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 صفح ىبا نيدلا مجن يشل هيقلا بتك ظافلا ىلع ةيهقفلا تاحالطصالا ىف

 مه ماللا ناكساب ففختو ةلك نازو ماللا رسكب ةبلطلا ةظفلو بالطلا هبلط ام

 *« مع لوقلاو 0 «ةيفلالا بحاص لوك ف ايكو هلك لكن ءاطلا 1

 قسنلا ل يهمس نب دج نب ا نيرع صفحو أ ةمالعل | مامالا وهو بتل ولأ ةجلرت

 ءارو ع دب مس نترقب فش دلو نيدلا مخ فورعملا ريستلا ريسغل تحاص

 ةملطو ريغصلا عماجلا مظل هفساصت نمو ةئامعبراو نيكسو ىدحا ل رهنلا

 ةصورلا ىف ذك ةيادهلا ثتحاص ميش ناكو اهريغو ةءللا ىف ةبلطلا

 ةصخرب ةصصاعلا ةعبطملا ف عبط

 ةلملجلا فراعملا ةراظن نم

0 
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 <74 محرلا نحرلا شا مس 1

 ١ هلوسر ىلع ةالصلاو .هلهجولهجلاب ىضارلاعضوو»هلهاو علا عفر ىذلا هلل دما |
 | دها زلا مامالا عْشلا لاق ءلالضلا هب ىدهو .لاهجلا هد ع ىدلا دحم قطصملا ظ

 هيلعدتلاةجر ىسنلادجا نيد نيرع صقحوبا ةمئالارخف مالسالانيز نيدلا مت |

 سابتقا ىف مهفالتخا لق نيذلا ثادحالا ىلع لكشيامحرش علا لها نه ةعاج ىنلأت ظ
 بتكق ةروكذملاةمرعلا ظافلالا نم برعلامالك ةفرعمىف اورهعملو بدالاو علا

 | ءانغاواهلكب ةطاحالا ىلع مهلةناعا رابخالا نماهتكن ىن ان اشم هدرواامورابخالااناعجا

 ١ حلاصفف ةبغرو مهتلأسمل ًامانتغا كلذولا مهتبجأف اهلل لضفلا لهاىلا عوجرلا نع

 1 بين هيلاو تلكوت هيلع بيثملاو قفوملا هللاو مهتيعدا |

 ة عةرايصابك#
 ءاطلا متفبءاهقفلاةنسلا لعوهور وهطلا ةالصلا حاتفم سو هيلعهّتلا لص ىبنلا لوقب تمجتلا ظ

 مضلاب روهطلا 0 وهواهمضب هللا هجر ىخاشم نمناقتالا لها نم ىعومصو
 . ىلاعتدّللا لاق ديعصلا وءاملا نه رهطتس ام مسا وهمفلايو ثيدحلا اذهب دارملاوهوةراهطلا
 | رسثعىلاولو عسملاروهطبارتلا مالسلا هيلع ىنلا لاق و ( اروهط ءام ءاعسلا نمانلزئاو )
 كلذكو هب طعتسياموهو طوعسلاو هيرهكياموهو روحا ةغللا نمريظنو ججح |
 اضيا مضلاب وهو روهط ريخب ”ىرما ةالص هتلالبقبال سو هيلع هللا ىلص ىنلالق .
 هعضاوم روهطلا عضي ىتح ىرما ةالص ىلاعت هللال بهل مقالا لحب وق 7 ٠

 ىنلا لوقو « هد ميني ىذلا بازتلاوا هبرهطتب ىذلا ءاملا هبدارملا نال مثلاب ادهف
 0 لصالا ىف رطشلا نال ةالصلا زاوح طرش ىا ناعالا رطش ءوضولا مالسلاهلع

 وه 0

 2 تاجر هد - د

 خر (26«6)رجر, ى-«تدورجر ق“«2درعو >(عتقزسمرو ع( «ادزمد ب علو زمر .تنعاوز يكرم 1 0 2 2 «يسيس ويس رس سرس ص سس سبب س جس بج جبس سس
 د0 دبر نا دع حاجب ا ك0 داو ب كي دير ل كت دو ل دلو حرر ا كج لو ور دج تو ور يح دو تر دنت كو

 2 7-01 ؟5-45- 55-000 2 0 27-222 06 - 0-0 اي يح 5
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 ةبلطلا م ةبلط
 (ركتاعا ميضيل هللا ناك امو )ىلاعتهلوقىفاك ةالصلاهب ديرا انهه ناعالاو فصنلا وه
 لمجف هب اهلوبقو اهزاوج نال اناعا ةالصلا تيمس سدقملا تيب. ىلا مكتالص ىأ

 رخآآلا طرش هوضولا وهو امهدح |نالعف امهنا ىنعم ىلع ةالصلا فصن ءوصولا
 بارتلاب نطبلا نم جرخام ريدلاو لبقلا ةراهط بلط ءاججتسالاو # ةالصلا وهو
 ةوحتلا نم هلصا ىتقلا لاقو نطبلا نم جرْخيام ومملا ةغللا لمح بحاص لاق ءاملاوا
 اولاقف ةوجخب رتست ةجاملا ءاضق دارا اذا لجرلا ناكو ضرالانم عافترالا ىهو
 ضرالا نم نئمطملا ناكملا وهو طئافغلا ىتا اذا طوخ بهذ اولاق اكو بهذ

 هللغوا همضوم مه اذا ىجعتسا هنم قتشاو اوجن ثدحلا ىمس مث ةجاحلا٠
 راسجلاب حنقلا رامخسالاو ةراهطلاىا بيطلا بلط ىهو كلذك ةباطتسالاو

 اذاو رتواف ترممتسا اذا مالسلا هيلع ىنلا لاق رجلا ىهو ةرج مج ىهو
 لعجوهو قاشنتسالاراثتتسالاواعفشال ارئاو كلذ لمجتنا راتبالاو رتتساة بك او
 لاسح نيبراشلا نيب ةحرفلا ةرثنلا ناويدلا ىف ىتقلا هلاق فنالاىا ةرثنلاىف ءاملا
 تحرطاذا ةاشلا ترثنو هالاوامو موشيحلا ةرثنلا ةغالا لحي ىف لاقو فنالا ةرئو

 اهقوف نم ةمدعم ءاتب رتنتساف ىوريو فنالا ىصقاموشيخلاو ءىذالا اهفنا نم
 كلدا ىا رتناف ىوربو ءاربتسالا وهو ةرم دعب ةرم رك دلا بدتحا ىا نيتطقنب
 قاشنتسالا و# مفلا ىف ءاملا كب رحن اهلصاو ءاملاي فلا ريهطت هضمضلا ولع لخ ددح نم

 فاظنتسالا ءاريتسالاو اهعستىاعرلا قشنتسا هلوق نه هلصاو ءاملاببنالا ريهطت

 اذه نم ةيراجلاىف ءاريتسالاو ليسيامم ليلحالاىف قيام جارحعساب ةفاظنلابلط وهو
 ىربتسا ةحوكبلل كلوق اذكو ةضيحريغلا ءام نم اهجر ةفاظن فرعت وهو
 ةفاظن فرعي هن ىدلا دادتعالاب سا عضولا لداىت وهو قالطلانع ةيابك كبَحَر

 مب قف رع ناتغل هيفو دضعلا و عارذلا نيبام وهو قفرملا ىلالفتديلاو# جلا
 مظعلا وهو بمكأ | ىلا لسغت لح رلاو## ءافلا عضو ممملا ريكو قفرغو ةاقلا رسكو ميملا ٠
 اهيدثأتن ىنلا ةيراجلا ىهو بعاكلانم ذوخأم فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع “ىناتلا |
 بمكلا دج دنعودماتسعفترا اذا ليصفلا بمكأو ةزوم« ىهو عنصدحننمعفتراىا .
 ه اهعبرتل اهب ةبمكلا تيعسو عبرتلا بمكتلاو كارمشلا دقعمدنع ىذلا عب رملا مظملاوه ا

ْ 
| 

 رعشدبلا ىهتني ثيحوه فاقلا مضب رعشلا صاصقنم وه هجولا دحف مهلوقو
 ةمحمثودللا سأرراذملاةنذالا ةمحوراذعلا نيبىذلا ضايبلا مهلوقو ءسأرلا .

 سو هيلعدتلا لص ىنلا لوقودنم نالام نراملاوهمظع فنالاةيصةواهنمنالامنذالا
 ءوضولاىف ءالولاو## بقعلا بصعوهوٍنوقرع عمج ىه رانلا نم بيقارعلل لبو



 فذحمو مالسلاهيلع هلوةوءاهريغىلا اهدعتا إف مهبتك ىف انحاشمو انباعصا اهدروا |

 ةبلطلا د ةيلط

 برقىاهيلي هيلولاةب برقلاهلصاو امهنيب بأن ىا نيئيشلانيب ىلاو لاَ ةعباتملاوه

 | ىنمبرقيل ىاىهنلاو مالحالا ولوا مكتم ىنليل !سوديلعدتلا لص ىناا لوق هنمودنم .
 سمادنال نونلاوماللا نيب ءايلا فدحم ةحمتلا ةياورلاو ىنم برق. ىنلخ مقيلو ىا
 ضعب نم ضعبلا بيرن نم اهيفامل ءالو ءودولا لاعفأ نيب ةعباتملا تيمسوموزحمىمالاو

 تاروكذملابتاسم ةاعاسمهلصا ريخأتلاو مدقتلا كرت ةالصلاو ءوضولا.ؤ بيترتلاو# .
 ”ىضووهفةءاضو ٌؤوضوب ٌؤضولاق نسملاوةفاظنلا ىهوةءاضولا نمذوخ امءعوضولاو# !

 ءوضوااو ءاهنبحو هءاضعأ فظن ميم وتللاو نفاظنو ندسح 5 فرش لح نم |

 رقفلا فني ماعطلال بق ءوضولا مالسل اهيلعىنل لاق اهدحو ديلا لسغهب دارو رك د

 رانلاهتسمامم ءوضولاو اهل نيسحنو دبلل فيظنت هنال نونا ىا ممللا ىتني هدعبو

 اندنعل وجم ةلك اذه ركذلا سمنمءوضولاو هنمةعطق ىا طقا روثئنم ءوضولاو |

 كنف ةعضب وه اعا رك ذلا سم ىف مالسلا هيلع ىنلا لاقو انلق ل دلا لسغ ىلع |
 نيغلا مضب ةفر فرتغا#عنصدح نم عطقلاعضبلاو ةعقجم ملح ةعطق ىا هابلا عقب

 هاعدلا ىه ةغللا ىف ةالصلاو#*فكلابفرتنيام ردق ىه هينذاو هسأر اهب 1

 ىثعالا لوق وهو لئاقلالوش كلذ نودهشتسبو
 اعجولاو باصوالا ىلا بنح براي * الحنرم تبرق دقو ىتنب لوقت

 [|ىجطضم ءرملا بنل ناف امون « ىضقعءافتيلص ىذلالثهك.لع
 هبكرم ىهو هتلحار ىا هامل عفب هلحن رم برقدقو رفادي نأ دارأ لحتر ادغ

 عاجوالا ىلا نع دعب براي تلاقو هنا هل تعدف هبكربو هلحر هيلع عضي ىذلا

 اهانعم و باصوالاىلع عحولا فطع امتاو عجواا وهو بصو عج باصوالا ناف

 توعدامل ثم كلىا تدلص ىدلا لثم كيلعلاقف اهوا اهباحاو نيظفللا ةرياغم دحاو |

 ءرملل ديالف مونلل كشنع ىضَع ىا ىضقعا هلوقو هل اهئاعد لثع اهل ءاعد اذهو 00

 رخ الالوقباضيانودهشتسيو عاجطضا مضوم ىا ملا عب عجطضه هل نوكيا
 مح اهيلعو اهزرباو «٠ اهيدوهي فاط ءابهصو
 مستراو اهتذلع ضو ” + ”اهندو سمثلا اهلئاقو

 بحاص وهىذلا ىدوهيلااذه لوقب اهبحاص انههىدوهيلاو ءارجلا رج اءابهصلا
 ةلباقم ىف اهعضوو اهيلع محو اهجرخا ىا اهزرباو اهملع فاط رجلا هذه
 ردا راكتا ردحتو ذوعتو ربك ىا مستراو اهلا: لع اع3ؤ هندي: علا
 ناعم ةالصللو ءاهملع هرذحو اهيف هتبغرو هيلع اهتزع فصي را بابصناو
 ىلا ظافلالا حرش انهه ىضرغو لئاسملا لئاصح باتك لواىف اهان ركذ ل

 (رييكتلا )



 ةيلطلا بقها ةيلط

 ةهازلا فئالا:طقتسي ئأ طاق الإ 01 5 دع ىا ءال ىا ريبكتلا |

 باوصلا ن 0 ا السلا هيلع لأ لو اذكو مر ةكرح

 ' رخاوالا هنالك رئاس اذكو عفرلا ىلع فقالو ءارلا نيكس ربكا هللا لوقن نا

 ' هيفكىا هيتحارىلع دقغيو هاهضئارف مامتا ىا اهتبوست ةالصلا ناكرا ليدعتو

 حرش ىفو هيدضع ىا ءابلا نيكس هبعبص ىدسو « فكلا حارلاو ةحارلاو

 ١ لادلا ددشم ءانلا نودي هيعبض درب 0 نا ىتقلل ثيدحلا سيرعو نيس رغلا

 | لاق دعاس ىا هسنح نع هبدضع ىفاجيو هسنح نع اهدعاس ىا دملا دادي الاو

 امهضاسىا هيطبا ةرفعىرب ىتح دعابش ىا (عجاضملا نع مسونحىفاجت) ىلاعتدللا

 بهلا هطاقتلا وهو ك.دلارقنك ناصقتلا ىلع دوج كلا فيضخت ةالصلاىف رقنلاو

 ظ نطعرالا نيتلالا قاصلا ةغللاق ءاعقالا ووييامهطسب نيعارذلا شارتفاو ءةعرس نع

 2 ءاهقفلا دنعو بلكلا لعف م ضرالا ىلع نيدبلا عضوو نيئاسلا بصنو

 هيكرو ىلع سلجم نا وه لبقو نيتدهتلا نيب هيبقع ىلع هيتنلا عض نا

 ' مباصالا ةعقرفو هنبع ىلا هيلجر جرخيو رسيالا هكرو ىلع دعقي نا كروتلاو
 نولدتسيو نيكرولا قوف قدتسملا ةرصاخلا همشرصاخ ىلع هند . عضيالو ءاهضيقنت

 هوحو هلو ةالصلاو راصتخالا نع ىبن هنا اسوة لع هللا ىل< هثيدحم اذه ىلع

 ةيآ ةءارق وه لبقو ةزاكعلاو اصعلا ىا ةرصخملا ىلع ءاكتالا وه لق رخآا

 ةماهلا ءادداو سأرلا لع ةفامتلا فلوهزامعالاو + ةزودلا رخآ نم نيتنآ وا

 00 كنحلا تحن ةمامعلا ضعب دشىا ىلا كرث وه ليقو راطشلا لعف وهو

 تكلا ضعب ىف نودروبو نهرج اعع ءاسنلا هلعفت اك ليدنملاب منقتلا وه
 ىلاعت هللاهجر ىضاقلا فسويىباىؤفليق ىذلا تيبلا

 هدحو مييسب ىدرت ءاوقس #« هد ربي | روهعم هن تءاح

 | ”ةيبغتل انهه ءانلاو بسوي اب يان ةيضانلا ةقئلكإ لئلا عر سلال
 ' هذه عرستىاىدرت هناسليطوا:ؤادروهىذلاءدريباعنقتم ناكام لاحىف ىلار تتم ١

 ءايلاووهدحو مسني © برض دحنم ديدشلاىهلاوودعلا نيب ريس نايدرلاو ةلغبلا

 سفنلا بوثلاىفهلصاو هرصع ديرفوهو فدوبابا ىتديهدحو جيستو اضيا ةيدعتلل

 | تيور ظافلالادلاو لادلاباعم عبدتلاو بيوصتلاو + هريغدلا ون« ىلع عسيعال ىذلا

 ظ هيفكن يب عمجناعوكر لا ىف قيبطتلاو «هنعىهندقو عوكرلا ىف سأ رلاض فخ اهانعمو

 3 وةو ب رض دح نم هعمجيو سأرلا ىلع ههولي ناوهرعشلا صققعو .هيتبكر نيب امهلعجي و



 ةبلطلا له ةبلط

 | ىلا ءافلا نيكستو فاكلا رسكب ناطيشلا لفك كاذ كلذف مالسلا هيلع ىنلا

 ىلع هافرط دقعي ءاسكوه ليقو ريعبلامانس لوح رادب ءاسكهلصاو ناطبشلا دقعم
 ىا هوحنو ءاسك نم بكآرلا هب لفتكي ام وه ليقو فيدرلا هيكريل ريعبلا زي
 بوثلاب عشرتلاو#ةدحاو تالا ب ى ناس و ءدسغ ىإ لفك تح هلعج

 مب هتهبح سعاك ضرالا هفنا سعال نم ةالص ىلاعت هللالبقبال ٠ هبففلتلا
 سعي هسفنب سمدقو اسام هلعج ىا ”ىثلا سما مهلوق نم ملا رسكو ءايلا

 فلالادع بارأ ةعبسىلع دحم»|نا تيما ههيلع هلجىا هريغ هساو ٍلعدح نم

 بانذا اهن اك مكيدب ىفار كارا ىلام مالسلا هيلع هلوقو ءوضعلاوهو برا عج

 ىذلا سومماو لسر هعجو لوسر كلوقك سومبث عج ميلا مغيب سمش ليخ
 هتالصيف بءاثت ٠ لخد دح نماساث سمشدقو هبكرب ادحا كرتيالىا هرهظ عنعي

 رش الادموة ملا متفو ءاثلا مضب ءايؤثلا هنم مسالاو واولا نودب ةزمهلاب محا

 لوقو هدشيو همضيل ىا هاف .ظكلف كدحا بهاثت اذا مالسلا هيلع ىنلا لوقو
 نم اطهر كلذ ىلا توعدف ىلهاب تسرع فاآلا عفب ديسأ ىلأ ىلوم دنعس ىلأ

 هتب ىلا اهلج وهو هلهأب ىت ىا اسارعا سرعي لجرلا سرعا لاقب ةباحصلا
 دعي ليللا رخآىف لوزتل وهف سيرعتلا اماف اهمزا ىا ٍلع دح نم اهب سرعو
 ةمركت ىلع سلحيالو مالسلا هيلع هلوقو سي رعتلا ةليل هنمو هلقا ىف ريسلا
 هيلع هلوقو هسولجل هأنهو هن.سح ىذلا عضوملا و هنيبب ردص وهو هيا
 هاقلا اذا اذك دين كلوق نم فصلا فلخ- درفنمل ىا ديتنمل ةالصال مالساا

 سو هيلع هللا لص ىتلا لوقو فصلا فلخ هسفن .قلا ىا هل مزال دشاو

 اصرح هتلاكداز فصلاب قمتلا ىتح امكار بدزيح هنع هللاوضر ةركب ىنال

 مزجو نيعلا مضو ءاتلا عفب دعتالو اهادحا تاياور ثالث اذه ىورب دعتالو

 مضب دعتالو ةيناثلاو هوركم هنال هلثمىلا ةدواعملا نع ىبن وهو دوعلا نم لادلا |

 اهنا امل ةالصلا ةداعا نع ىهن وهو ةداعالا نم لادلا مزجو نيعلا رسكو ءاتلا |
 ودعلانم لادلا مضو نيعلا نيكستو ءاتلا متفب دعتالو ةثلاثلاو ردقلا اذهب دسفن مل

 عطقتال اهوحنو ةوطخلا“نا نايبو ةالصلاف ىثملاف ةعرسلا نع 2 7
 هللا لص ىنلانع هنع هللا ىضر ىلع ىوروه»عطق: ةعرس نع ىثملاو

 ىلع لاق ةريثبلا اوقناو ةرعشلا اولبف ةبانح ةرعش لك تحن لاق هنا 0 هيلع
 هتعفر ىا لبقو هتحنام ىلا ءاملالصيل هتقلحو هتلص 5 ىا :ىرعش تيداع مث نك

 ىا ةداسولا تيداعو اهتيفاح ىا ضرالانع ىلحر تيداع مهاوقنم لسغلا دنع



 ةيلطلا سل يب سل ةئدط

 ١ ةباؤذلاىهو ةريغضلا دش وهو داضلا متفب ىسأر رفض دشا ىنا اهلوقوءاهتين'
 | نوؤش ءاملا غلباذا اهرعشاضقنالزا ضئاخلاو بنجلا رضيال مالسلا هيلع هلوقو»
 ' نمو ربا ىفوهعومدلا ”ىحت اهنمو سأرلاعطق لصاوهنوؤشلاو نأشعج اههرعش
 ' ىفوءنيرشتنم اموق ىا ارت تيأر لاقت هنمرشتن ا امىا نيشلا فب ءاملارسشن كلغ

 ١ عيع عامتاّباذلا تاعئاملاءلئاسمدىا هدسفبالءاملا ىفةلئاس سفن هس يلام تومربملا
 رخ الادمو ءارلار سكب ءاءرلااولتق نين رعلا ثيدح ىفو«تالئاسلا اهبداربو باذىا
 ءارلاب مهنيعا رعسف ىوربو هريعوا كوشب نيعلا اقف وهمهنبعا لمسهيفو ىعارلا مج وه

 ' ىه ةرحلا ىف مهاقلا هنا هيفو رامسم عج اهب مهلك ديدحلا ريماسم اه ىجاىا
 لخددح نمض علا م دكلا ضرالا نومدكي هشو دوس ةراحح اهيلع 0 ضرالا

 ' مي ةفض ىلع تنك ن مالسلا هيلع هلوقوهاعج برعضو

 رصت ةسود اهدحا نششل مسا وهو رارصلا ءاملاؤ تاعقاولا نموءرهنلا بناح

 وهو فصلا ىف راهنلاب رصت رخ "لاو كورو ةيسرافلاب وهو توصت ىأ ليللاب
 كنك ىوبسةيسرافلاب اهل لاق ةريغص ةببود ىهو بطخالا اهنمو هل ٌر ةيسرافلاب
 ' هرهظب ىذلا راخلا وه بطخالانا هاصاو درصللو اضيا قارقشلل مسا وهو
 يضخ ل واسف تراس نابطخلا بطخادقو لظنحلا نابطخلاو ةرضخ

 دقو أضوت ابارعا ىأر هنا هنع هللاىضر رع ثيدح نووري بييرتلا ةلئسمىفو«
 وضعلا ىا ندبلا نم ةعطق ىهو أطخا دقف احتذ نمو ماللا مضب ىه ةعمل قب
 سبلا ىف تذخاتب'نم ةعطق ةغللا ىفدلاو ءوضولاوا لاستغالا ىف ءاملا اهبصيرمل
 ناثع هل عير دوسأ « ءاسكى ه ةصيج ءاطعأ هنع هللا ىضر رمع نا ثيدحلا ادهىفو

 رئاطلا قرذيو ء لادلارسكب عدفضلاو داوسلاب امم فوصوا زخ بوث وه ليقو
 ءءرخ قلي ىا اضيا ةغل لاذلا ناكم ىازلاب قرزيو ناتفل اهرمكو ءارلا مضي
 مالسلا هيلع هلوقو» هنم بري ءانا وه ريغصلا عماجلا لوا ىف روك دملا 0

 لبقتسملاو هج رفتساىا رثبلاءام حزن» هيرشقا ىا ليقو هيكح ىإ هيتح ةلوأن |
 كممتو هىازلارسسكي فزني هنمليقتسملاو هلك ب رختسا هفزنو ىازلا مهأب حزني هنم

 ضيإأ قيقر ءام لادلا نيكست. ىدملاو#4لستغملا رثي ةعولاللاو »بهذ ىا هرعش |

 لادلا نيكس ىدولاو#تيذماو تيذه هنم لمفلاو لهالا ةبعالم دنع جرم |

 | ينل وباو «ناتثلا قوفام ةفشش ا ومتأرلا يوي لا وس ا
 هدشتلاب لادعب جرم ثلا اذاو «لاذلاةنكأس. ىذملاو دددشتلاب اذه ةفطنلا ىنملاو#لوبلادعب جرخام



 هلق 600 ةيلط

 ىف ةفلابملا ثيدحىوار ةريصنب طيقلوءنيسلاو ءايلا ح وتفمةباعتلا نم لسعلا عابس
 طبقلو هدج ىلا بسب ةريص نب صاع نب طبقل وه ءايلاو داصلا حوتفم ةضمضملا

 ضءبىلا هضعب صلخ ال ىذلا ريبكلا سوه لاو#هتينكب فرعي ليقعلا نيزر وبا اذه
 ةعاضبرثب و#«ف رءا5كلذريغو غبصلاو كيرحملاب ءاهقفلاءرسفولوصولاوهصواخلا

 اهلقب ةرج ةلقلاو « ةنيدملاب ةفورعم دأب ىهو اضيا رسكلاب لاقبو عصا ءابلا مكب
 هنوضودعب هءاضعا ف شذ بوثهل ناكءدح اواهاج قيطيامردقب ىهىااهلمحنىاناسنا

 ناديعلا ىهو هريبج مج حرجلا ىلع طبرت ىتلا رابجلاو ٍلع دحنم هب رشثتني ىا
 نم جرخام ماللا مب سلقلاو #* *قلانم ةعفدلا ةعسدلاو « ماظعلا اهبربجتىتلا
 ةرفصلا عيقلاو معقل طاتخلا مدلا ديدصلاو #*هنم ردصملا اهنيكست. و ”قلاب مفلا

 ةغل فرش دح نم فعرو هفاعر لاس ىا لخد دحنم فعرو « اهيفمدأل ىلا

 فاعرلا ةلعب الولعم ىأ افوعرسم راص ىا هلعاف مسيرملام ىلع فعرو هيف ةفيعض

 كمه نفءهنم جرختام ناليس نطبلا قالطتساوههليبس ءاخرتسالوبلا سلسو#
 ىهو ةماختلا ج رخاىا متو *توصلا عم كدمتلا امو ةهقهق .ىا ةرقرق مكنم
 نيكستونيسلا مب نم“ ءامنه أنسوتنا» هنم ةعطق ىل طقا روثنم اوأضوتوءؤلبلا
 ةريثك ديرثلا ةريثك ةعصقن اايئا بيود نب شاركع ثيدح ىفو راحلا وه ءاخلا
 نم ةعطقلا ىهو لاذلا نيكستو واولا مب ةرذو ةدحاولاو محللا عطق ىا رذولا

 ضمغغنمو ههلازاو هتحىا لخد دحنم هكرفي بوثلانم ىنملا كرفو # معللا
 تمجتحادقو ةماحلا مضاومىإ مباحملالسغو ٠ هنافجا مض ىأ ميملا ديدشتي اتيم

 سو هيلع هللا لص ىنلا لاقو«ةماجح لخد دحنم ىنمج< ماجخلا ىنميمحو انا |
 ةسطملا ةكسمملاو فوصوا نطقنم ةعطق ىا ةكسمم ةصرف ىذخ ةضاعسملل
 كسعتو ”ىثلاب كسم كلوقنمىهو ةذوخأم ىاليقو لبقلامدعررل ةلازا كسملاب

 ىداش ىاىرفثتساو ىملت اهللاقو (باتكلاب نوكسمي نيذلاو) ىلاعت هتلالاق هب
 مدلاعمل كطسو ىلع كلذنيدشت ”ىشىف اهيفرط نيقثوت ةضيرع ةقرحب كجرف

 طةسيام وهو ةطاشم ىا ةقاشم ىلع ”ىطوولوءةبادلل رفثلاو ماجللانم ذوخام |

 طشملاب ناسنالا نع لاز ىذلا رعشلا 'ىئطو نم نا هب ديرب طاشتمالاب رعشلانم

 نيطلاسادول هلوقو.هسمنيال هءطوف ضرالا ىلع طقاس وهو ريصقتلاوا قلحلاوا |
 خيرلا نا مهلوقو» ةسايد هسودب ماعطلا ساد كلوقنم وهو هيلجرب هئطو ىا

 ءاملارسكب ىتخ عج رقبلا ءاتخأو هاهورذت ىا برضٍبابنم ءاتلا عب اهيفست

 - ءاىعدقو هل ضرعيو هينأي ىا اريثك كلذ هب رتعي ناكناو هلوقوءثورلا وهو

 ( هورعي )



 ةبلطلا تت ةبلط

 ' ماللا هيلع دوه موقع اربخ ىلاعتهللا لاق هباصأو هانأىأ هيرتعي ءارتعاو هورعي
 | هجرف مضن هلوقو ٠ كل ضرع ىأ ( ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا الا لوقن نا )
 ' لئاسلا هدارب حوفسملا مدلاو ٠ داضلا رسكب مضني هنم لبقتسملاو هيلع شر ىا
 هلق طاق.سايإملا اهعجو ميظعلا دارقلا ةلخاوءدقارهىا مثفلاب . ىفسي هسفسدقو
 ءاغالاو « , قتلا لش وهو ةرباعج ربآلا سوؤر لدم هيلع لويلا حصتنا !اذاو «

 ' احن اهنال زومهه اهلضاو بحلا ةساخلاو * هلع تت ىلاداع نإ تاور
 ' أطخ نونلاةدايزب ةناحنالاو مجلاديدشتب كر ةناحالاو» هرتستىا اهيف لعجام
 عنص دح نم اغولو غليغلو هنم نر شو هناسا هيف لعج ىا ءانالا ىف بلكلا غلو اذاو#

 ١ اذا مالسلاهدلع هلوقو» اوخْطلو اوغسمىا بارتلابةنماثلااورفعو مالسلاهيلعدل وقو*
 سلا ع نهدلاب حا ابصتسالا زوج وهل خ ددح نم ه هوسعاى اهواقمافع اننالا ىف بابذلا عقو

 تايودلاو 59 ىلع عملا ركذ ثيدحلاىفو «جارسسلا وهو حابصملا داش ىا
 0 وا نيت اهتدحاو فافحلا نيخماستلاو ذواشملا اهعجو ةمامعلا ذوكملاف

 فال وه ندا فللاو ٠ ةوسنااو لبالاو لمابالاك اهظفل نم اهلدحاوال لبقو ظ
 ثيدح ىفو» لعنلا هءلعلعج ىذلا لعنمللاو «فرش دح نم ةناخت نحت دقو قيقرلا
 مظعلا ح دةلاوهو نال نم سعب ىلا هنع هللاىضر رع ثيدح قومرحلا ىلع عمسملا

 اديعص ) ىلاعت هلوق نم اضيا ضرالا ديعصلاو بارتلا ديعصلاو دمعتلا مهنلاو «
 نيزافقلا لع م-عالو ا رك ةححاهتدحاو نينس ىاجحح رع ىلا هاو قو (اقلز

 هنمو عباصالاو فكلا ةيطغتل نهيساىف ءاسنلا هسيلت ”ىش زافقلا ءافلا ددشم

 قومرجلاو ٠ هزوم تسد ةبسرافلاب اهللاش نيزافقلا ىف ةم يي ثيدحلا
 اهل نيدب هرخآ و داصلاو نيسلاب ةباحصلا نمعلساو .كومرحهلصاو برعم ىسراف
 لطي ىاهيروتتام نونلا مضبةرونلاو.هيف غرمتىا با رتلا ىف كعمو ءاهتحن نمةمالع
 :اقيتسالاباعيتسالاو ءاضيإ ةغل رسكلابو ضحم ىبرعب سيل ميلا عفب صخلاو
 ةحوتفملا ىازلاب ةعزولاو ديدشلا ل حولا اهحمتو لادلا نيكسشب 7 رلاو ةغدرلاو
 .اعالاةالصلاو أضوتملافىا جرخلاىف سوبحملاو « ءاملباختام تارسلا وكل

 هحوىلعوهو ت.موانولوق ء ءاهقفلاوتفلا ىف كلذك ةزمهلاب تأموادقو ةراشالابىا
 نولوشو هتفك ىا هتأزجا ةغللاو هنزجا ةالصلا نولوق. كلذكو ةزمهلا نييلت
 ىتح سو هيلع هللاىلص ىنلا ثيدح اذهىلعو تاردسا ةغللاو ةيراكلا تيريتسا
 نولوشو ادهم ظفلتلا نع ءايدالا مهعنكو ٠ ءاهقفلا نسلا ىلع ءالادد ةضيخح نيربتسي

 زمهيال ناك مالسلا هيلع ىنلا نال ةتبان ءايلاب ةياورلا ن ل نأربتسي ىتح لاش لب
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  ةالصلا باتك ©

 هل برضي ىدلا وهو قوبلاب 1 وكلا برضن اولاق و مالعالا تاخالا ويد ْ

 ىلع ماق « ىر اصالا هب برضي ىدلاوهو سوق انلاب برضن اولاقو دوهنلا

 ةرددلا ةغاتلا ردغتا ةنمم :ةّسنهلا و + هلصا ىا ميجلا رسكب طئاح مذج
 ةسدعب ةرع ءامدلا بيوثتلاوءاعرب ركتىا نيتدابشلا ددرت ناذالا ف عيجرتلاوو

 دوعىلع هدوث عفر ىا ةعيلطلا بوث مهلوقنم وه لبقو عحر ىا باث كلوقنم
 ١ كلذك نذؤملاو مالعالا ىف ةفلاباا وهو ودعلا ”ىجنع كلذب سانلا عي هكرحو |

 لسرتدقو ةءارقلاف كلدكو همف ءاطبالا وه ناذالاىف لسرتلاوءبوثاذا لعش

 رعلوقو لخد دحنم ردحنردحدقو ةءارقلاوناذالا ف عارسألا ردحلاو ءامهيف
 لجيىف لاقو ةناعلاىلا ةرسسلا نيبامىه كؤاطيرسع عطقنا ىشحاما هنعهّللا نضر

 هريغنم لضفا ناذالا لع بظاوب ىذلاو«نطبلا نم ةناعلا ىلا ردصلا نيبام ةغللا

 سمثلاتدجوءبظاوو دعوك بظودقو ةموادملا ةيظاوملاو بوظولا مواس ىا
 ظبقلاىف راها تفصن وهو ةريهظلا مّثاق ماقاذا « طوقسلا بوحولالصاو تباغىا
 مالسلاو ةالصلاهيلعىنلا نعو رصعلا ب زقىلا لاوزلادعبام ةرحاهلاو فصلاى ا

 ناكاذاو تقولا لوا ىف اهب ىتاىا دددشتلاب رهظلاب ركب ءاتشلا ىف ناك اذا هنا

 ىورو اهنيكستو ءاهلاعمب رحلا دقوتىا هولا رسكشي نيحىا اهيدربا فصلا ىف
 اودربا مالسلاو ةالصلا هلع هلوقو « ةرحاهلا ىا ريح#لاب رهظلا ىلصي ناكذلا

 نيح اهؤادا رجفللاب ريوتتلاو # اهناملع ىا مج خف نم رحلا ةدش ناف رهظلاب

 ليطتم نارجت رجلاو ٠ راهنلا ”ىضي, نيحىا رحفلاب اورفساو« راهنلاريشتسي

 ىمسيو لخد دح نم هدعب ىنأيوهفلختىا مالظ هبقعي مث ءامسلاىف الوطرهظي ىا
 هرش ناك) ىلاعتهلوق نم قفالا ىف رشتنم ىا ريطتسمو ٍبئذلاىا ناحرسلا بنذ

 وهوسمهلاءوض ةيقب قفشلاو ءاضرع ةرسيو ةنع رشم ىذلاوهو (اريطتسم
 لوةوهوهللادجر 0 0-2 هللاامهجر دمجحمو فسوب ىبادنع 0

 لظاىا برض دح نم ٌقسعإ 0 0 28 0 د

 رخآ ةمون وهو رخآ لوق هيفو هريسفت يصدق سيرعتلاوءاظملا لبللا قساغلاو

 راخلا لق لص دنع رانلا حلي نل مالسلا هيلع هلوقو ههلوا ىرس دعب ىلإللا
 ريقلا ف هنفدىأ هربق لاقي نفدن ىا ايان وم اهف ريقن ناو:لوخدلا جولولا الرا
 اذهىف نفدلاناف تملا ىلع لصن ىا ريق هلوق نم دارملاو اربق هل لعج ىاأ هريقأو

 ( عراوقتلاو )
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 ةبلطلا بسور ةبلط

 هيلع هلوقو ٠ ءالعا قيرطلا ةعراقو مظعالا قيرطلا عراشلا زئاح عراوقلاو

 ' لاوما نعا رجا لبالار لبالاىلع مسالا اذه عقبام رثكاو مئتاهبلا ىهو ماعنالا

 هلوقىفو ءاعدلا رولاىف تونقلاو ه ةسيفنلا لاومالا نم ريخ اهنا ربخاف برعلا
 ( نوتناقدل لك ) ىلاعتهلوقىفو مايقلاوه ثونقلا لوط ةالصلالضفا مالسلا هيلع

 ىلاعت هللالوقو ةمدخلل عرشن ىا دفحتو ىسن كيلاو تونقلافو ةعاطلاوه
 ىو امودحمى ا ادوفحم مالاسلا هيلع ىنلا ةفصقو امدخو اناوعاىا (ةدفحونين)

 ناوكذوةليبق مساوه نيعلا نيكو ءارلا حفب لعر ركذ رجفلا تونق ثيدح

 كذخاوكتبوقعىارضم ىلع كنأطو ددشاو هيفو هاضيالئابقرافغو ساو ةيصعو

 ١ قحاللا نمعوهوىورملاوهو ءاح ارسكب قدام رافكلاب كياذعزا تونقلارخآ ىفو
 اهتدشى ا اهمح دحت ىتد ضرالا نم كتهبج نكم هدحاو ىنعع هقحلاو هقحل لاق
 روكوءاضيا ادهنم لرالاو اهوتنواهزوشن ىا اهماظع مسحدإ نيبت ىتح هلوقو

 ءاور غي دب ملدا ىا باهاب ةتبملانم اوعفتتنال ءاهفلىاةمامعلا راكدقواهرود ةمامعلا

 ١ تدعقاذاهنع هللا ىضر ىلع لوقو «فاكلا حوتفم نيعلا مومضم ركع نب هتلادبع

 ىهو سل#ناوهو لاعتسالا كلذ ىنءمو زفوتستلف ىا زفتحتلف ةالصلاىف ةأرملا
 ها ىرب ىتح قرب ىا نيشلا رك فد بوثلاناك اذاو * مايقلا لمعت ديرل

 لص نمو كلذ براقىذلامالغلا قهارملاو غولبلا تبراق ىتلا ةيراجلا ةقهارملاو +

 هكرداو هيشغىا ”ىشلادقهر مهلوتن اهبراقيل ءاهلاو ءايلاكفباهقهريلف ةرتسملا

 لعش لاو ضرالا ىلا ط#! اذاهيلاعاب ادمن اوهو لجل اكوربك كورن نع ىهنو«

 اذاىتح» .ارلا نيكستو ءابلا معقب ردصلاىا ضرالا ىلع كربل عضو هلصاوكلذك

 | تملطاذا سمشلان ا ىوردنال هسار ىحانىا ناطشلا رتب سلا ترات
 ١ اوليقتسادقوةدابعلا ىف اهنولبقتسي سملاةدبعو تبىغاذاكلذكو ناطيشلا اهنراق

 ١ ةياور ىفو اعبرا رقنو ماق همهل ةفلاخع ذئتعاس ةالصلانع نحن انيهنو ناطيشلا
 ١ مهلوقنم ناصقنلا ىلع دوجمسلا فيفخت هيداراو كيدلا رقن اهيف رقنب اعبرا ىلص
 أرق. مل ةالصلكو «ةعرسلا ةياغوهو لخد د>نم هطقتلاى|بحلا رئاطلا رقن

 اذا ةقانلا تجدخ لاقي ةليضف ناصقن ةصقان ىا يجادخىهف باتكلا اب اهيف

 اصقان هب تءاحاذا تجدخاو قلخلا مان ناكناو جاتنلا تقو لبق اهدلو تقلا

 ' اهرهظىلع نيطخلا تاذ ةمملا ىا نيتيفطلا اذ اولتقا «جانتلا تقو ماقتل ناكناو

 ' ةيحلا ىا نيدوسالا اولتقاو اهل بنذال ىتلا ةبحلا رتبالاو لقملا نم نيتصوخك



 ةحوتفم ءابلا ةمومتم ومسلا تدم“ ثيدح ىوار ةنيحب نسللادبعو« برقعلاو
 هللا ىضر ةباعتلانم ةعاجو هماىلا بدن. كلامنب هتلادبعوهو هما مسا ىه ءاحلا

 نابسن ةنسح نب نجرلا دبعوةنسح نب ليبحرمثك مهتاهما ىلاةبسنلابنوف رعي مهنع
 هيلع وضىذلا .اضيبلا نب ليهسك و ىدنكلاورعنب عاطملا نب هللا دبعاعوب اوام#م1 ىلا

 اضيا ادهوىثرقلا لالهنب ةعسرنب بهوءوباو هما ىلاب شا دحمسملا ىف هللا لوسر

 كلامن هللا دبعوهو فانم دبعنب مشاه نب بلطملا بث راخلا تن ىه ةنيحنو كلذدك"|

 اولاةفيرعتلا اوفذحاذاو نيكستلابىدسالا لاقيفبسشو ةءونشدزا نه بشقلا نبا
 قئاوهو ديرب عج درب ةعبراب رفسلا ةدم هللادجر ىفئاثلا ردقو +ىارلاب ىدزا

 عب نعظي نعظدقو رفاسملاىا_ناتعكر نعاظال مال سلا هيلعدلوةوءاليم رمثع
 نان ايدكستو نيعلا مف 5 ءاظل | مفب نعظلا ردصملاو لحنراو راسىا نيعلا

 اهيفو اهب ةيحان وهف فحلا اماو « ةيسد اقلا اذكو ةفوكلا ىرق نم ةريخلاو «
 “ىطاشلا ةدجلاو هةلحرملا ةلقملاو «هناريح نك اسمو هنعهللا ىضر ىلع دهشم ظ

 ىتشكك نايداب ةيسرافلاب وهو اهلالح ةئيفسلا للطو «رهنلاوا رحلا بناحوهو
 نزو ىلع مساوهو رفاسمىا ءافلا نيكس, رفس موقاناف مالسلاهيلع هلوقو «

 هنعدتلاىضر ىلع لوةو «قثتالاو ركذلاومجلاو نينثالاو دحاولل لصيف ردصملا '
 ىرازفلا لات بصقنمذخُي تيبوهو ءافلامضب انرصقل صانا كلذ انزواح انكول

 :١ دمكلاو رج الا نمريخ « اننبعا رقت هيف صخلا

 قرتحما وه.دتحلامدلاوىرطلا صلاخخاوهو طيبعلامدلا رك ذ #« ضل !لئاسىفوإ ٠

 الوموصتالاه عرطش ةأرملادعقت ةمالسلا هيلع هلوقو# هرحدتشاىاموبلامدتحادنو

 لقاو رشعةنج ضيم لا رثك |ناىلع هرهاظب ىفاشلا لدةتساو مدطنلا رطشلاىلصت |

 بلغالا مالاهيلعامىلع ةمالاهذه راعاانلقو نافصتلاىوتسيل ةرسشع سجخ رهطلا ظ
 ضيحاغالا مالاىف اهثلث رمعلا ةيقبو ابصلاةدم ةنس ةرشعس جو ةنس نوتس ظ

 امهكرتو ةالصلاو موصل ىفنافصنلاى ردو طرف ممر طاع دقو ترم ةرمشع
 نامسقلا وتسي ملناو نيئيشىلا اهرع ماسقنا ه.دارا اضيا اولاقو هجولا اذهنم

 لوقو « اعاندموتست ملناو اهدوعتاذا ةماقا هفصنو رفسزالف رع فصن لاشك ظ

 ضيالا طيخلاك 'ىش ىه لبق ءاضإللا ةصقلانيرث ىتحال اهنع هللاىضر ةشئاع |

 ةصقلا) ضيسالا صخلاك ةقرخلا جرخ ىتح هانعم ليقو مدلا عاطقنا دنع جرب |

 لاقةيرتلا ضان اولا نمو ءاهصيص4#4 ىا روبقا صيصقتع ىبلا هننو صخلا |

 _ مو ملكلا هذه ءاي فخ ند  مهنم هللادجر ىناولخلا ةعالا سم“ مامالا نيشلا |

 (نم )



 ةيلطلا د ةبلط

 ا لقو 1 ا 2 ققر ءام هنم >1 هيف تدتشا اذا 0

 | ةقتشم ةئرلازنولىلع ىتلاىه لبقو هتلادجر صملالاق ةرفصلاو ةردكلا نيب ىه

 ١ نولىلع ىتلا ىهو برتلاىلا ةبوسنم ايلا لبق ءاب ةدايزب ةببرتلاىه لبقو اهنم

 | ءافشلاهبديرب ىنخلاريسيلا ىثلا ىه ةيرتلازا ديبعىبال ثيدحلا بيرغىفو بارتلا
 نوكي الو لاق ةرفصلاو ةردكلا نم لقا وهو صلاخ ريغ انول ىنعي نوللا ىف

 لبقو ةيرتب تسيلو ضيح وهف ضيحلا ماياىفناكام اماذف لاستغالادعبالا ةيرتلا |

 , هارتامةيرتلا لاو ءايلاو واولاوءارلا لصفىفرك ذةغللا لجىفو ضيح هنا ىنارتياموه
 ١ لوقلا ىلمف هتلادجرصملا ل5 ةزمهلاب ةئيرتلاش ولاةاهريغواةرفص ضرحلا نم ةأرملا
 لاقوةلعفىناثل الوقلا ىلعواهدعب ىلاءاملاىفتغداو ءايتراصواولاوةلعفتوهلوالا

 ١ ةزومه0ةدودمءارلاةروسكم ةئيرتلاءاملاوةزمهلاو ءارلا لصفةىفنيعلا ياتكىف لدخلا

 ١ تاغلامذهلك ءارلا ةموزحم ةيرتلاوةففخ ءارلا ةرودكم ةيرتلاوءانلاةرودكمةيرتلاو

 مما عقب ا رمش لاساذاو « ادعب والبقاضاسوةرفص ض يملا نم ةأرملاىرتاماهريسفتو
 لاقو برضدح نم هنالاتوصريختلاو فنالااذوحاهوناتةلاهرمسكيو ءاظارسسكو

 هللا عجال ثيدحلا ىفىوري ةعججا بايؤوإ# فتالا نونلامضب ةرتلاةغللا لف
 ١ دادضالا نموهو هسا نم عتج | ام ىاهلمش هللا قرفلاشو هسحا نم تتشتامىا هلمش

 ١ اغلوتاكسالل لاقب ةطدصءاغلدقف هصبطخم مامالاو هبحلاصللاقنم ثيدخلاىفو

 ١ سمنمثيدخلاقوناتغل لعدح نم يغلي ىنلو لخ ددح نموفلياغل دقو الطاب لاقىا

 ظ هيلع را« باخىا لبق وباوصلانعلامىا لقولطابب ملكت دن اكليق | دقف ىصحلا

 بابلا م رادقو ملكتلا نع زجع ىنعيهيلعقلغا ىا ملا فيفختوءاتلا سكوت زمهلا مضي
 ىتلاةلظلاىه ةدسلاو تاقاطلا ىفة عملا ءاداب 2 ٠ ميظعلابابلا جاترلا هقلغاىا

 تاقاطلابداراو بابلا ةدسلانوكتدقو دجحمسملا لوح ىتلا ةلظلاو دحعسملا ىاب دنع
 | دنعد د عمجتو هيتبك ر بسن: ناوه ائيتحم سولحلاو٠ ابباوناو اهطئاو> تاقاط

 هنم مسالاو بوثب هيقاسو هرهظ عمج برعلاند 0 ءاشحا ناكو هيقاس

 نايثالا هيديربال اهتقو لوا ةعملا ىناىا ركّشباوركب ءاهرسكو ءاخلا مضي ةوبحلا

 ' لسغىاففختلابلسغو ٠ ةروكابلانم ةيطخلال وا كرداىئا 0 .او راهنلا ةركب ٠

 ١ تين>اىتح اهطوناب لسفلا لع 5 لج ىا ديد_كةلابن -لسعو ءاضعالا

 نينءارقلا نيب ةالاوااو * قيرطلاف رصبملل ضغادهنال كلذوىلا بدو تاستعامث

 ىلوالا ىف تاريبكتلا نع ةءارقلا رخؤينا ىهو امندب ةعباتملا ىه دعلا ةالصوف

 مدد ل ممم

 ظ :
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 ةبلطلا ل 5 ةيلط

 دحنقوفام ىه و ةيلاععج ىلاوءلا لها ىف ىدانوهةيناثلا ف تاريبكتلا ىلع اهم دو

 قتاوعلا جورحم سعاةةنيدملا ىلءاىف ىه ىتلا ىرقلا لهاىف ىا ةماهت نعال

 جوزلاىلا فزتملو تردخت تكردا ىتلا ةيراجلا ىهو قتاع عج ديعلا ىلصمولا

 ىاسملا هيلع تقرش ىذلا ناكملاىهو ةالصلل ةقرسثملا ىلا جورخلا قيرشتلاو «

 ديعلا مايا ىفابعوقول قيرمثتلا ىلا مايالاهذهتاريبكت تدسن و تءاضا ىا تقرشاو تعلط

 نم عمجلا هلصا مسوملا ريماس ملاف ىحاضالا مول فيفجت قيرشتلا لبقو
 مهولمز ءادبشلا ىف مالسلا هيلع هلوقو «جاحلا عم اًنهه هن داريو برعلا عماجم

 لاش : مهوفل ىا امد ىحشت مهجادواو ةماقلاموب نوثعس مهناذ مهئامدو مهمولكب

 حرج اوهو ملكع ج مولكلاو ففلتىا ميملاو ىازلا ديدشت, لمزاو هسفنب لمزت

 ليستى أ عنضو لخد باينم بهثتو هحرجىإ برض بابنه هملكي هلكدقو

 سمرلاو ىنوئفداى الخ دباب نم بارتلا فىنوسمراوهردصم نيشلا مضب بحمشلاو
 هتقان هتصقو# مظظعألا قيرطااىه ةداحلا ىلع انالفوىناف هلوقوءةصاخ ربقل بارت

 اديله ةمابقلا موب ثعب هناف ههجوو هسأر اورمختال لاقف ناذرح ققاخ ىف
 قوقخا مج قيقاخالاو برضدح نمهقنع تقدو هتقلاىا هتصقو هلوق اببلملاقوا

 الو ءاسعلا ةرافلاوهواهمضب ذ ذرج عجم اركب .نادرطاو ضرألاو ىفئاوغو

 غمصنمقوزلب هرعشقصلاى ا هسأر جاحلادبلكلوقنم ادبلمو اوطغتالىااورمخم
 الئاقىا ايبلمو مارحالا ةمالععم ثعبىا ثعشاو + لمقلا نع هل ةنايص هوحنو

 نولم ططخم ءاسكى ج ةرغ ةزج ىلع ناكو» اضيا ب | راعش وهوكيبل مهللا كببل

 باوبا ةثالثىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نفكو.كنليهئيسرافو رفلانم ذوخأم

 ىممس عضوم ىلا ةبوفمهوه ليقو كلذك لحملاو نطقلا نه ضيا ةيلوحت
 مكتيم نوصن» مالع تبم حي رست ىف اهعهنلا ىضر ةشئاع تلاقو هل ميسي الوحم

 لسفيتب:ىمطخلاو.لو-غ وهو قبنلا رجحت قرو ردسلاوءهتيصان نوذخأتىا
 اسوا اثالث مجىا ارتورجادقو» ”ىش هطلاخيال ىذلاحارقلا ءاملاو «سأرلاهب

 .ةزانجلاو ريرسلا اتكاق اه نيدومعلا نيب لجلاوهرحىف قرحادوعب بيطىا لبقو

 زنا نمذوخ مرير سلا رسكلابةزانجلاو تيملامفلابةزانهلالاقبو ناتنلفلاو رسكلاب
 دح نم ودعلا نم برس وهو بسحخلا نودام»ةغللا لحىف كلذ لاق رييستلا وهو

 ىلعو ةرم هذه ىلع لام ىا هيدي نيب حوار اذا اح سرفلا بخ لاش لحد

 « هن رس ىاب و“ اال ريق ىجه-يو « نتفر هن وب ةيسرافلاب وهو ةرم هده[

 بوثلا نم ذوخأم حور ةيقق ىا ق قمر. هيو ةكرعملا نم هلج جي رجلا ثاثئداو ||

 ( ثرلا )



 ةبلطلا _ ١و ةيلط

 مغر ىلا ىبصلا لهتساوءاقنخ ناصولب كرس 0 تع ىس نلطا |
 | رك دماذه ءاسفلا صمق وهو عد .دلاةأرملا نافك |انموءةدالولا دنع حاصو هنوص

 لجو نا[ هؤاخرا رعشلا لدسوهاعامس ةثئُؤم ديدخلا عردىهو لاحرلا عددو

1 

 ١ هللاىوضر هتنانيفكتل هرازاىا هوقح نهاطعا ىناللا ءاسنلل مالسلا هيلع هلوقو«

 , لخدا بابنم رعشا اهدسج رعش ىلي ىا اهراعش هنلعجا ىا هايا اهبرعشا اهنع

 هرزو لاَشوةمث آىاةرزاو مثالاىا رزولا نم تاروزوم ىا تاروزأم نعجرا«

 ريع هلوش جاودزالل واولا هلصأ نا عم ازومهم هلعح اغاو مث اذ هلعح ىا

 ابادغ ىلع عمجن ال ةودفلاو اياشعلاو ايادفلاب كيتآ لاقب اك تاروحلا

 دحاو امم ديدصلاو لهملل امامنا و « كل ذكر اص اي اشعلاب هجاود زال نكل
 | هبص ىا بارتلالاه ءمانسلاك هرهظ عفر ربقلا مهنستو» جلاب طاتخلا مدلا وهو

 تبدحاض رالانا ءاقستسالا ثيدح ىفوههيف ةفللاهاو (اليهمابيثك )ىلاعت هللا لاق

 طعقاو رطملا مدعا تابنلا نعاهسب هتقيقححو بصخادضوهو بدج تاذتراص ىا
 اهيفسيل ةحاحزلاك « اىسلاتناكةمفو*رطملا ساتحا وهو طحمتلا فاو راص انساتا

 باحمسلا ًاثنو هفو+ ةيظع ناعم لانم ةعطق ىهو ىازلاو فاقلا مفب ةعزق

 هن ديرت ةيرقلا ءام جر ختم ىهه و ءال لع عج ىهو اهلا لرعءامسلاتخراو» عفن راىا

 مالسلا هيلع ىنلا ف بلاطىبالوقوريخ اعدوهوهريخ ىا بلاط ىبار د*هتلاههامم تلسزا

 لمارالا ةمصع ىئاتيلا لاك ## ههحوب مامتلا تسي ضساو

 ءاقستساو ءاهبلاو لاجل ا نع ةرابع مهم ةرغلا وضايبلاب فصولاناف ديسدهنابهفصي
 متاقلاو مهثابع ىا ىئاتيلا لامثو انوميم ”كرابه هنوك نع ةرابع ههجوب مالا

 نهل جاوزا ال ىناللا ءاسنلا هب عتمس ىا لمار الل ةمصع مهيعطمو أ
 ماكا لتاىهو ةكا مج ماكالا ىلع ٠ ٠ انلوح ىا انيلع ال انلاوح ا

 لوح ليطالاك تراصو تفشكنا ىا ةياحسلا تعدقتناف ه عما عج ماكآو عج

 ىا ةيرع اسوق بكتتشو + هبناوجم طيح ىاس ًارلاب للكس جاتلا وهو ةنيدملا

 ولو ٠ ةقلح اوراصوا اوقلحن +هوحنىا هرطش مكهوجو اولوفءهبكنمىف اهلعحي
 قالطا نع زوجت وهو امنانب ىلا جاتحم لاح ىلا تراص ىلا ىنبت ةبعكلا نا |

 هلوصر مساو لا دنا مسا بر.طخلا ركذ اذا لاق م اذه اهيلع مدهلا ةظفل

 لصيالو هلالج لج لوقبال لقب ملو عماسلا تكس ةباعصلا مساو مالسلا هيلع

 ىهنلاب عرصتل نع اماحم ةبامصلا قحفف هنع هللا ىضر لوقبالو هلوسر ىلع
 ' لاق نكل بصغ ل ملو اضرا مامالا صا اذا هاركالاىف لاقو*ربلا لاعأ نع

 ةرامعلاق انباهصا فرطا امم اذهو هسفنل ةفاص اهلعح ٠

 ا

/ 



 ةيلطلا ل ل ةلط

 هي ةاكزلا باتك ©

 تيعسو ان ةراهطلا 00 اع' ىا وكزي قدرا 5 )لاش ءامغلا ىه ةاكزلا ْ

 الا تاحلا و, ةرفنماب ءرملا اهيرهظتو ةكربلاب املا ام وكر هنأل ةكر ةاكرلا
 . ىا اموس موست تماس ةيعارلا ةمئاسلاو ٠ ةاكزلا هنود اهف بحال لام لكو هو

 ىتلا ةفواعلاو (نوميس# هبف) ىلاعت هللا لاق ةماسا ايس اهيحاص اهماساو تعر

 اا011 ةددلا لئاودلاو لاقثالا. لمخل ةدغملا هو تالماحلا لماوملاوءفلت

 رشعلا ىلا ثالثاانيباملبالا نغدوذلاو «ةغارزلل ضرالا ريثت ىتلا ةرقبلا ةريثملاو»
 ىزيكتسا ىلاىه ضاخمتنبو«لسفناااهيلعوزتي ىتلا ىثتالا ءاطلا فب ةقورطلاو ٠
 ضاخماو رخآ دلوب الماح تراص اهما نال اهب تيمس ةيناثلاف تلخدو ةئس 0

 ااا تلح دو نتس تايكسا ىلا يه نول تنوءقونلا نم لماوعتل مس
 تامكتسا ىلا ىهةقملاوءرخآ دلو نبلب ني! تاذىا انوبل تراص اهمانال اج ع ظ
 ةعدجلاو ه«بوكرلاو لجل ايقاتوبسال ام تيم“ ةعبارلاف تلخدو نينس ثالث ظ

 ضاممنبا اهنم ركذلاو ةساللاف تلخدو اعبرا تامكتسا ىتلا ىه لاذلا متفب
 نبا ضاخم نبا لاق هنا هللا هجر دايز ننا نعو عدجو قحو نوبل نباو |[

 نينس عبرا نبا عذجلاو نينس ثالث نبا قحلاو نيتنس نبا نوبل نباو ةنس
 ادهو نين ناك نبا لز زايلاو نيتس تس نا سيدسلاو لنينس سج نأ ىىتلاو

 قتالاو ةعساتلا ةنسلا ىف لخد ىذلا لبالا نم لزابلا اولاقو دايز نبا نع هلك
 . عدجلا اولاقو ةئسلا كلتق علطي ىدلا نسلاوهو هلزاب عولطل هد. ىيعس كلذك

 . لخدام ىنثلاو ةنسلا رثكأ هيلع ىضمام معلا نم اللو اريس نالت

 ةئنسلا قل خدام ىنثلاو ةسماخلاةنسلاىف لخدام عدجلال بالا نمو ةساثلا ةنسلاىف

 لاش | أ ةحيرفلا ستاتنتو ء هن شالاو هتن'قلا ىذلا وهو ةسداسلا

 لوحلا زواجىذلاوه رقبلانم عستلاو ه أدتباىا افانت,ا فنتأو اذانئتسافنأتسا
 مفي ناسملا عملاو تالا ةئسملاو نيلوح زواح ىنذلا نسملاو « ىثنالا ةعسنلاو

 دح نم مائسلا ةيظعلا ةقانلا ءاموكلا» معلا دالوا نم ةريغصلا ةلحعسلاو ٠ ميملا !

ر دق عوج بارت فاكلا مضب ةموكلاو لع
  لعف ىا ةدوك موكدقو هسأر مف

 عاب لاقت بدالا ناويدىف لاقو«نينثا ناكم اهتذخا ىا نيريعبب اهتعجنرا «كلذ |
 ةشاعلاب هيلع دوعياعف اهنم# فرص اذا ءارلا رسكب ةحلاص ةعجر اهنم عجنراف هلبا

 ةياثلاو اهلثم ان ىرتشبو عاين ةقانلا ةعجارلا ةفللا ليف لاقو ةحلاصلا
 ةداعاال ىا ةقدصلاىف ىنثال«ةعحر اهتعحرو اعاجنرا اهتهحنرادقو اضيا ةعجارلا '

 ( راركنالو)



 ةيلطلا بع اناا بحت ةيلط

 نعالا ةقدصال سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقوءروصقم وهو ةيتئتالو راركتالو |
 ىبرلا ةقدصلاىف دخؤي الو + ىنع ةوق نع لبقو ىنَع لضف نع ىا ىنع رهظ |

 ىتلا ةليكالاو اهدلو ىبرت ىتلا ىبرلا هللا هجر دم لاق ضخاملاو ةليكألاو
 | ىتلا ىرلا بدالا ناوبد ىف لاقو دلو اهنطبف ىلا ضخاملاو لك “الا نعست
 | ةاوك الاو عبسلا هلك | أم عيسلا ةليكأو ةدالولابدهعلا ةمسرقىهىا اًيدح تءضو

 ١ لحمي ىف لاق و قاطلا اهبرض لماح لك ضخاملا.و لكأ الل لزعت ةاش
 ١ عيسلا ةليكا هنمو لوكألا ليكألاو نبال تيبلاف سيح ىتلا ةاشلا ىبرلا ةغللا |

 أطخ هللادجر دم ريسفت نا نعاطلا معزو قلطلا اهبرض اذا لماخلا ضخاملاو

 ١ ةغالاىف دحم دلقتو هيلعدودرم نعطلا اذهو ةلوك أملا ةليكالاو ةابرملا ىبرلا لب |

 ' بحاص مالس نب مساقلا ديبع وبا هدلق ةفالاىف اليلج اماما ناك دقف بجاو
 ١ ةلالجع ةغالانم ءايشا ىف فيناصتلا رابكولاثمالاو نآرقلا ببرغوثيدحلا ببرمغ
 ' ىلع ارسف اعىبرال لمجلا بحاص و ناوبدلا بحاص ريسفت و هماولعو هردق

 ( ةميرع نال تيبلاف سيح ىلاو تدلو ىتلاناذ اًضيا هللا هجر دمت ريسفت قفو

 | نال اهريسفت نم لوصالل قفواو ىلوا د هرسف اع ةليك الا ريسفتو ةاب سال
 | اهيف لنالو قالاو زكذلا هيف ئوتست لصفلا طفل له رش ذر
 . مساب سيل هنا ىلع كلد؛ةليكالاىف ءاهلا لاخداف يرجو ليتق ةأسمالاقب ثينأتل ءاهلا

 ١ مالسلا هيلع لاقو.ةيحمضتللدعاامل مسا ةيحخلاك لكالل دعاامل مسا وهلب هلاتعن لوكأملا |
 ١ ليلا ةهبجلا ناويدلا ف لاق ةقدص ةحملاىف الو ةعسكلاىفالو ةهبجلا ىف سيل |

 / لاق لماوعلا رقبلا لاقبو لاق اهمضو نونلا مب قيقرلا علا و رجلا ةعسكلاو
 ١ ةحملاو لاق ديدشلا قوسلا وهو مثلا نم هلداو باوصلا وه اذه بلعث لاو

 (قدزرفلا وهو ) ىعاشلا لاق كةقدصلا ذخادعب ارانبد قدصملا دْخَأِي نا اضيا

 دوهشموهو باك ةخن راشد © ةمداض راثيدلاعنم ىذلا 17

 0 ا ا ا ا ام علا

 اراهجةيئالعىا ةيحاض ةدايز ذخؤت ىتلا ةقدصل ا رانيد عنم لوقب هعتزعب رفي

 ريحا ةعسكلا لاق ىتقلا لاقو سانلا رض كلذ لعف ىا دوبشم وهو ةزراب

 اهنالاهب تيعسرب+لاوليالاورقبلا نملماوعلااهنالصاحلاو قيقرلا ةعسكلا لاشو

 ةيدلا نولم<نيذلاموقلاىه ةهبجلاف ليقو تقيساذااهرابدأ برضتىا عسكت
 لبقو قيقرلا ىه ةّغلاف ليقو اهتاكزب اوْدْحخْؤِ مل لبا مهدنع دجو اذا ىا

 , ىف ةعبرالا ليواقالا هذه عيج لماوعلا لبالا لبق و لماوعلا رقبلا ليقو ريا
 ظ ةراجلا ةبوتقلاالو ةراملا لبالا ىف ةقدصال مالسلا هيلع لاقو*نيمرغلا حرش

 ع١ 10



 ةبلطلا ا ةبلط

 ةبوتقملا ةبوتقلاو 'موتكم ىا متاكرس لاشك ةلوعفم ىنمع ةلعاف اهتمزاب ةرورجلا |

 ؟اياومالسلا هيلع هلوقوءةيولخلاو ةبوك رلاك ةإوعفم ىعع ةلوعف مان_ىلا ردق ىلع ظ

 ١ وج نم دحو «سئافنلامماركلاو رب د حتا ىلع يملا بصب سانلا لاومأ ماركو ظ

 اطخ لاذلا ديدشتو ءارلا مس لباآلا لاذرو «ةيشاح مج لبالا راغص ىثاوحلا

 لذردقو سيسخلا وهو ءارلا تف دعب لاذلا نيكس. لذر مج لاذرالا ميمستاو |

 ظ زعملا دالوانم قنالاىه نيعلا عشب اقانعوهنتمولوهلذر وهف فرش دح نم ةلاذر د

 ْ ةياور ىو مهلت اقل اهوعنمو هده تبحوول ةأمعم نكا ةاكزلا ىف ده تحلو |

 ا
 نعاشلا لاذ", ماع ةقدض. وهو نيعلا رسكب الاقع وعمل | ا

 ظ نيلاقع ورع ىجسول نأ فيكف + ادبس انل كرتيزف الاقع تس

 ظ لذتب امةاذبلا بوثوةمدخلا بوثةنهملابوثو«ةقدصلا لباد. لقعيىذلا لب اوهلمقو ١
 0 : : 1 00 0 ا اوولادح الا ناهتمالا ولطاب رسكلاب وممملا فب ةنهملا يمت! ىبمصالا لاق 0

 ضانلا وه غوصم ريغةضفلاو بهذلا نمناكام ربتلا «ءانا رممكيةك رمشلاةطلخل اوكي رمثثلا ظ ا
 :ارلارسكو وارلا فب ةضفلاقرولاو «ناويحلاقطانلاو ناويملا ريغوهو تماصلا |

 / ىلع اضيا ءارلا نيكستو واولارسكب قرولاو اضيا ءارلانيكستو واولاتفب قرولاو .
 ' ةبورضملا مها دلل مساوهو دخلا ف كلذ اولعفاكو اولا ىلاءارلا ةرسك لانو فقحلا |

 ( ةنيدملا ىلا هذه ركقروب كدحا اوثعباذ) فهكلا باكا نع اربخ ىلاعت لاق اضيا |
 مالسلاهيلع ىنلا لاق كلذك ىفاقلا فيفثو ءارلارسكي ةقرلاو ثالثلا ةءارقلا ىلع .

 اا لف نزولع ءارلازكستو واولارسكب ةقرو هلصاو رشعلا عبر ةقرلا فو ٠
 نذالا نيفالا نفاىطغت نيقرلانا برعلا لوقت نيقرلاىلع عملو ةفصلاو ةنزلاو

 لهحو بيعمل تسع كسلا مهاردلا ىا لوعف» ىنعع لبعف نيفالاو لقعلا صقن

 تنك صف ريغب متاكلا ىهو ءاخخاو ءات'ا مفب ةحمت عج تاوعق ىديىف ىأرز+لهاجلا ا

 نيسلا مب ناتكسم اهيدنىفو «لحلا ىهو داضلا عقب مضومج احاضوا *سبلا ظ

 رقتفادقو جاتحا ريقفلا (نيكاسملاو ءارقفللتاةدصلااعا) ىلاعتهلوقو «ناراوسىا |

 هنكساىذلا نيكسملاو هراقف بيصاىذلاوهو روقفملا ىنمع ريقفلا لبقو جاتحاىا |
 مرغلاناف نيدلاده» ىضشام دجال ىذلا نويدملامراغلاو لاؤسا ف وطلانع زدنا |

 حد« ىعارلالاق ”ىش هل ىذلا ريقفلاو هل 'ىثشال ىذلا نيكسملا لبقو نارسك اوه ٠

 هتاعس هيلاوكشيو ناورمنب كلملادبع .
 دبسد] كرتي اف لايعلا قفو « هتنولح تن اكىذلا ريقفلا اما ظ

 ىفو هلوتو ةباتكلاب ىلاوملا نو.د مهباقرىف تب“ نيذلا ديبعلا ىأ باقرلا قو
 ري 222222 2222

 ( هللال يبس )



 ةيلطلا ماه ةبلط

 | هرك انف نيد لحجر ىلع ناكاذاءهللا نم اباجناوا اربدقتى ا هللا نم.:ةضيرف هلامزع

 ىذلا بئاغلاىا رامكصلا لام ىف ةاكزالو«راكثالا نم ةلعافم ىهو هدحجى ا نينس

 سعاشلا لاق 2بييغتلا رامخالاو ىبجربال
 ارامخ ةدع نكي مل ءاطع #هنمندجو هخانمزندج ١

 ذخا انضيا قدتمللو تلف الح نب هياتم قرر تتسلل لغك يانا
 ١ دح نمو ريشعلا ذخاىا لخددح نم رشعدقو رسثعلا ذخآ رشاعلاو «تاقدصلا

 ةزافملا ءافمفلاوه لماعلا قزر نيعلا مضب ةلامعلا وههرسشعل ارشاع راصاذا برضض

 ىف سيل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ىوتسملا ناكملا وهفيفلاوزوافملا ىفايفلاو

  ءارلا دعب واولاو فلالا تابثاو ءامخا مضب ءاهقفلا نسل ىلع وهو ةقدصتاوارضحلا

 | ريغب ءاخلا مح تارضخلا ىف سيل تى انحماشم نم نوئقتملا لاقو هل هحوالو
 لختلا زوصغ فعسلاو ه ءارضخ عج ءاذحا مب تاوارضخلاو ةرضخ عج واولا

 هتيسرافو ءارلا متأب ةفرط اهدحاو ءارلا نيكستو ءاطلامتبءافرطلاو « ةفعس عج

 وهو لخد دح نمهرذءرذدقو رشنب ىا تملا ىلع رام ةريردلاو + زك

 / ميرو هةغل اع رسكيو رفصعلابح ءاطلاو فاقلا مكب مطرقلاو + هنكرب ةيسرافلاب

 ١ رقوقسولاوءمطقىا لصق. عرزلا ليصقلاو « ةدايزلاو ءافلا ءارلا مفب ضزالا

 الطر نوثالث و ةتس وه لبق قرف عج قارفالاو « ااص نوتس وهو ريعب
 ١ ىف ءاح ىذلا وهو الطر رمثع ةتس هيف عسي لايكم ءارلا مب قرفلا ىتقلا لاق و

 | قرف بحاصك نيبرغلا حرش لاقو مارح هنمةعرجلاذهنمقرفلا ركسااه ثردبلا

 ةثئاع عم لستغي مالسلا و ةالصلا هيلع ىنلا ناكو ادم رثعانثا وه زرالا

 ١ اهزيفق قارعلا تعنم ءالطر رشع ةتس ذخأي ءاناوهو قرفنم اهنع ىلاعت هللا ىضر

 ىدملاوجارخلا هاردلابو رسشعأا ريفقلاب دارا اهبدراو اهم دم ماشلا تعنمو اههردو

 ١ للا عضوم ىهو ةيلخ عج ايالخلاو ءمحض لايكم بدرالاو امرح دخأب لاكم

 ١ مالسلاوةالصلاهيلع هاوقوءهيف لسعي ىذلاوهو لحملا تيب ىه ةغللا لخيىف لاقو

 ضرالاهج و ىلع راهنالاىف ىراجلاءاملاوهنيتطقنب اهقوفنم ةمجعم ءاتن اههف قسام

 ىراخلاءاملا وهو احس ةسامىوربو اهريعوا نيعنمجرخاموه ةغللا ليىف لاقو
 ءاس احن ىتسام تبن ولو هللا هجر نيدلا مج مامالا عشلا لاق ضرالا هحو ىلع

 ردقلا تحافو بيطلا حاف لاقب ناروفلاو بصلا هانعف نيتطقنب اهتحن نم ةمومم
 ٠ ةيناسواةيلادوا برغب سامو هلوقو* بوبصمىا حافممد لاقبو تلغو ترافىا



 ةبلطلا م ةيلط
 ةيناسلاو نونجتملا ةيلادلاو ةيظعلا وادلا ءارلا نكست, برغلاف رمثعلا فطن هيفف

 ردصملا ىف نيسلا رممكب لخد دح نه ةوانس ونسي انسدقو اهيلع تسب ىتلا ةقانلا

 ضراىفهلخد دح عم هفرصو ناتغل رسكلاو ميفلاب هداصحو عرزلاداصح «

 هتقيقحو ندعملاو زكلا زاكرلا*ءامدق موق ,هو داع ىلا ةبو_فم ةعدق ىا ةيداع

 ثيحن هلصا تبثا ىذلاوه ندعملاو لخد دح نه تامثالا وهزكرلازال ندعملا

 ىنعم هيف ققحمب ف ”ىش قبب الف جرخم-ا اذا زنكلااماو با رعسالاب هتدام عط ةنبال

 ريناندلاو مهاردلاوىناوالاو فسا !برمذوهو مبطا | لبق ىا ةليحلاب عبطنيو «تابثالا

 هيف ةيدالف تاف هيلع راهناف ندعملا ف لعنه ىنعي ردهىا راح ندعملا*اهوك و

 اهوحنو اضراناطلسلا ءاطعا عاطقالاهدعلا ءاملا هتعطقا لاقب ةيلبقلا نداعم عطقا

 عطقنيالىذلاوهنيعلارسسكب دعلا ءاملا وعضوم ءابلاو فاقلا فب ةيلبقلاو* عافتنالل

 صفا رسكلاو ناتغل اهحتفو نونلا رسمكب طفنلاوةعق ةعطقةلتكلاو ءةدام هلو

 ونبو5لخد دح نم هعفد ىا رحخلا هرمسدءرجالا نيطلا نيغلاو مما عفبةرغم لاو«

 سيقما سيبل وا سيم ىتوتناة نم نورخآ نارتو: لو ءىراصتلا نم موق باغت
 تادايزلاىفةروك دهحزرلا ليزاهملا «قلكلا سوبلملا سببالاو عرذا ةسخ هلوط بوث

 ردصملا ءارمضبو عنصدح نم احازرحزردقو لازهلا ديدش وهو حزار عج ىهو

 ىنث عج ل وحلا ءانثا وءإع دح نمسا.ةريغ ىلع لوزهملا وهو فا عج فاتلاو#

 لخد دح نهلعفلاو تكله ىا ةئاسلا تقةفناذاف"لوألا لالخ ىا ءاثلا رسدكب

 اناسعتسإ ىاسابعلا نمانفلستساو« ريصقتلا ةكرلابا,ىف طيرفتلاو*قوفنلا ردصملاو

 هلوةنم بلعىا ىغبلا لها رهظاذاو*ىذ٠ ىا لد بابنه افواس فاس مهلوقنه
 رهظنعلأسن ٠و «ع:ددح نم اروهظرهظدقونيبلاغىا (نيرهاظ اوهصأف) ىلاعت
 تود عمهفو>ىف اهددربىا توصلا ةرحرألا* منيح ران هنطب ف رجرجاغافىنء
 تاينسملا حالصا ه رانلانم ءارلا بصنب لوقلا اذهىلعو بصلا ةرجرإلا ليقو

 ىهو نيا مب ةمحج عج مهجاج ىلع ةيزلا عذوت «مرعلا ىهو ةأنسم عج

 : «ميسؤر ىلع عضوت ىا رس ٌةساكة يسرافلاب ىهو غامدلا ىلع لقُثملا سأرلا مافع
 مزال رملا قثبنا « رظنل نوفا كير ود برذدح نه فرطت نيد مهيف قمل

 نارفكلا نه ريشءلا نرفكيو « هقشو هقرخ ىا اذك عضصوم ءاملا قثب مهلوةنم

 ىذلا ريعبلا مضانلا !سلحسو احضان ركبأبا اوطعا « جوزلا هب داراو رشاعملاريشعلاو
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 ' ءامسلا ديك ىف سمشلا تماص لاقي كاسم الاو فكلا وه ةغللا ىف موصلالاق
 ١ ىنايبذلا ةغبانلا لاقو نيعلا ىأر م ىف ىرجلا نع ةكسمم ءامسلا طسورف تماق ىا

 امجللا كلعت ىرخاو جاجعلا تحن  ةم اص ريغ ليخو مايص ليخ
 رفاسلاقباك ليخ عم او لئاخاهدحا و لبقو اهظفل نماهل دحاو الو سارفالا ليما

 ليخو فالتعالا نع تاكسمب هانعمو متاص عجوهو اهل تعن مايص هلوقو رفسو '
 أ ىا باجعلا تحن ةفلتعم ىهلب هنع تاكسمت ريغ رخا سارفاوىا هك
 ىلا فلالاو مال مجامجتللا كواتىا كلعت رخا سارفاو برأ اىف وهو رابغلا
 ١ كالىا لخد دحنم كلعي كلعدقو ةيفاقلل ةيوستو ةحهشلل امابشا ةدايز هرخآ ىف
 نع ةرابع عرشلا فو كوللاوهو ردصملا عفلاب كلعلاو كاليام رسكلابكلعلاو كولي

 ' ىلاعت هلوتل راهنا عيجيف ةينلاعم ةرشابملاو برعثلاو لكالانع كاسسمالا نع
 (مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا) ىلاعتهلوةدعب (ليللاى لا مايصلا | وأم )
 لخد دحنم اثفر ثفري ثفردقو عيقلامالكلاوه اذه ريدىف ثفرلاو عاملا ىا
 ليقونكسىا (مكل سابل نه) ميينقلاب مكت ىالخدا دحنم انافرا ثفري ثفراو
 ىا (مكسفنا نوناتخت منك مكنأ هللارع) كلذك (نهل سابل متناو)رانلانم رتسىا
 نهوعماحىإ ( نهورتشاب ن ًالاف) متلخدقف متفلاخاذاذ مكتيد سا ىلع هللا كتمت ادق
 ( مكلهللابتكام اوغتباو) ناسنالا دلج رهاظ ىهو ةرمئبلاةرسثبلا سمةرشابملاو
 ىتلا ردقلا ةليلاوسقلا ليقونآر قل اف مكلدهّللا لحاام للبقو دلولانم مكل ىضقىا
 راهنلا ضايسىا ( ضيبالا طيخلا مل نيبتىتح اوبرشاو اولكو) مكل هللا نلعج
 تاصلاىبا نب ةيما لاق ليللاداوسى' (دوسالا طيخلانم)

 مومطم ليللا نولدوسالا طيخاو # قتفنم عصلا نول ضيبالا طبخلا
 قتفنلاو مظنلا ىوتسيل ماللا كرحنو دوسالا و ضيبالا نم ةزمكلا فذحم
 اهسبك اذا رثِل | مط كلوق نم ضعب ىلا هضعب عومجلا مومطملاو قشنملا
 د اويعاولا راطفأ ثي دح ىفو # ضعب ىلع هضعب هوحن و بارتلا عدوي

 ىنأرما تعقاو هلوش هرسفو ىريع تكلهاو ىسفنب تكلهىا تكلهاو تكله .
 وهو ءارلاو نيعلا حوتفم وه رمت هيف قرعب ىنأف هيفو هاهيلع تعقوو اهنعماجى ا
 ىهوةرذاى هو ةباللا ةينث ةسدملا ال نيبام هللاو هيفو« هريعو فالانم ىليئزلا

 نس رض وهو دحان 3 هدحاوت' ثدى تح دتفءدوس ةراح اهتسلا ضرا 0

 سرضلاو بانلانيب. نسلاوه لمجلا بحاص لاقو ناوبدلا بحاص هلاق خا
 دح نم هفرصو كنفكيو كنع بوم ىأ كريغ ادحا ىزخالو كيزجن هيقو#

 دمام ترجو(



 ةبلطلا ل وباب ةبلط

 ن1 دال نع ميلا لرالا تأآزحج كلوقزرت كشنيو كقكي ىا شالا زهر

 ريغف ءابلاب هرخآو ءايلا مضبامافاهانغاو اهافك ىا بشعلا اه أزجاو هب تفتكا

 ضامرالانمقتشم ناضمرو ٠ فرفأل زومهملا نييلتهجو ىلعالا لصالا ىلع تباث
 ءاضمرلاوهريع هضمراوقرتحاى ا !عد> نم اضهر ضمرب ضمردقوقارحالاىا

 نم ىلا ىلاظ نم ثاغتسا نمبر ضير انلاب ءاضمرلا نم ثغتسملاكلثملا ىف وةامحلا ةراخغلا

 قرح هنال هن رهثلا اذه ىعسو هنم دشا ىعاىلا ديدشمانم رفنوا هنم رظاوه

 مهلوق نم قتشم هنااهدحاةشافالاميمتاهركذ نر خا هوجو هقاقتشا ىفواهوعت ىابونذلا

 ىا برمخ دح نم اضمر هضمرا هتضمردقولوعف 20
 تاعاطلاو تاريخا نم راثكتسالا بع سوفنلاو بولقلا ع#«هنالرهشلا هب ىمسهتددح
 ةادرعو اضيمرت هتضمرف هيبصا لف انالف تينا مهلوق نم هنا رخآ هحوو

 تاب ولا نوعقوتب و هيف تاماركلانورظنن» نينمؤملا نال هد ىمسائيش رظننت
 لمرلا ىف هتقس و هتعبتا ذا ىظلا تضهر مهلوق نه هلا رخآ هجوو

 نمؤملانال ربشلا هءىعسمذخأتف فتيف مسفتتف هئاوق ضمرتل هرح دتشا ىذلا

 فقيف زجعبف ليللاب رهسشيو بعتبوراهتلاب شطءيو عوممف مايقلاو موصلاب سوي
 اناو ىل موصلا لاق كلذلو ىلاعت هلل صلخيف تاذللا بلطو تاوبشلا عابتا نع

 رهظوهيعسعطقنا اذا داصلل ىظلا كلذ صلخناك ىل صلخ مايصلاناف ه.ىزجا
 قصلىاهلرفنيإف ناضمر كردانم فنامغر مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقو«هزجع

 هلذاو هتلادبك لاق هن اكءوس ءاءد وهو نيللا لمرلا و بارتلاوهو ءا رلا منقي ماغرلاب |

 هللادكاها هانعم لبق هللا هدعباف هلرفغي رف ناضمر كردا نم تاياورلا ضعب ىفو

 ادعبالا ) ىلاعت هللا لاق كله ىا ع دح نم دعب وهف ادعب دعس دعب كلوق نم

 وه ىذلا دعا نم هاو هتج رم هللاءدعب هانعه لمقو ( دوت ثدعب اك نيدمل ْ

 هللال وسر اعدفك اولاقناف فرشدح نمديعب وهف ادعب دعس دعب دقوبرقلا دض |

 نيملاعلا ةجر لسرا دق و ءوساا ءاعد ةئالثلا ءالؤه ىلع اسو هيلع هللا ىلص ظ
 ناباوج هنع الق هتعافشب رئابكلا ل ها رشي وهتدمعيج ىفدتما ةاصعل وعديناكو |

 ةقفاوم كلذ لاقاغاذ لوالااماهةمناثلاةياورلا صخم ىناثلاو نيتءاورلا لقشي اهدحا |

 برجحمسي نأ هر كلذلبق اعد ناكاع كلذ كرادتدقو لاخلا ىف مالسلاهيلع ليربخل

 ىبر تدهاع ىنا لاق مالسلا هيلع هنا ىورام ىلع ريخلاب هلهاىف ءاعدلا اذه لثم '
 لاح ىف هتنعلوإ هتببس سم ديعاعأف رمثيلا بضغياكب ضغا' رشب ىنا براي 2 ظ

 ةياورلا ف ىاثلا باو+ااماو ك كلذ ذ ىلا ىناحأف ء ةماركو هل 5 ةجرشكا ذلعجاف ىضع
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 ١ بيطحلا مامالا ىضش نع تععسدقف هتلاءدعبافمالسلاوةالصلاهيلع هلوق وهو ةيناثلا
 ىناولحلادجانيزيزعلادبعمامالا مشلا نع يح نجونلا دمح نب ليعامسا ذاتسالا
 . هيلعدتلا لص هللا لوسر اعدمل لثس هنا هللادجر ةفينح ىنازع يح هنا هللا مهجر

 ةجرلاىنوهو ءوسلا ءاعد ثيدحلا اذه ىف نيروك دملاةثالثلارفنلا ءال وه ىلعإس وح

 ظ ”ىشىافلاقهللاهدعباذلاق هنا اولاقف ءوسءاعد هنا ملقملو ءوسلاب مهيلع عدن مل لاقف

 كلذ ىلع للدلاامو لاق كلذ وو ةماركلاو ةجرلا نم هتلاهدعبا اولاق هتلاهدعبا
 | امدحاوا هواكردا وادا رفغي ف ناضم رك ردا نم عا هللا وانعم لاق انعم 'ىش ىافاولاق

 ١ كلذنم هتلاهدعباف ديعولا قحمسادقف ىلع لصي إف هدب نيب ترك ذوا هلرفغي إف
 هين ةليلج ةدئاف هذهو رسشلاب مهيلع ءاعدب سيل و ريملاب مهل ءاعد اذهف ديعولا

 أ سملانا ىريوهو هلوقو « قيفوتلا هللابو ةمالا ءالعاهيلع هنو ةغالا ماما اهل

 ظ ىرب هلبقتسمو نظ ىا هلعاف مسيملامىلع ىؤر لاقي نظي ىا ءايلا مضب تباغدق

 أ فذحعف ىأرب هلصاو ىرب 0 ةيؤرلاىف لبق اك ىأرب هلصاو ةزمهكلا فذحب

 ١ نبل نم سعب ىتأف هنعىلاعت هللاىضر رع ثيدحىفو.فيفخلل ليقتسملا ف ةزمهلا
 أ ايعاد كانثعب ىا ايعار كثمبن ملو ايعاد كانثعب هلوقو « ميظعلا حدقلا وهو
 ' هللاىضر رعنا سانلا ضءب نظف سمشلل اظفاح كتثعبن ملو ناذالاب ةالصلا ىلا

  ناذالل هثبامتا هناو برغت مل سمثلاناب هرابلا نذؤملا ىلع اراكتا كلذ لاي هنع |
 رابخالل راكنالا هن نظي فيكو اونظ امشبوهب رابخالاوس مثلا لاحنعفرعتل ال
 | انكىا هيلع ءانثو هل اركش كلذ لاق نكل هلألباق يحاباماقهنوكىف هلاحو قلاب
 / انل فرعت كل لوقننا وهو مهالا انلع خو ناذالاوهو دحاو ىمال كانثعب

 | نحت هل هب انتريخاو مايقلا نسحا مهمل ادهىف الت قدقو اهانريخاو سمثلا لاح

 ١ لاه نيدصاق هيلا انلمامىا مثال انقناجم ام لاق مث« نورك اذ ريل ابو نوركاش كل

 ١ هللاىخر ةلسما ثيدح ىف و«لامىاافناحت فناحتو ع دح نم افنح .فن# فنج

 رشابو عماحى ا ةفراقمو افارق فراقدقو عاجىا فارقنم انج م ناك اهنع
 | ةفراقملاوةرسثقلا ةفرقلاو رشقلاوهوفرقلانموهو ةفلاخو اذالخ فلاخ لاَشاك
 ١ اذاو ءارلا حب عرد هيلعودقيسىا *قلا هعرذ لحرءةرشابملاك دلحلا .دلجلا 0

 لاؤسلاو للطلل لاعفتسالا نيسف ا *ةلابلط ىا ءاقتساو *قلا فاكتىا ع

 ةلاقت_سالاك ءاهلا ةدايزب ةءاقتسالا هنم ردصملاو 'قلا هب جرحت ذاعف لعق ىأ ١

 | مرح مكاص وهو 511 هنا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نءعوهنزولاىف ةلاطتسالاو

 ةبشدملا ىلاءاىف ىرق لها ىلاوعلا لهاو٠ةنيدملاو ةكمنيب عضوم ىه ةحاقلاب
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 تنعلا بلط وه تنعتلا لا ؤسنولأسي « ةيرقمسا ءارورحولا ةبسن ةيرورحلاو ٠
 ةيوصنم فاكلاو ليضفتلا فلالا هبر ال كلما ناكو ٠ قيضلاو ةقشملاوهو

 اضياهتحالو هوضعلىا ءارلانيكستب ةزمهلا رسمكب هرالكردقا ىاناكر بخ هنال
 ةعقاوملاق معلا نعد لازتالا نع هوضع ظفح كلع ناك ىا اعيج |مهل مسا وهف

 ءارلاو ةزمهلا مف هءرال ةياورؤو لاحرلا ةحاح نع عانتمالا للع ردش ناكو

 ئجو ىج كلم لكلناالا مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو٠ىمام هانعمو ةحاحلا وهو

 ظفحم ىاى مح هنالمرحلا ىلا هيفعقبنا كشوب ىتحالوح ماحنف همراحم هلل
 نيدلارسكو ءايلامضيكشوبو رادىااموحموحمن ماحو برضدح نمةياج ىجدق و

 كشوب كشواو عرسىافرشدح نم كيشووهف اكشو كشوب كشوو عرمس.ىا
 الو نيلك ا ريغنيرظتتم ىا نيمولتم كلا موباوحي د! عرسا ىالخ دا دح نم اكاشيا

 ليللانممايصلا تيبب ملن مايصالهناضمروا نابعشدنا رهظي نا ىلا موصلا لع نيمزاع
 . اذهتيب لاق, تيستلا نمءاتلا وءابلا نيبةددشمءام تب ملةفلتم ظافلابثيدحلااذهىور

 (لوقتىذلا ريغ مهنمةفن اطتيب) ىلاعت لاق هيف ريذو اليل هنفركفىااتيستليللاب مالا

 ةتابالا نم ثااثلا فيفخن وىناثلا رسكو لوالا مضب ليللا نممايصلاتبب ملىرخا ةياورو
 ىنعمو ةتابا هت لبيللاب ىعالا اذه تابا لاش لاعفالا باب نم اضيا اده نم

 لوالا مضبتب.مل ةياورو هليلىف هموص سءاىف ركش. ملنملمايصال نيتباورلا نيتاه
 محأب تجمل ىرخاةياورو عطقلا وهو تاتءالا نم ثااثلا ديدشتو ىتاثلا رسكو

 نيتاهىنعمو لخد دحنمعطقلا وهو تبلانم كاثلاديدشتو ىباثلا مضو لوالا

 نم هضرؤي ملنم ةياورىفو ددرت ريع نم اعطق للاب هوني نأ مايصال نيتاورلا

 .ىفو هسسؤي ملو هئيهيملل ىا ضيروتلا نم زمه ريغبو ضيراتلا نم ةزمملاب ليلا

 هلكاذهو رجفلا عولط لبق ونبملنل ةياورىفو ليللا نم مايصلا مزعي ملنمل ةياور
 ةالصلاهملعماوقىور لالهلاةي ور ىلع ةداهشلاةلئسمىفو « دوجولا نود لامكلا ىننل
 دح نمنذالا عوطقمىاعدجا ىشيح دبعركءلع سماولو ناطلسلا اوعبطا مالسلاو

 طءتسا اذاو + همثاو هيلع ضما ىا كموصىلع مت مالسلاو ةداسلا هاو رت وباع ظ

 نيعلاو ميملامضب طعسملاب فتالا فل عج ءاودوهو نيسلا عقب طومسلا نم وهماصلا ظ

 كلذك روجولاوهسفنب طعتساو هريغدطعسادقو ءاودلا صلاه. طعسي ىذلاوهو .

 هرجاوملاةرهعملاءج وطعاسملا طعسلاعجوءرجواو هرج ولا ةرجمملادب رجوبىذلاو ظ
 نقتحاو برض دح نم هنقح هنقحلاقب ناسنالا رخؤمىف لعجي ءاود ةنقحلاو

 هفوج ايم غلب ةئعطىا افوج هفوح هفاحدقو فوجلا غلبت ةئعط ةفث اجلا و ههسفن |
 هما لاقي غامدلا عمجتىنلا ةداجلاىهو سأرلاما غلبت ةجحم ةلعافنزوىلع ةمالاو»
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 ةلطلا سمس مله ل ةيلط

 مارصإ مكيلع ه«رك ذلا نملوبلاج رم ليلحالاو.ةمآ همم ىا لخد دحنم همؤي ظ
 هللاىضر ةصفحو ةشئاع تلاق ه بيطتملا ريغ ىازعدح نم,فلا نتنم وهورختالا |

 ىا ة صفح ىئردابق دز و رك نم عنصإب ماعط وه سيح انل ىدهاف امهثع

 تاريخلا ىلا ةعراسملا ىف اهربا ةفصىلعىا اهسا تل تناكو ىنتلحاعو ىنتعراس

 ديدق ىلا ىتح لد دح نم مح لخد ىا ناضمر رهشديلع مح لجر»
 ةقشملاىا ملا عقب دهجلا هيلا سانلا اكشف ةكمو ةنيدملازيب عضوم مسا وه

 دهملا اماف هيلع قش و هبعتا ىا عنص دح نم ادهج هريعو موصلا هدهجدقو |

 ( مهدهجالا نودحبال نيذلاو ) ىلاعت هللا لاق ةةالءااو عسولا وهف ميلا مضي
 مملاب ثردحلا اذه ىور, رفسلاىف مامصلا ربلا نم سيل مالسلا هيلع هلوقو#

 ىهو رفسم| ىف مايص ماربمانمسيل ثالثلا تاملكلاهذهىففيرعتلل ىلا ماللا ناكم

 ميشلا»لاتقلاو برضلا لح ىا برضما باط ىوراك وهو برعلا ضعب ةغل

 هنوقيطيالىا ( هنوقيطي نيذلاىلعو) ىلاعت هلوقو+هتوق تينف ىذلا مرهلا ىتافلا
 ةءارقىفو اولضت الئل هانعم ( اولضتنامكل هتلانيبب ) نآرقلاىف هريظنو ةرمكمالو ظ

 هلوةو٠هنوقطيالف هنوفلكي ىا اهحمثو واولاديدشت هنوقوطي نيذلاىلعو مهضعل

 امير هبيرب هبار لاق كككشيال ىا كبيربالامىلاكببربامعدمالسلاو ةالصلا هيلع

 ةببرلاو هيلع مهتباع ىتاىا ةبارا بيرب باراو كشاذا بائس بانراو هككش ىا

 راهظلا#* عباتتملا ىاىلاوتملا مدلاكءلخد دحنم رتسىا لالهلا مكلع مغنافهةمهتلا

 رهظك ىلع تنا اهل لاقى ا هنآرسعانملحرلا رهاظ كلوقل ناردصم ةرغالملاو
 تغداف رهاظنت هلصاو ارهاظا رهاظي رهاظا اهادحا نايرخا ناتغل هبفو ىما

 هلصاو اعيج ءاهلاو ءاظلا ديدشت ارهظا رهظي رهظا ىرخالا ةغللاو تددشو

 ىفو٠( مهئاسننم مكتم نورهاظي نيذلاو ) ىلاعت هلوق اهلك اهب ”ىرق و رهظت
 «ىضم ىارهشلا سناء ىسفن كلما ملىا كلاما يف راهظلا ىف رح نب ةلس ثيدح

 عسي لايكم دملاو هوعصلا ةقافالاو « ددشملا“ىلآملا تباثلا ءابلارسكي قبطملانونجلا
 بوسنم عاص ىمهثاهلا « نانما ةعبرا هيف عسي لايكم عاصلاو » ءام نم نهدف

 ىذلا وه هنال احلا ىلا بوسنم ,جاجحلا و انم رمثع ةتس هيف عسي مشاه ىلا

 ىضررعءاصركل جرخا ملا لوشبو قارعلا لها ىلع هن نع ناكو هرهظاو هجرخلا
 لئاقلا لوق اذكموص ىلع هلل هلوقىفنيملا ةين ةلئثسم ىف نودشنبو هنع ىلاعت هللا [!
 ا

 اهلوقينم بذاك تاونهىلع *# ةيهسول ةيسبع نم كنهل |
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 ةيلطلا 0 ةبلط

 اال ات 0 1 د4 ىاذيسول سعتاق لاب وسنم ىاةسيع مبخناهتلاوماتعم'
 كنادتلاو نيتلكنم راصتخا لدالاو كنف كلذ لاق نم بدك ى ااهل ون نم بذاكء وس

 نمهلوقو كنانم ةزمهلاو ىطسولا فاالاواهلوانم ماللاوفلالاو واولا فذح
 ةانهءج تاونهلاو هفرش دحنم ةايجلاةهسولاؤ حدموهو بجعتلا لعوهةيسبع

 نم ىا اهلوقت نم تمن وهو ةرواجملا ىلع ضفخ بذاكو ةئيدرلا ةلصخلا ىهو

 ةاضرع مفلل ةرهطم كاوسلا مالسلا هيلع هلوقو ء بذكدقف تاونهلاب كفصي

 ببسىا ةلهحم ةنبحم ةإحعم دلولا ىوراك ءاضرلل ببسو رهطلل ببسىا برال
 ىيصو ليربج لازام مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ٠ لهجلاو نبإاو لما

 نانسالا طوقس دردلا * ىندردي نا ةياور ىو ندردال تيّدح ىح كاوسلاب

 مكاصلا ف فول ءاداردا هريغهدرداو اع دح نم دردا وهف ادرد دردب درددقو

 عضرملاو لماحلاو * لد دح نم فلخدقو هتحتار ريغت ىإ ءادلا مب
 عتفب لجاهنطب ىف ىتلا ةأرملا لماحلا اتضقو امرطفا اعدلووا امهسفناىلع اتفاخاذا
 لج دقو ءاطلا رسكب لج اهرهظوا اهسأر ىللعىتلا ءاهلاب ةلماخلاو «دل وى ءاحلا

 ىلع ل لاؤس بدالانم هل ظحالو هقفلا ع ىعدبنم ضعب ةغللا لها ضعب

 ” إب كلا ره رك ذو اهلج لع تفاحاذا ةلماكلاىق لوقتاملاقف ةغلا ةقرعم |
 اهل اسالهنا ىف ةمالا نيب فالخالو تألطخل لاق من لاق رطفتن اهل حابب لهما ىهو

 تفاحو الج اهسأروااهرهظلع ثلج ةأرسانع كتلأسىنالات فيكو لاق كلذ ١

 مكلنييبت اذهو لحذف راطفالااهل عينام اذهىفسيلو هوحنوا اطوقس كلذولع .

 نسح انيلعنع ىلاعتدلاو بدالا اعف هلامكبالا طلغلا نمأيالو لمكيال هيقفلانا |
 اهدلو عضرتى تلا ىهةعضرملاو عيضر دلواهل ىتلاعضرملاو.هلوطو هنع هيف ىدملا ا

 ةطنحلا ءارمسلا ء دولومىا سوفنم لكنعرطفلا ةقدص اودا مالسلاهيلع هلوقو*

 رسكب وهو ضعبلا ىا “ىلا نم ةفئ اطلاوهو صقش عج صاقشسالانوهركي اوناكد
 قتعم ىعستسملاءمهتنؤم نولمحم ىا نوئوكنمع اودا مالسلا هيلع هلوقو+نيشلا |

 | قتعا ىذلا ريدملاو ءهنم قّتعي ملام ةهتىف ةياعسلا هنم بلطيىا ىعستسي ضعبلا ١

 ىف لوقو قتع ببس هل دقعنب مل ىدلا قيقرلانقلا «ىلوملا توم دعبىا ربدنع .
 رك ذلاو هقوفامو دحاولادههف ىوتسيو هاوءاووه كلماذا نق دبع بدآلا ناوبد

 ظ أذكو روعسملا ىف ساتحالا فاكتعالاو .كنلعا ام ءاهقفلا دنع وهو تلق ىنالاو 1

 ' فقولاو سيلا كلاوةماقالاوه لبقو رسكلاو مضلا, فكي فكعدقوفوكملا |
 ' نينمؤملاتاهما فاكتعا ثيدحىفو ( هلع غلبنا اذوكعم ىدهلاو ) ىلاعتهتلالاق
 ... ..... 1 11 لا اك لا اااه دوه ااا نا هامل جالنت مهلا 105
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 ةبلطلا دس ال ةبلط

 نورهلوقب لوعفموهو بوصنم ربلا نهب نورت ربلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 ثيدحقو ٠ نجرخال نأ نهرب ىأ ةعاط نهنم اذه نا نونئظن ىا ءاتلا مضي

 كءاروبلطتىذلانا مالسلاهيلع ليربجلاةءنيرمثعو ىدحا ةليلاهنا ردقلا ةليل

 هءارونم ) ىلاعتدتلا لاق ومهماماىا (كلم مهءاروناكو ) ىلاعت هلوقىفاك كماما ىا

 ٍذئتيشع ءامسلا تجاهف «دفاكتعا عضوم ىا فاكلا عفب هفكتمم ىلا داعف «( مهِح

 ناصغا نم هفقسىا ددرجحتنم دحعسملا شرع ناكووةيشعلا كلت باحمسلا را ىا

 نيطلاو ءاملاىفهفنا ةبثراوهتهبجو»شرعلانملاسو رطملا رطقىا بنكوف هةلمتلا
 واولا رسكب ادودم اطل لكحا اذا لاق موصلا رداونىفو»فنالا فرط ةينرالا

 ىرجنو + ةفشكتمى ا ةيعصم ءامسلا تناك اذاهدودلا هيف عقو ىدلاوهو اهديدشتو

 اطخوهوماللاو فلالاب افرعم ىناثلا ناضمرلاو لوالا ناضمرلا ءاهقفلا نسلا ىلع

 هءفرعتاع اهشرعتىلا ةجاحالف اهسفناب فراعم مالعالاو ربشلا اذهل ءمسا هناف
 لعا ىلا عتهتلاو سانجالا ءامسا

 هي كسانملا باتك وه 1

 ةرايزلا وه ليقو لخد بابنم وهو دصقلاوهو ناتغل اهرسكو ءاخلا متفب يملا
 ىعاشلالاق ةيمدعب ةرم *ىثل|ىلادوعلاوهلبقو ”ىشلا ىلا فالتخالا ةلاطا وهلبقو

 اريكال نامزلابير ىناطاخم د امنا دعسا مااي ىلعت ىلا
 ارفعزملاناةربزلابسنوجحي :# ةريثك الولح فوعنمدبشاو

 ىنأطخاى اى طاحت توملا ىانامزلا بيرنا تلعاما دعسا ما اهتينك ةأرمال لوق

 الولح رضحالو امره نسلاىف اريبك ريصاىا لعبابنم ءابلا حقب ربك ال ىنيصيإف

 لخد باب نم الولح لحي لح نم ةليبقلا هذهنم نيلزان ىا فوعنم ةريثك
 فالتخالا نوغدبو نودصقتو نوروزب ةريثكلا تاءاما ءالؤه ىراو لزت ىا

 ردن نب نيسحدهمسا لجرلا اذهو نيسلا رسكب ةمامعلاوهو لجرلا اذه بسملا
 رفعزملاو هب اهبشت هلا ه.بقل رمقلا هلصا ناقريزلاو ناقريزلا هبقلو ىرازفلا

 اذهب غبصت برعلا تاداس ماع تناكو نارفعزلاب غوبصملا وهو بسلا تمن
 لحرلا اده لثم ريصينا ىهو ةصغلا هذهىف عقال ىرع لاطاعا لوق هوو

 كسنم اهدحاو 6 روما كسانملاوهةسم دعب ةسعسانلانم ريثك هروزب اديس

 نوكسونونلامضب كسنلا ردصملاو لخددح نمهنملعفلاو رسكلاو عفلاككسنمو
 ةكسنلاواضيا نابرقلا ىعاىلع قلطيو جحا مماىلع قلطيو ةدابعلا هلصاو نيسلا
 ةقدصوأ مايص نمةيدفف) ىلاعت هللا لاق نيسلاو نونلا مب كسنلا اهءجو ةحمبذلا



 ةبلطلا بم 0

 اهرمكو نيسلا تفي كسنملاو 7 هلا( قةاضننا لق ىلاعت لاؤو (كسنوا |

 كلع نا ةعاطتسالا نمو + ( اكنم اناعح ةما لكلو ) ىلاعت هللال3 عذملا

 نوكي فيدرلا و ليدع ىا ىلف و فيدر ىا ليهز عم وا هدح و ةإ>ارلا

 ةلحارىف نانثا كرتشي نا هب دارب لمحل ا ق5 دحاىف ليدعلاو بكارلا فاخ

 توق ىكبال تلا « ٌقناوا ناكاركذ لبالا ن٠ بكرملا ةل>ارلاو *

 اههسزفاذه بكربىا بركرلا ف نابقاعتب اريعب نانثا ىرتكينا ودو ةعاطتسال |

 لاق هنا كاهل نعوءالزنموا اهمرف بوكرلا ىف رخآألا هبقعيف لزتيمث الزنموا

 دعقملا ىثموهو هتساىلعافحز ىا اوبحواواهيلا نجر عل لام ةكع كدحال ناكوا
 ثيدخلاومارحالا دنع لاستغالا ثيدحىف ىوريوءلخد دح نموبح ابحلاش

 ذ» ةلصخلا تمعنو ذخا ةصخرلابىا تمنو اهبف ةعلاموب أضوت نه روبشملا

 لضفا لسفلاذ لستعانمو لاق هنال ىلوا لوالاو دا ةنساابىا لاقنم مهنه و

 نيقلخى ا نيليسعوا نيدددح نيبو ىف مرح و«ةنسال ةصخر ءوضولانا تبئف

 تدحو*لقاذ ريصيىا ع دح نم لمقي ممولانال ىلوا ناديدخلاو السع دق

 دحنهقيربلا صربولا اسوديلعىلاعتهللا ىلص هللالوسر قرفه ىلع بطلا صم و
 ءاحورلاىلا انيهتناءءارلارسكو مبملا فب سأرلا رعش قرف عضو» قرفملاو برض
 هللا ىضر رملاق ةكم برقد عضوم ءاحورلا قرعلانم انهابج نه ليسي بيطلاو

 ىا اهل تنا مارحالادعب بطلا ةحتار هنم دجو نيح هنعهللاىضر ةيواعمل هنع

 تيمس ةزافملا ىا ءاديبلا نم ىل هاده لثم لمعي كلثمو ةلصخلا هده لثمل تنا

 ىل ه(ادبا هذه دستنا ) ىلاعت لاق كله ىا ادوس ديس دايدقو ةكلهم اهنال اهب

 3 مهللا كيبل لو نا ةيبلثلا « لبالا باكر وه زرغلا ىف هلجر عضو نيد

 لع 8 انا اهانعف مزلىا لبقو ماقا ىا ناكملاب بلا مهلوقنم دوك ةيلكلاو

 لوش ن6 ةعاطلا راهظا ةدايزل اهف ةدقتلاو اهنع جراخ ريع اهل مزال كتءاط

 كرمال دعاسم ىا كندعس و كلذك و ةماقا دعب ةماقا كتعاط ىلع معقم انا

 ظ ىأ نانح دعب انانح كلأسن ىا كيئانح مهلوف كلذدكو ةدعاسم دعب .ةدعاسم

 وهولوالل الملعتال 0 ءادتا ن وكيف مدا رس كلاو كل دجلا نالوا كل دل ناب

 جيجعلاو عل نونا علا 7 لضفاوءةيملتلاب توصلا عفر لالهالاوءلكاو غلبأ

 لاقو لخد دح نم ايادهلا ءامد ةلاسا لاو برض دحنم ةبيلثلاب توصلاعفر
 هللا ىهنام قئاف تم رحااذاف*«الانسىا ) احا ف تارصعملا نم انلزناو) ىلاعت

 ( هنع )
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 ةيلطلا دع "ةيادح ةيلط

 اضيا عاجلا رك ذامسا وهو عاما هنا موصلا باتك لواىف هانرسسف ثفرلا نمءهنع

 دشناف امر ناك هنا امهنعىلاعتدتلا ضر سابعنءانعو هيلاىضش هنال ازاحم

 . اسيلكنت ريطلا قدصتنا ** اسيه انب نيشع نهف
 تيبلا ىنعمو ءاسنلا ةرضحب ثفرلا مرحامتا لاقف مرح تناو ثفرتا هل ليقف

 هلوقىف ىذلا ءابلاب انهه ىدعت دقو مزال لعفوه نيشع قونلا ىا نهف لوشدنا

 ىذلا لأفلا ققحن نا ريطلا قدصتنا هيف توصال افيفخ ايشم ىا انيه ان
 ةقانلا صقو ثيدحوءاذه اهمساىتلا ةيراجلاىا اسيمل عماجنىا كنن ريطلاب انلأفت
 لسغاذإ غوبصملاب :سأبالوهةالضلا 'تاتك رشا ىف نم ناذرحب يشاشا قا

 ىور لخد دحنم هحير ح وفبالىالبقو هغبص رئانتالىالبق ضفنال ثيحمب
 ١ لفتلا ثعشلا*مرحملا ءاسك سنربلاو«ىلاعتهللادجر دنع ماشهن ريسفتلا اذه
 تنطتلا ريغ” لفتلاو سأرلا رنا كنشاو' تعش وهف. اع دج زم تخش لا
 « بكار عج انابكر ىا فاكلا نيكست, ابكر تبقل اكو « لع دح نم هفرصو
 ظ 7 راعشءضرالا نم عفترملا ناكملا فرمثلا هوحنو ادوعصىا افرش تولعوا
 راعشالاو هةعاطلا ىلع ادع لءعجام ىهو ةريعشمج تامالعلا رئاعشلاو هتمالع ىا

 ىايع دح نم ارب هللاءرب لاقب لوبقملا ىا روربملا ساو ه مانسلا ةيمدتب مالعالا

 نسحو متى ا رهاظلا ىلعربوهلعاف مس ملامىلع كجحرب ءاعدلا فجاحلانولوةروهلبق
 الو ةهبشهاخديال ىذلا روربملا عيبلاو مثأم هطلاختال ىذلا روربملا خا لاقبو
 ةللسلا نم ذوخأمهلامعتساوه ليقو دوأرشب هسمل دوسالا رجلا مالتساوهةناخ
 ١ لمتك ١ لاقباك نيسلارسسكب مالسلا هعجو رجلا ىهو نيسلاهتفدعب ماللا رسكب
 ' عج طاوشا ةعبس فوطيو.ةملسلا لمعتسا ىإ تس كلذكف لجكلا لمعتساىا
 هئيسرافو اطوش ادع لاقب دحاو ماللا خفب قاطلاو هوأشلا طوشلاو طوش
 لخد بابنم ردصملاىف مهملا مأب لمرلاو.ةرم فاوطلا هب دارب كب كي ديودب
 ىلع اشم ودعلا نم برضوه بدالا ناوبدفو ىتتلا هلاق عارسالاو زّخاوه
 ىلاعتهللا لاق ءاهلا تب نوهلا نم ةلعف ىهو كراقوو كلسر ىلعى ا ءاهلا ريك كيه

 ' ءادرلا جارخاوه فاوطلاىف ءادترالا ىف عابطضالاو ه(انوهضرالاى لع نوشع )

 ةيطغتو نعالا بكتملا ءاداو رسسالا بكنملاىلع هؤاقلاو نعالا هطبا تحن نم

 | هيلع ىتلا فاوط ثيدح فو:هدضع ىا هعبض ىديهنال اعاطضا ىمس رسإلا
 ةباحصلابنا نوثدحتي ةكك لبج مسا وه ناعقيعقىعزوكرسشملاناكو مالسلاوةالصلا
 ١ ىج مهتفعضا ىا برثي ىج مهتتهوا اولاقو ةقشم ىا ملا حفب ادهجو الازه



 ةيلطلا ل ةيلط

 | لاق ةنيدملا مسا برثيو هريغ هنهواو فعنىا برض دحنم نهودقو ةنبدملا
 ىتكزهااذامىلع هنع ىلاعتءللا ىضررع لوقوء(مكل ماقمال برثي لهااي ) ىلاعتدتلا

 ةبعكلا ءانىف لصالا فناكاموهو ميطحلا ءارونمفطو»لخد دحنم كرحاىا

 نارخآ نامسا هلو ةبعكلا ءانبنه ليزاو يرض دح نم رسكىا مطحدنال هب ىعس

 لاخدالا نعونم هنال هبىعس عنملاوهو ءاملا فب رجلان م ءاحارسكب رجلا اهدحا
 هعنل لخد دحنم عئملاىا رظحلانم ىبهو ةريظحلا رخآألا همساو ةبعكلا ءانبىف
 .اطلامضي ىوط ىذا فا وطلا دعب هنعيىلاعتهللا ضر رع ب رخهةبعكلا ءانب نع

 ةرمعلاو اهماهل بق اهلاطباو اهضقن ةرمعلامسفو«ةنيدملا قيرطىف ةكم جراخ عضوم |
 ىا رهظب ةكم انلعح وهةصاخ ةرايزل مدا عرمشلا ف ىهو رازىا رقعادقو ةرايزلا

 ىهناناتعتم هنع هللا ىضر رع لوقو«تافىع ىلا انهحوتب انروهظ فلخ ىا

 ملعو اذه لبق اذهنع مكيهن تنكولىاتقاعل امهيف تمدقل' تنكولو امهنع

 سانلاعمح ورتمث «ىهنلا مدقت مدعل م« دخاواال نكل ةيانجلا هذهب مكتبقاعل يهش

 ادغ ىا ةعملا ىلا حارنم مالسلاو ةالصلاهيلعهإوقك ودغتىا ىنمىلا ةيورتلا موي

 ىمس ةيورتلا موو ةفللاو ةحارلاوه ىذلا حورلانم عرستو فخت ىا لبقو
 .ناير وهف اير ىورب هسفمب ىوردقو ةيورت هيف مهلبا نووري جا ءالا نال كل

 بابنم ءاورا هيورب هاوراو ةيورت هنوريمريغءاورو هسا

 همانمىف ةلمللا كلت ىأر مالسلاهيلعمهاربانال هب ىمس ليقو لاعفالاو ليعفتلا
 ىذلا اذهنا ركفتب ىا ةزمهلاب هلك راهنلاىف ”ىوري ناك عصااطل هدلو بذي هنا
 ةزمهلاب ةثورت ”ىورب اوردقو كلذدك سلوا هل رأت ىللاعت هللا نم مانملا ف قار

 عضوملا كلذىمس اياهضلاو ايادهلا اهب عش ةيرقىنموههيفرظنو مالا ف ركفت ىا
 ةينملاو ردقىا اينمىنع ىنمدقو ايانملاب اياهضلاو ايادهلا ىلع هيف رادقالا عوقول ىنم
 ىعاشلالاق رشا ورهظا ءايلاو اضيا ةغل اونمونعانمو اياربلا ىلع ةردقم ىهوتوملا

 ىناملا كل ىنءام قالت ىتح ة“ هلعفا فيك ”ىشثاناوقنالو
 مظنلا ةيوستل ةففنع ناوقتالو هلوقىف نونلاو ىلاعت هللاوهو ردقملا كلردش ىا |

 ءاملا ليسم نءعشتراو لبلا ظاغ نع ردح |امفيلاو فيلا ردوهسم ىتموؤو»
 امدعب اهنع هللا ىضر ءاوح دجو مالسلا هيلع مدآ نال كلدب ىمس ةفرع موبو»
 اهفرعف ةجرلا لبج ىلعتافرءب ةف عموبايقتلا مث نينساعمتجإفاقرتفاوايندلا ىلا اطبها

 هيلع ليربج نال هب ىعسليقو كلدب تافرع عمضوملاوةف عم و يبويلا يمت هتفعو
 هل لوقي ناكو مويلا كلذ ىف كسنلا عضاوم ىا كسسانملا مههاربا ىدأ مالسلا

 ادع
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 معن لوقيف اذه تفرعا عضوم لكدنع لهاىلافورعملا عاتطصا موب وه ليقو
 ىلاعت هللا لوق نم مببيطي ىا ةماركلاو ةرفخملاب ذئموي هللا مهفرعي لبقو جا
 لهاب هتكتالمىهابب ىلاعتهّللانا ىورو « اهيطىا ( مهلاهفرع ةنجلا مهلخديو)
 فيرشت ىلاعت هللا نم ىهو ةرخافملا اهنممهش قلخلا نم تناك اذا ةاهاملا ةفرع

 ىنؤاح ىدابعىلا اورظنا ىتكتالم لوقف ةكتاللل هلاح راهظاو هريهشتو ديعلا

 هجولا ربغم ريغالاو سأرلا رعش ريغتم ثعشالاو ربغا ثعشا عج اربغ اًعش

 هعجو عساولا قيرطلا ميفلأو ديعب قيرط ىا ( قيع جف لكن م ) « هريغو
 ردب مون دعي سلبا ىؤرام مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو:ديعبلا قيملاو يافلا

 ارغصرغص» رغص دقو لذالا رغصالا ةفرع موب ةنم رحدأ الو رقحاالو رغصا

 ىا ريغص وهف ارغص رغصي, رغصو لذ ىا ٍلع دح نم :ىعاص وهف اراغصو

 ردصمو نيغلا نيكستو داصلا مشب لوالا ردصمو فرش دحنم اريغص راص

 راقتحالاو رقحي اردصم فرش دح نم ةراقحلاو نبغلا مف او داصلا ريك قاكا

 ىلاعت هللا لاق عنص دح نم اروحد هدرطاذا هرحدنم لعفالا رحدالاو راغصتسالا

 تافرعنم غفده(اروحدم امولم) ىلاعت لاقو ( اروحد ٍبناحلكنم نوفذدقبو )

 ليلا فاحاىفسيل ربلا نا مالسا اوةالصل اهيلعىنلا لاةو«بكرملا قاسو بهذىا

 دكار هفحواو عرسا اذا افيحو بفحن سرفلا فحو لاقب ليالا عاضياىالو ْ

 عضوو (باكرالو ليخ نم هيلعمفجوااق) ىلاعن هللا لاق عارسسالا ىلع هلج ىا افاجنا

 لاق هريعدعضواو ريعبلا ريغ كلذكو اعيرس الهس اريس راساذا اعضو عض ريعبلا

 ةود# دجواذاف قنعلا ريسي مالسلا هيلع ناكو»( لالخ اوعضو الو) ىلاعت هللا

 صنلاو اقانعاقنعا هنملمفلاو مساوهو نونلاو نيعلا مب مسفلا نيشلا قتسلا صن
 ريسلان م هدنعام جرحسا|اذا هريعب لحرلا صن لاقب دعتم لعف لخد دحنم

 لكصن لبقو هعفرىا نالفىلا ثيدحلا صن كلوقنم ريسلا عفرا هريسىا لبقو
 نيب ةعسلاو ةحرفلا ةوعفلاو هانم ريسلا ىف هغلب ىا ثيدخلا ىنعمو هاهتنم ”ىش
 رخآ مالظدلصاو سلغب ردفلا لصيو ء(هنم ةوحتىف مهو) ىلاعت هللا لاقو نيئيشلا

 رشتنو مالظلا لوزينا لبق ريخأتريغنم ىناثلا رجفلا علطي نيح هب دارو ليلا
 نم ةلعتفم ةفلدزملاوههمف راسوا تقولا كلذىف ىلصاذا اسيلغت سلغدقو ءايضلا
 سانلانال اهب تيمسبرقتف هتنرقىا فلدزاف هتفلزا لاقب برقلا ىهو ةفلزلا

 رعشملا اهب ىمعسيو ىنهنم اونرق اهيلا اوهتناو اوعجرىا تافمعنم اوضافأاذا
 نيسلاديدش رسم نطبالا فقوماهلك ةفلدزملاو:ةمالعلاعضومىا!ملاوهو مارحلا

 نانيعم نافرط امه ةنرع نطبالا فقوماهلكت اذمعواهرسكو ةمحتم ريغ ىهىتلا
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 هدنع فوقولا ب حس# مارحلا رعشملا نيعنع مامالا ءارو نوكي حزق لبجوءام4يف

 ىا ديبث ةءاضالا قارشالاو ”ىضا ىا فلالا معفب ريغن ايكريش قرشا مهلوقو»

 | ىهو ةرج عج راخا ىبرب ه ىنمملا عرسسن ىا ريغنايك ةكك لبح مساوهو ريساب

 برضدح ند ماهبالاو ةبايسا|نيب ىصخلا ىر وهو فذخلاءىصحلا لثمةراجحلا
 اوناكىا برضالوءارماءابهصلا كيلا كيلا الو درطالو برضالءاببص ةقان ىلع

 نع محو قيرطلا قيرطلاوا كيلاكيلا نودانبالو نودرطيالو سانلا نويرضيال

 اهوحنو ةلمغا ردقءرعش سؤرن٠ عطقبناوهو رصقواق لحي »كلذ وحنو قيرطلا

 ىه انتساحا قلح ىرقع ةيفصل لاقهتارع عبس ىا اموبساتيبااب فوطيو«
 ارقعو هعوقو دار اهملع ءاعدلا هحو ىلع كل ذ لكو ةياور اقلحو ارقعو

 ردصم اقلحو اهبوقرع عطق ىا اهبقرع ىنعي ارقع ىلاعت هللا اهرقع ىأ ردصم

 اهرعش قلح ىا ليقو اهقاح ىف محوب اهباصا ىا اقلح اهقاح ىا اضيا

 اضيا انركذ ايف كلذو :قلح ىرقع اهلعج ىا ءايلاب قلح ىرقع و ةبيصملا

 . (قتا نمل هيلع مثاالف رخأت نمو هيلع مثا الف نيمويىف لجحتت نف ) ىلاعت هلوقو
 ىف لاقو ىوقتلاب هديشملو هيلع مثا الف صخرتم وهو لجعتملا قحىف لاق لاقب
 هانعماف ىوقتلا طرمثب كلذ ديقف قتانمل هيلع مثا الف ةعزعلاب ذْخلآ وهو رخأتملا
 هيلعيرحالىا هيلعمثاالف عاهتلاو ءانم:نا هنعباجيفقبسا اذه بلقىلا مهولاو

 قع هاوقو» ع ءادا ىف قا اذا هرع مان أ نم ملا هيلع قمل رخأتنمو لجتلا ىف |

 ةعاسد» لزنيو ععبالا ىتأي مثءفاقلا و ءاثلا فب هعاتمو هلهاىا هايحالف هلقث مدق

 هللاقيوةكم برق. ناكملمسا وهو ىصخلاقاقد هيفعساو ليسم لصالا ف مضبالاو |[
 هللاىضرةشئاعتلاق هبلوزتلا بيصمتلاو اهحتفو داصلا ديدشتو ممملامضب بصحلا |
 فاوط ف وطيوكلذهب ىنمتكسذ. سيل بيصحتلاةياورىفو كسذب سيل بصحملا اهنع |
 عوجرلاوهو ةضافالافاوطى مسيو لخددحنم عوجرلاوهو لادلا مفبردصلا |

 دحن» اذك ناكك هتدهعدقو ءاقللا دهعلاو تيبلاب دهع رخآ فاوطوءاضيإا |

 ىازلا فب دطئاحنم دوسالار حا ىلا ةبمكلا بابنيبام وهو مزتلملا ىنأيوءهتيقلىا
 نامالا لاوس وهو ةرامعسالا عضوم راجمسملاو«قانتعالا ىا مازتلالا م

 مسا وهز (. >افكراجمسا نيكرشملا م دحاناو) ىلاعتلاق هراجاذ هراجعسا لاش |

 لوالا رفنلا لحاذاو اهب قلعتبىا ةبعكلا راتساب ثيشترو هءاضيا عضوملا كلذ |

 . قيرسشتلامايا رخآآى لا رخأتلا وه ىتاثلا رفنلاو نيمو:ىف لجمتتلا وه ءافلا نيكست |

 صوصخم هحو' ىلع تيبلا ةرايز ةرمعلاو :ءاهلك مايالا ىف راخا مرينا ىلاثكملاو
 دحْن لمفلاو دحاو مارحاىف جاو ةرمعلان يب عملا نارقلاوهرازىا رقعادقو |

 (لخد)
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 | ىلاعت هللا لص هتلالوسر ةقان نارج تحن تنك ه نع هللاىضر سنا لاق ءلخد |
 | اهل. ىامعتتلا نم اهرمعينا !: اخاسماف ريعبلاقنع نطابوه ميلا رسكب رسوهلع[
 هللا ىضرةشئاعد«-* ءدنعو ةيرقدبو عضوم مسا ميعنتلاو اهيلع اهنيعيو ة رمعلا لع

 ةيلهاجلا لما ناك تكي لا مرا فارطا برئاوهو نيرقعملا تاقرم وهو اهنع

 برقام ىذافتائيسلا ءوساىا روجفلا رجفانم ميلا رهشاىف ةرمعلا نولوقب
 كادهىا كيبنةنسا تيدههديعب وا بيرق بفناح لكم مهلا ىنعوىنقلقا ىادعبامو

 وهو جرعممج جراعملاوىلاعتهللا ىلع ءانث وهو جراعملا اذ كببل» هتلاكدشراو هللا

 ىلاعتهّللا لاق ىللاعت هللا را ثرحملا ةكئالملادوعص هن دارب لخد دحنم دوعصلا

 كيدعس و كيبل«ةيلاءلا :لضاوفلا اذإب هانتم لبق ( هيلا حورلاو ةكئالملا جرعت )
 رصقو ءا رلا مضو رخ آلا دمو ءارلا مف ناتغلديفو كيلاةبغرلاىا كيلا ءابغرلاو

 بوثي با/' نم اعجرم ىا ( انما و سانال ةباثم تيبلا انلعجذا و ) ءرخآآلا

 تيبلاوهو شب ىع مح ةكم شئارعىلا رظن نيح ةرمعلا ةيبلتعطشو« عحراذا

 واو ريغب ءارلاونيعلامضب ىوري ةكم شىعملا مالسلاهيلع.ىنلارظن ثيدحلا فو

 تيبلا امهالكو شرع عج وهو امدعب واونوامهمتإ ىوربو شبرع عج وهو
 انعص هيفلعجاذا هسأر دبل اصقاعوا ارفضموا ناك ادبلم كلذىف قلحلا عديالو*

 ثالث ىلعهرعش لّتفىا ديدشتلابرفضو»لمقالو ثعشيالتل قوزالا نم رخآ ائيشوا

 نم تاقاط ثالثىلع لتفلا رفضلاو ريثكتلاو ريركنلاو ةغلابملل ديدشتلاو تاقاط

 تيبلاب اوفوطيلو )ءسأرلا ىلع رمشلا عج برض دح نم صقعو برض دح
 سانللعضو تيب لوانا ) ىلاعت هللالاق ميدق هنال هب تيمسو ةيعكلاوه ( قيتّعلا

 ليقو بزاللاو مزاللا فاك نابقاعتب يملاو ءابلاو ةكم ىه ةكبو (اكرابم ةكبب ىذلل
 نوك اش سانلانال لب لبقو لد دحنم اهقدتىا لاحرلا قانعا كبت اهنال

 تيمسليقو دلبلا نساس مملاب ةكمو تيبلا ناكم ءابلاب ةكب ليقو نوجدزيىا اهيف
 فاوطلاو» طق رابح اهملعل وتسي 5 ربابجلانمليقو نافوطلا نم تقتعا اهنال اهم

 دح نم نونلا عب سكالا ردصملا و ةيمكلاراسي نع فوطي نا وه اسوكتم

 هلهاب لينا ليقءعنص دحنم اسلاج هتسا ىلع ًاوبح ىا افحز فاوطلاوءلخد
 نا هناهحاو لخد دح نم ”ىثلا نحو هناك و صىا هنحدع نكرلا ريتسا«لزني ىا

 رجاهنال كلذ. تيس مزمز رثبو: كلذل ةلآ نجدلاو هيذتحتو كسفنى لا همضت

 مالسلا هيلع لي ربجنال ىلقو اهتدس ىا اهل وحر اجألا عضو امم زاب عهنلاىذر
 تم ةأرملا رضقت#« هفورح نيبال توص ىهو ةمزمزلاك توصب اهدنع حاص

 (ه)



 ةيلطلا : 1 ةبلط

 تالا عقب تاغل سخاهيفبصالاو عبصالا سأر ىهوأطخ ةمضلاو ميلاني ةلمنالا
 فلالارسكو ءابلاو فلالارسسكو ءانلا وفلالا مخ و ءابلاعف وفلالامضو ءابلا دم

 هسأرىسوا كلوةنم وهو نيسلا حقو ا هسأر لغىموملا: ئرح * ءءابلا حقو

 نزو ىلع وهف اضياقلحىا رمال سامنموهليقو لهو عوف قاحىأ

 كسأر ماوه كيذؤيا+ طقاس ىاىهحوىف تفابي لهقلاو ةرحع نب بعك لاق« ىلعف

 رفظلا |قوهع دح نم كلهىا قيرطلاف بطع «ةبادلا ىهو ةماه عج دي ديدشتلاب

 تعطقتا هعتما مج وهو رافظالا عج ريفاظالاو ريثكتلا رافظالا مم لقتو ب رضدح نمهعطق

 راج ىلع دتشا»قلش و ققشت ىا ابظشت ىظشتدقو ا ةظش رفظلا نم

 ىتالاىه قانع بنرالاقءلخد دحنم دش كلذكو هبلع لجو ادعىا شحبو

 ربشا ةعبرا تغلب اذا زعملا دالوازنم ىتنالاىه ةرفح عوبريلاىفو*زعملا دالوانم

 ريغنمهلثم نيعلا خشب ”ىبثلا لدع(امايص كلذ لدعوا)«لادلا مو ءاحلارسكب ةأدحلا»
 شتخحبال ىا رصقلاب اهالخب لتخنالههسنج نه هلثم نيعلا رسسكي هلدعو هسنج-

 ١ عطقال ىا اهرحش دضعبالوءةالخ ةدحاولاو سبايلا شيشحلا ىلخلاو اهشيشح
 'ادضعهل راصوهناعا اذاو هدضع برضى ا لخد دح نم هدضعو برض دح نم

  ىا هلعاف مسولام ىلع ةيحضالا تجنءابنم ىتاىا ءابظلانم زنعفهانوع ىا اضيا
 ىف حر اىرس «برض دحن. اجاتن اهبحاص اهنو رهاظلا لعفلا ىلع تدلو

 بابنم ا رب أربي حرجلا أربو التق .راصف حرجلانع ىدعت ةيارس ىرسي ديصلا

 دح نم ردصملا ءاب مفب اءرب قاما هللا ر 7 00 ردصملاىف ءانلا مضب عنص

 ائيرب راص ىا ”ىرب وهف ٍلع دحنم ةءارب نالف ىئربو قلخ ىا اضيا عنص

 ةاشلا ىهو نجادءج نجاود مهتوسىفوهمرحلا وهو مارح عج(مرح متاو)»
 وهو لخد دح نم انوحد نحددقو هلها تفلاو تيبلاق رارقلا تدومت ىتلا

 نم ةعجارلا ريعلا ىه ةقيقحلاىف ةلفاقلاو ةلفاقلاىا(ةرايسالو ركآ اءاتم)«ةماقالا

 مسالا اذه قلطتةماعلاو هرفس نم عحرىا لخد دحنم الوفق لفقدقو دصقملا

 صخرتياهفريخالو.جاحلا لفاوق تجر نولوقب اضياج ورخلا لواىف ريعلا ىلع
 عمجاو دحاولا ىف ميلاو ءادلا مغب ةلح عج بقاعلاو لحخلا نم ةكم لها هنأ

 وسل اونا اذه نم تالا ريحان ملا 1 وبوقعي عج بيقاعيلاو ةدعقلا ىهو
 ءوشلا رمت نم هاضعلاو هاضعلا نم رعسلاو رمسلا رحمت ناليغ ما ههنم ركذلا
 لاقاك ءان يه ءاب ةضع لاش دقو ةيلصا ءاهب هضع ةدحاولاو جسوعلاو ححطلاك

 رخذالاالاءءاضعلا ١ لكآ داضلا ارمسكي هلل هضع ريعبو تاوضعىلع عمجو هدو ةلع

0 



 ةبلطلا _ مود ةلط

 ظ ةغالا لعىف لاقو بدالا ناوبدىهلاق ةكك نوكي تببوهو ءاللاو فلالا ركب

 ' لوصولا نع عونملا رصحلا«موكةيسرافلابوهنولوقي اندالبلهاو ةبيط ةشيدح
 ' لاقو لخد دحنم سيلا رصحلاو عنملا راصحالاو ىنمع ةرمعللوا رسل ةكمىلا

 / هرصحو هرصحاو ةلع ذجل ىضملا نع هعنماذا جاحلا رصحنا ناويدلا بحاص
 مضب رصحلا ةغللا لحيىف لاقو رصح ف ةغل طئاغلانم رصحاو هسيخىأ ىنمع
 | نع جاملا سيح نا راصحالاو رصحاو رصح هنم لاقي نطبلا لاقتعا ءاخلا

 ودعلا هرصحاو ضرملا هرصح نولوقب سانو هوحنو ضرع كسانملا غواب
 ةدايم نبا لاقو ىنسيحاذا ىرصحاو 'ىثلا ىرصح ورعوبا لاقو لاق

 لوغشكترصحا نأ الو كيلع 2 تدعابت نوكتنأ ليلر جامو
 | ىلاعتهّللا لاق اهديرب ةحاحوارفسنع هعنماذا ضرملا هرصحاتيكساا نبالاقولاق .

 | دح نمهردص رصحدقو هيلع اوةيضاذاهنورصح ودعل اهرصح دقو (مترصح اناف)

 ليعتساو لجعتو نقيتساو نةينلاقاكرسينى ا (ىدهلا نم رسستسااف) «قاضىالع
 ىدهياملمساهنال مغلاورقبلاو لبالا نمةثالثنمىدهلا نال ةاشلا وهىدهلا نمرسسيتسااف
 ءادهانالافىلا ةيده تيدهاو ءاده اهلعب ىل سورعلاتيدهلاقش ثءسو لقشىا

 ىدهلاوىدهلاواهنم ىدهلا ققعبفةثالثلا سانجالاهذهىف ققحم» ثعبلاو لقنلا ىنعمو
 ةماخذلا ىهوةنادبلا نماهنالل بالا ورقبلا نمنيئيشنمةندبلاو ناتغل دددشتلاو فيفختلاب
 ةغالا لحىفلاقو ندابوهفةناهسولادلا نيكستو ءابلا عضياند نديدقو فرشدح نم

 ربكىا ليعفتلا بابزم ْيْشلا نديو مسجلا ةيظعىا ءاهلا ريغب نيدبو نداب ةأرما

 تنديدقىناف دوجملاو عوكرلاب ىنوردابتال عسوديلعهللا لص ىنلالوقدنمو نساو
 ءابلا متْأب ندب لجرو تننسا ىا ةحممص'ا ةياورلاىهو لادلاديدشتو ءابلا متفب
 ةكعرحت ةاشلاوا ةرقبلاوا ةقانلا ةندبلا بدالا ناوبد ىف لاقو نسمىا لادلاو

 ىدهلانم ةندبلا مسا اهيلععشبالةاشلانا ةمالانيب فالخالف هو ةاشلاوا هلوقف
 ةندبلامساايلع عقبال كلامدنعو ةندبلا مسا اهلععقااندنعف ةرقبلا ىف فالتخالااعاو
 روزجلاو ءاهيف ىنعملا اذهمدعلةاشلالوانت, الواهعمجي ةندبلا ىنعمال انلقام ميصلا و

 نع اهعاطقتال ةريز+لا هنمو عطقلا رزجلا لصاو ةصاخ لبالانم رحال مسا

 دح نم ناذه بضن ىا ءاملا رزجو هعطق ىا لدتلا رزج لاقي ضرالا مظعم
 نم ناذهو دملا ضيقن وهو ءاملا رزجو هرم ئا روزجلا رزج لاقبو برض
 اهاياءاطعاىا ةاشهرزجاو اهنوحمذيف اهلها اهنمسي ةاش ةرزجلاو لخد دح
 لها ضعب لاق ةغللا ليف لاق ملا نمالا ةرزجلا نوكي الو اهلكأف اهحنذيل
 كلذريغل نوككدقفرقبلاو لماو ةقانلااماف حيذللالا نوكتال ةاشلانال كلذو علا



 ةيلطلا مح #وان ةيلط

 ىذلا عضوملا غلباذا ىدهلا لح مهلوقنم لعفموه ( هلع ىدهلا غلسّتح ) ٠

 مسا دي دشنلاب ةيبدحلاب مالسلا هيلع ىنلا رصحا « برضٍبابنم هرح هيفلحم
 ىنلا لوقءضرملا نم نهالا ىلع (متتما اذاف) ىلاعتدلوق لحىف نووريو « عذوم

 ىلعو ٍصولعلاو صوالاو صولا نمنما داب سطاعلا قيسن٠ مالسلا هيلع

 | نطبلا عحو صواعلاو نذالا عجوصواللاونسلا عحو صوشلانا ءاهقفلا نسلا

 صولعلا ىف لاقو للعلا نم ”ىث ىنعم ف صوللا ركذ بدالا ناوبد ىف سدلو
 ةمس رافلاب وهو إعادخنم هفوح ىوا ردص٠ه وهو ماللا مفب ىوللا وه زولعلاو ظ

 عالضالاىف دقعني ءادىهةصوشلا ىفلاةوةمخلا صواعلاة غلا لجىفلاقو بادنامر
 لخد دح نم ناحنرلا مشيو 5 عالضالا ف دقعنب حير ةصوشلا بدالا ناوددىو

 طببنا مرحمللو «فورعم بيطلا نم برضض قول او ه هاعدحنم مثي مشى ةغل

 عجو اهمضصبو ح رجلا ىفاقلا فب حرقلاو هقشي ىا لخد دح نه حرقلا
 ةمسولا نم صفا ىه نيساا رممكي ةمسولاب برمذ د>-نه بضخاذاو + حرألا

 رز عج- ىهو هرارزا دشيال يا لخد دح نم ءابقلا رزيال و ه نيسلا نيكست
 هل الو * اضيا راز الا وةحلاو ةرصاخلا وةللا هدوقح اب دشي « ىازلا رسكب

 عضااوه رزتأيو ىدتري ٠ هدشيف الالخ هيف لخدءزاوهو لخد دحنءلالخم

 رزتاو رازالا نه ةزمهلاب زتيا كلوق ناف أطخ ءاتلا دمدشت و ةزمهلا نود. رزتيو
 فاقلاو ءابلا مضي عقربلا سبل مرححللمركيو,مثالاىإ رزولا بكر هانمو رزولا نه

 لخخددح نم اهراجتلدس « ادعايتمىادهجو نعامفاحم» رتسااناكاذا *باقنلاىا

 لآل قنعف ةدالقلا قلت دلقتاءرامللا ةسالريغىا ةرقخم ريغ» ءاخرالاوهو
 / فاالا دجو ماللا رمسكي رحت ءاملوا + ةريذص ةبرق ىا ةدازع ةورع ىهو « |

 ىدهلاماتسيف نعطلاوهو مالعالا راعشالاو«لإا سابلا ليلجتلاو هرجهرمثقىا

 في رعتلاو«هبناح نعالا اهمانس ةحفصو ىده هنا هل لعيف مد هنم ليسي ىتح

 ماطخلاو للا عج لالجلا اهماطخو اهلالجم قدصت«تافرعىلا هجارخا ىدهلاب

 اوفرشتسا*نيدصاق ىا-( مارحلا تيبلا نيهآالو ) هدصقبىا تيبلاءؤي «مامزلا
 قتال ىتلاءافجعلا و معالطتسالاهلصاو تاذ آلانم امهتمالس ا ولمأتىا نذالاونيعلا

 | وهو ىصخلا ىركون ع ىانوتلا ركب تن اهيف ريصيالفنعستال ىتلاةلوزهملا ىا

| 
 ىعخذدقو 35 تالا دف وءا ا ريكم" ءاصخ ب رضدح نم هاصخ دقو هايصخ لسىذلا

 ظ ضياسأرلادوسا ملمالا نيءوجوم نيحل»ا نيشيكب سو هيلعدتلا لص هتلالوسر
 ا باب نم دملاب ءاح و ستلا أحو مهلو# ن' نبأ وعفم نزو لع نب نيءوحوم ندبلا

 (عنص ) ظ
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 ةيلطلا دم ةيلط

 ءاحو هل موطدلاو«قدلا ضرلاو نيصخلا جارخا ريغ نم هقورع ضراذا مس

 نمصلٍقبو ىوزتيىا صلقتيوت> ىدهلا عرمض مكنيءماكتلل عطاقوهىا اذه نم
 دبجا دق الجر ىأر ٠ برض دح نم شرلا مضنلاو كلذك برض باب
 مجرتةلكىه كحو اهبكرا لاقف«كلذك عنص دح نماهدهجواهغواهانعىا هسفن

 سو هيلع هللاىلص ىنلا ثعبهددهت ةلك هذه كليو اهبكرا لاقف ىده ىه لاقف
 ىلع ىث اهنم فحزا نا هللا لوسراي لاقف ىلسالا ةبجان ىد ىلع اياده

 | لاقف ء ريسلا هفحزا و: ريعلا فحزا ءايعالا نم تماق ىا هلععاف مسيملام

 / نيبو اهني لخو اهمانس ةحفص اهب برضا مث اهمدو كلعن سغاو اهرحتا

 | ةيفصلاو برض دح نم سمغلا كتقفرنم دحاالو تنا اهم لكأتالو ءارقثلا

 تنااهنم لكأتالو اهنولوانت, سانلل اهكرتاىا سانا نيبو اهني لخو بناملا

 ردشالىا ةلحارلا ىلع كسقسال هناوهرفسلاىف كناقفر ىا كتقفزنم دحاالو

 ولو «جحب ملىذلا ةرورصلا*هئعبو هبابسا ًايهىا احاح زهجءهسفن ظفح ىلع
 اذاو» حورلاوذ ةمسنلاو سفنلا ةمسنلاو ناسنالاةمهشلاةمسن قتعو. جم ىصوا

 | فيفعلاب اناقيم هلانيب ىا اتقو هل انتقونم«هيلعهلجو هد الجر ساىا الحر جيا

 سماع ىنب ناتسب مهتكىف حياشملا ركذدقف*«ناتغل اضيا ديدشتلابو برضض باب نم

 هللا هجر دحاولا دبع ديبشلا مامالا ىغاقلا ْميشلا رك ذ هعضوم اونيبب ملو
 ىنب ناتساىلا قارعلا لها تاقبم وهو قرع تاذئم لاقو ةيسرافلاب هكسانمىف

 اليم نورمثعو ةعبرا ةكمىلا سماع ىنب ناتسب نمو اليم نورمثعو نانثا ىعاع

 بطحدقوبطتخ ا وهو باطح مج ىهو ةباطعلا ةياورىفو نيباطعلصخرو*

 سعاشلا لاق اضياأ بطتحاىا برض دح نم
 بطتح ديصلا تاي نا ىلا اولاعت 6 انلها نادلو لاق انيكراماذا

 برقعلا نم غدللا غودلملا ف راصحالا هنع هّنلاىضر دوعسم نا هللادنع تبا *

 دح نم اعبج اهو ةلمهملا نيعلاب ىناثلاو ةمعملا نيغلاب لوالا ةيلا نم عسللاو

 اهنانا ومةيدامل |قدنعهللا ىخر ىرافغلارذىبا ربق هد ناكمىه ةددرلا ىلا ج رخ»عنص

 ىا لخ ددخ نم هرجزي رجزناف بلكلارجزءةلعافملا بابنه اهاناىا رحتلا موب

 الاعبو ةلعابم اهلعابدقو ةرشابمىا لاعبو برشو لكا ماياءجاهف حابصلاب .هعض

 بيقيعم هسا هل مالغل انهه لاقءةحوزلا ةلعبلاو جوزلا لعبلاو ةرشابم اهرشابىا

 ظ اهدعب ءايو فاقلا لبق ءايو ميما مضب مسالا اذه ةاشنع' هطعا

 *# حاكنلا باتك وف



 ةبلطلا ا سريا ةبلط

 ددالا ناوين اى ديدتساو اًضيآ ةساحللا ماكتلاو بّرض ناب نم نورا داكتلا
 ىثعالا لوش لوالل

 ادبأت وا نحكناف مارح ك.اع 6 اهرسنا ةراح ن.رقتالف

 ديك تل ىهةفيفخنونب ندبأت ه.دارا ادنأت هلوقو عاملا رسلاو درفتو شحوتىا
 قدزرفلا لوقب ىناثلل دهشتساو نوذملا مسالا ىف اك فقولل افلا اهنم لدناو

 ارقبلاةلجدىطشب نيك انلاو © مهءاسن رهط ىلعنيكراتلا

 ىتاج ىلع رقبلا نوعماجيو نهرهطعم نهنوأطيالف مهءاسن نوكرتي مهناب اموقوح#
 ءارلاو ءافلاحتفب ٌأرفلاو ىرنسف ارفلا انحكتالاقن علاو مضلا هلصاوءدادغب ةلجد
 هاشنانيبو ىشحولا راما نيب انعجىا شحولا راجوه روصقم زوم# رخآألاو
 عقب فيك ىرديالو هعوقورظننن سال الثم برضي امهنه ثدحنامىلا رظننسو
 فوج ىفديصلا لك ليقاكت نا هنعمل اعتدّتلا ىضر نايفس ىبال مالسلاهيلعىنلا لاقو

 همؤق ديسدنا هل ىنعي دويصلا ل كداص هن اك ىثحولا راخخا داطصانمىا أرفلا
 ىنتملالاقو «رخ ألا دمو ءافلا رسكب ءارفلا هعجو لكلا مالسا بيس همالساو
 مضلا ىنمع حاكنلا ف

 البجلاولبسلا كيلا ىب ترمشغت د# .ةامعي فخ اهافص مصتصختا
 ىذلا رخدلا وهو مصا عج مصلاو ةامعلام:خ نيبو افصلا مص نيب تممض ى ا

 ةقانلا ةلمعيلاو كلذك ناوفصلاو سلمالا رجلا افصلاو عدصالو هيف قرخال
 ارهق هذخاىا ءرمشغت بدالاناوبدىف لاقو تفسعتىا ترمشغت لمعلا ىلع ةيوقلا

 تمهضوت مج تيبلا ىنعمو تي ريغنم سمالا نايتا ةرمثغلا ةغللا لحيىف لاقو
 كيلاالبح و البسالا.ثو انبع ىبتلام ةيوقىلةقان فخ نيبو ةزافملاوهده ةراخح نيب

 ءايدالاو لثملا اذهل وتيبلا اذهل ءانعلا نم ناقثالا لها جيرخن اذه حودمملا اهيا

 فيكرظننسف اناا ريعلا انجوز مهلوقىنعم نولوقيف دقعلا نم زاجما ىلع اهنولمحم
 اهتقفزو ةقاذلا مخ ةزافملا هله رح تجوز ىنتملا لوق ىنعم و امه دلوب

 نارقلا ف حاكتلاركذ ءاحدقو ةيقدتلاو حرملانع ةراعتسا وهو اهضتفب وهف هيلا
 نورخأت لاهي لكتو ءاحو ءالعلانم ءامدقلا هيف فلتخاو ءاجو ءاطولل ءاحو دقتلل
 هلوقو ( ءانلا نه مكل باطام اوعكتاف ) ىلاعت هلوقف دقعلل اما يب امملا نم
 ءاطولل اماو ( كم ىايالا اوعكناو ) هلوق و ( نهلها نذاب نهوحكتاف )
 ةردقلا تقو ىئاتيلا اوغلباذاىا (حاكتلا اوغلباذاىتح ىئاتيلا اولتباو) ىلاعت هلوقف

 اوحكتتالو) ىلاعتهلوقف معلا له'نم ءامدقلا يف فلتخا ئذلااماو ءاسنلا ءط و ىلع
 مارحلاو لالخلاك لذ لوانتيو ْؤابآ ئطوام اوأطتالو ءانعماندنعف ( كرابآ جام

 ( تيثو )



 ةيلطلا بح مويا ةيلظ

 1دقلالا انعمهنعهّللا ىض رىفاشلا دنعوةسنحالا ءطوتةرهاصملاةمرحّي لاب تشو

 فاتخا ىذلا اماو ةيبنجالا:طوبةرهاصملاةمرحاهب تثيالو مّوابآ هيلعدقعامىلع

 احوز مكنتىتح دعب نم هإلحضشالف اهقلطناف) ىلاعتهلوقف عاشملانم نورخأتملا هيف
 دقعلا ىههو ةيافىلا ةمرحلادم ةي الاف لاقو دقعلا ىلع حاكنلا لج مهضعبف (هريغ
 ن.ديعسلاقاك اثالث ةقلطملا لل ءطولا طرتشيالودقعلادنعىهتنتنا ىضتقاهرهاظو

 نينقتملانيققحلا ضءبو روبشم وهو ةليسعلا قوذربخم ءظولاهيلعان دز نكل بيسملا
 دقعلاركذ اولاقوءطولا ىلعةي الامذهىف روك ذملاحاكتلا اولجمهتلا مهجر انياشم نم

 د.”ءلا ىلع اكشلا لمح الف دقعلابالا اجو ز ريصي لف (هريغاجو ز) ىلاعتهلوق رك فيدافتسم

 ةقلطملاهذه لحتالف ءانعم راصو ءطولاىلع هانلمحف ديفم ريغ اراركت نوكي هنال
 / هحووهولوالانم ات دع ءاضقنادعب اهجوزتدقو الج راهئطو نم نككىتح انالث

 ١ ماللاهيلعهلوقو» ءطولا طارتشابد حاولا ربح صنل ا ىلعةدايزلا زوال لات الثل نسح

 ةءابلاوكسانملاىف ءاحولا انرسف ءاحو هل وصلان اف مصيلف عطتسي ملنف ةءابلاب مكيلع

 ىملاواضياةءابىممس: طولاو الزنماهأوب ءأسعا جوزتنمنال ةعابلا نزوىلع تلا

 ىاىئم سلف قنس نع ب عر نك دبس حاكتلا مالسلا هملعهإوقو* كلذك ةءابىعساضيا

 بعغر لبقولو اهدريمل ىا ىتسزع بعر نف مالسلاهيلعداوقو ىتقيرط ىلع سيل
 اذا هنع دهزو هدري ملاذا ”ىثلاىف دهز لاق هدض دهزلاو هدارا ءانعف 7

 قاتشتىا ءاسنلا ىلا قوتتدسفن تناكناهاعدح نماعبج نيتملكلا فرصو هدارا

 ' (اروصحو اديسو)«ل,ملامىلا قاوت ءرملا لثملافو اناقوتواقوت قوتي قاندقو

 اهتعلع أ أرملاكتال مالسلاهيلع هلوقو. كلذىلع ةردقلاعم ءاسنلا ىنأيال ىذلاوه
 اهتخا قالط ةأرملا لأست الو اهتخا ةنباىلع الو اهيخا ةنباىلعالو اهتلاخنالو

 ءاحلا رسك ناتباور هيف مكتنال هلوقف اهقزاروه ىلاعتدتلاناذ اهتفعص فام ”ىنتكتل

 ىلع مفرلاو نينك اسلا ءاقتلالرسكيمث موزحعوهو ىبنلا ةقيقح ىلعرسكلاف اهعفرو
 ىلاهتع ىلعةأ سا جوزتينا وهو كلذ لعفش نا ىش املا هن اكر بلا ةغيصب ىهتلا دارا

 راركتل ةدئافواهتلاخواهتعجوزتي مثةأرملا جوزتي ناالواهتلاخ اكن دعب ال واهتنع حاكن دعب
 / خالات جوزتولو زحيملاهتخا تن. مث ةلاخخاوا اهيخاتنب مث ةمعلا يوزتاذا هنا اذه

 زوجي الهنافةر كا ىلعةمالا جو زتف الخ اضيازحي ملقلاخلا ثتخالا تنب واةمعلا مثالوا
 قالطالولاللاهجوزتيل نيدلا ىفاهتخا قالطةأرملالأست الوز وحمة مالا ىلعةرحلا جوزتو
 كلوق نما|متفحص ىفام”ىئتكتل ةقلطملاة دع ءاضقن دعب اهجوزتيل عاضرلا وا بسنلا ىف اهنخا

 هسصقلا بشل اسسأاو هبلتىا ءافتكا هأفتك او عنصدح نم انفك ءانالاافك .



 ةبلطلا 0 ةيلط

 فرضتا هانعمو ةرشعلا عبشتىنلا ةعصقلاو مهوحنو ةسجلاا عيشت ىتلا ةفحمتلاناذ

 لأستلف اهتخا قزر ىذلاوهىا اهقزار وه ىلاعتدللاناف اهسفنىلا اهتبحاص ظح
 نعنءال هنع هللا ضر رع لوقو»اهتبح اص قزر ام لثم اهقزرينا ىلاعت اهبر ىف
 وفك عج ءافك الاو جوذتلاب نهجورف كيلمتىا ءافك الا نم الا نهحورف ءاسنلا

 ىواسملاوريظنلاوهو واولاب هرخآو ءافلانيكستو رخ ًالازهواهمضو ءافلا نكست

 . راهتسالاةرواشت بيثلاو اهتامص اهنذاو اهسفنىف سعأتست ركبلامالسلا هيلع هلوقو»
 تمضلاو كلذ اهرما لاؤسو اهرمابلط وهف مالا نه لاعفتسا وهو نادشسالا

 . دحنمهفرصو توكسلااهلك واولاب تومضلاو داصلا َمْضِب تاصلاو داصلا خف

 مئالاوريبدتلاو ىأرلابلط ةراشتسالاو رواثتلاو ةرواشملا رواشتبيثلاو لخد
 نيكستو ميما عشب ةروشملاو ةعصفلا ةوهعت 'اةغللا ىه نيشلامضو ميلا مفب ةروشملا

 ةركبلا نم اهل اندتبم اهئطاو نوكي ىتلاىه ركبلامث اهيف ةغل واولا حتفو نيشلا
 بوثي باثنم اهيلا اعجار اهئطاو نوكيىتلا بيثلاو ريكبلاو روكللاو ةروكابلاو
 اهناسل انع برعي بيثلامهل اعجرمىا (سانل ةباثم تيبلا انلعجذاو) عجراذا
 سأتست ركبلا ىلا لاقو اهلاحنع نامسوه كلذنم ةملكلا بارعاو نيسىا
 ناو ههبصتنيف همس| هناللعلب بوصنم ءادداوقاهريغ هلعيال ءاد اهب لعلف اهسفنف

 كلذىفنا) (الاكنا اندلنا) (ارييك امش ابا هلنا) ىلاعتهلوقىفاك لئاح امهنبب لاح

 اذه فاأتالف رخآ لجر ىلا اهليم نوكي ىسع مالكلا اذهىنعم اولاقو ( ةيآآلا

 ءارلا نيكستو فاقلا متأب نرقلاك ةلع جرفلاىف اهل نوكي ىسع هانعملب اولاقو

 ىهوكلذىلع جوزلا اهعم ثكعالف لاحرال ةردالاك ءاسنلل نوكت ىتلا ةلفعلا وهو

 ةمالا حتتنال هاوقوءاهناشنع ربختو اهرماىف رظنتل اهراهتسانم ديالف اهلاحي عا
 مسقلا ثلثلا ةماللو مسقلانم ناثلثلا ةرحللو ةمالا ىلع ةرحلا جكتتو ةرحلا ىلع
 برضدح نم همسقي ”ىثلاممقدقو ظحلا فاقلارسكب مستئاو ردصملا فاقلا عب

 . ىضر سابعنب!نعو»ةليل ةمالادنعو نيتايل ةرحلادنع نوكي هنا ثيدحلاب داراو
 هبا ةأرعا حاكذ لجرلا لعتسي ةيلهاجلا ىف برعلا ضعب ناك لاق هناامهنع هللا
 1 جئاام اودكتالو) هباتكىف ىلاعتهللالزئاف هنع اهحاكذ ثزو هوبا تاماذاف

 ضعب ناك هلوقاماف ( الديس ءاسو اّنقمو ةشحاف ناك هنا فلسدقامالا ءاسنلا نم

 ىلو ناك لجرلا تاماذا راصنالا تناك لاق هنا زاحم ىبا نع ىوردقف برعلا
 حاكنلا ةثارو هجواماو كلذ نع ىلاعت هللا ىهنف اهيلونم:ةأرملاب قحا. لجرلا

 ' قحاهيخانءاوا هوخاوا هناناك لحرلاىوتاذا ناك لاق هنأ دهام نع

 ( هتأرماب )



 ةيلطلا هاف 1 ةيلط

 . ناكل اق دنع هللا ىضر هدا نعو انوه ايسر وا اه نا ايكو نأ ٠
 ءاشنا اهحكتيف ةأرملاب ىلواتملا لونك تيه مل تاياذا راضتالا نه يللا!

 ىور دقف نهتئارو ةيفيكاماو نهلاوماب نيدتفب ىتح نولضعبوا .اشنم اهحكتيوا
 هلو ءاح اهجوز تام اذا ةيلهاجلاىف ةأرملا تناك لاق كلام ىلا نع ىدسلانع
 ريغصلا اذه بشي ىت> هيلو اهسيح خاوإ ريغص نبا هل ناك ناف هب وث اهيلع قلاف

 هللا لزن اف تحي ابوث اهيلع قلي نا لبق اهلها تنتاو تتلفنا ناف اتريف توع وا.

 ءاسواتقمو ةشحاف ناكدنا ) هلوقو ةيآلا (اهركءاسنلا اوثرتنا مكل لحبال) ىلاعت
 ضغبلا:دشا اذه ىلاعت هللا ضةس ىا لخد دحنم ضغبلا دشا تقملاف (اليبس

 ناليلح امو جوزلا ليلحلاو ةجوزلا ىهو ةليلح عج ىه ( مءانبا لئالحو)“
 نملوالاو لولخلاو مفلاب لحلاو رسكلاب لحلا نم ءايشا ةئالثعم كلذ قاقتشاو
 لالح وهف الح لحب ا لح لاش لحد بابن م ثااثلاو ىباثلاو برض باب

 ناحوزلاف لزنئا لاحوهف الؤلح لحن هبلاحو لاحوهف الحاج احم ةدقعلالحو
 نالحن وهيحاس ةدقعامهنمدحاو لكل < وهبحاصلامهنم دحاو لكلحن ىانذايلح

 هناللجر ا ةأرماةنباىهوةبيرعج (؟روجف ىتاللا كمتابرو) «دحاو ناكمىفاعيج
 نبالوقو *ناتحعصف ناتفلاهواهرسكو ءاملا عقب رح عجروجخلاو اهيبرب ىا اهبرب
 نايبلا كرت ماهبالا لصاو هللا قلطااماوقلطا ىادللا مهبااما وم: امهنعدتلا ىضر سابع

 قحىف لوخدلا طارتشا ىلاعتدتلان يب ىنعي ( مكئاسن تاهما و ) ىلاعتهلوقىفكلذلاق

 اوطرتشتالف ءاسنلا تاهما ىف كلذ نيس لو (نهب ملخدىتاللا مكئاسن نم) هلوش بئابرلا

 موق نيئباسلا نآل هللا هجر ةفشح ىبا دنع ةشاضلا حاكت زوحجبو ٠ نهيف كلذ

 لبقو ةكرالملاةديع مه ليقو بك اوكلاةديعهنالاهدنعزوجنالو هدنعىراصنلا نم

 داصلا متفباتصحم كإدجتالىاكنصختال اهنافابعد هىراصنلاو سوجلانيب موقمه

 ةيدوج جوزتينا دارا نيح هنءهللاىضر كلامزب بعكل كلذ لاق ناصحالا نم

 نم تانصخلاو ) ىلاعتهللا لاق حاكدلاناصحالا هوجو ىلع نآرلاىف ناصح الاو

 نيناز ريغ نيج وزتمىا (نيداسم ريغ نينضحم )هلوقو تاحوكنملا ىا (.اسنلا
 ناصحالاو فئافعلاىا (تانص#لا نومرب نيذلاو) ىلاعت هّللالاقةفعلا ناصحالاو

 رارخلا قا( تانحلا 2 نا الوط مكتممطتسي مل نف ) ىلاعت هللا لاق ةيرخلا

 رخالاو طئارش هلو انزل ىف مرلا بوجو ه.قلعتاهدحا ناناصحا عرشلاىفو
 | نا دودحلا باتكىف امركذنو طئارش هلو فذاقلاىلع دحلا بوحو هد قلعتب

 _ ةنسمهباونس دلب مسا وهو رحمه سوحبىف لسو هيلع هللا لصىنلالاقو «هللاءاش
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 ةيلطلا 0 ةبلط

 قيرط ىلع مهب اوكلسا دقي يم ايذ ىلع .الو مهئادل نك ١ رع ناتكلا لها"

 | مهئانا اوجوزتت نا مكل زوجال هنا الا ةيزجلا ذخاب نامالا ءاطعاىف باتكلا لها |

 هيلع هللا د نعو:لخد دح نم نسي نس دقو مهحئابذ اولكأت نا الو

 0 ىبب و لينس تس تش ةريغص ىه و اهنع هللا ىذر ةسئاع جوزت هنأ سو

 ىلص ضبق نا ىلا نينس عست ىا 00000 تنب ىهو |
 كلذىف برعلا مالكو اهب لحد و هب ىلا اهلج ىا اهب ىنب هل وقوإسو هلع هللا |

 راص مث هيلا اهلج و اهفافزل ةيح ىا ةبق اهيلع برض ىا ءانب ىنب, اهيلع ىنب
 كلذك ناكناو مهدنع لمعتسم ريغ اهب ىنبو الوا ةبق اهيلع ىنب فافزلا نع ةرابع |

 لخد دح نم افز اهحوز ىلا سورعلا فزنم مارا ودبللا نسل ظ

 ةعماجلاةعضايملاو جرفلا وه وءابلا مضب عضب عج نوعاضب اىفءاسنلا سعأتست «هملا اهلج ىا

 ىلع وه ىراتخاف كعضب تكلم انيينع هللا ىخر ةربربل هلوق كلذكو كلذنم

 اهلدلاوال ىتلا ةريغصلا ةيتيلامأتستىتحةتيلا مكتتال مالسلا هيلع هلوق و ٠ اذه |

 م م ردصملاو مسا وه لبقو موعصم. ردصملا لواو 0 ام ميدقو

 نف متيلا ىنمي مالا لبق نم مئاهبلا فو بالا لبقنم سانلا ىف مثلاو ءاتلاو ءايلا
 مالسلا هيلع هلوقل رغصلاب اندبقو هما تتامام متاهبلا نمو هوبا تامزم مدآ ىنب
 نم مضلاب الح يح دقو مالتحالا دعب ىئاتيلا مكح هل قسال ىا للا دعب منال
 الح ميدالا حو ًاهلح راص ىا فرش دح نم ءاحلا رسكب الح حو 0

 ئمايالا اوحكاو)» باود هيف تمقوىا ٍلع دح نم ردصملا ىف ماللاو ءاللا عقب

 اعأتتعأتو اع :- عاب كلوقك اعاممثتتمآ لاقباهل جوزالىنا ىهوما عج(مكنم
 سعاشلا لاق جورتلان 8

 منأتا ىسكتتمل ام رهدلا ىدم د ىمعأتت ناو مكنا ىسكتت ناف
 ةياغىارهدلا ىدماناج وزئا ملت نا ىجوزتتمل ناو اناتحوزتتنا تجوزت نا ىا

 اوتسالرسكو ىعأتت ناو هلوقوهو طرمثلا ءازجهناللصالا فموزحم مأتاورهدلا

 لخددحنم هفرصو جوزتلانع نهوعنمتالىا(نحندي نانهولضعت الوز *ةيفاقلا
 ىلع اوقيضتال ىا(نهوقتت] ام ضعبب اوبهذتل نهواضعتالو) امج برضو
 هنانن ىدحلا جوزي نا دارا اذا مالسلاهيلع ىنلا ناكءلاملاب نيدتفت تاجوزلا
 بهذي مث اهبطخم ىا ةنالف رك دي انالف نا لوقو اهرتس ىا اهردخ ىلا اند

 | بصنلا بارعالا نم هلح مهاوعد عم ىا مهاوعد و سانلا كزتول ءاهجو زيف
 اذه ىمسيو دسالا عم ىا كلكال بصنلاب دسالاو تكرتول لاب اك

 ( الوعنم )



 ةيلطلا كل ةيلط '

 ودعلا نع لكت لاق نيلا هلصا لخد بابزم فالسالا ىف لوكتلا:هعم الوعفم
 وه ةظفللا هذه نم ءابقفلا داسعو هيلع مادقالا ىلع رساجتب إف هنع نبح ىا
 ابآلا نولوش ءابقفلاو ءابالا ةظفل قلطا هللا هجر دجمو ٠ نيعلا نع عانتمالا

 تاذب كيلعف + لبقب مل اذا عنص دح نم ءابا ىبأي ىبا دقو أطخ وهو ءاي ةدايزب
 لبقو هعوقو هل داربال ءاعد ادهو ع دح نم ترقثفا ىأ كاس تبرث نيدلا

 هب كن سمعا أم لفتت مل نا ىا كادد ترقثفا ىنعي طرسشلا ىلعوه لبقو باقل ا ىلع وه

 ١ تابصعلاىلا حاكتللا ريخلا ىفو + برت دض وهو ىنغتسا ىا ًابارتا برت, برتاو

 ىا هب اوبصع مهنال ةبصع اومس هونبو هال هتبارق لجرلا ةبصع ىتتقلا لاق

 ىهو بئاضعلا هلمو هل بصع دقف ”ىش لوح رادتسا 0 لكو هب اوطاحا

 بلاط لثم ابصاع نوكي نا سايقلاو دحاوب ةبصعال عمسا ملو ىبتقلا لاق مئامعلا
 ةبارق ةيصعلا ةغللال ىف لوقب كلذكو منا عج تابصعلاو ةلظو ملاظو ةبلطو
 ءاملاب لبالا تيصعو هد اوطاحا ىا نالشب موقلا بصع مهلوق نم هبال لجرلا

 ايوعش م انلعجو) هروكذدلاب ه.نولصتي نيذلا روك ذلا لصاحلا ىف مهو هنتراد اذا

 أطبانمءاهنود ةليبقلاو ةيظعلا ةليبقلا نيعلا نيكستو نيشلا متفب بعشلا (لئابقو
 تاتفب ىلثماهدبسن, فرسشي مل هلع نسم مدقتب ملنم ىأا هبسن هل ١» عرسي مل هلع هن

 هك ندامع ل واق الف هبأر ىلع قبسي ىا هلعاف مس ؛ ملام ىلع هتانيف هيلع

 ىا ةرفطلاب اهتراكب تلاز اذاودتوفلا نم لاعتفا وهف 0 تاتش تائفا دقو

 تسنع لاقي سينعتلاب اهتراكب تلازوا برض دح نم اروفط رفط لاق ةيثولا

 وه مدلا رور دب تلازوا بطاخ اهي أيال اهيونا تيبىف تبق اذا ًاسينعت ةأرملا

 ىلاعت هللا لاق انزىا حافس وهف ةعبرا هرضخح مل حاكن و دح نم هناليس

 مفسنم وهو ىنز اذا اجافنو ةعفابف جئاس دقو ةانز ريغ ىا (نيدفاسم ريغ)

 هجو ىلع ءاملا بص هنال ًاحافس انزلا ىمس بص ىا عنص د> نم ًاسفس مفسي
 هجولا ةبالص ىه ةحاقولا ىلا بسنبو بيعلا ىا رانشلاوراعلا امتع «عييضتلا

 لجروهو احلا ةلقو هحولا ةبالص ىهو اضيا ةحوقولاو ةحقلاو فرش دحنم

 ةحاقوو فرش دح نم رفاحلا خد دو اضيا بلصلا رفاخحلا حاقولاو حاقوو و

 رمملا اهاطعا ىأ عنص دح نم ًارهم اهربع ةأرملا رهم«كلدب هيسشن هجحولا

 برضياهيلاخل+ ىا اهيتمدخىدحاب ةروهمملاك لثملا ىفوكلذك ًارابسا 'هربماو .
 , اهرهماهاطعا ىااهر رم لا :وهلعاف دنع نم هنظيفدلام نمديلا عنطصب ىذلا لهاجلل اثم

 | وا ةيراجلا تربما اضيا لاقيو ةيمهتلاب اهل ارهم كلذ لءج ىا اذك اه ربهاو



 ةيلطلا د د ةيلط

 .] فلق قئالعلا اودا مالسلا ةلغ لاقو» ارك |رهه كلذ كبح ىلا

 ةقلعلا هب عقت ربملا ىهو ةقالع عج نولهالا هيلعىضارتام روبملا لاق قئالعلا

 || ناطقومللالها نحن نولوب اوناك اشيرق نا ءافكالا بابىف ركذو نيدو زلا نب

 وهونطاقعج ناطقلاو ةبمكلاهتيب راو هيلا نوفاضملاو هللا ص او ىا هللاتيب

 فره اىوذنعن وفكنتسي سانلاو* ماقأ ىالخد دح نم ناكملاب نطقلاش نك اسلا

 ىا ليعفتلابابنم لعفلاو اه رسمك مجبل مفباهزامجهتنا زبج «٠ نوفنأيىاةنندلا

 ناتغل اهممخو لادلا عفب فدلاب واو حاكتللا اوذلعا « جوزلا ىلإ اهشعبو اهبايسا أيد

 صعفتلا وفرعتلا ةنابتسالاو نيبتلا اوتبئتف ”ىرقو (اونبتف أبن قساف ؟ءاجذا )
 ضغييو رومالا ىلاعم بحي هللانا «رهظنل لمأتلاو ىنأتلا تايثتسالاو كك عيل

 ىهن«هادرا ىش لكن مو بوثلا نمو رعسلا نم فاسفسل اواهئيدر ىأ اهف افس

 ش نيشالمالك وهو كلذ ريغو مهلك أم دنع سو مالك ى 5 ةمص لا ن 5 س وىل|

 ريزاشلاو روكا ءانتقاو مراحلا حاكن نم هيلع مهاموةمذلا لها اوكرتا» هفورح

 امو مهكرتن + هب ةينق اهنش اهانقو ةونذ اهونش اهانقو اهينتَش اهانتقا دقو اهذاختا ىا

 هلوقو كلذك رحاشتلاو ةفلاخلا ىا ةرحاشملا اههنيب عش ءانيددنو دخت ىا نوئيد |
 جوزئاذاو + لخد دحنم وهو فالتخالا نم م عقو ىا 6 رمتامف) 0

 رزعلا نم بيدأتلا هجو ىلع برضلا ريزعتلاو رزع اهب لخدو ةملس* ىبذلا
 . هورصن» ىا (هورزعتو) ةيانجلا نع هدرب برص وهف برض دح نم درلا وهو |

 برضلا ريزعتلا ةغالا لح ىف لاقو نيمرغلا حرشىف كلذ لاق هنع ءادعالا درب

 هيشابخ تددش ىا ريعلا ترزعو هترق وا ىا رالا ترزع لاق دحلا نود

 «دوعلا نع هل عنمو احلا ىلع ديدشت ريزعتلا نا كاد ريشي هنرجوا مث طيح

 فرصلاوردصملا ةعاضرلاو مضرلاو هفّدغل ريكلاب عاضرلاو صفا محفلاب عاضرلاو

 ةبوتلا هنم لأسي ىأ دترملا باتتسي«هبف غل برصد نمو عصقأ !ع دح نم
 غئارملاو ًاطانم اان ىأ ا ىبرحلا جرح < |ذا+:مالسالا ىلا عوجرلا ىه

 3 ملا تعط (اغارع ضرالاىف دحي ) ىلاعت هلوقنم بررملاو بهدملا 7

 ايامسىف مالسلا هيلع ىنلا لاقو ناكسع ىا 5 نامصتعي اناك ىتلا ةلصولا ىأ موس

 ىتح ىلايحلا الو نهلج نعضي ىتح ىلابحلا أطوتال الا عضوم مسا وهو ساطوا |
 لئاح عج ىلابحلاو لع دح نم تلبح دقو كل عج ىلابحلا ةضيحم نيريتسي

 جاودزالا ىلع ىلابح لحلو لئاح ىهف الاخ لو تااحدقو اه# ل بخ التلا ىو

 نآربت سي ءلصاو ادطسح نيربتسإ ىو ندلي محا نع قح هوقو



 ةبلطلا ع ةبلط

 ةالصلا بانك راك د قفل ةزمهلا نيدلت هحو ظ ةحاث ءاملاب اود

 صقنلاس كولاو ةدايز الو ناصقنالىا ططشالو سكوال ااس5 - لث» ربم اهل «

 دح نم ًاطوطش طش دقو *ئىش لك ىف ردقلا ةزواخع ططشلاو برض دخلا
 (ططشنالو) ىلاعت هللا لاقراحىا اطاطشا ركملا ىف طشاو دعب ىا برضو لخد

 هلك كلذ لصاو دعبا ىا لاعتفالاو لاعفالا باب نم طتشاو ةمواسملاىف طشاو

 ىلاعت هللا لاق برض دحنم فرصلاو ردقملا ىمملاضورفملا ربملاو» مدقنام
 اهبلوخدلا لبق تقلط ىلا ة>وكنلل بحت ىتلا ةعتملاو * (ةضيرفنها اوذرفتوا)

 هعتماو اعتم عتمت لاب 'ىثلاب عتقلا نم ةذوخ أم اربم اهجوز اهل ىمس نكي ملو
 لي وط ىا عتام ًىش مهلوقنم هلك كلذ لصاو ًاعبتمت هد هعتم و ًاعاتما هن هلل

 هن عافتنالا ةلاطا وه ىشلاب عي دقلاف عنص دحنم لاطو عفترا ىا رامتلا عتم دقو

 اده ةقفنلا ىف اك لحرلا ل ةفحلمو راو عرد باوثا 3 ةعتملاف

 ةيمست ريغنم لجرن. اهسفنن تجوز ىتلا ىه واولا رمدكب ةضوفملا ٠ محااوه

 ربم ةيممس ريغ نم لجر نم اهيلو اهجوز ىتلا ىه واولا متأب ةضوفملاو ربم
 كرت وهو ملستلا وه ضيوفتلاو ةلوعفملا تعن مفلابو ةلعافلا تعن رسكل ابف

 ىف ةعزانملا كرثو جوزلا ىلا ربملا عا ضيوفت هد دارب و ةقباضملاو ةعزانملا

 نم طسولا اهلف مداخواتيب ىلع اهجوزت اذاو +فاكلا مضي م وثلك ماهريدقن

 ١ توم ىلع عش ىنعي رعشلا نمر ةشاالا ند تيبلا بدالا ناوبد ىف لا كلذ

 ىف لاقو ىداوبلا لهال ىهو رعشلا توس ىلع و:راصنالا لهال ىهو ردملا

 تعنلا هد داربال هنال ةي راح وا :ناك امالع مدخلا دحاو مداخلا بدالا ناود

 لف امسا لعج نكل ثينأتاو ريكذتلانم ديالف كلذزم لعجولو ةمدخلا لعفنم ظ
 0 ةيراخلا ةفصولاو ءافصولادعجو ديءلا فصولاو هكلذملا محب

 فرصلاو صيخرلا ردصم ءارلا مضو ءالخا نيكستت صخرلاو ءالغلاب فلتختو

 ءاع؟برض دحنم ةعياملاف عادخشناوه شحافلاو ريسلا نبغلاو هفرش دح نم

 ءانلاي صفا ىمنو ًاعج لخدو برض د- نم ةفرصو دودمت وه كلالل كلملا ظ

 ح رش ىف لاقو تاحارخلا ةيد شرالاو*3٠ ةهيشنع تئطو اذا دارا نع رقعلاو« ٠ ظ

 ىا اهتراكي ةلازاب اهايا 0 ”ىطاولا ىلع بحي هنال اوقع رقعلا ى وس نيبسرغلا ٠

 ىمعس شرالاو اهريعو بثلل راص مث لصالا وه اذه برض ع - ظ

 دح نم هعطق رقلا دادحو «داسف الا وهو موقلا نيب شيرأتلانم اق اقتشا ًاشرا ا

 دحنم فوصلاو عرزلا زجو همقلاب دادجلاىف ةغا ملا رسكب دادحلاو لخد
 د. هدمتم عب -. . . فكك



 ةيملطلا ل ا ةيلط

 اندنع روبمملا صقشلا ىف ةعفشال «لوالاك زازجلا ىف ةغل زازجلاو اضيا لخد
 فصن ىلع ةأرعأ جوزت اذا لجرلا نا اذهب داريو ىشلا نم ةفئ اطلا صقشلا
 افالخ اندنع ةعفشلا قح اهيف كيرشلل سدلف اهنم مولعم ءزح وا رادلا هذه

 انعضو نكل اضيا ةعفشلا قح راحلل سيلف راد ىلع اهحوزتول اندنعو ىفاشلل

 ااو ام عضوم ىف راجلا تثرال ىبفاشلا دنع ةعفشلا قح نال صقشلاىف ةلئسملا

 ىنلا نع ةلدابعلا ىورهفالغلل ًاقيقحم صقشلاىف ةلئسملا انعضوف كي رمشلل تش
  سايعن هللادبع مه ةلدابعلا ةرسشثع نم لقا ربمال لاق هنا ٍلسو هيلع هللا ىلص

 نم دحاولا مسالا بيكرتىلع منع هللاىضر رم نب هللادبعو دوعسمنب هللادبعو

 ىجوةالصلا ىلع جو هللاب الا ةوق الو لوحال مهلوقل ةلعبملا و ةقلوحل اك نيتلك
 عملا اذه اوقلطا اذا ءادعلا نكل لجر اتمام ةباعصلانم هب نوم-ملاو حالفلا ىلع

 ىتثثا ىلع اهنع هللاىخر ةشئاع مالسلا هيلع ىنلا جوزت « ةئالثلا ءالؤه هاو دارا

 1 ماما فوع ن.نجرلا دبع جوزتو «اهرد نوعب را٠ةقوالا ”ةبقوا ةرسشع

 مهارد ةسج هتيث بهذ بهذ نع ةاونو مهارد ةسج ردق ةاونلا بهذ نم ةاون

 لعلا لها ضعب و راقتفالاو ىنغلا ىا راسعالاو راسيلا فالتخاب فلتخت ةعتملاو*
 ىلع ناءوم م رسيلاو رسعلاف عوم# ريغ وهو راسعلاو راسيلا ةظفل نولمس#
 اضيإ راسيلاو رسعاو رسيانم ناردصم : كلذكحراسعالاو راسيالاو ةلباقمل

 ىلاعتهللالاقو ههقالطال هحو الو عامبلا دا ا راسعلا اماف مسا وهو عومبم

 ريقفلا رتقلاو كلذك عساولاو ىنغلا عسوملا (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىللع)

 ٠ رادقملا اهحتفو لادلا نيكس ردقلاو رقتفا اذا رتقاو هلاح تعسنتا اذا عسوا دقو
 وا رج ىه اذاف لخ ىلع اهجوزت اذاءةيدر ةغل سسسكلاب و ءافلا معقب متالخا صفو“

 ىناهجوزت اذاو ٠ هاثلث بهذ ىتح مط اذا بتعلا ءام وهو ءاطلا رسكو دملاب ءالط

 . | رخآ رسم ىلع دقعلاارهظا ىا هنم رثك اب ةمث العلا ىف اعامسو ىم- ريض ىلع رسبلا

 اندنع ةحوكنملا درتالو + نيسلا مضب ةعمسلا هنم ممالاو كلذك سانلا اعمسأو
 لصيال ىلا ءاقثرلا ةأرملاو هوحنو مظعب محرلا دادسنا وهو ءاتلا ع قترلا بيعب

 ءاسنلل ىهىنلا لإ اك .هو ءارلا نيكس نرقلابالو زعد> نم هفرصو اهجوز الا

 دح ن٠ هفرصو هب مءاشدإ و دالاب رهظي ضاس وهو صربلاب الو لاجرلل ةردالاك
 ىلع مدحدقو طقسو عطقتيو نانو دسؤبف ا عمه ءاد وهو مادخلاب 3و ِّي

 لش دقو لجرلا وا ديلا بيصت ةفآ وهو للشلاب الو مودحم وهف هلعاف مسي ملام
 اضايب اهحعشكىف ىأ ف ةأرما مالسلا هيلع ىنلاجوزت» لع دحنم لشا وهف لشي

 (اصربىا )



 ةيلطلا تع ةنلظ-

 سسلدتلاو ةقلطم ىا كيلع ةدود صح كنا ثيدحلا هنمو اهقلط ىا ىلع مسلد

 ىنلا لوكا لا ناسا ىلع ردشنال ىذلاوهو نينعلا هفص ةنعلاو *سعلا ءافحا

 مسالا وه ىودنعلا « رفصالو ةماه الو ىودعال مالسلا هيلع هلوش كلذ ىندقف

 مهلوق نم ةماهل و هافنف هنودقتعي ةلهاجلا لها ناكو هوحنو برحجلا ءادعا نم

 هافنف دغح ةيسرافلاب هل لاس راط ةماهلاو * ربطنف ةماه ريصت تملا ماظع نا اضيا

 هب مءاشنن ام اذه سل لاقف رئاطلا اذهب نومءاش اوناكلبقو كلذك سيل لو

 ناسنالا بيصتةمح نطبلاق نولوش 0 مهنااهدحا ناهحودل رفص الو هلوقو*

 «. ١ مالا تركو هذ 7و عاحاذا

 رفضلا هفوسرسش ىلع ضعي الو هبق رب ردقااىف امل ىذ أتءال

 ثكمم ال وسحمتال ىاردقلاىف امل ىذ نال هل وقف مهنلا ةلقو لكالا ةلَّش دفصي

 فرط وه هفوس رش ىلع ضعي الو هلك أبف حضنيل هرظنش ردقلا ىف ىذلا ملل

 هءذؤتال ةبادلا هدهىا رفصلا فيسارمثلا هعجو نطيلا ىلع فرشي ىذلا علضلا

 امنا ) لاقف ىلاعت هللا هركذ ىذلا ”ىسنلا وهو رفص ىلا مرحلا ميرحن نورْخؤي
 ىودعلا ىنن اذاو كلذ زوحأل لاقو ءافنف مرا ريخأتى ا ( رفكلافةدايز 86

 فول: | ىلعم وذحلا نع رارفلاب صادف ىذلا ثيدحلا اذه لج نكي ٍ تيدطل

 مادخلا بحاص نع بانتجالاب هسعا عال هللاو عيمصلا هلبوأت ناكف ىنعم هنم

 ادهو هدقتعا اذا هب مث ًافىودغ نم هنا نظيف هل ءاضقلا قيس مادح هبيصي الئل

 دروبال ىا مصم ىلع ةهاعوذ ندروبال لاق هنا مالسلا هيلع ىلا نع ىوراك

 ةهاع اهب رهظي ُدادل همم ملعاوع نعرلا لع ههام تاوداعتج ل تلال

 ئصخلاو هيلع فّهشال ىا لاحرلا هيلع علطيال# كلذ. مثأيف هدقتعف تدعا اهنا نظف

 بوبجناو:برض بابنم ءاصخلا نم لوعفم ىنعمب ليمف درك 3 ومالا لس ىلا
 وهب رض تابنم ةأرملا نع لزعءلا"لخد دح نم عطقلابجلاو ل عوطقملا

 ةدووملا كلت مالسلا هيلع ىنلا لاق و دلولا ةفاحم ءطولا ىت اهنع ا فرص

 ةنوفدملا ةنالا ىه ةدؤوملا و ةيح ةنبالا نفد برض باب نم دأولا ىرغصلا |

 0 ىو داو ايا دج اج ءاملا لزع نا ه..داراو ةيح

 : ةلغلاو م دح نم ا أ ةدش وه ل «عضولا :

 . 5 | نم يشارتنكب راثثلا يا تا ات 017005200: علا ووسام سلا 7 ىهو 5 ةوهشلا ناوض

 | لاقو 0 13 رق تنل ره ىوصقلا عل اخكلا دكشلا لا "ا نيبام مقكلاو اصرب اصر ىاأ

 | ةيارسلا رهو ودبل نيل بسالا نم كارل ودا نم رف مالسلا هيلع

 ّْ اوناكليقو كلدك سيل لاقو مالسلا هيلع ىنلا هافنف هع الو هقلقبال عوجلا ىلا



 ةيلطلا 0 ةنلط

 ْ ئخاوا هنا ىحوزب نأ لع ىتشا هنحوز ىا ةرعاشمو اراغش هترعاش كلوق

 عضبلاب عضبلا نوكيناىلع هما ىنج وزب نا ىلع ىباوا ها ىنجو زب نا ىلع
 رغش مهلوق نم ءاطولل لجرلا عفرب ىا رغشي امهنم دحاو لك نال هب ىمس
 ةدلب م.اوق نم ذوخأم وه لبقو لوبيل هلجر مفر اذا عنص دح نم بلكلا
 عفر 1 | بلكلا رغشو قادصلا نع هولخل هب ىمس سيئالا نع ةيلاخ ىا ةرغاش

 لام وه رهمنع هلالخا نع اندنع ىهنلاو اهنع هلحر ناكم الخو لوبأل هلجر
 هجر ىفاشلا دنعو لثملا رهم بحبو ةمصلا ىلع دقعيف دقعلا اذه ةرشابم نعال

 ناكو نايفس ىلا تننإ ةييبح مأ جوز مالسلا هيلع ىنلانا ىوروءدساف وه هللا

 ىا ةبيبحما جوز هلوقرانيدةئامعبرا ه ءاهرهم و ىثاجتلا حاكتلا دقع ىلو ىذلا
 دعب كلذ هتزاحابوا دقعلا لبق دقعلا !ذهب ىشامتلا هرماب امكح اهل ًاحوز راص
 رك نسحم ندح دح نم هسفن هالوت ىا دقعلا ىلو ىدلا ناكو هلوقو دقعلا

 هرخآ ىف ءايلا ديدشت, ةشيحلا كلم مسا تالا و ل هتللو كالت ىف نا

 ىعاب رلاك مسالا هجو ىلع فيفختلاو ةبسنلا هجو ىلع ديدشتلاف ناتغل اهفيفختو
 ضفخ و لوعفم هنال نيءلاب صن رانم دةئامعب رارهملااهاطعا ىف فكتلاباهرهموىناعلاو

 تن, ةصفح ت.> وز اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع وءاهيلا فاضم اهنال ةئاملا

 نبريبزلاوهو ريب زلا نيرذنملا نماهيلا تنب ىه مهنعدللا ىضر ركب ىبا نبنجرلادبع
 .لثموا لاقف مدقف ةأرملا دلاو ىنعي بئاغ نج-رلا دبعو ةرمشبملا ةرسشعلانم ماوعلا

 ىا ءايلا مل هيلع تاتفو فطع واولاو لي ا 0 هيلع تات

 توفلا نم ًاتايتفا تاتش تاتفا دقو هنم نذأتسي الو رواشي الف هبأر ىلع قبسي
 2. ةشئاع تلاقف ىنذا ريغنم ىتنبا اوجوزت نا زوحب فيك ندي هحرش ع دقو

 تلاق مثءنتكلا اذه لثم ةبحص ىبأتا ةصفح دلاواي ىنعت رذلملا نع بغرتوا
 ةأرملا هذهرسعا ىلا ضوفت نا كلأساو كيلع مسقا ىنعي اهرما ىنكلقل رذنلا
 انلع تيبا ناو كل عفان سما اذه نا ةأرملا ىبال كلذد رهظت تام هبف لعفال
 ىنعي هنعةبغر ىلام لاقف هنأرما سعا ةشئاع كلم جوزلا ىنمي اهكلف كاضر ىلع
 اناو ىلأر عالط -! ريغ نم جوزتلا ىلع قش نكل هترهاصم هركاام بالا لاق
 ىف امم ةأرما تحوز لاق ناورث نب نجرلادبع لا ّ 1

 مكحىا حاكتلا زاحاف هنع هللا ىضر ىلع ىلا اوصصاخف اهؤالوا ءاحن اهشا ر
 يف تحوزتلاق اهنا 8 ةري 0 0-0 9
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 ةبلطلا هب ةبلط

 اندنع ةمالا حاكن منعال ةرحلا لوط « عمص ةأرملا عوزتنا هب ىنعي حاكتلا زاحاف ||
 نا 'الوط مكبم عطتسي مل نف ) ىلاعتهللالاق ةزخا جوزتىلع ةردقلاو ىنغلاىا

 مكئاما ىا (مىتايتف نم مكئاعا تكلمامف تانمؤملا) رئارحلاىا ( تانصحلا كنب
 توصلاو فرطلا ضغنم ىهو ةهاركلاو ةلذملاىا ةضاضفلا اهقحت ةرحلا ه

 طحواهلاحصقن ىنعمف ةضاضغلاف لخد دحنم هوحنو ضفخلاوهو ماعللاو
 فلا لبقو ناتغا اهمضو فاكلا مشب امهنم ءركىلع هتماو هدبع جوزبو + اهتبتر

 لعدح نم لمفلاو ةهاركلا مضلابو هاركالا عفلاب لبقو ةقشملا مضلابو ةهاركلا

 اهذخناىا ارادلحرلا أوتو كلذ اهمزلاو 3 الزئماهلزئاىا اتيب اهأوب ه

 ه:ءالوم هانذاناو ةيراح ىرمش نادبعلازوحنال « ةئوبت اهثوساهأوب دقوانكسم

 ةمالا ىهو نيسلا مضو ءايلاو ءارلا ديدشن, ةيرسس ةيراجلا ذاختا وه ىرسنتلاو

 هركذ ىذلا فالتخالا ىلع اهدلو بالطو اهئنصحو شارفلل اهالوم اهذنأ ىلا

 هيرسسيالو دبعلا ىرمشال سو هيلع هللا ىلص ىلا لاق ىلاعت هلا اش كل
 ليعش ىناثلاو لعش لوآلا هالوم

 ب عاضرلا باتك وف ظ
 ناتجالمالاالو ةجالمالاالو ناتصملاالو ةصملا مرحنال ٍسوهيلعهللا لصىنلا لاق

 ممهدقو عاضرالاوهوجالمالا نمةرملا ةحالمالاو ٍلعدح نموهو صملانمةرملاةصملا .
 قاحلايف صصامؤهو عاضرلا تش نبالا٠ْنم روحولاو «عضر ىا لخ ددح نم الم

 تبناام عاضرلا ٠ غامدلا ىلا لصي ىتح فنالاف بصام وهو طوعسلا اذكو

 دحنم انابث تيندقو ةيبرتلاب ةدايزلاو ءافلأ هب لصحام ىا مظعلا زمشناو معلا

 كرحنو عفئراو العىا اعبج لخدو برض دح نم ازوشن مظعلا زمشنو لخد

 ابكرحمو ضعب ىلع اهضعب عفرت ىا ( اهزشنت فيك ماظعلاىلا رظناو ) ىلاعتلاق |
 دعب عاضرالو ءاوعفتراو اوكرحن ىا ( اوزمشناذف اوزشنال مق اذاو ) ىلاعت لاقو

 تهوالاقمث ةعاضرلا نم ىتخاهذه لاقولءبرض دح نم ماطفلاذعب ىا لاصفلا

 نم تهو انهه عيصاو فالالاب تمموا مشا بوتكملا تدئينوا الفحول

 ىلق مهو بهذ هانعف برض باننم هيلا ت واماف تطاعو توهسىا ع باب

 00 ةثام هءاسح نم مهوا لا تاقسا هانعث اماهيا تهواو هيلا

 دقتتنكول ةعتملاىؤفلاق هنا هنع هتلاوضر رعنزعو هتننظ ىا تهوتو ةعكر
 لح هب تبل ةعل حاكت نا اده لبق مكل تلق تنكول ىنعي تجرل اذهىف

 حاكن ىف اوما 0 ن الاتجرل كلذ مك ترهظاو مارح هدعب ءطولاناو

(0 



 ةدطلا 8 ةلطا

 ثاريملاو ةدعلاو قالطلا ةيآاهضسن لاق هناهنعمللاىضر دوعنم نءانعو « ةعتللا .

 ةعتملاو ةدعلا هيف بحتنو قالطلا هيف عرشيو هب ثروب ىذلاوه حاكتلانا ىنعي

 ١ عردرسملا جوزلاىلع اهل ضرفشبو ٠ حاكشب سيل اهنا لعف اذهنم ”ىش اهب تيثال

 رك دموهو ءاسنلا صيق عردلا اًدكوا ؟وىرباس راو ىطزةفحلمو ىدوهي

 ظ نه هلصا ناكو بايشلانم عون ىدوهيلاو اعامس ةثنؤم لاحرلل ديدخلا عدذو

 بوسنم ىطزلاو ةءالملا ةفحملاو هيعمان ناكنم اًماك هب ىمس مث دوهبلا جدن

 ىرباسلاوةعنقملا راو كرتلاوشبحلاو دنهلاومورلك سنج مه طزلاو طزلاملا
 ةفحلهومعونلا كلذل مسالا قب مث هنم هلصا ناك لجر وهو رباس ىلا بوسنم

 كلذل مسالا قب مث مث ممشيهإصا ناك عضوم وهو روزريدىلا ةبوسنم ةيروزريد

 اندالبفىراذولاو ىجيندنزلا ريظن وهو كلذك ىورملاو ىورهلاو ٠ عسي نبا
 وهو نانا ىلا .بوسنم ءابلاوةزمهلا متفب ىنانا ءاسكوم اجهنف نبا كلذب نايمست

  نمةنامزنمزدقو ىلا وهو نمزلا «مرا جرلاىذةقفنرك ذو عضوممسا
 تاف آلاباخارئاس نزولا اذهىلعو ىلعف نزؤىلع ىنمزلا نمزلا عجو لع دح

 ةقفن الو « قدصلاو. ىكلهلاو ىرسالاو ىلتقلاو ىحرلاو ىعرصلا و ىضرملاك
 اعيج برضو لخد دح نم هتضغباىا اهحوز ىلع تزشن ىتلا ىهو ةرشانلل

 ناف هتعباتمو هتعواطم نع عفرتلاو جوزلا نايصع وه ليق و زوشنلا ردصملاو
 ىلاعت لاقو ( اوزمثناف اورشنا ليقاذاو) ىلاعتمتلالاق اضيا عافترالاوه زوشنلا
 ىنغىلا لاهماو راظناىا ( ةرسيمىلا ةرظنف):(اهزشن' فيك ماظعلا ىلا رظناو)

 همول ميدي ىنلا لطمىا هضرعلخحم دجاولا ىل مالسلاهيلعىنلا لاقو * ةردقمو

 ادخودجودقوىننلا دحاولاو ٠ برضدح نم لطسىا انايلو ايل هنيد ىولدقو
 ةحابا هسفن' لالحاو سفنلا ضرعلاو ٠ برضدح نمىنغتسا ردصملا واولا مضب
 وهو عطقلاوهو تبلانم اًماب اقالط ةقلطملا ىه ةدعلا ةقفن. اهل ةتوتبملا * هتمالم
 5 موقت ىتلا ىهو ةنضاخلا ل عف ىهو «ةسرتلاو ةناضحلا ركذوإ لخ ددح نم

 هيلعسلجيىأ هضم نضخح راطلاو لخد 0 تنضحدقو هتيبرثق ىصلا

 هذه نخاف (اهدل وب ةدلاو راضنال) ٠هتسيح ىا هتنضتحاو هتحاح نعهتتضحو

 تنكس مث ةكرهتم تناك اهالوا نآار ةقيقْللاىف ىهو ةددشم ءار ةملكلا

 انه ا نوكينا مصي امهنمدحاولكو رسكلاو متفلا ناهجو ةكرحلا كلتلو
 وهو هل دولوملاب رضالانع ةدلا ولا ىهن ىلع رراضتال ىهو ينكلا رخ الان ود

 ( نع )



 ةيلظلا ا ماه ةبلط

 دولومالو) هلوقوامنمكلذ بلطيو هب ىضرب بالانا عم رجاب دلولا .عاضرانع

 عاضرلا رجاعنع ةدلاولاب رارضالانعا.هنم وه نوكيو اهيلعافوطعمنوكي (هدلوبدل
 مسي ملامىلعوهفرراضتال ى هومفلااماو كلذ نع ةزحاع ىهو عاضرالا اهفلكتوا

 ىا (هدلو.هلدولوم الو) بالااهب كلذ لعش الىااهب ررض قم ب الءانعم نوكيوهلعاف

 راضيالو) ىلاعتهلوق نيهحولانيدهىلعوةدلاولا هب كلذ لعفنال ىادد ررض قحاب الو

 رارضالا نع ديبشلاو بتاكلا ىبذ وهف رسكلا ىلع لج نا ( ديبشالو بتاك
 وهف مقفل ىلع لج ناو امهنع عانتمالاوا ةدابشلاو ةباتكلا ريبغتب للا بحاصب

 ريغلاةحاح ءاضق امهفيلكتب ديهشلاو بتاكلاب را رضالا نع ةجاحلا بحاص ىهن
 تلاقو سو هب هيلع هّللا فص هللالوسرىلا تءاح ةأ عا ىورو « نالوةشم اهو

 معزي هاباناو ءاوح هل ىرححو ءاقس هل ىبدثو ءاعو هل ىنطب ناكاذه ىدلونا
 هتلجانا ىنعي ىجوزتتملام هب قحاتنا مالسلاةيلعىنلااهل لاقف ىنم هد قحا هنا
 برمشي ناكى ا ءاقس هل ىبدث ناكو هيف ظفحم ”ىشلل ءانولاكهل ىنطب ناكف ةدم

 .ىرخوهنمنوب ريشي ءاملا هيفىذلا سانلل ءاقسلاكهل ىبدت ناكو هل ىدغتو ىبل نم

 هظفحا تنك ىنعي بكرب مث مانسلا لوح رادب ءاسك ةيوحلاو ءاوحلاو ءاوح هل

 رتنااهل لاقف رحخلاىف ظفعلاو نبالاب ةسرتللو الوا لمعلل ه. قحااناق ىرحيف

 ىىور ادكو + كدلو وفجن: كجوززناف تجوزتاذا ىنعي ىبوزتتملام هب قحا

 ارزل هيلع ققنيو ضغبملا رظن وهو افارحناىا ارش هيلا رظني هنا رخآ ربخ
 كلاثنعو كنيعنع تنعطام رزسثلاو قوفامىلاناك املتفلانمررشلاو الملقىا

 ىهوءابلانيكستو ءارلا فب ىهو ةعبرلا ءاسنلل حلصياهف ؛6تيبلا ةعتماىفركذوإل .

 تاودا ةيعوانمىهو كلبط ةمسرافلاب ىهو : جزمهلا نيكستو ميا مضب مضب ةنؤملا

 مضبوهو طاطسفلاركذو «.رتسلا ىهو مجلاو ءاما فب ىهوةاسماركذو « ءاسنلا

 ثيدحلا ىف وهو اذه ريغىف طاطسفلاو ةيظعلا ةئكلا ىهو ناتغل اهرسكو ءافلا

 ححياهف رك ذ وءداصلامضب وهوقودنصلاو «عماجلا رصملاوه طاطسفلا ىلع هللادب

 اهلصاوةبرعمىهو نيمكلا ليوط ورفىهو 0 ميملامضب ىهو ةقتسملا امه

 اهح و ز ىلع ىضاقلا :ارلا تقلا « اعوذ بوثوهو عملا ناكربلا ركذو «ليتسوب

 ىودعلابلطلا اده مساو اهملع هنادتعاب هلم مقشىا هلعاهي دعينا هنم تبلط ىأ

 هنم ى لاعت هللا ان ذاعا افلا ءاد ه.ىذلا جولفملاو  ءادعالاىخاقلا لعفو ءادعتسالا اهلعفو

 © قالطلا باتك و
 اهلست اس لاب اك اقالطو اقيلطت قلط لاقب كلذكق يلطتلاو ديقلاعفر قالطلا



 لاق ديقلا عافتراقالطلاو ٠ احارسو احرستح رسو امالكو ايلكت كو امالسو
 دحنم ماللا مضب تقلط نولوقب ءاهقفلاو لخد دح نم اقالط ةأرملا تقلط
 اهتلسراىا ةقانلا تقلطا لاق لاق كلذك ثيدحلا بيرغىف ركذ ىتقلاو فرش

 كنلعا ام عضفلا ممصااو مضلاب تقلطف ةأرملا تقلاو متفلاب تقلطف لاقع نم

 هذه الك لكو اصولخ صلخو احالص حلو اودح ثدح مهلوق اذهىلعو

 جاودزالل ادهفف لادلا مضب ثدحامو مدقامدنم ىدخا لاش و لخد بابنماهلك

 دبقلا عفر قالطالاو سيقاو مصفا مفلأو اضيا ةغل مضلاب لكو مدق هل وشب
 ريغب قلاط ةأرماو ىمكحلا ديقلا عفرلةصاخ ءاسنلا ف قيلطتلاو ”ىثشلكفاضيا
 ىلع مسالا ىنبولو ضئاحو لماح لاقباك فصولا اذهب اهصاصتخال ثيباتلا ءاه

 ١ سيقلا وما وهو مهلئاق لاق تقلطدقىا ةقلاط لبق لعفلا
 هقراطو داغسانلا روما كاذك د هقلاط كناف ىنيب ىت راج اا

 ادغ ةقلاط ىهو اهجوز اهقلطىا قلاط ىه اضيا لاقبو ةجوزلا ةراجلاب ىنع
 ( نهتدعل نهوقلطف) ىلاعت هلوقىف ءاحو هةغللا لحىف اذه ركذ ادغ اهقلطيىا
 ءاطولا لبق نهرهط لوا تقو ىا ءابلا نيكستو فاقلا مضب نهتدع لبقل ىا
 سمشلا كولد تقولىا (سمثلا كولدل ةولصلا ما ) ىلاعت هلوقك تقولل ماللاو
 لبش مهسلا عقوو ءاتشلا لبقو فصلا لبق ىف كلذ ناك لاشهلوا مضلاب ملا لو

 تاقلطملاو) ىلاعتهلوقو اهودعىا (ةدعلا اوصحاو) + هتلابقوهرقبىا فدهلا

 هتغص اذهو راظتنالاو ثبلتلا صبرتلاو ةيأألا ( ءورق ةثالث نهسفناب نصبرتي
 مسا ةغللاف وهو ءرق عج لومفلا نزو ىلع ءورقلاو سمالا هانعمو ريخلا ةغيص
 هلوقف رهطللاما اذهلو اذهل عضاومىف عرمشلا ىف درودقو اعبج ضرحلاو رهطلل
 ةقملطت ءرق لكل اهقلطتنا ةنسلان منا امهنعهّللا ىضررع ن.هللادبعل مالسلاهيلع

 مايا ةالضلا ىعد ةضاحعسملا كإتل مالسلا هيلع هلوقئفف ضيحلاماو رهط لكل ىا
 اعيجامهل مسالا اذه مصاعتاو ضيخلا اهنم دارملاو اضيا ءرق مجىهو كئئارقا

 ىلذهلا لاق كلذك “ىراقلاو تقولا وه لصالاىف ءرقلا نال
 حايرلا اهئراقل تبهاذا #* ليلشىنب رقعرقعلا تهرك

 اهئراقل تبه هلوقو ةلبق ماللا مشو نيشلا مضب ليلشو نادلاو لف مهفلاب نقعلا

 رخآ لاقو ءاتشلا ىف كلذو اهتقولىا |

 ضئاملا ءورقك ءورق هل #*ث ضراف ىلع نغضىذب براي
 ضخما تاقواك ةوادعلا ناجل دوهعم تقو هل ىلع مي دق دقح بحاص برىا

 ( ضئاعل )



 هنلطلا ل همس ةيلط

 دقللا بضلاو دقحلا نغضلاو ضراف بضو نغضىذ براي ىوريو ضئاعلا
 دحاو لكى سف كلذكر هطلاو دوهعم تقول ىنأي :ضيحلاو ردصلاىف نماكلا

 رهطلا ىنعع ءرقلا ىف ىثعالالاّوو هل امهئم |
 اكنازعمينعاهاصقال دشن *# ةوزغمئاجتنا ماعلكفا ٠

 اكئاسن ءورقنماهيفعاضامل # ةعفر ىلا ىفو الام ةثروم

 ١ لع دحن٠» هفرصو ةقشم ىلع فلكتملا مثاجلاو ماهفتسالل تيبلا لواىف تاالا

 , ريصلا ءازعلاو سالاىلع مزعلانم نامسااهو ةعزعلاوه مزعلاو دعبالا ىصقالاو
 فطعةعفرو ثيروتلاب لوعفم الامو ضفخلا ىلع ةوزغ هلوق تعن ةثروم هلوقو
 اكياسنهلوق رخآ ىفو اكيانعهلوق رخآ ىف فاالاو راهطالا ءورقلاو الام هلوةىلع
 ةونغةقشم ىلع فلكم ماعلكىف تناا نيتيبلا ىنعمو ةيفاقلل ماهتاو ةحمهفلل عابشا

 ةعزع تنا دشت ةليبقلا وهو ىلا ىف ةعفر كثروتو ةهنغلا وهو الام كئروت
 هدهىف كناسن راهطا كعسضتل ةعفرلاو لاملالانثاغاو ةوزغلا كلت ةياهل كربص

 لكل ععقاو مسالانا تبثف ةردقلا عم نوم كظح ءافشسا نع كعانتمالىا ةدملا

 نصبرتي ) ىلاعتهاوق ىهو ةدعلا ةيآىف اعلا لهافلتخا مث « ةغللا ىفامهنم دحاو
 هللادجر ىهفاشلاو ضيملا ىلع هللا مهجر انءاحصا هلمدف ( ءورق ةثالث نهسفناب

 ىف فرم ةحجسم رخال ئالدإ امهنم دحاو لكلا مسالا ةيحالصعم راهطالا ىلع

 سو هيلعدللا لصىنلا لاقو + اذهانباتك طرشنم كلذ سيلو لئاسملال ئالد نايب

 كلش راشا مرهظا نيب اناو ىلاعت هللا باتكب نوبعلتا امالث هنأرسعا قلط ىذلل

 فورم نهوكسماف ) ىلاعت هلوقدعب ( اوزه هللا انآ اوذختنالو ) ىلاعت هلوقوملا
 وهفورعملاب كاسمالاو *( اودّتعتل ارارض نهوكسمالو فورع نهوحرسوأ

 حيرستلاو « ةعجرلا,كلذو عرشلا ىف ىضرملا قيرطلاو ريخلاب حاكنلا ىلع اهؤاقبإ
 قيلطتلامث ليطعتلا ىلع ةدماهكرتو اهتعجارم ارارضاهك اسماوءلاسرالاو ةيلتلا
 اهيلع ةدعلا ليوطت كلذىفو اهتعحارممث اهتدع ءاضقنا برقيل ةدم اهكرتو

 املال ةعجرلا لعج وهو ( ًاوزههللاتايآ اوذختنالو ) لاقمث ءاهب رارضا وهو

 صلختللقالطلاو حاكنلا ىلع اهئاقبال ةعجارملاناف هلعرشاملال قيلطتلاو هل تعضو

 لاق كني ايف ىا كرهظانيباناو مالسلاهيلع هلوقو « اهب رارضالل امهلعجيوهو ابنع
 ةغصلا هدهىلع مهينا رهظنيبو ةينثتلا ةغيص ىلعمهي رهظ نيبو ره رهظا نيب لزان وه

 ثيدحىفو «مهسفنانيبلاقدن اك راصوندبلا لك رهظلابديرادن اكو ينياهفىااضيإ

 رسكو ىازلا عفبوه ريبزلا نب هللادبع ركذ رخآ جوزب اهجوزتو اثالث ةقلطملا
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 ىهكتايسعنم قوديو هتليسعنم قوذتىتحال هيف لاقو ءمسالا اذهىف ءابلا |
 ثنؤت ىهو ةيعامس ةثنؤم اهنا لجال اهريغصتيف ءاهلا لاخداو لسعلا ريغصت

 * اهروشينم ادب تباطلسعاهب # خامثلا لاقو ثينتلااهيلع بلغالاو ركذتو
 ةفطنلا ةل لاب دارا اولاق سانلا ضعبو اهثينأتل يلد اهروشيف ءاهلاف اهنتجحىا

 نيدلامجنلاق عاملا ةوالح نع ةيانكىهلب كلذكس يلو ىنقلالاق كلذ ثينأتلاف
 ىلاعت هلوقو ه«لحلل فاك نيناتخلا ءاقتلالب طرسشب سيل لازثالا ناذ لاق اك وهو

 وهولعب عجتاوعبلاو نهتعجرب ىلوا نهجاوزاىا ( نهدرب قحا نهتلوعبو )
 نهيدحا متيتآو) ىلاعت هلوق «ةلوعفلا همجو لحفلا ةسرعلانم هريظنو جوزاا
 نوعبسوهليقو دلجلا ميملامفب كسملاو ةضفواابهذ روثلاكسم'لموهو ( اراطنق

 نوعبرا ةيقوالاو ةيقوا اّسامو فلاوه لبقو لاقثم فااوه ليقو رائبد فلا

 ليقو لصوىا ( ضعب ىلا مكضعب ىضفادقو) «لاملانمةلح راطنقلا لبقو امهرد
 ندخاو) «راثالاوةش الا نعةيلاخلا ةزافملاوهو ءاضفلا نموهو ءارفلاهلاقالخ ىا

 حيرستوا فورعع كاسماف ) ىلاعتهلوقوهوءاقبسو اديدشىا ( اظيلغ اقاثيم مكتم
 ىلع هللاقت بدالا ناودىف لاقو ناتغل رسكلابو ءارلا عفب ةعحرلا « ( ناسحاب

 تسفن « متقلاب روبشلا لمعتسملا ىإ متفلا مالكلاو ىنمع ةعجرو ةعجر هنأرما
 .اضيا ةفل لع دحنم اسافن تسفنو ءاسفن تراص ىا هلعاف مسيل ام ىلع ةأرملا

 لاقو علطتن لبقو ىنصتنو نيزتت ىا اهجوزل باوك يعأو اقالط ةقلطملاو «
 ناواطتسو نرظني ىا مح وطسلاىف نفوشتي ءاسن تيار لاش بدالا ناوددفف

 نيذلاو)ىلاعتهللالاقو * هلع فرشاىا ”ىثلا ىلع فاشاو هالجاذا فيسلا فاشو

 هتاماىاهللاةافوت لاقيدعتم هنال هلعاف مسملامىلع وهو نوتوعىا (مكم نوفوتي
 ددع ىققوتسيىا ددعلا ءافتساه|داو(اهتومنيح سفنالا ىفو هللا ) ىلاعتدللالاق

 لعف اذهو نوكرتي ىا ( احاوزا نورذبو ) كلذ وحنو هقارزاو هسافناو همايا
 ربخوهونئبلت ون رظتتى ا ( نهسفناب نصيرتي ) هرضام ل معتسيالو هاب قتسم لمعتسي
 ماياةرسثع هيدارادقو ةرشعو لقرململ اولاقناف ( ارسشعوربشا ةعبرا) سعالا ىنعع

 لايل رمثعو ه.دارا هنا هءاوعت ةوسن رشعو لاحر ةرمثعلاَش ءاهلاب روك ذلاددعو

 ءازالاو ىلابللا نماهئازاب املرك ذمايالا رك ذاذكو مايالا نم اهئازابامل ركذ ىلادلاركذو

 ةيآ ىفلاقمث ( 'نمرالا ماياةثالثسانلا ملكنالأ كتنآ ) ىلاعتهنلا لاق دودمموهوءاذحلا
 ' ظ لاق هرخ ًاللركذ اهدحاركذ نالدف ةدحاو ةصقلاو ( ايوسنابل ثالث ) ىرخا

 لاجالات الواو ) ىرصقلا ءاسنلا ةروسزا هتلهاب ءاشنهام_منعهنلا ىضرسابعنبا |

 (نملجا )



 ةيلطلا دنس هم ةيلط

 ةلهابملا «ةرقبلاةروسف ىلا رع ونبهاةسبزا دادي تل( نيل سخي نأ م |
 ةلهابملاو هتنعلىا هتلهبو هللاةلهبديلع لاش اهعضو ءابلا عمب ةنللا ةلهبلاو ةنعالملا

 اهيااي) ىرصقلا ءاسنلاةروسو»« انم لطبملا لعهتلاة نعل نالوقف نافلتحلا عمتجمن

 مقلخ ىذلا مكبر اوقثا سانلا اهيااي) ىلوطلا ءاسنلاةروس و(ءاسنل |متقلطاذا ىننلا

 ( ارمثعو ربشا ةعبرا نهسفناب نصي رتي ) هلوق نا هد دارا ( ةدحاو سفن نم

 لاج-الا تالواو ) هلوقو لئاحلاو لماحلا لوانت, اهحوز اهنعىفوت» لكىف ماع

 دعب اذه لوزنواهجوزاهنع ىفوتملاو ةقلطملا وانت, ماع (نهلج نعضينانهلجا
 ناالانجرخالو نهتوس نم نهوجرخالو ) هلوقو « لوالاعسنف لوالا لوزن

 نيببتلاب ةلوعفملا رهو ةرهظملا مفلابفاهرسكو ءايلا فب ”ىرق (ةنيبم ةشحاش نيتأي
 ىنعع نيبنو ”ىشلا نيب لاب امزالالعف نوكيواضي | نيبتلابةلعاف نوكيو ةرهاظلارسسكلابو
 ىلعو ابتيب نم اهجورخ ىه ىلا مهاربا لاق ةشحافلاهذهب دارملا ىف اوفلتخاو
 جوركلاو لاحم مرحلانمىنثتسملاناذ ةقيقح ءانثتسالل الاةلك نوكيأل ليوأتلا اذه
 تجرخاذا نكلج رخننااهل ىنذ.الءانعم نوكيو نكل ىنععالا نوكيلب اضيا مارح
 ةشحافلا هنعدهللا ضردوعسم نءالاقو * ع رسشلا ىف ةحعبث ةلعف ىا ةشحاش تنادقف

 دحلا اهيلع بجوو تنزاذاىا ءانثتسالا ةق.قلل اذه نوكيو دعلل َج رختف ىن زتنا

 . بستو مُتشتىاام اجا ىلع وذيتناالا ءانعمليقو اهلعدحلا ةماقال اهحارخا لح

 ماديا عطقل رخآ ناكمىلا اهلقنو اهحارخازوجمف اهجوز براقاىف لوقلا ”ىستو

 ناويد ىف واول اب لثعم وهو شفا ىا لخد دح نم ءادب اوذِس اذن دقو منع

 ومااما هةاَمحاو املاو وبلا مج ءاجالاو ةغللا لف عنصبابنم زومههوبدالا
 نزوىلع هوجوه لاب ةأرملاماو جوزلاماف ةاجااماو ةأرملا وباو جوزلاوباف انا

 داوسااىلا ةأرملاج رخو ٠ ةزمعلاب اهوج ىبمصالا لاقو هافق نزو ىلع هاجو هوبا

 ىف ىهواهل زاجى الع دحنم جرخن نا اهعسو ٠ هؤادتنا رفسلاءاشناو:ىرقلاىا
 كاذو هلعستاىا يل ساو كلوقنم وهو لمعفلا اذه ردصم ىه كلذنم ةعس

 ثاريملاىا ثرالا اهل + ةقاضالاو عنملاك يرحفلا نال ةحابالاو قالطالا نع زاحم

 ىاحاحولاو حاحالاو حاشولاو حاشالاك ةزمهلاب تلدناف واولاب ثرولا هلصاو
 رجلا غانو نعازفلل دلولا « ةداسولاو ةداسإلاو فاكولاو فا الاو ديلا

 || ةأرملا ىه شارقلاو جوزلا وه و شارفلا بحاص نه بسنلا تابث ىا
 رجلاو ىتازلا رهاعلاو داليتس الاو عاتقسالل اهشارفتسا قح جوزلل تبث ىتلا

 مدقمىف ناتللا هانس تجرخىا هاتين“ تعلطدق امالغتدلو « هن جرب هنا هدارا
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 اهجوز اهقلعاواهجر. هام قلعت وهوتلبح ىا ٍلع دح نم اقولعةأرملاتقلع «فلا

 ءاعدلا نمةرملا عفناب ةوعدلا ةغللا لح ىف لاقورسكلابةوعدلاب سسنلا 300007

 اذه ديبعوبالاقو ءاعالا ىهو رسكلاب .بسنلا فةوعدلاو ماعطلا ىلا ةوغدلااضيا ىهو
 اهنورسكيو بسنلا ىف لادلا نوبصنب مهناف بابرلا ىدعالا برعلا مالك ثكا

 ةنيزلا نع عانتمالا وه ءاملا رسمكب نئابلا قالطلا ىف دادحلا ةأرملا ىلع«ماعطلا ىف
 هيف ةغل اذادحا تدحاو اعبج برضو لخد دحنم هفرصو باضلخلااو

 رفصا لبقو رجا غيصوه سروب غوبصملا بوثلا سيلتالو « عنملا دخلا لصاو

 نيعلا عقب يصعب وثسلتالو«كزيس ةيسرافلاب هل لاقت ىذلاوه لبقو تبن لبقو

 ىوسالام ىااض ىعرهملا ناك اذا هد ْنغغيصي نهلادورب نمبرضوهوداصل نيكس و

  لجروةحارو ةعسىا ءايلازودب ةهافرو ففحلابةيهاف رلاحىفناكاذا « دوقتلا

 هللادهفرو عنصدح نمهفرو فرشدح نم عدودقو ةعسلا ىاةعدلا نمعداوىاهفار

 دق)هرشننا اذاةعوعيشواءويش عيشي عاش كلوقنم عئاشلا فصنلاو ههفرتفديدشتلاب

 ىا ميركتلاو ةمركتلا و<دقتلاو ةمدقتلاك ليلمتلاةلحمللا( مكتاعاةلحن ركل هللا ضرف

 . ةتنو* ةقرفلا اهوةنونيبلاو نيبلانم ةأرلل تعن ناب تنا*اهريفكت مركلع بجوا
 لخد دح نم ءاخلا مضب ولخلا نم ةيلخو*لخد دح نم عطقلا وهو تبلانم

 ىدتعاو* تعنااه.داري ةمراكر دصملا هلصا مارحو*لعدحنم ةءاربلا نمةيربو»

 صاكج.ر ىقريتساو «لخددح نم دعلا نم لاعتفا لصالاىف وهو دادتعالاب سما

 ادهلعرشىذلا دادتعالا نع ةيانكوهو ءاملا نماهتراهطىهو محرلا ةءارب فرعت»

 مدقتاميرافلاو ةيلحتلا نعةراعتساكرراغىلع كلبحو*+ رايتخالاب عا ىراتخاو *

 بهذي هلييس ىل> دف ه.راغىلع هليح قتلا اذا ريعبلاو قئعلا نع عفراو رهظلا نم

 سا وه كلهاب قحلاو # ادهم بيرق كلايبس تللخو كلذنم اذهف ءاشن ثيح

 دعتم ل عف وهو قاحلالا نم ريصي هناف ُأمخ ءاخلا رسكو فلالا مفو اعدح نم

 رسكب ةعنقملاو عانقلا ذخأب ىما ىبنقتو»ماللا مضب قولا نم لعجينا ييص'او
 تايانكو « لخد دح نم ىدعابت ىا ىبنعاوهاهسأر ةأرملا هب رتستام ىهو ميلا 0

 نمقالطلا تالوادمو حي رصلا ريغ ىه ةيانكلاو برض دحنم اهفرص قالطلا
 متفلاب ةلالدلا بدالا ناويد ىف لوقيو لخد دحنم اه رسسكو لادلا مف ةلالدلا |

 هذهناعمءذه مصقاو صا متفلازا بدالا لوصا ضعب فو رسكلاب ةلالدلا ىف ةنل
 نود لاوحالا ضعب ىف اهب قالطلا عوقو اماف كلذل اذه انباتك و ةغل تاملكلا
 قالطلاةركاذمو طخلاو اضرلاىلا لاوحالا ماسقناو اهماكحا توافنو ضعب
 | تايانكلا نا ءاهقفلا لوقو « لئاسملا ل ئالد نابىف فرعي كلذذاف ةقلطملا ةلاحلاو

 (ناو)
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 وهو نيمدقتملا نعلوقنمريغ اذهب ةلئسملا:بيقلتف ىفاشلا دنع محاور اندنع نئاو»
 اماو هدنع تايعجر اندنع تانيبم تايانكلا لاقنا محا و ةغللا ىف مقتسم ريغ

 لحرلا ل عفوهو قالطلاة فصال ةأرملاىا قلاطلا ةفص ىهو نئا مج ىهف نئاوبلا

 اهعجارو اهكسماف اهيف عحر اذا لجرلا ةفص عجارلاو ةعجار مج عجاورلاو
 ريغ نباب قالط مهلوق كلذكو عجارلاب ال ىبج رلب فصوب هناف قالطلا ةفصال

 عجارلابوةنونيبلاوذ نئابلاب دارين االا هرهاظ ىلع جو هتقيقحي لماذا ةغل ميقتسم

 ىا ( قفاد ءامزم قلخ ) ىلاعت هلوق ىف اولاق 6 نسح هحو اذهو ةعجرلاوذ

 نات وذىا متاكرسمهلوقفوىضر تاذىا (ةيضارةشيعو)بصلاوهو قفدىذ |

 هاوقو٠ كلذك اذهو ناّتكلل العاف رسلا لعلالو بصلاالعاف ءاملا لعل هجوالف

 ىلع ايصن ةدحاو ةقلط قلاط تنا ههجوف ةملكلا رخآ بصن اذا ةدحاو تنا

 ةدحاو تنا ههجوف قالطلا ةداراعم هرخآ عفرب ةدحاوتنا ليقاذاو ردصملا ظ

 مو.ىف) ىلاعت هإوقىفاك اراصتخا فاضملاب ىنتك ١ هيلافاضملا فذحو قالطلا

 نيسلا تفبوهو لفالا هبجوبام بس>-ىلعمهلوقو» عيرلا فصاع م وبىفىأ (فصاع

 كسفن قتلط هنأسمال لاقنع امهنعهّللاىذر سابع نب هللادبعلئسو *هردقىلعىا

 | ةدايزباه ءونهتلاأطخ نولوش ءاهقفلاو اهءون هللاطخ لاقف ىجوز تقلط تااقف
 ةطيطخلا نم لخد بابزم فعاضملانم طخ محصااو أطخ كلذو اهرخآىف ةزه

 | ةطوطخلاكتلءجىا ةاوعفمىنعع ةليعف نيتروطم نيضرا نيب رطل ضرا ىهو
 | انم طقي امجن نورشعو ةينامث ىهو ءاونالا دحاو ءونلاو امهنيب رهاظ طخ

 | ءاضقنابىضقتيف هلباش رخآ علطيو رعفلادنع برغملاف 3 ةليل ةرسثع ثالث لكف |

 وه كلذ عواطو ضووللا ءونلا لصاو كلذب رطملا ىرت برعلا تناكو ةنسلا

 أ انرطمنولوش اوناكو كلذ أون طوقسلا ىمسف كلذ علط اذه طقس اذاو ءونلا |

 | اهءونهللا طخ انههسابعنءا لوقئفايرثلا ءون ءونلاقدصا نولوش اوثاكو اذك ءوم |

 ىذلا ءونلاب اهلا مالا لحرلا ضيوفت هيش اهضرا بدصيال ءونلا اذه لعج ىا

 اهسفن قيلطتنع اهضارعاو ابحوز اهقيلطت كلذ نالطب هبشو رطملا هب ىجرب
 ىضر ىلعزعو هاهريغ ضرا لا اهنع ىدعتبلب اهضرا بيصياالو لزني ىذلا رطملاب |

 || دحنم قيضلا دشا وه جرحلاق الط اهب عقب تايانكلاىف لوقب ناكهنا هنع هللا |
 امش ىا فاقلا رسكو ءابلا مضب ةدعلا بقعي قالطلا»ثالثلا عوقو هب ىنعي لع |

 || هلوش ىنعولو«» هدعب ئحتو هفلخت ىا لخد دح نم قالطلا بقعت ةدعلاو هبقع

 اهحتفو واولا رسسكب قاثولاف ءاضقلاىف نيدنمل لبكلا نم وا قاثولانم قلاط تنا

)4) 



 ةيلطلا 5-001 0 2

 هقدصى ا انيدن هنددقو قدصإ ملىا نيدنملو ديقلا ليكلاو دشيىا هد قوام ْئ

 ةدحاوالا انثالث قلاط تنا اهل لاقاذاو ههكرتىا فيفختلاب ه.يدىلا هلكو هتقيتحو

 راص ىلا ءانثتسالا نم مسالا ىه اينثلا دعب لصاخلاب ملكت ءانثتسالانال نيتن' تقلط

 قيلعتلا لطب زيجتتلا» هلانثتسادعب لصاحلا وه هنال نيتنثا قلاظ تنا اهل لون هناك
 *ىلاكلاب ىلاكلا فالخ دقش دقن ىازحانب زحات مل وقنم ليعفتو هةثالثل امياعسا يقل

 زحنودعاولا هزجئتاولخددح نم دعولا زجنلاش ليتتلا هلصاو ةئيسنلاب ةئيسنلاىا

 ىناثلا ب وزلاهكلذ نمودعلا ىلا ةلحاعملاوةزراملا ب رحلاىفةز>انملاو ادقنراصىالاملا

  اذاو هبرضدح نمرادلامدهنمذوخًاماهلطمبواهضقني ىا نيتقاطلا وةقلطلا مدهي

 ةبيرلا نعدعابتلا ىا هزنتلاوةقثلاب ذخأي نا ىلوالاف نيتقلطلاو ةقلطلا نيبكشلا عقو
 اذكهو اذكهرهشلا مالسل اهيلعهلوقو « ءوسلا نعاهدءب ىااهيزات هسفنلجرلاهزندقو
 ريخأتلا هلصاو اهضبق ىا نونلا ديدشت ةثلاثلا ةرملاىف هماهبا سنخدقو اذكهو
 0000| راوللو سانا هنمو رخأت ىا لخد دج نم اسوتخ سنخدقو

 ىعاشلال وق هتلادجر ةفينحىبادنع طرمشال اذانا كقلطاولاذا ةلئسمفنووريو *
 لم44#ةداصخ كبصتاذاو 6 ىنتلابك.ر كانغاام نغتسا

 ةصاصخلا ناذربصتف رقفكءاصا اذاو كالومكانغاام كاوس لاؤس نعكانغب نغتس الوش
 لمجلاو ( ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو ) ىلاعت هللالاق رقفلا ىه

 هسفن نم ىرا اذا لمحت لاقيو لاج ريصلابو لاا راهظا هتقيقح ناف ربصتلا
 تقوللاذاالع> ىلاعت هللا امهجردمحو فسوبو او « ادوهمناك ناو لالا نسحمتا

 ٠ ىعاشلا لوقب ادهشتساو
 بدنح ىعدد سيلا ساحاذاو د ابل ىعدا ةهيرك نوكت اذاو

 سيلاو ربخلا ىلا ةرقتفم ريغةمات ىهو عقت ىا نوكتو ةديدشلا برحلا ةهيركلا

 انا ىعدا لوقت لجر بدنجو كلذ ذحمي ىا ساحنو ديزو رمث نم عئصي ماعط
 نكتإف اذاب مزح مل هنا تيبلاب دابشتسالا هجوو برعشلاو لكلا رخآو برعلا
 تقلط اليل مدقاذأ هنا قلاط تناف نالف مد موب ةلثسمىف نودبشتسيو* طرعشلل

 الا هربد دئموب مهل نمو ) ىلاعت هلوقشب تقولا قلطم نع ةرابع مويلا نوكيد ]

 نيذلا متيقلاذا) ةيآآلا لواو ( هللا نم بضغب ءابدقف ةئفىلا ازيحموا لاتقل افرحم

 نيشام ىا مكبلا نيفحاز رافكلا متيقلاذا ىا ( رابدالا مهولوتالف افحز اورفك
 هإ1>2ىا هللا نم بضغب ءايدقف كلذ لعفنمو روهظلا مهلا اوله لف ذايلق ذايلق

 1111 1 ا ا ا ا ودب اور دولا رسولا اقل 0 سف دكا حالا ل6“ ازيمتموا لاتقل بناحمىلا الئامىا لاتقل افرحمن وكيناالا همزادقو هب عحرىالبقو

 (كا)



 ةيلطلا كك ةيلط

 رقسا|ءةيحانلا زيخلاو ودعلانم هنوعنع ةفناط ىا ةثف زيحىلا ارئاصىا ةئف ىلا |
 اهمضو ءابلا حقب ةراشبلا اذكوهف نالف مودقب ىنرسثي نم ركحمساو مادىا مدلا اهب

 كلذك اريشين هرشيو لشد دح نم ارش ةرشز نم مدا ىهو ىرشبلا اهرسكو

 راسريخ لك ةراشبلاو رسكلاب رسثن وهف متفلاب ارمثب رشبتساىا رع دحنم رعشبو

 رهاظ ىهو ريخ لا ةرششب ىف رثؤي ىذلا ريخلا ىه هتقبقح هتقيقح ناذ ريخا دنع كلذ: نسل

 ىلع ةراشبلا عقبدقو ىناثلا نود لوالا را_خاب لصف كلذو رورسلاب هدل>

 ) ملا باذعب مهرشبف) ىلاعتهللا لاق نزحلاب اضيا ةرسثبلا ىف رثؤي هناامل نزلا ريخلا

 ىف هسرف محن كلوقنم لخداو قلاىا ةلص فرح امهدب محناو نامسا رك ذاذا#

 هلعافمسيولامىلع هناسللقتعا اذاودتسج.ردناو ديناءحردنا هتيسرافو محهتاف ربنلا ظ
 ىلا هبسن,ناالاءبرض دحنم اذك هناسل لقعدقو ماكتلا ىلع ردقب إف دسىا

 نملعجلاو.ةابقلانودنطبلاو نطبلانود ذختلاناذ هد صخالا هتلبقىا هذخت

 كلذ نم ديجالا لعجو قباآلا لعج ون هيف الدب لعج ام مهلا مضب علخلا باب
 اندو ءالع ىا اذكىلع فرشا كلوقنم مسالاوه طوقسلا فرش ىلع اهربم ناك«

 قيرفك ةنسلالع ىر#<و فاكلا دعب ءايلا تابثاب تلدعىا ةنيب تيك زاذاههنم

 ثرت رافلاههادجوال ض<+ لبحوهو ءايلا ةفوذح فاكلا فب تكز معلا ةبلط

 هنيع ىف ثنحمدلام اهثئارونع ارارف هتوم ضرعفف اثالث ابقلطي ىذلاوه هنأرعا
 نا .زلا ىا ثنحلا مالغلا غلبو ميظعلابنذلا ثنحلاو لع دحنماهيف مثاو اهضقن ىا

 ةأحف تاماذاوههرطضاى ا اذهىلا هءاخلا جوزلا *ىبلاو ىحالا ةفلاخت مثأي ىذلا

 ىلع ةءاحف ئحجدقو هتفبهانأ ىا اعدح نمت وملاهئحنود وةتعغب ىاةلعف نزو ىلعءافلا مب

 هلقثاىا ضرملاهانضاىذلا وهش ارفلا بحاصو«متاح با فيرصتىفهرك ذةلاعفذزو

 كاذك نكيمل محوا ىكتشي ناكناف * هّص ح لقثف ضرع ىا اعدح نم ىنضي ىنض دقو

 اوذءناسنالا <تثي نا ةلعفلا نزو ىلع ةيكشلا وةوكشلا وةياكشلا ورصقلاب ةاكشلا

 ىلا هتءاصا ىذلاوهواموححريصيىاهلعاف مسي ملام ىلع محو هد عجوتىاهاضعا نم

 مضباعلخ هن اما لجرلا عل هنححم|ذاءاملا جوااذااذاةيلالا جو لخ ددعس نم لعفلاو

 هل عاذا ىلاولا عل و هعزتىا ءاملا مب اءاخ هسفن نعددوث علخ مهل وق نم اهعزن ى» ءاخنأ

 هتعلاخو اهعلاخو ناحوزلا علاختو لدبب اهايا هعلخ تلبق ىا هنم ءاراتلحلو

 هعم ماقملاب ةيضار اناالىا تباث الو اناال سايث نب سبق نب تباث ةأرمالوقو»

 ا ةأرعا ناىورو*ةءاربلا نم ةلعافم ىهو ةزوم*“ ةأرابملاوهكلش ضاروه الو

 ديدشتو ىلوالا ماللا متفب اثالث ىنقلطتل تلاقو ابحوز ردصىلع انيكس تعضو



 ةبلطلا 0 ةبلط

 كلذ لعفتالنا ىلاعت هللا ق< اهل أس ىا ىلاعتمتلا اهدشانف كنلتقال الاو نونلا
 هللالوسر لأسمث امالث اهقلطف تبافلخددح نم ةدشن هللاب هدشن مملوق كلذكو

 هليش عيبلا لاقدقو مسفال وعوجرالىا قالطلاىف ةلوابقال لاقف سو هيلعلا ىلص

 عيمص'اهلموأت قالغاىفقالطال مالسلاهيلعماوقو هةلاقاةليش هلاقاىف ةلملق ةغل ةلولمق

 اناا ريسفتلا اذهب ذخأي لو هاركأ ىف لبقو هروما هيلع قلغي هنال نونحفف

 ةعجارملا باب هيلع قلغي هناف ةلج ثالثلاتاقلطلا عاشقا لحال هانعم لق و

 اف ةيوهوا تئشناكسفن قلط «لدالب ىا انا قالطلا عقو « ةكانملاو

 ىومتالاع ) ىلاعتدللا لاةبحا ىا لع دح نم ى وهى وم ىوهدقو تبمحاىاواولا

 . لوعف نزوىلع ءايلا ديدشتو واولا رسكو ءابلا مب ايوه ىوري ىوهو ( مكسفنا

 ىلاعت هللا لاق لكئاذاو كلهاذاو لاماذاو "7 اذاو طقساذا برمض دحن

 ةعرسف هب رم ىا ( حيرلا هب ىوبن ) ىلاعت هللالاقو طقسىا ( ىؤهاذا ضار

 .توهوليكىا (مهيلاىورتسانلا نهةدئفالعجاف) لاقو كلهىا (ىوهدقف) لاقو

 ىديراوا قالطلا ىحا اهل لاقولو * ( ةيواه هماف ) ىلاعت هللا لاق تاكتىا هما

 لاو نيفرحم أش لجرال لاو ءايلا تابثاو دملاب اذه قالطلا قاشوا قالطلا

 ىوهاامللاقواو « ةأرلل ىفاخو لجرا فخ لاق اىمارلا تايثاودملاب ىاش ةأرمل
 قالطلا ىف ةنكأسلا ماللا ةاقالمل ءايلا رسكو واولا منو فلالا رسكب قالطلا

 امئاو ظفللا ىف افلا لعجنالو ةرهظم ةنكأس ءام كقالط , ىوها لاقف لصفولو «

 نودؤي ةبلطلا نم !3ك تدارلم اهيف تغلابو تامالعلا هذه. تاملكلا هذهكتلعا

 دكا تنا ةلكسمىف نودشن. و « شحاذ أطخ اهلك ا رع تاملكلا هذه

 نعاشتلا لزق: تبش فيتك

 - 2 فيكنع لأستف ربصل هو تلقف # اندعب كربص فيكى يبح لوقي
 ىلاعتهللا لاق ربصلهو هلوقوهو ماهفتسالا باوجف ءافلاببوصنم لأستقىف ماللا
 نعب ضوفخم فيكن عهلوقو (ىذلاريغ لمعنف درنوا انل اوعفشيف ءاعفش نم انللهف)
 ةظفللا هذهنعىا مالكلا لذتيمىف « ةحمفلاىلع امنمم ناكناو انهه امسا لعح هنال

 دحاو لكسع ىا ( اسامتن البق نم) ىلاعتهلوقو «موصلا باتكىف هانرسف راهظلاو»
 0 ار[ ساكو لخرلا ةأرملا تسامأو ةأرملالخرلا سامدقو هبحئاص نيخوّرلا نم
 تش املا لعجاف نينا نب لعفلل ىهو ةلعافملا باب نم لعفلا تحرخااذاف ةأرملاو

 فطغا ونيلعاف اعيج-امماعجاؤ لعافتلا باب نم هتحرخااذاو الوعفم'رخ آلاو العاف
 ىثعالىذلا نمزلا ىا دعقملا راهظلا ة رافكىف زوحجالو« واولاب لوالاىلع ىناثلا

 (لع)



 ةبلطلا د الا ا

 اذا ةرافكلا ف زوحي كاذ نكل جىعالا دعقملا بدالا ناويدف لاقو هيلجر ىلع
 ناكاذا لاقءعنام ريغ اهادحا تاوفزال ةلولعم ىرخاو ةحمبت لجر ىلع ىثم

 نيع نع امادحاتناكن 1 ةهلا فالخ ىلعىا زاح فالخ نم لحرو د ١ عوطقم

 بوبجلاو ىصخلاو لشالاو هراسي نعوا نيعنع اهاتلكال راسي نع ىرخالاو
 رك ذ عج ريك اذلا اعيج نييالا و ريك اذملا عوطقم و « سم اف اهانرسف دق

 جاردالا ةظفاو+الوط ندبلا فصن ىا قّشلا سبادلا جولفملا*سايقلا فالخ ىلع

 هنأ عم ءاضتقا اريدقت "ىلا تان ا.دارب مجرد فلاب ىنع كدنع قتعا ةلثسمف

 هيطىا ه.اتك جب :ردىف كلذ لعج لاق هبط وهوباتكلا جاردانم اظفل روك ذم ريغ

 لعفموهف الاعفا لعش لعفانزوىلع لؤم وبف ءالياىلوب ىلآ دقو فلحلا ءاليالاو»

 اياليلاو ةيلبلا نزوىلع ايالالا هعجو نيعلا ةيلالاو فاحىا

 ثر ةيلالادنم ترّدءناو # هنيعل ظفاح ايالالاليلق
 دصقريغنم ةعرس لعتعقوىا ترد.ناو.هئيع ظفح فاح ناف فلحام لق ىنعي

 لخددح نمارودد رديدقو اهيفوه ثنحنالىنعي ةقداص تراصىا ترب نبع هنم

 دحنم اوعحر ىا (اًؤافناف) ردصملاءاب ركب لع دح نم ارب ربت نيملا تربو

 عرمشلا فو ةغل ظافلالا هذه قئاقح هذه هودصقى ا (قالطلا اومزعناو) برض
 ءطواابهسفن ثينحن وه *ىلاو هتحوكتم ءطونع هسفن ءرملااهب عن نيمل مساءالبالا

 قلطتفربشا ةعبرا ىضع ىتح ءطولاكرتب ريلاىلع تابثلا قالطلا ةعزعو ةدملاف

 قفو ىلع هفدكت ربشالا ةعبرالا ءاضقنا قالطلا ةعزعو عاملا فلانا ىورامو

 نم فاقلا رسكب نابرقلانال لوم وهف ةنالف برقاال هللاو لاقاذاوءانلقام ةغللا

 الو ) ىلاعت هللالاق امرششو افرع اوف لامعتسالا ةبلغل ةعماجملل اما راص لع دح
 ( انزلا اوءرقثالو ) ىلاعت هللالاق “ىلا ةبراقم هلصاو (نرهطيىتح نهورقت

 ) نسحلا ىعا قلانآلا متيلا لام اورشالو) لاقو (شحاوفلا اونرشالو) لاقو

 دح نم كلذك راص ىا بيرق وهف ابرق برقدقو دعبلا ضيقن وهف برقلااماف

 هءوسي هءاس لاقي عاملا كرت ةينبالا ايلوم نكيمل اهنءوسالهتلاو لاقواو:فرش
 رك دب 0 ءوسلاو هنم مسأ مسا مضلابعوسلاو ة ةرسم هريس هرس ضيقت وهو ةءاسم

 (ءوسلا ةرئاد) لسا ءوس لجروه لاق ةفاضالاب نكل تعنلا قيرط لع

 لاشاميلا ءاسا لاقي ىلاةمأكت لصويو ناسحالا ضيقت ةءاسالاو علا ةءارقىلع
 (ىهوجو اؤوسيل ) ىلاعتمللالاةةاصريغنم ىدعتب هءاسوهو لوالاو هيلا يح
 فاحولو*هلعاف مسي ملامىعوهو( اورفك نيذلا هوحو تئيس ) ىلاعت هللا لاقو



 ةبلطلا ا ةيلط

 | لاق 0 هلإصاو ”يارعل لمعسي اع دح نم نايسشغلانأل كاذكف اهاشغبال

 ١ 1 موقوف نيطذاسلا باوبا ئجئنمىا دعش و مقل ناطاسلا ددس شغب نم

 عفو مقبىف فاقلاتفو دغشو مقيىف ءايلامضب اضيا لاقيو طاسبلا ىلع دعش دقو
 ددسلاو دب سعىلع هدعش دقو هسلحم نعمريغهعقيدق ىاهلعاف مسي ملام ىلع دعش ىف نيعلا

 باذعلا مهاشغي موب) هيفوابطوىا (اهاشمنإل) نأ 0 و بابلاىهو ةدس عج

 .برقاالهللاعاولاقولو»مهمطغي لبقو مهتأي هانعم لبق (مهلجرات حن نمو قوف نم

 مهلوقنآل ضفكلاب مسقلا ناكناو ةملكلارخآ عفرب لمتسإ اذه الومناك ةنالف

 عج ىهو مسقلا ىلع ةضوفحم نونلاو ميلادعب نون تابئاب هللانعاو هلصا هللاماو

 لامعتسالاةرثكل اذيفخت نونلا تفذحفهّللاب ناعالابىا هللا ناعإب مسقا لوشن اك نيع

 فذح لبق تناكو بارعا فرحن سيلو ةملكلا طسو هنال اموهضم مملا قبو

 مسق وه ءارلا عفرو ماللا مثفب هللارمعل هلوق كلذكوهكلذىلع قبف كلذك هرخآ
 مسالا اهب عتفي ؛ ديكأت مال ماللانا اذه ةقيرطنال ظافلالا رئاسك ضفخم ملو

 10 مسقا ىدلاوه هللا ءاقيل لوش هن "اك ءاقبلا هد دارملاو ءادالاب عفر رعو

 نايدبلا لطاب ىدهي ىذلا ضرما ءالباو * هيلع لاخلا ةلالدل ًادتنملا ربخ راهضا

 ةماقتساريعىلع ضرملاىفو مونلاىف مالكلا ديدرت وهو ردهلاوه يرض دح نم

 اهجوز ىه تنعال و هنأرعا لجرلا نعال كلوقل ناردصم ةنعالملاو ناعللاو“

 جيوزلا فلكف ىضاقلا ىلاهتعفارف اهفذقىا انزلاب اهامراذا وهو هنم لعافت انعالتو

 ةسماكخلاف لوقو اعبرا انزلا نم هب اهتيمراعث قداصل ىلا هللاب دهشا لوقنا
 بذاك هنا هّلاب دهشا لوقت نا ةأرملا فلكو اذه ىف ابذاك تنك نا ىلع هللا ةنعل

 اذهىف اقداص ناكنا ىلع هللا بضغ ةسماخلاىف لوقتو اعبرا انزلا نم هد ىتامراهف

 || اهفلكىا امهنيب ىضاقلا نعالو ةنعالا ركذنم لجرلا مالكر خآىفامل اناعل ىم-لا
 ادبا ناعمتجيال نانعالتملا مالسلاهيلع هلوقو٠كلدك اضيا ناحوزلا نعتلاو كلذ

 ىنزي ىا اهب ثبخي الجر هتأرما عمدجو هلوقو هحاكتلا دقع امهنبب زوال ىا
 مى[ ةعبراىلع تردقام لجر اهذخفتدق اعاكل تدجوول ةنعالملا ثيدحلا فو»

 ]| عنو ماللامغب قجحالا لجرلا عكللاو ءاقتللا ةأرملا عاكللا هتجاحنم غرش.ىتح
 "تالت هلصا ةعاس ةأرملا تكلتف اضيا هنفوهاهذخف بكر ىا اهذخفتو فاكلا
 نينكاسلا عاتجال نيلملا ف را طقس م“ فيفخالزت اج نييلتلاو تلك: ىا ةزمغلاب
 ببصالا ةيما نب لالهل وهف نيقاسلا شخ 3 ! را بيصا هب كئاج ناديفو»
 ْ 1 0 عمرالا ريغصت عحسرالاو : ل ه-سأرف ىذلا وهو بهصالا 0

 ع
٠١ 



 ةبلطلا ب “د ةبلط
 يدخ دل تءاحناو لاقءامقيف د نيقاسلا سشجو دح نم هفرصو نيذغفلا ل أ

 ماللاديدشت نيقاسلا مي دخهبحاصل وبف ايلاج قروا ادعج نيتيلالا غباس نيقاسلا

 رعشلا دعح دعا و لخ ددنس نماغ ويس غبسلاش و امهمان ىا نيئلالا غباسو م

 ىدلاوهقروالاو فرش دحنم دع>وبف ةدوعج دعحدقو طبسلا ضيقن وهو
 نعالملا بذك1 اذا لاقدنا ىمتلا مهاربانعو» اضعالا مْكْىلاجاودامرلان ول هنول

 بذكلا ىلاهيسن ىادبذك او انالفيذك لاشدسفن بذكبرقاىاةبذاك اهعلاج ىهسفن

 امطخم م اهطخيناهإ ىا باطخلا نم ايطاخ ناكوهلوقوءابذاكهدجو ىااضيادبذك أو

 ىسورهلصاوةبرعمىهوزاعللا بجو عيسوراب هنأ عال لاقاذا لاق هاربا نعو# ريغ
 ةينازلل مسا ةيسرافلاب ىهو

 6 قاتعلا باتك ف

 ةوقلا قّعلا ةقيقحو برض دحنم قتعدقو قرلا لاوز ةقاتعلاو قاتعلاو قتعلا
 قاتعالا وهفعض بوثلاةقرو امتوةلاهحراوج ريطلا 54 فعضلا قرلا ةقيقحو

 هركو نم نيل قتعو تقبساذا نيع ىلع تقتع لاق ىتقلا لاق 0

 بهدف ىا قتعف ىلخ قتعملا ناكف تمحو تقيشادا 0 تقتعو راطاذا

 هللا ضر قيدصلا ركبوباىعسو ليلا قيتعلاو لاخلاوه ىذلا قّعلانم وه لبقو
 هترشب تقرىا جالعتسا دعب نالف قتعو عفارىا قيتع سرفو هلال اقيتع هنع

 مركلا وه ىذلا قتعلاّنم وه لبقو ةيركا لاج لاننم قيتعلاو ظلغو ءافج دعب

 بمجلا عساولا ىا قتاعلا قزلا نموه لضونيهأأم دعب مر "< ١ ىا قتعدق قتءملاو

 تقنعا اهنال ةيعكلا قيتعلاتيبلاو هتقافو هقمض لازو هتاح تعسنادقف قتعانمو

 عضوتسب لواىهىا اهمدقل ليقو اهمركلا ليقو قولحم ابعدبنانعو قرغلانع
 ةيرحلاو ةيرحلاتايثاريرحملاوه فرشدح نممدقلاةقاتعلاونآ رقلاه» درو اكسانلل

 : ىعاشلا لاةاعدح ن ءارحراص ىاارارحرحدقو كل ذك متفلابرارها و رار دصم
 دح نمدفرصف دربلا ضيقنوه ىذلا معفلاب رحلا اماوءقيتع رارحلا دعب نمدرامو

 وهليقوصلاخلا بيطلالهرلا راو صولخلا ةيرحلا ةقيقحواعيج لخ دو اعو ب رض
 ريغلكؤ ياملوقبلا رحودهيفعضوم نس>اهجولا رحوهيفلمر الىذلاصلاخ |نيطلا
 قانعا ةبقرلا ريرحتوهنسح ىا رحب كنم اذهامو اهطسو رادلا رحو خوبطم
 لب اكمدبع ديسلاكلمنال ندبلا نم صاخ وضع ىهو ةبقرلا تصخاغاو لكلا



 ةبلطلا سل كح ةلط

 0 01 اك ةيادلا سيتحماك كلي ستح وعب لفلاكو'ةبقازلا ىف
 نم نهرلاكفك وهو كلذك ةبقرلا كف و*ىتقلا هلاق كلذ نه قلطا هن اكف قتعا

 قتعانممالسلاهيلعىنلا لاقو«لصفملا نم دءلاكذو لحرلا نملاخخ كفو نهارلا

 ريغ دبعلاىعس ارسعم ناكناو هكيرشبيصن نم ارسوم ناك نا دبع نم اصقش
 ددشمريغىا ةقشملانم لوعفم قوقشملاو ”ىثلانم ةفئاطلا صقشلاهملع قوقشم

 ىرجيامهيداري عادخلا وهو برض دحنم نبذلانم هلثمىف سانلا نياغتبامههيلع
 نوزرحتئاموه هيف سانلانبانتءالاموءهنع نوزرحمتالو ناصقتلاو ةدايزلانم مهني
 تايقرلا فرك ذو+بيصنلا ىهوةصحلاباساقتى ااصاحن ٠«تالماعملا ف توافتل | نمهنع

 نيح ةدلب مسا ىهو ةقرلاب هللادجر نسحلا نيدحم اهعج لئاسم ىه اذك ةائسم

 هلبقو هرخؤم ”ىثلا ربدو توملا دعب ىا ريد نع قتءملا ريدملاوءابم ايضاق ناك
 ردملاورحتناف تماذاواىنومدعب رح تنا هالبق ىدلاوهقلطملا ربدملاو ه1

  رحتنافاذك قيرطىفوا اذك تقوىلاوا اذكض سنمتم نادل لبق ىذلاوهدنقملا

 لدي للعاعضاوتب نا ىهوةباتكلا دقعةدقاعمةيتاكملاو هدلو ماةمالا لعح داليتسالاو»

 مجنلاقبةفظولاوهو مجن عج فئاظوىااموجندب قتعيفةمواعمةدمىفاموجن ديعلا هيطعي
 ريهزلاقاموجناهادا اذا اهريغوةيدلا مجنواذكر هش لكىفففئاظوهفظو ىااموجنلاملا

 مج ”لمءس اوقبربي ملو #3 ةمارغموقل موقاهمجتب
 اقرس عابدلا ىورو « عباتت هلصاو ناتفيظو هيلععقجاىا نامحن هيلعىلاوتدقو«
 ناكيرششلا قداصت اذاو ه ءارلا ددشم نيسلا مومتم لجر مسا وهو نيد ىف
 نينملا ءاقلاىف مالسلاهيلع ىثلا ىضق»ىعدااهف هكيرش امهنه دحاو لكق دصىا

 نسحلاراتخل اوه ةرغلاو صلاخ مهرد ةئامسج هتيف سرفوا ةماوا دبع وه ةرغب

 لكةرغو مهفغيرشىا هموق ةرغ نالفو هتببحىف ضارب سرفلا ةرعو لاملانم
 ىف راتتسالل ه. ىعم نطبلاىف مادام دلولا نينجلاو هنم ربشلا ةرغو هلوا ”ىش

 هرتسىا انونح هيلع نحو لللا هنحو رتتساىا انانتحا ”ىثلا نتحادقو نطبلا
 نانلعاو ربقلا نئملاو لخد دح نم اعيج امهو بارتلا ىف هاراوئىا تنملا نحو

 لكَو اضيا نونجلاو نجلا ةنلاو سرتلا نجناو ةنيلاو ناتسبلا ةنجلاو باقلا |
 ةباتكلا لدن ءادا نع هزحعب فرتعي نا بتاكملانم زيجعتلا « رتسلا ىنعمنم كلذ
 نونلا مضب ةبسنلاوءزجملأىلا اهسنىا هسفن زجدقو زجعلاىلإ ةمسنلا هتقيقحو
 معانتلا لوالا ءاعداف تدلو مث لاجر اهذمانتو ةيراج عاب اذاو «ناتفل اهركو

 تحن هنمو هإقنوهلوحىا ”ىثلا م-كلاقب تاءاببلاب ىدبالا املوادت ىتعي لئانتلا

 ( سلا )



 ةيلطلا ! هد ةبلط

 . ةرثعالااهاداف ةيقوا ةئامىلع هدبع بتاكنه مالسلا هيلعىنلالاقو+ لظلا سمشلا
 نزوىلع اهرخآ ديد_كن, ىتاوالا هعجو امعرد نوعبرا ةيقوالا قيقر وهف قاوا
 نيتغللا ىلع ىنامالاو ةئنمالا ريظنوهو لعافالا نزو ىلع اهفضحمبو لمغافالا

20111111 
 10 ل نذل لاق ةلجؤم نوكنال ىلا ىه ةّزباح لاخلا لاملا لع ةباتكلا

 نع رطل ميلسآلا نع زدعلاهاولح تقوىا نيدلا لحم اذهو هلجا ىضماذا
 ءايلاب نايرطلاو ضرتعاو ثدح انهه هل داريو عاط هل_صاو زوم/* وه دقعلا

 نود فيغلل جومهلا نيملت ه>و ىلع وهو هردصمىف ءاهقفلا نسل ىلع لومعتسم

 امال زجي مل مهرد لا ىلعفاهنم جن نع ز جعناف اذكى عة م: فلا ىلعهبتاكول وه عضولا
 اوناكو برس دح نم دءلاب برضلا قفصااو دقعىف نادقعىا ةقفصىف ناتقفص

 هتحيع رععدقو رطخ ىا ع .هنالوءدوهعلاو دوقعلا ىف ديلا ىلع ديلا نويرضي
 زاح سادلا ىلاوا داص لاا ىلاوا .اطعلا ىلا مرد فلا ىلع هبتاك ناوهدمدن رطاخ ىا

 مولعمتقو ه>ورخلو قوتها لها لاملا تنم مامالا هيطعيام ءاطعلا اناسحمسإ

 ناسا زاسف ةلجلاىف كردتسي نكل ةلاهج عون هيف نكقف رخأتيدق و مدقتسق نكل
 ادهو اهوسودب نا سإدلاو مهءورز ةيالولا لها دصحنا هب دارب داصحلاو

 داتعملاهتقو لحاذا نيدلالح ضراعل سايدلاو داصحلاو ءاطعلا رخأتناف لوالاك
 نادتسا اذا بناكملا» ةغن اطىاقاتعلا نمةبعش همن ىرح ههنيعال اذهتقولحالانال

 لادلاديدشت, ناداونيدلاب عابىالاعفالا بابن مفاالا عفب ناداو نيدلاب ىرتشاىا

 ضرقلا ريع ندلاو نيد هيلع راصىا ايد نادو ندلا ليقىا لاعتفالا باب نم

 هتمذ ىف بجوءدقعلاب ةمذلا ىف ريصي لال مسا اذهو ضيقيف ضرقبامل مسا كاذ

 ءاهتفلا مالكىف هب داريو اضيا ةمرحلامامذلاو اضيا ةمرحلاو دهعلا ةمذلا لصا

 اذاو+ اضيا كلدل نالمعاسإ قتعلاو ةبقرلا ةدهعو هلوبقو هدقعب هلع بوحولا

 ةايا هيف ىبناحو ايش باكملا عاب اذاو*هيلعام هب نب لام ىا ءافونع بتاكملا تام

 لخد دح نم ءاطعالا وهو ابحلا نم ةلعافم ىغو نما ضءب ناصقن ىه ةشحاف

 هنمءازجاةرمثعنم ءازجا ةعبسقحىف هن اكفةعبسب مهارد ةرسثع هتمث ائيش عاباذاف

 لدبلانع اهولخن ءاطعاو ةيهدنم ءازحاةرسشعنمءا زحاةثذ ” قح ىفولاعلامةل دايم

 ثاثلا نم هحورخربتعاو توملا ضرم ضيرملا قحىف تابهلاب قا كلدلو ىنعم

 ظ هك ءالولا باتك و ظ

 | قتلو رصانلاو فياحلل و ىلولل و معلا .نبال مسا وهو لوملا ردصم ءالولا |
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 ةبلطنا تن ةاعادح ةيلط

 1 هل لوب م نيبو هنري هل بيرقالو مل-انم نيب ىرخي ةدقاعم ةالاوملاو٠قتعللو

 | ىدؤيىا هنعلقعيو «صوصنلاب ةعورشم ىهو ىنثرتو ىنع لقعتناىلع كتملاو

 اذا لتاقلا نع لقعو هتبد ىداىا لوتقللا لقع أطخ اناسنا لتقاذا هنع ةيدلا

 لجر ىدبىلع زسا نميث مالسلا هيلعىنلا لاقو هبرض دح نم وهو هنع اهادا
 وهو هنامث لاحو هتانح لاح ىأ بصنلاب هتاممو احم هب ساتلا قحا وه هالاوو

 تامزاومالسلا هيلعدلوقو انلقك ثرالاو لقعلا كلذ. ىنعي فرظلا ىلع بوصنم

 ثيدحلااده لدو حاكتلا باتك ىفةبصعلاانرسفدق هتيصعتنا تنكاثراو كرتيملو

 ءالولابثاريملاىا ربكلل ءالولا مالسلاهيلع ىنلا لاقو هدحاوال حلصب مسالا اذهنا
 هموقربك وه لاسو برقلل نءالل ثاريملاف نبانءاو نبا قتعملا ناكولىتح برقالل

 ءانهه نسلا ربك ه.داربالو هيلا نوسني نيذلا ىلعالا بالاىلا مس رقا ناكاذا

 ةالوممهما تناكو مهفراظ هبجعا اعل ةيتف ريب رصبا هللا ماوعلا نب ريبزلانعو

 ىرتشاف محملا ضعبلوا ةنيهج نم ةقركلا ضعت دبع مهوباو جدخ نب عفارل

 ىضر نامءىلا اومصتخاف ىللاوم مهلب عفار لاقو ىلا اوبسننا لاقو هقتعاف مهابا

 نايشلا مهو اضيا ىتفلاعج نايتفلاو ىتفلا عج ةيتعلا ريبزال ءالولاب ىضقف هنع هللا
 سعلدقو ملمتسي كلذو اليلق داوسلاىل هتفش برضتىذلاوهو سعلامج سعللاو '

 ةسايكلا ىهو مهتفارظىا مهفرظدقارىا هبحعاو كاذك راصاذا ٍلع دحنم اسعل

 هلوقو ةنيهج نم موق ةقرحلاو ناتليبق محم تاو ةننهحو فرش دحنم هفرصو
 ىذلا كالو رجدقو و مابا نال ديلا اوم نم اولزك ىا لاءاوبجكلا

 دلولا نوكي نا هريغ و باتكلا اذه لئاسمىف ءالولا رجو ٠ مالا ةهجنم ناك
 هنالءالومىلا ءالولا رجس الا ق تعا اذافدل ءالوال ادبع هوبا ناكاذا هماىلو ىلوم
 ءالولامالسلا هيلعىنلا لاقو*رذعتلا دنعالا تاهمالا نود ءاب ًآلانم وهو بسنلاك
 ةاصو لو ةبارك قل تفلا 5

  ناعالا باتك

 - نامالاب اوحفاصت اوقلاحتاذا اوناكو ىنولا ديلا نيملاو و مسقلاوهو نيِع عج ناعالا
 هللالاق ةوقلا اضيا نيميلأو هبف نيهلا لامعتسال انيع مسقلا ىبسف اودقعامل اديكأت
 ىوقتب فلاخلانال انمع مسقلا ىمعسو ةردقو وش ىالبق (نيبلابهنمان دخال) ىلاعت

 نيعلابهنمان ذخال ىلاعتهل وقريسفتىف ليقو عانتماو ا ليصحت نماب هن رقام قيقحم ىلع هني
 ) 0١ ار رهيلع عارف ) ىلاعن هلوق ىف لمقو فرصتلان ءءانعنف تكلا هديان دال ىا

 ىذلا هئىسقب ايرضكلاثلاو ةوقلاب ايرضىاثلاو ىنعلاهدس اب 0 ةثالثليواقا

 ( لاق )



 ةيلطلا ديو ةبنظ

 بجنىا ديدشتلاب رفكتن يع ةثالث ناعالا هلوقو* ( كمانصانديك ”ال هتلاثو ) لاق |
 فانتالاو لبقتسملاىا| فنتؤملاىف لعفىلع نوكتىهو ثنحلا دنع ةرافكلا اهيف

 مكح قحىف ريتعيالف لطب ىا ىنليام ناعالاىف وغللاو كلذك فانبتسالاو ءادتسالا

 ىعاشلا لاق وفل اهريغوا ةيدف لبالا دالوأنم ديالال لاو
 دلجلا ةئاملا ضرعو اول * اه دالوأ لعحت ةئاموا

 فاتخاو(مكناعاىف وغللاب كذخاؤيال ) ىلاعتهللا لاق ةيظعلا: ةريثكلا لبالا دلتا
 ردقلا روفنم دخا لاخلا ىلع عام روفلا نيعوهفرعام ىلع هب دارملاف ءايعلا

 لقمت ىا مثالا ىف اهبحاص سمت ىتلا سويغلا نيهلاو ءاهنايلغىا اهناروفو أ

 رفقلا ىهو عقلب عج ىهو عقالب رايدلاعدت سوم انيهلاو «برض دحنم سمغلاو
 كئاوا)«ءالجلاوتوملاب رايدلا ب رن اهنا ىنعيءام الو اهيفت امال ىتتا ضرالاوهو

 ةبذاكلاىا ةرجافلا نيهلاو ٠ حلاصلا بيصنلا قالخلا (ةرخلاىف مهل قالخال
 اهفلاح اهي بذكىا اهيف روج م لا اهانعمو بذك ىا لخد دحنم اروجث رجفدقو

 ءامزم ) ىلاعت هلوقو ةيضرعىا (ةيضار ةسيعىف) ىلاعت هلوقك ةلوعفم ىنعع ةلعاف
 ةرجافلاقيو بذكىا هر ناكنامهللا هلرفغا هزجارلالاقو قوفدمىا ( قفاد

 نم ليوأتىلع اذهو ىذر تاذىا ةيضار ةشيعوف لاش كلذكو رود تاذكا

 دقعلا لعجىف نودشنو:عضولالاطبانم هيفامل لوعفملا ىنمع لعافلا نوكينأ ل

 لئاقلال وق مزعلا ىنمع ( ناعالا متدقع اع ) ىلاعت هلوق ىف روكذملا

 دقغو لح بحلا بلقلو  ودغتو حورت ىوهلا تارطخ

 ىوهل'وكرحنىا برض دح نم هبلقىف ىلا رطخ نمىهو ةرطخ عج تارطخلا

 ضقنىا دقعو لحب حلا بلقلو احابصو ءاسكلذعقبىا ودغتو حورتو بحلا

 لئاقلا لوقنزود نو هيلع مزعي اهف مارباو |

 لعاق ريغ ىننا ىدانو عضف #* ىوهلا مكي ناب يلق لعتددقع
 حاصو عزج ىا مدفن ىاوه ىنخي نا هيلع تمزعو هتمزلا ىا ىلقىلع تدقع |

 رسكي زوجيو لعاف ريغ فاالا عقب ىننا ىدالتو برض دحنم وهو بولغموهو
 لعجوا لوقلا راضاوافانيتسالل رسكلاو هيلع ءادنلا لعف عوقول فلاف فلالا

 ىلاعت هلوقك اذهو كلذ لعفا نا ردقاال ىلا لاقو ىدان ىا لوقلا ىنعع ءادنلا

 ءارقلاةماع ةءارق ( يحب كرشي هللانا بارحلاىف ىصيمتاقوهو ةكئالملا هندانف )
 كاكوا مشا ادبتا لق اودع رك ذاب هحولاو رسكلاب هللانا ةزج ةءارقفو عفلاب

 هللا مسايهنر ة الوانيعلأ هب ىو هللا مهجر انياحص | دنع انيع ناك منعا لاقوا فلحا



 مسقلاو (ةنح مهناعا اوذختا) ل لاقمث ( هللالوسرل كنا دبشن اولاق ) ىلاعتهّللا لاق

 | (نيهصمامرصيل اوعسقا ذا) ىلاعتدتلالاق هللامساب نورةمريغ ءاحدقودل عوضوم

 معا اذكو هللاب لّشرملو ( منع اوضرتل مل نوفلح) ىلاعت هللا لات فلحلا كلذكو

 نيع ددنلا مالسلاهيلعىنلا لاقدتو باح هنال ردن ىلع هلوآ ادكو«باحنا ا

 وهف هللادهع ىلع هلوق كلدكو لخد دح نم ردنب رددقو نيعةرافك دن رافكو

 دعب ناعالا اوضقنتالو ) لاقمث ( متدهاعاذا هللادهعب اوفواو ) ىلاعت هللا لاق نيع

 هيلعدلوةوء دهعلا لها ةمذلا لهاو دهعلا ىنعع اهنال هللاةمذ كادكو (اهدك وت

 رذنلاىف اولاقو«توغاط عج مانصالاب صا تيغاوطاابالو مكئاب ب اوفلحتال مالسلا

 لاش لخد دح نم لمفلاو كفسلا عونم ىا نوق مد ةقارا هنا دلولا عذب

 قاهزاو» هسحىا ءاقسلا نبللا نقحو كفستنانم اهوعئنمىا مه ءامد اونقح

 وه ًافربل هنع هللا ىخررعلاق «عنهدح نم اهحورخاهقوهزو اهجارخا حورلا

 اع ىأر ريغ ىا مهيطعاف ىلودبس مثرهيطعاالن' موت ىلع فلحال ىنا 0 م.

 روهظلا ودبلاو لاعفلا نزو ىلع ردصملاو لخددح نم ءاد ود اديدقوهيلعناك

 ةرسثعاءداذا ٠ةيدابلا ىلارضا+انم جورخلا لادلا نيكش ودبلاو لوعفلا نزوىلع

 ةشعتلاوةيدغتلا ردصلاو ءاشعلا مهمل مهاشعو ءادنلا مهمعطاىا مهادغن

 ريقفلا ةلخ دس»لكالا ف ذخادق نبللانع موطفم ىا مطفىص مهيف ناكاذاو»
 ماعطا هترافكف ) ىلاعت هاوةوهريقفلل ليلناو رقفلل ةلذغا لمعتستو ةلثلا اهلصا

 دال انكأ ردصم ى مه ( مهتودكوا م كلها نومعطتام طسوا نم نم ا ةرمثع

 ةظفل معلا ةبلط قالطاو ردصم وهو ماعطالا ىلع اهفطعدقن سابللمساب تدلل

 اردصءلامفالا نوكي الف لخد دح نم لعفلا نال ردا 0 0

 اهانكسوامهسعتماب نكسمىف اطلت نا ةنكاسملا ةقيقحف انالف نكاسيال فلحاذا
 نكسوكرحن دضوهو انوكسنكسو اهيفماقاىا لخد دحنم ىنكس رادلا نكسدقو
 ىسعاعلا ةعيبرنبديبللاق ةينإا اهل نكيملناو ةحاسلل مسا رادلاو رقوىا ةئلكس

 اهماحرفاهلوغدسأت ىنع 2 اهماقف اهلحمرايدلا تفع
 كلدك اهتلعحىا عيرلا اهتفعو بارتلا اهاطغو تسردىلا ءافع وفعت رايدلا تفع

 وهولخد دحنم لحدقو اهاوزنىا اهلولح عضومىا اهل ىدعتبالو ىدعتب
 ةياورلاو مايقلاعّضوم ميملا مف ماقمل و مضلاب ةماقالا عضوم ماقملاو رايدلانع لد

 اهماحرو اهلوع شحوب ىا دمت ةكع معصوم مسأوه ىنع دو مدقللو عفلاب انهه
 1. .٠ هن هلال اللا ههه نسل هناا نر ل ةطاس ا ك1 0111301077

 ( م )

 عرمشلا هب ءاحدقو نيهلل لصين كلذو دهوشاع رابخا ةغالا ىف ةدايشلانال الوا

. 

 سس سس 2 2 ا مل و رم ع و م

 0 اااااماماااساامسااسو بسسس سس وس سس نحس سس سسوس تعم عم سب وجت هس وح سم دس وس يس بسبب حس يس سس



 ةيلطلا  هوادج ةيلط

 ناكملا لوغلا لصاو لبج ماحرلاو داو لوغلا ليقو ىبمسالا هلاق نالبجام
 رجلا ىهو ميلا نيكست و ءارلا مضب ةجحر عج ةراجا ماحرلاو لهسلا
 ىنابذلا ةغبانلا لاقو «مخلا

 ديالا فلاس اهيلع لاطو توقا 4# دئسلاف ءايلعلاب ةمراداب
 ضرالا لصالاىف ءايلعلاو كلذك دنسلاو مضوم مسا هايلعلاو:ةأسعا مسا ةيم
 قلاوةيلاثلا ضرالا ءاوقلاوتلخىاتوقا لبجلا لصاىف عفترملا دنسلاو ةيلاملا
 لظت ىتلا ىهرادلا ةلظو هرهدلا دسالاو لخد دحنم ىخاملا فلاسلاو كلذك

 ىاليبس ربامالا اهاخدبال فاحولو.فقسلا تاذىه ةفيقسلاو +رادلا باب دنع

 رورملاهدصقنمواهلخ د,ناوهو هعطقرهنلاروبعو لخددح نمارويعربعدقو ارام
 هزوحي قيرطاأزاج لاش ثنحب مل دعقف هلادب مث ازاتحماهلخ دواوءرخآ لع ريغنم

 اهلععفةريغصارادتناكواوءرخآ لمعلال رو رمل هكلسا ذا ازايتح ا هزاتحمزاتحاوازاوح

 فاحاذاو٠مظعالا قيرطلا وهو ع راشلا ىلا هلعج ىا قيرطلا ىلا هدابعرشاوادحا واتيب
 عالتبالا ءعنصو لخدد> نم كوالا غضملاو عالتسالاو غضملاوه لكالاف اذكلكأيال
 دح نموهواضياكلذكوهودرزلا نءلاعتفا داردزالاو اعدح نم وه و علبلا نملاعتفا

 هراجدزالاوعاردزالا ىفاكالاد تراصىازلا دعب تعقواذا بابلا اذهنمءاتلا واضيا يع

 ىرطلا كملاو.ةاهللاو زاسالاب"“ىشلا عطنعفرعتلاوهقودلافاذكقوذبال فاحولو
 لعافهملا هيف لمح ىذلاوه حلاملاكمسلاو٠لمف ريغنم ةوارطلا هردصمو فلا
 ىتحاهشلم رثك اذاف ردقب مملااهيف لعجىا عنصدح نم ردقلاطمدقو لوعفم ىنمع
 نيكست وممملا رسكب وهف فرش دح نم ةحوام ءاملا مو المت اهحدقف اهدسفا

 ادعنكوا اريصلكاولوءاضيافرشدحنم علموهف ةحالم ناسنالا حمو ماللا
 ةانعصلا ريبكلا عماجلا ىفو هبايهم ةيسرافلابوهو ةانحصلا داصلارسمكب ريصلاهثنحال
 ناتحوتفمنيعلاو فاكلاوراغصلا كممكانم عون دعنكلا و٠ عفلا,لبقو لاةرسكلاب
 ىقدازو «ةننكاس نيعلاو اضيا نونلاو فاكلا عفبو امهنيب ةنكاس نونلاو

 لقو كزيلجمك ةثيرلاو صوعدلا ىرهزالا دورف ىفو اثيروا صفحولا ةياور '
 ءايلا ديدشتو ءارلارسكي اثيرلا بدالا ناوبدىف لاقو ثيرجلا اثيرلاو ثييرلا

 لكؤياملكمتلادج رةفينح ىبادنع وهف امادا لكأيال فلحول و.كعسأنم برض
 هللامدآ كلوق ىف ةنل برض دحنم امكنيب هللامدا كلوقنه هد اطلتخم زيلخا عم
 هدنع ماداب سيل نيبلاوءطلصاو لصوو امكتبي فلا ىا لاخدالا بابنم امكنبب
 اضيا ةغل نونلا دددشنيو رينب هتيسرافو نونلا فيفختو ءابلاو ملا مضب وهو
 تييىف كلذك لءج هيف ةغل هرخآ ديدشت كلذك نطقلاو هد ةقحلمم ةدايز ىهو



 ةبلطلا 1 ةبلط

 ٠0| اتطاك ل فطاذاو ٠ نفقا وجار نق تي اقرورشل |
 عقبالوءىباغسم ةيسرافلابوهو هيفةيدر ةغل زولاو ةزمهلا رسكب زوالاو جاحدلا
 امال زقلا دود ضِس ىلع الو « غرم رتشا ل ماسلا نط لغ
 9 ميلا ديدشتو نيسلا مضب قاملاو هامهيلع مهولا عقالف لكالا ىف نالمعتسيال

 | فاكلارسكو ءاقلا عفبدكف لجرو هد متي ى اه 0 ةهكافلاو «ىرتت هتيسزاف

 | ةموضمردصملا ءافلاو كلذك راصاتا اعدح نم ةهاكفدكقدقو سفنلا بيطىا
 ٌْ اذا :ولقم ىهف اولق ةكاقملا ىلع اهولش اهالقدقو هدورق ةيسرافلاب ةءلقللا ةطتحخلاو«

 | لاق هلعاف مسوملام لعفنمتاعجاذا ىهفةيلقملااماف « لعفلا رهاظ نمتعنلا تلعج

 ظ وهةىعدووف+ ىهفهنوفحو وعدم وهف هتوعدكلذوحنو ةيلقم ىهف لقت ةطنملات يلق

 | ىلعذغللا هذه ىلع ةيلقلاو برض دح نمءاملاباضيا ةغل ىلقلاو حم وهف قحو ىعدم

 | 01١ اذا نع لك أيال فلح اذاأو ةيلقم ىف  اهيلقا امسلق دق و لعفلا رهاظ

 0000 09 دوغةسرافلاب وهوارسي ماك ريصي مثلك نم قشناملواوهو

 لك أبال فلحاذاو«هبنذ لبق نمديف باطرالا ا دبىا بن ذىذلارسبلا وهاهرسكو نونلا

 دقامشعلك ًايآلف لح !ذاوءلخد دح نمدطاخمو ه.هج دج ىا نم قيوسلا تلفانعم

 00000 00 را سيدو بضلاةراضعوهو ثني اس دراصامدعب هنم لك اذهنبع

 ظ نيسلا نيكت.وفاقلا مقبابسق لكافا نع لك يال م1 ذاو:ن رشم ىسراف قتسفلاو

 وهليقو مسالا اذهب صخامدعبارم ىمعسملال هناال فلا ىف تتفتد سباير وهوثنح ال

 ليقونبللاىف عقنير م سيلا نافقاب رقلأمسانال ثنحباسيح لكاولو «سباي رمسب
 | لكاف ازيخ لك يال فلح ناو» مسالا ءاقبل ل ديزورع نم ذحمن ماعط وه

 رخآ مساب هصاصتخال هنيزوكح هتيسرافو برعم ىسراف وهثنحمل امحيزوح
 وهوفاكلاو نيسلا متفبركسلا ثنحب مل اركس برمثف اذيبن برشيال فاحولو»
 ءاملا جرختسيل ءامىف تابيزوا تارمت ذين.نا ذيبنلاو هتامزم ”ىئلاوهو رقلارجخ
 خ وبطملا ىا هت بيرعت وه اهتم برشول كلذكوءلوالا ريغ كلذو اهتبودع

 ةفينح ىبأ دنع ثنح ىل برشو هديب اهنم فرغف ةلاحدنمبرشيال فلحولو#

 ةمضلابوةرملا جفلاب ةفرغلاو برض دحنم هعفرو فكلاب ءاملا ذخاوه هتنادجر

 ءاملا ضوخنا وه امرك هيشهنم برشا ا هدنع ثنحصاعاو:فكلاب فرغيام ردق :
 هناف ضوخلا دعبالا عركلا نوكيالو عند دح نم هعضوم نم هيغ ءاملا لوانتبو

 لاق بعكلا نودام باودلا نمو ةبكرلا نود ام ناسنالا نم وهو عاركلا نم

 | د ماو تراكوسن دسم سوقنا لجرا رت داق لئلا
 - ذاك

 1مم ا اا هم م هع يصيسمحب



 ةيلطتا بنس 1 ةبلط

 | ىلع هدش ىلا رازالا نم ةزمهلاب معلا هب رزتاف نوكأ اذه سلب ال
 فاحول و «ثنحهي ففلتىا هن لّعشاو ءادرلا سيل هسلىا هب ىدتراوادطسو

 ىف ةدالق هلعحىا افسمس دلقتو ثاحح ل اسوق بكتتوا افسس دلقتف باس سليال

 ثنحنال فتكلاو دضعلا مظع مح وهو هيكئمىلع اهاقلاىا اسوق بكتتو هقنع
 هريغب جرسلا لدبف جرسلا اذه بكربال فلحولو+ثنح ديدح عرد سبلولو

 هديعب رضي ال فلح اذا و ءجرسلا ءاشءةفسلا ثنحن !بكرو ةفصلاو دبللا كرثو

 1 عنص دح نم أح و أجل هاحودقو 0 0 هئءط ىا كثدح ةأحنوُف

 نانسالابوهودضعوا«لخددحنم وهو رافظالاب وهو هصرقاذا اذكوءاضياهقداذا

 جيفب ردصملاو لخد دح نم قلحلاو قدتعل هقلح رصعىا هقنحو' ءاع لح خرم

 عمت طوس ةئثام هنن رضيل .فلحولو» ناتغلاضيا اهرسكو نونلا نيكستو ءاخلا

 اذهلصاو هللازابىا رب هلايحن طوس لك هيلا لصو ناكزا ةلج اب هءرضو ةئام

 ضرالا شاق نم هيلع تضيئاموهو ( ائغضدس دخو ) ىلاعتهاوقوهواولا ءايلا

 شيشحوا نابضق ةضيق وه ليلخلا لاقو تابنلاو ناديعلا قاقدزم ةضبق وهىا
 دح نمانهوانه نم عما شسقلا و انههوا:ههنم عمج م شامتلاوءدحاو اهلصا

 وه ةتوتيبلا نال ثنح مني لو هيف ماقاف اذك ناكم ىف تيبال فلح ولوءبرض

 نيذل و ) ىلاعت هللا لاق اذك عضوم ىف ىلصي نالف تاب لاقي ةماقالاو ثكملا

 هءوؤيال فاحولو رثكأوا ليللا فصن ىلع كلذ عقبو ( امايقو ادجم“,مرلنوتيب
 هنال راهتلاو ليللا رثك ابالا ثنحال لوالا هللا هجر فسوبىبا لوقىلعف تيب

 لوقوهو رخ ألا وقىفو ةتوتيبلا هبشاف ةماقالا عطوه ى وأملاو ماقملا نع ةرابع

 ايوا ىوأي نالفىلا ىوا لاش مضلا وه ءاويالانال ةعاسب ثنح هللا هجر دم

 ىواذا) مزاللاىف ىلاعت هّللالاق همت ىا ءاوبا هسفن ىلا نان ا 51 هيلا مضناىا

 ىثعال فالح اذاو ء( ءاخا هيلا ىوآ ) ىدعتملا ىف لاقو (نيكلا ىلا ةيتفلا

 اولاق مطسلا راحالا ضرالا نم هنال ثنح راجالا رهظ ىلع ىف ضرالا ىلع

 سلجاو ضرالاىلع ساجنال هل لاَ جمسلا ىلع سلحجنزنا دارا نمنا .ىرئالا

 ءايلاوىازلا عقب قيئزلا« لئاحهءلاوح سيل ىذلا عطسلا راجالا لبقو طاسيلا ىلع
 ادوفس ىرتشاف احالس ىرتشيال فاحاذا« نيعمابلا نهد ةنك اس نون اممنبو

 دح نم مشلا اناحم رمشيال فلحاذا و*نزءابهتيسرافءافل 'ددشت ونيسلا فب وه ثدح مل

 ةببط حيرهاوهلرجتالرضخا تبنلكل مساناح رلاو ٍلعدح نم مشي مشىفةغل لخد
 ىلا نم سيلةضفلا متاخورجمشلا نم رخي ام:درولاو مريسهاشلاو ربنعلاوس ًالاك
 1000100000 م2273 اائ12-- لا لل



 ةيلطاا الو ان كل ةيلط

 ماللا نيكست قالك 3 هب مسا لبخلاو و ملا 0 نودهنم :م مهنا م هن م لاخ ازال

 هلصاولومفلا نزورلع ءايلا ديدشتو ماللا رسكو ءاحلا مضب ىلبلا هعجو دحاو
 ركب ىلبلاو ني ءايلل ماللا تركو اهدعب ىتاا ءايلل ءاب واولا تريصمث ىولحلا

 اضيا دحاولل ماللا نيكستو ءاحلا رسكب ةيلخلاو اهدعب ىتلا ةرسكلل ةغل ءاحلا
 ١ اهلبقامةحمفل افلا اهرخآ ىف ىنلا ايلا لعجتو ماللا ممفو ءاحلا مضب ىلا اهعجو

 وهو لحلانمراوسلاو «ىعللاو ةيعللاو ىرذلاو لاذلاب ةورذلا نزوللع كلذو

 عوناوهواضيا ناونلا تلقلاو ٠ عصا ول كلا انضيلا هما مضلابو نيسلا لا

 قنعلاىف لعجي ام ةدالقلاو:لحرلاىف لءجنام لاختخاو ءدنم صاخ

 ش #ب دودحلا باتك

 | كلذل اهب تيعسف تايانملانم عناوم ا لخد دح نم ةغل عنملا هلصا دحلا ظ
 عتصدح نم هفرصو اهوعفداىا دودحلا اًؤردا مالسلا هيلعهاوقوءعناوم اهنو 3

 تارافك دودحلا مالسلاهيلعداوةو* عفدنتى ا ةزمهلاب تاهشلاب ىردن دودحلاو٠

 وهىذلا رفكلاو رتساذا ل حدد لخد دح نم رفكلا رمق دقو تاكا لا ايلهألا |

 ءرتس ردبلا عرازلا رفكو اهرتس معنلا ن نارفكو لطابلاب قهلا رتس ناع الا دض |

 | زعامثيدح ىو هاهرتسو اها ىا ديد_كتلاب هدبع تائيس هللارفكو نئرالاف 0

 ١ ميرص كينلاو ماهفتسالل فلالا اهتكنا ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا لاق هنع هللا ىضر

 اذه ناكا مللاق مث ءاكن اهكش. اهك أن هفرصوةيانك ظافلالا رباسو ةاخا فايق

 ءاملاو ميملا مب ةلعككلا رئيلاف ءاشرلاو ةلعكلا ف ليملا لثم اهنم اذهىف كنم
 (مهوداجاف) ىلاعتهاوقوملبحلارخآىفدملاو ءارلارسكب ءاشرلاو لحكلا هيفلعجتام ٠
 برغدقو ةدلبلانع هديعبتو هيفنوه ىتازلا بيرغتو *مهدولج ىلع مهوبرضاىا |
 جوزتتملىتلا ةأرملاب جوزي مل ىذلا لجرلا ىا ركبلاب ركبلا:لخد دحنم دعبىا |
 لخادلا جوذآملا لجرلا وه بئلاب بيثلاو. مسا حاكتلا ىف :لوخدلا دجويملو ظ
 هعجو هلاريحا ىا لجرلا ذل افيسع ناك ىنانا اهب لوخدملا ةحوكنملا ةأ ار

 هعفرب الفى كرتمل لاملا اذه هت.طعا ىا مداخو ا ةئاع هئمتيدتناىلاو .افسعلا ظ

 كيلع درف مداؤلاو ءاشلااما مال_لاهيلع هلوقو هجريف ٍسوهيلعدتلا ىلصينلا ىلا ظ
  كيلعةدودرم ىهىا ةدودرملا هن دارا درلاو ةيراحلا مداخخاو ةاش عج ءاشلاو

 بيرغتلا فوءهنورضمىا ريمالاب رض مهردلا اذهلاش ام لوعفملاهب ديرأ ردصم

 لخد دح نم لمللاب فوط؛ىا ةشدملاب سعي ناك هنا هتع هللاىوضر رع ثيدح

 ىهو ةلمل ا 0 0 رورشم ادهو نسسعلا هعج و نيالا 2 اه لاا

 ( لوقت )



 ةبلطلا هلم ةبلط

 فقس وب: نب ماتت الإ ةارطا كات تاكا اولالاورالا
 جاحح نب رصن ىلاليهسالوا ## اءرشاف رج ىلا ليبسالا

 انل دنسملا ظوفملاوتاياورب اذهىورب هيلعهتلاةجر ةمئالا محن مامالا عشلا لاق

 اهرشاف اهلوقو ةئربتلا الب حوتف» ليدسو ماهفت_سالا لوالاف فلالاو اذه

 هنا ةفيلخلا ناورم نب كلملا دبع نع ىورامو ىنقلا باوحىف ءافلاب بوصنم

 جاوحلا نب رصن ىنتىفهماهالاةىذلا تيبلا اذهه.دارا اهناف ةينقملا نبااي جاجعلل لاق
 ىا الف ايح رمع ناكام اما اهنم تيبلا اذه عمس نيح هنع هللا ىضر رمم لاقو |
 لجر اذاف جاستا نب رصن اعد عصا الف رصن ىلاالو رج ىلا كل ليبسال ظ

 ىلام لاقف ةنيدملا نم جرخا لاقف ةنتفلاىف ناعقوم ىا ناذتاف نافدص هلو لبج
 دح نم وهو اداسنا تدسفا امو اضقن تضقنام ىا اقتف تقتفامو ىئذامو
 ةصقلا هذهلو ةرصبلا ىلا اه>وتم جرف أدبا ىننكاستال هللاو لاقف لخد
 لمتح الو هت ىدنعو اهفشك ىلا رقتش ظافلا اهيفو تاما هيف و قاسس

 ىورو:هنع ىنلأسدلو هْعمشيلف هباعتسا بحإ نمو اذه نم رثكأ عضوملا اذه ظ

| 

 هحولا ىدوسم ىا هجولا ىمحنيدوهي 2 مسو هيلع هّللا لص ىثلأ نع

 موملإ نمو مسفلا ىهو يا نم ذي ًاديوست هدوس ىأ امم همج

 هسأر مج دقو لع دحنم هفرصو دوسالا محالاو داوسلا ديدشلا ناخدلاوهو ١

 ىفوءشيرلا نم هدلج دوسا اذا كلذك خرفلا محو قلحلا دعب دوسا ىا مزال ظ

 هفلحو همساق ىا ىلاعت هللاب هدشانف روعالا ءاب روص ناب اعد هنا ثيدحلا اده

 ءاحلا نيكستو ماللا متي وه لج ىحلب لحر هبرض لعام جرثيدح ىفو*

 لحال مالسلا هيلع هلوقو»# ضوملا كلذ هريغ نمو ناسنألا نم ةيعللا تدنم وهو

 ىدحابالا ةبلطلانسلا ىلعو ةحيمتلاةياورلا ىه ةئالث ناعمدحابالا اسم ”ىييسامد
 ناعم دحا اهيف لاقيف رك دموهو ىنعم عج ىتاعملا ناف اطخ وه :ثالث ناعم ْ

 ءاهلاب نارك ذلا ددع نال ءاهلاب لاش ةثالث كلذدكو ثيناقلا هوم نيك دا ظ

 ىا اموسح مايا ةيئاع و لاب عيس ىلاعت هللا لاق ءاهلا نود ثانالا ددع و

 ىلع ادهىف فل الا تايثاب نيفلتحم نبءان ز ىلع ادهشءريخ لك ةعطاق لبقو ةعبانتم

 نين ز ىلع ادهشلاقب رصقلاة غل ىلعو رصقلاب انزلاىف ةغل دملاب ءان زلا ناف هيفدملا ةغل

 نب ةريغملا ىلعةعيرا دهشو« نيصح ىصحلا ةينلا قونيمحر_.ىح رلاة يش قلاشاك

 ىبا نب ةيواعم وخا وه هسا نب دايز مهعبار هنع هللا ىضر رع دنع انزلاب ةبعش

 بسن اعرف ماكتلا مايق لاخال نكل نايفس ىلا نبا ناكو مهنع هللاىذر نايفس

0 



 زا هيلطلا 2 ةدلط

 هنول برضي ناك ليقو ثيبخاي ق هل لاق هنأ اك عنص دح نم لس دقو بارثلا

 رئاط ىلع لس اذا بارغلا ناذ ةعامجمشلاب هفصو.لقو هءدهبش كلذلف داوسلا ىلا |[

 ااذألاو دم اذهو هئارقا ةلب اقم ىف دايز ناك كلذكف ءزمعاو ةحانح قرجا

 ءافخا ىلع هل ضيرحنو هبحاص رس كنه ىف هيلع راكنالا هجو ىلع وهو مذ
 ىادحاو فاح ىفنابرطضي امهتيأر 0 واولاقام ىرداالو دايز لامتف * هما

 ةثالثلا برضو دخلا هنع أردف اضعب اهضعب برضي ٍباومالا بارطضاك ناكرحم

 دلت ىتح كرتت تنز اذإ ىليخلا«فدقلاب حرصي مل هنال ادايز دحم ملو فذقلا دح

 ىا اهل جوا كلذ نال ةعجوتم تناك ناو لاعلل تجر جرلا اهدح ناكناف

 ىلاعتس نا ىلا تكرت دلحلا اهدح ناك ناو ليعفلا نزو لع عيررسلا ىجولاو عرسأ :

  نانوبحم نيذلا نا) هب اهفعض لوزيو هنم جرت هب داريو عفترت ىا اهسافن نع

 عاذ كلذكو رشننا ىا ةعويشو ًاعويش عيشي عاش دقو َرمثنت ىا (ةشحافلا عشت

 ةريبكب ىنز اذاو ءاهتعاذا كلذكو اهرسثن ةشحافلا ةءاشاو ةعوبذو ًاعويذ عيدي

 سافنلا و ضيخلامد كلسمو لوبلا كلسم امو ادحاو اهيكلسم لعج ىا اهاضفاف

 نم قتشم وهو امهنيب ىتاا ةدليلا لاوزب اهاكاسم قتلا ىتلا ىه ةاضفملا ةأرملاو
 ءاسنلا ناينا نع سو هيلع هّنلاىلص هللا لوسر ىهنو « ةعساولا ةزافملا ىهو ءاضفلا

 ءاحلا متفب ةسحمو ةشحم عج اعيج نيسلاو نيشلاب نهرابداىف ىا نهشاخف

 :ةمأ تنز اذا مو هيلع هللا ىلثص ىنلا لاكو * ربدلا ىهو ةلعفم نزو ىلع مملاو

 ليعفوهو رعشنم لوتفم لبحم ىا ريفضبولو اهعببلف لاق نا ىلا اهدلجتلف مدحا
 نم تاقاط ثالث ىلع هلتف ىا *”ىشلا رفض دقو لوتقم ىنعع ليتقلاك لوعفم ىنقع
 ىوسام وهو فاقثلاب ةانقلا فةدقو موقتتلل ىا فيقثتلل ريزعتلا»ب رض دح نم

 عضبلا ردو عضيي اهلكاطوسنيئالث هيرضةيوسن اهاوس ىا اقم" حامرلا هن
 رادحالاو مرولا ردحلالبقو لخد دح نم ميروتلا ردحلاو عنص دح نم عطقلا
 ؛ ءاردزاىلا ىدؤي ضنا ةلاحىف:ءطولا *نيبابلا نم ظفللا ىوريو ميروتلا

 اذا الاد ريصي لاعتفالا ءانو ءان هلصا لادلاو فافمتسالاو راقتحالا.ىأ ىلاعتدللا
 لح رالاقواو «برض دح نم هءاعىا ةيارز ىرزي هيلعىرزو ىازلا دعب تعفو

 ! سيل هنال فذقلادخ.دحبال الج نيااي لاقوا ءايقيزملا نبااي لاقوا ءامسلا ءام نبإي
 أ ءايسلا ءام نال برعلا نم فارسشا لاحرب هببسشتو هلحدم لب هبا ريغ ىلا هلقبسن

 هب بقلي ناكنزام نب ةبلعث نب سيقلا ىرما ن. بلعت نب ةثراح نب ماع بقل
 ( هافصل )



 ةبلطلا ا ةبلط

 ١ ةثراح 0 سحاع نن درك وك اذه سماع دلو بقل ءامقب زماو + دباس و هدافضا

 ' | رخآف ادي دج ًابوث موي لك سبلي ناك و ةوخنو ةو رئاذ ناو هيلا
 | ١ اناث هسلي نا فنأي ناكو هيواسيف هريغ هسبلب نا ةهارك هقزعو هعلش ىصاال

 ظ نمللاش الح نءاو هبرض دح نم قشلاو قرخلا وهو هءايث هقزا ءامقبنح بقلف

 ظ ريسكلاب ءالج هولحي فيسلا الج لاقي ضام لمف الجو هتربشل هروما ىنيال
 ظ هفشكى ا مالا الحجو هرون ىإ اولتح لكلاب رصيلا الجو كلميص كا

 ظ اه<ةواورومالا فدثكى ا الج ىذلانبا هنا ه.داريف فشكنا اذا ىلحتو ىلحناو

 نرملا طيبا رهو تبا اديب الثك*وبملا ىلع جاجحلا لاقو هسسفن سم] ةاخبوأ
 ىوفرعت ةمامعلا عضاىتم 4 اياثثلا عالطو الج نبا انا

 ولعلا وهو عولطلا ريثكلاوه عالطلاناذ تابقعلا داعص مالا رهاظلا ديسلا انا ىا

 ظ نع قماع عضا ىتم ماظعلا ومالا ىف ىحقم انا ىا ةبقعلا ىهو سات دوفعلاو

 | هاف صووه رب اذاق نكي ل ىمجتايىبرعللاقولو «لماخلوهجحت تسلفىنوقفرعىسأر
 | ماكتب الو مصفيال ىذلا معالا وهو لع دح نم نكلالا ردصم ىهو ةنكللاب
 قدس دعاصاي ه» تينعلاق ولف افذاق لا ”ىنازاي لاق واو« م هلي مالكب

 لبملاىف تأنز هالاقولوهزوم#لا ريغ زم# دق ةماعلاو ًايناز هتيمأ ه 5 نال

 نال لاق فدقلا دح دحم ملو هللا هجر دمح دنع قدص دوعصلا هد تينع لاقو

 ١ ةزمهلاب ءانز أنزي أنز اماف اننز ىتزب ىنز لاش زوم#م ريغ روجفلا وه ىذا انزلا
 ظ اهل ايبص صقرت برعلا نم ةأرما تلاق دعص هانعف عنص دح نم

 لكحو فولهك نئوكنالو #2 لج هبشاوا كما ابا.هبشا
 لبجلا ىف انزتاريخلاىلاقراو # لدحمنا دق همهعتم ىف ميصي

 هلا ناكو كلاخ :اهشم نكوا كما اا ك دح ابشه نك دواي لوقا

 ظ ماللا ديدشتو ءاهلارسكي فولهك ناوكنالو الج ىم- ةأرملا هذه وا وهو

 ىا هعيحضم ىف عصي لايع ىا لكك نكتالىا لكو مره ريبك يشك ى اهحتفو
 ىلع هاقلا ىا ديدشتلاب هادجدقو طقس ىا لدجتا دق هيلع 0 ىذلا هشارف

 ع 00 ايقر ىقرب قر دقو دعضا ىا قراو ضرالا ىهو ميلا عفب ةلادجلا
 ىا ائز تاريخا ىلا اهلوقو ذوع اذا برسض دح نم ةيقر قرب ىثرو دعص ىا

 قدصيال هللاامهجنر فسو ىباو ةفشح ىبا دنعو» للا ف دوعصكى ا ًادوعص

 ١ | زمهدقو انزلاب فذقلا هدارملا نا ىلع لدت لاخلا ةلالد نال فدقلا دح دحنو
 روجفلاب فدقلا ريع هن لدا هبا قدصي الف نيلملا



 ةيلطلا اج ةيلط

 ِ ةقرسلا باتك ©

 ا ندم ا 11و دمع هازل 000 لارا ربك ىرسلاو قالا

 ةقرسلاو ال عصا قارتساو هل هتقيتح وه اذه ا افخم ل هس لام دخا وهو

 ىنلا لوقو «ءافحمسا ىلع زرحلا نم باصللا دخا ىه عرمتلا ىف عطقال ةيحوملا

 هردقىفتاياورلا ف اتخاوسرتااىا نكللا نم نهلقا ىفمطتال سودياعدلل | ىلص

 ةموصعملادبلا حابتست الئلةقثلاباذخا هاردةزسشعوهود هرثك ايدتلا مهجرانباهدا ذخأف
 قلاديدحلاةضم ىهفةض ملا قراس ىلع عل طقلا بحوا مالسلا هيلعدتا ىورامو كشااب

 لبح وهق لبطل اقراسمىل مطقلابجوأ هناىورامو ريطلا ةضيبال سأرلا ىلع عن طوت

 عداو لاقامهنع هّنلا ىذ ر سابع نبا نعو *مهاردةرسشءوهواباصن هت مف غلب ىلاةنيفسلا

 سانا ءاك ىملسالا رع وع نب لاله ةدرابا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مالسلا هيلع ليدبح لزيف قيرطلا ةدرب ىبأ باعد عطقف مالسالا نوددرب

 نمو لت لاملا ذخأي ملو لتق نمو بلص لاملا ذخاو لق نم نا مهيف هلل

 مالسالا مده الدم ءاح نمو فالخ نم هلجرو هدب تعطق لتقب ملو للملا ذخا
 دقو عنص دحنم كرتلا وهو عدولا نم برحلا ةكراتم ةعداواأ ا +كرشلاىف ناك ام

 نع حلاص ىا عدت الو عدو عدب لاقبو هلبقتس» لمعتسيو هيضام لامعتسإ كرت

 لزتف اولسيل اًواح موق ىلع قيرطلا ةدربىبا باحد | مطقمث ة ةدم ةلراخأ كارب

 ناو نآرقلاو ثيدحلا ىف ركذ ىذلا بيئرتلا ىلع مهيلع دحلا باججاب نآ رقلا

 ىلاعتهإ رقو*لمضفتلا ىلع هناثيدحلا نيب دقفوا هل 00 ىلع لديامهيف ناك

 ذخأي ملو لتقب ملوسانلا فوخ نم ق-حىف عورمم ننلاف (ضرالان ٠ اوغنيوا)
 دقو ميمصلا 0| وهو اندنع نما ىف سسحلا ضرالا نم ىنلاب دارملاو لاملا |

 هسح ق 5 ضع لاق

 امحالاالو اهم تاومالا نم ائسلف #7 اهلها نم نحو ايندلا نم

 ' ايندلا نم اذه ءاح اناقو انبع # ةجامل اموي ناجحتلا انءاح 0
 نم ايئدلا لها نم نحيبو اهب عفتنالذا ىنعملا ثمح- نم ايدلا نم انحرخ ىا

 نوعفتني نيدلا ءاسحالا نم انسلف ضرالا هحو ىلع ن حن ذا ةاقيقملا ثيح

 انلق نحلا بحاص انءاحاذاف ايندلا نحم نم اوصلخم نيدلا ىتوملا نءالو مهن يحب
 دحاوناكمىف نوفوقوم نحنو ءاشي ثيح اهيف بلقتب وه ىا ايندلانم اذه ءاح
 اودبشاماذهترضح دنعاودهشي ملود> ىلعاو دهشم وةاعالاقهنادنعهللا ىضر رعنعو +

 هلوقو هللا نم .ةج-رامف ىلاعت هلوقىفاك ةلدامو موقىا ىنعي. مهل ةداهشالو نغض نع

 ٠.1 زلال ارا يسسْسامم فا ادم
 كنز

 يوما ذا يق



 ةبلطلا ' ا ةبلط

 نع اودبش امناف اودهش مث دهعلا مداقن لب عقوام لاح كلذ اودهشي ملو دحلا

 اوستحن نانيبو اودبشيالف هيلع اورتسينا نيب ةيؤرلا دنع نيريخم اوناكىا نْغْض

 اودهشالف رتسلا بناح اوراتخا مهناىلعلد اودهشي ملاذاذ عرسشلا دح ماقيلا و دهشيف

 ىا مهل ةداهشالف ةبسح نع نكي إف دقح كلذ ىلع مهجاه اعاف نامز دعب
 كلا كلو عطقال سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو * مهتدامشل لوبقال

 دقو ذدخادق لحرف لاق هنع هللاىضرىلع نعو «لختلا مش وهو لخملا راج
 لعج زارحالاهعطقنال لاق عانملا جرخي ملو لخد دح نم وهو تيبلا بقن

 تيأر لاق لجر نع نسحلا ىورو نيصحلا عضوملا وهو زرحلا ىف “ىثثلا
 رظتناك اهب رظتنن ءارمثع ةقان انل تناك محللا بحاص لاقف الو نيفوتكم نيلجر
 نم كيض رن له هنع هّللاوذر رع لاقف اهارزتجا دق نيذه تدجوف عببرلا

 نيفوتكم .هلوق هةنسلا ماعفالو قذعلاىف عطقتال اناف ناوارسثع ناتقان كنقان

 الو ىا ا وءفاتكلا همعاو برض دحنم وهو ءارولاىلا ىسالاىدودشم ىا
 ةقان تناك معلا بحاصوهو امهمصخ لاقف امريغ لام نم هاذخا دق امم

 لاوما نعا نم ىهو اهحاتن برق ربشا ةرششع اهلج ىلع ىلا لماح ىا ءارشع

 دإولا اننلصح تدلو اذا لوقنانك ىنعي عمرلارظتن اك اهب رظتنهلوقو «برعلا

 هيف جر ىذلا عيرلا ع سانلا رظتن, اك شيعلا اهب عسوتو نيالا رثكو
 رز> دقو اهارحنىا اهارزتحا دق نيده تدجوف *تالغلا هيف رهظتو تابنلا

 نمك.ضرت له هنع هللاوضررع لوقو «كلذك رزتحاو لخد دحنم روزا

 هده ناكم نينثا ك.طعت ناب تنا ىضرت له ىا ناوا رسثع ناتقان كتقان

 رك انه قدعلاق عطقنال اناذ « ةموصخلا كرثو نامضلا هحو ىلع ةد>اولا

 امرخ ةشوخةيسرافلابوهو ونقلا ةسايكلاو ةلختلانيعلا متفبو ةسابكلاوهو نيعلا
 ' ىاةنسلا ماعفالو ءزرحم ريغ هنال اذهو قلعم قدعيىف عطقال رخآ ثيدحىفو

 ' قراسلاىف هنع هللا ىضرىلع لوقو «ةصخم ةباصاو ةروربض لاح هنال طصعقلا

 | ثيدحىفو٠ سدحلا نع ةيانك ندا عدوتسي انلاث قرسو نيترم عطق اذا

 تنك ىا قراس ليلب كليلام هنع هللا ىضر ركب ىلا تيبف قرس ىذلا عطقالا
 . نمىلع دشا هللا ىلع كترغل هلوقو + قرستنا كب نظن انك اف هلك ليللا ىلصت
 كلذك ريرغلاو برحم ريغ لفاغىا رسكلاب رغ لجرو كتافغىا لبق كتقرس

 , "ىرتحت و هللا نع لفغت و قراسلا ىلع وعدت ثيح هللا نع كتلفغ ىا
 ١ هللا باذعب دحا موشالو كيلع عمت ةباجالا نا رعت تناو ءاعدلا اذهب هيلع



 لاح ىلع كنوك ىا لاحلل ىهو رورغلا نم ةلعف ةرغلا نا هبشالا وهو لقو

 اذاو هاعيج- رسكلاو مضلاو حتفلاب لعفلا اذه لبقتسم زوجي ليقو لخد دحنم

 ةيلطلأ د ارب لل ةيلط

 هنع:هّللاىوضر ىلع]وقو « ةقرسلا هذه نم انيلع دشا كلاح انبلع سلتو امان رغت

 ةىعد ىف عطقال ىوربو سالت>الا نم مسالا وهو ءاخلا مظب ةسلخلا ىف عطقال

 لاقو «عئص د> نم عفدلا ىغدلا لصاو اسالتخا ”ىثلا دْحا وهو لادلا عقب

 دح نم وهو هنظا ام ىا قرس هلاخا ام قرسا لجرلا كلذل مالسلا هلع
 ]| مالسلا هيلعهل وقو ءلحب عم نمو لبش لّشام لثمللا ىفو ةلمحلا ها ع
 نهدلا ىف عطقلا دعب هدب لعجت نا وهو همد اوعطقا ىأا هوىبس> | مث هوعطقا

 لاش ةقراس ىلا هنا هنع هللا ىضر ءادردلا ىبانعو ٠ همد عطقنيل ىعا ىذلا

 لاقف اهنقلت اولاقف الىلوق تقرسا لاقف ةمالس اهمسا ناك ىنعي ةمالس اهل

 ىلع مالكلا ءاقلا نيقلتلاءاهعطقاف رقتىتح اهب داربام ىردتال ةيمعأب ىنوقتج

 3 بودنم ةيمّجالاو دخا ىا لع دح نم ةساقل نلف انمقلت هتنقل دقو ريغلا

 معا ا ىلا بو.نمىمحتلاو برعلا نموا مججلا نم ناكءاوس مدفنال ىذلاوهو مجالا

 عطقأل مالسلا هيلع لاقو* كلذ ريعوأ [ئصفم |عهصف ناك ءاوس برعلا ريع وهو

 ىذلا عضوملا دب رملاو دحن لها ةغلب ديرملا نيرجلا نيرجلا هاوأ امالا رمتىف

 هتقرسب عطقلا بحيال ىا ةيعوالا ىف لءحي نا لبق مرص اذا رقلا هيف لعحي
 هلال ءاملا مث و ملا مغب وه فححملا قراس عطقب الو « زرحب نا لبق
 ةفيحح غج فيصلاو هيف ةغل ميملا ركب فيصملاو فصلا هيف تعج ىأ فمصا

 نولحمبال ىا فحابصملاب نونضيال سانلا نال لاق * ةبوتكملا قاروالا وهو

 ةمسولا مدفالاو ةمسولاو ءانحلا ةقرس زك ذو ٠ برض دح نم لخملا ةنضلاواهب

 ىهالملا ةقرس ركذو + اهيف ةغلنيسلا نيكست. ةعسولاو نيسلا رسكو واولا عب
 مكبةرونلاو » ءاهلابةاهلم د ملا رسكب ىهلم سائقلا ىفاهدحاووهللات الآ ىهو

 0 دحاولل مسا ميلا مضب قلاوجلا « ىازلا رسمكب معئرزلاو هب رونترام نونلا
 ا ىكقاو ب قدارلاو قدارسلا اذه ىعو ميللا مث اولا
 وهو رطلا داتعي نم رارطلاو كلذ داتعي نم شابدلاو برض دح نم هنع

 مهاردلاوءالام هنم ذخأبف ابو عطقب وا قشي ىا لخد دح نم عطقلاو قشلا
 هللا ىو ضر دوعسمنءا لاقو» ةرصلا هنمو لخد دح نم ةدودشملا ىه ةرورصملا

 را ةحتارر متدجوناف هوهكنتساو هوزعْزعو هولتلت رجلا براش دحوف هنع
 ءاكيتسالاو فنعي كيرخخلا ةنهزملاو كلذك ةرترتلاو كيرحتلا ةلتلثلاف هودل>اف

 مفلا كو عنص دح نم ههحوىف نراثلا هكن دقو مفلا حر ىهو ةهكنلا بلط
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 ةبلطلا دس ورك سس ةلط

  ةكيسلاو برض دح نم ائيش امهنم لعو اهباذا ىا اهكبسف ايهذوا ةضف قرس
 نجمدلا سراح وه ديلا عطقب دادحلا ما اذاكنابسلا اهعجو ةباذملا ةضفلا
 نم ذخأيى ا اهب شطسدب «نيناجحتلا ىا نيدادحلاب ةكئالملا ساشال لثملاىفو

 هتيسرافوراصقلا لج ىه ةراك قرس هنا اودبش اذاوءاعج لخدو برض دح

 فسوب ىلأ دلع عطقت مل اهنم قرش مث ناسا نع دراد ضل[ اتا وعر

 دح نم اهنم مرتساام مريف اهلاح رظنيل اهلخدي نا هلزال لاق هللا امهجر دجمو
 ىعادتلاوءكلذ نم مسالا ةمرملاو دسيو مصيرنا هلزاحام اهنم دسيو لصيىالخد
 كلذىلااضعب وعدب اهضعب ن اك مادهنالاو طوقسلا ىلا ناينبلا براقت وهبارخلا ىلا

 قيرطلا مطاقو»اذههيلا ضوفامهنالةيرقا'ريمالىادودحلا ةماقا جوسطلا ريهال سيل و*

 ةأرلل ئدتاك لخرلل ةودقااو بلصي مث مهضعب دنع ةوذشاا تحن برضي

 ثوغلا مهقدلبال* ةزمهلا كرت عم ءاشلا عفو ةزمهلا عم ءاثلا مخ ناتغل اهيفو

 حرصتسا ىا هلاغاف هب ثاغتسا دقو ثاغتسملا مسا ثامغلاو ةثاذالا نم مسالا وه

 نيخرصتسملا رو نيثيغتسملا ثايع وهو هخرصاف هب

 # ريسلاباتك ف

 ريسي راس نم مسالا ىهو ةريس عج وهو جيلا روها كسانملاك و زغلا روما ريسلا

 نا امل مسالا اذهب رومالا هذه تيمس ةقبرطلا ةريسلاو ةريسملا اضيا ةريسلاو 2

 مهوزذيمهانغ دقو ودعلاىلا دصقلا وزئلاو ودعلا ىلا ريسلا وهرومالاهذه مظعم

 عضوم ا وهو دصقملا ىزغملاو تاوزغلا اهعجو مسالا ةازغلاو ةرملاةوزغلاو اوزع

 ىث لك نم اضيا دارملاو دوصقملا ىزغملاو ىزاغملا هعجو ىزاغلا هدصق ىذلا

 جيجحاك ليعف نزو ىلع ىزغو مكر لاود لاك ى نغو ةاضقلاك ةازغلا ىزاغلا عجو
 وهو مذلاب. دهجلا لذب ىا دهاج كلوقل ناردصم ةدهاجملاو داهجلا و»جاحلا عج

 كلذك ةلتاقملاو لاتقلاو ودعلا ةلباقم ىف ةقشملا وهو ممقلاب ل دهجلا لمحتو ةقاطلا

 ىا (مهوقفقث ثيح) ىلاعت هلوقو اعيجىا ةفاك (نيكرسثملا اولتاقو) ىلاعت هلوقو
 هلال لاق نع فكلا ناعالا لوصا نم+ لع دح نم مهوقتيقل ليقو مهومتدجو
 جو راى ا ريفا عاذاو *قابتبا' ىا ضامداه+اوءهلاتق نع عانتمالا ىا هللاالا

 ىور امب باتكلا هللا هجر دم أدبو هروفنلا كلذكو برض د نمودعلا ىلا

 اناسنا ل ىا ةيرسوا شدح ىلع اريما سا اذا نع سو هيلع هللا لص ىنلا نا

 دنجلاو ةلاجرلاو ناسرفلا نم مظعلا عملا شيجلاو اريمأت ديدشتلاب هرعأ لاي اريما

 اماف ةازئللو ناطلسلل نوكي شيجلاو ناطل_ىسللالا نوكيال دنا نا ريغ كلذدك



 ةيلطلا كلل | ةبلط

 اا 0| ارم ىأ نور لخبر تئاجارأ وحن ىهف ةيلا

 مجو ليللاب ريسلا ىرسلا و ةلعاف ىنمع ةليعف مهيلا نو ريسيف ودعلا
 عئالطلا ريخو ةعبرا ءاقفرلا ريخ سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هايارسلا ةيرسلا

 رثع انثا بلغي نلو فالآ ةعبرا شودحلا ريخو ةئامعبرا ايارسلا ريخو نوعيرا

 كقفارب ىذلا وهو قيفر عج ءاقفرلا « ةدحاو مهتملك تناك اذا ةلق نع افلا

 ءاطلا رسكب ودلا علط علطيل ثءب ىذلا وهو ةعيلط عج عئالطلاو ه رفسلا ىف

 اضيا شوبجلاو اهانرسف دق ايارسلاو ه مهما ةقيقح ىلع فش ىا

 اوراص اذاو ريثك ددع وه ىا ةلق نع افلا رسثع انثا بلغي نلو هلوقو «

 ممارآ فالتخال ىا ةملكلا قرفتل لب ةلقلل كلذ سيلف تقو ىف نيبولنم

 نم هعمنعو ىوقتلاب هسفن قح ىف هما ىادّللا ىوقتي هتصاخىف ءاص وا لاق«

 لخد دح نم لواغلاف اواغتالو هلوةوهدعم نم ىلا نسح ناب ءاصوا ىا نيلسملا

 تممحو ءانلا تدهف اذا (لغي نا ىنل ناكامو)ىلاعت هللا لاق مخملا ف ةنادنا وه

 نوكينا اهدحا ناهجو هلف نيغلا تحفو.ءايلاتم# اذاو نو نا ءانءف نيغلا

 هريع هنوحن ىأ ناحي نا هانعم و لولغلا نم هلعاف مسي ملام ىلع لغي لع نم

 | ناينعم هجولا اذهلو لالغالا نم هلعاف مسي ملام لعف ىلع لغي لغا نم ىتاثلاو

 ىا انالف تللغا دقو ةنابملا ىلا بسن, نا ىناثلاو اًناخ دجوب نا اهدحا

 ضقت ردنلاف اوردنتالو هلوقوء«ةنامملا ىلا هتبسن ىا هتلغاو اناخ هندحو
 ْ لخد دح نم وه اولتمغالو هلوقو٠كرتلا ةرداغملاو برض دح نم كرو ديَعلا

 اولتقتالو« هنموضع عطش. وا لمم+ وا لوتقملا عدجن نا وهو ةلثملا هنم مسآلاو
 اهوةل>لوا ةلصخ عج وه لالخوا لاصح ثالثىلا مهعدافداوةوداببص ىأ ادلو أ

 مهءةظفللاءذهبواةظفللا هذهب مالسلاهيلعىنلا ملكت ىوارلانم كشلاودحاو ”ىش
 ةيبرعلا مهناسل ليج برعلاو ىودبلا ىنارعالاوةيدابلا لهامه نيلسملا با ىعاك
 نمنيلسملا ىلا عحربام *ينلاءادحاو ىبارعالاو ىبرعلا يلو مهنمدحاو ىبرعلاو

 م'َعدقو رافكلا لاومانم نولسملاهذخأ, امةهنغلاوجاريلاو رافكلا لاومانمةهنغلا
 لاقي مهلاوما نم ذوخألا لاملل نامسا منخملاو ةهنغلاو ردصملا نيغمضب اعدح نماهغ
 ىانصح لها ترصاح ناو « ديدشتلاب مهفع و ىلاعت هللا مهفعا ع ولسملا متغتسا

 نا مكناف ههللا دهع ىا هللا ةمذ مهل لعجن نا ىلع كودارافءراصح ىف مهتلعج
 ضقت رافخالاذهدوهع اوضقنتىا ءافلا رسكو ءاخنا نيكستو ءاتلامضب مهميذا ورفخت

 ةرفثلاو ةنامآ ىف تذا ىذلا ري-ةللاو برض دح نمدهعلا,ءافولارفخلاو دهعلا
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 ةيلطلا بم ةبلط

 نامالاو دهعلاىىه فلالا ةدايزب اهرسكو ءاخنا مضب ةرافطشإو ءراولتااو ءاكنا مضي

 نولفاغ ىا نوراغ محو قلطصملا ىب ىلع راغا هنا سو هيلع هللا ىلصىتلا نعو#«

 مهو احابص ىنياىلع رافاو «ةليبق ماللا ركب قلطصملاو نيغلا رسكب ةلفغلا ةرغلا
 موي ىطعا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو» ةلفنلا تقو حابصلاو اضيإا ةليبق

 نب نامع هءاجل لفون ىنبو سمث دبع ىنب مرحو بلطملا ىنبو مشا» ىنب رببخ
 كناكم مهلضف ركشالف مئاهونباما الاقف امهنع هللا ىذر ممطم نب ديبجو نافع

 انتمرحو مهتيطعا كلاب اف ءاوس ةبارقلا ىف كيلا باطملاونبو نحن اماف مهيف
 | ذكه مالسالاو ةيلهاجلاىف ىبم اولازي مل مهنا سو هيلع هللا ص ىنلا لاقف

 ةفرععالا تالاصتالا هده فرعتالو باتكلا بحاص لأق هعب اصأ ناب كلشو

 نب هللادبع نب دم وه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لوقنف مهب اسنأ
 دعو مشاه نيش ةسْ فانم دبعل ناكو فانم دبع نب مشاه نب باطملا دبع

 نورخ ًالااماو هإبةعالو تامدف ورعواااماف ورعوباو لفوثو باطملاو سم

 ما ىهو ةمطاف هدلو نف دسا امافدساو بلطملا دبع هدلوف مشاه اما دالوا ,هلف
 هللا دبع نيب ةرشثع هلف بلطملا دبع اماو هنع هللا ىخر بلاط ىبا نب ىلع

 بهلوباو موقملاو ةزجو رارضو ساهلاو بلاطوباو ريبزلاو هّللالو سر وبا
 ءالؤهف ةيفصو ةريو ىوراو ءاضيبلاو ةيماو ةكتاع تانب تسو لجو ثراحلاو
 ةدامعو ثراحلا مهنم ةرشع هدالواف بلاملا اماو مئاهنبإ وهو بلطملادبع وش

 ةيما وشب هيلا بسن ىذلا ريكألا ةيما هدل وف سممث دبعاماو مئاهو ةمرخمو

 ةعسراماف لفوتو ةيما دبعو رغصالا ةيماوةعييرو نايفسو ىزعلادبعو بيبحو
 عمر نادلوهلف ىزءلادبعاماو ةيواعم ما ىهو دنهو ةبسْو ةبتع دلاو اذه

 بني ز ىلع سو هيلع هّللاِلص لوسرلا نتخ صاعلا ىبادلاو اذه عمبرو ةعسرو
 ساع زي رك دلوو زي رك ةعسر دلوف ةعسر هدلوف بيبح اماو اهنع هّللاىضر

 صاعلاو ورعوباو ورعو نايفسوباو برحوباو برح هؤانباف ربكألا ةيمااماو

 ةيواعم دلاو نايفسو او نايفس ىنا دلاو وهف برحاماذ صعلاو صاصعلاو او

 دج وهف صيعلا اماف بطحلا ةل اج ليج ما اذه ةيما نب برح دالوا نمو
 هاف صاعلا ام'و ةكم ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر لماع ديسا نب باتع

 ناومصدلاو مكح لا و هنع هّللاىضر نامع دلاو نافع هدلوفصاعلاوبا اماو دعس

 دعا بقعي ملو طيعم ىبا نب ةبقعدلاو طعم ونا ءدلوف ورعوا اماومكحلا نبا

 دنع نب لفوت نب ىدع نب معطم ن.ريمح هدفاوح نف لفوث اماو ةما دالوا
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 ةبلطلا مال تس ةبلط

 كيلا بلطملا ونبو نم ممطم نب ريبجو هنع هتلاوضر نامع لاق اذهلف فانم
 ىبا نب نافع نبا وه نامع ناف ءاوس كيلا ءامتالاو كب لاصتالاىف ىا ءاوس

 ىدع نب مطم نبا وه ريبجو فانم دبع نب سم دبع نب ةيما نب صاعلا
 دال واو فانم دبع نب مثاه دالوا تيطعا دق نالوق فانم دبع نب لفون نبا

 مالسلاهيلع نيبف فانمدبع لفاون نم نحنو انطعت مل اذالف فانم ديعنب بلطملا

 مالسالاوةيلهاجلا ىف ىماولا زي ملمهنا لاقدناف ناو رقلاب سيل قاقحمسالانا

 ضعبىف اهضعب لخداىا هعباصا نيب كيشو ٠ مهمالسادعبو مهتيلهاحلاحىفىا
 كلذنم ةطلتغ ىا ةكتشم جرو برض دحنم طلخلا كبشلاواهب اهطلخو

 ةسان هنم ىطعيو هللا ل يبس س1 نم لمح ناك لاق هنع هللا ىضر رباج نءو«
 مهل بكاسمال نيذلااهيلع لمحمف بكارملا ةينغلا سه لاع ىرتشي ناكىاموقلا

 مهبيصا ىأ تارؤملا نم سانلا بوئام هنم ىطعي ناكو هللا ليسو اوزغيل

 0000 را رشا هدحأف ترطا راد ىلا هنع هللا ىخر نع نبال دبع قباوع
 ىاءاسنلل مكر ههيلع هدرو مهيلع ىلوتساو مهبلغ ىا ديلولا نب دلاخ مهيلع

 . مكانغ مالسلا هيلع ىلا مسق * عنص دح نم ماهسلا نود ليلق ”ىش نهل ىطعي

 قارصنالا ءارلا متفب ف رصنملا ةن ارعجلاب فئاطلا نم هفرصنم دعب نينح

 ةغبص ىلع اهتتمزاو اهتنكماو اهرداصمو اهتالوعفم ةبعشنملا لاعفالا رئاس اذكو

 اذهمسا ىباي ىلا نم لعاف وهو فاالادع محلا ىبأ ىلوم ريع نعو « ةدحاو

 رافع نب هللا دبع نب كلملا دبع نب فلخ ليقو كلملا دبع نب هللا دبع لجحرلا

 تينالاقف هقتعمريعو « محلا ىبآدي ىعسف بصنلا ىلع حيذامم لك اينا ىبأين اكو

 ىيطعي نأ تل اضبف كوامت انا ريمح هىنغلا مسقي وهو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ناكو هطاقساو تدبلا ثالا وه لقو عاتملا طقس ىا عاتملا ىلرخ نم قاطعأف

 | |ااوا هيلع اهلا لص ىنلا نا هتع هللا ىغر نابع نعو «عكرلا هجو ىلع

 هل لعجىا ميدل هلأ برضي, نأ نامع هلأسف ةشدملا ىلا هعوح ردعب رد مانع

 مالسلا هيلع ىنلا هفلخ هنع هللا ىضر ناّمع ناكو وزغلا دهش نم موك امهس
 'ا1] لص هللا لوسر نا نهو اهنع هللا ىضر ةيقز لع. موقبل .ةبندملاب
 هيلع هللا ىلص ىنلا عوجر لبق تيفوتو ةضيرم تناكو نامع ة>وز عفو

 ىلا ىنهإي كرحاو لاق ىرحاو هنع هللا ىضر نامع لاقف امهس هلعذ مو

 قيدصلا ركبونإ راشتساو « رذعلاب 0 كا من لاق وزغلا رحا

 ( رواشىا )
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 حالسلاو عاركلا ىف هولعجينا-هوأرف ىبرقلا ىوذ مهس ف نيلسملا هنع هللا ىضر ١
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 ةملطأا مب ةبلط

 | نيا ىبرقلا ىوذ مهسىف باوصلإب هيلع اوريشي نا مهلأسو ةباعصلا رواش ىا
 لا ْق ةينعلا سجىف مالسلا هيلع ىنلا ةبارق لهال ناك ىذلا مهسلا فرصي
 ىا اوأرف ةرصنلا وهو هببس لاوز. مهتفر عك ةياهدلا عاجاب طقسو هناح

 نعو»ةازغلا ةحلسإ ىا حالسلاو ليلا ىا عاركلا هب اورتشينا اوبوصتسا

 ثعبلا مهيلع برضف همالسووذ موق مهو ةولسم ىف ناك هنا ىلا مهاربا

 هريغ هوزغي العج ىطعا ىا دعقو لع داهجلا ىف اوبن نا مهيلع لعج ىا
 ىزافلا رجا لعاجلل مالسلا هيلع ىنلا لوقوءةازغلا 5 جري ف وه دمقو
 ضصخا شلل ضضاقلا لكي ىف لاق هلا امه دنا ىدر شاع نبا نعوءاذه ل
 هيف ريخالف تيبلا عاتمىف هلعج ناو هب سأبالف حالسلاو عاركلا ىف هلعج نأ
 هد ىرتشاف هوزغيل الام عنص دح نم وزغلا ىلا ايغاذ ىإ 0 ىطعا نمىا

 دقف تببلا عاتم هءىرتشا اذا اما هلجال هاطعا ايف هلعج دقف احالسوا اسرف

 ىطعيو ةللحلا ىذ نع برعلا ىزغي ناك هنا هنع هّللاوضر رع نعو.فلاخ

 هلةحوزال ىذلا لجرلا بزعلاو وزغلاىلا ثعبلا ءانغالادعاقلا سرف ىزاغلا

 وزغيل بزعلا اهيطعيو ةجوزلاىذ سرف ْذخأي ناك ىا ةحوزلاوذ ةليلخلاوذو
 نكيمل اذا كلذ ماماللو هنذا ريغب ريفنلا موع دنعوا كلاملا نذاب اذه ناكو هنع

 اثعب ةفوكلا لها ىلع ثعب هنا هنع هللا ىضر ةيواعم نعوهلام لاملا تييىف

 انلاومانم لعجن نكلو لبقثال ريرج لاقف هدلوو هللادبع نب ريرج نع عفرف
 كلذ الام اهو امهل امارتحا هدلوو ريرح نع ةنؤملا هذه عفر ىنعي ىزاغلا

 قسيالف رخآآلا مويلاو هللاب نمؤي ناكنم مالسلا هيلع لاقوءامانتغا اهرايتخاب
 نيلسملا 'ىفنم ةباديكر يالوءهريغ نم الماح قنا أطيال ىا هريغ عرز هءام

 ىت> نيلسملا ىف نم ابوث سبلي الوءةلوزهم اهلعج ىا هيف اهدر اهفما اذا ىتح
 وهف ةقولخ بوثلا قلخ دقو ايلاب اقلخ هلعج ىا هيف هدرهقلخا اذا

 ىا قلخا ناعم ةئالثل وهف اقالخا قلحن قلخا اماذف فرش دح نم قلخ

 ايوث هتيطعا ىا انالف تقلخاو دعتم اقلخ هلعج ىا هريغ هقلخاو مزال قلخ
 سرفوا عردواأ فرس ةهنعلا نم ىئئنص هناك سو هيلع هلأ ىلص ىتنلانعو هاقلح

 هللا ىضر ةيفصو ةعسقلا لبق ةهنغلا نم هسفنل هيفطصي ”ىش ىا كلذ و<وا
 سو هيلع هللا لص ىنلا نال كلذب تيمس سو ةياعزذللا لص تلا وز اهنع
 نب ديعس نب بطخانب ىح تن. ةيفصىهو هسفنل رابخ موب ةينعلا نم اهافطصا

 مالسلا 0 ىنلاناك اولاقو مالسلا هيلع ىنلا نوره طيس نب ديبع نب ةبلعت
 اماذ همهسىلع ةدايز هد رئاتسيال ناكو ماهسلانم هبيصيام باسح نم كلذذخُأي
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 ةيلطلا د ع ةيلط

 اديس بطاخي مهلئاق لوقو باسحلانع احراخ مهل فصلا ناكف برعلا تاداس

 لوذفلاو ةطيشنلاو كمكحو د4 ايافصلاو اهنف عابرملا كل

 ىا اهيف عابرملاهةصاخ تاداسلل ىه ىتلا ءايشالا هذه ذحأتف ديس كنا لوقت
 كلذلو مالسالاىف سجنا ناكم غبرلا ةيلهاجلا ىف مهتاداسل ناكو ةهنغلا ىف عبرلا

 شوبجلا اق تنك ىا مالسالاف تسجو ةيلهاجلاف تعبر متاح نب ىدع لاق

 عجىهو اضيا اياقصلا كلو لاقس#ادخآمويلاو عبرلاذخآ تاكفمويلاو ذئموي

 هءركحنام ىا اضيا كمكح كلو لاق هسفنل ديسلا هريختل سيفن *ىش ىهو ةيفص
 اضيا ةطيشنلا كلو لاق كلذ هلنوكيو كلذ لعش مهديس ناكو ةهنغلا ىف مهيلع
 هل اودصق يدلا هيلع رافملا ىوس مهقيرط ىلع ةازغلا هبرعام ىهو اهنم

 لضف عج ىهو ايا لوضفلا كلو لاق هسفنل كلذ د مهديس ناكو هوفغف

 توافتب لكلا ةمضش رذعت دنع ماهسلا زارفاو ةمسقلا دعب اهنم لضفبام وهو

 نوكي ناكف ةّئام ىلع ليلق *ىشو ةئام ةعسقك هيلع موسقملاو موسقنا ددع
 هللا لص ىنلانعو* ءايشالا هذه كلىذلا ديسا| تنا لوآي مهديسل لضفلا اذه
 مانس نم اهذخاو ةربولا هذه لثمالو مهئيف نمىل ملصياال لاق هنا سو هيلع
 هلهاىلع لولغلا ناف طخللاو طيللا اودرف كف دودرم سجللاو سجاالا ريعبلا
 تذخا لاقف رعشلا طويخ نم طبخ ةبكب لجر ءاجل ةمايقلا مون رانشو راع
 ىبيصناما !-سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ىلريعب ةعذرب اهب طرخا ةبكلا هذه
 ىهو ريب ولانم ةقاط ةريولاءاهيف ىلةحاحالف هذه تغلب اذا اما لاقف كلوهف

 مكللا هفرصاو مكنيب همسقا مث ىا ركف دودرع س+منناو مثال فوصلاك لبالل
 فو ميملا رسكب اهب طاخم ىتلا ةربالا طبخلاو هم. طاخيىذلا لزغلا طدخاو»

 مانملاف ةنايخلا ل ولغلاو+طابخلا مسىف ىلاعت هللا لاق اضيا ةربالا طايخلاو ءايلا

 بيرعت وهو بدالا ناويدىف هلاق لزغلا نم قهورجلا ةبكلاوءبيعلا رانشلاو»
 تحن عضوت ىتلا ىهو ةيلولا ىه اهقوف نم ةمجمملا لاذلاب ةعذربلاو.ةهو رك

 اهقوفو ةعذرإلا هقوفو ريعبلا رهظ ىلع نوكي مسماك وهو سلا قوف بتقلا
 فاكالا تحن عضوب امو مانسلا ردق ىلع ريغص لحر .بتقلا و بتقلا
 ىطعاف تاف قدنكلاىف عقو اكريشم ناىورو ءاضيا ةعذرب وهف راما ىلع

 ىا كلذ نع مهاهنف سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر اولأسف الام هتفيحن نولسملا
 ىنلا مهل قلطي ف ةئيبللا هتنج اوذخأيل الام نيلسملا نوطعي نوكرسشملا ناك

 راديو عاجالاب كلذ زوجتالو مالسالا رادف ناك كلذ نال كلذ مالسلا هيلع

 .(برطا)



 ةيلطلا خود ةبلط

 ىلا هئعدتا ضر رع بتكو ه اضوأ هلأ 4ر٠ درب ىأ دنع نوحالا
 كانا نف ماشلا لها نم موقب كتد دما ىنا هنع هللا ىخر صاقو ىنا نب دعس
 اقفتي هلوقو ٠ ددملا ثعب دادمالا « ةهنغلاىف مهكرشاف ىلتقلا أقفتب نا لبق مهنم

 نا لبق ىا ققشن, هانعمو ةحممص'ا ةياورلا ىه زومهم هرخآو فاقلا لبق ءافلا

 ىخارتلا لبق لاتقلا روفىف ددملا مهقحل اذا ىنعي اوققشن,و نولوتقملا حضني

 مهلئاق لاق مهكر اشي

 ان ونج اب زابزاخلا نحو  ىراوسلا علقلا هقوف أقفت
 تايراسلا ىراوسلاوهةعلقعج ماظعلا تاياححتلا علقلا» «ناكملا اذه قوف ققشت ىا

 هنوص ةياكحل هب ىمس بايذلاوه ليقو تبن وه زاب زاخلا هرثكىا نحو»ليللاب

 ةراكو .هحاصيىف نونجلاك راصص نجح ليقو برعيال ةرسكلا ىلع ىنبم وهو
 لبق فاقلا تقلا افقتب ىوربو «ناكملا ةرضنو بشعلا ةرثكل هحاصو بايذلا

 هنوفق دقو توملا ىف اضعب مهضعب ىجرجلا عش نا لبق ىا ناهجو هلو ءافلا
 اضقتو أفقتا هتيفقت و ( رع هن كل سلام فقنالو ) ىلاعت هللا لاق اوفق هوفقا

 هجوو اضيا لاتقلا روف نع ةرابع وهو توملانم هبرقل اليتق رجلا ىمو«
 مهئادعا ىلا مهءافقا اولوبو مهناكم ىلا ةازغلا عم ىحرجلا عجرب نا لبق رخآ

 ديسل نب دايز ثيدحىفو « هربد ىلو اذا ريدا لاق ام” ءافق ىلوىا قش لاش

 ونب هنهيلا دالبنم ةدلب ىهو ملا متفو نونلا مضب ريهشلا منفا هلا ىضايبا
 ىرسا هلنوكي نا ىنل ناكام) ىلاعت هلوقو داضلاب رضنلا ودو ءاظلاب ةظيرق

 دودشملا وهوريسا عجءارسالاو ىراسالاو ىرسالا (ضرالا ىف ني ىتح

 (مهرسا انددشو مهانقلخ نحن ) ىلاعتهلوقو برض دح نم ردصملا زسالاو#«

 وه لبقو لتتقللا راثكأ وه لبقو رهقلا وه ناخنالاو مهلصافم انقث وا لبق

 هنهوا ىا هنّكاذ هح رحو + نكملا وه لبق و ءادع الا لتق ىف ةغلاملا

 لكىلع اذه عقبو اهنم ضرعي امو ايندلا عمط وه ( ايندلا ضرعع نوديرت )
 ةزمهلا هلصا مه ٌوامد ًافاكتت نولسملا مالسلا و ةالصلا هيلع هل وقو « لام

 مهتمدب سيو هاضعب مهضعب رصنيىا مهاوس نم ىلع دي مهو «ىواسنت ىا
 دقعيو مهيلا برقا مهنم ناكنمه ب رحلا لها نامالا ىطعي ىا مهاندا

 مهيلع درو مهيلع دبفل كلذ ومو .ةيذ قع ره د ةعزنق ا مهلوأ مهيلع

 نيلسملل نامالا ضقن ىأر اذا برحلا راد نم نيلسملا نم دعبالا ىا مهاصقا

 هنغ هللا ىكر رساي نب رامعل لجر لاق دنواهن مف ثيدحىفو ههضفقن اعفان أ



 , ةيلطلا ا دلل

 عدج ناكو لع دح نم نذالا عوطةم وه عدجاب انعانع ىف انكراشت نا ديرلا

 عودجملا وه امهلضف| ىإ بيصا ىتذا ريل هباوجيف لاق اذهلو هلال بس ىف
 نب هللادبعلات «برحخلاى ا ةعقولا دبش نمل ةهنغلا ثيدخلااذهىفو ءهّللا ليسىف

 هتدخاى ا هتنضتحاف ريبخ موب مهب هيف ابارح تد-_>و هنع هّللا ىخر لفغم

 ةرصاخلانيبام مشكلاو مشكلا ىلإ طبالا نودام وهو ءاحلا رسكب ىنضح تحن

 اضيا ةغل ماللا نيكستو ماللا عفو داضلا رسكب علضلاف ى ريصقلا علضلا ىلا

 فالذو لا وهو واولارسكب رزومج اهتهلساىا (اهرازوابرحلا عضت ىح)»

 لقحا ام ىه ءاملا مثفب ةلوج مهعم نكي مل ناو برحلا ءاضقتاب نوكي

 بقرعيالو* نكي ملوا لاجأالا اهيلع تناك اهريغوا راج وا ريعب نم ىحلا هيلع

 مهلاوما ىلع اولوتسا اذاو بقعلا بصع وهو بوقرعلا عطق وه باودلا

 دح نم موقلا سجو لحد دح نم وهو اهسج دخأأ قأ مامالا اهسج#

 لاقام مل لوقا ةكم مف موي مالسلا هيلع ىثلالاق « مهسهاخ راص ىا برض

 بونذلل دادعتالو منوتال ىا (مويلا ركلع بيرثتال) مالسلاهيلع فسوب ىخا

 هجو ىلع ارهق ىا ةونع ةكم تحف * مولالو فرعتال ليقو رييعنلا خعبوتلاو
 ىلا هوحولاتنعو) ىلاعت هللا لاق عوضخلا وهو لخد دح نم اهلها ءانع

 ناكو بيقتث رفن ةئام لكى لع ربيخ موي ناك اذه نم ريسالا ىتاعلاو ( مويقلا

 لخد دح نم ةباقنلا ردصملاو ءابقنلا ههجو سهرلا بيقثلا «رمشع ةتس ءابقثلا

 ةهنغلا لفنلاو لخد دح نم اًقوفن قفندقو كله ىا ىزاغلا سرف قفن اذاو«

 نكي ملو ةمالا هذه تالالحىف ةدايز هنال الفن ىعس لافنالا همجو ءافلا مفب

 وه ىدلا باوثلا نم ىزاغلل لصحام .ىلع ةدايز هنال وا ةيضاملا مثالل الالح

 ناسنالا لفاوتو ضئارفلا ىلع تادايزلا تادايعلا لفاوتو دوصقملاو لصالا

 ةعجرلا ىفو عبرلا ةأدبلا ف مالسلا هيلع هللا لوسر لفنو « هدالواىلع تادايز
 نم مهنابعاب لاجر وا لجر ىلع مامالا كرتي نا وهو ميعنتلا ليفنتلاو « ثلثلا

 وزغلا رفس ءادتنا ةادبلاو كلذ وحنو هلتق نم بلس نم ةمنغلا نم ائيش ةازغلا

 ناكو هعبر هلف اًئيش دخا نم ءادّتالاف لوَش ناك ىا عوجرلا ةلاح ةعجرلاو

 ثحلا وه لاتقلا لع ضي رحضلاو + هثلث هلف ايش ذخا نم عوجرلا ةلاح لوب
 ةقانلا ًاهيفو ةنيدملاب حرس ىلع اوراغا هودعلا نم ةفاخلا عضوم رغثلاو هيلع
 ىه تحرس دقو ىعرملا ىلا ةاسرملا ىا ةحورسملا رقبلا حرسلا ءابضعلا
 نوحرست نيحو نوحرت ني ىلاعت هللا لاق دعتمو مزال انا اهتحرسو

 ( ءابضعلاو )



 ةيلطلا تملا بح ةبلط

 لجرل ءادتسالا ىف تناكابنال ابيب تيمس لبق مالسلا هيلع ىنلا ةقان مسا ءابضعلاو
 ١ اهب هبشت تناكو نرقلا ةرودكملا ةيبظلا ءابضعلا ليقو بضعا همسا دوهيلا نه

 ١ ىنلا قرح« اع دح نم دحاولا نرقلا روسكم بضعا شبك لاقبو اهنول ىف
 مهلئاق لوقب كلذفو عضوم مسا ىه ةريوبلا مالسلا هيلع

 ريطتسم ةرب وبلاب قيرح 3 ىؤل ىب ةارس ىلع راغا
 نزو ىلع ةاطنلاو + رمثتنملا ريطتسملاو لجر مسا زمهلاب ىؤاو ةداسلا ةارسلا
 ةوجملا ةلخن نود ةلخن لكى ه ( ةنيلنم متطقام) ىملاعتهلوقو ريبخ مسا ةاطقلا

 ةئيللا مسا اهلكىلع عشنا زوجي بورض اهنودو رقلا دوجازنم برض ىهو
 نم انرجا اهنعهتلا ضر بيز هبال مالسلاهيلعىنلا لوقو« مظلإب نوللا اهعجو

 رين وهو) ىلامت هللا لاق ةراجا ريجن راحا هفرصو تنمآ نم انمآو ترجا

 راج هللاو ممدفا رسكلاو ةغل مغلابو رسكلاب راوجلا مسالاو (هيلع راجيالو

 لاقو .روهشملا وه لاذلا نيكستو ءاخلا مضب ةعدخ برحلاهاذه نم نيريجتسملا
 ءامللا متفب ةعدخو لادلا نيكستو ءاخلا مب ةعدخ تاغل ثالث هيف بلعت

 ناسءالو ةصيصملاو ةيطلملا « لادلا عضو ءانللا مضإ ةعدخو لادلا نيكستو

 عنتغام ىه نوللا نيكسترال ةحمصاا ىه نونلاو مبملا تفب ةعنم مهل تناك اذا «
 مهب رضا ىأ برض دح نم ةياكت ىكش ودعلا ىف ىكذ *« ءادعالا دصق نع هب

 هاوسر دربال هيلعزم دينعليقو ةئيسنال دقن نعليق (ديزع ةيزجلا اوطعب ىتح)
 تحت ةطوسيم ىذلادبو ىذلادبنع مامالا اهْذْحَأِي لبقو ريجاوامداخوا دلونم
 نوكلل لماعلادب ىلع ىذلا هعضيالو ايلعلا هد نوكتل لماعلا هعفريف لماعلا دب

 ىدايالا دبلا هذه عجو ةيزملا لوبش مم مهيلع ماعنانع ليقو * ايلعلا هدب

 ىلعىا مالتحالا وهو لخد دح نم ءاحلا مضب ملا نم هلئاحو ةملاح لك ىلع#

 نيعلا فب انهه لدعلاو دورب ىا رفاعم هلدعوا همهارد ةرسثعوا راند غلاب لك

 ةيزملا ذيئاومههسنجنم هلثم رسكلابو هسنج فالخ نمىشثلا لثم متفلاب لدعلاو

 ةناقهدءأدمىا واولا فب اذوعتمل مالسالاىف ناوءاياقبىا برعم وهو ذينام عج
 ريك رهن مسا وهو كلملا رهن ىلع ةريثك عايض اهل تناك ذأ ك1 كيلا رع
 ناك مث اناعفف ةمذلا دقع انم بلط برحلا لها نم كلم تارفلا نم دْخُأ
 لوصولا مهيلع لهسي ىتلا مضاوملاب مهلعي ىإ نيملسملا ةروعب نيكرمشملا ريخي

 سيح «مهعئالط هسفن ىلا مضي ىا نيكرشملا نويع ىوؤيو اهتهج نم مهيلا



 ةلطلا كلا 1 ةيلط

 هيلع هل وق و * ةيفخ مهلتقب ىا نيلسملا لاتغي ناكذا كلذ ىلع بقوعو
 نم عنعالو نمؤيال ىا ةبرخم ارافالو مدي ارافالو ايصاع ذيعيال مرحلا مالسلا

 مظلاب ةبرخلا «ةقرس عطقوا صاصق هيلع وا صاع وهو هيلا أهلا ىا هنذاع

 هليوأتو قرس ىا لخد دح نم ردصملا ىف رسكلاب ةبارخ برخ نم مسالا
 ةغللا لحم ىف لاقو هنم جرح اذا هذع ماش و كلذ طقسال مرحلا نا اندنع

 عوجرلا وهو ةبوتلاىلا ىعدبىا باتتسي دئرملا هةصاخ نارعبلا قراس براخلا
 دالب نم ةدلب تناكاذا لاؤسلاو بلطلل لاعفتسالا نيسو مالسالا ىلا رفكلا نع

 ةلعافملا نزو ىلع ىهو دحلاب دحلا ةاصاوم ىا برحلا رادل ةجاتم مالسالا

 اذهو هادجوال شحاذ أطخ وهو ءاخلادددشتو ةزمهلاب ةجأتم نولوقب اعلا ةبلطو

 نيكستو ءانلاعفب ممعلاو ةروكو ةيرق لكى هنتنم ىهو ءاثلا فب مولا نم ذوخأم
 . مالسلاهيلعىنلا ثيدح ىوربوو اهدودح ىهو مضلاب ضرألا موخن دحاو ءاخلا

 رسفبو عمجلا ىلع اهمكبو نادحولا ىلع ءانلا متفب ضرالا موت ريغ نم نوعلم
 دهعلا دين ةلانملاوههكلمىف ريغلا كلم لاخدا ىلعو مرحلا دودح ريبغت ىلع كلذ
 وهو دودمم ددشموه ءاونلا ىرضحلا ريدك نعو برض دح نم ءاقلالا وهو

 ةضمولاةءعقرملا باشلا سبل فشقتللا هواولا ددشم ىرقنملا راوسو ه رقلاىون عيلب
 هلتقىلا اوعرمستال ىا حرج ىلع اوففدالو+ ءاسك سنربلاو شيعلا ةدش فشقلاو

 لبنلاب اومرب نأب سأبالو اضيا كلذك حيرجلا ىلع زاهجالاو عيرمسلا فيفدلاو
 ودعلا تيب نم مسالاوه مهيلع تاببلاب سأبالو «امامم ةئنؤم ىهو ماهسلا ىه
 فيسب لجر ىلع لجر دش اذاو * ن وت ةيسرافلاب وهو اليا مهاثا ىا اتيببت

 دتشاو دشو لخ ددح نمهيلع لج ىا هسفن نع هعفد.نا هيلعدودشإل ناك هءرضيل

 وهو قاقرتسالاو رسالا ىسلاوو ةمتلا اصعلاىه ةوارهبهيلع دشزاو ٠ ادعاذا

 اضيا ىسملا ىلع ىسلا عقبو اضيا ردصملا ىنعمىف دملاب ءابسلاو برض دح نم
 ايابسلا هعجو اضيا ىسملا مسا ديدشتلاب ىسلاو عجاو دحاولا هيف ىوتسيو
 هابا نفدنو (افورعم ايندلا ىفامبحاصو) ىلاعتهلوقل لتقلاب رفاكلا هابا ”ىدتبالو»

 كادهاجناو) لاق هناف نيرفاكلا نيونالاقحىفىهو ٍةي آلا هذهب تام اذا رفاكلا

 نم سيلو ةيالاءذهب قلعتلاىف هللا مهجر انخياشم ضعب لاقو(ىب كرسثت نا ىلع
 دلع ا غذلا محللا وهو ىازلاو ميلا معفب عابسلل ارزج هدوبا كرتي نا عانطصالا

 هنع هللا ىخر ذاعم نب دعس محو + كلامزع عفادىا كلام نود لتاق* عابسلا

 نادلولا ىهو ةيارذ عج مهي رارذ ىسو لتاقم عج مجاتاقم لتش ةظيرق ىنب ىف
 2222222 م م م سس م م و سس سس"

 (دقو)



 هبلطلا ت4 ةبلط

 قوف ىلاعت هللا كح تيكح دقل مالسلا هيلع ىنلا لاققف ناوسنلل نوكي دقو
 مكحلا اذه ىا تاومسلا قابطا قوف ىا ءامسلا مسا وهو عيقر عج ةعقرا ةعبس
 ةيرذ اولتق الو «٠ تاومعسلا قوف موو حوللاو ظوفحملا موللاى 08

 لعا هر اوس هللاو ءافسعلا هعجو ريدالا فردسعلاو اهانرسف ةيرذلا افسسعالو
 رج رج وبر ب __ ججج

 0" ناسحتسالا 0 0

 ىدغو هنف اورتك !نأو انهه هيف لبق امديشاوهو نا ل ٌءاساا جار خمسا ن را عسالا

 لئاسملا ناسحا انهه ناس سالا ناكف 3 جرححسا| وجرخ لاقي اك لاعفالا ىنمع لاعفتسالا

 هقفلا لئاسم باوح ىف ناروك ذملا ناسحمس الاو سايقلا اماذ لئالدلا ناقثاو

 اهريسفتوةطوسملا بتكلا ىفةلذتبملا ظافلالا فشكىف نمنو هقفلالوصاىف اهئاسف

 رعشلا اهنموهنهتنيز عضاومىا (نهتنز نيدسالو).ةفلتخلا اهعضاومىف اهبدارملاو
 دشيو عمجم ىأ برض دح نم رعشلا هل ضقعيام وهو صاقعلا عضوم هنآل

 هتيسرافودضعملاوهوجولمدلا عضوم هنالدضعلا اهئنمو هدم ىومصاقعلا ةيسرافو

 كرلع لخديلىا كيلع بل اهنع هللاىضر ةشئاعل مالسلا هيلع لاقو ٠ دسوزاب

 مالا سأر طشمع نبالا « هيخا ةأرما كتعضرا كع هناف سدعق نب حلفا ىنعي
 طقسام مضلاب ةطاشملاو ممفلاب طشملاو اهسفط ط_ثغ ىهو لخد دح نم

 1 ورسلا كارلا نذل ديدمتو مملا فب ةطاشملاو ء طششملاب رعشلا نم

 باب نم زمتلا تا لجر زغا تب ردكنملا نب دم لاق *نهنيزتو نهتيلحتو

 تيبلاب فوطي الجر هنعدللاىضر رعنبا ىأرو هراركتل زيمغلاو ةركل برض
 زجرلا اذه لوقب ىا زحترب وهو هفتك ىلع هماو

 سعذامل ترعذ باكرلااذا 4 للدملا اهريعب اهل ىتأ

 رع ناااي اهتيزاج ىرتلهف 4 رثكا ىنلجام اهتاج
 اهتلج هلوقو عنص دح نم عازفالا ىعذلاو ةئيللالواذلا ةبادلاو نيلملا للذملا

 | ىلع ايتلجس ناو ريغ ةعم انطق تت اله تجاهك 1 00

 عجو قاطلاوءمكلاب ةقلطب ولوال لاقف اذه. اهتيزاح لهف كلذ نم رثكأ ىس

 ةدالولا عاج وا نم دحاو عجو ىا ديحوتال اهيف ءاهلا لاخداو 5

 هنا هتعدتلاىذر رع نع ىورو ه. ءاقلا ةأرملا عاكللاو قجالا لجرلا مكللاو

 اهبرضف اهيلع ةردلاعفر ىا ةردلاب اهالعف ةعنقمللا تسبلىا تعنقت دق ةما ىأر

 رجلا لع هس نافدو نكلا زفدلاو .ةننتسمات اا راقذإ را كم قلا لاقو

 لئاقلالاقو رئارحلاب نيهبشنتا اهللاق مث هبرعيال
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 ةملطأا 2 ةيلط

 رهذلا بدودحاو ناين بكل دقو د هتف 00 نا 00 زو

 ظ رهدلا دفا ام راطعلا ملص لهو 64 اهلها ةريم راطءلا ىلا سدت

 ظ 00 كسلا اننارتاوءاهتن .لكو * : ايفكي تاضخنالا قر غامو

 الا كإذ هلك اقناع راضف 6# ةلملب قالا لقاافيب تس

 لحن ىا اع دح نم بحلو باشلا وهو ىتفلا ثيأت ةسئلاو سرا
 وهو إع دح نم بدح كلذدكو بد>ا راص ىا رهظلا بدودحاو ربكلل

 ضرالانه عفتراام ىا (نولس بدح لك نمو) ىلاعت هللالاق هيف عافضترا

 ءارسثل راطعلا ىلا لخد دح نم ءافخالا سدلاو ةيفخ نع لمح ىإ سدت

 دح نم وهو عضوم نم لج ىا ريمدق ىذلا مهماعط ىا اهلها ريم رطعلا

 وهو قاحلا لبق ىتيبىلا اهتلقن ىاابم تيذب ( انلها ريمتو) ىلاعت هللا لاق برض

 اممشحول ظاو هلك رهشلا ىلع قدك ةزيلب لذايلا قدع ىح ريثلا رخآ
 7 راجا ىلع, اديدش ادارط ة ةنش دراطي, ناك هنا هنع هللا ىضر ةس ندمم نعو٠

 ىلع ىا هل راحا ىلع لاتتتلا ىف هنرق ناسنالا دراطي ام اهظحالي و اهبقارب ىنعي

 لاقف سو هياع هللا ىلص هللالوسر باحسا نم تناو كلذ لعفت هل اولاقفدأ | مطس

 رظذلف هانا اكن هبلقىف قلا نم لوَش 0 هلع هللا لص هللا لوسر تعم“

 ةقفاوملاو ل امهتيب فاؤي نا ىلوا ىا امهنبب مدؤي نا ىرحا هلاف اهيلا

 ةشئاع تلاق «اضنا لعفا نزو ىلع مدآو برض دح نم امهنب هللا مدا دقو

 هنال جرفلا وه راعشلاو م ءاعش بنتحي جوز نلآ نا ضتاخلاق اهنع هللا نضر

 ةمالعلا راعشلاو هلعم هن اكوا بالا نم دسلا ليام راعشلاو هسابل هن 13

 عشب وه هنع هللا ىضر ىبكلا ةيحد 0 هيلع ىنلا ثعب ه ملاعملا ىعاشملاو

 اوئطاويل مهقفاوث فا ميكا هلصا مويط اون روصتنال موق ا لادلا

 اوقفاودلىا هللا مرحام ةدع

 20 ىرحتلا تاتك ِ

 ساعلا وه لقو انهه 1 نط هل دارو بلطلا ليقو دصتقلا ىرحملا

 نانثالاو قيلخ ىأ ليعف نزو ىلع اذكب ىرح> نالف لاش و ىلوآلا ىا ىردالا
 هف ىوتسو كلذك اروصقم ءارلاو ءارا فب ىرح وهو ءايرحا عملاو نابرح |

 ةيحاشلا وهو رصقلاو ءارلاو ءاملا مب ىرحلا نم وه لبقو 0 نانبآلا ظ
 ءارحو انتيحان ردتالو انلوحام ترشاالا ىا انارح ءاطلا مضي ر طتال لاش ظ

 وه يرخلا#ام ةحانو د ل سد يش سو ا
 رمش 222 رز شاب

 ( كسلا )



 لقو ةيئاؤح ساشلاو دهوجحلو لاق د1 شالا نم ةحئاو فر
 ىرهاك ىرحب نالف لاقبو برض دح نم صققن ىا ايرح ىرح كلوق نم وه
 صقنو تربك ىتلا ةيحلا ىهو ةيراح ىفاب ىلاعت هللا هامر لاشو صقش ىا رمهقلا

 هايتشا دنع فلكتلا ىا هانشالا صقنت وه ىرحهعلاذ تامحلا ثدخا ىهو اهعسح

 قعلا ههوجو ضعب ناحرو هناصقنو ههوحو ضءب لاوزل هوجو نم مالا
 ءارلاو ءاملا معقب ىرحلا نه وه ليقو هناهربو هليلد نم حولي امي باوصلاو

 هآيهاو هيف عضوم أطوا وهو صوخلالا نم ضيبلا عضوم وه ىذلا رصقلاب
 باقلا ىف هباوص عقبام قحا وه ىذلا ىنعملا ىلا دصقلا وه اذه نم ىرحتلاف

 ىرحلاف ثكمع اذا ناكملاب نذاف ىرحت ةغللا لت ىف لاقو هردحاو هايدشالا دنع

 ةقيقحىلا لوصولارذعت دنع داشرلاو قا باطل داهتحالاؤفتيثتلاوه اذهنم

 كيلق هيلا نأمطا امربلا ديعمنب ةصباول مالسلا هيلع ىنلالاقو « دارملاو بولاملا
 كيلق هلا نانا اف ةلحام ىوزبو كردص قااكسلا مثالا و

 نوتفملا كاثنا ناو هعدف كردص.ى :كاح لاقؤا كردص ىف كتحامو هد

 كسلا نآمطا هلوق مارخلا دنع برطضيو لالخلا ىلا ا نمؤملا بلق ناف

 كاح ىوريو لخد دح نم شدخو باخ ىا كردصيف كحو ةنينأمطلا مءالاو

 عسواذا هتيشم قكاح مهل وق نم كرحلقو رثاىا برضدح نم كيلاهردصمو

 ىهو هذه ةييحلا ةياورلاف تفم عج نوتفملا كاتفا ناو هسكنم كرحو هيلحر

 دحا ولا مسا وهو ةنتفلا نم لوعفموهو ميملا عفب نوتفملا مهضعب هاورو ميلا مضب

 اوتفا رخأألا هثيدح ىف مالسلاهيلع ىنلا هركذام وهو لضملالاضلا لجرلاىا

 لهاجلا كتشف اعال هلحم نقيتلا كيتو عش اع اع دخىا اولضاو اولضف عاجل

 ا ناذللان املا اموةلبقلاامهب فرعي ن ادللا نارسلاو ههلهج نع

 ثرغملا اوليقتلسا اذاو ىرشملا لها ناهحاوبو. بنسصلا ءامع دنع ندا

 مجنا ةثالث هنال ضرالا ىلع عقاولا رباطلاب اهيبشت عقاولا رسنلا ىمسي اهدحا
 رخ لاو هاحانج 0 هلوا مدقتب مق اولا ا مدقتم اهدحا

 هناريطلاحقرئاطلاك رساتمو نمامتمو ل مجناةثالثهنال رئاطلا رسنلا ىمسي

 ةلبقلانيع لبقتسا ىا نما هنا رهظ اذا* هراسي نعو هنمع نع هاحانح نوكي
 هدبع رجا اذاو« هرهظامهيلا لعح ىا ريدتس'و ةلبقلا راسي لبقتسا ىا رسامتو

 رهلا ىلع ةراحالا ذافن ىف قب امث رايخلاب ديعلاف رهشا ةتس دعب هقتعا مث هتنس

 اهسفن اهتراحاب ىا اهييدب لكأت الو ةرحلا عوت لثملاف لان هه اررمخ
 سفنلا ةراحا ةلدمل محن ن م هيلع اع رسسيي| عقوالعر 3 ريصىا اهيبدش .عاضرالا



 ةيثطلا ا 1

 3 طيقالا باتك هو

 دحنم عفرلا طقللاو ةقاعلاف طقلي هنالد» ىمس قيرطلا ىلع عنو نلت ديلا

 هنع هللا ىضر ايلع هب ىتاف اطبقل طقتلا الحر نا ىورو»كلذك طاقتلالاو لخد

 نم ىلا بحا ناك تنا تبلو ىذلا لثم هنم تلو نوك ا نالو رح وه لاقف
 "ىلا ىلو لاقي ىسفنب تاعول هانعم تيلوو ديك أتلل نالىف ماللا اذكو اذك

 نم تنا تلعام ىسفم انا تلعول ىا امج لقتسملاو ىغاملا ىف رسكلاب هملي
 | ا11 |ذه ةلج ىلإ نينس نغو ءزيللا لاعانم نيثك نم ىلا بحا ناك هذخا

 ىس نولوش ءاهقفلاو هتينك ةايجوباو نون مث ريغصت ءاي اهدعب نونو نيسلا مضب
 ىبابىل: اذوبنمتدج و لاقةينكل |نم ترك ذام ظافحلا دنءميممتلا وةبسنلا ىلعةاج نا

 رعى لاقفهنعهّللا ضررعد» تينافبرضدح نم ءاقلالا وهوذبنلا نم وهو اطمقل ىا

 ريوغلا لعل هريدقتوةدشل اهو سأ, وا سؤب عج-زم#لاب اسؤباريوغلا ىسع هنعدتلا ىضر

 هيلع هعاقاو هوحنوا لعفلا اذه رامضاب هبصنو اسؤ.ا نم<2: راغ ريغصت وهو
 اوفلتخاو هنوفاحام روهظ مهونو هنوهركيام عامس دنع برعلا ه.لثمت لثم وهو
 مهيلع راهناف اراغ اولزن اموق نا هلصالبق ريوغلا اذهب دارملا فولثملا لصا ىف
 ناديفميختلاو اورساف هيف ودع مهيلع مسهلبقو اوناف ةيحديف مهتشمن لبقو اوكاهف
 ريزو ىمغللا رصن ناكو برعلا ةكلم ءابزل لثملاو باكى ثيل ناك ءام مسا رب وغلا
 ىلا لصي.ال ناكواهلتش ءايزلا نم رأثلا بلطي ةعدج ءايزلا لتقدعب كلملا ش ريالاةعدج

 فئارظلا اهيلا لمحت قارعلاىلا ه,ثءبت تناكو اهتمدخىف لخدو لاتحاف كلذ

 الحر قودنص لكىف لعحو قيدانص ىرتشا ةريخالا ةرملافو ارا كلذ لعف

 ىمسملاءاملا اذه هيف قي رطىفذخاو ةماعلا قي رط ىا ةداجلا نع لدعو حالسلا مان
 مثده ركناما ذه نم تدي ناىسعىا اسؤبا ربوغلا ىسع تلاقف كلد,تريخافربوغلاب

 تلاقف قيرطلا كلذىف مهو لاخلا ىلع ىهو لاجالا ىلا رظنيرظنملاتدعص

 اديدح ما نلمح الددتحا د6 ادسو اهدشف لامدلل م

 ادوعق اعرد لاحرلا ما 6 اديدش ادراب انافرص ما

 ىا اديّبو لالا ىثمل ام ىا لاما نم لدب وهو ءالا ضفخ اهيبثم اهلوق
 نلمح ما ةراح ىا الدنح نلمح ءاطبا ىأ ةدؤتى ىنفغ اهلام ئا ةدؤت ىف

 لاجرلا نلمحمما هنزوا و رقلا دوجا اضيا وهو اصاصر ىا انافرص ما اديدح
 ام”ناكو دعاقلا عج دوعقلاو عرادلاعج عردلاو عردلاهيلعىذلا عرادلاو نيعراد

 لبللا نم اوجرذف رادلا ىف قيدانصلا اولعجو اولزنو اومدق مهناذف تسرف
 دلو هنا مهو هنا امدحا نيينعم لمتحم انهه هنع هللا ىذر نع لوا وءاهولتو

 (ا1/

 0 عد و ا نوخو



 ةبلطلا وسد ةبثط

 أ ”1ذاوهدريغ ىلع هتفشت قلي هلاو رضا الط نو هلإ ناظوا سانا + كا
 سئانكلا اهعجو دوهيلا ةالص عضوم ةسينكلا ةعس وا ةسينكىف طيقلا دجو
 دحاو لك لعج بدالا ناوبد ىفو عببلا اهمعجو ىراصنلا ةالص عضوم ةعببلاو

 ةزياغملاليلد انهه فطعااو عملا دو هتركذام ىلع ىناسالا فو ىراصنلل امهنم

 ظ لئاقلا لوقوءاضيإ
 دعابالا لاجرلا ءاننا نهوش 6# انتا و اننانا وش انوس

 نم هدج ىلا بسنيف نالفنب نالف لاقيف انيلا مهبسن نال انوش مهانيط وشب ىأ

 ىباىلاو هما ىلا تنبلا نبا بسنيال ىا دعابالا وسب مهف انثانب وثب اماف هيبا لبق

 ناك ناو ايسن تنبلاىبا دعابا نم كلذ ناكو هيباىلا بسنيف نالف نبا لاشلب هما

 لئاقلا لوقو اببس هل انتخ
 هانا تايتاللو تافداركم 2 دعا ١ ةقرا  نمانلا تايدا اكاد

 ةرع لتخم معلا ةبلط قيلاعتىف وهو تيبلا اذه ىف ةمهمتلا ةياورلا وه

 « ةطقللا باتك ف
 عفرتو دخؤت ىا ابلاغ طقتلت اهنال اهب تيس ضرالا ىلع عقاولا لاملا ةطقللا

 ةطقللاو بلط ريع نم ”ىثلا دوجو طاقتلالا لبقو عفرلاو دخمالا طاقتل الاو

 نال فاقلا نيكست سانقلاو ةلوقملا ةعومسملا ىهو فاقلا مثو ماللا م مغب

 ٌ زعو هريغ نم كحك نم وه ةبعالاو ةأزهلاو 00 لعقالا ةش ىلوالا

 نيكستو داضلا مضب ةكحذلا ناف لوعفملا مسا ةينب ةيناثلاو هريغب بعليو هريغب

 بعلي نم ةبعللاو هل سانلا ا ةأزمهلاو هنم سانلا كحم#! ىذلا وه ءاحلا

 ههحوو فاقلا مفب بدالا ناوددىؤفو قطنملا حالصا باتكى ترك ذ دقو هن سانلا

 اعدحا ناهجو ةطقالتطقاس لكل مهلوقلوءانلقام هيف عارب يف تعنال مسا هللا

 لكلو لماح لماخ لكل ىناثلاو هرسثنبو هظفحم نم مالكلا نم طقس لكل

 لاقف لبالا ةلاض 0 لكس هنأ 34 هيلع هللا لص ىنلا نع ىورو* عفار عقاو

 اهيلع لاق اهذخأت الو اهل ضرعتت ال ىنمي اهعم كل لع ىا ىا اهاو كلام
 ىا قسلا ةلآ وهو اهؤاقس اهعمو اهيلج رب ىثمت ىه ىا اهلعن ىا اهؤاذح

 الف اهفلعو اهيقس ىلا ةحاحال ىا رجلا ىعرتو ءاملا درت اهي برست ىه
 بئدللوا كيخالوا كل ىه لاف مثفلا ةلاض نع لئسو اهكرتاف تكرت نا عيضت

 تناكف كلثم ناسنا اهذخا .اهتكرث ناو كدءىف تراص تنا اهتذخا نا ىا

 اهتكرت نا ىئا اهدنا ىلا تعرفو 1ترابصت تةايطظ اوال



 ةيلطلا تاهو ةبلط

 تلعزاف اهبحاص ىلع !:دربال ارف كريغاهذخا ناؤ تعاض دقف ىئذ اهذخاذ

 ةفرعملانم ليعفت وه الوح اهفرعف لاقءاهذخت اهكلام ىلا اهدر ىلع ردقت كنا

 هلا ديسا ىلا ىلوم ديعس ىنانعو هكدنع تعقو اهنا راهظاو اهكلام بلط وهو

 دوس ةراح اهيف ضرا ىهو ةئدملاب ىهو ةرحلاب مهرد ةثامهج تدجو لاق

 لاققف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعل كلذ تركاذف بتاكم دئموب اناو لاق

 اهكلام بلطا ىا كلذ نيب ايناهف عوابف رجناو فرصت' ىنعي اهفرعو اهم لعا

 :ريخاف ةتينا مث اهحنر نم ىا ىتبناكم تيداىتح اهب تلمعفلاق كدنع امنا رهظاو

 تيبىف كلذ اوعضيل ىا نزاخ عج لاملا تيب نازخ ىلا اهعفدا لاقفهكلذ

 عضويق نيلسملا ةماعل ريصيف رهظي ملو نيلسملا نم دحاو لام هنال لاملا
 هّللاىضر ةياحدلا نم ةعاج 0 جعلا جرح هلا ديوس ثيدح ىو مهلامتس ىف

 نءو«رهاظ ثيدحلاو هدخا نع اوعنتما ىا موقلا هاّتحاف اطوس اودجوف مهنع

 سافلا هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع رفنتسا نيح ةطقل تدحو لاق لحر

 عضوم نيفصو وزذلا ىلا جورخلا ىا ريفنلا مهنم لأسو بلط ىا نيفص ىلا

 اشرعت اهتفرعف مهنع هّللا ىضر امهباضتاو ةيوواعمو ىلع نيب لاتقلا هيف عقو

 كلذ هتريجلاف هنع هللا ىضر ىلع ىلع تمدق ىتح رهابظ ريغ ىا افيعض

 بفهذاف اهنبعتفلتانا اهلثم ذخ لاقو اضيرحنو اهيشىا ىردصىلع هدد عضوف

 هيلا اهعفداف اهبحاص تدجو ناف في رعتلاب ةفرعملا عقتل ىا اهتدجو ثيح

 ءارلاو ءاحلا معقب رانلا قرح نمؤملا ةلاض مالسلا هيلع هلوقو*بولطملا وه هنال

 هلوقوهديرولا ليك نيظفللا فالتخال دحاو امو رانلا ىلا فيضاو رانلا وهو

 هسفنل هسفن ىلا اهعضيالو اهيوؤيال ىا لاض الا ةلاضلا :ىوأيال مالسلا هيلع

 مكعيابا لاق مالسلاهيلعىنلانا ىورام هلثمو دودملاك دعتم انهه ىواو ئطخالا
 انروو اهدع ىعض اهبحاص ءاخ ةطقل طقتلا اذاو:ىووؤتىاىووأت نا ىلع

 اذاوه:فالغلا ءافلاب صافعلاو هد'طبربام وهو طابرلاءاكولا اهصانعو اهءاكوو

 دح نم دشلا طب رلإ اهطاير.لحو ناسنا ءاخخ ةطونرم ناسنا ةباد تناك
 لعا هللاو هوكو لبحلا نم هب دشيام طابرلاو برض |

 «ي قابالا باتك 0 ظ

 تعنلاو اعبج برضو لخد دح نم هفرصصو بهرو بعت نعال برهلا قأبالا

 دنع ادعاق تنك لاق هنأ ىنابيشلا ورع ىبا نع ىورو «قابالا هعجو قب آلا
 مويفلانم قاباب مدق انالف نا لاقف لجر ءاخ هنع هللا ىضر دوكسم نب هللادبع |

 ( وه )



 العحو هنع هللا ىذر هللا دبع لاقف ارحا باصأ 5 موقلا لاقف 0 مسا وه ١

 ةيلطلا هس ةيلط

 هدرب بجاولا لعملا ْدْحا ءاش ْنا ىا اهرد نيعبرا سأر لكم ءاش نإ

 هلودب علا ىلع 7 نم ناسا لعجام لعجلاو اعيج لعجلاو رحالا بدصيف ':

 بلطو كلذ هالوم ىلا بتكف رخل اقنآ ادبع ذخال جزل ادبع نا ىورو#

 هللوقب هسفن كلام ىلا قب آلا دار بتك ىا مهنه هل لعتخف هلها ىنأي نا هنم
 هالوملغفف قبلا هدبع ةراىلال ىللعجلا:هنم دخو قب آلا ىلوم لا تهدأ

 هللا هجر رش ىلا اومكتخاف هنم قباف هدريل دبعااب لبقاف هيلا بتك مث كلذ
 ءاضقلا ءاساو يرش أطخا لاقف هنع هللا ىغر ىلع ىلا اومكتخاؤ هاي هروضف
 هنع هللا ىضرىلع لاق مث ذخالا دنع دهشا دق هنال هنء#إ نا نكي مل ىا
 0 ماللا هملع نايخضالو هنم قبال هللاب دوسالا دبعلا رجالا ديعلا فاح

 ىذلا وه رجالا دبعلاو تايثالل ناكاذا مسقلا باوجفف دازي وهو 2 مال

 وهو دوسألا دبعلال حال ىا دوسالا ديعلل هلوقو مجعلا نم ناك قب ل| د

 قب آلا دبعلا ف ىضاقلاىلا ىخاقلا باتك لبق و*نادوسلانم وهو قبلا دبعلا

 لعجيىا دبعلا قنع ىف متي هيلا بوتكملا ىخاقلاو هللا هجر فسوب ىبا دنع

 ها ا لك دلال اا قبأي الثل قبآ هنا هب عي اًئيش هقئعىف

 يد هت وتلا تدللا كفوا لل قات نجرلا دبع نع ىور ([

 مهلادب مث مهيف تنكف نحلا "نم رفن قدخاف لهاىق ةريز> تلكا لاقق هكدح

 م تاق لحملا فردت له اولاقف ةمدملا نم اسرق ىباوتا 2 وا قع

 عيرا دعب قاع نايا دق هنع هللا ىضر باطخلا نب رع اذاف تت ىنع اواخف

 نا نيب هلع هللا ىغر رع ىنريختجوزتو اهتدع تضقناو تضاحف نيئنس
 هريخ ىلا لصوب ملو هرثا ىلع مهتقوب ٍق باغ نم دوقفملا *رهلا نيبو ىلع اهدرب

 داقتفالاو برض دح نم نادحولاو دو>ولاا فالخ امو نادهتفلاو دقفلا نه.

 عطقت م 2ب ردقلا بصدتنا ةريزخلاو.هناظمىف ”ىثلا بلط وهف دقفتلااماف كلذك

 .ةديصع ىهف َح اهيف نكيمل اذاف قيقدلا هيلع رذ حضن اذاذ ريثك ءام ىلع اراغص

 اهدربنا نيب ىنريخ هلوقوءلخد دحنم ىأرلا ثودحوهو ادبلا نممهلادنمث»
 لومعم وهف اذه ىلع لجاذا اهرهع علتحوالوالا حاك لاي ىلع اهدرب ىأ رهاا نيبو ىلع

 ىناثلا نم هتدخا ىذدلا رهملا هيطعتوا ديد> مباكشب هيلعاهدرب نا ىلع لح ناودب



 ا

 بايخ - -

 ةبلطلا _ ه0 بط
 ىتح ربصتلف تيلتبا ةأرما هنع هللاىضر ىلع لوقب لوقنلب هبلوقنال كح وهف
 ىنسنلا حولا د2 نب ليعمسا بيطخلا مامالا انش ناكو *قالطوا توم نيبتسي

 هللادجر ىناولخلا دجا نب زيزعلا دبع ةعالا سعت مامالا ميشلا نع يك هللادجر

 هءاعمصا نيب حم نحلا نع هعوجر دعب ناكو ةفارخ همسا ناك دوقفملا اذه نا

 مث لابو نيفصب لجرلا دقف اذاو « اذه نم ةذوخأم اهل ةعصال تالك سانلا
 عموم نيفص ممل رىسقف هيلع هللاةجر ةقيئحىأ نمزيف هلام هتترو مصتخا

 للا نضر ةقئاع لج مسا لخاو ام«ذع هللا ىضر ةيواعمو ىلع نيب لاتقلا ناك هيف
 مهنع هللاىضر ىلع لاتقل ريبزلاو ةلط عم تجرخ تناكو اهيبا نعو اهنع

 1 ةقيثح ىبأ ةاقوو ةردكلا نم نيءبرأ ةنس هنع هللا ىخر ىلع ةافو تثاكو

 فسوب نب جاحتلا دعب
 © بصغلا باتك

 نم ديالف ربح نامض هنال كلالا د توش هجو ىلع ريغلا لام ىلغ ديلا تابثا

 بوصخملاوه> ولا اذه ىلع ذوخألاللملا مسا بوصفملاو كلذكباصتغالاو تيوفتلا
 ردصملا هب ديرااذا اماف ابوصغ عمجيو بوصخملاىلع عقيدق بصغلاو هكلام هئم

 نع لئس هنا سوهيلعمتلا لص ىنلانعو هرداصملا رئاس كلذكو عمجمملو ني لف

 هيلع“ىش الف ةنبثو ةنبخ ذم ريغ ةحاحىذ نم هيف باصانم لاقف قلعملا رقلا
 همقبهلك !ىادمش باضا هلوق ةبوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف هنم 'ىشب جرخ نمو

 لعف.نا اوه ةنيثلاو نطبلا ليام ائيشدالوارسوف ابك نا وه ةنبخ ذختم ريغ هلوتو
 لاقو نيببرغلا حرش ىف كلذلاق كلذ لمف اذا نبثاو نيخادقو رهظلا ىليامم كلذ
 بدالا ناوبدىف لاقو *”ىشلا هيف لمحت ءاعو وهو اناث ديالو ىورب ايف اضيا

 لاقو كنضحىف هلم *ىش ةنبللا هيف لاقو ك.د.نإب ”ىشلاهيف لمحت ءاعولا نابثلا
 الا 3 ظ ا 11 م نضلا مث طيالا لكلا لواو' عدكلا ىلا طبالا نودام نضللا هنف
 ةمارغ ىا هبلثم ةمارغ هلوقو ىرصقلا علضلا ىلا ةرصالا نيبام مشكلاو

 نكمل هيلثمىف رظنلا ىلا ةجاعلل هيلثع ءامسف هيلثمىف رظنلاب كلذةفرعم نكل هلثم
 ةمارغلا مم بفاعي ىا ةيوقعلاو ةيلثم نم دحاو لع ىذلا هلثم .ياحا

 ( ريزغنلاب )



 اودع كع ين نا لاقو هنعدتلا ىطر نابع ىلا ءاح العبر نأ ىورو هرتزمتلا |
 مج اهدالوا ىا امن الصف اولتقو اهنابلا اوعطقف ناودعلا نم وه لبا ىلع ظ

 كلبا لثم البا نذاب ءايلا بص كيطعن نذا هنع هّلل' ىضر نامع هإلاقف ليصف .

 اهنالصف تومتو اهنابلا مطقت نذا لاقف ّلصلا قيرطب ىا كنالصف لثم انالصف د

 اذه نيب ىا ةفاضالا ءايو ةملكلا رخآ ءاي عاّتجال ءايلا ديدشن, ىداو غلبت ىتح |
 عطق أهمف مهوتبوا اهعطق اهيلع شي ىتلا ةزافملا نم ةفاسم اممداو نيبو ناكملا

 ىا هنع هللا ىضر دوعسم نبا ىلا موقلا ضعب هزمثث نالصفلا تومو نابلالا

 دوعسمنء هللادبع كيو ىيب لحرلا لاقق بر دح نم مهنيعاب هلا اوراشا

 ىطءعيف هىداو اذه ىنأي نا ىرأ هللا دبع لاقف متن نايع لاقف هنع هللا ىذر
 بوصتسا ىا ئطعاو ناّمع كلذ ىذرف هنالصف لثم انالصفو هلبا لثم البا مث

 هدع ناصقتلاو كالهلا رطخ نوكي الثل اذه ىطعي مث هيداو ىلا اذه عجرب نا

 طسوتملا غص اذهناكف نامءنم نكيمل ناودعلانال الك كلذ ناكو هيلع ايضارتف
 ىنلاناكف ةيلصم ةاش هيلا مدقف هفاضا ايراصنانأ سو هيلعدللا ىلص ىنلا نعو*

 تناك ةانشلا هذه اولاَقف اهتاش 'نرغ لآف اهتسيالو اهكولي [سو ةيلع هللا |:

 ةيلصملا «ىراسالا اه رمل دلك هيلع ىنلا لاقف نُلاب هيضرتل اهانحنذ انل راخل

 ايلص اهالصي رانئلاوه ىلعو برضخ دح نم املص هيلصي هالص دقو ةيوشملا

 هللا لاق اب قرتحاو اهلخد ىا مك م لوءف نزو ىلع اهرسكو داصلا م

 ءالصو اهب هقرحاو اهيف هلخدا ىاءالصا هريغ هالصاو (اريمسنولصيسو) ىلاعت

 ءالصالا ىف لاقو (ميعج ةيلسصت ور) ىلاعت هللا لاق ةغلابملل نوكي دقو كلذك ةيلصت

 اهيلع اهموق ىا ةيلصت“ اهيلصي رانلا ىلع هاصع لصو (مهج هلصنو ىلوتامداون)

 بهللا دملاو ا ءالصلا و رصقلاو مملاب الصلاو ًافدتسا ىا رانلا/ لطصاو

 اهنيسيالو هلوقو اعيبج عنصو لخد دحن م غضملاو اهغضع ىا اهكولي هلوقو « ظ

 ماعطلا ىلغاس دقو ةلوهس نع اهعالتنا ىلع ردقال ىا ةهتتا ةياورلا ىه

 عاسا لاشو ىلاعت هللادغاساو قلخلاىف هلخدم لهس ىا اغوس غوس بارثلاو

 هغشتالو اهكولي لعشل علا ةبلط ضعب ناسل ىلعو اًضيا هبف هل هغاسو هماعط نالف |

 ءارسالان اكو ريسا عج :ىراسالا اهورعطا هلوقو «ديعب وهو ةاشلل لعفلا لعح ىلع

 سماق ارافك اوناك مهنالو ثبحلا نم اهلخد امل اهب مهيلع قدصتلاب سماف ءارقف

 | نم وه تنفعف ءام اهباصاف ةطنح بصغاذاو« نيلسملا ءارقف نود مهايا اهماعطاب |

 ْ بدع اذاو ءريخلانم برض وه ةجاسبصغ اذاو* ءاملا نم ىلب ىا لع دج - ٠



 ةبلطلا ل ومد ةبلط

 ىذلا وه ظرش هغبدف ةتيم دلج بصغ اذاو «سرغيام ىهو ةليسف ىا ةلان '
 عنصو لخد دح نم وهو ىنعع ةعايدلاو غابدلاو غبدلاو دنغرهتيسرافو هل غد

 هرسكف اراوسىأ هعشهف ابلق بصغ اذاو * اضيا ةغا برض دح نم لبقو اعبج

 بربك ملح ند

  ةعيدولا باتك

 عادبالاو كرتلا وهو عدولا نم ةليعف هظفحي ناسنا دنع كورتملا لاملا ةعيدولا
 لاقو بدالا ناويدوف كلذلاق هتعيدو لبق ىا هعدوا لاشو ىنعع عادبتسالاو

 عج وهو دوهعلا ىا كرششلا عئادو مكل رمل ىفو «دادضالا نم فرحلا اذه
 لخغملا ع عدوتةسملا ىلع سيل سو هيلع هّللا ىلص ىلا لاقيدهعلا وهو عبدو

 ىفو نءاخلا لخملا « ناهغ ىلوملا ىلعالو ناهض لخملا ريع ريعتسسملا ىلعالو ناهض
 ا! 21 ىلو نم لوملاو « ةقرسالو ةنابخال ىا لالسا الو لالغاال رْخآ ثيدح

 هتدلق ىا ىلوتف ارما هتبلو لاش لبكولاو ىلوتملاو ىصولاو ىضاقلا وهو
 'رفاسملا نا اسبو هيلع هّللا ىلص يىنلا لاقو*لبةذ هسفنب كلذ لب نا هنساو داقتف

 ع دح نم وهو كالهىلع ىا ىلاعت هللا ىو امالا تلق ىلعل هعاتمو

 ظ « ةيراعلا باتك ف
 ىدبالا هترواعت لان لوادتلا وهو رواعتلا نم ةذوخأم راعيف راعتسيام ةيراعلا
 نيعلا فب ةيلعفلا نزو ىلع ةيراعلاو ةرع هذهو ةرم هده هندخا ىا هتلوادبو

 كلدكءايلان ودب ةراعلاوإهلبقام ةحهفلافلا تريصو افضواولا تنكس ةيروع هلصاو
 نعاشلا لاق

 ءاكاآوهىذلا رهدلا عم هلكو 9 ةراع لاملا اا فلتاو فلخاف

 أ ةيلهاجاىفوه لبقو ةاكرلا لبق و ةيراعلا لبق ( نوعاملا نوعنعو ) ىلاعتهاوتو
 ١ مودقلاو سأفلاك تدبلا تالآ لبقو ةعاطلاو ةاكزلا مالسالاىفو ةعفنملاو ءاطعلا
 ظ ىعاشلا لاق نيهلا ريسلا ”ىثلا وهو نعملانم ذوخأم لادلا فيفحتب

 ْ نعم ريغ كلام كاله نافذ #* هيف مالاف هتعيضال و
 تكله ىاهدنعتيطعف ةنادراعتسا اذاو«ليلقالو ريثك ىاةنعمالو ةنعسدلاملاشو
 نودب مضلابزرلاو ءارلاو ةزمهلا مضب وه ازراةيراعلاةباد لعل جولو اعدح نم
 فورءملايكموهو موتخع عج ةطنح نم متاع رفع لج اهراعتسا اذا و«هيفةغل زمهلا
 ىا فيفخلاو ديدشتلاب اتقو هل :تقوو ءائبلاوا سرغللاضرأ راعتسا اذاو «مهدنع
 سرغلا تقوسارغلاو سر غيام سارغلاوهبرض دحنم تقودقو انامز هلردق
 هذه لاق واوءاساىغا عمجبو س ورغملل امبا لعجي دقو ٌردص» سرغلاو اضيا

 ”(ربلا)



 ةيلطلا  ةهةه ةيلط

 راعالا ن ه مسالا ىرمجلاو ةيراع ىهف ىرح.ىكس اقوا نكس رمت دا
 0 ىرع لوشوا ىلا درتمت ” كرع ةدمىا كرع ىراد كا لوش ناوهو

 هنأ ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو*ىتثرو ىلا درت 3 ىرع ةدم ىا هدسشش 1

 نيعلاكملغ ىهو ةبهلا قيرطب اذه زوح"ىا رمعملا طرش لطباو ىرمعلا زاحا |
 ىلع ةيهلا رصق وا هل بوه وملا وا بهاولا رع ىضم دعب درلا طارتشا هيف نكل

 فهاولا طرتخ ىإ فلا لرع ٍمسو هيلع هللا لص ىننلا لطباف رمعلا ةدم

 هلوق ىلع رصتقا اذاف ماودلا ىلع اهلعح لب ةدم ىلع ةبهلا رصقوا هيف عوجرلا
 ةظفل لبق ىنكس هل لصو اذاف ةبه ناك ىنكس لّش ملو ى رع كل رادلا هذه

 ةراعا لم نيعلا نود ىنكسلاةعفنم كيلمتدد دارا هنا رهظ اهدعب وا ىرمعلا

 سيل اهنكسن هلوقو ةبه ىرع هلوق نال ةبه ىهف اهنكست ىرع كل ىه لآ ولو
 اهنكست تنافوا اباكستف هلوق ةلزنع هابوهوملا كلمىف ةروشم لب لوالل ريسفتب

 ةظفل ضرالا ةراعاف بتكبو كل وهف هلعش الوا ءاش نا هلعش هيلا كاذو

 ماعطلا لصحمل ضرالا ةراعا ئهو ماعطالا ظ

 *# ةكرشلا باتك 9 ظ
 لاق تل ءاهلان ود كرمشلاو لعدح نمةكرش انالفك رش دقو 520 !11 ةكرشلا رشثلا

 مهلئاقلاق ةكرشلا ىنمع كرمثلا ”ىحبو بيضنئا(تاوعسلاىف كرش مهلما ) ىلاعت

 نآنعلا كرش اء اسنا ىو د“ اهات اشيرق انكراشو ظ

 ضرعي ىأ برض دح نم اننع امل نعي صاخ ”ىشيىف ناثثا كرتشي نا نانعلاو
 ضيوف ةضوافملاو ةاراحلا ىه ةضوافملاو ىش لك ىف ةكراقملا ةضوافملاو «

 ةضوافملاو ةاواسلا ىه ةضوافملاو ةكرشلا سما هيحاص ىلا امهنم دحاو لك

 نوطلتخم ىا ىضوف موقو ضعبهضعب طلتخم ىا ىضوف ماعن لاقب ةطلاخلا ىه
 ريمالا ةعاط نع عانتمالا ق ن واستم ىا ئطوف موق لاو مهلع ريما ال

 مهلتاق لاق

 داقنت لاهجلابف تلون ناذ 4# تدلصام ىأرلا ل هابرومالا ىدجت 3

 اوداسلاهج اذا ةارسالو # مبل ةارسال ىضوف سانلا حلصيال 0

 ناف ىأرلاو لقعلا لهأب موقت ىا ىدهت اهناذ ةحلاص تم ادام رؤمالا نا ىفعي
 اذا نّفلا نا ىنعي ءابقسلاب حالصلا ىلا دوعتو داقنت اهلاف ةماقتسالا نعرومالاتلوت
 ةفاسالو ةداملا ةاوجلا 0 ريغب سانلانوكينا ملصيالو ءابفسلابت نكس تداه

 ىراعالو '”ىرادال يرش ريخ ناكف تيرا السلا هيلعىنلا ناك «لابجاداساذا
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 اوفس يول

 تو ااا تع ىو
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 هيلطتأ كح ا ا 26

 ولا نم ءونولا ةكرشو .ةلداجلا زيه ريغب .ةارامملاو:ةعقادملا ةرمهلاب ةأرادملا

 ناربدب اسلج اذا هيحاص هحويف راظنب امهتم دحاو لكذال فرعي ىذلا |

 - تكي اهذح انا ىنعم ىلع هاحلا وه ىذلا هحولا نم وا امثل لامالو اهسعاىق |

 هبحاص ىلع هللقلاو لمعلا امدحا لوبق نم لبقتلا ةكرشوههبحاص هاج للملا ١
 باي نم هلصاو هلعاف مس 0 0 ندحارلا عضو دقو نارسخلا ةعضولاو ا

 غوصءريغ ةضفلاو 0 3 ناكاموه ارت 5 دقلا لاق نسا قولو عنص | |

 هلناكنمىا نامخ حرلا مساقنمىلع سيل هنع هللا ىضر ىلع نعو ٠ بو 0 ظ
 00 0 ا ل ل مجرلا نه ْ

 5 مساق ملو نامضلاب هللكلا ناكو نمت فلاخ اذاو نيما هنال 0
 ظ 5 00 ةعيضولاو اهلطصا|م ىلع عرلا ىعشلاو هنع هللا ىضر ىلع نعو*

 ٠ | نيلالاردق ىلع نارسخلاو ثالثالا ىلعوا ةفصانملا ىلعديلع اقش'اام ردق ىلع يرلا

 ' "نآلاملا توافت اذا ةاواسملا ىلعالو.نالاملا ىوتسا اذا توافتلا ىلع زوحالو

 اذاوهاهلماح ممفلاب 0 ةعاطلابحاضص رسكلا عضبتسملاو عاضبالا عاضيتسالاو»

 بطخلاوهشيشحلا دخاىا شاشسح الاو بطخلا 0 ىلا باطتحالا ف اكرتشا

 * بطتحم دصصلا رانا اولاعت ة6معاشلا لق برض دح نم اضيا باطتحالا

 | رهوج جاحزلا ةلهس زحي مل كلذاعسو جاحزلاةاهس اذخأينا ىلع كرتشا اذاو

 1| ناوبدلا ىفو اهلثمنم دخون امن اكو ةنمللا ضرالا اهلصاودنم دمت ىذلا جاحزلا

 ش لمرلاك بارب ةلهسلا

 | هيحانح وا 4 اوقنا عنتملا وهو داصي ام 0 ا الا دصلا

 هبحاضل 0 ا ديالا ها رو 1 نمو بنكلا
 قزخاذا ىحملالاقو «دصصلا ىلع بالكلا نيطلسم ىا(نيءاكم)ىلاعت هلوقو للملا

 | ىذلا ميسلا ضارعملا و برض دح نم حرجلاو ةباصالا قزخلا لكف ضارعملا
 ادمص ىر نم هنع هللا ىحر دوهسم نأ لاق ءاملاغ ا طرتعم رغ هيلع نك

 طوقسلا ىا هلتق ىدرتلا نوكي نا فاخا ىتاف هلك تالف تاف لبج نم ىدرتف

 هيلع هللا ىلص ىننلانعو هرثبىفوا لبج نم ةطقاسلا ىه(ةيدرتملاو)ىلاعت هلوقو
 || باخمو عابسلا نم بانىذ لكنعو ةثحو ةبهنو ةفطخ ىذ لكن عىجم هنالسو
 ( 0 نم بهنلاو هّئم ةرملا ةفطخلاو 0 بلسلا فطخلاو ربطلا نه

 (كذك)



 ةيلطلا - ةيلط

 أ يعفو ءاقإ ركب ئورت ةمثحلاو انهم لات .باهتنالا و فاطتخالاو كلذك

 ةمثجلاو لخددحنم ضرالاب رئاطلا دبلت وهو موثجلا هيثالثو مئجعلا نم غو

 رويطلا عابسل اذهو هلتقيل هريغ ىلع موثملا هنداع نم ىذلا رئاطلا رسكلاب

 ١ هلتقيف رئاطديلع مثع ىذلا ديصلاوه مجفلارو هتداء اذه رئاط لكا نع ىبن اذهف

 ' همثحي رئاطلا مفلاب ةمثجلالبقو هيلع امثاج رخآ رئاط هلتقام لكانع ىمن أذهف

 | لاكتح يلخلا ةيسرافو نانسالانمبانلاو رئاطلارفظ بلحم اوهلتقيف همريف ناسنا
 ظ لحن لما نال حالسوه بانو حالسوهب ا اذهنم دارملاورتشن بانلا ةيسرافو

 هللا لص ىنلا نعو ه انلقام دارملازا فرعف بلخم اهلو لحت ةماجلاو بان هلو ظ

 ١ جنلاىهتنم ةزوا# عنصدح نم عملا تحمذ اذا ةاشثلا عفتنا نع ىبندنا [سوديلع
 اهعحو ن ونلا مب عاملا و ةبقرلا طبخ وه وعاخملا ىلااهءار وامو جادوالا عطق وهو

 | ءافلا مثفب راقفلا فوجىف ضنا طخ لبقو راقفلاق نطبتسم قرع اهرسكو

 لاق هنا سوديلع هللا ىلص ىنلا نعو *دربت نا لبق ةاشلا قنع رسك عختلا ليقو
 ءاملا هيف لبسي ىذلا ربللا هنمو ليبستلارامنالا جادوالا ىرفاو مدلا رجتاام لك

 حالصالادجو ىلع عطقلاوهبرض دحنمىرفلاو داسفالاهجوىلععطقلا ءارفالاو

 ناحدو ةعبراحبذلا قومعوناحدو ناويحلكلو لادلا عفب جدو عج جادوالاو

 بارسثلاو ماعطلا ىرحم ىرملو سفنلا ىرحم موقلحلاف ىرملاو موقلخلاو
 ثيدحلا اذه رخآ ىف عسوديلعهتلا لص ىنلالاق مث « زومهوهو ليعف نزو ىلع

 ءانثتسا ةلك ىهو الا ىنمع الخام ةشيملا ىدم اهناف ,ظعلاو رفظلاو نسلاالخام :

 | هيصنو اهدعبام ضفخ زوو اهانعميف املك نود الشو اهدعبام بصنتو
 ةيدم مج ىدملاو اًذهىلع ادعامو ادع ةلكو بصنلاالا اهدعب سيلق الختام امأف

 عوزأملا رفظلاو ةعوزتملا نسلاب جذلازيجال هلع هللاةجرىفاشلاو نيكسلا ىهو ظ ظ

 رخآ لمحتو ثيدحلا اذه لواب هزيجن نحنو ثيدحلا اذهب جادوالا ىرفاناو | :

 رافظالا اولقيالنا ميتداعنم نالكنذ نولعشب ةشيحلانال عوزاملاريغىلع ثيدحلا |
 اورحتال هنعمتلا وذررعلاقو ضعلاو شدخلابنولتاقو دريملابنانسالا اوددحتو :

 اومضنالو جادو آلا ىلع رمملا اوع رساو ةرفشلا اودحاو اهحم دم ىلا ءامحلإ )| 20
 ١ هانلقام عمتلاورملارمملاو ةيهبلا ءامجعلاو ةيظعلا نيكسلا ةرفشلاوديدحتلادادحالا ٍ

 ىف لكيت نا الا مكيلع تيك ىلاعت هلا نأ مالسلا هيلعملوقو هلبق« ثيدحفف || ٠

 لاذلا رسكب ةحمذلا اونسحاف مح ذ اذاو فاقلا رسكب ةلتقلا اونسحاذ متلتق اذاف



 ةلطلا ل ا ةبلط

 برضدح نم توصلا جيجملاو ميعلا احبذع دنا لاق قحب لتقلاامو لبق ق>ريغب

 مالسلا هيلع لاقفدظحاات ىهو ةرفسلا ددحتن وهز هاش عجحصا الحر نا ىور

 عازفا وه تأانوم اهتتاماو نيعلا رحؤع رظنلا ةظحالماتانوم اهسعغ نا تدرا

 1015 ىه لاق .هنابأف ةاش سأر عطق نم هنع هللا ىضر ىلع لئسو» تارم اهلق

 هامرفدت ةقدصلا نم اريعب نا جيدح نب عفار نب ةيابع نعو» ةعيرس ىا ةيحو

 اذاف شحدولا دياواكش اوا اغلنأ مالسلا هيلع ىنلا لاقذف هلدقف د مهب لحر

 دح نمرافنلادلاودودنلاو دادنل هاه ولك مث ادب متلعف اك اهباولعفاف كلذ نمائيش تعد

 رفنو شحوت ىا برض دح نم دا دقو سنالا نم رفاوثلا دداوالاو برض

 نبا هنم دخاذ هنرصاخ لبق نم ”ىجوف ةنيدملاىف رثبىف ىدرت اريعب نا ىورو

 نيكسلاب برضلا احولاو طوقسلا ىدرتلا نيهردب اريشع هامهنعاللا ىخر رع

 وكو نيعلا مف ريشعلاو « ناوبحلا طسو ىهو هاك ةرصاخلاو عئنص دح نم

 نمو هلح ىلع لدف هدهز عمامهنع هللاوذر رع نا هارتشا ىا رسشعلا نيشلا

 ريغصتلا نال ًاطخا دقف ريغصتلا ىلع هلجونيشلا عفو نيعلا مضب ةهقفتملانم ءاور

 ةقتعم ىا انل ةالوموا ةيراح ىا انل ةديلو عم تحرخ تلاق ةرع نعو*كتلعاام

 تحمف نونلا تطقسا اذا ليبثز ىا لم ىف اهاتعضوف ىهام رام ةيسرافلاب
 سابعنب|ىلادوسا ديع ءاجو «ثيدحلا ىف ركذو از |تربك اهنا اًذاَو ىازلا

 لك لاق ىمناو ىمجاف ىمرال ىتافلاقاللاقىلها نذا ريغب مْنْغلا هذه نبلنم سانلا
 هتيمصا دقو هارت تناو تومي ديصلا ىمرث نا ءاصالا تيعاام عدو ةيطح اا

 نايمصلاو ىبارلا نع ىراوتب نا لبق هناكم تام ىا برض دح نم ىم< ظ
 كرصب نع بسيغي نأ دعب توهف همرت نا ءاعالاو برض دح نم ةفخلاو ةعرسلا ظ

 وه بدالا ناوبد ىف لاقوفيجلا لكأي ىذلا بارغلا وه فادغلا لكا هرك*
 ىربام رثك | هنال ىلدفلا كلذ ىلا اذه فضا ائاؤو فصلا وهو ظرقلا بارغ

 نعو» رخآ ىنعمريغنماعطقىا ةتبلا اهمرح ريبجنب ديعس لاقف اهسه دخؤي ملىا

 (سنخ) .

 ىنلتق ميف لئاق لس لوقتو اهير ىلا يعت ةروفصعلا مالس' هيلع لاقو:ةلاحلل ىهو

 اهل لاقي كما نم عون ىهو ءارلا ديدشتو ملا رسسكب ىه ةثيرج انيرتشاف

 .ىتاو لاق اهامرا ىدي ىف اهواءجىا ىلهال متَعف نوكا ىنا لاقف امهنع هللاىضر
  قسا نا ىلزوحي ىا مهنبل نم مهيقسافا سانلا ىلع رع ىأ قيرطلا نم ليبسيل

 "سمت مل اهتالاهمرح امنا انيب انلق ريبخموي ةيلهالا رمخا ميرحن ثيدحفوءهيف

١ 
| 
 ا

 || مصاف ارسثع نكي مل ”ىش رسشعلا ماقنم صقت اذاو رادقملانع ناصقنلاو ليلقتلل



 ا

 3 5 اا

 سمالاانلقو هانحنذ اولف اندحاس رف تممبن اذا انك لاق هسانع ثراحلا نيسنخ |

 ههرك ١ ىا هفاماذ ىوق ماعط نم نكي مل بضلا سو هيلع هللا لص ىنلا لاقو*

 ةبلطلا ب 1 ةبلط

 هلعاف مسي ملام ىلع تجصنت خارت ىمالاىفلاقو كلذنع هنعدهللاىضر رع اناهف بيرق

 واولا ديدشتو ءافلا فب ولفلاو برض دحنم اجاتن اهبحاص اهجحنثو  تدلو ىا

 ةءاسلا موقت ىنعي ةمايقلا ىهو ةعاسلا عا ىا بيرق سمالا مهلوقو رهملا
 دعابت ىا خارت ىمالا ىف هنع هللا ىضر لاقف بكري لاحم اذه ريصي نا لبق

 نهاكلا ناولحو ىنبلارهم نع ىجنهنا سو هيلع هللا ىلص ىلا نعو ٠ ريخأتو
 بلطلاءابلا مضب ءاغبلاو روجفلاءابلا رسمكب ءاغبلاو ةرجافلا ىنلا * بلكلا نمثو

 ىلاعت هللا لاق نآ رقلاف كلذ لكو برض دج نم لكلا فرضو ٍرظلا ىنبلاو

 لئاقنمْع لاقو ( ءاغبلا ىلعركتايتف اوهركتالو) ىلاعتلاقو (ايغبكما تناكامو)
 رجاوهىثبلارهمو (قاا ريغب ىنبلاو مثالاو) هرك ذ لج لاقو(نوغب هللا نيدريغفا )
 دصصلا لتق اذاوءلخد دح نم ةناهكلاهؤاطع نهاكلا ناولحو انزلا ىلع ةيئنازلا

 رجزئافباكلاب حاص اذاو ءاهرسكو نونلانيكست ردصملاو لخد دح نموهاقنخ
 ”ىشوه نيعلا مب ضرالا قانعو ه هجم! جاتهاو هقايسب قاسنا ىأ هرج زب

 بلكلاو + شوك هايس ةيسرافلاب هل لان دهفلا لثم ضرالا باود نه'
 ىتحبلكلا نكاذاو « رخآ '“ىث هداوس طلاخيال ىذلاىا ناطيش مييللا دوسالا

 شهناذاو + نكقلا ناكقسالاو لخددح نم ءافتخالانومكلا ديصلا نم نكّمسا
 كلذك شهتناو عنص دح نم وه هنانساب اهذخا ىا مللا نم ةعطق بلكلا
 تحناضيب نضحاذا ىسوجما ٠ ةيعستلابتوصلا مفرلالهالا (هتلاريغل هب لهاامو)»

 مهتباصاةرفسيف ةباعصلا ناك» خرفلا جئارخالهيلع اهسلجاواهتحن هعضوىا ةجاحد
 عون ىه ارهش ابنم اولكأف ربنع اهل لات ةبادمبلا رحصلا قلاف ةعاجم ىا ةصخغ
 برضذ دحنم وهو هاقلا ىا لكف رحلا هظفلام مالسلا هيلع ىنلالاقو+:كرسلا نم

 ىالك تالف ءاملا قوف افطامو لخد دح نموهو هنع راغىالكف هنع بضنامو

 ىظلا يعو ىرج ىا ءاملا ىلع دوعلا ىنط لاش ىرجو العو فخ
 ىاطلا كمسلاو لوعفلا نزو ىلع وفطلا ردصملاو ضرالا ىلع فخ اذا وفطي
 هسافنا عاطقنا هتقيقحو بيس ريغنم هسف: كاله. ىا هفنا فتح تاموءاذهوه
 مهسلا عيرلاتدر اذاو« هنهوا ىا هنْحاف اديص ىر اذاو*اهفنا نم اهجورخو
 هيف نوكي قارب ضِسا رح ىا ةديدح ةورع هامر اذاوههقنرط ىا هننس نع

 نيشلا متفب ةرششح عج ضرالا باود راغص تارمثحلاو ٠ ةددحلا ةديدحلاو رانلا



 ةبلطلا د ؤ.عغ د ةبلط

 ْ لوشو هتكيوا لع ساحل مدحانا مالسلا هيلع لاتو«فاملا يا ِ دح نم

 ىلاعت هللا همرح ام ناو ىلاعت هللا همرحام انمرحو ىلاعت هللا هلحاام انلاحأ

 ,هوةلكى ا ميلا عقب ةلج هقوف ىدا! نيزملا ريرسلا ةكيرالا «ةيلهالا راموحل
 هللاهلحاام انالحا لوقو تيالف منت نامزلا رخآ ىف مدحانا ىنعي قيقرلا رتسلا

 ةمر اولوقيل رابخالاب مهل ةفرعمالو نآرقلا ىف هذحنام ىا هللا همرحام انمرحو

 كلذب مربخا اناو ىلهالا راْحا مرح ىلاعت هللانا اولعاف رابخالاب هتمرح تتيثام

 نيسلا فب نفسلاالا هع زوحال رحملا نم لكؤيالامو + نآرقلاىف هل ركذالو

 لكا نع ىمنو » فويسلا متاوق ىلع لعجي رحملاىف نشخ كمس داجوه ءافلاو
 تريعت_ساو ةرعبلا عفلاب ةلجلاو تاساجملا عب ىتلا ىهو ةلالجلا لبالا مول

 .مالسلاهيلع ىنلالوقدنمو تارعبلا نود تارذعلا لوانت“' لبالا ناف ةرذعلل انهه

 | تارذعلا لكأت ىتلا ريما ىهو ةلاحعج ماللا ديدشت, ىرقلا لاوج كلت رذق
 تيس و كا 5 ع دح نم تردقو

 0 * مئابذلا باتك وه

 ظ | رمتلاو جذلا دعاامىا ةحيبذلا اذكو عيذبام رسكلاب عينلاو جادوالا عطق عبذلا |
 ظ لاح مهئلاور قبلا ىف عذلاواهمايقلاحةصاخ لبالافوهوردصلا ىارحلا ىف نعطلاوه |
 000000 ]| ءانيدفو) ىلاعتمتلا لاقو (ةرقب اوحمذتنا كسعأي هللانا) ىلامتهتلالاقامهعاسطضا |
 ش | رحبام عذوا جطامرحتولف (رحتاوكبرللصف ) لبالاقحىفلاقو ( مظع عش ظ

 ] ةاك ذلامالسلا هتلعىنلا لاقو «٠ لصالادوجول زوجي نكل هركيف ةنسلا فلاخ دقف

 ظ ىلل « ةينثل نيبحللاو رحصملا ىلا ةبللا نيبام ةاكذلا لخ ىا نييحللاو ةبللا نيبام |
 1 | ريخلا ىفو تلح جادو الا عطق ىتح تمت إف .اه افق لبق نم ةاثلا عذ اذاو |

 00 كلذلاق اهافق نم تحمذ ىتاا ىهو ةليعف نزو ىلع اده اهب سأال ةئيفقلا نا
 ظ نفق دقو حذلاب اهسأر ناب ىتلا ىه لوقي نيسرغلا حرشفو بدالا ناويدف

 دقو رحوا اصعب ةلوتقملا ةذوةوملاو + برض دح نم اهافق نم اهحنذ اذا ةاشسلا ا

 لاقدنا باهش نبا نع باتْكلا اذه لواف ثيدحلا هنمو «برض دحنم دقو ا
 ناسنا اهيرضف غرم رتشا ميلظلا قنا ىه ةماعن ةليبقلا ىا ىلا ضعبل ناك

 ىهو ةمايقلا ةسانكلاو ةرح ىهو ىلا ةسانكىف اهاقلاف ءاملاف تعقوف اهدقوف
 ريح نيديعس اولأسف ءايشالاهذه اهيف قلت ىتلا ةبرخلا امداراو سنذكلاب عمتجام
 عا (ىلاعتهنناو مايك ذامالا) ىلاعت هللا لوقل وقآو اهولكو اهوكذ لاقف

 ( باتك )



 ْ ةريتعلا يذ اذا برض دح نم رثع دقو :

 أ نوكيو كلذك لمفالا لع ىحضالاو ةاوعفالا نزو لع ةحضالا عج ناسا
 ىمحمذالا مون ىمس اهو اهب ىحضي ىتلا ةاثلأ ىهو اضيا ةاحضا مج ىصخالا
 3 2 6 و 3 ةيحضلاو ىدعذالا تند لاقيف هثينأت زوج كلذل و
 رثكأ هيلع ىتام مثلا نم عذجلاو مويلا اذهىف اهحذ اذا ةيععضت اهب ىحض

 0 د نمونالوحهلم امر ةيلا نمو منغلا نم لوما هل متامىف هاو + لوألا

 0 عج مغلا ثانا ناضل نعام عج زونعلاوىزعملا زعم لاو «ةسداسلا ق نعطولاوحا

 | مج دقوءاهانرقال ىنلا ةاشلا ءامعاو:ىوقو ىعرامزعملا دالوا نمدوتعلاو ا

 ةاوزهملا ىا قنتال ىتلا ءافسعلاو.ةنونجاءالوثلاوءع دح نم محا وهف امج محب
 ىا لبالا تقنا دقو فرشو !ع دح نم هفرصو فجالا رك ذملاو اهلال ىنلا

 نيدلم| نيشيكب مالسل' هيلع ىنلا ىحخو نع ىانونلا ركب ىقث اهيف راصو تنعس

 اوفرشتسا مالسلا هيلعىنلالاقو هتما نع رخآألاو هسفن نع اهدحا نيضيسا ىإ

 ظ تيب لا لك ىلع مالسلا 0 اهلا نم امهةمالس [ ولع ىا نذالاو نيعلا

 تسل 3 ةلهاجلا ىف بحروف جدت تناك ةحماذ ذ ةريتعلا ةريمعو ةاهدا ماع لكؤف

 ٍْ . فقول باتك و 00

 ظ اهلذ دعنا قيالا ريعوفمقاولا كل نعام وعمل( وول 1 فقولا

 | لاقدنا عرش نع ىور ايف اسيبح ىعس اذلو فراصملا نم ىعسام ىلا فرضال
 ظ اذه ىلع فقولاب هوسيحام زاو<ىا سيبحلا عيب سو هيلع هللا ىلص دم دس ءايح

 ظ توع دعب سن لامال ىا هللا ضئارف نع سيحال موسما هيلع لاقو هحولا

 ١ اسدفن الام دافتسا هنا هنع هّللاىخر ر#*نعىورو ههتنرو نيب ةئسقلا نع هيحاص

 | هللا ل وسر ربخاف اهكلم ىتلا ةعيضلا كلت مسا وه غم ىعدي ناكو كلذ كلم ىأ
 1 عاببال هلعاب قدصت مالسلا هيلع لاقف هل قدصتس نأ بحت هنأ سو هملع هللا لص

 هللا ليبسيف هنع هللا ىضر رع ه.ءقدصتف هنتر قفنيل نكلو ثرورالو بهوالو
 ىبرقلاىذلو نيكاسملافو فضلا ىفو نييتاكملا ىا باقرلاىفو ةازألل ىا ىلاعت

 ىا هالوتو هسفنب هرحأ رشاب ىا هلو نم لغ حانجالو هيف ناكو«هلابرقال ىا

 هل اتبدص لكؤي وا فرس ريع نم هتجاح ردقب فورعملاب هنم .لكأي
 | اذه لام نم هسفنل لاملا عماج ريغ ىا هيف لوق“ ريغ اضيا هقيدص معطي ىا

 ةقديسلا 5 ودالا نو 00 *هيلا حاتحا اذا هسفن ىلع قفش نا ءانكل فقتقولا



 ةذطلا ا ةيلط

 لسنلاو اودلاوت ىا اولسانتام ادباءلحىف ةقرفتملا ءابصنالا مج اهناف ةمسقلا

 دقو نيدلاب نوكي دق و نيعلاب نوكي دقو هل بوهوملا هب عفتني اع عربتلا ةبهلا |
 همرج هإبهوو نيدلا نم هيلعام هابهوو ادبع هلبهو لاب لاملا ريغب نوكي
 نك بهو نانا ءاشي نمل ب) ىلاعت هللا لاق احلاص ادلو هلهللا هوو هريصقتو

 عيصاو عفترا ىا اذك ىإبهواو ءاملا ايف عِقتتسي ةرقن ةبهوملاو(روك ذلا ءاشي

 ماد لاو رسيتو نكماىا ”ىثلاهإبهواوهيلع ارداقفل ادعمىا اذكل ابهوم نالف
 ايعنم الحر فصي نعاشلالاوَو

 ريجو ةنوم-م ةوغ هل 3 تبهوا رصاوخلا وخرافقلا مظع

 هزيكناريجللاو نمس ةطواخم ةنوم-*رقلادوجاةوعلاوةوعدإ تما دىا تنكما ىا تبهوا
 ردصلا رحوبهذتةيدهلا مالسلاهيلعلاةو»هبهتافاذكمل تبهو لاش ةبهلا ل وبقباجتالاو |

 ةسود ىه ىتلاةرحولا نمهلصاو كلذدك ىغولاو ع دح نم فرصلاو هدق>ىا

 ىوروءاهب ردصلا ىف نكملا دقحلا هبش مركراغز اهتيسرافو ضرالاب قزات ءارج
 نيريثع دادج هنع هللا ىذر ركبوبا ىنلحت تلاق اهنا اهنع هللا ىذر ةيشئاع نع
 بحانا هاتنياي لاقو هيلع ىنثاو هللادج توملا هرضح الف ةيلاعلاب هلام نه اقسو

 نيرمثع دادج كتاحن تنك ىناو تنا اقف ىلع مهزعاو تنا ىنغ ىلا سانلا ||

 .ثراولا لام وه اعاو هنزحالو هتضبق ىنوكتمل كناو ةيلاعلاب ىلام نم اقسو
 ءامسا ىنعت هللا دبع ما ىه امنا تلق ابنع هللا ىضر تلاق كاتخاو كاوخا اه امناو
 ىأ ىلحن اهلوق“ ةير اج ةجراخ تن. نطب اذ :نا ىسفن ىف ىتلا هنا .لاقف
 هلوقو هيتضبق ىنوكت مل هيف لاق دقف مياستلانودب ةيمسنلا هب تداراو ىناطعا
 نم اهرسكو مهلا مفب دادحلاو لخملا نم دحام ردق ىأ اقسو نيرسشع دادح

 اعاص نوتسوهو ريعب رقو قسولاو اهرمث عطق ىا للا مارص وه لخد دح
 دجن قوفام ةيلاعلاو ناكملا اذب ىه ىتلا هل نم ىا ةيلاعلاب هلام نم اهلوقو
 . بحا نا هنع هللا ىضر ركب ىبا لوقو برعلا ضرا نم ىهو ةما ضرا ىلا
 ' ىلع ,هزعاو كريغ ىنغ نم ىلا بحا كانغ ىتلا تنا ىإ تنا ىنغ ىلا سانلا
 ' مهلوقنم كريغرقف لعدتشيو قشي امم رثكأ كرقف ىلع دتشيو قشي ىا تنا ارقف
 ' || ةياورلا ىه هتزحال و هتضبق ىنوكت مل كنا هلوق و دتشا'ىا “ىثلا ىلع ّسع

 (ةيمحصا) ظ
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 ةلطلا سؤ. ةيلط

 | هيتزحالو هيتضبق وكت مةهقفنملا نسلا ىلعو باطما ءاندعبءايلان ودب ىهوتممجتلا |
 رعشلا ف مهضعب اهلمعتسا ناوةهعصفب تسيلو ةأرملا باطخءانةرسكل اءابشا ءايةدايزب

 ىنيتهرك ذا ىنيب فكلل تلقل #4 ىتحاصم ىك تهرك وا هللاو

 دقف ةثرولا ىأ ثراولا لام وه انا هلوق و لخد دح نم عما ةزامحلا و

 امنا هلوق و عمجلا ّلصي سنج هلال كلذ لمف امنا و ةعاج كلذ دعب ىمس
 هإناكو ركبىبا دعب اشاع دقف هتلاامهجر ادمحو نجرلا دبع ىنعي كاوخا وه

 ةنيدملب تامو فئاطلا موب هب ىر سب دهشتسا هنكأ هللادبع همسا رخآ نا
 هلوق و مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةافو دعب هنع هللا ىضر ركب ىلا ةاحيف

 ما ىه امنا ةشئاع لوقو امهنع هللاىضر ركب ىنا تنب ءاسا اهادحا كاتخاو
 هللادبع ماو ريبزلا ةأرما ءامسا تناكدقف ماوعلا نب ريبزلانب هللادبع ىا هللادبع
 نطبىف ىلا امنا اهربخاو ةشئاع اهنع تلأس ىتلا ىه ةيناثلا تخلالاو ريبزلانا

 قتلا ركب وبا لاق ىراصنالا ريهز ىلا نب ةجراخ تن ىهو ركب ىبا ةأرعا
 ىبا دعب تداوف الماح ةجراخ تنب تناكدقف مهلا اك ناكو تمهلا ىا ىاقىف

 ةجراختش. نطباذنا هلوقو ىلقىف ىا ىسفنف هلوقو موثلك ما تيمسف اتنيركب
 اذهىف اذو اهنطبىف ىذلا دلولا ىا تنن ةأرملا هذه نِطب بحاص ىلا ةيراح

 ا دارا ةيراجلاو لام بحاص ىا لاماذ الجر تيأر كاوق ةلزنع ثيدحلا :

 باتكىف هانرسف هللا ضئارف نع سبحال مالسلا هيلع هلوقو ٠ تنبلاو ىثنالا ١
 ىاهسسي ىذلا لاما ىه ةماسلاو فقولاال ةماسلا اهب دارا اولاقو هفقولا ٍإ
 ةساسلاو ريخلا هوجو نم ”ىش ىلع افقوو ادحال اكلم هلم نا ريغ نم هلم# آ

 ىلا ةقانلا ىه(ةئاسالو ةريحم نم هلا لمحام)ىاعت هلوقف نآرقلا ىف ةروكذلا
 زم نعو هبئاغ مودقوا ضيرم ءافشب قلع رذن ببسب ىىرع نم عنمالف بيست ١
 نمو اهف عجحرب نأ هل سيلف مرح جر ىذل بهو نم لاق هنا هنع هللاىضر ا

 بحامص مسراوذ « ايت لل انيق حر ناز ا ١
 دلوو تخالاو خالاو لامللاو ملاك هت انم مرحت ىذلا وه مرحلاو ةبارقلا 1

 اوسيلوماحرالا ووذف مهول لاوخالاوسو ماعالا وشاماف تخالا دلوو خالا

 ءاطعا ىهوةبانالا نماهنم ضوعي ملامىا اهنم بشن ملام مالسلا هلعدلوةو « مراحب

 تطقسف اي هرخآ مزجو هلعاف مسي ملام ىلع باثي بينا لاش ءازخلا ىا باوثلا

 | لوالاىف لادلا اوباحن اوداهت مالسلا هيلع هلوقو « نينكأسلا عاتجال فاالا

 _نوجامي ذاو)هلوقىف اك ةمومتم ىناشلا ىف ءابلاو (اوجانتو) هلوقىف اك ةحوتفم

 ةييبب

 2 مّن 1
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 :ةبلطلا - ةبلط

  هلوقو ءاضعب مهضعب ةبع باحلاو.نضعب ىلا ضعب ءادها ىداهتلا و(رانلاىف |

 | ماعنالاو ءادسالاو لالزالاو تيدسا ىا اهركشبلف ةمعن هيلا تلزانم مالسلاهملع

 بهوولو *برسد دح نم زرفلاءكلذكو هزامو هلنع ىاأ هنم هيدصن زرفا هدحاو

 | نبللا ضع رخل السنا لبقو ضع نا لبق نلف ادءزوا نيلىف انمس ناسنال

 5 السو اعيج لحدو عضو ترص دد> نم ديزلا جارخسال ةضخملاىف 1

 ىرمعلا زاحا هنأ مالسلا هلع ىنلا نعو * عنص ددح نم هتلع ىا ةزمغلاب ا

 تماذاف كنايح ةدم ىا كرع كلرادلا هذه لوّش نا وه رمعملا طرش لطباو

 ىهو كنم ىنثرو اهدخلا انا تماذاف ىرع كلرادلا هذه لوَش وا ىلىهق تنا

 ]| فلاخ هنال طرمشلا لطبف نامز دعب دادرتسالا طارتشاو مف نول فايع

 قرت ىقرلا لاطاو ىارتعلا زاحا ل للا لص ينلاذا ىئورو «عرمشلا ىدتتم

 ىمملعفلا اذهو لطي كلذلف لاعلل قلطم كنلع سل ادهف كن رهفتنا|تمناوكل

 | هتدصرا ىا لخد دح نم ابوقر ”ىشلا تنقر كلوق نم ذوخأم وهو اباقرا

 [مىهنم دحاو لك نآل هي عر“ كلذ كيفن هتفرتو هن رظتنا 1 اناقترا هتقراو

 هي راعلا ةهدود ص ةحمملاو ةادؤم ةيراعلا مالسلاةياع ىتلالاقو «ةدحاص تومرظت

 | نبالاو رقلاك هنم دلوتبام لوانتيل ىطعيام ةحشلاو درب مث هعفانم ىفوتسيل ىطعيام

 | لدعك هلذاك قرو ةع# كم نم مالسلا هيلع ىنلا لوقو:لصالا درب مث كلذ وحنو
 || اكيلمت ةحمبا نوكي دقو ةمتملاكءاللاب ةعتملاو ءانهه ضرقلاههدارا لبق دقف ةقر

 : هاطعا ىا امهمو ةمعم هممم لاش

 00 ا 6 خلا بلتك و ا ياا
 | هريغ اهكلمىا هراد عاب لاقت ءارسثلاو عيبلا ىلع عش اذلو لامي لام كيلمت عببلا

 ' || ىلع بءارفلءارفلا ذاتساوهو ناورثونا لاق هب اهارتشا ىا اذكب نالف راد عابو نُث |
 أ لاقو اقرفش ملام رايخلاب ناعيبلا مالسلا هيلع ىنلا لاق" ادهلو رتشا ىا مهرد ارم

 0 وه ىورشلا ناذ ةاتامملا نع شب وهو امهنم دحاو لك ىلع عشو لاع لام

 | امهلهكلصي لصالا ىف كلذك ءارتشالاو عابتبالاو كلذكوه لاملاب لاملا ةلدابمو لثملا
 .ءارتشالاو عاشالاو باجنذال نالاعجي ءارسثلاو عيبلانا لامعتسالا ف لاغلانأ ريع

 .لصا دقعلا ف باحجنالاو هل عرف ةيعشنملاو لصا لعفلا ىف ىبالثلا نال لوبقلل

 أ لصالا ىلع ىنتيملل لصالا ىلع ىنتبملاو لصالل لصالا لعل هيلع ءانب لوبقلاو
 ميطخحلا نب سبق لاق ةدشلاو ةوقلا 3 ةرابع كلملاو

 ( تنعط ) ظ
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 اهءاروام اهنود نم حاقىرب دع أهقتف ترهاف كاع تكلم

 لتاقلا ه.ىمسي رأثلاو هببرقلتاق لتقنم ةنعطك لحرلا اذه ىحعرب تنعط لوب

 ١ قرر لاق لتاقلا لتاق وه ناقلاو هسرق لتاق ىا نالف 5 وه لاش لوالا

 رأثلا كرت و رأثلا بلط لاشام و هلتاق تاتق ىا عنص دح نم ليتقلاب ليتقلا

 تاجلا ىلا ذوفت ةئعطلا هذهل ىا دفن اهلهلوقو ردصملا اذه وهف رأثلا كردا و

 ىا ذفنلا اهءءانضا قرفتملا مدلا ىا. عاعشلا الول و لخد دح نم رخآآلا

 ١ ىا ترهناف ىك ةنعطلا هدب تددش ىا اهب تكلم لاق مث ءوضلا اهيف رهظا

 تناخلا اذه ن ه ماقلا قى لاح ىهف لخد دح نم اهبذش ىا اهقنف تعسو

 ع دارت را ةنئفحلاو * ةرفاتنلا ةنعطلا ةهج نم بتناحلا كلذ نم ناكام

 ظ عانصتسالاو + برضد> نماليلق هإتيطعا ىاةنفحهإت نفح لاق وف كلا ”لمردق

 هعجو عار عج ىهو عراك الا ف + الا 11 # هلاؤسو عنصلا بلط

 عجف وبزلا «٠ هركلا ًادرا لقدلاو * مئاوقلا ىهو عرك آلا مج عراك الاو عركا

 دقو كلدك فئازلاو ثتعءن وه تقرر فيات« وهو ءابلا نيكس فيز

 هب طلخ ىذلا رهو دبجلا ع نم هان و 2 مل ىا دقانلا ههلزو تفيزن فاز

 هنم برقو مهاردلا مسا نم جرخ ملو ةدوجلا ةفص تتافف هريغ وا ساحن
 دقوهر رهم هتيسرافو برعم ىسراف وقوهو ةئم ”ىدرلا وهو نونلا نو مد جرهبلا

 اهمحو نايلا مفب قوتسلا اماو #* ج رهبنلا لاقتشف ن وثلا عم لمعلا

 مهاردلا ةروص ىلع وهو 2 هنيسرافو برعم ىدراف ىهف املا 0

 ةضفلا نم ليلق ”ىش امهلع لعج ءاهحوو ساحن هفوجذا اهمكح هإسيلو

 ةقوتسلاو راحصلا هدربام جروتلاو لاملا تيب هفيزام فيزلا نا لصاخلا و صلخمال

 دقعلا بلصف نكي اذا داسفلا« هومملا وه صاصرلاو هتضف ىلع هع بلغيام

 1 هئظعم وهإصا وهو راقفلا ةقناك ام رهظلا نم لصالاو باصلاو دّقعلا لصا ىا

 | ءاليقلاوليفكلا ىا سلا ىف لبسقلاو نهرلاب 50 هللا ىخر رعنءا لوقو«

 ضيمتهلصا ضاغالاو صقنلا طحلا ضاغالاو طا ىلع ملصلا ىنبم هءالفكلا

 اوضمتلناالا هدذخ آب مسلو) و) ىلاعتهللالاق ةاهاسملاو زومملا انهه هد داريف نيعلا

 عارذ هاف مدلا ضعب قو طسو عرذهلف أذك نم اعارذ اذك ىف سا اذاو * (هنق

 نك رديام عاردلاو عردلا ةل ةلاحىف ىحرالو دعال ىا عراذلا لعف عردلاف طسو

 ل « كلذ نيب لب رصقلا ةيامىالو لوطلا ةياغىف نوكيال نا هنم طسولاو



 ةيلطلا ل ةبلط

 ليوط ورف وهو رت ميملا مكب ةقتسمو قتسم حجج ىهو قتاسملا ىف سلا 1

 | سكب ةرامغ عج ىهرتارغديلاعفد اذاوءنيتسوب هتيسرافو برعم وهو نيمثلا

 ههبشاامو نبتلا لقنل رعش وا فوص نم ءاعو ىه بدالا ناويدف لاقو نيذلا

 امنال ماعلا اذهىف نوكت ىتلاىهوةديدجلا ىا ةثيدحلا ةطنحلا ىفاسلا زوجيالو»
 سبدلاوءىرفكلا كلذكو هنعقشنبام لواوهو للا روفاك علطتلاو هن وكتالدق

 رقلا رب فاكلاو نيسلا فب ركسلاو«رصعلا نع لاسام ىهو بطرلا ةراصع

 دقو ناتغل ولقلاو لقلاوههنم ةذوخأم ةفزامملاو فازك نع برعم فازجلاو+

 سباي رك نيسلا نيكس, بسقلا وءةواقمو ةيلقم ىهف اهنولقو ةطنحلا تيلق
 سبايلا رّملا بسقلا ةغللا لىف لاقو بدالا ناويد ىف هلاق فلا 6

 سعاشلا لوقب دهشتساو
 رشعلاىلعاءارذ ىرادق ب سقلاىون 4 هلوعكك ناك ايطخ . رمساو

 رمتلا غسنع ىهم « كتلعاام لوصالا فورسبلا سب ايوهنواوشاوناك ان اشمو
 لخد 0 وهزلاو ناتباور ءاهلا رسكو ءايلا مغيب ىهزي ىتحوا وهزب ىتح
 عيقشتلا مقشب : ىتح ىوربو رمسلا رارجا وهو نانغل لاعفألا باب نم ءاهزالاو

 ءادحلا لعف وه عئابلاهودخم نا ىلع اك ارشوالعن ىرتشا اذاو« اضيا رسسلارارجا

 نيماضملاعس نع مالسلا هيلع ىذلاىهنوههب هدشيو “ىثلاب ”ىثلا ردش نا وهو

 رك دلا بلص ىفام نومضملاو حوقلم عج وهو مجيالملا عيب نعو نومضم عج
 ىجنز* لع دح نم احاقل اهلسف نم ىثنالا تحمتل دقو ىثنالا جرففام حوقلملاو
 لوَش نا وهو جاتتللا جات وهو اعيج امهبف ءاملاو هلا عك لبخلا ليح نع

 ىتالا كلت تربكو ىلا ىه تدلو اذا ىنعي ةتانلا هذه دلو دلو كنم تن

 ةلبخلا لبح نع ىورو زي © 3 مودمملاعيبوهو اذكب كلدلولا كلذف تدلوو

 « ليلا ىهو ةريخالا ةملكلا نمعابلا رسكب ىور.وةغلابملءاهلاو كلذك ىهوءاهلاةدايزب
 ديلا ىلع ديلا برضهلصاو دقع ىف نادقع اعةقفص ىف ناتقفصو ىلبحلا دلو عمب وهف

 اروظحع اكتم عاب اذاوهدوهعلاو دوقعلاف كلذك نولعفب اوناكو برعذ باب نم
 الا هذخا نكعال نكل اهنم جورخلا هنكعال اهيف اءونمم ىا زحي مل ةج ف
 هيلع ىسيع ةدالو تقو هيدارب دالبملا ىلا عاب اذاوءررغلا عب ريصيف دايطصالاب
 ديالا أسن كلوق نم مسالا وه دملاب ء ءاسنلا مرحم هدارفناب سنجلاومالسلا
 كلوقك ءاسنلاو ”يسنلا مسالاو كلذكل مفا نزوىلع أسن او رخا ىا عنص دح
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 لاف وع ا تا نا يع

 ةبلطلا 1 ةيلط

 ملا 00 ه لحا ار نيئاسلطو 20 0 ًايالو .( نوامتامم
 لصوم م-* سأبالوءمايا ةثالث ةريسم امهننب ا عرش ةدلب ئهو ىرلا راوخ
 سأبالو ءاضيا دالب ىلإ ةيسنوه لجا ىلا نييرباسب ىرباسو نييراشاشق نيعسع
 مالسلا هيلع ىنلا لاقو.ةيسك الا نم عونىه نيتبد رك نيتفيطش ةينامصا ةفيطقش
 هج ىتح اماي' يلحتال ىلا ىههةلفحملا نيرظناارخ اب وهف ةلفع ةاش ىرتشا نه

 مهعجىا موقلا لفحدقو سانلا عج لفحلاو اليف :اهلفحدقو اهعرضوف اهبل

 مس ىورب ايف مهل وق نم ىهوكلذك ةارصمةاش ىرتشا نمىورو*ب رض دح نم

 نءءاملا ىا نييرصلاإانلزنو ةدملا عمج ملىا رصيف هيف لفتو هح رج ىلع هديب

 هارصدقو اهعرضوف اهنبل عنمو سيحىتلا ىه ليقو ىرص دحاولاو نيعمتجا
 لئاقلا لاق هعنم ىأ ايرمد هيرصي

 هلتاق هللا هرصي, مل نا نها وه #3 هداؤف نيصأ اقاتشم نعدؤو

 نمدشلا وهو رصلا نموه ليقو هللادعتع منا هلناق نهاوهىا ريخاو مده هيف

 ثالثلا تآ ارلا رخآ اولعج مث اريرصت ررض هئمريركتلاو ريثكتلو خد دح

 مالسلا هيلع لاقوءتططمت ىإ تيطختو تننظت ىا تينظن مهلوقىف كلذ !ولعفاك ءاي
 تعياباذا احن نمةدحاوب ةمحمم ءايءاا دعب و ءاحلا عفب وهى راصنالاذةنم نب نابل

 ىمعالا نم سجلاهلخ ددح نمةعيدملاةبالخاو مايا ةثالث رابخلاىلو ةبالخاللقف
 ةدايزبو ىرتشااع عيبلاةحبارملا * لخد دح.نمسملا وه هريغنم ةيؤرلاك سحياوف

 عيبكيريشتلاوهنعمولعم”ىش ناصقنبو ىرتشااععيبلا ةعضاوملاو:هيلع مولعم خر

 سيلدتوهىرتشا ام ىرتشاام عيب ةيلوتلاوههبهارتشا اع هتصحب ىرتشاام ضعب

 رعشل اق ةيوهصلاو خذ لولُؤ ل اهريسفتب ءامشالا 2 بويعلا نمو.هناقك بيها ٠

 هنم تعنلاو ضاسلاب نارا دا وسل شان ا وع طمعشلاو ببصادثم تعئلاو ىروت

 ردصم ردالاو رعد نم رحنا هنم تعتئلاو مفلا ناتنارحلاو اعادخلا# طعشأ

 ىشثعلاو مق ايسرافو ةردالا هل نوكي نا وهو لع دح نم تعنلا دعرد الا

 لمعي ىذلا وهو رسعالا ردصم رسعلاو ليللابر صب الىذلا وهو ىثعالا ردصم
 اهفامل ءارفد ةبيتكو نتنلاوه ءافلا نيكست رفدلاو اضيا ٍلع باب نم وهو هلامثب |

 ةكنمايىا هارلا رسكب رافداب ةمالل لاشو رفدءا ىمست ايئدلاو ديدحلا ةحئتار نم

 تناك ةثبخ حيرلا ةدش وهو لع دح نم رفذالا ردصم ةمحيم لاذلاب رفذلاو

 مف ةافحلاك ءارلا نيكست. نرقلا و طيالا ع ةدش انهه هن دارا و ةييطوأ

 أ او جرفلاقاتفنا قتفلاو ءالفعةأسماولاجرالةردالاك ءاسنلل ىهوءافلاونيعلا '

 حاتفنا لوالاو دادسنا اذه ءاقترلا هنم تعلاو قترلا هدضو لع دح نع ءاقنف



 ةيلطلا ا ةبلط

 تعنلاو لع دح ,نم صربلا ماللا تفي عاسلاو ةيحشللا ماللا نيكس. ةعلسلاو |
 0 لو نم لحرلاو ا دنلا نم غسرلا جوعملا وهو عدفالا ردصم عدفلاو علسأ 0

 ىثملا ىف هاقاس فشكشو ءابقع ىنادت ىذلاوهو جخلالا ردصم جعفلاو اضيا

 تفاملاو أخا ِ كلك نم ذاتك كطصي ىدلا وهو كصالا رداصم ككصلاو

 فدصلاو ىرخالا لع هيلحر ىاعأ ىدحا تانقا ىدذلا وهو كيدحتالا ردصم

 ىوتليو اهارفاح دعابتو اهاذخت ىنادتت ىلا ةبادلا وهو فدصالا ردصم

 : ةئم ديلا نس مسلاو نيوةدشلا عساولا وو قدشألا ردم قدشلاو اهاهسر

 'ءاقرز هنيع ىدحا ىذلا وهو لبخلا نم فيخالا ردصم فيخشلاو انضيا

 | نم وهو اضيا هنم لزعالا ردصم لزعلاو اضيا لع دح نم اك حدشألاو

 بيعل مافعلا عاضرا شلاَو ةقلحال ذاع تبناحىف هبذ عش ىذلا باودلا

 | هءباضصا ىدذلا لبالا نم وهو اضيا هنم درحالا ردصم ءانلاب درحلاو هسصي

 ءاخخاب 1 او راك 1 اهضفش وهف هل>ر وا هدب نم بصع عاطقنا

 وهو اهتحت ةمالعب ةلعملا ءالابو نيعلا رئاغ وهو ضوخالا ردصم اهقوف ةمحتملا

 لبقلاو مولعم وهو لوحالا ردصم لوحلاو لع دحنم اهو نيعلا رخؤم قيضلا

 | نورخلاو نارملاو هفنا فرطىلا رظنيهن اك ىذلا وهو اضيا هنم لبقالا ردصم
 كءاقللالو قئاسلل داقدلال و فش ىدلاوهو لخد دحنم نورحخلا سرفلا ةفص

 رهاظنسرلا علخو هيكرار بلغيف سرفلا دتشينا مس دحر و او حامحاو

 اهتيسرافذو شيّدحلا وهو رصقلاب الخلا اهف لعجن ىتلا ىهو كلذك ةالخْلا ليحو

 نا لاو ةهحلا ىلع ىتلا ةرئادلا ىهو ةعقهلا اهب ىتلا ةبادلا عوقهملاو هربوت

 ظ نمرتشالا ردصم و هورتشلا نملاعفنانيعلا نفح بالقناراتشنالاو عوقهملا ليخلا قبا

 تعنلاو ردصل جور خىزيلاو راتشن الا ورتشلا ىاامهنم دحاو لك لمعتساو ع باب

 نيءااقلبسلا عروهنخاننيعلا ىف ءافلاوءاظلا عقب ةرفظلا واضيا اعدح نمىزبإلا هنم

 ءارلاو نيغلا قب برغلاو لاسرالا وهو لابسالا نم نيعلا رصصب ىطغي ءاّسع

 عيب 00 بدنا و « عدح نم ةباع ىهف هنبع تبرع دقو ىق املاىف مرو

 نإ ىه مح'اوهو ليقو نْملا دقن لبق عابام لقاب عابام ءارش ىه ليق ةنيعلا |

 هع مث ةيناه ىواسي وهو رهش ىلا مهارد ةرمشعب ناسنا نم الثم ابوث ىرتشي |
 تيعس نيد هارد ةرثع هيلع لصحمو ةينامث هل لصحمم ةيناممع ادقن ناسنا نم
 معا اذا ثيدحلا هنمو نيعلا اهمجو نبع ىلا نيد نم امم لصو هلآل ام
 | لاقو نيعت هنم لعفلاو مرايدف مودع عدصق و متلذ رقبلالاثذا متعبتاو نيعلاب
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 ةبلطلا ل )بد ةيلط

 | اريرح ىلرتشاىا.اريرح- ىلع نيعت لجرا لاقاذا ريغصلا عماجاف هللاج 2
 دقو ةضيحن اجرلا ةراهط بلط ءاربتسالاو«ىلع نامضلا ن وكينا ىلع ةنمعلا دقعب

 ةداعالا نع انانغا اع ةال صلا باتك لوا ىف رهطتملا ءاريتسا نيسفنت دنع ءانقا

 عنص دحنم اهلمسىا نيعلا اقف ٠ تفكىاى + اهنع تعلقا#

 ١ مياودغا هقول 4:مو 0 1 ل فرصلا هللادجر ددحا ست ليلخلا لاق

 0 مهلائاق لاق ةضفلا فيرصلاو ضءب ف كلذ ضءب هفن رصتل فارذدلاو قريصلا

 فزخلا ملانكلو افيرصالو © ابهذ منا ناام ةنادعىنب

 ىنال اضيان نادلكو ىننلل امةلكو فزد منا لب ةضفالو اهذ مكسل ةنادع ىءاب نعي

 | ىوراملضفلا ىنمعوه ىدلا فرصلانمو ٠ ةشانا لاشو انك امه عجو

 || ذاثامىا الدعالو لفئلاوهو ذاضفىئنا الدعالو افرص هنم هللا ليش مل |ذك ل ءف نم

 || نع بادعلا فرصت ةبوت ىا افرص رخآ هحو ثيدعللو ضرفلا وهو هيلعامل

 | اذكب بقوع ثيدحلا فرص باطنم ثيدحلا ىفو هسفن لداعي ءادفىا الدعالو
 ة_فقلاو بهذا ىلع دقع نم ب تااعلانال هل فردلا .دّقع سف هش ةدايزلاىأ

 فرصلا نموه لقو اهنايعاف بعر.ال هنال ام لضفلا بلطوه ضعب اهضعب

 ةحاملاب هصاصتخال هب ىعس اذك ىلا اذك نع هفرص لاش درلاو لقتلاوه ىذلا

 « دقعلا اذهب هل راصنم ديىلا هل ناكنم دس نم نيلدبلا نم دحاو لك لقن ىلا

 ىناورس> ءاناب هلع هللاىضررعىنا لاق هنا هنعهتلا ضر كلامزب سنانع ىورو
 رمعل ا :و هب تيطعاف هعسال هد ىشعيف هتعنص تبكحادق

 مهكلم ناكو مج معلا كولم ىلابوسنملا ناو رسخلاءانالا ءالفةدايزلا اما لاقف هنعمتلا ىضر
 ىنم اويلطىا ةدايزو هنزو ه.ت.يطعاهلوقو ةضفلاو بهذلا نمناكو ورسخ ىم

 | هللاىضررعدرفهتعدماكحاو هتدو+ةدايزبو ةضفواابهذهسنج نم هنزو لثع هارش

 | ةلبحىبانعو ابرلالاوماىف سنجلاةلباقمدنع اهلةعثال ةدو+لا نا نيبوابرللةدايزلاهنع
 قرولاانعمو ماشلا ضرا مدقنانا تاقف هنع هللاىضررع نب هللادبع تلأس لاقدنا

 فصنوةعس ةرتثعلامهقرو عاتبنفا ةدساكلا فافخلا قرولا ,هدنعو ةقفانلا لاقثلا

 قح مهقرافنال و بهدلاب مهقرورتشاو بهدبكق رو عب نكل و لعفت اللاقفةعسش و

 رفسلانم نادآلا مودقلاف مدت انا هلوق هعم بف حس غم تتو ناو قاوم

 ىا لقثلا عج وهو لاقثلا لاقف عج كلدلو م هاردلا قرولاو دح نم

 ناكو لخد دح نم نونلا أب قافنلا ردصملاو كمئارا ةقفانلاو لاقثملا ريكلا

 عاتبنفا هلوقو ةدساكلا فافخلا مهاردلاىه هو ءالؤه دنعأم نال مهرد مهرد مهدنعا
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 ةبلطلا 114 ةلط

 ةعمسا و هوقو مهردافصن ناصقنب ىا فصنو ةعبسلاا ةرمثشعلا هلوقو ىرتشن ىا

 سنجلا فالخ وهو بهذلاب كهارد عب نكلو لعفتال لاقف مهرد ناصقنبو ىا

 ىتح ندللاب ىا هقرافتالو اضيا 0 فالخ وهو ىهذلاب مهقرو رتشاو

 مل ناعقحم اهو ا 1 لا القتناو سلا نم اماق ول امهنإ لدف ىفوتست

 أ قلطي مل هعم بق مطس نم بثو ناو هلوقو فرصلل الطبم اقارتفا كلذ نكي

 ىورو *ضرقلال بق ناسالاب قارتفالا كرتىفةغلابم هنكل كلهملا بوثولا ةق

 لاقف فرصلا نع هنع هللاىضر رع نب هتلادبع تلأس لاق لئاو نب بيلك نع

 فلخ ىلا كلهنتساىا كرظنتسا ناف لاق هدب ىلا كدد نم ىا هذه ىلا هذه نم

 ضبقلا لبق قارتفالا نع ىهمن اذهو ةناوطسالا ةيراسلا لعفتالف ةيراسلا هذه

 ملاذا ىا دقنلاب ةضفلاب حلا فيسلا عاتب, نا هنع هللا ىضر نيريس نبا هركو «

 هللاىضر رع نءاتلأس لاق ةرضنىبا نعو « فيلا ةضف ىلع ةدايز دقنلانا
 بهذلاب بهذلا فنزو اىف لضفلا نعىا دي اس هد سأب ال لاق فرصلانع ءاذع

 نلاقو ءاسنلا مرحب ناكو لففلا ابر مرحبأل الوا رعنبا ناكو ةضفلاب ةضفلاو
 كلذك هيهذم ناكى ا كلذ لثم لاقف هنع هللاىوضر سابع نبا تلأس ةرضنوبا
 لاقف لحر ىنماف هنع هّللاىضر ىردخلا ديعس وأ ايف ةقلحىف امون تدعقف لاق

 لغفلا .ىل لاقف فرصلا نع كلأسا ناب ىنممأي اذه نا تلقف فرصلا نع هلس
 ىل لحرلا لاقف امهنع هللا ىضر سابع نباو رعنبا ىوتف فالخم ىتفا ىا ابر

 لوش ىا سو هيلع هّنلا لص هللا لوسر نم ةعممس ”ىثوا هأر لبق نما هلس

 هللا لوسر نم هتعمس لب ديعسوا لاف هإكلذ تركذف لاق اءامس ما ادامتحا

 نيا نم لاقف بيط بط رب هاخن ىف نوكي لجر هانا سو هيلع هللا لص
 عاصب ىدرىعاصتلدبتسا ىا اذه تدخاو ىدررنم نيعاص ترطعا لاقف اده |

 دخاو ابرلا بلط ءايرتسالاو ابرلا تيظعاىا تيبرا مالسلاهيلع ىنلا لاقف دمح

 ةعلسب هتعبالهف تيرا لاقف اذك اذه رعسو اذك قوسلاىف اذه رعسنا لاق ابرلا
 لاوما نم كلذ ىا هلثم 00 ابر رقلا ديعسوبا لاقف ارمت كتعلسب تعتبامت
 ن الفى بكلا ىلع ىنزولا سابق زاحاملو هيلع سايقلا مس كلذك مهاردلاو ايرلا

 ترماو ةرضن وبا لاق# ل ىرولا لع ىزولاو لكلا لع ليكلا سابق زوجي
 مجدا هيف ريخال لاققف فرصل ا نع امهع هلباىخر سايعنبا لاسف ءايهصلا|با

 ا رمع دن كلاي ةرضن وبا 0 هنع 0 ١ ديعس ىبأ 1 0 0

 ( ىؤرو 30



 ه4

 ردود

 يمس ١

0 

 * ريو هدو

 00 اخ #2

2 

 هدتحاف رائد هن اع سشضضفم بهذ قوط عاب ةاحرنا ىورو*

 ةملطلا ا ةيلط

 ىورو ٠ ةضفلا ةلباقع ةدايزلاو بهذلا ىف ةاواسملا فرعي " ثدح 5 عببلا

 بورضملا ريغ ريتلاةنيع ليقاثم ةثالثب ريت ليقاثم ةعبرا لك بهذ مانع اعابفرخآ

 ' ىفئدزلاو ديجلانا لدف ادرف اًّييرا مالسلا هيلعىنلا لاقف بورضملا نيعلاو
 | ةيفاو.هارده) تفرصف ديزي نب دوسالاىنانا لاق ريشب نيناولسنعو» ءاوس اذه

 ظ لخد مث كلذ تلعفف لحجر ريئاثدول تناك ةمان ةديح مه رد عيب ىلسعاىا ريثاندب

 / ىأ ةلغاريرتشا لاقف ىن ءاجمثش سلجلا لدبتىا نظ ايف نيتمكر ىلصف ده ملاوه
 ١ تلعجف لاملا تيب دقن نود دلبلا ف جورت مهارد ريناندلا هذهب ىل رتسشا

 ١ كيلعال لكوملا اذهلاقف لوالا دقاعلا كلذىا هدنع تفرص ىذلا لجرلا باطا

 ١ ناسناعموا لوالا دقاعلا عم اذه تلعف ءاوسىا ىلاباالف هندحوناو هدحتالنا

 | ىضملب فرصلالدبب لادبتساب اذه سيل ىنعي زن اح وهو كيلع سأيالف رخآ

 قروب ةضف ماح تعب لاق هنع هللاىضر سنانعو ء ًادتبمدقع اذهف لوالا دقعلا
 در لاقف ةحاحملا تلق كلذىلء كلجلام لاقف هنع هللا ضر رع كلذ غلبف 4م كا

 ضرعبهعب مث اير هناف دقعلا كلذؤعسفاىا هد ضراعف كءانا ْدْحو اهلها ىلا قرولا

 هعوصا غ وصملا نع هنع هللا ىضر رع تلأس لاق عفارىبانعو 0 ابر هك نوكيا

 امنا لاق ىلعرجا ذخآنكآو نزوب انزو هعساىنا تلق نزوب انزو لاق هعساو
 انزوالا ةضفلا عسب نع ىهن مالسلا هيلع ىنلا ناف ائيش ددزتالف كسفنل تاع
 ىبانعو٠ مثالا ىفىا ءاكرش هيف دهاشلاو بتاكلاو ىطغملاو ذخ آلا لاقم# نزوي

 سو هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق هنع هللاىضر ىردخلا ديعسىبانع كاذولا
 امبني اهف ريخالو ةفكلاب ةفكلا ةضفلاب ةضفلاو ةفكلاب ةفكلا بهذلاب بهذلا

 امهنعهّللا ىضر سابعنبا تعمسىنا تلقف نازءملا ىتفكنم دس ادن ءاوسب ءاوسىا

 تمعمس|هإ لاقف هعماناو هنعهللاىضر ديعسوبا هيلا ىثف اير دس ديف سيل لوش
 ىلص هللا لوسر تعمم ىناف.ديعسوبا لاقف ال لاقف ععس ملام مالسلا هيلع ىنلانم
 ادهو ادنا هب ىتفاال سابع نبا لاقف ثيدحلا اذه, هثدحم“ لوش سو هيلع هللا

 ادب لاملاتن ةيافن عيب ناك هنادنعهللا ضر دوعسم نءانعو +هنع هعوحر لئلد

 اير اذه لاقف كلذزع هلأسف هنع هللا ىضر رعىلا ةحرخ جرخف لضفلاب دس

 ىدزالاة رحمت نب هللادبع لاملا تيب ىلع فادطسا هنع هللاىضر دوعسمنبا ناكو

 | دافاف حرش ىلا 1
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 | مهاردلاب عاردلا عين نع ىدزالا هللادبع ىهت دنع هللا ىضر دوعسم نبا مدقالف .
 ٌْ ادهىفدبلاو ىدرلازا لدف ”ئىدرلاوهو دابملانم قن ام ةيافنلا « لضئامنب

 ٍ البا امهنعهّللا ىذر ا اع تيرك 1لاقدناناوفص نب مساقلا نعو « ءاوس |

 | لاقفهاردددد نيبو اهءاضق هلأساىا هاضاقتا هتيناف اهب اهايا هترحآ ىا ريئاند |

 || ىا بحازاف هتيث ترهظىا رعسىلع تماق اذاف قوسلاىلا هعم قلطنا هل ىلومل ْ

 أ ترهظىتلا ةهقلاب انيلع هل ىتلا هريئاند نعاضوع هاردلاىا دْحأيْنا لبالا ىركم |
 ةينكوه نجرلاديعابااي هل تلقف هايا اهطعاف ريئاند .اهب هل رتشاف الاو اهايا هطعاف |[
 أ| تناو تدلوشنا اذهب سأبال من لاق اذه زو<اىا اذه حلصاارع نيهللادبع ||

 هللاو ) ىلاعت هّللالاق عت مث هلاعالو دلو ناسنالانال لها نع ةيانك وه ريغص

 ادد ةداع ةياور تيدحو ركذو ( انيدنولعتال مكناهما نوطب نم مكحر خا

 نوثدحم ماوقا لابام لاق هنع هللا ىذر ةيواعمزا ةتسلا ءايشالاىف ابرلا هنع هللا |

 ىاأ عسوديلع هللا ىلصهتلالوسرنم هتعم» ىنا دهشا ةدابع لاقف اهعم-ل مل ثيداحا
 ١ ناىلع كلذلدو بضغو هركىا ةيواعم فنا ,غرناو هب نثدحمل لاقمث فلحا |
 أ نب ةدابع ثيدحىونيلباق قعللو نيلئاق قاب اوناك مهنعدللا ىضر ةباعصلا ةماح أ
 ىطعا ىا داز:نف لاق هرخآ ىفو نيونع نيونمىا نيدع نيدم ايا تماصلا أ[

 | ىضر رعشيدح ىو ءابرلا دقع دقعىا ىبرادقف ةدايزلا دخاىا دادزاوا ةدايزلا |

 ابرلاىا ءامرلا مكملع فاخا ىناف رضاح دقنىا زجانب بئاغ اهنم عابنال هنعدللا |
 لوالاوردصم وهو ءامرالامكلع فاخاىنا ةياورىفو دازىا ىبراو ىرا لاقب |
 عيببسأبال لاق هللا هجر ىبعشلانعو « رخآألا دودمت ءارلا حوتفم وهو مسا |
 رسكبةلاج عج لماجلا هلصنو هنفجو هلثاج هيف نال مهاردلاب ىلا فيسلا |

 لطملا هوما ةقالعلا وهو ةيناثلا ميا عفو ىلو الا مجمل ريكا ليحل وهو ةانعا
 وهفبيذااذا صلختال هنال ةضفلاو بهذلا مركح هل سيلو ةضفلاوا بهذلا ءاع
 ةضفلا نبع هيف لعحام ضضفملاو بهذلا نيع هيف لعحام بهدملاو كاهتسملاك

 هللا لصدتلا لوس ر ىناطعا تلاقدنعمتلا ىضر دوعسم نب هتلادبع ةأرما بنز نعو»

 باتكلواىف ةملكلا هذه انرسفدقو رييخر نم اقسو نيرمثع دادج سو هيلع
 ىفوتساىاربمحم كرمت ىفوتاو انهه ارث كيطعا ىدعنب مصاعىل لاقف تلاق ةبهلا

 لأساىتح تلاقف لجعتساو ليعتف هتلجع لاقب اك ىفوتساو قوتف هتيفو لاقي
 اهف نامضلاب فكل اقو هنعاهاهنف رع كلذنع تلأسف هنع هللاىضر رعنع كلذ
 نامخ هسفن نع طقسف رييخم هلثم ضبقيل انهه ارمث امض رقن ”مصاع ن اك كلذ نيب
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 أ ةدم ىنع هرخؤتل ىا كلام لحا نم كلا تيدها ىلا تنئظا هل لاقف ىبا هيقلف ||.
 ضيقلالجر ثعبا ىل هذحف كلامىلا ثعبا لاقمث كلذك ن كيلو ىتده ببسب || ٠

 ١ انّم ده انيلا در هنع هللاىضر ىبال لاق رع كلذ عمسامل ىلع كل ىذلا كيد ىنم |

 أ ةهيش اهيف سيلذا اهلبقن تح انبلا اهتيدها تنك ىتلا ةيدهلا هده ائيلع ثعباىا |

 أ ىافلسو عيبنع اهيفو عيرانع مهاهنا ديسا نب باتع ثيدح ركذو * ةوشرلا ||
 ضرقاو ههنعىهنموهواذك ىرتشملاهضرش نا طرسشباذك نغاذكهعس ناوهوضرق |
 دوعسم نأ هر كف هئاطع دمج نم هاضقف هارد الجر هنعهّللاىضر دوعسم نبا |

 دامح نم هراتخا اع هند ىخضت ىا ىهارد لثم ةضرعنمالا اللاقو هنعهللاى ذر ْ

 الإ ال لاقوهنع هللا ىذر دوعسم نبا هركف لاملا تيب: نم ءاطعلا نم هل جرام |
 فرط ىانم هذخأتىا ءاطعلا نم كديىف ىذلا لاملا اذه ةيحان نم ىا ةضرعنم |
 افصولاضفتسالا نع زرحنو هزات اذهو دوجالا رايتخا ريغ نم عفرلاب كدب ىف عقو |

 ءاقلب سرف ىلع لجرر ءاحءامارح ناكاطورمشم ناكولو هيلعزم ىضرب ناكناو |!
 ىداعلا زاكلا زاك نع ثيدحلا دوعسم ننا:لأسو «ضايبو داوس اهبف ىلا ىه |

 اداع كلها هناو) ىلاعت هللالاق ءامدق موق مهو داعىلا بودنملا مدقلا ديدشتلاب
 اهوطعاف هتبدىأ هلقع اهواعح راب ىف مههدحاتاماذا ةيلهاجلا ىف اوناكو «(ىلوالا

 هعفرف نئادملاب ازنك دحوالجرنا ىورو«ندعملاو ءامجعلاف لاق كلذكو هتثرو |
 ااهفثكتكلا هيفب تلاقف ابنع هللا ىضر ةشئاعىلا كلذ غلبف هلك هذخأف اهلماعملا
 بارتلاو ةرالا نيفاكلا مفب ثكتكلا هسه هيلا عفدو ساخالا ةعبرالا ذا
 تبن ناكو لماعلاىلا عفد ثيح هسفنب رضا ىذلاوه هنا تدارا ةغل امرسكبو
 ديجن. ةلبحنعو«هناسل ه.رضااعاودل لسيف ىقابلا كسعو هسج هبأا عقدين أ هل

 ةعموصلا ربدلا رب رح ريد ىلا رطمىذى ا ريطم موب ُّق جرخ مهنم لح ر نع

 ىا ةرحوا ةقوتساذاذ رطلل ”ىش مدهناىا ةلث هنم تمعقوف لحر مسأ ربرحو

 ىوبس ةيسرافلابىهو ةرحوا ةربنخةسرافلاباهل لاش ىتلا ىاءابأا فب ةقوت ترهظ

 ىبإ هئمءارتشاف ازاكر لجر دجو لاق ىدزالا ثراح نعو *ثيدحلا اذك اهبف :

 أ رعزا ىورو ؛هنع ىبم وهو ةعفنمرج ضزرق وهو رييخىلا انههنم رقلا لج
 | لجعت ةلخن ىبال تناكو مرد كالا زو بسك" نانا ضرقا هنع هللاىذر

 1 هلع هدرف اطر هنع هللا ىكر رمعل بسك نءىبا ىدهاف اهرامث كاردا عرست ى أ

| 
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 ١ ةثام اهدالواو ةثام اهسفنا ةئاغالش هت رتشا تلاقو ىنا هتمالف عينه اخ ةئاع

 كل لاقف ىلإ هاش رمثع كل لاقف هليشنا ىلإ 0 ةاناق مدن 5 نان

 ىنطعاو كفعذخ لاقف رخالاهاناف ةاش فلا ةيقدنم جرد زاكرلا باعت ىاذرخا رسشع



 ةيلطلا بحال را ةبلط

 دالاقف ةصقلا هيلع صقو هل كلذ رك ذو ايلع ىناذ كنرضال لاقف هلعىلاف ىلام

 انهندعملا زاكرلا ٠ هفع نمث ذخا ااذ اذهاماو زاكرلا دحو ىذلل كح اي

 اهمضو فاكل امتثو ءافلا نيكستوةزمهلاب ةأفكلاو اهدلو اهعبش ىتلا عبتملا ةاشلاو

 لوحفلااءازئا برعلاةداعز الكلذ وايفصن ماع لك معئاذا ل هلبانالف من مهلوق نم

 ىرحا ةنسىف ءازئالا كرثاو اهضعب ىلع ىرخا ةنسو اهضعب ىلع ةنسىف قولا ىلع
 مسا اذهيف ةأفكلا رك ذو ةنسلكاهملع ءازنالا مهتداعزم مثلا فو اهدالوال

 اهحوزل ةارم لا هاله لوقتف ىرخا 1 ندلف اهلك الع ءازنالا 00 تان معلا ف

 تلصح اهيلع تيزئا اذاو راغص دالواةثام اهلو راك ةاش ةئاع ندعملا تيرتشا

 ةجلاعموةلاقالاهنم بلطىا هلاقتساذ ىنعملاىف ةاش ةئامثالثب هتيرتشا- ةف ىرخما ةئام

 لعشإف ةلقالادنم بلطف زاكرلا عئابىا رخالا هاناف هيف فرصتلاو لمعلا زاكرلا

 سجن دا: ناكرلا عئابل لاقف هريخاف هنعدّللا ىضر ايلع هن نربخالىا كترضال لاقو

 ىلع هيلعبج وف زاكرلا ىرتشماماو هلدد هلاسدقو زاكرلا دحاو هنال تذخاام

 ه برضدح نمامماذاىا بهذلاوا ةضفلاكبس نم هذخا هنالاثيش هنعدللا ىخر
 لاقو«ىسراف هإصافرسالاو صاصرلا نم عوت ماللا نيكستو فاقلا مفب ىلقلاو

 دقعب كلذ نم ناسن | ىلع بحوام لكى ا عوضوموهفةيلهاجلا ف ناك ابر لك مالسلا هيلع

 ركبابانا ىورو « هيلع لعح نع هتطةساوهتلطباىا هتعضودقفرفكلا ةلاحىف ناك

 اوكردم هل لاق (مورلا تبلغ ملا ) لزن نيح ةرجع#لا لبق هنع هّللاىضر قيدصلا

 رطخناو نتسب نام ةرطاخلا ارطخخ كنيبواننيب عضن نا لعل رطاخننا كلله شيرق

 انرطخ تذخا نيبلاف اوناك ىا مورلا تبلغناف دندنب ناب ىورب هك لام نآ
 ىتا مث كلذ ىلع هنع هللا ىضر ركب ونا مهرطاخت كرطخ انذدخا سراف تبلغناو

 دعباو لاملاردقىا رطخلاىفدزف مهبلا بهذالاقف كلذ هربخاف مالسلاهيلع ىنلا

 نينس ميس كلذ لعجت نينس سج ىلع مهرطاخ ناكو ةدملاف دزىا لجالايف

 ىلاعت هلوقىلا كلذ عحربو ةعساتلا ةنسلاىف مبلغ تناكف نينس عستىلع اهلعج
 مورلاتبلغمث هنعدّللاىضر ركب و اهإعفف ةرشعلا ن ودام لععقبوهو ( نينسعض»ىف)
 روسملا نعوةيحانملا اضيإ ىعستو هلكاب مالسلا هياع ىلا هيمحاأق هرطخ هوطعاف

 هبشا ىردبال اتسط ةيسداقلا موب مناملاىف تدجو لاق هنع هللاىضر ةمزحم نبا
 ىم اوبلطىا ممردىبلا ةريدلا راجح اهب ىباطعاف مرد فلاب اهمعشاف بهذمأ وه

 مهلا ديدشتو ءاتلامض ناتغا هيفو رجانعج راهعلأو هد هتيؤتشاام فعضب اهارش
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 ةبلطلا كل 3

 ةيرقلا مسا هيلو مايقلا 0 ميلا فيفختو والا رسكو ناكل[ 0
 لاق صاقو ىلا نب دعس وه دعس ىتاعدفلاق * اهنكسي ر ل نس 0 ناك ىلا

 هدادرتساب لع بتعتال ىا مميطلا| درو ىلت ال لاتؤ ةعقاولا د ةانع .شيح

 ١ هل تاقف هل ىضربال هنع هللا ىضررع نينمؤملا ريماو ةازغلاب رارضالاب هش وهف

 ١ اتسط كتعبىنا هنعهتلاىضررع عملنا فاخاىنالاق «ىنم اهلبقام هبشنم تناكول
 ظ اهي.ف كتعناصدق ىلا نظي ىا مضلإب ىريف مهرد ىفلا اهب تيطعاف مرد فااي

 , اه كيلع تعربتىا انهه فورعملا عانطصا نم نوكينا زوحو ةارادملا ةهناصملا

 ' لاقوهيدي عفرفد كلذ تركذف هنعهتلاىضررع تينافىنم اهذخاف لاق «نيعاثللوه

 نعو + اذهىلع ىندازامو لاق ضرالاقافآ ىف ىنفاخن ىتبعر لم> ىذلاهتل دبا

 . هللاىضر قيدصلاركب وبا ىنيقلف هعببا ةأرعال ةضف لاب تجرخ لاق عفاروبا
 ناكفنازيملاةفك ىف هارد ركبوا عضوو نازملا ةفكىف هتعضوف ىنم هارتشاف هنع
 ناصقنلا اض.افشلاو لضفلا رسكلاب فشلاو ديزاىا اليلق هنم فشا لاتخلا

 ضارقملاب اعدف لاق « انلق ىذلا لضفلا وهو ميرلا فئشلاو دادضالا نم وهو

 | لاقتف ةدايزلاب ىضرا ىنأ ىاكلوه هللال وسر ةقيلحاي ت اقف هعطقمل زاك هتيسرافو

 نزوب انزو بهذلاب بهذلا لوقب !سوهيلع هللا لصدتلالوسر تعم ىتا عفارإلااب
 نايصاع ةدايزلا بلاطو ةدايزلاىطعم ىا رانلاىف ديزتسملاو الا

 46 ةعفشلا باتك وف
 ' اعفش هتلعجىا اذكب رتولا تعفشدقو رتولا ضيقن وه ىذلا عفشلانم ةعفشلا

 ا أاهعبش و دلو امطب ىف عفاش ةقانو ا ىذلا راقعلاب هراقععفشي ةعفشلا هل نم

 ةعافشلاوةدحاو ةبلحىف نيبلحم نيب عمجم عوفش ةقانو عنص دحنم عفشو رخآ
 ازاجلا مالسلا هيلع ىنلا لوقو « هتجاح ءاضقبلطىف هل عفشي نعهسفن عفشي ىه

 ظ قحاوهىاإع دح نمت رقىأ هراد تبقصدقو هرش ىادبقصب ىوربو هبقسإ قح

 مهلئاقلاق دادضالا نموهو اضيا ديعبلاو بيرقلابقاسلاو هيرقّبيسب رادلا ذْحا
 بقاسدلب ىلا تحرو  زاجلا ضرابكابا تكرت

 صاقوىبا نب دعس وه كلام نس دعس نأ هنعمللا ىذ رةمرحم ن: روسملا نعىورو«ديعب ىا

 ةئامعب راب هدخ لاقفهأ راح ىلع هان ضرع ةنملاب 100 0 9

 هملعلاق ةزدقسب قع راك وقنإسو هسا دش م 0 و

 للا ْط خخ |هللاهجر عرش لاقوهر ودهريع نه قل ل لا طيلخلا مالسلا



 تأ هةلدخاخ و هريغ نم قحا راخلا و راب نم قدا تنرشلا و كيرمثلا نم

 كيرمشلا نم ىلوا سالاىف كىرمشلاو سالافكيرمشلا نم ىلوا ةعقبلاق كيرلا .

 هب أد, طل, اوه ةعقبلا ف .كررشلاف رالا نم ىلوا قوقملاىف كررسثلاو قوقحلا ف
 ىاسالا ىف كيرشلاو عا ىذلا راقعلا ءازحاىف.ك.رششلا وهو ثيدحلا اذهىف
 وقل 'ىفكيرسشلا و نيالا نيب اكرتدنمنيراقعلا نيب طئاخلا نوكينا وه ساسالا

 اد وه راجلاو امي اكرتشم قيرطلاىفرورملاقحوا برشلاّق ح نوكينا وه

 ناكام هبقس قحا راخلا مالسلا هيلع لاقو هل ٠ ةعفشألف كنان قيرط امهس ناك نافذ

 ةعفشال سادع نباو ىلع لوقل راوحلاب ةعفشال ةشيدملا لها لاقو ناك ”ىئشىاىبا

 دودحلا اولا رلا مم وفلالا مضي ةعفشلا عطقت ف رالالاقو «٠ 0 مكيرشلالا

 ابئاو نم ةعفشلا مالسلاهيلعلاقو « ةعفش اضياراحلل اندنعو 0 ا

 هلاقعلحاذا ريعبلا ىالاقعلا لك ةعفشلا مالسلاهيلعىنلالاقو «باطو بث و عمساكى
 غئاز فاطعتم ىا مظعالا قيرطلا نع جرعنمءانفن ناك اذا وبهذ هتعاس نم دخؤيملو

 1 ةدهعلاوالوأ 0 ةعفشلاةرود هيف دفانريغبردواقاقزوا لئامىا قيرطلا نع

 ءايصقاهيفو ةجا ىرتشاولو * دقعلاقوةحو كردلا نايضىا هنمه دخان م ىلع اهيف

 عضوم وه قي رطلا ىلا عر الا فينكلاو » ناتسين ةجالاو ةيصق ىه دملاب

 هيف عيفشلل نأ م ةئوت ناك عب ملا ناب ىرتشملا رقاواو ههلا جراخلا ةحاملا ءاضق

 هنررطضا ىا دااطوا 5 هئالإ دقو ءاركألا اهريسفتو هزمهلاب ىه ةعفش

 ناسنالا فاخاذا نكل كلمىلا كلم نمنيعلالقن هد داربال عيب اهب داريودته 2

 هنارشاس عيب ىلع اناسنا عضاوب هريعواءارمثب هدخادصق ناسن ا نم هلام نم ”ىش ىلع

 بلطي مل 59 و « نالعشب اع قيقحملا عيبلا مكمل اما زتلاال ناسنالا كلذ دصقل اعفد
 عابس ت تاذئىا ميلاو ءايلا عفب ةعيسم ضراوا فوة رهن امه ناك امله تم 0

 مكشي رجسيلال مالسلا هيلع ىنلا لاقواليكحو ىاز مه ريغبءايلا ديدشت ايرجهلعجاذاو »

 قلل ع مجلارهكب عذجلا بحاصو « هللكو ىا هيرج مكنلمجال ىا ناطيشلا
 بصقلاف ارطا وهو ا ىدرح عج ءالأ ددشم وهراجلا ةلزاع ىدارخلاو

 قاقزلاىف ناك اذاوكلذك ايمتفبو ءاهلاب ىدارهلاو ءانيلا ىف طا | ىلع عض وت ىتلا |

 11 ار عملا عماجلا ىف لوشو هاكج هتئسرافو ةينمعم ىا زودم فطع

 جاحوعالا غيزلا لصاو اذهنم بيرةكلذو ةريدتسم ةغئاز

 «# ةيسقلااتك وو 0
 مسقلاوكلذكفاقلا مفب مسقلاو برض دح-نم ءابصنالاوا نيبيّضنلا زارفا ةيسقلا

 (سكلاب)

. 
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 ةيلطلا ا ةيلط

 ةيسقلا عواطعم اسقنالاو هلعواطم م فلاو مأس ةالا نيس مسقتلاواهلاؤسو خوسقلا

 ةيناعو سو هلع هللا لص هللال وسر مه اهف نياسملل انهس بيع ةساك امل

 هيدصت ىأ هد وش ىلا ديا ىا هساونومالسل هيلع .كلاجاوزا قازرا ًامهس رشع

 قازراو همهس نم ثيدحلا ىف ركذامو سلا س مالسلا هيلع ىنلل ناكف

 هنأ 0 0 ا نع ع, ىنلكلا» قاما 0 1 لاب 3 0

 0 0 ناك ا هام ناكو 0 ا

 ةئام ىلعريب زلا ناكو ةئام ىلءىدع نبمداعناكو ةئام ىلع ماهسلا دبع ناكو ةثام ىلع

 نب مصاعمهسعم مالسلاهيلعدتلال وسر هس ناكو ةثامىلع ف وعن نجرلا ديعناكو
 ةاطلا و امه نسمع ثالث خلا تزاكورءاطتاا) مة مساقملا تناكوءىدع

 هيلعدتلا لص هللالوسر جاوزا ماعطو هللاسج اهيف ةبيتكلا تناكو مهسا ةسج

 هللا لوسر مهس هيفو م مهس قشلا نم جرخ مس لوا ناكو هاياطعو يسو

 3 ةدعاس مهس م * نوط مهس 9 نجرلاديع مهسمن كك 3 مود هللا ىلص

 ناكو سوا مهسمث رخآ مهسمث ةلسمهسمث لسا مهس مث ةثراحمهسمن راخلا مهم
 ثراحلا مهس م ديسسأ موسم ةضاي مهس مث ريبزلا مهس ةاطنلاب جرخ مهس لوا

 هرهاظب سلا اذه لوا هنع هللا ىذر ةاس_ نب دوُح ل: هبفو معان مههس مْ

 ةثالث هل سرافلاو مهس هل لحارلانا ىف هللاامهجر دمحمو بس وب ىبا ةحو»

 ليخلاو ةئامعبراو افلا لاجرلا تناك لاق هناف هسرفل نامهسو هسفنل مهس مهسا

 فلال نوكيف مهس ةئام لكل امهس رمثع ةيناك ىلع ةعسقلا تزاكو سرف تنام

 نامهسةئام لكل سرف ىتناملهسا ةعبرا قبيف امه- رششعةعبرا لجر ةئامعإراو

 ةح هنكل هسرف ىمهسعم مهسا ةثالث هل ريصيف ًامهس سرفلابحاص باصادقو

 هلوق ىف لحار عج ثيدحلا اذه ىف لاجرلاناذ ةقيقحلا ىف هللادجر ةفينح ىبا

 باحسا ىا سرف ىت ام ليخلاو هلوةو (ساض لك ىلعو الاجر كوتأي) ىلاعت
 اوبكرا هللاناسرفاي ىا ىكرا هللا لمخاي مالسلا هيلع هلوقىفاك سرف انام لمخلا

)١3( 

 ١ ىخارالا ىف هلها قازراو هاون لعجو ناويحلاو دوقنلاو ضورعلا ىف ٌسانلا

 | لكل مهسأةعب را ل ًآمه- رمثع ةعبرا لحار ةئامعب راو فلال ريصف |

 بلط اطماست الاو لاو كل زك اعسقأو ن الافو نالق مس اقتوانالف نالف مساقو بيصتلا رسكلاب

 ٍ نمل ” وهنس ىل !ءرب_>ا ”انغمسق ماا لاةملع هلا نا 00 هللا نب ريما ن ءهللادج رد#2ىورو»

 | ءادصن | لهح مالسا| هيلع هنأ ههحو نكلو ةفاَعصَأَ ريصإا نونع هللاىذر هحاوزا



 1 نان لكم ناكىالجر ةئاملكلع هلوتو ههسرفل مهسودإ مهس ا

 ةبلطلا 0 ةيلط

 ايناس ةئام ىلع هنعهللا ىذر بلاط ىلا نب ىلد ناكلاقف مه 1 دعو بيق

 ١ هيلع ىنلانآل مسالا اذهب فرعو مهس عج ماهسااو ةف ضالا 1 ادهو ةث مىلع

 راصنالا نابص نم وهو دسعب ىناذ موقلا رغصا اوتاه مهللاق مهسينأ دارا مالسلا

 مهعيج رك ذم مهنم ةتس ثيدحلا اذه لوا ىف دعو ه. ىف ماهسلا هيلا مفدف

 عرقا دقف 0 ىا اذك مث اذك م - مصاع مهس جرخ مهس لوا لاقف هرخآ ىف

 وهو قشلاف مساقملا تناكو هلوقو طرش هلالال سوفنلاسي.طتل كلذناكو مهني

 امه ةزهالو ةاطقلا نزو ىلع ىهو ةاطنلا كلذكو رييخنوص>ح نم نصح مس

 سماع نعىو رم ةرهاظ ثيداحا ىورؤ« اهنوصح نم نصح مسا ةستحلا كلذكو

 هنم ذخاف زاكرب ىتاف نِعلا ىلا هنع هللاىخر ًايلع ثعب مالسلاهيلع ىنلانا ىعشلا

 ىناوه لوقب مهنم دحاو لكامالغ نوعدب ةثلث هاتاو هساجا ةعبرا كرتو سما

 هيحاصلةيدلاهيلع لع>و هتعرق تحرخىا عرةىذللمالغااب ىضقف مهنيب عرقاف

 ةثلث نبب اكرتشم امالغ اذه ناك ىرد ال لاق هاصح هنع عفر له ىعاعل تلقف لاق

 مهنيب عرقافدشاهنا مهتمدحاو لك ىعداف مهنيب ةكرتشم ةيراح نه دلو ناكوا

 ءاضقلا رب ملو عجر مث ءادتنالا ىف هءأر اذه ناكو هنغ هللا ىذر ىلع

 لعجهلوقو هزئاجوهو اهيلع مهحالطصاو اهب مهضارتا عرقا امنا لبقو ةعرقلاب

 ةيدلا نال هيبحاص بيصن ةمث هيلع بجوا ىا هيبحاصل عرق ىذلا ىلع ةيدلا
 هسحاص بيصن ةميث هيلع بحوا اعاو اهب تيمست كلذك ةيقلاو سفنلا لدب
 عفرله ىماعل هلوقو هامهل نوضف امهتصح فانا دقو ارهاظ اعيج مهل ناك هنال

 لكل هبلع بحواوا هبيصن وه ىذلا ثلثلا ةمث هنع طقسا له ىا هتصح هلع

 كو نودامهسصن دف هيلع بدحوأ هنأ رهاذظلاو ةيقلا كتصن .[مهنم دحاو

 ناك ادحاو نا ىلع .ثيدحلا اذه لج نم ىللاعت هللا مهجر انحياشم نمو +هسفن

 نامضلا بحوأ اده م نكل عرق ل فسنلاب هنع هللا ىخر ىلع ىضقو هشد

 نابعدب اهو هسفن نع اهطاقسا ىف قدصيالف ارهاظ تبجو اهمال هيبحاصل هيلع
 ةيدلا باحيا ىف اقدصي مف ارهاظ ادع ناك هنكل دجلا ةهف نود رخلا ةيد |
 الل ىلا تيضاخ "لاق 1 مهاربا نب ىل_.ءامسا نعو ةهيقلا بحوف ٠

 ىعشلا لاقف كلذ ىحا ا |يتئسف درا 5 ةريعهص رادؤف هنع هللا ىضر ىعبشلا |

 ملت عبرا ىلع اهلعح و كسب | ية ىسقل ةرجأ رادقم 0 طلخا هذه له تناكول ؤ

 ا
 ل تس

 ( ىلا )
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 ةبلطلا - ةبلط

 قيقحتال لتوهو اهتمسقل ةرجآلا هذه لثم رغصلاىف رادلا هذه تناكول ىأ |
 هرهص مماده نا هدارا نكل مقال ةيسقلا دعب د عفتتإال ىذلا ريغصلا نال ظ

 ىلاعتهتل ىننم مالسلا هيلع هلوق ليثقلا اذه لثمو هدمسقا ةمسقلادعب هد عفتني

 مفب ةاطقل| صعفمو ة:1لا ىف اتي هلىلاعت هللا ىت ةاطق صمت اولو |روهسم

 ظ ناو رادلا اذكف كلذك نكيملرغص ناو رهمنملاو اهم و ابصوحفا ءاملاو مملا

 ظ ةمسقلاد عب اهنم زرفملاب عفتني ىتلا ةريغصلا اهيدارملا ناكف ةرج اك نكت مل ترغص
 ظ مهنم ىفوتسا ءاطعلا دخآ ال ىا قزتراال ىلامو لاق هللادجر حرش نعو * مسقتف

 ١ لاصياو ءاضقلاو باولا قح ىفواو همام نيمدخلا مالك مما ىا مهيفواو

 | كسفنربصاو) ىلاعت هلوق نم سلجلاىف مهل ىسفن ربصاو قمعسملا ىلا قحلا
 نم ةمعم ءاس ريصاو هدورب مهضعبو (ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدب نيذلا عم

 ساحمىف افوقوم مهل ىضن لعجا ىأ رييصتلا نم اهديدشتو نيئطقنب اهتم نم
 هإلفسال ولعو هل ولعاللفس ةلئسمىف لاقو« ءاضقلا ىف مهنيب لدعاو ءاضقلا

 لاقو هتلادجر ةفينح ىبا دنع ولعلا نم نيعارش اعارذ لفسلا ةممسقلا ىف بسحي

 فصنلاب ولعلاب سحن هتلاهجر فسوبوبا لاقو ةيقلارابتعاب نامسقي هللادجر دم

 ام فصنلاكلذنم حرطيف امهنمد>او لك عرذاةلج مكرظن.مث فصنلا,لفسلاو

 وهل قو لكشف مالكلا ىقاباماوم واعف كلذنم عاردب ادهئنم اعارذنا همالك لصا

 لماك تيبو امهننب لفس و نيلحر نيبولعناك اذا هناوهو هنعتكسلاوئس باوج
 ولعلانم عارذ لكءدنعردب هنو ةم-هلا داراف امهندب لفسوولغىلع لقشم ىنعي .

 نم عارذ سصنب لفسلا ن٠ عارذ لكو رظنيف لماكلا تيبلا نم عارذ فصنب

 فصن لماكلا تيبلا نه حرطيف امهم دحاو لكناعرذ ةلجىلا لل.اكلا تببلا

 ولعاا نم ةلخلا كلت لهاكلا تيبلا نم ةلطا كلت فصن ردقبف ةللا كلت
 ١ هتيسرافومجلا فيفختو ىازلاو ةزمهلا عفب طئاح ىلععقو جزاناكولو «لفسلاو

 | نزو ىلع رخآألا ببصن ىلع فرشم ولعلا بحاصل عقو نشور كلذكو ارك

 ' هلصاو هيلعرعارملعجيواولعلالزاملا هنعسوب عودجلا نهرادجلا نمجراموهرثوك

 | طئاح اهنم زنف ءامثي وا ةعولاب وا اسايركوا هكلمىفارثي لحر ذخحتاولو «ىسراف

 | دعبو اهتحت نم نيتطقنب ةمم هاي ءارلا دعبو فاكلا رسكب سايركلا هراج

 ١ زنو رادلانحصىف ةعولابلاو مطسلا ىلعا ىف فينكلا ةمجمم ريغ نيس فاالا
 ١ هتيسرافوهبف ةغل رسكلاو نونلا حوتفم وهو لجتلاوهو زتلاهتحن رهظىا طئاخلا

 | اهدحا ذدخا اذاو ءاملانم ضرالا نمباحتام زنلا بدال'ناوندىفلاقو باهر
 مدسسسسل
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 ةيلطلا - #1 ةيلط

 ا 2 ىك نيلحر نيب ةقرفتم ضرا ةحرقا تناكاذاو ء ةحان ىأ ارح |
 | 111 منك عوتلا ةانسملا اع طلتخم مل ىلا ةزرابلا نضرالا ىهو فاقلا مف
 اهراما لملا 0 و كلذ وحنو ةاحهسملا“ هضرا رمثقوهو عئص دح نم هسنك

 ءارلادددشتو داصلاب ةرصوقلاوتانا ويحل خقلتك+ نانا نايلوش وهب تلاد ا رخو

 مسربملاو« طئاحم اهيلع طبحا اذا ةريبكلا رادلا نم ةدحان لكةروصقملاو رمل ءاغو

 ثدحم عجو وهو ءابلارسكب ماسربلا ةلعب لواعملا ىا ةمسقلا هيلع زوال

 كاهي اماريثكو ناسنالا لقع هنم بهذيو ةراخلا تاما ىفمرو نم غكمدلا ىف

 ىذلا وهو نونجناب هيبش هوتعملاو مسربم وهف هلعاف مسي ملام ىلع مسرب لاقي
 هوتعم وهفهلعاذ مسي ملام ىلع اهتعدتعيهتعدقو ةدالولا تقونم هلقعىف داسف هييصي

 © تاراحالاباتك

 رادلا هترجآ دقو كلذ كل راهيتسالاو لاع ةردق» عفانم كلمت ةرجاؤملا

 هلتلعجىا لحد دحنم ةراحا هنرحاو اذكب ىنم وه اهرجأتساو اذكي ارهش |
 هيلع ىنلا نع ىورو»« دم ريغب كتةءيصم ىلع هللا كرحا ءاعدلا ىف لاقيو ارحا |

 ”ىش ءارش لجرلا بلطيال ىا هيخا موس ىلع لجرلا ماتسيال لاق هنا مالسلا
 كلذ لقا اما نع. ىلع هن ايضارت اذا اذهو هيحاص نم هءارش هوخا باط دق |

 اسلحو ةعصق عاب مالسسلا هيلع ىنلا نا ىورو هديزب نيف ع وهو راج وهف
 اهفصن ىلع ةفحتلاو ةرشعلا عبشت ىتلا ىه فاقلا مب ةعصقلاو ديزي نم عسب

 ةبطخ ىلع مكنيال لاقمث» توببلا ىف بابثلا رح تحت طسبب طاسب سلحلاو |
 ايضارت اذا اذهو هزيغ اهلأس دق ةأرما جوزت لأسيال ىا ءاخلا رسكب هيخا

 شخمضلا نم وه اودحانتتالو لاق مث لخد دح نم بطخ دقو كلذ ىلع اضيا |
 ديريال وهو ام ىف ةدايزلاو ةعلسلا حدم هءداراو ةرانالا وهو لحد دح نم |

 عوس نمهكلذ ناكو رجلا ءاقلاب اوعيابتالولاق مث ههريغ ةدايزلا ف بغريل اهءارش
 الخدي اهيف ايرادت ىا ةعلسلا ايضارت اذا ىرتشمل و عيابلا ناك ةيل املا لها

 رجأتسا نمو لاق مث +امهنبب اعس ناكف ارح ةعلسلا ىلع ىرتدملا عضو اهعيسىف
 ءاركالالبا ىركأ لجر ىنا هلحال انهه ثيدحلا دروا هرجا هلعبلف اريجا

 رحاوملا ىركملاو كلذك ىراكتلاو ءاركتسالاو راهتسالا ءارتكالاو ةراجالا

 ىلا لاقف سابع نءا. ىتا الجرنا ىورو ءرجالا ءاركلاو اضيا رجأتسملاو

 لاقف ىتج نم ىنعىزجثا ىرجا نم مهل تططحو موق نم ىسفن توجا
 (مكبر نم الضف اوغتبتنا حانح مكلعسيل)ىلاعت هللالاق نيذلانم اذه سابع نبا

 (ىنعي )

 ظ



 1 0 هاداب ىلاغتغال 0 بجو ىذلا ىرخا ضني تاس 0

 تا | ىنن ىلاعت هللاو يح | قيرطوف لضفلا بلطوهو من لقا

 *ىرب وهف رمشلا 70010 0 1 آتي رجأتسا اذا هللا هجر عرش لاقو«
 ردعب هدنعادهو ءاشىّتم ةراحالا : ميش نا هل ىنعي تيبلا ناضنمىا تيبلانه

 لاش حداف نيد هقفنا راذعالا نمو ردعلا دنع زوحي اا اندنعو ردع ريثيو

 لجر سماىف ةعاج كرتسيناكرتشملا ريجالا « هلقثاىا عنص دحنم نيدلا هحدف

 قيرطب كرتشملا رك ديو مولعمرجاب اردقم امولعم الع مهنمدحاو ليكل لمعي ناب

 / نموهو ةفاضالا هجو ىلعرك ذ.دحولا ريجاو ةفاضالا هحوىلعال ريجالل تعنلا

 ظ هف لمعتسياام رثكاو ردصم دحولاو دحاولا لمعلاب درفت ىذلا وهو ديحوتلا

 ةثلثىف ءاهلاو ةفاضالاهحو ىلعرك دو ردصملا ىلع بصنوهو٠دحو اذكلعفلاش نا

 سيفالا بوثلاىف هلصاو هلريظنال هناب حدموهو هدحو مين نالف لاقب عضاوم
 وهو شحج ريغصت هدحو ريبعو هدحو شيحجو هريغ هلاونم ىلع عسنيال ىذلا

 هةهسفن ماب م4 ىا مذاهو ىشحولا راخلا وهو ريع ريغصت ريبعو نانالا دلو

 هنا ىنعم ىلع هلعف ىلا فاضي دحوتلا لماع ىا دحولا ريجا مهلوقف هريغ نود

 ةيباخ تلمحف نفسلانم ايذاك تعتبالاق مثيهلا ىبانعو «ناسنال لمءلاىف دحوتم
 سانلا انجز لاما لاقف ميرش ىلا هتمصاخف ةيساخلا ترسكناف لاج ىلع اهنم

 هلوق* اهايا هنعضف اهلها اهوغلبتل كرحأتسا امنا عرش لاقف ترسكتاف قوسلا ف
 ةروبشأا بدالا لوصانم ”ىث ىف رك دل “ىث ىدذاكلاو تنزرتتشا كك 7

 ١ مالسالا ردص مامالا ىخاقلا انععشلاق هوحوىلع اهنورسش هللامهجر ماشملاو

 لاقو ةريغصلا ةنيفسلا ىذلكلا هللادجر ىودزبلا نسملانبدينيد رسيلاوبا

 ١ وهلاشو لاق سرافنم لمح نهدمسأ ى ءذاكل اهللادجر ىباحتسالامامالا ى 8

 | اهيف نهدلا عضوي ىتلا نفسنا مساوه لاقو لاق نهدلا هذ لعجت ىذلا ءاعولا

 ١ تاشاق لبقو ةنيفسلاف وفر ىذاكلا هتلادجر ىدتقرمسأ ديشلا ىذاقلا لاقو

 | لقو هراوك اهبيسرافو فزالا اهف لمحم ىتلا ةلطرقلا  لقو. ةنيفسلا

 | نهدلا هيف لمحم ىذلا ءاعولا لقو علا ةحان نم لمحت ىلا نه ١
 ١ كابمتلاف ريبكلا عماجلا باتكق ىناغرفلا عرابلا ىلعنب زيزعلادبعدوبا عشلالاقو |

 ١ فورحلا ىلع ةفنصملا بتكلا ةماع ىف هتبلطف ىذاكلا نع ةناغرف ءاهقفلا ضعب

 ؛ايشاللعافلا نزوىلع ىذاكلا تدجوف ةعومجملا رداونلاو نيواودلاو ةعطقملا '

 ناهدالانم برض اضياوهو مقبلا ىذاكلاو رجاى' "ىبثلا ىدك | مهلوةنموهو ||
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 ليقو هيلا نوحاتحمنام اهيف لع ةنيفسلا ىف بحخلاك ىذاكلا ل فورعم ْ

 فزخلا ةعتما اهيف عض وب فوفرلا اهيف نوكيو نفسلاىف ىراوالا هبش ىذاكلا

 ربونصلا قرو هبشي اهقرو ةلخت هبش نام رك لع نم نمره ةرجت ىذ اكلاو |
 رمت ىتح هيف كرتو نهدلا ىف قلاو تعطق تءلط اذا لفتلا علطك علط اهلو

 نم همشي ناردقال ءاكو ىف نهدلا كلذ نوكيو ىذاكلا نهد ىمسرمحا اذاف

 قع تيب ىف عضو اذاو ةرارلا ةبلغ نم همش نم ىلع فاعرلا عب اعرو هتدح

 ةلحن صو نوطرختام نوسلع نوطارخلاو هتحنارنم تببلاىفامو تيبلا ءاحرا

 ساون وبا لاقو ةرمثب نيلو ةناتم هيف باص صوخ هلال ىذاكلا
 ىذاكلاك ءارج لي رطق ره نم * اهعطصم ناسينىفدرولا ىلع برشا

 عصان عيبرلا ريهازا نم تبناولاقف ىذاكلا نع سرافب ءايدالا نم ةعاج لئسو

 مث «سرافونامركىعونعمجم مساوهليقو ىحاونلاكلتبوزاريشب نوكيو ةرخا
 نمضدطوقسو هيشع كلذ رسكنانا هللادجر ةفينح ىبادنعو لاا نمضثيدحلا ىف
 ريغب هدنعتكله ةناما هنال نمضي ملكلذ نهرسكتاف سانلادج ز ناوكرتشملاريجالا هنال

 .ذخوهلزغلثم هيلع در لاق هدسفادق بوث. كئاحدانا اذا ناكدنا يرش نعودعنص
 ارهاظ .داسفلاناكا ذااما هب كفو: مل طرش ىبعلدع ىدهاشلاةأ داسفرب ملناوبوثلا

 نكيمل اذااماو هدب تنجام نمضي كرتشملا ريجالانا لوقن هبو +هلبوثلاو هذمض
 ريغب بوثلا بحاص لوق لوقلاف اطرش ىذلا طرشلا ىف افلتخاو ارهاظ داسفلا

 ليل ىبا نءادنع لماعلا لوق لوقلاو اندذع هتهح نم دافتسي طرشلا نآل ةنيب

 ىلع لدع ىدهاش متا ىا لدع ىدهاش يرش لوقف نامكلا ركش هنال هتلادجر
 هيلع لاقو ٠١ه. لوقنالولوقلا اده ىلع جرخ هءاده كفوب ملو اذ ظطرخ كا ظ

 عابلجر ةموصخلاىف هتبلغ ىا هتمصخ همصخ تنكنمو مهمصخانا ذثلث مالسلا
 ىطعا لجرو هرجا هعنمو هلعىفوتساف اريجا رجأتسا لجرو هن لكاو ارح
 هنا مالسلا هيلع ىنلانعو هنامالالطباف ردغم ىبنامالا ىطعاىا ردغ مثى
 ريهز لاق هءارضوهلبقو برضدح نم هؤارك اوه سدنلا بسعنع ىهن
 راعمربا ةعنمرشو # هوقكرتل هبسع الولو ظ

 لطابنيعلا كالا هتسا ىلع ايعتسالا و نيع لفل اءامنال نيعل ا كالهتسا وهلوالا ريسفتلا ىلعف

 بارضلا سفن نعىهن وهىناثلا ريسفتلا ٍلعو لوهو هوقولعلا ىلع رجالادخا وهو |
 ذخا وهو رام هيفا ذه لعفهنع ىهنلا نوكينا نبني الفديدسريغوهو لسنلا عطقهكرتو |
 ءاب ةأرملا تقبدتو نزلا لعتسازلا رحاوه ىنءلارهمنعىهنو لحفلا بارضرحا ظ
 (ايغب كماتناكامو) ىلاعتدتلا لاق ءاهلاريغب ىنب ىهفتنز اذار خلا .دموءابلارسكب |

 ( ىهف )
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 ْ ىا تححسلان م مالسلاهيلعلاقو هةءان دلل ةهارك ىهنوهو ماحلا بسكن ع ىهنو

 ' ىلنا لاقو راصنالا نم لجر هاناف ماجا بسكو سيتلا بسع لصأتسملا مارحلا
 نع ىهن و« معن لاق هيسكرم ىحخات فلعاف هيلع قتسا اريعب ىا اهخانو اما

 فرشدح نمهتفايت سس فض دلاو هتك سار رك هتيسرافو فرش دح نم ىلا

 امج برضو لخددح نف وهفخلازرخو هيف ةغلرسكلاو ءارلا تب لطرلا ءاضيإ
 مقبلا مدا عج مدالاو هب ةناطلا لصو هئيطبتو هزرخو ه.لعنلا قاصلا هلاعتاو .

 ظ برعم وه بدالا ناورد ىف لاق نامرب راد فاقلا ددشمه ءابلا حوتفم

  اهيف ةغل واولا مقو نيشلا نيكس ةرودملاو ةيصفلاىهةنوعملا نزو ىلع ةروشملا»

 ' رجلاو لبالا ءاملا متفب ةلوجلا و عاتملاو ماعطلاهيلع لمح ىذلاريعبلا ةلمازلاو#
  اهلاقثابلبالا اضيا ةاومحاو نكت ملوا لاجالا اهيلع تناك لاقثالا اهيلع لمحت

 ' هيلع لومجملا بكرملامساوه ءاخلا مضب نال واهنايعابلاجحالا ءاخلا مضب ةل واو

 ثيبخلا عادلا ءنالج بوهوملا مساو هلدبهو ىا سرف ىلع ريءالا هلج لاقي

 زوجيال مل نسملا نب دم ىلا ةعامس نبا بتكو « رخآألا اخا باتكلا ىف

 ةريملا كلدقحلو ةركفلا تلطا كلنا هءاوحىف بتكف راد ىنكسي راد ىنك.س

 تللز هتلادجر نسحلا نب دلوقيناهيلع مكلناهربالو فاسلا ىف لئاسملا هذه

 رادلاىف ةزمهلاب ةأياهملا «هذهانلئاسم ةع قكسفن ككيكشتؤ هايا كتسلامىف
 فصنلاادهباده عفتني نا ناكيرششلا ىضارتيزا ىهو عفانملا ةفساقم اهوحنو

 5 اذك ىف هلكيكاذو نامزلا نم اذكىف هلكب اذهوا فصلا كاذب كاذو زرفملا

 هداه كلوقنمهلصاو انالفنالف ًاياهوكلذالعفىااياهتدقولوالا ةدمردش نامزلا

 رادل!ةم ممو# اذه نم ةس رق 0 ةئيهو ًايهتاذا شم ءاهو دعتساؤهت ددعا ىاًامهتف

 ١ ىهوق عيبك رادوكسب راد ىنكس ةراجاناتلعاماةلز كنم تناكف ىلانحلا تسلاحو

 ١ ةعاس نب اهسلاحناكثيدحلا لها نم لح رنونلاديدشتو ءاخارسسكي ىئانحلا اسن ىهوش

 ١ نكتمل لوقيوهللا هج راناخا اهعضوىتلا لئاسملا :ذهىف هضوخ هيلعركش اغير ناكف

 ' هذه قيقد نم زيفقب ةطنإلا هذه هل نسل اناصم رجأت_بي نا وه ناحملاز يفق
 ١ فالخ قيفصلاو قيفسلا بوثلا كيرشديفوهلعىلع هرجأتسا هنالزو<الفةطنلسا

 1 ىا ٍلع دح نم ىعد وهف اسعد دوعلا نعد كلوق نه ةراعدلا هتفضو دسفملا

 ' مهب لحملا تاراوكو «ةفلءايلاو ةزمهلاب بازيملا هىعادعج رامدلاو هناخد رثك

 ' اهيف لسعت ىتلا عضاوملا واولا فيفختو فاكلا رسكبو واولا ديدشتو فاكلا

 ١ ضقتناام نونلا مغب ضقناو تارج ًلاوا ةراجملاب ةمقملا ىه ةيوطملارثبلاو»
 ١ اهدحا ىمسوب اب اقش ناءارصملاوت ال آلا رئاسورح ًالاوس شكلا نم ءانبلا نم



 ةبلطلا كك ةبلط

0 
 دح نم وهو. طئاخلا ىلط تارع رسثع ىا تاللط رشع رحأتسملا ىلع طرتشا

 ةلاطبلا نموهو ىعرلاكرتىا امابا ىعارلا لطبتاذاو « ندودنا هتيسرافوبرض |

 كالذى اء هلج ىا هريغ هازئاو بارضلل ىثثالاىلعىا لخددح نم لحفلا ازئو*

 اذاوءبرضدح نم هعطقو هلكاىا راف ضرق هءاصافهسلفابوث رحأتسا اذاو»
 اذاوهمجلاو ءاحلا عفبرتسلاةاسملاو تابشكلاىادوعمج ناديعلاة اح ناد.عرجأتسا
 لابقتسالاوهقلتلاو لجارلاعم جورخا عييشتلاانالف قاتيلواانالف ميشيل ةبادرحأتسا
 نايفعحو ناتليجنو نات انك ةفوكلابو رصملا ىف ةفوكلاب ةل ةسانكلا * مداقلل

 مدي مل ىنعج ىلاوا ةليجملا ىلا وا ةسانكلا ىلا ةبادإ هذه ترجأتسا لاق اذاف
 ةنطابلا وا ةرهاظلا اهنا نيب ىتح مصيال ةايجييف لاقو ديري امهلا نيبي ىتح

 عكاذا و * اهئارعنيب ىتلاىه ةنطابلاو ةفوكلا نارع جراخ ىتلا ىه ةرهاظلاف
 دح نم وهو ىرجتالو فقت ىكل اهماجب هسفن ىلا ده ىا 0 ةيادلا

 نولئاقسا:هلانا زرغلاف هلحر عضو نيحلاق هنأ هنع هللاىضررعنعو «عنص

 باكر زرغلاو مهطورش دنع نواسملاو رامخوا ةقفص عببلا ناو لاق اذام ادع

 مهنا ىا ادغ سانلا لوب اذام ىا اذام ادغ نولئاق سانلا نا هلوقو لبالا

 مزال ريع ىا رابخوا مزال مان دقعىا ةقفد عيبلانا لوقاىناو ليواقا نوعبتب

 ' ةنيفسلافذح ءمهطورشب نوذخاؤيىا مهطورشدنع نولسملاورايلا نمهيفامل

 ةفوكلابةيرق مساءاحلاب نيهلالاوءندز لي هتيسرافو لخ ددح نم فاذحلاب اهعفد

 اونظ مهلعلف نوماس نولوقب ةماعلاو نوكيسلا هلصا نا ةغالا حام باتكىفو

 عفرلاىف نوملاس لوقي نم مهنه ناهحو هبارعا ىفو لاق فاالا ةلامإ ءايلا

 برعيو لاح لكب ءايلاب نيماس لوقب نم مهنم و ضفلاو بصنلا ف نيلعاسو

 رسكب ةقدمو قدم تاغل اهيف راصقلا ةقدمو*ضفخلاو بصنلاو عفرلاب نونلا

 ابيص سولو «هشزوك هتيسرافولادلاو ملا مضب ةقدمو يدعو لادلا د ملا

 ناك ناو ناتسريبد هتيسرافو باتكلا وهف ءانلاو مملا عشب هناك نا مسكن كانا

 ارا رلا قهوت اداوم ةباتكلا عم وهف ءانلا كو ناكلانكسو ملا مضب ||

 ظ اذاو «ليخلاىتتا ةكمرلاو دنك هتيسرافو ءاهلا مهفب قهولاب اهذخا ىا ا آ

 | نيللا ىا ”ىطولا شارفلا ءاطولا رثدلاو ءاطولا ريعبلا لع لمحت نا طرش |
 ظ ةبرقلا رك ذو ريعبلا ىلع قلعيام وهو قالعم عج قيلاعملاو راند عج رثدلاو ظ

 هيلع قتسي ىذلا ريعبلا ةيوارلاو ةرهطملا ةوادالاو دازملا ةبرقلاف ةوادالاو 0

 ( ولو

 ا م



 وه لبقو تانسحلا ىلع لادلاو تاريدلا ىلا ىعادلا ىمالا هنثاكف ةوعدلاب | -
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 ناد.ءريعبلابتةىف لهنا وهو جدوهلاهبش ى م ةسدنك هم ءاعل منا طرشولو* ١ ١

 هلو ددد نم لبالا قوسءاحلا مضبءادلاو * 3ك ارلاقأو ما هل رت بوه ءاعققلو و

 باسحلا اهامعسا ةر رابععار ذةثامىف عار ذهن انم ىا 1 عارذةث امرأ اذاو

 هايس مجالا ل ا مالسلا هيلع ىنلا نا.رع نب هبونبىورو ههلثم ىف ددع برض ىف

 لعهال يوك تير قلل نايا ىدخن نا زوال ىا ةسنكالو مالسالا ف

 را اذا نإ 55 ةوالعلا بر لئقلا هراصمالاق مالسالارادىف ةمذلا

 اهبقني ةوك عض وه رجأتسا اذاو * اهيلع قتسي ىنلا ةركلا اولدو ةركب

 رفعلل رجأتسا اذاو هناكلا رسكب ىوكلا اهءجو فاكلا تف وه طئاحيف
 ةدحاو ةورملا بدالا ناودو لأق مدا امص لح رهلذ رف ةرولح ليحىف

 افصلاو رسكملا ةئيللا اهلءلو اناا اهيف نوكي ةقارب ضيم ةراح ىهو وزملا

 اهيوطي .نا لبق تراهناف ارثب رفح اذا هرسكملا ديدشلا سلمالا رجلا مالا
 رب اهلا راهلاو كلذدك ايا روهي راهور ,ح لا اهلاوح لءجينا ف تمت ىا :

 قزمملا ىا ري>الا لعر ماف اس لا لوعل 0 عع اذاو *واولا عفب روهلا هلصاو

 وهو لام اذا هعتي اع طئاخحلا تصهر لاك صهرلا ءانبلا ىفو دئنك هتيسرافو

 كيد هسا وه اني اذك هناي هر ا اذاو نخل 4 .سرافو ريس لو نم

 تااقتلا وهو ه.نيليام مملا 0 نباملاو نبال برض وهو ليعفتلا باب نم ءابلا
 نك لولا نزوىلع نونالاوهنداهنهرح هتيسرافو اهديضحاهجرشتو*

 هناسحم سا ىلعو هيلعمج ادق سا بدالا ةقالكو ن5 نب سراف نيدجا لاق

 كماعط ىلا سانلا ءاعد وهو برص لوس نم لادلا نك بدالا نس هر

 ةفرط لاق اهيف ةغل مفلاو لادلا مضي ةيدأملا ىهو

 نقف انيف بداألا ىرتال دي لفحلاوعدن ةاتثملا نحن

 ضيا _صضنصخ راجتالاو ا كاد بدالاو عملا ةوعد لفجلاو ءاتثلا ةاتشملا

 هكا بفصل ناش 1 لأق بحعلا وهو لادلا نيكس بدالا نم

 بدالااهسزاىنا ىد

 ظ لاصاخاو ةدرجا قالخ الا هنااكف بدعلاإ بد الا و طاشنلا 5

 ظ دفنملا ىا محلا احلا ىخاقلاو ه اهنم بجعتيو اهب يت ىتلا ةدبش لإ

 | كلوقنم فيفختلاب .هبلا لكو ءاضقلا بلطنم مسوديلع هللا لص ىناا لاقو «نقثملا ْ

 | ىلا هنعهللا ىضظررع باتكو +برض د> نم هلذخو هكرتىا هسفن ىلا هتلادلكو

 |. ىلا ةجاحلا عقنىتاا تاملكلا هئمرك دن لوط هنف هنع هللاىذر ىرعشالا ىسومىبا
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 ةبلطتا 00 هد مسءاح ةيلط

 ابب اولدّتو ىلاعت هلوةنم مصاختلا كيلا ىتلاىا كيلا ىلدااذا مهفاف لاق * اهحرشش |
 كهجحوىف سانلانيب سآ لاقو « اهبىناىا هتححب نالف ىلدا لاقيو ماكحلا ىلا

 ةاساؤملاب ماوهو نيسلارسكو دملبسا نيتناورب اذه ىورب كلدعو كساحيىفو
 '0 آب سائلا نب لعا ءانعمو ةاساؤم هساوادتيسا لاش ةارادملا نه راد كلوقك

 عطقب سأ ىوريو مهنيب ءاضقلاو مهعمسولجلاو مهلابقتسا ىف ةلماجماو راشالاو

 لعفلاة غلام ليعفتلا نافذ والا ىفةغلابمةيسأتلاوةسأتلاب صاوهو نيسلادددشتو فاالا

 هاوادىا ضيرملابيبطلا ىسالاقب اضياةاوادملاوهو لخدبا,نم-الصالاوسالاو
 صا ءانعمو كلذ فتغلابىا ديدشتلا,تيسا ومهنبب تحصا ىا .موقلا نيب توساو

 مهلوق نم مكحلاو سلجناو رظنلا ىف مهنيبوس هانعم ليقو مهروما ملاحو مهنيب
 كروجىا كفيحىف فيرش عمطي اليك لاق هةيوسلاب مهنيوه ىلا ءامرغلا ةوسا |

 لعفلا رامماب ابوصنم ناكف مهفلا لمعتسا ىاكردصىف جلخشيام دنعمهفلا مهفلالاق *
 لاق « ددرتيىا جاحلت ىوربو بارطضالاو كرمتلا جاختااو ءارغالا ىلعوا

 ااا ةقاو ثفقو اذا ىا كلذ دنع زومالا سقو ءاشالاو لاثمالا فعاد |[
 . اما ىلا دعا مث لاق هاهباو> فرعت ثداوحلا نم اههاشا ىلا اهدرف اهباوج

 ةدم هاب رضا ه.ديرب ةياغىا ادما ىعدلل لعحاولاق «برض دح نم دصقا ىا أ

 لاجوهف ولخي الجدقو ليضفتلا لعتاوهو فشك 1ىا ىمعلل ىلحا كلذ نافلاق*

 فذق ىف ًادودحم ىا 1 ًادولحمالا ضعب ىلع مهضعب لودع نولسملاو لاق«

 ءالو ىف اندئاذ وا هنرثاو روزب ةرمم دهشنم ىا روز ةداهش هيلع ابر وأ

 ىا رب ارسسلا مكنع ىلوت ىلاعت هللا ناف لاق ءةمهتلا ةنظلاو امهم ىا ةبارقوا |

 مكتع مفد ىا تاشيبلاب مكنع ارور لاقا# ةعلح قود :راارسلا معي ىذلا وه
 مهتملاو ةقيقملا ىف ةحيحسص ريغ تناك نا و تانيبلا رهاوظب مثلعا ذا مثالا |
 داضلاب اندم ىوربو هدلاو وا هدلووا همتاكمل دهشينا ةبارقلا ءالولاو ىف أ

 قلغلاو رجهلاو كاياولاقتءلطابب دهشيف هببرق هبتاكمو لاع عشبىا اهع* ىا
 اهب ىلاعت هللا بحوب ىتلا قلا نطاوم ىف موصخلا ركتتلاو سانلاب ىذأتلاو
 ةمجعملا نيغلاب قلغلاو لع دحنم بلقلا قيض رجلا رخذلا اهب نسحمو رجالا

 قاقلاىوريو اضيا ٍلعدحنم قالغنالانمربصلا ةلقو قلخلا ءوسواضيا رجكلاوه
 ركشتلاو سانلا نم ”ىش ىندا هوي ناوهو ىذأ_او بارطضالا وهو فاقلاب |[

 لاقو «هاضقلا عضاوم قحلانطا ومو هتالماعم نم سانلا هركتبام راهظاو ريغتلا
 || مالسلاو هتجر نءازدنو هقزر لحاع ىف ىلاعت هللاريغ با وثب كنظاف هرخآ ىف

 ىقعلاىف ةجرلا نئازخوايندلاىف لجاعلا قزرلانا عم قلخلا ةافاكع عنضتاف ىا

 (هللانم )
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 ك0 1 تت تب مم بمب اك ا سلا

 نيس بسبب



 ةبلطلا يووم ا

 اع مث ىلاعت هللا باتكب ضقيلف ثيدح ر خآ ىف هنعهللا ىضرذوعس»نء|نع و«ىلاعت هللا نه

 كلذدحي مناف ةباحضلا ىانوحلاصلا هبىضقاع مث سوديلعدللا لص .هللا لوس روم ئضق
 ىافاخا ىناوفلالامضب ىراىنانلوقبالو عرمشلا لئالدب لدتنيلو ا هبأ ردهتهلف
 زيزعلادبعنبر ع نعو هبات م اكاشفقدالو لئالدلاب عجيل ىنعي !ذه وجال نا فاخا
 نكتمل و عبرا هيفتناكنا ولكدقف لاصخ سج ىاسج ىضاقلاىف ناكاذا لاقدنا

 ىهوناتمحو هبقف ناتنث' هيف نكتملوثالثهيفتناكنافبيعىاةم<و هيففةدحاوهبف .
 دعاس ىا عمطلا نع ةهازئو ةباعتلا لعوةنسلاو باتكلاب لعىاهلبق هيف ناكاع ع

 ةالابم مدع ىا ةمئاللا,فافمتساو مصخلا نع حو ةوشرلا ذخا نع زرحنو
 باوصلا لها ةزاثتساى ا "ئارلا ل31 ةرواسشمو قطا قئاوأ ذا سانا

 ةنس. طبارانانم ريخ قحلاب اموب ىضقا ناللاق قورسم نعوءباقلا ةيور ىف
 داهجلا ًادعتسم مالسالاراد ىصقاب هسرفىزاغلا طبر ىهو رغثلاب ةماقالا ةطبارملا
 اياتككملا تدتك امهنع هللا ىضر ةيواعمىلارع بتك ثيدحلواىفو* هيلاهتحا اذا

 فلالا دودمم ىسفن قحوكقحىف رصقاملىا اريخ هيف ىسفنو كلآ مل ءاضقلا ىف

  داسفاىفنورصقءالىا (الابخ ركتولأيال) ىلاعتدتلا لاقولأيالا كلوقنم ماللا موهضم
 ذخآ كلموةمايقلا موي ىضاقلاب توي لاق هنع هللاىضر دوعسم نبا نعو «؟روما

 اهرخنيعبرا هطقسىفىا هاوهمىف هعفد رانلاىفىا هعفدامللبقناف تفتلي مثءافقن

 | مهج رسج ىلع فقويف رخآ ثيدحىفو:فيرخ لصف ةنسلك ىنف ةنس ىإ
 قرحللا عواطم وهو رسسجلا هبقرخنا ائيسم ناكناذ طارصصلا ىهو اهنترطنق ئا
 ىضاقلاىا مكحلاى نوي هتيىف ؛برضدح نم طقس ىا افيرخ نيعبس اهيف ىوهيف
 ىنكملا ركذ لبق ةيانكلا تح امناو مهتوسبىف مهيتأيال وهو هتيبىف سانلا هين أي
 . ركذي ىذلا لعفلا لعتلدف لعفا ةيضتقم ىه فرظلا فرح ةيادبلا نال ًارهاظ

 هت ىف مكحلا ىتؤيلاق هن "اك ريدقتلاف راصو هبإعلا عوقول روكذملاك راصو هدعب ||

 راصلعافلا ىضتقي وهو لعفل اب “ئدامل(ىسوم ةفيخهسفن ىف سجواف) ىلاعتهلوقءريظنو
 بمك نبىبال ديز لوقو» ارهاظ ىنكملا ا عم ةيانكلا ركذ مصف روكذملاك

 كلذزوجو انسح ناكل ىارميكههءاوحو هفيلحم تكرت' ىا نينموالاريما تيفعاول ا[!

 لاقدعس نبراوسنعو هبهذم لكه يف بهذت سفنلا نال رك ذلانم مصفاوهو
 ةداهشلا ءادا نع زجعو يعىا ىبحاص هفف ةداهشب عرشدنع لجروانا تدهش
 لاق هنع تيرعانا ىنداهش دسفتا هل تلقف هفوهف ةهاهف هف لاش 0 دح خرم

 زاحديحاص نقل اذا نيدهاشلا دحا نا دافا ةنابالا باسعالاو هنع تبرعاذال



 ظ ةبلطلا 0 ةيلط

 ةيبارىا ءارلا رمدكب براظ ىلع عضو» م-اوهراق ىذب بطخ هنا هنعدتلاىذر

 رك مهج رعقالا قاياف هرخآ ىفو مالسلا هيلع ىنلا ن :ءعاثيدح ىورو ةريغص

 لهاهدنعدعش نا ىذاقال اريخناكن اف هللادجر دج لاةوءهبف عضوم ريغوهةنيمح

 ءاذا مفب وههدحوسا> هدنع ميسوا> نه رمص> هلخدزاف ءدنع اودعق هقفلا

 قب ىأ رصح وهف مالكلا نع مدح لاش مالكلا نع زغىا ع د>نم داصلاو

 نطفاىا ضعبن٠ هتصخ نا مكضعبناو ىلا نووصتخت ركنا مالسلاهلعهلوةو»

 ةنطفلاو نعللا ردصملاواضيا "4 دحنهوهو كلذك ل لع دحن :نكدقو

 ءاطلا . نيكستو ميلا عفو فاقلا رم وه رطقىف رهش لك ت اموهخ لمحو»

 لقا رئاشعلا ىف دغفلاو هذخفىلاو هسا ىلا بسنلو يدا هب هذ دشي ىذلاوهو

 قلخلا ”يس ظفلا ًادينع ارابج اظيلغ اظف نوكي نا ىذاقل ىندالوءنطبلا نم

 دقو مالكلا ىف دب دشلا ظاغااو لع د>ح نه ةظاظفلا ردصملاو باقلا ىساق

 مهضعبدنع اذك ةظاغلا ىف ةغل نيا مغب ةظلغلاو فرشدح نم ةظلغو اظلغ ظلغ

 هلوة رهاظ هيلع لدب باقلا ةوس ةظلغلاو باقلا ةنوشخ ةظاظفلا نا ميككااو

 ريجمملا رابجلاو اوةرفدىا(كلو-نم اوضذنال باقلا ظدغ اظف تنكواو)ىلاعت
 ىتحدتشي قا قيرط نعلدعىا لخددح نمادونعدنءدقو قحلا فااخلادنعلاو

 رداصم نمةيربجلاو هلك “ىلا دخا فاظنتسالا ماب ةيربج ريغىفق حلا فظنتسي

 هلوق ىف لبقو ةيربجلاو ةوربجلاو ةروباو توربجلا نيب رابج لاق رابجلا
 (رابحن مهيلع تناامو)هلوقو رهقو ةوطس لهاىا (نيرابج ًاموق اهيفنا) ىلا-هت
 معا هللاو نيلاتق ىا (نيرابج متشطب )هلوقو طلسم ىا

  تاداهشلا باتك ©

 | ناَشا ةدهاشموا نا.ع ةدهاشم» ىا دهوش دقاع :رابخالا ةداهشلا ةغللا لخىف لاق ظ

 رعاو نيبىا ىضاقلادنع ده هبف لاقو رع دحن م اهفرصو روضحلا دوهشلاو

 نودهاشااو دوهشلاهعجدهاشلاو إعاو نيبىا(وهالاهلاالدنا هتلادهش)ىلاعت هلوقو

 ىلاعث هللا لاقو داهشالا داهشتسالاو ءادهشلا اههجو اضيا دهاشلا ديهشلاو

 لاق اهلاؤسو ةداهشلا بلطاضيا داهش هشتسالاو(مكلاحر نم نيديهش اودهشتساو)

 لبق دهشيل م هدحا نا ىت> بذكلا مهيف وشف ىذلا نرقلاف مالسلا هيلع

 وهو ىنشالاب 2 جلا نعم امهادحا تبرض يناس ثيدح ىورو هدهشتسنأ

 ىنغملا ىا هيلع نداح ىذلا ءانغلا بحدحاص ةداهش ليشالو«شفرد ةمسرافلاب

 ( ىذلا )



 ةبلطلا د مو #] ةبلط
 الو)ىلاعت هللا لاق نادحالا هعجو قيدصلا ندخلاو كلذ ىلع قداصي ىذلا 3 ويرووووروووووو برووسسسسس سس ا 85

 رجلا نمدمو ٠ مدانملاومدنلاو طااخملاو طرا اك نداخملا نيد او(ناد>اتاذ*
 ةراح ءاودالا لها ةداهشو ههيلع تباثلا ممقملا انزلا ىلع رص اوءاسهمزالم
 نم موق ةساطخلا» ىعدملا لوقب ةداهشلا زاوج مهبهذم نم ناف ةيباطخلاالا
 نبا رفعج نا معز ةفوكلاب ناك ىدسالا باطانا ىبا ىلا نوب. ضناورلا

 نا هعابثا معزف هلا هنا هسفنىف ىعداف هدرط و رفعح هنعلف هلا قداصلا دخم ٠

 ةقرطلا طغلاو «ضئارفلا

 باطلا وبا جرخو اهيفلاخم ىلع اهيقفاوأ روزلا ةداهش ةساطخلاتنادو
 لق ىتح ىسوم نب ىسيب هيلا روصنملا رفعجوبا ذفناف اهيلاو ىلع ةفوكلاب
 ةناحلا هتداهش لقتل ةناحم ةالصاا كرت نمو « ةفوكلا ةعسىف باطااابا
 ىتلا قونلا نم نجامملاو عئص اع ناسنالا ىلاببال نا ىل->د باب نه ن وحلاو

 باتكىف هانرسف دق ريزعتلاو «٠ رقلت داكتالف لودعفلا نه دحاو ريغ اهءلع وذي

 وهو مالا نه لوالا دوسيىاأ ءاحلاو ءالناب مسيو ههحو مك «ماكتلا

 وهورخمالا نم ىناثلاو نيل دوساىا ماخعمرعشو اضيا ردقلا داود وهو ملا
 ءاكناب وهو لوالا 3 هحولا ميل ىف لامعتسالا و داوسلا ةمحشلا و دوسالا ش

 رتاهتلاو ءانلقىذلا مسالا نماهتحن ةمالعب ةلعملاءاذابوهو ىناثلا ند حكنو ةمستل |
 ىعاشلالاق هبف أطخلاومالكلا نم طقسلا ءاهلا رساكب رتهلاو طقاستلاتانيءلاىف

 . ارئاه رضامت نم ارته عجارت

 ربكلا نم فرخ ىا هلعاف مسي ملام ىلع لجرلا رتهاو بلا اضيإ دتهلاو
 باتكىلوعلا رسفن ةبراضملاو لوعلا ىلعوا ةءزانملا ىلع مسقتو ههمالك طقسو

 6 تاداهشلا نع عوجرلا باتك

 هدب تعطقف ةقرسلاب لجر ىلع هنع هللا ىضر ىلع دنع ادهش نيلجر نا ىور ||
 ءاهقفلاةنسلا لعوه هثيدحلا اذه قراسلا امنا انمهوا الاقفرخ آب كلذ دعب اهامث
 ىورام هنمو تطقسا هائعف تهوااماف انطلعىا لع دح نم انهو ميصلاو اذكه

 تهوتودهللا ىهو بهذ ىا برضدح نم هلا تههوو 3 هنالص نم مهوأ

 اهؤانب اهدسقتف ديبقتلا الخ لاسرالاو ةقلطملا ةلسرملا كالمالاو «تننظ ىا |
 .ىا تسرد ثيراومىف امصتخادلوقو هايبابسا نود اهتابثا اهلاسراو ابايسا ىلع |

 لمأتلاب ةحسلا هجو ابلطا ىا ايذوتو ايههذا لاقف للخد دح نم تمداسقت



 ةملطلا ا .ةبلط

 ىا هبحاص امكنم دحاو لك للحتلو هاءرتقا لبقو امستقاىا امهتساو هركفتلاو
 | هيلع نامضالو ربتعيمل طرسشلا بحاص دنع ةداهشلا نع عجر ولو ه.لخ ىف لعجل
 أ ءارلا متفبو ءارلا نيكستو نيشلا مضب ةطرش عج وهو مهريما طرششلا بحاص
 | مهسفنا اولعا مهنال ةمالعلا وهو اهنكستو ءارلا فب طرشلانم ذوخأم عملا ف
 بزقىلع ىا طوقسلا فرش ىلع ناكانامخ دكأ + كلذ وحنو داوسلا سيلب

 ثيدحىفو *عالطالاو ولعلا هلصاو هنم برقىا اذك ىلع فرشاو طوقسلا

 نم كفسن نا اهعنمو اهقورعىف اهسبلل ىا مكئامد نقحلف مكناعا اما ةماسقلا
 عا ىلاعت هللاو لخد دح

 « ىوعدلا باتك ©

 ماعد ىا ) مهيوعد رخاآو) ىلاعت هللا لاق ءاعدلا نم ىلعف ىهو ةثنؤم ىوعدلا

 ناسنا لبق قحوا هسفنل هريغ ىلع نيدوا هسفنىلا هريغدنع نيع ةفاضا رهو
 هبعد ىذلا نيدلاوا نيعلا و عدم وهف ءاعدا ىعدد ىعدا هنم لعفلاو هسفنل

 رخآآلا لجرلاكلذوةهقفتملا هءماكتب ناكناو هبوا هيفىعدم لاقبالو ىعدم وهف

 ناهرإلاوةرهاظلا ةخاةنيبلاو*ناعيابتماهعيبلا ف لاقتاك نايعادتم اهو هيلعىعدم ||
 أ| جاتنلا رئاظن لئاسم ىف هركذ كيتأي ىزعرملا:لطابلا نم قحلا هب رهظي نايس |
 ىذلا وهو سانش ىب ةيسرافلاب لاقنو هبشلاو راث ألا فرعي ىذلا فئاقلاو« |

 هاركحالو نالف وا نالفنم دئولا اذه نا ريف ءايآلاب دالوالا هيش فرعي
 هرثاعبتاىا ةفايق هفوقب هفاق هنم لعفلاو هلوقب مح هللاهجرىيفاشلادنعو اندنع

 هللا لصدتلا لوسرلخد فئاقلا ثيدح ىفو « اوفق هوفقب هافقهلوقبولقموهو أ
 دحاولاو لخددح نمهتهبجىفىتلا طوطخلا عل'ئادهجو ريراسا قربتإسودهيلع |
 | نهدف افاتخا اذاو «ريراسا رارسالا عمجو رارسا هعجو نيسلا كك رك

 | اذاءعنص دح نم زوم وهو هلع ىا هءالسو هرصع هنا اهدحا ىعداف مسصس |
 ديدشتلاب رئاطلا خ رف اذاو *لخد دحنم هيلع سلجى ا هضي رئاطلا نضح ١

 ةجاحدلا دلو ميلا هرخآو ءافلا متو ءارلا ديدشت جورفلاو:خرفلا جرخا ىا
 ىضقت عيبرت لاصتا امهدحا ءانب, لصتموهو نيراد نيب طئاحىف افلتخا اذاو« |

 ىعدملا طئاح ىف ةلخاد طئاخلا اذه نبل فاصنأو طئاخلا اذه ىنبب, نا وهو هل
 اهدحا ىلا طبقلاو نياجرلا نيب صاخخلا ناك اذاو«جمانل اك هنال هب ىلوا وهف
 ليلا وه طامقلاو هراوت ةيسرافلاب وهو بصقلا نم ذختملا طئاخلا صخلاف
 ةاشلا متاوق هب دشي ىذلا لبخلا مسا اضيا وهو صللاه.دشي هوححو فيالانم

 ( دنع )



 ةيلطلا _ )"هد ةبلط 4 ا

 طئاح قادت دتبنا لفسلا بحاصل سيلو«مملاوفاقلامضي طمتلادنجو حبذلا دنع

 عودجلاو*د ولا برضى ا برضدح نه, دولاش ولعلا بعجاص' اضرريغب لفسلا 3

 ظ ةحراخلا اسم داريو عش را ىا منص دح- نه اصوخبت صحت ' لاش ةضصخاشلا 0

 لعوف نزو ىلع مأوت اهدحا دحاو نطب ىف ادلو نادلو نامأوتلاو .ةرهاظلا | ٠

 ظ ىبا جوزلاق ريع نب ةورف نعو هاففحم لاعف نزو ىلع ءاتلا مضب ماؤتلا هعجو
 | هتعهتلا ضر رع بتكفىباتام مثىباءاءداف ادلو تدلوف هلةما ناسك هللاشدلادبع

 ايدوتم راص انههومزال وهو ناينالا ةافاوملاو هد ىنذيىا مسوم ا ىاب ىفاو 3

 أ ىللاقف هيلا بهذف هنباب ىلا اوثعبا ناىلا 00 هبلا | لا

 | دقف ب ذك ناكناو قدصدقف قدص ناكناذىبا هامداتلقف ناسيك نباىف لوقت 1

 وهف ىبا نموه تلقولىا كتعجوال اذه ريغ تاقوا هنعدهللا ىضررع لاقفبذك أ[

 هقتعاولاق بالا بيذكتهيففىبانمسيلتلقولوجوزلا نمبسنلا نال عرمشلا فالخ
 مقلابو بسنلا ىوعد رسكلابةوعدلا «حاكتلا شارب دبعلا نبا هلعجو ةوعدلاب

 ةوعدلاىابرعاا مالكر ثكأ اذهةديبعو.الاق ةغالا ل ىفلاق هوحنو ماعطلا ىلاءاعدلا

 | لادلا نوبصن مهناف بابرلا ىدع الا ريبكلا تسثلا ءاظدآ قو مفلاب ماعطلا ىلا

 | ليلا ثروال ٍ!سوديلع هللاىلص ىنلا لاقو* ماعطلا ىف اهنورشكيو بشثلا ف

 لوتقملا ىنمع ليتقلاكلوعفم ىنمع ليعفنم رخآدلب نم لومحملا دلولا ىا ةنيبالا

 قمتسي الو ةج رينب ةيسن تبثال اببرغ هنوكل ةقيقح هبسن فرسيال ىذلا ى
 قمجنم الجر»نأ ليخاربش نب سماطوه مثلا نعو لبلد ريعنم هه

 اهوبا ىأ بالا تام مث رملا نب هتلادببع نم هتنا وز ةف وكلاب ةيرق ىه

 امهتع هللا ىضر ةيواعمو ىلع نيب عق و نيح ىا ةيو اع هللا ديبع قلو

 قل نيح هللا ديبعزا مه دنع عقو ىا اهتوخا ةيراجلا جوزف عقو ام
 تنابو برحلارادب قحلو دئرا نك هنع هللاوضر ىلغ فالخ نع وهو ةيواعع

 ىلا نب ىلع ىلا اهجوز مصاخت رحلا نبإ ءاحل هريغ نم اهوجوزف هنأ سما هنم
 نواعملا ىا انودع انيلع ”ىلامملا .تنا كنااما هنع هّللاىضر ىلع هللاقف بلاط

 كنا عا كتفلاخ ناو ىنعي كلدع نم كلذ ىنعنعا لاقف ةزوم#م ة ءالامملاو

 ىضقو هلةأرملاب ىضقف الهنع هّللأى ضر ىلع لاقف ةثداحلا هدهوو ىلع زوحتال ]|

 | ةلكسفف هتلامهجر دححو فسوبىبإ بمذمل قفاوموهو رخآآلا جوزلل دلولاب
 جوز دادتعالا دعب تخوزتف هناوم ربخ اهانا ىا اهحوز اهملا ىنن ىلا هازل

 نعو«لوالانموه هللادجرر ةفيتحو.الاقو ىتاثلاّنم دلولا نا هنم تدلوف علا ظ
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 ةبلطلا ل لا ةبلط

 | ضعب ىلات كاف برعلا لئابق ضعب تناف ةما تّقالاق طيسق ن هللادبع نب دز ظ

 تدل وىا اهطب اذ هاترثنف ةردع نم لجر اهجوزتف تبسنا ىا برعلا لئابق |

 هللاىضر رمىلا كلذ عفرو اهالوم ءاحمث اهنطب لج- هلتقلا هرهاظو ادالوادنم |

 ىدفف هدالوا ىا هدلو ىدش نا بالا ىلع ىضقو اهالوا امم ىضقف هنع

 ررخملاداونا دافا ةيراجلا ةيقو مثاغلا ةيقبىا ةيراجلاب ةيراجلاو مالغلاب مالغلا

 ةيقلاب رح

 * رارقالا باتك
 ىلاعت هللا لاق هريمغت نا هريكشت وهو هراكنا هدضو هريرقت “ىثلاب رارقالا

 سعاشلا لاق ريغتلا ركتتلاو اوريغىا(اهشرع اهل اوركت لاق)
 انلماع اهبالاهةوفح نم قبامو * انل ماعلا ركش ءانلناك ىذلا نا

 ًافيمضوااهيفس قلاهءاع ىذلاناكناو)ىلاعتدإ وش رارقالا رابتعا ىلع اولدتساو

 الالما لع لما لاقب ءالمالا لالمالا(لدعلاب هيلو للميلفوه لعب نا عيطتسيالوا
 ىلع ىهف)ىناثلا فلاقو (لدعلابهيلو لامءلف)لوالاىف ىلاعتدللالاق ءالما ىلع ىلماو

 نم هيلعف ةنج نزو ىه لاق مث مهاردلا نماذكب هلرقاواوه(اليصاو ةركب هيلع
 ليقاثم ةعيساهتم مهارد ةرشع لكىلا مهاردلا ىه ةعيس نزو ىه قتلا مهاردلا

 ةيدبهبصالا مهاردلاو هيلا هرارقا قلطم فرصناف بلاغلا دقنلا ىهو بهذنم

 لايكموه تيزقرفبرقا اذاو هدبهبصاىلاةبوسنمقارعلاب دجوب مهاردلانم عون
 وهو ءارلا متأب قرفلاوه ىنتقلا لاقو لاق ةغللا ليف هلاق نكستو هؤار عفت
 لاشرارقا وهف اهدقتناو اهنزتا لاقف مهردفلاك.اعىل لاقولو * الطر رسشءةتس

 داقتنالاو دقنلاولايتكاالاوليكلا اذكوءاضتقاللوهنزتاو ءاضقلل هاردلادإتنزو

 ىلاراشادقو .ليهستلاو هيفرتلاوه سيفنتلا نال اضيارارةاوهفاهيف ىنسفنلاقول و»
 نال اضيا رارقاوه كلذكفادغ هءاؤح ىف لاقولو *اهبارارقا ناكف فاالا كلذ
 ماقافهتقتاو عفترافدتعفر ىا لقتساف هتللقا لاق موقبالىا هسفنبلقتسإال مالك ادغ

 نيكستو ءابلاوىازلا تفي اهتحن ةدحاوب ةمجمملا ءابلا مث نونلا مثىازلاب قبنزلاو#
 عج ان زاوؤروا تاقاط. طئادلا ىهحو دحاىف ناكواو:نيمسابلا نهد وه نونلا

 قدرك ذ هيفو هسفن ىلع اكص بتكواو +برعمه ىسراف وهو ةوكلاوهو نزور

 هيفامىلو وهف قا اذهرك ذب ماقنم هرخآ ىف لاقو اذك هإجاونالف ىلع نالف
 كلذ ةيالو هلف قحلا اذهباطب ماقو كصلا اذه جرح | نم ىأ ىلاعت هتلاءاشن ا

 هنال هتلادجر ةفيتح ىبادنع'كصلا ىف رك ذ ام عيج لطب'ءاشتسالا هب قحلاف

 ( لصتم )
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 ةيلطلا ا 0

 مالكلا 6 ءانثتسالا لخدس اهددع دعو لكلايف ءانثتسالا لخدف ضءبب هضعب لصتم
 3ك قحلا بلطي ماقو هج رخا نمل هيف اع ةيلاطملا قح قرالف ريعال 2 1
 رصتقاف هريع ىلع طردت لع ربع هس فل 0 مالك هنال رارقالا لطس الو هارقملل 0

 | بيرقىا رخآالا دموىازلا مغب مهرذ فلا ءاهزىلع هللاقولو ءهيلع انثتسالا |
 اذا كلذكو اذه وهو ا مانا هنال ”ىثو ةنامسمد رارقا وهف وهف مهرد فلا

 ويلا رمل زال تك نإ اودرك ا ادداطلا نكبر ن1 مذي مهردفلا مظعلا
 ظ ددعلاىف وهو هملظعم ”ىفقلا لد نال مهرد فلا لح لذ اذا كلذكو ةرثكأال

 | نيدقع نيبام لكوهو ةدايز ىا اهفيفختو ءايلا ديد-ثنن فينو ةئام+ هرثكا

 | ًافول فوني فان لاقب واولا هلصا بدالا ناويدف لاقو ةرشعو ةرمشع نيب ىا
 ىا ”ىثلا ىلع فاناو تداز ىا ةئاملا ىلع مهاردلا' تفاناو عفتراو لاط اذا

 ةاهتم ةيطق دن عطقلا وهو عضبلا نم ةرسثع ىلا دحاو نم عضبو « فرشا

 دب دشتو ءاللا مغيب ىر اوح لب ال ىدرب قيقد نم موتم ىلع لاق ولو
 | وه طئاحلا ف عدصلاو «ضرمىا روح ىذلاوه ءايلا نيكستو ءارلا عثو واولا

 هتةيتحو تدحو تأربىا ةحرقلا تامدنا ءمنص دح نم ردصم هلصاو قشلا
 لاا ىا ةيراح ضتنا هنارقا اذاو ٠ لخد دح نم حالبصالا لمدلاو تدلص

 اهقرخ ىا ةؤاؤالا ضف لاش لخد باب نم ضفلا نم اهتراكب ىهو اترذع

 ءاسنو لاخر هعمو بل, نه لجر ءدقولو:+دودحلاباتك ف ءانرسف ءاشفإا |
 ١ اوناكذاو ارارحا اوناك رارحا مهنا اوعداو هقيقر مهلا ىعداف هنومدخت ناببصو

 | هلاققطنملا ىف ةمسعلاك ةَدغعلا همهسفنا ىدناىف مال اشيحوا ادنسوا اماتعا جاعا 00

 ىذلاوه زئاح جولفلارارقاؤءماتغالا دعجو ىم2اىا ىقع لجرو ةغلال ىف 07

 أ

 ؤ

 لاب هفش دحاوهو هند 22 هل دسفيف ناسنالا بدصل ميوخو ا هناصأ

 نم هيأ تكاد ار رس يل ىلا توف

 ا انفلا* هزر> نمالو هكلم نم ضبيقلاب رش مل هنال 000 ىثالف نآلف ءانف

 ما نم ترد لاقولو 95 هتسسرافورادلا لوحام وهو بانوكلاوه . افلا

 هدو فرش لوح نم رومي“ ديلا دض ”ىدرلا داع و محلا 30 ةرطنقلا وهو

 اعالاتاو ىدز امتهللا و ىدزت وهيك ةءادر

 5 ”ىافيقلاب سلا هلا لكو نملك ولان جفلابوواول اركب ليكولاردصمةلاكولا
 اليك و هلعج ىاديدشتلابهلكو و ب ريضدح نموهو ىسفن ىلا هد سطس سحوا 00022

 د - د بداكدججصبجابهيهبيبيبييبماببدعدلدبد -

)14( 



 ةبلطلا 2 ةّنط

 / ىلامتدتلاىلع دازعالاوهديلع لاكتالاو ىلامتدللا ىلع لكوتلاو ةلكواا لوقلكوتاو |
 لكولاو كريغ ىلع داتءالاو زسعلا راهظا لكوتلا ةاللا ليف لاقو لجون
 لع الكتمهسماعيض اذا انالف لكاووزجاعلا فيعضلالجرلا فاكلاو واولا حقب |

 ١ نب هللادبع نع باتكلاىف ىورو ءأطبا ريسب ريست نا ةبادلاىف لاكولاو :ريع !

 لوقيناكو ًأدبا ةموصخ رضحال هنعدللاىضر بلاطبا نب ىلع ناكلاق رفمج ||
 لاقيو فاقلا مغب ةكلهملا ىهو ةمد عج ام اهل ناو اهرضحم ناطيشلا نا

 ْ اذا ناكو لاق ةقملا ىف عابالاو عوقولا وه ماحمنالاو ةقاش اروما اهل نا ءانعم

 || ريك الط بلاط ىبا نب ليقع هوا وه البقع لكو هلاوما نم 'ىش ىف مصوخ
 ىنعمفف فرش د> نم ريكو كلذك نساو نسلاىف لع دحنمربك ءنساو ليقع

 ليقع ربك اف لاق نيظفللا نالتخال دحاو اهانممو ناظفللا نيب عجو مظعلا

 وهو رايطلا رفعج نب هللادبع هيخا نبا وه رفعح ن هلل دلع لكحو نداو

 هلىضقامو ىلعوهف هيلع ىضتاف ىلبكووه لاقف هنعهللاىضر بلاطىبا نب رفعج
 ضرانيب هنع هّللاىضر ىلع هثدحا ريفصفف هللادبع نب ةهلط ىنيصاشف ىلوهف
 اا 1| ةاتنملا لثما وه اولاقو ةاتسأا ريفصلاو ثيدحلا لاقودضراو ةلظ

 لبسلا لع لجو ىترضا دق هنا ةحلط لاقف لاق هةراحو بش اهمف ضرافف

 لاقف بكرفلاق هينا رظنيف انعم بكري نا هنع هّللاىخر نافع نب نائع اندعاوف |

 لاق ريمالا عم وبكر سانلا نم ةعاج وهو ٍتكرلا ىف مصتختل ةدلطو ىنا هاو
  ضاس هطلاخ داوس ناولالاق ع دح نمةبهشلا» ءانهش ةلغب ىلع ةيواعم ناو

 ناكاريفصلا اذه تيأرا لاق اهم ىنناعا هنا تفرع ةلك قلاف لاق« كن هتيسرافو

 هنعهللاىضر رعدكرتام اروج ناك ول لاق من تلق لاق هنع هللاىضر رع دهع ىلع

 هللاىضر رع دهع ىلع ناكدقو اروج ىراام لاق ريفصلا ىأر ىتح ناٌمع راسف
 . ليج ناكدنا عرش نعوءههكرتي مل ىا هعدبمل اروج ناكولو لاق لاعلل واولا هنع

 ىلع فقوتلا ىلع عيبلا داقعنا زاوج لوقب ناكىا ليكولاو ىصولا زيحم لكع يب
 ىفاشلا ىلع انتح وهو اهوحنو ىصؤلاو ليكولا وهو ةزاجالا ةيالو هلنم ةزاحا
 تعبام اس قجا ويف صالخلا طرتشا نم لاق هنا عرش نءوءهيلع هللا ةجر

 وهف قمعسم رهظ اذا ىرتشلل هصئلخت ا عاب نم ىا تدخاام دروا

 اذا دخا ىذلا نُملا دربوا عابام مسي نأ هيلعف كلذ ىلع ردشال دق هنأل قجا

 ليكوالو «مالسالا راد دلو ىذلا وهدلوه دبع ءارسثب لكو اذاوءعيبملا قحمسا

 | هتعاطتسادقو همالعتسا ىا لكوملا ىأر عالطتسا ريغ نم ٍتنعلاب درب نا ءارسثلاب

 ( ىلع )

 بس ا تهييمتشفعسس



 ةبلطلا 2 ولا 7 ةيلط

 | هلاضتلاطهضاقتو ءؤادا نىدلا ءاضقو» ىناعاذ هتلعتساىا هيلع ىنعلطاذ اذك ىلع
  ةبارقلا ةقالع جرلاف هنم مرج رىذ نم عاب اذا عيبلا,لكولاو هضبةهؤاضتقاو
 ةبارقلاو اهنم لسنلا عضومهوهو ىثنالا جر نم كلذ لصاو ةغالا لتىف لاقو

 1 نع جرلا كفنب دقو امهنيي ةك انما مرحت نا مرحملاو اهنم اهلوصخل اهم ىمعست أ

 | لاوخالاو تامعلاو مامالاو تاوخ الاو ةوخالاف جرلا نع مرحنلاو مرحملا
 نوءركلاومراح اب اوسيلو «ماحرالااو وذرهدالوا ومراحناوماحرالاووذ تالاخلاو

 هنا رقا اذا نهرلاب ليكولاو ماحرالا ىوذ اوسياو مراحم ةرهاصملاب تامرلاو

 ١ ةئياتلك وهو قيقحغلا هءدصق نوكيزا ريغ نم ه.سانلا ععسيل ىا ةعم“ اذك لمف

 | يعش نأ هرما اذاو» هب اوععسيو سانلاءاريل هلعف اذا ةعمسو ءاير اذك لعف لاش

 ' اهرسفن ةبراضملاو«عوببلا باتكر خآىفاهانرسف دقو ةئيعلا دقعب سما وه اذكه يلع
 ١ ليكولا وه ةلتعم ءايلاب ليعفلا نزو ىلع ىرجلا «ىلاعتهللاءاش نا اهءاتك لواىف

 ديدشتلاب ايرج هتيرجدقو ميجلارسكب ةيارجلا هردصمو ةغللا ل يىفلاق لوسرلاو
 مكنذخأيال ىا ناطيشلا مكبر جهسي الف ثيدحلا ىفو كلذكت يرجساو هتلكو ىا

 اهقلطي امناو» ءاي رج! عملاو هلكوهىرحم ىرحي هنال ايرج ليكولا ىمسو هيرج
 | علا ىف ليكولا ٠ اهب داطصي ىتلا ةكبشلا ىهو ءاخلا رسكب ىه اهنلابح نع صلختبل

 ' باب ىف لاقو موقلا نيب ملصملا ريفسلاو لوسرلا ريفسلا بدالا ناوندىف لاق ريفس
 ١ هيلا عحربال دقعلا اذه قوةح ناد.داربو تىلص| ىا ةرافس مهني ترفس برض

 ةلئسمو+ هسفن ىلا فيضيالو هريغ نع ربعي لوسرلاك لع لب ادقاع لعجالو

 رصق هبش ءان ىهو بتكلا نم عدذاو» ىفو باتكلا اذهىف ةروك ذم ةركسدلا
 ا

 ظ # ةلاولاو ةلافكلا باك + 00

 ١ اذا انالف نالف لفك مهلوق هنمو مضلا اهلصاو لخد دح نم نامضلا ةإ ذكلا ظ

 ةاصاو» لفكلاو ايرك ز اهلفكو ىلاعت هللا لاق هنوصيو هنوع هسفن ىلا هم ْ

 دنع فق البا فصي ىناضقلا لاق مايالاف تامايصلا نيب مضلا وهو مايصلا |
 ام ءادل برسثتالف ضايلا تارخو»

 لفك ىهوتحعبص| ىراصنلا ءاسن + امنأاك ضاسحلا راقعاب ندلإ "2

 مثالاو رجالا نم فءضلا وه فاكلا رسكب لفكلا ةغللا لحم ىف لاقو

 هلف اذك لمف نمو رجالا نم نالفك هلف اذك لعف نم ىورام هل ىنعي

 هيلع ىنلا لوقو«نيدلاب ةبلاطملا مازتلا ىف ةمذ مض ةل افكلاف رزولا ن١ نالفك |[! 9

 لفك ىا لخد دح نم ةماعز ,عز دقو نماض ليفكلا ىا مراغ مبعزلا مالسلا || 2
 كبيبتتههتتيل ع ا ااا



 ةيلطلا 26 رو ع ةبلط

 | لاو رالاو ةجارتلاو مارتلاو مرتلا ردصملاو اع و ٍلع دح نم نمض ىا مرغو
 | اذاو ٠ تا ليفكلا ذ-خا ىذاقلا نمو نيمضتلا ليفكتلامرانلاو مرفلا
 لءفا فود لوا فو ةلك نه وهو لطعو رخؤي ىا فوس ليفكلا ناك

 لوو بدالا ناويد ىف هلات تس ىا نالف ىلع هلباذام لفك اذاو «لعشالو

 ىاءصانالف باذاو صا اننا ضرالالسعلا بوذلاولاة بحوىا ةغللا لف
 مهلوةناكو اهرح دتشا اذا سهلا تباذو للاىا دءاجلا *ىثلاب ذو هحخدا ظ

 ىلا لدوال اعر دماسلا ناف دماخلا توذ نم 0 اذنك نال ىلع هل باذ ظ

 هر عافتنالا ىلا لودوأ| رسس' هنم ”ىش باذ اذاف هداقعتاو هعاةحال هب عافتنالا 0

 ىا ليفكلا لس اذاو ٠ رهظو ررقتو لص> ىا نالف ىلع كلباذام مهلوتف

 ىلا بحاواا لاملا ىا هب لوذكملا وا بواطملا ىا هسفنب لوقكملا نداضلا

 ةيصفلا نم نامذلا نع جرخ ىا ةدهعلا نع ىدفت دن بااطاا ىا هلل وكلا
 سفنب لفك اذا*صاخملا ةيلبلا نه ىدفتلاو ةعسلا ىلا قرضا ند جورااىهو

 هل لوذّملا ىلد ىدمتسا اذاو «ناينالا ةفاوملا لاملا هياعف ه.فاوس مل نأ نالذ

 وهو ىضاقلا هادعأف هيلع ىعدملا ىلع ىخاقلا وا ريهالا ىعدملا ىدعتسا لاش

 ىودعلا باطلا اذه مساو هيلع هتادتعاب هه نه مق نا ىذاقلا نه هبلط
 ةزمهلا كرتب لطاب طورمألاب تاوربلا قدعت ةهقفاملا لوتو « ةغللا لخئف هلاق

 ٠ || لصالايف ةملكلا نافذ تآاربلا قيلعت عمنا لب ةفالاف عع ريغ واولا تابثاو
 كلىذلا لاملاىلعف ادغ ه.كفاوا ملناو نالف سفن كلتلفك لاق اذاو ةزومهه

 ةيناثلا ةلافكلا نال هتلادجر دعدنع م<يمل هسفنب لوفكملا ريغ وهو نالف ىلع
 لكشااو هباشما لكاشأاو للاو»و نيشاا فب اذه ىلوالا ةلافكلا لكشب تبا

 ماك الل ىا قاثيتسالل ةلافكلا#لالدىا ليكش تاذ ةأرما لاق لالدلا رسدكلاب

 فرش دح نم وهو ةقان م مكحلا قدواا ىثلاو كلدك قموتاو

 نم دوم ةلاوأاو #لاحرلا ند 0 نودطهرلذ طهر ةثالث لذ واو«

 ىضتقيف ةمذىللا ةهذنه نيدلا ىلقن وف ناكم ىلا ناككن.٠ للآنلا ودو ليوا

 ىضتقيف ةمذ مذاهلاذ كاذكةلافكلا تسيلو ةيناثلاىف هنو.ثو هنع ىلوالا غارف

 باوح جرح ظفللا ةقيقح ىلعو مضلاىنعم ققحميل ىلوالا ةمذلاىف نيدلا ءاقب
 لحملاو ه٠ فرع ام ىلع ةئربم ريغ ةلافكلاو ةئربم ةا اولا نا امهيف انباحصا
 بح اص لاتحلا و ه هريغ  ةمذ ىلا .نيدلا كلذ لوح اذا .ن دلا هملع نم

 ةهقفتملا هنملكت ناك ناو دلصلا هذه ىلا ةجاحال هنال هللاتحما لاقالو نيدلا

 ( لاحلا )



 ةملطاا ت4 ةبلط 0 ٠

 ارك نادل ةيلفرم ناصف ةلاوملا ىلق نه مسا اهالك د .اع لاتحملاو هيلع لاجمل و

 ا بحاص لءذبو هيلع الاتحمو ةلحالا وهو نيدلا هيلع نم لعشب هيلع الاحم

 ظ لل حانم مالسلا هيل: ىنلا لاقوءاعيج- نيلعفلا لوعفم وهف لايتحالا وهو نيدلا
 فرش دح نم 2: اللل رديطلكو :نيدلا ءاشإأ ىلع رداقلا ىلااو عبشلف ىله ىلع

 نعو .ةلاوحخلا لباق نم كلذ بلطيلف هيلع رداق ناسنا ىلا هيد لوح نم ىأ

 ىأ سم لام ىلع ىوت الف سلفا اذا ةلاودا ىف يرش نةو هنع هللا ىذر ناّمع

 ريناندو مهارداذ ناكنادعب سولفاذ راصىا سافاءاندنع اذهو للا ىلا دوعي

 لاق ههلاحهل رهظ نيح هسالفاب ىذق ىا ىضاقلا هسلفوهرقتفا ناكم لمتسو

 ظ نع مهيحو مهمدعم نع مهلم ضعب نع ءالفك مهضعب طهر ةئالث لفك اذاو
 ىلا نوكيودمادعارثا ىلعمهنم رقتش ىذلا مدعملا نع اليفك رداقلا نوكي مهتيم

 نمو رقتفنم ىرديال هنال لطاب وهف هنوه رثاىلع مهنم تو ىذلا نع اليفك
 ليفكلا ىلع كلذ سلف سيلف نيد نع ائيش هعابف ىلع وهف هتضرقاام لاةولو توع

 | ائيع هيطعف هلاوما نم هعطقب لام ضرقلاو نيدلا نود ضرقلاب لبفك هنال
 ائيش هضرقاف ىلع وهف هتءادام لاقولوءضرَش سيلف انيد هيلع هإتبث قح اماف
 دقعلاب انيد هتمذ ىف بجوام لوانت, لماش نبدلا مسا نال ليفكلا ىلع وهف

 | اعبج نيعونلا كلذ لوانتف هك الهتساو هضارقتساب ل ةثمذ فاسد راما
 اذه موعو كلذ صوصللل دقعلاب بحاولا نود ضرقتسملا للملا لوا, لوالاو

 / انهه روكذملا طيلخلاذ ىنع ءاضق اذك نالف ىلا عفدادطيلخ وا هكيرمشل لاقولو“

 هيلع هفطع دقف كيرش' هب درب ملو تاشادمو ءاظعاو دخا امكننب ىذلا وه

 ءاخخا ديدشت ةحلا مهاردلاوءباتكلا ف هللادجر دم هرسق اذكو نا ريغ اهو

 خم اهيلع ب 0 هلا ىه اولاقو ب ىلا ةبوسنم مهاردلا دوحا نم عون ءايلاو

 ةبلاغلا حاولا ىف قوسلا ىف جورت ىتلا ىهو ةلغلا مهارد اهتباقم ىف ركذو |
 ىا بدآلا ناويدفلاق ةليعفلا نزو ىلءاهدحو ءاملا ديدشت ةيسقلا مهاردلاو*

 اذا وق. مهردلا اسق لاعفالا بابىف لاقو باقلا ةواسق نم هإعح ةبلص ةضف

 | ةغالاىف ريبكلا عماجلاىف لاقو لاملا تيب ةيافن ىه نيسرغلا حرشىف' لاو فاز

 لاق ”ىدرلا سلفلا داوسلا لها مالكف ىذاقلاز زو ىلع ةءمملا نيشلاب ىشاقلا

 ىجم ألا نع ادهولاق شاق با عادت "اك ليعفنزو ىلع نيسلاب ىسق معرد مهلوقو

 هلل مهجر انباع لئاسم بعصأ ىهو باتكلا اذهنم ةساسحلا ةلئسملاف 8

 هتلدجر ىزاوهالا نيسلابا ناو انباعتال اما نم ايف عقوامو باسحلاف



 ةيلطلا 00 ةبلط

 | 01 قلاط للا ليست و فلا قئامو فالآ ةمرا نم جرحت هو اهضص
 ددعلا اهئمو لاملا اهئمو مدالا ردجلاو قطانلا رذجلا اهنم اهريسفتو اهفشك

 بورضذملا ددعلا رذجلاو «هتادرفمو ربحلا تانرتقمو روذجلا جارختساو قلطملا

 تادرفمو الام ىع هبيصن ىف ددعلا برض نم عمتجماو اًءيش ىعسو هسفنىف .

 ريخلا تائرتقمو اددع لدعت رودحو اددع لدعي لامو ارودح لدعيالام ريجلا ١

 الاملدعت ددعو روذجو اروذح لد.: ددعو لامو اددع لدعت روذحو لام

 هيلا دابعلا لصيالو باوصلا نم برقد مصالاو هتقرةح !عيام قطانلا رذجلاو

 عيال ىذلا ناحيس اهئاعد يف لو اهنع هللا ىضر ةشئاع تناكو اعطق ةققح

 ردخلاهنع هللا ىذر ليلخلا لاقتو لصالا ةغللاف رذجلاو وهالا مصالا رذحلا

 نمل اهتف رعم مامتو ةئالل ارذج نوكيف ةرشعىف برضت ةرشعلاك باسملا لصا
 هنعدللاىضربلاطىبا نب ىلعلاةوهردقلا اذهل انباتكو باسحلا لع ةفرعم ىف دهتجا

 اسيخم عفاندعب تين 2 اسيكم اسيك ىنارت اما

 فب سيكملاوكريز هتيسراؤو برض دح نم ةسايكلا نه تعنلا ديدشتلاب سيكلا

 سيخموةانلا سيم ءانب نجهم مسا عفانو ةسايكلا ىلا بو.نملاو اسيكل وعجل ءايلا
 نييلتلاورهقلاو ليلذتا| وهو سيلا نم ءايلا رسمكب كلذ دعب هان رخآ نوهس
 فتلملار هلا وهوءاننارسكبهنيخ دسالا مزالياكموءزال نيسو.ىلا ناله ىمعسلبقو
 الجرنا هنعدتلا ضر رعزع ىوروءامزالم ىا ءايلا مثفب اسيخنع نوكي اذه ىلعو
 ىا دع مد نم ماقف اذامت لاقف هنمآ ىا هرجا لاقن ىنمأ ىا ىنرجا لاقف هءاج

 عفر ناو نجمها لدا ىا عفلاب نههلا هنع هّللاىضر رمع لاقف هده ىتيانج
 ىن اك كيبلاطروضحن لعاىا اولح دق ةبلطلاب ىن اك لاقمث «نجحسلا كل هانمف

 بطخ هناهنع هللا ىضررعنعو « كدخال لزتملا اذ اوازن ىا اولحدق مهنباعا

 جاحلا قبسي لاق.نا هتناماو هنيد نم ىضر دق ةنيهج عفيسا عفيسا ناآلا لاقو
 0 ع اناف اميلع دغلف نيد هيلع هلناك نف ه.نير دقو ميصاف اضرعم ناداف

 وهو لجر مسا عفيسا «بر> هرخآو مه هلوا ناف نيدلاو مكاياف هلاممغ نيب
 هتاسبقىلا ةفاضالا ه>و ىلع هرركو لوالا نم لدب ةنيهج عفيساو عفسالا ريغصت
 هتناماو هئيد نم ىضر هدعساب ىعمش ىذلا هريع نع ازيرعو امفرعت ةنيهج ىهو

 اًضرعم نا داف» لزتملا ىف مهمدقتس ىا جاحلا قوس ريخهيف لحر عفيسالانا سانلالوقب .
 لأسوا نيدلا لبقوا نيدلا ْذْحا ىا ناندا هلصاو لعتفا نزو ىلع لادلا ديدشتب

 00 ا ا سيول لكل طر ىلع رس دف م لن ١
 ( نكا )

 2 22072 22(')(إ5ه + 1-1 717-2 رللا
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 ١ تابغرهما سانلا بئاغر تلق« اهيف راعمالا تءجحارث ىا قوسلا تعضتانا 3 000

 ةيلطلا 0 ةيلط

 نيد هلناك نم نلوم ىا ندتستال لوص نم لوق نعاضرعم الد
 مني ملام ىلع نيدلاب بلغ ىا هب نيردقو مجيكاف ءضقلا نع ايلوه ىا لبقو

 ظ (نوبسكي اوناك ام ممولق ىلع نارلب الك ) ىلاعت هللا لاق نيرب نار دقو هلعاف

 نيب ةادفلاب هلام مسقن اناف ةادغلاب انتأيلف ىا دغيلف نيد هيلع هلناكنف بلغ ىا

 ظ

0 
 ا
| 

 رجلا ىربال ' هناف:هللادجتر ةفينح ىبا"ليؤأت ودو هلااضرو هلذان ىا ثامر

 هتاور تكنا برح هرخاو مهدلواناف نيدلاو كاياف هفرعيامىلع رحلا ىلع

 ظ ناو ةبراحناو ةعزانملا ىلا كلذ ىدؤي ىا بورحلا ىدحا وهف ءارلا نيكش

 ىثشربغل هكرتو هلام دخا ىا لخد دح نم برح ردصم وه ءارلا مفب تح.

 هنامرغنيب ءوعساقف هلام اوعياب اناذ ىوربو»رقتفف ندلا ءاضقىف هلام دْحْؤِي ىا

 لوعفم هنأل هلام هلوق بصن نوعيأب لاقولو ةفاضالل نوالا تطقسو صصحلا

 ١ ديرجتالو لغالوريستالودفصتمالا هذه ىفسيل لاقهنعمتلا ىضر دومه نا نعوم

 قاثولا مسا وهف عمم ذافردصملا ىف ءافلا نيكش برضدح> نمقاثالاودشلا دفصلا

 ظ عج ىهودافصالا ف نينرقمىلاعت هللالاقدب قثو.اموهوهيفةغل رسكلاو واوا عقب ْ

 ظ نع ءارعالا ديرعلاو قنعلاىلا ديلا ههدشياملغلاو ريسلا نم ليعفت ريمستلا ودفص

 | وهو عاد عج نوسيحم راعدلاو *تايانجلا باحصاب ءايشالا هذهلعشال ىاباشلا

 لع دح نم كلذو ناخدلا ريثكلاوهرعادلا دوعلانم ذوخأم دسافلاثيمحلا

 | مشايخ ىلع طمحلا دشو راجلا راقبا وهو رزعلانم دحلا نود برضلا ربزعتلا»

 | اناسنا ىذوينم رزعيو «ةيوسنلا فيقثتلاو ةشللا لح ىف هلصاو راجيالل ريعبلا |

 ظ دح نم بسلا ةيارزلاو ريغصتلا ءارزالاو نافئسإلا ءاردزألا هب ردزبو 1

 ظ تأيهلاىوذ اوليقا مالسلاهيلع ىنلالاقو ءهباعىا هلعف هيلع ىرزا لاق برض
 هيلع لاقو ه ,مالز نيلم#ملا و تاورملا ىوذ نع اوفعا ىا دحلا الا اهتارثع |

ىوذ ةبوقع نع اوناحن مالسلا
 ةءورملاو اودعابت ىا دحلاالا ةورحا

 ْ ةيناسنالا

لياق ىا ليوحلا ىلع لام لابحالو« لعف ريغ نم ءدملا ىداصف ىثو ةزمهلاب
 ْ ةلاوحلا 

 ظ 'ىثلا ىلع اضيا عقبو ريثكلا ءاطعلا ىهو ةبيغر عج ىهف بئاغرلا اماف سانلا

 ١ كردلا ناض «هيفلامعتسا الف ةبغرلا ىنمع نوكت نا اماف هبف بوغرملا سفنلا |

ام ىا كاردالا نم وهو بسعلاي نغلادر نود قاقعسالا نامض
 ْ ةهح نم هك ردن

 < 3 ةممسس يسب . سييييبيسسسس س يسسسلا
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 ةبلطلا ا ةيلط

 هد هس 007
 نالف ا دقو ةمحا#لا فالخ ىهو ةملاسملا ىا ةحلاصملا نم مسالا لصلا ١
 حانج الف)ىلاعت هللا لاق فلالا عطقب انكصاو ام لاصاو احلاصتو احطصاو انالف '

 تابثاو داصلا ديدشت اح اصيو ةروهشملا ةءارقلا ىلع ءايلا مضي احيا امهداع |
 حصل ناردصم اهو حولصلاو حالصلا نم كلذ لكو اضيا ةءارق اهدمب فئالا |
 ىلاعت هللالاقو داسفلا دض وهو عفا مفلاو اعبجج فرشو لخد دح نم صو

 هفلاخ ىا اقاقشو ال ما لاش امهنيب فالخىا (امهنيب قاقش من مفح ناو) '

 ؤ فصنلا هلصاو ةيحان ىا رسكلاب قشىف كاذو قشىف اذه ريصي نا هتقيقح
 ةيشضيفحو

 "شق ىاذا ةنع هللا ىض رىلع نع ىور هنيفصن راص نيقش قش اذا لإ ناف

 هنا الول لصالا ىف بجاولا ضعب مبلستىا رو هلا اقف هلعاف مسي ملام ىلع ظ
 ىه ةرئانلا ءافطا حلصلا فوءمصخلا اضرب ضعللا طح راص ىا هتددرل ملص

 اهل نيس مل اهنمك ىلع تلوص ةأرما اما لاق هنا يرش نعو٠ ءانحشلاو ةوادعلا

 رسكب ةلعفلا نزو ىلع ةبرلا نيتاورب اذه ىورب ةبرلا كلتفاهجوز كرت <
 نزو ىلع ءارلا مضب ةيبرلاو كش هتحصىف لص ىا كشلا وهو بيرلا نم ءارلا

 ةكرتلا ضعب نوكي نا لاقحال ايرلا ةهبش هه ىا ريغصتلا ىلع ابرلانم ةلممفلا
 اهظظحنوكينالاقحالو نءدلا هيلعزم ريغنم نيدلا كيل ن وكيف سانلا ىلعان ود
 نكل داسفلا ققحمي إف كلذ ريغ لمتحمو ابر نوكف تذخا امم رثكا دقنلا نم
 اودر لاقدهنا هنع هللا ىخر رعنع ىورو ههجونم ابر هلعش د داسفلا لاّعحاهف

 نااغضلاو داقحالا مذ رهظيدق محلا عطق ناذ اوهطصيل مصاختلل ٌقاح نذلا
 لاق امهنع هّللاىضر سابع نبا نعو«ءنغضلا كلذكو دقلا ىهو ةنيغض عج
 هنوطمي -واعم *ىنثب ثاريملانع مهضعب جارخا ىلع نومهطصيىا ثاريملا لها جراي
 تناكىا اهتلأسف اهنتا ةربرءنا اهنع هللاىذر ةشئاع نعو ههنمدتصح لاك نود
 -.ةش نااهنعهللاىضر ةشئاءتلاقف اهتباتك لدب ىدؤي ”ىش ءاطعا اهتلأسفةيناكم
 7 كيلع ىتلا مهاردلا هذه تدقن ىا كتقتعاو ةدحاو ةدع كاهال اهتددع
 تلاق امناو ءارسثلا دعب كتقتعاو ةدحاو ةعفد نقلا ءاطعاو عيبلا قيرطب كبناك
 ةباتكلامسف نمضتو زاح هنذاب ناكنا بتاكملا عيب نال اهؤارش زوجم' تئش نا

 ىلع نعوء«رهاظ هنقابو هلوطب ثيدحلا ركذ وءزوحجنال هاضر نودبو ام«ضارتب

 (اودهشف)

 .اوفرصا ىأ تاكا ما ثدحب ءاضقلا لصف ناف اوهكطصي ىتد موصخلا |

 لاحر ةسمخم اهدحا ءابجخل لغب ىف ناصتخي نالجر هاثآ هنا هنع هللاىضر



 ةبلطلا باعه ةبلط

 ءانلاو نونلا مثفب هلواىف فلالا خودب ةياورلا نم عملا وه هجعت هنا اودهشف

 ناكىا اهبحاص اهتنو هلعاف مسي ملام ىلع ةبادلا تيعن لاقب برض باب نم
 ءاسنلل ةلباقلاك لبالا انلاو اهجاّن وىااهجمن لاو اهتدالوىا هدنع اهجاتن

 بدالا ناويدف هلاق اهجاتن ناح ىا سرفلا تمينا لاقب هحمنا ةياور مصيالو

 ءاحو لاق مينم لاشالو جوتنوهف تاجىا سرفلا تممنا نيسرغلا حرش ىف لاقو
 ظ 5 ًارامىا باةلاةيؤرنموه نورئام موقتلالاقف ه هجن هنأ ادهشف نيدهاشب رخآ ا

 نيدهاشلا لعلف لاقف ادوهش اه رثك ال ضقا اولاقف مكباوجامو ةثداحلا هذهىف |
 | ىلع احاشت ناف هيفو هثيدحلا ركذو حلصو ءاضق اهيف لاق مث ةسجللا نم ريخ

 ةلهاسملاىا ضامنالا ىلع ملصلا ىنبم هلخد د نم ملا نم اقباضت ىا نيعلا

 دح نه سكملانم ةلعافم ةمكالاو ءاهمذ وهو نيعلا ضمنت نم ةحماسملاو

 هلف ضرقلا لبق تقرغف ضراىلع هاوعد نم هحلاصولو هءنُملا صاقنةساوهو برض

 مال_لا*لع ىنلا ىهنو* لد دح نم روغيىأ اهنع ءالا بضنب.ىتح صيرتي نا

 رردلا جارحال هيف لخدب ىا رحملا ف صوغي ىذلا وه صئافلا ةبرض نع
 كلصوغا لدحرلا لوق نع ىهنوهو هلدفرح كلذ راصنم صاوفلاو اهوحنو

 ةيرض نع ىوريو .ىغ هنال زوال اذهو اذك, كلوهف هتذخأ اف رحلاىف
 سانلاو داصىا برض د نم صنقلاق كاصلا وهو نوئلاو فاقلاب صتاقلا .

 ريغ وهو اذكب كنوهف هتذخأ اذ دايطصالا اذك برضا لوق نا وهو داصصلا

 مهاردلا ءده كرطعا دبعلا ةمد هلىدوملل ثراولا لاقاذاو ه زحي ف اضيا

 نيعب نيع عب وه ةتلطملا ة-ضياقملاو ةضواعمو ةلدابم ىا دبعلا ةمدخم ةضياقم

 | رخاألا ضوع امهةدحاو لكىا ناضيق اهو ضوعلاو لثملا وهو ضيقلا نم
 لاقو لوقلا معزلا بدالا ناوبد ىف لاق ادك معز نم * ةغللا لك ىف كلذ لاق

 نلذا اورفك نيذلا معز) ىلاعت هللالاق ةحم< ريغ نم لوقلا عزلا ةغالا لحيفف

 ثعب لجر «٠ لخد دح نم ف رصلاو اهتخو ىئازلا تف ناتنل هيفو ( اوني |
 ناكناف دهاجما وه هنال ليدل مهسلاف اوفغف دنجلا عم ازنف هنع وزغيل اليد

 ناك اذا اذهو زحي ف داهْلا ىلع رجالا ذخا هال ليدبلا هدر العج هاطعا

 لادلانيكستو ءايلا رسكب لدبلاو لدبلا ليدبلا ٠ طرش ريغنم هلانوعال اطرش

 قح هلف ًاءوفرم هدجو وا اقرخ هبدجوف ٍبْوثلاف .نفعلانع هأر أولو .كلذك
 ءوفرملاو برغدح نم قيرخلا قرخلاو لع دح- نم لاملا نم ىلبلا نفعلا درلا

 وهو هنم نهوام لدا ىأ ًافر عنص دح نم بوثثا أفر كالوق نم لوعفم
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 ةملطلا ل -١45 ةبثط

 درلاومسفلا ةلاقالاو:نيكستلا وهف لخد دحنم زمهريغنم واولإبوفرلااماف زوم

 ناسنالا مكحتو «ةلاقاهليقب هلاقاىفةغل برضدح نم هليقن عيبملالاقو «ءايلا هلصاو
 بعك نب ىبا ليسو رع لبيب ناك هنا هللادجر دمحم ىورو ٠ اك احىا اركح هلوح

 ىا منص دح نم أرد دقو ةعفادم ىا ةزمهلاب ثئش ىف ةأرادم امهنع هللا ىضر
 هنعمللاىضر رعنا ىعشلا نعو ٠ ىضاقلا بدأىف هانركذ ثيذحلا قابو عفد

 نم وه هنع هللا ىذر رع لاقف بطعف هروشي ذاجر هيلع له سرفب مواس

 معن لاق الجر كنيو ىتيب لمجا لاق كلام نم وه لب هبحاص لاقو كلام
 كلام نم وهف موسلا دعب هتلح تنك نأ يرش لاقف هامكشل قارعلا حرش

 كلذ هنع هللا ىضررع فرعف الف موسلا لبق هتلج تنك ناو نينمؤملا ريماإب

 هيلع لمح اسرف عابتسا ىا سرفب ماس هلوق « ةفوكلا لهأ ىلع.ايضاق هئعبف
 راوشملاو .عيبلا ىلع ضرعلل ريديو هب لقب ىا هروشي. هايا هبك رأ ىا الجر
 ىابطغ؛ءراثعلا ريثك راوشم اهناف.بطخلاوكابا لاش كنذدفف لعش ىذلا ناكملا

 لاقو ىلع ةميفالف كيلع كإاه ىا كلام نم وه هنع هللاىضر رع لاقف كله

 دعب ناك اذا باكرالا نا مكن احيرش امكحف تمواس كنال كيلع لب رخآلا

 مل ىا ركتا هدضو بوصتسا ىا رع فرعف هنع هللا ىضر رمع ىلعف موسلا

 . معا هللاو هن املاع هآر. ثيحح ةفوكلا ءاضق هدلقو بوصتسي

 « نهرلاباتك ©
 هبق ةغل فلالاب هنهراو عنص دح نم هئهر دقو نيدلاب نيعلا سبح نهرلا

 نعاشاا لوش دهشتساو بداآلا ناوبدىف هلاق

 اكلاممهتنهراو تون * هريفاذا تيشخالت

 نم ةيشافلا ةغللا ىنعي لبقتسملا ىلع ءأن ريغب مهراو اهءورب ىعمضالا ناكو لاق

 انههوهو ىضاملا ىلع لبقتسملا فطع ىنعي هنرع كصاو تف لوقت اك عنص دح

 تنهرا لاشالو ”ىثلا تنهر ةفللا لىف لاقو لابقتسالا ضحم نود لاعلل

 نهرلا مكحو ماقا لاقبو ماد ىا ”ىثلا نهرو متادلا تباثلا نهارلا ”ىثلاو
 نسعاشلالاقو سانلاو لبالا :ه لوزهملا نهارلاو كتش ناىلا اضيا سبحلا ماود

 د“ نهردق الخ ىمسج ىرثاما د ظ ظ
 ءالغالا ةعاسلاىف ناهرالاو ه.لازهلا ماودزنم وهو فيحلا لجرلا ميفلاب لاف
 ذخا ناهئدالاو قئاثولا ىف مهراطخا دالوالا ناهراو فالسالا ناهرالاو اهيف
 . نهر مج ةضوبقم ناهرف ىلاعت هللا لوقو اضيا نوهرملا ما نهرلاو نهرلا

 (أرشو )
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 ةيلطلا 0 ةيلظ
 00 ججبآآآ--جسن

 مب 8 0 راج 0 راك ناهر م يق ءاهلاو ءارلا مصب نهزث اعلا

 0 ا اا نم نهرا قضال تسل

 ريهز لاقو قالفنالاو دادسنالا قلغلا لصاو هنيد ءاضقب هكاكتفا
 اقتلغ دق نهرلا ىمسماف عادولاموب #3 هلكاكفال نهرب كتقرافو

 مامالا ىضاقلا لاقدمرغيلع ودفع هبحاصل ثيدحلا اذهرخآ ىنمالسلاهيلعهلوةو»
 لاملا بحاصوهف نهارلاامانهترملاوغنهرلابحاصناذ نهترمألىا مالسالا ردص

 تاذ كله اذاهناف همرغهيلعودقحه.ىحب هنافنهتر ل نهرلا معو نهرلا بحاصال

 هل ىهف نيدلا ىلع هتيف تدازو عيب اذا ىأ هع نهارلل رخآ ىنعمو لاق هند

 هصيلخت نهرلا كفو*«لضفلا ءادا هيلعف نيدلا نم لقأب عين اذا ىا همرع هيلعو

 ةلازالا هلصاو كفلاك كاكتفالاو اهرمسكو ءافلا عب كاكفلا مسالاو لحد كح نو

 تلازاذا ءدد تكفنا دقو لصفملا نه ديلا كفو لادا 0 ةقرلا كن هنمو
 ككفلاو لازيالىا اذك لعفب كفنيالو اهقر لازىا هتبقر تكفناو .لصفملا نم
 تعنلاو ءاخرتسالاو فعضلا نم وهو .ٍلع دح نم هلصفم نع بكنملا جارفنا
 دح نم لالا لحو نيدلا لحدقو لجؤملا فالخ لالا نيدلاو «كفالا'كنم
 ءاحلارسكي لخملاو ءاطلارسسكب لحلا ردصملاو هلجا ىضف الجؤم ناكاذا برعذ

 اعير ةنوهرملا ضرالا تحرخا اذاوءاذه نم ناكملاو نامزاو. ردصدلل نوكي |

 يول امافءارلا عب اذه و برمذ دح نه لعفلاو ةدايزلاو ءامفلا هلداو ةلد ىلا

 وهو ةقيقح موذعم نيدلاو«قب رطلاو لبجلاو عفترملا ناكملا وهف ءارلا رم 5 1

 اًئمهتم ىا اذكل اًضرعم ”ىدلا راصو هلاكماو هئيهتنىا ءارلا مفب دو>واا ضرع

 دح نه هدج ىأ رقلا' فاق اداوم كما ىا يتلا ضرعاو انآ يع ل
 فاطقلاو(ةيناد اهفوطق)ىلاعت هللا لو دوقنعلا فاقلا رسمك فادقلاو برمذ

 مضب بلقلا ةلئسموءهيف ةغل فاقلا متفب فاطقلاو فادقلا تق ةومسا فاقلا رم

 اذاوءىربآ زوك ةبسرافااب هللاش ءانا قيرال و ة 45 ظع كليم 3 اولا ىأ فاقلا أ 1

 نم زمهلاب تال ”ىراطلا عويشااو« هي 4.3 ترش ءاناوه رفدن «اروت نهترا ٌْ

 ءايلاب عوبشلا نايرط هردصم ىف نواوش وقب ءاهقفلاو علط ىا أرط لاقن مصرخش ْ

 هناف دبعلا قبادق لاقولو « ةزم#كلا نبملت هجو ىلعالال صالا ىف هلدحوالو ةئلملا

 انكتت نول منو ةزمهلا رسمكب ىنالا نم لاعفتسا وهو رظتا :ىا:قلتسإا

 ملا) ىلاعت هللا لاق ناح ىا ا ىثلاىباو تاعاسلاى هو آن لإ دحا وهو اضيا ا



 . ةبلطلا تل ةيلط

 نم ردد دقولطاب ىا رده همدوء(هللارك ذل ممولت عش هذ نا اونهآ نيذلل نأي

 فا هنع ءاملا رست هامات 5 لوا ىف رمش ةيراضحاو ءهريع هردهاو برم لد

 داز ىا 2 4 ْن م ىل-خف نافهبرمذ للح نس 9 كلا رمدطاو تاكل

 ىضاملاىف داضلاا ا ةفيعذ د نهو ةهمصلا ةغالا ى ه ىل>د د> نم ىقاو

 ص ىه ءابمعلا ةثالاو :ةعومم فرش ل ندو ةردان ل 590 اهعكو

 اناشغ اهعماح ىا اهحوز اهشغو«فالتخالا توافلاوءادءاقوا اًماق ناسسنالا
 كلذك ديدشتلاب اهحوز اهاشنتو اضرا كلذك هءاج ىل هشغو لعدح نم

 1 ةبراضملاباتك ٍِس ٠ ا 7

 اطرشام ىلع امهنبي هحمر نا ىلع هيف ىل«! نه ىلا دقثلا مفد ةفئامم ةيرانضاا

 برضي براضملا نال اهم تي“ اهف ريسلا وهو ضرالا و برمدلا نه ذو> 5

 ةبراضملا ةضراقملاوءهلا عفد ىذلا لالا ىف حرا املاط ةرامهلل ابلاغ ضرالا ىف

 نه عطقلا وهو ضرقلا نه ةذوخأم ةظفالا هذه نوامعتسي ةنيدملا لهاو اضيا
 هدراضم ىلا ءسيو هذي نع لاس أر مطب لاملا بر ناله ثيم برمز دح

 لاملا بر عفنب راض و هلاع تراقلا ع لامل ب رف ةازاصحملاةضراقلل لقو

 ةيراضمه الام ةديلخ نب ديز رىطعا هنع هللاىذر دوعس» نبا نأ ىورو هلع

 لحا ىلا ةمولعم ناتساب ةمواعم ص القى بوقرع نب سإ ١رتع ىلا ديز يسأف

 .نا لاش ةغللا 3 لاقو صئالقلا اهعجو ةباشلا ةقانلا ىه صولقلا*مواعم

 ريعملا صاقاو متاوقلا ةل .وؤطلا ىه لاشو لاق ريسلا ىلع ةقايلا ةقانلا صواقلا

 نوكي نا زوهف عفترا ىا برمذ دح نم صاق و انمس هماتس رهظ اذا

 دتشاف لجالا لك لاقءاهءانس روهظاو ريسلا ىف اهعافترال هه تمم“ صواقلا
 دوعسم نب هللادبع نب سرتع ىتاف باطااوق هءلع ددش ىا ةديلخ نب ديز هيلع

 د هنغهللاىذر هللاد.ع لاقف كلذ هلركذف_ هيلع هن نيعتسي هذع هللا ىضر

 نعو«ناومحلا ىف مسلا نالطبو ةبراضملا زاو>دافا ناو.لاىف انلام متالو كلام

 كلذىف نوضاخمي ءاوس نيدلاو ةعيدولاو ةبراضملا ىف لاق هللا هحر ميهاربا

 سلام لكوهءضرعلاب ةيراضملا زو<الو لكلا نم الهم تاماذ 3 لام

 اهيداطصل ةكش عفد اذاو نامألا سنج ن« سيل ىا بدالا ناوي دف هلاق دقنب
 طالتخالا و لادتلا كانتشالا و ضعب اهضعب ةدودشملا طوبخلا ىه

 برض دح نه طلخلا كبشاا و ماحرالا كابتشا و عداصالا كيبشت هنمو

 عبرايف الوط عرذا عبس ىا عبراىف اعبس ابوث كوحل الزغ هيلا عفد اذاو *
 ٍْ مرد :

24777777 0 [| [| 00000 

 '«فنزننا نيس نيفنو



 ةيلطلا ع ةبلط 0

 هءىرتشيلالام هيلا عفد اذاو ربكىا ةفوكلاب أشن لجرلا ناك ذاوءاضرع عرذا |
 ةيوار عجاياورلاو ولد عج ءالدلا هاياوروا ءالد اهزرحيو اهعطقبو ادواج ||

 ىرلا نم امهتاقتشاو هيلع تسي ىذلا ريعبلا اضيا ةيوارلاو انهه ةدازملا ىهو

 ظ ناشطعلا فالخ وهو ناير وهف ابر ىورب ءاملا نه ىور لاش - دح- نم

 داوس ىلا جرخولوهبراشلا ىوري .ىذلا وهو ىورلا ءاملا لمحام ةيوارلاف
 ريرحلاو زيا هبىرتشي نا هلف بايثلا رتشا براضملل لاقواوءاهارق ىا ةفوكلا

 بايث.تايناجتنالاو ةيسكالاو ناتكلاو نطقلا باتو ورف عج ىهو ءارفلاو
 | ىهو حوسملا ىرتشي نا هلسيلو *ناسليط عج ةسلايطلاو هناا ىلا بوسنم
 نونلامتفب طع مج طامالاو ءرتسعج ىهو روتسلاو:سالب هتيسرافو مم عج

 ةسفنط مج ىهو سفانطلاو.ةداسو عج داسوااو«نيلاهن ةيسرافلاب و>و ملاو

 ىذلا وهو بده ىلا مهلا نيكست و ءاح ا فب لهم] طاسب لكىهىاسالا ف لوة.و

 هللعج ىذلاوهو ةيناثلا عفو ىلوالا ميما مضب لع يصااو ملا مغب لعمل لاش
 هعناصف اًئدش براضملا نم دخاينا رشاعلا داراواو «شيرلاو تدهلااك وهوللخ

 بلطيام نود ”ىش ءاطعاب ةلهاسملاىا ةارادملا ةعناصملا م« نمض هنع فكي ىتح
 لوؤطصلا لجل اىفاك نيواولا عاقتجال ةزمهلاب ةنوؤملا,كسع ىا هنع تكلل

 نيواولا عامتجا دنع ناك هنال ةزم“ا نودب نوملا اهعجو لوؤتلا لج رلاو

 نم برض ىرباسااوءهلاء ىا هنوع هنام دقو ةيلصالا ةدحاوا| ىلا تداع دقو

 برمضو لخد دح نم نظلاب ريدقتاوهو رزحلا قيرطب ةهقلا فرعتوءباشلا [[-

 لعاهللاو سس ىاهلعا مي ملام ىلع اذكىف لجرلامضودقو نارسخلا ةعيضول او«

 © ةعازملاباتك

 اطرشام ىلع امهنبب ةافلانا ىلع اهعدزب نه ىلا ضرالا عفد ةدقاعم ةعرازملا
 لخد دح نم ىناثلاو عنصدح نم لوالاو ةثارحخلاو ثرحلا ةعادزلاو عردزلاو

 نيلمفلا نيبو (نوعدازلا نحما هنوعرزت متنا نوثرحنام متيأرفا) ىلاعت هللا لاق
 ةي الا هدهىف دارملا وهو تانأالا عدزلاو شيئفتلا هلصا ثرحلا نا وهو قرف

 دصقلاى لعوا بيبسنلا ىلع هلعف رخآ راتتعابو ثراح هلعف لوا رابتعاب هنئاكف
 نيدقاعلا نم دحاو لكل امسا عرازملا نوكينا زوجيف نينثانيب ةعرازملاو عراز+

 اهعفد ىذلا نود اهعرزيل ضرالا ذحلا ىذلا ىلع هقالطاىف لامعتسالا نكل
 عورزملا ىلع عرزلا مسا عبو اهنم دخلا مسالاو هنم ةعارزلا لعف نال هلا |[

 | لوعفملا ىلع ردصملا مسا قالطا نم دوهعملا لصالا ىلع عورزلا ىلع عمجا - .



 ةلظلا ده. ةلط

 ضرالاءاركا ىهليقوةعرازملا ىهىل ةلقاحملانعىهن هن'مالسلاةيلعىنلا نعو» |

 عج ىهوهقوسظاغينا لبق عرزلا لقحلاو هربلاب هلبنسىف ماعطلاعس ليقوةطنخلاب

 بيطلاحارقلا لقحلاة غال ليىفلوقبو حارقلا لقحلاو * هقرو بعشت اذا * قاس
 ةلقحلاالا ةلقبلا تبننال لثلافو "”ىش اهب طلتختمل ىتلا ةزرابلا ضرالا حارقلاو

 عفادتل اهب تيم اليكرقلاب ليختلا سؤرىللع رقلا عيب ىهو ةبئازملا نع ىبنو *
 هنمو برض دح نم فنعو ةد-شب عفد ىا نبز دقو ضبقلا دنع نيدقاعلا

 نوءفدي نيذلا مالسلا مهيلع ةكئالملا نم دادشلا ظالغلا ىهو ةيناب زلا قاقتشا

 ! ةلماعملاو*اهلها عقد نويزبرحو املاح عقدت نويز ةقانو اهلا رانلا لها

 ةلعافم اطرشام ىلع امهندب رّقلا نا ىلع اهيف لم“ نم ىلا راجثالا عفد ةدقاعم

 لمعلا ةقيقح نال لماعملا مساب لماعلا صتخاو نيدقاعلا نه ةلماعملاو لمعلا نم

 هيلع ىنلانعو « هب نيدتاعلا نم دحاو لك ة عش ىطتقت ةلعافملانا عم هنم

 تيعسو فصنلاب ىا ارملا نم رطشلاب ريبخ لهاىلا ةلماعم للا عفد هنا مالسلا

 رييخ لها عم كلذ لعف مالسلا هيلع ىنلا نال رييخ نم ةقتشم ةرياخم ةعرازملا

 بيصنلا ىهو ءاخلامضب ةوبخلا نمىهليقو راكالا وهو ريرخلانم اهب تيم لبقو
 لعجنا زو<و تابنلا ريبخلاو رابخلا كلدكو ةئيللا ٍضرالا ءاربخلاو هناس اهيفو

 ملام ىلع ريصت فيكو)ىملاعت هللا لاق علا مضلاب ربخلاو اضيا نيذه نم اهقاقتشا

 ىعاشلاك لع عونب املاع هنوكل اريبخراكالا ىمس نوكي نا زوق (اربخ هب طحن

 اذهف مساب دحاو لكص تخاو ملاهلا كلذ نم مسا لكى نعم هيقفلاو بيبطلاو

 ثيدحهلاوورف عبرلاو ثاثلاب ةعرازالا زي< ناكدنا هللادحر سواط نعءو ههلثم

 لف عرازاا ءارك نع ىجن مالسلا هيلع ىلا نا هنع هللاىضر جي دخ نب عفار

 عبرلاو ثاثلاب ةعرانم ضرالا عفد زيجي ناك هنع هّللاىضر اذاعم نا سواط

 هنع هللاىضر اذاعم نا ناس نكل رثالاب ربا ةضراعم سواط نه اذه سبلو

 ىهنلانا يع هنا رهاظلاف ثيدحلا اذه ىفالخم ىتنا كلذ عمو ثيداحالاب املاد ناك
 لماعت الام ودو صوصخم ءارك نع وه لب ةعرازأا نع سيل ثيدحلا اذهىف

  ىورو هكلذ وحنوا ةراعالا بايحمسإ نع ع ناكوا لوهحم هبف لديلاوأ همف

 نا همهتاال نم ىتدح لاق هنا ىرهزلا نع فوطعلا ىبأ نع هللا هجر دي

 ليمتلا مهيلا عفد ى رييخ مهلماع نيح دوهيلل لاق سو هيلع هللالص هللالو سر
 هللاسعأي ىتلا ةياغلا ىلا اهيف ارارق مكل ىلججا ىل ىلاعت هللا كرقاام مكرقا ةمءاعم
 | هللالو-رملا اًواح ةليبق مهو مهل تلق 1 ى ناو * ةئاغ ةلك امو كاد ىلاعت ظ

 (لص)



 ةبلطلا ١مل ظ . ةبلط

 موق مهو ىرقلا ىداو دوب. هنءاجو + رييح منا نيح ملسو هيلع هللا ىلص
 هلوق نم لدبلا ىلع عفر وه تلق ىداولا ىف ةرذدغ ىب ءاكرش ريبخ دوب ىوس |

 مهوزغي نا اوُسْحو اولستساو اوداقنا ىا مهيديأب اوطعافهىرقلا ىداو دوبي
 فصنو ةرذغ ىنبل فصن نافصن كلذ اولعف نيح ىداولا و مهيد:اب اوطعا الف

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لعيمت نيفصن مهنيب اكرتشم ىداولا ناكىا دويل
 دخا ىا دوجال اثلثو ةردع ى ةصاخلل اثلثو نيلسمللو هلاثلث انالثا ىداولا

 ىت نم دحاو لكل قبو نيلسملل كلذ راصف ءالؤه سدسو ءالؤه سدس
 دوبلا هنع هللاىضر رع ىلجا ىتح كلذ ىلع ىداولا ناكف ثاث دوبلاو ةردغ

 اوأنهتن ىا ماشلاولا ءالجلل اوزهجتي نا ىداولا اذه دوبم سعا ىا ٠ ربيخ نم

 ندش هراوأ ةيسرافلاب ميجلا مف ءالجلاو هةبرغلا دالب ىلا ناطوالا نع جورغلا |

 انلاوماىف نحت ىداو ادوجم هإتلاقف»هلخددح نم امهفرصو ندودز ميج ارسكبو

 هنع هللاىضر رمع ىلع اوجتحا ىا انمساقو سو هيلع هللا لص هللالوسر انرقادق

 نا هنع هللاىذر رع مهللاقف انجرختو انعزت فيكف هللالوسر انرقا اولاقو

 دهع هّللالوسر ناو ىلاعتهللا كرقاام كرقا ركللاق سو هيلع هتلاىلص هتلالوسر
 هللالوسرنم دهع هعم نكي مل نم لحم ىناو برعلا ضراىت نانيد عمتجتال نا

 ,ذه مكلاوما موقم ىناو ماشلاولا مكجرخاىا مكيلجا ىنا ىا إس و هيلع هّللاللص

 تموقف لدبلاب مكنم اهذخآو كلذ مكطعاو اهتهث ىلا رظنا ىا امنامثا مكيطعف

 مهلاوماذخاو مهالجاو مهيلا هنعهللاىضر رع اهءفدف رائبد فلا نيعست مهلاوما

 ذخأب مكيلع انسفنا راتخحننل ىا رثأتسن نلو مكلظن نل انا ةرذغ ىنبل لاق مث
 هراتخا ىا هسفن ىلع نالف رثآ لاقب هكرش اهيف مكل لعجن لب مكلاوما لك
 ةعفشلا مكلىا دويب'ا لاوماىف انؤاعفش متنا لاق مءدسفنل هراتخا ىا هب را

 مكيطعاو مهائيطعاام فصن متيدا متكش نا انتكرشب اضيا انلو ةكرمشلاب اهيف

 ةعفشلا مثلس ىا مهل ىذلا انيلوتف عيبلا انل متلس متّدش ناو مهلاوما فصن

 نم متيطعا ىذلا فصن مكيطعن لبال ةرذغ ونب لاقفءان_سفنال انسفناب اهانذخا
 ىا متغلاولبالاو قيقرلا كلذىف ةردغون تعابف مهلاوما اننوعساقتو لاومالا

 . | هللاىضر رع ىلا اومضد ىتح فصنلا نمث عفدل هايشالا هذه عيب ىلا اوجاتجا
 ا ةرامالانيب نيفصن ىداولا هتعدتلاى ضر رع مسقف راثيد فلا نيعبراو ةسج هلع

 نينمؤملا نع ةباين نيلسملا ىلع ةرامالا هل ناكنم هذخأيام نيبىا ةزذغ ىننيبو [| .
 | ىداولا هنع هللاىذر رع رظح نيخ ريظحملا نامز كلذو كاقءةرذغ ب نيبو |



 ةيلطلا لب م ح١ ةبلط

 ٠ ليعطللا نيب لعح ىا لحد لد نم عنملا وهو رظلان م ليعفت ريظمعلا هنيفصن |

 ثيدلا دروا هزاةمالاىلءالاد طالت+الا نع اعنامالاف اع زارفالاو .ةىسقلا دعب

 هللا لوسر ناك ىرهزلا لاق ههلواىف ةروكذملا ةلماعملا زاوج ىلع ةلالد هلوطب

 اهيف اولم#ي نا ىلع ليختلا مهاطعا رييخ لها حلاص نيح سو هيلع هللا لص

  هللاىضر ةحاور نب هللا دبع كلذ ةمسقل ثءعس ناكو راغلا فصن مهعاش ناكو

 هلصاو لخد دح نم رقلا نم اهيلعامرزح ةلحتلا صرخو *مهيلع صرخ هنع
 ىلع متدخإ ماللش نا ىا انلف مثش ناو مكلف مكن نا لو. مث *نظلاب لوقلا

 مكءابصنا مانيطعاو نحن لكلا انذخا متكش ناو انءابصنا انوقيطعاو انصرخ

 مالسلاهيلع ىنلا نا راسي نب نايلس نعو «ناصقتوا ةدايزب هيف سخال ىا

 ىلح ند ايلح هلاوعم رقلا ميلع صرختل دوببلا ىرق ىلا ةحاور نبا ثعب

 لّصالاىؤ نجار اذك + مسقلا ىف زواحتو انع ففخوكلاذه هلاولاقف مهئاسن

 ظ ةهسقلاىا مسقلاف لهست ىا مسقلاىف زوجتو ةياورلا نم ممعا نظاو ا

 1 | لاقف+ ءاصقتسالا كرت ه.دارملاف ةياورلا هذهتحص نافوفعلا وهف فاالابزواجتلا اماو

 ظ ىلع لماحم كاذامو كرفكل ىا ىلا هللاقلخ ضغبا نمل مكنا دوبيلا رشثعماب
 ْ ةوشرلا نم مع ىذلااماو ملط ىلع مضغ ىنامحال ىا مكيلع فحا نا

 اضياعتفلاب لاقيو هيف ةغل مضلاو ءارلا ردكب .ةوكرلا ةاهل أنال. اناو: تعم ااهئاذ

 هلك 1 تدع -#.هنال هب ىمب# لاملا نم لحالام تحمملاو ةرمأل ةلعفلاو ردصم وهو

 تاوعسلا تماق اذهب اولاقف ءاضيا هتحم“او عنص دح نم تسلا. هلصأتسي ىا

 صرخ ام دعب اولاق ةياورىفو ٠ قدصلا و لدعلاب ملاعلا مايق ىا ضرالا و

 نحن ةحاور نبا لاقف مثدعباو مترج ىا انيلع مثططشا قسو ةئام مهلع

 : لاقةياور ىفو «فاصنالاب ىا نورصنت اذه. اولاق اقسو نيس مكيطعنو هلخأت

 ىنلانا ىوروءاليلق الضف هيف اودجوف هوذخلاف عفانم هيف مكل ناف هوذخ مهل

 نه طةسيام ىا طقاوسلا مكآلاقو رطشلاب رييخ ىطعا ميسو هيلع هللا لص

 اورباختالو عيرلاو ثلثلاب اورباخلاق سواط نعو ءةمس ريغب مكلوهف ليلا
 امهنعدّللاىضر هللادبعو دعسو « ةعرازملاىه ةرباخغانا انركذدق + مولعمليكب

 دوعسم نب هللادبعو صاقو ىنأ نب دعس ىأ عيرلاو ثاثلاب ضرالا نايطعي اناك

 مهيلع 0 موق ىلا الجر ثعب مالسلاهيلع ىلا نا ىودو ءامهنع هللاىضر

 ]| ىذلا سومطاالماذ برض دح نم ةسامطلا ردصلاو رزحنو صرخ ىا اليخن

 دح نم ريغتلاو وحلا سمطلاو اعجب برضو لخد دحننم وهف سوردلا وه !

 [ لع )
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 زر شرالا ىركي ناكدلا هتغدتلاىشر رج نعود ثيدحلا ركذو انش 1
 أ هلصاو اهب تاينال ىتلا ليو رطماهبصي مل ىتلاضرالا زرلا ه.عبرلاو ثلثلاب |

 تيمس عاطقىا مهلا مضب زارج فيسو برض دحنم عطقلا وهو زرلا نه | ظ
 امهنع هللا ىضر رع نبا ثيدحىفو هتابنلا و" اهنعرطملا عاطقنال هل نضدألا

 ضرالا برل نا ىلع سو هيلع هللا لص هللالوسر دهع ىلع نضرالا ئركتاال |

 هتفصقاسلاولودجلا عيبرلا ه نبتلانم ةفاطو ءاملا هنم رحب قاسلا عيبرلا ىفام
 كلذنعمالسلاهيلع ىلا ىهنفدضعب ىا نبتلا نم ةفئاطو * هباع ضرالا قسيوىا

 يي
 ها ل
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 ضرالا نوركياوناكثيدحلاهنمو ءاعبرالادعج و رهنلا عسرلاليقو بيصنلااةلاهل
 ةيراعكاخااهطعاىا كاخااهحمماوا اهعرزا مالسلاهيلعدلوةو٠ ءاعبرالا ىلع تبناع

 ىراجلاءاىلاوهاحمس سيو اءامسلا هتقسامهكسفا كسفنش تنااهعرزاواد.ةنلاهعرزيل :

 نعو»نو:#*ىاةيلادبوامةيظعواد ىاءارلا نيكست ب رغب ىتسيامو:ضرالاهجو ىلع
 اوااظت ىح اهنعإس وديلعهللا ىلصهللال وسر هنيمل لاق هنعدللا ىضرقداصلا ره

 رهنلا عيبرلان انرك ذدق فطنلاو عيبرلا قسيام طرتشيو هضراىركي لحرلاناك

 ثيدحلاىفو رثكوا لق ىفاصلا ءاملا ىهو ةفطن عج فاطتلاو َريخعلا رهتلاوا

 لاق مزاح ىلا نعو*«برغملا رحنو قرسثملا رحن ئا نيتفطنلا نيب بك آرلا ريسي

 وهف لوادجلا ىفو ىعاوالا ىلع عرز نم جرخام نا ىلع ةعرازملا ف اطرشواو
 ىغولا عج وه لاق عرازملا نم رايدلا رخافم ىغاوالا ةغللا ليف لاق دساف

 هضرا ىركأ اذا ناكدهنا هنع هللاىضر رع نبا نعو«ىتاوالا مث ءاغوالا هعجو

 لخد دح نم اهنقرسإال ىا اهرعيالو ابلك اهلخدنال نا هبحاص ىلع طرش

 ىنلا نعوهاهريغ اهب طاتخال ةردغلا ةرعلا لبقو ةرعبلاةرعلاو ردقلا مضلاب ةرعلاو

 ناسنالا عرز ىلعةعارزلا قلطيدقوةعارزلا عاردزال' ف رجلا ءردزا هنا مالسلاة لع

 فرجلاوبتتك او ٍبتكىفلاش كلذكودضرا عرز.هريغ ءصا ىلع عاردزالاودسفن

 ثرحىنا رقبلانادفااءءسمأب هريغعرز ىلع ثيدحلا اذهىف ءاردزالاوعضوم مسا

 رربلاو مل ةمسرافلاب ردبلاو «نيدادفلا ةعجحو ديد_شنلاب لاعفلا كرو ىلع أم

لخد دح نم نصرا ُّق ردبلا ردبو هربعو لقبلل ىازلاب
 ديدشتلاب لاملا ردبو 

 قيرفت نم ذوخأم اريذبت رذبتالو ىلاعت هللالاق هتافناىف فرسا ىا اريذبت

 ندرك ءزيكأب ةمنتلاو *« سود َضاَد دَكَو نتفوك ةسايدلاو* ضرالاق نبا

 ةواقتلاو ةياقنلاو ىواو ودو منفلاب ةواقلا ردصملاو لع دح نم هزيكاب قتلاو
 ندرك داب ةيرذتلاو « ”ىثلانم قتنملا ئه ءانلاو واولاب هرخآو نوتلا مضب

 ره

 0 تت سم هع هع همس هس سمسم سبيس ااا

 و
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 راص مثهتيف تدادزافا رسب راص مث اذك هتعفوىرفك للا تحرخا اذاو 0-2 1

 علطيو اهنع قدام لوا وهو علطلا وه روناكلاو ىرفكلاءهتمفتاقف افشح |

 اطعا ىلع عقجا ىا ةلاحلل ىهو ليكلانم ءافلا رسكب ةلعف ةليكلاو نيشلاو |
 1 , 0 0 - 3 00 و
 جرخم ملا اوءنقلا ادرا فاقلاو لادلا عنب لقدلاو ٠لكلا ناصقنو ”ىدزلا |

 ءاملا لملق اقيقد ىا ناشطع |مماض الا تلا نود. ضرالا |
-- 001 
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 بلق وهو 5 راك دشن بأ ركلاو« لخد دح نم حرلاورذ نم ليعش ىهو

 ام دارب لبق نيشالا نم ندر 1 دخ ةناقد ةينسلاوهلخد دح نم ضرالا

 عفر دعب ىرخالاو ةعارزلل نيترملا ىدحا ليقو ةعارزلا لبق نيترم باركلا

 ركذو ردصم ةينثتلاو اهنم مسا ناينثلاو ةبوركم اهبحاص ىلع اهدريا ةلغلا

 ثادحم»| لبقو برض دح نم هرفح رهنلا ىركو» «عضاومىف انهه نانا

 ناسن الةلحمب ىصوا اذاو« قرا اما ٠مرعلا ةائسملاو» ءرفح

 ياو فاالابلاحا باتكلا ادهىف عضاو» .قدتأر اذك ةنسلاخاورخ ًالدتلغبو

 رابالاو اهحيقلتاه و ما | ىلا لالا ولي ' لىالخد دح نمةتس لاف

 مفب لمتلا فعس و +هبحرقلاىونوءبرضدح نم ررادقو اضياا يهقلت زمهلا رسسكب
 اهلوصا تيارريغلا ضراقسرافلاثيد> ىو * ةفعس 0 اهنودغنعلا

 عج ىهو نيعلا مضب ذايوط ىاامع للان :اكو لاق ا 6-0 س لاي عطش

 ملاظ قرعل سيل مالسلا هيلع ىنلا لاقو «ماتلا ليوطلا و» سايق ريغىلع مما |

 ىا ةرحألا قرع وهو قرعل هلوةىف ناقلا نيون نيتاورب اذه ىورب قح أ

 بحاصالب رارق قح تبنو اهتحن نم ىرخا ضراىلا ىدعت ةرحمش قرعل سيل
 نول ريغب ةياورىفو قرعلل اتعن ملاظ هلوق ن ف هنم هضرا غيرفت ضرالا كلت

 قح تبنف هريغ ضرا ىف هسرغ ملاظ لحجر قرعل سيل ىا ةفاضالا ىلعفاقلا
 فاقلا مضب مطرقلاو « رف ذا يشلاو هقمراكل امن دبلا انام ملاظلا نوكف رارقلا |

 م عرزلا خرفلاوءاضيا ةغل ءاطلاو فاتلا رسكبو رفصعلا بح ءاطلاو

 ضرالاو* تعا ل ترعط| اذا موركلاو راوشالاو «خارفلا ةعجو قاقشنالل 1 ش

 نم ىحض لاق سمشلل ةزرابلا ةيحاضلاو.تابنالو اهبف رحمشال ىتلا ىه ءاضيبلا

 رسبلاو ارسسب ريدي نا لبق ماللاو ءابلا عفب حبلاو مانع اذا بلا رسبلاو «

 ءاحلا فب ةايك ءوسو افشحا لثملا ىف لاش دسافلا رقلا فشحلاو هروغ هتيسراف

 85 برشلا باتك و

 ليس نم ربصملا وهو براشلا لعف يصبو ءاملأ نم احلا نيذلا 3 برشلا ا

 (لع) :

 رام ب ص ص سس سا سا يي اهات مسسبس

 ك0 مس امم بها هوو يااا 3 تت



 ةلطلا الا ١ ١1 03 |: ةناط

 ٠ و بحصلاو بحاصلاكاضزا براشعج- نوكي و انضيا لدضملا اهحبشو ع 2

 ةقيقلاىف وهو برشلا باعسا مه لئاسملا هذهىف ةر وك ذملا ةبراشلاو«بكرلاو

 هنا مالسلا هيلع ىنلا نع ىور هةبراش ةقفر لاقناك ثينأتلا ءاهب براش عج

 لوح اهل اكريم ىا هتيشامل انطع اعارذ نيعبرا اهلودام هلف ارتب رفح نم لاق

 ةيسرافلاب نطعلاو ءاملا ىلاو- تكرب ىا بر دح نم انوطع تنطعلاش ءاملا

 هيلع ىنلا لاقو* ىثاوملا اهعجو ليخلاو مثغلاو رقبلاو لبالا ةشاملاو هاك لغم

 رثب مرحو اعارذ نوءبرا نطعلا رثب رحو عارذ ةئاممج نيعلا مرح مالسلا

 ىذلا ريعبلا مضانلا و هانرسف نطعلا و ىلا ميرحلا ء اءارذ نتس مضانلا ||
 ىلعالا لهال سدلف نيبعكلا ىلا ىداولا غلباذا مالسلا هيلع ىنلا لاقو «هيلع قتسي

 ءاملانم زهنلاو ىداولا ىف ناك اذاىانيلجر لا ىمكى ا لفسالا لها نع اوسحمنا

 بحاصل سيلفهتب راش نم لفسالا لهاىلالصي هنارهاظلاناسنالا ىعك ىلا ل صيام

 لفسالا لها ىلا لصي ملولقاذأف مهئاكرش نع هوعنعو مهسفنال هودسينا ىلعالا

 ءارم ارهنلالفسال ها هنعهللاىضر دوعسم نبالاقو «هداوعفتنو هودسينا مهلف ْ

 ىلا لفسالا لهانع ءاملا عنمىلع الا لهالسيل ىا اووريّت> ىلعالالها ىلع

 ريما فوطقلا ةبادلا بحاص مالسلاهيلعىنلا لوقك وهو +اووريف مهبرشاوفوتسينا

 نومل-ملا مالسلاهيلع لاقو«رفسلا ىف لبالا باحصا بكرلاو ”ئىطبل' فوطقلاو بكرلا ىلع

 ءاقتسالاو برعثلا هل ىا بشعلا ءالكلا * رانلاو ءالكلاو ءاملاىف ثالثلا ىف ءاكرش

 حابصتسالاوةكولمملا ىضارالا نم شاشتحالاوةكوامملا ضايحلاو راب الاوراهنالا نم

 عيب نع ىمم هنا مالسلا هيلعىنلا نعو + ةدوجوم هريغ كلمىفرانب ءالطص الاو
 عمتجا ءاملاوهلبقو عقناب بارشل هنالثملاهنمو عقنادعجو ءاملا سيح عقتنلاءاملا عقن
 هب عفني ىذلا ءاملاوهلبقو تبثو عقتجاى ا ادك عضومف ءاملا عقنتسا لاقت عضومىف

 هلها اولأسف ءاماودرو اموقنا ميهلانعو ٠ عنص دح نمهىور ىا عقن لاق ىورب ىأ

 ' اولاقفمهوطعينا اوبأفاول دمهوطعينا مهواًاسواواعش ملو اوبأفرثبلا ىلع مهولدينا |

 | عطقتو ةلحارلاىهو ةيطمعج اياطملا ءمطقت تداكاناياطم قانعاو انقانعانا مهل

 ىلاعت هلوقىف اك افيفخت نيئاتلاىدحا تطقسعطقتت هلصاو ءاطلاديدشتو ءاتلامعمتب ١

 ىضر باطخلا نيرمعل كلذ اوركذف مهوطعي. نا اونأنلا ( ظفلا نم زيمت داكت) ||

 ةماعلل ءاملاناك اذاف حالسلاب مهوقلتاق الهىا حالسلا ميف متعضو الهلاقف هنعدتلا ظ

 ناكولو *كلذكمةماءلل ناك اذا ولذلا و حالسلاب هولتان نا مهلف مهقح مهعنم نف

 ما ريمي ببي يب بباب تلحس
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ْ 
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 ةدطلا ككل ||| 7-0 ةبلط

 .ايحا نممالسلا هيلعهلوقو «ةعرازملا باتكى هان رسفام قح ملا ظقرعل سيل مالسلا هملغ

 | هنااهب إعياراجا ضرالا هذهلو>لمبجف لالغتسالل ملصتال ضراحالصا ىاةتيم ضرا

 ضرالا ءدهل ضرعتبالنا ىجذيف رخآ لمعب لغتشيواةدمبسغيو اهترامتإ لاغت ذالاو
 ناهريغلفاهتراعدير بال وهواهكرثدقدنا ىل» كلدب لدتسا نينس ثالث تضماذافهإكرتتو

 امحانف هلوسرلو هتلضرالاىداعنامالسلاهيلعلاةوءاهب قحاوه نكيملو اهذخأي

 نه جارسشلا ىف ىحق هنأ مالسلا هيلع ىنلا نعوء"نامزلا ميدقىف اوناك مهو داعملا

 زاهنالا ى+و قاوسلا جارمثلاءهراحن ع ىلعالا هسيحمال نيرعكلا غلب اذا رطملا ءام
 ءاملا لسموه بدالا نارددوف لاقو ءارلا نيكستو نشلا فب 0 راغصلا

 ءالكلا ةفاخم ءاملا اوعنغال مالسلا هيلع لاقوءناتسكنس ةيسرافلاب ةرحلاو ةرخلاىف
 هيف سانلتيئيف بشعلا تبف نا ةفاخم  مكضارا لخدب نا ءاملا اوعنمغال ىا
 ارانالوءالك الو ءام هللا دامع اوعتممال مالسل هيلع لاقو# مو دموهو 3 دال قدح

 لزن ىأ ىوقأ لاقي نورفاسملا مه نووقتملا«نيمتقتسمل ةوقو نيوقمأل عاتمهناف
 نه اعبج اهو هداز ىنف ىا ىوقاو ةيلامْلا ضرالا ىهو فاقلا رسكب قلاب

 فاقلا مضب ىنقوتاونق اهعجو زيراك ةانقلاءهب عتعسلام عاتملاو نيرفاسملا تافص

 عج ضرالا قفارعو« ىلل اكل وعف نزو ىلع وهو ءايلا ديدشتو نونلا رسمكو
 ىا هب قفترياموهو ناتغل فاقلا مبثو مملا رسسكيو ءافلا رممكو ميملا عتب قفص
 ركسيام نيسلا رسكبركسلاو نيسلا حقب لخددح نم هسبح رهنلا ركسود هب عفتني

 هقشل>ددح نمركسلا قدبوهغرو رسكلاب ركسلاو نتسب غرو هتيسرافو ءاملاهب
 : مهل نيذلامهةفشلا لهاو * هبناحرهنلاةفاحو *ندوبر غروهتيسراذوهقاقشن اهقاثبناو
 هفشلاو ىضارالاقسنود ىباوالاب ءاةتسالاو مهاود قسو مههافشب برعثلا قح

 ةكريلا و ءلصالا ىلعةهيفش اهريغصتوافيفخت ءاهلاتطةسةهفش هلصاوهافشلاةدحاو

 ىهوفاكلا خشب ة و عج فاكلا رسكب ىوكموةلناك اذاو كربلا اهعجو ضوملا
لا محب رهنلا ةهوفو « ءاملا هلخدي فم

 : هضراتزت « هفوذسأر واولا ديدشت وءاف

 هتيسرافو ءاملانم ضرالا نم باحت ام زئلاو برض دح نمزن تاذ تراص ىا

 رزجب اهكلقيف هضرأب لجرلا اهلصيف ةيظعلا ضرالا نع رزحب تارفلاو»باهز

 || ضرالاتاوملاو ه هتحتام روهظو هناصقن رزجلاو لحاوبيلا مث ىتح ءاملاعافترا .

 ( ةتيللإ )
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 هلولا ب[ اطةالا ب ةيلط

 هملع لمحت ىا رهنلا نرطنَس نا دارا واو ه طق رمعت مل ىتلا ةبرخلا ىا يما
 | ىنصا هلو الجر هعطقاو هطراو ل حربرش ناسار>- ريمأ ىئصاواو * ةرطنق

 ةراسلاف فرظا هنكل بصغلا نع ةيانك وهو هسفنل هصلخا ىا لجر برش
 باتكر خآىف اهانرك ذ رئاظنهلو ءارمالا لعف ىلع بصغلا ةظفل قلطي م١ ثيح
 احمهف ىارعلا ريما ناك مهريمأ نآل ناسارح ريما ىف ةلئسملا عضو اعاو ةالصلا

 ظ ناطلسلا نم عاطقالاو « مهنم راكنا هقحي الث مها وريما ىف ةلئسملا عضو نع

 ابفليسىا اهزحمو هضرا قسباذاو ٠ ٠ اههصيصخلو اهايا هؤاطعاوه اضراالجر

 ١ ايام ١ ىهوةديصح عج كباصحلا قرحا اذ او + عنص د نم بيطنل اريثك ءام
 / ناواو ٠ لخد دح نم عرزلا زج دصخلاو اهتلاعا م دعإ عرزلا ماو

 عطقو تادنسملا بربضف اهلاعا تدصحام دعب ءاملااباع بلعدق ةيهطبلا نم ةفاط

 لك ءاحطبلاو ملطعبالا و ةمحعطبلا ةغللا لح ىف لاق كلذ كلم ءاملا جرعساو بصقلا

 كلذكو ىصحلا قاقد هيف عساو ليسم طب الا بدالا ناويدلاقو عستم ناكم
 دف 0 نببو تلق فلؤألا يشلا لاق ء هيف ةعطبلا رحح ذي ملو ءاسطبلا ىف لاق
 أ فتلم ريثك بصق اهيذو ةنيفسلاب اهانعطق ةهطبلا عسي ناكم تارفلا نم ةلخلاو
 ظ تافصلا هدهناذ انهه هركذ اهف اهنعب اهانع دقو الا هللادجر ادم ىراالو

 اذاو * ةبصقلا عج ىهو ءابصقلا عضومةبصقملاو٠ اهودعتالةلثملاهذهىف ةعومجما

ٌْ 

 ظ
 ظ

 سبك اذاو* هاكياب هتيسرافو ءاملاف عورش عضوم ىا تارفلا ىلع ةعرش ذخنا
 قيرطلاىف موقلا رحاشت اذاو هدنكايب هتيسرافو برض باب نم اهمط ىا رثبلا

 وهوفالتخالا نممهنيب عقو اهث ىا (مهنيب رح ايف) ىلاعت هللالوةو اوفلتخا ىا
 ىوكلا ىهو ةيسراذاهلصا نيتتسب ريمالا صاف تاتسب رسثع مهل موق« لخددح نم
 لعا هللاو اهوحم وا اهانرسسف ىتلا |

 3 «ةيرضالا باك ظ 0 ا 5 3

 ١ اعئام ام ناكام عالتبا ودو مضلاب برمثلا هيف قأشام ودو ديف قأتيام وهو بارعشلا مج ةيرشألا |

 بارع برشاماف اعدحن 5 مس برش دقو لئاسملا هب داربو اساذ ىا

 ظ رك ذو « مهفاىا برشا مث عما مالكلا ف لاش مهف هانعف لخد دح نم ابرش

 زومهم بنعلا ءام نم ”ىنلا ىهو رجلا ل ةيرشالا باتكلا اذهىف

 امنال اهب تيعس لبق مالكر ما قاقتشاىفو ماخ هتيسرافو ةلّتعم هاي هابقو رخآألا
 ليقو هنابطغت ىا اهرامح ةأرملا راتخا هنمو ةيطغت ىا ديدشتلاب لقعلا رم

 دجا نب لدخلا لاقو مم ميم يعمل 21 د هع انا مك رم امراش نال | نال

 لل ط.“



 ةيلطلا  [همي ةبلط

 تكررت امالاهب تيم ىبامعالانءبالاقو اهنالعو اهك ارداودو اهراقخالام تمس

 مفب هنارهسو ملا نيكستو ءامللا مضب بيطلا ةرجو اهحير ريغتاهراتتحاو ترتحاف

 اهب تيمس اع دح نم ىنخ ىاربتخلا هيلعر كلوق نم وهليقودحر مملاو ءاذخا

 | 13 ل ةداهشلا رج كلوت نموه لبقو ىش لك دلع ؤشايمركس نم نال

 ىهو ءاخلا مضب ةرمخا نم وه ليقو نساحلا مثكت اهنال اهب تيمس لخد دح
 اهنال اهب تيمس هلصاو هتدام ىهو ريا سانلا ابعسسو نيحعلاىف لعجت ىتلا

 وهوكلذوحنو رحشو فرج نم كاراواموهو ىنعسي ناكاذا ميلاو ءاطأ فب

 مهلوةنم ىهليقو ءافخ ىلع الهالاوهو لقعلا لاتغت رخخلاولايتغالا نع ةيانك
 اهبرشىف عرش نم رثكأ نالاهب تيعس هحربي افدمزال ىا .ناكملا لجرلا ساخ
 اهنمدا نم نآل اه تيعم طلاخم ىا صاحت ءاد مهلوق نم ىه ليقو اهمزال

 رسيملاو رنا انا) ىلاعت هللا لوقو« ليواقا ةرسثع هذهف ءاوسالاو ءاودالا هطلاخ

 رامقلا نم برض رسمملا ةيآآلا ( ناطيشلا لع نم سدر مالزالاو بادنالاو

 بصنلاو هللا نو دنمديعفبصن اموهوداصلا نيكستونونلا متفب بصن عج باصنالاو

 ىلا ءاهسلا ىهو ماللاوىازلا معفب از عج مالزالاو كلذك داصلاو نونلا م

 ردقتسي ىش لكاضيا وهو نتنلا سحرلاو اب. نووقتسي ةلهاجلاىف اوناك
 || سجن اولاق هودرفا اذاذ همظن ىلع سجرلا عابنا وهو كلذكر كلاب سمنلاو |

 نودلا خفي سجن وهف تعنلا هبديرا اذاف مسالا هبديرا اذا ميلاو نونلا فب
 (ءاضغبلاو ةوادعلا مكس عقوب نا ناطيشلا ديرباعا) هع دح نم ميلا رسكو

 ضغنللا ةدش ىه ءاضغبلاو العف اظي ىا ودعي ىذلا وهو ودعلا ردصَم ةوادعلاف

 .ضرعاىا دصو دصلا ردصملاو مكفرصي ىا(؟دصيو)هلوقو* بلقلا ىف ىهو
 برض دح نم هنالغ ىا هشيشن نكسو دسزلاب فذق اذاو +دودصلا ردصملاو
 .فصنملاو« هذاب هلداو برعم وهو بنعلاءام نم ةضطىندا خوبطملا قذابلاو#

 010 هذ كح ص ىذلا ثاثملاو هدفصن قبو هفصن بهذ ىتح عَط ىذلا

 موقلرم كونت ثيدح فو *الطر رسثع ةتس هيف عسي لايكم ءارلاو ءافلا معذب

 ىه ةمّلا هللا اوكش ثيدحلارخآىفو +يرض دح نم صقرلا نفزلا .نونفزت

  ماختالا ىلع ءانلاب تينب ةخولا هلصاو ةماخولا نم ىهو ءاخلا عثو ءاتلا مب
 دراوكان' اهتسرافو هاحو هلصا نال هجولا نم وهو ههاحن دعق كلوق لثم |[

 ءاملا نم هيلع بصي 3 هثلث قسو هاثلث بهدي, ىتلابنعلا ءاملا نم خويطملا جتحملا و«

 (رادقم )

 | رجلا ىفبدي نالف مهلوق نم ىهلبقو ثيدحلاهبدرو اماهلصا ىأ ثئابخلا ما

 | قرفلا مارح هنم فكلا ”لف هنم قرفلا ركسا ام مال سلا هيلع ىنلا لوقو"
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 ةملطاا _ هه ةءلط

 سانلا روهج ىلا ابوسنم ىروهتلا ىمسيو» هت هلصاو برعم وهو ديزلاب
 كيس ىلا بوسه هلعلو ىدبجا ىعسوهسانلا لح ءدحم» نا رشدن اك.هاحوهو

 بتاتكىف روك ذملا فاكلاونيسلا حقب ركسلا و*هذختاو هحر عسا سانلا نملحر

 رهلارخوهبدالاناوءد ىفلوشورقلا ءامزم'ىنلاوه (اركسدنمنودحمت) ىلاعتدنلا

 ,.ا ىلا ميضفلاو * لعدخ نمناركسلا اردصماهونيسلا مضب ركسلا|ذهريغؤركسلاو

 رسبلا خدشي ناوهو قوقدملاىا خوضفملا رسبل نمد بارشاهقوف نم ةمتألا

 دتشي ىتح كرتي مث ءاملا ىلااهتوذاح لقتل ىت>ٍراحلا ءاملا هيلعبسصيو بح ىف لعجو
 ةرذلا ذيب ميملارسكب رزملاوملسعلا ذيبن ءاتلا عفو ءابلا رسكب عتبلاهاركسم ريصيو
 هل لاش ريعشلاوةطنحلا ذيبن ةعطاووكاذك ةكركسلاوهمسخاةيسرافلاب هللاش
 لمةوثاثملاوهدملاوءاطل اركب ءالطلا«نيعلا فيضختو ميجلا رسكب وهو ىنكب ة.- راقلاب

 هنوالح يرذتسي ىتح كرتيو هوحنوا رم قلي ىا هبف دين ءام ذدنلاو رخخا١

 00 نبا قىافدس لاك دايز نبا نعهللادجر 5 55و برص دح نم وهو

 كلذي هتريخأف هملا تودغف لها ىلا ىدتها تنكام ةبرش امهنع هللاوضر
 ىدنها اف هلقع هيلع طاتخاو هنركس هنا دارا بِددزو ةوغ ىلع كان دزام لامتف

 ترض ةوحعلاو بسسزو 8 دن ناك هنأ هنع هللا ىخر 2 نبا هريخاف هلغا كك

 هناامهنع هللا قذر رع نبا نعو» اركسم ناكناو حابم هنا لدف رقلا دوجا نم

 نم '”ىلاوه ركلانا انركذ دقو ةشك اهآ سا نا وه كاقف كلا نع

 ةمرحلا ىف انهمكح هبكح ىا ةينك اهلسيل رخل هلوقو« مارح وهو رقلا ءام
 , رسف دق حوضفلا كلذ لاقف مضفلا نع لئسو» مسالا د محلا يفت و

 هتلادع ليزبو هرتس كتريو هحهضفيف هركسي ىا عضافلا ةفلابم وهو اهتحت ةمالعب

 ءاهتمدحا 0 لاقف ارهش دعا بيب زلا دس نع لكس همم يطيب " ايف ادهو

 ترهظا ىناا اهتيمحا رن |هاوقو ةديدشةع دقىا ةقيتع ريصتل اهكرت را قيتعت

 هيلع ىلا نعوءاضيإ| هنم معطي ل ايف اذهو راكسالاو ةدشلا نم ةيرخللا ةفص

 نيسرغلا حرشىف كلذكو ةغللا لمح ىف كلذ لاق ةرذلا ديبن ءاريبغلا ركسلا ءاريغ

 ريغصت ىهو ةرذلا نم بارشثلا هنا ملاعلا ري اهناف ءاريبغلاو ىايا ثيدحلاىفو

 ءاريبغ نوكي نا لمتحمف رابغلا نول هنول ىذلا وهو ربغالا ثينأت ىهو ءاربغلا



 ةبلطلا ا ظ ةبلط

 قالطالا ىلع ال نوللا اذهللع 1 الم نم: ىلا نم دمحم بنارش وه دعا

 ريغيف ًادح غلب نم مالسلا هيلعىنلا لوقو* ةرذلا ذيب'وه ركسلاىلا ةفاضا ريغب
 هيف لب تيما بود>و كفا نمدل انف دّلا رادقم غلب ىا نبدتعملا نم وهف دح

 هللا ىكر العشار 0 ا مال عرشلادح نيز واحلا نم وهفرب زءتلا

 نم دخت ءاعو ةاننلا هلكأف رج 0 غبطصيو ةاس نم ازيد جر هنع

 ةدايزب الا و مادالاداصلارسسكي غبصلاو مادخل غابطصالاو اح ركع ولا

 لبالاءالطباذههيشاامددشلا بارعثلا كلذ ىفدنعهتلا ىذررع لاقو:كاذك فاالا

 ىضرس ابع نءالاقو * ىبرحلا لبالاهءىلظي ىذلانارطقااوهو دملاو ءاطلا سكي

 هتقوىالاعف نزوىلع ءاي'اديدشتو لالا رسكب هنابادنع دسفب ذيب لك امهتعدنلا

 هرقح# إف اسوديلعدلل ىلصدتلا لوس راذمنا تنك تلاقاهنااهنعهللا ىضرةشئاعنعو«

 ٍ تنيلف ةزمهلاب هنر قس إف ا 6 را ادم دحناىا دينا ابيب ز يفك ملا رس

 ماس راصىا ماعطلا ءسح دقو اهئاسىا امي نع هدعي مل ىازب م جلل الات 7 3

 هللا ىض رد وعسم نبا نعوء«ىلغاسىا لاعفالا باب نم ماعطلا اع فرش دح نم

 لعج مل ىلاعت هللا نا لاف كلا 1 يفصو لاق رفص هنطب ىقؤ هانا انأسنأ نأ هنع

 وهف ملء دح نم رفص دقو نطبلا ىف ءاملا عاقجا رفصلاهركلع مرح ايف .كءافش

 ىلرك 5 ىاركسا| كف فصو هإوقو «روفصم وهف هلعاذ مسي ملاملكعرفصو رفص

 مكنيهن تنك مالسلا هيلع هلوقو «مارخلا ىف ءافشال لاقف هنم عفنت رقلا رج نا

 شا ىا رجا لاش اشعف ىا ارحمه اولوقتالو اهوروزف روبقلا ةرابز نع

 هيتلاوع مكتيهن 0 مالكلا ددرو ىده ىا لخد دن نم رح*و

 رضخرا رج مها و دةشيفاهيف دش ناكو ةعرقلا ءايدلا«تفزملاو منحلا و ءايدلا ىف

 سكب تفزلاب هفوح ىطملا ءانالاوه تفزملاو رخل اهيف ةئيدملا ىلا لمحت تناك
 . ةلحملا لصارهو اضيا ريقنلا نعىهنو ٠ دتشيف هيف ديا ناكو ريقلا ىا ىازلا

 ع رقالاو لغيو دتشي ىتح كرتوو رسلاو بطرلا اهمف خحدشيو اهفوح رقط

 اوناكل قو دتشيف ةيعوالا ءذه ىف نودش اوناكو رقنب ةيشخ لصا ريقنلا
 . نع مهاهنف نيرظانلا ىلع نت تناكو ةذبلا ىه نواوقشو روما اهيف نوامحب
 .بارش مهاكعالف رهظت ناواىف اهولعجيو اوسداي الثل ةيعوالا هذه ىف برشلا

 اهيف ةذبنالا مهلعح مهل قلطا رولا برشنع اوعنتما الف ةذبنالا ليوأتب رولا
 | مكباراذا ثيدحلا كلذ ىف هنع هللاىغز رع لوةو« ةمرحم ريغ ةذبنالا نا امالعا

 ( مبارش )
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 : دال ناوند ىف لاقو ندنكريو ندز همدسر انو لحد دح نم راقنملاب راقثأا



 ةلطلا ب ١9١ ب ةيلط

 فادلملا ةؤرتكاو كش الو انكسر هنا مب ولقىف كشلا مق ةواىاركككش ىا مكبأ 2

 جر هش ءاملا ف بيب زل |عقن نم لح بارش بيب زلا عيقن و« هندشو هوت لقتل اما هيفا ودص ١

 عنض دح نم ندش نر اريسو ندشراغرف رف عقنلاو ندر كراغر و عاقنالاو هيلا هنوالح

 بنعلاهيف سرع خوبطملا ر رقلاوءاهصلبق ولخددح نماهامرىا هيف نهرا جول و#

 فرصلات حلا ب ارم كاوهن ؛دركراغر بأ ردوندلامهتيسر انو لح ددو٠ نم ثري ىا

 مهمالساب 1 ىا ةرطفلا ىلع ا ودلو ممالوا نادنع هللا ذر دوعسم نءالاقو *

 لالا نم ذدكليسملاو لحد لوس نه وهو مخ وبرنالىا راب مهو ودغتالف مكلاعبت

 - يو هةيادلا رهظربد لاس رجلا, ٠ هتبادرب د ىوادواو«ةسرثلا قامت |! نهو ءادغلا

 رجلا ةيوارو * هماك نآ هتتسر اذو ةبسنلا ءاس .ئزملا ىلا َتْوَدْدِم
 هبامريشي اهتيسرافو ءاحلا فرفختو ءافلا مثو تفلآلا ريكو ةنيمملا اا 2
 ءاطاديدشت مالكلا عصف رارتخا باتكىف ىه لاو ةففخم بدالا ناويدف ىه

 هيلع نبالا بصي نبملا هنم ذم زنعلا ةدالو دعب رهظي ىذلا رفصالا نبالا ىهو
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 ىا بارتلا ههحو ىلع اوُدحا براشلا دح ثيدحىفوهددشيو ففخم نوللاو

 دح نم اءثح ىثبي ىثحو اوثح وثحم اثح لاش اعيج ءايلاو واولاب وهو اودرا

 نيتديرحي برض ءهركياع لابقتسالاوه اوتكبف اوتكي لاق مثءاعبج برطو لخد

 ءاهلا مقب اهقبربي رخلا قارهو بارشلا لايكم قرودلا«لُكلا نصغ ةددرجلا
 اقارها اهرب اهقارهاو اهمص ىا امهيف ءاهلا حقب قارهمو قيرهم وهذ ةقاره

 لوءفملاو لعافلاو ليقتسملاو ىخاملاىف ءاهلا نيكس, قارهمو قبرهم وهف

  هارك الا باتك ف

 5 دح نم هركدقو اهزاك ”ىشلا لعف لع للا دو رابخألا ءاركألا

 فلاب داو ممل مهلاب ه هركلاو ةيعاوطلا دض ىهو فيغضلاب ةيهاركو
 هن أما عم ناك الحر نا ىوروهةَقْسملاىف ناتنل اه لقو هلعف 1 تفلكت

 ىقلطت تلاقو هقلح لع نيكسلا تعضوو هردص ىلع تسلحو انكس تذخاف
 مالسلاهيلع ىنلالامتف اثالث اهقلطف تباف ىلاعتدّنلاب اهدشانف كنلتقالالاو ةتبلااثألث

 هانعم ةدشن هناي هدشن ىنالثلاىف اهنم لاشو ةمعساقملا ةدشانملاقالطلا ىف ةاواءقال

 قالطلاىف ةاوليقال هلوقوءلخد دحنم وهو لجو نع ىاد شداد دنكوس
 هللاو تلاقو هنطب ىلع فيلا تعضو ىرخا ةياور ىفو هيف عود>رال ىا
 دح نم نتشدك ذوفناو نتشادك ذفنتلاو ذاغنالا اثالث ىنقلطتل وا هه كنذفنال

 يوسي

 ا ١

 ىلا بس ىتح رافكلا هذخا نيح هنع هللاىضر رامعل مالساا هيلع لاقو:لخد

)2١1( 

 ا ءاملاو ءارلاددشت 07 كلذ لعحو ماو كيبسلا را َّق لمح ما ع



 ةيلطلا + كلل ا ةيلط

 راعاب ك.اروام مالس اذا ىنلامللاقف مالسلا ا ىبنلا ىلا عجرم ' مالاس ١١ هلع ادلع

 ل مهتهلا ل 11و كلنما تبان قح ا لاتف كفاح ربااأم ىا |

 لاق كيلت د فيكلاقف هركذىذلا بسلا هب دارا ءوسب هركذ لع دح نم هنم

 ةمارقلامو:أىلا ةزئاج ةيقتلا لاق نسحلا نءوهدعف اوداع نا لاقف ناعالاب انئمطم

 ظ الاقل لع رفكلا ةلكءارحاب اهفحن ىا كالهلا نع هسفن ناسنالا قب نا ىه

 ا هو ددهنو 6 وئوح 5 هوددهوأو (ةاقن مهنف اوقحا ناالاز ىلاعت هللا لاق كلدك ةاقتلاو

 ةلك | ءديىف تغ'وءمهسلا نيشااديدشتو نوالامغب باشنلاو ؛هنمالامعّتس| رثكا ظ

 نكيمل ارهن اوذلب هنع هللاىذر بهو نب دز تيدحقوءهروخ اهتسرافو دملان !

 ادرحم ىا هفيس ارهاش+هيف لوخد ىا ءالا ق ضوخ عضو ىا ضاخم هللغأ| ْ

 9 | عنص دح نو

 « رجا باتك وف
 لقعلا راو هنع عنم هنال مارحلا ءاحلا رسسكب رجخاو لخد دح نم عنملا رِْخا

 دعاوقىف لاخدالا نع عنم هنأل ةكمىف ةسكلا مطح راو حئابقلا ن ء عنام هنال

 مهونحممس| ىا (ىباتيلا اولماو) ا ء هعئثم هيفسلارحو تدبلا

 نالدقعلاهب درب ملوهيلع اوردقىا ءاطوااتقو اوغلب اذاىا (حاكتلااوغلب اذاىتح)

 ظفحب ىفاهيقته تن رط مهنه مت رصب ا ىا (ادشرمهنم سنا ناف) دلوامبيقعز وجدقعلا

 | دحا انههله اورظنتى ا (اوسن اتستىدح) ىلاعت هللا لاق سان الاك سان.تسالاو لاملا

 أ ل ددح نم مهراتتسا ىامهنانتجالهءاوعس ناو نورصيم مهنال اناسنااومسسنالاو
 أ كلذكدش رلاو لخددح نمقيرطلا ىف ةماقتسالاداشرلاو دشرلاو سانلا راصب نع

 ةلافكلاوةلا وا باتكىف ءانرسف ةنيهج عفيسا ثيدحو هاعدح نم نيشلاو ءارلاعمنب |

 50  نوذأملاباتك

 | عامساو مالعالا هتةيقحو نداد ىروتسد هتيمرافو ع دح نم قالطالا نذل ١ ظ

 مالعالاب سعاوهو دملاب (هلوسرو هللا نم برخحن اونذأف) ىلاءتدنلا لاق مالكلا نذالا |

 | كلذلو دخا اهنم هنالنذال'عامسا انطرشو معا ىا ( مكبر نذأتذاو ) ىلاعت لاقو

 ظ رادلا نم جرذال نا كارا ىلع فلح 0 هللاامهجر د.2و ةفينحوبا لاق

 | ىصلاوا دبعلاهل نوذأملاو + ثناحدنات> رشف مم-تمل ثيحنم اهل نذاف هنذابالا
 أ ةلاصلا ركذ نم دءالو ةمالاو ةيبصلا اهل نوذأملاو:فرصتلا هلقلطا ىذلا |

 أ ىدمتلال لعف'ا اذهنال أطخ اهاو هإكلوق نودب نوذأملا ,ةظفل ىلع راصتقالاو .|

 01| 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1020 0 0 2 0ذ2 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ذزذ ا

 ( نود )



 ةبلطل ب 0ك ةبلط

 لعنلا فصو رالا بكري ناكدثا مالسلا هيلع ىنلا نع ىورو.ماللا نودي
 ١ ضمصخو اعضاوتم ناك ىا كوامملا ةوعد بيجنو ةاشلا بلحنو بوثلا مقريو

 بلحو عنص دح نم ةءقرلاب هليصوت بوثلا مقرو برض دح نم اهزرخ لعنلا

 وه كواملا ةوعد ةباحاو لخبد دح نم اهنبل راردتسا ردصملا ماللا عمب ةاشلا

 كوامملا هدبعزه لجرلا ذا اذا لاقهنا ىعشلا نعو:هإنوذأملا ةفايض هروضح
 دقف اهتدمو اهردق نيبو هيلع امرض ةلغ هنم ذخا اذا ىا ةراحن ىهف ةمرض

 هدبعل لجر نذا اذاو :ةراملابالا اهليصحم نم نكمتال هنال ةراخغلاب هلزذا

 ءامرغلا عفر اذاو+راشخ هتيسراف ىلقلاوهرفصعلا نمت هيلع يرش زاجاف ةعارصلا ىف

 | فقوتيىا كلذىف ىنأتب ىضاقلا ناف مهنويدب هعيب اوبلطو ىخاقلا ىلا هلنوذأملا

 نُدلا ضع طح عيبلا ىف ةاباحملا.ةدؤنلا ىهو ةروصقم ةانالا نم وهو رظننو

 هتبقرب اطبع نيدلا ناك اذاوءلخد دح نم ءاطعلا وهو ءابملا نم ةلعافم ىهو

 هتعف قرغتس ىا

 4 تايدلا باتك

 ترض دح نم هسد تيداىالوتقملا تددودقو تايدلا اهعجو سف لد ةيدلا

 فالتاو لنتقلا ءازاب لتقتلا صاصقلاو*+لعفلا اذهل اضيا ردصمو لامأل مسا ةيدلاف

 هناك وتلا ىا لئاقلا نه لوتتملا لو نمقاذقو فرطلا فس
 هصنقاو رئالا صق كلوق نم وهو هصاصق هافوأ ىا لتاقلا ند ناطلسلا هصقاو

 و هم و و و م و ا

 نم ىا اضيا كلذك وهو هتهح ىلع هاور ىا هصتقاو ثيدحلا صقو هعما ىا

 لامعتسإ : لمعسيو لخد دح عم مسالا صصقلاو لخد دحنم صقلاو عابتالا

 رثا صن ىذلا ريعبلا ةصيصقلاو اعيج رثالاو ثيدحلا صاصتقاىف ردصملا

 واولا فب اضياصاصقلا دوقلاو «لعفلا لعفلا عابتا هلك كلذ نم صاصقلاو باكرلا

 ءاشالا ف لوالاكو هف هيلو لتاقنم وه داقتساو هيلو لتاقنم ناطاسلا هداقا دقو

 اولتق اوبحانا نيتريخ نيب هلهاذ لبتق هللتقنم مالسلا هيلع لاقو»ءافيتسالاو
 اوداف هلوقو رايتحالا نم مالا ءانلا عضو ءاكلا رسسكي ةرياهاوداف اومحا ناو

 نيذثا نيبام ىهو ةادافملا نم ضام لعف وهو ىداف كلوق عج وه لادلا مفب

 هنع اعفاد ”ىثلا ماقم موقبام ءادفلاو هذخا رخ ألانمو ءادفلا عفد اهدحا نم '

 هدحو صاصقلا هلنم رايتخاب سيل ةيدلا دخا نأ ىلع ةظفللا تلدو هوركملا

 مصخلا قلعتناو صاصقلا هيلعزم اضر ريغنم لاملا ذحأِيو صاصقلا كرتي ناب

 لوقن هنو لتاقلابو ىدافلاب نينثاب مود ةادافملا نا امل هلءالذ تابثال هرهاظب

 ضف تنستشفخ هس رض تف

 كعب د29 1 9 0 7
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 ةبلطلا - ١54 ةاط

 (نا-سحابهيلا ءاداو فورعملاب عابتاف ”ىش هيخانم هل عنف) ىلاعت هللالوقو»

 ('ىش) لوتقملاىلووهو (هيخا نمد فعنف) هجولا|ذهىلعهللادجر ىبفاشلاءرسش

 ناسحايةيدلا ليتقلا ىلو ىلا لتاقلا ىدؤيلو فورعع بلاطلا هعبتيلف صاصق ىا
 اذا صاصقلا ضءب نع وفعلا ىف هنا اهدحا نيهحو ىلع اندنع يلا قو

 سابع نبا نع ادهو هبيصنىف لتاقلا نع امدحا افعف نيذنا نيب صاصقلا ناك

 اذه ذخخ لاقباك ضعبلاوهو ثىش هبخا نم هلوق هيلع لديو امهنع هلاىضر
 ىناثلاو الام رخ آلا بيصنراص اههدحا افع اذالوقن هدو هنم اًئيش لكف فعغرلا

 هللاوذر دوعسم نباو ىلعو رع نع اذهو دمعلا مد نع ملصلا زاوجهف هلا

 عبتيلف لاملا نم 'ىش لتاقلا هيخانم ذاهسىا اوفع هاىطعانف ةيآلاربدقتو مهنع

 مل ةباحصلاف ناسحاب هلنهىلا هيلع نم دؤيلو فورعملابقحلاهيلعزم قا بحاص
 وهف اهودع, لوق لكنا ىلع مهنم اقافتا ناكف نيهجولا نيذه ىلعالا اهوامحن
 ةئامديف اصعلاو طوسلا ل يتق دمعلا أطخ ليتقنأالا مالسلاهيلع ىنلا لوقوهدودرم
 ىرسيفه» هلتق دصقنالو اصعوا طوسب هيرضدمعتي ىا دمعلا أطخ لتقلبالا نم

 نا الا هلو نع لدب وهو بصنلاب اصعلاو طوسلا ليثق هلوةوهتوميف سفنلاولا

 دمعل|هيشؤ ةلماكلا ةيدلاىالبالانم ةئام هيفههلريسفتلاك وهو دمعلا ءاطخ لتق

 لثملا هريظنو ءابلا نيكستو نيشلا رسكو ءابلاو نيششلا تف ناتغل هيفو دمعلاهيبش
 ىف ىا ةيدلاسفنلا ىف ثيدحلا ىفو« ءاثلانيكستو مياارسسكو ءالاو ميملاتقب لثملاو

 قوفام وهونيشلاو ءادا حفب ةيدلا ةفشلطاىفو هعطقىفىا ةيدلا ناسللاىفو اهلتق

 ةزمهلالصاو ركذلاىا ةيدلا فادالا ىف تاياورلا ضعب ىفو ركذلا نم ناتحلا

 ىفو هئملوللا رطاقتل هب ىم”برمضض دخ نم رطق ىا ”ىثلا فدو كلوقنم واولا

 نيش االاىفو هلصانم هعطق هب دارا لاصيتسالا مالطصالا اطصا اذا ةيدلافتالا

 نراملاعطق فو ف ولا غلبت ىتلاةنعطلا ىهةيدلا ثلث ةف الا ىفو نيتيصخلا ىا ةيدلا

 لاكو ءاملا عطقناو ا بدودد> ا اذا بلصلا ىو فنالا نم نالام وه ةلماك ةيدلا

 هنمىبالثلاو بدحا راص ىا بدو دحاو راقف هيف ناك ام رهظا|بلصلاوةيدلا

 عبصالا ماجسالا «ىنملا عاطقنا وه ءاما عاطقناو تشيزوك هتيسرافو! ءادح نم بدح

 ا ىطسولا مث * ةريشملاو ةيعسملاو ةحاسلا ىوستو ةبابسلام“ ىلوالاىربكلا

 بهذ ىتقلا لاق نيشلا مغب رفش عج ىه ةيدلا اهلكرافشالافو رصنملامث

 اما طلغ كلذو نيعلا فورح ىلع تبانلا رعشلا اهنأب نيعلا رافشاىف ةماعلا

 .ءاهقفلالاقو لاق بدهلاوه رعثلاو رعشلا اهيلع تبني . ىتلا' نيءلا فورح رافشالا

 (نومدقتملا )
 4 ا ا 6 1 او يي ئئ15----57 يب



 ةيلطلا  |"ههد ةبلط

 لك رفشو نكس لل نو دلا عبر نيعلا رافشا نم رفش لكف نومدقتملا |

 ءاهصفلا نم دحاناكو جرلا رفشو ىداولا ريفش هنمو هريفش كلذكو هفرح ىش

 رفشلا ل عج بدالا ناوبدىفو ةرواجملل ازاحم هتينع ءامس اعاف ارفش رعشلا ىمعس

 دحا اهبام ىا رفش رادلابام مهلوق نم معفلاب و ”ىث لكف رح نيشلا مب

 حالصا ىنو اهحمنو نيشلا مضب بادهالا تينموه ىذلا رفشلا نيسرغلا ىفو

 مضلاب رفثلاو ادهىف ةغل مغلاو دحا اهبام ىإ مفلاب رفش رادلابام لاق قطنملا

 مث ىرثاك اذه ىف فالتخالاو ةفورعم لودا هذهف جرفلا فرحو نيعلا رفش

 اوداراو رافشالا اوركذ هللا هجر انباخحإ نا لدف ةيدلا بادهالاىفو لاق

 ىهو بادهالا اوركذ مث ةةيقملاىف وهاك بادهالا نود فورحلاو ترانا

 ةيدلا عبر امهادحاىفو اضيا رافشالا ركذ دعب لاقو هدم هتيسرافو بده عج

 ىا نورقتلاب ءاسنلاو ىحتلاب لاحرلا نيز نم ناحعس ثيدحلاىفو « انلقامىلع لدف

 عج ىهو ةرشع هجولاو سأرلا ىف ىلا جاجحهكاوءاهوسبك اهتيسرافو رئافضلا

 مث ةصراخلا اهلوا لخد دح نم سأرلا رسكوهو ممألا نم ةلعف ىهو ةمحش

 ةعئاهلا مث ةحعضوملا مث قاسمسلا مث ةجالتملا مث ةعضابلا مث ةيمادلا مث ةعمادلا

 هشدخت ىا برض دح نم داجلا صرحت ىتلا ةصراحلافهةمآآلا مث ةاقتملا مث

 هقثشنت لقو ندركزاب تسوب الملقدللا رسثقت قلاىه ىتقلالاقو مدلاجرخالو |

 | هليستالو مدلاجرختو دلجلا شدختىتاا ىه ةغمادلا و«كلذكب وثلاراصقلا صرحو

 | ةعضابلاوءمدلا ليسيو دلجلا شدخت ىتلا ةيمادلاو«عنص دح نم نيعلا ىف عمدلاك

 حوش ىف لاقو عنص دح نم معلا ىلا لصتو هعطققت ىا دالا مضيت ىلا ىه

 | عطقت ىلاىه ةجالتملاوءافيف- اقشرعللا قثن ىتقلالاقو معللا ىف دْحَأت نيسرغلا

 | دلجلا عطقت ىتلاىه قاححسلاوءرسلاا ىف ذخأت ىتقلا لاقو محللا ىف رثؤتو دلجلا

 ظ ةقيقر سأرلا مظعو محنلا نيب نوك# ةداج ىهو قاحمسلا ىلا لصيو معللاو |

 | ىلع لاقبو مظعلاو معللا نيب نوكي ىلا ةقيقرلا ةرثقالو ةمهشلا هذهل مسا وهف

 أ ءاعمالاو شركلا ىثغ ىذلا محشلا ىأ ةاشلا برث ىلعو ميغ نم قيحامس ءامسلا

 | مضولاقب هنببتىامظعلا مضوتو قاحمسلا عطقت ىلا ةحضوملاوء رمش نم قيحاوس

 ٍبرض دح نم مانءلا مثهت ىلا ةعثاهلاو «نيمث ىا احوذؤو برض دح نم

 عضومىلا عضوه نم لوحن ىا رسكلادعب مظعلا لقا ىتلا ىهةلقنملاوههرسكت ىا

 ىذدلا وهو هلصاىا سأرلا ما ىلا لصت ىتلا ىه ةلعافلا نزو ىلع ةمآلاو

 دحنم ةمآ ههحش ىا انالفما لاش اناقام ممصأاو ةعمادلاب اد نم مهنمو غامدلا هيف |

 ظ
 أ

| 
 ا

0 



 ةيلطلا _ 5و ةبلط

 | للشلاوءىدثلا سأر ىه ماللا فب ةأرملا ىدن ” ةلح مطق اذا لخح دخل نم
 ظ الع ا ىلا ىهو ضاخن - تابدلاف نانسالا وءلع ددح نم لشالا ردصم

 ْ : نو 0ع || ىهو نوبل تو ةيئاثلاف تلخدو ةنس |

 ندس عبرا اهلع نا ىلا ىو لاذلا 7 ةعذجو بوكرلاو للا تقممسإ

 ١ الد و نينسسج اهلع ثنا ىتلا ىه ةنئو ةساملاف تلخدو

 ا ا ضو مص 7 عيل لقدل را هيد 1 لح

 ظ
 3 * ةنماثلا ىف تلخد اذا نيسلا عفب سي.دس مث ةعباسلاو تاخد اذأ ءارلا حفب ةعابر

 ءاما متفب تافلخلاو ادعاصف نيماع فاخم مثماع فاح مث مسالا قف تلحو اذالزاب

 .مهردفالا ةرشع قرولان م ةيدلاو ةلح 6 قونلا نم لماوخلا مالا رع 8

 ةيدلاو ةاكزلا باتكىف هانركذ تاغل هيفو اضيا ةبورضملا مهاردلاو ةضفلا وه

 ١ ثيدحلا ىفو:نيبوثالا ةلحخلا نوكيالو ءادرو رازا نابوث ىهو ةلح اًسام اضيا

 | ثلثلا ىلا اهتد ىا اهلقع ىف هيواست ىا اهتيد ثلث ىلا لجرلا لقاعت ةأرملا
 0 فصلنللا ىلع ارك 3 هيد تراض كلذ ىلع ةدابز لقعلا غلب اذاف ءاوس اهات وق

 ظ وهو لقعلا ضءب نم انضعب دخل ال ىا اني غضملالت :اهتنال انا ثيدحلا هنمو#«

  اهعجو رداصلا هظع ىه ةوقرتلا رس اذ وة عج ىدو مع 1| عطقىف ةيدلا

 افرط نادنزلاو بنجلا 3 اهنيكستو ماللا مو داضلا كم قارتلا

 شطبلاو عارذلانه معللا هنع رسحتإام دنزلا بدالا ناوندىف لاقو دعاسلا مظع

 اذا نيدعلاو تسسيف تبرض اذا نذالاقو*اءيبج لخدو برض دح نم دخالا

 نيعلا فوسخ بدالا ناوبدىف لاقو ةغللا لحيىف هلاق تيع' ىأ ةيدلا تفسختا

 | ضرالاف فسخلا نم ىتاثلاو رمقلا فوسخ نم لوالاف تلق سأرلا ىف اهباهذ |
 | تبرضف نان 1 هيحاكن ىف تا يدع تناكو كللام 3و لج ثيدح قو« 1

 اتيم انينج تقلاف ءابحخلا ناديع نم دوع ىا مطسع اهتبحاص نطب امهادحا
 هَللالوسراي اولاقفاهتوخا ىلع نينجلا ةيد مالسلا هيلع ىنلا بجوأف ىه تنامو

 ىدنا مهلوق +لطي همد لثمو لكاالو برشالو لهتسا الؤ حادال نه ىدنا

 مالسلا هيلع ى لأ لاقفءلخد دح- نم وهو رده ىالاطإ همد 0 لك ملو

 ةباورؤو نب_دئهاكلا مالكك 00 مالكي نوملكتت| ىا ناهكلا 0 دك عجصسا

 هت سل سس سس سس سس سسسسسسسسس 3

 .مالكوهو ميلا مشب زجرلا ىهو ةزوجحرا ا علا زيحاراو ىوعد لاق |

 (نوزوم )

 دو دداولا دنع ديوص مقزإ مل ىا ليثس مو ل ىدؤن ىا

 ظ
 ظ

 1 خس سس ل سس سل يبا سل -

 ! ل



 ةيلطلا 157 ةيلط

 كلذب ملكت ىا لخد دح نم زجارلا زحر دقو رعشلا نزو ريغ لع نوزوم (

 طقس اذا نينجلانع هللادجر رفز لئسوهلخذ ادحب نم اهعطق ىا هتقر زحو»
 | اوناك ءابياس كتقتعا ل ئاسلا لاقف تكسف هنايح امي ملو نامض اهب بحاذ ال برضلاب

 0 ءاملا بيسنم وهؤ اساس هقتعا او'ق قتعلل ءالوالنا لت اوقتعا اذا ةيلها+لا ىف

 ةما وا دبع ىهنينللا ىف بحت ىتلا ةرغلاوءاهلاما ىا ةبادلا ببيستو هرجىا ['

 نسلاف ىناتسيرو ةعرك | "ىثلا ةرغ ةشللا لق لاقو ةثايبج هتيف.سرل 0

 اصعلاب هيرض اذاو « فق وتلاو تبثتلا ىهو ةانالا نم ةذوخأ٠ رظنن, ىا ةنس |]

 دحاو داصلا ريكو ميما تفي لصفملاو + لصاوو عباتىا تابرضلاف ىلاوو |
 ناع الا ةماسقلاو :# ةنابالاىا لصفلا عضومهلصاو دسجلا رئاسو عباصالا لصافف |

 | نبهلا قاطم لصالا يف مدقلا سلو مهف لوتقملا دجو نيذلا ةلحما له لع مقل

 | كلذ ىلا راشا مسلع نام الا ةمش ىههىتلا ةماسقلا هذه نم ذوخأم وه لب

 | ثيدحلاىفوءةوارطلا هردصمو اضغ ىا ايرط لوتقملا ناك ناف«ةغللا لقا

 ةراجماب ىوطت نا لبق ثلا بيلقلا ريب بلق نم بيلق ىف ليتق دجو |
 رع أف نادم نم ناتلبق اهو. بحراو ةعداو نيب ليتق دحو ثيدحلاىفو + |

 ثيدحلا |اذهىفوهريدقتلا سايقلاو سيقلا نيقرفلا نيب ساّش نا هنع هللاىضر ]|

 ىل ءاقسلاف نبللا.نقح دقو كفست نانم اهعنمل ىا كئامد نقحلف مكتاعأ امأ |

 ىا مامالا هطتخاام ئه ةطخلا لها ىلع ةماسقلاوءلخد دح نم اهو هسح |
 رسك اذاو هءامدقلا كالملا هب ديرب اناسنا هاطعاو ةينغلا ىضارانم هزيمو هزرفا

 هللا دريملاو لخددح نم قمملا درا * هردش هنس نم دربملاب دربي ناسنا ا

 يوهشلاىرق نيبام ةحشلا تذخا اذاء ناذوس دربلاو ناهوس ةيسرافلاب ىهو

 غاذإلاوههسأر تاج ىلع برِض هنال كلذب نينرقلاوذ ىمسو هسأر ىناح ىلا

 غلب ىا هفاحاف عرب هتفطواوءلخد دح نم غزبلاو اهءامدليسب ىذلاوه باودلل

 لصالا ىف بصقلا ةرسشت ىه بصقلا ةطبلب هحذواو«كلذك هفوحهفاحو هفوح

 هقدىااهتحن نمةلعملا هنو مخ رءمدح عطقيف قش بصقلانا انهاهب ددربو

 مفب قمر اهبوهاضيإا عنص دح نم هرسكىا اهقوف ةمدعلا ءالخابو عنط دح نم

 قنخلاوءافنعو افطل اهحلصناع ةيعرلاةطايح ةسايسلاوءحو رىاس فن ةيقب ىا ميما

 هاقس ذاوءاهرسكو نونلا نيكسش ناتغل ردصملاؤو لخددح نموهو قالا لغف

 مفلاف بصياممساو كلذك برضباينم هرحوو هيفىف هبصىا هرجواواءامم

 هيمح لتاقىا هرا' وهو بواطملا لخدلاوه رأثلا كرد صاصقلافوهرو>ولا

 اهب هبرض ىا نيكسلاب هسأر أجو اذاو هلئاق تاتق ىا نالشب انالف تراأثلاقب



 ةيلطأا ا ةبلط

 ا
1 
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 ابولا مسالاو اهتكإ اس قفاونال ىتا ىهو ةيخو:ى ةليعفو ةلمف نزو لع.
 ف َ

 اك لل ملا نانا تاطوأف: ةبادلا قاس | ذأ ولم يغب ءابلاو واولا فب

 كلدكو طقسيالو هيلع تبث نا ردش ىا ةبادلا ىلع كسقسي ناكاذا٠ اهبحاص
 واوءاعيج برضو لخد دح نم 2007 2غ امش تتد ةيادلاوءكسات

 نم ىرجنالو فقتل هب هسفن ىلا اهدم ىا ماب اهعك اذاوءبرض دح نم

 قلزو«ساختلا هنمو مئص دح نم هوحنو دوعب اهنعط ىا اهسمن ولوءعند دح

 تلام ى الامثو انيع تفطع ولو قلعت ىا هب لقعت ولوءإع دح نم لز ىا
 لك مدصصىا ناسرافلا مدطصا اذاوهاضيا دعتم هريغ هفطعو برمذ دح نم

 تبرض ىأ اهدس تطبحولو ءعنص دح نم اهبرض وه اهدوا اهلحرب تمت

ْ 

 لاقو ندز تشوك هتيسرافو برض دح نم مدصلاو هححاص امهنم دحاو

 فاقلا رسمكب وه لبالا راطق داق اذاوههل شع ”ىثلا برض مدصلا ةغالا لف

 افينك عرشا اذاوءضعب رثا ىلع اهضعب اراطق اهلعح ىا اريطقت لبالا رطقو

 راه كلذكو تمدهنا ىا رثبلا تراهناف احارتسم ,ظعالا قيرطلا ىلا جرخا ىا

 00 د نم اهض يا ءوحم وا تارت ايسك اذاوءاروهت نوهتو ازوه روعي

 ضرالا ف فسمخلانم لفستو قراىا رسجلاهبفسخنااذاوهدنك اب هتيسرافو

 . دجوب ليتق وه لاءفالا باب نم ميجلاب جرفم مالسالا ىف كرتيالهةرطنقلا رسجلاو
 تيب نم هتبد ىدؤت لب اده لمنال هلتق نم ىردال ىرقلانع ةديعب ةزافمف
 0 زعم ءاحب حرفم ف حا ستنال هدأ ءالوال ىذلال با اضيإ جرفملاو«لاملا

 سعاشلا لاق نيدلاب لقتملا وهو اهتحن

 عئادولا كتحنرفا ىرخا لمخناو. 4 ةئامأ ىدؤت حربت م ٌتنا اذا

 دق لاعتفالاو هبحاص امهنم دحاو لك ب رض ىا ابرطضاف دبعو رح قتلا

 تنطعا ىا ليتقلا تاقعو ةيدلالقعلاو ه4 ماصتخالاو لاتتقالاك كارتشالل نوكي.

 ابا تلك ىبمصالا لاقءهنع اهتيداف ةيد هتمزا ىا لتاقلا نع تلقعو هد

 هنع تلقعو هتلقع نيب قرش إف ديشرلا ةرضحم كالذ ىف ىضاقلا فسو»

 مصب ةامتعم نالاف مد راصو لقاع 06 ةيدلا نودؤب نيدلا ةلقاعلاو هتمهف ىد

 ةيدلا تيعس كلذ نم افاحصال لقاعلا باتكو اهعج لق اعملاو ةيد ىا فاقلا

 تايدلا تيممسف لوتقملا ىلو ءانفب لقعت تناك ل بالا نا ,اهدحا نب_هحوا القع
 20 ااا ا ا اا ١١ ذآ | | | 1 1 10 0 1 102 120 1 1212 ا ال

 ْ ةزمهلاب ةئيو ضرا ىلا هلو اسص بصعولو + مت كل> نم ا هأحو لاش ا
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 ةيلطلا ١58 ةبلط

 ىا كفسلا نع ءامدلا لقعت اهنا ىناثلاو رينادوا يارد تناكناو كلذ اهلك

 نم دحاو لتقناف لاق تايارلا لها مهو ناوبدلا ىف مهيماسا تيتك نيذلا ىلع 1
 دح نمت قرفىا مهيلع ةيرلاتضفول ةرثك مهيف ناكناذ أطخ اناسنا ةيار لها ا

 شدجلا عيج ىلعف الاو مهيلع ىبف ةئالث مهنم دحاو لك باصا لخد : 2

 6# اياصولا باتك 9 2
 ”ةيصون ىصوب ىصوو ءاصيا ىصوب ىصوأنم مسالا ىهو ةبصو عج اياصولا
 ىآ.اذكب قتال واو ىصولا (ناديصم انه ريكو واولا عفب ةاصولاو

 كلذوايصو هلعجىا اذكب نالفىلا ىصواو هل ىصوم كاذو هلامنم . كلذدل لعح

 ىصوم دلولاوهتباجو هتبالو تحن هلعجىا نالفىلا هدلوب ىصوأو هيلا ىصوم
 ثينأتلا نودب نالف ىصو ةنالفو اضيا هءىصوم لمعلاو اذك لمعب ىصواوهدب

 ةيصو ثيدح رخآ ىفوءهوحنو لبكولا اذكو ةفصلا نود مسالا هن ديرا اذا

 ففكتلاو*رقتفاىاةليع لعي لاءلاهيريقفلاوهو لئاع عج ةلاعلا «سانلا نوففك
 امهرخ افنيتيصوب لجرلاىصوا اذا لاق هنعدهللاىذر رعنعو«لاؤسلل فنكلا دم

 ائيش كرتي إف ثلثلاب ىصوا نم هنع هللا ىضر ىلع لاقو٠تبثاو ىوقا ىا كلما

 ماللا نيكستو ءاطلا متفب قلطلا اهبرضاذا ةأرملا مهاربا لاقو٠ةئروللهقحنمىا

 هنايسنالىدواولو ٠ ةصولاىف توملا ضمه ضيرملا ةلزاع ىهف ةدالولا عجوىا

 نيعلا عب نالف بقعل ىصواولوه»بسنلا ف ىواسملاىئا بسسانملاوهو ببسن م

 دح نم هنوفلخحم ىاهنوبقعي نيذلا مه و فلخلاوه بقعلانال مصيمل فاقلارسكو

 لاقو حور ىذىا ةمسن قتعاىصوااذاو كلذ ىردالو هتومدغب نوقس ىا لخد
 اماع تلمح لخمب هل ىصوااذاو:سفنلا ةمسلاو ناسنالا ةئسنلا بدالا ناوبد ىف

 لئاخلاو لخددح نم لمحم ملىا تلاح عحصناو لصالا ف بتك ذك اماعتلاحاو

 مالكلا عر دب إفهيلع جداىا هلعاف مس ملامىلع هناسل لقتعا اذاوءلماحلا فالخ

 ةطنخح ىصوااذاو*لخ ددح نم ليج م اضىلا ءاعدلا بدنلا هيلا بودنم ءاصيالا#

 ىدلا مدالا جرسللا ةفصوهعملاىف اهحمفبو دحاولا ىف ملا مب وه قلاوجف

 رتسلا ميجلاو ءاحلا عتفب ةلسجلا نادعلا نود ةوسكلا هلف ةلجح م ىصوااذاو ههشغبي

 عضو ”ىش هنأ هتقئقحو سورعلا ىه ةغللا لج ىف لاقو بدالا ناوددىف هلاق

 كلذ لصحبو ميظعتلا هجو ىلع ةروتسم نوكتل سورعلا هيف لمحت ريعبلا ىلع
 برض دح نم لعفلاو اهاندا مابسلا سخاوءنادسع'ابال ةوسكلاب

(0 

 مكه سس



 ةيلطلا ل !الءد ةبلط

 #* ضئارفلا باتك ©

 ىلاعتهللا ل5 برض دح نم ريدق:لا ضرفلاو ةردقملا ىهو ةضيرف عج ضئارفلا

 ةذوخأم اهباعصال ةامسملا ةردقملا ءايصنالا ضئارفلاف اردقمىا (اضورفم امبصن )

 نمدسال لجرلاةبارقةبصعلاو« (هللا نمةضيرف) ثيراوملا ةبآ ىف ىلاعتهللالوقنم
 ءاهقفلا لاقوة غللا ل ىف كلذ لاقدد اوطاحاىا ب رض دح نم نالغ موقلا بصع مهلوق

 ىلداواهلسراىا هولدىلدالاقت لصوتبىا روك د تيملاىلا ىلدي ىذلا رك ذلاوه
 / لصوت ىا هجنرب هيلا ىلداو هيلا هعفرىا مكاحلا ىلا هلاع ىلداو اهب ىتا تحب
 'ياليزتلاب موق دنع وةبصعلاك مهلعجنىابيصعتلاب ان'دنع نوري ماحرالا اووذو»

 اولاق (نيتنثا قوف ءاسن نك ناو) تبملاب نول صن اهب ىتلامهلوصا لزانم مهلازتاب |

 مهلوةنم بيبشتلالئامو* (قانعالا قوف اوبرضاف) ىلاعتهإوقىفاكةلص قوف ةلك
 باشلا ردصموه ىذلا حتفلاببابشلا نموهو ابرطم ارعش اهيف لاقىا ةأرملاب بيش
 رسكب سرفلا باش نه ذوخأم طيشنتلاوهبيبشتلا ليقو بابشلا لها لع و>ىا
 عراششلا طشن“ لئاسملا هذهو اعيبج هيدي عفربو طشن,ناودو لخد دحنم نيشلا

 هلوةوهرطاخلا ىذت ىهىا اهدقواىا لخد دح نم رانلابش نموه لبقو اهيف

 لاثيىا ثروب هلوقو تيملاوه انهه لجرلا (ةلالك ثروب لجر ناكناو ) ىلاعت

 مسي ملام لدعف مصيو ثروا كلوق نمال ثرو كلوق نم هلعاف مسيملام ىلع هناريم

 هتروو) ىلاعت لاق نالفزم تثرو لوقشالو انالف تثرو لو دعتم لعفهنال هنمهلعاف

 مالسلاديلع ىنلالوق هنمو (دوادنابلس ثروو) لاقو (اهثريوهو) لاقو ( هاوبا

 ثرودهنا ءاهقفلاضعب نظو ةروهّدم ةياور ءارلا فب وه ثرونال ءاببسالا رشاعم انا
 | هاوةوءدحاانثربالىا ثرونال ل وقتنملا يحصل تاو اناوما ترونال ا عا

 | لكلا ردصم ةلالكلاو دلاوالوهلدلوال اتيم هنوكىلع هرا لانىا ( ةلالكشرو )
 || هد طاحاىا “لاه للكت كلوقنمتاوخاو ةوخاد!لب هلدلاوالوها داو الى ذل اوهو
 | .ىاثراولاهللاوءهلاممذخافهدعب قب ىا(هثروو)ايفاشاحرشةي آلا تحرش دقفهمهفنف

 | اذه مادام ربخلا فوهتام ىا كله لجرو.نيثراولا ريخ وهو هقلخ ءانف دعب
 | نا امهنع هللا ىضر سابعنبا لاق « اهرسكو ءاحلا نقب ملاعلاىا كرهظا نيبربملا ظ

 دحاو لام ىف لمحي ىذلاب نكي مل اددع باد لمر ىصحا ىذلا نا
 تلامام هللارخا ام اورخاو هتلامدقام اومدق ولف افصنو نيثلثوا اثلثو نيفصن
 برعلاف فورعم عضوم مسا باءوهددعلا لكب ةطاحالا ءاصحالاهطق ةضيرف

 ماهس ثاريملاماهس زواجي نا وهو عافترالاو ةدايزلا, لحد دح نم لوعلاو» |

 (كلا )

 ع سس فج سدس بحسم تنس سم حس سس هس ويس هس يس بسسس يسم نتا ياس بيسو الا ااا لا



 د

 ةيلطلا دل والو ةبلط

 مطب هللاةله نالوقف نافلتخملا عم نا وهو هتنعال ىا هتلهاب ءاش نم؛لاملا | ْ

 نيب ةكرشلا تابثا ةلئسم ددشتلاب ةكرشملاهانم لطبملا ىلع هللاةنعل ىا ءابلا |

 ةلئسم ةيردك الاو# مال نيتخالاو مالاو جوزلا نيبو ةصع مهنيذلا ةوخالا |

 همسا لحرل تعقو اهمال ا . تيمي دحو مأو تخاو جوز نع ةأرلا توم

 | هلصا ةلئسملا هذ>ىف فلاخ ثيح هيهذم ديز ىلع ٠ تردك اهنال لبقو ردكأ

 برقألا كنت ىدعبلاو ىبرقلا ءهاهاطعا ا ةسدبلا ةدلا معطاءاهريغ ا

 منت هئمو عنص دح نم ليوحتلاو لقنلا وهو ّمسنلا نم ةحن«انملاوءدعبالاو

 / ةيلخ ىلا ةيلخ نم لسعلا لمتلامسو لظلا سمثلا مسو هخاسنناو باتكلا

 ظ

 ' ةثروو لام نع ناسنا توم نا ةحمانملاف هبف لسعي ىذلا لمتلا تيب ىهو
 نقابلاءامصن | ىلع ناثا ريما مسقيف هريغل هنيصئر صف مهضعب تام مهيب مقيذأ لبقف

 0 تكلا باتك ©
 | مالكا تدم وءربكتلاو ىثكا تانج الاو. تاللامو رك ذللام ه1 تذلا 2
 فاو تانالاو الع تلي يللا عجوههنم ثاحملا قاقتشاو هنيملت

 شاع برعلا ءامكح نم ناكو ىباودمعلا برظ نبىماع نعو«ىلابحلاو ليخلاك

 لئس ٠ نيدقعلا نيبام وهو ةداي زلا لمقتتلاو ففختلاب فينلا ٠ ةنس ةئاعلثو افين

 قلقب ىا ةليل هشارف ىلع لملمت ناكو امايا لهقساف هيلع لكشاف قثنملا نع
 ىا اهرهنف كلام هتيراج هلتلاقف راحدامروا بارتىا ةلم ىلع هن اك رقتسيالف

 هلوب عضوم لمج ىا هلابم مكح تلاقف كلذ اهلرك ذف هيلع تداءاف اهرجز
 اذهىف امكاح

 « لبحلا باتك ©
 بوبحلا باجلوا هوركملا عفد] اهب فلطتبام وهو واولا اهلصاو ةليح مج ليحلا

 تايانكلا ىا تاضرعتلا ضيرراعملا بذكلا نع ةحودنمل مالكلا ضي راعم.ىف ناو*

 يرش ةلذإ ىآر انويع الجرنا ىورو « ىنثلاو ةعسلا ةحودنملاو ضارعم عج
 اهكلبف هئيعب ءاشالا بيضي دي ناك الحر ىا

 #«# ةيكزتلاو فالحمسالا باتك © 0

 دحنم رهاطلا كازلاو ىزلاو ليدعتلا ىه ةكزالاو ف.احتلاوه فالمتسالا |
 باوصلاب اعادللاو اهمكب ناجرتلاو ميجلاو ءاتلا عفب ةجرتلاو لخد

 ١1١ ةنس نابعش ؟١ ىف ةرماعلا ةعبطملا ف هعبط متدقو بانكلا رخآ اذه
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 ةراهطلا تاتك

 ةالصلا باتك

 ةاكزلا تانك

 موضلا 2-7

 كسانملا تاتك
 حاكنلا تانك

 عاضرلا تاكا

 قالطلا باتك
 : قاتلا تاك
 بتاكحملا باتك

 ءالولا باتك
 ناميالا باتكم
 دودحلا باتك

 ةقرسلا باتك

 ناسحتسالا تاك

 يرحتلا باتك
 طيقللا باتك
 ةطقللا باتك
 قابالا باتك
 دوقفملا باتك

 بصعغلا باتك

 ةعيدولا باتك

 ةبلطلا ةبلط باتك تسرهف



 ةيراعلا باتك
 ةكرشلا باتك

 ديصلا تاتك

 يحاضالا باتك

 فقولا باتك

 ةبطا باتك

 عيبلا تاك

 ف رصلا تاك

 ةعفشلا باك

 ةمسقلا تانك

 تاراجالا تاتك

 ىضاقلا بدا تاك

 تاداهشلا باتك

 : ىوعدلا هناتك

 رارقالا باتك

 ةلاكولا باتك

 ةلاوحلاو ةلافكلا باتك
 حلصلا بانك
 نهرلا باتك
 ةب راضملا باتك
 ةعرازملا باتتك

 برشلا باتك

 هاركالا باتك

 رجح ا باّتك

 نوذألا باتك
 تايدلا باتك

 اياصولا باتك

 ضئارفلا بارتك

 ىننحلا باتك
 لبجلا بانك
 ةيكزتلاو فاالحتسااا باتك
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