هيلع هللا لص هللا لوس تعمس لاق رمت نبا نع هحي#ىف - هاورام كلذ لثمو ||

 || هيلع هللا ىلع ىبلا ناذتفل ىفو لبالاب نومتعي مهو ءاشعلا امنا الا مككالص مسا ىلع بارعالا مبلغ الإ
 لبالا بالحب متت مناف ءاشعلا هلل باتك ىف اهئاف ءاشعلا مكتاللد 00 ىلع بارمعالا مكتيلغي ال كاق سوا

 ْ منا ىلع ب د ا ال لاق ملسو هيلع هللا ىل* ي ىلا نع -لكفغم نب هللا كدسع نع ىراخيلا هاورو

 || ءاقعلاب ءاشعلاو برغملا مما ىف بارعالا ةقفاوم هركادقف ءاشعلا ىه لوقتباىعالاولاقبرغملا مككالص ا
 ىذدقلا اا موكل دنغو ةاطم مالا اذه ةحارك ىضتقت مع ضع دنع ةنها 0 ا مهو ةمتعلاو 1

 || ىهنلا ثيدحلا فني ب ريدقتلا ىلع لو يدعو تلاوعو رد 0 دالا لع ىلتي يح هنم راثكاالا ةهارك||
 ماعلا 00 نع ىبم : م كلذ ىف َِت اعالا ةقفاوم نع 5

 يا ااا ع رمحلا وع عع تس

 || ىلا جانمي الاجاو هرايثعا ب م اقرف محاعالاو بارعالاب هيشتلا نيبو نيطايشلاو رافكللاب هيشتلا نيب نا معادأا

 || ةيبارعالا سفنو نينمؤملا هدابعو هلوسروّّللا مكحىف مومذم نطيشتلاو رفكلا سفن نا كلذو ريس |[
 || نوءسةنمباسعالالب نينءملاهدابع دنعو هلوسر دنعو ىلاعت هللادنع اهسش ىف ةموهدم تسبل ةيمحالاو ||

 هلو ىلع هللا لزنا ام دودحاو.اميال اردجاو اقافنو:|رفكد شا باسعالا ) مهف هللا لق ءانجلعأ ىلا ||
 || ميمس هللاوءوسلا ةرئاد مهيلع رئاودلا 3 ص رتيوامرغم قفتيامكخ نم باىعالا نمو مكح ملع لاو |
 || نولو اذا رقفتساف انواهاو .ادلاوما انتاذش تارعالا نم نوفنخا كل لوق.س ) مي ىلاعت لاقو ( مع
 نوا.هتامهللا ناكل اعفن مكبدا رأوأ ريض مكب دارأ نااثيش هللا نم مكلأ كال 0 لق مهبولق ىف سيلام مهتنسلاب ||
 |١ ءوسلا نط متتظومك كبواق ىف كلذ نيزو ادبا مهياهاىلا نونمؤملاو لوسرلا بلقنم نأ نا مانظلب اريبخ |

 دتو رخاالا مويلاو هلل نهؤب, نم بارعالا نمو ل لها ىلاو 0 اموق من كو[

 (مر رونغ هللا نا هتحر ىف للا مهلخديس مط ةير ذ اهنا الأ لوسرلا د تاواصو هللا دنع تابر 3 قسام ||
 لضفا وهن د تل ل اء هللا ىلص هللا كرر تا ل ناك دقو ا

 راضمالا 0 , لعف كلذكو مهضعلا مديرو بارعالا ضعب دمحم هللا كك نييورقلا نم 0 نم

 0 ا سس جت ت11



 ه1

 || مهماعل نحي مهداعتال قانالإل عاود رم ةنمدلا لهأ نمو نوقفانم بارعالا نممكلو> نميو ) هناحرس كذا

 ا ةروس ةماعو ىرقلا ىوذو با ها نيبف ( ملظع ا رو ا 5
 مه 0

 ا نيرح اهملا نم نئاوالا ن 2 هاسلا ىلع ءار دنلا اهنف تارعالا : نمو ةئيدملا لهأ نم نيتفانمال م ذلا اهيف

 0 تاولدو هللا دنع تاب رق 5 كروقفتتام نودع نب. ذلا بارعالا ىلعو ناسحاب مه و مرتأ نيذلاو راصنالاو

و رب ربلاو ك ًْك رتلاو مورلاو سرفلا نم ب رعلا ىوس نم 0 مجعلا كاد و لوسزلا
 مث ريغو ةشيطا

 | نم كانةلخ انا سانلا اهيأ اي ) ىلاتت لاق بارعالا ماسقناك رجافلاو ربلاو رفاكلاو نمؤملا ىلا ن
 2 كومسقت ا

 || ىلع ينلالاقو ( ريبخ ملع لانا كاقتا للا دنع ىو نا اوفرامتللئابقو انوءشك انلءج و تاو كذأ

 || ىتت نمؤم ءاب لاب اهرفنو ةياهاجلا ة ةيبع ا دق هللا نا حيحصلا ثيدحلا ىف لمس 3 و هيلع هللا

 / ىرب را كوس ثب دح ع

 | مايا طسو ىف ىنع سو هياع هللا ىنع ىلا ةيطخ دهنش نم انثدح لاق وأ ىب هج درعا )نا

 لضفال الا دحاو كا ناو الا 0 نع مكبر نا:الا سانلا اهيأ ان لاقف ريما ىلع وهو قررسشتلا |

 غلبيل لاق من اولق تغاب دق الآ ىوقتلا الا رخلأ ىلع دوال لضفال الأ ا
 ام

 هانيور ار ا ثيدح و تا 8
 ند حيد انساب

 نم مدآر و 01 وطب ع 1 قش رجافو

00 

 0 حسم
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 د_هاشلا |١

 أ هللا
 ىذر صاعلا نب ورم نع ني عقلا لو 2

 || نينمؤملا وطاسو هللا ىلو اما ءالواب ىل

 ا وحاصو كلا هيلو اها ا ىسنلا درج و |١

8 

 نع ةرضن يبا نع كثردحلا 1 ىورو بئاغلا

 . ع
 وسل نالف 0 نا لاق سو هيلع هللا ىلك هللا ل وخر نا هع

( 

 و مهما ىلا 3 رق 0 نع ل 4 اع هللا ىلد ريخاف |

 اهدمح ىلا ءامسالاب ةريعلا نا ةنسلاو كاك نر كاكا نور فانصالا عيمج 3 نا

ىبلاو نيرفاكلاو نينمؤلاكا را
 ا ل هاا ملاعلاو رداقلاو 

 | ضعب حدمب ةندلاو بات_كل لا ءاح دق م

 أ|:باتكلا مهملعيو مهيكزيو هنايآ مهيلع ولي مهم الوسر نييمالا ىف ثءز ىذلا وه ) ىلام# كاق محاعالا

 ْ نيح.حصلا فو( مكحلا زيز لا

0 

 وهو مهباوةحاب ال مهنمنررخآو نيم الضب ل لق نماوناك ناو ةمكملاو

 ا سس ل اق متو ةياع هللا ىلص هللا لوسر كنعا سواح انكلاق هنع هللا
 0 ةريه ىأ نع ثيغلا نأ نءأ

رب ملف هلل لوسراب مهتم لئاق لاق مه اوقحل» !أ مهتم نيل ةمرلحا ةروس هيلع
 ا انيف وانالث لأ يت> ههجا

 !| ناعالا ناكول ك7 ىسراقلا ناماس ىلع هدي مو هيلغ هللا
 ىلص هللا لوسر عضوف ىدرايلا نام

 1 هللا لوسر ل نع
 مصالا نب ديز نع سم حيت ىفو ءالّؤه نم لاحر هل انا ايربلا ددع ا

 قوةلوانثي تح سراف ١ نم لاق واسراف نملجر هب بهذل ايرثاا دنع نيدلا ناكول ملعو هيلعهللا ىل اص

 نع ةريره أ نع ىذا ور رس لاجر هلوادتل ايززلا دنع ملعلا ناكول ةئلاث ةياود ||

0 اموقلدبتس اولوتن ناو ) ىلاعت هلوق ىف سو هيلع هللا ىلص يلا |!
 نم كلذ ريغ ىلا سراف ءانب نم 3 0

 رارحالاس راف ءانس 0 مدعل نمو نيحب الا ىف دحو ام كلذ قادضمو سرافءانن ارا -رل ضف ىفت دو رراثا

 2 ىلا
 2 نيزرملا نم مهيف كالذ كعل دح 0

 ونم ىلا مهريغو 0 ننال وهةفركعو نيربسنباو ا



 أ وا تا يدك برغل ن5 ٠ نم نسف كذق نود هر ةح رملاو نيدلاو نامالا
 كد فر ودام لع 25 نرصحلالا ن لاو ناد لاف توداش ميرال را

 اماط راسل معلا و ناعالا نم و هيلع هللا ىلع دمحم هب ثعبام عامنا وه نا لضقلا ذا ل

 مالسالا لم ةتسلاو باتكلا ىف ةدومحلا ءاممالاب وه كارا سا 0 ف ناك نم لكف

 00 م ا ل اس كا

 ايجوأ ان عناسالا نوكدرجمي ال كاذوخنو ناسحالاو اصلا لغفااو .حعلاو ىوقتلاو د لاو ناعالاو

 ل اًضفلا

 ا
 ا[ نم دا 5 دام م مجاعالا وبا ىعالا ةيباشم نع ىهناادجو اكاوابودب وأ وة دوك الو ضل زا دوداو ا

 ا قر هلا 0 لعد ىلاعثو هنادي بس هللا نأ كلذو لد 0 1. ناكللاو تا ةربعلا مدعو مهيف

 ا )2 | نم بجو ةيقابلازا م ةيدابلا ى كب هيضتشال ام بولقلا ةقرو نيدلاو معلا ىف ناسنالا لاك نه ىضتق
 ١ علال ىغتقملا 00 زاح ناو ليسوع اذه ىرقلا َْف نك الام م داكلا 7 اتموقلحلاو ندم || ةباللص

 || كلبق نماناسرأامو) ىلاعت لاقق ىرقلا رهأ نم لسرلا هللا لعج كاذاو ىرقلا نم عفنا اناا ةردانلا تناكو
 ا لق اذطو سسنااىف ىح رومالا ةماع ىف لاكلا مهلسرلا نالكلذو (ىرذلالهأ نممهبلا جون الاحزالا
 أأ هلوق دعب اذه .كذ هلوسر ىلع لال زنأام دودع اوماغي الآ ردجاو اقاقنو ار ةكاسشأ با عال كاد
 ٍْ نو.هاعبال مف ممولق لعاللا عيطو فا كا ار اا موك ون أنس نبذل قع لعلبسلا اهنا )

 1 كل ع هللا ىريس 0 ا 0 دان 10 - 1 نمؤن نا اوردتعتال لق مهل | مهحر اذا ١ ميبلا 0
 00 م م موسم يتيم تيس تع

 ت52 ببي
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 | اوضرعتل هيلا بلقنا اذا مكلّللنوفاحيسنوامعت منكم مكتبنيف ةداوشلاو بيغلا اع ىملانودرت مث هلوسرو أ
 ا ناف مبنعاوذزل ىلا نوفا نو اوناك اع ءازج مج مها وامو سجر مهما منع اوضرعاف مها

 أأ دود اولمبي الازدجاو اقافنو ار ذك د شأ تارعالا: نيقسافلا موقلا نع ىضرب ال هللا ناف مهنع اوضرا
 || ىف داللا نع فاختلا ف هونذأتسا نيذلا نيقفانملا ركذ اماف ( مكح ميلع للاو هلوسر ىلع هلل نر ا

 1| رز ,
 دجاو اقاقنو ا <ىشأ 1 ها ةنيدملا نا نم اون را كر ةونغ

 لاق < ناعالاو علا ىف رصختتم هاصفو. داصأ داك ريا ناف ( هلوسر لع هلل لم
 اورد ار لا لاقو) ىلاعت لاقو (تاح 00 0 00 اودمآ نيذلاةللا عفري ) هلاحبس

 ميلا تارعالا نع هاحبد لاقف همدع معلا ضيتنو نطابلا قافنلا وا ىعاظلا رفكللا اما ناءالا دضو |!

 ا وج ب يدسسبب هتيووب اج بمجرد تهيج دعمك وجيت قلت هع

 دردج م دودو ةيسلاو تا 0 اوماعب الزأ مم ىرحاو ةنيدملا نع 0 ا مك شأ

 جلساو موصلاو ةاك زلاو ةالضلا دودسح لثم ةكطار تاكشلا ند كلا لْزأ ايف ةروك كلا ءاممالا
 م.الا كلذ قحتي ىذلا رم فرعي. ينح كلذ ريغو نراثلاو قراسلاو فاراو رفاكلاو نمؤلاو
 نه هريغو دواد هبا ىور اذذو ماكحالا نم ءامس .الا كالت تايمسم هةحتشل كو ف ع

 ةيلع هللأ ىلدىبلا ند هر سابع نبا نع هينمنب بهو نع + ىموم وبأ يف ؛دحىروثلا كثردح

 5 ملسو
 كتل اننا 7 11908091523015 ل1 كانتا 315055591717022 ت2

 ةيدانلا ل نم لاق مسو هّياع هللا ىلد ىنلا نع 2 1 -- 0 ع لاق 1



 ا

 ا

 ١

| 

 ا
 ١
 0 ا ا
 ا
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 7 دعب تعل

 لضفأ ةرضاحلا سنج نوكب نا تجوب لصالا ذوفاو اخدي ارعالا ظفل ىف اولخد 0 بارعالا |

* 0/1 
1 

 "نع ىدلا محملا نب ند طاح :.امأ دزاد وأ ءاورو دفا ناك لانا لفغ ديصلا

 | هانمع لو هيلع هلل ىند يتلا نع ةنح هللا ىكر ةربره 3 نع راضنالا نم خيش نع كا نر

 الأ 00 لجوزع هللا نمدادزاالا اوند ناطلسلا نم ديع دادزا امو دازو نتتفا ناطا لامزا نموكاتو

 7 + هقلخو هلقع ظلغ ىلا نوويشتي فاح فال كنا فاح ىنارعال كنا هنوظاغتسي نأ نولوش اوناك

 1 رعالا برعلا ةيدابف ةيدابو ةرضاح اط ةمأ لكن اف برعلا ةيدايل مدأ لصالا ىف وه بارعالا دئمل

 ضر ا مومو داك الا سردها ةيداو مسودحتو ندرالا مورا هيدا نأ ل

 مح م ىداوبلا قاكن نأ قينحتلاو ناسقنو ةدرز هيف 1 دق ناك ناو لضالا ره معأ هاذ ا

 ةيدابلاهيدرفناام ناىضتقيو الثم ةرضاخلا رثك أ نملضفأ 0 00 ضع ناك ناو ةيدابلا س
 ا / لضفا هب > نم

 رضالا لضف نع صقان وهف نيعباتلاو ةباحصلا نم فلاسلا نمز ىف ىعأ ةرشاملا
 سنج 000

 لاا الهو 50 كك اد رد سنلا اف هيدا ةيشتلا مق اداف هوا 5 وأ
 0 ا 0 لا ا را

 | نم لضفا برعلا سنج نأ داقتعا ةعامجاو ةنسلا لهأ هياء ىذلا ناف مجعلاو برعلا اذطو هوركسملا
 عا

1 

 ْ لضفا مشاه ىنب 8 برءلا ل ضفأ كد رق ناو مر بغو 0 و مهر 0 و مبمور مهاب رسو مهينأ ربسع مجعلا نساح

 | سلو انسن ميلضفاو اسفن قالا لضفأ وبف مشاه ىب لطفا سو هيلع هللا. ىلد هللا لوسر ناو
 مجاب

 شب رق

 ءهرم اذه ناك ناو مهنه لسو هيلع هللأ لح يتلا نو درك مشاه ّ 8 سو 2 برعلا لضف

 ع ع
.8 

 ع

 الاو اسنو اسفن لضفا هنا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تس كلذبو لْقفا مهسفت | ىف مث لب لضنلا

 تلا ةنسلل كا ءامالا حام فانركسملا لعن نر رح دمع وبأ ر ؟ ذ دطو رودلا مزا
 ا
 ا 1
| 

7 
 ا

 30 نم تكردأر اهيق مسمبىدتقملا اب نيفورعملا ةنسلا لهاور را امحأو الا ةئأ بهذم اذه اهيف لاق

 نءط وأ بهاذملا هذه نم ايش فلاخ ن 3 اهيلع / م 7 و زاجحلاوقارعلا لهأ ءاماعزم تكردأ
03 

 دمأ بهذم وهو قحلا ليربنو ةنببلا جهنم نع لئاز ةعاملا نغ جواخ عدتبم ورف اوائاق باع دا
 ء

 انذخاو انسلاح نم مهريغو روصنم نب ديعسو 0 ريد زلا نب هللا كبعو نإ نب نب مه اربا نب قحساو

1 
 ب زغا“ فر رعل و كان 0 1 قاسو ٌه ةدنو 0 لْوَق ناكل ل مطوق نمد ل معلا

 3 قافل مهضغل و ناع ترعلا تن !_سو ةياع هللا نص هللا كود ثيدكم د وا ا مج جس جم بجمع

 ةعدب مطوق 0 ماولصل نو هش 3 وب ردلا ناوخحال نب دل

 مهبحنو 05 ةاسو اه ا 0

 ىلاولا 0 1 ةيومثلا كوش كوقن ال

 دحا ةلاسر ىف هسفن دجحأ نع مالكا اذه نووريوفالخو
 وهو تح نأ هنع ىرخطصالا ديعس نب

 ءالؤهو مجعلا سنج ىلع برعلا سن لضفال نا ىلا ىانلا نم ةقرفت هدو معلال ها ةماع لوقو هلوق

لاو برعا لئابقلا لبق كل ئانقال ةرياغم ىه ىلا بودشلل مهر اصتنال ةيبوعشلا نومس
 نمو مجعال بوعش

 ا 0115205595727 ب سم مسج
 عون نع الا ردصي ال مالكلا اذه لثم نا بلاغلاو برعلا ىلع ملا كس ل ل ل



600 

 أأ و ء انو كلذ تضنقا. تاهيش عم سفللا ىوع رع ثحبتلا هل داقتعالا ىف اما قاف ْ
 )| سفنلل ىود نع وام داك ال لئاشما هده ىف مالكلا نا عم قاف مهظغلو ناعاتد ا 5 ءردملا ا

 | هللا لبحم ماصتعالاب نينمؤملا مآ دق هللا ناف لئاسملا عي ىف مرح اذهو نيفرطلا نم ناطيشلل بيصنو ا
 لثم [سو هيلع هللا ىلص ينلا لاقو نيبلا تاذ حالصاب سعاو فالتخالاو قرفتلا نع ماهنو اعيمج

 ١ هل عادت وضع ةنم كتشا اذا دحاولا ا لكك مهن :طاحتو محارو مهداوت ىف نينمؤأللا .. كنا 00

 | وكو اودساحت الو اوضغعام الو اوربادت الو اوعطاشإال سو هيلع هللا ىلص لاقو رهسلاو ىملاب 0

 | ليلدلاو * ىصختالام ةسلاو باتكلا صوصن نمبايلا ىفو ناحبح ناثيدح نادهوهللا مآ ماناوخا |١

 || نب ليعامما ثيددح نم ىذمزرتلا هاورام مشاه ىنب: سنج م + شيرق سنج مث برعلا سنج لضف ع ا
 || هنع هللا ىضر بلط آلا ةتتع نب ساتعلاب نع ثتراخلا نب هللا هس سا لا

 3و9
 آ| نم وكف هل لثكا كاللم اواعس مهن , ا :ف اوسلج اشيرق نا هللا لوسراب تلق لق
 ١ لئانقلا ريخ 2 مهقرف ريخ نم ىناعجف قل هللا نأ يلو هيلع هللا ىل ص ىتنلأ لاَقف 00 ا

 || ىذمرتلا ناق انيب مهربخو اسفن مهريخ اناف مهتويب سيخ ىف 0 ف تويبلا ريخ مث ةليبق ريخ ىف ىناعجف ||
 ىفو ةسانكلا ةكلاو رصقلاو رسكلاب *بابكلا 9؟لفون نبا 000 نب هللا دبعو نسح ثيدح اذه
 ىلع ربخاف كاذب سيل اهاصأ ناك ناو اهسفن ىف ةبيط ةلخنلا نا ىنعملاو ةبكلا لثم ىعو ة وكلا ثيدحلا |
 || ىلإ نب دب زي نع ىروثلا ثيدح نم اضيأ ىذمرتلا ىورو ابسنو اسفن سانلا ريسخ هنا سو هيلع هللا ا
 || لع هللا وم هللا لور ىلإ ساملا دا لق ةعلدو ىلأ نإ تلطلا نع ثراخا نانا دسم نع هاذ
 ٠ لص هللا لور تنأ اولاقف نأ نم لاقف ربما لع رسو هيلع هلا لص يبنلا ماقف ائيشعمس هنأكف لسو ا
 || مهلعج مث مهريخىف ىناعجف قلما قاخ هللا نالاق بلطملا دبع نب هللادبع ندم انا لاق سو كيلع هلل ْ

 ١ مهريخ ىف ىناعجفاتو نب مهلعج من ةايبق مهربخ ىف ىئاعجف لئابق مهلعج مث ةقرف ريخ ىف ىنلعجف نينقرف ْ

 اتيب مهريخ اناف هباوصؤ باتكلا ىف هتدذجو اذك ندح ثيدح اذه ىذمزلا لاق اسفن محريخو اب ا

 ا نعدايز ىنأ نب ديزي نع ىروثاا ثيدح نم دنسللا ىف ثردحلا 1 (ىور دقو اسفن مهريخو ١

 || هيلع هللا ل هغاب هنعاللا ىخر سابعلا لاق لاق ةعادو ىلأ نب بلطملا نع لفون ن.ثراخلا نب هللا دبع ١

 ا هللا كيع نب د انا َلقف هللا لوسر 3 اولاق ان نم لاَقف رين لا دعضق لاق سانلا لوُش ام ضعب ملسو ا

 لئامقلا قاخو ةقرف ريخفف ىناعش نيتق رف مهلعج و هقلخ ريخ نم ىناعغ قلخغاى اخهمأ نا سل ْ

 ||| لسو هياء للا ىلص ربخا اسفن كريخو اتيب مريخ اناف تيب مهر يخف ىناعجف انويبمواعجو ةليبق ريف ىناعحل |
 | يدا ىداوقو ظفللا اذهب ثيدح ا ( كلذكو ) نيقرالا يخف وهناك الانيقيرف قلما مسقناام هنا ||
 ١ قالا ن (اهدحأ) كش لمتحت ةئر ,فرخ ىف ىناعح نينقر رف مباع مهر يخ مث مه ريخ ىف ىناعش قلغاقاخ ا
 ١ ةكئالملاهيف لخدي ىح قا ابق ناو مهري مدا | وتيو ضرالل ف قاحام عيج مهوأ نالقثلا مم ْ



 كل

 نانقرفلاو نينقرف مدا يب لعج مث حمص هجو هلو ةكئالملا سنج ىلع مدآ ين: ساج ليضفت هيف ناكف

 تناكف انو ًاشيرق لعج مث برعلا لئابق كضفا شيرق تناكف لئابق برعلا لعج مث مجعلاو برعلا ||

 برعلاىفوا مههاربا دلو ىف ىا مهزيخ ىف ناكف مدآ ينب قاحلاب دارا هنا لمتيو توببلا لضفا مشاه ونن ||

 ىن ىف ىاعجف ناطحو ناندغ برعلا لعَج وا قحسا يبو ليعامسا يب نيتقرف مهاربا ين لعج مث

 ىلعو شرق مهو ةليبق مهريخ ىف ىلعجف لئابق ناندع ىنب وأ ليعامسا ينب لعج مث ناندع ىنب وأ لعاسا ُ

 ليضفتلا اذه نا ياسو هياع هللا لص نيب دقو مهريغ ىلع برعلا ليضفتب حرص ثيدحلاف ريدقت لك ا

 ىلأ نب ديزي نع ةناوع ىفأ تيدح نم ىذمرتلا ىورف برعال مث شيرقل مث مثاه ىنبل ةبحلا بجو |
 سابعلا نا بلطملا دبع نب ثرأا نب ةعيبر ىأ نب باطلا ىنثدح ثرحلا نب هللا دبع نع ا دايز

 وترا لاثف كيضغام لاقفءابع اناو ايضفم رسو هلع هلل قم سا لوس لع لخد تلاعلا 1ع نإ |!
 هللا لوسربضففلاق كلذ ريغب انوقل انوقل اذاو ةرشبم هوجوب اوقالت مهنبب اوقالت اذا شي رقلو املام هللا ا

 مكبحب قح ناميالا لجر بلق لخديال هديب ىسفن ىذلاو لاق مث ههجو رمحا تح حسو هيلع هللارص ا

 اده ىذمزتلا لاق هيبأ ونص لجرلا مع امتاف ىتادآ دقف ىمع ىذا نم سانلا اهيأ لاق مث هلوسرلو هلل |
 هاورواذه ديزي نعدلاخ ىبأ نب ليغامسا ثيدح نم اذه لثم دنسملا ىف دحأ ةاورو حبت نسح ثيدح أ

 لاق ةعيبر نب بلظملا دبع نع ثرحلا نب هللا دبع نع دايز ىأ نب ديب نع ريرج ثرذح نه اضأ ا

 اذاف ثدحت ًاقيرق ىرتف جرخنل انا هللا لوسر اب لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سابعلا لخد
 ”ىرصا باقلخديال هللاولاق مثةيليع نيب قرع ردو سو هبلع هللا لص هللا لوسر ثضفف اودكس 0

 ناثيدحلا ناذه ثرلا نب هللا دبع نع دايز ىنأ نب ديزي دنع ناك دقف يتبارقلو هلل مكبحن تح ناقيا ا

 هنع هاور اهالكو مهتبحم ىف يناثلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنم ىذلا لببقلا لضف ىف اهدحا ||

 نكن راو سايعلا نع ةرا كوالا ىو ترا ن هللا د عانت نوه ق ىو كلخ تان لسانا

 ةباطملا نم وهو باطلا دع نب ترخلا ناوعو ةنيير. نا تاطلا دعس ياقاو اعادو ىأ نإ بسن |
 ةمئاق ةجللا ناف هيف مالكلا عضوم اذه سيلو ديزر ةهج نم ءاممالا ىف بارطضا اذه نا نظي دق ٠

 نمىذمزرلاو لسمو دماء اورامذ 1| ف اضأ لتمو دام ل ؤن دهاوشدلو اهسال ربدقت لك ىلع ثردحلاب ا

 لوقب مرام هللا ىلص هللا لوسر تءعمس لاق عقسالا نب ةلثاونع رامت نب دادشنع ىعازوالا ثيدح |

 نم قافطصاو مئاهىنب شيرق نم طصاو ةنانك نم ًاشيرق ؤطصاو ليعاسادلو نم ةنانك طصاةللانا |

 بعصم نب دمم ثيدح نم ىذمرتلاو دمحأ هاوزو ىعازوالانع ةريغملا وبأو ديلولاهاور اذكه مثاهىن ا

 لاقإلا ةنانك يب ليعامسا دلو نم قطصاو ليعامسا مها ربا دلو نمطصا هللاناهظفاو ىعازوالا نع ا
 ع ِِع 3 7 .

 دلو نملضفا مهنا ىضتقيف مهاربا دلو ةوفصهتيرذو ليعاسا ناىضتقاذهو حيح ثيدح اذهىذمرتلا ||

 | نق تاكل رمل مهفامل مجعلا لضفا ليئارسا وب مه نيذلا قدس دلو نأ مولعمو قحسا

)( 



*/ 

 قطصملا وه ليعامسأ ناىضنتش ثيدحلا لاش نأالا ديجاذهو ىلوالا قبب رطن مهريغ ىلعف ءالؤه ىلع لضفلا

 ًاضيأ ليعامسا دلو نأ ىضتقلام هيف سيلو ليعاما داو نم نوفطصملا مه ةنانك نب ناو مهاربا دلو نم
 ىف ادوصقم اذه نكي مل ول لاقبف ضعب ىلع طصم مهضعبو فطصم مه وبأ ناك اذا مهريغ ىلع نوفطصم
 اذه ىلع ن وكي ذاهتيرذ ءافطصا ىلع لدي مل هؤافطضا ناكاذا ةدئاف ليعامسا ءافطصا ركذل نكي مل ثيدحلا
 ىفىنعملا نا ىلع ليلد ثيداحالا ةيقب ىلا امنه ا اك دو ليعاسا رك ذ نيب قرفالا ري دقتلا

 اهعضوم اذه سلو ا اههف مشاه يب لضف ىف مْ شرق لضف ىف ثيداحالا نأ لعاو دحاو اهعيمح

 اكةعبرمشلا تءاج اذكهو سانلا ىلا برعلا ةسننك برعلا ىلا شيرق ةبسن ذأ كلذ ىلع ان
 برعلار ئاس ىلع ًاشيرق صخ 7 اهب اوزنم ماكحاب مهناسلو برعلا صخ كاع هللا ناف هضعلا 1 ىب وتس

 قاقحتتساو ةقدصلا مير مئاهيفإ صخ مث صُنا اصلا نم كلذ ريغو ةوبثلا ةفالخ نم 0 لعج امي

 ميكح ماع ّللاو 1 ا ةجرد لك هناحيبس للا ىطعاف صئاصخما نم كالذ ريغ ىلا ولا نم طسف
 0 ل (هتلاسر لعجب ثيح رم و (ىءانلا نمو السر ةكمالملا نم قطصي هللا )

 كر داخالا نمو اعدوم اذه نسل ءايشا (مكسفنأ نم لوسر ؟ءاج دقا ) هلوق ىفو (كموقلو كلركذا
 ىمبسلا ركب نيةللادبع انثدح 6 ىقاعنصلا قحسا نب دم ىلا ةفورعم قرط نمهانيورام اذهىف ركذن ىتأ
 لاقامهنعهللا ىذر رمع نبا نع رانبدنب ورمح نع دز ,نبدامح لاخ ناوكذنب دم نع ةناوع نب ديزيانثدح

 ىلص هللا لوسر ةئبا هذه موقلا ضعب لاقف ةأرما انب ترص ذا مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءانفب دوعقا |
 تربخاف ةأرملا تقاطناف نئنلا طسو ىف ةناحيرلا لثم مشاه ىنب ىف دمت لثم نايفس وبأ لاقف لسوهيلعل
 نعلم ماوقا لايام لاقف بضغلادهجو ىفرعنب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ءاجف 0 هيلعدللا ىلد ينلا

 نءراتخاف قاما قاخ مث هقاخ نمءاش نم اهنكساو اهنم اناعلا راتخاف ًاعس تاوسلا قاخ هللا نأ ما وقأ

 شب ران راسم كرد رضم نمراتخا ورطم ترغلا نمراتخاو تررعلا مدا نك راتخاو مذا ا قلخ
 م ما ل ند رابح نمرايخ نم زابخ اناف مشاه ي يب ند قراتخاو مثاه نب

 سواق نعديلولا كر عاجش ينأ ثيدح نم هريغو ىذمزتا| هأاورام هلم لأ ف طا 20 ىضغس ف 00

 ىضغسال ناماساب ملسو هيأ ء هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع هللا ىخر ناماس نع هب هبا نع نا َط نأ 37

 ىذمرتلا لاق ىكغشف برعلا ضغبت لاق هللا قاده كبو كضفب أ تنك هللا لوسراب تلق كايد قرافتف
 هياعاللا ىلع يبلالعج دّقف ديلولا نب عاجش ردب ىنأ ثيدح نم الا فردبال بيغ ندح ثيدح اذه
 مسوديلع هللا ىلع ىنلان وكب نأ هبشيوهضغبل ًايضتقم مهضفب لءجو نيدلا قارفل اس كلا حل عر
 نم هللأ هماعأْم سرا 7 هريخلا اهشا ةرو «م لا اعفلا وذ سرفلا قباس وهو ناماس اذهب 2 طاخ

 ال دمه تن, ةمطاف اي لاق امل سو هيلع هللا ىلص كل نم *ىش ىلا سوفالا وعدي دق ناطيشلا نأ

 ىنغأال هللأ لوسرة مح 01 يش هللا نم كنع ىنغاال هللا لوسر مش سا اع ا ايش هللا نم كنع ىنغأ
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 أأ بدلا او راغب ال نآ ةثالدثا ءالؤهب سنتا نم هيبنت اذه ىف ناك متتام ىلام نم ينولس اثدش لا نم كنع
 ]| أ تكا مماداعمو برعلا سنج ضفب نأ ىلع لبلد اذهو ل لمعلاو بيطلا ملكلا اوكشيو || ٠
 مرستك م مضغب ميرحت ناك ول هنال ناعالا ةوق ببس مهتبحت ناو مثريغ نم لضفأ مهنا هاضتقمو رفكلا ا

 || الف ناودع عون نوكي ناك لب كوسرلا ضغبل الو نيدلا قارفل ابيس كلذ ن نك ١ فئاوطلا رئاس سفر
 ما ىل لع ليلد كاذو مهريغ ضغنب نم م دع مهضغل نا ىلع لد لوسرلا ضغبو نيدلا قارفل ايس هلعج ١

 نو هر نأ لع دكلح لدو لعفأ هن [ لعلد ظءأهضفل ناك نف لضفلا عبتب . ضغبلاو سلا نال لضفأ |!

 ا ا هيج ناك هدوصخل باذعللاسس هضغب ناك ن نمو ضغبلا دض كلذ نالو لضفلا ةدايز نم هيفام لجال ١|

 ]| لصف. ىلعلا هاط وبأ ءاوو رخا تردح ىف هبا رصف تالذ ءاح دقو لضالا لع لبلد كدو تاوثا ||
 | ىماشلا ندا نب ىلع انثدح ةيغز داح نب ىسع انثدح دواد ىأ نبزك ىأ ثيدح نم برعلا |!

 | ىص هلا لودسو لاق لاق للا دبع نب رباح نع نسما نع ديبع نب سنوي نع جاعد نب ديلخ انادح |
 || نم مهضغبو ناعالا نم برعلا بحو رفكلا نم اههضغبو ناعالا نم رمعو ر ؟ ىلأ بح سو هيلع هللا ||

 || قافن مهضغيو ناعا برعلا بح هظفا اوركذو ثيدحلا اذهب هريغو ىنامركلا برح جيتحا دقؤو رفكلا ||

 ثيدح ىنعمهتةفاول هتبتك اعاو رخا هج و نم ىور هلعل نكل رظن هيف هدحو دانسالا اذهو 0 ّ

 || اذه ناكف ناعا عون ميبح نا كلذ ىضتقمو رفك عون مهضغب, ناب ناماس ثيدحىف حرص دق هناف ناماسأ

 رم نإ نصح كيت ند يتحدلا ءاورام لدم الع ةرهلس ةركشلا تداحأ تاور دق كلذلو 1 هتان ||
 ند هاو نلت ها م ل ل ل ل ل

 || هفرعلال بررغ ثيدح اذه ىذمرتلا لاق ىتدومهلدت مو ىعافشىفلخدي مل برعلا شغنم مسو هيلع هللا ١|

 (تاقإلم ىوقلا كاذب ثيدحلا لهأدنع نيصح سيلو قراخ نع ىسمح الا رم نب نيصح ثيدح نم الا ||

 ا عم الا نوكدا ل م ع و كيال عونلل شغلا ناف ناماس ثيدح ىنعم نم بيرق هانعم ثي دا اذه ١

 | لاق ثيداحأ ظافلعا زبك أ رككا دقءاور ىذلا اذهنيصح نكل اديعب هانعم سدلف ضغب عم وا فافتسا ||

 ألو 1 ترسل فرط نع فراج نع يوت يرق سا ا ساس حا
 |١ ىلا فضلا هب زوا نم مهنمو ادج فيعض ةبيش نب بوقعي لاقو ثردحلا كتم ةعرز واو ىراخلا ||

 دجاث دل كلذاو :6تاق اغهنعىور ند نك رود دررل كام كا ةماعىدع نبا لاقو تدكلا

 ا دودالا نب هللا دبع نا هللا دنعزد مكان دق نع هتك ناك دق هناف ددملا ثيدحلا ىف ثردحلا اذهب هنبا

 نادك تدج و لاق د دسملايىف ةنع هللا ديعداور اعناو هب هيدحم يفىدمزتلا هاور 5 نيصح نع

 ثيدحلا نارا هتّقرط هيلع لديام ىلع هللا همحز دا نا هر دور ا ا

 || نال دنملا ىف اهب ثدحنإف لاحر ثيداحا ىلع برض كلذلو هب ثدحب مل عوضوملا نم سيرق وا عوضوم |

 كلذكو نييذاكلا دحأ وهف بذك هلا ىري وهو ثيدحت ىع ثدح نم لاذ رسو هيلع للا لص ينل ||
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 |١ نب ديز نعرشايع نب ليعاوسا ١ دح رمعم وا ليعاسا انسدسح هسا تتسم ىف دمحا نب هللا دنغ ىور

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع للا ىضر ىلع نع عفان ىنأ نب هللا ديبع نع نيصللا نب دواد نع ةريبج

 نيليعاسا ةءاورو يندم ودو كة مهدنع ةريمج نب ديزو قفانم الا برعلا ضغببال سو هيلع

 3 فورءملاىفوكلا طظفاطا هللا دبع نب دمت رفعج وا ىور كلذكو # ةب رطضم نييماشلا ريغ نع شايع

 ا نبا 5 ءاطغ نع جحيرجنا ا ئرءشالا ديزل نب ىحب 0 ىننخلا 0 نب ءالعلا 0 نيطع

 | لداناسلو ىفرع نآرقلاو ىفرع ىنال ثالثل برعلا بحأ سوهيلع هللا ىلص للا لوسر لاق لاق سابع
 وا نيثدحلا ةقبرط ىلع هدانسا ندح دارأ ىردأ اف نح ثيدحا ذه ىناسلا ظفاحلا لاق ىبرع ةنلا

 يباعتلا لاق لاقو تاعوضواىف ثيدحلا !ذهركذ ىزولانبجرفلا وبأو ماعلا حالطصالا ىلع هنتمنسح

 ا ا « رعا داود جاجتحالا لطبف تارئالا نع تابولقملا ىوري ديزي نبىحي نابح نبالاقو هللصأال
 راج كب ع انثدح دحأ ونا اسدتحا ىره وأ يعش نإ مه ابا اندح 0 اركب دبأ عورام ةلكدملا ف

 1 رعأ هللاو ادهو 4هيقتسم ثيدحلا حي وهو ةعبشن لالا ل ادع ةفوكلا له نه الجر ناكو سايعلا نب 5

 1 0 قيضفتل برد لا رشاعماب مكلضفت 0 لاق لاق جيعمض نب سو نع 0 يأ نع رازبلا مالك

 ا معأ لاو رع دحا وارد 1 اذهو ةالصلاف مكمؤن الو ؟ءاسن 3 ال كك سو هيلعللا ىلح هلل

 11 تم

1 

 أ دحاول اقح تسيل ةءافكلا ناىلغ نيتياورلا ىدحا ىف دمحأ هب جتحاو ىمجعلا ىلا ةيسنلاب ةءافكلا نم

 ىفاشلا بامصأ جتحاو اهمدع دنع اههني, قرف هنا تح حاكنلا ىف ةقلطملا قوقملا رم ىه لب نيعم
 قىدعلا رمع ىلا نن دمم هاورام كلذ لدمو ةالصلاف ميدقتلا هب قحتس ام فرشلا نأىع ادهم دمحاو

 بح نق مهلك 8 رع يأ جرخ هنأ ةلضن نب عيبد نع ةعيبر نب ىعان انا ديبع نيديعس ايد

 ىلي مهباموقلا عفادتف ةالصلا ترضخ رفس ىف مهو ىسرافلا ناعاس مهيفو هريغ مسو هيلع هللا ىلد ادمح

 | ناورم لاق ةغوبرملا فصت ارارص اذهام اذهام ناماس لاق فرعنا اماف اعبرأ مهنم لجر مهب ىلصف 0

 لاقف كدي احا تنأ هلا ديع اأن ان لص موقلا هل لاتف رققأ تندحتلا ىلا نح 2 ميرالا فصت ىنعي

 عوضوم ادور (2 02 ا ةلكسملا ىفو ءارزولا ع نك ةكالا ليعامسا ونب متأال
5 
 ديف كا ردق ىلع سائلا بتك ءاطعلا ناويد عضو امل هنع هللا ىضر باطخلا نب رم ناف ا ا

 || ق>سا وباو ىرهولاو هخيش ىلع ل دقو تاقثلا ءاماعلا نايعأ نم 0 هللا دبع نب دمحخ

 ١ ىلد هللا لوسرنا ناماس ريخا دقو لسا هلئور ة ف جعمض نب سواو امهماع 0 نا نم 0 1

 ا ثيدح هريخو مزال مك 5 ملسو هب داع هللا ىلص هؤاشناف رابخا اماو ءاشنا اما ثترعلا لضف مسا هيلع هلل

 ا نال ا ل ور هجولا اذه ريغ نم ناماس نعىور دق ثيدحلا مامتو قداد

 أ ءاور كءانن حكت الو مكمؤنال نيشلاب برعلا رشاعماب انومتلضف لاق هنا ىمرافلا ناماس نع ىدنكل

 لأ ب رذلا اوله نيذلا ءارذعلا يك 14 تح ام اذهو امج ريعو هان ىف ديعسو قداعلا رم ىلإ نب دش



4 

222522 22222225 ٍ 

 * 0ع

 ناويدلاناك اذكه مجعلا ركذ برعلاتضقنا اماف لَسو هيلع هللا لصّللا لوسر ىلا ايس 00 ير 1 ١

 برسول كلذدعب صال ريغل نأ ىلا سانعلادل وو ل ىنب نم ءافلخلا نياسوندشار رلأ اناا ادوع ىلع ا

 عفانلا مملإاما لضفلا نا كلذو مهامعأو يقالخأو ,تنسلاو مطوقع ىف هباوصتخا ام ب اا ساد ا

 ىذلا قطنملا ةوق وهو مامتو مهنلاو فما وه ئذلا لقعلا ةوق وهو ًأدبم هل رملاو حاملا لمسلإب اماوأ

 ةنلالا مث 00 ةرابعلاو نايبلا ىلع ردقاو لغفحاو مهرب ع نم مهفا مه ن ردلاو رام ا

 لك نيب زيعب مث عمجا ملكتما ءاش اذا ليلقلا طفلا ىف ةريثكلا ىاعملا عمج اقرفو اع يفاعملل ازييمتو انايب |[

 كرتشملا ردقلا ن عزوربعي الم 00 1| سنج نم مهتغلف ٍةهدحت 0 رصتخم زيغ را نيش ندا

 ةدلوالاو تارسالا نو روما م عا لك سا ف ارا نيب نوزع مث ةعماج تارابعب ناويملا نيب ||

 هانم ناف لمعلا امأو ايف تار ال ىلا ىبرعلا ناسالا صئاصخ نم كلذ ريغ ىلا راقظالاو نكانملاو||

 ءاخسال برق مهف مهريغ نم ريسخال را مهرئارغو سفنلا ىف ةقواحلا زئارغلا ىهو قالخالا ىلع ا

 ريخلل ةلباق ةعيبط مالسالا ل ابق اوناك نكل ةدومللا قالخالا نم كلذ ريغو ءافولاو ةعاجشلا 0 كلاوأا

 ضع نولفت ةماسيأ مح الو يب نع ةئوروم ةعزرش الو ءاسلا ند لزم لع مهدنع سبل هلءف نع طعم

 امو بطخملاو رعشلا نم محتارق هب تحمسام مهملع امن امخوحتو 0 بطلاك ةضحلا ةيلقحلا مولعلا |

 ثعب اماف بوركلا نم وا موجنلاو ءاونالا نم مهايند ىف هيلا اوجاتحا امو مانو احنا وا

 دعب هنع هوقلتو اردق مظعا هنم لع الو ضرالا ىف هللا لعج ام ىذلا ىدطاب ل هيلع هللا لص المح

 دق تناكىتلا ةيرفكلا تاماظلاو ةيلهاهلا تاداعلا كلت نع ملت ىلع مهلاعمو مط ةديدشلا هتدها

 تراتتساو مهبولق نع نويرلا كلت تلاز ميظعلا ىدطلا كلذ هنع اوقلت الف امترطف نع مهولق تلاح

 ةوقلاب لاكلا مط عمتجاف ةديحلا ةرطفلا كلتب مظعلا ىدطلا اذه اوذخاف لزنا ىذلا هللا ىدو

 ثرحا_:ر ء ةلطعم ىه نكل اهعش 0 ا ا لاكلاو عببف ة 0

 ع

 نم ىذؤملان 2ع تروطاذاف عايسلاو را ىوام تراصو 00 هاضعلا رحش ابق ف تدن كف واأ]

 نركب اصف هلثم فصوب الامثركلا نم اهيق ءاحراغلاو تويكعا لص اهيفعردزاو باودلاو رجشل ا

 بلعم نم مدع مانا لضف ا راص ءايسالا كل هللا : قلخ لضفا راصنالاو رح 0 3 وال ا

 0 3 ن 0 و هل

 امأ نيمسق لاككلا اذه 0 نوجرراخلا كاذ ذا سانلا ناكو مجعلاو برعلا نم ةمايقلا موب ىلإ ناس>إب

 ناكو هيلع اورطفامف 'مهوكر ريشي+ل نبذلا مجعلا نم مهريغاماو هللا ىده ليه ىراصنلاو 0 نمرفاك |!

 ةهباشم نعةعي ريشلات همن اذاق ة ةصيقنلاةةظمهتالاماو ةتصيقنل اماو هترصعمل امامها وس نم ةفلاخعو مههيضر

 امت نوماسملا مجاعالا هيلعام كلذ ىف لخدو اثيدحو ادق رافكلا محاعالا هيلءام كلذ ىف لخد محاعالا

 مالسالال بق ةيلهاجلا ل هيلع ناكام ةبرعلاةيلغاحلا

 ىذلا ىدهلا ىلع نيقباسسلا كعاوأ عابن 0 لا تءاغ مورلاو سرفلا نم ارافك ذئني> مجعلا ةماعألا

 وعد ف لخدب متنولوالان وشاَللا هيلع 0
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 هبشت نمو مهب قح مجعلاب برعلا نم هبشت نمو هيلع اوناك ىلا ةيلهاجلا نمبرعلا نم ريثك هيلا داعامو

 || ىتدباتع كلذ لصحامنا سراف ءانبأ نم ناميالاو معلا اولواتن نيذلا ناك اذهل مهب قل برعلاب مجعلا نم
 مهن ةةاوع اماو اذه نع مناع وه اعنا برعلا نم ص نمو اهريغو ةيبرعلا نم همزاولب فينا نبلل

 || هلوسر لعجو ىرعلا نا.الايدباتك لزنا امل هللا ناف اضيأو * *:هجوأ نبق هيف اوُقلاَخ نأ ةنسلا ايف مجعلل
 | ىلا ليبس 0 نيماكتم نيدلا اذهىلا نيقباسلا لعجو ىبرعلا هناساب ةمكسملاو باتكلا هنع اغلبم ا

 |١ لهسا هب ملكتنلا دايتعا راصو نيدلا نم هتف رعم تراصو ناسالا اذبه طيضب الا هتف رعمو نيدلا طيض
 || نيلوالا 1 مهتيباشم ىلا برقاو بدلا رئاعش ةماقا ىلا برقاوّهلا نبد ةفرعم ىف نيدلا لهأ لع
 || باطخلاب مالا نم ءاماعلا هلاقام ٍضعِب هللاءاش ترا رك ذنسو مهرؤما عيمحىف راصنالاو نيرجاهملا نم
 | تاداعلا ناف قالخالاو مولعلا نم ىرخأ رومأ هنراقت ناسالاو ةجاح ريغل هريغ ةموادم ةهاركو ىفرعلا
 || ىللاوقأ ىف نيقباسلا تاداع موزلب ةعيرشلا تءاج اضيا اًذهلف ههركب ايفو هللا هبح ايف مظع ريثأت اه

 هيلا ىذشي الل مهب ةبشتلا ن ء ىهنلا نأ هلضاخل ةجاح ريغ نم اهريغ ىلا اهنع جورالا ها 1 ,طامعاو |
 ١ ع ام اذطو مهربغ ىف تناك ىلا صئاقنلا لوصح وأ نبل دا نيقباسال هللا اباعج ىلا نحل ثوف نم ا

 |١ ةهباشملا قيقحم ىف داهتجالاب هسفن مهنم هللا هقفو نم دخا مالا اذه مهريغو سراف ءانبا نمزونمؤملا ||

 || ريغ نم ريثكل ةمئأمهنم ريثك راصو ةمايقلا موب ىلا ناسحإب نيمباتلا لطف نم كتلوأ راصف نعاس |
 || هنع هاور ايف ىبمصالا لاق تح نيقباسلا ةعباتم ىلا برقا هوار نم سرثلا نو توضع از

 فور فداتسإ ينال اهيا يورو مجعلا شيرق ناهصا مت ىلع سرفلا لضف بات ىف ىنانسلا ىهاط 2 ا
 0 ىناوللاق ببسملا نب ديعس نع ديز نب ةماسا نع ن وشجاملا ةماس نأ نب هللا دبع نب زيزعلا دنع نع

 || نعرجا دانسانىورو ناهمدا نم نو نأ تيبحا مث سراف نم ا نأتيدحال لكرف 0 ا

 || لا ىلع ينلا لوقل ناهي لهأ نم نوك | نأ تينقل شيرق نم لجرىنأ الوالاق بيسمملا نب ديعسأأ]
 ناهمدأو سراف اهبسانلا دعسا مجعلا ءانبأ نم سراف نم سان هلوانتل ايزلاب العم نبدلا ناكوأ سو هيلع
 أ| ناك مالسالا راثآ ناف اهريغو سابع نبا ىلومةمركع كاذكو ناهمسأ لهأ نمىمرافلا ناماسزاكو اولاق 1

 || نك دادغب دعب ادإب تيأرام هللا همحر ئواهرلا رداقلا دبع لفاطلا لاق تح اهريغب اهنم رهظا ناهبصإب ||
 راك مهيف ضحلا مالسالا رئاسو ثيددحلاب نوف راعلا او ًاهقفو الع ةنسلا ةمئأ ناكو ناويصا نم اثيدح ||
 ىنأ نس رك لثمو لبن> نب دمحا نب اص لثمثيدحلا ءاهقف نع اوناك مهناضق ناليق هنأ يتح مهريغ ||
 قيفحلا 2 حدعي سراف لحأ نم صخشوا ناكم لك كيذكو را مطاح رعأل اناو مهدعل نمو مداع ا

 ىلع لمف وأ لوق ىلع لوق وأ ضخش ىلع صخش لضف ىف فلت# دق تح نيفاسلا ةهباشمل حدج اناا
 أ| .ذه لع ةعمش ةمآألا ناذ نيلوالا نيقباسلا قرط ىلا برقأ اذه نا نينلتخلا نم لك داقتعا لجاللعف ||
 | نيرصإب مالكلا مت اناوانه بولطملا وهو مهعبت نمل ضافلا ناو نيقباسلا برعلا ةقيرط لضف ىعو ةدعاقلا ا



 || هخرغ ىذلا لقاعلا ليبس كلسي نأ اهيف ملكت وأ لئاضفلا ىف رظن اذا لسملا ىلع بجي ىذلا نأ اهدحأ ||
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 هحي# ىف!سمىور دقف دحأن م طمفلا الو دحأ ىلع رخفلاهضرغ سبلو هدهج هارحو ريما فرعي نأ
 رخفال يتحاوعضاو نال وانا لو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق 0 دامح نب ضايع نعال

 قلحلا ىلع ةلاطتسالا ئعون نع هلوسر نامل ىلع هناحبس ىهنف د 0 الر ىلع دحأ |!

 لحب الف ل دقف قد ناو رخنفادقف قحب لاطتسا نا ليطتسملا نال ىنبلاو رخفلا ىهو

 ا وأب رعلاوأ شيرق وأ أ مئاه ىنب لضف ركّذي نا لثه ةلضافل» ةفئاطلا نم لجرلا ناكناف اذه الو اذهال ||
 سنا لضفنال اذهىف *طخمهناف كلذ ىلا رظنلاوهسفن لضف راعشتساهظحنوكي الف مهضعب وأ سرفلا ||

 || بجوي رظنلا اذه مْ شيرق روهمح نم هللا دنع لضفأ ىشح بر هانمدق مصخشلا لضف مزاتسإال

 لثم ىرخالا ةقاطلا نم ناك ناو يفر دبع ىعتس نا نع الضف لضفلا نع هجورخو .هصقت 1

 || هتعاطو ربخأ امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هقيدصت نا ٍعيلف مشاهيب ريغ وا شيرق يغ وا مجعلا ||
 م”. هسا يذلا قلإ نيللي ماقلاو لا نسف نع ةدنلاو هبسأ ١ دعو سا اف

 || ىذر باطلا ن رم ىلا رظناو قيقملا لضفلا وه اذهو ةلضأملا ةفئاطلا روهح نم لضفأ 0 نأ

 || هلا هعضو ثيح رمع اوعش نكلو ال لاقق.-هسفنب نينمؤلا ريمأ أدبي هلاوئاقو ناويدلا عضو نيح هنع للا ||
 1 مهو ىدع يب ىف هتبون تءاح تح مهاب نم مث ٍلسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر تيب لع انف كات ا

 ا نرع الضف مشاه يب ةماع ىلع همدق ا قحلل عابتالا اذه مث شيرق نوطب ا ا

 1 َّظ معلإ مجعلا مسا نا | نمدق دق اناف هايتشا هيف راص دق مجع ككاو ,ملا مدا نا ىاثلا شي رق نم مهريغ |||

 || جملا نم مهريسغ ىف هنم رثك" | سراف ءانبا ىف ناجالاو علا ناكام مث برعلا نم سيل نم لك ةغلا |
 ةيماع ةيفرع ةقيقح تراصق مهلع نيرخاتملا ةماعلا ف رع ىف مجعلا ظفل باغق مجاعالا لضفا اوناك |
 مهتاىناثلا ةيبرعلا ةغللاناك م هئاسل نااهدحا فاصواةثالث | وعمج موقل امما ناك لصالا فبرعلا ماو مهف |

 || رحب نه ىهىلا برعلا ةريزج ىهو برعلا ضرا تناك مهنكاسم نا ثلاثلا برعلا دالوا نم اوناك

 مراد ىف نعلا لخدت تناك ثيم ماشلا لاو: ىلا نعلا رجح ىصقا نمو ةرصبلا رحي ىلا مزلسقلا ||

 || تحتفو مالسالا ءاح الف هلبقو ثعبلل ًائيح برعلا تناك ضرالاهةهيىفو ماشلا اهبف لخدنالو ||
 || تناك هذهو ةينيمراو مالا لحاوسملاو برغملا ىصقا ىلا قرشملاىصقأ نم دالبلا رئاس اوتكس راصمالا ْ

 || ناسل هلها ىلع بلغ ام اهنم نيمسق دالبلا هذه تمسقنا مث مهريغو ربربلاو مورلاو سراف نكاسم ||

 || هذهو  نحللا نم برعلا ناسل ىف لخد ام عم هريغو هنوقرعي وأ هريغ مهتماع فرعتال تح ب علا

 | اذكع تناكزاسا رخو سراف ضرأ نظاو كلذ وحتو ىلدنالاو رصمو قارعلاو ماثلا نكاسم بلاغأإ
 وتو ناجيرذأو ةيئيمراو ناسارخو كرتلا دالك مهيلع ةبلاخ وأ مهيف ةريثكة يمجعللام اهنمو ادق ||
 | كاذكو ى # وهام ىلاو الاقتنا يبرع وهام ىلاو ءادتبا ىبرع وهام ىلا تمسقنا عاقبلا هذهف كلذ |!

 د00 بي زج



 |, ارادوا ًارادال اناسلوأ ًارادو اناسل ةيبرعلا ىلع نوقاب مهو برعلا لسن نم موق ماسقأ ةثالث باسنالا

 || موذو اهدحأ وأ مهرادو مهناسل ةيبرعلا تراص مث مشاه ىنب لسن نم لب برعلا لسن نم موقو اناسلال

 ١ اوناك ءاوسمويلا سانلا رثك | مهو مجعلا لست ٠م مأ مه برعلا لست نمأن وردباللدالا نولوبحم

 ًاظفاةرب رعلا, نو لكتب موق ماسقأ ةثالثناسللا ف اومسقنا كاذكو اهدحأف ًامحن وأن اسالاو رادلا برع

 || اوداتعااهاو برعلا نم ءادتبا ةغللا اوماعتام نيذلان وبر تملا مهو ةمغنال ًاظفل اهب نوملكتي موقو ةحغلو

 || نامسقلا تااذهو الباق الا اهب نوملكتبال موقو ةيبرعلا لعت نمم معلا لهأ بلاغك اهوماعت مث اهريغ

 | امأ نارمالا هقح ىف ًافاكتي دق نم مهنمو ةيمجعلا هياع بلغت نم مهنمو ةيبرعلا هيلع بلغت نم مهنم

 || !اذهفالتخاب فات ماكحالا ناف (يادو اناسلو ايدل تءسقنا دق ةيبرعلا تناك اذاف ةداعامأو ةردق

 |١ نمبيصن قاقحتساو مشاه ىنب ىلع ةقدصلا رحل نم هانركذام ناف ناسبلاو بسنلا انصوصخ ماسقنالا

 || برعلا قالخاو ىلرعلا ناسالا مكح نم انركذ امو ةيمجم مهتتسلأ تراصناو بسنلا رابتعاب مه تبث ||

 || دوصقااوًابمشاه هلصأ ناك ناو كاذك نكحي مل نم ىنتنيو ايسرافهاصأ ناك ناو كلذك ناك نا تبث
 نيلوالا نيقباسلا نم مالسالا ردد هيلع ناكامب ةربعلا امنا محاعالاب هيشتلا نع ىهنلا نم هنرك ذام نأ انه
 أ را كانتا ني ماو للا ريف كلذ تس اي كو لت ا ريق ذا خام ىلا نك نش
 || برعلا لضفوف يتلسلا ىهاط ونأ ظفاحلا ىورف فلاسلا نع ءاح اذكهو ناسالا ىلع وأ بسلا يلع

 || نم لاق ىلعن,نيسملا نيىلعن بدم رفعج ىلأ نع ىسو» نب رابج انثدح طانلا باهش نبا نع هدانسإب
 ا برعلا راد ىفدلودقف مالسالاىف داو نمنال رفعج يأن ع ىوريىذلا اذهو ىرع وهف مالسالا ىف دلو

 دمع وبأ انانا لالا مساقلا ىنأ نعىجاسلا رمتؤملا نع ىناسلا ىورو مالا ناك اذكع اهباطخ داتعاو

 قاحسا اك قاثنلا برح نب دمع ان رمل 0س ةللادنع 6 ىلع اندَح ىتلوتلا نيسحلا 0 نسحلا

 نمو. .ىفسع وهف ةيبرعلاب ملكت نم لاق هعفري ةربره ىفأ نع نسحلا نع ناسح نب ماشه نع قرزالا

 دقف ثيدحلا اذهحص نا انبف ناوبأهل كرذا نمو هنظاوديف اذكع ىلع وبف مالسالا ىف نانثا هلك ردا ||
 جتحم دقو ة ير علا ةيمالسالا ةلودلاىف ناوبا هل كردي نآب بسنلا ىف تقلعو ناسالادرجمب هيف ةيبرعلا تقاع || ٠

 ناو كاذ ىف ناوبأ هل نمل اؤفكس يل ةيرخلاىف وا مالسالا ىف ناوبأ هل سبل نم نا ةفينح وبأ لوقلا اذهب ||
 ةريعال دحأو ىفاعلا هدمو نويالاى ذك بالاود تنسو يأ به دموعو ةقاتعلاو ةيصتعلا ف كراش |[

 نوراهن نيا نب دعا قشر نب نسحلا ثيدح نع ندور دقو 0 هيلع صنو كلذ ا

 ىرهزلا نع سنانب كلام نع ىلذلا ركب وبأ انثدح ئطساولا ىسعنب ةرق انثدح ملاسب ءالعلا انثدح || ٠

 ىلا رو سرا ل ال لإ طم نإ ل لق رد نال

 لاح نإ داعم ماقف ءالؤع لا اق لجرلا اذه ةرشنب اوماقدق حررشاو نوآلا اةعاوإق ىنبشا كالو

 اا ا 12 ثسز22 ل

 ايضغم مو هيلع هللا ىلص ينلا ماقف هتلاقع ا سو ةيلع هللا ىلد ينلا ىلا هب ىلا هيسيبالتب دخأف ١
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011 ٠ 
  0م امألاق 6 هياعىنثاو هللا دمك رينا دعصف ةعماج ةالصلانأ ىدوت مث دجسملا لخد قحهءادر

 مأ الو باب كدحأل تسب ةيرعلا ناو دحاو نيد نيدلاو دحاو با بالاو دحاو بر برلا نا سانلا

 || هعد لاقق قفانملا اذه ىف انرمأت مب لاقف لبج نب ذاعم ماقف ىفرع وبف ةيبرعلاب ملكت نف ناسل نه امنا
 انعم نكل كلام ىلع بكس هناكو فيعذ ثيدحلا اذه ةدرلا ىف لتقف درا نمم سبق ناكق رانلا ىلا

 : 00 ودقم قسعبابلا اذهف هانرك ذام لمأت نمو هانمدق م هوجولا ضعب نم حي وه لب ديعبب

 || كلذدوجو ضءعب فرعو هيلع تالالدلاتمدقت اك اهنع ىهنملا ةفلاخلاو اهب روماملا ةقفاوملا نم انرك ذ امف

 : ةمكللا نم هيفامضعبو 0

 ٠ انل عرش انلبق نم عرش نأ كلذو هفالخ ىلع لدب امب ضراعم ةلدالا نم 0 ذام لبق ناف ||

 || نيذلا نويينلا اب مكحي هلوقو مهاربا ةلم عبتا هلوقو هدنقا مهادهيف هلوقلو هفالخم انعرش درب ملم ||
 | ىحو ةدعاقلا هذط نوماسم مكتا عم عشوملا اذه ريغ ى ةروك ذملا لئالدلا نم كلذ ريغو :اوماسأ ||

 || للا لودر نأ سابع نبا نع ريبج نيدس هاور اه ضراعمو ءاهقفلا روهمحو فلسلا ةماغ لوف ||

 هللا ىلصتللا كوسر مط لاف ءا رخال ب امايص دوهلا دجوف ةنيدملا مدق ملسو هلآو هيلع هللا ىضصأأ

 (| قرعأو هموقو سرت دق هللا ىينأ مظع موي 1 ا ىذلا مويلا اذ ه ام م لع

 | هللا ىل هللا لوسر لاقف هل امظعت هموصن نحف 3 0 ىسوم هل ءاصق هموقو نوعر فهبق ا
 نا قفتم ةمايصل أو مشو هيلعّشلا ىلص هللا لوسر ةهماصق مكنم ىسوعي م 0 هيلع 0

 أ قفنم متأ ةوموصق مسو هيلع للا ردا كو لاقف ًاديع دوهيا هدعت ءاروشاع موي ناك لاق ئموه ىنا |!

 ١ نوهوص ربيخ لغأ ناك هل ظفل ىفو اديع 0 دوهلا همظعت ىراخنلا ظفلو رق ظفل اذهو هيلع 1

 دبع نب هللا ديبع نع ىرهرلا ن نيو ممراشو ملح هذ محءاسن نوسلب و عض رتس اياب 1

 نوكرشما 0 0 نولدس تاتكدلا ل ناك لاق هّنع هللا ىضر نابع نبا َنَء ةشع نيللا 1

 || لدسو ىدبهبف عؤي مل اهيف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو مهسورنوق رغب

 | اعرشانلبق نم عرش ن رك ا لبق هيلع قفتم دعب قرف 3 هتيصان ل و هيلع هللا للص هللا لوسر

 | نا تشب نأ اهدحأ مهب همذتلا ةلكسم ىف ةيفنم اهاتلكن يتمدقم ىلع بم كاذف .هفالخم انع 0 امانا

 || كلذ وو راونلاب لقوا هلوسر ناسل لع وأ هباتك ىف هللا ارح نا لثم بقوم لقب مط عرش كلذ ا

 | دق ناك ناو سو هيلع هللا ىلص ىبنلاو قافتالاب زوج الف مهمتك ىفام ىلا وأ مطوق ىلا عوجرلا در امأف ا

 || هفرعي هناحبس هللا لب مهلطاب هيلع جوري. ال هنال كلذ اهاف ةاروتلا ىفام ىلع فقوو هوربخأف معربختتسا

 | رفاكلب قاف ن وكف بنكلإلانوثدحينانمأتالف نحت امأو ةيم ريغ مهبذكب هربخأ كنوقدصي امم نويذكيلم |!
 الف باتكلا لهأ مكتدحاذا لاق هنا رسوهيلع هللا لص ىننلا نع حيحبملا ىف تثدقو هانعيتاف ابني انءاحدق ||



 * 5ع

 | نايب هيف ناكاذا اماف كلذل ص اخ نايب انعرش ىف نوكي ال نأ ةيناثلا ةمدقملا + مجويدكت الو مهوقدس#ت

 ناو انابق ناك نا عرش هنأت بث ملو مهفاوم نم هنع ىهنايف كلذ نعوغتسا ةيلالا و أ ةقفاولاب نيا

 | ىصانيس ا : سما دقو ىدتقنو عبتتنأ نحنا : سعأ مىيودفالخ هباحأو مسو هيلع ىل دانيب ىدهناك دقف تن

 ا ةضراعلا ماكحالا ضعب يف ةقفاوملا 0 ااو ىراصنلاو دوهلا ىدط ًافلاخ انيده نوكب نأ لسوةيلع هللا

 | تين وأ هفالخ هباحتاو انين نع ءاج دق نوكي ال نأ طرسشب كلذ مث مئادلا راعشلاو بتارلا ىدملا ىفال
 ةاعل هدلو علي نأ رذن نم ءادف لم هفسو وأ هلصأ ءاببألا نم ين نع تين دقو اشرد ىف عرش لصأ
 ءاروشاع ثيدح امأو هيف مالكسلا سيلو كلذ وحنو مالسلا هيلع مهاربا ةلم و هب رومألا ناتلا لثمو

 | ىف هموصت شيرق تناكو دوهلل هرابختسا لق هموصي ناك مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تبن دقف

 ا لا *؛ رق تناك لاق امنع هللا ىضر ةثئاع نع ةورغ نع. ىرهزلا ثبدخ نم نيحيحصلا

 |١ اماف هموصب ا و هماص ةنيدملا ىلا رجاه اماف هموصل يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ةياهاجلا ىف

 ةعكلا هيف تست موب ناكو ةياور ىفو م نمو ا ءاش نم لاق ناضمر رهش موص ضرف

 || ناكوةيلهاجلا ف شي رق هموصت ءاروشاع موب ن ناك تلاق ةشئاع نع' هيبأ نع ماشه ثيدح نم هاحرخأو

 ا ضرف اماف همايصل 0 هماص ةدملا مدق اماف ةيلهاجلا ىف هموصي سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 !| رردرس اوك ةلخاطا لكأ نأ ر نب دنا دع نع يبقو هل رد ءا دو هءاص ءاش ند كات ناسمر
 ا ناضمرض رف اماف ناطمر ضرفبب نأ لبق نوماسملاو هماص مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو ءاروشاع

 || ناك اذ يا نور اع نف ف للا مايأ نم موب ءاروشاعنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ١ ةموصل 00 مكنم 0 1 نحنش و نوكف تاتكملا لدأل ًاقفاوم نكي مل هموص 1

 || باويللا مث مكدم ىسوع لانوس نهاد + ىموم ةقفاوم نم هتولعقت ىذلا نأ دوهيلل ًانايبو

 ا اذِه نا مدح هوجو نم "ىلإ هيف سماوي مل ايف كاتكللا لدا ةقفاوم بحب ناك هلوق نعو اذه نع

 || لدسعلا ثيدحلا اذهنتم ىفو كاذب هسعأو باتكلا لهأ ةفلاخم هل عرشو كلذ هللا نسن مث امدقتم ناك
 ١ لذا لع ةطورمثملا طورسشلا نم ناكو نيماسملا راعش قرفلا راص اذطو هرعش قرف 0 ةقفاوم هرعش

 لهأأل ةقفاوم سدقملا تيب لابقتسا ىمالا لوأ ىف عرش هللا نا 5 اذهو. مهروعش اوقرذبال ةمذلا
 || نولوقيس مهنا ءاهفسلانم مهريغو دوببلا نع ربخأو ةبعكلا لابقتساب هرمأو كلذ سن هنا مث باتكلا
 مهءاوها عينانا 3 هربخا و و ماب ا قحهنع نوخريال مم 31 اا | لع اوناك يتلا مم مملع اق نع. رمال وام

 || هربخكلذكو اهلوموه ةهجو لكل نأ رخأو رصن الو ىلو ند دنا ند هلام ملعلا نم هءاجام دعب نم

 0 ان كلذ حضو ىذلاو ةعرشلا ةلمح نم راعشل اف احاهنمو ةعرم 2 لعج هنأ عضوم ريغ ق

 ا هموص ىف دولا ةفلاخم هنوم ليبق عرش دقف مكنم ىسوك قحان حن لاقو ةماص ىذلا ءاروشاع

 ةقفاوم ةيحبعلا ناك كلوش ناك ىذلا وهو اههنع هللأ ىضر سابع نبا ناك اذهو كلذب سو هيلعفللا ىلد



 هلم

 أ اغيا ى قورو ل ا .ىذلا وه 0 انركذدقو ءاروشاع موي موصف و 0 0 يطا[ ١

 أ تاقف معز ىف هءادر دسوتم وهو سابع نبا ىلا تيبتنا لاق جرعالا نب كما نع هحبخت ىف ملم ١

 أ تلق اكاد مسالا موب حيصاو دع هرللا لاه تيار اذا اتق ءارو شال موي ماس نع فدا كل[

 ا مو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع 1 ىورو محل لاق دم هموصب ناكاذكم 1

 ريشاملاو ىنعي عساتلا مح سابع نبا لوق ىن_عمو ءاروشاع موب ىنعي عسانلا نءوسال لباق ىلا تيقب نا ا

 ا رانيد نب ور< نع ناينس م روصنم نب ىَحب لاق دوهلا ةفلاخمع هللعو هدع تا ذك دوهلا اوفلاخ ١

 أ ور نب دوأد هئارذ قايورو دوهبلا اوفس شاعر عساتلا اوموص لوي سابع نبا عمس ءاطع عمس

 ٠ عساتلا موي ءاروشاع موي وشب ناك ىابع نبا نا حجم ىنأ نبا دنع اوركاذ لاق ةيلع نب ليعمسا نع |

 ا ل ل ل حم نا نان ||

 ءاروشاع موي موصل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صا لاق سابع نب نع ىذمزرلا هاورام كلذ ققحبو ا

 ا كلا كن نع مشه نع ةئئس ف ديعس ىورو حيت نسح ثردح 3 ىف لا لاق مرحلا نس رشاعلا ١

 ١ مولا اوموص مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقلاق سابع نبا هدج نع هيبأ نع ىلع نب داود نع ليل ١

 || هدعبوا اموب هلبق اوموص هظفاو دمحا هاور هدعب اموي وا هلبق اموي اوموص دويبلا هيف اوفلاخو ءاروشاعأ

 ا ءاروشاعموب ىف بهذا انا مرثالا ةياورىف لاقف هب فاو سابع نبا هاورام لدم ىلع دمحا صن اذطو اموب |

 ا مونمود نع دما تلأس برخلاقو رشاعلاو ع الا | وموص سابع نباثيدح رشاعلاو عسانا مول ماصينا ا

 ماصءاروشاعموص# نا داران ثراحلا ىلأو ىوميملا ةياورىف لاقو رشاعلاو عساتلا موصن لاقف ءاروشاع ا

 || نا انياسصا ضعب لاق دقو كلذ لوقي نيريس نبا مايا ةثالث موصيف روهشلا لكشت نأ الا رشاعلاو عساتلا

 ىلع راصتفالا هركبدنا دما مالك ىضتةمو هركب م رشاعلا ىلع رصنقا ناو رشثاعلاو عسانا 000 ١

 ١ عبماو ءاروشاءموصدار 0 نا ةند كاوه ا لعجو كلذب ا نيمويلا مو دب يتفأف هدع ل هنال رم

 نا كلذ حضوإ امثو هنع روهشم وهام ىلع رشاعلا دارفا 0 ناك سابع ناو سايعنبا ثددح كلذ ف أ

 ا نيماسملا ن عنو زيكا اوناك كاذ ذا دوهلا نال كلذ عسا مث ةرجطا ردص ناك امن مب هيشنلا نم ءاحام 0

 || لك ىذلا عاج الاو ةنلاو باتكسلا ىفكلذ دعب تبث هلا مث اهزيغالو ةمالعبال سايل ىفالو روعشفال

 || راعشلا ىف مهتقرافمو نيرفاكلا ةفلاخم نم هللا هعرشام هسنع هللا ىضر باطشلا نب رمت نمز ىف هروبظ |!
 ١ راغصلاو ةيزيامهمازلاو داهجاك ءولعو نيدلا روهظ دعب: الا نوكتال مه ةقلاؤلا نا كلذ بيسو ىدهاو ||

 || كلذ عرش اللعو روظو نيدلا لك فلف مط ةفلاخلا عرشي مل ءافعش رمالا كوأ ىف نوماسملا ناك اماف ||
 || ىدطلا ىف مط ةفااخلا ارومأم نكي | مكر رت را اا سلا نأ و وللا كلذ لثمو ||

 مهده ىف انايحا ميكراشي ناد دا رال بحئتسي دق لب رريغلا نم كلذ ىف هيلع امل ىفاظلا ١
 002 تت ا سومللا



 ا *05*
 نيداسملا رابخحال مهما نطاب ىلع عالطالاو نيدلا ىلا مهتوعد نم ةينيد ةحلصم كلذ ىف ناكاذا ىهاظلا |[
 || نعأ ىتلا ةرجطاو مالسالا رادو اماف ةطلاصلا دصاقملا نم كلذ وحنو نيماملا نع مهررض عفد وأ كلذب |
 || ةفلاخلاو ةقفاؤملا تروط اذاو ةفلاخلا تعرش اهمفف ةي راو راغضلا اهب نب رفاكلا ىلع لعجو هئمد اهف هللا ا

 |١ لصيتلا سني ل كاذنا انضرف ول ( ىئاثلا هجولا ) اذهف ثيداحالا ةقيقح ترولظ نامزلا فاللتخإب ملا
 ا اماف هعش نو هايا هللا ةماعن اع مهلطاب ن * مهقح مل 0 هنال مهقفاوتإ نا هل ناك ىذلا وه ل هلع هللا

 || مواعملا نيماسملا عاجاب ملاعفأ نم الو ان مهنع نيدلا نم ائيش ذخأت نا انل زو الف نحن
 | نيدوجوملا باتكلا لها ةقفاومانل بحتسي لجر لاقولو لسو هيلع هللا ىلص كوسرلا نيد ل ْ
 ا باتكلا لها ةقفاومةيجعي ناك هبجوعلوقننا ) ثلاثلا هحولا ( ةمالانبد نع جرخدق ناكل اسامز ف ْ

 || نم نيلوالا نيقباسلا هباما ىدهو هيده عبتن نا نان عاو مهتفلاخمب سما هنأ مث ؛ىشب هيف ىعؤب ملاعفأ)
 | ناكام اماف هيلع ةمالا فلس نكمل ايف مب هيشقلا ن نع نويهنمانأ ىف و وه امنا مالكلاو راصنالاو نيرجاهملا ||
 | ناعم هلعقت رافكلا نا لجال هبل عام كرتنال اناقدوك رن وأ هولعق ءاوس هيف بر القدباع ةمالا فلس ||
 كيرا حخسادق امن محلا هللا نيد اهم ز زيدي ةرياغم عون نمدبالو الاهيلع انوقفاون ىشن ا ملل 1

 - ادد ءدوي وع ههه وس سس

 || ةلمجا ىف مهب هبشتلا نا ىلع لدام رابتعالاو راثآلاو عاجالاو ةنسسلاو باتكلا لئالد نم ان ىددقا

 أ نا نايب مدقت دقو عض اوما بسح ابابحتسا اماو اباجيا اما عورمشم مهيده ىف مهتفلاخم ناو هسنع ىهنم ٠

 (| كاذكو دصق موأ مهيهبشتلا هلعاؤنصق امن لعفلا كلذ ناك ءاوس عورششم مفلاخ نم هب 0 اما

 نوماسملا نكي 1 لامعإلا هذه ةماع ناف دصقت مل وأ ياس تدق اذا ام مع مهميباشم نم ةذع ىبمام ا

 ا معا مث مث كلذوحتو براشلا لوطورعشلا ضايكه يف ةهباشملا دصق روصتيال ام اهفو اهف ةهباشملا نودصقب ١

 ٠ 0 هط اعورمتتم ناك هنأ ملعب الوا ل اعوريشم ناك هن وك عم انتيد ىف عورشم مق ماسقا ةثالث م طامعأ نأ |

 هذهو هوتدعا مهاعاو لاح اعور شم نك + ل مسقو ن :ا رقلا عرش هخيس متاعو رشم ناك قو نآلا هناش ا

 || نا اماو باد آلا ىهو ةضحلا تاداعلا ىف نوكت نا اماو ةضحلا تادابعلا ف وكت نأ اما ةنالثلا ماسقالا ||
 | ناك اموأ نيتعيرشلاىف اعورمتمناكاام وهو كوالا مسقلااماف ماسقا ةعست هذهف تاداعلاو تادابعلا عمجت ||
 || كلذ ةنص ىف ةفلاخلا عقت انبف مايصلاو ةالصلا لصاكوأ ءاروشاع موصكاذهف هنواعفب مهو امل اعورمشم ||
 || باتبكلا لهال ةفلاخ برفملاو رطقلا ليبجعتب انا امو ءار 0 ءاعوسات موص انل نس اك لمعلا |[

 تادابعلا ىف ريثكاذهو دوبيلل ةفلاخ نيلعنلا ىف ةالصلاب انسعأ اكو باتكلا لهال ةفلاخت روحسلا ريخأتبو ||

 || ىلا نيماسملا روبق هيجوت نسو انريغل قشلاو انل دحالا سو هيلع هللا ىلص لاق تاداعلا ىف كلذكو ||

 |١ تفاتخادق مث ةيداعلا رومالا ىف ةعورسشملارومالا نم نفدلا لصان اف نيرفاكلا راقم نع اط ازيع ةسكلا ||

 1 لعنلا عزنو ةداعو تادابع هيف ةالصلا ىف لعنلا سايلو تادابع هيف اضيا وهو هتفد ىف عئارشلا 1
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 | مهانعماج يتلا عئارششلا نمكلذ وحنو ضرما لازتعا كلذكو مالسلا هيلع ىمول تناك ةعيرش ةالصلا ىف

 أ وأ ةالص ل واتيسلاك ةيلكلاب خد مث اعورشمناكام 6 قاثلا مدقلا ع اهفصوو مهانالاخو ١ ماصأ ىف

 |١ قلعتيف مهاع امر 2 ةدانع نو ف مماع ابجاو ناك ءاوس ا نع ىلا ىف الو موص|||

 || ناك ام كاذكو كلذب نيدتلا هجو ىلع رفظ ىذ لكو موحشدلا لكأ نم عنتكي نا لجرال سيلف تاداعلاب

 ١ 1 ةالص نع هيفام وهو ةدامع عمج 00 ديعلا ناف ملل ة ةعورشم تناك ىتلا دايعالا هو امهنم اكرم ا

 1 ند كلذ عملي امو م لاو اعلا ىف تول وك ا هيف لعشإام وهو ةداع عضد كك 1 ةقدص وأ 5 1

 || هللا ىف ىلا لاق اذطو كلذ وحنو بعالإب عفتني نم دايعالا ف هيف نوذأملا بعالاو ةيصاولا لامعالا كرت ا

 موق لكك ناف ر يأ انا امهعد لاق هل قاءانغلا نع نشب 0و هنع هللا كر 0 اليل بسو هيل اع ١

 مهي هلا رظفب 0 هيلع هللا ىلص ىنلاو ديعلا مول تا ا نويعلبب 7 ا ةشرحلا ناكو 0 ع اذه ناو اديع ا

 1 امك در اهيف حابيو اهريغ 1 عرمشلا الام تادايعلا نم انا انامحتساو ابوجو اهب ف عرش ةعورملا 5 ايعالاف 1

 | نرق و نيديعلا مون رطف بجو اذطو كاذكاه رع ف نورك اه لح | مف سوفنلل ىلا تاداعلا نم بحي ا

حيذلا ٌَح آلا 5 اهم نرقو ةقدصلا امهدحأىف ةاللصلاب ١
 1 مسقلا اذه ف مهتقفاوف ما اعطلا كا نم امهدلكو 

ا ثاداع /| وأ تادا علا نم خوسأما ا
وه اف مهقفاوم نم حبقأ امهالك و

 ! ةقفاوملا تناكاذمو لص لا عورسشم 

 هوثدحأ ام وهو 6 ثلاث انلا مسقلا امأو ١» ةهوركمالا نوكتال دق لوالا ىفو ه 1 اذه ىف

 || اذا فيكف احيبق نوكي ناك دقتل نوماسملا هثدحأ وادناف حبقأو حبق أوف امهيلك وأ تاداعلاوأ تاد ا

3 لاا اذهفحسقلا ةرهاظ هيف ةقفا وما نورفاكلا ا دق ل طق يدع ب عرس ١ 9 ناك
 ْ 0 لصاو 

 ااذا عدبلا نمو ةمالا هذه ىف تاثدحم ا نم وبف امهدل الك وأ ةداع 1 ةدابع نمهيف نوماشتب ام لك وهو

 أ هيف مالك الاف. ن نوشاسلا انةاس 0 دقو انل اعورتم ناك اماامأو مهصئاصخ هرم ناكايف مالكلا

 اهباشما هذهجردنت اهمزنت وأ ار اهنا ركو عدبلا حبق ىلع عاجالاو ةنسلاو باتكلا نم ةلادلا ةلدالا ا

 | ةماشاا ذأ ىهنلا بجوي نيفدولا نم دحاو لكو نيرفاكلا ةهباشم ةدح ةعدب اهنا اهيف عمتجيف اهيف

 ١ عمتجا اذاف رانكلا اهلعفي ملولو ةلمغا ىف اهنعىهماا ةعدبلاو فئسلا ىف تناكولو ةلجلا ىف اهنع 00

 ىبنلاو حبقلاىف نيتلقتس هنيتاع اراص نافصولا ْ

 5 لصف
 ماعلا لوالا قير طلا نيقيرطلا نم زوال مهدايعاف مهمقفاوملوقنف رافكلاةهباشمىفلصالا اذهررقت اذا

 مهقفاوم ةدسفم هيف .نوكيف انفاسةداعالوادنيد نم ني تاكل |لهالةقفاو. اذه نا نممدقت ام وه[|

ورمتملا ناكل مهنعاذوخأم سبل اق افا اسما كلذ ىفممتقفاومناكو ل يتح مهنفلاخةحلصم هكر ىفو ||
 مهةلاخعانل ع

 دق نكي مل ناو ةحلصملا هذه هسفن ىلعت وف مهقفاو نق هيلا ةراشالا تمدقت اك ةحاصملا نم م مهتفلاخم ىف امل

 || ةهارك ىلع لدتاهنا بيرال قب رطلا ءذهو ةندحلا عدبلا نمهنا ةبج نمو امهعجح اذا فيكف ةدسنم أ |!



 ظ ه1
 0 نا عدبلا لاوحا | لقاكلذكو اهوركم نوكي نا مهب هبشتلا لاؤحا لقا ناف كلذ ىف مهب هبشنلا |

 ا

 مهم وهف موه هبشل نم مولا هللا يبصدلوق لثم ديعلا ف 0 هشتلا مر _ ىلع اهتم 0 وةهوركم ||

 0 ام لثم كالذ وحنو نيكو ملا اوفلاخ هلوق كرذكو اقلطم محب هشنلا مر اذه بجوم نا

1 

 ا
 ا
 ا
 ا
 ا
 ا

 ا
 أ

 2 00 1 م 2 0 َن ريغ ىلا ميليبس نم مهدايعاو نيلاضلاو مهيلع بوضغملا ليبس 2 هاا ةلالد نم
 هده لوخد هل نيم ًاداقو اعاجاو من ةماعلا لئالدلا نم مدام 1 لع فطعنا ن 9 5 لئالدلا نم كلذ

 موميد راعش وأ مهتيد ى وأ مهنيد ىه ىنلا مطامعأ سنج نم اذه نا هل نيبتو لئالدلا نم مدقت امب ام رثكف ىف ةلئسملا

 ةالمعلا ىف نياعنلا عزن لثم هلا راعش الو مهيد صئاصخ نم نأ ب 0 .فالخ هلك مرحم اذهناو لطابلا
 ١١ مهنيقفاوم نر ايش ثدحن ١ ايداع ىلع هيف انيشإ اًبقرغ هلا |١ اضيأ هل نشف ز رباح امهسل نا مر زكاح هناف

 ىصاخا ىلاثلا قبر طلا طلا اماو ع و وامهقفاوم اندصقو مهنع ذوخام اها اهاصا الامعا ثدح نا نيدو هبل ف

 مهريغو نيعباتلا نم دحاو ريغدلو ًانايف باتكلااما رابتعالاو عجالاوةنسلاو باتكلاف رافكلادايعا سفن ا ا ا ا تا حا طال م
 |فدلش ظ ا < ىورف ( اما ا وخللاب اور اذاو روزلا نودهشي ال نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىف
 | كلذكو نيناعثلا وه لاق( روزلا نودهشيال نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىف نيريس نب دمم نعهدانساب عم ماا
 أىفو : 0 كلا دايعا وه لاق نا نب عيبرلا نع كلذكو نيكر هلا دايغا وه لاق دهاجم نع 07

 | ىهنلا ىف ةلئسم ىلعل 1 ىضاقلا لاقو ةيلهاطلا اىف مط ناك يعل لاق هم ركع ن نع ىورام اذه ىنعم

 |قدص ذأا نع ةمذلا لها طورش ىف هدانساب ىناهبدالا خيشلا رار تكلا دايعأ اروضخ ا نع
 نع لا ىنأ نع هداتسابو نيكرشملا ا دايعأ لاق روزلا نودهشلا ال نيذلاو ىللاعت هل و3

 0 0 ناقرو 0 نر و سلا رن ا
 ْ الو 2 * ىلع كرمثلا لها نوثلاعال روزلا نودهشب ال ةرم نب ورمت نع هدانساب ىورو نك
 أ «ككربشملا ىلع اواخدت ناو مجاعالا ةناطرو كايا رمع لاق لاق راسب نب ءاطع نع هدانسابو مهنوطلاخي
 مدر كرمثلا هنا مهضعب لوقل افلاخ سيل رافكلا دابعا هنا نيعباتلا ءالؤه لوقو مهسئان رك ىف مهديع موب
 | اذكه مهريسفتىف فارسلا ةداع نال ءانغلا هنأ مهضعب لوقو انا سلاحي هنا مهضعب ل وقلو ةيلهاا ىف ناك

 زيا ءىمجعلا لاق ول 6 سنجل ىلع هب هبنيل وا هيلا 0 00 سا ا ليلا
 أ ةداهش دارملا نا موق لاق دق نكل فيغرلا نيع ىلا ال سنجلا ىلا ةراشالاب اذه هل لاغو ير

 برعااو روزلاب نودهشيال لقي ملو روزلا نودهشي ال 0 هناف رظن هيفانهو بذكلا ىه ىتلا روزلا
 ظ لوقو لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عم ديعلا تدهش سايع نبا لوقك دهن ريضح اذ 1 كم

 ريسفت ههجوو هب تريخأ دا اذكب تدهش امآو مهم ءالك قريثكا اذ ذدهو ةعقولا هل ةميدغلا رسم

 رمح رس 000273107785 3000323 70 ةا ةااق35 119001270320952-

 130707500001077 02150 715017070553 م1277”

 ىلص هلوق هنمو ةققطلا ىف هيلع وهام فالح رهظي قح ه ودا نا وه رولا نأ نيرو لا نيعباتلا

 0 00 روزلا, دهاشلاو هدنع سلام هن مظعل ات رهظي نا ال ور ىو سب الك طعل ماع عيشتملا م سو هيلع هللا
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 أ
 ا

| 
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 ظ 0 ْ *ٍ
 نطابلاف حبق وهو ةوهشلواةهبشل هتسح رهظب اهب ةراث فاسلا هرسسف اذطو نطابلا فلاخي امالكر هظم 0

1 

 |ةيبذلا تدب نيك لا داع هاو هور دل طب ولالا ةييشإ 2 رس رج د اذا

 اهروذحوا روز تراصف ملأ ىلااهتبقاعف ةلجاعلا ةذللانماهبف امو نيدلا ىف اهيف ةعفنمالو لطابلاو ةوهشلاو |

 اب ةقفاوااب فيكف عامسوا ةيؤرب روضحلا در وه ئذلا اهدوهش كرت حدم دق هللا ناكاذاو اعدوبش

 ءالؤهل دا اهيف ةيآلا هما ده درجع مث هدوهش درحال روزلا لمت وه ىذلا لمعلا نم كلذ ىلع ديزي |

 | ىلإ بدنلا ىذتشرو روزلا نم اهريغو مهدايعأ دوهش كر قثيعزرلا ديقشب هدحو كلذو مهيلع ءارثلاو

 ةيفق 35 لإ هذه ند نم اهدوهش ميركلماف | روزابل هللأ ةيمستل اهروضح ةيهارك كيش دي اهروضح 3 "ل1 070021 الطهاة لالا 31:

| 
 ١ هلو هريغ رض مل ناو روزلا لوقي نم مذدقو اروز اهاس هللا نال هجوأ اهلعف مرح ىل !ء اهنل الدو: رظن

 روزلا لعافف روزلا لوق اوبنتجاو ىلاعت لاق وا روزو لوقلا نم اركنم نولوقيل مهناو نيره اظنملا ىف ا

 هلعف نأ ىلع لد هدوهش مهكر درج لع مهحدم اذا هنآل هلعف نم غلبا روزلا لوق لاقي دقو كل ذك َ

 حدم ريك هدورش كرثوا هدوهث درحىف 0 اك لفت را زئاج هلعف ناك واذأ بيعم هددع مومذم ا

 اوناك ذا مهحدم ىف ةغلابم اذه لاقي دقو ريثاتلا ليلق اهدوهش مدعو اهيف ةعفنمال تاحابملا دوبش ذا ْ

 نوشمي نيذلا نمر لا دابعو لاق ىلاعت هللاو لطابلا مه نولعفبال اوناك ناو ةلاطبلا سلا نورضحال ||

 تافصلا هذه نوكتف ةبجاو نمحر لا ةيدو ءو نمحر لا دابع مح نيتودنملا ءالؤه لفح اود ضر ىلع 1

 دمت دنل تيس تيس مما اسس داس بس

 ىلع فصولا اذهل نوةحتسملا مه نيتودنملا نالو بحي الام تافصلا هذهىف لاقي دق ذا رظن هيفو ةبجاو |!

 امنا ىلاعت لاقو مهبولق تلجو هللا رك اذا نيذلا نونمؤملا امنا ىلاعت هللا لاق ناكلاو ةقيقللا هجو

 ثردحلا ناتمقالاو ةمقللا هدر“ ىذلا نيكسملا سيل سو هيلع هللا ىلح هلوقو ءايلعلا هدابع نم هللا ىشخ

 هاركوا كلذ جرحت ىلع ةلادةيآلا تناك ءاوسف ةريثك هرئاظن وب وقرلا نوعدنام سلفملا نوعدنام لاقو |

 دق 00 ضعل ناف اضا مهتقفاوم ك 7 , بابحتسا ناب دوصقمل اذا دوصقملا ل 5 1 بابحتساوا 03201010110017: 3 نان تنل

 ب استك |ىلع سانلا رارقا نم وا لايعلا ىلع ميسوتلا نم هيفال مط ةقفاوم هيفام لعف بابحتسا نظي

 هللا ىضر كلام نب سنا ىورفةنلا اماو دوصقملا لوازاكو كلذ كرت تايحتسا 3 اذاف مهايند اصمو

 اا ولاق نامويلا ناذهام لاقف اههيف ن نوبعلي ناموي مطو و ةنيدملا سو هيلع هللا قلص هللا لوسر مدق لاق دع

 7 امد اريخاحمب مك 5 دبا دق هللا نأ مسو هيلع هللأ ىلص د لوسر لاقف ةيله الإ ىامهف بعلذ انك |[!

 || نع ديمح نع دا م ليعمسأ نب ىموم انثدح افلا ادهم دوادونا هاور رطفلا مويو ىحيضالا موب

 اا امهرَف + نييلهاحلا نيمويلا نا ةلالدلا هجوف 0 1 دانسا اذهو ىئاسنلاو دمحا ها هاورو نا

 || امه مكل دبا دق هللا نا ل لاق لب ةداعلا ىلع امهيف نوبعلب مهكر الو مسو هيلع هللا لض هللا لوسرأ

 نش انتا ااا كالا لن كلو تش: 71017701 1 نت ا تل ناسا قل كات ف
 لمعتستال اذطوهنملدمملاو لدنلا نيب عمجم الذا هنم لدبملا كر ىضتقي "ىثلا نم لادبالاو نيرخا نيموب ا

 | ميل مهو ىنود نم ءايلوا هتيرذو هنوذختتفا ىلاعتو هناحبس هلوقك امبعامتجا كرت هذ الا ةرامعلا هذه

 781001400 0طن طلال فا لالا ف1700/17ْ اال اسال تناك 1:90 :ةقلال كك الا: 306 ةطاشاا 210919930991217
 جاتا:
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 الوق اود نيذلا لدبف ىلاعت هلوقو ةي.آلانيتنج مهمانجج مح انادبو ىلاعت هلوقو الدب نيلاظلل شب ودع
 || ىلا رظنا هل لاقبف روبقللا ىف ثيدحلا هنهو بطلاب ثييخلا اولدرتت الو ىلاعت هلوقو مط لبق ىذلا ريغ ْ
 ا كلدبا ةنْلا نم كدعقم ىلا رظنا رخالللاقو ةنكا ىف ادعقم هنم اريخ هب هللا كل دبأ رانلا نم كدعقم ١

 || لآو ةرقبلا هب هللا ينلدبا لاق كرعش لعف ام ديبال هنع هللا ىضر رمس لوقو رانلا نم ًادعقم هب هللا ||
 || امهنيب عملا كرت ىضنقي اريخ امهب مكلدبا دق يو هيلع لا ىلص هلوقف مالكلا ىف ريثك اذسهو نارمح ا
 | هللا نا ملل هلوقف اضياو ةيلهاذلا ىف ناك امت انل عرش امب انل ضايتعالا ىضتقي امهنم اريخ هلوقو اهسال ١
 || مهاهن هلا ىلع ليلد ةيلهاجلا ىف امهيف نوبعلب اوناك ناموي امهناب هوناجاف نيمويلا نع مهطأس امل مكلدبا دق
 | نيمويلا عرش لص اذا ابسانم لادبالا |ذهركذ نكي مل ىهنلا دصقي م ول ذا مالسالا ىمويب اضايتعا امهنع ْ
 || ناموي مهو سنا لوق ىفو ةياهاللا ىموب لجال هوكرتيل اونوكي لو هنوامعي اوناك نييمالسالا نيبجاولا |
 ١ 0 ليلد امهنم اريخ نيموب اهب مكلدبا دق للا ا سو هب هللا ىلص ينلا لوقو امهيف نوبعلب ٠

 ا ناف اضياو نيلدبملا نيمويلاب اضيوعت اهب م كلدبا 0 ةيلع هللا لص ىن ا نم مهف هنع هللا ىخر ا

 || دهع الو م هياعاللا ىلد هللا لوسر دهع ىلع رئا امبل قبب 0 مالسالا ىفانام نيله اهالا نيمويلا كح ٠

 | ذا ةداعلا ىلع اوي دق اوناكل هنولعف اوناكامت هوحنو امهيف بعالا نع سانلا ىه دق نأ نكي ل ولو .ئافلخ |
 أأ ىذلا مويلا يلا ةقوشتم نمانلا نم ريثكو ناييصلاو ءاسنلا عابطو اهسال امايزي ريسغمب الا ريغتال تاداعلا ا
 0 رع سانلا لقن نع ءاسؤرلاو كواملا نم ريثك زجعي دق اذهلو بعللاو ةلاطبال ًاديع هنود ا
 ا ىلص هللا لوسر نم عئاملا ةوق الولف اهذاخنا ىلع ريهام مم رفوتو مهس وفل ند اهيضتقم ةوقل مهدايعأ ا

 || هنم عنمام لكو اتباث ناك هنم ىوقلا عناملا نا ٍلعف فيعش هجو ىلع ولو ةيقاب تناكل وسو هيلع لل
 |١ نيديعلا كئيذ لثم نافدبف ةهمشال نيب سما 01 اذه الا مرحلاب ينعيال ذا 0 نك اعنم لوسرلا |
 ٠ بولطملاوهف هنغ ىهنام نيب و هنبب ةمغأ سم ناك هيف صخر نا اههبف لعشب ناك ام عون امهيلا سانلا داع ول 1

 || اهيلع مهرقنال يتلا ةيلهاجلا دايعا ىف روذحلا نم دشأ اهيلع مرن يتلا نيباتتكلا لهأ دابعاىف رودحلاو ٠
 ١ نيد فال روذحلا اذه منع موق ل لءفم - نا اوريخاو 9 ئراخللاو د ويلا ةماشم اوردح دق ةمالا ناف ا

 ا هلم هتاف هنم دشأ نكد ولو 0 نينم ولا سن أ مارتخا دنع ىهدلا ر آ ىف الا دوعب ال هناف ةياهاشلا ا

 ىوق هل ىف وده ال رش نم 1ك 4هئم ىانلا ىلع 0 2 دوجوم لعاف هل ىذا يد ذا ىحب الام 3 1

 || ىئازوالا رع قحسا نب بيعش انثدح ديشر نب دواد وب انتدح درس را او كالا كثيدطا *
 ا لوسر دهع ىلع لحجر ا لاق هاما نب تا يندل _- ةبالق 7 ىندل < رك ف نك 2 ىثدح ا

 البأ رحنا نا كرد ع لاقف ١ ١

 اهيف ناك لهفلاق ال اولاق دبعي ةيلهاط ا ناثوأ نم نئو اهيف ناك له سو هيلع للا لص ىلا لاقف ةناوبب |

 رمسو هيلع هللا ىلص ينلا قاف ةناوسا البا رع نأ ل 1 ىلد هللا[

 || هللا ةيصعم ىف رذنل ءافوال هناف كرذني فوا سو هيلع هللا لص ىنللا لاقف لاق ال اولق مهدابعا نم كيع



 هه سس

1 
 مهلك هدانسا و نيحيحصلا طرتش لع دانسالا اذهو نيحبحصلا ف كندحلا اذه لصأ مدا نبا كاخال افالو
 نعلاحاضو لوش هيف عض وم ل 1 ند ةدحوملا ءا انلا 00 ةباوو ةنعنع الن لصتموهو ريهاشم تاقث

 م انج ليخنلا ارح ماث اذا * اًدبح ةناوب ىداو قلن انآ

 نبةللاداع نأ 1 نوره نب دز انيدح لعن نس ست قدواد نا هنفالالدلا هدو نا

 خه تر كا مدرك تليانو 0 م تعمسا ما مش مت هان .لدح هالعلا 0 ن*ىقثلا م قم نب ديو

 لوسرنولوقب سانلا تعمسو 0 اع هللا قصءللالوسر ثبأ ِ ملسو هيلعفلل| لصد الور هدح ف نأ

 تعسف تالا ار ةَقان ىلع وهو ينأ هيلا اندق ىرصت دبا تاعجف 0 هللا ىلد هللا

 هنم عمتساو فقوو هل رقافتلاف همدشب دخاف أ هيلا اندف ةيبطبطلا ةيبطبطلا نولوش سانلاوباىعالا

 نم ةدع ادابثلا نم ةيقع ىف ةناوب سأر ل رحنا نارك ذ دلو ىل دلو نأ ترذب ىتإ هللا لوسراب اقف
 لاق ىث نائوالا هذهنم اهب لهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نيسخ تلاق اهنأ الا 01 ال لاق منغلا
 ىرد فدا مبلل الا لوس وهواهماطف ةاش هنم تتلشاف اهحنذيب لعجف اهعمش لاق هللدب ترذن اه فوافلاق ال

 رفعج نب ديما دع انيدح را ً 0 انندح راثن نب دش سدح دواد 0 لاق اهحنذف اهب رفظف

 نو ام له لاو ة م 3 0 هوجن اهنا نع نانو نب مدر ا 3 وميم نع ببعد نب ورم

 راش نبا لاق اعرو اهنع هيضقافأ ىتم رذن ارياع هده ىعأ نا تاقلاق ال لاق ةيلهاشلا د ايعأ نا 0

 نك ا دا ديبع نع ةمادق ونا ديبع نبثرأ الا انثدح ددسم انتدح لاقو محل لاق اهنع يدا

 ترد ف هللالو راح )اقف 0 هيلع هللا ىلص ى كا 1 ةأرما نا هدح نع هي هبا 3 يعش نا ور

 عذب ناك ناكم نك اذك ناك غذا نا 0 كا لاق كرد فوا لاق فدلاب كنار ىلع برضأ نأ

 ناك رذانلا اذه نا ةلالدلا هجوف كردنب ىوا لاق ال تلاق نثو لاق ال تلاق مصل لاق ةياهاجلا 1 هيف

 له ملدو هياع هللا ىلح ىلا هاف هاهم ناك نيتيضق تناك امأ و امغاماو النا امأ امعن عذب نادر كف

 1 فوا لاقفال لاق مهدابعأ نم ديع هم ناك ل مف لاقال لاق كسعل ةيلها محا نانو أ 00 مم 0

 م هلل ةيصعم مهناثو ١ لجو مهديع ناكع عدلا نا ىلع لدب اذهو هللا ةيصعم ىف ردنل ءافوال لاق ّ

 نا ىلع لدي, كلذو ءافلا فرح 00 فصولل بيقعت كردنب فواف هلوق نا اهنا هر تر

 نافصولا نوكيف نيفصولا نيذه نم الاخ ردسلا دودو ءافولب مالا بيس نوكف رم | بيس وه
 ةيصعم ىف رذنل ءافو ال هلوقب كلذ ىقع اذا هنا ىناثلا * هب ءافولا زال ةيصعم نكي ملولو 1 ولا ند نع
 ىف رودنملاو طايترا مالكلا ىف نكي مل الاو ماعلا ظفللا اذه ىف اهنع لوئسللا ةروصلا جاردنا الواو هلل
 ينعي كرذنب فواف هل لاق نيتروصلا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا هلأس ا نكل ةيصعم نكي مل ناو هسفن

 وللا دنع ءافولاب اسما هيف سو هيلع هللا ىلص هباوج ناكف كانه حيذلا يرحت بجوبام كانه سيل ثيح
 درو ادأ 0 هيف ل لا ارا ايلا اذه دوحو_ دنع هنع ك0 نم

 توتو ةلاكاتختا 375977 27-1 0-0



9.١ 
 ىبص غوسل ازئاج درعلا ع وم ىف عيذلا ناك ول هنأ ثلاثلا 6 هبف احردتم بسلا نوكي نا دب الق 0

 م

 اذا هب ءافولا 0 لب هب:برمذت نا ىدلان برضغلا ترذن نا غوس اهب ءافولا رذانلل ل هيلع هللأ

 لعفب ديعلا سفن ىفةقفاوملا فيكف هنع ايهنم | مهدبع ناكعي حيذلا ناك اداو انجاو روذنا|ناكلاب جدلا ناك

 هحو ىلع ماع اعلا عامجالا ند دوعل امل مسا ديعلا نا كلذ حضو م رم دبع تيس لمعت ىلا لامعالا ضعل

 هير كل رات ا ا عمجي ديعلاف كلذ و وأ ريخلا وأ عوسالا هوكي وا ةحسلا ودبام الا اس

 ديعلا صخب دقو تاداعلا 0 تادانعلا نم كلذ عمجم لا لامعا اهتمو هبق عامجا اهنمو ةعملا موو رطفلا

 لو هيلع هللا ىلص ةلوقك نامز راف اديع ىمسي دق روهالا هذ 6 0 اقلطم وك دقو هنمعب ناكع

 عم .ندبلا تدهش سابع نا لوةك لامعالاو عامجالاو اديع نيماسملل هللا هلعج موب اذه نا ةعبملا مونل

 طظذل نا دقو اديع قريق احل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقكن ناكلملاو لسو هب هبل لع هللا ىلدهللأ لوسر

 نكل ناف ركانأاب اميعد مسو هيلع هللا 1 ىبلا لوقك ب لاغلا وهو هيف ل امعلاو مويلا عومجل امنا ديعلا

 نم اداتعماعامحا دب ري مهدايعا نم ديع 2 له سو ةيلع هللا ىلص ىلا لوقف انديع اذه ناو اديع موق

 0 مهديعل اناكم ةعقبلا نوك نا ىضَتَس اذه كرذني فوا هل لاق ال لاق اماف ادع ن 00 8 0 عا

 لاصفتسالا نسحالو مالكلا مظتنا امل الاو لا عضوم اهنوك نا ك رذن ناو يذلا ن

 ءايحالوا اهيف دييعتلا ىف 0 راشملوا اهيف ديعتلاب اهتومظعي تلا ةعقبل | مظعتا وه اعا 0 ا 0 0

ناف هنام ز وأ لعفلا سفنوأ ناكل ناكمالا سبل ذاكلذ 0 اهيف مه دبع راعش
 ةعقبلا صيصخ لجا نم ناك 

 نذا كلذ نع تاخ املاذطو مهديع عضوم اهنوكلجال ةعقبلا صيصخت نع ىم اعاف سهاظلا وهو

 مهديع ةعش صيصخم ناك اذاو مهدبع ةعّقب صيصخت روذحلا نا لعف قاب صيصختتلا دصقو اهيف خذلا ىف

 لدا كلذ ناك ناثوالا ةدانعب كر عضوم : وكل اههركامل هنا ك اذه مهديع سفن 1 تار

 وهف مهديع لع ََق مط قفا وه كانه 2 ذلا ىف 0 كد تاك ناو ِ ران والا هكا دعو 2 هلآ نع ىهنلا لع

 رح رود هيف سيل ذا ديعلا* ىف. ندع آلا ردقتلا اذه ىلع ه ركب لل ك انه يذلا درحم ذا انتائكسم نيع

 مل سو هيلع هللا ىلع ىنلا نال رهظا لوالا لاّحالا ناكاماو 1 ملل اهتوكن نعالا هلأس
 | نم دبع اهب ناك له لاق هنالو مهديبع تقو خذي له هلأس ديعلا نكي مل لاؤسلا تقو اف داي

 ىتبدق نكي م كئنيحو عادولا ةجح ىف تناك ةصقلا نا ريخالا ثيدحلا ىف ناف هاذ اهو ادوجوم

 ناو اديع هيف نولمعي رافكلا ناك ناك حيذي نأ ىهن دق لسو هيلع هللا ىلص ناك اذاف نيكرشملل ديع

 دقف طقف هيف حدب لب اديع ناكملا ذختيال لئاسلاو ديعلا كلذ اوكرتو اوماسا دق رافكلا كاوا 0

 | كلات سما ءايحال انبس كانه حذلا نوكي نا ةيشخ مهدايعا نم "ىش ءاقب ىلا ةعيرذلل دس كلذ نا رب

 نويعليو اهبف نوعبأب أي اقوس لعا هللاو نوكي ناكامتا دبعلا كلذ نأ عمادبع اهذاخنأ ىلا ةعيرذو ةعشبلا |

 ىننأا قرف انهو": مل: ةدايع ةيلهاجلا دايعا نكت + ةيلها+سا ىف (مهيف تعلن انك ناموي زاضنالا د1: تلاق <“
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 بسم يب يي ل ات

 ىتلا ةداعلا ةبج نمو تاذالاو بهالا نم لطابلا دايعأ اصوصخ دايعالا ف عنصيام |[:

* 31 

 دايعا نم 'ىش لعفي نأ نع دينش ىهم اذدهو ديع ناكم اهنوكو نو ناكم اهنوكب ملسو هيلع للا ىلص

 دحاو ىنج نم مالسالا نيد يف نيبمالاو نييباتكلا نم رافكلا ]ا دايعاو ناك هجو ىأ ىلع ةياها+

 00 فلتخ الو ضعب نم اب رت دشا هضعب ناكناو مب رحتلا ىف ءاوس ني-ةفئاطلا رفك نأ

 الو اهورهظي ال نا ل طرشب مهد كل نم هيف ام عم ممإد ىل نعت ا اتككلا لها نكل ماو

 كع نماعر َِ مظعا ةداعو ايد 1 2 قل نييانكلا دايعا لب اور مل كئلواو 0 00

 ناك اذهو همر> 0 تاوبشلا ءاضنقا نم مظعا ههر و هللا هطخس اع 00 1 انعلو اوط كتب

 هواتق نم ناكو نيينثولا دابج نم لضفا باتكلا لها دا داهح ناك امذ_طو انزلا نم اما مظعا كرشلا

 سما سدت 0 ةيشخ ناثوالا لها د 6 ةدام مسح دق عراشلا ناكاذاو نيديبش 0 نيماس بلا نمأ

 هنسل كلا 0 ةينخلاف ثرعلا ةرز>ف مه سها مك نأ ناطيشلا ل 1 دق نبذلا را نافكلا سا "رم يدل

 هذه نم ةفئاط كواس قداصلا ربخلا مدقت دقو فيكدكوا هنع ىهنلاو دشا نيقابلا نيادكلا فاح

 دايعا ةيلهاشلا ىف سانا ناك هنا ىلع لد دقهريغو ثيدحلا اذه نأ ةنسلا نم 00 ةجولا * ميليبسةمالا |

 00 ئىث 0 هنع كلذ هللا اع لسو هيأ اع هللا ىصمللا لوسر ثعل اس هنأ مولعمو ايف يف نوعمت

 يلا ةعيبطل ا 00 نم متاق اط ىضتقلا نآالد الا كلك ىانلا كرا ام ةهعنمو هيدا ول أ مولعمو :

 نم دوعلام لا

 اذهو دايعالا كلت تسر د3 ال ىوقلا علاملا ال وافاي ايوق 0 ىضنقملا ناكاذاو ةيناث ةعيبط ةداع اعلا ناف ديعلا

 اهسومطو اموردو ىعساو راض كايعانع ايوقا عدم كدا 3 ناك نيقالا ماما نان ين فلا للعلا حو ١ 0

 ىلا مهيد ىلع بات كلا لعأ رانا ف سنو نس يأ

اب دق لب مهيداعمو مهرفك رئاس نم ,هلامعأ رئاس نم هيلع مها ع ّقَح ىف ءاشا كلذ
 هياع هللا ىل + غل

 مهقفاوم ىلا ةعيرذ كلذ نوكب الثل تاعاطلا تافصو تاحابملا نم ريثك ىف مهتنلاخمب هتمأ ما ىف سو

 ةلاخا د 5 اك نا مهرومأ رئاس نماعنامو ازجاح كلذ ىف ةفلاخْلا نوكتاو مهروما نم كاذ ريغ ىفأ|

 ىنإب مط هحصنو هثمأ ىلع هصرح دعن يلف محملا ل لها لاما نت دعنا ناك محلا لها نيبو كش

 عبا 1 ةحولا 3 نورك اك انلا رك و سان انلا ىلعو 4نل ع هللا لضف ند كلذ كر ةباغ ىاوو وه ١

 نات راح ىدنعو ركب كة إ!ع لخد تلاق اهنع هللا ىذر ةشئاع نع نيحيحصلا ىف هاح رخام ةنسلا ند ا

 رومزع| 0 ونا لاقف نئتينفكع اتسلو تلاق ثاعب مول راصنالا هب تلواقت اع ناينغت راصنالا ىراود نم ا

 نا كأم سو هياعدللا لص هللا لوسرلاقف دنع موب كلذو 00 ةيلعهللا ىصقللا لوسر تيب ىف ناطيشلا ||

 نيحيحصلا ىفو مويلا اذه انديع ناو اديعموق لكل نا ركب ايي ةياور ىفو انديع اذهو اديع موق لكا 1

 نكلنا لوس 0 ةلالدلاف ىنم مايا مايالا تلتو ديع مايا اهعاف ركب انأ اي امهعد لاق هنا اضيأ |!

 ةبجو لكل ل انا اح مهديعل موق 0 بجو اذه ناف انديع اذهو | دسيع 0 0!



 مهنع شنو. مموجوب موق لك فتخا كلذ بجوا اجاهنمو ةعرش مكتم انلءج ليل لاقو اهيلوم وه

 مهيف 5 5 الف هب نيصتخاوناك دبع ىراصتالو ديعدوربلل ناك اذاف صاصتخالا ثروت ماللا نا كلذو

 انديع اذهو هلوق ىتاثلا * انديعف اننوكرشي ميعدنال اذه ىلع اضنأ كاذكو مهتءرشو مهتلبق ىف يكرشال

 فيرعتلا ناف مويلا اذه انديع ناو هلوق كاذكو هاوس ديع انل سيلف اذه ىف انديع رمح ىضنقي هناف
 ىف اكمويلا كلذ سنج ىف ارصحنم انديدع ساج نوكي نا ىذتقيف قارغتسالا ىضنقي ةف اضالاو ماللاب
 نيع وا ديعلا كلذ نيع ىف رسخلا سو هيلع هللا ىصخشغ سيلو ميلستلا اهلياحتو ريبكتلا اههرخم هلوق
 اذكو اذكديعلا ةاللحو ديعلا ةالص باب ءابقفلا لوقت 5 عورشملا سنج ىلا ةراشالا لب مويلا كلذ

 اذه سنج ىا مويلا اذه ناو هلوق اذكو ديعلا موب موص زوال لاقي اكو نيديعلا ةالص اهبف جردنيو
 امو ءارحصاا ىلا نيداسملا جرم لاقيو نيماسملا ةالص هذه ةالصلا نم هيناعي امل لئاقلا كوشي ممويلا

 نب ةبقع ثيدح بابلا اذه نمو كلذ وحنو نيمانملا ديع اذه كلذ وو ةالصلاو ريبكتلا نم هنولعشي
 لهأ انديع ىنم ماياو رحنلا مويو ةفرع موب لاق هنا سو هياعدللا ىلص يبنلا نع هنع أ ل

 ليد هناف حي نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو قاسالاو دواد داود بسك نأ حر تا
 ىئامزلاو ىناكملا نا ديعلا اهيف عمتج هنال ةدملا مايالا هذمب صيصختلاو ديعلا ىفان 0 انتق رافم لع

 دع وه هنال وا هلاكل هيف مكحلا ردح دييعتلا ةفص تاكايف ريبكلا ديعلا ىمسي اذهبو هنمز ل رعبا

 نيمنغتو فدلاب ىراوملا بعل ىف صخر هنا كلاثلادجولا * ةس,ا هذه الا مايا وه ديع انل سيلو مايالا |
 اهنأو نيماسملا ديع هنوكب ةللعم ةصخرلا نا ىضَتَس كاذو انديع اذه ناو اديع موق لكل كرا اللعم

 نال يي سل ير ا عا ل و ل
 ناو ادبع موق لكل نافلبق امل اضِيأ رافكلا دايعاىف هلثم غوس بعللا كلذ نم انديعىف لعفام ناكول ذأ
 ةما لكنا ةصخرلا ةلع نوكيف ةلع هنا ىلع ليلد ءافلا فر فدولاب مكملا بيقعت نال انديع اذه

 اللقتسم مالا ناكل ديع مسأب ةقاعمةصخرلا تناك ولف نيماسملاةصتخم ةلعلا هدهو انديع اذهو ديعب ةصتخم

 ديع ىمتسم وهو مالا فنصولابتبايال مكنملا نا !ءصخالاب للع املف ربث :ًانلا يدع صخالا نوكيف يملا

 فام برسل د ا 0 ام فعالا نم سانا ديغ لك ىف لفت نأ انل زو الف
 اهيف لازام برعلا ضرا نا ةنسلا نه عبارلا هجولا * هوحنو بعالا ىف مهب هيشتلا نع ىهنلا ىلع ةلالد

 ىلض هللا لوسر ةايح ىف ةنيدلاب دورملا ناكو هتفالخ ىف هنع هللا ىشر رمح مهالجا ىح ىراصتو دوم

 اونوكي م ناو دوهي ةئيدلاب لاز امو ةفئاط دعب ةئاط دهعلا اوضقن ىح مهم داه دق ناكو مسو هياع هللا

 ىراصنلاو 0 نديلا ىف ناكو ىدووي دنع ةنوهنم هعردو تام ٍلسو ةيلع هللا ل
1 

0 
 اضا مولعملا نمو امودختب داعا مل تناك ءالؤه نا مواعملا نمو نيرحبلاب سرفلاو امجريغو نارغ 7

 سوفنلا ىف مئاق كلذ ومنو ةحارلاو بعللاو ةئيزلاو سادللاو برشلاو لك الا نمديعلا ىفلعفي ا! ىضتنمالا نا
 سا ل ل م يس سم



 ةريسلاب ة ةريخ هلزاك 7 مث سان 1| نم نيغرافلا زكأو ءاسنلاو نايصلا سوفت 0 ها دحولا ماذا 1

 نوريغبرالو مهما نمش ىف مهنوكرشب اوناكام مسوهيلع هللا ىلصللا لوسر دبعىلع نيماسملانا انيقي 5

 نم موي نيماسملا شاسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع مويلا كلذ لب نيرفاك | دايعأ ََق ةداع مط

 الولف ىلاعت هللا ءاش نا سام لع موك هذ مهتفلاخم نمهيف فاتخا دقامالا.اللدأ ”ىشب نوصتخمال مايالا

 مهضعل نه دجو. نأ بجول هنع فكو كلذ نم عنم مهب: نع هوقلتىذلا مسهنيد نم ناك نيماسملا نا

 هاضتقم دجول ىعرمشلا عناملا الواف ةداعلاو ةعيبطلا هياع لدي ام مثاق كلذ ىلا ىضتقملا نال كلذ ضعب لعف

 باهذ سانلا ضعب نم دجوب ناكام ةباغ نيدشارلا ءافاخلا دهع ىلع نيماسملا لمت ىرج اذه ىلع مْ

 م كلذ نعةباحصلا نم هريغو هنعهللا ىضر رمت ىهنف كلذ وكو مهديعملا رظنلاب هزئتال ديعلا موب مهيلا

 ضع نم رهظ امل لب مهديع بيس وهام وأ هنواعش ام ضعب لعفي سانلا ضعب ناك ول فيك هرك دنس

 مظعت نمهيفام لج كلذ نع مهنم نيثك وا ءاهقفلا ىهم مهل فلام موصب مهديع موي صاصتخا نيما.ملا

 ىف ل سو هيلع هللا ىلع مهين نع اوقلت نيماسملا نأ ىلع اذهب لدتسي الف مهديعلام

 عمس هنا هنع هللا ىضر ةريره ونا هاورام ةندلا نءسماخلا هجولا د« ادج نيب لمأتلا دعب اذهو مهدايعأ

 انابق نم باتكلا اونوا مهمأ ديبةمايقلا موي نوقباسلان و رخآلا نك لوقب مستو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 عيت هيف انل سادلاف هل هللا انادهف هيف اوفلتخاف مهملع هللا ضرف ىذلا مهموي اديف مهدعب نم هانيثواو

 نم هانسواو انابق نم باتكلا اونوأ مهما ديب ع طظفا ىفو هيلع قفتم دغ دعب ىراصنلاو ادغ دوهمل

 لوسر لاقالاف امنع هللاىذر ةفبذحو ةريره ىنأ نعودل هللا انادبف هيف اوفاتخاىذلا ممول اذبف مهدعب

 دحالا موب ىراصنللو ثيم كا مويإ دوومال ناكف انابق ناك نم ةعلا ٠ نع هللا لضا سو هيلع هللا ىلص هلل

 كر يالا و كل ا كك و احرار ل ار ل نس ل 1 انادبف انب هللا ءاجف

 دقو ملسم ةاور قئالخا ل ب م ةباور ىفو مط ىضفقملا ةمايقلا موب نولوالاو ايندلا نا 0 نر

 00 ىنعم نم هيف ال موصلإب هدارفا نع ىهنو عضوم ريغ ىف اديع ةعجللا مسو هيلع هللا بد يبنلا ىمس

 مث صاصتخالا ىضتقثماللاو ىراصنا) دحالاود وهيل تسلا نا امانل ةعما 0 كد تدع اذه فن

 بجوأورمعل ادهوذ ذا انهو ل انذ نام ءةنالثوأ تاو ةثالث هذهليق اذا ماستقالا ىضتش مالكلا اذه

 را تلا موب مهديع ىف مهانك راش نحم اذاف هزيغ هيف هكرسشر الدل لعج اهب اصتخم دحاو لك نوكي نا كلذ

 قرف الذا ىلوا ديعلا ف تاذكف ىعوبسالا ديعلا ىف ناك اذاو ثيدحلا اذه انفلاخ دحالا موب كي

 بالا الا فرعتال ىتلا ةيمجعاا نب رفاكللا دايعاب فيكف ىبرعلا باساب فرعي دبع ىف اذه ناكاذا لب

 ند ال ا ملسو هيلع هللا ىلع هلوقو كاذ وحنو ىربعلا وأىسرافلا وأ ىطبقلا ىورلا

 لاق هنا ىورب ا لجأ نم ىا هللا انادوف هيف اوفاتخا ىذلا مهموي اذيف مهد نم هانيتواو انلبق

 ا 5 ندا معأ 0 د كعس قب ف تعضرساو شل رف نم قا كيب برعلا حصفا انا
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 لخدي نم لوأ ةمالاذه نا حيحصلا ىف ءاح دق مك ةنلا ىلالوخدلاو باسحلا ىف نوقبانسلا قلخلا ىف

 نم باتكلا انيثوا انال كلذو ةنلا باب هل حتفي نم لوأ سو هبلع هللا ىلص ادم ناو متالا نم ةنخلا

 اماف عيل لق حاصلا انلمت راصو نيرخاالا نيدسعال 00 ديعلا نم ديف اوفلتخا امل انيدهف مهدعل

 ىنعع انه اهدي لاق نمو افلا لكلا باو 1 مط نيش ب اناعح حاصلا ىل لمعلاو ءدطا أ مها نقيس

 ناع نآ واسر كف سس نا كوب رك ورام سلا 0 الا را جد ل

 هللا ىلد ىنلا ناك مايالا أ اهاسا اهنع هللا ىذر ةنماس ما كل مسو هيلع هللا ىلَح 2 ينلا تامحأ ند ىانو

 لوقيو مايالا نم موضي ناكام رثك | دحالا ف تلا موب مودي ناك تلاق ام م | سو هيلع

 طظوذحم وهو مدام ىأ نباو قاسنلاو كا ملا نأ حا اف نكمل -- 1 امنا

 ضع هحتو 5 هبا نع ىلع نب رمع نب دمحم نب هللادبع نغ كرانملا نب هللا ديع ثيدح نم

 ثردح رك دندو بابحتسالا قيرط ىلع ناك ناو مهديع ىف م- متفلا عرش ىف صن اذهو ظافحلا

 مهناو ءادلعلا دنع ًادرقم ةمود يح رك ذنو متفلا اضيأ كلذ ليلعتو تيدسلا موب موص نم هيب

 وا مياعف ةئلاخ موصلاب مهديع موب مهتةلاخخ له اوفاتخا امباو مهديع ىف مهفلاخ عرش ىلع نوقفتم
 2 امىلع ىدجتعلا ديعلا نيبو ىرعلا ديعلا ناب قرش وأ رطش الو موصل كضصق ال قَح لاههالاب

 دويعلا ا ند هيلع هيباثلا تمدقام د #* هوحو ند داك عاججالا اماو د ىلاعت هللا ءاش نا

 «نولعش امضعبل ىضتقملاو مط ىتلا مهدايعا نواعش ةيزللاب نيماسملا ر راما اولا رار فراك

 الولف كلذ ن٠ 'ىش ىف مكرمثل نم نماسسملا نم فلسلا دهع لع نكي مل مث سوفنلا ند ريثكا ىف مكاق

 مدعو هيضتقمدوجو عم لعفلا ذا اريثك كلذ عقول الاو كلذ نمايهنو ةهارك ةمالا سوفن ىف عناملا مايق

 علاملا وه مالسالا نيدنيدلانا دق نيدلاوه انه عئاملاو عناملا داوجحو 0 عقاوىضتقملاو ةلاحال عقاو هيفام

 ةباحيصلا اماع تقفل يلا هنع هللأ "ىذا رم طو رش  مدقلا دق 0 قاثلا + بولطملا وهو ةقفاوملا نم

 او.نو مالسالا راد ىف مهدايعا نورهظي ال باتكلا لهأ نم ةسمذلا لهأ نا مهدعب ءاهقفلا رئاسو

 اهلعف نيفاسحا غوسي فنيكف اهرابظا نم مهعنم ىلع اوقفتا دق نوماملا ناك اذاف ثوعابلاو نيناعشلا

 داسفلا نهديف امل اهزاهظا نم مهانعنم اا كلذو اط اربظم اط رفاكلا لعق ن 0 ا م اعف سيل 0

 نكي مل ولو ةيصعملا رئاعش نمو ةيصعملا نم عونم مسلاف نيريدقتلا ىلعو ةيصعملا راعش وة داع

 فيكف اهاعق اذا لل فيكحف مسلاهبلق ةوقل اهرابظا ىلع رفاكلا ةءرم الا ريشلا نم اطرسملا لعف ىف

 نع قابدالا خ خيشلا يل ةبأ ور نمم مدهام ثلاثلا 6 للا أع هللا اق أ ةضعلإ ىلع ةيليلسام رش لأ نفذ اهيفو

 هر كسلا عر ناو. جحامالا ةناطرو كأي رم لاق لاق رانيد هلعلو هتبأر اذكه راس نب ءاطع

 م و ةمذلا لهأ ىلع لوخدلا ةهارك باب ىف حيم دانساب ىتيبلا ىورو مهسئانك ىف مهديع

 لاق لاق رايد 3 ءاطع نع ديزي نب رو ٠ نعى رولا نايفس نع مساح رهمو مهزوربت مول 08 هيشنلاو
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 || مهلع لزنت ةطخسلا ناف مهديع موب مهسئانك ىف نيكرشملا ىلع اولخدت الو جاعالا ةناطراوءاعتال ربع

 عنصو محاعالا دالاب ىنب نمل 10 رى هللا دبع نع ديللولا ىنأ وأديلول | نع فوعنعئروثلا نع دا:سالابو

 0 هدائساب ىورو ةم ايقلا مول موعم رشح 0 ا 0 م هيشلو معاج ر ومو مهزورب

 ورم و تكيز 7 1 نا ناملس 3 ديزي نب عفان انا 8 يأ ا لش لاق لاق حيحتصلا ب 5 ىراخبلا

 ا ءادعا اوينتجا 0 هضنغ هللا ىشر العا 36 0 0 د يمل ةماس كب د 5 عع ا اا نا

 ور نب هللا دفع نع ةريغملا ينأ ن 5 نوع انن 0 ا أ نع حي دانساب ىورو مهدبعوف هللا

 1 مد موعم رمح كك توع يتح مم هيشلو 50 مثزورز عاصف محاعالا دالي 0 لاق

 د ىنأ ن فوع نع تاهولا دنعو ردنغو ىدع ىأ نا و كيع سن ىحب هاور اذكه لاقو ةسمايقلا

 دم# نع ماشه نع ديز نب دامس نع ةماسأ يأ ىلا دانسالابو هلوق نمو ورمع نب هللا دبع نع ةريغملا

 || زورينلا موي اذه نينمؤملا ريمأ اباولق اذه ام لاقف زوربنلا لثم هنع للا ىخر ىلع نأ لاق نب 0

 || ةهاركلا اذه ىفو ىتييببلالاق زورينلا لوقب نا هنع هللا ىشر هركةماسأ لاق ازورب و ار

 || لود در نعو مهتاسل نعم هنع هللا ىطررمح انهو هب اص وصخ عرشلا هلع ل كلذب موي صيصختا

 || مهتقفاوم تسبلامهنيد تايضئقمنم وهام لعفب وأ مطاعفا ضعب لعفب فنيكف مهديع موي يلع ةسينكل

 ف ميياع لوخدلا در نم. مظعا مهدبع لامعا ضعب سيل وا ةغالا ىف ةقفاوملا نم مظعا للعلا ف

 || دق سيلا هضعب وأ لمعلا ىف ميكرششي نف مهلمع بيسي مهديع موب مهلع لزني طخسلا ناك اذاو مهديع

 فييكف هيف مهب عامجالاو مهئاقل نع ايهم سلا مهديع ىف هللا ءادعا اوبنتجا هلوق مث كلذ ةبوقعل ضرعي

 هيشلو مه6اح رهمو مهزورب: عنصو مهدالب ىنب نم هنا حرصف ورمع نب هللا دبع اماو مهديع لم نع

 || كلذ لعج وا رومالا هذه عوم ىف مهتكراشمب ارفاك هلعج هنا ىضتقي اذهو مهعم رشح تومي قح مهب

 || ١ ول هنال ةيصعم كلذ ضعب ىف ةكراقملا نوكتف هظفل ىهاظ لوالا ناكناو رانا ةسجولا ر ا

 || ىلع مذلا سنلو هيلع بقاعي ال حابملا ذا ىضتقملا نم ءازج.هلعج رم مل ةيوقعلا قاقحتسا ىف ارم نك

 ا 0 عأ هللاو رك د اعاو ادرقم هلا عنق ه5 5 ام ضاعنا نال عد اطر 2 ار

 انو الامد رك مهديع راهظا نم نيعونم اوناك ةباحصلا نه هريغو ورم نب هللا دبع دبع ىلع مال

 ىضر ىلع اماو مضر نا ىف هنوكي كلذ نم نكم ناكاعاو مهديع ىف مسمب هبشتي نيماسملا نم دحا ناك

 دما صن دقو لمعلا ىف مىئقفاوع فيكف هب نودرثذإ 1 كيعلا موب مداىف مهتقفاوم هركف هنغ هللا

 لوق مدق دقو ديعلا ةلئسم ةءاحأ 0 كلذ ىف امهنع هللا ىذر ىلعو رمع نع ءاح ام ىتعم ىلع

 ىدادغبلا نبابفو رعملاىدم آلا نسا وبا مامالا لاقو مهدايعا روضح نم عنملا ىف ةلكسم ىلعي ىلا ىضاقلا

 هما نتن ص راو ىراضتلا دايعا دوهش زوال ل_صف رفاسمملا ةيافكو رضاملا ةدمع هياتك ىف

 َْف تروعيديام اماف مث دأ نعاو نيناعشلا لاق روزلا نودبشال نيذلاو لل عل هلوشب جتحاو انهم ةاور ْف

را اا ا اد
 



 في تس اجا للا ل ل علا 00000 0

 مهدانعاىف قاوسألا

 اماف مهسنا انكو مهعيب

 همحر دمحا صخرأأ

 اذ ملعتك لعشب

 هيف ىورو ةهاركلا 1

 تلو لاقودههركف 7

 لسرايا

 نور رم ل اك

 الا ناف ةيب رعلا ريغب
 هقفلا نى  ريثك ناك

 اولا ركذلا مث نآرقتلا ||

 هلم الا

 فيضا نوكي نا نما ال لاقو هب فلحت نادزياه ركب كرابما نبا ناكو لاقوجراف هركب مسا ىماسالا كلت ||

 ةرم قاحسا تلاسو كاف فامم “رش لذ برعلا ءساكلا د ولاف ةيسرافلا ءاسالا كاذكو دعت وشما

 قامني الف امرحب ىنعم نوكب نا زاح مسالا نهم ىفرعي ملاذا اهدا ناهجو هل ءاسألا هذه ةهارك

 اف نوكي نا افوخ اهريغ وأ ةينابرسلا وأ ةيناربعلاك ةيدجعلا ىقرلا تهركاذطو هانعم فرعي ال امي ممل

 قطنلا لحرلا دوعن نأ ةهارك يناثلا هحولاو 0 )م هنا لمثحل قاحسأ مالكو ههرك دجافهانعم لبح |

 د14

 0 اولخدب نا نوعنع اغا لاق و اثهه 4 قر دحأ هيلع ضن هروضح ل الف

 لاقو مهاجال هنيسحلو كلذ ريفوت ىلا دصق ناو الف لك اللا نمقاوسالا ىف عاببام

 نع دمحأ تلاس لاق انهم نع ركذو نيكرشللا دايعأ ىف نيماسملا جورخ ةهاركىف باب هعماج ىف لالخلا
 ا نودبشل نرد هدهش ههايشاو بوناريدو روب ايروط 0 ماشلاب اندنع ن 0 دايعالا هذه دوهش

 قاوسالا ىف نولخدب امنا مهنا الا كلذ ريغو ريعشلاو ربلاو قدقرلاو رقبلاو هيف منغلا نوبلحيو قاوسالا

 امعاو سان الف قولا نودبشل اعاو مع مههاع اواخدبب ١ اذا لاق معيب مهملع نواخدي الو نورتشا ١

 متيعيب لوخد نم هعنم يلف مهعيب مهباع اولخدي ال نا طرششب قوسلا دوهش ىف هلل

 نع ءاجام لثم ىلع دمحا صن دقف مهدايعا ىف نيماسملا جورخ نم عنملا كلذ نم لالملا ذخا كلذكو ||
 ا عنملا ىلع هيدنتلا باب نم انركذكوهو مهدايعا ُّظ مهسئانك لو>د 1 عنملا نم هنع هللا ىضر رمح ١

 باب برم ىمسسملا ىامركلا دمحم ونا لاقف ةيمجعلا ءامدالا مهروهش ةيمستو ةناطرل

 ىذا كلذ هركف فرعتال ءامماب اهنودسي ارورشو امانا سرفلل ناذ دفعا تلق ةيسرافلاب روهشلا ةيمس |[

 هب هيمسأ لجر مدا ناك ناف تاق هامىذو هامرذا لاش نأ هركي هنا دهام نع

 ىف ركل نالاقدامىذو هامرذا لثمةيسراعلا روهشلاببتكب باتكلا خراتتلق قحسا

 نع دمحأ هلاق افسأب الف مهمالكىف ىورعم مسا لك لاق سرفلاو مورلا رووش معن

 انو هاو د دار < لع اذا نكلل قاحسا هربتعا ىذلاوه ىنعلا

 اذهلو وزيت اهب ىتلا مالا رئاعش مظعا نم تاغللاو هلهأو مالسالا راعش ىلرعلا نا

 ركذيوا للا عدي نا ركذلاو ةالصلا ىف يتلا ةيعدالا ىف نوهركي مهرذك أ وأ ءا
 اهالعا تاحرد ثالث ىهو ةيبرعلا ريغب لاقت له ةالصلا راكذا قا ءاهقفلا تام دقو ةيبرعلا ريغل

 رك ذلا مث اهبجوا نم دنع دهشتلاو ليلحتلاكو عامحالاب ةعرحتلاك نآرقلا ريغ بج

 اهملع ردقءاوس ةيبرعلا ريب هأرشب الق نارقلا اماف كلذ ريغو ريكت وا حيستوأ

 اموا ةروس مرتي نا تتعب هنادحاو ريغ لاق دق لب هيف_:دال ىذلاباوصلا وهو ار در ١ 0 ا

 ىف فاتخاف ةبجاولا راك ذالا اماو ةيبرعلا ىلع رداقلا ىف هباحصاو ةفيدخ وبا فلتخاو زاجعالا هب موق. ||

 مالكب امهبمشا ناهحو كم تاحصال هيفو اهعاعت نعو ةيبرعلا نعزجاعلل امهحرتي له نارقلا ةجر عنم ا



 وو سس
 اماو ىبفاشلاو د 22 و ىبا لوق وهو مجرتي يناثلاو قحساو كلام لوقوهو مرتي ال هنا دمحا

 قحساو كل لام لوف وق وهو هناللك تلطب لعف قىمو اهمح رتب ال هنا نيهجوالا نم صوصخملاف راك ذالا رئاس

 نم انناحا نمو لطس:الو ةيبرعلا ريغب كلذ هركب هنا ىبفاشلا نع صوضنملاو ىفاشلا تاكا ضعبو

 ةيبلتلاك رك ذلاو ةءارقلاو ةالصلا نم تادانعلا ف ةيمجعلاب قطنلامكحو ةببرعلا نسحي ملاذا كلذ هللاق

 امأو هقفلا بتكىف فورعم كلذ ريسغو ناعللاو حاكتلك خوتسفلاو دوقعلا ىفو ةجذلا ىلع ةيمستلاو كالا تاتا“

 ىنعملاب لولا عم هنع ىهنم وهف كاذ وحنو خراوتلاك روهشلاو افلا ةامسا ىف ةجاح ريغ نماؤب.باطخلا

 اقر سيل ءاندمو هوو هافرذا رك هلاف اضيأ ةتهارذ ىف نيب دمحأ مالكف علا عم اماو برألب

 ريع تدم كحا دق. اضياوهو ءوس نابل لاو ههركف ةيسرافلا ةؤاصلا ف ا نع لكس هنلغاو

 مرحال لاق هناف اضرأ كلام لؤق اذهو مهدايعا دوهش نعو مهتناطر نع ىملا هيفىذلا هنع هللا ىذر

 ىهنب لدتسا دقف بخ اهنا لاقو مجاعالا ةناطر نع نم رمل لاقو ب اح الر ان وعد الو ةسمأا

 لاق مكا نب هللا دبع نب دم ىلا فورعم دانساب ىنلسلا هاور ايف ىبفاشلا لاقو اقلطم ةناطرلا نع رم

 لزت. مو اراجن عيبلاو ءارمشلا ىف هلضف نم نيبلاطلا هللا ىمس لوب ىعفاشلا سيردإ نب دمع تعمس

 برعلا ناساب ةراجتلا نم هب هللا ىمس اهب. ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر مهامس مث راجتلا مهممسل برعلا

 ةيبرعلاب قطني الو ارجان الا ارجات ةيبرعلا فرعي لجر ىمس ناب حالف مجعلا ءامسا نم مسا ةرسامدلاو

 زيزعلا ةباتكهب لزناف ثرعلا ناسل. لجو نعهّللا هراتخا ىذلا ناسللا نا كلذو ةيمجعلاب اًءيشىمسف

 نا ةيبرعلا لعل لع ردش دحا لكل ىنتشر لوقت اذطو و هياع هللا 5 ص دمع هئايسا متاخ ناسل هلعحو

 هك دقف ةيحعلاب قطف نا دا لع رجح نأ نع نو هيف اورج نرك ناب ىو الا نادنلا اهمال اهم
 ةمئالا هلاقد < ىذلا اذهو ةيمجعلاب أط اطلاخابم ماكشي ناو اهريغب ىمسي نا ةيبرعلا فرعي نمل ىفاشلا

 3 0 0 امهنع هللاىضر ىلعو رمع نعانمدق دقو نيعباتلاو ةباحصلا نع وا

 بخالا ةيسرافلا لجرلا رعت ام رمت لاق لاق ةديرب ىلأ نع لاله ينأ نع عيكو انئدح فتضملا ىف ةبيش
 الو محاعالا ةناطر اوماعنال لاق ءاطع نع روث نع ميكو انثدحلاقو هتءورم تصقنالا لجر بخ الو

 لاقو هنع هللا ىضر رمح نع مدقت اف هانبور ىذلا اذهو مهباع لزني طخسلا ناك مهياع اولخدت

 ةيسرا:لابن وملك اموق عمس صاقو ىلا نيدعس نب دم نا دنهىلا نب دواد نع ةيلعنب ليعامسا انثدح

 نب قحسا انثدحىعدربا ءالعلا نب كيعس ثيدحنم ىناسلا ىوردقوةيفينملا دعب ةيسوجلالابام لاقف

 لاق هنعهللاىضز رمع نبانع عفان نع دبزنب ةماسأ انثدح ىخابلا نوراه نب رم انثد> ىخابلا ميهاربا

 هاورو قافنلاث روب هناف ةيمجعلاب ملكتيالف ةبب رعلاب ملكتي نأ نسحب نم لسوديلع هللا ىلد هللا لوسر لاق

 ئرقملا د نب نسا ن دم انثدح ىربك ىعلاور 2 ن دوع ليس ىلا لا قوز تاكا اضإا

 نة نع نوراه نب رمت انثدح ل نب قحسا انثدح خابب ليلخ نب دمحأ انئدح
 010 1 ل د مشل 1 30 كك كيوم ف لق ار هو 131352 2 اج كج سال ل ا
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 ملكتي نا نس ناك نم مسو ةياع هلل هللا ىلص هللا وشر لاق اق رمت نع رمع نبا نع عفا نع ديز

 عضوف هعفر اماو باطخلا نب رمت مالكهمشي مالكلا اذهو قافنلا ثروي هناف ةيسرافلاب ملكي الف ةيبرعلاب

 ىندلك ةدا> وبأ لاق ةيمجعلا نم ةملكلا دعب ةملكلاب نوملكتي اوناك مهنا مهنم ةفئاط نع لقنو نيل

 ادب يبهذا ةيراحاب لاقف زبأسا نع ةيفنخلا نب دمع لحر لاس ىروثتا رذنم لاقو ةيسرافلاب ةيلاعلا وبا

 00 ةملكلا بعب ةملكلاف ةلما ىفو نبا ىنعب هب تءاح مْ ايش هب ترتشافازيش هب ىرتشاف مهردلا

 ةموعلا .اتقا دقو اس يطال نوال نإ كيد ومش اراك كو رة عسا حلا
 تناكو صاعلا نيديعس نب دلاخ تنب دلاخمال حسو هياع هللا ىلع يبنلا لاق اك هيلع ماهفالا بيرقت نوديرب

 دلخ ءاا لفو هعيث ملسو هياع هللا ىلض ينلا اءاكف اهوبأ راه ا ةقيطا شرا تاو -5 ردح

 مكشا هنطب كا لاق نااذع هللا نظر ةره ينأ نع ىورو نسا :ةعرمللا ةخاب انسلاو انس اذه

 ةغلو مالسالا راعش ىه ىتاا ةيبرعلا ريغب باطخلا دايتعا اماو حصيالو اعوفرم هبورب مهضعإو درب

 ءارضالا وأ ق 0 لهالو هبحاص عم لجرالورادلا لهالو ةعأو مل دع كان هب رح ناسا

 مدقلا 6 هوركم وهو محاعالاب هيثتلا نم هناف هوركم اذه نا بير الف هقفلا لهال وأ ناويدلا لهال وأ

 ناسارخوقارعلا ضراو ةيموراملها ةغلو رصمو ماثلا ندا ا ا وماساا ناك اذطو

 ىلع تبلغ ق- ةيبرعلا دالبلا هذه لهأ اودوع ةيوبرب اهلها ةغلو برغملا لهاو ةيسراق اهلها ةغاو

 اوداتعاو ةفالا سمأ ىف اولهاست مهنا مث اهدق ناسارخ تناك اذكعو مهرفاكو مهماسم راصمالا هذه لها
 هوركم اذه نا بيرالو مهنم ريثكد نع ةروجبم ةسبرعلا ترادو مهملع تبلغ يتح ةيسرافلاب باطخل-ا

 مالسالا راعش رهظيف بئاكملاو رودلا ىف راغصلا اهنةلت تح هيبرعلاب باطخلا دانتعا نسما قيررطلا اماو

 نه فال فانسلا مالكو ةنسلاو باتكلا ىاعم هفف ىف مالسالا لهأ ىلع لبسأ كلذ نوكبو هلهأو

 نيدلاو قاحلاو لقعلا ىف رثؤت ةغالا دايتعا نا لعاو بعصي هناف ىرأ ىلإ لقتني نا دار مث ةغل داتعا

 نقعلا دير منماتمو نيباتلاو ةباحصلا نو ةمالا .ده ردص ةياثف قاضيا رونو اب يود نا

 ةنسلاو تاتكلا مهف ناف تجاو ضرف اهفرعمو نيدلا نم ةيبرعلا ةغللا سفن ناف اضياو قاخلاو نيدلاو

 نايعالا ىلع بجاو وهام اهنممث بجاو وهف هبالا بجاولا مث ال امو ةيبرعلا ةغللا مهغبالا مهغي الو ضرف

 ند رون لو نع د ظل كا رك يا اوراق سا عر ناكل نش ل

 اوبرعاو ةيبرعلاىفاوبقفتو ةنسلايف اوهقفتف دعباما هنع هللا ىضرىماومىفا ىلا ر مع بتك لاق دبزب نب رمت

 اوماعتو مكتيد نم اهنافةيبرعلا اوماعت لاق هنا هنع هّللاىضر رمع نع رخآ ثيدح ىفو ىلع هناف نآرقلا

 هيلا جاتحام عمجي ةعيرشلاهقفو ةيبرعلاه قف نم هنعّللا ىضر رمسدب صأىذلا اذهو مككيد نماهناف ضئارفلا

 راشعالا امأو هلامعأهقف وه ةنسلا ةقفودلا و هقف ىلا قيرطلاوه ةيبرعلا هقفف لامعأو لاوقأ هنف ندلانآل

 لكل#ناحبس هللا لاق تلا كساسنلاو جهانلاو عرشلاةل نمدايعالانا اهدحأ هوجو نف ديعلاةلأسم يف
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 نيب ق رفالف مايصلاوةالصلاو ةامقل ا م انلعج ا نعلو لاقو احا مهو ع 0 5 انلعح

 ةقفاوملاو رفكلاف ةقفاوم دبعلا عي ةقفاوملاناف جهانملا اس مهتكراشمنإبو ديعلاىف مدا

 ا نمو عن عئارمشلا هب زيعيام 0 نم ىه دايعالا لب 0 تعش ضع ىف ةقفاوم هعورف ذ ضعل ىف

 ةقفاولا نأ تراالو هرئاعش ربطاو رفكلا عئارش سا ىف يقارن ايف ةعفا رو احلا نم اطام

 اذه ىلاو ةيصعم 0 نا هلاوحأ لقاف اهؤدبم اماو هطورشو ةمحاىف رفكلا ىلا نيس دو اذه ف

 نم حبقا اذهو انديع اذه ناو اديع موق لكل نأ هلوش يلو هيلع هللا. ىلص ىنلا راشأ صاصتخالا

 اهب ضرغلا اعاو نيدلا .نم تسيل ةيعضو ةمالع كلت ناف مهتامالع نم هوجو راثزلا سل ىف مك

 ةقفاوم هيف ةقفاوملاف هلهاو وه نوعلملا نيدلا نم هناف هعباوتو ديعلا اماو رفاكلاو مسسملا ني زييعلا درج

 عئارمش نم ةعيرش تلق ايليثت اسايق اذه مظنت نا تْئش ناو هباقعو هللا طخس تاس نم هب نوزيمت امف

 لإ نيبا اذه ناك ناو هعئارشو رفكلا رئاعش رئاسكابيف مهتقفاوم تمر هرئاعش نم ةريعش وأ رفكلا

 ناك ولف الاو اصوصخم امو 0 اعاف ةداعو ةدابع نم كلذ هب صح ل فز ىلا سايقلا نم

 هنولعفنام ن 1 ىتاثلا هجولا هرقك لبد ىثف مالسالان يد نمسل م ىثن صتخي ل مايالا 0

 نوك نا هيف نسحالو هلاوحا نو خوسنم اماو عدتبم ثدح امأ هنال هلل ةيصعم مح دام انعأ 3

 1 عسوتلا نم كلذ 3 اماو هب نيدتب ام لوعفملا ناكاذا اذه نمدقملا تعب ىلا للا ةالص ةلزتم

 نيد ىف هل عيان كلذ نأ م ىيدلا ديعلا كاذل عبات وهف ةحارلاو بعللاو ىانالاو ماعلط || نم تاداعلا

 تادانعلا نمهيق لعش و ءارحصلاىلا هيف ج ريا اعدتمم اديع نيما ملا ضع دخت 3ك | ةلزنع نوكيف مالسالا

 عححو جحنو هم فاطي هيل بصي 0 0 7 رحتلاو رقما مولا ف عورمشملا سنذج نم تاداعلاو

 مهداع عدبلا لع ريغل علا كلذ هيداع ريع هيكل كلذ مسملا 0 كلذ ا امال كلذ لعش نإ

 م 1 8

 ديعتب نا ريغ نم كلذ وحو ةقشىف عيسوت و قايل هر وا اماعط هعتصب اهضعب ىف و 0 ةيداعلا رومالا ىف

 نيلضلاو مهلع بوضغللا ءالؤه ةقفاوم كلذ كف تاركتملا حبقأ نم اذه نكي ملا ةئدحلا ةداعلا كتب

 خوسام الو عدتبم ى لع رشأل مسلاو هن هي دملاو عدتمملا مهيد ىلع ن 3َوَر را ءالك وه محل ٠ دشأو

 لعف م عوس اذا هلا ثلاثلا ا 3 دشاو عدبلا ل رحأ ةهماشمكف رامكلا < ةهماش آه ا ةينالع الو ا ا

 يتح هلصأ اوسانتو سانلا ماوع هيف لحد *ئثلا رهتشا اذا مث ريثكلا لصف ىلا ىدا كلذ نم لياتلا

 مالسالا توم ىلا ىضش 3 داك قح هيلع 5 رب , دق لب هللأ كيعي ىهاضي َقَح اديع لد سانلل ةداع ريصل

 ن٠ ىراصنلا موص رخآ ىف هنولعفي امف مالسالا ىعدي نمت ريثكل ناطيشلا هلوسدق 6 رفكلا ةايحو

 بق اضل دالبلا لب نيماسملا كيع 1 هبإ نيبصلا امم كلذ ريبعو دالوالا هك 1 اقفنلاو حارفالاو ايادطا

 هلوسرو هللا دبع نم مهس وفن ىف ىهباو م لغأ كلذ راص دق مساعأو اهلها م اع لق ىلا ىراسمنا

 ناعالاو معلا ىلا 3 رقاا ما عمماشلا 0 نم اطوحامو قشمدب هتبأ رام ناو 0 ىثدحام ىلع

 يس ل را
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 مهموصد ع عيامأ كك ىذا مهموص نارودب رودي ىراصتلا موص رخآ ىف نوكي ىذلا سما اذهف
 هل سلا را كا مدقتإ وخلا !| ةماعلا هيمتو تفيصلا برعلا هيمست ىذلا ل رصفلا لئاوأ ىف ناكن او

 ا اموب نيثالثو ةنالث و رودي لب ناسا لوأ ىف قى وه ىذلا كل ةنسلا نه دحاو دح
 ا ىلا برقأ وه يذلا نيثالا نم نوتديتي لب رادإ قات نع هلوأ رخاتي الو طابش ات نع دلوأ مدقسال
 ش قافئاناهون دحا عدب كلذ ل اكو ىلالطاو ئسمشلا تيقوتلا .اوعاربل 0 ىف رهقلاو  نمشلا عامجا

 دوهملامناو لالطإب الا تادابعلا اوتقوام ءايبنالا ناف ءايبنالا اهب تءاج يتلا ةورقلا (تارقع
 ءازان هولعج ىذلا ةعئلا موي سيلا اذه قلبو هركذ عضوم اذهسبل اشر 2 عئاربشلا | وفرح ىراتعللاو
 ىلا تبسلا ةليل هيايو توبلصلا ةعمج اهنومسي بذاكلا مهمتز ىلع حيسملا اهيف بلص يتلا ةعملا موت
 ةفر نوعدصيو رولا تبسو رونلا ةليل اهنتومسي مونظاو ربقلا ىف اهبف ناك حيسملا نأ نومتزب
 ىتلا ةماهتلا ةسينتكىف ءامسلا نم لزنب رونلا نا مهما نوايخيو مهماع لالضلاةباغل مهسماع ىلع وجور
 عونصم هنا لقع ىذ لك اع دقو هبنكربتم مهدالب ىلا ءوضلا كلذ نم دقوبام اوامحب ىح سدقملا تيب
 جدلا نأ نوم ىلا مدنع ريبكلا ديلا نوكي دحالا مويو دوهلا نويلطي تيسلا موب مث لعتفم
 ءايشأ هيف نولعفيوومبايث ن ه ددجلا هيف نوساب كثيدحلا ب>الا هيومس اذه ل ىذلا دحالا مث م هيف ماق

 مهو مالسالا لهأ اينرع ىذ مانو رحسلا ءويو ةقرع عون ترا 5 دنعلا مايأ مه دنع مايالا هذه و
 ضيبو نبأ 3 ناويطا نم جرام ىلع مهضعل وأ نورطش مهرطف ةمدقم ىف مث < ميدلا نع نومودإ

 الاعاو الاوقأ مهند درا م اه كو مهدايعأ ىف نولعقيو ضينلا لع رطف لوأ ناك ايرو محو
 نا نومحزب موقلا نا كلذو حي هتماعو فاتخم مهعئارشو مهتالامتا ءاماعلا 1 فد كراع

 ىف حيساا ةعرش اعرش راصو هيك ممزل دقف نيدلا نم نايهرلاو رابحالا نم مهنيد ءاسؤر هعضو ام

 تاداقتعالا كفالانو تاعرحتلاو تاباجبالا نم ءايشا نوعرشيو ءايشا نوخسني ةدم لك ىف مهف ءامسلا

 مهف قرا ةعل رم عل سس هللا حخسأ ةلزنع اذه نا مهتم امعؤز كلذ لبق هيلع اوناكأل افلام كلذ ربغو

 ةعيرشل ال وسر ثعبس وأ ع عمارمتنلا هللا حخسأبا ن | عن 014  دووملا ضيقنلا ىف قر رط ىل لع ه ريغو ا لا اذه ق دوهلاو

 قراضتل اواهماع اوناك يتلا ممابق نع مهالوام سا انلا نمع اهفسلا ل لوقيس هلو مهنعهللا را - ماقام فااخ

 ةرعتسم ةيكح ةعيرشىراصنا طبضتي ال تاذكف اهخسنو عئارشلا عرش مهابهرو مثرابحال زيجت
 نمت ةفرعم ركملا فرعن نأ انيفكي نكلو مهلطاب ليداغت ةفرعم نع فقوتي. ال انضرغو نامزالا ىلع
 فرعن اكهبانتجاو هناقنا نم ةفرعملا هذهب نكمتن قح بجاولاو بح: لاو .قورعملاو حابملا نيبو هني

 هبانتجا دصق نم نكمت مل اليص#:الو ةل+.ال ركتلا فرعي م ندو اهكرت انيلع ضرفلا ذا 3
 اهتف رعم تبجو الصفم الا ىتاتباللعفلاو اهلعف ناك نضرفلا ناف تابجاولا فالحب ةيفاك ةيائجاةف..ءللاو

ِ 0 
 اهضعم اولي لق نما أ نم فئاوط تع مهند تا نم ء ع1 تددع:اع و لصقتلا 22 ىلع



 اال

 رومالا نم كلذ ريغ كا مهوب ب اوبا ىلع نوياصإو فنصم مال الكبو ريغص سس وقان 000 هن ورضا نا
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 0 2حاأ مول نوجر# 0 اضأ ىنغلب دقو هلهاو وه هر ار ضنا نيد ن اهعأ 0 0 لوجو

 اد هذه ىف نو رخس كرذكو امتورخسو روبقلا ىلا كلذ ريغ وا تبسلا موب َ كاذ لق ىذلا

 هنوقريو حتاذلا لثم نيبارقلا نمهن ودعي و ايبط هن 0 أوو ىذا مفدو هلرب 5 روخسلا ىف نأ نودقتعإ مهو

 مهنع ذوخام هلصاو هنولعفي نيماسملا نم اريثك تلو ا هانا هرعت عيمج عا تسلو هك

 | نم نيئاقرل | مالكو را اهصلا سا ونل | هله تاوصا نم ةءولمم قاوسالا قس ها ةدم ىف و ناك هنأ ى سل

 نمالا مهعيجوا ةماعلا ريهاج ىلا ىتلا دقو رفكوا مرح وهام هيفو لطاب هرثكأ مالكب مهريغو نيمجنملا

 ىف كراشدقوأ ند وا هف ىلا تبدي نم اريثك ناف مالسالا ةقيقح ملعب نم لكانه ةماعلا ىنعأو هللا ءاش

 قاروا ف نوروهو ماوبلاو ءاودالاو 9و ردعس لاو نع يلا نم كك عفتشللب قرملا روخيلا نا م6 اولا ك كلذ

 ةكئالملا لخدنال يتلا اهاعافنوعلملا روصلا كلثنا مهنم از مهتويب ىف اهنوقصابو براقعلاو تايللا روص

 جرو تيبلا باب باصإ ىنغلبام ىلع مهنه ريثك مث ةثياصلا مسالط نم برض وهو ماوه منعت هيف ىهاتب

 |١ وهو هل شا رخأتلا اذه نومسورباقلا نورس 0 اذه ىلع مدقتلا نا ىف مظع قاخ

 ا رح نام ذا نامز 0 طاملاب مظعام لك ناذ همظعل نمو 1 وه ريقلسا نيا 0 هللا كنع

 لا راخالا راك تاكل ندع الو 0 ناار يل ةرارصاا كك را ا

 | جاحدلاو منفلا نم اهركاهرتك أ فئاظو نك امالا ىلع نوفظوي مسهنا تاركتملا نم سانلا هلعفب امو
 ١ هلواعجيو ىراصنلا راعش ةماقاو قحريغب دهاعملا وأ رسسملا لام لكا ناهيرحن اهبف عمتجيف ضيبلاو نبللاو

 : 3 97 0 0 1 ١

 ا ةعساولا تاقفنلا هيف نوقفنو ضينلا هيف نوغبصيو هيف نودحطيو عرازملا ىلع ءالكولا جارخال اناقيم
 00 3 0 0 9 .٠ .٠

 فرعي لب هبلق تميم ىذا نمؤملا باق اهنم رعشش ينلا رومالا نم كلذ ريغ هلأ مهدالوا نوذزو

 || لبف اهيلع ميم نم ةكربلا ءاحر ءامملا تحت مهجايث نوعي مم ريتك قلخو ركملا ركتبو فورعملا

 || ىراصنلاو دوبللا ةفلاخم نم هضعب انمدق اب تءاح ةعيرش نا ناعالا نم ةايح ىندا هباق ىف نه بيرتس

 ١ 6-0 كماوذو موب تاونا نولي كلذ نم مظعأ وهام نواعشو جئابقلا هذه ضغعب اهعرش ْن مه ىضربال

 لصاو قيفو كلا هللانو 0 انيفكي ىلا ىل هللاف هللا كنع تأ ركنملا مظعأ ص تا ريغو ىقلاو قولخلاب

 ا نأ كلذ حضول ةروااو صحا ىف 3م ما 0 ديبدحج سمان 00 دايعأ صاصتخا وه اما هلك ثالذ

 نودهلو ة ريكلاةعملا هتعمجو ريبكلا نس هس |ادج هن ومظعإ مهموص 2 ف عقب ىذلا عوسالا

 ا[ كح >الاو هلوسرو هللا نبذ ىف ناضمر ند هم رخاو الا ريثعلا ةلزنع هريغ ىف نودهتجي 1 هنف كمل ١١ ىف

 نيناعشلا نأ مع مهضعل ام اذكه نناعشلا هن وهسل ادع ةيق نوعنصإ عوبسالا كر وه ىذلا

 حيسملل ىرد امل ةهباشم كلذ نأ نومزبي هر نوتيزاا قروب هيف نوجر مهةؤص َّق دحأ درا وه

 راق كلا نع يمر فر للا يف يسيل يالا 5 ار سقما تيب ىلا لخد نيدح مالسلا هيا



 *؟
 كنلوا دكسو ىصعلا كلت تقرواف اهب نوب رمخإ ىصع مهعم اموق اولكو دق دوولا ناكو سانلا ءافوعهيلع

 هورهظنال نا هقفلا ىتكو رمت طورش ىف ىمس ىذلا وهو صالاك لذا ةهباشم نيناعشلا ديعف حيسمال
 الا سنج مسا ثوعابلاف اًنوعاب ءارحصلا ىلا هنوجر جرخم لكو ديعلا اذه هنومسو مالسالا راد ىف

 ناكمالا زيح ىف تازجعملا نم مالسلا هيلع حيسملا نع هنوكحي اف رحنلاو رطفلا ديك نيدلا هب رهظي
 نيد وأ هوثادحا نيد ءايحاف ديبعتلا ىف مهنقفاوم اماو مهقسفو مهلهل مهقدصن الو هناكمال هيف ممذكتال
 ى هللا اهركذ يتلا ةدئاملا تلزن هلثم ىف نأ نوه زب نيبكلا سيما هنومسي ىذلا سبب للا مث هللا هخيسن

 ( نرخ وانلوال اديع انل نوكت ءامسلا نم ةدئام انيلعلزنأ انبروهالا يرص نب ىسيعلاف ) لاق ثنح نآرقلا
 اديعناكاملو ريبكلا ديعلاو رونلاديعو حصفلا ديعدنو مسيو دحالا موبوو ةدئاملا ديع موي وه م
 نياو ل نمنا ويلا نم حرام نولكأأ, هيف 0 وتو غويصملا ضيبلا مهدالوال هيف نوعنصي اوراص
 بيز نم هنم عنصي امو بلا مموصف نولكأب امناو هنم جرخامو ناويملا نع وه مهموص ذأ ضيبوأ
 ريثكل ناطيشلا اهنيز دق كحي مل امت اهريغو ىراصنلا نع ةيكملا لامعالا هده ةماعو كلذ و وجريشو
 اورخاواومدقو اوصقنو كلذضءنىف اودازو نظ نسحو ةناكم مهواق ىف اط لعجو مالسالا ىعدب نم

 ض» نوريغي اوناك (ك مسن ادفع نم مه هوريغ وأ ! ىراصنلا ضعب هلعشب ناك دق هنواعشام ضعب نال اما

 امتاو هللا نيد ىف صوصخاط سبل يتلامايالا نم اهوو مايالا هذه هب تصتخا امل نكل قحلا نيدلا 0
 !و مط ةهباشم اذ كلذب اهصيصخو نيرفاكلا نيد نم ايد لسا غ١ نطابلا ندلا فاوصوصخ

 اعورمشم هلأ ناكاهف كلذ نال ءاروشاع موي موص ىف ام مل ةفلاخلا لصحت اذهب نا دقتعي نأ لهاجل
 سياف خوسنملاو عدتبملا مهنيد ىف وه لب لاح انتيدىف نكي ملام اماف هفصو ىف مهنا اناف هنواعفي مهو انل
 قات يتلا مايالا هذه فاما ثادحاف ىضم ايف كاذ:دعاق انمدق م هفصوىف الو هلصا ىفالمههباشن نا انل

 0 نم لوق ىلع نيب اذهو 3 ةيف "ىشب مايالا هذه ضيصخم ندا قف ةماقم وه انال مم ايدي

 ديزيو لمعلا كلذ هيف ثدحأ ىذلا مويلا كلذ نومظعي اوناك اذا اهيسال ناحرهملاو زورينلا موي موص
 راسك سوح يذلا ل ادع لس ف اور الا م نانا لآ دق صالانا احوضو كلذ
 ف نر ديتجم رفا ردا وهو ريكلا يملا ةيودسب يذلا ىراستلا مود ىف ندم رجا ةدئالا 0
 ةمعطالا نوعنطصيو مهباود هر نودكسو نا نوحيطرو سيل نوعي حطم تاناخا نك ١ امأ

 اوس دق مومماعو جلا مماوم لع 1 نر حلا ايادطا نوداهتيو ةلوسرو هللا دع ف لعشت دك

 مم ءاوعا 0 ناطيشلا ناكساو دشأو رحنلاو رطفلا كيعلا مهدايتعاك ةدرطم ةداع ىنبو هن اعو كلذ 0

 ور ضييبلاو نبللاو محللا هيف راك و كَ ىلا مايعلا دم وهو عيبر لاحر نامرا أ كلك

 ةلالث وك ىف رخأتيو اهيف مدقتياعاو ةيسمشلا ةنسلا نم ادودحم اموي وه سبل ىراصنلا ديع نأ عم كلذ
 لبق ناك نم نيس نعبتتل مسو هيلع هللا ص ينل لو قيدصت هلك اذصو هانمدق اماموي نيثالثو
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 ّ اعلا ىف ةهباشملا تناك اذاوا كلذ 0 0 مدعو مهديع أ نك ليلفلا ف راتكلا ةاقم بسو

 كرذلا نم هللا تكا وهات ىلا تسقأ ذا يكف 202 افلا هلع ل لإ لوو رت

 نم كاذ وحنو ةفلتخم قرطلا تنكناو دنحاو دونعملا لئاقلا لوق وأ ةيدومعملا ىف ديمعتلاو بيلصلا

 ىلإ لس ل وهلا و ةيارعملا سم لا روك الأ نوط ىلإ نايس ار كارذحلا

 هلوسربو هللا رفك وه امم كلذ ريغ را كلذب نيدنلا 3 هللا نيد فئاخت امن اهيفام ضعب ناسغتسا اماو هللا

 كا نيتي اذهبو ةكراشملاو ةهماعملا كلذ لصاو كلذ ىف طولا ةمالا نب فالخ الب مالسالابو نآرقلابو

 ةماع ىف مهتفلاختو رافكلا ةنيابم نم ةلوسرل هللا هعرشام ةمكح ضعبو ةيفينللا ةعيرشلا مقوم لاك

 مهتفاوم رث مل ولانا ملعاو سانلا هيف عقو ايف عوقولا نع ا محأ ةفلاخلا 00 مهرومأ

 هده نع ىهنلا بجوي ةعيرشلا لوصاب انلالدتساو هيلع عئابطلاب انماع ناكل ٌحابقلا هذه ىلا تضفأ دق

 ةيلكلاب مالسالا نم جورخلا بجويدقام ةهباشملا اهلا تضفأ تلا تاركتملا نم انيأردقو فنيكف ةعيرذلا

 ىتنلا ادع ىف سلو ةلمضا ىف ايلا ىدش وأ ااغ ةسدمو| ريك ىلإ ىدش ةياكلا نأ جول اذه و

 ةعيرشلا ءارقتسا ناف اهيف ببرال ةيناثلا ةمدقملاو ةمرح ةهماشملاف امر ناك كلذ ىلا ىضفأ امو ةحاصم

 مارح وح هجر نع هيلا ىسفل امو ءارح الا ريل ىلا دف نأ ظل ردا هدرا و

 باتكلا اذه ريغ ىف عئارذلا ةدعاق ىلع انملكتذق اك مارخدنلا وعدتةجاح الو ةلما ىف هيلا ىضفأ امو

 هريثعا دق ىبربط ضا ءاضفالا | عم ىمحا الو ريصب ىلع نال ةدابش مقاولا اهبدهش دف ىلوالا ةمدقملاو

 وأ ةسوصنم الصانيثالث نماوت كلذ ىلع دهاوشلا نم انركذ دق كاهدس ىتلا عئارذلا ةماعف عراشل
 نيد ىفةملظع ةعفنم اط ةلما ىف مساوملاودايغالانا عيارلا هجولا  ليلحتلا نالطب باتكىف اهيلع اعمش

 ىلاعت لاق اك ةعيرش لك اهب تءاح اذدطو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاب مبعافتناك مهايندو قاخل

 ةميبب نم مهقزرام ىلع هللا مما اوركذيل اكسنم اناعج ةمأ لكلو * هوكسات مهاكنم انامج ةمآ لكلو)

 وهو هوجولا 0 0 ا الص هيف ام لامعالا نم نييبنللا متاخ ناس 00 هللا نا مث (ماعنالا

 ةمالادابعأ مظعأ ىف ةيآلا هذه للالزنأ اذهلو مككد مكل ت تلكأ مويلا ىلاعت هلوق ىفار وكذملا لكل

 نيعالو رحنلا ديع وهو نامزلاو ناكملا هيف عمتج ىذلا ديعلا نم مظعأ عونلا ىف ديعال هناف ةيفيدخل

 هللا فن دقونيءسملا ةماعب مسوهياع هللا ىلعلاكوسر هماقأ دق ناكموي نم مظعأ عونلا اذه نايعا نم

 لك نااعوف ىم ىوريوهنعهللا ىضر دوعسم نبا لاق اك اهتوقوبولقلاءاذغ ىش عئارشلاوهلهأو ر كلا لا

 هتجاح ماعطنم ذخاف اعئاح ناك اذا دسملا نأش نمو نآرقلا ىه للاةيدامزاو هدام ؤتنا بح بدآ

 نكيرلو هب عفت ا تاير مكين وةهار كب الاهنم لكأ نا هلكأبال تح رخآ ماعط نع ىغتسا

 عورشملا ىف هتيغر تاق هتجاح ضعب ةعورشملا لام الا ريغ نرخ اذا دمعلاف هندب مه ىذلا ئذغملا وه

 هل هتبح مظعت هناف عورشملا ىلا هتمهو هتوبن فرص نه فالحب هريغ نم ضاتعا ام ردش هب 4عافتناو
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 ضقت هبلق حالص للط اطل دئاصقلا عامس نم ا م كحت ا همالسا لمكيو هند مو و هن ةتعقتمو

 جل سال اهوحنتو دس هاشملا ةرايز ىلا رفسلا نم ردك |نمو هه كدا 0 فلا عاب فش

 ةيكتطا ادد ىلع ن 2 نمو هيلا رة عجو نم نلف 5 ىف نوكي ام م ظعحتلا 9 نه هن اق 0 ديلا

 0 عقوملا كاذ هناق ىف هب اداو مالسالا [ ةيكشل قبال“ 00 0 00 مالك ن 6 تاتا

 اذطو ةريثك هله رئاظنو ماتهالا كاذ هبلق ىف مهريسو ءايبنالا صصقل ىتببال مهريسو كولملا صصق 0

 ةنساا نم مهنع هللا عزت الا ةعدب موق عدتبا اف ميسو هنيلع هللا ىلص ىببلا نع ثبددن ا 1 ءاح

 هاعلاو ءاضالاو دانغلاو ءايلعلا نم هلاح ىف رظن نمدسفت نه هدي 0 اذهو دحا مامالا هأ هاورا

 اهنه لجرلا جرخ ول عدبلا نال اههركو عدبلا كح 0 لع ريكتلا ةعنرشلا تمظع اذطو مهريغو ||

 ىف ةميرمشلا ةعفنم صقن نم اهني اداسفهل بجوب نا دب. اللب اقيفخ سمالا ناكل هل.الو هيلعال انافك |
 نيياهالا نيديعلا ىف لو هلع هللا ىلح 0 لاق اذطو هنع ضوعملاو ضوعال عسب ال كاقلا ذا هقح ١

 ءاذتغالا نم اعنام ةعالا لامعالا هذه نم هبلق ءاذتغا قب امهنم اريخ نيموب امهب م 35 دبا دق هللانا |!
 ىدتفملا دسجد سفن 6 اعبال ثيح نم هلاج هيلعدسفيف ةيعرشلاةعفادلا لامعالا كاب ا ا

 هللا لعحام و الف 0 نين اذا عدبلا رريض ضعب كل نيبثي ادهبو رعشنال ثيح نم ةثلم ا ةيدغالا

 لكو 00 ةذلو ةحارو اغاتجاو اقافتا هاب ماّهالاو هب رورسلاو ديعلا ىلا قوشنلا نم بولقلا ىف ا
 لعج ىح هيف هللا ركذ نالعإب ديعلا ىف ةعيربشلا تءاج اذهلف هب ضارغالا قلعتل هميظعت بجوب كلذ |
 ليزنتو هللا مظعت نم هيف تماقاف تاولصلا رئاس ىف سبل امت كلذ ريغو هتيطخو هتالص ىف ريبكتلا نم هيف ||

 الامر كوتاي جلاب سانلا ىف نذأو ) ىلاعت هلوق لد (كق احلا حالص هيفام ربك الادبعلا اًضوصخ ةنحرلا
 تاداعلا نم هيف سوفنلا ىلع عسو ام راصف ( مط عفانم اودهشيل قمح جف كك د نا ماس ل ١

 اهظح مويلا كلذ ريغ ىف سوفنلا تيطعا اذاف ةيعرشاتادابعلا نم هب صخ امب ابعافتنا ىلع انوع ةيعيبطلا ||
 مظعتلاو ةبحا نم اهدنع هل ناكام لازو هللا ديع ىف ةبغرلا نع ترتف هللا ديع ىف نوكي ىذلا ضع 1 ا

 نيلجر تضرف ول كنا تاحردلا لقأو انيبم انارسخ ترسفن هيف اصلا لمعلا ريثاث كلذ بيس صقنف

 درجتتملا دحت ةرورضلاب كناف اذهبو اذهب متيم رخآلاو عورسشملا ىلع ديعلا اب همايتعا عمتجا دق امهدحأ ||
 هماعب صااذهو هّضا_ىعاواهتافغلف اذه كردب مل نمو هريغ نيبو هن كرا نه ا مظعا عورشملل |

 انكاذا لجرلا دمت اناف دحأ لك هدجبف ةبغرلا روتش ساستحالا اماو عئارششلا رارسأ ضع فرعإ نم ١
 تح ممولق نم ىض خرا دبعلا ةمرح صقن نا دب الف ةطوخسملا دايعالا ضعل ىف مويلع عسو 31 دل

 مىتيباشمنا سماخلا ةجولا * لك أ ناكل امهدحال تدرجت ول لبق نيده عسام بولقلا ىف لب لبق ولأ
 0 نيروبقم اوناك اذا 0 اطابلا نم هيلع مه امي مهبولق رورش بجو ” مهدابعأ ضع ىف[

 مو ولق ةوق بجوي كلذ ناف كا هئاصخ ىف 0 اعرف 0 ا ١و ف راغصلاو ةيزدلا
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 م رجبسوبج و ببسمس وبي جو بج جبع

 سوسحم ىمآ اضيا اذهو ءافعضلا لالذتساو صرفلا زاهتا ىف كلذمبعئطا ابرو مهر ودص حارتشلاو

 هجولا * مبقح ىف راغصلا عرش غم بجوم الب مهماركا ىضنقيام عمتجي فقيكف لقاعفنف يسال

 زييعلا مث ةهئاشملا ةدسقمنع درجتول حابم وهافو مارح وهامو رفكو هامهتم مهديع هن ولعفي امنا سداّسلا

 ىئاعلا عقوب ملاعال هعيرجت رهظب مل امف ةهباشملاف ةفاعلا نم ريثكى ع ىخي دقو ابلاغ رهظي اذهؤ اذه نيب

 انلق كانه انا ةعيرذلا هجوو هجولا اذه نيب قرفلاو عقاولا وه اذهو مارح وهاميف هباشي نافف

 ىتح مهيد ةماعلا ىلع سبلت ةققفاوملا سنج انهو ريثكلاف ةقفاوملا ىلا وعدن لباقلا ىف ةقفاوملا

 لهج ةهج نماذهو اهتدارإب عابطلا ىضاقت ةهج نم ءاضتقالا نايب كاذق ركتملاو فوردملا .نيب اوزيمبال

 لب مدا ين لبج ىلاعتهللا نا كلذو ةهماشملا لصا هجو ىف هتررقام عباسلا هجولا * اهتاداقتعاب بواقلا

 قالخالا ىف لعافتلا ناك رثكأ ةهباثملا تناك املكو نيبباشتملا نيكشلا ني لعافتلا ىلع تاقواخلا رئاس

 ناسنالا نيب ناك املو طقف نيعلابالا رخآلا نع اهدحا زيمال نا ىلا صالا لوو يح مآ تافدصلاو

 ةطسولا 0 ا ا مث دشا هيف لعافتلا ناك صاخلا س »لا ىف ةكراشم

 نمام عون نم دب الف الثم ديعتلا سنا ىف و ةكراشم تابنلا نيبو هشب مْ هرده لءافت عون نم دب الف

 دك راشلا ضعب قراخا مهضعي باستك 1و مدا ىب ف ريئاثلاو رئاثلا عقو لصالا اذ 0 و ةلعاقملا

 ءاليلا رام اذهلو هقالخا ضعب بستكا ناويحلا نم امون رشاع اذا ىفدآلا كلذكو ةرشاعملاو

 نم ةمومذم قالخا مهيف نولاغبلاو نولاملا راصو 00 اخاف ةمكلا تراضر ندا ل5 رخفلاو

 ةرشاعملا نم سنالا قالخا ضءعب هيف ىنالا ناوحلا راصو نوبالكلا كلذكَو كاغبلاو لاما قالخأ

 ةنطابلا روهالا ىف ةلك اشمو ةهباشم بجو ةرهاظلا رومالا ىف ةلكاشملاو ةعاشملاف ةرفنلا ةلقو ةفلاؤلاو

 نو ردك لقا مث يفلسلا اور ها نذل ىراستلاو دولا امر دقو ملا عيردتلاو ةةراسالا هجو ىلع

 درج نمت مهريغ نم اناعا لقا مه ىراصتلاو دوهيلا ةرشاعم نم اورثكا نيذلا نيماسملا ايَأر كمه ريغ

 سما اضيا اذهف نامزلاو ناكملا دعب ناو افالتئاو ةيسانم اضيا بجو: رهاظلا ىدهلا ىف ةكراشملاو مالسالا

 امو ةنوعلم ىه يتلا مهقالخا باستكا نمام عونل بتسوه ليلقلاب واو مهدايعا ىف مهتيباشف .سوسحم

 رهاظلا ىف مهيباشم لوقنف هيلع ميرحتلا رادو هب ملا قلع طيضنم ريغ قخ داسفل ةنظم نآك

 روظيال كلذ ريثاتو تاداقتعالا سفن ىف لب ةمومدملا لاعفالاو قالخالا نيع ىف مهم اثمل ةنظمو بيس

 دعب هلاور رذعتي را دقو طبضن الو رهظبإال دق ةهباشملا نم لمالك دانا سفنو طيضتنالو

 ةررقملا لوصالا هيلعتلد همر حي عراشلا ناف داسفلا اذه لثم ىلا ابيس ناكام لكو هلنطفت ول هلوصح

 نطابلا ىف ةبحلا نأ اك نطابلا ىف ةالاومو ةبحتو ةدوم عون ثروت ىهاظلا ىف ةهباشملانأ نماثلا هجولا

 دحاو دإب نم اناك اذا نيلجرلا نا يح ةبرجتلاو سلا هب دهشي سها ادهو رهاظلا ىف ةهعاشملا ثروت

 ملاه رسم ىف اناكناو مظع عا فالتئالاو ةالاوملاو ةدوملا نم امهْنب ناك ةبرغ راد ىف اعمتجا
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 و لب ةردلا ريم اةاستلا فسر يدا ف لالا نال تدي نجا ن راكد قرم 15
 كلذ وحنوب وكرماو ارعشلاو | بايثلاو أ ةما كافل ةهباشم اههنيبتناكو بيرغدإب وارفسف نالجر عمتج
 اضءإ مهب تلا را تفل ا 1 تك ع ىلا افدانالا 001 نك
 موج ' وكول دحت نيدلا ىلعاما و كلملا ىلع اما ةيراحلا وةاداعملا عم ن رك كلذ ناد قح مربغنوفلاب ]اب الام

 بج وع هلك اذهو ضبا هضعب نم ةباعرو ةهباشم ثروت ةبسانم مهني, مهكلامتو مجرايد تدعابتن او ءاسؤرا

 ةحلا ثرونةي و دروماىف ةهءاشملا تناك اذاف صاخ ضي وا نيد كاذ نع ا الا اهاضتقمو عابطل
 ىفانت مهتالاولاو ةبحلا هسا اخ عون ىلا اهءانضفاناف ةيئيدر ام هك تلاد

 مكتم مطوتب نمو ضب ءايلوا مهضعب ءايلوا ىراصتلا ودوهبلا اوذختتال | ونما نينلااهبا اي ) ىلاعتهللا كاق ناميال

 ةرئادانيبصت ناىش نولوقي بف نوعراس ضر مهمولق ىف نيذلاىرتف نيملاظلاموقلا ىدبالهللانا مهنمهناف

 ءالؤهأاونمانيذلالوقيو نيمدان مهسفنا ىف اورسا ام ىلع اوحبصيف هدنعنم ىعاوا حتنلاىتاي نأ هللا ىسعف

 00 1| لهادي مذيب ايف ىلاعت لاقو( نيرساخا ودب اف مطامتا تطبح مكعمل 0 0 0 هللااومسق |نيذلا

 نرد ارك 0 0 اة ها م ل

 0 0 ةك نيذلا نولوتي مهنم أري دك ير نولكش اوكف 1 هولعف 0 نع نوهانتيال اوناك

 لزنا امو ىنلاو هللا نونماوب رك نودلاخ مهباذعلا ىفو مهياع ناش مهسفنا مط تمدقام

 هيلا لزنا امو يننلاو هلل ناعالا ناىلاعتو هناحبسنيبف ( نوقساف مهنم اريثك نكلوءابل رامهوذحا امديلا

 لاقو موزاملا مدع ىضتقي مزاللا مدع نال ناعالا مدع بجوب مهبالو توبثف مالو مدعل مزاتسم

 وا م هءابا اوناك ولو هلوسرو هللاداح نم نوداوب رخ ال لاو ا نور انو دخل ) ىلاكو كاس

 00 هناحسبس ربخاف (هنم حوربمهدياو ناميالا مهمبولق ىف بتك كلوا مهتربشعوا مهناوخاو | مهءانأ
 ةمرحم نوكتف ةدوملا ةنظم ةرهاظلاةمباثملاف نمؤع سيلف رافكلا داو نف ارفاك دوب نمؤم دجوبال هنا
 معا للاو هيلع انهبنامىلع رصتقيلف ةريثك مهتهباشم ىف داسفلا هوجو نأ معا و كلذ لثم برق مع كا

 وز: هم سس سس هس سس

 م | لدصف وح

 لمعلا اذهف ىهنيد صئاصخنم وه لمعلا اذه نإ لعلام ا سبلاوف مهتيباشم
 لمعلا كلذب قاعتن ةوهشل اماو ليلق وهو مهتقفاوم در لعشب هاا - ف ماا نموه ىذلا
 هضعل ىف ميرحتلا غاب نكلدع رح ىف كشال اذه لك كا اهندلا ىف عفان 1 1 هيف ةهبش كل امأو

 وهف مهلمع نم هلأ ل ملعب مل لم امأو ةيعرم هلا ةلدالا سحب ارك يصب دقو كلا نهنوكبنا ىلا
 نامزلا ىف رييغت عون عم اماو هنواعفب ىذلا هجولا ىلعاما مهنع اذوخام ل ادالا ىف ناكام اهدحا ناعوت
 دالبملاو ريقللا سيلا ىف هنوعنصيام لثم ىف ةماعلا هب ىلثيي ام بلاغ وهف كلذ وشو سلا ا اا
 اذهف كلذ ا نوعي ال هرثكاو ءاب هلا نع ءانبالا د كلذ دايتعا ىلع ا كو مهماف رو
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 1 يدوس

 يس هي بي:

 ب
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 بأ ا

 *« ا
 مع درع لصالاو سلام ىناثلا عونلا  لوالا مسقلا نم راص الاون هني 1 هك ةحاس فرد

 ةهارك فتق وتف ةفلاخلا ةعفنم هيف توفت دق نكلو ةهباشملا رود ىف سيل اذهف أ هنواعشلإ 0

 انب اوهمدنت مهنوكنمىلواب مهب انهمشت اننوك سيل ذا ميتهباشم نم هنوكءارو ىعرش ليلد ىلع هعرجتو كلذ

 بجوت دق اذهو ةفلاخلا نم مدش الل رهاظف ررض هك كر 0 اذا ةيلاخا ةحلصلا <. بابحتسا اماق

 ةيحللا غبصف هس رصْتَسِدَقو 0 ىزلا ىفاك انتفاخ مهيلعبجوت دقو هيف فلام ةعبرشلا

 ناك امف مهم ادم فالح روطفلاو برغملا 0 : ىف م6 ةهاركلا غلبت دقو دوجسلاو نيل ل ىف ةالصلاو

 تلا هيف لصالا ناف مهنع اذوخام اَنِمَدِق ام
 داس اولا مدس هه »هه رس سس

 ةنمزالاو ةنكمالاهذعف هنوثدحي لمعلكو عامتجاهيف مط ناكموا موي لك هيف لخدي سنج مسا ديعلا

 ااا ٍفاَط لصاال ىلا كك تاقوالا نمهنودظعبالك ل ا مدا 0 صوصخ نع قوما شل

 ثدحن يت لا مايالا نم هدعبامو هلبقامو وه ديعلا 2 0 كلذكو كلذ لخدب لامحالا نم اهيف هنوندخامو

 عنمردق سانلا ضعي ناف كلذ نم ”ىشلعف ناك امكح لاس نء الا[ ب ثدحت اهواداحتال ٠ ايشا اف
 ريشلاوا عوبسالاف اذه مكل مدصا انأ هلايعل لوقيو دالبملاو سيما م وبك مهدبع مايا ىف ءايشا ثادحا نم 2 3 1 :

 نكل ةيباشملا تايضتقم نم 3 مف كلذ اوضتشإ 5 وهالولو مهديعدو وجو كلذ ةرادحا ىلع كرحلااعاو ردا

 الفا وضرب ١ ناف ه ريغىلا مهف ارسثتسا عطقبام ق ةوقملا ع نمديف 0 وسرو هللا كيع ىلع لهالا لاح

 ىف كا اذىف ءاسنلا ةعاط نملقاعلا رذحيلو , ههاضراو هللا ى رادلل هلهأ ا نمو هللاب الا ةوق الولوح

 ةنتف نم يتمأ ىلع 0 سو هلاو ةيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقل 1 ديز نب اس نع نيحيحصلا

 00 يلا نع ىراخبلا حيم ىفو ءاسنلا ةعاط لودلاو كلملا دسفبام رثكأو ءاسألا نم لاحرلا ىلع رضا

 كف [كزا فرز ردا عا مه سعأ اولوموق حاشي نأ مسو هياع هللا لصاللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 مك فت ىف هتعجار نيخ نينمؤملا تاهم 1 ىدحال سو هياع هللا ىلص لاقدقو ءاسنلا تعاطا نيح لاحرل
0 0 

 رخ لا ثيدحلا ىف لاق ككىللا ىذ ةعجاص. نهاش نم ءاسنلا نأ ديري فسوي بحاود نكنا 0 َى

 هلايأ ةزها ىدعا ىتعالا هدفنا الو نت احا هلا ىذ كلل تلا نيو لع تاس

 نلاغ 0 نه لوشو اهددرب 1 ةناعفللا ىلد لا لل اج بلغ نا اع رش نهو * اهيف كلوش ى 3

 ىغدلي ءاداعلا ضعلا لاق هجوز هل انحاصاو لاق ثلحأ م السلا هيلع برك اع هللا نما كلذلو نلغ ن نأ

 هل هجوز حالصا ىف هللا ىلا دهني نا لجر

 نم لعف ىف ىرعي نا هيذكب لب اهفرعي الو انع تحسنا ملسلا ىلع سيلو ةفلتخع هيك اج اد



 ا 20
 هببسنا فرعي ملولو مهمتيجنمنامزلاو ناكملا اذه مظعتوا ل عفلا اذه ببس نا ناكم وأ موي وا لاعفالا

 هلدحا دق نوكي نا اماف ىلصا هل نكي مل اذاهناف مالسالا نيد ىفهل لصأ الهنا ملعب نأ هيفكيف مهتيج نم

 ايار امىلع هبننن حنو عدتلا نم نوكي نا هلاوحا لقاف مهنع اذوخام نوكيواهسفن ءاقلتن .سانلا ضعب

 نوح زيايف ةدئاملا ديعموب هناف مهموص رخآ ىفىذلا ريقلا سيما كلذ نفهيف اوهقودق سانلانم اريك

 هتدحيام عيمجف ربكألا مهديع دحالا ىلادحالا نم هيفنوكي ىذلاعوبسالا وهو ءاشعلا دبع هنومسو

 اهقاصلاو قرولا ةباتكو حطلا ىلع بايثلا عذوو روبقلاريخبتوءاسنلا جورخ هنقتاركتملا نه هيفناسنالا

 قرو عيبا ًانقو دخلا اذاتقولا كلذىفروخبلا ءارشكلذكو هئارشو روخبلا عيبل (مدوم اهذاختاو باوبالا

 ىراصنلان يدوه انايرقهذاختاوروخبلا قر نافقرااروخبلاءارشدصق وأ هريغوأ تقولا كلذ ىف اقاطمروخيلا

 ةراك ءارجأ هلا هرعو كسلا تطل اس تطل علا ل ل رو ا لو
 نار ررا عصب هضامتخا كاذكو ىرطتلا بحت كح سلا تو ةضح ةحار هارأ تالعا نإو

 ا هؤارش وادب صسماش 3 ضنا عيب وا ضيبلاب راهقلا اماو كلذ 0 ضم بص واسدعلا وأ نس وأ

 0 1 د را طقنلابرقبلا لش نمنوراكالا هلعش ام كلذ نمو صاط 1 نيساقملا ند

 وا نوتبزلا قروذخا نم ءاسنلا هلعفيدقام كلذ نمو اهئاهلاستغالاو اهب كربتلاو بابثلا عاونأ عمح وأ

 فئئاظولا كرت كلذ نمو ةيدومءملا ءامكلذ لصأ ناف كلذ نم ”ىثب لاستغالا دصقوا هئاع لاستغالا
 ليثلاب هيف بعالاو حرفو ةخار موب هذااو كلذ ريغ وا معلا قاحوا تاراجنلاو عئانصلا نم ةبارلا

 0 ا موب لعب لب الصا يما هيف ثدحتيال هنا طباضلاو مايالا نم هدعب امو هاقام فلا هجو لع اهربغ وأ

 م امهيف نوبعلب اوناك نبذالا نيمويلا نع مهام هنا سو هياع هللا ىلص ىلا نعانمدق دق اناف مايالا رئاسك
 سانلا نم ريثك هلعفيام كلذ نمو هيف نوديعي نوكرشملا ناك اذا ناكملاب خذلا نع ىبنهناو ةياهاجلا ىف ا

 مالسلا هيلع ىسع داليم هلا نومسزيو هنم تلخ نيرشغو عبرال لوالا نوناك ءانثا ىف ءانشلا ءانثأ ىف
 ناف كلذ ريسغو عيش عانطصاو ماعط ثادحاو ناربنلا داقيا لدم تاركسملا نم وه هيف ثدحبإم عيمط

 ركذ دالبملا اذهل نكي ملو مالسالا نيدفل عا كلذل سيلو ىراصتلا نيد وه ادرع دالملا اذه ذاختأ

 ىف كرت ره عطل هلا سو رشا نع ل

 اهنا ماياب داليمادعب هنا معزت ىراصنلانا مث ةمعطالا نم ةصوصخم عاوناو نارينلا داقبال بسانلا ءاتشلا
 كيع هاومسلو تقولا اذه 0 نودمعت مف ةيدومعملا ءامو مالسلا اههيلع ىسيعأ ىحب درع امون شع دحا

 ادع نأ نوحي رو تفولا اذه ىف كما ىللا نددنوا ناجي ءاسنلا كر نو ن5 اس و نطل سجس <

 زوربنلا لثم سرفلا دايعا كاذكو ةمرحلا تاركدملا حبقا نم وهو ىراصنلا نيد نم اذهو دلولا عفن

 نءءانركذام ىلع اهلك اهمكح با عالاوا مجاعالا وا رافكلا عاونا نم مهريغوا دوهملا دايعاو نار وملاو

 4 !اامتوعد عفص نش ال نع كلذ ف مهيهيشتملا سا ناعب الف كاعداف مهب هيض اكو ٠ لق



 ه0

 0 5 ةداعا ةفلاغ دايعالا عله ْى ةيده نيماسمحال ىدهأ - ندو 4 وعد ةباحا حن مهدايعأ َْق ةداعلل

 ءادها لثمفف مهم هبشتلا ىلعاهب ناعتسيامب ةيدطا تناك نا اهوصخ هتيده لبقت م مل ديعلا اذه ريغ تاقوالا

 كلذكو مهمود رخآ ىف ىذلا ريغصلا سيما ىف منغلاو نبالاو ضيبلا ءادها وا داليملا ىف هوحيو عمشلا

 مهبهبشتلا ىل لع | مم م ناعتسإ 3 ناكاذأ امسال ديعلا ل احال ةيده دايع انعالا هدهىف نيماسملا نمدحاال ىدنمال اضيا

 نول كلة رخو سادلاو ماعطلا نم ديعلا ىف مهتهباشم ىلع نوماسملاهب نيعتسي ام ملا عيبيالو هان رك

 هناانهدقدقف اهيفءارشال مهدايعأ دوهشوأ مه ديعىل لعوب مهن ونمعتسإام مهتعإ ايماماف 0 ةناعا كلذىف

 نودهشي نومءاسملا هكهشل ههايشاو بوبأ 0 ,وبانروط لثم ماشلابا دنع و 1 ىتلادايعالا ةذهدمسأ م امال دق

 الوزورت رستم تاو قدرك اعا هنا الا كلذ ريغو ربلاو قيقدلاو نقبلاو مغلا هيف نوما#كو َق اوسالا

 قدتمالا ندر الاكو نادى ةوسلا نودهشياعاو مهعيب مهياعا ا مل اذالاق معيب مهلع نواخدي

 نوعنع امنا لاقو | نم ةياور ىف دج هيلع صن هروضحب ساب الف مهدايعأ قى قاوشالا قف نوعي ام اماق

 كلذ ريفوت ىلا دصق ناو الف لكألا نم قاوس الا ىف عابي ام اماو مهسئاتكو مهعيب مويلع اولخدي نا

 مل اذا لاق هنال ايرتشموأ اعئاب اقاطم قولا دوش زاحأ نوكب نال لمتحم مالكلا اذبف مهلجال هنيسحبو

 ريمضلا ناك نا اهيسال ىرتشملاو عئابلا ِ اذهو نا الف قوسلا نودهشب اماو نا مهلع اولخدب

 ىوقا وهو لمت«وقوسلا ىلا نيبلاح مهنوك زاوج ىلع صن دقن وكيف نيماسملا ىلا ادئاعن وبا هلوق ىف

 ائا لئاشلا نال مهم عيبال ضرعتي ملو مهنم ءارثلا ف صخرو طقف قوسلا دوه ىف صخرا اما هنا

 معيب ممماع نولخديالونورتشي مهلاسم رخآ ىف لاقو مهديعل رافكلا اهميق ىلا قوسلا دوهش نع هلاس

 نع ىلا .ىف ءاحام عسمس دق عا هللاو هناكو ملاع هيقف وهو ىماشلا ىحب نب انه لئاسلا نال كاذو

 دوهش ىف ةصخرلاب دمحا باحاف مهداعا دوهش ةلزنع مهقاوسا دوهش له هال ف مهدايعأ دوهش

 ىدمالا مالكو كاذ ذا هيلا ةجاحلا مدعلاماو هدنع مكتللا روهظلاما مه سملا عيب نع لاسي ملو قوسلا

 معيب مهماع اولخدي نا نوعنع امنا هلوقا اضيا عببلا ىف ةصخرلا هيف ربظالا نكلنيبجولل لمتحم اضيا

 قولا كرا راو ع 1 مهلجال هنيسحتو كلذ ريفوت ىلا دصق ناو هلوقو مهسئانكو

 نال ةيصعم ىلع ةناعا الوركتم دوهش هيف سبل كلذ نال زوجيف ةسينكلا لوخدريغ نم اهنم ءارسشا طقف

 ىذلا مهمع مهديعل هنوعاتنب ان مهلعل امل فرص هيف لب ةيصعملا ىلع هيف ةناعا الو زئاح مهم عاب يالا سفن

 نوماسملا ناك ةيله الا فا دا تاك هلق ف رثثلا ل اياَش هيف نوكيف مهداوسل ريثكتو مط ةناعا هنا روظإ

 5ك اما جحلا مسا مسأوم ىف نورك اف فاوسألا ده نمو مالسلا هيلع يتلا اهضعب دهشو امودهشي

 لجرلا رضحول كوبف ةيصعملا ىلع هب ناعتسام ايف عاب نا قوسلا ىف ام ركا ناف اضياو ةلطإ دايعال

 وه لب 0 6 لجرلا اهراطح ردح نإ معلا اامودح# دب رق نمل حالسلا اهيف عابب اقوس

 برا رادملا رفاسو لجرلان امث ةعيابملا ذهىلع اورقادقو ىذقو.لا اذهىف عئابلا نال دوجأ

 1101010120777 1 تت مو تمت



 دع 31٠١*
 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةايح ىف هنع هللا ىخر ر كب ىلإ ة 9 ,احم كثنددح هيلع لد مك اندنع زاح اهم
 ريغف اههف لوقلا تطس 0 ثيداحاو هنع هللا ىضر رمت ثيددحو بر رح راد حو املا صر كل
 مهدايعأ ىف مل سلا ةيصعملا ىلع هب ناعتسي ام عسب ىلع مهق اوسالمتشت نأ دبال هنا عم عضوملا اذه
 كردكو زوالا ر مخ 0 وا اينعرافكلا عينين ا وهول زسأ لع بم وهو مرا مش ساق نع ةناعا عون هيف انهف مل كلذ ىدهاوا كلذ وحتوزاحيرلاو سابللاو ماعطلا نم مهديع ىلع هب نونيعتسيإم
 ةكباخأ ىلا ءاريسلا ةاحللا ءادها ىف هنعهللا ىكر رمت ثيدح لد دقو اماسم هبنولتاه احاللس مهعيب زوم

 نير ل ضعب ىلع هنم 0 مرحباعاو ةلمجاىف حايمريرخلا نك ريرسا مهعيب زاو> نع اكرشم ١ : 1 [0 1
 لصالا انيفديف ةراجتلاو لالا ىف هتعنص تزاجو لاحب راب زيي لو نيتباورلا حصا ىفدب ى راسنا

 ضرأأ ىلا ةراجتلا لمح زاوجىف دحانعو كلذ ز زوجدمحأ مالك ىف لوالا لاتحالاب لق ناذ هابتشا هيف
 0 كا 0 52 3 0 املدلاو تاثأا لمح ناف ترحلا راد ىلا اهلمحك ديعلا ىف مط اهعبب لاق قف ناتدوصنم ناكر ترغا

 و ىلوا انهف برطلا ضرأ ىلإ اهنم انمنم  اذاو ةنقجا ىف مهند ىلع ةناعأ هيف برحلا املا
 دبع 0 دقو نا ام ل ٍعىنم هيزنت و 1 مير عن عنم وه ل اه نكل كلذنم عنملا ىضتقت هصوصتو هلوصا

 كاملا دبع لاق مارح كلذ نأ كلام بهذم ناب حرصو هتها رك ىلع ممتجا امن اذه نا بيبح نب كلما
 لاقو مير ريغ رم هنع ىو مداتكل ىراصنلا عذ ام لك أ كلام هرك ةحضاولا ىف بيبح نبا
 م ءامدا وا بيلصلاو حيسملا مسا ىلعاوحيذام كل دك

 هللا لوق ىهاضإ وهو هات هب ومهتايذ نم هلك اذه 0 5 هب ىدتش, نم هريغو كلام ناك دقف

 نومظعل نيذلا م -مايهرو مخ 0 1

 لاح ار ناكدقو لاق نودبعب اوناك ىلا مهماندال نوحذي اوناك تلا ميحخابذ ىهو هللا ريغل هب لهاامو ىلاعت
 ع

 تاذ ىوز امم نوديربب امو ن نولوشام 2 وهو مهحابذ ال هلل لحا دقن نولو 9 و كلذ نوفختس ءاماعلا ند

 ناو زيزملا كدع نب رهو ا 0 د ءاد ردلا ىباو ةيااحلا ند ةدابعو سابع نبا نع بهو نبا

 ماتومو مهتسقاو مهدايعال حام ك رتو كلملا دبع لاقو ءاطعو لوحكمو ىيعسن. ىحيو ةعيبرو باهش
 نع اكلام ىرفاعملا ديعس لاسدقلو 0 مظعت نم هلك نأ را اننع هيف ناو لاق لضفا ىردئاكو

 امنا هنالمهنم هذخاينأ أ ىغشاللاقف سنا هنم 17 ايأ مهنع هينوقدصتي مالوم ىراصتلاهعنصت ىذلا ماعطلا
 نم عا عاس ”ىشل ىدوي قارصتلا نع مداقلا نبا لي سئانكلاو دايعالل ذلك وهف ك رمل امظعلا لمعت

 ءود حسم هيرتشمو مهعئارشو مهرئاعشل مظعت هنال كلذ لحال لاقف هؤارش مسن انو ل اه ةسينكلا كلم
 ةسدكلا ىلع ضرالا كلت تسح اميرو انيس قات اهنم فلتسالا عب م. ةيسكلا حرا ىف مساقلا نبا لاقو
 نهر آلا 00 .تكلا 0 ٍدع نوعلا ن دحاولا نياهجو نم ا 0 زوحال هنأ اهمحاصمل

 ضرعتب نا نيماسملا اك نيماسملا زوجي اماالا مداح ىطزوح الو سيخا عبب هجو
 ىلا ىراصتلا اهنف 0 يل ١ نفسلا ىف ا 0 مداقلا نأ لوو كات ىندلو دين دو عنماهيف
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 ملسما مساقلا نبا ء ركو هيلع اوعمتجا ىذلا مهكرشإ 00 خلا لوزن هنا كاد كف مداعأ

 ا كدا الأ ءرفك ةحلص»ىلعه انوعو هديع مظعت نمءارأو هل ةأفاكم مهديعيف اًءيشىنا رصنلا ىلا ىدهب

 ]| نوراعب 3 ايوثالو امادا الو اح ال مهديع ةحلصم نم اش ىراصتلا نم اوعيبينا نيماسملل لحبال []

 أ نيطالسلل ىقيليو مش فك ىلع مهنوعو ميكرش مظت نم كلذ نآل مهديع ند ”ىث ىلع نوتواعيالو ةباد
 لعد 0 لاف لكاد هيف تماتخا هماعأ ل .رعو تراه كوقيوعو كلذ نع تق كا ان تا ||
 اا دارا تار يا نا ور اس قسما لس حر هسا لع حا تاما

 ||| اماو كلذ لجيالدنا كلام بهذم ناب حرص دقو معابعا ىلع هب نونيعتسام مهتاداههو مهتعبابم ها رك ىلع

 نع مالسلا ةيلع هللا دبع وبا لثس مهاربا نب قحسا لاقف بابلا !ذه لئاسم ىلع دا مامالا صوصأ 1

 || اضيالاقو هيف مام ىلع يتيعبال "ىشباهذخاياللاقف مهنم لا لجرلا اهرجاتسبإ ةعيبللةعيضاوفق وىراصنلا |
 لش دقو هيف مهام ىلع مهنعتالو مط نبتال لاقاسوات سوجملل ىن د ءانن لجر ةلاعو هللا ديعابأ تعمس

 همن, قرفلاو هب سابال لاق ءاركب اربق ةمذلا لهال رفحي للا لجرلا ع نع هلآسو م كلا نب دمحم نإ

 ا ند الو ة ةيصعم هه قن رسل هناف قلطملا ر ريقْلا فالح ةسينكلاك لا لا ميد صئاصخ نم سوو انلا نا ا

 | انأ نا ىزورملا نع 0 هنم اهعيني وا ىمذلل هراد رجوي لجرلا باب لالخلا لاقو مهند صئاصخ ||
 | عابنال لاقو كلذ مظعتساو ىلا رصن اهنف لاقف هييراخت اهيفو ىمذ نم هراد عان لجر نع لئس هللا دبع ْ

 || ثراخلا ىنأ نعو كلذ ىفددشو رافكلا نم عابنال لاقو ناباصلا اهيف بصنيو سوقانلا اهيفبرضإ ا

 | عيني نا هل ىرت رادلا نت ىف دازو هيغراف ينارصن ءاج دقو هراد عيبي لجرلا نع لئس للا دبع انأ نا |[
 | اهبف هلي رفكي رفاك نم هراد عسب كلذ هل ىرا ال لاق ىدوحت وا ىدوهم لاا رس

 لجرلا هللا دبع ىنال ليقثراسحلا نب مهاربا هنع لقنو عنملا ىلع صن اذبف ىلا بحأ سم نم اهعبي |

 ىركنأل ناك نوع نبا لاق هنف كرشلو را اهيف 00 هنا لعب وهو هبف كزنيىذلا ن ل 1

 هرك هنا دارا هنكلو ال لاق اذهب ةمذلا لها لالا دارأ هناك هل لبق مهعري لوم ةمذلا لهأ نمالا ||

 لعجو 0 نوها ناكا ايمذ ناك اذاف هتعرا لقا نم ءأ ركلا ناط | تتح اذأ لوشب 0 تعري ناأإ

 لئاسمو هللا دبع يبال تلقهظفاوءاوس مرثالا َِش اك 00 نوعنبا نم اذط بجعبي هللا ديعوبا ١

 واهراد ى م ع لح رلانع كهات تلاسلاق | انهم هتع لهو | 0 ذ ناكرتشي تارا نأ مهارباو مرتالا 1

 ىرب 0 ةلغلا الا لوش نيلسملا 4 ركنائردل نوع نان ل ااقف 00 ممارعب وهو ةناكد

 ىمذ 8 را ىر 5 لجر ىف هللا دبع ىلإ ع 0 062 > نم ل رك لالخلا كك لاق ا 0

 هار هلا مهارب ١ نع كح دقو لوق هنف هللا دع ىلال دقني ملو نوع نبا لعف ىلع هللا دبع وبا هءاحا اعاف

 ةهارك كلذ هركهنا ىمذلا نم هراد عيبب ملسملا ىف هللا دبع ىلا نع اوور نيذلاو نوع نبا لوقب ابجعم |

 يأ لوق ىهاظ ىف صالاو ادحاو ىدنع عيب لاو قكملا نك كل لوق هللا دنع ىنال د ده واف ةديدش ٠



 الو هتنم عابتال نا ىدنع ىمالاو كلذ ريو (نابلصلا بصنيو ايف رفكيمنالهنم غابيال هلا للا دبغ

 نيمح> نع هللا دبع ونا لكس لاق ناتنح نب نيسحلا 3 0 0 دقو لاق دحاو ىنعم 0 فر 3

 كيعس 7 ىثدح كاذدلا نم اذه كو هل لاق هفرعا ال صفد هنع ئور لاقف نحرلا دنع نئاأ]

 راع نحرلا دنع نب نيمح راد عب همم ىودعلا اذه صتح لوفي رجالا دل انأ تعمس جشنلا

 لاف كايغ نب صفح نم ىعب دا كمف من لاق صفخ دمحأ هل لاقف ىرصبلا نوع نم ةفوكلا نأ

 لمعلاب قاسفلا نم وأ عدبلا لهأ نم هناك اذه نوع ثاق هللا دبع ىنأ بهذلل ةيوقت اضيأ اذهو لالخلا
 عدةبملا نم اصلا لجرلا راد عاب هنا ةفوكلا ىضاق ثايغ نب صفح ىلع رمحالا دلاخ را

 ناو رفاك نم كلذكف قساف نم اًنيعيبهركب ناك اذاف لالا لاق ىضاقلا :لعف ن اضيأ هع

 دبع ركب ىلا نع ىضاقلا ركذ اذكهو مظعا اهيف رفاكلا هلعقيام نكل رّشال قسافلاو رش ىذلا ناك

 ملسم نم اهعبسي اهيف هللاب رفكي رفاك نم هراد عيدي نأ ىراال ثراخلا ىناةناور ىف هلوق رك ذ هنا زيزعلا

 عنم عببلا عنم اذاو ةراجالا زاجا عيبلا زاحا اذاف هدنع عيبلاو ةراحالا نيب قرفال ا ا

 ىعازوالا ينعي. لئس هللا ديعيبال لاق هنأروصنم نب قحسان عوكلذ ىلع هباحاو ىذاقلا هقفاووةراجالا ||

 كلذ لصا نال لاق ام نسحا ام دمحا لاقو كلذ هركف ؛ىراصنلا مرك ةراظنل ةسفن رحاو» ل>رلا نع

 لمح نميف هللادبعوبالاق لاق ىلجعلارضنلا ىأ نعوىساب الف رمخا ريغل عاب هنا معيناالا را ىلا عجرب.

 و كلر ا لل كال ل كلر ا كر نا

 اذه لهدباصأ فلتخا مثهنمدحأ عنم انركذ دف رفاك 0 عيبا كلذ ىف مالكل|صيخلت وةها كدشأ |
 را تام را هللب اهيف رفكي ىمذنم هراد لسم عبدي نأ ضال ع 0 نبا عيرا ردا كانا 00 2 وأ هبزت
 ءاركلا قاطأىدم الا نسا وبا كلذكو عب بلا لطيبملو ءاسا لدعف ناف تاروظحملا حيبتسيو ىلاعت

 || هباصو لالثلا مالكت رك ذدقو كاذ ميرحمممالك ىضتقف ىضاقلاو هبحاصو لالخا اماواهماعا رصنقم |[

 || عيبي هنا طرش ءاوسر ادق عيبا ةساكوأ راثي هد نفي واءراد رجاوي نأ روكا ىضاثلا لاو

 هراد عسل نا ىرأالثراخلا ىلا ةياورىف دمحا لاقدقو هيف را عي هنأ ا ك1 طرش موا ر ا هيف

 زاج | اذاف هدنع عيبلاو ةراحالا نيب قرفال ركب وبا لاق ىلا بحا لس نم 0 اهنف هللاب رفكي رفاك نم

 اهرب ات بالةعببلل مط ةعيض اوفقوا ىراصن ىف اضيا لاقو ةراجالا عنم عيببلا عنماذاو ةراحالا زاجا عببلا

 نااهن راجا ىضاقلامرح دقف ىلاعتهللا هر ىبفاشلا لاق اذهبو لاق هبف مهام ىلع مهنبعي مهنم ملا لجرلا

 ةسودكلا فقو ىركتسيالو رفاكلا نم اهعينبال هنا ىلعدحأ صب إذ لع [ سو ا اف عيبب هنا 5

 راجادت سلا ليقناف ل 0 ءانثأ ف ىعاذل |لاق م م6 عقم هدنع نيت روصلا نيتاهىف عنملا نا ىذتشإ 0

 || نوعنبا لوق ىح هنا دحا نعلوقنملا ليق كاذ اهبف نواعم, مهناب هماع عم ةمدلا لها نم امتراجا دمحا

 نم اهتراحا زوجيال ىتاقلا نا ىضتقي انهو مرثالا ةياور ىضاقلا ركذو هنم بجعو هنع هللا ىضر
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 هللا يدر د ا ناو 0 ور م اذآو 0 زاحأ اذا لاق م

 عنم هنا ىضتش ىلا 0 رسم نم اوعي ثرا 1 ىنأ ةباور ىف هلوق ناف نيرمالا لءتحم هنع ىلاعت

 امأو مر تلا ىضتش كالذ ىف ددشو رافكلا نم عام ال هلوقو ىزورملا ةياور ىف كلذل هماظعتساو هيزنت

 ل 1 ناو هل لوب نيلو نوع نبا نع هاكح امناو عببلا نيبو اهنيب باحتحالا ىوسدقف ةراجالا

 كلذ زاحأ هنا ةياورلا هاط لب لاش نا نككو ةجاصلا هت: نوع 0 دصقم نس ناك اا نوع نبا

 ا ىف هيهذم هنأ ىضَتَس لجر لعفت باولا ىل لع هراصتقاو هدنع هزاوج ليلد لعفلا هباجعا ناف

 وهو 00 ةحاصم هضراع دق ةناعالا ةدسفم نم ةراحالا ىفام نا عيبلاو ةراحالا نيب قرفلاو نيبجولا

 ناو «اف ةيزااب مهرارقا ةلزنع كلذ راصو رافكلاب كلذ لازناو لسا نع ءاركلابةبلاطملا باعرا فرص

 عيبلا اماف ةلمخا ىف رافكلا ةنداهم تزاح كاذك وزاج ةحلصملا نم هنمضت امل نكل رافكلا رارقا ناك

 فنراف مر ريغ هوركم عيبا نا هريغو ىموم ىلا نبا لوق ىلع هاظ اذهو هبف ةيفتنم ةحاصملا هذبف

 انهو لاوقا ةعبرا ةلئكسملا ىف ريصبف هرئاظن ىفناك ةحجارلا ةحاصملا هدب لوزن ةراحالا ىف ةهاركلا

 لجال اهايا هرج نا اماف ةمرحلا ةعفنملا ىلع ةراحالا دقعي مل اذااموح ةهاركلاددرتلاو اندنع ىالخلا

 هتما ىركب نا زوال اكهريغو ىعفاشلا لاق هبو ادحاو الوقزحي م ةعيبوا ةسينك اهذاخكاوأ ربا عب
 نبي ةفينح ىلا دنع قرفال ىزارلا ركبوبا لاق كلذل اهرجاؤي نا زوي ةفيتح وبا لاقو روجفال هدبع وأ

 0 ف ر 1 8 3 موا ا : دايو ل لا نأ را كفل لا د مكلف طرشأإلا نا نيود ولا هفد د ناكل مك

 رثخا ايف عببال نا .هل نال طرش ناو ءايشالا هذه لعف ةراحالا دهقعب هياع قحتسإال هنا كلذ ىف

 ناك ءايشالا هسه لعف هياع قحتس مل اذاف ةدملا ىف ماستلاب ةرجالا هياع قحتبتو ةسينك اه ذختبالو

 لعشيل ناو هياعقحتست ةرجالا ناف اهنكسيوا اهيف مانيل اراد ىرتكا ول اكءاوس اهركذ كرتو اهركذ

 لب را لمح نيعتنال هنال حصب هنأ رخ وا ةتيم وا ريزنخ لم الجر 0 لوقب اذكو كلذ

 هدنعةقاطملاو ةقلطملا ةراحالا ةلزنع وهف وغل هدنع دييقتلا اذبف ةرجالا قحتس اريصع هلدب هيلع لمح ول

 عسب هركهنا مث ارق ل هذختي نا ريصعلا عيب نوح اك اهبف ىسعن رجاتسملا نا هنظ ىلع بلغ ناوةزئاج

 ىلوالا ةمدقملا ىف هوةلاخ ءابقفلا ةماعو هريغل حلصيال لاتقا لومعم حالسلا نآل لاق ةنتفلا ىف حالسلا

 ةعفنم ىهو ضوعلاب ةلباقملا م نوكتف ةقحتسملا اهلع دوقعملا ةعفنملا لب قاطنو ك1 دل اولاقو

 هيلع وحتي اهنات اد ياه دخل ! راد ىرك اول امدوو لا وا ءاقم اهريغميقينأ ا لا و روم

 دقعب قحتسال ىهو ةالصلال غف تضعقا اهمأىلع ءانبةراحالا هذه لطب هناف اذه عمو هيلع دوقعملا لدف

 عفتني رجاتملا نا هنظ ىلع بلغ اذا اولاقو ةيناثلا ةمدقملا ىف ءاهقفلا نم ريثكو انباحصأ هعزانو ةراحالا

 اهنا رصاعلاو اهرصتعمو را رم -ا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال هل ةراجالا تمرح مرح ىف ا

 ىف ررقم لصا اذهو ةنعللا .قحتسا هرصعو ار خ هدجيتب نأ ديرب رصتعملا نا 5 اذا نكلاريصع رضع
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 دقع ىضتقا ام يناثلاو اهماعهرارقا ةمذلا دقعىضنقا ام (هدحا ناسق نبدلا ىصاعم نكل عضوملا اذه ريغ

 اذا عدابب وا رجاؤي نا اناصا ىلع زودحنال هنا بيرالف ىتاثلا مقلا اماف اهراهظا نم وا اهنم هعنم ةمذلا

 مرحي الو هركب ىموم ىلا نبا هلاقام ىلعف لوالا مسقلا اماو ىلواو ملسملاك كلذ لعب هنا نظلا ىلع بلغ

 ةمرحلاةناعالا نم اذه ناك واف مالسالا راد ىكس ىلعهتناعاك رادلا نكس ىلع هتناعاو كلذ ىلع هانررق دقانال

 ةيزخانرارقالا فالح لنم اهعيبناكمالةحاصم ريغ نمقناعا هنال كلذ ه ركاماو ةيزملاب مهرارقا زاح ال

 ةحاصم ريغ ند ةيصعملاىلعد» نيعتسيام ىلعةناعا هنال زوال ىضاقلا هلاق ام ىلعو ةحاصملا لجال زاح هناف

 دئاوف ىف روكاذم وهام حلاصملا نم هيف ناف مالسالا راد مبئاكسا فالخب زمن مف ةدسفملا هذه لباقت

 ىلع مسه ىرم رشع ضرا ىمذلا عاتبإ اذا دمحا لوق فلدخا دق هلا كلذ هبشي امبو ةيزحلاب مءرارقا

 نيماملا ىلع ري اذهورشعلا لاطبا هيفو ىمذلا ىلع ةاكزال هنال لاق (هادحا ىف كلذ نم عنم نيتياور

 ىمذلا ىرتشن نا سانال ىرخألا ةياورلا ىف لاقو ةلعلاهذطرشعلا ضرا راجعتسا نمن ونكميال كلذكو لاق

 لاق نيتباور ىلعضرالا هذه جرم ايف ىمذلا ىلع يفكلذ زاح اذا هلوق فاتخاو سءنمرسشعلا ضرا

 ضرالا هذه نم.جر امف هيلع ىرخالا ةياورلا ىف لاقو ةيزلا ىوس 'ىثالو هيلع رشعال هادحا ىف

 اسسملا لع ناكأم فهد نحلا
( 

 ضرالا ةماع مبكي زاوج ىف هلوق فلخا دق ناك اذاف هذه ىلع لدبام دمحا مالكىفو رشعلا مهبلع

 فعض اهورتشاناف اهئارش نع نوب مهما ةباور يح نم انناكحا نمو

 هللا دبعي نيهاسملل تناك راد ىف مهقسفو مهرفكب ةاداخلا ةينيدلا ةدسفملاف رشعلا عفر نم هيف امل ةيريثعلا

 نا اما عيبلا زيوجم عموا ةيلكلاب كل.تلا عن ررضلا عفريلهددرت اذطو رشعلا عنم نم مظعا عاطبو اهف

 نم هانعنم كك لهشا كل.تلا عنم ناكبف نكمت ريغ (هالكو رافكلا نم ةاكزلا ذخؤت وا ململا قح لطعب

 ىهاظ ىلع مهعنت كلذكو هللا مالكو هللا ءايلوا نم هللاو دع نيكم نم هيف ١ فحصملاو مسملا دبعلا كلك

 مف ريوأ هنع هللاىذرباطخلا نب رم مهيلع طرش كك نيماسملا ماوس هياع ىرج ىذلا ىبسلا ءارش نم بهذمل

 نم نيماسملا نم دخ ورام فعض مهتم نيماسملا ضرا ىف را نمت دَخْوب 5 هيلع ضرالا قح ءاشاب ررضل

 تسل ىلا ةيريشعلا ىف اذهو يالا ةلكسسااك دحاو رشعالا هم دنخو, ال هنإ جرشتو ةك نلا

 ضرا عيبانزوج اذاو ةونع نوماسملا اهحتف اضرا عاتبيزا ىمذل سيل اولاقف ةيجارخلا اماف ةيجارخ

 دنعو اندنعةي ريشع ضرالا عييمح ذا ضحلا رشعلا ضرا عايتبا ىف همكحك اهعايتبا ىف ىمذلا مكح ناك ةونعل

 تيل يتلا مالسالا ضرا نم تاوملا ضرالا كلذكو تجرخأ ايف بج رشعلا ثنا ىنعمب روب

 ىفاو ىفاثلال وق وهو كلذ هل سيل ءاماعلا نم ةفئاط لاق ءاح الاب اهكامتب نا ىمذلا له ةبجارخ

 عايتبالاب 00 ُُ 5 اذا هناف اهبعايتبا نم ةهعتم 013 دهجا نع نيتياورلا ىدحا سابق اذدهو ىلازغلا دماح

 هناف ةتيملا ءايحا ىالخ ققحم ررخ هيفف ةيماغ ضرا ةعاتبملا ناب امه قرفي دق نكل ىلوا. ءايح الابف |

 ةفينح ىلا لوق وهو ءامحالاب ابكلع هنأ هباعحا نم را هيلعو دا نع صوصخملاو امدح عطقشإال
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 ةمذلا لهأ نم احا نمو ىنوم ىا نبا لاق ناتناور ديف ردذحلا هيلع لد مث كلام نع هيف فلتخاو

 ىلع جارخال ها ىرخاةياور هنعىور دقو تجرخأ اميف رشع الواهيف هيلعتاك زالو هل ىهف اناوم اضر

 نبأ هاكح ىذل' اذهف رهظا لوالاو مهللع فعاضي جر امم رششعلا مهنم دَخّْوِيو مهضرا ىف ةمذلا له

 برح لقن نكل غايتبالاب كلم [ميف هفيعضت سابق وه ءايحالاب لع |ءيف ريشعلا فيعضت نم ىماوم ىف

 وه بجاولا نا باالا نءةريغو ىضاقلا مهفف ىرشع وه لاق انا وم ايحا ةمذلا لها نم لجر ىف هدنع

 لعن ىنوه ىلا نباو نيتياور اهف رشعلا بوجو ىف اوك فيعضت ريغ نم ململا نم ذوخاملا مشعل

 هلم ىذلا اذهو كاذكعايتبالا هل سم ىف جر ىثاقلا ةقيرط ىلعو فعضم رشثع بوجو ىف نيتباورل

 نا اولَش نات نب بوقعيو "ىاه نب ميهارباو برح ىلا نب دمو ينامر لا ناف حصا ىموم يبا نب

 لوقاف انأ ١ اما لو هيلع اذام اناوم ةمذلا لها نم لحجر احا نأ تلق دما تلاس تر لاو لكس كم

 ضرا ىرتشي نا ىمذلا كرتيال نولوقي انسح الوق اذه ىف نولوقب ةئيدملا لهاو لاق ءىش هياع ردا

 ىرخا ةرضصادخا تلاسو لاق ريثعلا هيلع فءاضإ نواوقب ايجع الوق نولوقب ةرضنلا لهاو لاق رمثع !

 برح ىورو “ىش هيلع سيل ىرخا ةرح لاقو ريثع وه لاقاناوم ةمذلا لها نم لجر احا نأ تاقف

 را ف اود ا يتلا ا ضر نم سحخال كدخأهل لبق هنا ىربنعلا ندسللا نب هللا ديبع نع

 مهلاوما نم كح وي نأ هن هللاىضر رم هب سما اب هاندق نكلو را هيف اندنع نيل لاق رئاريغب مآ منع

 ار ىمذلاءايحا نعلئس هنعاللا ىضر دمحا اذبف راشع ىلع اهب اوزمو اهم اورد اذا

 كلن ار رس ككاو تل عنع, له ضرالا هتارتشا ةلكسم ىف ءابقفلا فالتخا 0 وا

 كاذ ريغ وا ءايحا وأ عايتباب ناك ءاوس ةيرشعلا ضرالا ىمذلا كلمت وهو دحاو هدنع نينلثسملا نأ

 مهيكلذو ةيرششدلا ةمذلا لها ضرا عي نم سما نوذخاي مهنأ ةرّضبلا لها ىضاقىربءلاركذ كلذكو

 نم ةعنع كلذكف ةيرسةعلا ص رألا عاتيي نا ىمذلا عنم اذا دمحا نا كدي اذهو ءادتبا وأ الاقتنا كلمام

 ضرالايفادرغم ارشع هنع لقن نم ناو هايحأ ايف كلذكف سما هعاتبا اميف هنم ذخا اذا هلاو اهئايحا

 ريشع ضراىه ىامركلا ابلغ ىلا ىرخالا ةياورلاو هلوق هبس اماو مقتسع سيلف ةعاتبمللا نود ةايحلا

 لقانلا فرعي مل نا هقفلا لقنو هذخام نيبو رخآ عضوم ىف هللا دع وبا هرسفدق لمت مالكاذه نكلو

 ىلع ةئاركلا سابق مهذخام ناب لوقلا اذه بارا حصفا دقو اريثك طاغلا هيف عشب دقفالاو هيقفلا ذخام

 رشعلا فصن وهو نيداساا نم دذخ ورام فعض هنم ذخْؤي هناف هضرا ريغ ىف رجا اذا ىماثلا ناف ةراجتلا

 قو قصالا هناكم ريغ ىف ستكي ذخا دق نيعضوملا لك ىف هنال وضرإ ريغ اضرا ثدحتسا اذا اذكف

 كلذكو نضرالا . نم مكل انجرخا امو ميكاب تايبط نم اوك هلوق ىف © نان رف راج لاو ترطا

 اهناكز مهنم دخأ مث تموق اهيف اورجتا اذا ةمذلا لها لاوما نم ذَخو در ةياور ىف دمح| لاق
: 

 قومتملالاق كاذىع ع عر زلإ هي نم سانلا نش مهيلعاج فعدا ةنع هللا ىضر رم لوقل مهيلع فعضل نيت سمج
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 جارخ اهباع سيل حلصلا ىف ىتلا ةمذلا لهاضرا نا ةيصريغ هللا دبع ىلا لوق نم هيف كشثاال ىذلاو

 ضراىرتشي ىذلاف هللا دس ع ىلال تاق ىنوميملا لاق نات سمح رشعلا مع م خوي تحرخ ا رظد اعا

 هيف هيلع سيل هل اع هيبشيو ايش هيلع ىريال نم مهم اداه ىف نوفاتح مهلك سانلا ىل لاق هتاءامرشعلا

 لونه مهمو ةقدص اهف هيلع سزاو لاوما هذه لوقيف هتيثاعو انرهظأ نيب ناك ام اميقم ناك اذا ةاكز

 فعءوذخاهارتشأ اذا لوشن نسحلاو مهنة ءالؤ ُره قوقح سى هذي ضرال هؤارش و الو موقل قوقح هده

 فعضن نأ ىلا بهذي تلق 0 هنم ذخ وف رشعلا هيلع نال لاق 0-0 تفعضي تك تاق هيياع

 اكل ام نا هللا ديعإبا انركاذو لاق 00 فعضي معن لاقو ىلا تفتلاف سما هنم دذخؤيف سلا هيلع
 لالا راسخ _ح | ةياورلا 3 فهو اهع 5 م “يذلا ارش نمو مهب لوح 0 ى ممم دخؤيالا نا 6 ناك

 هللا دبع وبأ ءركذ اك ةلئسسملا هذه ىف نوفلتخ اضيا ءاهقفلاو اهئاصقتسا عضوم اذه سيل ةريبكةلئسم ىهو
 هبوب, مهضعنو ةرصبلا لها نم هريغو ىرصبلا ندحاو ريرذلا دبع نير رثعلا فيعضت ةعوش نق

 هيلع ناكام ىلع رشعلا دخول "لب لاق نم مومو فسو ىلا لوق وهو هنع هللأ ىذر تاطخلا نر

 * فال ىروثلا نع حو ندا نب دعو ىروتلا نع ادع ىو رو اباحأ ضع هكاذ ىذلا كوقلك
 نع كلذ حو اعمل سمول هنا كلام نعو اضيا كلام نع اذه ىورو دما نع ىرخالا ةباورلاك هياع

 0 تاعض نم لوف شاقو اههب لع دك رون وبا لاثو ىفاشلا كرذ وهو كلرشو اع نا ندا
 0 ذا هنا 6 ىمذلا ن ند دخ ؤبام افعض نسمح هيلع بجاولا ناك مالسالا ر اد 2 عرز و ول نماتسملا 3

 لوقو نيثياو رلاىدحا ىلك لع نأ روط دقف ىمذلا نم دخ قيام افعذ علا هنم دخؤي مالسالا دالب راد

 نكاسملا نم قح هيف نيماسملل مال اللسالا راد ىف راقغ ىلع اولوتسج نأ نم معن م لعلا لها نم فئاوط

 ةمدلا دقع نال ةعموصوأ ُة ةعمدأ ا م مهتادايعل ءانب مالسالا ر راد ف و اوثدحب نا مهعنكأ م عراز زالو

 راقع نم قح هيف نيماسملل تبكي اهف ءاليتسالا ل مهتم دعت ريغ نم 01 اوناكام ىلع ممرارقا ىضتقا

 ةضراغلا ةرورضال ةيزطا اورقا انغاو ايلعلا ىه هللا ةلك نوكت ناةوعدلا دوضقم نآل اذعو قيقروأ
 ملسم ىلع ةعفش قح مط فاسلا نم دحاو ريغ تبي م 0 و اهردقب ردقم ةرورضلاب ددقملا مكللاو

 انيجوا دق ا مدل ةعفش هيف انمجوا اذا اسم كلغ ىذلا صقشتلا نالءريغو هللا هحردجا كلذب دخاو

 حا صن اذطو لودالا الخ اذهو سه روقلا قيرط» ىهذ ىلا هراقعىف كلملا لقي نا 0 نع

 رد ىه انا لص لاى ةعفشلا نال ةعفش هل بحي | ىم هكيرشو املسم ناك ءاذا صقشلل ع مئابلا نأ نع

 ضبرملا ةدايعو ةوعدلا ةباحاك ملسمال مسالا لع لا 0 ةلّزتعر لا ل لع نيكرشلا دحا ل

 عييبلا ىو نيماسملاا صوصخم دمحا نع هلك اذهو هتيطخ ىلع بط#و أ هعب ىلع عدلا 0 هقكو

 ةسونكلا ىلع عاببام ءاوشو ةسينكلا ىلع ةفوقوملا ضرالا راجئتسا اماو ءاوقفلا نيب فالخ ةيطخلاو
 ولام اذهلثمو هريغو ىدم آلا هقلطا كفك هيف مهام ىلع مهمل ال اهرح ًاتنال هنأ عنملا دجاقلطأ دقف
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 دشأ انه عنلاو كلذوحتو ةسينك اهب نوني تالآ عاب وا هباط ىصوملا ةسينكلافوقوملا لاملا ند يرش

 سف فالحب ارمخ هذ ختي نا. ريصعلا عيكو بف ةيصعملا ق فرصي.هل ذب ىذلا لاما اذه سفن نال

 مناف بايثلاو محللاو زبألا مهعاب دق ولم هبشب دقف لزاما ىف نوصعي مهنكلوةمرح تسل اهناف كسلا

 شو موحش ضل برلاو "ص الا سفن نالاذه قوف ناكسالا ناكناو رفكلا ىلع كلذب نونيعتس دق

 ىلع قدهمتب نا ىهنبال لجرلا نا 0 امرح و دق ثنللا وهو ةراحالا ىف اهياع دوقعملا ةعفنل

 نا مساقلا نبا جربت مدقت دقو قسشوأا رفكي نمهلزنم ىف دعس نا ىبنيو ةلملا يف قاسفلاو رافكل

 باثك ىف لاقف كلذ وحنو ةسينكلا ءانب ىلع مهتنو اعم رم عنملا ىفاشلا قلطاو لحال ءاريثلا اذه

 رجاتس, وأ ىراصنلا تاواصل ةسينك هب ىني هنم “ىشوا هلام تلثب ىمذلا ند ىصوا ولو مالا نم ةيزخل

 ةسنكلا لع ةقدص نوكتف ضرا هءىرتشيوا اف هب حبصتسوا ةسينكلا هب رععت وا ةسينكلا مدخ هب

 ىلع اهفقو وأ قيرطلا راماطزنب ةسنك ىنينأ ىصواولو ةلطاب ة ةيضولا تناك ىنعملا !ده ىف ىفاموأ هبا رمعتو

 ىذلا ىراصتلا ىلصل فذختت نا الا ةيصعم ةسنكل كلا ناني ىف سلو ةيصولا تزاح اهنودكسي موق

 مهتالصل ىتلا مهس ؛انك ىف كلذ ريغ وا ةراجتوأ ءانن لمع نا مسملل هكأو لاق ك رمثثلا ىلع اهيف مهعاتج

 دوقحملا ةعفقتملا نال ةدحاو ةياور زوال ىدمالا لاقف هوو ا لمعل ةراحالا ىف دمحا بهذم اماو

 رّذعا لمح ةلكسم اماوةق رح لا مهتكل ةراحالاك ةعمودوا ةعيبوا ةسينكءانيل ةراحالا كلذكو ة ةمرحم اهيلع

 قارصنل ةتيموا اريزتخوا ارح لمخ نميف لاق هنا دحا ظل مدهدقف ملسملا وا ىئارصتلل ريزخاوةتيملاو

 نأ هركبواهيف مهضعب داز دما وبف لسعلل ناك اذاو ءاركلاب لامحلل ىشقي نكلو تارك لكا . 0

 اهادحأ قرط ثالث ىلع باوجلا اذهىف انباكافلتخا مث اذه وو ةتيم ةباد جرم وا ءاركب ةتيم لمح

 لدفن لملا رجؤي نا دمحا ءركو ئنوم يبا نبا لاق ةدحاو ةياور ةلكسملا ناو هرهاظ ىلعهؤارج

 ارصنال ريزتخ وأ ةتنم ةفاركلا أ تاكو 0 رع هسفن رجا ناو ءا ركلاب هل ىضق لعف ناف لاق يف

 ا 1 اذكف و اهب قدصتيو هل تيطبال نأ 5 > وأ - 3 هل بيطب ءأ ركلا دخان 5
 2 مجْوأ نيو ىلب لهو او

 ةهأ رك هدلهو هيلع ضد ؟ ةثيموأ ريرتخ وأ ردخ ىل ىف لجر نمهسفن جا اذا لاق ىدمآلا نسما

 ءاركلان ىغش نا عتتمم ريغو ءاركلاب هل ىضقيف تبث اذا اهلماح نعل سو هيلع هللا ىلص يبنلا نال مير

 حيحصلا ىلع هيلع ةمرح اهنوك عم ةرجالا قدحتس هناب ءالؤ وه ح رص دقف ماجا ةراحاكام رح ناك ناو

و ةباور ةلئسملا ل عج واه رهاظ فلاخم اع ةياورلا هذه ليوان ة 4ين ءاثلاةّقرطلا 3
 حيصلالةراحالا هده نأ ةدحا

 يدق درجلا فنص هناف ةرخاتملا همتكف ىضاقلا اهنع عجر ةفيعذ ةقيرطىهو درحلا ىف ىضاقلا ةَقبرط ضو

 ةرجالا اهب قحتسي ةحيتح ةراحالا هذه نا امهادحا نيتباور نع ةلأنسملا هذه حيرت ةثلاثلا ةقيرطلا *

 هلوق ىايقىلع كلذو لخناو هرجا اهب 0 ؛الو ةراحالا حصتال ةيناثلاو ةرجاللو لعفان ةهاركلا ع

 را قست اخ وا دلو مسا آذآ ط ىفا ةياور ىف لاق اهنقارا بجو اهكاسما زوتال را ىف



»*» 1181 

 ىف صن دق هنالو اهكانسما زوالها ىلع صن دقف ساب الف اهلتق ناو هيلع امرح دق ريزانخلا حرستو
 نا الا رثعا ىلا عنجري كلذلصا نال ىنارصنلا رك ةراظنلهلسفنر جا وب نا هركب هلا روصنم نبا ةياور
 7 0 نأ 00 رمخا) دخت ىذلا مركلا ظفح ىلع هسفن ةراحا نم عنم دقف را ريغل عاب هنا ملعب
 املا ىلا لثم هبا زكا اهيلعو هفرصتو قياعتلا ىف ىضاقلا ةقيرط هذبف را لح ىلع هسفن 0
 كلم نهد يع 0 ةياورلا مهدنع روصنملاو نيرخاتاا نم هوذح ىدذتحا نم ةقبرط ىهو
 كر را را لا رج اذ يف ا ا ىأو ىفاشلاو
 اهلقني رافد ار وأ اهقيربا اهامحن ناك اذاف اتاطموأ وأ برمشلل اهلمت ناك ءاوس اهرارقا زوخال
 ةردالا تناك نا نكلو حابم لمح 0 كلذ ىلع ةراحالا زوج هناف ابحر نتنب ىذاتب الثل ءارحصلا ىلا
 كلام هذم اذهو هبحاد ىلع هدر 0 أو دللا ياس دق ناك ناو لثأا ةرجاقحتسناو حصتمةتيملا دلج
 اًقلطم نكاذا لما نا كلذف هذخامو ىلوالا ةباورلاك ةفينح ىبا بهذمو اضرا ىفاشلا بهدم هنظأو
 هدنع لاختوا قاتل لمحت نا اوم ةيصعم سل اها درحم ناف.اضياو رفحا لمح ريغ قحتسملا نا
 + ىبا نبا ةقيرط ملعا هللاو 4 ةيشالاو للا هركب هناف اذه عمو حصي مل برششلل ل املا ناكاذا اذهو
 را را نعل إ- نو هيلع هللا ىلص يتلا نال كلذو سابقلا ىلا برقاو دمحأ دوصقم ىلا برقا هناف
 تسل ىهو اضوع قحتسا ةعفنم ا دق لماجلاو مصاعلاف هيلا ةلودحلاو اهلماحو اهرصتعمو
 ارح هنتي نا ازنيضع وا ابنع عابول اك وهف لمحتسملاو رصتعملا دصقل تمرح اماو اهسفن ىف ةمرح
 ةعفنلا انه كاذكهضوعب هل ىضقي لب انا بهذبال عئابلا لام ناف ىرتشملا دب ىف روحا ريصعلا تافو
 نم ال رجاتسملا ةبج نم ناك اما اهب عافتنالا مرح ناف اطدب ىلدعي ىلب انام بهذنال 0 وللا اهافو يتلا

| 
 هعاب ول ا وهف ىرتشملا دصق لجال ال مرح لل هعلا اذه سفن ناف ةقرسلاوا بصغلا وا لتقلا وا طولتلا وأ

 زال رجاتسا نم فالحب ىرتشملاو رجاتسملا قل ال هناحبس هللا قل هيلع ةرجالا مر 2 مث هتبج

 فصوتال ةلاعطاو ةراحالا هذه لثمو ةمرح نيعلا هذه سفن نال اهنمب هل ىضشالا هناف اروخ وا ةتيم

 لعطلا كام هيلع يجن هلا ندع رجاتسملا ىلا ةيسنلاب ةحبم ىه لب اقلطم داسفلاب الو اًقلطم ةدملا
 ةعيرشلا ىف اذطو لعجلاو ةرجالاب عافتنالا هيلع مرح هنا ىنعع ةرجالا ىلا ةبسنلاب ةدساف ىهو رجالاو
 نعو لعفلا اذه نع هاهت اناف اذه ىفانيال ينارصنلا مركةراظن ةعارك ىلع دمحا صيفاذه لعو رئاظن
 ىلع هورج ا م لك ناذ ةاصعلل ةميظع ةعفنم اذه ىف ناكل اذه لعفت مل وأو هارب هل ىعشا مّ هنك

 كلذ ىلع اون داعب 00 رهان مهامو اعيش هن ووطعيإال 3 هم مهض ىغا ولصح دق ةيصعملا ىع هب نوذيعتس ل#

 8 مهر وجا اوطعا اذا موتو ةانلاو ىنغملا و ىلا محل لاح هل ةميقال الامم مهلا ماس ند فالح

 قاسفلا ىلع اهدرتال انا امهحا نالوق اهيف اهومه اطعا نم ىلع اهودرينا تىء وا ام نوقدصتب له اوباث

 هع رم 6 نيلبملا طاهي قف رهو اب قدفت ل دخلا عيشلو ةمرحلا ةعفنلا ىف اهواذب نيذلا

 0س اس سس سس ص سمس سس ص سس سس ص سطس صو



 «اا1 0

 اهدر بجيف دساف دقعب ةضوبقم امال رجاتسلا لذابلا ىلغ درت اهنا نط نمو رجلا لا لامح ةرجا ىف دما

 2 دارتلا هيف تحب دسافقلا دقعلاب ضوبقملا هل لاق يق هك 0 دوقعلان 0 0 ا رلاب ضوبقلاك هي اع

 دسافلا دقعلاب ضوبقملا كوش نم دنع اررلا ضاعت ىف اكهنمهضيقام رخ آلا ىلع امهنم لك دريف نيبناذلا

 عاجرتسا قحتسإال هناف ضباقلا دنع ضو.قملا فات اذا اماف داو ىفاشلا بهاتم نمىورعملا وهاك كالعال

 قازلاف دساف كقعل ةضوقم | ل ٍلع ءانب اهدر بحوب سام علا رهاظ ناك ناولاقيف كدكايح و اقتلطم هطوع

ا ض وعلا اوذوتساو مهس وفل بيط نع هلال اذها ولذب دق 2 ع 3 0 دموق
 هنف ىذلا مي رحتلاو مر

 دحا در اذا هنا ىذتق لودالاو ضيقلاب ةعفنالا هذه تتاف دقو ىلاعت هللا قط وهاعاو م 00

 تيفوتسا ىذلا اذه ناف اضياو لاملا هيلع دريل ةعفتملا در رجاتسملا ىلع رذعت اذاف رخ الا در نيضوعلا

 كلذ نراف ةتيم وا رمح ضوعلا ناكولام الخ هنماءدمج امهضوعو هيئعفنم دحا ىف ررض هيلع هتعفتم

 هيلع ترفوثل تفن ملول حونلاو ءانغلاةعفنمو هيلع اهاتفاتا ةيفان تناك ول اهناف اهتاوف ىفديلع ررضال

 اذه ىلع لاقيف اهب لمع ىتلا ةوقلا فرص نم ىنعا رخآ سما ىف ةعفنملا كلت فرد ند نك نكت

 اذا مماف م ا افكلا وقتك هاد الو و اهعف دب سمانال ن 1 لبق اهضش 2 لاط اذا اهباوضش نا ىغبنيف

 هذه مرخن ماسملا قح ىف نكلاو درلاب مكحت ل ضيقلا دعب اوداسا ولو ضيقا محم م١ ضبقلا ىلع اوءاسأ

 تطرف كنا هل اناق ةرجالا باط اذا هنال كلذو رفاكلا فال اهعرحتل ادقتعم ناك هنال هيلع ةرجالا

 ىل اوضقا لاملا اذه مفادلا لاق مث اهضبق اذاف ةرجاب كل ىضقب الف مرح لمع ىف كنوق تفرد ثيح

 ام عاحرت سا تيلط اذاف اهب تيضر ةضواعمب هتعفد هل اناق ةمرحةعفنم نع اضوع هايا هتضيقا اهاف هدرب

 0 ضبشب امف هجوتي اذه لثمو اذبف ةعفنم هعم هئاَش ىف هل فنراكاذا هنتذخا ام هيلا درف هذخا

 هجوالا ناك مثلا هيلا داعي نا بلط مث اهارشو اهضبقو اهنمث ضيقا اذا را ىرتشف اًضياو راو ةئيملا

 صناهيف عابت ىتلاتوناخا قر 2 لا عايب راما ىقاعن نو اسال عئابلل حابيالو نمت هيلا دربال نا

 نبلعو رجلا | اهيف عابب انوناح قرح هنع هللا ىضر تاطخلا نب رمع ن ناف 0 اعلا نم هريغو 1 كلذ ىلع

 ةفورعم ان 1 ىهو رز لااهيف ه عاب 5 3 0 قرد ههبحو هللا ةراسلط
 ريغ ىف ةطوسم ةلكدلا هذهو

 مولع ل لئاسملا هذهىف دمحا لصا فرع اذاةخوسنم ريغ ةيقان اثدنع ةيلاملا تابوقعلا نال 10 عضوم ا اذه

 برقا ريصعلا مهعس ىلا وه لب دشاو ىنكسال راقعلا مهعيب لثم ةمرحلا مهدابعا هب نوميقباه مهعيب نا

 م دبعل اذا ديعلا ىلع هب نونيعتسي كلذ ومكو سابللاو ماعطلانم هنوعاتببام نال راقعلا مهعبب ىلا هنم

 لكالا سنج ناك امل نكل تاداعلا نم ماقيام ىلع ةناعا هذهو تاداعلاو تادابعلا نم لعشب ام مسا انمدق

 نولعش, «نوعاتبب ام ناك ناف هسفن ىف مرح هناف رمخا ب رش فالح هسفنفف امر سيل سايللاو برشلاو

 ترال اكبف كلذ وحتوروص وأ هللا ريغل عنوا ريخسو ا ةيدومعم وأ ! نيناعش وا بيلص لدم مرحلا سفن هب

 1 (الل مهدايعأ قى هب : نوءقتنام امآو مط ةمكلاءانوو ارمخ هودختيل ريصعل 0



 م
 هيز ةهاركوا كلام بهذك يرحم ةهارك نكل هتحا 00 ىضنقت هريغو دمحا لوصاف سايالاو ب رشلاو
 نيذلا قانسفلل نيسحايرلاو محالاو زيبا عيب زوجال هتافدددع رئاظنلا رئاسك جرحت ” ةحارك هنا ه.شالاو
 هروبطو مهديعل سانلا عامبجا ة زك نيدلا راهظا ىلإ ىذفت دق ةلاعالا هده نالو رثحا الع نوب را
 عسب نيب ددرتم اذه لوش هيزاتةهارك هوركم اذه لوقي نم نكل نيعم صخش هناعا نم مظعا اذهو
 عيب ذل انيلع مرحب اما انال اراوخ هنودخت ىذلا ريصعلا معجب 0 اذه نسلو را عدو ريصعلا

 همب رودبق دوو يراك لاح نود لاح ىف جايراه اهاق رزبجاو راك سيلكلا مرح ناك اه رافكلا
 امل اهب هنولعي ىتلا لامعالا اهناو هسفنىف ام رع نيل مهديع ىف هنوعاتبب ىذلا سابللاو ماعطلاف اًضياو مط
 ىهف رفاكلا اماذ رافكلا عورف ضعب ىلا هرارجا ةدسفم نم اهيف امل هسملا اهنع ىمن راكلا امد
 تناكاذا هتمالعو رفكلا | ةلالدف هب ةمئاق رفكلا ةقيقح سفن نآل هيف ام رثكأ داسفلا ن نم هديزتال

 ترش فالسخم نيماسملا نع اهب نوزيمت تلا رابغلا بايث لسملا يعاب ول 5 ها اممذ نكي م ةحابم
 انبف كاذوحنو نيناعش وا ابياص هنوذختبام ملا مهعاب ول معن رفكلا ىف ةدايز هناف ري زنخلا 0 را
 هتمالسعو ا راعش ناب اذه نع بحب ميرحت 0 رصل ندو ةيصعملا 00 هب نونيعتسإام مهعاب دق

 هوءاجأ اذ اانهف هراغصو رفكلا لالذا هيف ام وهو مالسالا راد ىف هب مون هجو نيبجورلع هتلالدو
 ءالعا هيفام وهو هنع ىهنت هجوو رايغلا سبلب مه سمان نإ نانو هلوسرو هب هللا سعايام ىلع ةناعا كلذ ناك

 مل ةبولالاو تايارلا عبو مط سيقاونلا عبو نيناعشلا راهظاو مهبات >9 ىتاوصا عفر ؟ هل رابطاو رثكلا
 يئالاز وج الف مالسالا رايد ىف اهنم عنملاو اهلا زاب نورومام نحل ىلا رفكلا رئاعش نم اذبف كلذ وحنو
 زوربلا ة ةيدهب ىلا هنأ هنع هللا 0 ىبا نب ىكعنءانمدقدقف مهديع موي ممم ةيدطا لوبق اما و اهلع

 تلاق ةفئاع تلاس اء نأ هيبا نع سوباق نع ريرج انثدح فنصملا ىف ةيش ىبا نبا ىورو ابايقف

 نكلو اولكات الف مويلا كلذل حيذام اما تلاقف كور ملا مط نوكي هناو سوجملا نم اراظأ انل نا
 ناكش هل ناك هنا ة ةزرب ىلإ نع هما نع يح نب ىحلا نع 0 80 لاقو مهراجشأ نم 1 ولك

 نك هولكف ةبكاذ نه ناك ام هلهال لوشإ ناكف ناحروملاو زورينلا َْف هل نودهب اوناكف س و2

 ديعلا ىفاهمكح لب مهتيده لوبق نم عنملا ىف ديعلل ريثأت ال هنا ىلع لدي هلك اذهف هودرف كلذ ريغ نم
 برا لها نم رافكلا ةيدهلوبق نكل مهرفكار ,اعش ىلع مط ةناعا كلذ ىف سيل هنال ءاوس هريغو
 0 نم لكي نا زوج انآو هعشوم اذه سب) ليصفتو فالخ اههف اهسفنب ةلقتسم ةلئسم ةمذلا لعاو
 مولعم اهف مكطاةسو ا ابد اماذ ديعلل ه وكذب ١ اع كلذ ريغوأ ةيده وأ كل مدع ىف باتكلا لح

 جدام ا هللا ريغ ا هحذب نوب رقثامو مهدايعال تاتكملا لها هحذام ا 1 دنع م 0 امتاف

 دا 0 ةرهزلاو حيسملل نوحيدبام لثم كلذو ىلاعت هللا ىلا هب نب رقتم مهاياحضو مهاياده نوماس ا

 كلذ نع ىملا لشو ىلاعت هللا ريغ هيلع م ١ هنأو هلكلا حاببال هنأ هصوصل فق امه روشأ نانور اهيق



* 5١ 

 ام اوناكنا لاقف 0 0 حيئابذ نع هللا دبع ابا ت كا ها لاق رع نب هللا دبعو ةشئاع نع

 هللا دعانا لاس ةنا 6 ل حيسملل نوكذنإ اعا دمع ىلعةيمستلا نوعدب لاقف مهسئان هك نود

 دمعىلءهيف ةيمسنلا كرتي رمعنبالاقف مهسئانكل ن و<ذيامناك نالاقف مس ملو 0 لها نم حيذ نمع

 ةهاركلا .-. [راعرك ١ لح مهماعطنا لواتي ءادردلا .ابإ ناالا رمع نباههركدقو حيسملانوحنذي امنا

 لاق من ملو باتكلا :لهأ نم ةأرملا ةحيبذ نع هللا دبعابا تلاساضيا لاقو : مهسئانكل اوذام لكال

 ىزوراا لاقودمع ىلع هيف ةيمستلا نوعدي دف مهسئاتكل نوحنذي امم تناك ناو سايالف ةيسان تناك نا

 لاقو لكؤيال ماندالا ىلع حبذ ؟ىش .لكلاقو مانصالا ىلع لاق بصنلا ىلع عذامو هللا دبع ىلا ىلع ئرق

 ةاك ذلا ىنعم ىلع باتكلا لهايذ امو اط عبذ اذا سئانكلاو هللا ربغل عذ ام لك هرك | ىمع لاق لبنح

 نب ديلولا نع دحأ ىورو ههركأ مهدابعأ ىف اوحيذ امو هلك ! الف هللا ريغدب ديربي حيذ امو هب ساب الف

 تعمس لينح لاق ةلكأو ركف مهسئاتكو مهدايعال ”ىراصتلا تحنذ ام اورج كاتب ءازوالا نع لسم

 مهماعط نم لجو نع هللا لحا اناو كلذ ى وسام ل هب هلل ريغل / لحأ هبال ل رك وبال لاق هلل كيع نأ

 (هّللا ريغل هب لهأ را هيلع هللا مسا رك ذي مل امت اواكاتالو ) لجو نعمللا لاق هيلعللا مسا ركذ اه

 لك لاق حيسملا مدا لوقي قارصنلا ةحذف ءاطع نعلئنح ىوررو همل لك وب الف للاريغل عذ امو لكق
 الف( هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولك ات الو )للا لاق لك اتال لاق كلذ نعلاسّللا ديعابا تعمس لينح لاق

 ةهارك هدنع ةهاركلا نا ىلع ليلد الاب ل هللا دبع ىلا جاجتحاف هب هللا ريغل لح امو ةاكذ اذه ىرا

 باتكلا لهاو ىراصنلا تحذام لك الق وتلا باب ىف لالا لاق باحصالا ءامدق ةماعلوق اذهو مر

 ُى رفتم ىهو هيف ةهأ ركلا يور ةللأ كيب ىنا نع ىوز نم 0 مسن انكل ناكل لها اذ رض دال

 5 0 0 نين ل م نا رك ذي مل امم :اولك ان الو هللا ديع ىنأ نع ركذ نيتلكدملا نتاه ىف ليدح هلاق امو تاونالا هذه ىف

 دقف 0 وةيمستلا اماو هب هللا ريغل لها أف هللا دنع 0 م تأ وحلا اعاف هب هللا غل لهأ امو هيلع هللا

 هناف مهسئاتكو مه دايعال نوحدبام تقو ىف الا هيلعا وحس ملام 1 0 ل ل عيج هنع يور

 هيلع هللا منا ركذي ل امم اولك ًاهالو ريسقت نا هللا دبع ىنأ دنعو هب هللا ريغل لهأ امو هلوق ىنعم ىف

 طقف ةيدسآلا كرث لجال نكي مدمحا ىبم نا لالخلادوصقم *# هعضوم ىف هتجرِخأ دقو ةئيملا هب ىنع امنا

 هللا نوال ىا هلا عن ومس اوناك ءاوس هل 00 1 وخذ مهنال ناكامتاو مرحمال هدنع كلذ ناف

 ةوربلا هدام لك لكل باو يبرق ىلإ نالت كل ها غل عدلا دمت كلو و

 اذهو مارح ريغ هو 1 كلذ نا ةياثلا ةباورلاو ة ةرهزلل ١ لك َْ الو مهدايع و مسئانكل ىراصنلاو

 عذ ةرع ىارتلاس لاق دعأ نب هللا دع هلق امم هنطأ يف كلذ اوذخاو هريغو ىحاقلا  ؟ ذ يذلا

 ةهاركلا تنثا هلا كلذو ىنبجعن ال نكلو امارح لوقأ ال لاق هلكا مار الق يسم لا

 هيف تضراعتو هةئرع ىف فاتخا ام نال امرح ةتيمست نع فقو اها لاق نا نكعو ميرحتلا نؤد

3) 



 :١ ه1 0
 نأ فا ةددع نيتباورلاك نئياور ىلع امارح ىمس له 0 نك نيتخالا نيب عساك ةلدالا

 رفا دارا له مو ةهأ ركلا قاطأ نم ا نمو نتباور ىلع اضرُف ىعس له هيوحو قفانخا ام

 لاقف رمقلاو ىسمشلاو ةرهزلاو سئانكلا لثم هللا ريغل جذام ىدمآلا نسما وبأ لاق هيزنتلا وأ ميرحتلا
 لهأ خذام اماف ههرك أ مهدايعأىف اوحيذ امو سئانكلاو هللا ريغل عذ لكدهر 1 ها بغل هب لهأ امدح
 اوعذ وا مهسئانكل ىراصتلا هحيذام ه ركب كلام يهذم كلذكو هب ناب الف ةاكذلا 3 لع كانكلا
 هسا لت ع را فو مهتابهرو مهر ابخأ نم 1 اا اضل ايداع ىلع
 نتا “لاق هب هللا نيغا لها اقسف و ا مرت ر ,غ نم مهدايعال و اا باتكلا ع
 كانو لف نا راكم ميسئاتكل اوحنذام ةلزثع وهو حيسملا مسا هيلع اومسو اوحيذام كيرذكو مداقلا
 هللا ريغ هيلع اومسمل اذ ذا افا كدهو مهنعفللا ى خر هر ةقئاط نع و دايعالا اذ ةصخرلا

 بهذم وهو 0 سهذم وهو نيثياورلا ريشأ ف ىف مرح 00 ريغ 1 مدع ىف هللا ريغ اومس ناف

 ءادردلا ىأ مهنم ةباحصلا نه هريغو بلاط ىأ نب ىلع لوق وهو دحاو ريغ هلقن ايف ةثالثلا ءارقفلا
 ةيناشثلاو مهريغو ماشلا ءاهقف زكا لوق وهو تماصلا نب ةدابعو ةيراس نب ضابرعلاو هنا دا
 هنا روصنم نبا لق ثيللاو ىبازوالاو لو>كمو دهاجتو ءاطع لوق اذهو هللأ ما مرحال

 لبق لكؤ, ال نا ىرأ لاق ادمعتم هللا منا | رك ذب ملو مذ لجر نع نايفس لئس هللا دبع ىلاللبق
 0 نا مسا هيف سلا ادحأ لاق ري ىرا لاق ركحذب رف هنع ىر هناىري ناذ نا تأرأ
 اذه نا فالتخالا هجوو هللا مسا ررغ نورك ذب . ىلا ىراصتلا * ةيمسلا هكر ءاسا دف كلو
 لعأ امو ىلاعت هلوق مودع قو 0 0 ا رنرأ ندإإ ماعطو لجو نع هلوق مومت ىف لخد دق
 هسأ نك راو تملك اذا ان تالهأ لاقي هللا ريغل هب قطنام لك معآ ةيآلا هذه نال هب هللا ريغل
 لصالا ىف توصلا عفر مهتداع تناك املاعاو هضفخو توصلا عفرب د ملا ناف عيفرلا مالكلا
 كا مولعمو هللا ريغل هب قطن اموهللا ريغل هن . ملكت امو ىنعلا نوكف ها ب
 لدتا غلبأ ناكناواهب ظفللا ناف تادا ل اذه ذا ايونمكلذكف ىمسم هللا ريغ ل 0
 هللا هتيمستو 3 ةريعلا ناف تكس وا هلل هكذا لاق ءاوس اياحضلاو ايادطلاب برقتملا نأ ىرت الأ دصقلا
 ينلا لاق اذطو هناحبس هلل عذبف نابرقلا اماو محلا هب دصقي ام ىلع ىمسي هناف هلل اهيذ ريغ ةحذلا ىلع
 فاس نأ لامن هيك (تاردا مس هلوق دعب كلو كنم مهلا هنابرق ىف يلسو هيلع هللا ىبص
 ىلع ملا 3 00 هاد تدك مل نودنعل تن رورفاكلاو نيملاعلا بر هلل تاتو ىابحو ىسنو
 كا لهأ ايف ل ١ رعأ أ هللاو كلذ لكو امهنيب نوعمجم ةراثو مهلا اناب رق اهنوحذي ةراتو عابذلا
 عج اذطو هل ةدانع | اذكل هل هلوقو هب ةناعتسا اذك مساب هلوقف هللا ريغل هب لها دقف هللا ريغ ىمس نم ناف

 ا ل ل ١ 112 5 ب 2 ا 'بضني أم لك ىهو بصنلا ىلع جيذام مرح هناحبس هناف اضياو نيعتسن كاياو دبعن كايا هلوق ىف امني هللا



 0 هيلع لاما ركذيمل ام اوكا الوز هوة ةتسلا هذه صدع كد كا 0 0
 رك د دق ل "ناك ناو نيتباور ىلع يبا انكلا ةعذ ىف طرتشن له مسا ةخذ ىف ةيمستلا تطرتشا

 هل 0 وهو رطاخلا مومعلا ضراعت اماف نيتباو رلا ىدحا ىلع ري ةياالا هديب هجاجستحاف طارتشالا مدع

 انذاك ف د مكل لح تاتكلا ولو ا نيذلا م اعطو هلوق وهو حييل مومعلاو هللا ريغل هب ا امو

 َُ 0 ا كك ا الك أ هيلعلدام ةنسلاو تاتكلاب هيش الاو كلذ

 م ظوفحم مومع بصنلا ىلع عيذامو هن هللا ريغل لهأ امو هلوق مومعنال كالذو لاح ةياورلا هذه ركذيال

 ريغ ىف يناتكلا ىذ ولف ةحبنلا ةاكذلا هل طرتشي هناف باتكلا وتوأ نيذلا ماعط قال ةرود هنم صخن

 مدا حيد را 6 !ىلاو ماسااك هباكذ نوكت نا ناتكلا ةباغ نالو هتاكذ حمل عورشملا لحما

 0 ل لانكا وثوأ ىذا ماعطو هلوق نال ىمذلا كلذكف كلذب رفكي# نراك ناو جبير ل هللا ريغ

 ال لحي هوانا ام نك سف لحن د نحو كغ نراس اوك ناو مهو ءاوس مط لح مكماحط ل

 سيلعلا انيقب انماع دق هريغ مسابوا للا ريغل خذلان الو ىل وأ رظاحلاةحيينمو رطاحناليلد ضراعت دق هنالو

 اذهف فئنم مهتايذ تاحهاحال ىذلا ىنعملاف ا لا ةلرتدلا ند وهف م السلا مهيلع 3 اينالا نيد نم

 ملاذا كل هو ردت رخو حييسملا مساب اولوقي ناب هللا ريغ هيلع اومس اذأ امأ لبق ناف لعا ىلاعت هللاو

 ىلا ةراشالا تمدقت دق لبق هعرحت هجواف امهوحمو بك وكللوأ حيسملا عذلااودصق نكلو ادجا اومسسي

 ول هلال ابباتكهكاذ ناكن او هعرحم ىضتش كاذو بضنلا ىلع ميذام مرح دق هناحبسّللا نأ وهو كلذ

 باتكلا لها ماعط انل حابا امل هنالواهريغو بصنلا ىلع هذ نيب قرف نك مل اينثو هنوكل ميرحشلا ناك

 ركذ هناف اضياو ةديدج ةدئاف ىضتقي نئولا ىلع مذ ام صيضختف مارح نيكرشملا ماعط ا ىلع لد

 تاكل ندا لهاا كا يما لهاا لخد دقو هللا ريخا هب لها امو بصناا لع جنذ ام ميرحت

 ويل ورق كاكلا ىف رداخلا نم وسم دقام لغ ىباتكلا مذ اذاف بصنلا لععذ ام لكك لذكف للا
 2 نك 3 2

 نئولا ةدايع هحذب دصق هنال مرح اهئاف هتييغو نئولا روضحم فاتال كلذ ِح نا مولءمو بصنلا ىلع

 ةئافالث تيملا لوح ناك اولاق * مانصالا ريغ ىه لبقو مانصالا نم ىع ليق دق باصاالا هذهو هميظعتو

 اا هده نومظعي ا اهيلع محلل نوحرشو اهياع نوحنذب 0 0 ناك ازح> نوتسو

 يش ا ا أ ل

 مدلاب هلووأتا نم رخأ ريصب ناك هنأ ديري ر مجالا ملك ٍدَح ةمالسا ثريدح ىف رذ 0 كوق كالذ

 1 كد نوكيف هان 00 امكابيلع نوكي ناك يذلا س ف نا امهدحا نالوق بصنلا ىلع 46 امو هل وذ ىفو

 باع حوبدلا نأ لجال اهيلع حيذلا نوكيف مانصالا ريغ اهلعبجب نم لوق ىلع اذهو مانصالا ىلا ابرقت اهياع 8

 الا هل ريثأتال ةعقبلا ىف عذلا نالو للا ريغل عذام لكميرمت ىضنقي كلذو اط حوبذم وأ مانصالل حوبذم

 عضاومو نيكردللا م عضاوم ىف بدلا نم سو هيلع هللا ىلص ينبنلا ههركاك هللا ريغل حلا ةهجنم
 كنق هن 60505073:72015770777711 ا ا تحط 79703 022 هحص حت 2 حأ
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 ةقيقح 0 ريغلةقيقح عبذل عقو اذاف كرش لحم اهعو 0 ةنيعملا ةعقللا يف وكلا هركب اعاو اماو مهدابعأ

 تنيز. لع لو 1 لاَ م5 تصنلا لجال 3 بصنلا ىلع حذلا نا ىتاثلا لوقلاو هف تدجو دق مجرحتلا |

 ىلع هللا اوربكتلو ) ىلاعت هلوق هنمو كلذ وحنو هدلو ىلع نالف حيذو هدلو ىلع نالف منطأ و ملوزبخب
 اهنوك نيبو اط يذلا نرك نيب ةافانم الو مانصالا سفن بصنلا لعب نملوق ىلع ىهاظ اذهو ( 5 ؟ |دهام

 بصنلا ىلع ىلاعت هلوق ىف نيلوقلا نبذه قالتخاو ةرهاظ ةلالدلاف لوقلا اذه ىلعو مدل, ثولت تناك

 ماعنالا ةميهب نم مهقزر ام ىلع هللا مسا او 5ك اا ل لكلو ىلاعت هلوق ىف فالتخالا ريظن

 دقهثاف ماعنالا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذي هم ل مقانم اودهشيل ىلاعتهلوقو
 ىلاعتهلوق ةلزنم اهدوبشوابميغم ىفاماجالهركاذ معي ىل لقوة 6 اذا ١ 00 مناك دب دارا
 علا ىلع جيذامو لاعت هلوقىف دحاو ىن ىلا 0 لاي ةققا فو ا نعل ارك

 نم لصاخ ىنعملا اذه نال فيض اذهو بصنلا مسا ىلعىنعملا نا .بنيعض ثلاث لوق اهيفو هيلا انأم 0 دق
 نب ىس ومنع هحب ىف عراخبلا ىوراك هامتحم ظفالا 1 0 نوكفدب هللا ريغل لها امو ىلاعت هلوق

 نبديز ىقل هنا لو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحمب ناك هنا امنع هللا ىذر رمع نبا نع ملاسنع ةبقع

 لودر هيلا مدقف ىحولا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزب نأ لبق كاذو حدا لفساب ليفت نب ورم

 لك 1الو مكباصن اىلع نوحيذتام لك النا ديز لاقمث اهنم لكنا ئباف ل اههف ةرفس سو هيلع للا ىلص هلا
 ةاشلا لوقو مهحتابذ شي رق ىلع بيعي ناك ليغتنب ورمصنب ديز ناودل ةياورفو هيلع هللا مسا ركذ امالا
 كارذلا راكت هللا مسا | ريغلع اموحنذب م من م اعلا ضرالا نم اط تينازو ءاملا ءامسلا نم. اط لزئاو هللا اهقلخ

 اذكلةحيذ اذه لاقي نا لثم هللا 0 جيذام "ا هىهاظ هب. هللا ريغل ىلهاامو ىلاعت هلوقناف اضياودل اماظيعاو
 مناي هيف لاقو محلل هحيذاه مرح نم روظا اذه ميرو ظفاي وادب ظفا ءاوسف دوصقملا وه اذه ناكاذأو 1غ

 هللا مساب هيلع انلقو محلل هانذامت مظعاو ىكرا ناكهناحبسهللا ىلادب نيب رقتم هانحيذام ناك هوو حيسملا

 كرشلا كل دكف رومالا اوف ىف همساب ةناعتسالا نم مظعا هل كسنلاو هل ةالصلاب هنادببس للا ةدايع ناف
 حيبسملا مدا هيفا ليقام مرح اذافرومالا اوقف همساب ةناعتسالا نم نم مظعأ هريغل كسنلاو هريغل ةالصلإ
 نم لو فءض كل نيس اذهو ىلوا كلذدب دصقواةهزلاو 0 اال ةيف ليقام مرحب نألف ةرهزلاو

 هجوا ناكل سكعلاب ليقول ب مهريغو ان :باحأ نم ةفئاط هلاقك هللا رب هلحذام مرو هللا ريغ مماب خذام مر
 ناو مرح هيلاهب ابرقتم هللا ريغا مذ ولف اذه ىلعو هللا ريغب ةناعتسالا 0 منعا 3 د

 وحتو روحنلاو يذلاب بكاوكلا ىلا نويرقتين.الا ةمالا هذه ىقفانم نم ةفئاط هلعفي اكدللا مسب 0 لاق
 هلعش د قام بارلا اذهنمو ناعنام ةحيبذلا ىف عمت نكلل لاحب مهتحبذ حابنال نيدنرم ءال وه ناك ناو
 تبذ نع ىهن هنا مسو هيلع هللا ىل< ينلا نع ىوزاذطو نجا حبذلا نم اهريغو هللا اهفرش ةكب ا
 عضاومو ماندال ١ عضاومىف خذلا نع ىبم ملسو هيلع هللا ىلع يبلانا نم هانمدقام ةلأسملا ىلع لديو نحل
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 ةدعسم نب دامح انثدحهّللا دبعنب نور مك دوادوبا هاوراماضيا كلذىلع لديو رافكلا دايعأ

 نع فوع نع
 لاق با ىغالا5 :رقاعم نع 0 هياع هللا ىلص هللا

 فوع نعفب اهكأ ع نع عيكوانم ددح هريسفن ىف ةييشىبا نب ركبوا ىورو سابع نباىلع هفقو ردنغ دواد وبا

ا اممن وكت نافاخا ىف ا لاقف تارعالا َءْر رةأعم نا
 ريغل له

 لوسر ا

 ء سابع نبا لكس لاق ةناحر ىبا نع يبا رعالا

 ىببر نع 00 نبديعسامب تح اان حو رشف ىف ميجد نمر لا دنعنب ميهار ١ قاحسا ربا ىورو هب هللا

ةلاانأ ران |ىعاش لو نادل لاش لح رحابرينب نهناكلاق ذوراخلا تعمسلاق دور اخلا نب هللا دم ع نع
 قدزرف 

 نمةئام اذهو هل 0 اذه رقعي ناىلع ةفوكلار ربظب ءاع ىعاشلا ايلاغ

 0 نودبرب لاغبلاو رمختا ىلع سان لا جرب اهييقارع نافسنب الفل ايفايسأب ايل ١ اماق ءاملا لبالا

 قو ولك اننا

 تدرؤ:اء اذ ءاملا تدرو اذا هل ادا

 هيلع هللا ىلص هللا لو ءراةاغب ىلع جار ةفوكلاب هنأ
 | اهيا ىداني وهوءاضب كازسو

سف دق ةباحصلا ءالؤرف هللا ريغل | اهب لها اهناف | 0 1
 لها مف الخاد هللا ريغ هك ذب دصقام و ,

 كلذكو كلذكوبف هللا ريغ ىلا ب زقتلا هبدصقام لب هللا ريغ مدان ظفالا ىلع اهبرصتقيمل ةيآآلا نا تماعف

 نم حيحصلاهنع زوهشملادها ا< ريسفنىف ان

 هللا ريغلدب

 نيعباتلا ريسافت

 بصدلا ىلع حيذامو ىلاعت هلوقىف حب ىبا نبا ةياور

 ا مهلا بجعا ةراجحت اؤاش اذا اهتولدبيو

ةداتق ريشفل ىفو هللا ريغل خذ ذام ةلزنع وه لاق بصنلا ىلع حيذامو
 ع روبشملا 

 ةحلط ىلا نب ىل 16 ريسفن ىفو كلذ نعمللا
 نع

 دورو هللا ريغلا حجيذام وه بصنلا ىلع جيدام ناىلع

 ةباهالا لهاط عذب ةيمكلالوح ةراجح تناك لاق

 نأ نءثعشأ نءلمضف ناد لم دح ةييشيفا

 بصنلاف بصذلا ىلع ذام اماو هنن

وام وديع ةيلها الا لها 2 راجح
 ىومف اهل 3 وكذن 

 سابع نبا

 لاق ديعس :نب ليعامسا لق دقف ليق' ناف اهلع نواهيو نوحذب اوناك مان

 دصقب مودي اعهللا ىمس هحذ اذا اسكان ال كل

 مياذلاواملر .االثاغلا بحاص ةين ريصتق ةاشلا بحاص هدصقام ةنم دصق

 ىف ةحيبذ ىف ايباتك لكوول اس ما نا ليلدب حيذلا ىف رثؤاا وه
 يذلا ناكامل اذهلو حمتمل هللا ريغابماع

 + اورلا ىدحاىفدمح | مهنم اعلا لها
 لكو ناهنعن ب مم نم نم دحاو ريغو ةنع هللأ ىذر ىىل لع ه رم ةدابع

 كلذ وحن و نامز و ناكمي صت# اذطو ةالصلا لكم ة ةيل

 بو هك امع دجحأ ت 01

1 ] 1 

 1 ناق اما ليقوهب سانال ل لاق ماسم لجرهعذب ملال

 لد ه ريغ ىمحست الودللا ريغل هحذ

 ماسملا

 بوجوف ءاماعلا فاتخا ادهَو ةيلام ةدانع هناف محالا هس قرف فال
 دب ةد ابععبذلا ش 3 ؛ نال امبات 5 هتك هنأ حذف

 انادطا موحأب , مر طل لمار 2

 دق اذباف ة ةضحم ة هلام ةدانع اهئاف ةقدصلا فال اذهو اع مهصيصت حيحملا ل هراعاق ةحوبدذملا

 مهدايعال حتا ذىفمالكلا ماهتاذبف ةلمتحتجا نع ةصوصنم ةلكسملا هذهنا ىلع ليكولا:ةين اهيف رثؤرال

 لدم ريحة هجتاط جه ل 2

321 

 ا دقق نر فلا امهمظعناموي امم و ناح روملاو زوريبل 1| مول م 6 لا 0 رأ افكلا دايعأ مايا موص اماف

 اد مو 0 ل الاصأ لمعت هع كرتب وا هاا لص+خ ةقلاخملا نأ
 ل امهف فااتخا



2 
 )ا هتخا نع ىماسلا ع هللأ دنع نع نادعم نب دلاخ نع ديزي نب 0 ئور هنأ كلذو الوا

 كدا دل ناو مكياع ضرتفا اهف الا تبسلا مول اوموصت ال لاق مسو هيلع هللا ىل يتلا "نأ
 ةعبرالا نئساا لها هاور هغضميلف ةرجش ءالوا بنع دوعالا ظفا ىفو ةرجش دوع 1 م الا
 رسب نب هللا دبع نعو دلاخ نع ىرخا هوجو نم ى ,ءاسنلا هاور دقو نسح ثيدح اذه ىذمرتلا لاقو
 انا تعمسومرثالا ركبونا لاق هيف ءاماعلا رئاسو باحالا فلتخا دقو ةغئاع نع ءامصلا نعاضيا هاورو
 ثيدحلا كلذىف ءاح دقف هب درفتي تسلا مو ماي ام لاقف هيد. رفتب تسلا موب مايص َن ع كات هللا دبع

 نع ةامملا ه2 نك رعد نب هللا دبع 0 نا دلاخ نع ديزي, نب رو ثردح ىنعل ءامصلا ثيدح

 كيس نب يد ناكف هللا كم عونا لاق مكياع ضر فا اهف الا كيلا مول : اوموصتال 2 هيلع هللا ىلص يتلا

 هللا د.ع ىلا ةجحو مر مالا لاق مصاعيف دا نم هتعمسف لاق رول نم هعمس ناك دقوهب ىثدحم نأ و هيقطب
 نيح ا كد دح اهتم رسل نإ هلل | "دنع عيدك ةفلاخت اهلك ثيداحالا نا تسلا مو » موصيف ةصخ راق

 ثيدحامهدحالاو تبسلا موي تلاقف اطآم ايص رثكا لسو هيلعاللا ىلص هللا لوسر ناك مايالا 0
 ا

 ةعملا موياط لاق ملسو هيلع هللا ىلص يتلا نأ ةيريوج 1
 ع 0

 مويوهدغلاف ادغ ىو ن نيديرتا سما تمصا

 2 سو هيلع هللا ىاص يتلا 3 ّة ره ىلإ ثيدحو تلا

 موصل أ هن ا هيفو هلك نابعش موصإ ن ناك ايو تدل مول وه هادلعلا ىذلا مويلاف

 مايضلإ صا واههف تسلا 006 دقو لاوش نب م ثسللا ع و ناضمر ماض ن م لاق 5و تسلا مد هيفو مرا

 هدعلا موس ,وا هلبق موب الآ ةعمج -| موي موص ن

 ىخالا نع بيقوت هنا هللا دبع ىلا مالكنم مهف مرثالا اذهف ريثك اذهل ثمو تبسلاا اهف نوكي دقو ضيبلا
 دح لاعىفمامالا نا ركذو ةهاركلا ىفدبجتحي ىذلا كد ك1 عرس صدر هاذ تيا

 ةحاو ثيدلحا|فيعضت اذبف هبث دنا ىناو هيقّدي ناك دّيعس نب يحب
 ارفا ىلع ىهنلا لمح لاقبالو تبسلا موي. موصىلع

 ل كالا ع
 مكيلع ضرتفا امفالا تبسسلا موي اوموصتال ةظفل نال هد

 "الخد الل هدارفا ديراولالاو هجو لك ىلعهمود مع ثيدحلا نا ىضتقياذهو لوانتلا يلد ءانثتسالاو
 ذل

 مودال

 م ااعافلا نيب هناق ةعاامون فالح هريغ لوخدىلع لِيَلَد هؤاتئتساف ةفاد دارف االهناف. قيلسنأ صور
0 

 نيذل دحاناتاءامدق ةقرطاذهو اخوسنم اماو ظوفح ريغ اذانشامأ ثيدحلا نوكف اذه ىلعو هد ارفا
 0 اذاناك هنا تاهش نبا نع هدانساب دوادوبار 5 وسم ثيدح دوادوبأ لاقو دوادفاو :مرئالاك وح

 اهتكمل تلزام لاق ىعازوالا نعو ىصمح ثيددح !ذه:باهشنبا كوش تسلا موبي مايص نع ىمنأ هنا
 ىلع ما اعلا يأ رك وسلا د الا دود 8 اف تيسلاءوب , 3 وصق رسل ناش كح عب دعل رشا هتيار

 نع لكس هناف دارفالا ىلع هامحو ثيدحلاب ذخالاو دمأ مالك نم اومهفف انباع 0 اماو ةهاركلا مدع
 هبف عقوام ناب وه اعنا ىحب نع ركذ امو هعابتا ىضتقي ثيدحلاب هباوجو ثيددحلاب باجاف محلا نيع

1 

 لمعا بجوم كلذو ةداسلا هذ وح تف ,دحلا 0 المع موصلات هدأرأ 0 50 ءالؤهو ةيشلا نم
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 اند ةعبط نبأ تيدح نما دنسملا ف دحأ ىور دقو ندر ربشوةعم لا مونموصك دارفألا ىلع ولو

 هياع هللا ىلد هللا لوسر ىلع تلخد اهنا ءامصلا نعي ىفدج ىتتيدح جرعالاديبع نع نادرو نب ىمو#

 ىلك لاق ال تلاق سمأ تءمصا اط لاقف ةئاص ىتأ تلاقف ىدغت ىلاعت لاقف ىدغتي وهو ترسلا موب سو

 ىلعو كثرداحالا رئاس ةيلع لدي نكل اةيعض هدانسا ناك ناو اذهو كيلع الو كل التيسلا موب ماء ناف

 دصش لد رإا نافع فلا ىفءالا هع ةاسإو مش ال ىإ تسلا موي اومر شب د ةلوق نواف د0
 هناف تبسلا موي.الا رهشلا نم قبب ملو لسأ نك تبسلا موي موصالا هيلع بجي ملول ثيحب هنيمإ هموص
 لوزن الو هركي هناذ لفنلا ىف هتيعب هدصق فالح هك ضرفلا .ىف هنيعب هدصقف اًضِنأو هدحو هموص)

 هنيب ةئراقملا ال اضرف هنوكدرحضرفلاف ةهاركلل ليزملاف ةداع هتقفاوم وأ هيلا هريغ مضب الا ةهاركلا
 ءانثتسالا لاقي دقو كلذ وحنو ةداع هتقفاوم وا هيلا هريغ مض ةهاركلل ليزملاف لفنلا ىف اهاو هريغ نيبو

 نبا اهالعف ةهاركلا ليدعت ىف ءالؤه فلتخا مث ليلدلاب قابلا جرخاو ةصخرلا روط ضب حرخأ

 لمعلا كرت ةنظم ىف مئاصلاو هيف لمعلا كرت وهو كاسمالاب هن 0 و دوهيلا هيف كسمت موب هناب ليقع
 تاتكلا لها ديعموب هناب باححالا نم ةفئاط هللعو دحالا ىف ةيفتنم ةلعلا هذهو مهم اههشت هموص ريصيق

 همظع امل مظعتلاب ءاروشاع دارفا هركأك كلذ هركف هل امظعت نوكي هريغ نود موصلاب هدصقف هنو لثعإ

 موب هنافداحالا موب ضراعي دق لياعتلا اذهو نوكرشملا همظع امل اًضيا بجر دارفاو باتكلا لهإ

 ناكاذا لاش دقو ىراضنال دغ دعو دوهال ادغو انل مويلا لاق سو هيلع هللا ىلص هناف ىراصنلا 1

 نبا ىلسرأ لاق سابع نبا ىلؤم بيرك ءأور ام كلذ ىلع لديو رطفلب ال موصلاب هيف مهتفااخف دبع موي
 هللا ىف هللا لوسر ناك مايالا ىا اهاسأ ةماس ما ىلا سو هيلع هللا ىلص ىبنا ا ا
 اههنالوشو مايالا نم موصي ام رثكأ دحالا مويو 0 مول موصإ ناك ت تا 0 ملسو هيلع

 اذهو ظافللا ضعبهمصو ىئاسنلاو مصاع ىلا نباودمحا هاور ,ىفلاخأ نأ 1 هسا

 ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور دقو مهفلاح دصق لجال مهديع موب موص بابحتسا ىف ضن

 ءاهبرالاو اثالثلا رخالا رهشلان مو نننالاو دحالاو تنسلا روتلا نم موصي ماسو هياعللأ لصقللا لوسسر

 هعف ريو نايفس نع ثريدحلا اذه ىدبم نبا ىور دقو لاق نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور ندعو ا

 لمعلا هيف نوكرتي مهنا كلذ للعو هدحو تسلا مون موض مآ نع لع يح را ناك دلل كاعد

 مهرطف مول موضل ةفل الا تاصخحو هوركلملا د 0 لاز دخالاو ا ماص اذاهنافكلذ ةنظم موصلاو

 ءركبالدق مه ريغو باعحتالا نو تبسلامويموص ركب ملنفنكرشملا دايعانم امهوحتو ناجح رهملاوزوربنلا اماو

 هللا دبع ةياور ىف دما لاق دقو بامجالا زثكا اههركو مهتفلاخم لجال هبحتسي اير لب. مويلا كاذموص

 نب نابا يبا لاق ناحروملا وزو ريذلا موي موص اهرك ندحلاو سنا نع لجر نع نايف نعع كو ان دح
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 لكلا رد نا امهتان كلذ اوللعو نييخو ىلع هيهدم ىلع كلذ لثم لذب له باح الا فاتخا دقو

 مامالا لاقتبسلا م وبك هركف !ءمميظعت ىف مهةةفاوماهريغن وذ موصلانامبةيصخت ن وكيف رافكلا امهمظعت ناموي

 زورينلاءويموص ركب لاقي دقو مظعتلابهودرشي موي وا رافكتاديع لك اذه سابق ىلعو ىمدقملا دمتوب|

 ثّيسلا مون نم نيئثدحاىف ءاحام فالح تردلا با حب فرعتال يتأا ةيمجعلا مايالا نم ايها نا راو

 مايالا هد راعش ةماقا ىلا ةعيرذ تناك ةيلهاجلا وأ ةيمجعلا مايالا هذه لثم موص دصق اذا هنال دحالاو

 ةدسنم !بموص ىف سياف نيماساا باح نم امهناف دحالاو تيسلا فالي طاح رابظاو اهىضأ ءاحاو

 باشا. ةفورعملا دايعالا ةهارك عمىمالسالا ىنرعلا باسحلاب ةفوردملا مهدايعأ موض بابحتسا نوكيف

 معا هللاو راثآلا نيب اقيفوت ىمجيملا ىلا
 0 2 طش ص ا لفل

 ه4 لصف اقنع

 ءاركلاتغاب ءاوس تاهوركملا تاركتملا نماهناف ةعدتبملا مساوللاو ذايعالا رئاسبابلا ادذهىفتاركتما نمو

 كاثلاو رافكلل ةهماشمابيف ناامهدأ نمسا مع بع : محاعالاو باتكلا ل ا انعأن | تادروتاكارا مجرحتلا

 نيبجوا باتكلا لهال ةمباشم هبف نكي ل ناو ركتم وهف دايعالاو مداوملا نم ثدحأ اق عدلا نمرابنا

 لوسر ناك لاق رباح نغ هحبصىف مسمهاورابف لخديف ةلاسساوع كار مس ف لحاف فالذ نأ امدخأ

 5 كوش شن اج 0 قحهبضغ تشاو هنوضالغوةانيعتر حا نطخاذا مسَو هيلع هللا نص هللا 5

 ثيدحا ريخ نافدعل ل سوار ءبانسلا هيعبصأ نيد نرش ونين 0 لاو 1 تعب لودر ها

 ةلالضلكو ف يناسنلل ةباور قو ةلالض ة هعدب كو اهتاندحم رومالا رشو دم ىده ىدطاريخ وهلا كك

 الع للم نملاق هنا مسوهيلع هللا لص ينلانع اهنع ةللاىضر ةشئاع نعحيحصلا ىف اضيَأ هاورامفو رانلاف

 ىو در ورف هنم سلام اذه انرعا ىف ثدحا نم نيحيحصلا ىف ظفا قو در وهف انمأ هيلع سيل

 نمهنا لهنا ٍلسو هيلع هللا ىلع يبلا نع ةيراس نب ضابرعلا نعننسلا لهأ ءاور ىذلا حبحصلا ثيدحلا
 ا 3 0 5 5:

 اوضعو ا ىدعب نم نيدشارلا ءافااةنسو ا مكياعف اريثك افالتخا ىريسف ىدعب 05 ا

 عم عاججالاو ةنسلا اهيلع تلد دق ةدعاق هذهو ةلالض ةعدب لك نافرومالا تاندحو ؟اياو دجاوتلاناهياع

 نف هللا هب نذاي ملام نيدلا نم مط اوعرش ءاكرش مط ما ىلاعت لاق اًضيا اهيلع ةلالدلا نم هللا باتكى فام

 ندلا نء عرش دقف هللا هعرشل نا را م هلعف وأ هلوش هيجوا وأ هللا ىلا هن ١ برقي ل ىلا .تد

 نوكي دق ْ هللا هب نذاي ١ ام نيدلا .:ر م عرشدلل كر دنا دقف كلذ ىف هعسا نم هللا هب نذأب ملام

 لاا باشو *”رطخملا نع 3 . عي ىذلا داهحالا 0 هلوأت 7لحال هل رفغبف عرشلا اذه ىف الوأت ما

 ىقباوصلا عدق ا امعوأ الوق لمغ وأ لاق نم رئاس عابتا زوج ال 5 كلا ىف هعاتتا زوال ن ل هداهمجا

 هللا ن ودنمابابرا ممل ا ا حيمس لاقبق قار اعمو | 0 لعافلاوا الئاقلا ناك نأو هفالخ

 مهاواح أن نكلو مهودبعامل لاق ,هودبعامهللالو 0 اسوة اعلا ىلص يينلل متاح نب قكعل !اقنوكرشامع هل وقىلا
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 لياحت نم للادب نذايمل هللا نيد ىف اد احا الا ىف ف مهوعاطاف لالخلا مهماع اوهرحو مهوعاطاف ما 1

 ٠ نوكيدق مث بص اضيأ ىهانلا سعآلا قحاياك بيصن مذلا !ذهنم هقح دقف باحناوا بابحت-او اع 1

 هعلام دوجول وا هطرش تاوفل مذلا هنع فااخيتيف داهتجالا ىلع اضيا ااثمو ةداهتجال هنع |وقعم امهنم أ

 ضرع وأهل نيتي ىح هبلطإق رصق نموا ةكيبق قيال نيب نم مدلا قدليو اهئاقدل ىضتلا ناكذاو ||
 ١ 0 :امهناامهدحا نيكيش نيكرششملا ىلعباع هللا ناف اضياو كلذ را كقول رطل داس

 ا نعي هاورايف كلذ سو هباعتلاىل ىلا نينو مهءاعلاهمرحي مام مهعرحت يفاثلاو انطلسدب لزنيمام+ب ||
 نيطايشلا مهلا اتحاف ءافتح ىدا.ع تاعج 0 هللا لاق لاق لس و ع هللأ ىصبتلان ع داح نبضايع

 ما ارك شا نيكل لوت كا لق طل لا اع دارت 2 دا 0 ةىمأو مل تالحأأم مهلع كدر

1 

 ٠ْ ا

5 

 || لك هيف لخدي كرششلاو ميرحتلاو كرمشلا نيب 1 وعمجبف "ىش نم انهرحالو ل قاباالو انكرشا ام هللا ءاشول

 ]| ابكر نم ريخ اهلعف ناو ةبحتسم اماو ةبجاو اما مهتدابع نأ نومعزي نيكرشملا ناف اهبهّللا نذأبل ةدابع

 ا ىراصنلاهث دج | اكمهمع زف هللاهب |ودبع انيد عدّتبا نم مهممو هللاىلا هتدانعب ترقتيل هللا ريغ دبع نم مم 6

 || هعرمشي مل نيد ذاخأ امأ نيذه نم اشن اعا ضرالا لها ىف لالضلا لضاو ةثدحلا تادابعلا_عاونا ن

 || كامعأ نأ ميبهاذمهيلعةمالا نم هريغو دمحأ ماقالا نب ىذلا لصالا ناكاذطو هللا همرح مام ميرحت وا لا
 نوعفتني تاداع ىلا ةرخالاو ايندلاف واةرخ الا ىف اهب نوعفتنيانإد انوذخيتي تادابع ىلا مسقتل 00

 || رظحب ال نا تاداعلا ىف لصالاو هللا هعرش ام الا !منم عرمشب ال نا تادابعلا ىف لصالاف مهشياعم ىف

 |١ مهب برقتي ىذلا نيدلا نم اهيف ثدح امل اهنع ىمم اما ةندحما مداوملا هذهو هللا هرظح امءالا ان

 || اهماكو ةميظع ةماعةدعاق ةها رك ىعةعدب *ىشلا نوكب لالدتسالا ىهوةدءاقلاءذهنأ معاوةلاءاسن ا ءركاذنس
1 

 0 م بتتبتببةب_ بسس 2

 ١ كلوق لي ادب ةحبسقو هد نيمسق ىلا مدقح : عدبلا لوش نم ىسانلا ند 0 كلذو ا مضر راعنإ اع با اولا

 || تلد أ لا مفالاو لاوقالا نم ءا 3 ليلدبو هذه ةعدبلا تمعن حوارتلا ةالص ىف هنع هللا ىخر رمع
 عاجالا 0 كلذ لع ةلادلا ةلدالل 5 ةتسح ىه وأ ةهو رك هما لسو هي 3 1 هلا لودر د

 | تاداعلا نم ريثكن م سانلا نم ريثك هيلع امم معلا كوسأ محي ل نم كلذ ىلا مضي ارو سايقلا وأ

 هقرعل نم وهو هداتعا ام لع ناب امأ عدبلا طا نسح ىلع لئالدلا نم اضيأ اذ_-ه لعحيف 006

 اولاعت م ط ليق اذا نم ةباثع هداتعا امل هكرت 0 ١ كلذ ىف نيماسملا رئاش لوو لعب 0 ناو اعاج

 ا 0 زيعإ نم ضع جت دقام 0 اموان ا ةياعاند>و ام اناسح اولاق لوسرل لا ىلاو هللا ك١ ام لإ

 ا هده نا ضرفلاو اهيلع نبدلا ىف دمتعي ىتلا معلا لوصا نم تسيل جيجحب ةدابع وأ وعلا نيسنملا
 هلا ةيعرشلا ةلدالا نم اها عدبلا 0 زسح ىلع لد اع ةضراعم عدبلا مذ 0 0 صوصنل

 نوضراعملا ءالؤه مث ل وأ نيلهاطا ضم اهماع دمتعإ تلا ساتلا 0 ججح نم وأ[١

 عراشلا هتع انأ م امحيقلاف 000 مضعت و نسح عدلا ى عل نات اذا اواو 0 اهدحا ناماقم | ده مها ا

 ان



 ا
 لاقي نا يناثلا ماقملا مهضعب لوقي دق امث اذهف انسح نوكي دق لب حبق سلف عدبلا نم هنع تكس امو ا
 تسيل نولوق, نوضراعملا ءالؤهو تيكو تيك ةحلضملا نم اهيف نال ةنسح ةعدبلا هذهو ةّميس ةعدب نعأ|

 ل ىف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكن أو [متاثدحم رومالا رش ناب لوقلا نا اما باوّاو * ةلالض ةعدب 0

 || عفدي نا دحال لجيالف مسو هيلع هللا ىلص ل انور نبل اع رومالا نم ريذحتلاو رانلا[
 || نأ اما نياوج دحب اهنع اولا تا راعملا اماو مغاسم وهف هتلالد ىف عزان نمو عدبلامذ ىلع هستلالد ا

 أ وهف هندح 0 لاه نأ اماو هيف ص وصخ ال اظون< مومعلا ىسف عدبلا نم 0 هيي تيلاَع لاش

 ضصوصخم وهف هنسح تينام لاه نا اماو هيف صوصخ ال اظوفح مومعلا ىتبيف مومعلا اذه نم صوصخم |

 أ نم صوصخع عدبلا ضعب نا دفتعا نف صيصخنلا ةروص ادعام ىف ليلد صوصخلا ماعلاو موم-لا نم |[
 9 ىهنال ايبجوم ىو ا ىطظفللا مومعلا كلذ ناكالا و صيصختلا حاصيب ليلد ىلا جاتحا مومعلا 5 0

 اا أ ددالا نتعب ةداماعاو اطامتاو اه عجالا اوةنسلاو باكلا رب ةعرشلا ةلدالا ره ضصخل١
 اضراعم_ نوكي نإ. حلمي امت سبلف كلذ ومنو مسرثك أ وأ. داسلا وأ ءاملعلا نم ريثك لوقو اهذك أ |
 ةيلاخأ تاداعلا دع رثكأ نا دقتعا نمو هب صر راعإ 6 م_بو هيلع هللأ ىلص لوسرتا م داك 8

 ١ لاررالو لزب ١ هتاف داتتعالا اذه ىف 0 وبف اه 0 مو - 3 ةمالا نأ ىلع ءانب اهياع عجم ناسا 1

 دالبوأ دإب لمعلا عاما ىوعد زوج امو ةنسال ةفلا لا ةيدللا تاداعلا ةماع نع ىهنر نم تقو لك ىف ا

 ا لمع 0 اودمتع مل معلا لع 00 ناك اذاو مهتم فئاوط لمعل كف نيماسملا نادإب نم ١

  :رم هوتوأ ام عم مهريغ ىلع ةدبح ىه اك مهيلع ةجح ةنسلا اوأر لب كلام رصع ىف مهعاجاو ةئيددملا 1
 ا ةماعلا هتديق نم وأ ةماع اهداتعا نم 5 تاداع ىلع ملاعلا نم وا دمتعل ىركف نا ناعالاو معلا ا

 مل مهاعلو ىروشلل نوحاصي هالو نمحالا ىلفا نم نودعي الو لعلا ىفاوخشري م 3 ةلاهلاب نوسئرتم موق ١

 ةضل را فور رس نع نسل لعأ نم نق دادلا عا اهيف مهعم لخد دق وا هلوسرو هلل مهناعا متي
 جملا هذه لثع جاجتالاو نيقيدصلاو ةمئالا نم نيدهتحلاةلزنع اهبف اونوكي نا !مبق مهاوجأ نسحا ١
 أل نم ريثك قلخ اهلثم ىلا دنتسإ دق ةلاهملا ةرثكل نكل رعلا لم نيل هنا مولعم امنع باوجلاو ١
 || ةلدالا نم رخآ اددتسم اهيف هل نيدلاو علا وذ ىديي دقو نيدلاو معلا ىلإ نيبستملا نم تح سانلا ١
 اا ساو هيل ع ا ةلخلا نم رح سقس سلال هياع راوكل وق نا مهي لاو ةيعرشلا ١
 معلا ىلوأ ريغ اهبلا ددتسي ىلا تادعتسملا عاونأ نم هلوسرو هللا نع ل روما ىلإ دسم |!

 أكاديا رع اغا ةدوبحلا ةلداحلاو طاب نمل امفدو هريغ ىلع ةح ةعرشلا ةجشا ل تياعاو ناكالاد

 3 دعمهم 7 222255557 و ع

 | دمتعملا وه سلام ىلع دانعالا راهظأ امأو ناخالا كاوقالا د يتلا جلا رابظاو كرادملا |[
 ةعدب لك هلوق لمح زوجال اضيأو لدعلاو مالكلاو لدا يعلا ىف قافنلا نم عونف لمعلاو لوقلا ىف ا
 رفكلا نم هنع ىمنام ناف ثيدحلا اذه ةدئفاليطعت اذه نال اهصوصخم اهنع ىمهن ىلا ةعدبلا ىلع ةلالض ||



 تدعم تت تت م مل ا سسلا
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 ا

 ظ

ْ 

0 
 ا

1 

1 

»3١ ٍ  

 0 اذاف ةعدب ل 0 ةعدب ناك 0 00 حيبق هل 0 كلذب لع دق ىصاخملا 6 قوس 0

 0 و هلاو هباغ هللا لص هللا لوسر درع ىلع الوعفم ناك ءاوس هصوصخم هنع ىهئام الا نيدلا ىف ركسال

 ييئاثلا مبدع ةعدبلا فصو راد ن نكي م وأ. هلعلا يره هارد كف رفد ع مانو نكح. م وا

 ا ةلالغ ةداع لكهلوق ةلزئئةلالخ 00 هلّوق نوكي لب نسا ىلع هءدع الو حيبقلاىلع هدوجو لدبأل

 اذهو ةلالضلا وهف كلذ نم هسنع ىهنامزأ كاذب داريو ةلالض وهف مجعلاو برعلا هياعام لك

 |١ اهدحا ءابةاد سافل نع هيفو تاس" ليواتلا عون نم سبل داكلالاو فنيرديتلا عون نم صوصنال لبطل

 الف ملعب مامو ىبملا كلذي همكح لعدقف هصوصخم 'هذعىهنم هنا لع ام ناف ثردحلا اذه ىلع دامعالا طوقس

 بط ناك دو هلاو هياع هللا ىلص ينلا نوك عم ةدئافثردخلا اذه ف ىقبي الف ثيدحلا اذهىف جرد

 || مك اقياعتف ىيئاتلا يدع اما نوكي اهانممو ةعدبلا ظفازا ىئاثلا ملكلا عماوج نم هدعبو عملا ىف هب

 || 1 اذا اذه لثمم باطلا نا ثلاثا .ريثاتلا ةهدعلا تافصلا رئاسك هل ريثاث الاهدل قيلعت ىعملاوا ظللا اديب

 أ| ىهنلاو ةعدبلاناف ءهالم دصقرمل ا ناببو هنايب بحنامل نامتك هنع ايهنم هنوكوهو رخآلا فدولاالا دصقن

 ا ماكتلاف ةعدب .سصاخ ىهن هيفام لك سبلو نضصاخ ىبن اهمع مدل الأ صوصخو مومع اهم صاخلا

 || هب ينعو دوسالا لاقول امابادم نوكي نأ الا ماكتملل غوسيال ضحم سبات رخاالاةداراو نيمسالا دحإب

 || اذهب دارا اذا رومألا تاثدحو كأياو ةلالس ةعدب لك هلوق نا عبارلا دوسالا هب ىنعو سرفلاوا سرفلا
 ١ هرثكاب طبحتالو دحاهب طيح داكيالامىلع ثيددخلا اذهب دارملا 0 ىف مطاأ دق ناك صاخ ىهن هبفام
 سلام لذا كلذ ناك صاخ:ا ىبناا هيفامدب ديرا اذا ها سماكلا .لاح زوج ال اذه لثمو ةفالا صاوخألا

 | اذنه تدحو اهناعاب اهنع هب ملامو اهنايعاب اهنع ىف يي حلا عديلا تلماث ول كناف 0 بلا نم صاخ ىهأ هيف

 || بجوت اهريغو هوجولا هذيف ةردانلاوا ةلياقلا روصلا هب 'داربنا زوال ماعلا ظفالاو ركل اوه ثرضلا

 || فراد لل دبليوانلا دضع نالوائاادارا ءاوس هيلع ثيدحلا 00 0 دساف ليواتلا اذه ناب عطقلا

 || ليادلان ارب مث تيدا كلذ نم هيلع ثردا لمح ىذلا ّىنعملا ةذارا زاوج نايب لواثملا ىلع ناف هدضع موا

 لوالا مهماقم نع باوجلا اذهف ثيدخإب ىنعملا اذه ةدارأ زاوج عنه هوجولا هذهو كلذ ىلاهل فراصلا

 || ثيددحلا اذه نوكب نا عنعال ردقلا اذبف حيبقو ندح ىلا مدقنت عدبلا نأ بهلاقبف قئاثلا مهماقم اماو

 نعالفالاو وعلا ني هي نو يل نا تل اناا ناقل رك عيا حبق لعالاد

 اماوةعدبب سيلدنا اماةعدي وهو نسح هنا مدي ضراعبام 00 ءباو+لانا | نين دقف ةلالض ار

 نظي دق-ىرخا رودا اماف ةنسح ترن ام وه اها با وحلا | اذهو كردحلا ةلالد تءلس دقف صوص هن

 | لبابة ذراعملا حاصت الف ةلح نركك النا زوحو 5 زوحم روماو ةنسحم تسلو ةنسح ان ل

 هناتيشب م ناو ادوصخع نوكيوا ةعدب نوكي الف نسح اذه نأ تث نأ وهو كرما باول اهنع باح ١ 1

 ١ ةلالدلا نيريدقتلا ىلعف نياوحلا كحاب ةضراعملا ده نع ناو أ ا كف أذ و و مودع ءلاىف لخاد وهف نسح



 * ع ْ

 وسر نه واور ريال ةيقان تيدَحا ن هلل كلا ةعماجا ةملكلا هذه لباس نا دحأال ل# الواو ك ذا اب درتال ةيقاب ثيدحلا ما[
 ىلا ادهناف# ةلالض ة ةعدب لك تسل لاق ناوهو اهمومع بالسب ةلالخض ةعدب لك هلوق ى مو ةيلكلا لسوهيلع ١ ا و ست

 ةعدب مم لاقبدق يتلا لامعالا نم نسح هب تبئياميف لاقي ىذلا لب ليواتلا ىلا هنم برقأ لوس رلأ ةقاشم
 اذه نم ىتس هنكل جردنا ناو وا تطاق ىف جردش الف ةعدبب سيل الثم نيعملا لمعلا اذه نا ||

 اظن هيفباولا اذهو دوجا لوالا اولا نا عم مومعلا نم موق أ وه ىذلا اذكو اذك ليلدل مومعلا

 ا
 أ

 ا
 ا
0 

 01 لدعت الف ةعمالا ةملكلا هذه ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوسر نمهاظ طرحلا معتلا دصق ناف ا
: ' 

 ةنس لب ةعيرشلا ىف ةعدب تسدلف عنا ريلا ةالض اما مو هيلءةللا لص ىماو وه ىنإ هدوصقم ١

 8 تشو واضع ماد و يلع ضرف هللا نأ نا لاق هناف هلعفو ماسو ةيلع هللا لص هللا لوسر لوشب ١

 !| يف مهو هيلع هللا للص هللا 0 اهالص دق لب ةميرشلا ىف ةنس لب ةعدب ةعاج اهتالص الو همايق |
8 ١ 

 ل لاقو .تارغ ةعاج ىف رخاوالا رشعلا ىف اضنأ اهالصو .انالث لب نيتليل ناضمر ربش ل وأ ىف ةعاملا [|

 م ل ل ا م ع ا ل سل

 | هاور حالقلا منو نا اوشخ ىتح مهب ماقال ةلبل مايق هل بتك فرصن, ى د مامالا عم ىلص اذا لجرلا |
 ادا رفنالا لاح ىف اهلعف نم لضفأ ةعابللا ىف اهاعف نأ ىلع هريغو دمحأ جتحا ثيدحلا اذهبو ننلا لهأ |
 تك ةقاطم ةنس نوكي نأ نم دكوا كلذو مامالا فخ ناضمر روش مايقل بيغرت اذه هلوف ىفو ١
 رمح لوق اماو سو هيلع هللا ىلض هتم ةنس هرارقاو 0 مرشو 00 ىلع دجسملا ىف ةعامج قا ىاتل ا

 08 اولاقل هيف فئاخ ١ ئدلا ع3 وه 0 تشن | اند راو ادع نحت لا ردك فهذه ة ةعدم ءلا تمعن[

 1 و هياع هللا نص هللا لوسز لوق فالخ ىف مل 5 ةحح 50 م ةح2 سيل يحاصل
 0 ا
 0 ةذراعم حءاصت ال نيريدقتلا ىلع ثيدحلا فلاخ اذا هدقتعي الف ةحح بحاصلا لوق نا دقت /

 ١ نيتاورلا ىدحا ىلع فلاي م ىذلا بحاصلا لوقب تيدا مومع صيصخم زوجي مهل بحاصلا لوقب |

 عم 31 عدب كلت روع هيجل اذه 2 ف زكأ لوَش َ الف اهريغ امأ ةعدتلا تالت نسح اذه مه دقق |

 0 انم ريغ نم ءادتبا لمفام لك ممآ ةغالا ىف ةعدبلا نا كلذو ةيعرش ةيمسن ال ةيوغل ةيمساهذهو اهنح أ
 | دق لسو هيلع هللا ىلص هللا لو رز صن ناك اذاف ىعرش ل ايلد هيلع لدب مااا كا ةعدرلا امو قياس ا

 ةقدصلا باتكك هثومدعي الا هب لمعي مو اتلطم هيلع لد وأ نوم دعب هبايعا وأ لدق تاحتسا لع لد[
 لمعهنال ةغللا ىف ةعدب ىعلا ل حد هبوملعلا لعلا كلذ لمع اذاق هنع هلل ىَدب را 0 ىذلا ا

11 

1 

 أ
 ا

 تلاق م ةغللا ىف اثدحم ىمسرو ةعدب ىمسي 1 هيلع هللا ىلص ىنلا هن ءاح ىذلا نا سه نأ مدت م ا

 ١ ند اودر ,تءالؤه نا را آل نب رجالا 0 ةياع هللا ع ينلا تاعأ 0 ءىتاجتال نشرك للشر ا

 || باتكل ]| هن ءاع لذي ىذلا ل اعلا كلذ مقر رعب ال ثدحم نيدبا اًواحو كلملا 0 ىفاواخ ديو منيت ندأا

 معا ةغللا ىف ةعدالا ظفافةغللايف ةعدب ىمش ناو ةعيرشلا ف ةعدب سبل ةنسلاو

 ا 0 لب مالسالا نيد نا 006 نك 5

 ةعيرتشلا ىف ٌةعدبلا ظ غل نم

 ٠ || ةلالخ ةعدب لك سو هياعلل هللاوصيبنلا لوق نا رعدقو .



 مسو هيلع هللا ىلص وه اهعرشي ل يتلا لاععالا نم ”ىدتبا ام دارا امناو ادتبم لمع وبف لسرلاهب تءاسنيد

 مط لاقدقو ىدارفو ةعامجهديعىلع ناضمر مايقنو واصب اوناك دق 0 اعدل ىلد ي هلا كلاذك ن داك اذاو

 ىف اولصف مكيلع ضرف 1 مارك الا مكبلا ج حا نأ ىنعنمي مل 1 هنااوعمتجا ام 5 رلاَو ةثلا الا ةامللا ىف

 ةيشخ 0 ملع 7 و هيلع هللا لص 0 5 رك 1| الا هيب ىف ءرملا ةالصلا لضفأ نافذ مك 1 6 701

 دبع ف ناك املف ف مهيلا جر ص ارتفالا ف وح الول هناو مئاق ج ورخا ى يكتف 3 كلذب 1 ص ازتفالا

 ا ماما ىلع دجسملا ىف مهعامجا ى هو ةئرطأ هذه تر راصق دجسملا جرساو دحاو “ىئراق ىلع مهعمج رمغ

 نك نار كح مس ةغللا ىف هنال ةعدب ىمسف لبق نم هنوامعي اوباوك ) مل لمع ج ارسالا عم د >او

 || هللاىلص هنو لاز ضارتفالا فوخو ضارتفالا فو ال ولطاص لمعهناتضتقا ةنسلا نال ةيعرش ةعدب

 مس هيلعهللا ىلَد هللا لوسر دوغ ىلعنزاك ةعمج نم عناملان نافذ ار لا عمجأ ادكفو ضراعملا لاف مضوي اع ا

 ا ردعت وأ رسءةلدحاو فحصم ىف 0 هج ولف ديريام ع ءاشب ام 1 ريغيف لزب لازي. ال ناك ىب -> ولا نأ ا

 || نمأ سو هياع هللا ىلص هتومب ةعبرششلا ترقتساو مسوهيلع هللاىلص هتوعب نآرقلا رقتسااماف تر ا

 ا هللا لص هتنسإ مثاق لمعلل ىغتتملاو ميرحتلاو بادالا ةدايز نم 0 هصقنو نارقلا ةدايز نم سانلا ا

 ا ادهراصو ةعدب ةغالا ىف اذه نو ناك ناو هش نولمعلاكلذو هئنس ىدتةع نوماسملا لحدف لسو هي ءاع ا

 || لسو هيلع للا ىلص يبنلا ناف برعلا ضرأ نمامهوو نارجت ىراصنو رببخد وهيل هتعّلا ىضر رم قنكا ا

 ا 2 ضر كي ملا ةريزج نم ىراصنلاو دوهبلا اوجرخأ لاتف هضرم ىف كلذب دبع ||

 ا 1 ىف هلعف هنكمي مل ر ع كلذكو مورلاو و سراف لاتق ىف هعوزمشب و ةدرلا لعل لاتش هنع هلاغتنال هع ا

 ا نكد مسو هيلع هللا ىلص ىبلا هب ا كل مورلاو سراف لات هلاغتشال مالا

 أ ىلا اا اكو مساقلا ونأ انرقأ دقو انجرح فيكى دوهيلا هل لاق اك ةغالا ىف ةعدب ىعسي دق لعفلا اذه ||

 || لعفلا كلذ نال كلذ نم عنتماف كطخي كباتكاولقو مهتداع هنم اوداراف هتفالخ ىف هنع هللا ىذر ىلع ا

 ٍ 0 هيلع هللا ىلص وه هلعف امل اريغموهدعب اندحم ناك ناو [ يلسو هي هياع هللا ىلص هللا لوسر دعا ناك

 ا روان الف كدحا نيد نع اضوع ناك اداف ءاطع ناك ام ءاطعلا اودخ ملسو هي هيلع هللا ىلح هلوق كلذكو ١

 ةددحا نم عنتمأ نم ناك ةيصعم ل نال مماو اوهأ ىلع مهميعلا ن ل هللا لام نوطعي ءارضالا راص اماف ||

ندح ىعألا ىلوا نم ءاطعلا لوف كرت ناك ناو 0 و هللا ىلص هللا كوتسر ل اعيدم ا
 ا هوا 1 نكلا

 ا هلوقو افيس ىفيد نب ناهأ ىلا هعفد كاذكو سو هيلع هللا 0 هللا لويز ةئسب را مكحت مل لط ثدحأا

 ا
 ا

 ا ا ثيح ادع ناك ناو ةقيسل 5 0 ا اولتتقادق نيماسملا 0 اذاق 0 ةاادن لتاق

 ا سو هيلع هللأ ىلص ه ص أب وه ن' 5 ل هي اع هللا ىلص هللا ل وسر دبع ىلع مهقويس وردكم نوما

 || هيلع للا ىلع ىنلا نا 3 ةعدب ناك ناو هلق اجا ىلا سك فأ لق ال

 : آلا هلإ ال نا اودهشي يتح ىادلا لئاقا نا ترا لاق ام نكل طقف ةاكرلا ءاتيا. ىلف اع ادحأ لتاشإ ملالسو

 د0 حصري



 ا دقو هللا ىلع ميباحو ابقحي الا مهاوماو مهءامد ىنم اومصع كلذ اولعف اذاف هللا لوسر ادمح 7 هللا ..«صغع
 | رخ آلا ثيدحلا ىف هنيي اك ةاكزلا عنم نم مصعب ملف اهقح نم ةاكزلا نأ لع 1

 ا ناو هللا الا هلإ ال

 نا اودهشي تح حيحص

 | اذه ىف طباضلاو عساو باب اذحو ةاكزلا اوُنَوِيو ةالصلا اوميشو هلل
 هوثدحم ل ةدسفم هودقتعا ولذا ةحاصم هنوري مهنال الا ايش نود ال سانلا نأ لاَ نا لعا هللاو
 سلا ناك ناف هيلا جوحلا يبسلا ىف رظن ةل اضم نودانملا هار اف نيداالو لقع هيلا وعدي. ال هنافإ
 ىلا كرت نكل سو هيلع للا ىبص ىنلا ده ثدح اما هيلا جوحلا
 . نا كاذكو هبلا ةجاللا وعدنام ثادحا زو دق انهف انم
 دو هنلع هلأ لدى دينلا ك2 ن ل يسوديلع هلل قص هللا
 | ببسلا ناكوا هيلا

 1 1 لاا اطل اق 1:17 0 ا للا 0 كطقكا

 ِ نم م هللا ىلد

 لودر كوع لعاماق هلدسنل ى

 عر

 ا هلعفل ى 2 3 5 0 لكف تادحالا زوج الا ف دانعلا تود ضعب هيلا ِ- جوخا

 كو ا وعو وال ها لا لؤوسر دبع ىلع

1 

 0 تس ب تص هت 2972 سسمس

 | اماماو ةحاصع سيل هنأ 1 لعشب مو ةدياصم ن
 م هنوم دعب هل ىضتقملا ثدح

 | هب صوب ملام لعفي ال كلذ نأ قاثلاو ةاسرملا طاضملاب نيل“ الا لوق اذهو هنع هني مل ام لعش كلذ 1

ْ 
 ا

 0 >1 ناقبرط ءابقفلل انه مث ةحلصم نوكي دقف قالا ةيضعم رع ن

 ا
 ىف لخدي مل نا م | كلا تبثيال نم مهتمنابرض ءالؤحو ةلسرملا 0 اكحالاتامثا ىري ال نم لوق وهو ظ ا

 ١ نويسايقلا مهو هانمعوأ عراشلا ظفلب هتبني نم مهنمو سايقلا ! ةافن مثودرارقاوا هلعف وأ عراشلا مالك هلقن ظفن
 وهو كل ها ناكو ادوجوم هلعفل ىضتقملاناك ام اهاف

: 
 اذنه 0

1 

 أ ىور_ (كداهتجاب مسن لز نم وأ دابعلاو ءاملعلاو كولا نم نيدلا رييقت ىلا بسن نم هيف لخد اعاو
 ١ 0 00 7-5 وأ ماع هلَؤ مك مَع تا مة أ ةباحصلا ند 0 او ريغو 1 ةمل لع هللأ ىلص يتلا نع

 1 | ىلاعت هللا نّيدل رييغت هعضوف هعرشب مل

 مار مالا ضدي هندحأ مل اذه ناف نيسيعلا ىف ناذآلا مدقلا انهلا## نولضم ةعأو نإ رقأل ىذاع ١
 ١١ ىلا قاخلل ءاعدو هللأ وكذا اذه ليقل الاو هتهأ وك ىف لع الياد ةعذن هوك نكي موف ةعدب هال نوماسملا |

 ىلاعت هلوقو اريثك ا ركذ هللا اورك ذاو ىلاعت هلو وتك تامومعلاىف لخديف هللا ةدابع
 لذ لا نم ى وقانيديعلا ىف 0 اذالا نسح ىلع لالدتسالان اف ةعملا 2 نا اذالا 0 ىعاشإ 0 هللا ىلا اعد

 اهل عدلا 0 نسح ىلع

 | نم الوق 8 نسسحا نمو

 | نامل لاوزو ايضتتم دقتعيام دوجو عم سو هياعالل 0| ىلد هللال وسر كرب ل
 سيلف ةنسامهف ناذالا كرت ناك ةماقاالوناذا الب نيديعلا ىلصو ةعا ىف ناذالا نم اللف ةنس هلعف نا م ةنس
 مل 0 8 !اوا روشلا ءايصوأ تامكراا دادعأو ةالصلادادعا ىف ةدايز اك كلذ ةدايزلا لب كلذ ديزي نأ دحال

 | داراوا كادكو كلذدل نكيمل ا اص لمع ةد ز اذه لاقو تأ 0 روظلا ىلصي نا بحاول الجر ناف
 ا لاش كيفنسح ةعدب هده لوعينأ ( 00 كلذهل ن نكمل 5 1 ةبق 3 7 ءاعدل دصقب 0 اناكم تحفإب نإ

 ١ لح ا لق ةلالُك 18 نأ لع .,كو ةلالض ةعدب لك
 ا

 | ادق ةدسملا ند اهفام معنوأ اهنع ايعاخ انهم نا قرف خل
 لدتسو أ ةحاصما نم انس هدتس املك اكول ١ عناملال اوزوهلىخنقملا مايق عم ثدح امل لاثم



* ١ 

 ا يسوةياعهللا ىلص هللالوسر هلعشل اًذهعمو لسوةياع هللا لصةللا لوسر درع ىلع اتياث ناكدق ةلدالا نم هب ا

 ل سل للا ار هال ادام كاسر ساق ناو ري لك يي ل ل
 1 نمر رادتعاوةعدب هنالنوهاسملا ركنا ءارعالا ضع ةلعف الب هناف نيدرعلا 0 ةاللضلا ىلع ةيطخلا ميدقت سانلا

 ا | .بسو هيلع هللا ىلد هللا وسر دهع ىل اع اوناكو ةطخا عابس ل كك نوصقن ناوراصدق سان | ناب نا
 طخ مهطخ ناك 1 هيلع« هللا لص يب يي دلاناف كطب فن ' اذه نيد هللا لاقيف ره كاوأ | اوعمس قد نودقتال ١ الأ هيل

 0 مهيد حا 0 تدصق ناو و كئسانر ةماقا كدصُو تناو مهتيادهو مهغيلبتو مهعقت ام كصض |[!

 عيت و هللا ىلا بون نا كلذىف قيرطلا لب ىرخا ةيصءم ثادحا كل حيبال كنم ةيصعملا هذهف مهعفتإام

 نم ناينءملا ناذهو مهلهت نعال كلمت نعالا هللا كلاسالف مقتسيمل ناو مالا ماقتسا دقو هيبن ةنسأ|

 | ثدحااه لاقدنا سو هيلع هللا ىلص يننلا نع ىور دق هناف ةثداخلا عدبلا هبش نم ريثكهنع لحل امهمبف

 ةيذغا عئارشلا نا تنيبو مدقت ايف ىنعملا اذه ىلا ترشا دقو اهلثم ةنسلا نم مهنع هللا عزئالا ةعدب موق

 ةماعو كا اعطلا ىذتغا نم ةلزائنوكتف ناسلل لضف اهمف قل عدم لا كواقا ا :ف بواقلا

 زوال ارا ىلع تابوقعو اهذخا زويحنال لاوما ذخا نمةرئاخلا تاسايسلا نم اعاونأ اوندححا امنا ءارسمالا ||

 هوعضوو هضيق عغوسبام اوضنق ولفالاو َن ا 0 ىملاو فورعلاب صمالا نم عورشملا َّق اؤطرف مهما

 كب رفلا ىلع ةعورشملا ودل اوماقاو مهسفنا 46 ايرال هللا نيد ةماقأ كلذب نيبلاط هعضو غوسل ثيح

 سوكمملا ىلا اوجاتحاامل هللا هعرش ىذلا لدعلل مهميهرتو مهيغرت ىف نيرحتم ديعبلاو بيرقلاو عيضولاو |

 كودشا لا ءافاخا ناك م نيدرعتسملاو دينعلا نم مهظفحم ن م ىلاالو ةرئاخلا تابوقعلا ىلاالو را ا

 هيفام اوهقفو هللا باتكاوماقأ اذا ءاماعلا كلذكو ملاقالا شعب ءارضا نم مهريغو زيزعلا دبع نب رو ا

 هللا ةمكح اوماقأو ماسلا لمعلاو عفانلا ماعلا وه ىذلا ىدطا نم هيفامو لا ججح ىه ىلا تانيبلا ن
5 

 | ةماع ملاعب طيحام ةعفانلا مولعلا عاونا نم اهيفاو دجوله اس ىهو سو هيلع هللا ىلد هلوسر اهب ثعب و ا

 ثيحةمالا هدط هللا اماعج ىلا ةكاذلا فاصوت قالا عني ند ل ماو قا نيب كئايح اوزيلو سانلا ا

 نوعدتيملاهعدتبا|معكالذب ا ودغتسالو (سانلاىل ٍعءادرش اونوكتشلاطس را 3 اه> كاذكو) لجوزع لوش ||

 ا ىذلا دساقلا 0 را نمو نيدلا ا اهم ل لو رمصلسا مهما نويمالكلا 2 ا ةلا 3 دان

 ف لضا هل ٍيالذف ايد ا رلا نمو احم ججحلا نم نك اكو نذلا عورف هب نومثن مما ل ١

 أ لاوقالا نم عرشاعا وديعت اذا دايعل ل همرح نم ةمرحو ةميف نم هميف هلوسر ةنسو هللا بانك ا

 .كاذفاودجولوسرلاهب هللا ثعب: ىذلا اضلا لمعلاو بيطلا ملكلا معطا وقاذو انطابو ارهاظ لامجالاو ١

 : وحنو ريرعتلاك هون ىف ثدح دق امح مبينغي ام ةميظعلا جئاتنلاو ةيلعلا تافاقملاو ةيكزلا لاوحالا نم

 || قوأ سانلا ضع اهقفل داروالاو راكذالا نم عاوناو نارقلا عاسض نع ةفراصلا ةعدتبملا تاعابسلا ن
 0 ن3 5 5 17 7 7

 5 اعل ان ناو اهم عورشلاب هك صقل اهثدحأ نم امدح تادعتلا نم تاداي 1 ا
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 «دع
 3 رعل نأ ضر 0 ا |١ كرا انلازاكد نا و 0 نس علا 0 لاق د امحا 3 ا فا روذعم ءارمالاو 3 ءاماعل اوأ

 | هلك هلوق 0 نا قيدصلا طرش نم س لف امظع 5 دص نوكنب د دق لد هدأ امنحال 0 ودعم نوكيدف هل

 | عاونا ىف مالكلاو عساو باب اذهو ٍلسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر ةلذلع ن وكي دقذ|ةنس هلك هلمعو احح
 ا ثيددحا| ةضراعملا ههيش ليزيام ىلع هيبنتلا ضرغلا اعاو باتكلا اذه هل مسنيال اهتافصو اهماكحاو عدبلا

 || مذ ىف ىناثااهجولاو * اهم لمعلا بج امث عددبلا مذىلع ةلادلا صوصنلاا فرعيو هان ركذىذلا حبحصلا ْ
 | سان ا تا د ل هلا 0 و نبدلا ىف داسفلا نمهيلع لمتشتام ةثدحلا دايعالاو مساوملا |
 مه بابلالا ولوا لب ةعوربشملا تادانعلا سنج نم ناك اذا امس ال عدسبلا نم عوذلا اذه داسف كردي. |

 أ نم كلذ ٍق ام كر مو ةئسلاو باتكلا عابسا قالا ىلع بجاولاو داسفلا نم هيف ام ضعب نر 1

 0 لو موص ث ادحاك مو ىف المع ب دحا نم نا كلذ ن ف اهدسافم ضعب ىلع هيننف ةدسفملاو ةحءاضملا

 ا كاك نم قلد عمل امو الاثم بئاغر | ةالض نولعاطا م دهسا لا ةعلطا كلن ةإ ةليلىفةالصلاو بجر ند ١

 ا ديال هنال 'كلذو باقلا ىف داقتعا لمعلا اذه عب ا دب الف كلذ 0 ةقفنلا ىف عيسول و ةنيزو ةمعطأ ١

 ||| ىدلا ىلا ىلع ادئاز ابا يحستسا هيف بحتسم هيف موصلا ناو هل هلاثمأ نم لضفأ مويلا اذه نا دقتعي نا |
 ا اهريغ ف ةاللصلا نإ 0 ن3 ذ ةالصلا نأو مل ىلا نم اهريغ نه ل لطفا هلع الأ هذه ناو الدم دعب و هل+ 5

 |( ال هعوبتم لذ ىف وأ هباق ىف داقتعالا 0 ف الوا ذا امومع ىلايللا رئاسو اضوضخ عملا ىلاثا ن

 ا هل دبش دق ىنعملا اذاهو عدتم حجم ريغ نم م ةلمالاو مويلا اذه صيصختل باقلا 0 ١
 0 ا

 || عم ةسانملا درج ناف ةرثؤملا ةبسانملا ناعم نه وهف هريس ؛أن ىلع صنو !مكنحلا اذه ىف رابتعالاب عرشلا ا
 لوشبال نمو مهريغو انباحانرم ءاهقفلا نم ريثك مهو بيرقلا ب سانملاب لوقينم دنع ةلعلا ىلعددب نارتقالا ||

 ا كحل كلذ لثم ىف رثؤم فصولا كلذ لثم نا ىلع عرمشلا لدي تح ةبسافلا درججمب ى ةةكب الف راؤللبالا
 ل ىنعم هيف صوصتلا م يك ا اذا ءالؤعو مهريغو انب تباعا نم اضيإأ ءاهقفلا ن نر وهو

 ْ انباحصا نم ريدك هلاق هنااا لو انهو هن صوصخملا مث كا كلذ اوالع رخآ عضوم يف م كلا كلذ ا ف

 || هل 0 نيدكالو هب للاعمهنا ىلع 0 لد فدوبالا لاعب ال صوصنملا م كا ا 2 اضيا مهربغو

 ا لدو مكحلا ل دق عراشلا ١ انأر اذا --- 00 نيب قرف هلا 00 هعوب 0 هريظل 4 لاع|

 | ةدور ملا ىمست ةلعلا هذهف تافاوطلاو م" يلع نيفاوطلا نم اهنا سدت تسيل اهم ةرطا يف لاق مك هتاع ىلع ا
 00 له اوفاتخاناو ثالثلا فن ا رعلا قافتاب اهجومب لمعيف ملعت مل وأ 0 تماع اهيلا:ىموملا دا

 | هناف 0 عدتبم هنا اثالف ىراد لخدنال هدعل 0 لاق ول امسانلا مالكيف هلاثمو ىمسي الوا سايق اذه

 لوقي نا ريظن ودو دوسا ناك ند 7 اعدتنم ناك نم هراد لخديال لا كيم مهشل هناف كلذ وو دوشا |!

 بوثلا اذه تسنلال لاق ولف نامالا باف اذه لثك 0 لمعت اذطو دوسا الو اعدتمم ىراد ل ركن

 كح كح دق عراشلا انيأر اذ ذا اماو كلذ وو هن وهوهتنم لثم هتنم تناك اب. ثنح ىلع هب نك ىذلا ||

1 
1 

 0 ا

 ا
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 * ا
 || اهنذاالب ركبلاةريغصلا هقنبا موزي نأ الل زوجدنا لثم طاووس نع كد نكد رديف

 نأ الثمر غصلا ىه حاكتلا ةيالو 3 هلع نك دقتعت لهف ةرنذص 1 انم لع ءاليتسالاهل ز زوج هانيار دقو

 نييدق ىاةرث وال ىهةلعلاهذبف الثم ةراكبلا ىهو ىرخا ةلع حاكتلا ن وكي دق لب لوقت ما كاذك لاما ةيالو
 |١ اهينالوق نالوالا نار فلاف مكتمل كلذ ريظن ىف اهريثاث نابب نع تكسو صوصنم مكح ىف اهريثان عراشلا
 || رؤي كاذك ناكملا كاذ ىفيكاىفرثا فضولا اذه نأ لوقب هلاف سايقلاب ةلعال تايثا ةقيقللا ىف وهو
 || للعدل ءاكحالا نم دحاولا عونلانوث 0 زاوط ةصاخةلالدبالا اهبل وقبال ثلاثلا قيررفلاو ناكملا اذهيف هيف
 ا لجحرلا ماتسروأ هيخا عسب ىلع ل احرا 8 نأ نك اع هللا ىلص ىهن هنأ عو دلا دع

 !| ىف هب لاع 5 نيبلا تاذ داسف نم هيف 00 ااعيف هيخاةبطخ ىلع لجرلا بط#وا هس خا موس ىلع ١

 | هيف ليلمتلاريظي لاثلا اذه ناكن او مكماحأمتعطق كلذ ملاسفاذا مكافاهنلاخ ىعالو اهم ى اة
 ا 0 وا ل 0 ها روظنالام
 ا ريقفلا كلذ ن وكيدقو هطعتال لوقيف عدتبم ع ريقف هلاسب 0 عدتبم هنافريةفلاا كه طعناللوقب نأ رمالا مالك
 || عراشلا اهيار اذا اماو ةوادعلا ىه ةلعلا نوكت نا زاو ددرتيما ةعدبلا ىه ةلعلا نإب مكحب لوف هل 1
 |١ ىف محلا تاذ ريظن اهب لاعالو ةيعلا كالت ركذيمل عراشلا نكلل هلايس انم افدو ةيف 0 ب مح دق ا

 || هيلع هؤامياو عراشلا مالك ل دالو عرمشلا ىف هل ريظنال هنال بيرغلا بسانملا فصولا وه اذوف ردخآ عضوم
 نا يمس ةلالد ريغ نم اناوقعسفنب عراشلا ةلعل كاردا اذهو نارخآلا ءافنولوالا قيررفلا هعابتا زوق!
 | ةلعراعت دقق اذه عمو همالك سفنب هتلعل كاردا لوالاو همالك ىلع سايقلا سفن هتلعل كاردا هبق ىذلا |
 || عضوم ىف ةموصنال مآ باب نم انتلاسف ماسقالا هذهت تيت اذاف 00 وربسلاب نيسعملا حلا ||
 ا راض 7 ةاللضب تاقوأ صيضصخل نع ىدم 8 هيلع هللا لص ىسنلا ذل كانر رح مظوم ف 0 ْ

 |١ هيلع هللا ىلد ىلا 0 ةربه كد عادحيمص ىف ملام ىورف صيصختتلا هجو ىلع نكمل اذا كلذ حابأو ا

 ا نرا الا مايالا ناب 0 مادصلإ ةعما مون ا لا 0 مايقبة عما ةلبل اوصخ ال لاق ملسو ا

 | سو هياع هللا ىص هللا لوسر تعمس لاق ةربره ىأ نع نيحبحصلا ىفو ك1 هموصبإ 0 ا

 نع يراخبلا ىورو ىراجسبلا طف انهو دس وإ نق اموب الا هع مو ؟دحأ نموصبال لوقت ||
 مأ تءضأ لاقق ةئاص هو ةعئسا موب اهيلع لخد لسو هيلع 00 0 0 ثراخا:تنب ةي رتوح ا

 ||| رفعح نب دابع نب كقم- نع نيحبحصلا ىفو ىرطفاف لاق ال تلاق ادغ ىوصت نا نيدب رئاداق ال تلاق ا
 ةعبللا موي مايص نعماسو هيلع لا ىلص هللا لوسد ى سا تا فرط رهو للا د نع تلاع لذ ٠
 ١ اوموصت ال لاق 0 هيلع هللا ىلم ينل | نا سابع نبا نعو و سم .ظفل اذهو تيبلا اذه برو 0 لاق ا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نعةريره ىأ نع نيحيحضلا يف ءاح 0 ام ادع سر كالا كرر ةعمسا موب ا
 مهيلف اموم موصي ناك لجر نوكذأ الا نيموب 1 0 موس 0 را ا

 | سس



 سل
 ماسقا ةثالث مونصا| رابتعاب مايالا م.3 عراشلا نا ةلالدلا هجوف ةنداع موصب ئراخنلا طفلا م ويلا كلذ

 نع ىهن مسقو ءاروشاعو ةفرع موك ابابحت سا .اماو ناضم رك اباجا اما مايصلاب هصيسص# عرش مق

 -ول عونلا اذهف نابحش ررسو ةعملا موك هصيصخم نع ىمن امنا قو نيديعلا موك اقلطم هموص

 ا ١ دقتعا ءاوسوهدصقب م وأ صيصختلا مث متاح ىلا دصق ءاوس كلذ نع م 00 صصخ اذاف دركي لمريأ أ

 يا ب

 انك هريغ نود صب .صختلا ىف ةد وحوم اهنا الو لمعلا اذه :كتفف نأ مولعمو ٠ هدّقتع وأ ناححرلا

 نئاش َْق ةدوجوم ل كسلا لالا ةف لع مول . هنع ىهني ال وأ ديعلا موك اقاطم ةنع ىهلع ناك

 ؟ [5 هل ةصيصخ الام ضيصخم نم . شن ةدسفملا نا رهظف ةدئاف ىهنلاب 0 "ب ملالاو تاق والا[

 ! ةيكح ىلع لمتشإ دق 35 ا 1 هدغ ا معلا نه ناف 1 هيلع هللأ ىلص لوسرل ١ ا هنا رع تأ

 ١١ ىدتش ةالمص 1 موصب تقول صا اًهحالا ع ”ىهنلا .ظفلف نيكو كا اوفااخ هلوق ّك ) 0 او مالا

 | لاو ةالصلا نم هيف بحتاي اللخاف امون 00 مولا ناك اذاذف صاستخالا 5 هاش نينا داسقلا نأ

 ةموك نأ موتي 0 هل ُ كاذ 0 ع ف بتحتسإ لاح وبيطلاو ةراوطلاو ةءا_ةلاو ؟ ذلاو
0 

 هللا ىل<يبنلا ىهنف ىلايللا نماهريغ مايق ىلعةايضف اطدراهن ىف مايصلاك هاب ايل مايقنأ كقتعي و هريغ نم لضفأ |!

 نامعوتب دق ناضءر ىتاتكلذكو يسم اسئل ىلا هلا طاف سا ل
ّ 

 هت 11 اناا: 80520 ل 006583 03715:5:5:1:59750571199927000750 505:300:55113:01935007 ت50 171 20 ت37 315123717159503 قل» كلذل هيقلت نع رس ةياع هللا نضونلا ىهنف عرشلا هيف لضف الو موصلل طايتحالا نم هيف امل اللضف هيف ا

 ٠ ١ صيصخ ناك قم وةليضف اهيف مهداقتعال مساوملا »ذهن وص دقسانلا ناف انتاثم ىف دوجوم ىنعملا اذهو |
 ثعبمي ال ذاصيصختلا نع ىبن هيف لضف الو كلذ لضف داقتعاب نرتب دق ةالصب وأ موصب تقولا اذه أ |

 عمو ىداقتعا اذهاهريغك ةليللا هذه ف موضلاو ةالصلا دل لاقنمو صاصتخالا داقتعا نعد صيصختلا ْ

 الاو كلذوحتوهلمولا فوخاماو ةداعلا عابنا امأو هريغ ةقفاوم اماهثعاب نوكي نأ دب الف اهصخأ اناف كلذ ا

 يد ريغ رخآ ائعاب وأ دسافلا داقتعالا كلذ نوكي نا نم طق ولك ال لمعلا اذه ىلا ىادلاف بذاك وهف |

 افاو كد مل ةعالا رئاسو هباحأو ملسو هادئا ءنلا نأ | دش انماع دق اناف لالاخ داقتعالا كلذو

 هس سال نس. نقم تنس سعت ص يل ب لس سس 22

 ا

 ثيدكلا ناو ادحاوءافرح >حار د وصخ 00 لضفو هصوصخل همود لضف ىف الو ةليللاو مويلا اذه لضف

 لضفاطن وكب را هداه لاق زوجك الو ةعبارلا ةئاملا كلا مالسالا ف ا 0 عوضوم انف 0 ا 1

 نا عنتما ةئالا رئاس الو نويباتلا الو هباعجأ الو لسو هيلعلا لص ىتتلا هماعي مل نا لضفلا كلذ نال || ا

 | ٠ ثومباتلا الو ةباحصلا الو سو هيلع للا ىلص يبا ةماسب ملام لا ىلا برد 0 نيا 1 1

 ”ارداك ال نإ ةسسلاو قاحا ملعتو اصلا لمعلا ىلع ما فون عم عتما هوملع ناو يالا را

 لو.سرلا َِط مدعأ اهزاتسم ىدملا لضفلا اذه ناك اذاف مهم كحاو هيلا عراسي الو لضنلا اذهب ادحا

 5 5 الو هر نأ .مداعو 0 ىضتقلاع 00 تدل ا هللا نيد ضع نورقلا ريخو
 )2 )0 ّ؟

 مث ىدملا لضفلا وهو موزاملا ءافتنا 4 ملع عرمشلا عمةداعلاب اهاو ع ,شلاباما فنتنم نيمزاللا نم دحاو لكو |
 ١

 همس
 22 2 يس تس ح



 ذا 0

 اداقتعالاب ْ ندا هللأ ريغل نيف نيدلا ىف لالض وه داقتعال اما مزاتسم عدتملا 00 اذه ا

 قاف زوج الام لعفل ةرهاظ وأ امطق ةمزاتسم اهائمَأو عدبلا هذبف زوجي ال نا ريغل نيدتلا وأ ةدسافلا ||
 || داقتعالا اذهمث ةثدحلا عدبلا رئاس ىف راس ىنعملا اذهو اهوركم نوكي نأ امر نكي مل نامزلتسملا لاوحا ||

 ضرف ولو هللا نيد نم تسل ةلطاب اضيا لاوحالا كلتو لالجالاو مظعتلا نم باقلا ىف لا 0 هعبشي ||

 مظعتلا نم هباق ىف ىذلا لاخلا ليزي نا ديمتلا عم هنكمي الف لضفلا هيسان ا( دق ل
 | 2 ع ع

 | سما اكه ذر نط 1 مهو هنأ ولو داقتعالا ساج ن م روحشب الا ًاثمال لالجالاو ملعتلاو لالجالاو

 3 مول دق 0 همظعي نا كلذ عم عنتما "ى 'ىثلا لضفب روعشلا نع تاخ ول سفنلا ناف ىرؤرضأ|

 ىور اع هروعش ثرَح نمو هميظعت مدع كلذ ىذته ةعدب هنا هداقتعا ثيح ند وبف ةلب اقدم را

 1 نأ تماعف هَيمْظَع ةلعش موق ةعفنملا نم هي فهل ررظب ع 0 هواعق انالفو انالف ن نان 2 هل سان لا لعش 1 هيف

 هناعأ صاخب ل ن 1 هلتق وأ هحاهأت ماد وأ وا هصش نب 1 لوسرلا همذ اذاف مهلع هناطاسو مهلا هتاسحاو "ا

 ننتج تتم اليسدم بدينا اتاك

 ا انا نلعلا ثروت اهناو هللا نع هباواح ام لسرلا عزاننو ةبجاولا تاداقتع.الا ضقانن عدبلا ءذه لعف

 ا هئسلو هلامو هتسايرل ىنأ نب هللا دبعو لبح اب انا ن نومظعب اوناك ماوقأ لدم اه امو امنينخ اتاغ ناكول ولو

 | عباتلا لالا نم هسفن ىف امءاساو 0 هداقتعال ةعباتلا لوسرلا ةعاط نيب ةعرانمهباق ىف تب الاو

 أ نا ليق اذطو ناعالل ةفعضملاءومسلا نم عدبلاو وشح قام انيشإ 5 اذهرب دم نف ةيذاكلا نونظلا كلتا ا

 |١ تاداسلا كما عراشلا هع ىهنام لك ىف ريتعم هيرك ذ ىذلا للا دهو رفكلا نم ةقتشم عدبلا

 ١ كلذ و 0 حيذلاو روبقلا دنع ةالصلاك ةيزم اط مهو نا زاخ اذا 0 ىف اط ةيزم ال لآ

 || ةيعرشلا ةليضألا تايثاّنا اكو ةيزمالةنظم نوكي دقلءفلا سفن نكل ةي زدلل ادقتعم لعافلا نكي م ناو

 | نم موق اهلعفالثم 0 هذه ناهضراعي اذهليقناف «اضيا دوصتم ةيعرشلا ريغةايضنلا عفرف دوصقم ||
 |١ هباؤ ةرابط نم هبلق رتغؤو هبل ىف نمؤملا اهدل دئاوف اهيفو مهود ند نقدصلا لضفلاو م علا لوأ ا

 || لضف ىلع ةلادلا تامومعلا نم كالذ ىلا مني ام عمك لذ وحو هئاعد ةباحا و هنع تودلا را (كاورد هدر

 ناحربو روث ةالصلا سو هيلع ا ىلص اذا ادبعرهنب ىذلا تيأرأ ىلاعت هلوةك مايصلاو ةالصلا |!

 نم.دامع ىلعو هدصق 0 ىلع 0 هل ناك اريقم 0 ادهن ا اعف نم ناتيرال اناق * كلذ ولو ||

011 1 

 |١ نيرودعملا نم هديله 0 هداهنجا ىف ناكاذا هل اروثغم عدتللا ن نم هيف ام 00 00 نم هيف امت يح ا

 رك دلاو موصلك هسنج ىف عورشملا نمهيلع تاهتشا امل تاصخ ايا اهلك دئاوغلا نم اهيف رك ذام كلذكو |!

 ىفتناو هوركملا نءهياع تلمتذاامو هئاعدوهتعاطو للا دابعف دصألا نسح و دوجسلاو عوكرلاوةءارقلاو

 لكى ا نءلا !اذهو هدياقت- أ ةيحاص داب محال هللاو ةعل ةيجوم

 هيف ةسدب ال ىذلا عورشللب اهم ضايتعالاو اهنع ىهتلاو (مهارك عنج ال ردقلا اذه نكن دقدل م
 ن

 حل م عادات ّق نودحم ةعراعلاو دوببلا ل ا ءاذك ره مح نيت 0 0 0 ذألا 1 5 5 نيذلا نا و ا

 0 مس وسلا

 || ةحو كلا عدلا ضعب ىف ركذي ام
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 *05 ها
 ا 0 نادبال طوق نا م هسنح ىف عوربشم ام عون ىلع مهنادابع 0 نأ دب ال هنال كلذو دئاوف ا

 ا عيج نال مهتاملككو 0 مهتادابع لعفت نا كلذ بجوي. ال كلذ عم مث ءايبنالا نع روثام ام قدص ىلع ١
 أ اهتامهأ امل ادجار اهريخ ناك ول ذا ريا ند اهيفام ىلع حجار رش ىلع لهتشت نا د اعمل

 | نا لوقأو ىهنل بجولل وه كلذو اهعفن نم ريك ا كل رك ل تس
 أ ىف فلتخلا ذي لاو ابرلا مال راما شراسل ا ل ل ني

 الى رصف ١ ن را نمي ىدتق ال ناو اطاح نايب بحي كلذ عم مث فانلا ن٠ قر
 أ ةضقانم 0 ةيداقتعا لد امم لع هل هدم عدبلا هذه نأ ناك ّق فاك ل يلدلا اذهو اهتقيقحل نيرملا علا ٌ

 ليبس ىلع لاقيمث ةضراعملا حان ال حوجم ةعفمملا نم اهفام نأو سو ةياع هللا ىله لوسرلا هيءاح امل

 0 مل نا موق اهركتاو اهتهاركل ادقتعم ءالؤه نامز ىف اهكرت قف لضفو وذموق اهاعف اذا ليصفتلا
 لوسرلاو هللا ىلا درتف مالا واوأ. ا اهف عزام دقف لضفلا ىف ف مموداوتاك ولو مهتود اوسلفاهلدق نمت نع

 0 لصف مه نإ دلا نيمدقتملا ةماع 3 اهمف صخر نم عه ال اههر 1 نه ع: هلوسر-ةنسو هللا بات 3

 ١ نممدقتام اهنم ةحجارلا ةعدبلا دسانم نم اهيفام هضراعيف ةعفملا نم اهمفام اماو ءالؤه عم نيرخاتملا
 أ ةماعلا قمرا رثك دع ىح ناذلا نم ريتك نع اب ىفتسلو اط دعتسل 0 و ةيداقتعالاةدسقملا 2 جو ع

 | مهنا 0 صقنت ةماعلاو ةصاخلا نا اهنمو سلا تاواصلاو يوارتلا ىلع هظفاخيب الام اهيلع .ظفاحب
 أهل فن الام ايف لعشيو بينيو صاو اهنف كس مح لجرلا دج ابيف م مغرو ناسلاو ضئارفلاب

 ا نيدلا سكع اذهو ةفيظوو ةداع ناسااو ضار فلا لعفيو ةدابع هذه لعق هناك يتح ناسلاو ضئارفلا ىف
 ا ةوالحو ةوعدلا ةياحاو عو عوشمشلاوةرابطلاوةقرلاوةمحر لاو ةرفغملا نم نادلاو ضئارنلا ىنام كلذبهنوفيف ||

 ا فورعملا ريص» نم كلذاماهنمو هلاك هتوفي نادبالف هلك اذه هتف ناو دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلا ةاحانملا

 ا ونأ ىلع اهامشا اهنمو ةيلهاجلا ع رز راشتناو نيلسرملا نيدبسانلا رك ةلاهجو افورعم ركسملاو 0 ا
 رايجسعت ىلا ةردابملاوةر اح بواقالب ةرخآلا ءاشعلا ءادأو روطنلا ريخاتلثم ةعيرشلا ف تاهو ركملا ن
 ولا دسافملا نعم كلذرغىملاهل ل ا١_هكاال اهريداقمو راكذالا ند عاوناو و وهس ريغل مالاسلا دعلإ 00

 وفو عابتالاة قبر نم لالحمنالا ىلا عبطلاة راسم اهنمو هتريرس تماسو هتريصب تراعتسا نمالا ايكردبال
 00 تالاوةيدويعلا نم جرح نا بحتف ر كل نس عون اههف سب مدا نا كلذو مقتسملا ط ارصلا كولش

 هريغا ةنظم اذهمث هسفن ىف ريكلالا ةنسلا نم ائيش دحا كرئام هللاهجر ىروب اسينلا نامعوبأ لافاكناكمالا

 هالك ىدجوت ىثلا دسافملا نم تاتكلا لها داع ىف هيلع هبنتلا مدام انهو اهب لوس نان ويس

 -- ا ع ناك ا ع د مذىف مالك ىيلاو هيف ةرباشمال ىذلا عونلاو و ةهباشم هيف ىذلا 5 ونلا نيئدحلا نيعونلا

 مساوملا هذه نايعا ضعب ركذن لب هريرظ ىف سفنلا 'لطت مل عضولا اذه ريغ
 1 011 5 سا د م م ب ب ع

 مهوداكو |هنيدةيلع دسقنامناعالا فعضو ريكا نم هيف ريصرو لوسرال عازالا ةقيقح نع باقلا حاسنيف ظ

1 0 0 



| 0 

 اا ق2 1 1 ا ل ب 1 ا 17 ا كا ا ل القش

 اهتم ثدحا دق ةنالاثأا هذهو عامتجالا س هلو نامز ملا سفنلو 0 ا 0 نانو 1 ديعلا ل مدقل دقأ

 ةعبرشلا همظعت+ مولا اهدحا لامفالاو ناكأا دايعا عاد ضع ايف لخديو عاوتا ةنالقف نامزلا اما ءايشا

 ىلا ةعملا كلت ةليلوبجر نم ى 00 ك0 ه.يظعت بجو ام هيف ىرجالو فا | ىف كذا نك وال طا ا

1 
 عوضوم ثندحةهيفىورو ةعبارلا ةئاملا كعب مالسالا ىف ثدحام اةليالاو مويلا اذه مظعت ناف تئاقرلا ىمستت -

 كد بئاغرلاةاللصب نيلهاجلا دنع ةامسملا ةالصاادهذهل دقو مو ويلا كلذ م مايص ةليضف هن ومضمءاما ءاعااقافناب

 دا رقا نع تلا ملال ها نم وققحلاهيلعىذلات :اوضلاو مهربغو تقال اد اعلا ن مني رخاتملا ركع كالذ

 ا ةنيزلا رابظاوةمعطالاةمدص نهموي لاا ذه مظمت هيف ذام لك نعو ةندحلا ةالصلا هذه نءوموصلاب مويا اذه

 00 370 172555027171051 م
 تحر طسو ىف ا مونتادك) ًرالصأب 0 ىتحو مانالان مدريغ ةلزنع مويلا انك نح كلذ

 ةثداح هيف ىرجامىفاثلا عونلا العا ةميرسشلا فهل لصأالءويلا اذه مظعت نافدوا دم |ةاللض مست ةاللص4 ف ىلصت

 ةجمللا ىذىريشع نم اك فئااسلاناكالو اسوم هلعج كلذ بجو ناريغ نءهريغف 1 5 ا

 ةيطخ هيف لل بطخ سو ةيا ءهللا ىلدهناف عادولا ةجح نه هءج ص مح ريدغب لو هيل ءدللا لص يب لا هيف باع خ ىذلا

0 
 ضد دازف هدع هللائ ىضرمف ةراندز زنع ملال ىوراكهتب لهاب ابق ىد وواللابا كك عاب ايف ىحو

 هل شرف نا دعب للا صنلاب ةفالخلاب هنع هللا ىذر ىلع ىلا درع هنا اومعز يتح كلذ ىف ءاودالا لها

 نا اومعزو 'ىش كلذ نم نكي لهنا رارطشالاب وع دق اللمعو امالك اوركذو ةيلاع شرف ىلع هدعقأو

 ليج ىلا ةداعلاو اليلق ارفنالا 00 ل ولا اويصغو صنلا [ذهنامثك لعاؤلاك ةباحصلا

 ينيقيلا لعلا بجوي قرا نابي نم مهتعيريش هتبجواامو ةنايدلا نم موقلا اهيلع ناكام مث مدآ ىب اهيلع هللا

 اديع مويلا اذه ذاختا نا ضرغلا امناو ةمامالا لئسم ىف مالكلا ضرغلا سيلو هنامتك تمي اذه لثم نإ

 ءالو تييلا لها نمال فلسلا ىف نكي رف هلرلسأال ثدحم هيف ثدح ىثح اديع كلذ دخلا نم م ريغ ن
 عئارب دوهبعو بطخ م هيلع هللا ىلَد ىنللو عادتبالا العابت الا اهيق حيف عك ردنا نم ةعبرش كا اذا الامعأ

 بطخو ةئبدملا هلوخدو هترغ تقوو 5 حقو قدا نينحو ردب موب لثم ةددعتم مايا ىف عئاقوو

 اذهل ثم لعفب اهناو ادايعأ مايالا كلت لاثم ذخيتي نا كلذ بجوي مل مث نيدلا دعاوق اهيف رك ذي ددعتمال

 هللاهعر شاف ةعبرس ثديعلا اعاو اال ادابعا مالسأ أه اع ىسع ثد 'وح مايا ل ااثمأ نودخاب نذلا ىراضتلا

 ا

 ا
 ا ا
0 
 ا
ْ 
 ا ١

0 
0 

1 

 ا
 ا
 مالاسلا هياعىبعداليمىفىرا دنالةاهاضماما سانلا ضعب هدام كلذكو هن سدلام نبدلا ىف ندد ملالاو عبتا َ

 ينلا كوم ذاكلا نم دبلا ىلعالداتجالاو ةبحلا هذه ىلع ميشيل وهل اميظعتو لسوهيلعتللا لص ينال ةبحاماو ||

 عئاملا مدع ودل ىضتقملا مايق عم فئسأ هلعشإ س١ ادهناف هدلومىف سانلا نالتخا عمادبع م و هيلع هللا ىص

 دشا|وناكمبن افانمدب قحا مع هللا ىذر فاسلان اكل احجاروا اضخم اريخ اذهناكولو اريخ ناكول هنم

 ل م

 ىف هميظعتو هتبح لاكافاو صرحا ري ريتا ىلع مهو انم هل اهظعنو مه هيلع هللا ىلص هللا ع ةح
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3 

 لامعجالا نم نا معاد مهدجاسم اوف رخزالا طق ةما لمع ءاسام كثر طا ىف ءاحاكااهبخاد لاح دسشيام

 تا ار اذاف ناكمالا نسحب ةنسلا كب عا لأ وعدت نا ىاثلا 0 نا و فو رعملا فرىعاو كعيطبب نم

 ىلع انجاو نوكيأما زم ناذ نوم ومده, نزسلل اضرب نوك راتلاةاهو كم !ونأ دق نوب« عدبلا هدنط نيلعاتلا نأ ا
 م اماسي نا دازا نسم نكلو بجتال ةلفانلا ةالتلا نا دييقتلا ىلع ابجاو نوكيام اهنمو قالطالا ا
 ةيحاملا تان هبوتلاو ءاضقلاو تارانكلا نسم بونذلا 3| ند ىلع و مو اهتاكراب آ نا هيلع ا

 نود ةعالأ ىلع هلعف سيو هكرت هركيام اهنمو ةذيرتش ةهاركاهكرت ىلع ةموادملاهركبام اهنمو قولا نه |
 نب رصقم مهدت تادابعلا عدبان يركتملا نم ريثكو اهيل ءاعدلاو اهماع ضخلاو اهميلعت بحب اهتماعو ضرغا

 تاداعلا كلتب ىلاي نم لا- نم أوسا نوكي مهنم ريتك لاح لعلو هن سءالازوا كلذ نم ننسلا لعف ىف
 الا امدخال ماوق الو ركتملا نع ىهنلاو ف هرءدلاب رمالا وه نيدلا لب ةهاركلا نم عون ىلع ةلمتسشملا ا
 او ام :دانع نع ىهشو هللا ةدابعت رهؤ» م هنع قغي فو رعع صور الو ركنم نع ىهني الف. ةسحاصب ا

 ةئبسلا لاسمتالا نم ناكامل نكل صقادلا وأ ءيبسلا ىلدعلا كرتي ملالاو ملا لمعب لغتشي مل ناف هرب
 صب ه|بقي دق امسوم هذاككاو دلوما مظعتق طاصلا لمعال اظفح هنع تيهم حاصلا لمعلا اهياع دفين ام |
 كالذتمدق مكيسو هلا اوةيلع 0 ىلص هللا لوسرل 0 هدصق 0 مظعر حا ةيق هل نوكو سانلا |

 | هنا ءارمالا ضع ن 0 أ مامالل ل اق اذطو ددسلا نماؤألا نم حقت ام ىانلا ضعب ندا نس
 أ 27579797 7777777 010 77ص7ط7يههُُهلُ 0

 ا

1 

| 

 ادوصق. كرتلا اوأر ااو كرتتل ال لمهتل تقلخ دق سوفنلاو هللا الا هلال نا ةداهش ىمالا سأر ذأ ا : ٍ ا

| 

 || ناس اناوديلاو بلقلاب كلذ ىلعدأ ما وهب ثعبام 3 وارهاظ و اتطاب هتنس 0 هتعاطو هتعباتم

 | نيذلا ءالؤه نثكاو ناسحاب مهوعبتا نيذلاو اصنالاو نيرجاهملا نم نيلوالا نيشاسلا ةقبرط ءذه ناف

 |١ ةبوثملا هب مط ىجريىذلا 0 نم ا مطام عم ع ديلا هده 0 ىلع اصارح 0
 اكس

 ارّدبوا ةيف ارقبالو فحصملا لحي نمةلزني مهاءاو هيف طاشنلاب اوما امج لوسزلا ىعاىف نبراف هود
 || تاداجسلاو حيب املا ذختب نم ةلزنعو الياق هيف لصيواديف ىلصبالو دجيدملا قرخ زي نم ةلزنعو هعشإالو هيف

 11 و ل ل 2 نال 1 عاوارملا 2 لاعدسالا ركلا ءايرلا م. ايضعصتوو عشا كلا رهاظلا ف اخ لا هده لاكمأ ةف خ+املا

 || اريخ لمعلا كلذ نوكيف اهريغو ةعدب/ نم رش اضياهيفو عورشملا نم عاونا ىلع هلامثال ربخ هيف نوكبام

 | نامزالا ىف ةمالا رثكادب ىلتبا دق اذهو نيتسافلاو نيتفانملا لال ةيلكلاب نيدلا نع ضارسعالا ىلا ةبسنلا

 || ةساخو هان اب ىف! رهط وانما ةلسنلاب كسلا لع كسرت ناوكي نإ امه دخلا نير دان اع كءلعف :_خاذلا

 ا( تودنموا بحأو كا ركتاوهام لعش ركنم كرت ىلا وعدت الف هنمرش ىلاالا هكرتب الو. اذه لمعي نم

 أ ىحم عورشااريللا نم هنع ضوعق ريما نمعون ةعدبلا ىف ناك اذا نكأو هو ركملا كلذ لمف نمرضأ هكر
 || م هناذ هنم ريخ ىلا وأ هلثم ىلا الا اريخ كرتبنا دحال ىندي الو ”ىشبالا ايش كرتتال سوقنل اذا :ناكمالا

 | ةدابعلا لفاوث وأ لعلا ىلاط ىلع بجيامو قوتللا نم ايلاووا ايتةموا ايسضاقوا اماما ناك نم ىلع بئكلمو |

 2 ع

2 



011 | 

 نا عم لاق كوأ بهذلا 4 ف ا ل ل ا ل ل

 |١ طخاو قرولا ديد ىف اهقشا هلا تاحدالا ضعب لوات دقو ةهؤركم فحاصملا ةفرخز نا هيهذم

 لود سل راد ل اس فو ل فا سلا ا ا دق يار ع د رس
 | تتككر وجفلا بتك نم باتك ىف اهقفتي نأ لثم هبف حالصال داسفلا اوضاتعا الاو اذه اولعفي م نا |

 الأ نم لابقألا باع تاتش ام رظناو نيدلا فين نعت ورلاو نيراق كح وا راء شالا وأ را ذا

 1 ماحدزالا كنع اهمهأ مدقت 0 0 تئارصو ىورءملا بتارم قرعث ثدح دسافملاو ةيعرشلا طاحصملا

 أ ليلدلا ساجو ركتملا ساجو فورعملا سنج نيب يعل ناف لسرلا هب تءاج امي لمعلا ةقيتح اذه ناف

 | فرعا حازتلا دنع مدقت ثيحب ليلدلا بتارصو ركشملاو فورعءملا بنارص اماف اريدك رسبتي لتلدلا ربغو

 | ثالث بئارملاف نيدلا اذهب ءاماعلا ةصاخوه هناف نيليلدلا ىوقأ حجرتو نيركسملا ركنا ركشتو نيفورعملا
 || اهرثك أ وأ ههوجو ضحب نم حاصلا لمعلا يناثلا هيف ةهارك ال ىذلا عورشم» ملاصلا لمعلا اهادحا
 ا اكرت هنوكل اما الصأ حالص هيف سبل ام ثلاثلا عورمشملا نم عاونا ىلع كلذ عم هلاال ماا ل

 ا( اهنطاب يلسو هيلع هللا ىلص للا لور ةنس وهف لوالا اماف اضم ادساف المع هنوكل وأ اقلطم اصلا لحال

 أ[ هب صالاو هميلعتو هماعت بحب ىذلا وه اذهف اقلطم ةيلمعلاو ةيماعلا رومالا ىف اهلمتو اطوق اهىعاظو |

 || نيقبادلا لامعأ وه برضلا اذه ىلع ٍبلاغلاو بابحتساو باو نم ةعيرشلا ىضتقم بسح ىلع هادِفو

 || قران ىف ادج ةربثكىهف ةيلاثلا ةمثرملا امأو ناسحا مهوميتا نيذلاو راصنالاو نيرجاوملا نم نيلوالا
 ا انو رق, طوال لد زل ند رج هالوعو اهرأ ةماعلا ندو ةانع وأ مع ىلا نّيبستنملا نم نيرخ أنما

 ١ َق جردشيو ليجاو ةنايخلاو تنكلار رفكلاك مرخلا نساح ند هلمع 1 0 عورشم ريغ الو

 ٠ مايضلا ُْف لاصولك ةهاركلا ند عون ىلع هلا ثادانعلا 50 صعب كديعلا نف ةرثك عاونأ اذه

 ا دق كلذ وو بحر نم ةليل لواكال صوصخ ال لايل ءايحادصقوا كالذ وحنو تاوبشلا ساح كراو

 |١ ءالؤه نم ريسثك لب هتعاطو هللا ةدابع ىلع صرح هيف سيل ىذلا لاطبلا لاح نم اريخ هلاح نوكيإ

 امهدحأ ىف وأ اصلا لمعلاو عفانلا معلا نم هللا ةدابع سنج ىف نودهاز ءايشالا هذه نورك ني نيذلا
 || يف ءايشالا هذه ىلا مهتوق تروفرضيف عورتشملا ىف كلذ ىىنكمي ال نكل اهيف نوبغربالو اهتوبحيال
 | نمؤالفاذه عمو عورشملا ريغ راكتا الا ىنك# ال مطاوقابو عورشملا ريغو عورشملل ن وركشم مطاوحاب

 كالذي صالا ىف ارهاظ هل نيقفانملا ضعب ةقفاوم كلذ نم هعنمع را 0 فقورغملا قرع

 1 اهتف رعم ىغيش امم اطاثمأ و رومالا هذبف نينمؤملا ءاماع ضعب ةعل ث.الو نكد كلذ نع ىلاو فوردلا

 رشعلاو نيدايعلا ىمويو ةفرع مونو ءاروشاع موك ةعيربشلا ىف مظعم وهام ثلاثلا عوذلا اهب لمعلاو
 || مرحلا نم لوالا رشثعلاو اهمويو ةعم لا ةسبلو ةجحلا ىذ نم لوالا رشعلاو ناضمر رمش نم رخاوالا

 ظ

 ا ريص ام كلذ عباوتو ةليضف هل نا دقتهي ام هبف ثدحمي دق برضلا اذهف ةلضاعلا تاقوالا ل ظ



 ا 00 لعأ ندد 5 هادو 0 7 هللا 0 ١ ىتلا ةثدحملا 0 نم كلذ د
 لهأ بابش ىديس دحأ هيب طبس هيف هللا مرك أ امل نك مهريغ نم الو سو هيلع هللا ىلص هلل
 اع قات نأ سبح نيماسملا دنع ةديصت هدع 00 للا مهناعأ نيذلا ةرجفلا ىديإب هتبب لعأ نا ةئاطن
 هب هللا ا ام فال مويلا | اذه للفم عدبلا ا ثدحاقو ةعورمشملا عا عاحرتشاالا نم ب تئاصملا هب تاتي

 00 اهريغو نيسللا ةنتف نم 1 ربلا ةباحضلا ىف ةعبقولاو يدكلا نم كلذ ىلا اومضو بئاصملا هن

 مهنع هللا ىخر نب نيسكلا اهم 1 ءنيسحلاتْشب ةمطاف نع ئور دقو هلوسرو هللا اههرك امم ىرخا

 ا ناو اعاحرتسا اطل ثدحاف هتءيصم 0 ةسسصع أ نم لسو هلاو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاق لاق

 | لش ىور فكر دتف هجام نباو دمحأ مامالا هاور بيصأ موي اهاثم نجالا نم هل هللا ٍبتكاهدبع مذاق ||
 1 امم بئاصملا مايأ لاثمأ ذاخنا امأو هباصم 0 ىلا هتنب ةنعو ةنع هللا ىضر نيسحلا ثيدحلا اذهأ

 | مويلا | 31 ه مود ىفام كاذب اونوف مث بر ةأ ةيلهاجلا نيد ل وهل اد نيماسملا نيد ن كه قول

 |١ لاستغالا لضف لثم اط لد 11 ةعوط وم دمداسأ ىلإ دم اخ ف ناقلا ضع ثددحأرو كضتلا ||
 1 | ىلا الو ةهوركم اهلك ةعاتسلا رومالا ند اهوحنو ءايشالا ءدهو ةحاصملا 1 نليكشلا و أ هيفا(

 ا رمل دع نع مهارب | ثيددح اهيفام ىلعا ةفورعم ر راث ١ لايعلا ىلع هيف عسوتلا يف نيف ىور دوو هموص ١
 اذهو ةديعنتا هنع.هاور هنن رئاس ةياع هللا عسو ءاروشاع موي لها لع عسو نم هنا انغلب لاق هبا ن

 || ءالؤه ناف ةضفاور رلاو ةصانلا ناب ةييصعلا تربظ امل عضو | ذه 0 اةيشالاو هيئاق فرعي ال عطقنم 5 1

 || دقو لطاب امهالكو ًاديعب هذاتاو هيف عسوتلا ىضتقت ًاراثآ هيف كئلوأ عضوف امنأم ءاروشاع موب اودعا |"

 ا مل

 باذكلاناكف ريبمو تاذك هع فان وكت ل ص يتلا نع حسم جيحص ىف تب ١

 جاجملا اهيف ناكو هللا ىلع ءارتفالاو بدكلا روظا مث نيسحبال رصتتيو عيشتي ناكو دبع يأ نب راتخلا ||
 عدب م ف كغلوأو كالضو عدب م مف الوعر ريدم ناكو هتحيشو. لف لع ىلع 6 ا ةيف ناكو فسوبإ نباأآإ

 لجالةعيرشلا نم اكيش ربعي نأ دحال زوال نكل الح وأو ينكر بك أ ةعبشلا تناك ناو لالضو ||
 ةضفازإل ةاباقملا ةثدن 0 عدبلا نم وه هيف تاقفنلا عيسوتو ءاروشاع موب رورم كاو حر هولا راهظاو دخلا ا

 كلذ يعفو ناسك لاستغالا .نم هيف 0 ا لا 0 عريداجأ كلذ ىف تعضو دقو ||

 86 اوامدق 9 اهتحص اودقتعا نان 5 تور نكل ١ حصبأ 5 ا 0 هريغو رضان : نياك سانلا ضعلإ اهححصو ا

 ضفاورلا ةلباقل ةسشنملا صعب نم هميظعت ىف و هلغلا برس نك دقو اذه لدم اذهف تدك اا اوماعن مو َ

 | نأ ىغبنيف .اوراص نيقشلا أ ىلا ىلابيالو مقتسملا طارضلا نعق الا فرحي ناءدصق ناطيبثلا اف || 0 3
 || هللا ىلع ىنلا نع ىور دقو مركا رهشالا دحأهناف بجرربش بابلااذه نموتاثدحلا هده عيمج بنتج



 || زوجي الف بذكهنا رع اذا ان[ نها نئاستلا و هتياورف بذكدنا زعيم اذاثيدحلاو بدبكابلك سو ْ

 كاسر ا

 رك اضف ىف فلسلا ضعب نعىور معن

 ةباحصلا نم امهريغو رحب ىبأوباطت ا نب رمع نع ىوزاك هريغودمتأ , اال اوت 0 وصلاب درفيب ثرحن ||

 ىذد]|

 ىثدح ءالع ء نب دواد 1 ىازطا ردلا نأ ||

 أ| نرشبال وأ 0 نأ هوركملا دارعالا لهو ىو سيلو سابع نبا نع هيبأ نع ىلع نيناماس نع ا

 ١ سؤر ىلا ةراشالا عضوم اذه نا الولو ناوجو بامسالل هيف رخآ ارهش هب ||

 (| اهنا ىضتقامراناالاو ةعوفرملا ثيداحالا نم اهاضف فىوردقف نابعش نم فصنلا ةليل بانلا اذهنمو كلذ ا

 1 روش موصو اهيف :ةالصلاب اهصخم ناك نم فاسلا نم ناو ةلضفم ةلدل ا

 || ثيداحالا ىف نعطو اهاضف ر 0-5 نم فئخلا ن نم مهريسغو ةئبدملا لع نم فئاسلا نم ءاماعلا نمو ا

 *« ١ع ع

 هياع هللا ىلع ينلا نع هيف ةروثاملاثيداحالاةماع ليرخآ ثيددح نجر لضف ىف لسو هياءاللا لص ى هلا

 اثيدحو قعىؤر ند سو ةياعدللا ىلصالوقل هلاح ناي
 1 نييذاكلا ددحا وهف ككل ىري وهو

 || سوم. هذ ذاخاف كلذ ريغ ىورو ر رب االا ضعي بجر نم لوالا

 مهاربا نع هاور بجز مود نع ه0 2 ىنلا 1 ا

 1 تاما نب ديز ننمحرلا 0 كيما دبع نب دبز

 ا ىف مالكلا انلطال ل

 ا ةحيبث ب داحأ هيف تءاج دق نابعش

 || نكلاع ع نين اهنا لاقو باك مغ رعشددع نم رثكأل ايف رثغي للاذا همام ةدراوإ

 أ ددعتل نأ لدن كدي 00 اضفت م انباحأ 0 معلا لهأ ن م ريثك هيلع ىذل

 |١ نيسلاو .دئاسملا ىف اهلئاضف ضعب ىور دقو ةيفاسلا راث ول نم كلذ قدصي امو اهيف ةدراولا ثيداحال

 || كلذكو. هوركم 0 اكل لد تاق
 1 رم فضصنلا مون موص اماف رخا ءايشا | ايف عضو دق ناك ناو ا

 املا اا ىلا ةعدتمملا ةندإ حلا م
 داوملا نم وه ةنزلا هن ف رهظتو ةمعطالا هيف عنصت اسوم هذاختا

 | دجاسمو ةعماجلا دجاسملا ىف ةيفلالا ةالصال ماعلا عاّتحالا نم فصنلا ةليل ىف 000 دقام كلذكو

اذه ناف 5 رودلاو ءايحال
 1 0 ةءارقلا نم ردقو ددعو نامزب ةددقم ةيفان ةالصل عايجالا 

030 ناكامو ثردحلاب معلا
 ا زوحنال 

 ل قافنأب عوضوم ةيفلالا ةالّصلا ىف دراولا ثيدحلا ناف عرشب ل

 لضف عون اط ةليل لكنا غوسولو هوركم اهبانحتسال ىضتقملا ل علف بحتسيملاذأو هيإ
 ءانيةاللض بادحتس

 ْ ةف عتاد او نيديعلا قلل 1 1 1 1 ةالّصلا هده لم لعش ناكل اط عمشج ةعددب م ةالصرب 0

 ا نولي ىرقلا ضعب ىف ناك هنا ىنغلل 5و حر ةليل ل ادم نوميش دال )| لأ ضمد نأ 6

 1 ةليل ل اك

 ىلصي ىانلا ضعب ناك 5و نيدلاولا رب ةالص اهنومسي ةعامح ىف برغملا لثم ةالع ترغملا دعي

 | ل ىنلا لا ةيعاملا تاولصلا نم كلذ وحنو ضرالا مج ىف نيماسملا نم تام نه لع ةزانحلا ةالض ةعاج ىف

 نم مزاي مل ةعاج ىف عوطتلا زودو نيعم تقو ىف قاطملا عوطتلا بحتسا اذا هنا 0 0 كن

ا 1 عوطت ةالخصل عامجالا نا كلذو نيام |
 عامس

 | 0 هياع هللا نىلد:ى

 ءاعو عرمشت

 نيب قرف ةعورشم ريسغ ةئار ةعاج غيوشت كلذ

 ذلا نع حض دقف :نحأ اذبف انايجأ لعف ناك اذا كلذ وو للا ك5 وأ ناو

 د هس اس طلاس تان لالا
001 

)15( 



 ه0
 ناكو عمتس_ مهعم سل لح نوددتسا 0 ا مييفودباحتأ ع ماع عوطتلا ىلد هنا

 نيذلاموقلافدرودقو نو وعمتس مهو ارقي ادحاوأ وصا اوعمتجا اذا رسوديلعتلا ص هللال وسر تاجحأ '

 هلوق لذه فو ردم دوه ام ران الا نو هللا نورك دب نبذل اموقلاىو هنواتيو هللا تاتك نود راد نوما 1
 مهتيقغ الا مهني هلوسر'دتبو هللا تاتك نولي هللا توب نم تدب. ىف موق سلج ام لسو هيلع هللا ىلكأ
 ذلا ةكئالملا ىف اضيأ دروو ءدسنع نميف هللا مهرك ذو ةكمالملا مهتفحو ةنيكسلا مهلع تازنو ةمحرلا ْ
 ذاخنا اماف نيدملا كتجاح ىلا اوماه اودانت هللا نورك ذياموق اودجو اذاف ركدذلا سلام نوسعتلب ْ

1 

 | ماضي كلذ ناف ةسعورشملا تاءاتجالا ريغ ماوعالاو رووشلاو عيباسالا رركتب رركتي بتار عامجا |
 0 دختي ام نيب قرفق ثدحملا ا وه كلذو جحلاو نيديعلاو ةعمجللو ى رجا تاولصال تاعاجالا 1

 داى ةقعألا 0 دوأ مامالا ن ا وه قرفلا اذدهو عورشملا ىهاضي كلذ ناف ةداعو |

 ا منح درا كيشا دع نذل را دوصنم نب قاحسا نع بدلا | باتكىف لالا ركب
 | لاقو اورثكي نأ الا دمع ىلع اوءمتجي م اذا ناوخالل ٠ رك ام لَ مههديأ نوعفريو للا نوعدي موقلا |
 أ قحسسا مالكاذه اورثكي يتح ةداع اهوذختب آل نأ اورثكي ال نأ نعم امناو لاق اكهيوهار نب قاحسا ٠
 اال نأ وجرأ لاق اوحبصي قح نوعدبو ءوراق ارقيف نوتييي موقلا نع لا ديعابأ تلأس ىزورملا لاق ١
 نول سب نانلا عمت نأ نم نسحأ ين ىأو هللا دع وبأ لاق ىرلا ىرسلا وبأ كق سأب هب نوكيي ||

 | توا نإ ليعا سل انتدج كحا هاوراام ىلإ ةراشأ لهو رامالا ت 5 أك ميلع للا منأ ام نوركذيو ١
 ا , امون رظن ول اولاق ةندملا سو هيلع هلل |ىلدهللالوسر مودق ل بة 0 نأ تعين لاق نيربس نب دمحم نع

 |' ميمون دويبلا عما ال او 75 مث تلا موي اولاقف انيلعمب هللا معن ا ا ع ل
 | ةلورعلا موتمحلا موب 0 :اكو ةيورعلا موف اولاق ممول ىف ىىراصنلا عماجتال اولق دحالامويف اولق ١
 لا و اعلا ةيمأ 0 لاقو ىتنكف اق مط ت تحذف ةرارز نب 0 ةماما ىلأ تف دا

 لاَقف ما ارو نوكسف ة هش زح ةءارق '”ىراقلا م 1 0 ع لوح ن دعا ١

1 
 ع
 ا

 ا موقلا نع ل 1 ىعازوالا ن نع لالخلا ىؤرو ناي الق ىل دوم ينا ةءارق : ناك نأ 5 حاملا

 1 عاتجالادهأديقق ن سان هب سيلق مايالا دعب اموي كلذ 3 اذا لاق مهماع صقي دار ١و 1 نوءتحما|

 أ |١ ىمماوخلاىددد لاقو ءاذ 0 ران ١ اهف ىتلا ةنكمالا نانا ديق كالذكو ةداع 0 0 ب
 ا لاق كلذ ىرت اهلأ ب دقو دعا هذه ىتأب لجرلا نع هللا دبع ابا انلاس | 1

 || رمح نبا لعشي نك ا ىعو ىلصم كلذ ذختب ىح هت ىف ىلصإ نأ ] سو هي اع هللا ىلذ ى هلا لاس هلا 1
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 00 000 لحجر لأ 5 نا ساب كلذ سس او ّح 0 سو هيلع هللأ ىلص 0 ص اوم عن 00 هللأ ىخر ُ |

 1 | نعل رس هظفلو مساقلا نب نمسأ هع ليي كادكو هق اوك او انج اده قاوطد مآ دق ساثلا ن راالا ا
 داس اا - ىلع امأ لاق ايلا بهذي. اهريغو.ةقيدملاب يتلا دهاشملا ا ١
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 عبتي ر< نبا هاعفي ناك ام. ىلعو ادحسم هذختي يح هت. ىف نصيف هئاب نا ملسو هيلع هللا ىلص يللا

 ا تا لاقف كلذ نع لكسف ءام د ىف بصل ىؤر يتح هلعفو لسو هياء هللا ىلد ينلا ريس عضاوم

 نكلو لاق مث هيف صخرو لاق نأ الف اذه ىلع امأ لاق ءام | اثره كسر ملسو هيلع 0 00 ا

 اا دلك مد اننا نيا ربق 0 دل انه ف اك اند نابلا طرقا دق
 1| ى 3 0 ايل ى 3 نس 2 ا

 ل ا دخلا ام ةريغو دوعسم نبا نع .رونام كالذ د نع نه هزيغ نوح هه 1 ا
 0 1 كي نديرو و ا

 | نا اذه لصأو ةلالض ةبعش ىلع مثال وأ دم باحسأ نم ىدحأ ها لاقف مييلا حرشف ركل ||

 || ةيافك هيف ام اهم هللا عرش دق م.-اومو انلس ربصت يح تاقوالا رركشب رركذل ىلا ةعوزشملا تادانعلا |[

 هنفو هنسو هللا هعرش ا ةاهاضم كللذ ناك داع تاعامتحالا هده ع دئاز عامتجا تدخل اذاف دا اعلا

 || اذلو انايحأ ةصوصخلا ةعاجلا وأ هدحو لجرلا هلعشب ام فالخب هضءب ىلع هيبنتلا مدقت ام داسفلا نم ||

 || اومهوت يتاا ةرجشلا عطش هنع هللا ىضر رمع عأو ناضمرب هش ام بجر موص دارفا ةباحصلا هرك أ

 || دجسملا اهناكاهدنع نولصيو اهنوباتأي سانلا ىأر ام ناوضرلا 3 0 ةباحصلا عبوب يتلا ةرجشلا اه ||

 || سو هياع هللا ىلع ينناا هيف ىلص دق ناكم ىلع اوفكع دق مهار امل كلذكو ةنيدملا دجسم ا ارحل ا

 هعادلا در لن دجاسم مكئايبنأ را ود نوفا كن ك7 نع مهاهم اماع افوكعأ[ |

 عورمشلا هيشت ةر كتم ةماع ةعاج دين نأ ريغ نم عورمشم ة-عاجو ىدارف ةالصلا عوطت نأ كف ||

 || عوطتو ىدارفؤ ةعاجج ءاعدلاو ركذلاو ةءارقل لا عوطت كاذكف ىجلا تاواصلاو نيدايعلاو ةعملا نم

 أ داتداو قبلا ليلقلاو هنم رهاظلا ريثكلا ناب قرغي دحاو عون نم هلك ك لذ وحكو دهافملا ضع دصق ||

 ١] بجو هلاك ري بسر ىحا هم زال ةداع هذاك 3 ةعدبلا نكل سنخلا عورمشم ناكام لك كلذكو داتعملا ريغو |||

 ا ردنلا ناك ثيح كلذ وو ةيدولاو فقولا ىف هلعف طارتشاو هرذن مكح هئهاركو هبايحتسا ىلع بتيوأ||

 أ رهاظ لعرافو رعمو ارالا نوكي نأ زوال فقولا ىف طورششملا لسءلا كلذكو برقلا ىفالا مزلب الإ[

 يك طم لإ هس ل ا ل نموتسو علا لخأ روهعج لوقو بهذللا ||

 ام مول هده ىف لعن, ام اماو ةندحلا مداوملا ىلع هيبنثلا ضرغلا | 0 عضولا اذه هيمتحال اذه نمأأ

 || لفف بالا اذه ىف لخدب نا جات 00 كاد ند كل جاتحم ال اذبف عرشلا ىف هنع ىبنم هسنج |

 ا 0 جالا ىلع ةدايز حباضملا داقبا ةرثكوأ ءاسألاو نكاح رلا طالبتخا وأدجسلاف تاوصالا عفر

 ا لاوخالا رئاس سدح ند اكد اهناو متم ل ركلا رهاظ اذه 0 ناف لدؤ 7 لوش مهر 00 نيلصملا |

 عيبلك دنا اع نيسوأ سشحفلاو شحاو لك مر ير ا ا

 || هنا مه ربغو اباحأ نم نيرخأآلا شمب ركذ دقو كالذ وحتو دودملا ةماقاو ةلاضلا داغناو ءاريشلاو |[

 اهرو سم لا د وه لق ةءارق اهيف نال ةيفلالا | اهنودسي تلا ةالصلاب ةليللا هذه مايق بدتس

 0 ةناعامللا ىلدىنلا نإ ىودب ىذلا كدا كلذ صسصوصخ ف مه6تدسعو 0 مودلا وح
1 



041 
 ةليللا هذه ع ف 0 م 0 ها هدسه اهيف جزدنن 0 ا 0 نودحتعي دقو كلذ ىف ||

 بايحتسالا ىضتقيلم دئاوفلاو عقانملا نسم اهيف ثيح دايتعالا ىلعو اهئابحإب رثالا نم ءاجج امو اهصوصخم ا
 علا 0 قالا عوضوم 0 ةيفلالا ها ىلا ندع ىف عوفراا تاك طا اماف تادايعلا نك اهسنخل ا

 حشا نأ امإ نيعملا لمعلا نكل قدف ةال_صلا باح با ىلع ةلادلا تامومعلا نر ثديحطاب||

 وو اد ب اسرصخ فج بحل ذاق اعلا ىلا رام ماذلإ ىلا ني تن يح نا ةوطش |
 ا ةالا نم كد كا اذطو | م اذهو و ازئلاو حفلا : ةالاصك 5 دييقملا لدلا فاه رك دادس ا

 ]| داقتعالاب هل صوم خالام صخب راص امل ضينيصختلا رك امفاو نيرخالا الو نيلوالا ال نيدو دعما ا
 ١ مايقلاب ةسمحا اة | دارفاو ما مام ايصلاب نانعش درس دو ةعلسأ م وبدارفا + لسو هياعدلل| ىلدي هاك رك ام داصتقالاو |

 1 اهنم ةيالث تادايعلاف كلذ ا نيءاشنغلا ني 1 ع ىلايل ةديقم ةالص 0 ا اذ_ه ررظأ ,راصف

 دي
 مايقك تق ولاهم افنخو كاذ ومخو ناطمر مايقو ردخنلا نك نم بيق لوناك صوص يحتم وعامأ |

 لأ دقو روك ددعب ةعبرمشلا ف ًاردقم نوكي دق مث تايآلا ةالصو ءاقستسالا ةالصك ب بسن ديقملادنمو ليالا
 تادانعلا نمو ةعرأ دبقملا ماسقا تراصف ةالصلا لبق ةعدللا موي ةالصلاك تقولا لضف عم ًاقلطم نود ||
 || ىلصت ينح ةروذخحم ةدوهشنم ةالصلاف تعلط اذا سمشلا ناف قاطملا لفتلاك هاتعم مومعإ بحسم وهام ||

 أ ةموصةلاوحاىفالا اةلطم هركب دقو ةعملا ةليل مايقكهريغ عمالا ةصيصخل هوركم وه ام انهو رصعلا ا
 أأ ىضفي الئاوه له رصعلاو رجفلا دعب ةالصلا ةهاركىف ءاماءلا فللتخا اذطو ىهنلا تاق وا. ىف ةالصلاك
 ها ا ىف صخريف تق ولا اذه ىف ةالصلا ىرت ىلا

 ا رعأ ّللاو ءاماعان رخأ لاوقأ اهيفو دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع ةجاملا ردق ||
 0 ل مس لع ريس م سس جس سس بيع دس

0000 

 |١ ةعيرشلا را تر اذه حبق اها ديف ىناككلادرعلا 0 اديعلا ع لضافلامويلا ىف ثدحم دقو

 ا هنا نسي نم ضع ريق كس طق وهو ةنع ىهنلا ىف وذ انالاخ نيعاس للا نيب رماد ام ةفرع مول لعشبام كالذ ف

 ا لدش اك كانه فني رعءئلاو ب رشملاو قرمثملا ضر ا  لعشإم هريقدنع مظعلا عاجالا و ةفرع مون نظلا
 رولا داحلاو هللا هعرش ىذلا جحلل ةاهاضمو هللا هعرمشا ١ ىذلا عدتبملا ب ْنَد عون اذه ناف تافرع

 || ةيحت م سدقملا تيب ةرايزناف نب لالضاضبأ اكدهناف هن يف فنيرعتلل سدقملا تي, ىلا رفسأ كإذكوادايعأ

 مايأ ىف هناا دصق 1 !احرلا اهلا دشنت ىتلا ةيالثلا دخحاسملا 1 وهو دلل هيف ةالصلل ةعورشم

 ١ تفقو هلأ اذه ّظ 37 زايزل صوصخالو نسدقللا ثدب ةرايزب نيعم تقو صيصخ كلذ ناف هور 0 وه جملا 0

 كك داع ىلإ ىف دق اذطو ةيمكلاب هل هيبشلو م ارا ددسملا ىلا جحلل ةاهاصم | 0 هيف 0 0 0

 وا ةرخصلان فاوطلا نم لاللضلا ضعب هلعشب دقام ودو مالسالا ة هكر رش ردع قى ير ةعبرش هنأ ىف 0

 3 يتلا ةيقلاب فاواحلا ند لالضأا ضب هلدفب اه كردكو كاح كسلا دصق م 0 كانه نارا قاح ند



|| دجسألب فذلا برضلاو/ءامحلا داعنأل مسومل 00 عامجالا اماف ةيمكلاب فاطر اك تافرعب ةمحرلا لجن
 

 لإ كلذ ناف هوو ىمئالا دجسملا ىف كلذ لدف امنه ىرخا تاهج نم تاركتملا مبقأ نقدرخو هال

 |١ اماف مسولا ىف هلعف اهنمو انيد لطابلا ذاخنا اهنمو ىصقالا دج لاب كييف دحام جراخه بع ىهذم امم

 || فلتخا ىذلا راصمالا ىف فئرعتلا وه اذبف ركذلاو ءامداإ ةف رع موي هدلب دجسم لسا لجرلا دصق ١

 | دحأ ا نييرمدبلا نمةقئاطو ةباحصلا نهثيرح نب ورمعو سابعنباهلعتف هيف ءاماعلا

 || ىعخنلا مهارباك نييندملاو نييفوكلا نم ةفئاط ههركو هنع روهشأا وه اذه هيحتنال كذ عمناك ناو

مو اظفلمومعلا ىف جردنيف عدبلا نم وه لاق ههركا نمو مهريغو كلامو ةْثِي كو
 |١ هيف صخر نمو قع

 || امو هيلع ركتي مو اهاع هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلا ةفياخ نك نيح ةرصبلاب سابع نبا هلمف لاق

 ١ تاوصالا عفر نم كلذ ىلع دازيام نكل ل ع دارا 1 5 نيدشارلا ءافاذلا دهع ىف لعف ْ

 || لاق هريغو مويلا اذه ىقهوركف ةلطابلا راعشالاو بطملا : نم عاوناو ءاعدلا دجاسملا ىف ديدشلا مف مقرلا ١

 | نيب غتباو | كا الو كتالصب رف هلوقل ءءاع درست نا ىغملي لوشن هللا ع تعمس ئزورملا

 ا ءاعدلاب مهئاوصأ اوعفري نا نوهركي اونكو لوب لاس اعدلا ىف اذه لاق الءدس كلذ ا

 |١ .نعو ءاعالا دنع درا سانلا ثدحأ "لاق تيسملا نب ديعس نع ةداتق 5 نع حي دانسات لالخا ىورو أ

 || منك نا موقلا اهيأ لاقف مهلا ىشق مهئاغد ىف نوجعي ًاموق عمس ديم نب دلا نإ : هلو 0

 ١ اوناك ىلا مهتيغن او امك الجر نوللسأب اولمدف لاق مالض 1 مكابق ناك نم لع الضف مث

 |١ لاحرلا عمتجيف .صقب انم اما نحال تلق 00 لا نأ بذوش نبا نع هدانس' اضبا ىورو ايف |

 دم ناو ةعدبل ءاعدلا, توصلا عفر نا نسحلا لاقف ءاعدلاب مار نومفرف ءاسزلاو ||
 ||| ءاعدلاب ىديالا

 || قرفلاو اهعضوم اذه سيل ثيداحأو فالخ هيف ىديالا عفرف ةعدبل ءاسنلاو لاج ىلا عامجا ناو ةعدبل ١

 | فيرعتلل اهتيمب ةعقب دصق كلت ىف نأ اهيف فلتخم مل ىتلا تافير مثلا كلتو هيف فااخلا فيرعتلا اذه نيب ١

 || ال هعوبب هل دصق هناف رصاادجسم فال تافرعإ هيبشت اذهو ىدقالا دجملا وأ حاصلا ريقك ايفا ا

 اع لدبتيال انيعم اناكمددصق سيل دجسملا ىلا آلا ناف اهدسق عرش امن دجاسملا عونو هنيعب ا

 || الا بواقلا قلعتت ال اذطو همكح لودتل ددسلا كلذ كوح ول ثيحح هللا توب نه تل ضر ةلاراعاو ١

 ا ىرتالأ رد فالخجحلا ل ادم هيف فني رعتلل ناكم ىلا لاحرلا دش ناف اأو هد عونا

 ىحقالا دجسلاو مارا دحسملا دجاسم ةنالث ىلا الا لاحرلا بثت ال لاق ملسو هيلع هللا لص ىتلا 0 ا

 || دجاسملا ريغ ىلا رفسلا نع مسو هيلع هللا لص ىنلا ىسم كقف افالخ هيف معأ ال ام اده اذه ىدجسمو ا

 ناف اًضيأو ل امأو ةعماك بَجاو اما هريصم ددسم كا مولعمو ةئالثلا

 ناك ءاوسو نكي ل وا لحرال ادش هيف ناك ءاوس مرح ةسفنب اذهو اديع هل ذاك ربقلا دنع فيرعتلا |

 برص نم دابعالا ف ثدحأ ام اماو همامزلا قفة داعألا يو را هى



 : ه0 ْ 00010000000000000990000999933تةة صب ا
 سو هباع للا لص هللا لوسر ناك اكءاسنلا مث لاجر ال بطخي نا كرت نم ةمئالا نمو. .عورششملا رك ١ أ فرب نم نانلا نم نات ىحشالا ف مرلاو رطقلاو ةقدصلا و ريكشلاو ةعورمملا ةيطخلاو ةالصلا نم || أ اهنومتنولوالانوقباسلا ناك امىلع م.اوملاةماقا ىغبنيف عدبلا لعق سنج نمناسلا كرثو عرمشلا ىف هنعا| || ىبنالنمكلذييغوأ ريرلا سببا كاذكو هب ديحلل صاصتخاالهربغو ديغلا قهوركماذهناةلوبطلاو تاقوبلا ||
 هنع ىهنلا و نكمل كرثو هبرمالاو ا || قورءملا لمفوه نيدلا ناف ةنلا نم رسخا روما ىلا ةئبلا كرت وهو ىصللب ةالصلا دم رخال نم أ ١ مهنمو هتدئاف لقتام ىلا كلدعي لب هد ا ةةطخرف ركدإل نم مهمو ءاسنلا مث لاجرلا بط ا

 ا 2 ل ا ا ل ع سمور ع يسم اج

 سا لاصف 8
ْ 

 دصقف (مودوا ةنكماالا رئاك وه لإ هليقش بجوإلم هيف او ةلاصإ ةعبرششلا ىفال لضفال ناكم اهدحا ا (ةئال كلا ماسق الان هفّللا ءاشنا هركذنس اما ناوعاءاينألا راثآ ذا نع رمعنهن لثمو ادسبع ىدبق || | اوذختتال مسو هياع هللا ىلص هلوق لثمو هاردنب قواف لاقل لاق مهدايعا نم دعوا نيكرشملا || ناثوا نم نئو اهمأ ةناوبب رحب نا رذن ىدلل سو هيلع هللا دض هلوق لثم ا راثآالا تءاح ةنالستلا | || ماسقالاو اديعذختيال نكل هيف ةدانعلا عرشإام ثلاثلاو هيف ةدابعلل هءاصق يطرق, ةصيصصخ ةلاعأ] ١ قاثلاو ةعيرشلا ىف هل صوصخ الام اهدحا ماسقا ةنالث ىلإ ةينام زاك اضيإ مسقتتف ةيناكملا دايعالا اماو ا
 فئالملاو ةيدلاو ةكم ةثالث جلا تيقاومو مرا ةبجان نم تناك ىلا راصمالاو كرر كالا ةثاثلا هذه نمدحاو لك لب (ىزيض ةمسق اذا كلت ىنالاةلو ركذلا ميلأ ىرخالا ةئلاثلاتانمو ىزعلاو | || تاللا متارفأ) لود ث يح هباتكاىف كلذللا ركذ م ىرخالا ةثلاثلا تانمو ى رعلاو تاللا ةثالث لاحرلا ا | اهلا دنت ىتلا رابكلا تيغاوطلا تناكو ىلاعت هللا ىلا مهب رقيب كلذ نأ نودقت»ب لاثمت ريغوا كانه لاثمثل || أ اهنيمب ةءقنودصقب اوناك ناثوالادابع ذأ ناثوالا ةدابع نم عون وا اهيلا ةعيرذوه وأ نارا داع هش | | اذه نافرإبق ىذلا نم حبقا برضلا اذهو روصحم هناف نام زاا فال اهطبض نكميال اونا هذهو رافكلا || أ ةيباشم ىف هلبق بيلا ىفو بابلا اذه يف لخدو حبقاو حبقا ناك مهريغوا ىراصتلاوا دوهعلا نف رافكلا | أ راثآ ضم هب ناك نا مث نيب لالض كلذ رغوا ركذوا ءاعدوا ةالصل هيف عامجالا دصق وا ناكملا كلذ ا
 اوذكس تاما.لف جاحلل قيوسلا تأبإ الاس الجر لصالا ىف ناكهنا اوركذ فئاطلا لعمال تاللا تناكف ||

 | هللا ىلع ينلا ثعب ا ةفورعهاهتصقو ةءرلا تيب اهومس يب هيلع اونب م هلاثك اودختا م ةلم هردق لع
 ا ةكم لهال تناكف ىزءلااماؤ ةرجبلا نم عت 0 حتف دعب فئاظلا تحيتتفا امل اهمديل 0 و هيلع

 اهلا م هيلع قص ىنلا ثعبف نوعدبو اهددع نوكذي ةرجش كانه تناكو تافرسع نم اي ا
 ع , اهرعش ةرشانةناطيشاهم# تجرخ واطام لسوهباع هللا ىبص ينلا مسقو اطازاف ةكم حينف بقع ديلولا نب دلاخ |

 ىلاناللاب اكرش اطن واهني ةنيسملا لهال تأ 0

 ع
 ىذلا لي اديدقودح تناكو تانماماو كيعل ناىرعلا ل ا
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 فرعي مهناثواةدابعيفنيكرشملالاوحا تناك فنك معينا دارا نمو لحاسلا ةيحان نم ةئيدملاو ةلم نيب

 رظنياف هل رسرو هللا هه 0 فرعيو ناد ملا ليو ١ 4 ناش 4-3 0 هللا م كرشلا ة هقيقح

 ا ءاعاعلا نه مهريغوةكم رابخأ فق رزالا ه 5 ا اع هللا ىلَص يذلا ةريس

 لعجا هللا لوسرايسانلا ضعب لاقف طاون|تاذ اهنومسو مهتحاسا !مياع نوقلعي ةرجتش نيكرتماا ناكالو

 ناسالاهنا ةبلا مل اكاهلا انا لعجا ىموم موق لاا مق ريكا هللا لاتف طاونا تاذ ملل كطاونا ت اذانلأ

 ماسو ةياع هللا لح ينلا ر اف مكلبق ناك 0 00 0

 هتاعب كرشلاوهوانكر 3 ماشم نم كلذ نم مطاو وه اع اع فيكف مهحالاس اهيلع نيقلءمامماع نوذكعي '

 أ ةرحش ذاخلا 2 رافكلا موب اشم 5-

 ءاوس ضع نمدشاهضحبو تا ا نهووهف كلذ ةعبرشلا ىحتسا مو كل ريكا وجري ةعش دصق نشأ

 ١ اهدنعوعديلوا اهدنع ىصيل اهدصق ءاوسوةراغموأ البج وا ةيراح ةانقوا اهريغ وا ةرجش ةعقبلا تناك |[!

 ةدارعلا نم عوج ةعقلا كلت سن عي اهيدع كينيل وأ اهدع هناحيس هلا 5 31 وا اهدنم ارفلوا

 | هروتل اه ةعقبلا كلتل ردن نا كلذ حبقاو اعون الو انيعال هب ةعقبلا كلت صيصخت عرشب ل يتلا

 ١ لب ب ءافولا زوال ءاملعلا قافنإب ة ةيصعم رذ» رذنلا اذه ناف نيلاضلا ضعب هلوقب اكرذنلا لقت اهنا لاقيو ١

 ا ىفاشلاو ةفينحىبا لوق ىه ةيآور هنعو هنع رووثملا ىف دمحا مهن لعلا لها نم ع ةرافك هيلع ا
 / ١

 || هريغوا زيخلا نماماعط رذن اذاكلذكوةفورعمةلغسملاو هنلع“ يثالو 0 اذه نم#للا رفغتس هنا امه ريغو ا

 || نينك اعلا نيرواحماوا ةئدسلل هريغتوا دقنلا نم الم رذن اذا كلذكو رب نيعلا كلت ىف ىلا ناتيحال |[!

 سبانلا كارم نراك ب تام ىرملاو تحال تناك ىلا ةيديلا 000 را ناف ةعقبلا كاتب |!

 ب ءانذحلا مللت نيدلا نيفكاعلا 0 هللا ليس نع نودصيو لطابلا

 | نودبعت متكام منيا رفأ لاقو نوقك اعابإ من ينل ليثامتلا هدهام. سو هلآو هيلع هللا ىلع ءافنحلا ماما |

 | لاق اكهموقو مالسلا هيلع ىسوم مهب راسا نيملاعلا برالا ىلودع مهماف نومدقالا مكؤانأو ملا ا

 || نيرواجماو ةندسللا كئلوال.رذنلاف مهاءانصا ىلع نوفكم : موق ىلع اوناف رحبلاليثا رشا قبب انزواحو 0

 نانلصلا ةندسا رذنلا نم هبش هيفو ةيصعم ر ذن اهب نيرواخملل ةعبرششلا ف لضفال ينلا عاقبلا هذه ىف

 | سحق ةفرص اذا زودنا لالا اذه م م اهدنع نيرو اأو دنيلاب يي خلا دادنالا هند ءلوا اهدنع نيروالاو ا

 || نونيعتسي نيذلا نيملسملا ءارقف نم نيحلاصلاو ا دجاسملا ةرامع ىفهفر ضي نا لثم عورشملا نم ةدانعلا كلت

 | ر لجروأ يبن ريق هنا نظيام ةكمالا هله نف انردح ناكدل كيرتشال هدحو لا ةدابع ىلع لالإ ||

 | عساو بإب اذهو ىناثلا عونلا نماذهف اماقموا هل اردق ناكام اماذ كلك ءاتمالا ا كاذك

 فالخالو قرشلا بابلا ج راخن يمك ن يال دعم لم قدر ةكما 0 ذنف هكاعا عم كذا ا

 كا نيد ريش سيل هنكل وهنمأ بق ماءاهللاو قشمدب تعملو ةنيسلا ىفوناعنا مك يبا نا معلا ل علا لها نيب ْ

 | ريق هيفن الاقي قشمد عم هان ىلبقلا طئاخلاب ناكم كلذكو كشالب ملسوأ ةيلع هللا ل هللا كرش تحاصأا
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 نهلاب تام هنا ليق دق لب قشمدب,تامينلا ادوه نا رك ذ ملعلا لها نم ا->١ تملعامو مالسلاهيلع دوه |
 اهب هنوف هرجاهم الو هرادالف ماشلا اماف ةكمىلا ناك هموق وق كالاهذعب هرجاهمو 0 0 2ك ليقو ١
 قرد ]ا بابلاحراخ 3 كلذكو دعنلا ةياغف هفالخاو رك ذ لب هور 0 مل ملع ١ لها نأ عمه ذه لاخاو ١
 ةجوتم .وخالو قكمدب تام اسوا نأ ركذ ادحانا تءاءامو قرتلا سوا ربق هنا لاقي قشمد نم ١

 ضرأ ىحاونب تام هنا ليقو نيفصب لتق هنا لبق دقو قارعلا ضرا ىلا نهلا نم مدق اسيوا ناف اًضيا
 هل لاقي ريق اًضيأ كلذ نمو اهبتامملا نع الاضف اهيلا مدق هنا رك ذاق ماشلا امأو كلذ ريغ لبقو سرافأ
 مدقت مو ماشلإبال ةقيدلاب تنام اهنع للا ىضر اهنا فالخ الو سو هيلع هللا ىلص ىبلا جوذ ةماس مأ بق 1
 لب عسو هيلع هللا ىلص للا لور دعب فانت 0 مس هر ىلع ىبلا جوز ةماس مأ ناف اضيأ ماشلا ||
 اذا اوناك هوحتو سشوح نب رهشك ءاشلا لهأ ناف ةيراصنالا نكسلا نب ديزي تن اة عا
 هقفلا تاوذ نمو تايباحصلا نانعأ نم ىهو لبج نب ذاعف مع تنب ىهو ةساس أ اول اع اودحا|

 نيدالو لعب ةروهشم تسيل هذه ناف ديعب وهو ةيواعم نب ديزي 1-1 ةملس مأ اهلعل 1 نوم نيدلاو
 ةرهاش دهشم كلذ نمو ةريغملا وأ ةكرشملا ءانسالا ةرج نمو اطاتمأو_ءايشالا هذه ىف طاقلا رك ؟اموأإ

 ل .دودم نالقسمب ناس ا يس ول ع ب ل يطا تادف كاع
 علا كد ند هانم 3 املا لهأ قاغتاب لطاب وهو ريصم ىلا كانه نم 0 لبق اهف لمغ نيسحلا |[
 0 نب هللا ديبع مادق ىلا هنأ لمح هناف اهنم اذه سيل لاوقأ هبف هيف لب ناللقسعب نع 0 ناأ'

 مامأ تناك ةب ءاورلا نارك دب سانا ا مد طين ا هيلع هللا ىلك يبنلا نع هل ىور ىتح ةفوكلاب ١
 اقم كذكو قارعلاب اوناك امنا ثيدخلا ىف نيمسملا ةباحصلا ناف كلذ تبثي الو ماشلاب ةيواعم نب ديزي
 ناو الصأ ةليضف اهيف سبل عضاوملا هذهف مرباقم ثيل اهنا مع دق نيفورعم لاحر ءاعسال د
 ام سيل نياسلار رو را وكيف ! هرم لحرا ارق توك نأ الا مهللا ةليضف اط نا ن واهالا دقتعا

 ام اهيف م نا ادابعأ اهدار رويال ةحيسلا روبقلا تناك ناو لاهملا هيسحام ةصيصخلا نم
 يناثلا مقلا نم نوكيف ىمسملا ريغ اص لحر ا اريق نوأ 6 1 0 روبقلا هده دنع لعش |!

 ا

0 
 مهاربا ماقم اهب ى هاضيو اهريغ أ سو هيلع لا ىلع سلا اهيف نا لاَ عضاوم ايا بانلا اذه
 هيلع هللا نص ينلا ءطو نم ارثأ اهيف نأ نم سدقملا تيبب 0 وصلا ف دال لوقب 0 اع ىذلا ||

 || مدقلاعضوم ر رثالا كلذز ان ومعزيف يلاعتو هناححبسبرلا هطو نم اهنا متذي لابطلا ضعب نأ ىنفلبو لسو
 |١ لطاب اذهومالسلا هيلعمومم دق رثأ كاذ نالاقي رثأ أضيأ هب مدقلا دسم ىمسن قشمد لق ددبسم ىفو ْ
 | نيلاصلا وأءايننالا ضعب ىلا فاضت دهاشم كلدكو لير نم.الو قشمد ىموم مده, مو هل لصأاالا|

 ةعقبلادصقت ةلدضق اط بجوال ة ةعقس مانلاف خ ةعاضلا زل را داةيؤرو كانه مانملا ف ىّور هنا ىلع ءانن

 ىنلا ةرودابفاو روص اعرو باتكلا ل هلاثمأو اذه لعشب امنا نيماسملا عامجاب ,ىلصم دختنو اه 1 احل
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 ىمس دجسمقشمد دجاسم ضعب ىف ناك اك باتكلا لهال ةاهاضم هئانيعأ شعب وا طاصلا لجرلا وأ
 نئولا كلذ للا مده ىح هبجو هللا مرك نام ىأ نب ىلع تك هنا لاق فك لا هيف تفكلا دسم

 ٠ ا طلا نيغ نع راغ ا ةرس دالبلا رك ١ قف ةدوحوم ةرثك ةنكمالا هدهو

 ا هيف دو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك ىذلا راغلا هنا لاقي ةكم ىلا رذب نم هاذ

 ادار ف روك نما ركل احدا معلا لها نيب ف ةذلح الو راذلا ف اخ ا نتا ىلا لوقا نا 1

 || ةصيصخ اهل دقتعي يتلا عاقبلا هذبف 00 كاش نم ل ا

 / ةدايعلابماسجالا مظعت ناف همظعي ١ نامز مل مظعت نك عربشلا ةمظعل ١ نك مظعت لاق تراكم 6

 ٠ نصا ناك ناواهيف ةالصلا تنجح ىغش ىذلا نا قح نامزلا مظعت نم نانوالا 00 ىلإ ترك اهدنع

 || ناوةققحلا روبقلا دنع ةاللصلا نع ىهذب م امفةالصلاب | م 0 ىلا ةعب رذ كلذ نوكي الثل اههيظعت دصق ال

 ا ل ناك ناو 9 موصلاب نايعش ررسو ةعما ذا ذا : 3 0 5و اهلجال ةالصلادصش ىلصملا نك

 اعفلاب ميا نع ئه كلذنع لا عم هد ادوصقم ن ناكام ناف مو وصلا كاذب 0 هلا

 ع راثىف هن راماف راه فرج افش ىلع هناينب 0 ىذلا را رهلا دج ةكمألا دع هشأ امو

 ا 1 ىبم لبق نم هلوسزو للاب راح نإ ًاداعراو نينمؤللا نباَعرفتو !رفكو اراربذ ىب امل دجسملا كلذ

 || تويبل' ةاهاضم“ تعضو اهنا ةلطانلا دهاشملا هذهو ةمده ا هيف ةالصلا نع لسو هياع هللا للص هيف

 «تدابع ىهو هللا ليبس نع قلخال ادصو رضن الو عقتنال ءايشا ىلع افوكعو هللا همظعي مل امل امظعتو هللا

 |١ اهدنع عامجالاو اذيع اهذاخكاو 0 هيلع هللا ىلص هلوسر لات ىلع هللا هعرش 8 4 كرد ةدحو

 || صئاصخ اهل ىعدن عضاومهنم سيل هنكلوترخلا ادع قحتلبو ةدواعملا نم ديعلا ناف اهدصق دايتعاو

 .دقو كلذ وحنو ماض وأ يبن ماقم وأ اص ربق وأ ىن ربق اهنا لاب تلا روبقلا نم ريثك لثم تيثنال

 روبقلا نافذ برشلا اذه نم ضرالا هجو ىلع يتلا دهاشملا رثكأأو ايدك نوكي دقو اقدص كلذ نوكي

 ءايبنالا_روبق نم تيثيال لوقب معلا لهأ نم دحاو ريغ ناكو ادج ةاءلق ةحيحصاا تاماقملاو ةحبحصا

 مالسلا هيلع نيا ميهاربا ربق لثم اضيا اذه ربغ تيثي دق هريغو سو هياع هللا ىلص دمع انين ريق ال

 باب يتلا ةباحصلا روبق نم ريثكك هنيعب ىف كلا عه نكل ةبحانلا كلت ىف ف بقل نا ماع نورك دقو

 قرط نو الا تحب داك ال ةريع 0 لال ربق هنأ ريق نيعتف تاره تربغ مرا ناف قشمد نم ريغصل

 1 مدقلا اذه نين نا ضرغلا نكلو اهدنع تح دق ام ْئ 0 0 هب قاعي ١ تت ول 0 ناو ةصاخ

 0 هلل ناب علا مدع عم وأ اذ ةعصخال هلا معلا عم اما ص ىلا ةنكمالا مظعت وهو كوال

 ناك ولو هنع ىد* معلا تلا ا 8 لمعلاو ةدايعلا نا م هنع ى راغب لمع لاو د ذا ة ةصيصخ

 ءأا
 ممم لع
5 
 نيا رك اسما 0 0 روكا ةمالا نع عاض امل نبدلانم رومالا هذه طبض 1

 لبيس نإ ع نودصيو لطاملا# سائلا لا ومأ نوكذ نيذلا 00 0 ةندسلا كنعاذم ةقاعتملا تاكا

 ىضق نااط رذن 3 هل بيحتداف اهدنع اعد الجر نأ لثم نيف انا مف ىلا تاياكحلا نم ىح دقو هللا
 ١ ا 771725 حا 19197 27222322222222 ل _ _ يا ا

0 
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 انايحا اوناك موقلا ناف مانصالا دبعت تناك رومالا هذه لثعو كلذ وحلو هنجاح تيضقف هب تجاح هلل
 مهريغو دنطا لها نم دادنالا لهالىر< كلذلو اهودصق اذا مهاوح ىضقت اهرو ناثوالا نم نوبطاخيب

 .اشو هيءالاثسا هللأ عرش ىذلا دوسالا رجطاو جوجحلا هتنب نم هميظعت هللا عرس دام لع تسد: اع

 ثدح تاهشلا هذه لثعو سيباقلاب رمقلاو سمشلا تدبع امناو هتويب ىه ىتلا دجاسملاو
 ري قار ال هنا لاقو رذنلا نع من هنا 1 ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع حد دقو ضرالا رم
 ظلا اف ريخ ىت ' الو هيف ةدئاف ال طرشب ةقلعملا تاعاطلا رذب ناك اذاق ليخملا نم هب جرختشسإ اعاو

 درح دبس نوكيدقو ةقدصو ىعادلا رارطخضا هبيش نوكي دقفءاعدلا ةباجا اماو - الو رضي الا ردنلاب
 ىف ةئثف تناك ناو ىزخأ بابسأ هل نوكي دقو هئاعد لجالاال هللا ءاضق !سمأ نوكي دقو هل لا ةنحر
 مهئاعد عم نوقزريو نوفاعيو نورصنيو نوقسف مط باجتسي دق راتكلا نا 8 اناف ىعادلا ق-
 ارا كبر ءاطع ناكامو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤهدم الك ىلاعتهللا لاق دقو اهب مهلسوت و مان و
 اهيف :تارودقملا بابسأو امهر مهودازف نملا نم لاحرب نوذوعيسنالا نم لاحر ناك هناو ىلاعت لاقو
 هيف ناب علا ياسر رمل هن هللا ثعبام عاب قلكللا ىلع امئاو اهليصفت عضوم اذه سيل اهدادعت لوطا لم
 نَحا عضم 0 تا ريثا الا هذه نا علب نيا هللا ءاش نا ىعلو ةرخ الآو ايندلا ريخ

 هدنع تادابعلا نم اهوكو ةالصلا الواديعاهذاا ىضتقيال نكلل ةصيصخ هلام ةنكمالا نم ىناثلا عونلا
 ىبلا_ فاسلاو لسسو هيلع هللا ىلص ينللا نع ءاح -ةو .نيملاصلاو ءايبنالا روبق ةدكمالا هذه نش
 ناك 2 شح اس در أ لاقف مونعلا | اماف هاا ونيبو اصوصخو امو اديع اهذاخنا
 هللا ىخر ةريره ىلأ نع ىرقملا ديعسش نع بند 0 نبا قرا عفان نب هللا دبع ىلع تأ رق لاق اص

 0 ديع ىربق !واعجمالو اروبق مكتوب اولعجن ال لسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع
 للا دبع نكل ريفهاشم تاقث مهلك هتاور ناف نسسح هداتسا اذهو متكام ثيح ىنغلبت مكتالاص ناف ىلع
 كبسحو قلوه نيعم نب ىحيلاق هثيدح ىف مدقبال نيل هيف كلام بحاص ىتدملا هيقفلا خئاصلا عفان نبا

 ه«ظفح فرعي نيل وه ظفاخلاب سيل ىزارلا متاح وبا لاقو هب سأب ال ةعرز وبا لاقو اًقثوم نيعم نبل
 هتلادع ىف فالخ ال ذأ نسا ةبت يع ل 2 ةمترص نم هئيدح لزنت مهم تارايعأا هده ناف 0
 امم سل هظفح نم فرعي امم ثيدحلا اذه نا مث انايحا طلغي دق نكل طبضلا هيلع بل.غلا ناو ههتفو

 ريغ نم دهاوش ثيد_حللو هيقفلا هطبضي اذه لثمو ههتف ىف اهيلا حاتم وهو ةيندم ةيدأل
 نع تيور ثيدحا اذه نم ةلمح لكو 50 قس ف 0 تاهج نم ىوري ثيد ا اذه ناذ ةقيرط

 د هاورام كلذ نمف ادع هذاخلا نع ىبملا انه ضرغلا اناو ةفورعم دياساب لسو هيلع هللا ىلص يب ُي

 نم مهاربإ نأ رثعج انندح بارحلا نب ديز انابتا ةسش ل نب 0 0 انثدح هدتسم ىف ىصوملا ىلعي



 * هةر
 ةَح 0 'ري الجر ىأو هنا نيسملا نب ىلع نع هيب ل سس

 نم هتعمس اًردح مكتدحأ الأ لاقف ه اهنف وعديف اهبف لخديف سو ةياع هللا ىلص ىتلا ريق دنع ا

 تاواروق د الو اديع ىربق اودخشنال لاق لِسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىدج نع فا

 ثرداحالا نددراخ "ايف طظفاطا ىسدقملا دحا ولا دبع نب دمع هللا دبع م هاور كاع ينغاسب مكيا 1

 هنلس ىف ديعس ىورو هحي# ىف 5 احلا طرش نه نا هيف هطرشو ركل ىلع ةدئاز 0 ايلا

 هللا سم هللا لور لاق لاق ىروملا ىلوه كيحس فأن نزع نالجع نب دمحم يادح ىلع نب نابح انثدح

 لاقو قغاس مكتالص ناف متلكام ثيح ىلع اواسو اروق مكاو .الو اديع ينيب اودختنال مشو هيلع

 0 ا نإ 0 نار لذ 0 0 ا دع نب ب ردلا 0 كيعس

 ىلام لاقف ا ال تلقف ءاثعلا ىلا مله لاقف ىشعتي ةمطاف تيب ىف وهو ينادانف ربقلا دنع بلاط ىنأ

 لوسرنالاق مث 6 يف دحملا تاخد اذا لاقف مو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تماس تاقف ريفلادنع كتبار

 ىنغلبت مكتالاناف ىلعاوصو اروبق مكتويب اود الو اديع قبب اوذختت ال نق سو هيلع هللا ىلص هلا

 نالسرملا ناذبف ءاوسالا سلدنالاب نمو م امدجاسم مهئاينثأ روبقاوذكتا دويبلا هللا ن ا متكام ثيح

 يعاقب كلذو اسرأ ند جنحا دقو امس ال ثيدحلا تورث ىلع نالدب نيفاتخلا م ذه نم

 ريق نا ةلالدلا هحووادنسم مدقت دقو 0 نبذه ريغ ةدنسم هوجو نه ىور ن 1 مل وأ هدنع 00

 هم لا وا دريغ ريقف كف اديع هذاا 0 يم دقو نضرالا هجو ىلع ربق ا م دو هيلع هللا ىلص ىثلا

 نع اهولطعت ال ىا اروبق مكتوب اودع الو سو هيلع هللا ىلص هلوش كلذ ن نا 05 0

 لع ف ىع ىممو تويبلا ىف ةدابعلا ىرحتب صاف رويقلا ةلزع نوكتف ةءارقلاو ءاعدلاو ايف ةالضلا

 هللا ىضر رم نبأ نع نيحيحصلا ىفو مهب هبسقت نمو ىراصتلا نم نوكرشلا هاعفب ام 0

 مل#«ىورو اروبق اهودخت الو 0 ىف كتالط نه اوادجا لاف حسو هيلع هللا ىلع يبا نأ امنع

 تيبلا نم رشي ناطيشلا ناف رباقم مكتوب اوادد 00 لاق سو هيلع هللا 0 ىسنلا نا 2 ره ىنأ 0

 اواسو هلو اديع اهذاختا نع ىبنلا بقعا مسو هيلع هللا 001 ملأ هنف ارقن ةرثبلا ةروس عمسي ىذلا

 ىل»كلذب ريب متكاهبا يتغلب 00 ناف رخال كانا فو مثتكام ثيح ىنغابت مكتالص ناف ىلع

 ا 10 رق نب مكبرق ع عم لصح مالسلاو ةالصلا 0 مى جلانيام نأ ىلا 0 ةيلع هللا

 نو هد فددر ةونأى ورام لم ةردك هلع ع ان اا نا انيعمذا اىلا مك

 ملسو دي ءاعفللا ع هللا لوسرن را طيسق نب هللا دبعنب دب زينع دايز نب ديمح رص يبا ثيدح

 ثلا اذهو ماا لك مالسلا هياغ درأ 0 ل اع هللا درالا ىلع سي دحأ نمام لاق

 هللا ىلد هللا لك هنع هللا ىضر 0 م ناش را وب ا مو لدم طرد لع

 لوسر اي اولاق ىلع ةضورعم مكنالص ناف ةعمللا ةليلو ل ةراالا ب ار دا لسو هيلع

 فو ءاينالا مول مان نا مرا مرح هللا نأ لاتف تهرأ دقو كيلع الص ضرع ل
 ع كل ضر 4 ل
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 ةئعوس ىربق دنعلع ىلد نماعو هيلع هللا ىلص هللا كوسر لاق لاق ةريره ىلا نع ةيش ىلا نبا كدسم

 هللانا لاق هنأ سو هيلع هللا لص هنع هريغو قاسلا ىفو ءاسع مادا 1 ايئان لع ىلص نمو

 | نيعباتلا لضفأ نا مث ةددعتمبابلا اذهىف ر هاا هادا مالسلا مأ نع ىوذلبي ةكتالم ىربشب لك
 || هيلع هللا ىلص هربق دنع ءاعدلا ىرح حب نا لجرلا كلذ ىهم هنع هللا ىخر نيسحلا نب اب ىلع هدب لدأ ند

 رعأ وهو ىلع هدج نع نيسحلا ةيبأ نم هعمس ىذلا ثيدحلا ىوار وهو ثيدل طا لالدتساو ملسو

 خيش نسح نب 00 هم نا كلدكو اديع هل ذاعا 0 ءاعذلا هدصق نأ نيبتف هربغ رم هانعع

 نم كلذ نا 0 دجسملا لوخد ريغ دنع هوحتو هيلع مالاسال ربقلا لجرلا دصقب نا هرذ هيب نا

 || هللا لوسر نم مط نيذلا تيبلا نهأو ةتدملا لهأ نم اهجرخ كنك ةسلا هذه راثناف ادع هذاا

 0 هل اوناكف مهريغ نم جوحأ كلذ ل ا آل رادلا برقو بسنلاب رق سو هيلع هللا ىف
 ريغل وأ ةدنع ةدايعلل هلانأو هيف عايجالا دب ىذلا ناكملا وهف ناكملل مما لعج اذا ديعلاو

0 

 كلذ هللا اخم 0 ءاح اماف اهدنع عاتجالل امتوناتني ةنكمأ نكرشملل ناكو كسنلاو رك ذلاو ءاعدلل

 اهنوباتنيو اهنف نوعمت# سانلل ةباثم اديع هللا اهاعج ةفرعو ةفادزمو ىنمو ماركا دج ىلا نا مةدابعلا

 ارودق نو د 0 لا رومقلاو نيطاصلاو ءا اننا 1 هيف لخدي ةكمالا نم عونلا اذهو هلك

 تءاح ام ةمرآسا ن هل مسملا نبق ناف اذه يف ةلَاد ام رتل ؛اسو لب مط اروبق امن د
 2 الو سادب الو طر الو قافنالا تاسادعنلا نم ىش هيلع كرنب الف 0 م ما تيب وه ذا 0

 | بحتسيو ةثيب ا لاعفالاو كر م تاومالا ىذؤي ام روان الو ءاماعلا روبح كدنعو اندنع هيلع
 || بيصخلا نب ةديررب لاق دك < وأ هقح ناك لضفأ تيملا ناك اكو 4ل ءاعدلاو هيحاص ىلع مالسلا هناينأ دنع
 مالسلا مهلئاق كوش نا رباقملا ىلا اوجرخ اذا مهماعي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هنع هللا ىضر

 نوقحال م كب هللا ءاش نا اناو نيمانملاو ممول ل ِ 0 كما مكياع مالسلا ظفا ىفو -رايدلا ل اهأ ىلع

 هكر اع لإ رص هللا كوس ار ىأ نع اما رو سم ةاور ةيفاعلا ىلو انل للا لآسن

 نع اضيأ ىؤرو نوقحال مكب هللا ءاش نا اناو نينمؤم موق 00 يلع مالسلا لاقف ةربقللا ىلا جرخا
 ١ 0 كرمأب كير نا لاقف قانأ ليريخ نا لاق 0 هياع هللا ىلح ينل نع 00 ثردح ىف ةشئاع

 ١ رانا ءاللسلا ىلوق لاق هللا نود( لوقا نك تان لل رفغتستف عيقبلا لل 1
 || ىورو نوقحال مكب هللا ءاش نا اناو نإ تاس او ام نيد للا 2 و نماساو نإ هزل نم
 طرف انل 0 نينمؤم موق راد مكياع مالسلا لاقق عييقبلاب وه اذاف هندقف تلاق ةتئاع نع هجام نبا

 زا ل ل ل ا ل ا و م ا ا ا
 ا روبقلا 0 ا مكيلع مالسلا لاقف ههجو مهياع ليقاف ةتيدملا روب و هيلع 0 ىلص هللا لوسر

 || ها ةنعأ تين 00 كَ 0 0 ءرالاو دحأ ةاور رد ]و انل هللا رفغب



 3 0 0 00 0 ا 0 ص كا ىللاصف م 5 0 نان 1 3

 اورفغتسا لاقو هياع فقو تيملا نفد نم غرف اذا مو هيلع هللا ىلد يذلا 0 هنع هللا ىذر نافع

 ال ا ا سا كاش رس تيبثتلا هل اولسو مكيخال |

 ىورو مال.لا هياع درب يح هحور هيلع هللا در الا رك 1 امندلا ىف هف رعيناك لجرلا ربحش رع

 ا هل معاور عم نيلوألا ماشلا ل ا لاحر هب. لمع نكيأ رظن هيف ثيدح نفدلا تعب ثيملا نيقلت ىف

 كل نمار ملسو هيلع هللا ىلح يلا ناكهودو اذهف مهريغو انباصأ زك أ هيجتسا كلذإف

 كهل ىعديو ىحلا ابحي اك تملا ةبحت وه ا مهتراب ذ دنعو نودلا نقع نيالا روق

 نا[ نيماسملا رئاسناو هسفنا ىلا ءاغد تيما ءاعدلا نمض ىفو هدعإ وأ نفدلا لبق هيلع رس

 هلثم ناك امو هلك اذهف هل ءاعدلاب ثلا 0 نيماسملا رئاساو ىلصمال ءاعدلا اهمف ةزا ازوللا ىل 0 ١

 ْ كلذ ىف نيماسمال عورشملا وه نولوالا نوشاسلا هيلع ناك امو رخو هيلع هللا ىص هللا لوسر ةدس 0

 ا 2 امر نط دار هريغو لسو هيلع هللا ىلص يبن بق دنع هنواعفب اوناك ىذلا وهو

 ا ّ لاقف ربقلا ىلع مسي رمع نبا ناك له لاف اعفان لجر 00 0 رع سل د

 نع مالكتلا ص 0 مالسلا لوقيف هدنع وقيف رقلا 0 » ناك ةسه ةئام نم 1 0 5ك 1 دقل

 أ هاور رثالااذهو فرصتي مئابأ تخدم مامآلا اه 55 ىرخأ ةياور فو أ رم ىلع مال ركب ىأ

 || لاق ةريره نأ ن نع ملسم حيت 0 00 كل أطوا

 | اهربق 0 هند اتساو 1 ندا مف 1 ا ذأ قر تنذ ًاتسا لسو ةياع هللا ىلح هللا ل

 ثنذاتسا لاقف هلو نم ىلا ف همأ ريق لسو هيلع هللا ىلص يب كدا 1 هنعا اغا هيفو

 | ثول )1 ا روت اورو ل عد كل ىل ذأ لف اط رفغتسأ ن

 || ةياور ىفَو اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىب م نع مس حبم ىف

 || لأ ىغر ىلاط ف نب ع نع دق فورزا رع راو الو نأ فال عد

 ١ كدا اهناف اهوروزفروبقلا ةرايز ل 0 كك سو هلاو ةيلع هللا ىلح 0 لوسر نا هنع ١

 ا ل ادلاو توملا ركذت اهنب كاذكلعو ىبنلا دعب مترايزف ملسو هياعمللا لص يبلانذأ دقف ةرخآل

 دال لع هيلع درو ىذلا ببسلاو نفاكلاو مسملا ربق ةرايز ىف اما اند انث نذأو |

 ادا درا ملسو هيلع هللا ىلص ناكدقو هلك كلذ ىف ةدوجوم ةرخآلاو تولا 5 هور دار

 ىهو ةرايزلا هذ ف نيرفاكلا نود نيما داب صتخم ىنعملا اذيف رافغتسالاو مط ءاعدلل ءادهشلاو عيقبل

 (| فانا دقو مدقت 6 ةنسلا هب. تءاج ىذلا وه ملل ءاعدلاو ميتبحتل وأ ةرخآلا ركدإل رودقلا ةرابز ١

 ا[ زو ال ةيصعم اهترايزل ةرفاسملاو زوج ال امهد ١> نيلوق ىلع اهترارزل رفسلا زوج له مهربغو انبا

 -- ةظ نبا 0 اذهوا مق ةالانع هلا رم
 1 || فاسلا رضع ْق 0 5 ةعدب رفسلا اذه نال |اهريعو ليقع
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 ادشنال ل لاق ملسو ةيلع هللا ىلص يلا ن نع نيحبحصلا ىف نآلو ىهنلا يتاعم نم ىتايس ام ىل لع لمتشم وهو
 ادا م ىملا اذه و اذه ىدحسمو ىصقالا دجسملاو 00 دجسملا دجاسم ةنالث ىلا الا لاخرلا
 ! ىرانغلا ةرصب ىلإ نب ةرضب ن نا ليلدن برقتال هنيع ىل رفسلا دصقب ناكم لكو دهاشملاو دجاسملا
 -ىبللانال هنا, هيناتزا لبق كتباروللاقىسوم هيلع هللا ملك ىذلا روطلا نم امجار ةريره ا ا
 00 نا ئيدحا ىور ىذلا ىاحصلا يف ذ دقف دحاسم ثالث ىلا الا لاحرا 1 دشتال لاق 00 هيلع هللا
 دج سا ريغدجسم ىلا رفسلاز وجالاك اهيلا رفسلا زوالفناو م ومعلا فةجردنم ءايبنالا تاماقم نه هلاثمأو
 :ىلحال هدصق نأ عم زوجي ال ةثالثلا دجاسملا ريغ هللا تويب نم تا ىلا رفسلا ناكاذاف اضيأو ةثالثلا
 تو. ىلا رفسلاف ىصخحال ام لضفلا ن 1 ا دصق ىف ءاج دقو ىرخأ بحتسوو .ةزات بح هرصم
 وباو ىلا زغلادماحوب | مم نيرخأتملا نم ةفئاطدلاق اهلا رفسلا زوجي هناىناثلا هجولا وز وجم ال نا ىلوا هدابع
 ىلع ءاتن نيمدقتملا َ دحا نع ال وقنم هتماع امو ىسدقللا دمج ون ١ عخيشلاو و قار ا سوديع نب نسل
 | ءاماعلا و نادلاولااهيف يتلا ةن كمالا ىلا رفسلا نعئبملا لوانتيملاو كلذ نع ىلا لوانتي+ ثيدحلا | ذه نا
 ١ للا ىلع ىنلا نع صوصنلا ترئاوت دقق اهيلعدجا.ملا ءانب . وأ دجاسم اهذاختاو اتاطمروبقلا دنع ةالصلا . هن. روماف تاثدحلا نم كلذ ىوسام اماق ةحابملا دبوس لأ رومألا ن م دصاقملا ضعإ را ناردتلاو خياشلاو
 ىمملاب ف ؟اوطلا ءاماع ةماع جر دقف رومقلا ىل اع دجاسملا ما ءانناماق هش ظيلغتلاو كلذ 3 ىلا م هك

 ا ءاءاعلا نمو هي رحتب امهريغو ئعفاشلاو كالام باخ نم مه ربغو انباع حربصو ثيداحالل د ةنع
 [ىهىو راال ةعرجس عطقلا ىف بيزال ومر :لاوا هيزتتلا هب يفنع ىرد ١ اق ةها اركلا ظفل هس ف قلطأ ن
 سمع ت د اق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تعمس لاق لجنلا هل هللادبع نإ بدنج نع هحيت ف
 كك ايلخ مها ربا د !!م اليلخ ينذحادق هللاناف لياخ 0 نرد لا ىلا ان ا فا لوقب وهو
 | دحام 5 مهلا « ارو يق نودخت اوناك م 00 كلبق ناك نم د 031 اوالأ اليلخ رك 0 ّ تذل اليلخ ا نم اذختم
 ١ 1 الق نمامع نب هللا دبعو 1 هللا نعل ةشئاع نعؤ كلذ نعم 5 أى دا دحاسم روقلا | ودختت دافالا
 كرذدكود واقف دا ع مع | اذاف هبجو ىلع .هل ةصيق حرط, قفط 0 هيلع هللا ىلص هلل هللا لوصرب لز
 رو 5 اوذتا ىراضتلاو دورملا ىلع هللا ةنعل

| 

 [هاحرا او[ هوىراخبلاةجر رخااوعتضامرذحن دجاسم يئايبنأ
 0 قاوذخلا ىراصنلااو دوبيلا هللا لتاق لاق 0 هيلع هللا ىلح هللا لوسر نا ةريره 2 "رع اعيمج
 ىهن دقف دجاسم مهتايبنا روش 1 ىراصنلاودوبملا هللا نعل ماسل ةباور قو دجاسم
 1 0 0 0 باتكلا لها نمكلذ لعف نم قايسلا ىف وذو نعل هنا مث هتايح رخ ]ىف دجاسم
 | اود ىراصتلاو وملاشا ن نعل هنم مشى ذلا هضم ىف ملس ,و هيلع هللأ را , لاق ةثئاع تلاق كلذ
 0 0 ئراخبلا هاور ادجسم ذختب نا ىثخ هنا ريغ هربق زر ١ كلذ الولو دجاسم مهتايسا روبق
 رارش نك ناك متو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ دوعسم نإ هللا دنع نع ديَج داتساب هدنسم و د مامالا
 | ديز نعو دحبم 0 متاح وبا كاور كحاتسم روبقلا نودخت نبيدلا 0 ءايحا مو ةعاسلا مهكردت نم قاتلا
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 مئاسارويقاوذختاىراصتلاو دويبلا للا نعل لاق ملسو هيلعاللا ىلح هللا لوسو نأ نع هللا ىشر تباث نبا

 تارئازهو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر نءل لاق امبنع هللا ىضر سابع نبا نعو دمحا مامالا هاور دجاسم

 تل ابلاىفو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دوادوباودمحا مامالاءاور جرسلاو دجاسملا هيلع نيدختملاو رودقلا

 مهريغوكواملاو نيحلاصلاوءايننالا روبق ىلع 71 دجانمملا هدهف اهئاصقتسا عضوم اذه سيل راثآو ةريثك

 فالخ ريغنماههفةالصلا ه ركتو نيفور عملا ءاماعلا نيبافالخ هيف ماعاالام 00 هريغب وا مده اونلازا نيعتي

 كه ىف سلو 1 ثيداحالو كلذ 3 راولأ نعالاو ىب 1 ا لجال هذ ا رصهاظ ىفاندتع حصتالو هماعأ

 اهدح له دجسم نع ةدرجبلا ةريقملا ىف انباحصا فاتخا امناو ادحاو اهيف نوفدملا نوكل فالخ ةلألا

 نا ىملا ظاغت م نيهحو ىلع رخآ و دق هدنع نك ناو ذفلا ريقلا دنع ةالصلا نع ىهني وا رعاة الث

نف ةامسم ةربقم ىف | ز وقدم ناك نمت مث ريغوا ني صلاوا ءاماعلا ضع ىلع ينام د ةب وصغمةعقدلا ل
 ىي

 نم عاونا ىلع لمتشم اذه ناف لد موا ةروطم اهنف لعجو ادهشموا اطبروا ةسردموا | ادحسم هريق ىلع

 دجسلاء' ديف ىف ةنالاب ضن وعت ريغ نم نفدلا ريغف اهب عاتنالا زوال ةلسملا ةربقملا نا اهدحا * تامرح لا

 ىف دجسلا ءانكوا ةربقملا ىف اهوكو تاناخلا ءا ا[ تا مف ظايرلاواةسردملاوا

 ماظعجار او نيماسملا روبق شين ىلع كلذ بلاغ لامشا ىتاثلا : هبف ىلا ىلا سانلا جات ىذلا قيرطلا

 تالت ا دعو مس ىور دق هناثلاثلا * عضاوملا هذه نمريثكى كلذ رع دق كلها وم

 رباقمزيب تاساجنلا لح ىه تلا رهاطملا ءانم نا عبارلا * روبقلا ىلع ىبب نا ئم مو 4 اع هللا ص

 روبقلا ذاختا سماخلا * يسم لو هربا لح ناك نأ اال روقلا ب را حبقا نم نيماسملا

دقو روسأ لا ىلع عادا سداسلا 3 كلذ ة هم را صوصتنلا ضعل 0 دقو دحام
 هيلع هللا ىلص نعل 

 بسلا اذهب نانملاو لاعف الاو لاوقالا نم 0 نيا انكلا لها ةبباشم عباس اسلا # كلذ لءفب نم 0

تناكدقو هؤجولانم كلذ ريغ 0 ا قاولاو وه 535
 ل مالسلاهيب ع 0 ١ ربق ىلع ىلا ة ةينبل | 

 ليقو كلذلت مقنف امانمكلذ ىف تأ َ ءافلخلاب تالاصتملا ةوسنلاّض عن نا ليقف ةعبارلا ةئاملا دودح ىلا ا

 ناكو هانا حوتفلا كعب ادحسم كلذ كر 3 كلذ اوقت ئعاوألا 0 ى مالا ا ىئرآ اكل

 اوس رسال داس ابق ةالاصلا نع مياختا نوبت و ةينبلا كلت ومس نواسيال شوش ني لسنا نأ

 داقباكلذكو و مده مكتمل ا ءاقثأ و ماسوهيلعهللا ىل لص هللا
 فالخاليز زوحنال اقلطم د هاثملا هذه يف حبا صملأ

 ع
 كلذ نمو ةيصعملارذ/ بج ومةيحوم لب هريسغو نهد ن ا ردد 8 ءاف وأ ولا زوحمالو دراولا ىوغلل ة4داع

 الولو اهنع هللا .ىصر ةشئاع تلاق ادحسم اهذ ا اضيا كلذ ناف دحسم كانه نيل ناو اهدنع ةالل

قتملو اددسم دخت نا ىنخ نكلو هربق را كلذ
افتحسم ءانمد رح ا هللا ئحَر ةشئاع دص

 ةبادصلان

 تدصق عضوم لكو هربقدنعن وادب سانلان ا اود مهنا تدصق اعاو ادجسم هربق لوحاونيل اونوكيل

 نك ناو ادجسم ىمش هناف هيف ىلصنإ عضوم ل رك ىلب اذه دحا دف هيف ةالصلا
 لاق مان كانه

 ا لل
 تيت ا ا



 مث ريغو رازبلاو هحام ناو 1 رتلاو دوادويأودا ةرقللالا تحسم اهلك ضر رالا لاق ماسو

 ةالصلا ةها 5 تيس نا نم ءابقفلا نم ن مين رو اف هنف ملكت نمؤ ةديج دماسأ:

 قرآلا دا اقتعالا اذه ىلع ىئنو 1 ديدص نم تار ءلاب طاق + ةساحتلا ُه ةنظم اهنو وك لالا ْن رسل ةريقلا: ىف

 نم ٌةعناف ضرالا 2 نوكلو ١ لئاخ تارا 0 نوكي نأ نيبو ةقيتعل كا ةربقملا نب
 ا|ذهوه سبل روبقلا دتعدالصلا 0 5 0 الا دوصقملا نكل نكت مو! ةريقمتناك ءاوس اَيلعةالضلا
 هللا نحل لاقوادجم هريق ىلع اون ب حاصلا لجرلامبيف تام اذا اوناك ىراصنلاو دوبيلا نا .نيب دق هناف

 0 ىربق لعجال مهللا لا اقهناهنعىورو اولعفام ردح دجاسم ميئايها د 8 دو وادا ىراصتلاو دوبيلا

 كخش نأ كك نكلو هريقزرب ال كلذال 0 اع تلاق دحاسم مهنا 3 روق 0 موقلع هللا ىضغ دتشا
 نعوىبا ىتاذ دجاسم روبقلا اوذختت الف الا دجاسمروبقلا نودختباوناك مكلرق ناك نمناكاقو ادجسم

 ىفاشلا لاق 6 نانو اهذاخما ةندظم وه اعاو ةساجنلا ةنظم وه سيل بسلا نا كل نيس هلك اذيف كلذ

 سانلا ن٠ هدعب نم. ىلعوهياع ةنتفلا ةفاخم ادجسمهربق لع تح قواخم م طف تاع 1 هتع هللا ئذر

 ناف ءاماعلا رئاسو دهس[ ب احصأ نمدريغو هخوسنمو كدا سان. مرالا ركب ونأ ىنعلا اذعرك ذ دقو
 قص وح هين دقو هيلع ةساجنالدحاؤلا ريقااو شنب نكي ل اصلا لجرلا وا سو هيلع هللا ىلص يبنلا.ربق

 روبقلا نودختب | وناك مكلبق ن ناك ن نم نا هلوقبو ددعي انو ىربق لمتال مىللا هلوشب ةلعلا ىل 0 هيلع هللأ
 1 ص ىوردق هنالو اهدنع ةساحنالا رونق نودختب اواكاعا كئلواو دجاسم اهودخ>» الفد عاس:

 هنالو اهيلع | رد الو روبقلا ىلا اواصتال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلاذأ ىوتعلا دبرخ ا عةديرفت
 ريواصتلا كلت هيف اوروصوادجسم هربق ىلع ا مهيف تاماذا اوناك لاق ملعو ةيلع هللا ىلص ١
 اهتدابع بس ناك تاللا ناف ًاضياو روبقلاو ليثاعلا نيب عمججف ةمايقلا موي هللا دسنع قالا رارش كئلوأ
 نيملاص موق ءامسأ ارسنو قوعيو ثوغيو ًاعاوسو ادو نا اورك ذ دقو كانه ناك ملاص لجر ريق ملظعت
 سبق نب د نع ىموم نع ىروثلا ىلا ةذاتساب ريرج نب دم ىورف مالسلا امهياع حونو منا رب اوناك
 اونام اماف مهب نودتقي عابنا مط ناكو مالسلا امهيلع حونو مدآ نيب نيحلاص ًاموق:اوناك لاق او
 امل محو روصف مهانركذ اذا ةدابعلا ىلا انل قوشأ ناك مهانروص ول مهب نودنقي اوناك نذلا مياكأ لاق
 0 لاق مهودبعف رطملا نوقسي مهبو منو ديمي ون ك1 لاقف سابا عملا بد نورخا ءاجو اونام

 عراشلا ىبن اباجال ىلا ةلعلا هدهَو كلذ دعب برعلا اهدنا مْ حوت موق اهدبعي ةطالا هذه تناك هريغو

 ليث اب تكرشا دق سوفنلا ناف كرمشلا نم هنود اهفوأ ركآلا كرششلا ىق اما مالا نم اريثك تعقوأ ىه
 دقتعي ىذلا لجرلا ربه كرش نأف تاذ وو نكاوكلا ممالط اهأ نور ليثايبو نيطاعلا موقلا
 ا ال ها لع 1 ةيشك كرشي نأ نم م طع هحداص وأ هنونت

 دجس نه مهمو رحسلا ىف الو لب دجسملا ىف امنوديعي ال ةدابع مهبول نودبعيو نوحشختبو اهدنع
 لاحرلا اهيلا دشت يتلا د.جاسملا ىف هنوجري الام ءاعدلاو اهدنع ةالسصلا ةكرب نم نوجري مهركاو.اط
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 قح اهتداملسو هياع هللا ىلص ىنلا اما ةريغصو ةريبك كرشلا 0 . يتلا هدفا ا اف

 دجاسملا ةكرب هتالصب دصق ام هتالصب ةعقيلا ةكرب ىلصملا دصقب م مل ناو م ةربقملا ىف ةالصلا نع ىهن ا

 | دصقب ىتلا تاقوالا اهنال امو رخو اهئاوتسأو سسشلا عواط تقو 00 نع ىهن اك كلذ وحنو ةنالثلا |

 | اماف ةعيرذلل ادس كالذ دصق مل ناو دقنيح ةالصلا نع ملسملا بق اهيف سمقلل ةالصلا ةكرب نوكرشملا ١

 || اذبف ةعقبلا كلت ىف ةالصلاب اكربتم نيمحاصلا ضعب وأ ءايدنالا روبق ضعب دنع ةالصلا لجرلا دصق اذا أ[

 || هوماع ام ىلع اوعجا دق نيماسملا ناف هب هللا نذأب مل نبد عادتباو هنبدل ةفلاخلاو هلوسزو هلل ةداحملا نيعا

 الو كلذل اهيف لضفال ناك ربق ىأ ربقلا دنعةالصلا نانم ملسو هيلع هللا ىلصدّللا لوسر نيد نم رارطشالاب ||

 || ةككالملاهدنعلزنت -قتناكناو ةعقملا كلتنا ملعاو * رش ةيزم لبالص اريخ ةءزص ةعقبلا كلت ىف ةالصلل |

 ىتح ءايبنالا اودظعىراصنلان اف هنع ىناخلاو هيف ىلاغلا نيب ىلاءتهللا نيد نكلو فرشو لضف اط ةحرلاو ا

 |١ مهبف اولغي يف مه ريداقم اوفرع طسولا ةمالاو مهواتق ينح مهب اوفختسا دوبملاو مهليثاكت اودبعو مهودبع ||

 || ترطا ا" ىورطتال هنع حص امف ملدوهياع هللا ىلص لاق اذْطَو دوبيلا ءافج مهنع اوفحياو ىراضنلا ولغأ'

 | نم بجوت كانه ةالصلا نا ردق اذاف هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انأ اماو ميسم نب ىسيع ىراصنلا ||

 ةحاصااهذه ىلع وبرت كانه ةالصلا نم ةئشانلا ةدسفملات ناك ةعقبلا كلت ريغفف ةالصلا نم رثك أةحرلا |

 || نكت منموباذعلا بجوي امل ةتيثمو ةمحرلا كانلةبهذم كانهةالصلاريصت ثيحاهملع ديرتوأ اهرمغت تح ا

 || نا الولهناف سو هيلع هللاىبدلوسرلا داق نا هيفكيف اهدنع ةالصلا نم“ىشانلا داسفلا اهب كردي ةربصب هل |

 أ نعو ةثالثلا تاقوالا ىف ةالصلا نع ىبهن اك هنع ىهبن ام هتحلصم ىلع هتادسقم تبلغ امم اهدنع ةالصلا ||
 || كلذكو اهمرح ام ةعفنملا نم اهيفام ىلع 0 اهداسف نا ال ول لاف رفحا مرح اك لب نيديعلا ىوب م وص |

 ا لسرلا بلاطي نا هل الو نمؤملا ىلع سيلواممرحامل حالصلا نع اهبف داسفلا ةيلغ الول اهنم ةرطقلا مير

 |١ هللا نذ' , عاطيا الوش هد امو 0 هللا لاق مهمعاط هيلع اعاو دسافملاو لاصملا هوحو نسب

 | ىلع ةمدقم ةحم 100 مهريفقوتو مهري زعت ىف ءاسالا قوقح امناو هللا عاطأ دس 23 لوسرلا عطب نم |

 || مهدابعب مقي مل اهب ماقنم قتلا قوقل نم كلذ ع مس ةعزاتمو را لهالاو لاملاو سفنلا |

 || ردم ىعاط ند هيلع تحن ام كري رصإ وأ رك أش مهب كرسشإ نم ةماع 0 مهب كارشالاو

 باتكلا اهبءاح تاق وقتا نم كلذو<ولالجالا و ةبحلا نيةيدصلاق هل كارشالان م هعدتبا ام

 ةهورام 1 ةم رح ىه لغ ةريقملا ىف ةالصلا ىف ءاهقفلا فئاتخا دقو ةمالا فاس باع ناكو ةتسلاو |!

 | سوعلا لدن نمو حمتاال مر ابنا انيع رورشنلال 0 مرمتلا مم حصت لف ةفرحت لبق اذاو ||

 (| اهنافةرويدملالئاسملا ريرقت انهض رغلا سيلو حصنأل ا هل هل نيت ةمدقتملا ||

 |١ ناف اهوا دنع ءاعدللرومقلا دصق اذه ىف لخ خدي ام اهريغ نم ى ام ىلع هيبنتلا ضرغلا اما ةفورعم ||

 || قالا مكة مقبلا ىفءاعدلا لص نا مدحأ * نيعون ىلا مسقني نأ نك امألا نم اهريغو رويقلا دنع ءاعدلا

 |١ لثسو ابيلع 1 اهروزب نم را رويقلاب رك نا قفتيو هقيرط ىف هللا وعدي نك ايف ءاعدلا دصقل ال
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 | ثيحب 0 ءاع.الا 3 ل نا ىاتلا د هب سانال هوكو اذهف ةنسسلا هب تءا> 5 ى 0 هل ةيفاغلا هللا |!
 أ ىلا 0 را 11 مرح م اما ةنع م عونلا اذهف هريغ ىف هنم 0 كانه ءاعدلا نأ رعسشتسإ ا

 1 تلم ذأ ملعب هرم قزاتجاب 3 هللا وعدبب ناك ول لحرلا ناف صهاطظ نيابلا نيب قرفلاو ٍِب د م َ

 ا 6 ه5 ل لخد 0 لهاذ ةنع وهو بيلص اهف ة ةعَش كانه ناكو ة ةعش ىف وعدبب ناك وأ ةسينكوأ ا
 || ىرحت ولو سان اذهب نك "ب ملهللا اعدو هئاقدصأ ضعن تدب ىف تاب و ا ليللا ف هللا اهحو ارتاح ايم ايفا

 || وا لب مئاظعلا ن. اذه ناكل ةعقبلا كلت ىف ءاعدلإ ةباحالا وجرب ةينك وا باس وا مس دس هاندا |
 | اهدنع ءاعدلاب ةباحالا وجر اهدنع وعدي تاقرطلا ديما وع ضعل دافوس تاي دان ذا
 أ وه لب بابلا اذه نماهدنع ءاعدالروبقلا دصقق لضف اهدنع ءاعدال سيل ذاةمرلا تاركتملانم اذه ناكل
 1 اهدنع ةالصلا نعو اديع اهذاك كار ةحافم اهذاخنا 1 سو هياع هللا ىبص ىنلا نال .هضعل نم دشأ ا

 لهاب اونيعتساف رودالا ىف متريحت اذا لاق هنا نم سانلا ضعب هيورب امو عضاوملا هذه نم ريثك ف الخ
 | نيبت دق هلا اهدحأ روما كلذ نيب ىذلاو ءاماعلا قافتاب بودكم عوضوم مالك 0 اذه وأ رونقا |
 |١ عون ىلا ةعيرذ دخت الثا وه اعا اهدنع ةالصلا نع اهلجال سو هب ماع هللا ىلص ىنل ىمم يتلا ةلعلا نا أ

 تازن دق ىذلا ءاعدلا ىف رطضملا نا مولعملا نمو ةبهرو ةبغر اهب بولقلا قاعتو اهياع م هكا
 || ةباحالا احر اذأ روب .قلاةناتتفا ةلاح ىف راصتتسالا رش عفدل و ا بالاجتسال وعديف ةلزان هب |

 داكتال ةيفاعلا لاح ىف نيلصللا رُثك | ناف ةيفاعلا لاح ىف اهدنع ضرفلاىدؤ., نه لاح نم مظعأ نهد ||
 ةيتفلاو ةدسفملا تناك اذاف ادج ةميظع كلذ مهتتفف نورطخملا نوعادلا اما اليلق الا كلذب مهبواق نش |!

 نا حضاو اذهو دكواو دكوا كلذ نع مهن ناك ءالؤه لاح ىف ةققحتم ةالصلا نع ىمم ابلجال تلا ||
 | ىف نيقتملا ماما ةنس لاك معو هلل صااخلا نيدلا نم ةيفينخلا هب تءاح ام هل نيبتف هللا نيد ىف هقف ||
 || ءاحر كانه ءاعدلاب ةباحالا ءاحرو اهددع ءاعدلل روبقلا ىدق نا ىتاثلا * قرط لكب كرشلا قاو درحوتلا ||
 ((| ةباحصلا نم دحا هلعف الو هلوسر الو هللا هعرمشب مل سعأ نطوملا كلذ ريغ ىف .ءاعدلاب اهتاحبر نم رك ا
 أ نع كلذ لقتبام رثك أ لب نيمدقتما نيطاصلاو ءاملعلا نم دحا هركد الو نيماسملا ةمئا الو نيعباتلا الو ||
 0 مهم دو تارم اوبدجا دق م هللا ىبص هللا لوسرباخاو ةد ةناثلا ةكملا دعب نب رخاتملا ضع ا

 ا ل سابعلاب رمت جرخ لب 1 هياع هللا ىلع ىنلا ريقددع اوناغتساو اوقستساف اًؤاح الهق كلذ ريغ ||

 نع هك اهنع هللا ئذر ةعئاع نع ىوز دَذ 0 سو هيلع هللا نص ىبلا ريق دنع قاب ملو هب ١
 تثاغتسا الو .هدنغ قيتست ملو هربق ىلع لزن ةمحر هناف رطللا كزابل سو هل او هيلع هللا لص يبلا رق ٠

 ا وك اهالعأ ف 0 سو ةيلع هللا :ىلص ا وهىلاب نيعباتلا دهع ىلع هنرجح تينب اا هو ذ كانه

 || ازراب فقسلا ناكو ل م فا ىلع عمش اهياع عوضوم اهف ةس .ةان ن آلا ىلإ ىعو ءاملا ىلا
 || زاجحلا ضراب رانلا ترهظو ةئاتسو نيدمحو عضب ةنس رب_لاو دجسملا قرتحا 1 كلذ ىنب ا ىلا
 ا تقسلاو'دحسالا رمع مْ اهر ريغودادغب كلا ةنتف اهدب ترجو ىرصي لبالا د اط تءاض ذأ يلا
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 فتقسلا ىلع ةبقلا تينب ةددعتم نيتسب كلذ دعب مال يطا لا د ل ناكاكأ]

 /| ةدلخ نبا نع ربك نب سنوي تادايز ند قدسا نب دم ىزاقم ىف انيور دق انأ ىلع ههرك نم هرككاو |!

 || تيم لجر هياع اريرس نازصرحلا لام تيب ىف اندجو رتست انحتف ام لاق ةيلاعلا وبأ انئدح رانيد نب دلاخ ||

 ها رخل هو مل او ا ل ا ا

 0 مكبس لاقف هيف ناكامةيلاعلا ىلال'تاقف اذه نآرقلا أرقأ ام لثم ةءا 1 كردلا ملح كرا اذ ا

 ا ا ل متعدص اف تلق دعب نئاك وه امو مكمالك نوحو ؟رودأو ا

 لاق هنم نوجرت ام تاقف هنوشيبال سانلا لع هيمعنل اهلك رويقلا انيوسو هانفد ليالاب 0 اماف

 لاقي لجر لاق لجرلا نونلظت مكر ل نر مهنع تسيح اذا ءاهسلا تناك

 تاريعشالا ال لاق ”“ىش هنم ريغت ناكام تلق ةنس ةئامالث ذنم لاق تام هوكدجو كذنم تاقف لامئاد هل

 راصنالاو نورجابملا هلعف ام ةصقلا هذه ىنف عابسلا اهلكأت الو ضرالا اهمابنال ءايننالا مول نا هانق نم

 لها دع ىراسألا بوبأ ىلإ ا مهم راكنا وهو سائلا هب نتف 1 هربق ةيمعت ند ||

 || راصمالا مسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر باحصأ روبق نم ناكدقف موب ةودق الو كاذك ةينيطنطسقلا ا

 || هدنع اوقستساالو طق ىاحص ريق دنع اوثاغتسا امو ةعالا ٠ نه مهدعب نمو نوعباتلا مهدنعو ناكر دع ا

 || لقت ىلع لب هلقن ىلع ىعاودلاو مهطأ رفوتت امن اذه لثم نامولعملا نمو هب الوهدنع ورع تاز حو ا

 دنع نوثيغتسا اوناكام موقلا نا اعطق نقي فلسلا لاح فرعو 1 "آلا 55 امأت نمو هنود وهام ا

 ا هضحا ا 05 دق مك ىلا مج نم هلعش نم كلذ نع كوم اوناك ل ! اللصأ | هك نع ءاعدلا نورت الو روبقلا ١

 ا نا 0 ١ لضفا ناك ناذ نورك و ا ةعقملا كلت ريغ يف هم لضفا اهدنع ءاعدلا 00 كآ اوي الف ١

 | مظعلا لضفلا اذهب ةلهاح ةلضافلا ةنالثا نورقلا نوكتف مهيعبانو نيعباتلاو ةباحصلا ىلع اذه لع ىف ||

 ال ري 0 مهصرح عم هيف اودهزبو لضفلا نم هيفام اوماعب نا زن مو مهدعب نم هماعيو ا

 1 ل نونوكي فيكف ةهارك عون هيف ناك ؛نأو ببس لكب ثيشتب رطضالا ناف ءاعدلا ْ

 ا اهدنع ءاعدلا نكي مل ناواعرشو اعيطلا# اذه هن وددهشب ال مث روبقلا دنع ءامدلا لضف نوماعي مهو ءاعدلا |!

 ١ ءاعدلا ةليضفال يلا عاقبلا رئاس دنع هدصق و ءاعدلا 6 2 ولك ةيصفم وةلالخ اهددع ءاعدلا دصق ناكلضفا ا

 (| الا هددعىصخالامو تاقرطلا بناوجو قاوسالا تيناوحو راجشالا سراغمو امنالا طوطش نم اهدنع ١

 نيل مط اوعريشءاكر رشم أ ىلاعت هلوق لثم عضوم ريغ ىف هللا تك كد دق ليادلا اذهو هللا |!

 كتءءاعدلا ت تايحتسا هللا عرمتلا ١ اذاؤ هللا نذأت ملام ا
 ا ملام نيدلا معرش دقف ةعرش نآ هبوحو الو راقملا

 ارك ناور دا ىغبلاو تالا نطباموامنم ربظام شحاوفلا ىبر مرح امنا لق ىلاعت لاقو هللا هب ْنذاب ||

 ا ملامهللإب كك 0 عوترب اهلا دع ةدايعلا هدهو نوماعتالام هللأ ىلع | اولوشت 0 اناطاش هب لزب ملام هللا ا

١ 

ج نمو هريغ ىلع هيضفو روبقلا تدعءاعدلا داصق تابحت ا ةجح لزب مل هللا ن نال اناطا 7 كر
 لع

١ 
0-00 



 هك
 سيما جنح العإ اناطاس هب لزم مل ملام هللا لوق نسسحأأمو !ءا الام هللا: ىلع لاق دقف هللا نيد نم كلذ
 هلوق ىلا نادهدقو هللا فىنوجا ا<1لاق هموقدجاحو ليلخا نَع 00 ىلاعت هلوق ادهل مو تانك او أ
 نك لطلاقيف مهئاعفشل نيصاخلا نوف رغصالاو ريكألا كرششلا نكرمتملا الّوه ناف مباع ع يح كير ناأ
 1 0 ريضل هس منقل ةعشمدم,الانورضإال هلل قاخ نم 0 51 نيذلا اءاعفشلاءال : وه فاخال ا

 ا مثأو ءاعقش مه ومثاعج نبذلا نإ :فواحلا ءالؤد 0 بفك و هلضفل داو الف ةمحرإ هباصأ نمو وهالا ١
 ا نمالاب 0 نيشر هلأ ىاف ءامس ىلا ند 000 كد ملام د كك 1 نم هيد ٌئ ؛ مدح دق متأو هللا نوفاخال ا

 ١ 1 نأ نم لب هنذا ريغب اكرش هنبد ىف عدتبا نم ما اكرش هنيد ىف عدتس لو هللا الا فام ال ناك نم
 اف * معلا ل لها اطاثما 0 هللا عفر يتلا ةعيقتساا ةجلا هذهو .نيدنرملا نم ءالؤبف كرشب هناا طلخي |

 نإ ها نإ ىصوا هلا فورعم نع ىورو برحملا قايرتلا ىورعم ربق لاق هنا مهضعلإ نع لقت دق ل اق ١

 * ب2 ناك نيروجيم لا ءالؤه ضعلإ 1 محا هزغ 2 صصق ىف ىقرثلا ىلع وا ذو هربق دنع وعد ||

 دنع اود مهاب تاعا+ نع لقنو ىذورملا كلذ ركذ هنظأو هدنع ءاعدلا را يبق دنع ىلا ||
 ١ نمر يثك ل معاذه ىلعو ءاعدلا مط بيجتساف مريغو تيبلا لها نم نيملاصلاو ءايبنالا نم تاعاج روبق |||

 | هدنع وعدي هناف عسو هيلع هللا ىلص ىنلا ربق راز اذا جملا كسانم ىف نوفنصملا ءاماعلا ركذ دقو سانلا
 ا 0 ةحح ىف ءاهقفلا ضع وك ذود "0 اعدو هربق دنع ةرم نيءبس هياع ىلد نم نا مهضعل را ل :

 ١ دقو اهريغك اهدنع ها كلا اهدنع ءاع اعدلاو كلا مالاس |١ زو“< ةعشإ |[ ربقلا ىلع عا رآقلا زوحي ا

 | ةفورعم وويق دس ع ءاعدلا ةباجتسا ماوقأ برجو حابشالا ضب ربق دنع ءاعدلا ىف تامانم مهضما كَ
 ||| اماع لضنلا ىوذ نم اهبرإق امو اننامز أ ىف انكردأ دقو هريغو ىبدقملا ىزاريشلا مراادا لاربقك ||
 | فيكف تامارك هل نم مهبفو ماعلا اعراب ناك نم مهفو اهاع ف ةوكعلاو اهدنع ءاعدلا ير ناك نم الميو ||
 | نويرويقلاهب كسب ام ةءاغدنال نيدلاو لعلا لها قنرط نع هدعل عم لاؤسلا اذه تركذ امئاو ءالؤد فلا

١ 6 
 1

 || للاىبع الع ىنتاىلاةثالثلا نو رقلا ع تبان يشدانماعامف هبابحتسا ىف لقتال هتعا اركان رك ذ'ىذلا انلق * ا 3 3 23
 ا ىضنقملا ةدْس مه مهن وأب نيذلا 3 © مهاب نيدلا م وف تع فدل ررقلا قما ريخ لاق ثيح 1 ا

 || عطقلا جوبي لضف هيف ناك وا ىضتقملا ةوق عم كلذل مهلعفو مه سعأ مدعف ةليضف هيف ناك ولو كلذل مهيف |[
 | نيقيدصلاو ءاماعلا نم ريثك راصف تقاخا ةمالأنأ ض رغب ام دع 2ك اذ ءالؤهدم, نم امآوب ديف لصف ال نإ
 ا كلذ نا_حتسا ىلع ةمالا تعمتجا لاَ نا نكمل هناف كلذ نع ىمملا ىلا مهضعب راصو كلذ لعق ىلا ا
 || ةمالا قفتت نأ عمتمملانم هنا ىئاثلا اثيدحو ادق ه ركذأو كلذ هك ةمآلا ندا رثكاتا اهدحأ نيهجوا ||
 ١ ىو ا ضقانت بأي ابن :نم اذه ناف ءولعشب مو نومدقتللا هإدقل انمح ناك ول لعف ناديت ا ىلع ا
 ١ اطايتساو 0 ل و ةنسلاو بان لا وه مل لصافلاف نورداملا هيف فلتخا اذاو ضقاشال |[
 1 لعاذك نوكينا اها كالذ ق ها ١ 8 2 ماع الو ىورعم ماما نَع' !ده لقح ال هلل داو كف م
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 ىنأ ريق كلنع وعداف 0 ةدش ف كل اذا لاق هنأ هللأ ةهمحر ىعفاشلا نع مهضعب 62 1 0 ةحاص

 ةفرعم هل نم دننع رارطخالاب هبدك مولعم بذك اذهو هانءم اذه امالكو أ باحأق هللا همحر ةقينح
0 

 دبع ىلع اذه نكي مو لب ةتبلأ هدنع ءاعدلل باتني ريق دادغيب نكي مل دادغب مدق امل ىعفاشلاا ناف لقتلإ

 ةباحصلاو ءازينالا روبق نم رصمو قارعلاو ماشلا و نيياو زاجل لاب ىمفاشلا ىأر دقو افو رعم ىعفاشلا

 وني مل هلإب اف ءاملعلا نم هلاثمأو ةفينح ىفأ نم لضفأ نياسملا دنعو هدنع اهمامصأ ناك نم نيعباثلاو ||

 ادا ساو لرش  نا زل أ ةفينح ىلأ بامسأ مث .هديع الآ ءاعدلا ||

 || تباث وه اع ىعفاشلا نع مدقت ذق مث هريغ الو ةقينح ىأ يبق دنع ال ءاعدلا نورت, اونوكي 1 ,مةبطو

 ١ هعاع لي نم تاباكملا هذه لد 0 اماو اهم ةنتفلا ةثخ نيقولخلا روق مظعت ةه 0 هباتك ىف ْ

 تاياكتللاهذهلثم انا ىور ولنو فرعي ال لووحي نعتاناكجلا .ذه نم لوقنملا نوكي نا اماو هنيدو ||

 ماك اهتموا ع ل كرما فيك تبلل ىح كسعلا ناخذ ىوطا نع قطني ال ندع د. ناحأ ةنساا ا

 || هيف روذح ال هجو ىلع ةرتثك طورشو دوق هلق وأ بيصيو ىط# داهتجاب هلعف وأ هلاق هبحاص نوكي ||

 ا كلذذا نولاهدملا موف ىبملا دعب روبقلا ةرايز قف نذأ 1 لسو هياعللا لح ىنلا نا م هنع لقنلا فرخ ١

 ||| لقن نيب ةرئاد ججحلا هذه رئا مث اهب ةلاغتسالاو اهددع ةالصا اهجح نم اهنولعفب يتلا ةرابزلا وه ||

 ||| هكرتوابعرش, لل كوسنرلا نإ ملعلا عم ةلثب تادابعلا بابحتسا زوجي ال ىايق وأ هب عرشلا تايثا زوال ||

 ا نع لشن ريغ نم سياقملاو تانك هده لع تاداخإ تبثب ااو هلعذ ةلزنك لعفلل ىضتقملا مايق عم ا

 ١ ملسو هيلع هللا ىيدهلوسر ةنسو هللا باتكهّللا ماكحأ تايثا لثم ىف عبتملا اهناو مها ثكو ىراصلا 01

 ما لع نابت ا ران رافال لرحألا ده نر اعد كح تالا رو م لرد كلا سر

 || تالكملا نم مهدنع ىراصتلاو دوزلا ةا وا ا ا

 ا نوعدب اوناك لس هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهبلا كل ندا 0 ثلا لب 0 9 ا تلو

 1 اك ند ىراصتلا ددع اذه اننقو ىفو ا ءالؤط تاحتس دق م انايحأ / باحتسف مهناكو 1 0

 | مث. ضقاثتم رفك كلذو ليلدلا درطبلف هبحو كلذ ىضرب هللا نأ ىلع ًالياد هدحو :اذه ناك ناف ةئئءاط

 |١ نطلا هب ناحا انثو دا دق مونم لك هريغ وأ رق دنع نوتيفتس نيدلا» الع 0

ُ 
 ١ مهب اصا لاخلا نم هريسغ كنع تاحتش الو ةدذع كادت هنو ل مك مهعم 0 2 نالا ا ا

 دادخالان يب عمج اعيمج مهيدي نيدتلاو حجم الب حيجرأو مك 1 ضعب نود مهضعن ةقفاومو اعيمج

 كنع ةباحالاب نظلا 0 اذا داو | ناق مز ئلإ لع ريثأتلا تء دكا هنوثذإ م كو 3 وتمأي ف اهيمح

 دق 6 نائوالا ضصئاصخ ن ند هلكاذهو ا نود د>اوب ن :رظلا نسح 0 هربات : نكي اذهو اذه ا

 ا

 0 هلا مطابقا ردقب نومعزي ايف 2 نورك انا ءالزع م1( ند

 وقةسإف نوقستسي كق نوك رسثملاو :ناعالا هللادم اسوان نينمؤملا ىتوم موق ىف ءاروعا نبعلبل بيجتسا ا
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 ىح ام وهو ل ناسا ع ةيشلا هذه راك لوقف لصئالا تاو ٍِآا 0 5 ورضا نورصتاسو

 لقناا اماف هس قالاو براد تلا هدعفنم نم كقتحإ م وهو لوقعمو نا ايعالا ضعب نع ءاعدلا اذه لقت نما

 لورسلا ماو لإ فراح © ىلا نع نيل 5 تق ل احح او داع نا دك كا كك ا

 تاحتس عا مهاشأور وبقلا دنع ءاعدلا نورحتي نيذلا ءالّؤه ناف دك ةانلا نم روك دملا ةماع لوقف ||

 مهنم ريثك قاخ وعديو ةدحاويف هل باجت-دف تاودد نها هشام مهنم لجرلا وعدو رذانلا ىف مه

 مهدوجس فلا نوعديو راحسالاتاقوأ ىفءاعدلا نو رحتي ن يذلا نم ادهنيأودحاولا دعب دحا وال باجتسف ||
 عئالالا هع 5 0 منييرباقملا لاعبا سنج نماواهبأ اذ اذا اءالؤهن راف هللاتوعىفو مماول - راداو ا

 نير تاجا و اردان الازوصاخن ادري! 1 نوصاخلا هلءف اذ انورااقلا هلعشي ىذلا َّك اهنالانا عقاولا ل ب ١

 ا هاطعأالا حر ةعيطقالو ماا هيف سيلة وعد. للا وعدي دبعنمام سو هيلع هللا ند ىبلا لاق مكنرضااو اردانالا ا

 اهلثم ريثلا نم هنع فرصي وأ اهاثم ريا نمهلرخديوأ هثوعد هل هللا لجين ااما ثالث لاصخ ىدحا اهم هللا ||

 اردان مهل بيجتسااذا مهئافنو:ربقملاماو نيم نولازيال يئاعدىفمبف نك أ للا لاق رثكت ا ذا هللا لوسراب اولق ْ

 هد ناكام هنوالح و ناعالا قود ند هياقىف دّم الو هبر نم 4يرصل لشو هديحولا فاوضلا مهذحأ ناف ا

 نافةعدب كلذنإب مهءاع مدعل مهنع هللا وفعي ناالا ميللا هّدحاح ىف هل كرابب داكبالهلعلو نولوالا نوقباسلا ا

 ىهوملاعلا ف اريثاث اظ نا نظي يتلا رومالا عمحو راما ا ا ا

 تاجيرْملاو ةمرلاقرلاو مرحلا ءاع دلاو نيعلاك ةب اسفنلاتاهجوتلاو ةيكافلا تاغ رعاك عرشلا ىف ةمر#

 باطرال رومالا هذه ناف بولطملا كلذ سما ىف ىنح !همتمفنم نم زكا اهترضم ناف كلذ وحنو ةيعيبطلا |||

 ةثايخ ةيقاعابأ دلاو هيف هثئاع تاكد الا ئوسد سه اهبيسإ دحال لصح نا لقف ةيويند روماالا ايلاف اهم ا

 هللا امر ريضلاو كسلا نم انف نأ مث حجسالا فاعضا فادضا تايسالا هده لها نم ندحلاو ةرخآلا عذ||
 هتعفنم نم رك هررضف ل_صح اذاو اردان الا اهب ضرغلا لص داكب ال ةريضم اهسفن ىف ئهف ماع هب ا

 ةنارطاو ةراجتلاك ةيعيبط تناك ءاوس ةيحئسملا وأ ةحابملا بلاطملا هذه لوصح ىف ةعورشملا بابسالاو

 ىلا ةنمزالاو ةدكمالا ىف عورشاا هجولا ىلع ةناحس هلا ا ةقثلاو هللا ىلع ليوتلاك ةينيد تاكوأ ||

 لص4# فورعملا لعفو ةقدصلاك لو هيلع هللا ىلص نيقثملا ماما نع ةرولاملا تاملكلاب هلوسرو هللا اهاضف ||

 كالذ ناف 4و 0 ا عو ورثد ريع 3 واع عورشم لدعش ررضض نم لصح امو كلاغلا وأ نض كا ريخلا هب ا

 عامجالاو ةنسلاو ا هيلع لد دق هنأ م” سالا اهو ةعفنملا نم لصحام بناح ىف رو ررضلا ا

 ةرخ آلاوايندلاريخاءمم لصحن ةاكز لاو ةالصلاناف ةحيحصلا ةسنيقالاو ةرووشملا براجتلاب لوقعماضا وبف ||

 ا لاالو ضحريخأل ةمر2|تابسألا كاتب لص الها نآ ىقمالكلا دوف رش لك" ناعفديو 0

 ُ بيس ند انياع سلف كلذ تا اذاو هيف كفل انش كد ندم لقعو 1 لاوحاب ةريخال ن ناك نم

 امنايعااما وهالا ةقيقللا ىلع اهيصخمالءاسلاو ضرالا ىفثداوحلا اهب هللا قل يتلا با انآلا نةاناجأ 0 ا

 ءايننالا هب رط تناك اذطو ىلاعتو هناحيس هلل اكرك ا قواحلا 0 اضياابعا ونال كك الف ١



 ١ بابسا ىمالكلاب مهولخشالو محداسفهيف امع مموهنيو م هيف اع وا نواب مهنا مالسلا مهيلع

 ا هياع هللا ىلد ىنأأ لاثمو ررضال بجوموا ةدئافلا ليلق بعتلا ريثكك لذ ناف ةفسافتملا لعفت م تانئاكلا

 لأ كلذ ليف انك بتحاو اذك كرا هل لاف هيلمف ةحرخ ىأرق سس نع لد بيبط لثم سو

 || مذو همذو 0 ضرملا كلذ ببس ىف مالكلا هعم لوطي دق فسافتملاو ءافشلا نم هضرغ لص |

 ا هده ضعي رثأت ناب ىف مالكلامان ع كلذب هل نكي مل هنم قيفشي ىذلا اق ضيم هل لاق ولو ةح وأم

 ْ ناعالاو ٍٍش لا نمقْزرَي : اذا هخلاخ نع طلتخحم ثيحن هتيدو هلّقعهعذ نمل ةدتف هبف نوكي دق تاشالا

 || ههاوأ هنف ةعفنم الف لاح رثؤيال عوربتملا ىوسام نأ لع نا لقاعلا ىفكيو نيةيلاو ىدهلا هل نجوبام

 دق ممم لجرلازا ةمرحلا ةيعدالانيعادلا ءالؤه ضع, ةحاح ءاضق بسم هعفن نم رثك .اهررضف رثا ناو

 | ىرحت ناك ناو هللا ىلا هبجوت قدصل هل. بيجتسال نودنع كرشم اه هللا عدول ارارظضا ارط ضمن وكي

 || لع فاه هناذ هتناغتسال هرغ وأ ريقلا حا هب لود دب ل لع يد[ دق ولو كرش نول دعت ءاعدلا

 || لا لس يبتلا لاس امل ةبلعث نا اك هل ةنتق نوكيأم هللا نم 0 تنعي 1 اذارانلا ف ىووعو كلذ

 || اعد يح هتني 8 ةرم دعب ةرم كلذ نع لسو هياع هللا ىل> يبنلا هاهنو لامل 0 نا مسو هيلع

 ا اهاياديطعافةلسملا ىلأسل لجرلانا ملسو هيلع هللا ىل لص لاق دقو ةرخ آلاو ايندلاىفهئاقش ببس كلذ ناكو هل

 ا نموكف ل خلا ىلهاىأيو قولعي نأ الا نوبأيلاق مييطعت يف هللا لوسراب اولاقق | ران اهطبأتي اهب جرخيف

 هلا ا ا ار اله ب بس ناكو ءاعدلا كلذ ىفهتجاح تنضتف مانم ريغ ءاعد اعددبع
06 

 مبك اله اهيف ناكو مهل تاض ءايشاب او__عد ريثك قادتكو ةباعثو ماعلب لحف مهلا هل حاصت الام

 ا 0 بخيل هنا ةيفخوواءرضت مكبر اوعدا هناحبس لاق اكهللا هبحنال ىذلا هجولا لع لاس نأب ةراتو

 || هللا اوجان ماوقاك ىضقت دق مهتجاح تناك نأو لؤسملا ىف الو ءاعدلا ةفح ىف نيدتعملا ى ال لاحت ويف

 | لب هناحبس هللا ءاشي املو ةنتف مهتبلط اوطعاو هدودخل ءادتعاو هللا ىلع ةأرج | بيف ةاحانع مهتاوعد ىف

 ىضقيدق هللا نذا ملاعلا ىف تارؤملا نم كلذ ريغو نيعلاو تامدطلاو- ردسلاى رت تسلأ كلذنم دشأ

 أ| نم ةرخ الا ىف 1 ءارتشا نمل اوماع دقلو هناحبس لاق دقف اذه عمو سوفنلا ضارغأ نم | ريثكاه هللا

 اوناك ول ريخ هللا دنع نم ةبوثملا وقتاو اوتما مهنا ولو نوملعت اتاك ول يدع هب اورشام نثبلو قالخ

 م0

 ّ امر ءاعد نوعدبدو نيلئاسلاو نيعاذلا نه عاو مآ كالذك مهعفدإالو مح رذام ن وملعتو ىلاعت لاق دقو

 || ايندلا ف هتعفتعن وش ةتباقاو ةرخآآلا ىف رساخ هبحاص ناو ةرخآلا ىف عقتبال هناب نوقرتعم مهناف نوملعي

 اذِه مك اضيا هل بادتسنو اهوركم ءاعدلا نوكب دقو هدنم مظعا ارريض مهترويو ضرغلا كلذ هعم لصح

 قحلل 5 1 يعلات تالط ىف هريصقتل هيف 0 اهيال دقو ىعادلا هملعي دق ةهاركلاو و ميرحفلا

 لاثعالا 0 نا ردع نيذللاده لا وا دلقلاك ارإقموا | ده ةيقنو 5 نايديف ردعب هو ىلعةماعتال دقو

 كلذوحوأهب هللا ةحر ضل واهدصق قدص نم هبانسح ةرثكل ءاعالا كلذ ةنغ زواجتي دق رودعملا ربغو

 نا ماعدقو تادابعلا عاونا رئاس ةلزنم ةيعرش ةهارك ىلع له ةللا ءاعدلا نم عقبام نا لصاحلاف بابسالا نم

 005ي525-:5يي25 1 يي يي يب بي تب حمحمسمسسسسممااماا



 * ا

 ١ كاذرع 0 هديل 0 0 0 كلا كلت وشل كد كر 0 ةدابعلا |

 || كلئرثا اودجوءاعد 0 وأ ةدانغا ا 0 يعل نس 00 طلغي اذه .
 هد لسعلا كلذ نواعجمو ءاعدلاو ةدانعلا كلت ناد حتسا ىلع اليلد كلذ نواعجيف ءاعدلا كاذو ةدانعلا 1

 5 5. ىلش ماق قدصن هر 1 ناكاما لمعلا كلذ ناك اذا انع وصخ 3 1 اهل طلغ اذهو يع هلعف دق هناك ا

 را مطنوكيف اعور 0-0 دل هبال ةنإ نور رم اقدصالت رووص عا عايتالا هل عه 8 + لحفلا ني ا

 |١ راثآ نم ركام بابلا اذه نمو * لعافلا نع 00 دصقلاةحونلطلا قدصب هيعل لعافلا كلذ قدص مهب ماقأ
 اهكرح لاحرلا كئلوا بواقي تماقلا وحا نع تناكاعا 0 آلا كلتناف عدتملا عامسلا ف تاصح خويفلا ضعبل

 عامسلاةر ود روض عابتالادخايف مهدصق تانسح هرمغ |ريصقت نير صقماما و نيدهت<اماهعامسىفاوناك كر حم ا

 نوكاهيفمهلر ذغوا ااورذعهاجالامدصقلاو قدصلا نم نيدنقملاعم الو عبتن ةنسلاخرلاكئلوا روضح سل وأ
 1 ]هج نيب دك وأ لاقف كب هللا لعف ام .هل ليقف هنوم دعا ىؤر هن | خويتلا ضعلب نع ىكحب اكو كل ل

 | ا تغمس اذا كّيذدعل قداض كنا لع الول بلو ىدعسإ 0 تنك ى ءذلا .تنا ءوسلا حجيشاب ىللاقَو

 |١ ءاماعلاة قالا ناك اذه و بابلا اذه نم ل | 0 اهبحاض ةجاح تيضق دق عرمشلا ىفةهور ؟مةاحانموأ
 | ىني يلق ىفعقو و لاق نع نونحتس نع كحك 0 مباح دجوناو مهماختا |نم اذه نوهر < هللا ةعيرشل

 1 0 لظع توح جرخف توح 4ك جرح يح بهذا ال كت زعو تاَقف هد لَ ىلا تئحف تايآلا دلع نم

 نيرواحلا ضع ناانل كح كلذكو هلت ةنف ةحدبلا جر نا بحا تنك لاقف دينا كلذ غلبف لاق لاقاك

 ا
 | لاقفهيلا نييمشاطا ضعب ءاجف ةمعطالا نم اعون ةيلع ىهتشاف لو هيلع هللا ىلص ىنلا ربق ىلا ءاح ةنيدملاب
 ل محال اندنع رك ,م ْناَف اندتع : نه جر رخا كا لاقو اذه كي || ثعل 00 ةيلع هللأ ىلص ي لا نأ

 هنافزعلا ف مهروصقوأ , مهديلعوأ | رص داهجال اذه لذه م طله مو مهجن اوح تدضف نو رخو 1

 0 ةماعأ دطو 0 مغ ف ىتستسا ىذلا دباعلا خرب نع ى كح اك هريغل رفغي الام لهاجلل رفشي
 لاقيالو هب 0 ةفرعملا ا ناكل انبدوا 6 اذه ناك ولو ةفرعملا ىرصداق نع وه اعا تانلا اذه ىف

 هعم حرب دق ةفرعملا روصق نكل دحال اذه غو مل هللا ناف كلذ مط غوس مهفرعم تصقن امل ءالؤه |
 نيبوهلةرفغملاو لعافلانعوفعلا نيب قرفق الف تامرحلا ةحانا وأ تاهوركملا بايحتسا امأ ةرفغملاو وفعلا
 لاي نم ةعاج تماع دقو هتافص ضعبن وأ لعقلا سفنب اةلعتم كلذ ناك ءاوس هل ةنحلا وأ هلعف ةحالا

 اذ سياودن ركذ امع جركال وهو هتجاح تيِطَتف نيطاضلا وأ ءايبنالا نم نيروبقملا ضع نم ةجاخ | 710 ع
 || هيلع هللا ىص هلوسر ةنسو هلا تانكي انف اهذاخلاو لاغفالا تارحتتتا تيدي اعاو ةنس الو عتيق عرش
 ا انابحأ تكامتشا ناو نحت الف ةندحلا رومالا نم كلذ ىوس امو نولوالا نوّشاسلا هيلع ناك امو سو
 ةهوركملا ةيعدالا,ةنرتقملاةهاركلاو مرحتتلا ! ذه 5 اهدئاوف ىلع ةحجار اهدسافم نأ 0 انال اوف لع
 أ| نماما اهتهاركق ةهوركملا ىآ ةمرلا ةذاعتسالا كإدكو بلطلا سفن ةهح نه امآو بولطملا ةَهج نمامأ
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 خ15

 / تك هلا ملظعا 1 ايف نوع 9 رمشلا كيذ 0 نوجنيف ةذاعتسالا سفن ةهج نماماوهن ذاعتسملاة مج ||

 || هداعىذلا لج راكد باجتسيف هرضيولا عيال ناكناو هن ركلوأ اند و رس ا اناس نا ند مرحلا ||

 ا تنك ام يللا لوقا تاك كاف ب هنا وعدل تنك ل لاف خرفلا لثم هدجوق ملسو ةيلع هللا ىلص ىبلا ا

 || فاننا انبر تلق اله هقيطتالوا هيمظتستال كنا هللا ناحبسلاق ايندلا ىف ىل هلجعف ةرخآالا ىفهب ىنيقاعم |!

 1 ةيلعهللا ىلع ىننلا لاقق تام ال كيّدع نب رباح لهاكو رانلا بادع انقو ةنسح ةرخالا ىو ةسح اينالا ا

 ىلع رصتط نم ىلع هللا باح دقو نولوقت ام لع نونمؤي ةكمالملا ناف ألا مكسفنا ىلع اوعدنال سو ||

 الابلطي مل نم ناربخاف قالخ نم ةرخاالا ىف هلامو اندلا ىف انمثآ انير كوه نم مهنق ةلوش انندلا بلط|

 وق ىلع ءاروعاب نب ماعلب ءاعدك هنع ًايهنم ءاعد هريغىلع وعدي نا لثمو بيصن ةرخ آلا ىف هل نكي ملايندلا ||

 ٠ نم هدجتام مهدحأ ىلع بلغيدق هناف بولقلا بانرا دامعلا نم ردك هب لج ص اذهو تالا هيلع سوم |||
|| 

 ءاعدلا كاذىلعتب وقعلا قحتسو دل باجيتسف حلصيال امب ماوقا ىلعو ماوقال وعديف صاخشال ضغبوابح
| 

 |١ كلذريغواهريغ ةعافشوا ةيحام تانس>و ا ةبوننم هوح ام هل لصحي مناف بوثذلا رئاسىلع اهقحتساك

 (| بلس نااماو هتجرد نع لزئيف هلوالح دوجوو ناعالا معط قوذ نمددنعامبلسي نإب اما بفقاعيدقفالاو |

 | اذهبىلتيام زكا اموقفانم ريغوأ اتفانما رفاك نوكيف ناعالا لسأ 1 ناماو انو سف دا

 | لامعا فلا ةمررشقف رمع مدعو ميواق لاوحا ف زر ع ير يقل ها ا ا وحس

 || مهسلا لثمهنم جرخيام ىتببف هيلا هجوت امع هفّرص هنككال تح هلبق لاح مهدحا ىلع بلغ ارو بواقلا |

 | بلقلا لاح اف ىتلا ةعورشملا لاعالا ىف ريصقتلا بسب ًابلاغ عفت اما ةباغلا هذهو سوقلا نم جراخلا ||

 |١ مههابشاو ءالؤه رورغ ن٠ مث اهنع اوقعم عقتف هبحاص "ىطخي داهجا ببس عش دقو كلذ ىلع ذخاؤيف ||

 ||| ةماركلاهبشيامتاو ةمارك ةقيقحلا قنسبلو هدبعل ىلاعت للا نم ةمارك ءاعدلا اذه لثم ةباجتسانا مهداقتعا |

 || ايندلا ىف تعفن وأ ةرخآلا ىف تعفنامةقيقلا ف ةماركلا امناو ارهاق اناطلسو ةذفان ةوعد !موكةبج نم ||

 ا اهأا#ماف ايندلا ىف لاومالاو تاسايرلا نمقاسفلاو رافكلا هب معنيام ةلزتع اذه اهاو ةرخ آلاىف رضت مى

 || معشام له ءاماعلا نم م«ريغو انباحأ فلتخا اذطو ةرخأآلا ىف اهحاص رض مل اذا ةيقيقح ةمعن ريصت ||

 || نيبو لام نم هب مهدع اهنا نوبسحي ىلاعت هللا لاق ايظفل فالحل ناك ناو ةمعنب سيل مأ ةمعن رفاكلا هب ||

 || ىذ لك تاوبأ ىلع اتق ه اورك ذاماوسن املق لاحت كاتو ن ورعشب ال لب تاريحللا ىف مط عراست ||

 || جاردتسا وح اهاف هتيصعم ىلع هتماقإ عم دبعلا ىلع معني هللا تير اذا ثيدحلا ىفو نوسابم هلوق ىلا |(

 || تلاقف اهطخبل سو هلآو هيلع هللا ىلع يبنلا تءايح يتلا ةأرملا لوق ةذاعتسالا ىف اذه لاثمو ةحودشس |(

 | تلاقف مو هلاو هيلع هللا ىلصيبنلا اذهنا اه ليقف اهنع فرصت |مث ذاعع تذع دقل لاقف كن للاب ذوعأ |

 || ةرحسلا هلعشام لثم هللا ريغل ءاعد هنال ةراث نوكيف باطلا ةبج نم ميرحتلا امأو كلذ نم ىتشأ تنكانأ

 || ضراعم هضراحي مل اذا ءاضقلا نم عاونأ كلذ بقعىضَق دقدناق كلذ زك واهتدابعو بكاوكلا ةبطاخمنم |

 دالب ىفو لسرلا ةرتف نامز ىف رومالا هذه دفنت انهو. كلذ رغ وأ مدايعو ناعالا لك ءاد د

23 : 



. 2 0 
 ىف ءايحالا ضعبب نوئيغتسي الحر فرعا ىفا ادهنمو هناهزو مالسالا رادىف ذفنت الام قافتلاو دكا
 هب هليع الو كلذبب رعشي مل هب ثاغتسملا ىلا كلذو رود نونباعي ارو مهنع جرفيف مهب و ا
 أ هنب لوح تاومالا ضعب وا ءاب حالا ضعل ىريف مهئاذب ذبا ىف هجوتي وأ م ماوقأ ىلع وعدي نم مهيفو ةتبلا |

 هللا لعق ن نم كلذ اعاو كلذب هل راو دش الى أ | نك نأو فيس كلان 0 عرو كغلوا ءاذبا نيو

 وحتو هللا ةعاط نم هرصاب ايف ةعاطو هل عابسا نم عقادلا ؛ لج را نيو دوصقلا نيب نو كي بيس ةناحيبس |
 نيطايشلا هلحش اع اع هللا نم ع مر ١ سنجل نم انا ايحأ ماتصالا دايعل ى ىر دقو تا رق اذهف كلد ا

 ىلا وه هنا مهوتي فيكف ءاعدلا عمس م هنا نقيتي نم ءاحد يقع لصحي دق رثآلا ناك اًذاف مهناوعال ||
 جالك د زا ام ريبسلان اك اذاف ها هلعشإ أ 31 يق اذاو الغف هيفدانأ 3 كلذف بيست |

 ١ جدلا وعدي ناو للا ردك ءاعد سفن ىف مرا ءاعالا نكي دقو موعسلا كك 1 بقع دن !مدحج ىلا 0 1 131 1 ا
 لسوتب نا بحال اب هيلا لسوت هنكل هللا اعد نوكي دقو هلالا ىلا انل ىبفشا هلالا ةدلاواب ىراصنلا ا
 للا اهم جاني نا حاصي ال تاماكب هللا امد نوكي دقو مسهتاثواب هللا ىلا نولسوتيي نءألا نوكرشلا هب[

|| 
 هض رغ انايحا اهحاصل لصحمل دق ناك ناو اهوحننو ةيعدالا هذهف ءادتعالا نم كلذ ىفامل اهب ىعدبب
1 ١ 

| 
 نم قح ىف ةئتف هذه تناك اذطو مدقت اك اهتعفنم ىلع وبري ىذلا داسفلا نم اهيف ال ةمر< انكلأ]

 ١ نا لميو عرشلاو.ردسقلا ىعأ نإ قرض عيرشتلا أو نيوكتلا ىمأ نب قرفبو هبلق رونو لا دمج ١

|| 
 ةبجوم ةمرح نوك هذط ةلصحلا.بابسالا ناف اهاضريو اهحيال وهو هللا اهردق ر ومأ ةثالث ماسقالا

|| 

 ةيضرح هدنع ةدوح هذهف 0 نكلو اهاضريو دبعلا نم اهنحي وهف اهعرش رومأو هباقعل
|) 

 كثلاثلاو _ ةدايع قاثلاو هللا ةناعإ لوالاف هنم ةحام ىلع دنعلا هللا نيعب نا ثااثلا مقلاو دجوتا
 ناو ا ١

|| 
 نمووف رثأ اذاحابملا ريغ ءاغدلا نم ن  ناكاف نيعتسن كايإ ودمعن كايإ ىلاعت لاق يةداعالاو ةدامحلا نيب هل
0 
 ابر تاملكب تقدصو ميرم ىف ىلاعت لاق اذهو قاسفلاو نيتفانملاو رامكلا رئادك ةدايعلا ال ةناعالا ٍتاب

|! 

 رجاف الو رب نهزواجتال ىلا تاماتلا هللا تاملكب ذيعتسي مسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك اذطو 0 ا
 |١ كلذ وحنو هللا وعدي نأ امرأ لعشب نا هريغ ءاحدك كرش نمضنملا ١ ءاعدلا نا ىلاعت هللا ةمحر نمو ا

 لازناك ةميظعلا رومالا امافةريقلا رومالا ىن الا ةهبش ضرغلا لوصح ثروي الو هبحاص ضرع لصفلالا
 باذعكانأ نا مكتب أرأ لق ىلاعت لاق اك كرشلا اذههيف عفنيالف لزانلاباذعلا فنثكو طوحقلا دنعشيغلا |
 نا "000000 وعدت هايا لب. نيقداص مك ران وعدت هللا ريغأ ةعاسلا مكتأوا لل ١
 | ىلاعت لاقو اروفك هلوق ىلا .هانآ الا نوعدب نم لص رسل يرسل كس اذا لا نقر نر رصام |
 | ةميظعلا بلاطملا هذه نوكق امي ةعافشلا هلل لق نولقعي الو ايش نوكلعال اوناك ولوأ لق ءاعفش هللا | | ساو ا لا ءوحت الو كتع رضلا فنك نوكلي الف هتود نم || | ممر ىذلا اوعدا لق ىلاعت لاقو ضرالا ءافاخ عتتمرتملا فيكي .ءاعد اذإ رطخملا بحي نمأ |!

 اضا اذه ا ناكلذب معو 4 كرشأ نم ةهيش عطقو هديح وت ىلع لد هنادبس وه الا اهيف نيحتسإلا /



 هقلخ نا 5 ةحابم وا ةمرحم باساب ير تناك ناو هل كررشال هدحو وح اهاعف اهنا تاياحالا ن

 قلاخ هاو هاد حو لع لد ةميظعلا ماسجالا نم كلذ زيغو باحسلاو حايزلاو ضرالاو تا 0

 ماتلا ببسلا قلاخن ةميظعلا هتاقواخت نع لءفنم وه ذا ىلوا هل اتاخ نوكي ناب اذه نودامنأو 0

 || اك امأ رييدت هعم هريغل لع ناب هتيبوبر ىف كرش ناعوت كرشلا نا .سعالا عاجو :ةلاح 0-0

 ا 9 ندرألا فاد تارمساا ف رد لا نوكلع ال هللا نود 0 اوعدا هدد ناق

 ىش ىف هنوكرشب الو الالقتسا ةرذ لاقث» نوكلو ال مهنا نييف ريوظن م مهنم هل امو كرش نم امبيف 9

 اوم ا انوع الو اكيرش الو اكلام نكي مل نمو هكلم ىلع هنوتيعي.الو كلذ ن

 1 كا نيعتسن كاباو ديعن كايا ىلاعت“ لاق اك ةلكسم ا ةدابع ءاعد هريغ وعدي ناب ا

 | وللا عدي نأ جو: الو: لك قلاخ هللا نا عنمت الو ةيبوبرلا ديحوت ىف حدقت ال باسأ تاتواخلا

 (| ىف حدقتال ايابسا هريغ وأ كرش نم ةمرحما لاعفالا ضعب تايثا كلذك ةثاغتسا ا ةدابع ءاعد

 تاملكلا لمعتست نا بجوي الو صلاخلا نبدلا قحتس ىذلا: وه هللا ن وكي ناعم الو ةيطالا ديحوت

 || نمرثك أ علا لعاشلا3 ةرضمن ركيو هلع ديعلا بقاميو كلذ طخسبلا ناكاذا كرش اهيف تلا لامفالاو

 لصالا اذه تيثن ةارتلا تايا ةماعو هابا الا نيعتسنالو هاياالا كتمت ال اناىف هلك خال لءج دق.ذا هةعئام

 | هنذاب الا هدبع عفشي ئذلا اذ نم هناحبس هلوقك هنذا نودب ةعافشلا رئا عطق هناحبس هنا تح ليصالا

 ا هلوقو عيفش الو ىلو هنود نم مط سيل مهبر ىلا او رشح نا نوفا نيذلا 0 ةلوقكو

اعت هلوقكو عيفشالو ىلو هللا نودنم اط سيل تينكامب سفن لد نأ ها" ذو ىلاغت
 أ| وعدنا لق ىل

 ١ كالا ؟انةلخاك ىدارف انومتتجن دقلو هناح حبس هلوقكو ةن هاا ل ل نو

 || كلذكوناعالا لوضا ىلع ةامتثم ةميظع ةروس ماعنالا ةروسو نومعز ” مكاام ع لشو ىلاعت هلوق

| 
 ا
0 

 | نم اوذخا نيذلاو «احبس هلوقو عفش الور ىلو نم هنود نم كل لا ل | مثىلاعت هلوق

 ااا را ءاعفش هللانود نم اوذخنأ ما ىلاعت هلوقو ىفاز هللا ىلا انوي نقيل الآ مضض اق ءااوإ نرد

 لوقا داع نيو ادعو لع لصأ رزلا رود ايم ةعاتسلا د نود واقعي الو ايش نوكلعال 2 22777 77 010005017

 || لثم ىلاعت هلوق كلذكو ريشعلا سئبلو لجو نع هلوق ىلا ف نا لا

 || وه اغا هتماع نارقلا نومل»» اوناك ول ىلاعت هلوق ىلا توبكتعلا لثكءايلوا للا نود نم اوذدكل نيذلا |

 ا ءاعدلا اذه مرت نم هلك ءانركذ ىذلا اذهو لوصالا لصأ وه ىذلا مظعلا لسالا اذه ريرقت ىف

 | اوفلتخا دق سانلاو هتبلطلوصح ىف ملأ يا ل لا 0 نا ردق اذا رؤي دقدنوكمم

 (| ناف الصأ هيقةدعافال هناةفوصتمو ةفسافتم نيلطبملا نم موقمع زف تاحاملاءاضقل بقعتسملا ءاعدلا ىف انج 00105791200 701 7

 ءاعدلا ىلا ةجاح الف .ةعنيحو بولطلا دوجو تضتقا دق نوكت نا اما ةيواعلا بابسالاو ةرىلالا ةعشملا

 1 لوصح ىلع ةلالدو ةمالعءاعدلا لب لعلا ف ملكت نمت موق كاقو ءاعذلا عفشالف دكايحو هتضتقانوكتال وأ

 تا >> جلل



 *ك
 | قدانملا ريكا ةلزنمي بيسسلاب ببسلا طابتزا ال لولدملاب ليلدلا طابترا بولطملاب هطابترا اولعجو بولطلا ||
 || بايسالا اك هريغوا در ,للا لوصل يبس ءامدلانأ نم روهمجلا هياع ام باوصلاو قباسلا م اعلاوأ
 | دس للا دارأ اذاف دحاوانه دوصقللف ببسلا نم ًأزج وأ اطرش وا لس ءاوسو عورتا دق
 | باطملا نب رمق امل هاضق ىذلا ريخلل اببس ءءاعدو هتناعتسا لعجو هب هسا ا هلا
 نادمطأ دبع لع بوتي ناذللا دارأ اذأو برش, وأ لك أب نأ همطأ هيورب 00 ميديا دارأ اذاىلاعت | 3 سا نأ اي هعم ةباحالا ناف ءاعدلا تمطأ اذاف ءاعدلا مه لحأ اهناو ةياجالا مح لمحأ ال ىنا هنع هللا ىضر ا
 لأ تضتقا ةيطالا ةئيثملاو ةنْطا له 1 يعل مر ةنطا هلخدبو ةنع ربو ارا اذاو هيلع بوتيف بوت ٠
 أ ءاسواب دلولا دوجووطاصلا لمعلابةنل لا لوخد دوجو تضتقا امكاط ةردتملا اجسابت اريظا هذه دوجو ||
 ا برلا ت ا ىف وا برلا ىف رثؤملا ود هش ديعلا نأال هللا ىلع اماعو هللا |نم رومالا |ًادِش لعتلاب 0 ْش
 لجر لاق كءاضقلا نم هناحبس هديرري امل ايبس هددبع ءاعذ لعاجو هتوكلم ىف رثؤملا وه هتاحبس برلا لب |
 ا نم درت له اهيقتن قتو اب قرتسن قرو اهب ىوادش ةيوذأ ترا هللا لوسرأب م هيلع هللا ىلص ينلل ا
 | ناجاتميف نايقتلل ءالبلا وءاعدلا نالاقنا ٍلسو هيلع للا ىلص هنعو للا ردق- نم ىه لاق ايش 7 ردقأ||
 | نادكلا هب ءاحام اذه نم لعأو بولطملا لوصح ىف انيس 0 ِءذلا ءادلا ىف اذهف ضرالاو ءامشلا نيب أ
 | ةيعدالا نم ضرف اف بارطضالاو تالاقملا نم هيف سانال امو بالا اذه ىف 0 00 ا هيضغ كاذكو صوصنلا هب تءاح 6 6 ةطاصلا هدانع لامعأ بنس هكحضو ةحرفو هللا اًضر ند ةسلاو |!
 || بيسلا نوكت الف ة ةعورشم تسيل ىلا ةيعدالا هذه للاغ اماف هيلع مالكلا م دقت كَقف انيس ا
 (| نع 0 يف نآف 00 ,ذنلاك ايذاك اهو معوتي ال لب كلذ ملء. الو هنم أرج الو بولطملا لوصح ىف 0 ١
 ا جرختس امناو ريخي ىتا الهنا لاقو ر رذمأأ هر ع ىهن هنا ملسو هيلع هلل ل د

 ا 0 د نبا نم ب رهال ردنلا نا:لاق 1 2 نس ىلا رو ءو ليخبلا
 || ناديي ليخبلا نكي مام لوخبلا نم كلذب ج رخيف ردقلا قفاوي رذنلا ن كلو هل هردق هللا 0
 رد ةيلاطأ تابسالا ند نالها رحم فاك ردنا نا سو هياع هللا ىلص ينلا ربخأ دقق هجري
 ا 0 دئايح ليخبلا نم جرخبف ب انسالا رئاس هقفأ ول م ةَقفا 0 ردقلا قفاوي اعاو ا ثا ةعفادلا و ا
 ْ كل 0 اورد كاد ا م :| نوكحي نيذلا ىرت تناف اذه عمو كلذ لدق: ةج رم نإ 0

 ا نم لب متاوح تيضقف اه ع وأ رودقلا دنع 0 مهنا نومحزي نيثلا نم ان رة وأ رك 1 مخاد
 | تردف تذرع مهدحأ لو دب نورداتلا كثل وأو اريثك ًايش لاومالا نم نوذخأب اه را || نيذكاملا نيرواحملاو ةندسلانم ريثكل لك امعرنتلا فةمرحلا روذنلا تراص كاذب نيلضلا ر ا

 ْ تسيح را لا لوهو ترداق ربلا تكرر ر>الا كرو تردنف نور م م لو
 ا لوصح ىف بسلا ىه رودنلا هده نأ مهدوقتس م 0 دف ةقاف م ١ دل لوقو ترذنق | 0



* 

 ا ايس ن هكيصعم نع الاسضف هللا ةعاط د نأ قودصملا قداضلا ربخا دقو مهب وه ص مفدو مهولطم ا

 ||| ريغ ةيعدالا هذه اه بابسالا رئاس قفاون اك ةقفاوم هقفاوب رذانلل صحي ىذلا ريخلا امناو ريللا لوصحلا||

 | سانلا نم اريثك دج لب بولطملا لود ىف روذنلا ءذه نم رثك ا:بواطملا لود> ىف ةعورشلا ْ

 || تبضق نا ارذن هل اورذن مهنا ىتمع رذنلال يغب ىتالفلا ربقلا وأ ىالفلا كرشملا وأ ىتالفلا ناكملا نا ل وم

 || اوعد مهلا فمع باجتسم ىنالفلا ربقلا وأ ينالفلا دوشملا دنع ءاعدلا نولئاقلا ل او اك تيضقو مهتجاح ||

 ا عم ةيصعملارذ/ن صوقخ ىلا م اوح ءاضق نوفيضي نواطملا ناك اذا لب ةباحالا رثا اوارف ةرم كانه ١

 ا ناكع ءاعدلا نصوصخ ىلا مهةرغ لوصح اوفاضأ اذا مهعم دعب / كلذ َّق هل 0 ال ردنلا 0 نأ

 || رؤبال هناف رذنلا سنج فالخي ةنكمت هيلا ةفاضالاف رثؤم انه ءاعدلا سنج نال عرشلا ىف هل صوصخاال |!

 ا فضوملاهتبسنف افدو الواعون رث و, ال ام ىلا رثالا ل مط نيز اذا ناطيشلا نا فره. ناب ضرغلاو ا

 ا اهالك ذا اذه كلذكف احرص مهنم داقتعالا كلذ نكي م مغ ملل هني لا ريثأت ترب دق |!

 ْ بيسلا ضعي دأبعلا وه رذنلا اذه وأ ءاعدلا اذه نادقتعملا داقتعا نا كلذ حضوب امو عربشا فلاخم ||

 || اهدوجو ىنعأ انابحأ نارتقالا الا بلاغلا ىف كلذ ىلع ليلد الو ةلالد نم هل دب ال ب امان دعا

 || درعو نارتقالا فاعضأ فاعضأ ضاقتنالا عمانامز وأ اناكم رخآلا نع امهد_>أ ىخارت ناو اعيمج |

 | بيس كلانه ناك اذا ءالقعلا قافناب ةلعلا ىلع اليلد سيل هضاقتنا عم تاقوالا ضعب "ىثلاب "ىذلا نارتقا

 || عنام دوجول وأ طرش تاوفل فلختتلا نا ليق ناف ةياعلا مدع ىلع لدي هنع رثالا فلخت ذا اص رخآ |

 ْ جرفيو تاحاخلا ىضقي تقو لكىف هللا ىرت الاف حجارلا وه اذهو رخا بيس دوجوا نارتقالا لب لق

 || عدتبملا ءاعدلا اذه دوجو عم بواطملا ثدحي هاننأر امو وهالا اميصحم ال بابسالا نم عاوناب تابركلا |

 ||| معام ىلع ثداحلا ثودح ةلاحا ناك دجو دق عدتبملا ءاعدلا ناكو اعيش ثدحأ دق هانيأر اذاف اردان الا

 || اليلد ناكنا نارتقالا مث ابيس هنوكت يشي لام ىلع هتلاحا نم ىلوأ هللا الا امض ال ىلا باسالا نم

 ||| نيذلاو نولاضومهياع بوضغم قرف ثالث ىلع سانلا قرتفا انهو اهمدع ىلع ليلد ضاةتنالاف ةادلا لع أ

 || ءاعدلا نولوقيو ةعورشملا ريغو ةعورشملا بايسالا ةماع ىف نونمطي مهيلع بوضغللف مييلع هللا منأ

 | ماسلا موبلع ءاينالا قيدلست ىلع تايآلا ةلالد ىف مالعلا كلذي لصتيو روي ال دقو رثنرب دق عو رشم ١

 ل و دوهملا نيد ىف لخدي ناك ناو انيس ليخيتي ام لك ىف نوم*وتي نولاغلاو ||

 || طوخ نور طار وقو ةيكلف روما ىلع كلذ نوليحي ةفسافالا نم نوسياك لاو

 || حاورالاوماسجالا كل عئابطلاو ىوقلان م هللا هقلخ ام نوركتيال مهفنودتهملا اماف اهنع نولدعي ال

 || هلا نمو ريدق *ىث لك لعاب وه يتلا هللا ةردق نم كلذ ءارو اه نونمكوي مهنكل هللا قل عيملا ذا

همسح فرصتو ةسقن ةوق نع ةجراخ نمؤملا هدسيعل هتباحا نمو نا ف وه موب لك
 ناو ةحورو 

 ا
والابقرخكاذكوهمكح نم كلذ وحنو كلذب مهمازكالو مهقدص راهظال هئايبثال تاداعلا قر هللا

 |١ كايل



0 

 مه مقد 0 ةمعل نأ 2 اع اماعنا ةراتو امدلا ىف و مهماوت نحل ] اليجسعت ةراتو كلذ هنيد دعب ا رات
 ىف هلعجام ةعورشملا تاوعدلاو ةطاصلا لامعالا ع نم هب مر ام درت هللا نان نونمؤيو كلذ ريغل وا
 الو اهداسف ىلع ةنعرشلاو ااوأ ة ءلقعلا ةلدالا تل د ىلا ماهوالا ل نوتفتلب الو نضالاو م ماسجالا ىوق

3 
 شه ظتسسكس ض9

 مدا 0 ناي نم ةناق عئام ربع نم هل لعل ئضتتملا مايق عمتاداعلا ن 7 عرش ملام 1 لاح - يي

 ناف رارطضالا اهنت ةيعيبطلا رومالا ىف قرط هل 6 ةسيعرششلا رومالا ىف قرط هلف ببسلا ةيلغإ) املا امأو |
 | ةعركلا هدب عضوفاليلق ءام ةمريغ دخاف سو هيلع هللا نصل لومشر دوعىلع اوعاجوا وطعام ىانلا |

 ناف ةداعلا ع ني كى رو ركلاددي عض وودهعب اضأ نيب نم ءاملا راف تح ديف
 م

| 
 ءاملا ةرثك نأب علا نف لكوأ لب اه هناك توملانا تاق هتعرص ةديددشةبرضتفبسلاب برضاذا لجرلان أ لعب
١ 

  5 2 0 6 0ىو 43 1

 نم ا هدا ةداع ىالتخ نيتمةنسلا ىف لمحت داك ناكف هدلوؤهلام هلا كنا كلام نب 0 ا

0 

 ىلع اوذق انامحا لاقو ما طم را ديدش موي ىف ىف اورطق انقننأ مظع اي ىلع اي ماح اي |
 تعرف ةضكر هيحاصا 1 0 ضكر ان ىنايتخسلا بونآو ا انوأ لفاسأ لد م ايثم 0 5
 هن داق لع ةحيحضصلا لوقعلاو ل ا لد هل كيرش ال هدحو هبا اعدق تر راغ مث بوش ءامن ناع هل
 0 ءايشأ 8 ]سودا 1 وعد دق نينم وما 0 دف هللا الا اه ددع 6-00 2 قل يراختلا < م هتعفنمو ا

 مل نال و ةراث ل آلا و 0-5 و ىذلا هجولا لع لالا كالت مط ثدحاف 0 َ ةيفانم ا
 د

 نيذلا َر 00 لؤقعلا ىوذد ع انبآَ اذه 0 اذه ئبدلا ود ناك ل أ ىلاغلا ١١

 دنع هداقتعا د اعا هتماعف ةم ا ةيعدالا 0 داقتعأ و اه دار طاو 0 ةلدالا س

 ا اكايرورض اماعلسو هباع هلا صدي تناك مامطلاو ءاملا ةزك نإ علا بجوي نيعملا نارتقالا أدهب عل

 ١١ 1 كلذكو كد ايرورض اماع بجو ةيراقلا ام اعلا عمالصأ كلذلثم ىفداتعم ببسهل نسل ماعطلاو |

 || ىبي ال م ءاعدلا كلذ سنس ناك هنا لعب ثداخحا اذه لدم نافةئام نم رثكأ دلو دلوو داو
 ا عونااىلا تقرطتنا و تالائحالاو نبللا لجال 0 نأ اديه يع نكسف ى ىدذلا ةمأ ا هتمقلافاديدش ءاكب |

 |١ عم هنيعب وعدملا ىريف ءاعدب وعدي: نمؤملا ن ناف ةيعدالا كلذك و نيحملا لا ىلا قرطنت ال دقاوما

 أ ملعابلاق ا ةنعاللا ىذ ر ىم رضا نب ءالعلاك كلذك دجيف كاذك العف ل اعم وأ ا هلةيضتتلا نابسالام دع

 أ يبسلا ضعيوأ بيسلا وه ناك اذه ناب علف ةاجحلابو ازيثأت هل نا نظ ناو ةعيرشلا هتمرح اب. نوما
 ا هل سيل |هو انك عرج دقو اك دقوا رق دو ثداحا مالا اذه ق بسلا ط 0
 أ نم ةعيرشلا هتءرح ام بلاطملا لوصلل يبن هنا ناظيلم ل زك رآ كسك ولذملا فعضالا شد
 |١ كنع م مس الام ءادك سيح ايد نوكيا نآامأ نيرعاد أ ند هيف دبال هريغ رأ ءاعد
 || هنع ىهني الف هترضم نم رث غكأ هتدفنم احرص اديس ناكام اماذ هعفت نه ا انيك

 ممم ل -

 0 تت



 ا قا نيب 0 يت> ىصاعملا ها نأ 1 ذا كلا وذو انيقفا م ا نا تاق اغلا لهأف

 ا 5 دقف وعدي مالسلاوةالصلاو هيبحاصو لسوهباعاللا ىل هينا ةيحتدمب 0 امامأو لطانلاو |

 ||| ةالصلا هيلع 0 دقن تاذو هردتدل الغل هراسإ نع ةرسا لو ةليقلاليقتسرهنا هريغو دما مامالا |

 ١ داو سو هيلعشللا ىلد ا وه نأ هيج وب هل تس هياعىلصو هايحاذا كا مْ مالعلاو ا

 ا هركبأل ريقلا دنع ءاعدلا نافكلذل 00 ةاعارص اذه واعدو ةلنقلا ل.ةئساو هراسن نعةرجسا لعج ءاعدلا ذارا

 ا هدنع ءاعدلإ] ىبقلاىلا ع ىجلا 2 ناوركلا اماو اعتو انهضم كش اهيفةنسلا 4 تءاحاكا هر اءاقاطم

 ا ةلبقلا ليقتسم وعدن 6 إسو هتلع هللأ ىلاص ىنلا ىلع سيف ريقلا نمو وندب| ولا كلام باحأ 0

 ((| دقف هراسب نع ةرجكا لعج ادا اماف هراب دتسا نم هيف امل اوفاتخا اعناو هرهظ : هيلوبال ليقو هروظ هيلوب

 ١١ ةالصلا ةها 0 ا ل ا نا ل 0 راصو قالخالاب روذلالاَر ا

 ١ ادد ربقلا د 6-5 نأ ىهم اماف مدقت 5 مو هيلع هللا ىلد ي دا هيف ل تيثدق كلذ ناف ري ءقلا ١

 ينلا نبق دنع فق نأ ىراال 0 كلام لاق هيلا لسبالا< هيلا ءاعدلا ىرخال ناب اورصأ ةاءق وأ |!

 ارت لم فتيل امل تاثاثوةرجلا تفرح معأ هللاواذطو ىذعو سب لك و هيلع هللا ىبص ا

 انا و سن ف طا ل نإ نقود تار 0 لحلو يتلا 2ع

 | دبع نب سع صاف ربقلا ىلإ نولصي سانلا ناك لاق ىإ ىلدج .ةوررع نب ماشه نع فورعم دانس ةطب |!

 ١ ديف رع كلذ نم عزفف لاق ةكرو قاسإ مدق ثدب مده اماف سانلا هيلا ىلصبال يح مقرف زيزعل ا

 ا ل ا ا نع ىرسف هتك رو رمع قاس هذه لاقف ةو رع هاناف زيزعلا |!

 ||| ةبجولا ةالصلا نع ىبمن امل لجرلا نأ ىرتالأ هيلا لص, نا بحتنبامالا ليقتس. نا ىعادلل بحتسالا ||

 | لابقتسا هئاعد تقو قىرحشب ند سانلان مو ءاعدلا تقو ا اطابقتسا ىرحتش نأ 0 هناق اهريغو قرشملا |

 / ن1 ار ل كرات سا لاا اوس ملاصلا لجرلا اهيف نوكي يتلا ةبحلا |

 | ربقو هللا تيب اهف يتلا ةبحلا ربدتس وهو نيماصلا ضعب اهم مف قا 7 رابدتسا نم عئتكي سانا ضعب |

 (| (كلذكل نيب امو إعىراصنلا نيد عراضت ىتلا عدبلا نم 0 سوبا اعلا ىلصللالوسر ||

 || ىذلإ هوركملا هجولا ىلا جرخال تح ةدسلا هيف اوعار دق ٍلسو هيلع هللا ل دلا ىلع م السلا سفن نا ا

 ٠ كيور ردو يق ردا مسو هيلع للا ىلع هلوقب المع ىراصتلا ءارطا ىلا رحب دق |
0 1 

 ا لي الا ال 0 م دبع لوقف دبع انا اهنف ميسم نب ىسيع ىراصنلا ترطا ||

 || هللاوضر كلام ءركاذطو كلذ لعفب ناك رمت نبا نا هل لبق يح بابلا اذه نم نوكب نا هم د

 1 ةياعملل| 06 يتلا نبق لع لسف تى نأ كحسملا مشد 1 لخدا الك ةنيدملا ١ لهال علا لدا ند هريغوةنع ْ
0 

 أ صخر ادحا ت تماع اف مالسلاو ةاللصلل اكاد هدصق اماو اهوحو ةالصال كحسملا لخد اذا هيلع مالسلاف |

 ا مهضعل صخرو كاذوحنو ارفس دا راوا رفس نم دق اذا م كال نر 0 لاق هيبحاصو رسولا ا



 * اك

 يا كيلع مالسلا لوقت نا دجسا اناخد اذا انا عرش دقانأ عم اديع هذاختا نم عون كلذ نال هيف ١
 -اهيف سيل اناكم لخد نم لكل كلذ ىحتسا دف لب انالاص ا كلذ لوقت مهتاكربو هللا ةحرو 1

 (| ءريغو كلام فات عضوم لك نم هغلبي هيلع مالسلا نا نم مدقت ام هسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع سي نأ
 ]| نورجابا!ناكدقف ةعدب كلذ نافاضيأو اديع ربقلا احلا نم اعون ةعاد لك ىبقلا دنع كلذ لعف نوكي نا |!
 ٠ نواصي تأ سم سد موي لك دج كاملا نوغيج هنع هللا ىخر ىل لغو نامءو ردعو 0 دهعىلع راضنالاو ا

 | هجرك ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك اه مهنعللا ىضر ميماعلة يلع نوماس, ربقلا ىلا كلذ عم نوثاي اونوكيلو ١
 ان 00 وناك مدهدتلا فودنم جورآخاو دجسلا لوخد نيحهيلع ن 0 مىنأو هنع مم انانو كل 1
 || يثدح ديز نب نمحرلا دبع انثدح هننسيف ديعسلاق كلذ لعل ا نءروثاملاو هتايحىفكلدكهيلع ا
 1 مالمسلا لاقو هياع ىلدو سف م ابو هيلع هللا ىلص ىلا ها رفس نم مدق اذا ناكنا رمع نبا ن 2 نأ ١

 ا حيحصلا عفان نعمدقتملا ثيدحلا نكل فدضي رار ديز نب نم راادبعو هاتب ايكيلع مالسلا ركبنا ايكيلع
 / الا ةيكا كنه رخل حاصيب نأ كلام كاي امو ايلاغالو اعاد كلذ لفي ناك ام رمح نبان ا ىعلدب ا
 ٠ عدبلا نو هوثدحأ اب كلذ اوضوع مهناعاصقنو مهئاينأ دوبدب ممالا كسك ف عض اك نكلو اطوأ حصا اه ١
 تناكو هيلا اواصي نأ سانلا .اومنم ءانب هونبو ةلبشتو ربقلا مالتسا ةبمالا ته رك اذطو هرغو كريشلاو |
 | كلذ ىلع مالاىضمو ةضورلا وه هتببو هربنم نيباه ناكو هدجيمل ةقصالم اهنف هونقد ىلا ةشئاع ةرجح ا
 ١ نماهريغو ىه اطاح نع ةرجتحلا اوريغو تادايز دجسملا ىف ديرزو مهدعإ نمو نيدشارلا ءافلخلا دبعىف||

 || هلماعزيز ملا دبع نب رمت ناكو كلملا دبع نب ديلولا هانب ىتح هيليقو هيقرش نم دجتسلاب ةفيطملا رجحلا
 || كلذ 0 معلا لمعأ نف دجسملا ىف نولخداو نهمدهو اهريغو رجحلا هذه عاتباف ةنيدملا ىلع |
 | ىبنلا ربق لبتح نب دما ىنعي هللا ديعيبلال تلق مرثالا ركب وبا لاق هحركيل نم مهنمو بيبسما نب ديعسك |
 ا لاق هيف ءاحن دق معنف ردنملا امالاقف رينملا) هل تلق اذه فرعاام لاف هب حسمتبو سعب سو هيلع هللا ىلص ٠
 |١ هتووريو لاق ريخلا ىلعحسم هنا رمت نبا نع بئذ ىبا نبا نع كنبدف ىلانبا نعهلوورت ىث هللا دبعونا |

 || ءاج قارعلا ىلا جور دارا ثيح هنا ديعس نب حب نع هنووربو تلق ةنامرلا ىف بيسملا نب ديعس نع
 ا نوقصابب مهما هللا دنع ىبال لق "ىثلاو ةرورضلا دنع هلعل لاق 3 هتسحتسا ثنا رق اعدو هحسمف ربنا ىلا
 ١ لامف نوماس .ةيحان نوموشو هنوسعال ةنردملا نع 0 ملا ره تت هل تاقو ريقلا رادجب موطن ١
 || مسو هيلع هللا لح ىماو وه يلب هللادبع وبا لاق مث لعسفي رمع نبا ناك اذكهو معن هللادسبع وبا
 هيلع هللا ىلص يبلا دعقم عضوم ىه ىلا ةنامرلاو ربما حسفلا ىف هريغو كا صخر دقف|(
 1 فاس نالت حسم ىف ةباور انباكا ضعب يح دقو هريقب حسقلا يف اوصخري ملو هدبو 00 . ١
 5 ىبنلاب حسقلا كلام هركو سهاظ نيعضوملا نيب قرفلاو هل وعدب هربق ىلع هديب عضوف قوما ضعب |
 لازدقفةريغص ةبشخ ربنملا نم ىتب امناو ةنامرلا تيقبامو ربنملا قرتحا دقف مويلا اماف ربقلاب حسقلا اوهر 2

 ١ نع هدانساب مرثالا ىورو هدعقم حسعلا وه امنا هريغو رمح نبا نع لوتنملا رئالا نال هيف صخرام ١



 ١ ااا *

 || ىصيف سو هيلع هلا ى 1 ينلا ربق 0 فش رد ناار لاق را درع نع تا نع ىتتعلا َ

 كلذ اوهرك مهع ا فلا نا. ءاعرإل اهدصق ةهارك ىف كلاثلا هحولا رو كبي لعو هيلعأأ

 ا ناو نيسان ىلع نع كلذ انركذ اك اديع ىربق اوذخيتتال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ىف نيلواتم ١|

 || ةرجحلاابترواجم امهر يغ نم ناغلا اذهب معأو نيالا ل ا لف لو سل ال |

 |١ هيبحاصو منو هيلع هللا ىلَص يتلا ىلع 0 نم صا هنا هريغو دجحأ نمل مي ذ دقوأت 01 بأ ةيوبتلا |||

 ا نيمدقتملا ءاماعلا نم دسحاو ريغ 0 0 كلذكو ةلبقلا لبقتسشيف 5 نا وعلب نأ دازا مْ ١

 || يباح ن نع ال ظفحا امو ىزوهلا نب جرف كا ل 1 ل اك و هريغو كلك 1

 |١ كلذ ىف 2 ىورالاو هدنع ءاعرإل رومقلا 0 "ىش دّصق ىحاسا هيا فورعم م ماما نعالو ىلإ ا 1

 : (| سانلافنص دقو نيفورءملا ةمثالا نم دحا أ نعالو ة ةباحصلا نعالو سو هيلع هللا ىلص ينلا نعال ب ا

 افرحروبقلا نم هيث دبع ءامدلا لضف ىف ينم دحأ ركذاف راثآلا هيف اورك ذو هتنكمأو هئاقوأ ءامدلا ف ||

 ا هقردتال و هركشت فااسااو لضفأو بوجأ اهدنغ ءاهدلا نوكي نأ هذه ةلاثساو ر وحن فيك ملعا اهفادحاو /

 0 ةباحالاىجرثنالق سانلا شعب مالكىف اقرفتم دجوب ةثلاثأ| ةملا وح نم راص معن هب سانا هك ضر 1

 || نسح |نافناكنمانثاك هب سعابو كلذ كوش نم ىلع راككالاو كلذ وحو هربق دنع ىعدبب نالفو هريق دنع ا

 || بابحتسا ىضقي هلاق ىذلا اذه نا اما هسنع هللا وفعبفا دقموأ ةلأسملا هذه ىف ادهتع نوكي نا هلاودأ |

 || هلرذنيقالفلا' ,عضوملاو رذنلا ليش قالفلا.ناكملا سانلا ضع لوق 0 نه اذه لاشبدق لب الف كلذ

 || لوقلا ده لح نوكال ف ناوالا نم كاد 0 لا

 ا نبا ىورامالا كلذ ىف ةصخر فئسلا 0 دحا نع عسا لا انغابي ملو لوالا كاذك نبدلا ىف ةدمع ا

 ا كا ناار لاق كيدف أ 0 ليعامسا نب دمحم نع هدانساب.ر وقل تانك ايندلا ىبأ ا

 ما استحمةنيدلإب ىراز نم لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب. سنأ نع ىعكلا.

 ١ حا نملوشب ناك ةكيام ىبأ كان صفح نب رمع قربخا وكيدف ىبأ نبا لاق ةمايقلا مو م 1

 ١ لاق 00 ىلع ربقلا سار دنع ةامقلا ىف ىذلا ليدنقلا لءجياف لسو هياع هللا لص ى ُّي ىلا ها هاجو موقينأ ا

 ٌ سو هيلع هللا ل هذا ريق دنع فقو نم هنا انغاب لوشب ا نم ضع تعمسو كيددف ىلأ ناأا

 | ةرم نيعبس اطوش يح دخثاي كيلع هللا لص لاقف ىنلا ىلع نواصي هتكمالم وهلا نا ةب الا هذهالتف ||

 | بابحتساهيف لاقي دق كبددف ىلأ نبا نم رثالا اذهف ةجاح هل طقست مو نالفاي كيلع للا ىلع ثالم هادا ا

 | كلذ ري ذولويحم نع اذه ىودإ كيبدف تأ نانا م | هوجول هيف ةجحالو ريقلا دنع ءاعدلا دق ا

 || ةثالادودح يف رخاتم كيدف ىبأ ناو دعا ىذ هك تال اذه لثمو فرعرالا نمع غالب هنأ كريحا ا

 كبس وةنالثلانورقلا أف ورءماذه ناكدق لاقي يتح نيروهشملا مهعباتالو نيعباتلا نم وه سبل ةيناثلا ا

 هيلع هللا لسد يلا نع تب دق هنا هفعضل امو كد نم ايش اولقنب مل نيدتعملا ةنيدملا ردا ل نأ ||

 ىلدي نا هؤازجةيمنيعبس هياع ىلد نم نوكي فيكف ارشثع هيلع هللا لص ةرم هيلع ىلص نم هنا مسو |
 ك0 ا يي ريو 1 يي يبيببيبيبيبيبيبيبري يي + ا + 77707 تا

0) 



 || ياثااع ببرقلاو ديعبلا نة دخارت هيلع مالبسلاو ةالصلا نأ نيت ةمدقتملا هثيداحأو ةكمالملا نم كلم هيلع ||
 اذه سيلو جلا كسانم يف ءاداعلا كلذ ركذ 6 ةرايزلا نمنض ىف رئازلل ءاعدلا تابحتساىضتقي امنا اذهنا ١

 عم ءاملعلا ضعب هركذ اك اذه هرك ل اهنا ىف اعدو ةعورشم .ةرايز هراز نم نا انم دق دق اناف انتلأسم |!
 ىذلاهوركملااءاو حصا وهو ءاعدلل هددع قوقولا ةهارك ف ئاسلا نع كوقنملا نأ عم عاذتلا نم كلذ ىفام |

 كلذ هركب مل اهنمذ ىف اعدو دجسسملا ةبحت ىلصف دجسملا لخد نم نأ اك ءادتبا هدنع ءاعدلا دصق هان ركذ ||
 ىف وأ ةعقبلا كللت ىف ءاعدلا ىرحت ولو كلذ هركب مل هتالص نمض ىف اعدو كانه لصو ناكم ىف ًاضوت وأ |!

 ةباهتسالا ناتلاذلا + :صيصختلا ايته نع ىو دجاتتملا نم رعت نود ىلا قال ةسيمخ الد
 || نم هرخآو هطسو ىفو ءاعالا ىلبق ةياع ةالصلا ناف مشو هياع هللا ىلد ىنلا ىلع هتالص ةزكل اهاعل انه ا

 أ 2ا ىضر ناطلطا نب ردع لو لكم رات الا هب تءاح م ءاندلا رئاس ةناسأ ام رح رد ىلا تاتسالا ىرقأ ١
 أ يدم ولا ءاور كيت لكلست ىح نخرالاو ءاسلا نوح وقرمت هاعقل طوق دوو ةوقوت ىو ىذا دم
 دبع نع هنع ىورو راكب نب ريبزلا هنع هاور امف ةنيدملا رابخا باتك ىق ةلاذ نب نسا نب انمع- < ذو ا

 أ سيلا لساذا ىلإ ناك ند هلالم يلا نغأ نواح تار نق يدا رد هجن د
 (| هيلع لا لس يبنلا ىلع مسي ربقلا دنع موقيف نحرلا دبع ىفأ نب ةعيبر عم سولج نمتو ةعمجلا موي نم ||
 || ىونام ءرملل اماف هوعد ل 0 اذه عنصيام ىلا اورظنا ةعيبر ءاساج لوقف ىسع قح وعدبو مسوأ

 نسا كل رخو ىدفار ع لا دنع فييصم وهو رجا تحاس ع ندلقا نإ حرر

 لجرلا اذه هلعف ىذلا نا. نمضتت اهناف نيفرطلا ىلع اهب كسمتي دق ةباكملا هذهو هب ريتعيو هيورب اك ||

 ١  0نه افورعم !ضا اذه ناك ول الاوةنيدملا لع هام د مهريغوةباحصلا لعف نم 0 م ١

 | ريزلاةياور عم هباتكىف اط نسا نب دمع ركذ لب هوركناو ةعيبر ءاساج هب رغتسا ا ةنيدملا لهأ لمع ا

 ا اعئاش اذه ناكولالاو لمعلا اذه نوف رعب اوناكام هيوذو كلام دبع ىل لع مهن ىلع لدب هنع كلذ راكب نبا ْ

 | ءاماع ء اهتف موق مهو ةعيبر ءاساج نا مث 6 كلذ بارغتسا نمضتيام فنصم باتكىف اور 07 0 1

 ْ 2000 اى عا ل كل ناب هل 3 00 ليلعت 0 كلذىف نوك نا هتياغفهر 0 ةعمرو كلذ اور 5 ا

 ىهمن تقو:ى ةالصلا دارأ ول كلذكو ىهنل كانه ةالصلا.دارأ ول هناف ءركب ام ىلع رار قالا ىضتشال ||
 سيل هلعف ىذلا لعفلا ناك ناو هتين ىلع سنتا ة كا ةب هل تناك نم نأ ىلعا ّللاو هذارآ ىذلا امئاو ا

 باثيف ةحلاص ةين هيحاصا نكل اعورسشم نكي مل ناو ءاعدلا اذهف ىنغي عرشلا ةتااخم دمعتي اذا عورشمب |[
 |١ لص ربك 2| اا و ةغقبلا كلتىف ةضم مصخ الو تحتسم ريغ هنا ىلع نوعمج 0 كلذ نم دافتسف هي ىلع أ(

 ١ سو هيا 0 لصى 0 غاري مل هنال امأ هئاسن 11+ ةعباتم هيلع 0 ل ةعيبر , نأ ناك ا

 كلذ هغلب أ رانا ا معلا ليلق 0 لاق 6 ةر ناف هددع ةالصلا نعو 0 هربق ذاك نع ىبم ا

 0 0 نا.هتباغ اعاو امر اذه ري هنالوأ ىمملا ىنعم ىف .الخاد اذه لدم ريل نكل ١

 انه فود اهدو انعد ءاج ءامدلاو ءزاسلا_هدمق اما -لجرلا كلذ. نأ ىأر تا وأ: ضرش نبل هد دنل]



0 1 0 

 اهلطبي مل نهو ربقلا دنع ةالصلا ةض ىف اوفاتخا م اذه لثم ىف 0 دق ءاماملا نا بيرالو راظن

 || نسحل نيد -# نا عم نوقباسلا هيلع ناكامو ةئسلاو باتكلا ىلع ةدمعلاو كلذ لعف ن ع الدق

 كافآنا درو .ن ةملس نع نوره نب رم ىثدح لاقف هركذام ديؤا فاسلا نعارامخا ىور دق اذه

 ا كف مث ريفلا رادج ىلا هروط كنسي مث !إسو ةيلع هللا ىلح ىب ٍّظ دا ىلع رس را تأر

 | ةرصبلا نم مدقي ناكامتاو ةنيدلاب انكاس نكرلا انا ناك طاق ومد نأ نع ات تا ناك نإ

 || اما هلثم قح ىف ءاعدلا دا رأ اذا مث لود تاع هللا بص يبلا ىل لع يسب م جلا عم اما

 || اهريغو ليغامدا نب دمعو دم نب زيزدلا دبع نع ندحلا نب دمع 0 رقلا رددسلا عمو 0

 || هريق هيف ىذلا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوشر تيب نأ معلا ٠ لهأ نم دحاو ريغ نعو لاله نب دمحم نع

 هلوطا هند ةلمقلا ىلإ ىذلا هصقو دوس ةراجحب ىنبم عب م هناو هنكست تناك ىذلا ةشئاع تيب وه

 ا 3 هصقو دوس ةراجحب دودسم وهو ماشلا ىلب امه ثيبلا بابو اهضقنا ىماشلاو ءاوس ىبرغلاو قرشلاو

 ةلبق سانلا هذختب الع هاور زيزءلا دبع نب رمو رهاظلا ءانباا اذه كلذ ىلع زب زعلا دبع نب رمع ىب

 || لاق مو ةياع هللا ىلح هللا كوسر نا كالذو محو هيلع هللا ىلع ىلا دحسم نيب نم ةالسلا هيف 0 ا

 || لئاق نهحرلا دبع نب ةماس ىأ نع رد ضاع يل بم نب زيزعلا بع ىثدح امك

ع مسأ نب ديز نع:سن 1 نب كلام ينثدحو كج ا.ه مهاب 0 روق د دولا هللا
 نا ناس نب ءاطع ن

 | اوذخلا موق .ىلع هللا بضغ كتشا كاعت انلو ىربق لهال ملا لاق لسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر |

 || اذه ىف فاسلا لاح ناك ف ملع راثآلا نم انمدقام ىلا تمض اذا ا هدف دجاسم مهئايبلا روبق ا

 نا نأ نم ىورب ام بأ انلا اذه ف لخ دي و مهدنع تأ ل نم كاذ ىف ا نم ريدك كب اعاعاو ب انا ا

 (| بيسملا نب كيعسناو نيحلا اضلانم هريغ رونق وا ] سو هيلع هللا ىلص ىذلا نبق نم مالسلا در اوعمس اموق ا

 ا نم لجا سالاو هيف ند امث سيل قح هلكاذبف كاذ وحنو ةرآلا لاي ربقلا نم ناذالا عمسسب ناك |!

 (| بدلا هيلااكشف ملسو هيلع السي هد 0 نار اضيا كلذكو مظعاو كلذ

 ا| اذه نه اع 0 ناف سانلاب ى 0 2 ؛ وهو ا ةدامرلا ماع

 ْ او كلذكو عئاقو | كه نم نا 0 ةياع هللا ل 1 نود وه نم اريك ع اذه لثمو بالا

 || ات وهسيلو ار 0 دق اذه ناف هل ىغقتف هتحاح 0 1 0 منو هب هيلع هللا ىلص ىنال موضع

أ ىلص يبا ةباحا ل 0 نأ ا ءاعو هنق 0
 3 يا لدي امث ل نيلث ؟انبلاع الؤط هريغوأ 1 هياع هلل

 ا 0 دي اهب جرخيف اهايا هيطعأف ةلعسملا ىنلأسإل هم ملسو هياع هللا لح نك قلا وه هناف لاو

 انلا,ءالؤه رثكلاو لخبلا ىل هللا نأيو ينولأ ” مييطمت ل ف هللا لوسراياولاقفاران |
 2 0 ص ترجل ل7

ّ || 
 ١ نم ا كادك اوناك ةايللا ىفهلنيلةسلانا مهناها برطخال اوبايع مل ول لاخلا ن نم هيف مهام نيحلملا
1 

 ا
 | ةناهتسا كح انما اهذاختاو روعلا ةالصلا ن . ءاورني 1 قلخلا ناف ادهو اذه نس قرف الف لئاسلا لاح | 1
 || نسح ىلع لدي هنا اما ربقلا ىحاصل ةما 0 ؛ عفو اذا ردقأا اذبف ةئيدملا نم جو راب ضاو سيجا

 5-2 ا ا ا ا ا اا اا الا
222222222 1 



 * ا 1*
 ر روبقلا دنع لصح دق هنا الولف اهسس دقعتا اذا ةنتفلا نوكت اعاو ةنثفلا نم منع فاخن امل لب اهلهاب |
 دجوت يت تاداعلا قرا وخو تاماركلا نم ركذيام كلذكو كلذ نع سانلا ىه ا. هب ناتتفالا فاح اه
 عافدناو ا ماهملاو نيطايشلا قوتو 00 5ك رائاو راوشا كورت لح رن ءاسنالا روق دنع ||

 لوصحو موضعي ديع نافدنالا بارحتساو قوما ند هناريج ّق مهضعلا ةعافشو اهرواح ن معو ا 0 رانلا ا

 روبق ىفامو هيف نحن امم سيل قح اذه سنخ اهناهتسا نب باذعلا لوزنو اهدنع ةنيكلاو ىنالا|| رد 00 1 701177
 21 مر ام قوف ةماركلاو ةمرخلا نم هللا دنعاط امو هتمحرو هللا ةمارك نم نيمعاصلاو ءايبنالا ||

 كسينلاو ءاعدلا دصقوا ( ةالصلا تادحتسا ىضتشإ ال اذه لكو كلذ ليصفت عضوم اذه سب ل نكل قاخلا ١

 ا م

 ف اد رويدا دك ترك كف مدقلا م عراشلا اهماع ينلا دسافملا نماهدنع تادابعلا دضق ىفامل اهدنع ||

 ا ا دق هلضفو اهدنع ءاعدلا ةباحتسا كاقتعا نا عبارلاهجولا 4 كلذك سلو انمدق |هتضراعم موتي

 ىهمن ىذلا وه 4هثيعب اذهو ةنيعم 1 داوم ىف 5 ةريثك تاعانجا اهددنع عمتجا ارو كصقو كلذ تاع نأ

 روق اوذختا ىراصتلاو دوممأ| هل هللا نعل هلوشو اديع ىربق اودختال هلوشب 0 هيلع هللا ىلص ي ىذا هنعأ'
 ع

 نودخا اوناك م لبق ناك نم ناف دجاسم رودقلا اوذختنال 0 و هياع هللا ىلص هلوقو كدجاسم موني 1

 بجر وا مرحعلا يف اما اهيلا رفاسوو ةنسلا نم مول ىف اهدنع عمت روبقلا ضعب نا ىح دجاسم روبقلا |
 ىف اهضعنو ةفرع موب ىف اهضعبو د مول ىف هدنع عمت اهضعبو اهريغ لا دعا ىذ ءا نان دا 1

 |( هيف اهدنع عمتجو هيف كف هد 1 نم مويا اط ع ثيحب 0 تنقال اهضعلو نايعش نم كمل

 امبر لب نيديعلا موب رضملا ىلصم دصشي مو ةنسلا نم ةمواعم م 1 ىف ىمو ةفلدزمو ةفرع دصقت 8 ْ

 تقو 2 راصمالا نم هيلا رفا بلا ف اهيمو دعأو مأ اين دلاو ندلا ف تاعام>الا هدي مامهالا ناك

0 
َّ 

 10 ا ا

 |رعأ را 0 كلذل ما رجلا ل هلا كن دع 00 كانه ا هر دس 0 ا

 نا تح هيف 0 0 كلذ 6 ٌ ةالاصلا وأ ءاعدلاب اهدنع ا رس 00 8 7 ا
 || نيعم موي ىف هدنع عامجتالا كصشبام مو نالفو نالف ربق ىلا جملا دير لوشو جحلا هيمسل مهضعل ا

 ١ للا ىلص هللا لوسر هنع ىهن ىذلا هنيغب وه ر وبقلا هذه دنع لعشي ىذلا اذه ةلملا ىفو عوبسالا نمأ|
 وأ ةنسلا دو.ب دئاع نيعم تقو ىف نيدلا ناكملا دصق دايتعا ناف اديع ىربق اوذختنال هلوقب لسو هيلع ٠
 ادعأ مامالا نع مدقلا ىذلا وه اذهو هلجو.ٌكالذ قد نع ب 6 ” ديعلا ىنعم ةئيعب 1 3 نيغلا ||

 مدقت اف ت ركذ دقو نيسللا ربق دنع لعشإام ل ايا ل طنا ل ا
 0 لخدنو نيعم تقو ىف نيعم ناكم دايتعا يكف هس 0 / اذا تقو ىف ةدادع دايتعا :ه ركب هلا

 ِح دع هللا ىذر لعربق هنا لاش ىذل ربقلا كِنَع قار علان لعشب ا ةسفن ريق كنع رصف ا اذه ا

 ربقدنعو 2 ادغم دا 0 | ىلعنب دمثو رفعح نب ىدوم ريق و ىسراق فلان امأ اماسو ناولا نب ةفيدح و. نيسطاربقو 0

 كلذ 00 لعش ناكو يماطسلا ديزي ىأ ريق داع لعش امو امهر بغو ىخركلا فو رعم و ل دحت نب دجأ

 عع

 م

0 



 اع 1 0 يب بيب ببب7

 « 11 0 ظ
 مهنا اك اهرصح نكم.ال مالسالا قالب رثك أ ىف ةرثك روق ىلا ىراخأالا يف هاي رو هس نإ ك١

 ءالضفلا ءالؤهو امهريغو ىمفاشلاو ةفينح ىأ ربق ىلع اونا بوصغم اهضعب و دجاسم اهنم ريثك قعاونب

 ناوضرلاو ةمحرلاو ةرفغلاب مهل ءامدلاو نيدلا نم هويخأ ام ءايحاو معاشاو ينم ىقيلر اها ةمألا ند |

 نيعم تقو ىف رودقلا هذه دصق د ايثعاو هلوسرو هللا همر> امث ويف ادايعا مهرونق ذاخلا اماف كلذ وجو

 كلذ ىف محلا لها نيملسملا نيب لعا الو مدقت اى اديع اهذاخنا وه نيمم تقو ىف اهدنع ماعلا عاتجالاو |

 ا نس ااا لا 1 كلا لعاب هيفتلا نم اذه ناف ةدسافلا تاداعلا ةزثكب رثغي الو افالخ |

 داقتعالا اذه مقب ل ولف الاو اهددع ءاعدلا لضف داقتعا وه اما كلذ لصاو ةمالا هذه ىف نئاك هنا لسو |

 ناكو ىلواو (هدنعةالصلاك انما رح ذاك ثسانملا هذه رم ءاعدال اهدصق 00 هلك كلذ ىحكال 0

 اديع اهذاخلا نعو اهدنع ةالصلا نعو دجاسم اهذاخأ نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنتلا نا مدقت دق 0

 هدنع ةدايعلا هنايثا دايثعا وه ادع ناكملا ذا اننا 1 مدقت دقو ديعي انيو هريق دخثي ال نأ هللا اعد هناو ١

 ءاأ
 ىف ام انركذو ا ءاعدلاو اهيلع مالاسلا يمالاو املاو اهددع ةالضلا ٠ نءعصاخلا ىبلا مدقتدقو كاذريغ وأ /

و اعسو انهض ءاعدلا 1 00 لد اهدصق ناب فر هلا نم اهدنع هسفنل ء للا ءاعد
 (١ كلذ ّق مالكا م ام

 | وأربقلا دنع ةءارقلا وأ كانه هلا رك ذ ىف سيف ءاعذلا ىف لوقلك اعيج اهف لوقلاف تادايعلا رئاس رد

 ١ | د امو انحتسم رودقلا كنع كلذ كصق الو عا اقبلا ند ةريغ ىلع لضف هدنع عذلا 1 هديع مايصلا

 0072252 يح ل عسا || ءركذي ام اماف ةعقبلا كلم ريغ ىف هنم لضفأ ةءارقلاو مايضلا وأ كانه رك ذلا نا كوش نوماس ءاعع 0

 تقي ندم

 | لصيدتا هب يف ةعياشا كرف تا ناكم ىف ”ئرق اذا ام فال نارقلا عامش تيملا عفتني هنأ نم سانلا ضعإ

دح نيلوق ىلع الا لب نيفورءلا م الا لها نهد هع ع سبلف هي ريق لا دنع "ىرف اذأ هيلا باوثلا أ
 م

 + ةيلالاثادايعلا باو 4 دلال ضي مك ىلا لصي (هربغو ةءارقلاو ةالصلا نم ةيثدبلا ثادابعلا تاون نأ ا

 باوصلا وهو كالامو ىفاش لا باص نم ةفئاط كا امهريغو دهحاو ةفينح نا كهو ا

 دنع روبغملا وهو لاحي هيلا لصب ال ةيندبلا تاوث نأ قاثلاو عضوا اذه ريغ ىف اهانركذ ةريثكةلدال ١

 تاوصالال تيما عامسأ اماف همدغ وأ لوصولب اناكم صخب ءالؤه نم دحأ نم 7 كلامو ىنفاشلا بامحأ |

 عامسا نم توملا دعب وه هلمعب لمع ىلع ت وملا دعب تاثي ىتب ام تيملا 0 اعرب ةواتعا_ هلا ند

 اكةب لماعي اع ا هر رلا دعل هدنع لمعت اه ا وه هلع ناكاع بدعي 1 معني ااو هري 7

 ةيلاملا تادايعلا ءادهاو هل ءاعدلاب معاي اكو هيلا ىديع اع 0 و هيلع ةحاينلاب هيلا ىف فادخا دق

 هيف اورك ذو 3 نع هولعنو مهري_غو دمحا نايسأ ٠ ند ءاماعلا نم ةفئاط رك ذ دق كاذكو ا

 0 ةءارقلا نم ةعمس اب مكي هناا 1 لاقب دقف .ىد كا نم هدنع لعش اع 0 ا

 0 ا 0 ططططللللا ع
 د
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 0 هللا لوسر ةشيبل اعورمشم ناك ول كلذ نافذ هدنع ةءارقلا تايحتسا تجو م حص ولاذهو هللا 1

 | هدنع ةالصلا ىف م ةحجاار ةدسفم هيفف ةحاصم عون ناك ناو اذه نال كالذو هتمال يلسو هيلع هللا ||
 «ملظعأ عفنلا نم هب 3 ىلص# تادا اعلا ن نمكلذ 2 هنع ةقدصلاو رافغتسالاو هل ءاعدلا»ب ت تملا ' معنتو 1
 7 1 اد ريقلا دصق بحس هنأب ءاماعلا نم 51 لقت ١ اذطو هيف ةدسفم ا عورشم وهو كلذ ا

 ا نك 3 و 4 اع هلل هللا لص ى ملا هع رش 9 0 كلذ نأ مالسالا ند ف ارطضالاب ّ ةقادإ هك

 أ نع تاياور ثالث اهيفو ةرويشم ةلأسلاو ه ىركت ال مأ ةهو ركم ىه له روبقلا دنع ةءارقلا ىف اوفاتخا ا
 م اولقو هباحأ نم نبرخأتملا ربك أو هبحاصو لالخلا رايتخا ىهو هبسأبال كاذنااهادحا *« دحأ ا

 1 لّقن ام ىلع اود.تعاو ةفدنح ىأ باحأ نه ةعاج لوقو حا نع 3 تلا ةياورلا
 أ| ضعب نع اضيأ.لقنو اههتاوخو ةرقبلا ةروس حيشاوفب نفدلا تقو هربق لع ا رضا سوا امنع هللا
 | الس ىف ةحئاملا رقت لدعالؤه فاتخا تح هوركم كلذ نا ةيناثلاو * ةرقبلا ةروس ةءارق نيرجاوملا |

 || هنعدبا-دا رثك أ اهاور يتلا ىه ةياوزلا هذهو ناتياور نما نع هبفو ةريقملا ىف اهماع يس اذا رانا
 ز| روبرت بع سصهذم ىهو اهو ىزورملا رك فأو قارولا كارا دك و ل هباخأ ءامدق اهملعو ا
 | مالك ةلاسلا هله ىف ةهسف ىفاشلا نع ظقح الو م ريغو ريش نب ميثهو كلامو ةفينح ىناك تفاسلا |!

 || ىضر ر# نب

 ا هنولعشيا وناك ام نيعباتلاو ةباحصلا ْنأ يعف كاذل اهنا دحأ تماعام كالاملاقو ةعدبهدنع ناك كلذ نال كلذو ١
 1 سد ٠ رعو امهنع هللا ىخر 0 5 نع لش 6 نين الن :فدلا تقو هدنع 00 َّل ةثلاثلاو ا
 اأ دحأ نع لقت مل هناف هوركم اذهف ءدنع ةءارقلل ربقلا نوباتني نيذلا لثم كلذ دعب ةءا رقلا امأو نيرجا اهلل
 مه اهيف امل اهريغ نم ىوقأ اهاعل ةياصولا هذهو اللصأ كلذ لثم فلسلا نمأ|
.2 
 ١ اذه عمو ربقلا دنع ةءارقلا اهب دوصقملا سيل اوس واع مواعمو كانه ةزانجلا الص ىف ةءارقلا ا
 || ةءارقلا لع سانلااهنقو ىلا فوقولاو مدقت 6 نيب نبقلا لحال لعفب امو اعتو اتمَص لعب ام نيب رالف |!
 |١ هردؤح لع مط ةئعابو نا هلآ طانط فور اذ 3 ملا ظفح ىلع نيعت اهنا ةدئاعلا نم اهيف مهروبق دنع ْ
 ةاكلاةءارشب ظفحاك نيدلا هب ظنفح امتووف هنءارق ىلع باثي ال 'ئىراقلا نا ردق ناو هتمزالهو هسردو ||

 1 نبكلاو لئالدلا نيب قيفوتلا ن
 0 4م كا ناف ةاللصلا 1 0 كانه ةءا رقلا كصق 5 ناو 0 اههز ر ربقلا دنع ةءا رقلا اوهر

 || رد
 0 ا لا !ده ديوب هللا ن ! سو هيلع هللا قنص لاق دقو حانلا داهجو 1

 0 الف كانه هللا 1 اماؤ .انه ا وه اذه ى خا عضو٠ ىف 00 دق ابطورشو فوقولا
 2 كلذكو ادع عدا نم عون هلاف ةهوركم ةعدن كانه كذا ةعقبلا كصق نك ا

 ١ 5 ماك لا سل و رث جافلا ل 0 جحرلاب نيد

 | اهدنع مايعلل اه
 الأ دءأ رقلا ةيق داتعلا مولعم تقو دل لع نأ ل 1 اديع اهذا عل 13 صخري 5 ا ةناق ةءارق لق نا نهو 1

 0 ا ّق صخب ال كانه ءاعدلاو رك كذلا َْق صخري نم: نأ 0 كلذ وحن وحنو 2 رقلل هدنع عم م وأ كانه

 لص يذلا نع 00 ئور ال مهريغو انباحأ . 51 اًكاطم هنع 0 3 كانه حذلا اماو مده 6 : 6 كلذل ادع

 كيسنع نو رمعل 0 لاق دازو دواد واو درحا هاور مالسالا ىف رقع ال بد م محو هيلع هللا



 كس

 || اذا اوناك مالسالا ىف رقعال لسو هيلع هللا لص ىننلا لاق عزورلا يا ور قاد ل در ©

 || لاقدمح لكأ للادبع وبأ هركو كلذ نع لْسَو ها لع ىلا يف 5 ل ا

 || تادابعلا اونا هذبف ةررا رح رقلا دع قدضصتلاف انامر حا نب ريثكهلعفب ام اذه ىنعم ىفو انياحأ |!

 ايلا كلا وأ هللا وا ةيدللا
 ١-0 مح سم 1

 *« لسف ل
 ا انافةيمكلا هللا تيب هناك هيلع روتسلا قيلعتو هتنادسو ةدنع ةرواملاو ريقلا دنع فوكعلا تامرحلا نموا

 | كلذ ىلا مذ اذا فيكف ةنسلا ةلالدب مرح ةمآلا قافثان هنع 0 هياع دحبتملا ءاثب لاف نا ان دق ا

 || نم هيلا بحا هيف فوكعلا مهضعب دنع ل ما ل هناك هيف فوكعلاو دحسملا كلذ ىف ةرواخلا ا

 هللا بحك مهنوبحي ادادنأ هللا نود نم انمختي نم نابل نوكأ اد اة

 1| دنع مظعأ هلوسرو هللا همر>ىذلا ربقأا ىلع ىنبلا دجساا كلذ ةمرح لب هلل اح دضأ اوما كلا ا

 1 وش لع تا كاشكر اف ف ركذيو عقرت نا هللا نذأ ىلا هللا توب نم نيب رباقملا ا

 نم مف نأ قح ساثلا ند شك 3 مظعلا د ىلا عدبلا هذهب ناطيشلا غلب دقو ناوضرو ا

 تيبلا جح نم لضفأت يبلا ندع ضووأخيشوا ى هينلاما رومةلا ىلع ىلا دهاشملا ةرايز نادقتع || :

 ملسو هيلعاللا لنص ىبلا ربق را رتل نا ن. ءالؤه نمو ريكالا جحلا امترايز ىمسيو مارحلا ||

 || نااونلث مهنال اذهو دوصقملا لص هنا نظو عجر ةنيدملا ىلا لصو اذا مهضعبو تيبلا جح نم لضفأ ||

 لاؤسو اهم لسوتلاو اهديغ ءاعدلا لحال رورثلا ةرايز
 مسو هيلع هللا ىلد يناا 5 مولعمو هئاعدو تمملا

 دوصقم ا وهؤاعدو هلاؤسودل كر هدحو هللا ةدانغ وه. اغا را نأ اوماع ولو ةيعكلا نم 1 ْ

 تال ءالؤه نم اريثك دكاذطو م«ولقن ع لازل تياا ىلعةالصاب دصقباكاط ءاعدلا رورقلا ةرابزب |[

 خيشلاةروس#ل لثعىانلا نم ريثكو كلذ وو لع بتو ىجراو ىلرفغا لوقيف هير لاس م تااقلاو

 | ءاعدلا دصق كلذ نم مظعاو ناثالا ةديعإ نيطايشلا لعفت اك هبطاخ دق اناطيش كلذ نوكيو ه, ثاغتسمل ا

 تيضقال رذدنلاب هنأ د اقتعاو مه ريغوا هب راقأ نمددنع نيرواجلا وا هباع نيكل ةندسلاواهل رذنلاو هدنع ||

 ما اي قودصا] قداصلا لوقب اني دق انف ءالبلا فثكوا ةحاا |

 ا معاو هب ءافولا زوجا ىذلاةيضعملا رذن فنكف كالذل ايس ءاعدلا لعج اكةجاح كردل ايي ..لعمي |!

 مالساا 0 ء حيسأا نا مك ةها ركلا لك مهدنع لعام لوح 0 ةدملا نىلاصلاو ءايدنالا نم رومقل

 نا مسملا ءرملا بسح الف عايش لإ 0 نوهركي ليئارسل ىب ءادنا ناك 52 4 ىراخل 0

 اذا ٍتواقلا نأ كلذو مهمارك | بإب نم وه لب اهباححأ ضغ هبف اناثوا وادانعا زونقلا را

 كلذ ةن نع نيطرعم ر وقلا ىلع نيفكاعلا ءالؤه رثك | دجتف نتسلا نع تضرعأ علما

 هيلا اوعدام عبتي نا نيماصلاو ءاينثالا ةماركن مو هيلا اعدو هب سامع هربش نيلغتشم هم رطو رويقمل
 2 د 1 1 ا



 م
 | ناكىده ىلا 3 00 هيلع 2 0 00 اكمعبت 0 روجاتر 0 م 0 0 ا طاصلا ل ردعلا نمأإ

 نم فمئاوط بولق كافدكا م ىث عروس نمر صاب كاع نم هع نم 0 جالا نم هل

 مهضارعال كلذوحنو تاءامللا نم اماو رافسالا نم اماو ةيعدالا نم اماةعدتبملا تادابعلا نم عاونإب سانلا ا
 20 ا تب سمسم

 نبا تاولصلا ىلع ليقانمفالاو عورمشملا ةروصب اوماق ناو مهب ولق ضارعال ىنعادضءاوا عورمشملا نع
 لك نع هتنغا ماهالا لكاهب ايم طاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا نم هياع تلمتشاا القاع هباقو هبجوب |
 ند هيف د حو ةيلش هر ردنو هلقعل هلوسر مالكو هللا وراك ىيصاأ نمو اهسنج ند ريخ هيف مهوتيام ا

 ءاعدلا داتعا نمو هروثنم الو هموظنمال مالكلا نم ء يد ىف هد الام ةعفنااو ةكربلاو ةوالسخلاو مهفلا
 1 ضعوا هناذ ىف عدم فءاعد لت نع 3 3 كلذوكو د وحشلاو كل اولص 3 رايد راحبس الاك هتاقوا ىفعورمشملا

 ريوس ديكس ماتت تل

 هلا عادبلا نم نظيام لك نع ضانعيو كلذ نم *ىش لك ىف ةنسلا عابتا ىف دهم نأ لقاعلا ىعف هتافص ||
 هقوب رغلا قوت نمو هطعل ريلخلا ىردحش نم هاف نيسلا نم هعونب ريخأأ

 دم لصف ا
 ا | دجاماهوذختيل مهنكلهناحبس هللا او دبعوا اوماقأو ام اوماق ىلا ةنكمالا ىمو نيم اصلاوءايبنالا تاماقتماماف ا
 عش دصق تحتمل هنأو هتحا يو كلذ نعىمنلا اهدحا نرورذلا ءافاعلا نعزالوف كالذ ىف غلب ىذلافأ/

 1 م ةدايعال اهدصق سو ديلعمللا ىلد :ىندل ارك 01- عربشلا هيءاج امم ةدابعلل اهدصق نركب ناالاةدابعلل ا

 ١ فدلادصش و ةالصادجا لا دصخناكو ةناوطسالا- ع ةالصلاى ؟ رش ناك كو ميهاربا ماقمىف ةاللصلا دصق|١

 ٍإ عضاولادصقى رح ناك هنا ر نبا نع لقن اك كلذ نم ريسيلاب سابال هنا ىناثلا لوقلاو كلذ وو 00 0
 أ دمعالا انلاس ىهتاوللا ىدنس لاق ادصقال اقافنا اهكلس ىبنلا ناك ناو سو هيلع هللا ىنصوبلا اهكلس ىت
 ىنلا لاس هنا موتكم ما نبا ثيالح لعامأ لاق هل اهملا 00 كالا ا ا ل 1

 ا 0 عض اوم ٍ رمع نب هلعشإ ناكام ىلعو ىلعم 0 د, يح هني ىف ىلصإ نأ لسو هيلع هللا ىلك || :
 !| اذه ىف اوطرفا دق سانلا نأ اعلا لج رافي د أ نبا كلك ةرئاو لسو هيب اع هللا نصأ)
 || ةنيدلام ىلا دهاعملا هذه ىقاي لجرلا نع لكس هنا م.اقلا نب هسا نس كاك فار كدا
 اردن نانا سو هيلع لا ىل_تىبنا لس هنا 0 | نبأ تدح عاما لاقف اهلا هذي اهريغو |

 مو هيلع هللا ىلدي دا ريس عضا وم عم 3 ناكر ع نبا لدقب ناك ام لعو | الح هم هدختلا قح ةن ىف ا
 ا ءام انه اه بصي لسو هياع هللا ىل» ي ا نا كا 60 , عذوم ىف بصإ ىؤر هنا قحاأ
 || ىنمملا اذه ىف اورثكأو اد _ج سانلا طرفا دق نكلو لاق مث هيف صخرو لاق ساب الف اذه 00 لقأأ
 |١ دهاشن اىفّدلا ديعوبا لصف دقق بدالا باتك ىف لالا امهاور هدنع سانلا لعفج ١ امو نيسحلا بق دفا
 أ(. لياقلا نيب ةنيدللب عن خاوك مل دجاسم 00 نا ريغ نم نيحاصلاو ايلا را اهيف ىلا ةنكمالا صو ا
 || لاوقاو راث 71 نيب 7 عج مرا اذهو مده ” م اديع هنوذخشر ىذلا ريثكلاو اديع هنودختبال ىذلا ||
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 0 نك امأ ىرحيشب هللا دعب ا لاق ةبقع نب ىموم نع هحبشض ىف ىراخلاىوردق هناف ةياحصلا

 ةنكمالا كلت قىلصي سو هيلعتللا ىلع ىبنلا ىار هناو اهنف لَصضِ ناك هايا ناثدحنو اههف ىلصيو قيرطلا

 اماما وهنعهللاىكر دمحا هيف صخر ماذبف 0 كلت ىفىلصي ناك رمع نبا نا عفان ىنثدحو ىسوملاق

 رم نع ديوس نب رورعملا نع شمالا انثدح ةيواعم وبا انثدخ هتتس ىف روصتم نب دبعس ىورف ةهرك

 فاليثاو ليفلا باكا كب رلمف فيك رئملاب رجفلاف نبأ قف 1 ةجح ىفهعم انج ر خلاق هنعّللاىذر

 لوسر ص دجسم اولق اذهام لاقف دجسملا اوردتبا شانلا ىأر ةتجح نم عجر املف ةيناثلا ىف شيرق

 تضع نه اعيب مهئايننأ راث ! اولا مكلبق باتكلا لهأ كله اذكم لاقف هيف لسو هيلع هللا ىعهللا
 يننلا لدم ذاختا هتعللا ىضو رمع هركدقف ضميلف ةالصلا هل ضرعت م نمو لصيلف هبف ةالصلا كتم هل

 سانلا ىاز هنا هنع ةياور ىفو اذه لثب اوكله امنا باتكلا لمقأ نأ نيبو اديع سو هيلع هللا ىلص

 0 هياع هللا ىلصحوتلا هيف ىلص دجسم نينمؤملا ريمااب ليقف ءالؤه بهذي نيا لاققف بهاذم نوهذبب

 سئانك اهنوذختيو مهئايبنا راث ١ نوعبتي اوناكاذبه لثم مكلبق ناك نم كله اما:لاقف هيف نواصي مهف

 نب. دمع ىورو اهدءعتب الو ضمياقال نمو لضياف دجاسملا هده ىف مكدم ةالصلا هتكردا نف اعسو

 نمانلا نال سو هيلع للا ىلع ينلا اهنحن عبروب ىتلا ةرجشلا عطقب أ باطخللا نب رمع نأ هريغو حاضو

 نب دم لاقف دهاشملا ناسا ىف مهنعاللا ىخر ءاملعلا ماتخادقو مهيلعقتتفلا ر فاشن 8 م نويهذب اوناك

 انقاذ عامة دما ىلا راث آلا كلتو.دجاسملا كلت نانتا نوهركي ةئيدملا ءاملع نم هريغو كلام ناك حاض و

 اهوهركءال وهفاممق ةالصلا الو راث آلا كلت عستي لو هيف ىلصو سدقملات يب ىروثلا نايفس لخدو ا

 ادايعااهذ انناىلا ة ةعيرذ وهذا رباقملا دنع ةالصلا هيشي كلذ نالو اذه هنع هللا ىضر ربع ثيدحل اقلطم

 ءافلأظا نع لقنب ملف ةباحصلا نم ا هيلع هقفاوي مل رمع نبا هلعف ام نالو باتكلا لهاب هبشتلا ىلاو

 هياع هللا ىلص ينلا اطزن ىلا ةنكمالا دصق ىرح ناك هنا راصنالاو نيرجاوملا نم مهريغالو نيدشارلا

 قف نوكو ا ةعاطب نوكت سو هبلع هللا ىض ىنلا ةغباتم نال ةباحضلا:روهمح عم باوصلاو ملسو

 ةعباتمديف ةداخلا دصق 0 ىف ةدانعلا دصق اذاف هلعف ىذلا هجولا ىلع لعف ام لم لعش ناب هلعف

 فرش كرا لوا تكور فداس وكل قاغألا مكحب ناكم ىف لزن اذا اماو دجاسملاو ىعانشملا دصقك هل

 بحتساو تايئلاب لاعالا ناف هل نيعبتم نكت 0 كلذ اني رحت اذا اناف ناكملا كلذ رع هنأ ملعب | 3

 بابحتسا كسنانملا ف مهريغو وان اححأ نم نيفنصملا نس ةتفئاط رك دوءاهنانا نرخاتلا ءاماعلا نم نورا

 اذأالا كلذ نم رثالا هب ءاح مف اهنم صخرف د و اهومسو عضاوم اهن ينم اودعو دهاشملا هذه ةرايز

 دجانملا ىف ءاسنلا ةالص ىف صخرب (ك مولعم تقو ىف اهدنع عمتجو كلذإ تاكد نأ ندم ادع تدخلا

 منا ان دم نر رانآلا نيب كلذب عمو نجربت اذأ الا نط اريخ نيعوِس تناك ناو تاءامح

 هللا ىلص ىنلا تيناف لاس ينب ىعوقل لصا تنك لاق كلام نب نابتع نع نيحيحصلا ىف هاحرخأ ام هاثمو

 تئج كنا تددواف ىوق دجسم نيبو د كر لويسلا نإو ئىرخ تركنا ىتا تلقف مسو هيلع

):( 



41 
 مو و هيلع 0 10 0 لوسر ىلع ادغف 00 اشاد ل رمفأ لاقف 0 هدأ َقح ا يب, ىف تيلص
 بحننإأ لاق يح سلخ م هل تنذاف يسو هيلع للا لس ي )| نذاتساف راهنلا دتشاام دعب هعم 0
 سو هيلع هللا نبض هللا لوسر ماقف هيف ىلصي ن ا ا ناكملا ىلا هل ترشاف كدب نم 0 نأ
 قب نا دصق نم نا ىلن رعةلالد ثيدحلا اذه قف[ اس نيح اتماسو مس ّ هك .ىلصف هعارو 0 ركف
 هتاللص عض وم ىف ةالصلا كصق كك هن سأب الف 1 هيلع هللا نص هللا لوسر ةاللص شي وم ىف ةدجسم
 ملسو هيلع للا بص يبنلا هيف هل لص ًاعضوم نوكب نأ بحاف دجسم ءانب هدصق لصأ ناك اذه نكل
 ا انا م ةيلع هارد دل هيف لصناكم فال دجسم لا مس .رىذلا وه 0 ةيلع هلل انصوبلا نر

 1 و هيلعاللا لص يتلا ناك ين ِدلا ةنكمالا اماف هيف هتالص لجالالنكل دجسملا ىلا ةجاحلالا ادجسم نزلا
 اس هيلع هللا لص 10 000 ,, ءادتقا ةنس اهيف ءاعدلا 0 ةالصلا دصقف اهدنع ءاعدلاو ةالصلا دصقي ا

 ل ىف ءاعدلا وأ ةالصلا دصق ناف تاقوالا نم تقو ىف ءاعدلا وأ ةالصلا ىرح اذا م هل اعابتاو
 نوحصلا ىف هاج ربا اذه لدمو برقتلا بجو نع ايلعف ىلا كامفألا راو هلدابع راسك ة 00

 فصلا دنع يتلا ةناوطسالا دنع ةالصلا ىو عرك الا تب ا ل ل ل
 ىرحت 0 0 هللا ىلص ىنلا تار لاوةناوطسالا هذهدتع ةالتصلا ىرخ كار رأرسمإب ان هل تاقف
 حبس فحصملا عضوم ف 0 ىر ناك هن 000 نب ةماس نع 0 ةياور ىفو اهد نع ةالصلا
 دقو ةاشلارعردق ةلئقلاو ربنملا نيب ناكو ناكملا كلذ ىرحب ناك عسو هيلع هللا ص ينلا نار ؟5و هس
 ريخا انه هناف دي سلو ءاوس كولا مسقلاو هاعحو هيف فلثخا امن اذه نا نيفنصملا ضع نط
 ىف ةعشب ناطيأ معن يتسم دصقلا اذه نوكي ال فيكف ةعقتلا ىرك ناك سس هيلع هللا للص ى نلا نأ
 تجب ناطنا ريغ نم ىرحتلا وه سيل ناطبالاو ةنسلا هب تءاح ام ةنع ىبمم اهف الا ىصيال دجسلا
 اهقلعت لجال 0 ١ ةعدب عادتبا 1 هلعف اعف هب نانتسالاو لسو هب اع هللا ص ينل ١ عابأ نيب قرفلا
 ىف ببسلا كلذ ءافثنا عم هب اهبشت نا 2 ل اعف لعف اذا ايف ءاماعلاعزاس دقو هب
 هللا ىلص ىنلا ناف امهنع هللا ىخز رمع نبا لعف جر اذه ىلعو هيحتس ال نم م مومو كلذ. بحتسب نم |

 ةعقملا ىف علل 0 ةالمصلا رغب مل هلزنم تناك اهمال هقرط ىف لا عاقبلا كلن ىف لص ناك م اسو هيلع
 افاشأ اهبف ىلع ىف ١) عاقبلا كلت ىف ة ةالصلا دصق اماف ةنس ادهو هلزم ىت رفاسملا لبسي نا 0 ريظنف
 نيلوالا نيشاسلا رئاسو ىلعو ناعو 2 9 دا نك )ب ةباحصلا نم رمع نبا ربغ نع لقن ماذهف

 هاا مو نيرفاسم وأ ارامعو احاجح ةكم ىلا ةنيدملا نم نوبهذب راصنالاو نيرج 0 نم ا
 اوناكل ابحتسم مهدنعناكول اذه نامواعمو سو هيلع هللا ند ىبنلا تا ٍلصم ىف ةالصلا 0 م
 كيا ةنعو قس م يلع لسو هيلع هللا ىص لاق دقو مهريغ نم ِط عبنأو هتلسب لعأ مهماف 0 هيلا
 هد ناف ر وقللا تاندع و ؟ ايو دجاونلاب اهيلع اوضعو اهب | وكسك ىدعب نم نييددهلا نيدشارلا
 77ج قاحصلا لوقو عدتبا امت وه لب نيبدشارلا | ءافاللا ةنس نم سبل اذه قرد ةلالخ ةعدب لكو ةعدب



 * اع

 ةعيرذاهف ةالصلاىرحن ناف اًضيأو ةباحصلا ريهامج نع هب درفنا اذا فنكف ةححب 1 هريظن ةفلاخ اذا

 /| هللب كرشلا ىلا ةعيرذ كلذو هبف مهم هيشتلا نع انيهمامم باتكلا لها هيثتلاو دجانسم اهذاخلا ىلا

 كم ىملاو اهعورغ كنعو نسف عولط دتغ ةالصصلا نع ىملا ةداملا هذه مدح دو عراشلاو

 | تكف ةعردلا اد نامزلا اذهو ناكلا اذه ىف ةعور ,مشملا ةالصلا نع ىهم دق ناك اذاف دجاسم رونقلا

 | ةاللصالمودصق و نأ ريغ نم ةبف مهاللج 3 هيف مهمايق قف ها ناكم ىف ءاعدلاو ةالصلا دصق نحتسا

 ]| هيف ةالصلاو روث لج دصقو هيف ةالصلاو ءارح ليج دصق بحتسال اذه غاس ولو هيف ءاعدلاو هيف

 /| اما لاقي نيدالا قثمدب نويساق لجين يذللا نيماقلاك اهيف اوماق ءا بنالا نا لاق يتلا ناس

 | ماعلا او. زاجحلاب يتلا عاقبلا نم. كلذ لاثمأو ليباق مد ةراغم هنا لاعب ىذلا ماقماو ىسيعو مهاربا ماقم

 أ ىلو وأ ين رق 1 + ماقم اذه نا لاقي هناف روبقلا دساقم هيلا تسال 00 اهريغو

 | نم دعي انثو ريصيف ادجسم هذا انا كلذ ىلع بني م هتقيقح فرعت ال مانع 1 اق فرعي ال رخ

 ١ ناد نر ا مبنكلاو ك كد | نيب 3 تك ىف ل هناحيس هللاو كفا ىلع ىنبم كرش لاَعَ هللا نود

 1 روزلا ةداهش تدع حيحصلا ثيدحلا ىف ممسو هيلع هللا ىلح ىبتلا لاق اذهو صالخالاو قدصلا

 ءافنح رورأا لوق اوبنتجاو نائوالا نم سجرلا اوينتجاف ىلاعت هللا لوق أر 3 مث نيترص هّللب كارسشالا

 ١ مهتعلشو هلوق ل ها مدان مونو ىلاعت لاقو هب نيكرسشم ريغ هلل

 | نوديرت هللا نود ةطلا كفإأ نودبعت اذام هموقو هبال لاق ذا ليلخلا 000 لاقو نورتشب, اوناك ام

 اا نرعر دمك اك لل كي هل سلا ا ف

 ارك ا نأ هلوق .ىلا مكمل زيرعلا هللا ٠ رم باتكلا ليزنت ىلاعت لاقو

 ٠ اوناك اممهنع لضو ةلوق ىلا ؟قاكرشو تا مككاكم اوكرشأ نيذلل لوقت مث ًاعيج مهر شحم 0 خلاك لاو

 ا ىلاعت لاقو نو رمال مهناو هلوق ىلا ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم هلل نا الأ ىل ىت لاقو نورتشي

 || ةبالق وأ لاقني تقم ىريت كلذكو ايندلا ةايحلا ىف ةلذو مهد نم بضغ مط اديس لجعلا اوذختا نيذلا نا

 | بضغلا نم مهاعةيرفلاو بذكل لا ا ناف لاق م وهو ةمايقلا موب ىلا ةمالا هذه نم عدتبم لكل ىه

 || ديحوتلا نع ناك نملك اذطو ءارتفالاو بذكلا لعاهاننم عدبلارئاسو كرششلاو هب هللا مهدعوأام ةاذلاو

 || ءاوهالا لعأ 00 بذكا مه نيذلا ةضفارلك برقأ ءارتفالاو و عادتبالاو دا ناك دعبأ ةسلاو

دجاسمنون ر رم قح ديحوتلا نع دعب الو مهم بذكا ءاوهالا لعأ ىف دجوب الف 0 مهمظعاو
 ا 

 |١ ىهع يتلا رودقلا 0 هاما تورس الور تالا امتولطعيف همسا اهيف ركذي قلاهللا

 1 رظا ن هو ىلاعت لاقف دهاشملا ال دجاسملا ةراعل را اعأ هباتت ىف هنا حس هللآو اهذاخنا نع رس رو هللا

 ا قرع ا3 ىلاعت لاقو هللا دهاشم لهي ملو اهبارخ ىف ىعسو همسا اهيف ركاذي نأ هلل دجاسم عنم نم

0 1 
 ا اورمعي 5 ند رمشمال ناكل ىلاعت لاقو دهشم لن دنع لهمو كدسم 0ك دنع كه وجو اوميقاو طسقلاب

 ل وجريو هللا ريغ ىثحت نم:اهر رمعي اعا دهاشملا لب. هللا دهاشم لقب ملو نيدتهملا نم هلوق ىلا هللا دجاسف



 *ه اع
 همسا اهبف ركذيرو عفر نا هللا نذا توجب ىف ىلاعت لاقو كريشلا نم عون هيف نم الا 0 ياس
 اريثك للا مسا اهمف نب دجاسمو ىلاعت لاقو باسح ريغب هلوق ىلإ لاحر كاد لاو ودغلاب امف هل 00
 هللا لوسر ةنس كلدكو هلل دهاثملا ناو له و ددأ هللا هم عم اوعدب الف دلل دحاسملا ناو ىلاعت لاق
 50 لم وة ىف 65 هل هللا ىب ادجسم هلل ىن نم حبحص اا ثيدخلاىف هلوقب ةشباثلا دو وهيلع هللا 0
 ةالص . نيرشعو سكب ةقوسو كين 20 هناللص لع 0 لضف دحسلا ف لحرلا 5 ةاللص ثيدطا ّ اضن لاقو
 ةالصلا االاو رع كا 0 م رورطلا ن ٠..بحاق هش ف روطت ند حيحصلا ئردحلا ىف ذ اضيا لاقو

 ةاللض ّق ديعلاف ةاللصلا 0 ساَج اذاف ةئطخ 1 ىر حالا و ةحرد عفر اهادحا ةباوطخ تناك

 همحرأ مالا هل رفغأ مهللا هيف. ىلع ىئذلا هالصم يف مادام ؟ <رحأ ىلع نصت ةكمتالملاو ةالصلا رظنتني مادام
 دحاسملاة رامعلإ 0 هناق 5 هيلع هللأ ىنص لوسرل ١/ نيد نم ةرورضلاو رااوتلا ع ام اذهو ثدي ملام
 كل ند 5 ىف ماقم لعالو يف ريق ريغ ىلع الو يف رش ىلع ال كهشم ءاندب را و و اهف ةاللصلاو

 7 الو ناسارخالو قار ءلاالو نمت الو ماشن !االو زاجلاال م السالا دالاب ق مهعلانو نيباتلاو ةباحصلا
 ىن ربق ىلا قاب فاسسلا نم دحا أ نكي لو الصا ةرايزال دصقي دهشمالو نيف لع ينم دجسم برغلاالو
 ا لص ىبنلا نبق دنع ءاعدلا نودصش ةءباحصلا ناك الو ةددعءاعدلا لجل ين ريغ
 اذاهنا ىلعةمتالا قشاو هريحاص لعو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع نوماسإو نولصب اوناكامناو ءايجالا ن
 اههريغودمحاو كالام ل !اةف هيلع مدلسلا دنع اوعزانتو هريق ليقتس, ال لسو هيلعاللا ىلص ىبنلا دجسعي اعد
 ليقتس,لب ةفينح وبألاقو هنعاصوصنم هنظاو ىعفاشل |باححأ ءركذ ىذلاوهو هياع مسيو ةريق لبقتسإ
 ىضاقلاو ط طودملا ىف قاحسا نب ليعامسا ه 0 ذ اف كلام لاقو هباحا باتك ىف ١ اذكه هيلع مسيو ةليقلا
 طوسملاىف اضيالاقو ىذعو 00 نكلووعدي وسو هيلع هللا ىل يد ىينلا ريق ددع فش ناسا ال امه ريغو ضايع
 ركب ىنالوعديو هيلع ىنعيف مسو هياع هللا لص يبنلا ربق ىلع فق نأ جماد هل مق نه ال
 رك ةسمممودلا ىف كلذ نولعشإلا هنودبب ريالو رفس نمنومدقبإل ةندلا لع نما سانناف هل ليقف ر 0
 0 حاصيإلو اندإب هقفلا لا هدحأ ء اذه ىنغلري مل لاقف ةعاس ن نوعديو نوءاسيف ىهقلا دنع
 ءاح ن نملالا ا نواعشب اوناك مهن نر نع ىخا خام ملو اظوأ حاصا امالا ةمالأ
 اغا اا اوناك مع !نم هديرؤلو اذهقفاوبام ةعالا و كمال نع أ كلا نمكلذ ّت مدقت دقو هداراو اردس ن 0
 قوقولاو ءاعدلل هَدصق نوهركو مالسلا و ةاللص ١ك ةيحئتلاو ءاعدلا لح ن“ رم وهام هريق كانع ن وبحتس
 وعدي ا ءاعدلا دارا مث هيلع لس اذا اهيف صخر اما هئاغ كلذ نم ”ىش ىف موه صخري نو ”اعدلل هتك
 1 0 ريقلا ربدتسم اما ةادقلا لدقتسم

 ١ دكه و

 ىبهو هنع 0 ةباكما ة | ةقينح نادل فااسلاو كلام نع هأب 000 ىذلا اذهو هدنع وعدبو مسو ةياع
 | اه ا ىبلا ةياكللا |

 ربقلا ليقتسم وعذب الو 0 ةليقلا لدقتسإ نا وهو هع افردعت

 هللا ىاص ىنلا ربق ليقتسي نأ راي سحيتسا نمر نيماسملا ةمئأ ىف سبل ةمئالا رئاس نع ل وقنملا

 كوسم ف كلام نينمؤملا ريما رفعجو| ران لاق كيمح نب د 53- ءعاضايع ى ا



 0 «الث»
 ىلاعت هللا ناف دجسسملا اذه ىف نا 0 رتل نينم وما 0 كلامدل اقف 0 هع 0 ىلص 0 0 5

ككاردأ اوعف رثاللاقف ام وق بدا
قحدمو 35 ل ىنلا تا وصقوق م

 دنع مهتاوصا نوضغب نيذلان الا اقف ام و

 || هتمرح ناو ةيآلا نولقعبال مرت ([تارطا ا
ش نذلا نا لاقف اموق مذو هللا و وسو

 ءارو نم كنودا

 رفعجو | اطناكتساف | اح هئم لك
 ا هللا ىلص هللا لوس رس مأوعداو يقل لا هللا ءعاناانلاقو

ةمايقلا مويهللاى امد كيباةلم سوو كتا
 ١ هن عفشتساو هليقتسا لب اب 

ا اذه ىعةياكملا هيف هب ةلاشا او رفغتساف كو اح
 هحول

 «:ووهو هنعك وجو فرصت و لاقف مسوي لع

 ا وماظذامهناولوىلاعت هللا لاق كيف هللا همفيف

 ةريغمو| ة ةفيعض نوت نأ | ا
اهنم ميفيدق ذا ةيهذم قفاوب ع < رمسفلا نأ اماو

 0 فور رءللا هبدذم قالخ و هام

 دنعفتقنال هنأىع صن دقو ءاعدلا دنع ربقلا ليقتسال هنا هيهدم فاتخال هناق هناا ٠
 نمت اقثلا لَمَش

 ليقتسم وعدب مثل سوهياع هللا لص ى دلاىلع
 ىلع لبو ربقلا نم ويد هنادباك ت١ نمةفئاظ 05 اقاطم ءاعدلا

ليقلا لايشت تاق اوقفتاف هرهظ ةيلوي داو ءربط هيلوبو ةلب ةلا
تقوهرهظربقلا ةيلوت ف اوعزانتو ةل ة

 ءاع دلا

 هناف ءاعد كلذ
 ىمس وهو مالسل كا ىبقلا كايقتسا نع لكس هللا همحر كلام نوكي نأ ملعا هللاو ةيشو

 1| ىف ربقلا لابقتسا ىرب كلامو ا ابقلا ليقتسي هباع مالسلا دنع هنا ىرينم قارعلا ءاهقف نم ناك دق

 هنع بهونبا ةياورىف لاق اكو مد 25 لاا ل
 ههبحوو فش ملسو هياع هللا ىلك ي يذلا ىلع ص اذا

 هل وعديو هيلع ىل رص ل 0
و ملسوو ونديو ةلمقلا ىلاال ربقلا ىل 1|

 ,قلا سميالووعدي

 "| ثيدحلا ىف سو هيلع هللا ىلص لاق 6 ةما قلا مون ديعلل ةتعافش بجوب هل ءاعدلاو هيلع ةالصلا نا موأ
0 

 ةرص ىلع ىاص نم هاف ىلع اواصم لوشام ل ادم
 ل | رشع 0 0 ص

 اولوقف ذولا معمس اذا 00

 دسعلالا ىغش ال ةنحلا ف ةحرد اهماف ةلايسولا 0 هللأ اوا
 ديعلا كلذنوكا كا هللا د داع نم

 هانعم هنع اناث ناك نا ةباكملا نه ىف كلام لوقف ةمايقلا موي قعافش هلتاح ةليسولا ىل هللا 000 0

ولإ مهالاناف ةمايقلا موي كيف عفشب ةليسولا هل هللا تلاسو هيلعتماسو هيلع تياصو هئادقتسا اذا كنا
 ا م

 ]| هللا لاؤسك ةماسقلا مويدب هل عقشام لعف وه ايندلا ىف هب دبعلاعافشتساو هتعافشب للاى
 نولسوتب ةمايقلا

 ونلا ىلع [ مس اذا بهو نبا ةياور نم هنعلقنام كلذكو ك ذوو ةليسولاهل

 || ءاعدلا اذيف هيبحاصو سو هياع ىلص ىننال هءاعد ينعي د ةايقلا ىلا ال ربقلا ىلا هبجوو

 || لسيو هيلع ىلصي نأ سانلا قحأ هناف م ط ءاعدلا وه

 || فش اعدو سو هيلع هللا لص يع

 و نينمؤللا رئاس روبق ةرايز دنع ءاعدلاك كانه عورمشلا

ملا ىلسص ىمأو وه ىلإ هل ىعدبو
 ١ ا ىذلا ءاعدلا نب قرغبو كللام دوا ادببو 

 مهسشتا اوماظ ذا مهما ولو ةيالا هذه كلام ةوالت ىف ةباكملا اأو ةعدر هلا <, ذو هه راد ءاعدلاو

 || بحتسا هنأ مهم دحأ 0 ف هدأ يف ةمالا نه دحأ 0 ما كه ناف لطاب لعأ هللاو وهف ةيالا

ريغ 0 00 توملا كعل 0 ملل 3
 ل فرعل اعاو اذه فاح ةلاثمأ نعو ةنع ضوصنملا ةمالكو ه

 كا هلا ريق ىنأ هنا ىو عأ ن
 محو هلآو هيلع

 2م نم ةفئا اهركذ ةباكح ََق اذه



 نثع دشنأو ةنآلا هذه الثو

 كالاَو خاقلا نيم ط نم باطق ان 2 عاق لا تق نه ريخاي

 مركلاو 0 هيفو قافعلا هيف * هنكاس, تنأ ريقل 0
 للا ةراكطا هذه اوجتحاو كلذ 0 ىفاشلا تاحصأ ند :رم ءابقفلا ىر خاتم نمةفئاط نحت !اذطو
 5 معأ نوعباتلاو ةباحصلا ناكل ابودنماعو رشم ناك ولىذذلا مالا اذه لم ىفاوسال ىعرش ميكحاجب هدرا
 ءاوعضولا اذه ريغىفتطسإ كد أ ل هلاثمأو يبا عالا اذه لثم ةجاح ءاضق لب مهريغنم هبل لمعأو

 ا ا 0 ةياع هللا لص ناك كقف هب ارومام اعو رشم ىلا 00 نأ طنش نسا هتحاح ترضف نم

 مدح ى .امع ال ىنا لاق ىنح لئاسلا ىح ىف ةمرحم ةلئسملا ن وكتو الئاس دربال اهطعيف ةلئسملا هنايحىف
 دقو لخبلا ىل هللا فابيو ولأسي نا الان وبأي لاق مهيطعت رف هللا لوسراب اولاق أر اناا اا
 هيو هذصق ندح ىلع بائيف هنع ىهم» هنا الاع ن وك الو ًاطاص هدقتعي ىذلا لمحلا لجرل ١ لعشب
 اهنع هن الل اهتحاصم نم ب ناغأ اهتدسفم نكت مل ول .لب ةعورشم اهلا ىلع لدي, ال كلذو ةدئافلا نم ى ام هل لصحو نساثلا_ ضع ايلف دق اهنع ىهملا ةعدتبملا تادابعلا ةماعو عس او باب اذهو هماع 0

 ريذظا نم هلعف ام ىلع باثيو هؤطخ هل رفغيف ادلقم وأ ًادهتحم اتطخعوأ الوأتم نوكي دق لعافلا اذه
 |١ دق هنا انه دوصقملاو عضوملا اذه ريغ ىف اذه انطس د دقو أى كلا دهملاك عورشما 0 نورقلا عوربتملا
 مهو وعباتو نوعباتلا ةلعشام ىرب ةشدلاب مي هاف رومالا انف لد سانلا معا نم اكلام تان
 || هلعشب 00 0 ءاعدلل ربقلا 3 فوقولا نع 0 وهو نيعباتلا راك 1 ةناحصلا نعد 0 عمسلاو
 نع ىر راخبلا حييت ى مق سايعلاب قستساف هنع هللا ىذر رم دهع ى ٍلع سانا :ل| 0 دقو فانا
 1 انقاتف اديب, كيلا لسوتل انبدج اذا انكانا مهللا لاقو باطملا درع نب سابعلاب قستسا ر 2 نأ
 1 0 0 هيلع هللا ىلص يبن دا نوقستكسإ اوناك يهب اوقستساف نوقسف انةساف 8 6 نك هلا 0
 أ أونوكل 0 غن نم نيموماملاو مامالاك دعم ن نوعدبو ملل وعديف م مط هتءافشو هئاعدب نولسوتب مهن وهو
 ا ل بسو هيلع د ىلع تام او قواخخمي ضعل ىلع م ضع مسقي نأ مط سيل مك قوام: هللا ىلع نومسشإ
 نا لضفالا و ندلا و ريا لها ءاقن بسالا تبحاسل ع اهقفلا لاق اذطو هن اوقستساو سايعلا ءاعدبب اًواسوت
 لاق و ىث را دوكالاانا ١ ديزي 17 واعم ىقسل 0 دقو اكسو هلع هللا ىلص ىنلا ثي ليا اون 0
 ا نهذو 0 1 ىح سانلا اعدو اعدو هيدي, مقرف كيدي 3 ديزي ا نب ديزل ى ةستسل انآ مهللا
 ١ مالسلا | وبحشس | ءاملعلاو هب الو هع ىقساسا هرع الو يب ربق ىلا ةباحصلا نم 6 بهذ 0 سانلا
 | ىاسنلا ىفام عم اذه مالسلا هيد درأ حس حور ها ديالا كس نعد ناقل ما ١ هيلع هللا لص ىلا 0 را درا كثريدحلا مشو هيلع هللا ىل 0 ىلا نع
 ١ 1 مالسلا يف 0 نع قود ةكئالم رش لكو هللا نا لاق هنا سو هيلع هللا ىلك ةنع هريغو
 ىلع دو رعم كال نافامملا د م ىل ردا 0 لامس د

0 

 هنع قع



 نأ ضرألا ل هللا نأ لاقف تياب يا تفرأ دقو كيل 022 كا اولاقف

 حيدصلا ىف تيردقو اردو للارعأ اع  هياعمالسل و ل وه ىإب هيلعةاللصلاف ءايسالا مول لكأت

 نيطاصلاو ءايننالا رونق ةرايز دنع انا يملا رشع امب هياع هللا ىلص ةرص ىلع ىلص نم لاق هنا

 دودع#لاف هل ءامدلا تيما قعةالصلإب د را مه زئانج دنع م نير نيل

 هبامأ ملعي ناكهنا دنسملاو ناسلاو حيحصاا ىف لسو هيلع هللا ىلص يبنأا نع تب 00 ءاعاالا »و 5 راد

 نروقح ال مكب هللا ءاش ناءاناو نيئمؤم موق راد لعأ م ؟يلع مالسلا مهلئاق كوش نأ

 اتق الو مهرجأ انم رخال مبالا ةيفاعلا مكلو انل لا لأسن نيرخأتسملاو يكسو ام نيسان نا حرر

 مهللا صاخلاو ماعلا ءاعدلا ةزانلللا ىلع ةالصلا ءاعد ىف اك تيعلل صاخ ءاغد اذهف مطو ادل 000 مهدعل

 صخب مث ىأ اناوذمو اناقنم لعن كنا اناثن ها ا كو انرغصو انفانو اندهاشو اسمو 00 رفغا

 هني هللا ىهم اماف ةب لا ادبأ 0 مهنم ا ىلع لصت الو نيقفانملا قح ىف ىلاعت هللا لاق ءاعدلاب تيما

 ليلعتلا .قيرطب كلذ لد مهرفك لجال مهرويق ىلع مايقلاو مباع ةالصلا نع مسو هيلع هللا لد

 اذا ناك سو هياع هللا ىلد يتلا نا د ىف اذطو هربق ىلع ماقيو هيلع ىلص» نمؤملا نا ىلع موبملاو

 ةرايزلا تضّش نااماو نا ناالا هناف يشل اولسلوشب مث م هربق ىلع موب هيام نم لحرلا نفد

 نم كل - دف نم نكي مل اذهف ةعقبلا كللت دنع ءاعدلا ةباجتسا: وا هب هللا ىلع ماسقالا وا تيملا لاوس

 نم هريغو كلام هرك دق لب كلذ دعب كلذ ثدح امئاو ناسحاب مط نيعباتلا الو ةباحضلا ال ةمالا فاس

 انرز لاش نا كلام هرك ضايع ىخاقلا لاقو سو هيلع هللا ىل» ىنللا ربق انرز لئاقلا وق نأ ماعلا

 اذهو ضايع ىضاقلالاق روبقلا تاراوز ةنعاب هإلع هنا مهضعل نعانرك ذو لسو هيلع هللا لص ى ونلا ربق

 لضفأ رئارا نا ليق ا كلذ نأ مهضعب نعو اهوروزف رويقلا ةرابز نع مكن كدا ا .

 لعن ع ل هدب راز لآ سل ذا ئىذب نيل اها ادعو نق ور

 ةرايزلاةفاضال هل كلام ةهاركاما كلذ يف كاَش نا ىلوالاو لاق هقح ىف ظفالا اذه علم لو مهمرل 0

 ميلا هلوقل ههركي ل ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا انرز لاق ول هناو سو هيلع هللا بص ىلا يبق ىل

1 
 ظفللا اذه ةفاضا ىمحف دجاسم ىامأ روق ودعا موق ىلع هللا ىضغ دتشا دعب انثو ىربق لع ال

فىع ىف تبلغ تلق بامال امسحو ةعب رذلل اعطق كئلوان هعفتلاو ربقلا 1
 طظفل لامعتسا ىانلا نم 0 

 ىفال ةكرشلا ةعدلا ةرايزلا ى روبقلا ةراز فا لامتسا ىلع نيحلاصلاو ءايسنالا رونق ةرا قارز

 ىورالو صوصضخم ريق ةرايز ىف دحاو ثيدح لسو هيلع هللا ىلص يتلا نع تشي و ةيقئرم ةزاب زل

 ىور اعاو هريغو 00 مامالاك تدسملا يف نوفدصملا ةمالا الو نينلا و حيحصلا ل اها اإل اع اعيش كلذ ف

 لع قافثأب فئنيعذ وهو ىطقرادلا ةاورام كلذ ىف ىور ثيدح ادخلو هريغو عوضوملا عمج نه كالذ

 تنمض دخاوماع ىف لياخلا مهارب ا ىأ رارو فراز نم ةلونك رق :رارق ةيورملا ثيداحالا لب معلا

 وحكو قافنح دتف 0 مو جحا ن نمو قايح ىف قراز اناكف يلام دعب قراز نمو ةنلا هللا معد

 0 ا 1 1 ا 11 ا ا 0



 كاملا 0
 كعإ اقاطم روبقلا 5 ةرايز قى صخر سو هيلع هللأ ىلص ِي ىللا نك ) ةعوضوم ةيودحم اهلك ثيداحالا 0

 ىفو اهوروزف روبقلا ةرانز نع كتيب ل هنأ ا ىف هتع تل : 6ك ابنع ىهع دق ا

 ند اق روزا ف نا 0 مف ىلال رفغتسأ نأ ىفىر تنذاتسا لاق هنا هنع حيحصلا
 رفاكلا رف ةريز روح اذطو ةرخآلا ريكاذن لجل ةرايز هيف ةرخألا رك ذن اهناف روبقلا اوروزفىل
 ةرايز هدبف مط وعدي و نيماسملا وم لع 00 عيقملا ىلأ 5- رول ةيلع هللا لص ناكو كلذ لجال

 ىف يو هيلع هللا ىلص هنع ضافتسا دقو نيسنمؤملا» صتخم ؟ : نانا ىلع ةالصلا نأ < نيساسملاب ةصتخم
 لولو ةشئاع تلاق اولعفام ردح دجاتنم ماجا روبق اودخلا ىراصتلاو دويلا هللا نعل لاق أ حيحصلا
 كو ةشيخلا ضراب ةسنك هل 1 هلأ حيحص | و |ادحسم دع نا هك كلو هرق نراال كلذ

 كال؟ هنف اورودو ادم هربق ىلع اوم حاصلا لجرلا موف ثام اذا كفاوا لاق اهف رواصتو 0-8

 نب تدنح نع 0 ع ىو حيحصلا ْف هلدهو ةمايقلا م هللا كنع قاخلا رارعش كاوا ريواصتلا

 نوكي نا هللا 0 انا كوط ردد د تركنا لبق مس سو هيلع هللا لص ىنلا تعمتس لاق هللا دبع
 تاجا با دست تكرر الياخ مهارب | دخلا مالياخ ينذخلا دق هللا ناف ليا مكنم ىل
 دجاسم رونقلا اودَخَتتا الفالأ دجاسم مهثاي ل روق نودختب اوناك م كايف ناك نم ناو الأ الاخر ب انأ

 ثيح ىلع اولصو اديع ىربق اودحتال لاق هنا 0 هيلع هللا ىلص هنع نسلافو كلذ نع 0 يلاذ /

 انثو ىربق لعمال بلل لاق هنا سو هياع هللا لص هنع هريغو ًأطوملا فو ىنغليت مكتالد .ناف مث منكم
 دوعسم نا نع متاح ىف 1 حبو دنسملا ىفو كجاسم مهلا دنأ روش اودخلا موق ىلع َ بضغ 0 كيبعيإ

 نودختي نبذلاو كح مهو ةعاسلا مهكردت نم قاخلا را 7 نا لاق هنا سو هيلع هللا ىلَص هنع

 هءاحأ ع كلذكو ا وه ىنإب سو هيلع هللا ص ةنع رئاوتم ثيداحالا هذه ينعمو دجاسم روب فلا

 ءاعدلاو يلوم ىلع مالسلا نم هعرشو هب سما ا قرافم دحاسم 00 ذاخلا ٠ نم هنع ىبم - ىلا | كبف

 دجاسمرومقلا ذا نع هببم نافلوالا سنج نمةعدتملا ةرايزلاو يناثل || سنج نم ةعورشملا ةرايزلاف مط

 36 0 اذ ءاماعلا قافنان هنع ىهنم اهالكو اهدنع ةالصلا دصق نعو اهيلع دجاسملا ءانب نع ىهملا نمضي

 هلا نع اعبأ ١ وقفلاو صنلا هيلع لد 6 كلذ يرحتب اوحرص لب روبقلا لع دجا.ملا ءانب نع 0

 اهدنع ءامدلاو اهدنع ةالصلان | نيماسملا ةثَأ نم دحأ لقب مو روبقلا دنع ءاعدلاو ةالصلا دصق عرشبال
 ل راس ا ل لا ل ل ا
 ءاعدلاو ةاللصلا لبر وبقلا لع تيزي ىلا د _جاسملا ىف ءاعدلاو ةالصلا نم لضفأ رويقلا نع تن ىلا
 ناك ناو اهيف ةاللصلا لاطبانو لب كيذ ميرحشب مم ريثك حرص دقو مهقافثاب هوركم هنع ىهنم هذه ىف
 ءاهقفلاو مهقافنأب ه وركم وه لب مهفافتاب بحيتسم الو بجاوب سيل اذه نا انه دوصقلاو عازن اذه ىف

 هذهو قوملا ديدسدب ةطالتخاب بارتلا ةساجن (هادحا نيتلع ةربقملا ىف ةالصلا ةهارك ليلعت يف اوركذ دق
 ا روبقلا بارت ةساحن ىف ءاماعلا ىنالتخال عازن اهتح ىف ةلعلا هذهو ةئيدخلاو ةعيدقلا نيب قرشي نم ةلع



 ناسا 0 د ارا اجا 1 نولوش ل ل و اما نئاكم نء رخو

 لع ىفلا دم نأ حيحصلا ىف ثس دقو 1 كلام تهدم ىف 00 ل رهالفلا لد ةفينح ||

 ىناا 0 رخو لحتو نيك سلملا روبق نم روش هنق ناكو راجنلا ىنبل اطئاح ناك سو هلاو هيلع هللا ||

 ةانقلا فد يف لخناا لعجو تشق رويقلاو تيودف ثراطاتو تعطتف ف لمعلا مسو هتلع هللا ىلص ا

 هريسغب بارتلا كلذ طلتخي نا دبال هناف بارتلا كلذ لقت سعال اسحن نيكرشملا روق بارت ناك واف |!

 ةلتهو كربشلا نا كلذ كا ىقطت ال روبقلا دنع ةةلسلاب راقكتلا ياكم نم كا يف ام ةيناثلا ةلعلاو

 ةنتفلا نم هيف امل كلذ اوهركو اضيأ هذه اوللع هريغو ىمفاشلاك كا ةلعلا |[

 ابا ةيناثلا هذهب هللعو هريغو دحأ بحاص اراد دك ناك تعز دس نم ةمئالا كاذكو

 كر الو دون ا مكتط 1 نرذنال اولقو ىلاعت لاق دقو ىلوالاب لاعب دق نم مم ناك ناوأإ

 هوذا سا ع 00 نما عر نسال نا لا تك ارض قو فرع كرد ذو

 ديالا مييلع لاط مث يليثاق اوروصو مدار اونكحع اونام اماف حون موق ىف اوناك نيملاص

 صصق باد 1 هريسغو رب رجا نباك ريتستالا ا هحبتت ىف ىراخلا اذه رك ذ دقو مهودبعف

 ءايمالا روبق كت نم نعل لسو هيلع هللا ىلح هنا ةلعلا هذه ةعص نينو هريغو ةميس 10 ءايس الا

 نع 00 «بياع هللا ىلص لاقو .اسجن اهبارت نوكي الو شينت ال ءايبنالا ر وبق نأ ةرافمو دحاست

 نع هيمن نا ملعف .اديع ىربق اوذختت ال سو هيلع هللا ىلص لاقو ديعب انثو ىرق لمحت ال مهلا 4

 ككيح سمشلل نودج رافكلا نال اهبورغ دنعو سمغلا عولط دنع ةالطلا نع هيهن سنج نم كلذ

 هلل الا وعدي الو هلل الا ىصب. ال ىلصملا ناك ناو ةعاسلا هذه ىف ىلصي ال ناب ةداملا 0 ةعبرذلا دسف

 اماعد ىلا كلذ ىذشب القل هلل الا ىلصير ال اهدنغ ىلصملا ني م روبقلا ذاخلا نع ىنمم كاذكو

 اط وعدبو ىلا ا م 00 سمشلا بحس, نم سانلا نم ناف عقو دق نيئمالا 0 اط ةالصلاو

 0 تاقوالا ىرحعتو اه ايما مم نظن اد متاوحلاو و ساسأ الا 20 ا سابق تاحيستلاو ةيعدالا عاوناب ا

 | نيلوالا نم ريثك ب ل ىذلا كرشلا بابسأ مظعأ نم اذهو همعز ىف ا ةبسانملا ةرثئالاو ةنكمالاو

 لا ا اك وهشملا ضعب هيف فننصو مالسالا ىلا تسنش نم ر شك ىف ف كلذ عاش قح نردد

 ترغا| نم نكرشملاو ني اضلاو دبحلا نم نا موجنلا ةيطاخو رحسلا ىف نونكملا

 0 هةر للا رقم ىفأو ة ةيثحو نباو لبابلا اشوكلمو ىدنطلا مطمط لثم مهريغو

 0 0 للام نان سلا 1 نوبستني مهو توغاطلاو ببحلاب نمآو كرمشلا ىف لخد نع

 0 1 دج ناف 0 نمو هلوق ىلإ توغاطلاو تيللاب:نودمؤي باتكلا نم امبصن اونوأ نيذلا

 قح امهالكو ناطيشلا لاق مهضعبو ناثوالا توغاطلاو رحسلا تبللا فلسلا نم دحاو ربغ لاق دقو |

 ةدابع وه ىدذلا ك اا رحعش لا وه ىذلا تيا ندب نوعمح ءالؤهو
 ردعسلا ناب نوءيجح م توغاطلا

 مرح كرش هلا لسرلا عيمج نيدو لب مالسالا نيد نم رارطخالاب لعب امم اذهو يك اوكلا ةدابعو
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 نر 1 د ل ىهمااب لسسرلا تثعب ىذلا كريشلا أ م ل
 ا 00 3 كيذكو ىلاعتهل وق 0 كرشلا | ذه 0 ىف تناك هموقل هيلع همالسو
 هموت نال ليس 00 كس مولسلا هيلع مهار ,| ناذ مكح ملع كب دانا ىلاعت هلوق ىلا ضرالاو
 ايكوك نا دقتعي ءالقعلا ا .الو م اونوكي لو 0 ًابابرأ بك اوكلا نودحتي اوناك
 0 ءالؤه بهذم ىلع هللا نود نم اهنوعدب اوناك 4 او ضرالاو تاومسلا قاخ يك اوككأ ن
 براالا ىل ودع مهناف نومدق ذا ذا من نر منك ام 5 ذأ مالسلا هيلع ليلا لاق د
 هياع هللا تاولص ليلخل و نيديبس هناف ىنرطف ىذلا 1 نودسعت امث ءارإ ىنا ليلخلا لاقو نيملعلا
 تام نا ليثامت ىف وأ كاثل ممالطو ليئاكت ىه ىتلا ناثوالاب ميكرشو ةيولعلا بك اوكلاب كرش ركأ
 لا مهاعل مها ركل 0 ميلمشا هد لاح لاق 5 مانعالا رسكو كر ءانسنالا نم
 مهيلا عرضتلاو مساعد نم روبقلا ل اهأب كرشلا كلذكو اريثك عقو 1 رسشلا نا انه دوصقلاو نوعجرب
 هدحو هلل ءاعدلا نمضتت ىلا ةالصلا نع ىبم هيلع هللا ىلد ي هال ناك اذاف كلذ 0 مهلا ةيغرلاو

 نم رشثلا عون وه امادس و اذا تيكف ف من كرشلا نم عوت ىلا كلذ ىضشب الثا روبقلا دنع اصلاخ
 1 أ نم كلذ اوماطي نأ نم بلط وا 0 حيرفتو تاجاملا ءاضق مهنم بلط ءاوس مهلا نع 0
 مك هريسق دنع نك نو ولو كلذ نع ىمنل , مه ريو ةكئالملاو ءايسالا نم هقلخ ضعبس هللا ىلع مق 7
 ل مير ىهم وه لهو ةمئالا قافلاب دقعنم ريغ هنع ىهنم مسقلا اذهو اقلطم ق قواخمج 0 ال
 هيف ناف ةصاخ ملسو هب هيلع هللا ىبص ىنلاب ففاحلا'ىف الا ءاءماعلا عزامشب د مرح 0 هنا أ ابحأ نيلوق
 ىذلالوقلا نكل ءاتبنالا 0 فنا ىف قالا درط ليقع نباك هياصأ وا نهذم ىف نيلوق
 قولخعب مق الو ةئبلأ قواخم نيعلا دقعتم ال هنا مهربغو ةفينح 0 ىفاشلاو كلام ةئالا رووج هيلع

 اذه هيفف لصالا اذه ىلع ىنني لسو ةياع هللا ىلد دمع هيبنب هللا ىلإ لع ماسقالاو باوصلا وه اذهو ةعلأ

 داقعناب هلوق بسانبام ىزورملا كلسنم ىف لسو هيلع هللا ىلص يننلاب لس 0 ىف دما نع لقن دقو عازلا
 قلب اعازن هيف ةمالا نيب تملع اف هريغ امأو اذه كاذكف هب نيهلا دقعنن ال هنا حبحصلا نكل هب نيعلا
 هريغ ىلع مسقب 6 هئافصو هن امنأب هيلع مشو لاسي ىلاعتهللا نا ىلع اوقفناو كلذ نع ىهنللاب ءاماعلا حرم
 تاوسلا عيددب ناناا نانا هللا تنا اد كان تاس نا مهللا ندسلا ىف ةفورعملا ةيعدالاك كلذب
 ىذلا دحصلا دحالا هللا تنا كناب كلاسأ ىلا ملل رخآلا ثيدحلا ىفو ماركالاو لالخلا اذا ضرالاو
 وان دل ل تيس كلل وه م دا كب كلأسأ رب الا تيدا 0 اوفك ل نكرم داوي لو دللي ا
 اهو وة ةيءدالا هذ بف كدنع سيغلا 0 ىف هبا ثرب ساو أ كقلخ نم ادا 1 وأ كرات 5 نأ
 دحاوريغ هنف ضخر عازن هيف اذهف كشرع نم رعلا دقاعع تاأسأ لاق اذا 0 ءاماعلا قافنأب هضو رسم

 0 ىتركلا حرش ىف ىرودقلا نب: ا لاق ةتهارك ةفم دح ىنأ نرع لقنو هب رآلا 'ى ع

 هلا هللا وعدبب ا ال ىغبتي ال هللا هجر ةفينح وأ لاق لاق فسون ! نأ ل
 ا ل و كم را او ارا د لك كا كشط
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 نه زعلا دعي فسوب وبا لاق فسون ىلال لوؤ وهو كقلخ قح وا كشرع نم زعلا دقاعع كوشي

 ماركا رعشملاو تيبلا قكو كلسرو كئايبنأ ق# وا نالف ق< هرك او اذه هرك أ الف للا وه هشرع

 ل نأ زو الف قااخلا ىلع قواخمل قحال هلال زوال هفلح ةلأسلاف اعين اولاق هرك قا اذهب

 كلذلف مهري عازت هيف قلاخلاب ر قواخم لاؤس وه له كشرغ نم زعلا دقعم 0 و اةحتسم سبل اه

 كياتك نهاةع رلا تمو كيشرع نم ردلا دفاعع كلاسأت هيف. رثالا علب فسوي وبأو هيف اوعزان

 ىف اولاقو سانلا ضعب اذه ىف عزان دقو كلذ هز 0 ةمانلا كئاثكو ىلعالا كدجو مظعالا كمسإبو

 نإ جرا الا هلوقب ىذلا ءاعدلا ىف ياسو هي اع هللا ىلد يذلا نع هجام نبا هآور ىذلا كيمس ىلا ثيدح

 الو ءاير الوارطإ الو ارمشا ل ىاشم قحتو كييلع نيلئاسلا قدح كلأسا ينا بالا ةالصلا

 كلل ف كد كاد رضا نت ا[ كتئاضرم ءاغثباو كطخس ءاقلأ تحرش ةعمس

 فا ل را ل ل ىلع مح 0 هنب نولءاست ىذلا هللا اونا

 ريدضلا لع فطعلا زو ال هنا ةاحنلا نم مز نمو م>رلابو هللا, ك لاشي ام ماحرالابو هب نولءاست

 فرعا مالكلا نم عمس دقف الاو راخلا ةداعاب مالكلا تكانضأد اىل هلاق اهناف راخلا ةداغاب الا رورحلا

 كلذ لث ىعدب كانه ةرورضض الو هسرفو هريغ 0 ام هونيس يح 65 كلذ نودي فاطعلا همظنو هزثن

 اذيتسلف اننبن كيلا لسوتت ايدج اذا انك" انا ميلا لاق نمت نإ حيحصلا ىف تيث دق هلالو رعشلا ىف

 هحت ىذلا ىمعالا ثيدح امهريغو ىذمرتلاو ىاسنلا فو نوقسف انقساف انين مه, كيلا لسوتن اناو

 ًاضوي نا هيما هياع هريصب دري نا هللا وعدي نا هلأسف لسو هيلع هللا ىلع يبللا ىلا ءاج هنا ىدمزتلا

 هجروا هللا ين اب دمع اي ةمحرلا ين دمع كيبنب كي لادج رار كاان هللا لوقو ناكر لصيف

 لاقي نا اذه نع باوخلاو. هرصب 0 هللا درف هللا اعدو ىف ةعفشق موللا اهيضقتل قجاح ىف فر نلا كي

 5 نول كن انيلع اقح ناكو ىلاعت لاق م نينمؤملا هدانعل اح هسفن ىلع لع هللا نا تود

 وهو لبح نب ذاعمل لاق لسو هياع هللا ىلص هنا نيحيحصلا ىفو ةمحرلا هسفن ىل رع ركر هك لاق

 كل مهيلع هقح لاق معأ هلوسرو هللا تاق هدابع ىلع هللا قح ام ىردنأ ذاعم إب كدر

 مهذعي ال نأ هياع مهقح لاق معأ ةلوسرو هللا تلق كلذ ١ ولعف اذا هللا ىلع دابعلا قح ام ىردنأ ايش دب

 قداصلا هدعوب حام توجو ىلع ءاماغلا قا دقو قداصلا هدعوو ةماثلا هناياكب بجو قح ادبف

 ىلع مكبر بتك هناحبس هلوقب جتحا كلذ زوج نمو .نيلوق ىلع هسفن ىلع هسفنب بجوي له اوعزانتو

 ىف طوس. اذح ىلع مالكلاو لا ىشن ىلع رظلا تمر> ىلا حيحصلا ثيدللا ىف ار ةمحرلا هش

 وهو ةيردقلا لوق اذهف هقلخ نع ناقل ميرحتلاو ىلاعتو هناحبس هيلع باجتالا 0 مرا

 تاك قاع هاد هلا 0 قرف هلا رك نر حيرصو لوقنلا حبحصا فلام عدتبم لوق

 نه لاق نم ناك اذطو اعيش هياع نوبجوي ال دابعلا ناو نكمل كثب ملامو نلك ءاش ام هناو هكبلكو هيرو

 هش دبعلا نا ال هيفن ىلع ملط / ةيحو ةمحرلا ةسفن لع بيتك هلا لاق بودحولاب ةنسلا لعأ |



 وهو مط قلاخلا وهف ريخ لكب دابعلا ىلع معنملا وه هللا ناف ق والا ىلع قواخملا نوكب مائيش هللا ىلع اهيعوم
 مهنا مهوحتو ةلزتعملاو ةيردقلا نم معون نمو اصلا لمعلاو ناغلا مط رسبملا وهو لمرلا مهلا لسرملا
 نكي + كاذك ناك اذاو كلذ ىف لهاج وهف ا ل را
 باب نم سبل هناسحاو هلطفنم وه هدابعل ىذلا قلو هناسحاو هلضف نم.هب نم امي الا هيلا ةايسولا
 بواطمال اييس هلعج اب لكس اذاو كلذ نع ىلاعتب هنادبس هناف هياغ هريغ هبجوا ام باب نمالو ةضواعملا
 اوبستحم ال ثيح نم مهقزريو احر مل لطم او ما د يتلا ةطاصلا لامالا ن

 ببستو لاؤس اذهف هدنع ةهاحولا ىوذ ةعافشو نإ اصلا هدابع هم عدا نمو ل بق ألا

 ةياع هب اماسقا نوكي را اهاقر باول ملل ايس وه نال يشب لكس اذا امآو ٠ د سدا
 ءايبنالاف ةدئافلا مدع نوكيف بولطملا ىضتقب الامي الاؤس نوك نا اماو قولخمب هللا ىنع مشب الف 1
 معو مهب دعي الو مههعني نا مط هتمح رو ةماثلا هناك و مط قداصلا هدعوب هللا ىلع قح مط نونمؤملاو ا

 نالفو نالف قككالاسا ىعادلالاق اذاف مهر يغءاعد نم هلبقب ل مهئاعدو مهعافش نم ليقي هدنع ءارجو |

 ةماركلا نم هبرهل هاعجامو هئاذ سفن لب هتعاطو هتبحو صخشلا كلذل ةعاب :ب هلآسيم وهو هل عديل
 لامعالاب هلاؤسو هللا ىلا هجوتلاو لسوتلا سفناما لاقيف كئنيحو 00 د 0 نكي
 مهتعافشو نيلاصلاو ءايينالا ءاعذب ,و ةلاصلا مط امع ابرا ةلاىلاووأ نيذلاةثالئثلاءاعدك اهبرصأ ىتلا ةحلاضلا |!

 اوغتباو هللا اوقثا اونمآ نيذلا اهيااب ىلاعت هلوق ىف اهمب هلل مآ ىلا ةييسولا_نم وه لب هيف عازتالاغ 1 ا
 'هتمحر نوحريو رفا ميا ةليسولا مي للا نوع نوعدب نيدلا ك اعاوأ هناحيس ةلوقو ةليسولا هم

 ءاوس هناحبس هيلا هب برقيو لصوت نا لس بلاط وه هيلا ةليسولا ءاغثبا ناف هباذع 0 ١

 ناجف هيلاةيغر هبةذاعتسالاو هل لاو لادجو ىلع ناك وأ الا لاثتماو ةعاطلاو ةدايعلا هجو ىلع ناك ||
 ناوذلئساا دع ءاعدلاو ةداعلا مع ءانسلا اذهجو اذه ل 0 نآرقلا ىف ءاعدلا ظففاو راملا مفدو عقانلا ||
 هناي مى رفثو هناحاح ىلط هدونصقم نوكف ةلزانلا هب لزنت دق ديعلا نكل را م ا
 رد نا كن الا وأفنوكي مث ةعاطلاو ةدابعلا نم كلذ ناك ناو عرضتلاو ل لاؤسلاب كلذؤ ىساف]

 لجوء هللا ناعالا باوبا نمدل تشب عرضتلاو ءاعدلا < 6 .اقلطم ة هيف اعلا ورصنل او قزرا ند نم بولطملا كالذ ا

 ا د
 را لعفي دقو ةينيدلا ةيلعلادصاقملا ىلا ةيويندلا ١ تاحاجلا مقوس هدابعب هللا ةمحر نم اذهو هئمعأ ا

 ينلا اا تلق نم هدنع اردق مظعاو و هبل دا تحاوه هي ةئاعدو 8 0 هئيحو هّتنوعمو ا

 ناك ناو و هرم كالا هتيشخو هيلا ةرانالاو هت .2 نم هدسنع انودهل ةعاطلاو هلل ةدايعلا لجال هب 0

 ىلا لاقو محل هاا قوعدأ مكر لاقو 0 عل لاق دقو هيف فاعلاو رصنلاو فر لوصخ نمضي كلذ

 1 هلوقار 1 0 ةدابعلا وه ءاعدلا هريغو دواد وبا 0 ىلا ك1 ور ىذلا ١ ثيدحلاىف و سو هن ل هللا ص 1

 دا أ د ابق نيعونلا الكب نا رقلا عيدبدملا انهرسفدقو ماما قوعدا مكبر لاقو ||
 يلا ا ئ ل قو 03 ا دا كطعا قوس لقر مكءاعد 0 ل اوعيطاو ١
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 ريخالا ليالاث 1” ىقبي نيح ةليل ل 7 0 كلا ىلا اير لت 0 ثيدح ىف سو هياع هللا لص

 ل دف رجلا لاكي نح كن نرسل نيس دا يمس

 | امهالكو ةرمضملا عفد ان 0 ةعفنملا تاج اذهف هلا ةرفغملا ءاطعا رك ذ مث ءاعدلا ةماحا الوأ

 || ناعد اذا عادلا ةوعد تحاك اذ ىنع ىدابع كلأس اذاو ىلاعت لاقو باج لا تنانااذ

 || فرق اير هلا لوسراب لق ةباحصلا ضعب نأ ىور دقو نودشرب ميلعأ ىف اونمؤيلو ىل اويبجتسياف

 ]| هاعد اذا ىعادلا 0 ببحب بيرق هلأ هنادبس ريخاف ةن هلا ع هللا لزئاف هيداتنتق دعي ما هيجاننق'

 اذا ّك اوبيحتسلف مسيضعب لاق 5 4 0 ايالاودل ذ 72 احتسالاب 5 3
 اذا ف ارد دو ٠ م موعد

 نف هتيوبرب ناعالا ةحصبو هتيهولال ةعاطلا لاك ةوعدلا ةباحا لص# نيثيعلا نيذهبو اولق يتوعد

 نيذلا بيتس وىلاعت لاق اك هاد سيجأو ءاعدلا نم هدوصقم لص> لا كا ا

 انقوم هاعد نق هل باجتساو هباجتسا لاقي مطل بيجتسي ىأ هاضف نم م تاححلاصلا اولمتو اونمآ

 ناساالا سم اذاو لئاف ةلاوه هلاحيس هناف دمار 9 نو دقو "1 هاعد اذا ىعادلا ةوعد تح هنأأ

 || هناحبس لئاقلا وهو هسم رض ىلا اعد ل ناك ره هضم انةنك اماق افاق وأ ادعت وأ هين اناعد غلا

 || < نأ نا 0 0 را لق هناحبس لئاقلا وهو اروفك تر اسنالا ناكو هلوق ىلا رحبلا ىف رضلا م كادر

 || هيلا نوعدت ام فثكيف نوعدت هايا لب نيقداع منكن ا نوعدن هللا ريغأ ةعاسلا ا هللا باذع

 ا ا هتيبوارب مهرارقال مط باجتس نيذلا ءالؤد نكلو نوكرشتام نوسنتو ءاشنا

0 الو هتدابع ىف نبدلا هل نيصاخم اونوكب مذا هاعد اذا
 || ىف اعاتم مهئاعدب مهيطعي ام ناك هلوسرلو 0

و قال نه ةر دل َّق مطامو اي اكل: ايلا
 | 1را ءاشئام اهيف هل ان احع ةلحاع لا ديرب ناك نب ٠ ىلاعت لاق

الصلا هيلع لياخلا امد دقو 00 كال ارق 0
 || ناجالا لهال قزرلاب مالسلاو ة

 أ م اليلق همم 0 ندي كاسل دل ل هولا هنا سا سدا نمدلعأ قذراو لاق ف

 ترودب اماو هئاعدا ةباحا ام ارصنوقزرب هللا هلم له لك سلف كلا نوار لا تدع

 ا يقتات بح دقوا كالا او ةفاكلاو نسوا قرر ها ع هيلاويو هللا هبحي نم 000

 ا اورصاح ىراصنلا نم راتكلا رد كا دقو قالخ نم ةرخ : الاى مطامو ايندلا ىف مطؤس مهيطعيو

 ا روتشاف مهع اوعجريل تدع ءاع 0 نأ ناسا نم اوبلطف بذعلا مهؤام دفنف نيماسملل ةئب كم

 || هللا اوعدو اوقستساف كلوا ماقف ىه مهدخ كا يعقل موفعضل قح مهعدب لب اولاقو نيماسملا 0 ةآلو

 انا مهلا لاقو هل ريم بضنب سافانا كردأ نيفراعلا ضعبل كاملا لاقف ةماعلا ضعب ب _لطضاف مهاقمف

 ]| اهقزر هللا ىلع الا ضرالا ىف ةباد نم امو كب اراك ىف تلق 5 يقارراب تلف كت نذل نم ءالؤعدا , 5

 || كوعد الو مقازرأ نم هب تافكت امل مهتيقساف كاعد اذا رطضملا بيت تنأو نيرط ضم كوعد دقو

 آ| داع توا نايالا اع تكي ا ار نإ يق ندر م سلا مسحت كنال ال نيرططم

 هيف ءاذتعا ءاعد وعدب دق نم بابلا اذه نمو اذه ومن / مهكلهاف ار موماع هللا لسراف نينعؤملا
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 ١١ كلذ نأ نط هضرغ ضع ل أصح اذاف هررغ و أ كرش هللا ةيصعم هيف ىذا ءاعدلابوأ أ حلصي الاملطب امأ
 د

 5-5 أ ت اريلا ىف هل ةعزاسم كلذ نا نطف

 مدد نإ نود لا لف
 مه اذاف ةتغب مهانذتأ اوتوأ اجب اوحرف اذا ىت  ءىتب لك باوبأ مهيلع انحتق هب او رك ذ ام اوسأ
 < الو ىلاعت لاقو

 ىلإ كن دا يبذكي نمو ينرذف ىلاعت لاقو رصنو قزر نم هنمض ىف امو رمعلا ةلاطا ءالم الاو
 آو بان ادهو نإ رتم ىدك نأ ىلاعت هلوق

 ةلاو نيدتعملا ىحنال هنأ | ةيفخو

 1 نسلاو لاملاب هدمأو هل ىمأ . نم ةلزتع حاص هلم“ 0
 أ الف ىل طاعت لاقو نورعشلال ل ! تاريخ ف مط عراست نينبو لام نم هب ع

 |١ نوسابم
 نيم باذع م طو امنا ودادزيل ع | مط ىلك 0000 ا اع اغا | وردك  نيذلا نكس

 أ اعرضت د اوعدا ىلاعت لاقو عضوملا اذه ريغ ىف طوس عساو

 ِ ردا ىف هيلعدسعلا بام فهلا ةدامع ءاعد ن وكيدق هللا ءاعد نأ انه دوصقل
 هللا هبخن امم ناك اذا هيلع نابي دق مْ هتحاح هب ىضش ةلكسم ءاعد نوكي دقو ام امدلا ىف هل لصح اه عم
 ا هناح اللا قوقخ نم ةعيض ام ىلع كقاعيف هند ررت مضل انيس :نوكي دقو ةجاملا كالت الادل لصح ال دقو
 ١] لامعالاب هيلا لسوتلاف هلام قوش د دامعىف ةليس ولا عت ”ةيلااح اغتنايدللا صأ ىلا ةايسولاف 0 نم هادعتو
 ,حاصلاو ءابننالا ءاعدبو اهب 0 تا |١ ةطاصلا

 ينلاب ىانلا داش !بايلا اذه

 (| نمو هناق واكب ةيلع ماسق الا باب نم وه ن سل ] مهبعافشو ن

 الب 0 | 6 هللا ىلا مط عفش نا هنم نوملط, ينافةماسقلا مون ٍِس هنلع هللا لص
 ١ انيدجاذا ك1 هج ها ضرر ل وذو هربعو ءاقستسالا ىف مط وعدي نأ هم نوبلط» املا ف اونك
 ا 0 هلاؤسو هتعافشو هت 1 كيلا لسوتت هانعم ا م كيلا لسوتن اناو انيقستف انيبنب لا اناسوت
 ١ امم ىرخ ء ىرحلا اذه ئر# ام وأ أ هب كيلع مشت انا هب دارا ن ربل هتعافشو هلاؤسو ةمع ءاعدب كيلا _لسوتت

 ل وس د انآ نول وشو كدنع نالاف هاحن كلاسأ 7 ضعب هلو وش ا ةينغم ىو هنوم كعل لعق

 ول هناف ضير | هنا ضرع هللا كنعأ 1ىعاح ن ناف ىهاحب هولاساف هللا م اذا اعوضوم اشددح نووريو هل ايل داو هئايمان
 --- 0 ولعش ةباحصلا ناك ىذلا لسوتلا وه اذه ناك
 (نقالاو هب لاؤسلا نا أ ميماع عم مم نتابعلا ىلا هدع او ولدعت

 دا وهو تاومالا نود ءاحالا ليل رم

 و 01 دعب كالذ اولعفل ةنع هللا ىضر رم

 الا لسوتلا 0 لعف سانعلا نم م عا هب م
1 

 نأ كلذ هنم بلطي ىح طا ناف 1 أ ءاعدب لسوتل

 إ| لسو هيلع
 هللا ىلع يبنلا نم بلط هناف ىمسالا ثيدح كإذكَو هريغ الو ءاعد آل ؛ىش هنم بلطيال تيللاو
 ةعافش لويق هللا لاس 00 0 ءاعد سو هيلع هللا. ىل ص ىبلا ةماعف هرصل ةيلع هللا دريل هل وعدبب نا
 سو ةياع هللأ لص ىلا نا لع لدن 0 هيف يب

 كيلا لموت 5 0 ءاذخر راى كح ع كيش كلا هد داو . ع
 اي دمحاي لاق م ” دحأو ىنعع م ىف لسوتلاو هجوتلا ظفاف

 هلوق ناو هتعافشلوبق للا لاس نا هىمأو هيف عفش م
 || انيس

 أ ىف ىبر ىلا كب هجوتا ىلا هللا لوسر
 ءازيدلائماو اذه هللا يني دما هلوقو هير دي عقشل نا هللإ ٠ رم بلطف ىف هعفشف مهللا اهيضقبل يجاح
 || ةحرو ىلا --: 00 0 ٍرصملا لوقي اميلقلاب دوهشلا سطاخبف باقلاىف ىذاقملا راضحتسا هيب لطي
 7 د ا لكم ناسنالاو هناك ع
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 ميش نم هببسب طلغ كارتشاو لامحا هيف +. لاؤلاودي رتل ضخشلاب لسوتلا فلق تاططا , 00

 ا دتقم ا اعيطف هل اممم عادلا نوكلو االثئاعفاش اشوايعاد 5 وكل 3 بيدنا هيداري ة 5 ادضلا دوصقم

 لسوتلاو هن ماسقألا هب داريو هتعافشو ةليسولاءاعدباماوهل هعابتاو هل لئاسلا ةيحمب امأ بسّنلا نوكف 3

 اك بف هللا ىلع هب ماسقالا درجل 1 هاذي لب لئاشلا 0 'يشلالو و ةنم ئذال لسوتالا نوكت ًالفداذب

 ةنوكل هل تمس ةلاودولوالا ىنعملا ةيدأ رب كق م لا وسلا طف فا كلذكو هنع اوهتوادوهز ذل وهى اما

 ثيدح وهو راغلا ىلا و نيذلا ةنالثلا ثيدح لوالا نمو ماسقألا هبداريدقو ثواطملا لوضح+ ىف انس

 لاف هام لضفاب مكتم لجر لك عديل اولاقف مهلع تقبطنا ةرخصلا ناف اهريغو نيحيحصلا ىف ر 0

يلط اه ماو ءاشنلا لاح كلا ندلام كدشاك اهينحاف ع نبأ 3 1 يللا 0
 اها اهاف راش دةئام م ت

 ءاغتبا كلذ تاعف اعأت 1 ةرصناأو به ذلا تكّرف يك | ضشالو هل هللا قئادللا كنعاي ت تاق اب

قو ءايسلا اهتم 1 دارا 9 ممل تح شاف انع جر رفاق كبحو
 ناد ناواىل ناك هنا مهللا ر ول لا

 اهقوبغ امهل تبلش امان تح امهماع حرا لق امو رجشلا ساط يءانق الامالو الها امهلبق قيغأال تنكو

قلاو تشاف الام وا ذاهأ امهاق قيغا نأتهر كف نيع'ان امبت دجوف
 قى امهظ اقيتسا م لع حد

 هذه نمهيف نحام انع جرفافكبجو ءاتبا كلذتلعف تنك را مهللا امهقوبغ اب رشفاظقيتساف رجفلا قرب

 || ممطعافءارجا ترجاتساىتا مهلا ثلاثلا لاقو اهنم جو رحلا نوعيطتسال مهنا ريغ منع تجر فناف ةرخصل

 نيح دعب ىنءاخ لاومالااهنم ترثك تح هرجا تردتف تهذو هل ىذلا كورن دحاو لحر ريغ مهرج

 ديعاي لاتف قيقرلاو مغلاورقنلاو .لبآلا نم كرجا نم ىرئام لك هل تاقف اىرج جا ىلا تا هللا دنعاي لاقف

 كلذ تلعف تنك نامهللا ائيش هنم كرتب رف هقاتنماف ةلك هذخاف كب را نأ تلقف ىف "ى 000 هلل

 اصب هناحبس هللا اوعد ءالؤبف نوشك اوجرخف ةزخصلا تجرفناف هيف ند انع جر رفاق كوحو ءاغ

 هبال هب هلاسيو هيلا هب هجوتيو ىلاعت هللا ىلا ذيعلا هب ل لسوتي ام مظعا ىه ةاصلا لامعالا نال ل اما

 يل حسا قوعدا مك 0 لاقو هلْضَف نم مهديزيو تأ حاصلا اولو اوان دل تيحتس 0 دعو

 قرت دامادع نم و هيلا عرضتلاو هلاؤسو طاصلا لمعلا نم هبرصأام لعفو هتدابعب هوعد ءالوهو

ال را كاذكو هجر حالا كابا ىحب لاقفلولا رسع هباصاهنا ضايع نب ليضفلا
 ي

 000 نأ هللا تلأسو كلم ديس ق تارجاهو كوبر كب تعا قا ممللا تلاق ال اهنا هللا ايحا ىلا

 كنا هلوق ىلا انماق مكر يحل ا ناعاللىدانايدانم انعمس انتا انبر نونمؤملا لاق اكادهو كلذ لاثمأو

 وهةعاطلاو ةيدوبعلا نم تحام لعفو هيين بانتجاو هرمأ لاثتماب هيلالسوتلاو هللا لاؤسف ذاعبملا فال

 دما كلاب كلآسا هلوقك نان افصوهناهساب هللا لاؤسو هباذع نم افوخو هّللاةمحرل ءاحر كلذ لعف نان

 0 ضرالاو تاومسلا عيددب نانا هللإت نا
 0 اوفكهل نكي داون ودان ىدلا ديلا

 هياع دمحم ىذلا هناسحاو هدابع ىلع هتنم ىضتش نانملا د وحلا هنوك ناف تيستلاباب نم نوك كدردو

 مهحتاوحىف هيلا ساتلاددصب ىذلادوصقم ا ديسلاوهنوكتق هتيدمصوف هدحوت ىضتقي دمصلا دحالا هنوكو

ريب ا يع 2 هوقو
 



 نمضْتيدِقَو تابولطملا ءاضقل تيس 0 هنع مهب 0 هنأ لا نورقةئفم 3 وسام 0 هاوس ام ىنغتس لا

 قحبو كيلع نيلئاسلا قب كأسأ كيعس ىناثيإ دح ىف هلوق اماو هلافصو ةلاناب هيلع ماسقالا كلذ ىنعم
 ناف بابلا اذه نم وهو هلورن ريدقتت نأ 0 فض هيفو ىقوعلا ةيطع هاور ثيدححا اذهف اذه ىاشع
 لوصل بيس ةعاطلاو هل لاؤسلاف مهميثي نا هلا قحنو مهي هنا هئاحبس ةيلع نيلئاسلا 00

 ةتباحا را وه اهب اممق ناكل مق هنا ردق ولو هب هحوتلاو هه لسوتلا نم وهف هتباناو هئباح
 كاضر ذرعا حيحملا ”ثيدحلا ىف ىف سو هيلع هللا ىلو هل هلوقك ان لله راغق هلاوفأو ةلاعفأ نم ةتااو
 كفن ىلع 0 اك تنأ كبلع ءانث يصحا ال كنم كب ذ وعأو كتبوقع نم كتافاععو كطخس نم
 مالك نأ ىلع هب اولدتسا امث كلذو ةمثالا نم هريغو دمحأ مامالا هيلع صن م قوام حصتال ةذاعتسالاو

 تا رد لوش ناك هنا وسو ةيلع هللا ىلص ينل | نع هريغو حيحصلا ىف تيب دق هنالو قولخم ريغ هللا ||
 لاف .ةافاعلا ظفل سانلا ضعب درواف ف ةواخم :روكت ال ةذاعتسالاو اولق قاخام رش نم تاماثلا هللا

 هللا لاعفا نا نولوش مهديغو يحتل لع نم نيمانسملا روهمجو لاعفالا نم ةافاعملا ١ ةدسلا 01 رورمج ||
 ايضا لوق رهو كلامو داو فاشل بامصسأ روهمح لوق اذهو ردح وه سبل قلخلا ناو هب ةمئاق أ
 لد اذهمو ةفسلفلاو مالكلال اهأ نس فئاوطو ةيفوصلاو ثيدحخلا لهأ بامصأ ماع لوقو ةفيدح ىأ ١

 ةملكتملا ةماعو ثردحلا 1 نم تاينالا ل رهأ ناف اضقن ةيمهحلا نم مهو و نما ل ا ا
 اذا ةفصلا ناف قولخم ريغ هللا مالك نا ىل لع اولدتسا مريغو ةيمأ ىكلاو ةبرعشالاو ةيبالكلا نم ةمافصلا |!

 لحمل هللا قاخ اذاف هريغ ال لحلا كلذ هب فصتاو هريغ لع ال للا كلذ ىلع اهمكح داع لحم, تماق
 رلا نا لاقي نا زب ملو هب كرحنملا هب رداقلا هب ملاعلا وه ناك كلذ و ا اكد را ردك وأ اماعأأ
 | ولاق ةردقلاو علا نم هب ماق اب لب نيقولخلا ةردقلاو معلا رداقلا ماعلا وهالو ةكرطا كلت كرحتلا ||
 مالكلا كاذب ةفصالاىه ةرجشلا تناكل ىموم اهنم ىدان ين جلا ةرجشلاك هريغ ىف امالك قاخ دق ناك ولف ||
 ىدبالاو دواجلا قاطنا _:رم هللا هقلخي ام ناكلو هللا 1 ىننا ىسوا ةائاقلا ىه ةرسجشلا نوكتف ||
 ىف مالك لكناك لب لبجتالاو ةاروتلاو نآرقلاك هل امالك كلذ نيو لابلا ل حيبستو |

 ةيموللا ءالؤه نم هلاثماو صوصفلا بحاض لثم همزتلا دق اذهو ”ىش لك قا هنال همالك دوجولا |
 لدعب نحت لداع هنا لاب هناف ناسحالاو لدعلاك لاعفالا تافص ةلزتعملا تدرؤاف ةيداحتالاو ةيلواخلا ||
 وه هلعف لب هب مئاق لعف هلل سنل لودي نم ىلع كلذ ل اذ هريغ ىف هقاخ ناسحاو هريس ىف هقلخ ١
 هب ةمتاَق لاعف الا نا اضيا لاقو ةدعاقلا درط نم مك هقول الا هقلخ سيلو هنع لصفنملا لوعفلا |
 ماقت ساو هليلد درطاف قوالاو قالا نيب قرفو هنع ةلصفاملا ىه ُهَق ةوالا تال وعفلا نكاوأ
 ذاعتسال هنا 00 وقع نم هنافاعمو هوفعب مسو هيلع هللا كس يبثلا ةذاعتسا نا انه د وصتقملاو |
 اسأل كلا نأتي ال ءاياعلا نم لاق نوو فورست كاسي ناك تاو هني لاو هتياجلب هللا ل اًودك قولخمب ||

 هياع هللا لص ىبلا نع حنيحصلا كدا ىف تبث م هلل الا عرشإال فلا نأ اك هتافصب لاؤدلا
5 

َ 0 
: 0 
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 كادادف دا رش فالح نم قري طبل ير 17 0 0 ًاقلاح ناك 7 نم لق هنا مسو ْ

 هللا ىلص ىنلا نع تنن امم كلذ وحتو هللا رمعلو هللا ةزعن تلطاق انه عمو نسح ثيدح ىذهرتلا لا[

 مل اذطو لصفنلا نيابملا هب داري دق ريغلا ظفل نال هللا ريغي فاخعا ىف لخدي مهب فاحلا ملسو هيلع

 نال هريغ تسيل اهنا اهياع اوقلطب لو هريغ اهنادتلا تان 2و نا رقلا لع ةكالا راو فاس قاطي ||

 ريغلا ظفا ىف الخاد هضعِنوُأ فوضوملا ةفص نوكي الف لصفنملا نيايملا هب دار دق لاجاهيف ريغلا اظفل ||

 لأ عا اذطو حالطصالا اذه اريغ نوكيف هل ريغ وهام روصت نود هروصت ن 05 امهب ذارب دقو ا

 تاهشلا نم تانصلا لكاس ىف تلصح كلذ ببس نكلو ىظفل كلذ ىف عازتلاو ريغلا ىمسم ىف نظنلا ||

 عضوملا اذه ريغ ىف طس دق (ك تام اهب الاو كازنشالا نم .ظافلالا يف عقوام ةف رعع الا ىاجتب الام ا

 ىمسمن الل طاب ىناثلا ناف هللا ريغ هللا تافص هلوق نيبو تاذلا ريغ تافصلا لئاقلا لوق نيب قرف اذطو ا

 مسا
 تاذلا نم نوتنثملا هنا ام ىلع ةذعاز 5 دارملا نال تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا ليق ناو هناحيبس هيلعا||

 تافصلا نع ةدرح تاذل الوانتم هللا مسا سياف ةمزاللا هتافصب ةفوصوملا تاذلا وه ىلاعت هللا ةدرحلا

 ةدئاز هللا تافص لابال اذهو تافعلا هيف لخدي ال هناف تاذلا ىمسم فالخم هنافد هيف لخدب هللا

 هنردقو هللاو ةماعو هللا لوشنال ةيميجلل هر ظانم ىف هللا هحر دجأ لاق اذطو كلذ دوجو نكمالو ذاضأ

 عضوملا انوه ريغ ىف طبسا دقو ددحاودلا وه هرونو هنردقو هماعل هللا ل كوش نكلو هرونو هللاو
 اماو

او 4 نولءابست أ رق ند ةءارقو , 5 رلاو هللات كالعتسا سانلا لوق
 محرلاناف اه<ببيستلا باب نم ورق ماحرال

 هتلص بجوي اهب هيلا لسوتم هريغل محرلاب لئاسلالاؤسف هتبارقناسنالا لص, نا ىضتقو ةلصلات جوت |!

ملا ىضتشإل | 3 لسوتلا باب نم الو ماسقالا ثان : نه وه س ل امه ى لا ةبار لا ن |
 كسول وه لب تولطظ

 كسبع نع ىؤرب ام بايلا اذه ٠ نمو مهل اع ةالصلاو منع اطنو ءاينن الا ءاعدب لس وتلك بولطملا ىدتش اع

 هينيطعيف هينايطعاام الا رفعج قحي هل تلق ةينطعي مف ايش ايلع تل ًاضاذا تنك داق هلا رحت ىلا |

كلكسا مهلوق نموأ رقمجي هيلع ماسقالا بإب نم اذه نا نط سابلا ضعن نافلاق اكوأ
 وحنو كئايننا قحب

 ةلص هللا دع ةلصف ةلصلا قح هيلع هلو هنبا وه هللا د دعو لع ركام ا سلو كلذ ا

 امسرب نم نا ةلوقو ىلوي نا دعب هيبادو لهأ لجرلا لص ناربلا نما ثيدحلات رثىف اك رفعج هسال ١

 نءآلا كل محرال ل يتلا كمحر ةلصو (هتوم دعب نم امه دهع ذاَغاَو طن رافغتسالاو (ط ءاعدلا امهنوم دعب ||

 نم ىلوأ امه ومنو 1 مهارباو ىبنلا قح ىلعل هلاؤ- ناكل هون ىذلا بابلا نم اذه ناكولو اهلبق ||

 عرسا هب لئاسلا ةباحاو هتبحمو لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ميظعت ىلا ىلع ناكلو رفعج قي هلاؤ ا

 ف نكي مل ناف هب بنستم هب بلاط ىبتلاب لئاسلا ناف قرف نيينعملا نيب نكل هر ردن لئاسلا ةناحا ىلإ ةدما|

 'ئثب هريغللع ناننالا ماسقاو الطاب ناكل هب مسه ام ناك الو هيواطم لوصح ىضتقام بسلا كلذأ

 لثم ىفو مسقملا زارباب سعالا نم تيدحلا هب ءاح ئذلا وه ادهو هب 00 مسقلا مظعت تاب نم نوكأ

 |( لؤسملا مظعت باب نم نوكي دقو هربال هللا ىلع ماقأ ول نم هللا دابع نم نا دقاذحأ

 0 يو ا يي _ 7مججحتببللا
 م(



ٍْ 0 5 06 
 دسوةداملا مسح لسو هباع هللا ىلد ةعبرشلا بحاصو هتييغ عم اماو تبملا ريق دنع اما سانلا ضع هلعشب امم كلذ ومنو ةجاخلا ءاضق لأسوا هللا لآسإ نأ لئس ءاوس تيم ما قولخلا لاؤسإ فيك ة ان رك ذ دقام قولخلاب هلاؤس ىف 0 ةئالاو تفالا ناكاذا | هنا انه دودقلاو عضوملا اذه ريغ ىف لئاسملا هذه تطسإ دقو ىلاعت هللا دنع مهدحأ هاج مظع ناو هعفنب الف هل مهم ةعافشاالو مط هنم ةعاط ريغ ند م ةئاعد درجف مهتعافشو مهؤاعد امأ ر مهعابتاو مهتعاط اما نيرصاب ن وكب نيمحاصلاو ءايبنالاب لسوتلاف هيف 0 للا بيجتسيف هل مهؤاعد اماو كاذ ىلع بائيف مهءاطو مهب اما مهيو لئاسلا ني سس دا نك دوصقم لوصح بجو ام اهيف سالف مهباع اه معنا ىتلأ مو < وقل هتياعرو مط ةميظعاو مل هلل 00 نيطاصلاو ءايدنالا درجعي 0 و مهءافشو هئايسنا ءاعديو ةكاصلا لامحالاب هللا لاوس اذه نمو محرلاب ناسنالا لاؤدك لاؤسلا نسح لئاسلا دوصقم لوصح ىضتق امن كلذ ناك ناف هة> ةباعرو هميظعت و هب لولا ةيع نم هدنع اع لؤسحا لاؤس ىناثلاو عنللو ضل هب دصقب ىذلا | فنا ىف ءابقفلا رك ذام

 دنع .ةالصلا ىلع مالكلا مده دقو كرشلا بايساو كرم ذلك رولا نسف عقو اذا فنيكف كلذ هتما رذحو هللا الا ل اسبالو هلل اهدنع ىصبإل ناو دجاسم نيحاصلاو ءايدنالا ر ويق كخشي نم هنعلب ةعيرذلا
 هنأ رمع نبا نع لف ام الا كلذ لعش نكي + ل فااسلا نم ادحا.. نا نيت دقو دجاسم ام داو نونا
 اهيف ىلد ىلا 3 ى ةالصلاو سو ةيلع هللا ىلص ينل ١ اهذ لزن يتلا عض اوملا ىف لوزتلا ىرخشب ناك
 نماذهو كلذ العفف ةرجش لضأىف هئوضو لضف بضو ًاضوأ م هيلع هللا لص يب هلا نأ ٍتَح
 ةرودىف هب يسأتلانا اه دحا * لئاسم ثالثىف انه مالكلاو اطزن تلا عضاوملا ءاحدلاو ةاللصلا رم نبا دصشملو 1 ريغو ءامال هبصو هنالصو هلوزن ىف هلعف لثم لعش نادصق هناف هلعف لدم 0 ع نبا
 ىرخنول هنا بابلااذه نمو نآلاب هنف نحن امم اذه سبلو امهنع هللا ىر. رمت نإ ,| لدنك نولعش اور وك مهنا راصنالاو نيرجابملا نعفورعملاو بلاغلا وكلذىف فلاحي م مهريغو نيلوقلا دحاب نولوشب ةفئاط عم رم نباو روهشم عازن هيف 0 هلدف ىذلا تيسلا مدع عم وأ هيف هدصق رعب ْنأ ريغ نم هلعف ىدلا لعفلا
 وللب هتالصل انقو كلذن كب ناريغ نم اهدنع ةالصلل ةعقبلا كلا ى رحتي نا ةيناثلاةلئسملا * ليسقلا اذه نماذهف ةالصلا تقوءاح اذا هيف ىلصو ملدو هيلع هللا ىدينلا هيف لزن ناكم ىف لصي نا رفسإف لد
 ملك ىذل اروطلا ىلا ت تا وعدب و هيف ىصيل ر ون راغ ىلا رفاسلا 1 وعدو هيف نلضيا ءارح ىلا يه ذر نم لثماريصق و / البوط ارفس اهلا رفاسي وأ اهملا هقيرط نعل دعي لب هر طوف ةعقبلا كان نوكتت ال نا ةئلاثلا ةلكسملا < راصنالاو نيرجاب م| ىلعو هسبأ لعةجح كلذ لعف ول رمح نبالعف ن 00 نأ عنتميف كلذ نولعشب اونوكي مل مهنا راصنالاو نير ,جاهللا نع رتاوتو كلذ نع ىمن هنا ر ع هبا نع تبن دقف هلعف رينا نأ سانلا ضع ىعد دا ناو هريغ الو رمع نبا نع لقط ' ادهف ةعقملا لجال ءاعدلاو ةالصلا ىثلب نأ دارا
 ىتلا لابجلا ريغو لآ أ 0 هيكل كح ريع ىلا 0 وعدو هيف 0 مالسلا هياع ىدوم ةياع هللا
 لثمو هلع لع 3 ناكملّدم ءايبنالا ىبم كهشم و 1 مح ريغ ١ ءاسالا تاماقم اهنف لاه

 ند ىف را و 1ظ



0 #0 
 || لك سبام اذهف عاقبلا هذه وحنو سدقملا تنسب ىذلا انيسروط ليجو حتتفلا ليجو نويساق ليج ىف ام

 نم ائيش نودصق. اونوكي م مهنا هدعب نم هباختأ لاحو ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاح املاع ناك نم

 || كانه ديعجو مالسالا لبق هبات نذل رق تناك كه لح كوطأ وعن ىذلا ءارح لح ناف ةنكمألا ده
 5 ع : 1

 ا

 |١ ىدر ةثئاع نع نيحيحصلا ْف تس دقو # لزان ءار> ىف قربا قارو # هرعش ىف بلاط وبا لاق اذطو ||

 1 ةقداصلا ايؤرل راى ولا نم ردو ةستلع هللا ىلص هلل لوسر هب ئه كوأ ناك لاق اها اهنع هللا 1

 هيف ثدحتف 7 رح 00 قات ناكف ءالظا هيلا تح ُ حب ضل قلق لدم تءاج الا الور ع ىربال ناكف ا 71

 ا كللملا داثاف اب رح راغب ١ وهو ىحولا ا ح كاذإ دوزتف خر مْ ددعلا تاوذ ىلادللا ديعتلا وهو

 ا رقا لاق 2 ناعرأ مْ 3 ا 0 غلب ا قذخاف "ىراش تسل لاقف ارق هل لاقف

 كك | كب رو ] وأ قاع ن ء'ناسنالا قاخ قاخ ىذلا كير مهيأ قا لاق 2 نذل وأ نات سمع "ىراش

 ْ 0 ردو فخر مم هيلع هللا ىلص هللا لوسزاهب عجرف مب مام ناسنالا لع لقلب لع ىذاا ا

 1 قلخلا ىلع ضرفو ةتلاسرو هن هب وسلب هللا 4م 5 1 هنأ 1 ل لق 10 نَخ راغب 0 هثنحتف هلوطب ا

 مه ه نيذل نبلو الا نيرح حاهملا نم هب نم نمو وه 0 عضب كعب ماقأ ةعاس ا هتغاطو هب ناعالا 1

 ا ةزر# رع عبرأ 0 ةئيدملا ىلا رجاه 3 ” ءارد كَ هباكأ ٠ ند ددا 0 و بهذ و قلل اًضفا

 ١ تروج ذأ 2ق كدعأف تناو كنيع نع ةييدخلاو مر لا تنيلا نع نوه ردكملا اهيف هذص ىلا ةييدحلا

 ا ةيبدطاو ميعتتلا ليج هل لاَش اه كنع نع:ىألا لدجلاو ةشئاعدحاسم اهنا لاش ىلا دحاسملا دنع معنتلاب

 || م انالث اهب اوماقاو هاما نم ريثكو وه ةكم لخدو ةيضقلا ةرمع لباقلا ا رمتعا هنا مث هيبرغأ|

 لها. رصاح 3 نينح ىداوب نزاوه لتاقف ةكم قرش فئاطلاو نع نينح ةيحان ىلا بهذو ةكم حتتف ال[

 | عم ةعبارلا ترم رمتعا هلا مث ةكم ىلا ةنارعجلا نم هثرمعب قف ةناردجلاب نينح تانغ ء منقو فئاطلا ا

 ١ وه الدلك كلذ يف وهو هللا ءاشنم الا 0 جحلان ءافاختي مل نيماسملا ريهاج هعم جحو عادولا ة ةحح 1

 1 ندساابالا كانه نكي ملو ةكم ةكم لوح ىلا عاقبا| ند امشالو هروب الو ءأ ءار> راغ ىتايهباأ لم دحا الو

 ١ ةنقلا هل تبرضو ةنلع نط رصعلاو ربظلا ىلصو تافرعو ةفلدمو قو ةورااو اصلا نيو مارحلا ا

 أنو ريساونو كيل نيلوالا نشاسلا ن نه مهريغو نودشارلا هؤافاخ هدعب 0 ةفرعل ةرواملا ركب ةفرع مون

 ىف امه ذا نينثا ىناث ىلاعت هلوق ىف نآرقلا ىف روكذملا اغلا كلدكو ءاعدلاو هيف ةالصا ه هوحنو ءارح ىلإ

 كوسر ىبالو ءاتلاو هذ م هنمال عرتشي 1 2م باع د لخ را رق

 ةرعو كافل دسم هقلخ نكح لا كل ب مآ ا ددسلا 2 ان مسو هيلع هللا ىلح هلل ا

 دحسم كانه ب دقو ىنم فاخ ىذلا ةيقملا ة ةعبب عطوم ة رايزالو دلوملا عضوم ةرايز هتمال عرشالو ١

 كلذب شانلا معا 1 ةياع هللا ىلض ي ينلا ناكل هن اع هللا م احدكم اعورتما ذه ناك ول هنأ مولعمو /

 0 1 7 ك0 اماق مددعل نم هيف تبغ 1 كلذب رعأ هنأ اص ناكو كلذ ةناصأ رعب ناكلو
 يش و م ْن 206 و ّ 0 :

 هب رقو ةدايع اهاعج نق ة ةعاطو ةبرقو ةدانع اودي ا ١ يا ةدحلا عدبلا 0 1 َّط كلذ ند
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 ا 00 ف هلع لزأ قك ارالاو ءاننالا ةيف ل راغ د 1
 ||| تاماةمن 'مولعملان ف ةيلع هتنكس هيف هللا لزنا ىذلا ن 0 ف روكذملا 1 لم قو هيف كيعتي مالسالا |
 أأ| ةكبان ةحبحص تناك اذا كلذ وحن وأ ا ةالاضل اهلا رفسلاو اهدصق عرش نأ دا اال نم هريغأ/
 | لسو هيلع هللا :ىص ىنلا نا معلا ل ادأ قاشاب تين كك هن ا يماذهو اهنح 1 0 ,موأ ذك اهما َِظ اذافيكف ||
 || بناوجنم اعريغ 0 ماشلا نينكرلا متسي مف نييناهلا ن | نينكرلا الا ناكرالا ن م تس مل تيبلا جح املأ
 0 ل طاالا 0 ليبقتلا اماو ىعاشملا نم هريغالو ميهاربا ماقمالو تلا[

 ١ نهد يفةروهشمةنالثالاوقالاو هلل لش الو هاشال ليقو هدب 0 هماتس ليقو هليش ليقف قاعلا
 ا :قطس 5 م ادهالو اذه لعشب 5 سو هيلع هللا لص ىنلا ناف هذي ليقالو هليشال ها تاو هلاو هريغو دحأ
 ا ن ممهودشو ةعبر ,الا ةئكألا نيب عازن الف عاجالا ل !ءام امأو و عازت ةلئسم هذه مث ةحيحصلا ثيداحالا هب
 '| رتب م رسو هيلع هللا ىص ىننلا ناف تببلا بناوج نم ائيشالو نييماشلا نينكرلا ليشبال هنا ملا أ أ
 || ةيواعم ىتساف تببلإب افاط ةيواعمو نحنا نا ىور دقو افلتلا 1 ادع لغو نيياحلا نيتك للا ا
 لاقف نييناميلا نينكرلا الا د 0 سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا يابع نبا لاقف ةعبرالا ناكرالا ْ

 ا هيلا عجرف م زدت للا لودر ىف مك 5 ناك دقل سابع نبا لاقف اكورتم تيلا نم ٌُش سبل ةيواعم

 || ىذلا ميهاربا ماقل ل يقثلاو مالتسالا عرشبال هنا نم ةنسلا هب تضمام ىل لع ءاماعلا قنا دقو ةيواعم ا
 ا قافابو ةرئاوتللا ةنسلاب ١ اذه ناك اذا ىصم ميهاربأ م ماقم نه اوداو لاقو نارقلا ىف ىلاعت هللأ 00 1

 ا ارحسمالو مقلاب املي هم عرشأالا نأ 01 ءاسالا تاماقم نم هريغف دي ملا هحسمالو مقلاب هليش عرشال ةعئال

 |[ ا نع 1و و 0 امئاد ةب وبنلا ةئيدملاب هيف 1 لع هللا قلد ىلا ناك ىذلا ناكملا ناف اضياو ديلا
 || ناك ىذلا عضوملا ن ناك اذاف اهريغو ةكع اهيف ىلص تلا عضاوملا الو هلق الو هاذ ب افلدلا نهال ا
 || هريغ نا لاس اع فنكف .هليَش الو هب حسمتلا لا هتمال عرشي مل هيلع بصيو نيتع ركلا هيمدهب 0

 وه ىذلا لعتلاب فيكف ةالصلل هيمدق عضوم ىف عورشمع سل اذه ناك اذاو هيلع مان وأ هس لم

 ةراجحك بذك هنا عت اعوا هتح معي الاع فيكف احيصل قتلا ناك اذا اذه هريغو ىثملل هيمدق عضومأ||
 ىنلا مدق دق عض دوم اذه نأ لاه ادنع ْن وم روما عضوم اهنف نوتغو نوبانكلااهذخأب 00

 1 ا هدق ا ١ اذا مهارب ,| ىمدقو هيمدق عض وم ىف عورشم ريغ اذه ناكاذاو 0 هيلع هللا |

 |١ ىدلا 00 هيلع ءارتفاو 00 هيمدق عضوم هنا كاش اع فيكف ىلصم هدختت نأ ارم ادق اذه عما
 ا ىلدم ميه ارا ماقم نم تق نأ: هلل نأ دق لبق ناف تاماقملا نم كلذ ريسغو سدقملا تيب ةرخصب ١

 || ةبعكلا دنع ىذلا ماقلاةبديرأ ءاوس ةكهب ىذلا مهاربا ماقع صاخ ّ لا اذه هل لبق هريغ هب ساقبف |
 ١ تصخ رعاشملا نا نيماسملا نيب عازت الف ىنمو ةفلدزمو ةفرع ر م ب 11 وأ مهاربا م ابق عضوم ا

 || اهي ساشبال عاقبلا كلت ه:تصخ اف ىاوطلاب تيبلا صخ (كعاقبلا رئاس هيف اهكرسشي مل اه تادايعلا نم



* 

عر م لواف انف عرشل 1 امو 0 ِ
 ليقتلا نم كانه عرش ملام نا ىلع انادتسا نو اهريغ ىف 

زاب الو اه ريغ ىف عرشإال نا ىلوا مالتبالاو
 نمو اهيف عرشام لاثم هدم عاقبلا كالت ريغ ىف مر نأ م

افرع ليخح ىلع 1 ةيئبلا كلذ
اف مدآ ةيقاأ أ لاق 35 يلا ت

 قافأب ءاعدلاو ةالصال اهدصق عرمشل ل كي ن

 تطادحتت جنب تاجا" تضع سمع هم لاله نزو: ىلع لوالا همساو ةدح لا 0 كاهن .ىذلا ت 0 ردا ىذلا ليحلا قد 0 ني ءاماعلا ||

 (| هياع هللا ىلع ىبنلا فقو ثيح تا ا ا فاش فوقولا لا اعز تاس طوس

 0 اوعفداو فقوم | اهلك ةفرع لاق لسو هياع هللا نص ىنلا ناآف 5 زَغ رئاس ناد داو
 ةنرع نطب

 لاش دحتسم فيلا دعم تاحيو تارا دع ةيادملا دخاسملاك ا هيدبملا ددجاسملا راس كلذكو

 | كلذ وحتو شبكلا دسم هل لاعب دحسم لحلا قوفو تالس لا هنو كرا هيف تالاسرملا راغ هل

 | ل كار كذ ريغاالو ءامذ الو :ذاسإ 0 طل ل مسو هيلع هللا ىلع ينلا عرش تت جوج

ذا ربظا هيف نمالاف هب حسمتلاو كلذ نم
 ١ نم نيل اذه نأ مالسالا نيد نم رازطضالاب  ءاماعلا لع دق 

 ا كحاسم ةرايز باحتسا كسانملا ى نيفنصملا نم ةفئاط" 0 دقو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعارش

سم ىف تتكدق تنكو اطوخ امو كي ا
بل ىرمح لوأ ىف 2 نا لبق ةتتكك 

 || هتعح خويشلا ضع

م هلكاذح نأ انا نيبت مث ءاماعلا ما
ةعيرشلاف لدا ال قلاةثدحلا عدبلا ن

 ١ نمنياوالا نيشانسلاناو 

 مارا ددسلا ناو كاذ نع نوونب ىدطاو علا ةمئا ناو كلذ نم اكيش اواعف م راصنالاو نبردابللا ||

 لأ دصق انا عرش ملو تادابعلا نم كلذ ريغو ىاولغلاو ءاعدلاو ةالمصلل هدصق انل عرش ىذلا دجسملا ره ا

 نا حاصي الو هاوس كك هفيعب كحيسم ||
 || لجرلا هلعش امو ماكحالا نم “ىش يف همحارب دحسم كانه لع

 || اذه لب هل اريخ ناكمارحلا دجسما ىف هلعف اذا كلذ ريغو ةالصو ءاعد ْنِم دجانملا كلن نم هج

 ( لا هحاسلا نأ ادق لاو ورم عطف طنا 2 نع هريغ دجتسم دصق امأوةعو رد. نس

 ياخ نم لسو هيلع هللا ىلض ىبزلا نع نيحيحصلا ىف ترن مكةثالثلا دجاسملا ئه اهبلا لاحرلا دع

 | ىلإ الا لاحرلا دشن ال لاق سو هيلع هللا يص ئألا نا" امهنع ىلاعت هللا ىذر كيعس ىلاو ةريره ىأ 1

 ىدقالا دحتشملاو مازدعا فحسسملا دحاسم ةنالا ا
 || وهو ىرخأ هوجو نم اذه ئور دقو اذه م

 | دجال هذه ىلا ىقسلاف هنع لوبقلا ىتانم معلا لها قافنإب لسو هيلع للا سس ىنلا نع تباب ثيدح ||

 || جالا هذه ىوس امو ةحطاصلا لامعالا نم فاكتتءالاو ةءارقلاو ركذلاو ة يف ةالاصال ةثالثلا ||

 الو ةئيدااك بتيرقلا ناكملا نم هدصق بحتس 5 ققَح مح لأ ل قافنإب هيلا رفسلا 2 ا

 محو هيلع هللا ىلحص ى ولا ا امنع هللا ىئخذر رم نبا نع سك ىف ناف 4مل ل! علا ا عرمشا

اكوا ا تيس لكك | ف كد 0 ا
 1 هلعشإ رم“ نبا: ناكو 

 0 نك هي 1 مدل ظفل

 نع ار ل ل هللا نأ كالذو تاس رئدغلا ىراخلا ا
 ادعم اودكا نيذلاو لاقؤ نامل ١ كدعاسم ف ماي اا

ينمؤملا نيب اه رفتاو ارفكو ارازع
 ماع هللاو ىلاعت هل وق ىلا لبق 0 هلؤسرأو هللأ تراخ نال اذاصراو ن

ذلا قسافلا ماع فال ىف دق رارضلا كحم ناكو ميكح
نآكو تهارلا صه اع وأ هل لاق : ناك ى

 ع كق 



0 
 نم اهيف ناكاذأ اسال اهريغو دهاشملا نم ةغورتملا تادانعلا ريغا نيماسملا دجادم اهب ىهاضا هيل | 0 نم كلذ ىنعم ىف لخدف كلذ ريغل لب هلوسرو هب هللا سم ١ ام لعف لجال هوم مف كلذ ىف ةروهشم || 0 ةيضقلاو ده صاع ىبال هود نا اودصقو دجحسلا اذه نوت نيقفاداا نم ةقئاط ما يو هيلع هللا ص ىبنال هتفلاخح بج وأ ام دسللا نم هل لصح مالسالا ءاح يف ودعت ند

 5 0 اآذ_ه ىددسم لاقف ئوقتلا ىلع سا ئذلا ددعملا نع لكس هنا ةنع حيحصأل || ىف تبن اك ايق دجس» ند م ىوقتلا ىلع 0 2 د ةهدحسمو ىوقتلا ىلع نسسأ اق دحع سم ناكو هيف موه > نأ ق ا لوأ, نم ىوقتلا لع ندا ل 1و هيلع هللا نص ةيبنل ىلاغل للا لاقف رارضلا دجسمل 00 اع 0 هلوسرو لل نيدالا ١ عدبلاو ف اقتل لحال داضرالا و نك نيم وم نيب قيرمتلاو نيكلاو را رار
| 

 (' لاقو ىذدمرتلاو هجام نإا هاور , ةرمعكا اق دحسم ىف ةالصلا ل لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هيلا | ١ ىذر ىراصنالا ريضح نب 01 نع ننسلا ىفو. تن بسلا مون ابق دجسم ىأي و ةعطأ مول هجم ىف وع 0 ناكف هريغ نم تفصولا اذه ىف ل 00 هنان ةدحيسم صيخا نأ كلو ىوقتلا لع نسا نيدحسلا داكف
 لاق هجام نباو ىقاسنلاو دما هاور ةرمعز ,جأ6 هل ناك ةالص هيف ىف اق دسم أ هتيب ىف رهطت ١ نم لسو هيلع هللا ىص هللا ل ]وسر لاق اق هع هللأ ىذر فينخ نإ لوس نيو سس تح | 1

1 

1 
 أ 3 رباخ لاق هبجحو َّك را قرعف ”تيئالصلا نب ءاعإ اميرالا ب دل 1 اجرا موو ءانذلاتلا ىدأ ننالا مو انالاث جتفلا كد سم قاعد 0 ةمل لع هللا ىل 0 3 20: هللا ىكر هللا ىل دبع 30 راج نع ا دنملا ىفو ةصاخابقالا نك امالا كلت نم عع 0 لحأ نم ءاهقفلا ناك اًذطو ن نام حسو هيلع هللا لص يبنلا اهصخي مو دجاسملا مكح اهلف دجاسملا رئاسافأ و اق دسمالا هلاتا عرش | || تحسم ةتيدلاب نس دلو نير وهشم نيلوق ود ىلع نيع 5 راغك هن ةيلع لهو 00 قافناب هلعف هيلع ب2 ١ كلذ ردي ولو ةنالثلا ريغ دسم ىلا رئسلا عر هال هنا د وصقللا ب لي ةلذحملا 0 ليصفت عضوم اذه نسلو ا || ىإذ ىف دراولا ثيدحلا ءارجا لضفالا ناثاو نك ل ا ناك . ةعاط لك م .. انهو ١ هصعبالق هيضعنارذت نمو ةعطم اق هللا عيطمب نا رذن نم لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنل | نع حيح حصلا ا أ ىف تيب دق هلا كلذو نيمرحلا ىدجسم نايلا هان ما اياد نانا رطل ناد 0 ها ١ هانغأ يلوا دجسمو ة ةنمدلل دحيم نايثا رذن اذاف لوضفملا ناينأ ن نع هانغأ لخافلا نأ نأ نكل ردا ا | هبال الا دحاسألا ن نايثا نو هلا [هريغو د او كلاب بحذم وهورلاثلا لوقل او عرش لان سيدجاو هساج نم ا ل رذنلاب نجي ال هنا ىف هلا ىلع هانبو ةفيتح ىلا بهذم وهو ى مفاشلا ىلوق ددحأ اذهو ةصاخ ركل دل نارإالا ريل نعال ها اقع دانا نالوق هيف رذنلاب بحب له كلذ رذن ول نكلوا ١ . اهوحنو ةالصال اهلنا نايحيتسا ىلع ءاملعلا قداق ةئالثلا دجاسملا اماو اهيلا رفاسلإ ىلإ دابا ١ نود[ أ هردم دجسم لجرلا دصقب م .دصقيف هني مث هنف رهطتي نأ حلصي ى ءذلا هت نم لجرلا هينايماعأ || لب ل لاحرلا دشب هدصق عرش ال هنا ىلع هبش ابق دجسم يأ م هّتنب ىف رهظأ نا م هلوق ءاملعلا ضع َ



 يا
 ١ د ا [كه كاس ١ ىو .ةياجالا 0 اهيف وعداف ةعاسلا ف للك لن حوال طظيلغ ا ىف 0

 ١ | مىريغو ان نك قتال هب لمعي ثيدحلا اذه و 0 هقءطب و ةاران نيعم نبا ةقون مال الكفو دنز ١

 | نامزلا ىرحتلب ناكملا ىف ءاعدلا ىرحت هنا رباح نع لقش ملو رباح نع لقن اك اذه ىف ءامدلا نورحتنق ||

 ا عرش ام هيف سيل هنذان ثينبو سو هيلع هللا ىلص ىنلا اهيف ىلص نس دحاسملا ىف اذه نك اذاف '

 ا اها صاف سا هلا ريغ نم هصوصخم |

 - و4: عججو ل

 ْ *لصفإلا
 ا ١ سدقملات ب اوحتفال نوءاسملان اكو لاخرلا اهملا دعت ىلا ةثالثلا دحاسملا 0 وهف ىدقالا دحسملا اماو '

 ا ةلإز ةرخصلا ىلع دجوفهيلا لخد ىلدلا هبا ىراصتلا م مهلا ر © ءاح نيح با طفلا نب رمع دبع ىلع

 ا قرم كخاف املا نواصرو ةزخصلا نومظعي نيذلا دويملل ةدناعم اهيلع اهنقلا ىراصنلا تناك ادج ةميظع ا

 | نأعر نياراحالا كلا لاق اهفظن تح طاينالا اط رخسنا لاقو كلذىف نوماسملا هعبتاو اهنم هبوث ||
3 

 ١ را لد لل كر طر كا وول ناب لاقف ثمل! تفاح هسا لاق نيام |

 ١ | ىصقالاو ىصقالاموبلا ةماعلا نم تكا كس كل وعاو دج | ىببق ىف هانبف دجاسملا رودص ال نافذ دجسملا |

 فئاطلاب ىذلا جوىداوفو ةضاخ ةئيدملاو كك مرا ااو امرح هريغالووه ىمتس الو هلك دحتسال مدا

 هانيف ىصقالام امأام ىلا اهم دمع ناك اج رد هذ ناداش و ةلبقلا ىفوه ىذلا ىلصملا رمع ىنبف ءاملعلا نيب عازت ا

 اه وابقالوام اوحيفالو ةرخصلا دغر ومانملا الو رد ل و باتكلا لهاالا لص ثيح جردلا ىلع |

١ 
 هان ||
1 
(|| 

 ا ل اذا نكع نب هللا كيع 0 ل دقو جراخلا م مالسلا هيلع دواد نأ رع دنع ىلص ر 3 كلا كاشإ لب ا

 ا لش كدكو عاقبلا كلت نم اعيش برشالو اهمتابالو ةرخصلا برشالو هيف ىلصو هيلا لخد سدقملا تدب

 ا كاذو مهريغو ىروثلا نايفسو ىعازو آلاو نرعلا كداسع نب ل را فئيسلا نم دحاو ريغ نع ١

 || دجسملا ناك اذاو نيماسملا صم هنع هللا ىذر رمع قب امالا ضعب ىلع ارا دجسملا عاش رئاش نا ||

 ا هنع حيحصلا َْف ث دق اهدحاف عامجالاب ىصقالا دحي_لا نم لد اه ناذللا ةنيدملا دحسمو مار لا

 | ىذلادجسلا وهرخآلاو مار ادجسللاالا هاوس ايف الم فنلا نم ريخ اذه ىدجسسم ىف ةالس لاق هنأ

 ا ديلا هةبامالو مفلاب لبقيامامهمف سيلف اذه عمو نينمؤملا هدايعل ةليق هلادحو هيف قاوطلاو هدءح هللا بجوأ ١

 | ليقيواو اه مقالا دس دا نوك عكف دوالا رسط وهو نيل لردع ضرالا ف هنا دلدح مدا |

 || ةفالخ ىفةفوشكم تناكو ةدامعإ اهصخمهؤاماعالو ميتالوالةباحصلا نم 1 نكيملو ةفوثكمةرخصلا تناكو ا

 | الع كح ناك ناوهنعاللا ى خذرىلع ةفالخ ىف كلذكو ماشلا ىلع امبمكح عم انيع هللافطر ناعو دع

 || نم ريبزلا نبا نيبو هنيب ىرجو كالملا دبع نمز ىف ناك اماف هنبا نباو هشيباو ةيواعم ةراما ىف كرذك مث

 || نوء.دجبف جل انودصتب اوناك سانلا نأ لبق دقو ةردملا لع ةنقلا ىب ىذلا وذ ناك ىرخام ةمفلا |

 فردكلا نا اع لد اهنلع هانث. .اعةرخصلا نآش كلما دبع مظعف جملا هج واد أ رييزلا ناب[



 ركذ دقو كلذ وحنو ءاروشاعو تيسلا موي ىف ءاماعلا مالك مدقت تو دوهيل ةيباشم مظعنلاب اهصيصخت ١
 م ةرديصلا تدع فيلحتلاب سدقملا تنسب ظاغت نيميلا نأ مهريغ غو انباحصأ نم ءاهقفلا ىرخاتم نم ةفئاط |||
 فيلدتلاب ٍلسو هيلع هللا لسد ف 00 ماقللا 0 0 لآ نيب ففياحتلاب 0 ا 00 اظلغت ١
 ظاغت 6 اهيف نيمتلا ظاغت "نا ةنسلا لب ةعالا نم 0 دحأ أ. مالك فل اصا اكل نع نكل هرينم دنع ||

 |( فيلحتلاب ظلغتالاك همم .ظعت نيهلسملل عرش ملام درع فيلحتلاب نييلا ظاغت 3 ريثملا دنع 0 000 ا

 ْ فنند دقو ةعيرشا فلاخم عدتبم لاض وبف كلذ لءف نمو كلذ ونمو ءاسالا تاماقمو دهاشملا دنع ا
 || راث آلا نم اف اورك ذو ماشلاب يتلا عاقبلا نم هريغو ىدقملا تيب لئاضف.ىف تافدضم سانلا نم ةفئاطأ

 ةهنعل قش نم ل ل مهند ةي ةيلع اوس 3 نيمحاسملل 0 الام منع انخأ نمعو باك 4 ها نع ةلوقنملا

 )ا رعدحأ نا نبل ءالؤهو نحل اوةيلاعلا ىناك أ ريغ نع لسربدقدنا هتع فرع نمنإبو نيريس نب كم و أ ِ 1 | ىشنلا مهارباو بيساا نب دبيعسك ةقث نعالا لد 0 نأ هتداع نم نين زيك نم مهنمو طورشب اهابقتي |

١ 

 4 هذ

 نبد ىلع سانلاو رييزلا نبا دنصق ْنَع كلذ اولدتتف نسدقملا تيل سا انا طم

 أ ل اذه ليه وفر رعب نو اسما. نس مام ن مدقملا تن ؤةرخصلا مظعت نم تف ولا كلذ نم روطو كوالا

 0 | ناو نا كلما كدمعدنع راع احلا 1 رغ مهصعب ىور 7 اههنظعت ف 5 تانانكا رسال نقش سانلا ضعبب
 ا ا عسو ىلاعت لوقإ 1 لاقف قدالا ئترغ تنأ ةرخصل لاق هللا نا رتذاح ريبزلا نب ةورعو الا

 ١ هدهاوشي+ل نيدشارلا ءافلخلا نا سررآلو اذه لاثماو هشرع رخصلا نا لوقت ثناو ضرالاو تاومشلا |

 || أ هنوك عم اههدع للا ىضر رمت نبا تح اهددع ةالصلا نورتيو ةرشخصلا نومظعب ةباحصلا ناكالو ةبقلا
 ةلق ىهو تخحعس م ةلق 30 اهنا كلْذَو ةر صلا يقايال ناكو يد سلا لأ زاب ند ء.م يفي ناك ١

 أ فو تحل مع 0 تدحو وام انتعب رش ىف نسل م 58 8 20 تح ونام انتعيرش 2 قع م دوولا

 هب واغملاق دقو تاياعارسالا نما ريثك هنغاأ كارو ا ناكو رابحخالا يفك تايانئارسالا كل#
 0 هيلع ولت انك نإ 00 اذمأ بادكلا لهأ أ نع نيثدحلا ءالؤه ىف انيأرام هنع هلل ىضر
 م وقادصت الف ثاتكل ا 0 متدح اذا نق 0 هيلع هللا لذ ي د تبن دقو انا 21 ١

 ١ ةرخلاو 0000 نمودون كتف قحب م ؟ ود نااماو ءوقدمتف لطاس مود نأ اماف ىهوبذكتالو ||
 ١١ نع نيعباتلا نايعا ضعن ثدح اذا ا ىلع خمتجمال ىلا ةموصعملا 0 هده عم ةسورح ا ةظوفحملا ا

 |١ رايخ نم مهو مهوتكو ةيلاعلا فأو ى 0 ل 0 نب ءاطيك كت يدحب لسو هيلع هللا لص يتلا ا
 ا نم مينمو اقلطم ليسارألا در ند مهنذ عبابسا م ىف علا لهأ فقوت نيدلا ةمأ راك او نيدلسملا ءاملع ||

 ا 5
| 

 تاقوالا هذه ىف نيماسملا تكىف دج وباماماو الثم ةنالثوأن الجروا لجرالا مسو هياغَللا لد ينلا نيبو
 |فرعتألا ءاملعلا قاشات امص مم ا زو الق هس نم كت تاج لا بحاص اه 0 ل د

 ا انف مر 2 يتلا تاقلعملا ىف ىراخبلاك ح +2 اعالا نوندحمال نيدلا ثيدح لاب محلا نهأ لق نم كلذ نأ[

 | ا كر د نع ا مكح نب زمن ل 5 ذ دقو 0000 ءامو ةدنع ةحيح اهنا | ا



ُ 

 ا

0 

| 

 ها

 رادجالا بعكهلقني ا فيكف .ىراتبلا نم ا انك نارا تام ءملا ل م دنع

 ةق نع كلذ دنس وهو لق اورثكاو ةنسفلا هنعلقش ءَذلا ىناا نيو تمك نيبو ءايننالان ع هلاثماو ١

 فذ 1 ردو مهند ن عملا ا ووملا جويش ا ا نأ هتناف لبةَقن كعل ١

 ااض ايدك الو كلذ قدصرإال نأ بجاولا لب لقنلا اذه درجع كلذ نم اًئيش قدصي نأ لسملل لك

 ىلع بذك وه ام تايلثارسالا هذه ىفو سو هيلع هللا ىلص ينلا انمأ 00 وددت ككالح للذ ا

 نيقباسلا نماسو هيلع هللا بص يننا بامسأ نأ مولعمو هللاالاهماعيالام اذتعي رش ىف خوسنم وهام وأ ءايبنالا |!

777062010700752 

 ا
 أ ا

 عا اوناك مهو راضمالا هذه ربغو رصفر |
 قارءااوماةلااونكسو لسوهياع هللا ىلص يلا توم دعب دالبلا اوحتف دق ناسحاب مط نيعباتلاو نيلوالا ا

 اوناك ايف يملا نا دحال ىبيلو مهدمب نمم هل عبناو نيدلإب
 نا انل نكي مل كلذ وحن ةاسا را ا 1 ا مل عاقبلا هذه نم ناك اف يلع

 0 أ ,ليبس عابتا نال كلذ لعف نيدلاو لضفلا لهأ نم مهدعب ءاح نم ضعب ناك ناو كلذ ىف ميفلاخ |

 نم ريغ نع لقت دقو الا يليس فلاح ام هزع لقت دحأ نم امو مليم تلاخ نم ليس عاب نم
 دقو اهليصفتل عضوملا اذه عستيالا ةعماج ةلمح هذهو فئاخلا اذه ليبس فلاخ هنا لضفاو هنم لعأ وه
 لص, لو نيتعكر هيف لص ءاردالا ةلءل'سدقالا تيب ىف لسو هيلع هللا ىلص يبل نأ حسملا ف تب

 هيفو كيناسملا د ننسلا ىف وه ام هيفو حيحصلا ىف وه / ةيف جارعملا هدو هرازالو هريغ ناك

 مسوةياع هللا ىلص ينلا نا هيف مهضعب هبورب ام لثم تاقلث :لا تاعوضوملا نم وه ام هيفو فيعذ وهام

 هيف لصف لزنا ىئسع كيخأ دلوم 0 تيب ادهو هيف لصف لزنا ميه ارا كب ريق اذه ليكاريجهل لاق

 ناك امناو هدجسم ىسي نا لبق انهه لصف لزنا ةندملا ىف هل لبق هيف ىور دق هنأ كلذ. نم بحتاو

 كك كانههتقانتكر امل كانه لزن اعا ةرحطا كعب سو هلع هللا ىبص ىنلاو نيكو ثاأ ةريقم ناكملا ا

 لأ سس بالا ف بل راسا ناك نك ةييتلا م 0 تيبو ف لدم كو ةاغان قاتخلا نذكلا ْنَم
 || ةباحملاو نكي مالسلاوةالصلاه يلع ليلخلا ميهاربا ريق لب نكي وأ ىسيع كارم 1 رس ا

 ١ نوما.لامدقدق والد |ةرايزال د ودصشن ا وناك الو ءاعدلا الو هدنع ةالاصال 0 ند ناسدا مط نيباتلا الو

 | لعف نه مييف سبلو ةباحصلا نم قئالخ ماشلا نطوتساو .باطخلا نب رمي عم سم ريغ ماشا ىلا

 رخاوأ ىف ةنكمالا هذه ىلع ىراصنلا ىلوتسا !1 نكل الصا اذّسسم هيلع نوماسللا نبي مو اذه نم اعيش
 |١ ةضفارلاو رمعم كوله .اوناك اه ماشلا ىلع ةضفارلا ءاليتسا بيس سدقملا تيبلا اوذخأ ا ةعبارلا ةئاملا |

 1 تاكا 0 و كيرف حرم 6 0 ا تددخاو ىراصنلا تن وقد صتماسد ال كوقم ذاالو كرص لّقالو م لقع اه دل ةلودخ ةماأ 1

 انإن اط تلعحو هيلع هللا تاولج ل الخلا ةرجح .ىراصتلا تي كءيحو ةضفارلا نم اهريغو لح 3

 || لا تملس نم نو سبل ىراصتلا هسا اه اد م كلذ داتا ناكف بالا ف ردا ىلا



 الأ لهاو 0 ملا هيلع امو ةداخ ددحاسألا الا 00 ةذايعلا لصف ةعشإ ضصتخال هنأ نيماسملا 0 اضاو

 وه عاقبلا نم هوو ءا رح نومظعت ةللهالا ىف  اوناك م دجاسملا ريغ ل انعلل عاشإ مظعت نم تادكلا ١

 دجسم ىف 'لعفب ام لكف تادايعلا ىف كرتشت اهعيمج دجاسملا مث هخيسنو هتلازاو هوحمب مالسالا ءاج ام ا
 ما را دجسملا صئاضخ :ناف هوو فاوطلا نم مارا دد.ملا هب صخ ام الا دجاسملا نئاس ىف لعتي ||

 0 دجسملاو عسو ةيلع هللا ىلصيبلادماماو هريغلا ىلضيال هنا م دجاسملان م ”ىث اهيف ا
 ألو فاكتعالاو ةءارقلاو ركذلاو ا و 0 دجاسملا رئاسىف”عرشت تادابعلا نم امهبف عرشب امناف |
 !.ينكل كلذ ومنو هب فاوطلا الو همالتسا الو 'ىت ليبقتال هريغ ىف عرشبلال ام سنج امهيف عرشب ١
 ا دقق ملوي ةياع هللا ىلص .ى وذل 31 امأ (هريغ ىف 0 ىلع فعاضت امهبف ةالصلاف اهريغ ن ل ١

 ا ىنلا نع اذه ىورو م رمل دحيتسلا الا هاوس اهف ةالص فلا نم 0 هيف ةالصلا نا حيحصلا ىف تس ا

 إ_سو .ةهبياع هللا ىلصأ] ١
0 

 ما طا دحسملا الا دحاتملا نم هريغ ىف ةاللض فلا: نم ريح اذه ىدحتسم ىف ةالص سو هيلع هللا ىبص ا

 ا هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر ةريره ىلإ نع نيحبحصلا ىف هجو ريغ نم

 1 ىلص يبلا نع امهنع هللا ىضر . رمت نبا نع مسم حب ىفو دجاسملا ا ا

 ا ل ىو مار الا هاا اهف ةالص فنا نم ريخ اذه ىدجسم ىف 0 لاق 1 هيلع هللا ١

 1 نجح رخال هللا فافق نا تلاقف ىوكش ا ةأرعا نا لاق هنا اممنع هللا ىئذر سايع نبا نع ءاضبإ ا

 ا 0 هيلع هللأ ىلص يلا ج ةلوعيم ثءع ادق ج ورا دير تروح مث تأرف سدقملا تدب َّق نياصالف 1

 هللا حت هللا لوسر تءمس ىلاف لودرلا دسم ف لصو تعدد ام ىلكف د اقف كاذب اهتريخاف ||
 1 0 نبا نذ دعسملا فو ةيعكلا تحسم الا هاوس امق ةالص فلا نم 1 هيف ةاللص لوشي لسو هيلع ا

 نم لضفأ اذه ىدجسمى ةالس سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق لاق اسرع لاما طا ضر ١
 | لاق 0 ةثاع ىدجسم ىف ةالص نم لضفا م ارا دجسملا ىف ةالدو م ار[ دما الاءاو اهف ةالض

 لدب ددجاسالا ىف ىعرشلا فاكتعالاب ةمر ردلا تءاح اذظو حيحصلا مدر لعد انسا ىمدقملا هللا دنع وبا ١

 ا نمل امك ميو ب2 تكرس ىنأا ناكف هوحنو ءارح راغب ةر رواجا نم مالسالا لبق لعش ناكام|
 هم أ الو ىلاعت لاف ع 3الا قفل دعانا ةعو ردا تادلسلا ١ رم ىكتعالاو هنا هعق ىح رخادألا ||
 ةرشاملا تناك ناو نهور شابت ال دجاسملا ىف مكف وكع لاحىف ىا دجاسملا ىف ن 0 اعتأو نهورشابت ||

 || هلطي ىذلا هروظ#و هللا .ةدانعا دحسملا موزل ىاكتعالا نكر نا ءاهقفلا لاق انذ_طو دجتملا جراخ
 دنع ةرواح اجلاو فوكملاوا كاذع ريغ وا لاب 5: ردح 3 ةرحعش دنع ةرداخأو وركنلا اماق ءاسنلا ةرشانم

 نا وع اب نيماسملا نيد نم اذه سيلف ين ريغ را ماقم وأ يب اكوا ين ربق

 نيلاع هب انكو لبق نم هدشر مهارا انين دقلو لاق ثيح هباتكىف هرك ذ امب مولع هللا ريخأ نيذلا |

 ا ا



2 

0 

 2 يي م

- 

 عاذشنا را هريغ ةعافسقب ناسنالا خاتفتن | عدم ان ئاط رك ةلئمأ نم ١

 ا الو ةاخ ل لق نم ىلاعت هلوش ةعانش !|اوركناو هذع ةفايصو هريغ ةقدص ||

 ملأ دلت نمو اننكأو ةطألا فاس امأو كاذ 00 عيفشالو مح نم نيلاظالام ىلاعتهلوقبو ةعافسش ||

 نم را / ف نادال هنا اولاقو ةككالملاو الا ْ هربغ ةدعا مشو ةدعافش 0 ند كلذ ريغو هئما ند ا

 ضرالاو تاومسلا كلم هل اع ةعافسشلا لل لق نولقعي الو ًايش نوكلع ال اوناكولوا لق ءامنش دا |[

 متكلم هلؤق ىلا ةرم ل وأ ةانفاخ 9 م ىدار فا ومتيح كدقلو ىلاقت :لاقو نوعمساف هلوق ىلا نوعخ رث ا

 ٌ قرف ثالث هيف سانلا قرتفا عضوملا اة ميلعل عيفش الو ىلو هنود نم مظاى رسال م م0 ا

 ١ ةعافش | 1 ةلزكعملاو. جراوخلاو نارقلا اهاش ىلا ةعافشلا 2 ١ راكل م ق مسو هيل ع هللا ىلد ١

 ١ مهياع ل رماو ىلا لاقو تالا 0 نوقع اع ا م ١: يتلا ليثاملا 0 ةموقو هينآل 0

 ىلاعت لاقو ةصقلا رخآ ل نيفك اعاط ناظنف اًمانصا دعت اولاق نودعت ام هموقو هبال لاق ذا هاربا

ؤ هل وو ا مل ماض ىلع نوفكعي موق لإ ع و 1 رحبلا ليث ا !ىئد انزواحو
 اذبف نولهعي او ون "اك ام لطان

 هل كرد ال هدتكو هللا ةدانعل 0 َّق نينمؤلا ف د وكف نامل ف ع كاذو نيكرشملا فوكع

 مل نيكرشملا ناف ءاعفشو ءاكرش م6وذختي امو هللا نود نم هنوفاخو هنوجرب ام ىلع نيكرشملا فوكعو

 5 نء.دحا هلي ل اذه هتافص ىف هيواسبالا هعم للازا الو ناقلاخ هل | نا لوب مهْنم دح | نكي

 قاخ 0 مهما اس ا هللا ل

 لك هلل نولوقس نوذلمت تك نا اهنف نمو ضرألا نا لق ىلاعت هلوقو هللا ناوقل ضرالاو تاودسلا

 |١ كا ود اكرشالا كل 0 مبان ىف نولوش اوناكو نورس ىلا هلوق ىلا نور يد الفأ

ف ءاكرش ند مكي تكلمنا 3 م لق مكشلا نم الاثم مل ترض لا ىل لاقق كلم امو كا
 و00 ع ومس 7 كا :ةزر ي

 مكمل عفشتو ىنلز هللا ىلا مهمرل طئاسو مونطا نوذخيتي اراد ا بفرك مم وفا ءاوس هيف مثاف

 || نم اوذختا مأ ىلات لاقو ىفلز للا لا اوبر قيل الا مهديعت ام. ءارلوأ هنود نو اودكلا نيذلاو ىلاعت لاق
 ع

 || نوئمالا لق هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوقو مهعفني الو مهرضي ال ام ّشأ نود نم نوديعيو ىلاعت لاقو

 هللاو ترطف ىلا ةعاال كانوا سإ تحاس ند لاس كانو ضرالا فرات وما ىف معي ال امب هللا

 ا اوردحم نا نوفاخم نيذلا هب نا ىلاعت كاقو عيفش الو ىلو نم هنود ن همك ام ىلاعت لاقو نوم زت

 ١ اوتبا ةمالا هذه ةعدب مهو ىراصتلاك با كلا 0 ةعدتمم نم مهقفاو نمو نوك رشم ل طسوو نافرط

 ا راكلا لمح هد نم مسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةنسلا هب تءاحام اونيثاف ةعانلاو ةنسلا لهأ نم
 ع

 لب هيد ةقدصلاو هتءافشو هريغ ءاعدب ناذآلا عافتنا نم ةنسلا هب تءاحاع اورقاو دحا ديحوتلا لهحأ

نا اولاقو موصلا ينعم ىف ناكامو ةحب رضلا ةديحصلا ةنسلا هب تثبت م ءاماعلا ىلوق 1 ىف هنع موصلاو
 || 

 ةيدانالا هدنع عفش ىذلا اذ نه ىلاعت' لاق هنذ لالا 0 ةعافعلا عفسالو هلأ دلو هللا نم قاطا 0 !



 طع «511 ٍ
 0 ا 0 هكا كا اش نا ىنغنال تا اومسلا َْق 0 نم 3 ىضترا ن مالا نوعفشلا الو
 طق نأ كعلا ةعافشلا هنم تيَط اذا مللسو هيلع هللا ىلد ءاعفشلا كيس نأ حيحصلا ىف تل دقو ىكربو

 57 د تتح
 ل ٍلَسو هياء هللا ىلك دم ىلإ امتودريف ىسبعو ىنومو ميه ءايلو حوت : مزعلا قرار ند
 دماحم ىر دمحاف ادجاش هل تررخ هتنأر اذاف ير ىلا ذأف لاق شخ ًانامو هذ نم مدقتام هل هللا

 م

 | برز 0 عفشت عقشاو هظطعت لسو عسا قو كتتار قرا در ىا.ل لوقف نآلا [ اهدعتش

 ا نوكلع 0 هنود نم مث عز نيذلا أوعدالق ىلاعت لاقو ةدطأع اخ داف ادح-ىل د>يف يما تر يما
 نوفاك رام نروح در ,ةأ مهبأ ةليسولا مهر ىلا در ة غلا دم

 ةكمالملاو يسم او.زو ”ءلأ نوعدبب ماوقا ناك تفلسلا:: نم ةفئاط لاق ارودح ن ناك كدر َناذَع نا هبا
 هباذع نوفاك وهت>ر نود>ربيو هللا ىلإ نور كد نيلؤ ؤسملا ءال وه نأ اهيف ا دقو هب لإ هذه هللا لزئاق

 ب ب م

 ةرب هانا اي لاق ةمايقلا موي كتعافشب دعسأ ىاذلا ىأ هللا لوسراب لاق ةريرعابأ نأ حيحدلا ىف تن دقو
 ىاثلادعسا ثردحلا ىلع كدرج ند تار ا كم لوا دحا ثردحلا اذه نع 1 اسال نأ تنتط دنإ
 أ قحاناك هلل ا -الخا مبا لجرلا ناك الكف هللا هجو اهم ىعتبب هللا الا هلاال لاق نم ةمايقلا موي قعافشا
 ةعافشف ةعافشلا نع 00 || دعبأ نم اذهف هفاخيو هوجري نيقوالا نم دحإب هلق قاع نهامأو ةعافشلاب
 عوفشملا ةجاحل اما عفش لب هدنع عوفشملا نذا ريغب هل عوفشخلا عف ةاغلا ةناعاب نوكت:قولحلا دنع قولحلا
 رب دبهن احم س هدحو وهو نيملاعلا نع ىنغ ىلاعت هللاو هنع هتعافش 1 جاتحيف هنمدفو وظاماو هن ملا هدنع

 ب و

0-2 

 مىلياكهتعافش ل ل.ةب وهو ةعاقشلا ىف عيفشلل نذاب ىذلا وهف هنذا دعن نمالا عيفش نم ف مهلك 0
 ةعلا كلذ راتؤال كَقف نيقوالا ن م اعتقد ودحر ديعلا ناكا ذاق هلد لك الاف د ءاعد تبي 1 6 ” ءاعدلا ىعادل

6 
 | يسوهياعدلا ىل [صدمم قالا رضفاو هتعانش لدقبالو ةعافشلا ىف هل هلل | نذايال دقف راتخا ناودل : 0
 | ملام كل نرفغتسال لاق. نأ دعب بلاط ىأ هممل رفغتسيد 3 سو هيلع هللا ىلع يلا ١ ميتما دقو مهارب من
 ليقو هربق ىلع مشالو ادب 1 ام مهنم دحا لعل ادن الو هل ليقف مط اعدو نيقفانملا ىل ع ىص دقو كغ هنأ
 ١ تدزا مطرف 5 نيعيسلا ع تدزول يا 0 3 لاقف م طل هللا رفغل نإف لمع نيعسس مط رفغتسا ناالو 1 هل
 00 عاهد الف ىلاعت لاقو مط هل هللا رقثيب 0 فعملت ١ م أ مطر فتسأ مهاع ءاوس هللا لزناف
 دعت ةمبآل 0 هيلع ميهارإأ را املو دود ريغ باذع مهت 1من هل و3 ىلا ىرمشنلا هنءاجو عورلا
 1 ىف ةنسح رع 5 0 5 :ىلاعت لاق ا موق, موي نينمؤمللو ىدلاولو ىلرفغا بر هلوقب هدعو
 ا ادبو مبا انفك هللا نود نم نود دعلا امو مك ا ربنا مهموقل اول ولاقذأ هعم نيذلاو مهارتبأ

 ناكام ىلاعت 0 كال نرفغتسال هبال مهاربا لوق الا هد_حو للاب اونمؤت ىح ادبا ءاضغبلاو ةو ادعلا
 ا محلا باح مها مط نيامدعإ نم: ىت رق كر اوناكولو نور ]ور نا ودها نيذلاو ىنلل
 ل ةناديدسا هللاو ةهئم 1 وت هلل ودمع هنأ هل هل نيت امف هانا اهدعو ةدعوم نعالا هربال مهاربا وافغتسا ناك
 171 ا
 00 رشم قوقح نين»ؤملا ىلع نينمؤدللو مهريغ اهف 3 لسارالو هريع اق 3 رمش 3 قوفح
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 او
1 

 ا

 1017 بحس ---تتا9ت7 تطيب تو

 1017070 ا ها

 اع هقح لاق معأ هلوسر هللا ت تلق دانعلا لع هللا ا
 08 دو 5

 ةح لاق لعأ هل 0 تاق كلذ اولعف اذا هللا ءدابعلا 0 ا
 ك ف ع

 2م 2

 5-0 آل كيعتإ نأ قحتسم ا

 كوسر نم كلتق ||

 لخذيو توغاط طلا 0 ا

 مم 2 مهمأوأو و 0 لق

 تحتل ليجد راس همرحام ماراو لوسرلا |!

 عض ا اذه ريغ ىف ةطوسف 0

 سلاف لوسرلا هحابأام الا حابب غل هنال ءاتيالا قف لؤسزلا

 سابملو هيلا ةيغ لاب ىماقبغراف ك كلان ه1

 شارات

 ه2
 ذاعمإب ىل لاق لسو هيلع هللا ىلص يلا قدر نك لق

 و ينلا فدر
 ىكر لج نب ذاعم نع نيحيحصلا ىف

 |١ ذاعمايا ايائيش هنأ 0 و هوؤكيعت 0

 ٠ ىلاعهللاق مهب كعبال نأ هيلع

 ا 3 اعنلاق تكلا هب 0

 1 نم ا هر لاح لاقو نود.عب ةطا نةرلا نود

 زئاو لسرلا هب ثعب ىذلا ديحوتلا 0 اذدهو ئثد ك

 نواح ان كالبق نم'انا

 || اودبعانأ الؤسر ةمأ لك ىف انثي رمل لا -” اقو نودبتافانألا هلال هنأ هيلا ىحوتالا ل

لا عطب خ نمو ىل اعنا قا هايآ الا قالو هاناالا قاخال "نأ كلذ
 1 هلوس رو

كوهدحو للى وتلا ااوةيشحلا لعج ولوس
 1 كاذ

 داشرا 6 0

 رالو هلل ةعاطلا لعش نوزئافلا 0 ]واف هقتيو هللا ش

 هللا ىلا انآ هلوسرو هلضف نم هللا انيتؤس للا ان لا واقر هلوسرر لا ك1

 ا[ هلاحامل الاف | وهتافهنعك اهنامودوذشن لوسرلا ؟11 ام ىلاعت لاق

 لوس رالو>هلل ءاتبالا لمأن نوغار || ولاقو ىلاعت لاقف ةدحو هللاب

 انايا مهداز زف مهوش خاف كلا وعمجدق سانلا نا سائلا ل مط لاق نيذلا ىلاعتلاق ه1 مو هللا ان

 بدسحو كبسح ىأ نينمؤملا نم كمن نمو هللا 0 ودل اهعأانىلاعت كاقو 0 معلومللا ان

 | هوجوا امظع اطلغ طاغ دقف نونمؤملاو هللا ك

 كدر ل لحفل لاح

 0 ا

 ددح اهاتعم نأ نإف نمو مكيفاكمدحو ووفةللا كمذلا ّن

 وسرو.هلضف نم هللا 0 ولاقو لاق 0

 |[ ىف احابم نكي مل نا هل رست اهنخأ نادال

 ىلا ةيغرلا لهط نوعار هللا .ىلا ان لاق مث ةعب يشل
 | تغزو اذاف ىلع لاق مه او اه نود هدسحو هللا

 ا كلذ ل دق ناك ناو اقواخي ل سس نأ اًنواخم لق هللا

 ْ ىف حيحصلا ىف تبث هللا الا طق لاسبال نا دعا لضفالا كرا عب م هنكل

 الون وفرتسيالنيذلا م هب ان> ريغب ةنخلانولخدي نيذلا
 كل ممر فعو نوريطتنالو نووت

 ىف .ىور دق كلذ ناكنا و نوقريال لَه

 ءامدلا ىل 00 رتسلاف قرتسي مهن

 هللا لعساف

ءاطنال ىأ نوقرتسبال م 0 مهافص
 لو مق 3 مهريغ نم نو

 5 هزيغو هسفشن قر مس هيلعمللا ىلكي دلا ناف طاغ وبف 0 رط ضب

لص لاق دوو هل عاد هلا هربغ قارلا فال هريغ
 س اذا سان انع نبال لسو هياع هللا ى

ّ 

 تصحو يعور تاو تكا ناعتسيو هيلع 1 ىذلا وهف هللا
 ندءتساف تيعدس اذا و

 لك كوت ران لكلا اذ ققح هلك نأ رمااو هيلا الأ هم ادينيالو هب الا
 ةوق الو لودال هي لا بولقلا

| ىلاعت لاق هب ءاح اعو هب ع
 

 نءؤيو عليو رقويو رزعبو همكح هيلا /

 ل ل مسو هي اع هللا

 هللاو ل اعلا لاقو لا نذإب عاطبل الا لوسو نم انلسرأ امو يلا

 اعل 0 هللا عاطأ كفؤ كوسدلا

3 
 هلوسرو هللا نم مكبلا بحأ“هلوق ىلا ؟فانبأو ؟ هلآ نال اقو هوضري نأ قحأ هلوسرو

 0 ثالث لاق مو هياع هللا خذ هنع
 هلوسروهللا ناك ند ناوالا ةواللج كدحو 3

 ل ل22 ةعصلا فو
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 || رمعايال لاق يمقن نمالا ؛ مه لك نم ىلا بحأ تنال هللا لورا رم 4لاقو نيمحا سانلاو هدلاوو || 0 نم هيلا را د كدحأ نمؤ, ال هديب ىسقت اىذلاو كانو رالا ىف واذ أ هركي < ةنماللا ا را نا 11 نك نمو نب الا ديل ٠ لا بح نك نمو ماوس“ ها 0 ْ 1
 ا

1 

 00 اتت

03 

 دم ع
 ا نا لق ىلاعت لاقو رمتاي نآلا لاق ىسقت نم ىلإ بحا تنالف لق تا نوادللا بحأ نوكأ يح ا

8 

 (/ اريذنو اريشيمو ادهاش كا اناسرأ انا ىلاعت لاقو مكبونذ مكلل رفغيو هلا يبيح قوحبتا للا نوبت م 1
0 

 ناعالاف ىلاعت هللا | ودا أ اليصاوةَر 0 وحبس و ةصاخلو وسار 00 ةواوءورزعتوةلوسو رو هللا ود ١
1 

| 
 ا عضولا | اذه ريغ ىف طوسم ل اصالا اذهو هد>و هل حيبستلاو ل لوسرلل ريقوتلاو 01 زمتلاو لوسرلاو راو كلان ا

 اهلك هللا اهعرش لاَ اداسعلاو هدحو هللأ 6 0 نم !اةق تا هللا ءاش ام لجر هل 2  لاقو دمع ءاش مث هللا ءاش ام ل لب دمم ءاشو 0 0 او هياع هللا نص هلوقك ظاقلالا | 2 قح هجو لكي كيرشلا قاد هديب 0ك ا قيفحت م سو ة4ياع هللا لصادع مح هللأ ثعلب 00 3

1 
1 
 ا
| 
1 

 ا
: 

 ا اومشو ءافدح 28 دلا هل نيصا هللا اوديعيل الا | وا ا 00 00 ًاقيفح هلل هلك نب دلا ضصالاخا :ن 0
 ١ اذطو اف هتداع هنا سأ ىتلا عاقبلا ف هدحو هلا ةدابع جلا نم دوصقملاف هدحو را ةهدحو 0 ا جاو هدحو هلل م ايصلاو هدحو هلل ةقدصلاو ها كلذو 6 ما انورو ةالصلا | 7 1

ْ 

1 
 َّ أ

 نوجال ىراصتلاود را ع 0 هلل ءانتح كفاسلا ْن
 دوهلا ثلاث: هنم 0 ناف نيد مالسالا رع 6 نمو ىلاعت هللا لأ 3 كال 1 نم ةيئاط لاق ا ا
 ا "لأ اولاقفالايبس 4 هيلا عاطتسا ن هم تيبلا ج جح سانا |١ لع هللو ىلاعت هللا ب ذاق نوماسم 0 ىراضصتلاو | ١
 ا َْ 0 5 لا اح مالسالا رع ع و ىلاعت هلوق و نيللاعلا نع يف نغ هللا نافر 0 نمو ىلاعت افق ا

 ١ كاذ هلل | 53 5 نوسمؤلا هدانعو هدأ هباع ىذلا هللا نيد 1 ري نيلوالا 1
 1 0 راك نأ موقاي هموقل لاق د ذا 00 1 0 لت او حوت قَح ْ 1 هللا | لاق نينمؤللاو ءايبنالا ن ند 1 مهريغو ناملسو ىمودو ليئارساو ميعار رباو حوت ضرالا له هثعب لوسر لوا نع هباتك ىف

 ا لاق رحأ هير هل لاق ذا نيطاصلا نأ تالا ىف 1 هنا اوامدلا 0ك 0 1 00 هن ةقس ند الأ 0 1 ١ ةلم نع عر نمو لمار أو ميهارإ 1 ىلاعتا
 . مأوالا ناوك الف ندا يكل قطصا 0 نا

 ]| رطاف ثدداحالا لب وان طماع كيلا 1

| 

 أ
2 
| 

 | ا

 نم
 ]| | لاقو نيماسملا ن هلوق ىلا اك رش و ؟ممأ او_جحَأف تلكوت هللا ىلعف هللا تايان 0 ا ١

 1 بوقعيو هيب مهارإ ربا امه ضو نيلاعلا تر 0 ا

 نم نأ د تر فسوت نع ىلاعت لاقو ن
 طار هد : دلاف ىنىبباد ا ا

 كنا اولكوت هيلعف هللب منما م .ك نا موقاي هموقل ىسوم لاقو هموقو ىدوم ف + ىلاعت لاقو 0

 :لا اهم
 ا سا الا اى ءايبنأ ىف لاقو نيماسم

 ومأ
3 
1 

0 
11 
ُُ 
0 0 

 نبذلا اوعاسا نيذلا نوينلا |
. 

 1 بر هلل ناماس عم ككاو ىلع ك1 تر - نع لام لاقو خا را رابخالا و نوباير رلاو اوداه ا ا
 رام سس ا ليا هاج بسس سس 0 ل يلا سس سرس ل هاج ٍ ديشاو د .اولاق لو نو ىف 0 0 دا ولا ىل | تيخوأ ذاو ع ةما ن ىلاعت لاقو نيلاعلا

1 



 ها ا كورا اعمار تار 0 0 اك 1 انناب
7 

 000 5و 6 2و

 ١ كاقو اليلخ مهاربا هللا ذخناو افينح - مهاربا ةلم عيناو ند وهو هلل جو مسا نم ًانيد ندحأ

 0 * 11 ا

 نيقداص منكن ا مككاهرباوناهل اق نا كلت داطلا ادوه 0 مالا ةنحلا ل نإ اولاقو ىلاعت 0

 وهو هلل هدصق صالخا نمضتم اهب هلل هبجو مالسا رسف دقو ةب آلا ندع و هلل هرجو لسا 0

 عرش اهب هدبعت ناو هللا الا ديعنال نا نيدلا عاج نالصالا ناذهو هب راومالا اصلا لعمل ن 2

 أ ناكو ادد( هبر.ةدايعب كرشرالو الا المع لمعيلف هبر ءاقل وجر. ناك نف ىلاعت لاق عدابلاب هديعتال ا

 دحال لءجتالو اصلاخ كبجوا هإجاو احلاص هلك ىلمع لعجا مهللا هثاعد ىف لوب تاطنا نب زرع

 ىلعايأإب اولاق هبودأو هصاخلا :لاق داع نكح 5 موال ىلاعت هلوق ىف ضايع نب .ليضفلا لاق ًاعش هيف ا

 اهاخ نكي لو باوص ناك اذاو لبقب م !اوض 000 اصلاخ ناك اذا لمعلا نأ لاق هصاخأو هب وصأ ام ا

 كر ةنسلا ىلع نوكيي نأ باوصلاو هلل نوكي نا صلاح لاو !باوس اما رك لبي ا

 تنك تاع عم
 ناف هللا لوسر ادم نأ ةداهشو هللا الا هللال نأ ةدابش مالسالا سأر امه نيستللا نيتداهشلا قيقحت اه ا

 فؤوخالو تحال هربغ تاقأا هلاثي 0 زو الف هل ةيهولالا صالخا نمضتن وهالا هلاال هنا هلل ةداهشلا ١

 يت> مهولناقو ىلاعت لاق 5 هلك نبدلا نوكي نادبال لب ةيهرالو ةيغرالو ماركاالو لالخاالو ءامنرألو ا

 بسس كالا نم كلذ ف ناك هريخل هطعبو هلل نيدلا ضعل ناكاذاف هلل 0 نرحل ةدف نو' ال ا

 | عئدودلل ىطعاو هل 0 كل ثيددنلا ىف ءاج اك نيدلا لاكو كلذ |!

 || قلخلا ىلع ب مهين لجو هافئامو هتابنا نجو هئينأ اف ىعأام لك ىف هتعاطو ربخنا ام لكى ف هقندصت

 ا دم تاقولحلا ةلثامم نم هسنع هافن ام هنع نوقذيو تانضلاو ءان الا نم هنيئا اه هلل اوتنشي نأ |

 تا 0 مهياعو ليطعت الاب هيزئتو هيرعت الب تاينا ىف نونوكيو ليئتلاو ردطلا

 ام الا نيدالو هلوسرو هللا همر> اماآلا مارح الق ةفرحام اومرإ ىو هلل> ام اوالكو ةنع ا 0 ا

 همر 2 ملام اومرح ممموكل اهريغو فار 6 ماعنالا ةروس يف نك 0007 اذهو و هلوسرو هللا هعرش ا

1 
8 

 نمط | وع رش ءاك رش ل. م ىلاعت كلذ كاد نأ اا اسس ا رخا ىلا

نا سو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت لاق دقو هللا هب ن ندا *.ملام نيدلا
 0 كاناسرأ ا

 || هيلاعد نمو كرشا دقف هللا ريغ ىلإ اعد ن هنذاب هيلا ًابعاد هلسرأ هنأ ءربخاف ارينم احارسو هناا لا 0

 اذا اوديعيل الا اورعأ امو مم نب حيبلاو هلا وود ندا مهتايقرو مهر هادا نا ا

مهوعأ اطاف ءارط ا مط اواحا 35 000 نم ناكو نر مع ةناحس وه الا هلاال ددحاو
 !وهرحو 

 سل
060000 

 | نم سانلا ٠ ندو لآ كك !اق اك هللا 8 نو.# نوك ماملاو هل هلل نو.< نوتمؤااف كَ اعالا ليك ا كل ا

 | نددت هللا لوسر ادمن أب ةداهشلاوهّلل ايحدشا اونمآ نيذلاو هللا دك مهوبحم ادادنا للانودنم ذخشي |

 ا

 ا
1 

1 

1 
| 

1 

1 

 م وق ىف اك هب هللا نذأي ل م انيد اوعرش ,موكلو هللا 1
 1 0 ماعنالاو ث رخلا نمأ ارذامم

0 | 
 أ

 |[ ك2 عون هيفو الا عكتم كح و لو كرقلا لا لو ا ةعدب كل عبتبا كتف هنذا ريغب



 ا سلا
 * 15 : تر

 0 رخآلا مويلاب الو للاب نوتم ومال نيذلا اولتاق ىلاعت لاق دقو مهوعاطاف لالخلا مهلع
 ورغاص مك نعذز ىلا اوطعي قح تاء لا اوتوأ ندا قا نبد نونيدنالو هلوضرو هللأ
 ْ 00 او قحانيدنو وددالو هلوس رز حام نود 8 رخال مويلاو“ هللاب ماك أ مدعل نرقف ا
 ا 0 (مف هوعاطاو رحال مولا هللاب اونماق رخال ماوملا نعو هللا نعد اهف لودر لا اوقدص ا
 || رحرمأ, لوسرلا تعب هللا ناف قسحلا نيد اوثادو هلوسرو لاء ع ا ارك ع ويلا ف |
 ا لك نع مهامو فورعم ل 7 مه سحاق ثئابلا مهم مرو 00 0 كلل نع مهاهنيو فورد ا
 ا نوضتيو دايهالاو مالستسالا نمضتي م ل يح 1 0 0 تبل 0 0 6-1 ا

 دب الف لجرل اماس نادت و نك امنه ءارش ةسق ااجر دا هللا برص ىلاعت هلوق نم صالخالا
 نه هللأ اال هلاال اناوق هقفح ا هاو 2 وس 5 مالستسالا كرو هدحو هلا مالبستسا نم مالسالا 3

 دقو هندانع نع ا وهف هل ] لدتسا ل ن :امو هب كرشي نأ شغال اللاو كريشم وف هللا ريغلو هلل ميما ا
 نيرخاد منهج نواخ ديس قدابع نع نوريكتس نيذلا نا يل جتا وعدا مكب ر لاقو ىلاعت لاق ا
 )ا لو رك 2 رذ لاقثم هباق ىف نم ةنخلا را د لم ماا لص ةدقع نيبو ا

 ةلعتو تس هبون نوكي نات لدرلا هللا لوسراي هل ليقف ناعا نم ةرذ لاقثم هْبلق ىف ىف نم راغلا لخدب
 قا رطب سانلا طمغو قطا رطب ريكلا لا جا بحي ليج هللا نال لات كاذ ركلا نأ ًاندح |

 را رو و ب و ووو ووو ررووسسووو صصص تسل

 نوفوكوم ىراصتلاو ريكلاب نوفوصوم دوهلاف 00 مهْؤَأ ردزا سادلا طمغو ه4فقدو هدحج
 ِء 9 || ىراصنلا تعا ىف لاقو تربك دنا كسفنأ ىوممال ام لوسر ؟ءاج املكفأدوهيلا تبن ىف ىلاعتّللا كاق كرشلاب /

 هلإالا دحاو اطإ اودنعيل الا اوصا امو مجرم نب حيسلاو هللا نودنم ارا ممابع رو مهرابحا اودخت

0 
 || ىلا اولاعت باتكلا لهأ اي لف ىراصتلا قايس ىف ىلاعت هللا لاق اذطو نوكرشي امع هناجدس وه.الا |
 ناف هللا نود نم انابرأ اضعب انضعب تخت الو انش هب كربشل الو هللا الا دعت ال نأ مكديبو اتنب كا

 انما اولوق باتكلا عا او مالسالل ءريرقت قايس ىف ىلاعت لاقو نوماسم انا اودوشا اولونف اولون
 امو ىدعو ىدوم 0 امو طايسالاو توقعي 1 0 وليعمساو ا ل ل زئاامو انيلاكزنأ امو هللات 0

 || الو نولمعتامع لفاغب هلا امو هلوق ىلا نوما عال نحت نك دحأ نين قرت ال مهد نم نويبنلا وأ ||
 ا كثردححا ىف و عسودنل ءلع هللا لَ ىت | لاق عنا رمثلا تعودت 0 ادحاو مالسالا ندوه ىذلا بدلا ل 0 ناك ا
 || ىب سيف انال ملمع نياب سانت لا ىلوا ن و تالعاا ةوخا ءاسالاو دحاواتيد ءايسالا رشاعم انأ |حبسملا |
 أ كاذ ىف هب .سااع تقو لك ىف دمعي وهو هل كنرشال هدحو هللا ةدابع وهو دسحاو مههيدف يب هو ْ
 || عوتك عورشا نه حوسنملاو خسانلا ىف عئارشلا عوننو تقولا .كاذ ىف مالسالا نيد وه كلذو تقول

 عم دحاو ند وه 1 هيلع هللا ىَلَص ادهم هب هللا ثعلإ ىذل | مالسالا ندنأ - ةدحاولا ةعبرشل

 عضم ع دعب كلذ نوءدسملا ا م ةالضلا ىف سدقملا تدب لايقتسا سحب تقو ىف ناك دق هنا
 ١ ةامقلا تعونت ناو دحاو نيدلاف 5 حفلا لابقتسا مرحيو ةعكلا لايةتسا بح كلذ دعبو ارهش رشع 1
 ِ ر 1



"0 

 1 ا ع كلذ خس كت هاد ل ل ىاعت 0 عش 0 هناق 0 نتقو ىف

 1 تملا مولا عامجالا مرحو ةعجلا مول عامجالاو وه تجاولا راض 6  كاذ ذا انحأو تيعلا ماى عامجالا

 : سود دلع هللا ىلحدمم ةعيرش ىف لخديب مل نمو اماسم نك خسألا لبق ىموم ةعيرش نع جرخ نك

 || نيدلا نك م 55 عر ىلاعت لاق: ةتبلأللا ريغ, فبعي نا ءايبنالا نم يبنل هللا عرشي مواماسم نكي جسنلادعب
 < 100م 07727 عر 7

 1 الو نئدلا 0 نا ىدعو 3 مهار .| هب انيضو امو كيلا دحاوأ نيذلاو احوت هب ىضو اه

 ع
 أأ اهيااي ىلاعت .لاقو هيف اوقر ا 00 نأ لسرلا صاف هيلامهوعذنام نيك رثملا ىلع ركهيفاوق رفنت

 ١ مكر راو 4 كا 0 هده ناو ماع نولمعت ا "قا انعاع اوامياؤ تاييطلا نم )وك لصرلا 71

 كلذ هللا قلل ليديت ال اهياع سانلا 'رطق يتلا هللا ةرطف امينخ نيدال كج مقأفإ كلاعت لاو ن رذلاف

 نو رثملانم اونوكت الوتالصلا اوميقاو هوقئاودبلا نيببنم لاق نو.ءادبال نمانلا رثك ١ نكلو ميقلا نيدلا

 +9 د3

 تهت 1

قر ثم كا رشالا لهاف ْن نوخر يد ع تزد لكاجخا اوناكو 0 ا وق و نم
 ١ صالخالا لهاونو

 2060 222225225222222 22222222222 يي ري حبب ب بيب

 |١ نوقذتم نوعمتجةمح لا لهافم لج كالذلو كبر محر نمالانيفلتخحنولازب الو ىلاغت' لاق دقو نوقفتم

 | موق نكل ناكف مآ دا ةلرش 00 ام دم اذطو اعيش اوناكو مهند اوقرف نوكرشلاو

 || ءالؤهو هب نوكرشيو هب نوديعتسيو هل نوي ريف هللا نود نم ادن هنودختي توغاط برعلا كريشم نه

 || ةعيرش توغاطاا اذه لهال نوكي دق لب ءالؤه 0 نورفتيءالؤدو ءالؤه ثتوغاط َنَءَْنَو رقي

 |[ ةورملاو اصلا نيب فاوطلا نم نوجرحتيو ىرخالا ةثلاثلا ةانا نولهيةنبدملا لهأ ناك اك ىرخالل تسيل

 أ| كرشلا وحن نم ًائيش ذعتتب نم دحت اذكهو ةيآلا لا امش ٠ نم ةورملاو اقصلا نا ىلاعت لا لزنا ىخ

 || هج وتلاو ةناغتسالاو ءاعدلاب نودص# موق لك م دحدجا ف نيحلاصلاو ءانسنالا راث اور ومالا دكت نا لك

 || هنو ىفاثيش هب نوكرشنالو للا نودع مهناف ديحوتلا لجأ قال ىرخالا ةئئاطلاهمظعتال طلع

 1 0 لضح ناو اروبطو ادجسم ضرالا تاعج دق هنأ عم ةمسأ اهف ركذبو عفرت نا هللانذا دق يتلا

 أ| مهمه برصملا نأ نوداعي , ه لب افالتخا الو اقرشت كلذ بجوب م داهجالا هيف عوسل ام "يش : ىف عزان

 || نو عب هايأ مهدوبعم وه هّللاو هل روفغم هؤطخو هداهتجا ىلع رجأ هل ءىطخلا دْملاناو نارجا هل

 اوجرخ ناف نولاسبو نوعدب هلو نوثيغتسو نونيعتمي هناو هدا نوشحي هلو نولكوتب 4 ءاغو

 نوغتي ادجس اعكر مهارل مهمعن ىف ىلاعت لاق اك اناوضرو هنم الضف نيغتبم اوناك دجاسملا ىف ةالصلا ىلا

 ا

 اورما ىذلا مارخلا كحسلملا اس ا ةنالثا كح اننا ا 0 اورفانا اذا كالذو انأ وضرو ةللآ ٠ ند الاضؤ

 || مارا تيبلا نيمآ الو تئالقلاالو ىدطاالو مارملا ريقلاالو سا رئاعش * اواحتال ىلاعت لاق هبلا جلا

 || هديغ ىلا نوتعربال اناوذرو مهد نم الضف نوغتيب هنن ومؤ مهف اناوضرو مهر نم الضف نووغتن

 صالخانع مطزيساو مهلمت ءودسانلا نم ريثكل ناطيشلا نيز دقو: هاياالا ن 1 هاوس نوح بالو[!

 || اما لاجرلا نودعنو هيلا ةنغرلاو هللا ريغل اضرلا ةزاي زلاو رفسلا» ن نودصقيف كرشلا نم عون. ىلا هلل نيدلإ

يعاد طاصوا كدفحاصوأ ىن هنا نظِإ نموا حاصوأ بحا كوا ىن رق لنا
 1 نظم مهموهبلا ن نسعاو هل ن

 نم هل عشنا كلذ 3 ئري نم مهتم ورونقملا قواحلا دضق الا نعشتس الق ادهوه جملا نم و نأ
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 ه1
 مطابج نمو غلبا ده نا نظو عجر ةنيدملا ىلا لخد اذاف تيبلا جحب نم مهخ ويش نهو تببلا جح
 لوقف توعال ىذلا ىلعا لاس اكروبقملا تيملا لاسإ نم مهنمو ةبجاو روب#لا ةرايز نأ مهوتي نم
 كشسح ىفاناو:نالف ىلع قرضناو نيدلا ىنع ضفقا لوقبوا ىلع بنو ىحراو ىلرغا نالف ىديساي
 نوكرشملاناك اك اهريغو رقبلا نهسئاودلا هل نوييسو د وبقملا مهدالوا نورذني دقو كراوجو
 لاقو ماح الو ةليسصو الو ةبئاس الو ةريمب ند هللا لحام ىلاعت لاق ميغا وطال سلا نوت
 ناك اف انئكرصل اذهو مه زب لل اذه اولاقف ايصن هاعلالاو ثرحلا نم ارد ف اودج لاحت
 رك دا انا لوقيف لاهملا لضي نم ةندبسسلا نمو ن وكام ءاس هلوق ىلا هللا ىلا لصي الف ىيئاكرشل
 بودكملا ربقلا لع قاعي نم مهنمو هلل اهرأ "ذب ينلاو ىبنل اه ركذب وهو حيرضلا بحاصا كتجاج

 نوماسملا مجأدق اههةضفلاو بهذلا غوتصم نم هدسنع عضيو تايثلاو روئسلا ن راك
 نم ىرب نم زكأأ امو ىنعمو ةرو+ بارت لظعم عماجلا بحجسملاو مالسالا نيد'نف سنت هنا ىلع
 ىف هئالص نم مل ا 0 فل ىف بدك هنا عم نيدظعملا ضحب ىلا فاضملا ربقلا دنع هنالّض نا ءالؤه
 نع لسو هياغ هلا ىلد يبا ىلا ةعدبتلا ةلارشالا عضاوم ىف ةالصلل نوجدزوف هللا تويب دجاسملا
 ركذيو مف نت نا بلا نك 0 لا ىف ةالضلا 00 ءايدنالا روق ىلع تناك ناو دجامسم اهذاخلا
 مو ةاكزلا ىف ناو ةااسملا ماقأو ريالا مويلاو للاب نما نم هللا دجاسم روعي اها ايف لاق ىلا همسأ 1
 ةماعلا ةلبق ةالصلا ىف 1 أ| لو نم مهرباكأ 0 0 اونوكي نا كلوا ىسعف هللا الا شن
 قافناب حيرصلا رفكلا نم هلاثماو اذهو, ةداخلا ةلبق ةيمكلا رايدتسا عم نالف خيشلا ربق ىلا 0
 اذهىف ءانبتكام رثك ا اهلئالدو اهف ءاماعلا لاوقأ ركذو طسبلا نم لمح لئابملا هاهو نيئاسملا ءاماع
 لئاسلاسؤر 0 هيف انهم اماو عضوملا اذه هل عستي الام عضولا اذه ريغف كلذ ىف انتكدقو رصتخلا
 هل كيرشال هدحو هتدابعو هللا نيدلا صالخا نم اههف امو ةعبرشلا دصاقم ىلع ةيباتلاو لئالدلا سنجو
 بر دي>وتو نيلسرملا ند ةقيقحو نبيدلا ل وه اذهناف هل>و هقد كرشلا ىلا ةعبرذلا نم هلدساامو
 اوباق يح ةدابعلاو ةدارالال ع نمو مالكلاو رظنلا لهأ نم فئاوطديحوتلا ىمسم ىف طلغدقو نيللعلا
 ديد وتلا لهأ ىسقأ اودسو اضبأ سك اءامسالا ىفن لب تافصلا قن وهديحوتلا نا تنظةفئاطف هتقيقح
 حيحصأ قباطملا لوقعملا حب رضا 0 دقو قالطالا ظرشن اًهاطم ادوجوو تافضلا نع ةدر# اناذ اواو
 انكر هومسام مزاتس تافضلا تايثا نا اورو نايعالا ىفال ناهذالا ىف ة الا نوكيال الذ نأ لوقا
 3 دا ةيحلا طاق ذا مناع امو ميابج طرق انيبو مهرارسأ انفعك دف كهف دقعلا نا اونظو
 شل رك قلاخ للا نو ة ةيبوير رلأ ديحوتب و 00 5 امرا نار هلع ةفئاطو د اذه ريغ ىف
 ليلدب اما عض .ضوملا اذه ريرش ىف ةرظن ”لاطأ نم مالكلا نما نمو لاعفالا ديحوت هنومسإ ىذلا 2
 ريب اماو لاحت لوعقللاب نيلعافلا نم لك لالقتساو لاكلا تاوفو ةردقلا صن بجو كارتشالا نأ
 ىلع ةردقلا ىع ةيطالا ناو وه لا هلا ال هنا تيناو ةينادحولا ررق كلذي هنا نظبو لئالدلا نم كلذ



2 00 1 

 كك 0 ناك قاكعا ف 4ل كيرش هالاةثاو هللأ الإ عارتخالا ل رع ردت هنأ ثدن : اذا كلذ ا عارتخالا

 مهنلأس يلو . ىلاون لاذ 2 اذهب نيرقم اوناك ب رعلا ىكرشمنا لحي ملو هللا الا هلأال انلوق ىنعم

 نولوقيس نو.اعن م كك مق نفوز ضرالا نكلق لاحت لاقو هللا ٠ ناوقيل ضرالاو تاومدسلا قاخ ند

 هريغو سابع نبا 0 قوكرتم مهوالا للاب مهرثك أ نم, اموىلاعت لاقو تايآلا نوركذت الفأ ل اة

 نموه ديحوتلا اذهو ةريغ نودبعي 0 مهو هللا نولوةنف“ ضرالاو تاوهسلا قاخ نم مها

 رئاسكلا دك | وه ىذلا كارشألا نق ردع صاخب الو تجاولا هب لصحإل نكل بجاولا ا

 0 هولاملا وه هلالاو هلل هند نوكف هاي الا كايعب الف نيدلا هلل صاخب نا دبال لب هللا هرفغيال ىذلا

 هتاذل وبحب ادورعم نوكي نا قحتش الق لامكلا تافصل ام زاتسم ةيهلالا قستني هنوكو بواقلا هللأت

 ناكول 0 لاق ا” داسفلا بجو هريغ تخو ةهريغ ةدانعو لطاب ورهف هبجو ةن دار 0 58 وهلا

 دوصاللا سلقب الأ هدعزأ انو عضوملااذه ريغ ىف اذه ىلع مالكلا انطسإ 1 اندسفل هللا الا ةطا اهيف

 مناملا ناف ىلاعت برلا ةيئادحو ىلع لادلا عتاملا ليلد رك ذ نم مالكلا لهأ نم هلق نم هلوقبام اهب

 ف 2 ىلا تايادمل لاو تانشالا ىف 0 9 كلذو هذوحو دعن :هداسف بجوال لوعفملا دوحو عب

 كايا هلوق ىف اك تاناغلا نه ىأا للعلا ف رك اذن ىتلا تايابنلاو م كا ىف 0 يئاثلاو: تالعافلا للعلا

 ةفئاطا مثعضوملا اذه ربع ىف طب دق كح وملا ةليسولا ىلع ةدوصقملا ةياغلا مدقف نيتس كاباو كدعل

 هيف ءام :لاو ةباغلا وه ةبوبرلا درحولا 0 نط فوصتلا ل اهأ قب نط ىلع ديختوثلا قرت ىف ماكنت ن 10

 سعالا ل.طعل ىلا مالا مهب لاق حبقلا حابقتداو نسا ناسحتساه نع لهةس كلذ ديشاذ دانا ةناع ملا و

 تاعاطلاب صتخلاهاذرو هتبحم نيبو تاقواخلا عي ةلماعلا هتغشم نيب اوقرغي ملو ديعولاو دعولاو 0 و

 9 تاينيدلا هناملكو قولخم لكل ةردقلا .كو.شل رجاف الو رب نهزواحنال تلا تاينوكلا هناملك نيبو

 كنلاَو ربلاو رفاكلاو نم ءؤملا ةلماغلا ةماعلا ةيبوبرلا هدوهش عم بيملافدؤايل ا أ (تقفاوم 0

 00 اوعساو ا اوعاط و هودكيع نيذلا نينؤملا هد انعا 5 ا 3 هتيهولا ديشإ نأ ةهتيلع

 ىلاعت لاقو راجسفلاك نيقنا | لعمت مأ ضرالا ىف نيد سفلاك تا تاحلاصلا | وامتوا ودها نيذلا لفت أ ىلاعت لاق

 ءاس ماكو مهايح | ود ةاحاملا اونعوا ونما نيذلاك مراعي نات ءاعسلا اوحرتحا نيذلا تدنح مأ

 3 را نيبو هئادعاو هللا ءا انلوأ نين ف ةرش ل م نمو ا نيهر ,كلاك نيماسمل | لعجي دف ىلاعت لادو نوكحام

 نا !اوقوسفلاو رفكلا نم هضفبأو هنغ ىهنو ههركام نيبو تاكلاصلالامعالاو ناعالا نم هبجوأو

 انك رشأام نا ءاجولا| ولاق نيذلا نك شخ ىف عقو الاو 'ىش لكل هقاخو هتئيشمو هتردق لومش عم

 بئاصملا دنع ردقلاىلا مج نأ رومامدبعلا لب هبجتح الو هب نمو, ردعلاو ؟ئشنم انمرحألوان ابا الو

 جع انهو كراذل 0 هللا دعو نا ريداف ىلاعت 00 يقل كلامك نا ودعم

 هل ركذف ةرجشلان م هلك أب مط تاضح ىلا ةببصملا لخال مد[ ىسوم مال ال مالسلا اهنا

 ضرالا ىف. ةيضم' نم كاما 5 كك ب دو 0 ع 10 نا لش ا( وتكم ناك اذه نأ مذا



 مس تتتتتتتاباببلللاا

* 
 الا يسع نب باساب لات لو 2 ها رع كاذ نا اهأربن نا لبق نم ٍباتك ىفالا كسنأ ىفالو
 هللا دنع نم | 00 ةيبضاا هبيصأ لجرلا ود تالسلا ضعب لاق ةباق دهب هللاب نمو, نمو هللا نذان
 ىلع َنينمْؤلا نم هنود وه نم 1 3 جنح نا هللا ذاعمو ردقلاب ملأ جاجتحا هجو اذهف لسيو ىضريف
 جتحمو كاذب سنالاو نَا نم هعبتا نمو سيابا جتحب نا غاسل اذه غاس ول هناف ردقلاب ىصاعملا
 هداسق 0 ام اذهو ادحأ قاعي مو نايصعلاو قوسنلاو رذكلا لهأ نئاسو دوو داعو حوت موق هب
 دحأ مالبال نا بجوي هدرط ناف ءالقعلا نم لأ هد راج ال لوقلا اذه ناف القعو اعرش را رطضالا
 ةسجح وهف ةجح ردقلا ناك نافذ ه.ءلاطا ناح هيلع ىجول ردقلاب جتحملا | كهو هيلع بقاعي الو 'ىثب ىلع
 ١ 00 اناا نك م الوبقم ردقلاب جاجيتحالا ناكواو اذه الون اهلا ةجح سلف الاو هيلع قاجلل
 ا لح نم نينا نكي الو هونقاعب الو هردع اوليقيف كاذب. جتحم نا مهملع ىدتفا م كل ناكاذا
 كئاوأنا مث ردقلاب كلذ ىلع اجنتخم هر ومأ عيج دسضو رخآلا لتقي نأ امهنم لكل ذا اشيعب أ كوذلا
 اوقنح ا ضالا ةءباثم هع 0 نيذلا ءالؤهو تافصلا ىن ديحوتلا ىف ار نبذلا نيعدتيملا
 لهأ هلق ي دوجولا ةدحوب اولوقب لب قولخلاو قلاكخا نيب اوقرغبال نا ىلا ىمالا مهب ىضفا نيلوقلا
 |هيموقو ناماهو نوعرفو اهيدباعو 0 نومظعي نيذلا داحتالاو لولطلاو ةدحولاب نيلئاقلا داخلالا
 قدحتلاو ديح وتلانوعديو تادوج ولا ند رت لك دارج ره تاودجلا وضرالا ق ةااخ دوجو نولعجو
 نرتب هرمإ كرا فكان مهفراع لوقي ناثيلاو سيبلتلاو كرتشلا لهأ مظعأ نم مهو ن رافردلاو
 ةيصعمالو ةعاطال مث + ردقلا ىلا ازظن ىأ ة ةيصعم الب ةعاط ىرب م م نعالا ىلا | 1 نا ةيصعملاو ةعاطلا
 ةرتشم تادوجولا ناف عونلاب دحاولاو نيعلاب دحاولا نيب قرشي الو دحاو دوجولا نأ ىلا ارظن ىأ
 تانا ويلا نا اك هسفنب نكمو بجاوو. هريغب متاقو هسفنب مئاق ىلا مسقنمي دوجولاو دوك رسل ف
 دوجو نيع سبل هناب ىرورضلا معلا عم ناس الاى فن 0 اوداالاو ناو ا شم ردم
 نيع وه هتيادناو هئماوحو ن اويل اذه نيع الو لب سرفلا اذه دوجو نيع وه ناسنالا اذه
 0 اردقو اقلطم اءلك ىمس, دق هيف اهباشت كرتشم ردق اهنا نأ نكل ةتيناسناو هترناوحو ناوي طا اذه
 لكُف (هخشم انرعم الا دجوبال لب [بفقلطم اماع ايلكن اهذالا نع جراخلا ىف نوكي ال اذهو كلذ وحنو
 ءىن جرراخلا ىف نيدوجوم نيب سيل لب هزيغ هس ف هكرش ال امم هتقيقح نم ةصخام هلف دوجوم
 لاذ نيتم امين لكو اذه يلعن اذه نأ اي اذه ىفام ريظن اذه ىف اهباثن نكلو هيف اكرتشا هنيعب
 ىذلا طسلا عضولاا اذه ريغ ىف طوس هلك اذهو ىلاعتو هناحيس قلاكلا فكف و اع هنافصو

 يكحأ نمو مقتسم طارند ىلا ءاشي نم ىدهم هللاو مالحأ هيف تاضو مادقأ هيف تلز ماقم هناف هب قدا
 عب هريس نيو ل ىعرلا توتا ر ودنا نب نعل سالو قاخلاو تافصلا ىف نيمدقتملا نيلضالا
 * ين هناقولخم ىف نسل هناو 'تاقولخللا هتنيابم بجو يتاا تافصلا هناحبس قلاخلل تنثآو اك ردنلا نو
 نع هين «هنتك هب لزنأو .هلسر هب هللا ثعب ىذلا ديحوتلا تنثا هناقولخم نم *ىث هناذ ىف الو هناذ نم



ه 0 ا 0 ا وه لو نورفاكلا اهب ا لق صالخالا 0 ف كالذ
 كانا 0 01 0 و

نالغ هيناعم 1 ايتعاب نارقلا ناك اذإ 0 هلا /
 نار ا نالىبتو ا تالو صصق ثاثَو كيحوت ث 5 ” ثالث ة

 ا قوالا نع اماو قلاخلا نءاما رابخالاو رابخا امأو ءاشنا اما مالكلاو هلل مالك أ

 لق 0 هيلع هللا نص لاق دقو 3 لاخلا نع نيخ وه ىذلا ديحوتلا ثلثا ف حالا وه لقف ةحااو أ

 | لدعوأ ىلاعت لاق 5 هسنج ديغ نم هاواسام نوكي حتفلاب "ىثلا لدعو نآرقلا ثاث لدعت دحأ بلا وه ا

 افرع هيمان نوك الو ردقلا ىف ثاثلا ىواسبام تاوثلا نم هل نا ضن كلذو امايص كاذ ا

 هنع ىغتالو نآرقلار ئاسلا جا ان الو اهريغوساحنلاو ٌةضفلا نماط دعبام هعم رخآو ران افلا ا
 ١

 ا ىلا ا ع در ءاس ىلا لاما نم عون ةعمنم جاتحب ام اقاطم ةروسلا هذه ||

 || لاق اذهوتافصلاو ءايسالا هيلع لدت ىذلا لمعلا ىلوقلا ديحوتلا اهفدحأ هللا وه لقةروسو صصقلاو |!

ه ريغ ىف اهيلعمالكلا انطسب دقو دحأ اوفكدل نكي موداوبملو دلي مدمصلا هللا دحأ هللا وه لق ىلاعت
 اذ

 نورفاكلا اهبأاب لق ىلاعت لاق 5 ىلءلا ىدصتلا ديحوتلا ل الق روسو عضولا ا

 | ىف لك .تر 0 نان نارشب اهالك 00 هريغ دبعل نمم هلل كعب نم زيمتي اذهبو نوددعتام ديعأال ا

 ردقلاىلا اورظن 7 هنأ 0 و هريغ اوديع نمت هايا الا اوديعب منينلا نوضاخملا هللاداع زيشو هكيلمو ا

 هللا ىلص لاق اذهو برعلا ص 0 اءقي ناك اكرافكلاو نينمؤملا نيب ئوسف * ئش لكل لماغلا ||

 يذلا تافصلاو ءامسالا نم اطامو تادثلا تايثا اهبفدحأ هلا وه لق ةزوسو كرششلا نم ةءارباه لسمو هياعأإ

 نوعرفل نيهاضملاتافصلاو ءاهسالا ةافن ” ةقيقحلاب هل نيلطعملا نم دهصلا دحالا : قلاخلا تزلا

 اودحجو ىلاعت لاق أمك برش نطابلا ىف ناكناو دوبعملا هلالل دودطاو ليطعتلا

 ىلاو رئاصب ضرالاو تاومسلابرالا ءالؤهلز:أام تاع دقل

 || اوفنو تافصلاوءامسالا هلاوتياف لم

 نلاوتيشم اهب زيت |

 د 0 ا

 يد ود لاقواولعو 2 ل يوسف ا انفو

ناحبس هللاوا روشم نوعءرفاب كدطال
 ىفاو لصفمتاساب تالا ثعلب ه

ضقلا اودكع مهريغو ةنسافتملا ةلطعملا
 ١ تايناو لصفم ىفن :باؤاخ ةي

 نم مهفلاخ نمو تاقواخملا ةلث اهم هنعأأ
 ا

 ااط

 ف ىننلا.طرش, قلطم دوجو اولاق هنامنا اودارأ اذاف اذك سيل دك نبل انك سا نواف نع

نأ قانوبلا مهقطنم َْق نورد مهو قالاطالا ||
ا جراخلاف سياف جراخلاىف نزك الو ةالطالا طر قلطلملا 

 

 || قالطالا طرششب قلطم دوجوم الو قالطالا طرشب قلطم ناسنا الو قالط.:الا ط
 رش قلطم ناوبح ||

ّى هنأ كاش اذه ناف ادهو اذه للا
 1 جراخلا 

 مسقنيو اذهو اذه ىلع قاطب ىذلا طرشبال قاطملا فالخ ||

 اكراثم نوكيف هم هنع توث لك ىقنب طورشملا دوجولا هنا. نولوش وأ ًامشم انيعم الا نوكي ال ْ

 |١ نمريخ دوحولاو توبث سايز نيمتم دوجوم لكو مدعلاب مع ازيمتم ذوجولا ىمسم ىف تادوجوملا رئاسل |

 . || امدع نوكي ال نيدوجوملا نيب زيمنملا نآل عنتمم كلذو مدعلا نما

 ريخ ْت 'دوحوملا رقحا نول قة مدعلا
 ند

 نولوش نيئاثملا ةفسالفلا نم نيرخأتاا لضفأ مهنا نوعدي نيذلا ءالؤبف ادوجوالا نوك.ال لب اضخم

 1 دوحو ولأ 5 لوق هنأ ةيقطنملا

 مهنياوقل قفاوملا لوقعملا حر رمد معي ام دوجولا بجحاو دوحو ىف

 0 دس وجت صم تصمم



 كسلا ةسدقلا هسسفن ىفال *ىشن هادمك نسل هناؤ نيقوالا تافصتكا | أ هنانفص نوكنت نا كلذ ىنش ادادنأ هلل اولد الف ايءس هل رعت له دحأ اوفك هل نكي مو "ىن هلثد ١ || سيل ىفنلاف لوقيو تافصلاو ءامسالا نم كاذ لاثمأ ىلا نيرفاكلا لع بضغبو نينمؤملا نع ىضري اكد ا || هلم لبجلل لجتو ايلكت ىموم ملكو شرعلا ىلع وتسا مث مايأ ةتس ىف امهتب امو :ضرالاو تاودسلا ا || قاخ مظع ىلع ريصب عيمس ميحد د ونغ مكح ميلع موق ىح هنا هباتك ىف ريخب ىلاعت هللاو نيملاعلا بر || أ| 1 .ىلناو نيس رملا ىلع مالتو نوفصر امج ةزعلا بر كبر ناحس ىلاعتو هناحْس لاب نارقلا ةغرط || متقيرطق مييلع لات اواصلسرلا اماو لالضلاو لهجلا ةياغ فوه اذهو نيضيقنلا نيب عج هنأو ا
 ور

 ا هس د || ناو نوف نمو ضرالاو عبسلاتاومسلا#) حبست | ريك اولعنوللظلا لوب امع ىلاعتو هناحبس هلاعفأ الو || هبافص نه ىث ىفالو هبافذو ةئاساب هر
|| 

 نم هلامو هلل نمي ننؤللف ارونغ الح ناكهنا مهحيبست نووقفاال نكلو هدمحب حبس الأ 'ىش نم
١ 

 أ[ اهب هوعداف ىنسللا ءاسالا هللو ىلاعت لاق م هنايآو هئامسأ ىف داكلالا بنتجبو اهب هوعديو قبسللا ءايسالا

|| 
 لا وعدي وهو انيلع نوفخحال انتاي ا ىف نودحلب نيذلا نا ىلاعت لاقو هئامسأ ىف نودحلب, نيذلا اورذو

|| 
 نوغتبب نوعد نيذلا كئلوأ اليوحت الو مكنع رضلا فدك نوكلج الف هنود نم معز نيذلا اوعدأ لق يف ىلاعت للا لاق نيذلا نكرشلا قرط تاكو ادحأ هير ةدايعب كرشيال هدحو هدبعيو هدحو

 بح

 اتت تسا

 د

 أأ نم اىبف ىللامو ضرالاف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم ن وكلعال للا نود نم معز نيذلا اوعدا لق أ ىلاعت لاقو روت ناك كبد باذع نا هباذع نوفاحو هتمحر نوجذيو ترف مهبأ ةليسولا مهيد ىلا
 || اهنع للا ىضر ةشئاع نع امهريغو دواد و رسم هاور ىذلا ءاغدلاب امد نحأ ناو اريصنو ايدا» كبري | ىفكو ريصنلا معتو ىلوملا معن هتاف ايلوواكاحو اريصنو ايداه هللا ذختيلو ناعالاو علا قرت ىف نمؤلا أأ دهتجاف ليلج بطخ ىلا ريدت تكنو ليصاف اط لمح هذهو ركلا ىلعلا وهو قلحا اولاق مكبر لاق. ادام اولاق مهبولق نع عزف اذا َىَح هل نذا نأ الا ىهمللافع ةعاملا عفت و ريبط ند مهتم هلامو كرش ا ع رووح

0 

 3 0 ويعم

 ليفارساو ليئاكتمو ليريج بر مهلا لرش لدللا نم ىلصإ ماق اذا ناك مسو هسياع هللا ىلص ىلا نأ

١ 

1| 
 ال يدها نوفلت# هيف اوناك اهبف كدانع نيب يح تنآ,ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرالاو تاوسلا رطاق أ

|| 
 ا ناك لوب ىلاعت هللا نا كلذو ميقتسم طار ىلا .ءاشث نم ىدبت كنا كنذا قطا نم هنف كلتحا
 أ ّدلا تعفف للا دبع قرح ىف كاذكاهنا ليق دقو سنوي ةدوس ف ( اوناتخاف ىأ ةدحاو ةمأ سانلا ْ
 اوذاتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدهف مهنيب ايغب تانيبلا مهتءاجام دعب نم ه وتوأ نيدلا الا هيف | فااتخا امو هيف اوفاتخا اهيف سانلا نيب كحل قلاب باتكلا مهعم لزناو نيرذنمؤ نيرشيم نينلا |

 ناللاعلا بر هلل داو مقتسم طارص ىلا ءاشنإ نم ىداهتب هللاو هنذان قا نم هبق
 نما نحو تِقو 0 نيلسرملا كيس ىلع مالسأاو ةالضلاو

ْ 41 ْ 
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 ة(مهاربا ىئوبفلا نسح خيفلا نبا # مركلا هير وقع ىجارلا ةححعصم لوس 3#

 ا نيدلا بحاص ىلع امالسو ةالصو كيرشلا نع هزئملا دحالا دحاو ال“ كيرشتلا نع ايلاعتم ادج

 نيذلا هباكأو د نيداطا هلاو مقتدملا طارصلا ىلأ هلاعفأو ةلاوقاب ىداطلا دم اديس < موقلا فينا ٍ

 ||| ةقيقح نع برعملا باتكلا مت دقف ة«دعب ولم نيمآ * موده كسكنو مهوجم احن نمو * نبدلا اوداش ا

 | مالسالا حنيش * دحمالا درفلاو * دحوالا مامالل * مقتنملا طارصلا همساك وه ىذلا * موقلا نيدلا |

 * قابلا رادةنإلا نم هالومدتكسا * ىتارطا ةيعنابريبشلا * نيتقحلا ةعالاةمئاخ د نيماسملاو

 ىجئاخلا ىدشأنيمأ ةريضح الغ ريثكلا ليزا باوثلا فةغر هيلع قافنالا هعيطامزتلم '

 هعبطملاب نوصملا ل كشلا اذه ليثمتو نوميملاهعبطناكو ة« ريبشلا ىتكلا

 بر لضف ضيف :ىعدمتعملا ةرادا # هيفرشلا ةريهشلا «صماعلا

 . .ماعلئاوا * فرش ىدنفأ نيسح ةرشح # هنرلا

 * فرشلاو ةزعلاهل نمةرجه نم ١95

 #3 مالسلاو ةالصلا هيلع
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