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 جوزلاو وه تامو نهادحا جوز تان عيرأ هل نميف دمج صوصت ميس

 هحوزأا نبيا يردب الو

 1 ةفانبد نم ةئيعم ريغ ةألوعا قلط نميف ةفيئح ىبأ تهذم 26

 اهادحا "يو مث هيتمأ يدحا قع نميف هبهذم مرح

 نايبلا لبق تامو هنئاسن يدحا قلط اذا ةعرّقلا عضاو# نمو لصف ؟ما/

 اهريغ ةقلطملا نا ركذ من ةأيرشا: كعاةلوقلا جا رخ اذا امف لصف مه

 ةعرقلا أبملع تجرخ نم ريغ ةقلطملا كك ةلل , ماقأ اذا أم غطي بة

 اهادحا هّض ص ف لاقو ةيارشنو ةبلتش ناتعوؤ:هل نم يب لصف ١و

 انالث قلاط

 نهادحا قلط ةوسن ثالث هل رمق مانع نا نع يورام ىف لصف ؟و؟

 تام م نهتأر مدد لو

 نيم لو رح مهدحأ ل اقف كيلا هل نميف لصف موو

 نامالغ علطف رح وبف علطإ مالغ كاان |اق نميف لصف 4

 ' يرش ال نينا تدلوفءرح رب هنيدإ“ دلو لوا لاق ولام ثحب» ؟و

 لوالا

 ام أامهمدلو ولام ثحبم +95

 أيح يناثلاو اديم لوالا تدلو ناف لصف +5

 |صف ؟ة4
35 

 لا نانارما هل نوكي لجرلا يف : دحأ مامالا لاق لصف ةقإ

 ءارشلاو عيبلا ىف هعرمل هلأ 1110 0 لصف مو.
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 لا ةعرقلاب ةقلطملا نيبمت ةئص ىلع لدي اممو لصف

 هريغ لضفأ يفهنام ءارحا يللا جاتحا اذا ف مك

 ادب بج يذلا مفانملا ناب

 ماعب رضي الا سانلا يلع رعسي نأ ناطل بال ىنبني ال ةفينح يبأ ب احصأ لوق

 ارودط وأ ادوع لك نب يندمحا مامالا كوه كبل

 ايقالتا زةلغملا بكل: قب رح قف ناضل كانك امن

 قسفلا لمهأ هيلا ىواي نمت كلام لكس مسالا نبا لاق لصف
 ءايبنلاب طالتخالا نملاجرلا عنم هيلع بجيب سمالا يلو نأ كلذ نمو لصف:

 مامحلاب نيبعاللا عنك نأ هيلعو لصف

 ا ةجربالا يف ماما ذاخنأ يف ءاهقفلا فالتخا ىف لصف

 ريدا كلك او رويطلا تاكا افا روكا ل نال

 هلهأب سانلا رضتسا اذا ماذإاكى دعما ضرملا يف لصف

 اميل »- ع .٠ ٠

 هيوم دنع هل نيكولمم هتس قتعا نميف نيصح نب نارمت ثيدح

 راق ةعرقلا نا لاق نم لوق دمجأ مامالا راكلا
 ةعرقلا ةيفيك ىف لصف

 ةنيعمب ةدحاو وزن و نهادجا قلط ةوسن عيرأ هل نديف دمحأ تهدم

 ْ كلذ ىف يفاشلا و ةفينح يبا بهذم

 ا كلذ ىف كلام سهذم

 ا ل سس اس مس م



 كلو

 قولا 'ىجب نأ لبق ملسلا ىتاث تاركنلا نمو لصف
 نيزافلا نءالطا بول 7 قلل اذه نمو
 0 جاتحي أه راكتحا كلذ نمو
 7 وهام هنث ريحا انا كنف

 هذركب دخلا عيب ال نأ ىل اع نيعمل توناحلا راجيا رلظلا حبقأ نمو ل اصف

 نيعم لإ قول ماعطلا عيل 2 ل مانلا مازلا كاذ نمو لصف

 اوكرتش نأ راقعلا يمساق 1100 نمو لضف

 كاذب مهمارلا ك1 مزايف ةفئاط ةعانصييل سانلاجاتحينأ كلذ نمو لصف
 هلامع ع تاسملاينوتسا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناكو لصف

 مالسلا هيلع هلوسرو هللا ابعرش ةلداعلا ةعرازملا نا نأ

 ةراسالا نم تاكواشملا هيه نا سانلا قم ةمئاظنظ دقؤ لصف

 ريالا نع لكل ةموادللو قا لخأ ءايالا ةاركذ ان

 سو هيل للا ىلص ىننا نمز ين ريعستلا عقب مل امناو لصف

 نيتلاسم ىف ريعستلا ىف ءايلعلا عزانت دقو لصف

 ريعستلا ىف كلام أم بهذم

 هيف ىعفاشلا بهدم

 لا ريعستلا ىف اف اوعزان” يتلا ةيناثلا ةلأسلا امأو لصف
00-2 

 هزوج نم دنع كالذ هةصاماو لصف

 ديعلا نم هصخ قت قتعىؤ لد | ٠ و0 ىلع ةدايزلا مم نيحيحصلا يف ءاجام

 هاوس نودييال راد ىنكس ىلا اورطشا موق ن ءاردقاذاف لصف



 ةوكص
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 فدو 0 اهرهظل 007 دخولا معلا علا ب مك م او
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 طا ىف ناموا نول لا ىف كتل ل درك ذأ
 امهمرادنيد رادجيف اعزانت نميف مساقلا نبإ هذ جام

 بابلا ام قحاب اممو لصف

 ةرهاظلا تامالعلا ورشعلاو عبا رلا قيرطلا لصف

 فاؤملا نمز يف ترج ةلاسم

 ةعرقلاب مكسلا نورشعلاو سماخلا قيرطلا لصف

 ةفاقلاب مكسلا ىف لصف

 اهيف.ةعالا ثيهاذم :ركاذ
 ةقاقاإ هيعق ةيقلا علا :لاوخاو لاانقلا و: لكش

 ةفاقلاب قاملالا مدع ىلع دمتو فسو ىبأ جاجتحا

 دمجو فسوب يأ نع ةفاثلا حد قود ا

 يلع ةصق يف قرأ نب دبز ثيدح انور ا

 رورذملا دلو ةيرح ةباحصلا مكح

 يواعدلا يف سانلا نيب مكسلا ىف هلك اذه لصف

 قدصلا لهأبنيغتس نأ|_رسأ ىلو نم لك 0 0000

 ملا اهمصوصخو تايالولا مومعف اذه فرع اذا لصف

 ةيِيِطا يلاو هر سصتخ يي

 ءايشالا مأ ةالصلا ةماقاب رومالا ةالو ءانتعا نأ ناين
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 ىلوالا ةلأسملا مكح اذبف لصف

 رفسلا ىف ةيصولا ىفالا نيملسملا ىلع نيكرشملا ةداهشدر نم برش نعحيصام
 سلا ف ةيضولا | راقكلا ةدابغ واحلا نب جاجتحا

 ديجا مامالا لوقو هللا همحر انخيش لاق لصف

 امالسا يعدا اذا ريسالا ةلأسم ىف ركّذام

 لا نيرفاكلا ةلادع ريتعت لهو هللا هجر انخيش لاق لصف
 ةعالا هاذ /نكذ هيفورارقالاب مكللا رئشع نماثلا.قيرطلا لصف

 احيا نفوق انقل وللا
 نيعلاتلا نع راثالا اماو

 راوتلا مكحلا نورشعلا قيرطلا لصف
 ةلئافتسالاب مكحلا نورشعلاو ئدالا قارطلا لصف

 اذاحارامخالا نورشعلاو ىناثلا قئرطلا لضف

 درا طحلاب مكحلا نورشعلاو ثلاثلا قيرطلا لصف

 ىييل يبأ نبا ةنيبلا يضاقلا باتك ىلع لأس نم لوأ
 طوطملا ىلع ةدابشلا كلام ةزاجا

 طخلا ىلع ةدابشلاب انرهدىىغم.ال مكمل دي, دمع لوف

 امهيلعدارش لو هباتك ىلعنيدهاش يذاقلا دبشأ اذا ايف ءاهتفلا فالتخا

 طوطخلاب لمعلا نم نيعناملا جاجتحا

 ةقدصلا مءواهذخفب دجوي ةبادلا ىلع هبمكح امرك

 فقولا ديشام امان ىلع دجوب رادلا يف هن مكحل أم



 ناعو احلا ةدابشو لصف ١

 ةقاتعلا ىف نيّتأرملاو لجرلا ةداهش حيرش ةزاجا
 تاق رفتم ءلاسقلا ةداوش تليق ثيح و لصف

 تيعشننورمم ثيدحهيفو دهاشلا عم لوكتلاب مكسحلا مساتلا قبرطلا
 كرر دعا 0 ليودلا يف س ءاخلا بهاذم

 يدل نيكو نب 00 ةدار هد مكملارش اعلا قبرطلا

 ءاقشلا اللا هرضح و يصدأ نميف لخأ مامالا ب هوه

 ]هاقذ :نيتأززسا اةذأب هنا كسلا شع ا قير اصلا

 لاعو ةعلراب 3 رع كلاثلا قيرطلا لصف

 ةميلا نايتا اءأو لصف
 تخون 1 دوهش ةعلرا رابتعا قى ازا يرضبلا نطو لصف

 لتملا

 ركذ نأ قو ةمالاو ديعلا ةداب َّك مكحلا رشع ١ارلا قيرطلا لصف

 كلذ ىف ةقالا بهاذم

 ناييضلا ةدابشل مكحلا رشع سماخلا قا رطلا لصف

 مقافمللا دانك 3 ١١ رتشع ساداسلا قيزطلا لصف
 رفاكلا ةدابشد مكن آلا رشع عباسلا قيرطلا لصف

 | للي 0000000 هرم زيزعلا دبع نب رمح نع حصام ١ هي

 ا رافكلا ةدابش لوبق نم نيعناملا 0 اد

” 



 الا ا ا م.

 هفصح

 هيف فلح الامثو ١١

 دياوف نيميالو ىلصعف 65

 يعدللا ب تكي لاطا: نار دبش ةاايمولمف ا

 اهبحاص نيمي عم ؛ءلاب مكحت نأ ثلآثلا قب رطلا لصف

 1 ةلط طمم دب ةبالث ىلا يدبالا مسقت ١

 ةمحم اها لعن دب ةياثلا 1١

 ةقحم نوكت نأ لمتحم دب ةثلاثثا 5
 لوكتلا جملا سماخلاو ميارلا قيراطلا لصف ٠6

 لوكتلا مكملا ىف سانلا فالتخا ٠7

 | |هذر نم كلت د كرا لب نيملا در نم نارقلا ىف ءاحام 8

 ةقاسلا ةلاسف ف
 هدحو دهأشلا ' مكملاف نيب "نيك لاو دهاشااب ىضق اذاو لصف ١

 نييلاو دهاشلاب اهف مكحت ىتل م ءضاوملاو لصف ١١

 لاملل ةيجوملا تايانلا ىفو لصف 4

 دوبشلا فيلحت لوقلا مزح نب دمج ىبأ ىح دقو لصف ١

 ماسقأ ةنالث فيلحتلاو لصف 6

 هيلع يعدملا فياحن اماو امه

 دهاشلا فيلحت امأو لصف

 مكملا قرط نهم نماثلا قيرطلاو ل إ[صق 1ا

 نيتأرملاو لجرلاةدابشلبقتف اذه ررقت اذا لصن م
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 يواعدلا ف ةنيدملا لهأ فبهمدلم ىف لصف م

 ىنزأا ىلع باهولا دبع يضاقلا در

 لاؤس باوج كلذ يف ةيمت نبا مالسالا خيشل تيأرو لصف
 تانك ٠ نم عو 0 كاد 0 ةياح هيلا هيمن ام 0 هبا

3 

 0 ىف تامالملا 00 0 هلع ىنلا راوتتا را

 ظ ناترود دودملا ىف فيلحتلا مدع نم ىنئتسا دقو لصف

 مهلا يواعد يواعدلا نم ىلاثا مقا لصف

 .لاللا لود مهتما نوكي نأ ىناثلا مسقلا لصف

 ةليلو اموب مهملا سيح لسو هيلع هلا ىلص يننلا نأ نم لالخلا هركذام

 برلا يلاول وهامتا مهلا ىف سيلا لاق مهم و لصف

 روحا افزع مهلا نوكي نأ كثلاثلا مسقلا لصف

 نيمهملا نم عونلا اذه تفرد عوساو لصف

 لا يضاقلا نود يلاولل هتوقعاولمج نيذلاو لصف

 هدحجح دقو هدنع نألا نأ فرع نم ةبوقع اكو لصف

 دح هيف عو : عاونأ ةيالث يصاعملاو لصف

 ريزعتلا رادقم يف ءاهقفلا فالتخا

 ا مكح ىلا قرطلا ىف لصف

 در ا 0 الا يناثلا قبرطلا لصف

 ل 1 ةمل  مسل



 ةنيح |
 تاقدصلاب

 رحم ىضذاق روس نب نيك نع لوقنملا نمو لصف 55

 دحاولا لحرلا ةدا,شد جملا مالا زوج هنأ كلذ نهو لصف 5

 نيعو دهاشل مالسلا هياع ينلا ءاضق نم ىلع هاور ام <

 دهاشلا عم نيلاب «ملاركت أ نم يمفاشلا مامالا ةرظانم

 نارقلا ف نيتارملاو لبجرااو ندهاشلاركَذ نأ نم هيمي نبا هركذام ٠

 ا هّمح ناسنالا هب ظفحي ايف وه امنا

 لا لوالا ٌئبرطلا قرط مهل ةلأ ملا هذه اودر نيذلاو لصف

 ىذ لكم يرحن ثيداحأ در نم ىلع دمحأو ىفاشلا نيسمامالا راكنا م
 ظ للا بان

 ظ لانيما نا يناثلا قيرطلا لصف 4
 دحاولا ةدابشن علا ىلا فلسلا ةاضق نم ةفئاط بهذ دقو لصف اه

 ظ هقدص 2 اذا

 'دئاوفلانمهيف امو ملسو هيلع هللا يلص ينلا تان نب ةعزخةدا,رش ثيدح امه

 دودملا ريغ ىف تاقرفتم ءاسنلا ةدابشد ءاضقلا زوو لصف 8

 لباقو راو نايدح بالا اذه ىو لصف دب

 ملط ال اهف تادرفنم ءاسنلا ةدابش مهلوبق يف ةيفنملا نع ركذام م١

 لاجرلا هياع
 نيع ريغنم دحاولا لجرلا ةداهث لبش هنأ بناضصالا حرص دقو ىلصف 4

 نيملا درو لون لاب ءاضملا يف لصف 84



 قبل
 ةفيفص

 لاذ رتكلاو نعاس تعدا نميف يقرلا» رك دام 4

 دعب لو اوداعف لجر عم ماو>رخ نميف لع نع هنا كا امرك

 علا ثا ىدا نميف لع مامالا هن يضقام

 تحااع هلع قدصّت | داصواورانند فلا رخا يلا فد نميف 9 يفق ام

 كيع هنا ع هحاض اهدحا عيل نرح 2 0 يفق ام

 تاتةواهحوز هلتقف ةلحللا افافز ةلمل اه دص تالخدا نميف هب ىضف ام

 اهحوز ىه

 هلَتَق يتح رخا نم اراف الجر ك.سما نميف هب ىضقأم

 هد | صا 6 عطف نمي كر ىفغقأم

 دحاو ردح ُ ناردصو ناسا هلو دلو نميف 3 ىفغقام

 ترقاف ارارطضا ثتنز أ صأب يا باطلا ن رك نأ كاذ نمو لصف

 همالغل ب نحيف 8- مامالا ا ئ

 نيكس دقت رخ يف دحو ل جرب ىلا هنا لع ااضق نمو ىلدف

 ليتد هدد نيدو

 ىن نع هب ثدح امو تال اهنا اروز اهبلع دهش نءيف ىلع مامالا ةسارف

 مالسلا هياع نانا هللا

 ندلا يف سب< ال هنع هللا ىضر ىلع .ناكو لصف ك١

 ماسقأ ةثالث ىلا نيدلا ةفينح يبأ باتا ميسقت ١

 ىلاتمت هللا امهر كلام ىلا ثيللا ةلاسر فرك ذام +

 ةبلاطلا لع ءاقلا: طلت نوت ذالفاؤارظلا وص نمشي لا
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 ضيراعماب

 هيقفلا لليل ىبأ نب نمحرلا دبع لوق كلذ نمو لصف م1

 نيرحبلا لغ سمك ها معتسا دقو ةبعش نب ةريغلا ةسارف يف ركام م
 اضيأ هتسارف يف ةبيجم ةءاكح مب

 صامعلا نب ورم ةسارف نم ركذام نب
 هنع هللا يضر نسما انديس ةسارف نم رك ذام مم

 هنع هللا ىضر نيسملا اثديس ةسارف نم رك ذام مغ

 هنع هللا يضر سابعلا انديس ةسارف مو

 هنع هللا يذر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج انديس ةسارف مو

 مورلا كلم ىلا يبمشلا ثعب نيح ناورص نب كاملا دبع ة-ارق مو
 روصنملا ةسارف يف ةدسغ ةباكح مو

 يدبملا ىلع لخد اكيرش نأ اهنمو لصف ٠
 ةبيحت تاياكح هيفو يمابعلا هللاب دضتعملاةسارف نم ركذام

 لا نارزيخ ةمز> هيااد لل يلو ديشرا» نإ ةنيارمللا نضام نمو لصف هو

 ءافلخلا ضعب نع ةفيطل ةباكح ؛؟
 قواولما نيدمأ نم. رك ذم ةسارفلا نييبع نمو ىلصف ؛*

 قتكملا ةسارفنم ركذ ام 4

 ديبع نبدمحش هاور ام تارامالاو ةسارفلاب جملا نمو لضف ؛ه

 هن رخ يف مارد دجو نم ىلع ىلع مايد[ دب عييت

 ةمال مهملا دوساالا هيناب رمحآلا دلولا ىلع مامالا الا 4

 عروصسل



»( 

 8 ركش نش هكلاهركش

 تنور تراس ع
 راسم سأيأ هل

 نانا نع ىتادلا هك دام
 طيساو ةاضقءضيملا ةنبلرذ نم نوره نء ديزي هركشام ١"
 ظ ةنواعم ن . .:سانا.نب 0 هناكح 3

 ةايمملا نكن سلا هده ريال 5

 ةاضْقلا ضعب ةسارف نم بئاسلا وبأ هركذام ؟5

 هيذو نختم ال ىلا هتسسارخ نم ساطمللا نيرمب نايشاللا عما نع كاد

 ١ ! 0 ةببرغ ةباكح

 ا نئلغلا و هلوق نم دوعسم نإ ك1 دا نو

 ا نامع انديس ةئسا رف و

 را حتبام شلرخ نه داما لا اسد وسل لس محا م١
 ا |: ةملنس نب دامح هركاذام كالا هلل لصف مو

 يمنا ايبا 0-5 نع ىرصبلا قوزم نب ميهار ,أ هرث ذارم سب

 ظ نيتفيطق يف

 هنعر ةيزاجل ىقايضتخا نميف هع نايلس' نأ ٠ مرك دام

 سايا ةسارف ىف ةبسحت ةءاكح مب

 نع دامح نب ميل هرك ذام نيس
 ل ا لل

 ركل الع صاختلا نم ةثسا هيلا تدشرأ ام ةسارفلا عاونأ نمو لصف 1
 1 د ل
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 هيلع احتحم هل اراتخم انالث ةعلطملا يف ةيمت نا هرك قلم

 جملاب دارفالا سانلل رم ىأ هرايتخا كلذ نمو لصف

 00 ةفاذغ دحاو فرح ىلع نارَقلا يف سانلا نامْع عج ركذ

 ةضفارال ىلع قيرحن ركذ ٠
 ايادحلا مبعمةلسرملا نايبصلا ىلع اثدحو امندق سانلا دامعا ركذ

 | اهيلع قش نكي مل اهجوز نا ةأرما لوت لبق ال ةيدلا لها لوق ركذ

 نهاشد امك ريغلا رم رايل ملسو هيلع هللا يلص ينتلاذذا 35

 لاحلا

 ىلع ادامعا تاقراملا ىلع ةعوضوللا عناصملا نم برشلا زاوج ركذ

 لاملا ةلالد
 صاصقلا بجوألا لتّقلا ىلع دهاشلا ةداه# زاوج ركّذ

 ظ ميتيلا ىلع هقمني ايف ىصوملا لوق لوبق ركذ
 1 هل قدحت الأم ايعدا اذا رجأتسلاو عدولا ب 20

 قدصلا هبشت ال ىتلا يوعدلا عامس هءاحضأو كلام منم ركذ

 اهنا لخدب ارجاف ىأر اذا هتجوز لجرلا نعالب نا ةلبانحلا زبوجم ركذ

 زاتكلا وا قيبابلا ةناللع ةلغعذجو اذ ذاكرا يف لبق ام

 ليسلا من طئاملا مدبف ليسلا اهدصق اراد يأر نميف ليقام

 هرهظيو قملا نيبب امل مسا عرشلا يف ةنببلا نا ركذ

 ةسارفلاب قوقملا نوجرختسي ةالولاو ماكملا قاذح لزب و لصف

 هجوزو جوز نيد باطخلا نب رمج سلجم روس نب بسك ءاضق 1

 بصب بي”ييبييصت|ل  ييضشسسلا



 ما ل ل

 مد( ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيدكملا قرطلا باتك تسربف اقع
 ض 8 ةيزوللا يق نب دمت نيددلا سمش ةمالعلل ف

 هور
 اميإ

 ئ ؤ ْ باتكلا ةيطخ +
 ] ظ ةاداعو ةلاظ نيعون يلا ةسايسلا سقت ثحبم

 نايأما هتعدا ىذلا دلولاب نايلس هللا يب ءاضق نم ىورأ« ه
 ثردملا اذه ىلع ثيدحلاو ةنسلا ةاضَق هن مج نام

 نذالا قم'قداصلا زييمت يلا هه لصوت, امن نارتلا يف كدا
 امل جوز الو لمح اهب رهظ نم مجرب ةباحصلاو رم انديس 52 ١

 أ داف ىعدا نم ررقب نا ريبزال لسو هيلع هللا ىلص ىنلارصا رد
 هيذكت نئارقلاو لاملا

 يتلا ةئيمظلل بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤا ياما ل وق كلذ نمو لصق" 5
 1 تاكلا تراك

 لا طقتللا لمخأ ملسو هيلع هللا يلص ىنلا نا كلذ نمو لصف ٠
 ] آلا اهدحأ هموو ناليعو هاعذااؤا طبقا كيا

 ةئاقلاب ةثافلخأو مو هيلغ هللا لص هللا لوس ؟> كلذ نمو لصف ١١

 ا واو ا دوج ا

 لمهج ىبأ لتق ايعادت امل ءارفع ينبا نا كلذ نمو لصف ١
 ةنطانلا ىف لهننللا زا يف يرج نونفلا ىف ليقع ا كلو لا

 ةسايسلا
 ماكحالا نم هؤأفلخو يبلا باصأ هكلس اهف لصف || ٠6

 ل ا ا



 ديك نا دبع ونا نقلا نيش مامالل .:ةيكملا قزطلا باتك عبط مت

 00 ىضرو هللا همحر 0 ةيزوملا ميش نبا

 ديؤملا ةعبطم يف 77117 ةنس درفلا بجرا رهش نم موب لوا ىف

 ا هيبتا كلا عبط ةكرش ) ةمْدو هن لع بادآلاو

 1-5 عبط ىلع اهتءالخ نوكت نا ل

 : اذه وهو هرخا ىنصاخلا |معباط عضو هزجنن

 لا د يم #



 ةييو منسم ةهحح

 مص

 ل ا ل ل ل يك“ ا ل م يم ١
 عارتلا لصفيملا امرقأو كولسلل قرطلا ىلوأ ةعرتلا.ةنرولا ة ريكس 1
 هبشأ يع اذهلوةلدألا حصأ نم |بتحص لع ميدقلا ف ا هر ' جتحا امو

 نم ىلوأ اه لولا نأ هل نين ةعرشلا!ىفانارت داك لمأت نم ةلخبابو
 نيملاعلا تر هةر قيفوتلا هللالو نوءدملا حاطصإ ىتح ادأ لاما فاق
 هحصو هلا 1 نيلسرملا ماماو نييبنلا ماخ نع اد لع مالسلاو ةالصلاو

 نيدلا 3 َّكأ ناسحاب مل نيعباتلاو

 1 0س همجي سي اج وم جس دع عج - سس يسوم

 سس مم ل



 اع اال يملا يسال

.»4 
 نعل ف را 32 يلا لاابسخا نيلغر نأ كنا ةفرط نب ميت

 ثيدح هنيه وه اذهو نيفصن ادبي هعخل نيدهاشب امبنم دحاو لك عزو
 ىسوم ىبأ نع ةدرب ينأ

 كتادلح نع ليعامسا نب.دمم تلاس للعلا باتك يف ىذمرتلا لاق

 كامسيلا قضوا اذه جر لاق بابلا اده يوار نع هدرب ىبأ نب ديعس

 لاق اكامس نا ةماس نب دامح ىورو يراخبلا لاق . ميت نع ثدح امم

 ثيدملا اذبم ةدرب ابا تثدح نأ

 001, لان ديس ع ةداتك نع هل ةبمش لاستراو قيبتلا لاق
 دحاول سيل ةبعش ثيدحيف نكل تلق . كلذ ىلع ةلالدلاكر ذنغ ةءاور يف

 ظفل ىفو . نيدهاشب عزت امهنم دحاو لك نا كامس ثيدح ىفو ةئنب امبنم

 باردا, يلوا اهأك ةبعش ةياؤر نااانب دقو : نتالهاثن امهنمدحاو لك هاخ

 لملف نيتيضق انوكي نأ دعسو قهسبلا لاق . كلذ ىلع ةلالدلا نم انمدق امل

 امهنيب هتدسقو ةنيب امهنم دحاول سيل ليق اتطقسو ناتنيبلا تضراعت امل

 ديلا كح
 هللا يلص يبنلا نع يوري بيسملا نب ديعسو لوهج ميمت يبفاشلا لاقو

 "18 ددِضْيِسو لاق هثيدح مدقت امداد عرقأ هنأ ىنعي اذةصو ام لسو هيلع

 الثمسانلا حصأ نم ديعسو نيثدحلا ىوقأ يف ةجملاف افلتخا اذا ناثدحلاو

 هيف هللا ريختسا اكاذه ديدملا ىف لاق مث 32 ميدقلا ىف هلوق اذه هبشأ ةعرقلاو

 احاطصي ىتح فقوتو أيش امبن« دحاو يطمي ال لاق مث فقاو هيفانأو هيف

 اهلدأو ةعرقلا هلوق نم مدسقت امل ىلوأو حصأ مدقلا يف اذهو تاق

 هضيرعتو لاملا ليطعتو ةموصخلا ريخات احاطصي يتح لاملا فاَشإ ىف نأو
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 هيلع هللا سس هللا لوس يللا محا نيلحر نا ىسدوم قا نع هنأ نعددر

 مريوطشلا هللا لوسر هب يغَمف ةنيب امهنم دحاول سيل ريعل يف سو

 نيفصلا+مبب
 نع ناهلس نب مبحرلا دبعو ركبنب دم وعيرز نب ديزي هاور اذكهو

 نع مام اطرأ اور دقو ةدانم ند رش عتاذمب نا يور كلاود
 هلاصتاهنع روبشملاو .هلاصتاو هلاسراىف مامه نع ناهجو ناذبف كلذك ةداتق
 .هلاصتاو هلاسرا ىفءامه نع ناهج زاضيا .ناذبف هلسران دمصلا ل هحدنا

 هلسرأة دمتم .هاووو
 نعةداتق نع ةبعش انثدح رفعج نب دمت انف عل نحل

 ةباد ىف لسو هيلع هللا للص هللا ب يل امنصتخا نيلجر نأ هنأ نع ذيل
 اممم دحاول سيل هنا باور 2 نتفصت امرت ابلغ ةنئن امهتم دحاولا نشل

 ظفالا اذه لع ةداتق نع همبات دق ةبورع يبَأ نب ديعس نال باوصلاب ىلوأ
 ديعسهاوؤ كاذكو ٠ مريغو عيرز نب ديزبو صاع نب ديعسو حور هنع هاور:
 ثيدملا ىف نينمؤملا ريمأ مدحا ظافح ةثالث ءالؤبف ةداتق نع رشب نبا
 سبل هنا ىف ةداتق ىلع اوقفت ريش بأن ,ديعسو + ةباورع نب ديعسو . ةبعش

 ثردح الأوز ا نأ ثيدح تبرطخا دقف . ةبدب امهنم دحاول |

 مدقت كهف نلت ملف ةريره ىبأ
 تواسنوأءاوس ةيلعامهد أت ناك اذا نيبعدملا نأ ةنسلاهِنلع تاد ىذلاو

 نيلح رنأ هذ رط نب ميغ نع كاد ثردح ف مك نيفصن امهنس مق اهاتنم

 هسار ذخا اه, دحاو لك يعلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلا امصتخا
 نع كامس نع .ةناوع وبأ لاقو . امهنيب هلم نيدهاشن امبنم دحاو للك ءاِخ
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 نبا ليسارم نم وهو نيفاتخم نيهجو نم يور دق لسرع ادهف سو هيلع

 نيعتم هيلا ريصملاو ةعرّلا يف اهانركذ ىلا لوصالا هل دبشتو بيسملا

 نسح نع كان نع ةناوع وأ هاور ام وهنا لغ نع هلا راشأ ام امأو

 عزنو بهأ و 00 اده لجر لاف + قوسبلا ف الغم ىلع ينأ لاق
 نيدهاشب ءاجو هلثب هنأ معزو هيعدب رخآ ءاجو نودهشي ةسمخب لاق ام ىلع

 موسأ ةعبس ىلع مسقيف لثبا عايف مل املا امأ'ءاحلصاو ءاَضق ةف نا لع لاَقف
 لكلا دنا كلمت هباف ق ةلئا املا الا متنبأ ناف نانثا اذهلو . ةسمخ اذهل

 فلملا ىلع يكتب عرقأ فالحب ايكيا امححاشن ناف هبهو الو هعابام هلثي هنا

 لعمبنيب حلصلا ىأرفقييبلا هاور دهاشب ىنأو اذه. يضّتف فلح عرق ايكيأف
 نم قبلا داور ام امل دهشدو.ةعرقلاب امهب لصفلادورشلا ددعىلع نقلا همسق

 اذه ءاج اذا لاقرب رهىبأن ءمئار ىلا نعس الخ نع هداك نانأ ثيدح

 اياه دبشدوأ 0 ىلص ىنلا نع مهيب عرقا دهاشن اذهو دهاشد

 ةداتق نع ةبورع يلا نبا ثيدح نم هجام نباو يناسنلاو دواد وبأ هاورام

 نيلجر يفلسو هيلع للص يننلا نع ء ةريره يبَأ نع عفار ىل انه سالك

 لاق نيميلا ىلع انهتسا لاقف ةنيب امهنم دحاول سيل عاتم يف هيلا امصتخا
 امهت>ح يواستل نيفصن امه مسقب هنا رخآلا لوقلاو يفاشلا

 ثيدح نم هجام ناو ىناسنلاو دواد ونا هاورام اذمل دهشدبو تلق

 ىلإ راع ةيابنع ةحزن نأ نا ديمس نع ةداتق نع مامه انثدح ةيده

 اللا لا لن لوسر همشتف: ن دجاش امهنم لك ثمفاريمب ايعدأ نيلخر نا

 ثعبف ةداتنق نع لاق ام امامه نأ ابنم ل الع ثيدحال نكلو ٠ امهنيب ملسو هيلع

 نا ني نع ةداتق نع ةورع نو فيم لاقو . نيدهاش انيس
 ل لل ل ا ا ا اب سس م سلا سا سس



 5 م ا |

 هاور امه سو هيلع هللا ىلص ينل | مهسأف ةدحا وة ةهدع لع لودع دوبشلا

 اهادحال حيج رب ريغ نم اتضراغل ناتخح نيتتدملا ناالاو# :هءللطم' ف يمفاشلا

 ةيفيك ىفو . ناتنيبلا لمعتستة يناثلا ةباورلاو ٠ نيربلاك اتطقسف ىرخالا لع

 ةدانقو ىلكملا ثراملا لوق وهو امهنيب نيملا مسقت'اهادحا ناتباور امىلاعتسا ظ
 قسوم وا نورالاو ةاشلا يلوق 8

 كَ لك ماقأو ةباد ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا امهتخا نيلجر نا

 نيفصن امه ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر امم ىضقف هل اهنا ةنيبلا امهم.

 اهادحا مدقت يناثلا ةياورلاو . هتمسق يف ايواستف هاوعد ىف ايواسن امهنالو

 رون يأ لوق وهو رمالا فقوب عبار لوق هلو يعفاشلل لوق وهو ةعرّلاب
 ة ل هل حضتب ملاذا ؟الاكف قوتلا بجوف رمالا هبتشا هنال

 اذا/لب نا ريطاكتقوتلا نجوا نييجتللا نضوالت ناو ناديا ناو

 ف يفاشلا لاق“ تاق. [هرياغ ليلو ىلا انبختارو |هانطقسأ حيبجرتلا ردعت

 فلح همبس جرخ اههلاف امهنب عرب امهدحأ . نالوق اهف ةلأسملا هذه هباتك
 هنوربو كلذ ىرب بيسملا نا ناكو . هل ىضَش مث نحب هونورش د رش دقلت]

 هنع هللا ىضر ىلع نع هنوورب نويفوكلاو و ٠ ملسو هيلع هللا ىلبص ىنلا نع

 ملسوهيلع هللا لص هللا لوسر يللا نالجر مصتخا بيسمملا نب ديعس 0

 لو اهني مهسأف ةدحاو ةدع ىلع 7 ءادبشل امم دحاو لكءا ا

 هل جرخ يذلا ىغقف م يفق علنا مسيللا لاقو مس و هيلع هللا ليص هللا

 ونس الا نبأ نغ ةعيملا نان هاو اه هؤشو». ليسارلايف دواد وبأ هاور مهسلا

 مْسو هيلع هللا ليص ينلا ىلا امدتخا نيلجر نا راسن نب ناهلسو ةورع نع

 هللا يلص هللا لوسر مهي مهساف ءاوس اوناكو دوهشد امهنم دحاو لك ىنأن
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 انوع. ةيرعلا وا تيدح ىلا لاق اذه يف تبهذ يش ىأ ىلا (تاقزأ

 لوسر نع هنع هللا ىضر ةربره وبأ انثادح مايه نع رمعم انثدح قازرلا دبع ||

 هيلع هللا بص هللا لوسر لاقو اهنم ثيداحأ ركذف ملسو هيلع هّللا يل يلم هلا

 اهلع امهسدلف اهابحتساو ا نيملا ىلع نالجرلا هركااذا سوا

 )11 الداب رمسسلاو قرط اهزك6 ىلا ةلاسلا قدم كغ ظ
 عرق انيع هفر ل: اهات الاابناو ابكلم ال: هنا فرتغاو |هريغ دب ىف ةنادلا |

 نم اهركنا اذا. ئدمملا ي.لاق.٠ هملا ت تملسو فاح هبحاص عرق : قفا |

 ابكلع ال هنأ فرتعا ناو . فالاخ ريغ هني عم هلوق ل هلاف هدب يف ةبادلا

 م ب عرقأ انيع هفر ذل مد 5 لاقو أ انعا ايحانم ةفومالإل لاقو ا

 ايعادن نيلجر ناةرتوغ وا وز الهيلا تملسو هل ابنا فلح هنخأ 5 ا

 ىلع امهتسن نا لسو هيلع هل ىلص يلا اهمأت ةنيب امهنم دحاول نكي انيع ا

 | ياابو هي م0 نيم

 هوما شرعا

 دحاو لكك تناك ناو 0 ل !اكقاااما أو

 عرش وناتتيبلا طّمست |هادحا . باطخلا وبأ مهركذ ناتباور هنمف ة ةنب بيش 2

 )00000 ا هانا ةنب نكمل ولاكاسبني|

 يورو ٠ نث كي ملوأ ةنيب امبعم نوكي نأ نيب قرغب لو ةعرقلا ركذ هنالا

 دييبع يبأو - لوق وهو امهنء هللا يضر ريبزلا نباو رمج ناا نع اذه
 نا ببسملا نب : يور امل كلذو يعفاشلا ىلوق ميدقو كلام نع هءاور رهو ظ

 كا ا اا
 امميسع مس سس ديس سس

 يسهر ا|_-سو هملع هللا ىلص هللا ل لوسر ىلا امصتخا نيلحر |

 >> جا 101 نحال اش نسم ثيل ا
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 « لصف

 لاف هديبع نم كيع لع دا صا جور لجر نعء دما تلاقي انيق لاق

 ٠م أهطعل ن نكلو كلذ هل سي للا دبع وبأ لاتف مهسحأ نما ا

 ملا يا تاك لاق عرش نأ ىئر ” هل تادف مبطسوا

 دي-هل ىدو نأ( اأهادحا لئاسم ثالئام' كفرت لإن عرش لاقف

 نماديع | قلسي نأ (ةئلاتلا ) مديع نمد نب نا ا ا هدي
 ١ لعجو ميلا صاالا ضاوف هن اال او شام ةيرولا هيطعل 0 هديبع

 لان 0 ةعر لاب اب مدحأ ا هقملا ها يشو نييعتلا ِف مهر راتكلا

 . ةحرتلاب ادحاو ىطمر#( ةيناثلاو )' طيساولا ىطي (اعادحا نط

 0 نإ 4 هب اور يندمجأ لاذ هديبع نم فدع هنعقتعل 51 ص ١ ناو

 اعامت نا ندع 1 اعداد نيذه يدبع هل ل لاَمذ ىص 1 لجر ىف

 مهيب عرش قتعلا ىف ||

 * لصف ظ
 لجر ماقأ هيعدب ال لجر دب ىف دبع نع هللا دبع احلال

 ةنيبلا رخآلا ماقأو هكلعوهو اذكو اذكب ينم دبعلا اذه عاب انالف نا ةنيبلا

 مهلكل ودع ةنيبلاو تراك ١ وهكلعوهو ىل دبعلا اذه سهو انالف نا

 هلعحاف نخ الادوووش لحجر ا 7-5 تتداكش انه هنمثلا ا لاق

 دقل هللاب هفلحن تاق فلحو هذخا ديعلا هل مقو نف مه عرقا مث مهيدبا يف

 سا ءاش نا فجاو اوه لاق لك يدسللا اذه ناو ككل وعر ةدئاااده ىلا

 كد م



 <« لسف
 موقلا ( تلق ) عيبلاو ءارشلا ىف ةعرقلا نع دمحأ تلأس برح لاق

 .ناتخ نبا ةءاور يف لاق كلذكو سأب ال لاق هيلع نوعرتميف ءىثلا نورتشد

 ءابصن الاكل لعزوعرتم وءازجأ هتؤزجي مث ءىغلا نورتشد 0 اذه نفر

 هدخأ بيصن هل جرخ نف

 « لصف 9
 لهأ ممتجب لاق دمجأ دنع ناذالا ىف احاشن نيلجر تأر دواد وبأ لاقو

 كلذكن ذا ةعرقلاهتباصأنف ناعرتق نكلو ال لاققنوراتخم نمر يقدس

 مدّقم ةعرقلاب ميدقتلا نأ اكتم امو ع تأق ) صاقو ىبا نب دعس لعف

 كلذ لثم ةمامالا ُْى قولوا |هف ( ليق ناف ) ناريملا نييعَس ميدقتلا ىلع

 هنوهركي نم بيصت ةعرقلا ناف ناريملا راتخي نم اهف م نا ( ليق)

 ظ نوهراك هل مرثكا اموقم'وب نا ه ركيو

 همجرهللادبع ىبأ ىلا انك احتف ناذالا يف ىمع نبا م زان بلاط وبأ لاق

 موب ناذالا يئاو>اشن مودا هللا ىلص هللا أ ونسو دامتمال أأمف هللا

 قو تالق ةعرهلا ىل بهذا انأف هنع هللا يضر دعس ميمي عرفاف هس

 مهب ناذآلا بون مق ' نآوهو رخا لوق ةلألا

 قاط نعيباتك ىف تدجو لاق باهولا دبع نب نسملا نا لالخلا لاق

 نع يدهلا نامع 5 نع ناهلس نب مصاع نع عينرلا نإ سيق نع رام نبا
 ىضقو رجفلاب مدحأل ىضتف ناذالا ىف هيلا اومصتخا ةئالث ار فن نأ رم نبا

 ءاشملاو برغملاب ثلاثا يضقو رصعلاو رهظلاب ىناثا
 3- مس هسا سمسم مس سيم

 ميسا



 دنسللا

 هي هو

 هنافخو معالا ل 0 املامعا نم مزا الو تقكلا 0 اهاطخ انه ان

 صتخا مالا ل واىف نمار روبظلاو نيقلانا ةحدا هروهظو هلشا كيع املامعا

 لاما ءانثأ يف كلدكف هبا روب نك قدا

 اذا 1 كسول ار بسان طو رشم 4 رقلا مكحرا و ارمتسا نا ةلأ نا سو

 هقتعل مكح دق لا لاق نكس 0-0 3 هر 0 1 5 /

 لعو . ةقدع عفن 1 4 ىقدعل 0 1 2 7 قع كمق 0

 هن لعااويب ةحرقلا هتاطخلا قف ناواهتنط رار تدان لاق ناانش ا

 مكح لا 0 رقلاو لهملاو 1 اكساب اك أَو 56 قتعلاب ل 1 نال

 زوجين الف ةعرمل ١ مك ا لقتناو نكي مل هنأك ين هل” هتلظراو ةردا اكل

 0 أَو لاق نأ كعب . الاذبف هلاطبا

 4ع
 :أ نوك لجإلا يني نعد نارك مامالا لاق

 1 اههادحا جرختف امه عرفا لاق امادحاب م نأ " وهو كان ا رسعأ

 || تيضر دّمف اهم جرخ اذا لاق ةعرّدلا ددري الو ىرخالا اضرب ايهادحا رخل

 امآذ ”حاشتلا دنع وه امنا امهنيب عارقالا نا ىلع لدب اذهو امهنيب عرقأ الاو
 ١ تهركناو ةعرقريغ نم اه 5 ل هلف أمرض جورخ امادحا تيضراذا

 | | ف ةرضلا ةضاش 6 ةعرقلا 1 صاالا ففقو اعاواع جورخلا

 0 ل اح ل ال
 1 ص سس م سس مسلس | ع

 مجمل هم صم يسم صساصخسس ىدصسجلا
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 هيف ةفصلادوجول يملا نتعب مكح 9. يغب

 دقولوالادوجوب نيملا تاحنا دقو راركتلا ىضتفت ال اذا ( لبق ناف)

 هلوق نكل لؤقلا اذه ذخأ اذه ( ليق ) يناثلا قت الف مكسملا هب قامت

 قتعلا ببس لعج دق وهو دلولك مييف طرشلا قايس يف ةركت دلو تدلو اذا

 (يناثلاو ) ببسلاو ىنعملا مومج ( اهدحأ ) نيرجو نم مكملا مييف ةدالولا
 موحعلالب راركتلا ةركنلا ءاضتقا ريغ اذهو ةماع ةركتلا عوقوب ظفنلا مومي

 || ةلوقيف نمو يأ ىف مومعلا ةلزنمب طرشلا قايسيف ةركتلا عوقو نم دافتسملا

 ١' ني قرفلا اف ماع اًذسهو ماع ظفل اذبف رحوهف هتدلو نم وأ هتدلو دلو ّىأ

 ,اذاهلوق يف مومعلاو طرشلا ةادا سفن يف انهه مومعلا ( ليق ناف ) نيمومعلا

 ةادإ ( لق ) هتاذ ىفال طرشلا لمف قلعتم وه يذلا لومفملا يف دلو تدلو
 ىلع مكحت اذهلو لعفلا قلعتم وه ىذلا لوءفملا سفن ىه ”يأو نم ينطرشلا

 لوءفملا سفنل ةادالا فىذلامو.علاف يا ىنربظيو ةيلوءفملا ىلع سصدلاب نم

 صيصختلا ديري نأ الا مهلا . ادلو تدلو اذا هلوق يف هنيعب وهو دولوملا

 ماعلا صيصخم باب نم قبيف موم-لا ديرب الو دحاوب

ٍ 

 هاطخا همتعا ىذلا ناناب نا هنا قباسلا لكشا اذا اما ةلاسم ىف هلوقو

 نم نذعلا هيف ءىثنب هناال هن رشم نيح نم هقتعل مكح ىأ تع ةعرقلا

 قري ل ههلوقو .رك ذلا ىلع قباس وهو هببس يلا ددتسم هقتع ناف رك ذلا نيح

 اهلا( لبق ناق) ةئشنم وأ ةفشاكة عرقلا نا ( اهدحأ ) نيوجو ىلع رخآلا
 رخآالا قر ةفشاك اهنا ( لق ناو:) هنع قتملاهئاشنا دمن مفتري مل قتملل ةثشنم



 كك 030 3
 0 و و ا لما

 قدسعل ال ىفاشلاو لمحو فس وب وأ لأقو : ةفينح 1 لاق هنو أمبنم نا

 ِق دحو انا قدتعلا طرش نا هللا ءاش نا حيحصلا وهو لاق اهي دحاو

 قتملا طرش نا انلق امناو لاق . هب نيعلا تاحناف قتعلل لحع سيلو تيما
 تدلوف ةر> تف تدأو اذا هتمال لاق ول هنال يلد دلو كلوا هيف دحو

 نيملا تّتلعتف تيملا ىف ليحتسم قتعلا نا لوالا هجوو . تقنع اتيمادلو
 اتيم هىرض ناو قع ايح هبرضف رحىدبعف نانا كن ط نا لاف دل كلا

 قنعلا حصي دلو ىلع هنيعدّمع دصق هنأ ةداعلا قبرط نم مدام قتعل م

 هن دلت دأو 0 لاق فر 33 4ف ةطورشم ةايلحا ريصتف | - نوكأ نأ وهو هيف

 رح وهف أيح

 رخ وهف هنيدات دلو لوأ وأ ادلو تذدلو اذا لاق اذا ررحلا بحاص لاقو
 كلت | مئتي« منيح تدلوف رح هنيدإت لوكا لاقو 1 أيح م تدالوذ

 تدلون رج 0 دلتام وأ لاق لاو . ناناوو لع ساارس لهف أب اعف

 ايتن يذلا نا سال نا ناف ! ةعرقلا.اهدحأ نع قئاشلا لكش ثأو نيدو

 نيبجو لعرشالا قرب لهو قدع ةعرملا هناطخأ

 له هنا (امدحأ ) نالصأ لك يم ردلاالاو لوألا "لا ( كا
 راستعل وأ هبف قتفلا دوش ' عانتمال هيد هدو>و ريصنو تلا 0 طمس

 وأ هريغ هلال فأن أ لوألا طرش نم ل ( ماقال 0 كك دك

 ىلع ةيرملا قب ايت ةلاهم 3 هراق ةطسلا 6 ًادتبم اا تاركا

 هربشملا و ا كيلا مكح ربتعل 0 اماف | مح 0 اع تدلو اذاف رح وهف

 كلذكف هدتعل نيكو هانريتعا ناو دولوملا وه هبال ىلا قع هربتعل مناف

 ةيمكحح قرط



 ةعرقلا جر خيف نم دحاو دارملاو فصولا يف ةءامج كرتشا دّمذ

 تيناوف , وبفا هندنيلت دلو لوا لاق ول ايف نولوش اف ( لق ناف)

 ةباور ىف هيلع.صن اهف اهني, عرش ( ليق ) لوالا وه امهمأ يردي ال نينا
 ملطي لليل يعمر قيعت ةعرتاا هتاصأ نف امهنبب عرق لاقزوصتم نا
 عولطلاب قيلعتلا ةلآم يف لكشي مث رخآلا لبق اهدحأ

 رثكاوانادلو هيفو سيكلا لثم 6 نأباعم امهتدلوولف ( ليق ناف !

 وهفىنعلطي مالغ لوأ ةلأسم ىف هلوق نما ىلع ةعرّلاب اهدحأ جم (ليق )

 | امبف تدجو ةيلوالا نال اعيج امتع نا لمتحيو يناملا يف لاق أم اعلطف رح

 قبنسف ةرشغشاف قبس نم ةقاسملا ىف لاقاول ام امهف ةيرملا تدتفاميج

 5 اع قتعب ىعخنلا ميها ربا لاقد. ةرشلا قانوش نك

 11 لكن اال! ف لوأإل مئالئاهبنم داو: قتني الا ةنينخ وب لاقو

 ظ ١ دل نازايتلو لاق لوالا نبساقيلوألا طرق كو. خالل واتم ايم
 ' ١ قلت نب تانلوالا طم قوم نشلو اذج اولاكل وأ اناكبف اهريغ انهت
 | امهفةدوجوم ةفصلا تناك اذاو . ايش هدعب كلم ملوادحاو كلم ولام ليلدب

 كلذكو لاق . لبق صمام لع ةعرقلا هئيعتو اهدحأ ققع 9 70 أمتع أ اماف

 مكحلاف ًاعم اجرخو نينثا تدلوف رح وهف هنيدلت دلو لوأ لاق ول ايف مكسحلا

 كلذك امهف

 وح

 ةيلو الا فاصنالا نع هحرخ ال هل ه ريغ ةكراشمو هن قلعملا مقول 4 تدرفلا

 00 لا “ا

 4 للصف #

 قتميهنا فيرشلا رك ذ ىنذملا ىف لاق ايح ىناثلاو اتيم لوالا تدلو ناف



 ظ | ظ هك 75.0 |

 | رملا وه ناكل نيمم دححاو مهنم علطول هناف ةعرقلاب مدحأ جرخيف رخآلا
 ريغ دحأاو مهنم قالطلاو قتعلا قحتس يذلاف ةعامج علط اذاف ةقلطملاو

 ةعرقلاب جرخيف نيعم
 ملا ادلع الا نكي مل عولطلا ىف اوواست اذا ( لبق ناف )

 د ناكناو هب قاعملا طرشلا دجوب مم حالا قم لوأ مدحأ ءىجي

 ( ليق) قالطلاو قتعلا عوقو ىف اوكرتشد نأ انج ةيلوألا ىف 0

 امناو ميمجاب مقو كلذ ىف اوكرتشا اذا عيمجا قالطلاو قتملا عوقو ىون نا

 اذاف ةيلوالاب فوصوم دحاو يف قالطلاو قتعلا عوقو ىو اذا اهف انمالك

 وضل ةشيلانافأ ةعزتلاب مهدحأ جارخا بجو ةفصلا ىف ةعامج كرتشا

 صصخ طرشلايف ةءامج كرتشا د لاقي نأ مالا ةبانف قلطملا ديقتو ماعلا

 ادحاو هتين

 قلطأوا ( ليق ) ةين هل نكت ملو قاطول ايف نولوفت اف ( ليق ناف )

 لوأو ملطي مالغ ل لاق هنال ميمجاب ال دحاوب قالطلاو قتعلا عقب امماف

 لاق هناكف امر ال نم ادرف نوكي نا يضتقي اذهو علطت 37

 دحلاو لكاو قاالطلاو«قنملا قت نوكي ناي هه ساو لش مالغ

 . ةعرقلاب جرخيف دحاو يف كلذ مقوااعغا وهو ةفصلا هذبم فصتا مهنم

 ناو كلذ داسف مدقت دقو هنييعتت نيم) لوش نا اماف اذهب لوقب للعب

 رايتخالاو ىهشتلا, نييعتلا نم يلوا نييعتلل اّبرط عرشلا هلعج امب نييعتلا

 |١ قالطلاو قتلا مقوا امنا هناف حصب ال اضيا اذهو عيبا قتعي لاش نا اماو

 دحاو نتعب ال لاش تاما. كلذ ىف حيرص همالكو عيت قالتصاا

 وا آ عولطلا دنقلا ولاسا# قلعوال رياء اظأ حصي الو ةاريمل قالي
 ا مس معسل سس يور هج سس



 « ه4

 هلوق ناف فاتخم حلاو مدحأ يف ةيرحال ءان هنا نوكي ناو ارح مدحأ نوك

 نع .ريخ وف اوايخا ناك ناو : :نيمم نيغل قتع وف ءاشنا ناكنار - مدحأ

 ججرخ هدام نيس لو انتو نافعا نبع نمل هللؤاو

 هعرملاب
 بدسم ومحل

 م22 لصف رجم

 رح وبف علطي ىل مال لوا لاف:لجوا نعبللا دبغابأ تلاس كتم لآق

 ام ينربخأ تلق اذه ىف اوفلتخا دق لاق ملكه ديبع علط و | هل نامالغ علطف

 ابأ تلأسو لاق . قا هيت يجر متم م عرشب ل لاهشف كنا نوب

 نعلطف قلاط يهف علطل ةأرعا لوأ ةوسن ' عيرأ هلو لاق لجر نع هللا دبع

 لاق لاقف ءيشب هيف ينربخأ تلق . اضيأ اذه يف اوذلتخا دق لاق . نماك

 نهنباف نبني عرش لاقف كلوب هيف ينربخأ تاق ةقيلطت نهنيب مسق, مبضعب
 هريغىلع مدقتي ام هب داري لوالا ظفل ( تلق ) تّقلط ةعرقلا اهياع تجرخ

 هعبت اذإ الا الوأ نوكيأال لوالا ينعملا ىلعو هريغ هيلع مدقتي الام هب داريو

 حصيف هريغ هنعرخأتي مل ناو 217 ذاثلا ينمملا ىلإ آعوأ هلع نضأنو مزيف

 دحاو دلو الا هل دلوب ملو ةدحاو ةأرءاالا جوزي مل نم لوب نا اذه ىلع

 لوأ لاق اذا اذه ىلعو . ىل دلو دولوم لوأ اذهو اهتجوزت ةأرمالوأ هذه

 لاق ولو . دلولا كلذ قتع أيش هدمب دلل ل مث ادلو تدلوذ رح وبف هنيدلت دلو

 انا هريغ هدم رتشبإ مل ناو ىرتشلا دبملا قتع رح وهف هب رتشا كولمم لوأ

 ياس مانا قلالي | ا سادبإنا رح وبف يل علطي مالغ لوا لاق

 نم ىلوأ كلذب مدحأ صاصتخا نمدلو لو اوأ نوكي نال 5000



 يي ه0 و

 (تاق) روصنم نب قدسا لاقو . ًاميج نئريو نهيلع قالطلا عقب ذاعم لاف
 لاق ثاريملا نم نملانام قالطلا نم نهلاني مره نب ورم ثيدصح دمحال
 لدال اذهو . 0 نييلع عقب كلذك لاق ىلب (ت تنلقأ) ًانيععي نشر للا
 دقاذهو . 5 اريشش فرك دااماو هيهدم لو دمحأ لوق كلذ نا لع

 عيا ىلع قالطلا عوقو ىف هلوقب لاق نمو كلام هب جتح

 قالطلا عوقو دا نال وكل وهو 3 ا ةمالك لاح و تلق

 ام نوكيف نهنم ةدحاو ثاريملا مرح 6 ةعرقلاب نيت نهنم ةدحاو ىلع
 هللا ءاش نإ اذهو ثاريملا 5 نم نها, يذلا لثم قالطلا 2 قم نفح

 اذا:الا كلذ لاَ نا نكمي الو اميجج نثري نهنا ىلع لدب ال ةظفلل:ناف روظأ
 نيا ئلطي نيكم لاوقالا دلما لعتمرلا يانا انح

 تاجوز عم ةحصلا ىف تقلط ةئاب ةقلطم ثرودو ةدحاو قالطب عيمجا سا نساع

 معأ هللاو لاكشا هيف نكي ل انركذ امب همالك رسف اذاو ظ

 عسي
 ا
 ا

20 

 لاق نيب ملو رح مدحأ لاف ةدع كيلامم هل دجأل تلق برح لاق

 ءرلاب سر هنا ىلع 0 ةياؤر ىف: ضن دق" (ةقناق.) ةيتملا هلاك دنس

 0 لآ-كحو هب هينأ نع دم نت ركمو ناوسبلا اور ىلا كلذ ضل

 هاشم هده ب ر> ةياور يف ةلودو ا. انيقو مهاب نب قحساو بلاط ناو

 نيعل له مكمل ةهاشم اهنا هابتشالاب ددرب نا لمتحيف هنم ففو ةمتشم

 لمتحو . ا ةنأا هع 00  نكللاوةعل ملا ا هرايتخاب

0 
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 نع ازابخا"نوكي نأ لمتحانا ءابتسشالاب دلو ناش هاش 0
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 ١ ]1 ل1 11 لج ألو ةعائلا ةدئاق اغ ءاوتنلا لعاانبنيب ثاّرإملا ةمسنق
 دتعت اهبنم ةدحاو لك ناب ترص مكناف قالطلا ةدع ةثلطلا تت دح

 يتم الف اذه ىلعو ىضاقلا هب حرص 6 اهاندا هيف لخدبو نيل

 ( ليق ) ةدعلا ىف نابواَّس و ثاريملا يف ناكرتشد امهماف ناسا دكا 3 ةعرشلل

 ناف هلصأ ىلع اذهو امبنيب هناب حرص دق هناف ثاريملا لجال نكي مل عارقالا

 ةدنلا ىف تماداه ثرتهتوتبلا

 اهتدع ىف تملسا مث قالطلاب ةينارصنلا نيع دق ن وكي نا رمالا ةناعو

 اوال اذكرو تماسأ مث اعيمج امهملط ا ولا ْ

 اذافهتجوز ريغيرخاللاو هتجوز اهادحاو تام هنا نيبتيل ةقلطملا جارخءالف |

 نؤوكل ثارملا امل ثيث امناو٠ةيننجأ اهلا نيبت اهادحإ ىلع ةعرقلا تعقو

 يتح ةيبنجأ هيف يبف كلذ ادعامو ثارمملل ةمبات ةدعلاو ضرملا ىف قالطلا
 ةقفنلاب هتكرت يف 2 مل توملا نيح يلا قالطلا نيح نم ابيلع قفنن لول

 (لفز ثرعال هنا لي هنالقينارصالا نامرح ىف مهتم ريغ وهف ( لبق ناف ١)

 عبر ةينارصنال لاف لوو ننوه يشرف مست نا زوجي اهمال ةماق ف

 لوقلا امل هجو الو ادب لئاتلا نم فرعي الف هل أ ةيالث ةءلسمللو ثارمملا |

 ظ
 ظ

 معأ هللاو 3 ترغأ ثارعملا ف ةتعر تن ملسا اا هلماعتو

 لجر ينس ابع نبا نع ديز نب رباج هاور امف نولوش اف ( ليق ناف )

 جزم نبا لاق تام مث نبي ردب و نهمم ةدحاو قلطف ةوسن ثالث هل

 دسيبع وبأ هنع لثس دق ( ليق ) كلذ ىن :ءمام ثاريملا ن ,مم نهلان ام ق ةالطلا



 يو
 | لبق اهاضر ريخبابتعجر كلم هناف لاكشا الف ايمجر قالطلا ناك نافةدعلا ىف

 | ىهو ةدعلا سبح قح اهاع هلف.انئاب قالطلا ناك ناو اهريغ ةةلطملا ن هلوق

 ١ اذاف هم ناكمالا ةدم ىف دلو 52 قع مئاق سارفلاو هلجنال ةسو.#

 أ عجر مث اهقلط هلاب ةنيي تدبش ول اك هلوق لولا ناكاهريغ ةتلطملا ناركذ
 ' نا هلوق فالخ ٠ اًملطم هيلا تدر ةمهتم ريغ ةنيبلا تكا كل

 ةماالو اسكت دجا هلا ثار كلذكو ف متم فتراف اهريغ ةقلطملا

 مكاحلا مكح

 مدل نال انشا كلما دعس عا كي ميئاسص للا اا ]

 ١ لبق مل ةدعلا ءاضقنا لبق كعتجار ترك تدع الخلا دعب لاق ولادملو.'

 مسوس يا للا

 د دمج ارا جت دججم 01 0 ا ص سد يو هيجيبوجب وج ججرمتجا 017575717 >

 ميسم

 ل ها تطل س١ ا

 اة ءاغب "اكل هبال كيم ليقةيقابةدعلاو كلذ لاقولو 59 كح 2 هئياد اللا 4م

 الفاء قيرفتلا ىر#ي يرجي 1ك ناف مكاحلا مك ةعرملا تنناكاذا 1

 اهريغ ةقلطملا نا هلوق لبش

 « لصف
 ظ 0 نعال كيك تاغ لاف :مم هاور اهف نولوقت اف ليق ناف

 ل 9 اثالث'قلاط مك ادحلا هدخر» ىف لاقت ةيارظنو ةلس نان را

 0 اميه ةددحاو ةدع ىفشض 2 ملا كلذ ف تام م © ةمارصتلا

 ودعم جس صمم جمعت ٠١ جاجا لج بجسم تدك جبل اي 077 صحم حب هدم مج جو جبس يجو وتحيوو جدعدمل

 سس داش مدع اناس وعد رس مع سحمي يعج ع جل تحد عسب هع صمح هك حلق هاصجم يعصب مسح - نوصي مممست ص

 ِ 5 , 0 و م جل عت س <

 0 ا ل 1 ا ب حل حس د حسم ب محمد ال جاجا اا

3 

ٍِ 

 دا رخل نوكد تلقا هذيل عرش نا يرأ لامذ اع | 7 لخد نك

 تاع سا ازيطتال نولوَش م تامذ مل لاق ة ةءاحقملل ام لثم ثاريملا نم

 اذ ثا ريما َّق هل ا ميدل ف 55 لاعف هعابرا هذا ةعاض دلل

 !| ىلع صنو 4 ل هع رهلا لع ضصلءدع 9 مث لاق ءاوس امني ثارعملا نوكيو
 1 ري جل سم ا ا سس و لا يس ا ل ل ا سم ا حم سس



 .4 ظ
 ل لو يت اركب 1

 منرأ هل يذلا ةلأسم يف هللا دبع بأ ر امان ا 50 ا لاق

 تلقدبعالا ِ كلذكو نب عرشه لاق رد م 3 نب ةدحاو قلطف ةوسل

 ينلاو هيلا جرت لاق قلط يلا اركذ مث ةدحلاو ىلغ: توفت :هن عرقأ ناف

 يف لخد امتاوه لاق تجوز ناف ت تاق اهيلع قالطلا عقب بك

 ناك ناف لجر هل لاّمف رم دق ٠ يس أذف تحوز ' داق هيلع هباسأ 7 ةعرملا

 0كوب ١ + «يسحا نونيب عرقأ مكاملا

 نّتيتو رك ذ مث اهنيبو هنبب قرفو ةدحاوىلع ةعرقلا تمقوف نبنيب عرقأو ميرأ
 تمقو يتلا ريغ ىه تقولا كلذ ين قلط ىنلا نا اهعنيبب مك الا قرف ام دعب

 بجن لو اهعد لاق اهف لمعلا يراف بلف هه نم ىنفعا لاق ةعرعلا ايملع

 نم هيف امل اهريغ ةقلطملا 0 ين اي

 جوزلا قح لاطبا

 نافاضِيأ هيلا درت ال ( ليق) اهريغ ةقلطملا نأ ةنيب ماقأ ولف ( ليق ناف)

 ةقلطملا ريغ تناكولو اهتباصا نميف قالطلا عوقو ىلا اقيرط بيصت ةعرقلا
 اهيوزتت ةقرنلا تدكحألو اهغنبب تقرف ةعرقلاف مالا سفن ىف

 اذا امأ ( ليق) مكن نأ لبق ركذ اذا ام ضقتني اذهف ( ليق ناف )
 نا هةفدص ناف رظن الع هلوق لوبق ىفف أامسفن 0 فردا

 ىهو رك د اذا امآو.هل عزانم الو ةيجورلاب هل ترقأ دّقف اهريغ تناكةقلاعمل



 ه4 مك

 يفاشلا لاقو . ةيقابلا يف قالطلا نيمتب ةفين> وبأ لاق . ةيملاو ةتبملا نيب عرقأو

 نمت / و: نييسحلا وراك رعت ةيفنالا كلاق :ةقملا ل هفيمف هلو أمف نيعت ال

 امهدحا تافق نيرصأ نيب ريخ نرمو ةيملا الا اءاع قالطلا عاقب حصن

 رخآلا نيعت

 كلع امناو هرايتخاب نييعتلا كل ال هنا ىلع ليلدلا انقأ دق نوعرّملا لاق

 | قيلطتلا نينو ماقالاطلا غرقو نيبتيفدتطلا م رع هلان لع ضان عار
 هريرش مدقن م عارقالا نيح نم ال

 ه4يعل نأ حصل الف قالطلا ةتيملا ىف ئدتم نأ حصي ال ةيفنللا تلاق

 ةيبنجالاك ةعرقلاب اهفا

 ةعرتلاب نيبتي امناو ءادتنا اهف قالطلا نيمن ال نحن ةعرتلا باعصأ لاق

 ةايللا لاح يف ةقلطم تناك أملا

 مكدنع ةعرقلا جرخت نأ روحي هنا ليلدب ةقلطم ريغ تنام ةيفنملا تلاق

 مل توملا لبق ةقلطم نكت مل اذاو ةتيملا نود ةقلطملا يه نوكتف ةيملا ىلع

 ًادتبملا قالطلا تردسالا 6 تملا دم ابق ىوازولا مك تي
 لاح ىف ةقلطملا ىه اهلا انيبت ةعرقلا اهلع تعقو اذا نوعرقملا لاق

 ةايلا

 ع

 *« لصف 9:

 | ناكلذدعبركدمث ةأرما ىلعةعرقلا تجرخ اذا اهفنولوقتاف (ليق ناف)

 قالطلا عشو ةعرقلا اهبلع تمعقو نيح نم هيلا دوعن ليق اهريغ ةقلطملا

 نا.الا لك دتلاب لاو فقو .هابتشالا ليمثل ثراكاتنا ةعوتلا نا 0

 ه نكح قرط مما/
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 لك ايما ىلا ثراالا كانوا "7 نأ بجوف يرخالا ةجح امهم ةدحاو

 هيجوزلاب ةنيبلا اممم ةدحاو

 انالإف ةلحت وريغ ةتاطلاو ةجورلا نه اهتم ةعحتسملا: قوعرتملا لاق

 اتضراعت نيتنيب. اماقإ اذا امهما ىلع قادحتسالا ببس يف ايوتسا امهنا لاَغ

 امهمةدحاولة نيب ةلمكاراصو اتطّمسو

 اللا سلو ةينجتوز ثاريم ملام نم * قحتسا دق نوبروملا لاق

 نيلجرك امه ثرالا مسقيف يرخالا نم يلوأ ةقحتسلا يه نوكت ناب
 مهني, مسقت اهناف نيتنيب امأقاو امهريغ دب ىف ةنادايعدا

 دحاو تاوملاو تمدقت' يتلا ةببشلا ىه هذه نوعرقملا لاق

 جارخاب نوعرقت كاف متضقانت دق ةعرقلا باصال نوثروملا لاق

 نملؤطأ تناك اذا ةافولا ةدع اهلع منج وأ ةعرقلاب اهومتجر خا اذاف ةقلطملا

 ةدع تدنعا اذاوةافولا ةدع دتعت فيكف ةقلطم تناك ناف قالطلا ةدع

 ترا نفك ةاذولا

 ةجوزلا ىلعو قالطلا ةدع امهنم ةقلطملا ىلع بج ةعرقلا باحصأ لاق

 |( امتدح او لك لع انبجوأ نورا م ةقلطملا تاكشأ امل نكلو ةافولا جدع

 ةدعلل اطايتحا يندالا هيف لخد»و نيلجالا ىصقاب دتمن نا

 سانلا ةحلصم
/ 

 .[ | لك ةجح نال قاتحت سالا ببس ىف ايواست دق ميمجلل نوئروملا لاق

 سس سس بع و وس بسم

 ةيقابلا يف قالطلا نيعتب ماغادعا تنام مث اهنيمب ال امهاذحا قلط ولو ١ ]أ
* 5 527 
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 نان حاكذلا نا ىلع كلذب مكباحصأ حرص دقو ددملا ءافيتساو ةدعلا ءانا

 الا زوج ال ءطولا نا.يف نايواستم |عفمرحتلا هيفانن كالملاف ل هافان ٠

 ةيولط دل كا يتقيد وهو كا

 م لصف هجم

 ةيرولاناف نايبلا ليف تامو هتاسن يدحا قاط اذا ةعرقلا ب نمو

 اءيبأو لبنج هءاور ىف هيلع صن ثر مل ةعرقلا اهلع تمقو ن مه نوعرش

 لاَقود عيبا نيب ثاريملا مسقب ةفيرحلاو ا لاقو : انبمو زوصنم نباو ىلاط ||

 لع لدن نيلوقلا مزاولو 07 يح تاجوزلا ثاريم فقوي يفاشلا ظ

 ابماف ةيبنجأ اهلا لهي نم ثيروت لوالا لوقلا مزال ناف ةعرتلاب لوقلا ةعح
 لاملا فقو ىناشلا لوقلامزالو ثرت كتف اال ةسملا لاي قة

 هتنؤمتناك اعرف اناويح ناكناو هب عامتنالا مدعو كالحلاو داسفللهضيرعتو ١

 ةتبلأ هيف ةحلبصل, الانا هتق فاما لكل

 ءاملا كلذ ناك هيلع نحلطصي لنا كلهم لاملا نانملعاذا نماف ًاضيأو
 ةّمحتسلا نا مولعملا نمو هلكك لذ نم صاخب ةعرقلاف ةّمحتسملا ريغ ءاطعا يلا

 ظ ديبعلا نيد عرش امامه عرش نأ بجحوف ىرخالا نود اهادحا ثاريملل

 بع دس

 | اننا مكاهلاو نهادحاب رفسلا دا اراناقلا تايللوردلا ندوب لطرف مهقتعأ اذا

 يلوأهيفام ىلع ميما ثيروتف ةقاعم ابامجو اهفاقبال ال ماكحالا لصفل بصعن |

 هيلا همحّتسم ةجاح عم فاتلل هضيرعتو هقشوعتو لاما نيج نمسا

 أ حالطصا ىلع طق ةماوكح كقور.1 هلا عزاتتلا : رم اندرغام ناف اشيأو
 موش اذهيو ةموصألا لصف احاطصي مل ناف حلصلاب امهيلع ريشل لب نيمصاختملا ْ
0 



 همس سس سلا

 « د ظ
 ناكنهادحا ةعرقلا تاصأف ند عرقأ اذاف هللا دمحت كلذ يف ل لاكشا الو ظ

 حاكنلل اهيا اهاشارو الو اضرو اه 3 اضرا ا
 ك0 را اهي كبانمأ ةلزتلا قوكلت را زوجي لاق ظ
 ةعرتلا اهتاصا ىتلا ريغ قا قرا مودعملاك لوهجلا نال 0 ظ

 ثرروب » يكرم ريخ اذهف ًاطايتحا قلاط يهف ءالؤه نم كاد نينو لوكا

 اال كفو فجيكتبو لاحلا نيب يتح نبف مالا فقوي ناو .عيمجأ

 00 زييمتلل هل ومَوَو هللا هعرش يع سد قبرط ةعرمل هلأو ةلخعابو . همايقلا ْ ظ

 1 لاحت االادباف بكن ال: هانت نم ةارصا قلط اذا ةفيتحون ! لاف دقو. .||
 هراتخاو ىرخالا يلا قالطلا فرصلا 'يطو اذاف ءاش ا أاطينأ هلو نمو | ا

 5١

 ايت :طولالرابخن ةيفاقلا نس اطفال
 جر ةعرملا ناف ءطولاب نييعتلا قمن لوا ةعرملاب نيمعتلا نا مولعمو

 زوجنو . هيوهشو هيدارال ات ءطولاو اب مهب الو امم هجارخا هللا ردق نم |
 نزبرطلاب ني-يتلاف مهتم وهف اهقالط ةدارا هسفن يف ناك نم ريغ ىهشي نا ظ

 ةدارالاو ىهشتلاب نييعتلا نم ىلوا يعرشلا |

 و : هيتمأ ىدحا قتعأ اذا ايف لاق دق ةفينح ابأ نام دنيوإ انو

 نا امها فرفلا هباحصأ لاق . اهريغ نم ةقتعملا نيعي ال ءطولا نا اههادحا |

 راتخمهنا ىلع لد اهادحا ءطوالف حاكتلا يننب كلذو ميرحتلا بجوب قالطلا ظ

 ناو هناف قتعلا اماو . هتحوز تسيل :رماطي ال هناف هتجوز نوكت نا
. 

1 
 0 لامف . ا اب ىفاني الذءطولا مر بجوأ



 هي 1

 اعبي نير لوش دامح ت تلك ترو ةادحلاو تع ربان نب م لاف يه

 د 58 عرقا اذا نيب قعر لاقو نيس عرب لاق

 يلا نه ىطعأ هنا لع دق نهاطعأ اذاف كشلا ينوه يردد الو

 يف ىهل 000 ف ام نأ نسألاو ديعس نع هلش امو دعا فور ْ

 اهريغب ة>وزلا طالتخا دنع ةعرقلا هيف سدلو لام ىلع ةعرق ىهو ثاريملا ||

 هناف توما دميو ةايملا ىف ةعرقلا نايرج ىلع لد ام لبنح ب هاك
 يقل يه جوزا تانم.ناو هنا رم - ةعرملا اياضأ ا نه 0 لاق

 نع تاياوزلا :كأ نكلو . بلاط ىبأ ةباور نم حرصأ هذب "ا ا

 نا منتي 0 هظافأا | نم 121 هلا ىف ى رهاعا دمحأ

 نييعل هيفام نيك نلف لبنح ةءاور ىهاظ ىلع ةانقلا ةدف ىف ةعرقلاب لاقي

 ىفعارقالا ةّيّفح اذهو ةجوزب تسدل نم نيبو اهنيب زييقلاو ةعرقلاب ةجوزلا

 نايلولا,اهجنو زول "كل ذكو اهزيغ نم ةجلورلا نيت ةعرتلا نان ناحل

 زييقل كلذو نيتباورلا حصأ ىلع عرب هناف امهنم قباسلا لهجو نيلجر نم

 عارق الافاهبةجوزلازييمتو ةعرقلاب جوزلا زييمت نيب قرفلا اق هريغ نم جوزاا
 لوم الا( نم. د 0

 حاكنلا ماكحأ نم ةدعلاو ةعرتلاهذبب ةدعلا اهيلع بجو انا هيا: لدبو

 ضحم حاكن نم م, ىهذ أهم لاوضتم رغ نم ةدع انه ةيجاولا ةدعلاو

 ةناوزب فاننا لوقو ٠ برو ايل جاتتتلا ةئتوم الواو ناش قا رشا 9

 ةيجوزلا توبن ىف مير ص هن اما يبيفةعرتلا اهباصأ نييأف ني عرق ,لبخ
 عرش هنأ يف ميرص اذههو . هنرت ىتلا ىهف جوزلا تامناو لاق مث ةعرشلاب

 || حاكتلا مكحب هتثرو ةعرقلا دعب تام ناو ةجورلاو جوزلا ةايح لاح ىف نوني
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 كيعس كلان باهولا دبع لاق لاق رفعج ن م انأننا لالحلا| لاق

 ١ نبيأ يردن الو جوزلاو بالا تامو اهامسو هنأنن يذحا جوز لجر نع

 نوني عرش الق ابنا بيلا نب ديمسو نسملا نع ةداتق نع انئدخ 9

 دم ينربخأ . ةدملا اهيلعو ثاريملا او قادصلا ابلف ةعرقلا اهتاصأ نم

 | ديعس نع ةداتق نع ةملس نب دام انثدح مرا انثدح مرتالا | انثدح لع : |

 | جوز تامو تف التو هتانب ىبتجا جوز لجير يف لاق هنا تينسملا

00000 عرش لاق منيت يا ردن مثول
 تدتعاو تثرو 00

وس يمس | . نيد عرش ةعيطزب
 : سس

 : واع 5 نم هنا جوزالجر 3 هدا ضف نب دام ا:”دح قوز

0اس 0 0 د 0 7 ورا
 

 اميج ندذتنو نئرب لاّقف كلذ نع ناماس 7 ن دامح تلاسف ةملس نبا

 بطخ لجر نع ةداتق لثس لاق ماه انثدح نافع لاق لبنح لاقو . بسملا

 اهياعو ثاريملاو قادصلا اهاف ةعرتلا اهتباصا نمتَأف نهننب عرشب ديعس ٠ لاقفا

 ةياور كلذكو.. اذه ىلا بهذالو هللا دبع نأ تعمس لبتح لاق . ةدملا

 ىساعلا أه لكذ لل كرلاط ىبا

 ا لأس هنا هثدح بلاط بأ نأ راعم نب دم نب دمحا ىتريخا لالملا لاف

 نوي ةنببلا ردن , مو نأ تانب هلو الجر هتنبا جوز لجر نع هللا دبع أ
 0 سلا
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 ةليزم ةعرفلا ناف 0 نهنم ةدحاو هعاشا لج 0 منرأ قالطلا عابا

 لييس انل سلام هردقو هئاضَق نيعيل هللا لب ضي وش ا امداد ةمملل||

 مع هللاو هئيبعل ىلا |

 جوز لجر ىف دمحأ نع للاط وبأ هلقن ايف نولو#ت اف ( لبق ناف )
 لد 5 هو نمل عرق لاتف يه نبأ ردب ماكاك تان هلو الحر هبا

 لعل + خاعلا لسعج 56 (ليق) ىتجا هتخأ طالاتخا دفع عا هنأ لع

 01 ,تاماتخا اذا ة>وزلا ا اذه رغاظولاقو رك ماماالا نع هياور كلذ

 ( تاق ) نهم تطلتخا اذا اهتاوخا نيبو اهني ةعرقلا 0 هنال. نينيا عوق ١
 ةدعلا و. تاذيعلا عرقأ امئاو دحال عرش مل دمحأ ناذ ىضاقلا نم ُس اذه ظ

 لجرلا باب عماجلا ىف 00
 ىردي الو جيوزلا تامو بالا تاف نهادحا جوزف تان , عيرأ ه نوت
 ا تيبسملا نب دبس" لاق اق لاق هلادعابأا نإ راما ماا :[ةحيو الار ف قرأ

 ظ

| 
 أ نين عرش هنا ىه نبأ ىردبال نه مادا ا تان عبأ للجد |

 اس نإ داع أبنا نوره نب ديزاد وأ اتدج ايس ني هيهر كح
 يرذب لو جوزااو ايدل تاكو ند راو 00 نا ةداتق ن ا

 ين نا عرش لايف بييملا قر لهل عساس تل سف هنأنب يأ دولنا |

 أ ناملس 1 نب دامح 0 دار كاز ك داقعاو: كفر و ةكرشلا اهناصاا
 .احلسيل نم ثرو دق يبأ لاق ملاص لاق . اعيجج نددنسو اسبح ناربا لام

| 

 م يف عرش ىذلاو ةدع اهلع سدل نم ىلع ةدعلا بجوأو ثاريم

 هل سيد ب ترك نه اع ال ل اضم وك كا و وسللا او

 قناه

 ظ

0 
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 نييعتلاب قلعتي مل ءادتبالا يف هناف دساف سايق اذه ةءرقلا باصأ لاق

 دق نهنم ةدحاو لك نافذ نهّمح هب قلعت دق عاقبالا دعبو ةقلطملا ريغل قد

 هب قبتستل اهريدغ ىلع عقاو وأ بعضي هب كلت اهيلع مقاو قالطلا نأ يعدت

 ءادتنالا فالخم ةمهتال هنييعت وه كاع رف اج وسكو أيتقش

 ةروس ىف هللا همر> دقو رسدمو راق ةءرقلا ةعرفلل نولطبملا لاق

 كلذ لبق ةعورشم تناكامناو الوزن نارا رخا نم يهو ةدئاملا

 هئايبنأ نع اهم ربخأف ةءرقلا هلوسرو هللا عرش دق ةعرقلا باحصأ لاق
 هءاحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابلمفواحل ماذ ريغ ابدكمل ارم هلسرو

 هدأبعل عرشل ا لب راهثلا نع هناحبس م
 هلسرو ناين ا ةنسو هنبدو هعرش ةعرقلاف الصا يب هب ءاج الو طق راهتلا

 هحيدت ال هجو ىلع ةمرحلاب ةللحلا تهتشا دق ةعرقلا نم نوداملا لاق

 1 1 يبا طنا جريت ول اك ةمرتلاب [(وجارشنا هل:كي رف ةرورضلا

 | ةاكدمع

 كشاابهليزنالو ميرحتلا بحصتسن انهه نا قرذلا ةعرّلا باعصأ لاق

 عوتو يف انككشو حاكتلاب لاز دق ىلمالا ميرحتلا ناف اندلأسم فالخ

 نيتروصلا يدحا قاحلا حصل الف مقو نبسم ةدحاو يأ 'ئراطلا ميردتلا

 ىرخالاب
 زييقلاو ملعلا نم امل سيل اهناف ةقلطملا ريغ ةعرقلا جرخمت دق نومناملا لاق

 أمميعن ةقلطملا هن جرخم أم

 نيستااَناَف اضنأو ةوهرع ورفةنسلا لع ضارتعا الوآ اذه: نوعرقلا لاق

 وأ توملا ىلا ةقلعم ةأرملا لمج وأ يهشتلاو ضارتعالاب نيبعتلا نم يلوأ اهب



 « "ا

 هيلا هبيبحت و هيف هبيغرب يضتش مالسالا يف هلو>دو اهضغس نم هيلع تّشا و
 ناطافا أم فالخ هتوبشو هرايتخا ل كلذ در مالسالا نسل ننال

 أضيا دساف هن اوجتحا ىذلا سايقلا نا الا نهنم ةدخاو هسفن ءاقلت نم وه

 نيت هل نبل هناف ةاكدفع ةتيماوأ ةيبكجلل هدقيوز تاطلتخا اذا اع ركح هيف
 || دري ليلدب لدتسن مل ن < ( اناق) ةعرقلاب اهجار >ا الو ( ليق ناف ) ةمرلا

 ميرحتلاو ( ليق ناف) كلذب هيلع ركشي نمي لدتسا نم فالخم اذه هيف انيلع
 اذهو مهيماك راص هنيعت ليلد لازو هبتشا ا1(لق)هبتشا 9 نيعم يف ناك انبه

 نيف ةمرألا ماهبال عمجا , مو مسيل ةحح

 ةاج نم, هدد ال دقاق اعل مكح انره مكحلا نييعتلا باحصأ لاق

 ةربص نم ازيفق عاب ول اكن اكلا ىلا هنييمت يف مجرملا ناكف.

 ءازجالا ىواستت ثيح ميبلا ىف حصي امنا ماهبالا ةءرقلا باحصأ لاق
 دم از اردق انبه ةعرقلا ديفت الفنييمتلا ىفرخآلا ءاقم اهنم ءزج لك موتو
 هنم ضرذلا الو هدارفا يواستنال هلحم ناف قالطلا كا 5 سيلو نييعتلا ىلع
 ةريصلا نم زيفقلا ةلاسع هم ةياعإ تاجوزلا يدحاب رفاسملا ةلاسع وهف

 قالطلاة لانس قو ةمسبقلا ةلاسن فو انهه.نييلتلا قيودا مرا نارتو لا

 أملا هققاجوا ادب ءابستملا .ةزيضلا نه ويهتلا لابو رسلان ل ١
 هيف قحلت ال امو امل ايفن ةَعرَقْلا هيف تعرش ةمبلا هيف عش : يذلا من كا

 هديبعنم أهيم دبع نثعأ اذااع ضقتنم سايقلا اذه نا لع ا مدت

 ٠ هلاست يدحاب رفسلا 5 1

 يناهنيبمت هل ناكءادتسالا يف ةقلطملا نييمَت هل ناكامل نييعتلا بامنكأ لاف
 5 رابتخاب لاخلا نأ ْ

 هييكحح قرط 6
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 رخآلا هن تدك اب  تبثيو ةبارسلاو

 ةعرقلابالا اهب زيقل نك .ال هيو لع تاؤاست اذا: قوما ناف اضن

 ناف هتمسق ادا أف لام امبهنَي ناكاذا نيكي رشلا يف مللت ماييف اهلاوتسا حص

 كلذكو. هئاسن ىدحاب رفاس نأ دارأ اذا كلذكو. امهيي عرشو هؤزجي ملا
 نايعدملاىواست اذا, كاذكو . هضرم ينهاوسهللام ال نيذلا هديبع قتغأ ذا

 دتنلاق اوعاجتو اوواستاذا اكل يف ايلوالا كلذكو 15 22

 صتقملايف ءايلوالااشنو ةدحاو ةلاح يف ةعاجج لتقاذا كلذكو . مهني عرقأ

 ىلع ىضارتلا ( ملف ناف ) نيدابلل ةبدلا تذخأو هل لتقق عرق نف مهنيب عرقا

 كل كلما اوهرر ذا داشملا انيك كلذكو : راج ,ةعزق ريغ نم ةسدقلا

 (انلق) زوج ال لحم يلا لحم نم هلقنو حاكتلا سف ىلع يضارتلا ل كيه

 نم ةفشاك يه لب هريخ يلا هّمحتسا نم هل القن قالطلا ىف ةعرقلا سيل

 اهياع مقوو اهلا قالطلا هجون
 هل ناكف اهنيعب ال ةدحاو يف مسرحتلا لصح دق رايت>الاب نونيعملا لاق

 باصصأ لاق ة راسا ةأوانن :ندجخ ةتمحو يبرألا ل انث|' اول 15 ةزانتحال اينتعل

 01 ناب كلاعب نوما ةحرملا نان ةيسلاب الو: اطبم سايقلا اذه ةعرقلا

 يف مقو انبه ميرحتلا ناف يوق ريغ باوملا اذهو . اهننيعت هل سيلو ةنيعم

 ةسماخلاو تخالا هيلع قلطت اللاب, نأ حيحصلا باوللا لب تلكشأ مث ةنيعم
 ني نماقفا رفا تلت تاهرافملا وأ, تاكسمملا نيعافأ لب مالسالا درج

 دئمح نم ةدعلا تبجوو ن 'ييغتلا

 ةعسونو هل ارظن قراشو كلاس نم نيب هريخ عراشلا نا ةلأسملا سو

 ايهبحب نم هحاكن نع ةعرقلا تجر ءاام رف أنبه ةعرقلاب هيما ى لو: هبيلع



 هي ماد

 قلاط ةنالئق ابارغ اذه ناكنا اًرئاط يأر دقو لاق ول كلذكو ءاسنلا كلذ

 ديلا وول 1١ نيب عرش هتاف وه ام ءل لو رح نالفف ابارغ نكي مل ناو

 ا | يف ةعرقلا ل_خدب , مل انه من ؛اق ناف ةعرقلا هه ت>رخ ام يف اهيا مكدنع

 قتعلايف لخدب ةعرّقلاو قتعلا نيبو هن زييمتلل تلخد لب هدا رشناب 0

 1 قاتعلاو قالطلا نيب زييمتلل تاخد اذا ليق . ةتسلا ديالا ثيدح ليلدب
 ظ

 أ جرم ةس 8 نمل :ةرئاك اذل: | ا ءاوس ءاوس اشبال ف ىرجي هناف نيعضوم لا

 ىل أ ىف عثاملا نم ردق اكو تار أهريغو ةفلطملا نيب زييمتلل ترجو

 ؤ عضبلا ةعفنم حاخ ا ناف طرح اونو تل يسن نم ه.نتعلا

 م نم لبسأ ادبأ نيعلا ىف قرلا ءاشاو ةبقرلا نيع جارخا نم لبسأ هكلم نم
 أ هنود ال ىهن ه كلذل ةعرملا تحلف اذاذ ضيا ؛ ةعفتم ىو معفانملا صضعل 1

 لامعتسا عن :« ال اهريثب ةقلطملا هابتشاذ را روبظلا ةءاغ يف اذ دله ورا بقا

 00 مل ناو قلاوط ىناسنف ابارغ ناكن ا هلوقو رئاطلا ةلاثم هليلد ةعرش

 رخا يف لمءعتس الو يف ءىشلا لمعتس دق ( ملق ناف ) رارحا ىديبعف

 نضصاصتلاو صودا نودلا ومالا يف ايش نينار ولالا ناو دهسا

 هعطش و لاملا هانم رغ هع تلخبو اًدِها ماقأو ةقرس يعدا ول هنا هحض وي

 ( ليق ) ةجاحال قالطلا نود ة.رطاو قرلا يف ةعرّلا انامعتسا انهه اذكَذ

 ا

 هريغ نم قتعملا جارخا يف ةجاطاكاهريغ نم ةققلطملا جارخا ىف ةجاحلا

 اهلوخد حصدريغو يما كلب كولمملاجرفلا نيب زييمتلل تلخد اذاو . ءاوس

 كلذ هبشد الو قرف الو هريغو حاكتلا دّمعب كوامملا جرفلا نيب زييمتلل

 قتعلاو امهنم دحاو لكب تبثب ال ام امهدحأ تبثي هنا ىف مرغلاو مطقلل ا

 تسيلغتلا لك ين م امهنم دحاو نك رارحو ماكحالا يف نائف قالطلاو

 مدججعع



 1 م سم يسم م ع ع ع سس سم صم م سس سل ل سي ل م م بما

00 

 اذبلف هابتشالا لاوزب اهنيع ملعتو رك دن: نا زوجي ةبعشلا دا يق ناف)

 كلذ ىجرب ال هناف ةمهملا فالذم دارأ نم يلا امهف قالطلا فرص كاع ل

 ريصي هناف اهنييعتب علا ب (نابسأ ملع اذا ةلكشلاو ةيسنملا كاذكو ( لبق ) 5
 تاذ ال اهرمع قاب ةقلعم ةارملا لءجو ماكحالا فاو ام رارضا اهئاَسا يف

 ةعب رشلا يف هب انا دهع ال اذهو ةقلاعم الو جدذأ

 ب يب وزرجحج#و تيمب

 *« لصف ف
 يف نيصح نب نارمجع ثيدح ةعردلأب ةقلطملا نييعل ةح ىلع لد. امو

 ان قنعأ هناك لج الطاب ناك ال ميجا يف هفرصت اف ةتسلا دبعالا قتعا
 يف قاتءلاك قالطلاو ةعرقلاب ملسو هياع هللا ىلص ىلا هنيدف نيعم ريذ جم - هس سس ك0 < < + ا

 هبتشا اذأف ةبارسلاو بيلغتلا ىلع ىنبم كلم ةلازا امهنم دحاو 3 نال اذه

 ماسلا 0ك فللابلاراتنا يلا نيرخلا لعب ريشا هام "لك يف كوامملا |

 حراطو ةيندعلا 53 ْ كللملا وهو ل ُِق ةعرفأا .ةاحد الف كلملا لنجل

 نال قالطلا كإذك سيلو ةيرالا نم كاملا زيي تاخد مابسلا ىلع ةعرقلا

 ةعرقلا نا ملعاو . قالطلا كذكف ةعرقلا لخدب ال حاكتلاو حاكتلا هلصأ

 اهجوز اذا اهف هيف املوخد نيتءاورلا نم حيحصلا لب حاكتلا ىف لخدن ال

 و جرفلا هيلع كرجرخ نف امهنيب عرقت اناف امهنم قباسلا لعل ملو نايلولا
 ليتحو زوضتلا كنا ةلاور ف دمأ نضوضنم اذه:لوآلا وه هناو حاكتلاب

 أ

 ملاذا مزاب الف اذه ىلعو كلذ ىف عرش ال انرمو ثراملا وأ لشو

 ةدابشلد تبش ثن ال انزلا دح ناف هعفر يف لخدن ال نا 5-لا ىف ةعرقلا ل فض

 لو ارز ايات اكل انف الط هر اذاام وهو نهتدابشل طعسو ءاسنلا
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 م نيب لا نيخ نم ناكتولو عاشإلا نيح ن م :قالطلا عوذو لع لدب اذهو

 هع رقاب ندعتلا ف ىلع 30 4“ مع ا غض ) ( ليف ناذ ( هيما حاكت عضل

 فلكم نييعت ناف رن هاذ نينيصتلا نس قرفلا ( لبق ( دحاو كقتيح تاوملاو

 ةعرشلا لعش دبغلاو لو زع هللا يلا: ةعرّتلا نييعتو هتداراو هرايتخألا عيان

 ىبأ أ م ردملاو ءاعدلا هل ةئرعل ص راظتطا وهو

 هيلا ليبس انل نكي مل اذا نييعنلا تاف !مهتذو ةلأسملا رس وه اذهو

 ف ا 6 ايردق فرك 4 محلا زاصو ردفعلاو ءافضعلا لا ضوف عرشلاب

 نسحأ الف . فلكملا يلا ال هللا ىلا كلذو هن جر اهف ايردق ٠. ةعرقلا لمف

 ةدحاو قاط ول هناف اضِزاو . هردقو هللا عرش ةفاوم يف غابأ الو اذه نم

 قلط اذا اذكبق هرايتخاب ةقلطملا نيمي نا هل نكي مل هيلع تلكشأ مث نهنم

 اهنيعل اي ةدحاو

 ةدحاو لع 0 5 انهه قالطلا نا وهو رهاظ قرفلا ( ليق ناف):

 ريغ نيعي نأ نمأب ال هنال هسفت ءاّقلث نم يمي نا زجي ل تلكتأ اذاف اهني
 اننلاسم 3 كنك سلو اهقلط ىلا حاكن ميدتسا و قالطلا | ماع من كك

 لع قالطلا عاشإ هلييعل ق سلق 18 2 زيعا ن 9 ه ادخل لع 03 قالطلا نا نا 5

 ناسا ُْف هيلع ةمرع اماذحا ) ليك) 0 عقو نم هفرحو ام عش مع 21 نم ا

 كلم نيتروصلا ىدحاا ف بإب الب نيبدلا كلع ملاذ اذا ع ع ىرذي هلو

 نيا نياتت ةعرقلاب نئنتلا نان يجنو هللا رباط نظر اك |

 نايك نايتخاالاب نإيعلاو ءرغ مدع دنع نييعتلل انيشا هلوسرو .هللأ ةبضإ ذقا

 قالو: هتامالعو نيزعتلا فاي تسفعلا كيس ةلا بلا ضرف اذعنذا بنا

 هل لميس ال ىذا و يستلا نم لأ عرشلا هبصن يذلا ببسلاب نييمتلا نا ا
 131111111011110 اممم لل ا صولا

 سس يي ل ل يي يي يي يي يي بيبي( بيب بيب بببسانم

 111211100 يااا ااا ااا



 1م دوك تالا 4
 | ولد تا يامال م ٍجرحتلا مقرن "لف للا بس ىف كشلا || مقو دقوا

 ٌْ 3و ميرحتلا م عل نكع اللؤ 00 لحلا ازكي انعمو ة هثعم ريغ نيع ا

 1 او نييعل' ىلا ٌقِيَّرَط ط قب ملو ةيلكلاب هؤاذلا

 ! ريغ يف هعوقو عانئمال ةليعم نهنم ةدحاو ىلع مقو دق قالطلا ن افا د

 | وع انام يق يلا نكلا اق نشا لة قريم قلطملا فلم لذ نعم

 فترا.ةحيضوت ةعرفلا تنيعتف  هتفرعم ىلا قي راد ان نيل ل دش

 أ نك ءاشنا ناكول هل ةتيءملا يف قالطلل ءاشنا سيل قلظملا نم ن يي

 || رفا الو قالطلا "ئثني ناب سآ املو هل الالح ميما ناكلو اقالط .مدقتلا

 أ ىلا يه ةديعما هذه ناب هنم رابخإ ويف ءاشنا نكي ملاذاو هب: مق 1 5

 ْ مقاولا فالخ وه لب ا 1

 حلي الو ارابخا وأ قالدطال ةبنا نوكي نآاما نينمثلا "نا هلداحو

 | مقاو وبف ةيثسنملا امأو ةءيبما يف اندنع ءاشنا وه لب ( 1 دو

 2 سابسسسسسسول تحب ل

 ١! نوكينألما قالطلا نال قاللعلل ءاشنا هلعجحصي ال ( لبق) قلط نيح نم
 دكا هأشني نا همز ل عقب ملناف ٠ الوأ نهادحاب مقو دق

 | اضي أ كمزل ا (نلبق اف ) لصاحلل ل اني ال اضيأ هؤاشنا لاَبَخل

 اس قالا لب (ل ة ) عارقالا نيح نم عقب قالطلا نا نولوقت مال
 ا نلاط يأ ةباور يف دمحأ مامالا ذأ عاقبالا نيح نه عقاو تامر

 ىأردن مو تامو ىرشأ رد نيام قلطف ةوسن منرأ هل لجر يف

 "|| تعرق بأ غيرالا كيت: عرش 3 نا ماد ةريخالا هدهلف قلط عنرالا

 قاوزلا تزو تمر

 | لاق. ةفلطملا نييعت لبق ةسم اهلا حاكن ةحصا مح دقق 1 كوسا فوق محك لاق
 ياما  يبييبيبيييويممممالملللللملممامممممممممملللمملامللمماامامااامماامماااااملاالالااااااا



 هك مله ا

 حاكتلا نال نهنم ةدحاو» قالطلا عقب لل هينا يشي الا ) هتلدأ و عرشلا لو 1

 قلطت الف ال مآ ةقلطم يه له اهف كوكشم نهنم ةدحاو لكو نهب تبث
 نآبىلوأ ضعبلا سيلو ةنيعم ريغ ةدحاوب قالطلا عاقبا نكم الو كشلاب

 زوجنام اهناف ةقلطملا ريغ جرخت دق ةعرقلاو . ضعبلا نم قالطلا اهلع مقوب

 اهريغ تباصاو ةقلطملا تاطخأ اذاو اهريغىلع عقت ا زوجي ةقلطملا ىلع عش نا

 هذهتلطب اذاو . ةيبنجأ ىه نم لحو ةجوز يه نم ميرحت ىلا كلذ يضفأ

 ىتح نهنم ةدحاو لك ىف حاكنلا ءاقب وهو ريدقتلا اذه نيت أباك ماسقالا

 قبس نا اماو . هياع ةبترتمهماكحاذ اف ايقان حاكتلا ناك اذاو ةقلطملا اما نيش

 قالطلا عوقوب لوقلاو لوقلا اذبف هل هجو الف امءاد ءيِطولا مير 1 ل

 قالطلا عاما ىف طايتحا الو . ائفاكتن نأ اكتر ان ملدأو نالباقتم عيمجا لع

 هريغل كشلاب هتحاباو جوزلا ىلع جرفلا ميرحت نمضتب هلاف ميجا

 ينيعرشلا 3 1| يلإ اًمرط ةعرقلا هناحيس هلا لعج دق نوعرقملا لاق

 ميارع لعلاج مكحو 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابلعفو هناتك

 عرشلا لي فنراف ام لولا ريغ لوق لكو اهنيعب ةلاسما هله ىف نلاط

 ةدحاو لعفاموا امنا هنأ | ملدلا عم عي ا ىلع قالطلا عوقو | 1 هدرن هدعاوقو

 انك: تيس الثؤأ ةدخاو ةقللع قلط قلاع_ نطل ورعو ةتلافلا رينز قط

 / هنأ مزاج وه انتلك_ ميو قالطلا دع قوتدسا دق ناوكا ناز ون هناف

 هتءاغو ال 1 اهفلط له كش دق نهنم ةدحاو 17 لب تاقلطملا ددع فوتس

 اهريغ هيلع مر فكيف اهيعب ال ةدحاو ىف اعرف نس دق هنأ

 هتخا ”تبقشا قل ماكس اتمرك ةمرحملاب ةاحلا تبتشا دق ( لبق ناف )
 0 لصالا م وهو هيلا مج عجل لصأ انعم انبه ( ليق) ةاكذع ة ةتيمو د ظ
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 نافدبعالا ين كلذكو نبني عرةب ردن لو نهتم ةدحاو قلط ةوسن عبرا هل

 عمو هذه تعجر قلط يتلارك ذ مث ةدحاو ىلع ةعرقلا تءقوف نهنب عرقا

 دق كابا ناكناو .ّرم دق ءىث كاذف تجوزت ناف ركَذ ىلا لع قالطلا

 ةوسن عبرأ هل لجر يف دمحأ نء ثراملا وبأ لاقو هيلا عجرت م  نهنب عرقأ

 انهباصأ نيناف نمي عرش أميعل ةدحاو يف ةين هل ع 0 هاد>| قاط

 ةعرملاو لاق اهسو اهنيع ةدحاو يلا دصق نا كلذكو ةتلطملا ييف ةعرقلا

 نارقلا أب ءاج دقو ورابع هللا ىلصهللا لوسر ةنس

 ةدحاول قالطلا ناكنا نكلو نهب عرق. ال ىىفاشلاو ةفين>وبأ لاقو

 فالطلا ناكن او .ءاش نوي يلاقالطلا فرص راتخم هناف اهاونالو اهنيمدال

 فرصراتخي الو عرب الو ركذت يتخامبف تقوتي هناف اهسناو اهنيعل ةدحاول

 امهم ةدحاو يللا قالطلا

 1117 لك يهدم ةعرتلاب كوقلاو ه عيمجبا ىلع قالطلا عقب كلم لاقو

 اينجل تب ل نلاوربم] دنع تعمس عيكو لاق . هنع هللا يضر بلاط

 نيب عرش ”ةع لاّمف قلط نبأ يردي ال نهادجا قاطف ةوسن منرأ هل لجر

 دحاوو اهم ليق ةثالث ةعلرأ نع ججرخال ةلأسملا هذه ىف اهم لبق ىلا لاوقالاف

 عيب ع نع ةيسنملاقح ىف فيو ةمهملا ىف نيمي هنا (اهدخأ ) ل اناق هب ملمي ال

 اذهو ركذتبوأ توملا اهب قرفن نأ يلا نملزتميو نهوسكيو نهيلع ق
 يف كاع لعج امو ) ) يلاعت هلوق هيفثيف تاجوزلابو هب رارضالاو جرم 0

 جرح اف ( نار ضإلو ررضال .) لسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( جرح نم نبدلا

 ناطاما هنأ مزملا عم عملا هيلع ن لطي نأ ( ىناثلا ) كالذ نم رثكاررضو

 هدرئاذهو ميمجا قلطي مل هناب عطقلا عم ميمجا قالطلا عقيف عيمجا ال ةدجاو

 ك01“070101010 515١“

 5-ما مااا تل ةةةةةةناداس٠ناتشصصا7_ بابي سا ظ

 ظ



 ١ "ع 4

 لن ل 0 عرقأف ءاز 00 هيلع هللا ليص هلا

 هللا دبع وأ لاق ماشه الااذب ثدح ادا نا اننظراف دعا لاق رولا

 لاقو مو هيلع ع ينلا ب ياذكأ نمر :ءانصل الا: ند لجحر اذه ديز و

 اع نامعل 3 2 ادتالخ - أ لاق بهذأ هيلا لاقووباعش نع ذاتك

 يلا نع ىراصنالا ديز ىبأ نع هنالق وأ ةدع لاق دلاخ اناس لاق ماشه

 هلع مسو هيلع هللا لص

 مد لصف انجح

 هان ند رادع قاطو هديبع 0 نتعأ اذا ةعرملا عضاوم نمو

 نبني عرق نأ لبق تام نا ينوميملا ةياور ىف دمحأ لاّمف يه نبي يردي ال

 لاقو.. هتمرل ةءرقلا الع تمقو نوّيأف نبذيب عرش هماقم اذه ىف هيلو موق
 ف هيمالغ درعا: نقف لجر نع هللا كيع أ ا ل نع 1 نكت

 لباخ لاق امه عرش ل لاق قتعأ 5 ةنرولا ردن و يلوملا اذ 3 ةايوح

 ميذأ لبق كرا رح 0 يالغ نا لاق اذا ةعرقلا يف لاق هللا كيع |نأ تثتءيءمس

 ملسو هيلع هللا يلص ىنلا لمف اذ ك ق تع ةعرقلا هيلع تعقو ادنساخ اكيد عرش

 هأ هل دع ةهكس وع ىاللا ف

 اولاطب 6 الحا هل نيتك سال لاقت لس نع ديحأ قلاع انينم لاقو
 ظ 0 عرف نأ يرت ( تاق ) هيف اوفلتخا دق لاق,ّرح اكدحا هل نيدبعل

 ان نوميملا ةباور يف لاقو ٠ مث لاف قالطلا ىف ةعرشلا زيجتو ( .تاق) من

 هييكحد َْق ورط مو



 سس سس وا هسا. به

 يي صصسشسسضص صنى يبي ب سس يت بن ٠س سس ص سس ىب؟؟6 بشت ب يي صصص ب ب بي ب  هههههيييمييبيبيببس بس بت

 ك0 سم

5 7/1 

 نم ذخأ هنا نولوقب 'لاقو هدم لو نارمع نع نشملا يوز دق لاف

 هاور دق تليملا يأ ناف ايش ثيدحلا رضي الاذه*( لب 3) كلبا نتاعك

 انثدح الاق برح نب ريهزو ةبيش ىنأ نب ركب وبأو نيصح نب لارمت نع

 نارمم نع بلبلا نأ ن رع هيالق يلا نع بو أ نع ةيلغ نا وهو ل ام

 هزك ذه قتعا الجر نأ نِيصَح نا

 ندع لال هدنلع ل دجحأو رزملا"لاهنم قدم فدو سم لاق

 نب نار نع نيريس نب دم نع ناسح نب ماشه انثدح علرز نب ديزي
 نيصح ن. نارمع نعةنالث ءالؤهف . دامحو ةيلع 6-0 لثع نيصح

 يتسن وك لآ ( نسنحلا ةباغو ىرضبلا ننملاو بلبمل 21 نري ل

 تاتك ىف قلع هبل: توت يبأ لاق دمحأ ْن هللا دبع لاق . امهم دحاو نم

 ثيدح بابملا وأ ةنواعم نب ورمج انثدح لاق نسملا نع ةداتق نع ماه

 انثدح ميركلا دبع نب دمحأ نب اجر نيالا قناع هل اال! لاقو . ةعرقلا

 نكي ناف نوح نب نارمعاندح نسما نع ء يم لاق لاق ينلايطلا رفمج

 ففذنن ا ةربشلو اندل: لها كدح هلوق ةلزنع 10 دق نيستا

 انثدح لاق مدنع

 لاجذلا تنأ هلتق ىذلا لوقو لاجدلا ثيّدح يف اذه ريظن مقو دقو

 ثيدح نع دمحأ لوقو . هثيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح يذلا

 نب انبم ناف نارمع ىكدح نسما لوق دارأ امنا حصي ال نارم نع نسنحلا
 ىثدنح لاق نسللا ثيدح نع دمحا تلاس لاقف كلذ نع هلاس امنإ ىح

 ا هيك ا نء نارمج|



 ْ فكققلاد
 ا تت ا 2 مل

 ظ لد قايصيبسل نم كونا كس ثلثا مهضعل يف ةبرطا ل كتف ٍ

 ”ةيرولا ن ملم لكو عيا ىف د ا

 2 فوشتم هناك عراشلا 5 وصقمو قتعملا ل يف ةاوم ضعبلا يف 5 اليخت ناكو

 0 ل عيبا يف اهليمكتو . اهصيقشن نود ةيررللا لمت ىلا

 5 هع لودتلا د كاسصلاو ثراولاو قتعملل هاب كاثلا ف

 ضنا فلا هفالخو حيحصلا تردملا 3 عرشلا كَ او حيحصلا

 تك
 .. قحتسم هتسلا دبعإلا نم ذيع لك سدس واض دم ( ليق نا )

 نيلا انعاو_ كللذك نمل ( لكفا) كس قتل لاطبإ كاك

 مو هيلع هللا سس عراشلا هأبا 0 يذلا وهو دنعألا كلت قع قحتسملا

 هيف هفرصت هكلع ال امو كلع ىذلا وه هناف مهثث قتمب يص اقل منا

 ىلع داز اهف قتعملا فرصت ناك عي جا قاتعا زجي ملاذا عراشلاو لطاب وغل

 ةيعرغلا# ك كاثلا ما ع َ نا ىا ناكر اذاو كمدع 0 كاثلا

 نيبأو اذه نم حصأ سايق ىاف
 نيصح 5 نارمج نع 525 وهو قدا لع تدلل رادم ليق ناف

 . نيصح نب نارمعل نسحلا قتل تثباال يتومدملا ةياور ىف دحا لاق دق و

 لاق نيصخ نب .نارم يتدحب لاق نسا ثيدح سس 07

 لاقو . نيصح نب نارمت نع يمحرلا نار نب جايه امه حيحصب سيل

 نار نع بامملا ىبأ نع هنالق يبأ نع ءاذللا دلاخ نع ريس نب در نع

 ظ بابملا يبا ثيدح هللا دبع وأ رك ذ يزورملا لاقو ةعرقلا ثيدح نيصح نا



 ْ ل

١| حدقلاة يش دوع دخؤي ةعرملا يف هبوهار نب حس ا 00 ىتلابَو ماخاب ل
 

 دم نورك ال1 لل زر يف كلتا رخ آلا لو دنع ةلبأط 57 :

 اذا هبحاص فرعي ام ردق ةمالع نوكي وأ نيط ىف ايش لءج ناو ريبج نا

 راج وهن هل نك

 ةكاخا اذهو 00 عاقر 3- 2 3 3

 ا هنناغاب اجا لاو ةكق ةمارقلا نولو سانلا ناف هللا دبع يبال

 اك كاقو اذكه وه سيل لاقو هللا دبع وأ ك كلذ ركتاف ابحتف مئارمضف

 كعذاو اده جرخلو اذه عر نأ قدك ةملرقلا فيك هللا داع يبا ميغا

 مث لاق ىعباصاب يدب
 لطيور لمجسل

 7 ةعرملا عضاوم ُْق لصف 0

 نيصح نب نادر ثيدح 21 بهذ هللا كيع ىبال تلف قحسأ لاق

 ا وأ ىعوا هتاف ةيصو ن صرملا قف قتتعلا يف ل اف لاق من لاق دبعالا يف :

 ناكولا6 هع نكمأ ام امدنم قدع هعيمج قتع دفن اذاف مارال لع دبع لك قمل

 سايقلا وه ااييزع ليق عرلثلا هامخام ةهنم قتع هتاف ادحاو ادبع هلك هلأم

 ذاعالا يف امأو هضعبا يف قاثلا نايرج ريغ نكم ال دخاولا دمعلا ةلأسمت



 هدو دعت جعجع نجم مدعم جوس

 ي ردح

 نادل مو مماوم هس هيلع هللا ىلص ينلا عن اص هنا ةياور

 ئينشاحلا رواد نبي ناولنس اند يزول ربا ور ىف دعا لانو . نيس ف

 ينربخأ لاق ةورع نع ة ةورع نب ماو نغ دانولا يأ ن نجلا دبع انيع

 لعفر مشت نأ تداكىتح يم ةأارصاتلبقأ دحأ موب ناك امل هنا ريزلا ينأ

 لاق هايل ءارللا لافت مهارأ 3 ملسو هيلع هللا ىلص يننلا هركف لاق لتقلا

 لا هناا لاق ةيصت فا ابعأ .تيهوتف' نيا

 لاق كل“ ءاال ثليلا«تلاقورةذاخ أدع تنلاكو ىردص يف تدبلف لاق ىلتقلا

 0 كنلع مع ملسو هيلع هللا لص هللالوسر نا تاّقف |

 ةوئفكسف.هلتمم ىتملب دقق ةزج يحال امبم تئج نابوت ناذنه تلاقف اهم

 ليتق راصنالا نم لجر هبنجىلا اذافةزمح امهيف نفكيلنيبوثلاب تئخ لاقانهيف
 نيب ول يف ةزه نفكت نأ ةضايضغ هاندجوف لاق ةزمج لبق كي لاضاد

 ناكف اهانردقف بوث ىراضناللو بو ةزجل اناقمل 17 الىراصنالاو ظ

 راط يدلا بوثلا ىف دحاو لك انكشف املا امرنا 5 3 ٠

 0-22 دكا نأ نع ىمشلا نع ا ثيدعو اص ةءاور ىف لاقو هل

 هيف فاتخحم وهو قرأ نإ

 1 يي داع
 # ةعرتلا ةيفيك ىف لصف و9

 ليقام ةعرقلا نم بحب للاديغابأ عمس هنا نضنلا وبأ انيدح لالخلا لاق

 ىبقاال و جرخ نم هك ىف أهعيضمف مهي اود ٍلَخَأ تنسملا نب ديعس نع

 لاق اعاقر نوبتكي ةعرقلا يف هللا دبع .يبال تلق دواد وبأ لاقو. عوابقلا
 هع

 عرش. فيك دمحال تاق روصنم نبا لاقو متتاوخ اًواش ناو أعاقر اًواش نا

3 

 سس يييبييسسسسل سس و سس مو
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 00 يي يي تا 2652 26 ت21 22 كو ل و كت 2 2-
 معد سو صم مد حاصاحم همسسسلا 05-5
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 لص ينلا نعاهيف اولبج موق ءالؤه هللا دبع وب لاق مرافق ةعرقلا نولوقب

 ننكلا يف ريا ثيدح هل تركو مرثالا لاق نس سمخ ملسو هيلع هلا
 يف نو.لكت دانزلا.وبا لاق هللا دبع ونا لاق من تلق دانزلا يلا ثيدح لاقف

 هع | قسم لبتع لاظو:هءاتك نم: نيمجوم قيملاي فل اهركذ دق ةعرألا

 تصقوف..عرقأ يأ ( نيضحدملا نم .ناكف مهاسف ) يلاعت هلوق.ىف لاق هللا

 هللا يلص للا لوسر مك ةعرقلا لوقت هللا دبع ابأ تعمسو.لاق . هيلع ةعرقلا

 سو هيلع هللا يلص هللا لوسر ىلع در دّمف ةعر هلا در نف هؤاضقو لس هئلع

 ميسو هيلع هللا لم ملا ءاضقب لع دق نمل هللا ناحبس لاق مث هلو هءاضق

 ١ اونا اهي هلة و مودخت لوسرا كان امو ىلامت م لاق هفالخم تو

 دعف ةعرقلا ريغب لاق نم ىديملا ريبزلا نب هللا دبع لاقو لبنح لاق لوسرلا

 3 هديب هباضضأ اين يضق ينلا هتاس يف ملسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر فلاخ

 اونأ اموق نا ةماس مأ ثيداح . نس سمح ةعرقلا يف يتوميملا ةناور ىف لاقو

 ٠ مهني عرفات مني تيروراشاو ثيراوم ىف ملئسو .هيلع لا 0

 | ةتسلا دنعالا ثيدحو» اهب 3 هءاد يف ايرادب نيح ةرب ره ىلا ثيدصلو

 دعت أهلعف نم هللا دبع 2 و .. لف ثيدحو نياق ناد عرقأ ثيدحو

 رب يي بيب ب يييييييييي يييبلااااااااللل_ل ااا

 مهل طلة

 انوفا ى أ ىنركاذو مالس نب مساقلا دبع وبأ يل لاقو ىنوميملا لاق

 ( مهيأ مبمالقأ نوقلي ذا ) يلاست هلوق ركّذو ةونبلا رمأ نمم ان :ا .ىرأ
 بانك فم هلا دمصلا دبع نب لضفلا ةباور ىف دمحأ لا ة(مماف ) هلوقو

 | فلات كلذكو. ةنسلا ىف اهنا ركذ مث لاهج راق ةعرقلا نولوقي نيذلاو هللا
 مستلم سيسسنسللا مشل 2س ب جيم سس بسس سس تامل يس يبا ااا اسس سس سلا

00 



 لون ركب: تيصادقا مهني, عرقاف ناذالا يف اوفاتخا اموق نا

 ؛ قحسا ةباور يف دج !!هلاقا هدم ام رك دفعا ف وهو ةفوتلا فاين

 لثس ل ات نب بومعل كاقفا ةراسة دود م نب رفعجو مهران

 تين | ميس نم“ ناكاذا لاق ناككلاب ١ لاق نمو ةعرملا نع هللا هضم

 :زانف 2و ع هللا لص هلل لوسر يح نأ 3 ءوس لجر مالك اذبف

 َ اذه لاق راق ة هعر هلا نا لوش متكا نبال 000 تلف ىووترلا لاقو

| 

 نسا سانا 2 0

 رك ديوهحيحص ىف يراخبلا لاق . هدعب ملسو هيلع هللا 5 هللا :لوينو باعك

 كتمان اذا تفو ىف ةعرملاب . : + نوؤكح تلال مث ثيبخ ءيدر لوق

  ةوسن عنرا هلالجر فاارإ هالرم وهو. مه عرش لاق اوضرب مو رادلا

 | انيجنب“ روب لاق قلط ىتلا نهّيأردب ملو ةسماملا جوزتو نهادحا قلطف
 أ نا يعادقو انك ثاريم ال نم ثوو دقو اهج نددتم نا نهم

 (ملسو هيلع هللا ليص ىىتنلا ابلعف 56 بيصت ةءرهلاو اهلع ةدع ال نم دتعت

 ' ان ضنا نا تحملنا ها دعب نأ كا تيس ا

 الا لاقف ةحوسنم ىه لوقبو موقلا راق ىه لوو ةعر هلا 0

 مد هللا ]| لوسر ةئشدقع رفلأو. روزلالاقو تدك د قف ةخؤشنم ابن .ا يعدا نم

| 
 هام نيد عرقأو ةعيلا كينعألا نيب عرقأ عضاوم هبال ف يورسلاو هماع هللا

 نينضوق افكار رملا يف هو ةباد يفابر 5 نيلجر نيب عرقأو رفسلا دار 1

 امك 7 رثلا ثداحا : الاو مضاوم ةثالث ىف هسمنب عرقأ هلا ديرب ( تاق)

 1 عرقا نيضرالاو رادلا اومستقا اذا نولوش مو لاقاهركذ م دش دقو

 ظ هيلع ريجن كالذ نم ناض 2 ناك ةعرّقلا هتاصأ مهمأن موقلا

 ؤ

 || اموق نا ل لاقو اهسيو ام -تحاو ةعر ةلا لا نيعاابا ذا مرنالا لاقو



 #4 ١ ا

 كالا اودجيإل م لوالا فيلو ءادنلا ينام سانلا ملعب ول راسو هيلع هللا

 هيلغللا لص ئنلا نأ ةشئاع نعاضي أن يحيحصلا ىفو . اومهتسال هيلعاو: بس ||

 هعم اهب جرخ اهمهسجرخ نبتنافهجاوزأ نيب عرقا ارفس دارأ اذا ناك 1 ظ

 هل نكوامم ةتس قتعأ الر نأ نيصح نب نارمم نع لسم حصص يو ١
 مهازج ملسوهيلع هللا يلصعللا لوصز مهاعدف مهريغ كامل نكي ل هنوم دنع |

 داو ام
 ىلع ضرع يل ل لوسر نا ةريره ىبا نع ىراخبلا |

 ناس ىو . فالحب 7 نيعلا ُى مهل عبس نأ رمأف هيلا اوعراسف نيا موق

 وأ نيملا ىلعنانثا هركأ اذا لاق إسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع دواد ىبأ

 | طايعدا وأ نيملا' نانثا ةركاذا دا ةنآؤر ىو ٠ اهلع اين اهابحتتسا

 سيلو لسو هيلع هللا ىلص ىلا يللا عاتم يف امصتحا نيلجر نا هنعاضيأ اهيفو
 اهرك وأ كلذ ابحأ ناك ام نيميلا ىلع امهتسا لاف ةنيب امهم دحاول | |

 تلاق ةنلس مأ نع ةملس مأ ىلوم عفار نب هللا دبع نع نيحيحصلا ينو ظ

 نكي ملال ثيزاو« ىف نامصتخم نالجر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ينأ |
 نإ ضم لعاو ىلإ ن ودصتخم كناو رش انأ امنا لاف اهاوعد الإ ةنبب الأ

 نه هل تيضق نذ عمسأ امم وحن ىلع ىضقاف ضعب نم هتجحي نألا نوكي ظ
 وبأ هاور رانلا نه ةعطق هل مطقأ امناف ايش هنم ذخأب الف ءىثب هيخأ قح |

 ينلا امل لات كال ىتخ امهنم دحاو لك لاقو نالجرلا ىكبف ننسلا ف دواد

 مث امهتسا مث قالا ايخوتو امستقاف املعف ام املعف اذا امأ لسو هيلع هللا لص

 "لاى

 اهلعفو باتكلا اهم ءاج م ةعرقلاب تءاج دق ىرت م ةنسلا هذبف

 < < 3 3 8 7 هك جه ف

 حيمص يف و. اديدش الوق هل لاقو ةعبراقراو نيننا قتعاف مهيب عرقام انالثا

١ 

1 

١ 

 ا
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 4 م 1 ظ

 هيلا رظنلا ءاداو عامنا دنع ءىنث يلا رظن اذا عمالا نا سانلا بّرج دفو

 هل خأ نبا ساجأ هلا 0 دلولا يلا ةفص هنم لّتنا

 رف هكرتف لخكتلا كذا ه1 لانه دم زيط ةئزلا نإَح ىف نانسا ناك :لوكتلا

 ةلاقث ةعيبطلا نال لاق فر هل ضرغ
 ا جوزت ملسو هيلع لا ىلض لا لوشر نأ هريغو قبنبلا نكاذو

 زاختاف اميدن دنع اضايب يارف اها تعزتف اهصاف اهلع لخدف رافغ نم

 7 كلهأ يقملا لاق حبصأ الف شارفلا نع لسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 اقادص

 وللا

 « لصف وف
 بيلا ءابنا نم كلذ ) ىلاعت لاق ةعرقلاب مكسلا ماكحالا قرط نمو

 كتل مو م لفكي مهمأ ميمالقأ نوَتلب ذا مهيدل تنكامو كيلا هيحونا

 اهلع ادع مديسو مهماما ةئبا 0 تاك ذاته لاق (نوءصتخمي ذا ميد |

 اخ جوز ناكو يركز ز عرمف اهلفكي مهما م أ ماس أيلع اوعرتقاف ليئارسا ون

 دجسللا ىف يرص تمضو امل سابع نبا لاقو . دهاج نع هوحتو هيلا اهمضف

 ايافلكي مهيأ ميمالقأب اوعرتقاف ىحولا نوبتكي مهو يلصملا لهأ اهيلع عرتقا

 ريسفتلا لها نيب ةيلع قفتم اذهو
 ماسف نوحشلا كافلاىلا قبأ ذا نيلسرملا نأ سنوي ناو ) ىلاست لاقو ٠

 ناي ناذبف نيبولغملا نم ناكف عراف يلاعت لوب ( نيضحدملا نم ناكف

 كلذميصنا انلبق نم عرشب ةعبرالا ةمئالا جتحا دقو.ةعرقلا المعتسا نارك

 لص هللا لوسز لاق لاق ةنعشلا نيكد. ةرتوغ نأ نع نيجيحسلا قو. هع ٠
 اديس اعدل
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 مهنع ىجنتلاو مهوب موزاب أنا طلاب ناوين |

 ءاهتفهيلع يذلاوهواورثك اذا ةيحانمهيحتتب مهلع كب بيبح نبا لاقو

 نرم ىراغبلا هاورام وهو حيحصلا ثيدحلا اذهل دبشي ( تاق ) راصمالا

 ملسو هبل هب ىلصهللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع ءانيم نب ديعس ثيدح

 نم لاق وا دسالا نم كرارف موذجا نم ٌرِفو رفص الو ةماه الو ىودع ال

 نبورمم لرع كلب نب ىلعل ثيدج نم هحيمص ىف راض ىورو . دوسآالا

 يلص ىلا هيلا لسراف مودجم لجر فيقث دفو يف ناك لاق هيبأ نع دي ربشلا
 انناديح قيبلايطلا ةواد ىتأ دنس« يفو ٠ عجراف كانمياب دق انا سو هيلع هلا

 ىنلا نع سابع نبا نع هيبا نع ىثرقلا هللا دبع نب دم نع دانزلا ىلا نبإ
 وه اذه دمو . نيموذجا ىنعي مهيلا رظنلا اوهيدت ال لاق ملسو هيلع هلل يد

 نامع نب ور نب هللا دبع نب دمح
 نب تيبح نع ةلاضف نب لضفم هاورام نيبو اذه نيب ضرامت الو

 ديب ذأ لسو هيلع هلا ىلص آلم نارباج نءاردكبلل نبا قعدنا

 | لدي اذه نإف هيلع الكوتو هللا مسب لك لاقف هتءصق يف هعم أبعضوف مودجم
 | ىوف نم ةفئاط_ قح ىناذهو ةفئاط نح ىناذهو . نيالا زاوج ىلع

 || دع كالذ نع فعض نمو تدملا اذه. ذخأ ةمالا نمهنيقبو هدايعاو .هلكوت
 أ[ نادلا لأ دارأ اذاف قيفوتلا سابو ةنس اذهو ةنس اذهو رخالا ثيدحلاب
 ظ مهتناجح اودارأ ناوشاذ مهلف مهومجاضيو مموبراشدو نيموذج ا اولك اب نأ

 كلذ مهلف مهدعابمو

 | نأ يهو ةيسيظع ةديبط ةدئاف نيموذجلا ىلا رظنلا اومدتال هلوق ىفو
 | ةميبطلا :لقتب كلذ هبيصي نأ هيلع فيخ موذجلا يلارظنلا مادأ اذاف ةلاقث ةعيبطلا



 فكدضلمب

 ىسيع لافو . لاملا تيب نم هيلع قفنبو ءينث هيف نكي ملاذا لزاملا نم جرخ
 م نونأيف ا يف مو ماذجلاب اولتبا موق يف
 لها كلدب ىذاتيف نؤضوتبو ءاملا نودريو ميعم هيف نوسلجتو هيف نولصيف

 ةالصلا نم نوذنمب الف دجسملانم امأ لاق.هلكك لذ نم ميعنم اودارأو ةبرقلا
 امو امل ةالتبملا ةارجلل ساطقلل نيود لاق ىلا يارتالا ليو! نتن

 اهيلع مزعي ملو كل ريخ ناكل كتيب ىف تسلج ول سانلا عم تيبلابفوطن
 دروملا ثدوروو مام نم مواقتسا اماووتسلا لوخدو فازولعلا نع يملأ

 | مث ةيلا| يف ءاملامملق تسل احيحص مهسفنالنولعجنو نوعنميف كلذ ريغو ءوضولل

 ظ رارض الو ررضال معتمو هيلع ىلص هللا لوسر لاق ٠ مينا ىف اموغرش

 فقرغب هنا ىرتالا كلذ نيبو مهني لاحب نأ ىرأف ءاحصالاب ررض كلذو
 هنم ادبف ررضلل هبراوج نيبو هنبب لاحبو هتجوز نيبو هنيب

 الف ريسيلا رفثلاو دنحاولا امأ ءامذللا ففرطم نع سيبخ نا لاقو

 نال عماج دجسمنم الوقوس نماالو ةءرق نم الو ةرضاملا نم نوجرخم

 هلعج دق يسودلا بيقيعم كاذكو تيبلاب فوط يهو ةأرلا ىلع مزعل ل رم
 اراء املك كوقيو هلك وي هسلاجم ناكو لاذلا حسب لع هع هللا سر
 3 0 يضرع كيان لع اوذخت نا تيار اورثك اذاف

 ماما نكي مل اذا لاؤسلا فاروطعلا وا مهجناوح ءارشو مهتراجتل قاوسالا نم

 ها 10 كلف ريغت 7 'ىبلا نم مهقزري

 ادلفيزتل هلا ءايضراخاامأو ةمجلا سانلا عم نوعمج ال مما نونحس يورو

 00 نحل بص لافاو نيانلا| ذأ رنرم نمنع :نكتلو ااووثك فاو اهنع ناوحل

 | ةنوا لا الا ما نا وتدهن سسك رضا ينط لف
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 رودتلا تايكصأو ولا تاكا اذانوتسلا ىف نولوقت ا لبق ناف 0

 حصا أ وهودجأ باص امرك د اراهنو اليلك لذ نم هفلتت امزامض اهنتمم ىلع لبق '

 نم نألو هب اهقاملا بجوف روقعلا باكا ىنعم يف اه . ال ةيعفاشلل نيهجولا

 لب اهتداع نم كلذ نكي مل ناو طيرفت املاسراف طبرتو طبضت نأاهنأش | ظ

 (ليق ناف ) ةيمفاشلل نيهجولاحسأ وهو ىننملا يف هركّذ نامض الف اردان لف !
 ليمعن.ا لاقو. امل ةداع كلذ ناك اذا من( انلق اا لف ْ

 مدعو اهنوكس لاح يف اماف ةبانجال اهترشابم لاهل رت هنأ ةضاغلا "لع

 لتق اك ةنكأس'ثناك ناو: لاقت اهلاو اذه ففالخ ميحصلاو الف د /
 هترشابم لت الو هنيكس لاف ىاألا للي وما

 ص ىنلا نع ديعس ىب أ ثيدح ن م ىدمرتلاو دواد ونأ يور دقو ظ

 ةارطا تس تمل !اق يداعلا عبسسلا م رجلا لتق لاق ٍاسو هيلع 20 ا

 لكلا يف ناتقت قتساوف نسخ لسو هيلع هللا يل إد هنع نيحيحصلا ينو . عب

 ىو . روقملا باكلاو٠ ٠ عقبألا بارغلاو . لاو ةافاو: هادا م 3

 ةرشابملا-لاح نوكي نا نولتق يف طرتشن م مو ةيملا لدب ب رتملا لئلا |١
١] 

 444 1جم
١ 1 

 « لن ا
 ف بهو نبال 2 هلهأب س انلا رضتسا اذا ماذخلاك ىدعملا اضفت ١

 لزعملا ىف هعم نم داراف بوش ىف طح هلو هس زم ف أ وكي تملأ |

 اوبلطن مب نعم هبوب رمثلل ىذلا مام نم هءاقتسا نأ اومجزو هلم بازل ْ

ْ 
 ا
1 

 000000 دمع 3 بهو نبأ لا لزذنملا 0



 فدشلل 0

 نوعرذ لا سعالث ناكل اق نينباتلا ضمب نع ءاذملا دلاخ لاقو ٠ يراخبلا

 كرابملا نبا لاقو . مام الو مامس بحاص ةدابش زيسج ال برش ناكو. ماما
 . طول موق لمع نم ماجلاب بعللاو قهالسإطلاب بمللا نأ انه بس نايس نع

 نت ذيف ةزايطلا ماجاب رمأب رم تدبش لاق ديز نب ةءاسا نع قبيبلا ركذو

 تاصصقملا كرتبو

 داةسيسح

 2+ , لصف, لتج ظ

 تدسفأ اذا ةجربألا يف ماجا ذاختانءلجرلا من له ءابقفلا فلتخاو . ||

 لجرلا اهذخت لحنلا ىف فرطم نع بيبح نبا لاّمف مبعرزو سانلا ردد
 اهئاذبا ىف ماملا كدذكو ايلا يوأت ريفاصملل يوكتلا اهيف ذختو ةنرقلا ىف |

 واط اذه نال مهعرز ىف نمانلا. زيغيام ةاخاننم 3 عدزلا اهداسفاو |[

 هنم زارتحالا ىلع رد ال[ |

 ىذأت ناو ماملا جرب ذاخمتا نم دحأ منمي ال ةعومجملا ينةنانكنبالاقو
 اهوسرحم نأ طئاوملاو عرزلا لهآ ىلعو جاجدلاو ريفاصملا كا ذكو هنا ريج هن | |

 نه طئاوإاو عرزلا ةسارح نال هقفاو حصَأ فرطم لوق ( تاق) راهلاب

 ٠حصي الر يطلا ىلعمئاببلا سايقو مئاهيلا نم |ب:سارح فالخم ادج ودا ل

 امحاص قل ا ناو وظل او ةيشاملاك يه مسالا نبا نع غبصأ لاق وأأ

 عرز فالتا يلا اببستم راص اهذاخناب هنال اًملطم عرزلا نمت فات اام نمضي |

 ةزايتخا ريغي تقأتا اذاف ابطبضو اهنوض نك هناف ىئاوملا فال نياننلا
 وزيطلا: امو لئاولنا ليامضأ ءىم :نيتلسملا قالا هيرلغ ناينغ الفات

 ينم ظفمتلا :طئاوملا تان كح.الاف



 « 00و
 ةكلملا نيعاوطلاو ماعلا توملا بتابسا نم وهو ايزلاو ش.حاوقلا يك

 مييلع هللا لسراةشحافلامهيف تشقو يسوم ركب اناغيلا طاتخا املو

 ةمكل# ةروهشم ةدصعملاو . افلا ل وهيس دحاو مو. يف تاس نوعاطلا

 نم ءاسنلا نيكمت ببسي انزلا ةرثك ماعلا توملا بابسسأ لظعأ نف ريسافتلا

 مالا ءايلوأ لع ولو ٠ تالمجتم تاجربتم مهني يشملاو لاجرلاب نهطالتخا
 كلذل اهم ءىش دش اوناكل نيدلا لبق ةبعرلاو اي دلا داسف نم كلذ يف أم

 ٠ اهبكاله نذا ةيرق يف انرلا ربظ اذا هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق

 ىبعلا دمز نب نم را كنع ان ديب يسيعالا 1 ميهارب|انن دحاين دلا ىلا نالاقو

 هيلع هللا .ىلص هللا لوسر لاق لاق لئابع نبا .نع ربح: نب ديعض نع هنأ نع

 الو رطقلا لجو زع هللا مهعنم الا انازيم اوسخم الو اليك موق ففط ام سو

 نبظالا طول موق لمجموق يف ربظ الو توملا مهيف رهظالا انزلا موق يف ربظ

 مفرت ملالا ركنملا نع يهنلاو فورسملاب ىمالا موق كر امو فسملا مهف

 هتلر 3ص. لس

 م7 لصف اتجمس

 كلدب نولسوت. مه ءاف سانلا سؤر ىلع ماجاب نيبعاللا مم نأ هيلعو

 هننس يف دواد وبأ يور دقو . مماروع ىلع علطتلاو ماع فارشالا يللا

 ىأر هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىكر هرب ره 5 ثثبدح نم

 بعل نم ىمخنلا ميهاربا لاقو . ةناطيش عب ناطيش لاعذ ةمامح عب الجر

 نب نامع تدبش نسحلا لاقو . رقثلا لا قوذي ىتح تمي مل ةرايطلا ماخاب
 هركذ بالكلا لتةوماجلا ذب رمأي وهو بطخي وهودهنع هللا ىضر نافع
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 ظ ميتال ىتلا نودلا مداخلاو ةلاجتلا ةأرما امأف . عانصلا ىلا ساجت ةباشلا ةأرلا
 يهتا اهلا كلدب كال يناف هدنع كعش نم م الو دوعتلا لع

 ملسسو هلع ىلبص لاق . ةميظع هب ةنتفلاو كلذ نع لوثسم مامالاف

 لاق اهنا رقلل كيد قو :ىااطملاةبورلفا لالا الع ارضا شتا: الم تكازلال
 تاندزنم 2 نا نم ءانمشلا م هيلع بجي و ف رطلا تافاح 0 ءابشلا

 ةعشا ولا بايثلاك تاب نزاع تاياباكابا 0 يتلا فايل نم نبعنمو تاللمحتم

 كلذ نم كاحرلا معو تاق رطلا يف لاجزا ثردح نم نوعممو قاقرلاو

 ربح اه 8 تنيزيو 00 اذا را: لع داس نأ مالا "ل ناو

 نبس ومع ىدأ نم اذهو :فانمأو ءابقفلا صضعل كلذ ف صخر دف هر

 اذا امسالو املزنم نم جورملا ت :ةكااذأ هازل, ضم فوارماو ةيلاثلا
 ةاي اب مثلا ىلع مهل ةناعا كاذ اعوام :لا رارف أ ةلمحتم ثحرخ

 يكر باطلا نب رمت نينمؤملا ريمأ عنم دقو . كلذ نع ءادزعالا 'ىلو لئاس

 ىلعف قيرطلا ْف م امالتخالاو لاحرأا قلار م ف ندم 4 ءانذلا هنع هللا

 كلذ ىف هب .يدتش انآ مالا لب
 ىأل لاقاعنا لاجكلا ىع ن دع قربخأ هيما ىلا

 هللا ىلصص يننلا ربخأ دقو.هن حص لاق ةأ رما عم ءوسلا لجرا ير هللا دبع

 | ةيناز يعف ادب نم تر و كانك اذ | هَ رملا نا ممسو هيلع

 لاقو دحسملا ىد لا ءاشع كلر رش نأ ارو 2 تاطأ "اذا 5 ا م

 نوطالتخا نم ءاننلا نيكمت نا: سو الو:ناظي لا (نرعتسلاب يطرح اذرمأ ل
 مةمانلا تابوّمعلا وو متافنإ معا نع وهو شو ةيلب لك ليف كاعلاب

 8 تماس ءاسنلاب لاجل طالتخاو ةصاخلاو ةكاقلا ا داسف تاكا نم هنأ

000 
 هدم مج



 هي هر ف

 م0 لصف زتجم

 ىوأب قساف نع هللا همحر كلام لكس مساقلا نبا لاق رمع يبأ نبا لاقو

 رادلا هيلع ىركتوهلزنم نم جرخم لاق هب منصي ام رخلاو قسفلا لهأ هيلا

 نبا لاق : هلزنم يلا مجريف بوت هلمل ال لاق عابتالأ تلتف لاق تويبلاو

 . هيلع يركآو ججرخأ هتتي مل ناف ثالث وأ نيترم وأ ةرمم هيلا مدقتب., رمماَقلا

 هذله ىف ةلوق فالخ هياع عابن امنا ةحضاولا يف كلام لاق دق دشر نبا لاق

 هلزنم يلا عجريو بوتي دق هلا نم درك َّذ امل حصأ اهيف هلوقو لاق . ةباورلا

 خسف لو هياع تيركاو اهنم جرخأ ءاركب اهيذ ناكو هل رادلا نكت ملولو

 ةنودملا نم رودلا ءارك يف هلاق اهف هؤارك

 دقو لاق راها تيب قرح نا يرآ لاق هنا ىحن نب ىحم ىور دقو

 ىذلا راها مل#ملا تدب قرحب نإ سحتس ناكاكلام نا انباع 0

 ملف هبلا م دقت اذا لاق:نيملسملا نم رمحلا عيا ىنارصنلاف هل ل مه زمخلا عيبب

 باطخلا نب رمع نا ثيللا ىتدحو لاق . رانلاب هتيب هيلع ق ون نينا هش

 تسسللو قساوف تنأ هل لاقو رمخلا عيب ناك هنال ينةثلا دشنوز تبب قرح

 ظ دوب

 « لصف
 لاجرلا طالتخا نم منمب نا هيل بجي ىمالا ّىلو,نأ كلذ نمو

 هنع يضرو هللا ةمحر كلام لاق . لاجرلا عماجتو جرفلاو قاوسالا ىف ءاسنلاب

 كرتب ال نا ىرأو مديلا ءاسنلا دومق يف عانصلا يللا مدقتي نا مامالل ىرأ
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 ثيل ثيدح نم يذمرتلابهاور ناندلا رسك او را قرغأ لاق ىرح ف

 نأ ثيديَح #0 دحام يفو . هنع دابع نب يح نع ميلس تا

 ملسو هيلع هللا يلد هن ل ةلمر كيف لوش ره نب هللا دبع تعمس لاق ةمعط

 راسو هنيلع هللا ىلص هللا لوسر يعدف رم ايف ديرملا ىلع قئقزب اذاف ديرما
 رجلا تنعل لاق مث تّتشف قاقزلاب صاف فثموي الا ةبدملا تفرع امو ةيدملاب

 رمش نع انا عملا قو ليرنأب ينال و اعجب مران مئاس يحال
 لأ لنيو ةيلعاشا: ليم هللا وشر ىنشأ رع نع فايس لاق لاق فييعتاا
 الشاب يلع دغأ لاقو اهيئاطعا مث تفهراف !هب لسراف اهب هتيتاف ةيدمب هين
 دخاف مليا ن « تبا دق رمخ قاقز اهفو ةنيدملا قاوسا يلا هءاحصاب جرن

 هباصأ لعل اهئاطعا مث مك هنرضحب قاقزلا كلت نم ناكيام قف :م ةيدنملا

 الذ املك ق اوس الا ىت نأ ين سمأو ىنونواعي نأو يعم | نإ هيب 1 ,ذلا

 ىو : هيممعش الااقز ابقاوسأ ىف كر رتأ رف تامفقهتفش الا رمخ قز اهف دخلا

 ابو حارسملا ن اةديرضللا ايواغ تنك لاق كلام نب سنأ نع نيديحنملا

 دق رخلا نا يي 0 5 ةيبأو ةحاط

 يس تاس اف ةرجلا هده يللا سنأأي مق ةحلط وبأ لاقف كمرج

 ترسكت ىتح هلفسأب اهني رضف انل
 للا لوسز نا تملع لاق ةررعيا وه عواد ياو قاسنلا ناد فو

 تنيحتف اهموصي ناك ينلا مايالا ضعل يف موصي ناك لسو هيلع هللا ىلبص
 0 ك دف هيلا اهلمحا هتثج ءاسملا ناكألف ند ىف هتعنص ُذيبنب هرطف

 بارش الهناف طئاملا اهب برضاف هذه ذخ لاّمف شنب وهااذاف هيلا امعفرفا

 رخآلا مويلبالو دلما اليل ]

 هيكحح قرط 1



 0 مهمل

 © ه١ ف

 ل وو سما ف

 ريس: نأ ناكو ءالؤه لعم'انندلا يف ناك 57 لهو

 دقادج 1 درجأ مالكو ىألإ 0 ثدملا قود هءاحأو

 ال اذه سيل ليضفت اهف بتكلا عضو ةلاسمو.ململاباتك ذ لالخلا هركذ

 ضاسعالاوهب لاغتشالا َنَم هيف أمل هئم عنمو كلذ دمحأ هرك انعاو ةقداو

 ةفلاخملا يهاذملاو ءارألا لاطبا ىتكامأو ام_منع بذلاو ةنسلاو نارلا نغ

 الا سنك: سلم ةحابمو ةبحتا مو ةبجاو نوكلت دقوا أت الفارط

 عأ هللاو

 بجي ةعدبلاو بذكسلا ىلع ةلمتشملا ىتكلا هذه نا دوصقملاو

 تاتو كف زاملاوؤلللاة الا ففالتا نم كلذ يل 2 ىهو ابمادعإو افالتا

 ١١ ذو سكاى نايعالو هذه ررظ نم مظعأ اهر رض ناف 2 :١

 وأ ةنينق ىف اركسم تبأر ول هللا دبع يب ال تلق ىزورملا لاق . هقاقز قشو
 اننا أعلغ نع تاق" بلاط وأ ل ديك عطف نعت ناز ا

 نال كفالي ىأ ن دمعلاق 53 من لاقدهرسكأ ريثكلاوأريلتلا |

 ىف لاقو هرسكب لاق مل تلق ةببرب لاق ةاطغم ةبرق هعموالجر قل هللا -

 ناك اذا ةنينقلاو يطخم لبطلاو روبتطلا يرب لجرلا يف روصنم نب ةباور |

 ئ ن 5/1 اهنوا 050 نضر

 فلحن دوعسمن هللا دبع ناك لاق لبذحلا يأ نب هللا دبع ىور دقو 1

 حيخص دائساب نئسلا يف ىنطق رادلا هاور بيبزلاو را نمل افكت ناو اهناند
: 43 4 4 700 2 

 ماتبال ارح تدرتشا ىبا هللا يناي لاق هنأ ةحاط يملا نع كلام نب سا نعو



 فلل
 بيتكلاهدهلوش ىلإ تنسيب دعا نب للا لاقرب ..ةفو ردا ل نا

 ءىد ىنبجسعي ا لوَش هللا ديعأنا تعمسر وصمم نب قحسا لاقو اهعْضَو هعدب

 عادتبم ورش تيكتفلا نم 3 0 نم نشكل مصو نم

 لاق ديز نب داج امدح ىدقملا رك كل نب دم انادح يزورملا لاقو

 للادبعانأ ت 4 ذولا 9 لذل بكينا هذه دامحاب نوع نإ ى لاق

 1 ند لب درا نف 0 هللا 0 قحسا لاقو, طخ شكلا ا

 لوس بارصأ نم دا هللا دبع لاقف تك مضو 6 كيع هل لاعب ئ

 لاقوه ندا جف ددشو اظلخاو نونياتلا نم دع وأخ لكن ملسو هيلع هللا يل هللا |

 نمت بنك ام فاراطا كك هباور ف لاقو ثردحلاب مكيلعو هع ننايلا اها

 لجر دمحأ لا لمتسملا ديز نب دم لاقو طق اين لا تكلا هذه |

 ناب لئافسلا هل لاف ران الاو ننس ديطاب كايلع لش ال لاق يارا دك ل

 اناا أمنا ءايلا نم لل م كرابملا نإ نر هل لاك 2 كربلا 3 ١

 أبهر 51 لام مف نعال عصف كشفوا يبا تعءمس ا نب هللا دبع لاقو

 اناتك عضوف نالف ءاجو 00 عضوف نالف وأ ءاجف اباتك عضو نالف وبأ اذه |

 الكةعدب اهعضو بتكلا هذهو 00 عضو لجر ءاج انكدل ءاضقنا ال اذهف |
 هءاحصأو ملسبو هيلع هللا 20 ثردح كو ااتك عضو ل لجحر ءاج ْ

 باعو هباحصأو لو هيلع هلا لص هلا وسر ردح نايلاو ءايالال ٍ ١

 ون لاق رغب تي ق.يزؤرملا لاقو ةدددش ةهارك ههركو بتكلا عضو ظ

 مهلا ( تلق ) ريذحتلا دما انع تما انا مهبتكىف عدبلا نوعضي هللا دبغ|
2 
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 ليبس نم نينسحلا ىلع امو نسم كلذب وبف بولطم ةئيملا
 + مف اهو ومس

 م1( لصف ال
 تاقيزورملا لاق اهنالتاو ةلضملا ىتكلا قبرحن ىف ناهض ال كلذكو

 | لاق هقرخا وا هقزخا نأ ةئرت ةئدر.ءانشا هيف ااتك ترغشا دخأل

 ياو ةاروتلا نه هبتتك [اناتكرمت ديب ملسو هيلع هللا ي لص قتلا يأو دقو |

 يلا رمع هب هذ يتح لسو هيلع هللا ىلص يبثلا هجو رعمتق نار 0

 نمددع فن < ام سو هيلع هلا ىلض.ىنلا ىأر ول تيكسف هيفذاتلأف رونتل

- 

 ' | لارقلا ريبتع اينيع منعا تك نم ند ملسو هيلع هللا يلص يبنلا ىمأ دقو

 ةييفدلا قيكلا هده و كلذ ريغيف نذأ مو هتسةباتكف نذأ مث هوحمب

 ع ةمالا لعامو ايفالتاو اًهتع نق نوذأم لب اهذ نواف ةئسلا ةفلاذ

 لعاوفاخ امل نامع فحصل ةفلاخملا فحاصللا عيمج ةباحصلا قرح دقو اهم

 قرفتلاو ةمالا

 لاقلاق مهثدح ثراحلا ابأ نا نوراه ىبأ د ينربخأ لالحلا لاقو

 لسوهيلع 0 ىص هللالوسر راب 0 0 عضو مهكلهأ هللا دبعوبأ

 تمعمسلاق يرقملا لصاو نب دمحأ نب دم ىنربخأ لاقو مالكلا ىلع اولبتأو
 كيلع يأرلا نم ءيش تبثيال لاقو هتوص مفرف ىلا نع لعسو ها دهألا

3 

 هلاس هللا دبع انا.نأ شدشم نا ةباور يف لاقو . رانالاو ثيدحلاو نارّلا

 نس سيسي شه يي يي بسسس حيييسا

5-- 

 كيلعو اهماعتف نئسلاب كيلع ىأ رلاب عنصل أم لاقف يأرا بنتك !لاقف لجر

 نامتسملا هللاو ةئدسلاو نارقلا قام اهم ضرأ .. ىتلا بتكلا

 ١



 كل

 أ لع كدسا الاب تلاطا وأ نب يلع ىل لاق ىدسالا جايملا وبا لاق دقو

 ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع يب :ثءل أم

 0 8 روصلا 0 لع لدي اذفو ٠ 0 هاور هتوسالا اذ 0 أريؤ

 0 نيل 0 دل ةراحح نت ناو ةفرشملا روبعلا 3 ضطو تناك

 ابكحنأ ير ' ربواصت هيف يريذ تكلا يرتك نلرلا دمحال تلق يزورلا

 نا نع هجرك ف ىراخبلا ىورو» حيحصلا كردتسا اك 0 هةنتححو مل لاق

 تيدلا ف 2 وبملا مننا ل م هيلع هللا للص ي :لا كا ع هللا يدر نساك

 مسو هيللد هللا لك 0 ١) نا نيحيحصلا يو تح ا 0 ح لخدب :

 نع ء يراذبلا حي يو٠ءةروص ا بلك هيف أ هللا اتم ةكمالملا 0 ايل لاق

 هلي 8 كرترال ناك سو هيلع هللا بص هللا نوف 3 بع هللا 0 ةثياع

 لاق 4ع هللا ىكر ةرب ره ىبأ نع نع ناجح د ىوهصقالا بيلصت هش ا

 مكيف لزنينأ ا هد ىسش ”يدلاورتو هيلع هللا ىلص هللا لوسو لاق

 9 وب .ةيزملا خو ربزتحلا لتهو بيلصلا 00 ف 00 6-5 017 نبا

 دم نيلسرملا ماخو ىسعو ىسومو عهارإ مولع همالسو هللاتاولص هللا لسر

 ةءاحصلا كلذكو ةيلكلاب هفالتاو مرا قحم يلع مهلك سو هيلع هللا يلع

 ىال تلق ىزورلا لاق دقو : كلذ فلاخ ١٠ يلا تافتتلا الف جمع هللا ىذر

 لاق وه هيل 1 هد 0 ير هل ةضذف قبرا يلا 0 هللا كيع

 ةطف تسطت نشل اموق د الحر نا هللا ديع ىآل لف لاقو 1

 الجر لا نا دنع ءاوبأ ين د لاقو :مراكاشا هيغانا ظيعان رييكما لا

 320 كاذ هرحخ 0 ل ضبعفم انور هاما ل ف ا لك كف ءىل

 ا هده ليطعتف ضيا أو : ةمرح الو امل همك الؤ 4مرخ ةعانصلا 5 كالذ هحو



4009 
 د.زي نبل عنع ةلاضف نب جرفلا ثيدحنم مجمعملا ىف ىف ىتاربطلاو هدنسم ىف

 ودب هللا لص هللا ل لاؤشو ل لاق هنع هللا يضر ةماما يأ نع مساقلا نع

 ريمازملاو قزانلا ودك وو ينرمأ و نيملاعلل يدهو نيماعلل همحر .ينسعل هللا نا

 يف دمحأ لاق يصح جرفلاو يناربطلا ظدل ةيلهاجلا را اسللز نال

 ددزينب ىلعو ٠ نورخا | هيف ملكتو ٠ سأب هب سيل يحي لاقو . ةقا وه ةاور

 اريخالا هب رعأال هندإب وهو رسم ونا لاقو ٠ دحاو ريغ هفعض قشمد

 لحمنال كلذ يضتقي سايقلاف اضيأو٠ فالئالا ةبابن قحلاو هب فرعأ وهو
 || ودم نوكمالف ثلا اهلبشاال هيف نحن امو: ةضواعملا لبق ناكاّموه نامضلا

 0 هللا نا لاق 2و هيلع هللا ىلص ينلا نال ةضواعملا لبش ال انلق امءاو

 مر وتامر اذا هللزالاقوء صن اذهو مانص دالاو ريزتحلاو ةتي لاو رخلا عيب

 1 هللا قوقام لق امو اع مر صنلاب تامرحم ىهالملاو هن

 ءزج راص ثيح هتمرح طوةسل نامضلا ب وجوهب تبثب الفةين | هلل ةروصلال

 ا نان نك نه م ملسو هيلع هللا ىل اد ينلا هب ىمأ اكمل اف رظوأ ءرحلا

 لاقدقو٠ 1 وو واعي

 بة متعمس اذا نأ باتكلا يف مكيلع لزن دقو ) يلاست
 مهل“ ماذا مكنا هريغ ثيدحي اوضوخم ىت> مريع أودعش , الفاهعؤ ؤزومسلو

 0 0 كي موققلا نع ملسو هلع هللا ىل اص ىنلا لثسو

 ىف اده ناكاذاف « 1 هلخفلا ذه ف مه لامف مهم وبر 5 3 ءواك اول

 ةقيصل وأ مرحلا ءازجأ نم ازج تراص ىلا ةرواجلا فيكف ةلصفنملا ةرواجلا

 افرعو اي الفقع تدان راوجلا راو هن

 ٠ خوسنع سل ةبوقعلاو ريزعتلا هجو ىلع لاملا فاللا ن 1 دوصعملاو
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 لاق.« ين كلذيف هيلع ليلطلا وأ رطل ذكي نسل نع ظاسبتلا تلاد

 ريك ىعمتلا هئغاللا كلاس يرورألا كلاق لال 0 يدل لسلو هلك
 اضيأ رسكي لاق ”ىصلاعم نوكي ريغصلا روبنطلاو تلق رسسكي لاق روبنطلا

 فكرا يو كلارأ ام لاق هريدكا علب روينلطلا يرافق قوتسلا قسما لت

 | نا لاق ىلبطلا توص عمساف تيملا لسغل ىعدأ تاق.لمف اف يأ تيوق

 لجرلا ىف روصنم نب قحسا ةباور ىف لاقو . جيرخاف الاو هرسك ىلع تردق
 مرا ركب ايفو ابل نأ ووتط ناكاذا لاق ةنينتلاو ليلعلاو نوما

 اذهو ٠ بيلصلا رسكيو رجلا دسفيو ريزنخلا لتي ىبأ لاق اص لئاسم ينو

 ةقئاطو نهلاافلا هاو هءوهاو' نا قاحساو نانا ندم ونس نا

 لدبلا ةاضقا لوقا هز ا شللللا نناةعاجر كي دنا 0

 لاقو٠ .ًايشهتمضيرلف حرش ىلا هضاشناز وتطول كي را

 كلذ قود 3 ةروصلل لطبملا ّدملا نيبو هني ام نمضي يفاشلا ب تاعضأ

 عافتنالا يف :انكل لوتغلل اقف هقرف اهؤلةلازاالا يتسم ا سرا

 ظ لف ناقل انيجوأ اذلو الاوز, الووم ةضرسلا عش وم نك
 عابتا يف ةاغبلا يف ل نك مفدلا ىف ةجاملا ردق ىلع داز أمم لئاصلا

 ةجالار دق ىلع دازب ال ةصمخلا لاح ىف ةتيملاو مهرج ىلع زاهجالاو مهربدم

 . هلك كلذ ىف

 هاد وم داك نع ةلاجسب تا يح كشر ا 0 اال
 ا رم ناكو ملا يف هفسنو هللا نود :نم دبع يذلا لجعلا قوحإ هنا مالدللا

 ماض ١ هليلخ نع ل ةيلكلاب هل ق 5 كلداو ةضفو بهذ

 0 عمال ىورو . َل اص علا يف ضل كلذو تات هلا وهو اذادح ميا 2.
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 .:رم وهام اهنم ناف ةيلاملا كلذكو . لتاقلا لتقك ةبكرم نوكت ةرانو

 . ريغلا كيلمت يلاورييختىلاو فالتايلاةيثدبلاك مقنت ىو . ركتملا ةلازا باب

 مانصالالثماملامب اهلمم فالتا زوج روصلاو نايعالا نم تاركنملا لوالاف

 ئياكاذاف اهتافلم فالثا زاج ةركتم اهروص تناكامل هللا:نود نم ةدوضملا

 لالا تأ كلذكو ..ايق رو اهريسكت زاج كلذوحنو ايف وأ ارجخ

 نيتباورلا رهش هاو كلام بهذم وهو ءابقنلا رثكا دنع اهفالثا زو: ب روبط
 دمحأ نع

 ناسنالةما عم ناكادوعرسك لجر نع لئسوّللا دبع اباتعمس مرئالالاق

 ادلبدلالو ةمرتج لودر دكت نأ الاب هيلع يرأ اللاق هيلصي وأ همرشن لبق
 دمحأ تع. دواد وأ لاقو . اذه يف ةعاط امل سيل لاق اهتءاطف هل لبق

 لاق هب يمرف جئرطشلا ذخاذ اوهتي مف ماهنف حترطشلاب نوبعلي موق نع لثسلا
 وأ ادوع رسك نا كلذكو هللق 08 لاق ءىث تع رباك ا نا

 وأ روبنطلا لشم ىري لجر ىف يبأ تمس هللا دبع لاق ٠ منذ لاق اروبنط
 .هرسك ف افوشكم ناكاذا لاق هب عنصي ام اذه هيشأ امزؤأ لبطلا وأ دوبلا

 لنجرلا نع لس هللا دبعابأ نا نسملا نب دمحأو ىموم نب فسوب لاقو

 دبع ابأ تلأس رقصلا وبأ لاقو. سأب ال لاق هرسكيأ ركنلاو روبنطلا يوب

 سيلو نسحأ دق لاق هيلعام هرسكق اروبنط وأ ادوع ىأر لجر نع هلل

 ءيش هرسك يف هيلع

 مل هوتلاوزوبتطلا ردك نمح يأ دعانا ف تأت دمحم نير ,ةعح لاق

 وأ روبنطلا يرب لجنرلا نع دمحأ ل اة ميهاربا نب قحسا لاقو . أش هيلع

 ادا لاف رك لاسم وار وببط هلا نيقاذا لاق هرسكي | يطنم الط
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 هن لمعلا كلو رخو حوسنم اولاق اش اودعبتسا الك و رخآتملا و

 يتفأو رانلاب قارحالاب جسنلاةئدرلا محالملا ىف ناطقلا نبا ئفاافقر

 هنثي مف اهلمعتسا مدقت اذا نيك اننملل .اهتاطعاو راق رخب اهعيطتتن اف. تاتغ نإ

 امناو هنذا ريب مسم لام ين اذه لحيال لاقو كلذ ناطقلا نب نكلا 0

 ىلع خبسصالا واي نضاتلا رك او نعل نم جارخالاب كلذ لعاف بدؤب

 ينهباوج نال هلوق نم صقانتو هءاوج يف بارطضا اذه لاقو ناطَقلا نبا

 طبضأ:ةباتع نباو لاق . نيك اسملل (هئاطعا نم دشأ وانلاب اهقارحا محالملا
 لجرلاىف كلام لاق ىسع لاق نيز٠ نبا ريسفن ىفو هلودل كلذ ف هد

 | هبدأ نم ديري هيلع قشأ هناف قوسلا نم ماقب هنا اتفز هلايكم يف لعجي

 سيملاو برمغلاب

 يف مسك سك ويلا
0 

 500 و

 *« لصف ف
 نح يك ىتا ةعبرشلا تابجاو هيلع هللا ةمحر ةيمي نا مالسالا خيش لاق

 امإ تابوقعو . مايسصلاو ةاكرلاو ةالصلاكتادابغ . ماسقأ ةنالث لاح

 مسقني تامجاول ماسقأ نمادخاو لكف  تارانك و .ةا

 .مايصلاو ةالصلاك ةيندبلا تادابملاف . امهنم بكرم لاو يلا ىلا و يفت

 ةيندبلاو . مامطالاكةيلاملا تارافكسلاو . جاك ةبكرملاو . ةاكزلاك ةيلاملاو

 . مطقلاو لتقلاكةيندبلا تابوقملاو . مسقبو عذب يدهلاك ةبكرملاو. مايصلاك

 تسصتو زرخ ريغ نمراسلا اك ةكلاو . 0 ندرك 0
 نوكَت ةراث ةيندبلا تابوتملاو . مهلاومأ دشأو نال تنكر < مرذلا

 0 ااا ةتااتتتتا اا 1 1 1 1 1 1 م مما” ””“ل*ا

 .:ليقتسملا فاعلا نع امفد نوت ةراو يراد عطقك ىضمام ىلع ءازج

 هيكح قرط اخ
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 كي.ملاو نبالاو نارفعزل نيب كلل قف يواس هنال اًريثك وأ اريش كلذ ناك

 اريس ناكاعالا كلذ نم قدصت نأ زب لف مساقلا نباهفلاخو ه ريثكوهليلق

 شوشغمءيث كلذنم هدنعدجو نم اماو . هشغ ىذلا وه ناك اذا كلذو

 قدمت. ال هنافالخ الف هنرو وأ هل بهو وأ هارتشا امناو وه هشني م

 هب اسلدم هريغ نم هعيد نا نمؤي نم عاد نا بجاولاو كلذ نم ءيشب

 لوقوهشف ىذلا لع ابي نارفعزلاو كسسملا نمدب قدصتينأ بجو ام كلذكو
 لوق نم نسحا ريسلا ءىثلا الا كلذ نم قدصت. ال هلا ىف مساقلا 2

 ىف ناك مأ كلذو لاومالا ىف تادوقعلا نم كلذد ةقدصلا نال كلام

 مالسالا لوأ

 000 |سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىورام كلذ نمو

 | اال 2 قلاذتع قورو .. از كتامزع نم ةمزع هلام رطغو اهدا

 مرح يف ديصيدجو نم نا هنع ىور امو . لاكأ تادلجو م ةمارغ اهف 0
 ىلع عامجالاو هلكك لذ يسن ريثك اذه لثمو هبلس هدجو نملف أيش ةثيدلل

 باوصلابىلوأ مساقلا نبال وق ناكفناد.الا يف تابوقعلا ةداعو بسجن ال هنا
 همالكي هنا ريثكآلو ليل كلذ نم قدصتي ال هنا سايقلاو اناسحتسا

 هنا بجعلاو عاجا الو صن خسنلا يعدأ نم عم سل هنأ تفرع دقو

 صوصنلاخيسنو لذ مساقلا نبا لوق لعج مث رمع لمفو كلام صن ركذ دق

 عامجا وه لب باوصلاب يلوأدمحأو كلاموةباحصلاو ىلعو رمت لوقف خساب الب

 ركشم مهنم م هركني لو ادج ةددعتم اياضق ىف مهلع رهتشا كلذ ناف ةباحصلا

 هل عف يف هلودوصلو هيلع هلودعاساو هنورش مو مع ا مضل هلعشب رمجو

 ها ررحيلو لصالاب اذكه ليخلا ةسرح يف هلوق )١1(



 امنيا 6 1

 : شغ نم.لع جملا ةبسملا بحاصاو هل نايرلا تاتك يف دشر ن0

 ظ 1 لاو تع اب علسلا نمكلذريغ و الع ءارح و نيل قار 1

 7 حرامي ناك باطما نب رمع نا ةنودملا ىف كلام لاق دّمف . كلذ ىف

 ايي هكر هس اطل افا ذرأألا ىف ضوسلا

 م ند تاذ ل ال لاقو يشأ ةباور ىف كلذ عنمو .هب قدصتن نأ

 ْ انش دق ناو ناسا كاد

 ا أ يف مدقت يذل لكم نبللا نكغ يذلا" يف كلام نع نوشجاملا نبا ركذو
: : ْ 

 باوصلاهجو م نوشحاملا ناو رخل تلمف سييح ناك : كي ةءاور

 ظ جارخالاو سبحلاو برضلاب بقاعي ايلا نزولا نم صشن ق1 نتع نميف 6 كنع

 ا 6 اواو كاملا نم وأ نيدلاو ذبلا نم ىف او قوسلا نم
 ظ

 ا | عاب و هيحاصل ةملتس : مرثك اذ زملا 0 ه 0 ا نع
 ا

 1 اذكم هو هشغ هل نيبو ءاكنجأب نع هيشما لفذلا قيللاو كنسلاو راسا
 باو نسي وتلا هه حاضيا وهو تاراحتلا نم ش ةغام لك يف لمعلا

| 
| 
! 
0 
ْ 

 هياع ةعبذ هتش الامال امال هدد . الو تبيح نا لاق . تهب الو قرش

 ظ
 ممريغو كلام

 | يوقع كلذ ف دا هب قدصت نا فدك نللحتسملا 0 كلاذ نع ىرو

 كلال لتقو قا 56 الو هأيا مك ءاطعاب نيك اعمل عفن و هيلع هفالثا اغلا

 ظ 0 وبفهشغ ىذلا وه ناكاذا كلذ همشأ ام لاق 0 هارت كلما او نارفعزلاف

 ا الق هن رثك اذا اماف ةنمر فتيل ىثلا قاده مساقلا نبا لاق . نيالاك

 |! ىنديزت ماظع كايا كلذ يف بهذي هنال ةبومعلا هيضابم  لعو كلذ يرأ

 ظ كلام بهدم ليعءاوسو خ خويشل أ ضدل لاق دشر نا لاق 000 ةقدصلا



 شم 14 ديلا

 ورم نب هللا ديمل هرم لثمو . اهفورظ قشو رمل ناند كمي

 رودعلا رسكي ريبخ مى 9 ليي ن رفصعملا نيبوثلا قرح ن ||

 لع لديقر مل ةذان ابل يف هونذأتسا مث ةيسنالا رمخا مح اهنف خبط ي 9

 ددسم همده لثمو . ولكل ةبجاو نكت ةبوشعلا نال نيرمالا زاوج ظ

 لع ءاسأ ىذلا بلسلا نامر> لشمو . لاغلا عاتم 0 لثمو ٠ وأ 0

 1-0 0 1 - 0 لع مو رغلا فام-ْضِإ لثمو . ان

 ةاكزلا علام الام 1 وللا لثمو ٠ ةلاضلا مناك يلع مرغلا ةفاعسم 1

 بهذلا متاخ ال جرعال دعم و يلاعتو كرابت برلا تامزع نم 1

 000 دحأ هل ضرع م إف هحراتف هحر

 |. عابد مل هانا دوني ليخم علق لشمو» ل هدا او

 ا

| 
5 

4. 

 ةيعرا نع هيف بجتحا ال 0 0

 نا لاق نموءابخسن ىوعد لبس سيلو ةفورءم ةحبم اياضق هذهو 2|
 "11 قالا سهاذم لغ طلخ دف كلذ قلطأو ةخوسنم ةيلاما تادوتملا| |

 مئاس اهنم ريثكو دجأ بهذم يف غئاس لئاسمل 7-5000 الالدتساوأ

 00 ل لال اس .ك اونيدشارلا ءافلخلا ل مفو٠ كلام دنع |

 عامجا الو ةنسالو باتك ب١ نا نا ديول اهني

 بهذ اهزاوج مدع انباعحصأ بهذم هلم لوش 3 آيل مثاوعد ححصلا|

 ةخوسنم|ما يمدا ةمبطلا هذه نع عفترا اذاو درلاو لوبقلا يلع رايع هناعصأ

 خسني عاججالانأ للشو, امس ىلعممجت | م ةعالانافاضي أطاغ اندماج

 ا يا

ْ 

 خسأب صل م12 لي لد 3 عامج الا ت 3 ول ١ نكلو ةخ لأ دكة



 م تس هك 716
 اولتقاف '"” نيتفيلملا عيوب اذا سو هيلع هللا يلص بنل ا 1

 قرش ناد دحاو لجر 7 كرو هاب ١ رمالاقومدامتم ا

 هيلع دمعت لجر لتش نك ناك نم اك ا ع وب رضاف م تءاجج

 مكحأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكيلا يناسرا موقل لاقو 0

 0 لاتورطا كرف نع هيأ _ب أو مكلاسن ىف

 ةارعا | جوزتيذلا لتشب 1 الا اة اثلادعب اهم راش لتش رم وة ولتكا

 يدخ ا 3 هتبرا# مهما يذلا لتَش رع اي ا

 نقلا ز ىدبف كلذ عمو ةقيدحل دا لذ ءااب رب زعتلا نم ةعالا 5

 ريزعت يرن كلامو .. لقثملاب لتاقلا لتقوطاوللا ل رثكملا نو 00

 نم ةعاجووه هالو دمحأ باكأ نضع هففاوزو لتقلاب زسللا نس ويتاطإ

 مس هيلع هللا لصأ أ رزعو . ةعدبلا يلا ةيعادلا |لتق يم ذاشلاو دمحأ بارا

 ةباحصلا كل ذكو مب فاو ةنيدملا نم نيثنخملا جارخأب ر .أ 6 يننلاب رزعو رجحلاب

 لك سد شو 22 6-0 رعالاب هذع هللا ىضكر رمت لعف 6 هدعل نم

 ا 2-6

 ل لد

 يف ةصوصخم عضاوم ف ضر 3 ةيلاملا تابومعلاب ريز.تلا 0

 هللا لوسر نع ةنسلا تءاج دقو . ىفاشلا يلوق دحاو دمحأو كلام بهدم

 هيلع هللا 5 هتحابا اهم .عضاوم يف كلذ هناك ن نعو رو هيلع هللا لص

 هللا يلبص هرم 00 هدحو نمل ةئيدملا مرح ىف داطصي يذلا ى باس سو

 ها نيتفياخل هلعل ىتفباخلا )١(
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 الفول كح كلذ ريغو زيلاو نحطلاو رودلا مفانك أهيلا سانلا جاتحا اذا

 رعس ريعستلاب الا 9 ” ملاذا سا.نلا ةحاصم نا مالا عامجو . نايعالا ىلع

 اةاءاطوب للا كيلا اذاوا . لانش آلو نيكول .لدع رينمست ميلع

 قيفوتلا هللابو لعشب مل هنودب مهتحاصم
 - عس6 مهوب جوس

 0 لصف جم
 ةحلصم مال ةبعارش قرط اه هنعارش ماكحأ هده َّك دوصعألاو

 00 0-0 1 5 0 3 مم الا ةمالا |

 00 ءارملاو 3

 6 ةماقاف قا قا ناطاسلاب ا هللا ناف 0 تايوقتلا,الا

 هد ف ة نذل لاح بحبو 0 لا م والخ

 7 ناكأذاو ا 00 هئمو ٠ 0 نع 1 00 هنمو

 اا 10 ةييرشل ةناق ءالصلاو ةاكرلاو:تانامالاو نوددلا ءاداكا جاو كرت

 كلذناك ناو . بجاولاىدؤد يتح موب دعب اموب هيلعب فلا قرفيو ةرع
 دح هلقأل سيلو ةجاملا رادم هنم لءف ضام مرج ىلع

 ةدسفملا مفدننل اذا لتقلاب غوسي هناو هرثكحأ ىف فالملا مدق دقو

 ةنسو هللا باتك ريغ ىلا ىعادلاو نيماسملا ةعامج قرفملا لق لثم ه.الا



 للاملا ناف ةماعلا ةحاصملا يعار عراشلا نكلو رضاملا ريغو رضاملا مئابل

 هل اًراغ يرتشملا نوكيف لثملا نع الهاج ناكرعسلا فرعي ملاذا

 . رعسلاب لهاإلا ةلزنع هناف لسرتسم لك كلذب ددجاو كلام نطو

 وهو فورعملا رعسلاب الا ءالؤه لث» عيبب ال نا ناسنالا ىلع بج هنا نيبتف |

 ظ

 نيلهاج مهن :وكل نكل هنم عايتبالا يلا نيجاتحم اونوكي ١ ناو لثلا نم

 ظ ني 1

 لكوت نا هل لوقب م مثابلا نم ي رشا نقو ءاش ثيح ىرتشل قا يرتشملل

 ا لع ل ن مو 0 م ادرلاو اكرا هيف ريشعل عيبلاو نك ريغ 1 ةميملاب

 | كا "لق سووا نش ها يساان يشار دواس كف نيغ هيأ

 أ تحاص ناكو هريغ 00 ىف َه ةرحش هل تراك اخ أ ناسا قو

 ||. هيلع هللا ىلبص ينلا يللا كلذ اك ه رحشلا بحأص لوخدب ررصتب نفواالا

 | ضرالا بحاصل نذاف لعش ملف أم هل عربت واايد لس 0 مسو

 دساقلا س انتلا كحاصو :زاضم كتابات ةرجشلاب عاش لترا

 | ضرالا بحاصل زوجي الو اهب عربتي الو هنرجش عيدب نامل نيت

 0 ةضواعملا لعرب هنذا ريغب ريغلا كلم ىف فرصت هنال اهعلش نا

 نرم كلذ ىن امل اهملَس نا اهم ع مل اذا هيلع ا عرشلا بحاصو

 ةحاصموةرجشلا بحاص لوخدب هيدا نم هصالخم ضرالا سحاص ةحلصم

 ررضف ريس ررض كلذ يف هيلع ناك ناو ةييعلا خل ةرجشلا بحاص

 معا مفدي ميكملا عراشلا اذ 1 هناتيسوف ايتاقيضرالا
 هانا نم هابأ ناو ةحلعلا و دس و دا رع ل ا 5

 هلا 1 يرتشملا ةجاحل عيبلا توجو لع ليل اذه نأ ةريصتلاو

 | مف مفانملا لعةضواعملا يف 3 او هريغو ماعطلا ىلا سانلا مومم ةجاح نم اذه
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 د0 م تاس ا اا 00

 ْ 000 لو ع 00 0 ردا اال ايلا

 انهه 2 ليقو : نيدملا 0 6 ا قوش لعق هأاضر ربغ نعم

 ىلع الغ املرعسسلاو ماعلا: ررضلا مفدل رجحلا يري ةفينح ابأ نأل قافتالاب

 ناك هنا رك ذب مل عن 0 اكض ينلا دهع

 ماما م اعطلا ح ناك نم ةماع 5 هةعبب نم عنتمأ م انط :هدننع نم كانه

 نا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىبم 0 قوبل

 نممهضعل هللا قزري سانلا اوعد لاقو اراسمس هل نوكت ىادانل ضاع ع

 ا! هال ةنليسلا بالامل يدابلل لكوت ةادلملا ماعلا 7 ىعنف ضعب

 0 000000 لعارللا 0 00

 راملا 0 طبه اذا  مئابل لعجو يللا :

 مئابلا ررض نم هيف امل كلذ نع ىهن هنا ىلع ءاهتفلا رثكا ناكاذملو

 هازتشا قوسلا ىلا هنأيتا لسبق ينلتلا هاقلثو رعسلا فرع دق نكي ملاذاف انه

 عئابلا اذهل للسسو هيلع هللا ىلص ىنلا تبثاف هنبغف لثملا نمت نودد ىرتشملا

 اقلطم هل تبث رابخلا نا امهادحا . مدقت مناتباور دمحأ نع هيف مث . رايحلا

 هل تبث امنا هنا ةيناثلاو . يفاشلا بهذم رهاظ وهو نبني مل وأ نبغ ءاوس

 | نم هيف امل كلذ نع يمن لب ةفئاط تلاقو . بهذملا رهاظ يهو نبغلا دنغ

 ظ ص ىنلا ىهن دفق ةاجا ىف هعاتم ئرتناف قلتملا هأعلإ اذا قرنشلا دز

 وعسلاب عئابلا لع يتح لالسح هسنج ىذلا ءارشلاو عيبا نع سو هيلع هللا
3 ١ 

 لوقي دسافلا سايقلا بحاصو . ةعلسلاب ىرتملا ملعيو للا نك وهو /
 11114 جللابالااة:اطح# 1 1010هو6ااااااو“ةؤو9و0سس0س0س00000007010000101010111111111 1 زز]ز] ] ز ز] ]| 0
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 مس و هيلع هللا يلص ينلا هردقام نا دو.هّملاو . ءادالا دنع هذخأب ل لمحتلا
 جاتحاامو هللا ق>وهو ةيرإلا ليمكت لجأل وه قتملا ةبارس يف نقلا نم

 دودطاو قوقللا فيكلدو هلل هبذ ىالاف ةماع ةجاخ نلت ١

 تاجاملا لهأ ىلعضقولاو *لا لامودجاسملا قوقح لف قوقملا امأف

 انزلاوةرسلاو ةيراخلا د لثف دودملا امأو:. ةماعلا مفانملاو تاقدصلا لا 8

 ةحاصمكلذ ريغو سابللاو ماعطلا يلا نيملسملا ةجاحو . ركسملا قتلا ترو

 كو نم لع لثملا ناش اهف نكلار دته نيش داو ايف نطلر

 لع كيو ةرألا ليفكتت !نكل ةيرألا ليكيتل !هزيجش قع للا عيبلا هيلع

 باطي هنافرخألا كبرشلا باطب ررضنل نمل ف رد. ل ولو قتعملا كيرشلا

 نكم ولف مهريغو مهسفنال بايثلاو ماعطلا نورتشل سانلا موهع انهو ءاشام

 مظعأ سانلار رض ناكءاش ام عيب نأ اهيلا سانلا جاتح علس هدنع نم

 نث.هلذب هيلع بجو ريغلا ماعط يا ناسنالا رطضا اذا ءاهتفلا لاق اذملو

 هناف اذه عمو ىعفاشلا وه اهريدقو ةضواعملا باجيا نع ةعالا دعباو . لثمل

 هباعصأ عزانتو .لثملا نمثب هلذبب نأ همامطىلا ناسنالا رطضا نم ىلع بجو

 ناهجو هيف محو ةجاح هيلا سانلاب ناك اذا ماعطلا ريعست زاوج ىف

 اذا الا نياتلا لع رس نأ ناطللملل ىبنس ال ةفينمي ا فاك! لاقر
 نم لدضفأام يب ركتحملا نأ ىضاتلا لاا فوق مل ا

 هسبح ىنأ ناف راكتحالا نع هاهنو كلذ ىف ردشلا رانتعا لعلها توتو

 يد نافازؤلا : نابل نغورنقلل اضدو هلاجز هلأر ضضتقم
 | قوتح ةناينبط نع ئشاقلا نحو الق دمت ةمرللا وزواجتو اس ١

 ظ لعاشمو ا ل لهأ ةروشع دئيح هرعس ريعسنلاب الا نيملسملا
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 سيح
 ظ 44.1

2101111111 
 اانا ١ ادي هلع نكيستملا ىو. اهروبظ قالو انظر ف
 نع يأ لحفلا بسع نع ىهن هنا هنع حيحضلا ينو . اهلخ قارطإو اهولد
 ذخأ نرم عنمو انا هلذب بجوأف هيلا نوجاتحب سانلاو هيلع ةرجالا ذخأ

 هتيشخزرغل نأ هراج راج نعنع ال لاق هنأ هنعنيحيح ملا يفو . هيلع ةرجالا

 هرادح 2

 ضرالا بحاصل ررضريغ نم هريغ ضرأ يف هئام ءارجاىلا جاتحا ولو
 هريغون باطما نب رمي لوق زابجالاو . دمحأ نع ناتاور كلذ لع ربجم لهف

 اذافهتيراع ىلحلا ةاكز نا نيءباتلاو ةءاحصلا نمةعامج لاق دقو . ةباحصلا نم

 حجارلا وهو ( تلق ) دمحأ بهذم يف هجو اذهو هتاكز نم دب الف هرعي م

 ةيراع وأ ةاكز نم للا واخي ال هناو

 ين ارحذ 6 ابيل قخ وه ام اهنم . ناعوت الدب يجي يتلا مفانملاو

 ندبلا مفانملذب ناف ًاضيأو سانلا ةجال سحيم اهنمو . ىلملاو لبالاو ليحلا
 رمالاوةداهشلا ءاداو مهن ىلا و سانلا ءاتفاو ملعلا ميلعت ةجاطلا دنع سجن

 هزكمأن م كلذكو نادبالا مفانم نم كلذ ريغوركنملا نع يبلاو فورعملاب

 هيلعدتردق عم كلذ كرت ناف هصاخم نأ هياع بجو ةكلهم نم ناسنا ءاجأ

 يلاعت لاق دقو جاتحملل ل ومالا عفانم لذب بوجو عنتمي الف هنمضو مْ

 (ٌللاهملع مب تكي نأ تتاك بأي الو ) لاقو ( اوعدام اذا ءادهشلابأي الو )
 ىف هجوأ ةملرأ ىهو لاوقأ ةعبرا ةداه-ثلا ىلع لمللا ذخأ يف ءاهتفللو

 ةجاللا دنعزوجي ( ىناثلاو ) اًلظم زوجي ال هنا (اهدحأ ) دمحأ يهذم
 دنعهذخأ ناف زوج هنا ( عبارلاو ) هياع نيمتي نإ الازومتبإل هنا( ثااثلاو)



 ا تك 2 707

 ١ طلست كلذلو ريعستلا ةّتيمحوه لثلا ةميق عيبا موق ' نملسو هيلع هللا لص

 ْ . هنم هعاما ىذلا هنمث ىرتشملا دب نم عوفشملا صقشلا عازتنا ىلع كيرششنلا

 (أ نم مظعأ وه اهب فيك دحاول ليمكتلا ةحاصم لجال هيلع ةدانززبال
 ١ ىرتشملا ءاش ا ال دقعلا هيلع مقو يذلا ن لاب هتيروقا 00هل ز وح اداه كلذ

 0 ماعط نم هدنع ام ىلا رطضا اذا فيكسف ةيئزإلا ةحاصملا هذه لجال نونا نم

 ا 000 دنع ام يل جاملا رطضا اذا كلذكو برح ةلاو سابلو بار م

 أ اهبال لثملا نش كلذ ىلع مهربجي نأ رمألا ّىلو لف اهريغو رفسلا تالا
 ؤ هلك كلذ خف لخطأ قتعلا ثبدحو قمل نم هيوديرب

 ا

 كلا 0

00777 

 - ته تس رونص ظ
 ل وعلا

 هأوس نودحن ال ناسا تب نيويكسلا نا ردوا موق نأ ردك اذاف

 ١ وانحطلل ير وأ 5 لوقدشسا باين ة ةراعتس اوأ كوامم ناخ ىف كورلا اول

 0 , اا هلذب هي>أص لع بجو كلذ ريغو 1 نيبال ايفو اكانلا عزل ولد

 ' نمو. .دمحأ باد ال ناهحو امهوءايعلل نال وقهيفارد + امياعوخا كال لدي

 اانخيش كاع لاما رجل لع ةداز باطل نأ هيلع 6 ةرجالا ذخأ هأ رو>

 ديل ١١ لاق «ةئئسشلاو اأو باتكملا هيماع لدم اناع كلذ: لذي هيلع لحشد
 ا دو نيذلا نوهاس مهالص نع ا

| 
 ا
 ا

 ةراعاوهةءاحصلا نم اهريغو سابع نءاو دوءسم نبا لاق ( نوعاملا لوعنمو

 أ اهوحو سافلاو ولدلاو ردقلا

 0 لجرأ يه لاق ليلا ركذو مو هيلعرشا سلا وعملا فو ا

 | ىف اسد هدام م ىلا رزو لجر ىلعو رتس لجحرأو رجا

 0و وح ف وا يعول ب بين جس جوج و جب و وا ا يا



 صظؤ100ااااا اي يي ااا أذ 1 |1ححححل

 5575313121310لااا0ا0اا 1 0يري6ا61ا9اا9020202020202ة2ة2ة2ة2ة دز 7 ا

 2و
 ةيضق هذه هل ليق . 00 20

 نودجاتحي سانلا ام عيب نم منتماًادحأ نأ اهيف سبل و امأع اظفل تسدلو ةنيعم

 هبحاص هلذ اذاف هيف ةدبازما يف سانلا بغر لق اذاءيثلا نا مولعمو هيلا

 مهيلع رعس ال انبف هيف اوديازت سانلا نكلو ةداعلا هب ترج اه
 ىلع ةدايزلا نم عنم مسو هيلع هللا ىلص ينلا نا نيحيحصلا ىف تبث دقو

 دبع يف هل اكرش قتعأ نم لاقف كرتشملا دنملا نم ةضخلا قتع يف لثملا نك

 اقليخإلو سكو ال لدع ةمبق هيلع موق دبملا نمث غلب ام لاملا نم هل ناكو

 ٠١١١| اا 6 دبل هيل قو مستحق ىطعأف

 هفتعي مل ىذلا هبيص) قتعملا هكب رش كلع نأ هيلع بجو امل هناف ديرب يذلاب

 هيطعيو لدع ةميق دبعلا عيج موك نأ هضوع ردق دبعلا يف ةيرملا ليمكتل

 راصو . روهلا دنع: فصنلا ةميقلا يف كءرشلا قح ناف ةميقلا نم هطسق

 مسقيو عاب هناف هنيع ةمسق نكمي الام نإ قرالضا تدل اه

 || ضعب ىكحو ٠ عيبلا ىلع عنتمملا ربجيو كلذ ءاكرشلا دحأ ٍبلط اذا هنم
 ىلع ربجأ ةضواعملا هيلعتتبجو نم نأ يف الصأ راصو .اعاججا كلذ ةيكلاملا

 نمءىثلا جارخا زاوج ين الصأو نْهلا نم ديري امب ال لثملا نمي ضواعي نأ
 000 1 لاو ةسضعلا اك ةعجارا ةحلصتلل هتك اريق هحابع كام
 نكمأ احم ةبارسلابق تملا ليمكت

 هكلام كلم "رع ءيثلا جارخا بجوب عراشلا ناكاذا هنا دوصقملاو

 ىلع ةدايزلاب ةبلاطملا نم كلاملا نكمي لو قتعلا ليمكست ةحاصمل لثملا ضوعب

 لدم رضأ اهلا مهو مظعأ كَِمْلا ىلا سانلاب ةجاملا تناك اذا فيكتف ةميقلا

 ينلا هب رمأ يذلا اذهو هريغو سابللاو بارشلاو ماعطلا ىلا رطضملا ةجاح



 ا مس مم تسمح تميم تاعسسسا اجر حشا
 ظ 1

 | 4 سب

هلا نبق ! عيبلا نم نوعنع اما عيبلا لع سانلا ربح الو مييلع رءدسلا
 دلا ة

 ع

 | ى
 ) انماو“ قىراخماو عئابلل هيف ةكلصألا نم ير 0 بسح لعن ءالا يلو هدحن

 ا

 نعول تع 1-2 د ثردح نم هربغو دواد وأ هاور 8 او>تءاف د

 هللا لص هللا لوو لا لجحر ءاح لاق كنع هللا ىخكر ةربره يأ نع ةبأ نع

 لاَ لجر هءاح 3 هللا اوعدا لب اعف ال روس هللا قولا لاذ مسو هلع

 للا نارك ال فاز حمفعو مفري هللا لب لاف انل رعس هللا لوسرإ

 محل لظ كلذ ىلع سانلا رابجا نالوا ولاة قع دمحل تحلو

 « لصف
 عمج لا مامالل ىبنب تايح نا كا هزوح نم كنع كد : 2 اماو

 | : 9 3 حىحع / 5 3 1, 24

 0 مهلاسيف مق دص لع انابظتتلا ل رض و علا كلذ قوس لها هوحو

 00 ع

 | انههجوو دياولا وبا لاق . ىذر نع نكلو ريعستلا ىلع ربجت الو هب اوضرب
 ا

 ا تارك ُْق ةءاملل لعجو نوتشلاو نيعب "ايلا ٌاصم ة هفرعم يلا 0 3 3

 اه م مهيلع رعس اذاو . سانلاب فاحجا هيف نوكيالو " موتيام حنرلا ن
 /'تاوقالا ءانغلاو وانشسالا 'دانسف يلا كلذ يدأ هليف من موالاة طرا
 نانلا لاومأ فالتاو

 ا نهيان ذه نم ننال متنا ذل امو يهودا وول اةلفا حار
 ا جو نم م لك كلذكو كر لع نوبقاعلو بجاولاب نو صويا بف هعبب 0

 ل لوش اًقلطم ريعستلا عن م لع جتحا نمو . . عنتماف 1 06 نأ ةلاخ

 ا 0 راو ا صامل رطسملا وهاذا نا سو هيلع هللا لص ىتنلا |
 ا ددسوو يوصل

 0 لالا
| 



 ىو ظ

 ةحلطم عيملج عنف ةموصخلاو بغشلا يل ىدأ امرو مهم. قوسلا لع

 نلاملا امأو قوسلا لهأ مكح كلذ نا فالخ الو ديلولا وأ لاق

 لاقو . سادلا عب نود قولا ىف عيب نأ بلاجلا مني ال دم باتك ىفف
 للاج امأو ٠ اومفرالاو سانلا رعسن ريعشلاو حمقلا ادعام بيبح نبا

 ان قولا لهأ مكح م.سفنا يف محل نأ الا ءاش فيك ميبيف ريعشلاو حمقلا

 مهعيبك وعين نأ اما ىتب نم ليقمهرثكأ صخرأ ناو اوكرت مهضعل صخرأ
 نااار صسأم نوؤوملاو ليكلا يف ءاذهو ضب نبا لاق اؤضوت نآااماو

 لاق٠ هيف لثاقلا مدعل هريعست نكمي ال هنال نزوي الو لاكب ام نود هريغ اذ

 بحاصرؤي مل افلتخا اذا امأ نييواستم نوزوملاو ليكسلا ناكاذا ديلولاوبأ

 نودلا رحم بملأ ةعد نادملا

 « لصف يه

 نادال هلع نأ ىشف ريعسنلا نم اف اوعزانن لا ةيناثلا ةلاسملا انو ظ

 كلم يح رووا هنم ب ادبف ججاولاب ميا عم هن وزا ال ادح قوسلا ظ

 درت نب مداقلاو ملاسو رمت نبا نعاضيا عنملا لو هلع روهشملا يف هسفن

 ردق مهلع رعس اذا لاق قوسلا نم اوجرخالاو اذكب لبالا مو نع

 قاودملا قف اوموش نا مث ماي ال نكلو هن ساب الف ممارش نك“ يربام

 ءالغا نم عنملاب سانلل ةحا مم اذه يف ناب لوقلإ اذه تاضاتخاو
 ب : ض

 م ا ل ٠ بسم



 هي منسم و

 متوفي ال حيرلا نا اوملع اذا ءارشلا ىف نولهاستي دقمهلاف

 نب دواد نع يدرواردلا نع هاور اع كلذ ضرأع هناف يفاشلا امأو

 فان بطاح ا ل يضر رمح نع دم نب مناقلا نع راقلا اص

 لاَمذ اهرعس نع هلاسف بيز امهنف ناترارغ هبدب نيبو لصملا قوس

 مهو اي هز ةضقن أطلا نم ريع تثدح دق رمع هل لامف مرد لكل نيدمهل

 فيكهسيتنكيلا كانو لعادت نآاماو نيسلا ىف مفر : نام كرش ورتشا

 2 ا ا يس سس ع 0

 تاق ىذلا نا لاف هراد ىف !باءاح ىنأ مث هسف بداح رمج عجر الف تئش ع

 0 للا ال لا ا اال اا ا ل 1 اا 17111117 1ة]1]1]آ1ز1 ]1 ] 1 1 | | <[ 48| ادخل دبل لخأل عاام تورطوا وهاعا انالو ينعي كل

 سيلو ضيفتسم ثيدحلا اذهو يفاشلا لاق عبف تئش 6 عبف عبف تنش |
 هأور نم هنع هاور وأ ثيدلل صعل يور 98 كلام هاوز ال دلك ا

 مهاومأ لغ قوطابم نيادلا نأ لأ هنو 00 تدلل لو 5 ادع |

 ىتلا مضاوملا ىنآلا مهسفنأ بيط ريغب اهم ًايشاوأ اهذعلر نإ دسأل ا
 امم سدل اذهو مهزات

 هنع طح نم هب سمؤي يذلا ىجابلا ديلولا وبأ لاّمف كلام لوق ىلعو
 ددعلاودحاولامهنم درفنا اذاف سانلا روبجج هيلعىذلا رعسلا وه هب قدلب نأ
 رعسلايفداز ناف ميبلا كرت وأ سانلا رعسل قاحللاب اورسعأ رعسلا ط ريسيلا
 هبو رورجبا لاح يعارملانألهرمس قاحللاب رورمتا سعؤي ملريسن ددع وأ دحاو

 ماقام مهاردلاب ميبملا ردق ىف أ قولا فر داؤ نم ماب لهو تاعيبملا موق

 نكللو ز كلام ثا فاح .انصأ فاتخا ىكسلالا تاضقلا نبا .لاق هنم صنقن نم

 ةياع لوعيطا نانلاو م ةسمح عاب ن هدارأ نو.دادغبلال ||| أهف(ارعس طح نم

 صغظذ11لل مم ااا وح حم نر نع 2[ ل جب ياس

 مؤ لل يللي

 يوسع لسع

 كسفيف ةس+ لومي سانلاو ا عاب قرم دارأ نيدرصنلا ند موق لاقو

 0 م ب م مج بسام بح صصص كا . تسوس
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 هب عيب ام ىلغاب عابف مهنم ذش نأ لاقي امناو عيبال هوبلج امم ءىث مييلع

 ع لف 5 قولا نم عفرت نأ امإو ةماعلا هب هب عيبت ام عيبت نا امإ مهتماع

 لاقف قوسلايف هل ايييز 0 وهو هب رم ذأ ةمتب بأ نب بطاح بالحل نب

 دحاولاممردلاب عيبب ناكهنال انقوس نم مفرت نأ اماو رعسلا ف ديزت نأ اما هل

 قو.لا لهأ هب عيب ناكامم العأ

 مهريغو نيبالجلا نم نورتثد نيذلا قاوسالاو تيناوملا لهأ امأو

 مها يقف كوفلاو مدالاو حل لثم اطقم م دبا ىلع كلذ نوعسو ةلج

 جرم ينل ذم نم لاش ا ء«ىث مل رمسي ال نيبالجلاك

 لوق وهو قولا نم عفر نأ اماو سانلا عيدي اك عيش نأ اما روبمجلا نع

 17“ قر هللا تع فلسلا نم ا رم

 نيبلالا فالخم اذنه يف مهلا ليقو . هللا دبع نب ملاسو دم نب مساقلاو

 هبشيامعرلا نم اومنتقت, لو س سانلا ىلع اولخأ اذامهرايتخاب عب يتلا لع نوكرماآل

 | طا أعجيف هن ' نورتشد ام فرعي نأ هتحاممب لكولا قولا بحاص ىلعو

 كح ة ادبأ قوسلا دقفتو كلذ ىلع اوديزب نأ مهاهيو هبشنام حمرا

 0و3 هج رعاو ادتقاع هيمأ فلاخ نف محلل لمج يذلا حسرلا ىل اع ةدارزا

 نباهب لاقو بيبح نبا بهذ هيلاو نع هءاور ىف كلام 8 ادهو

 نم دحأ كنع زوج الو . . ةعسرو دعس نب ثيللاو ديعس نب نمو ديلا

 القنب نأ يغب نم * مترسخ وأ متر اذكواذكبالا اوءيبت ال ممل ل لو نأ ءاململا

 اذكو اذكب الا هوميبتال هورتشا دق ايف ممل لوقي نأ الو هب نورتشي ام يل ىلا

 فترورتشد ام ر دق ىلع حرا مهل برض اذاو لقأ وأ نما لثم وه ام

 ملل دح يذلا ردقلا ىلع حرا يف اوديزي مل ناو ءارمشلا يف اولغي نأ مهكرتي
 00 ا يي ل ا ا



 م : ْ

 *« لصف وي

 مال ةنبدلاب لسو هيلع هللا لص ينلا نمز يف ريعستلا عقب م اعاو

 اوناكلب ازبخو انيحط عيد نمالو ءاركب زيخو نحطي نم مدن نكي
 هآقلتي ال بملاب مدق نم ناكو موب يف هنوزبخيو هنونحطيو بما نورتشد

 0 فلاجلا ثيدألا يف ءاج اذملو نيبالللا نم سانلا هيرتشد لب 3

 مسييلع مدقب ناك لإ كنا :.دملا ىف نكي مل كلذكو . 60
 ايوا و ا مو راشدف اهريغو نمو ما اغلا نم تانشلإب

 ك0 ْ

 #« لصف 9:
 رعس ساثال ناكاذا اههادحا . نيتلأ سم يف ريعستلا يف ءايعلا عزانت دقو

 كالام كاع كلذ نم 7 هناف كلذ نم 7 م 1 موضع داراف بلاغ

 ص 0 3 . رم يلا كمءس نع فيس 0 نإ نع هئطوم

 نع طخ م دارا 3 0 لاق 0 9 ان

 نا انو ْ كبيذفر اماو نيالا عسل ضل امإ هأ لاش 5 تا سس ءاثلا رعس

 ركصذو تازوصلاب كلذ سلف 15 رعسل الا اوعيبت ال ىنديمهلكس انا لوب
 تكف رحبلا عنل 0 طح نيد ةلبالا لها 8 زيزعلا كيع كب م ُثب كح

 هللا دبي رعسلا امتاف كلذ نيبو مهيب لخ

 رعس ال هنا فالخ الف نوبالإلا اما نايبلا تاك ىن ديس كيل ل
 لت للا ات لل ل ل بآل طططحلطططلطغغط

 هيبكحح»> قرط مو



 ْ 5 ظ

 ٠ نيحالفلا مهاونوكي نأ ءارمالاو دنا مزلأو ايثدو ميد نيدلسلا ىلع
 هيفام داسنلا نم كلذ يفو

 الا عطقملا انهب عفتني ال تيناوحو ارود نوكيدق عاطقالا ناف اضيأو

 كئيدوت و ةنلكلاب كلذ عفانم تاطع عاطقالا ة راجا حصت | | اذاف ةراحالا

 عوجر اضرمم داول بوهولا ن اعف مامالا عوجحرل ًاضرعم عاطقالا

 يللا هلك وأ هففصن عوجر 57 لوخدلا لبق قادصلا نؤكو هيف دلاولا

 سايق الو صن لطبملا عم سياف قاضالاب ةراجالا ةمص نعال كلو ج جوزلا

 الا ينملا دس قبب ملةراجالاو ةنعرازملا اواطنأ اذاو رظن الو ةحلصم الو

 هلعش داكب ال اذهو اهيلع موقيو ضرالا عرزب نم ملاومأ نم اوزجاتلت نأ

 ةكراشملا فالخم ءىثب هل لصحم الو هلام رسخم دق هنال سانلا نم ليلقالا

 لدعلا يلا برق يي مرغماو مهمل ىف ناكرتشد امهناف

 اوجاتخا اذا سانلا نأ دوصقلاف الاوادارظتنا تركّذ ةلأسملا هذهو

 اذهو لثملا ةرجأب كلذ ىلع اوربجأ مثريغو نيحالفلاك تاعانصلا بابرأ يبل

 اذاف لاومألا يف ريعستلا أمآو لامعالا يف ريمسن اذِهَف تجاولا ريعستلا نم

 لثما ضوعل هوعيس نأ هءابرأ يلعف ثالاو داهجلل .حالس يلا س انلا جاتخا

 هاهلبا بجوأ دق ىلامت لاو نقلا نم هنودنرب ديلا هاربا قل انك

 ىلغ بجوأ نمو هتميقن هلذ السلا بابرأ ىلع تجيدتف لاملاو سفنلاب

 مياتسنلا ىلع خوي لو هنع ريثلا هن جح ام هلام نم جرخم نأ ةندب زامل

 نيتباورلا دحأ اذهو ضقانتلا رهاظ هلوتف رينلا هب دهاجم ام ججرخت نأ هلا

 باوصلا وهو دمخا مامالا نع



 قل

 لثملا مر ةدسافلا ةبراضما ىف بجي كلذلو لشملا ةرجأ ةدسافلا ةراجالا

 سبل اهتيص ىف ةسللولا قاف للا كيس ا عا زلاو تا
 حبرلا نم عئاش ءزج وه لب لثما ةرجأ اهدساف ىف بجيف ةامسم ةرجاوه

 هريظل ةدسافلا ىف بجيف

 ةرعا وللا ين ري اح سي ل ل و مالسالا نيش لاق

 بحاص ناف ةرجا ملا فالخب منمملاو مرغملا يف ناك راشد امبنان ول دس لا سرت

 ءالعلاو . صح الدقو عرز هل صحن دق رجاتسملاو ةرجالا هل مسي ضو

 اعاطقا ضرالا تناكءاوس اهزاوج حيحصلاو اذهو اذه زاوج ىف نوفلتخ

 نممالسالا ءالع نمادحأ تملع امو ةيمهت نبا مالسالا خيش لاق . هريغ وأ

 نورجأب نودسملالازامو.زوجم ال عاطقالا ةراجا لاق مهريغالوةعبرالا ةعالا

 لق ضم دم ينباذس اعبر ةاطصلا افز نسا ما مهماعاطقا

 ةعفنملا كامب ال طقم نأ هتهشو عاطقالا ةراجا نالطبب لوقلا عدتباف انئامز

 .نيهجو نم اميل ملاذ و ةراعملاضرالاي 1 ناز وجي ال ريعتسملاكريصيف

 ىضارأ امأو . اهب ريعملا عربت امئاو هلاّقح ةعفملا نكت مل ريعتسملا نأ امهذحأ

 مهلاعر بتم سيل مهق وح مه مساق رمالا لوو نيملسملل قح اهتعفنم نيملسملا

 مفانم هيلع فوقوملا ينوتسل اك قاتحتسالا حبة مفتما يفوتسم عطقملاو ريعملاك

 كنأ نكما'ناوءانضقولا نك نب نا هيلع فرقوملا راج انو 7

 عاطقالا رحؤي نأ عطقمللز وجيز الفحيحصلا ىلعهّتومب ةراجالا خسفنتف توع

 تزاج ةراجالا يف نذأ وا نيشملا نأ قانلا .'ىلوأ هوم ةراسالا تحاششلا 0

 اماابسا وعفتنيل ىبعطق اف | هناف ةراجالا يف عطقملل نذأب صاالا ىلوو ةراجالا

 ظ دسفأ دف ةعرازملاو ةراجالاب اهم عافتنالا منم نمو . ةراجالاب اماو ةعرازملاب
 عدس نصح



 لطلاب
 ملع هيف مارحلاو لالملاب ةريصبلا وذ رظن اذارمأ كلاذ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ضحلا لدملا وهف ةباحصلاو نودشارلا هؤافلخ هلمفو هلعفام امأو زوج ال هنا

 هزاوج يف بر اال ىدلا

 بد تي محلا

 « لف 9
 ضومل ةراجالا باب نمتااكراشملا هذه نا سانلا نم ةفئاط نظ دقو

 حابأو ةعرازملاو ةاقاسملا مرح نم مهنم مث اهعرحن ىضتقي سايقلا اولاتف لوهي
 مهنمو . ةفينح وبأ لوقب اكرجؤت ال مهاردلا نال ةجاحلل اناسحتسا ةيراضملا ظ

 لخنلا ىلع وأ ميدقلا يف يبفاشلاو كلام لوك ًاقلطم اما ةاقاسملا حابأ نم

 حابأو ضرالا فالخم اهتراجا نكمي ال رجشلا نال ديدملاكةصاخ بنعلاو ظ
 لوقك ثلثلاب كلذ ردق نم مهنم مث . ةاقاسملل امبت ةعرازملا نم هيلا جاتحي اما
 يففاشلا ل لا سرالا ددكرتا نضيمينوو كلل

 «نقراجالا بابا .ءزم كلذ نا اولاقف ءاهتفلاو:فلسلا روبمخ ماو ا

 هبحاص دوصقم لثم امهنم لك دوصقم ىتلا تاكراشملا باب نم لب ءىث |
 ناكاذخلو ةرجالا هدوصّم اذهو لمعلا هدوصقم اذه ناف ةراجالا فدل

 ةرجأ ال لثملا بيصن اهف بجو تدسف اذا تاكراشملا هذه نأ حيحصلا |
 ةرجا ال اهحيحص يف بتي انت اميدبسا يف ءاغناو برلا نم بجيف لئلا /

 قرغتسن دق لثملا ةرجا ناف ءيث بجن ملءامن الو متر نكي مل ناف ةردقم |

 دسافلا ىف بجي هلا عرشلا ةدعاق ناف عنتمم اذهو هفاعضاو لاملا ا

 ربهم دسافلا حاكتلا ىف بجي اماهنم حيحصلا ىف بجيام ريظن دوقعلا نما

 يفو لثأا نمت تافاذا دسافلا عيبلا ينو حيحصلا ىف بجي ام ريظن وهو لثمل
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 تبهذمادهو . مهريغو ترن نب دنزو 507 ةىلارداوقاا ناك ةءايعصلا

 يراخبلا يمال ندعو ند مهو نب ناهس ور ندع طيات

 رمت, # ده وذم نمرك يأو ةعرخ نب قاحسا نب دمتو لع ناك
 ناو ا 'باو دعس نب ثييللاك نيملسملا بقاع بهذم يهو ىزورملا || ظ

 لما دق ملسو هيلع هللا ىلص يننلا تاكو. مهريغو نسملا نب دمحو فسو

 ةلماعملا كللث:لزت مو تام ىتح عرزو رك *. يطا تل راعشب رييخ لهأ

 ناكو ملا را ماهو زم نأ مه طراش دق ناكو:رييخ ىعزمم مهالجأ ىف ع

 انازقأ ى م حيحصلا ناك -ادنشو“ سو هي هيلع هللا ىلص ىنلا ومال مهنه رذبلا

 هتبلاق دقي لإ ةقلفنلاا هم قضم 5" لسانلاب نام ناكر قا زوضتو ليلا ننال انلا

 هيلع هللا لص ىنلا لعفل لماعلا نم ال الاودبلا نورا ةناحصلا نم ةفئاط

 ءاملاو عفتلا ىرجم ردبلا اورجأ مهمالو لبو
 كلشلا نت نيكي لاو شرا وون رك فرار 2 هلا حيحصلاو

 هللا يضر باطلا نب رع نا هحيد يف ىرا ايلا نكد هقول, اراب وكل نآؤ

 نع يم ف هيلعهللا ىللص ىب لانأ جتدا نم مهم ةعارزلا اوعنم نيذلاو هنع

 عرزض رالا برا نوطرتشد اوناكوبناف لظلا ونه هنع ىهن يذلا ن نكلو ةرااخلا

 صتتخ نيتلا نم ءىشو لوادلالابقاو تانايداملا ىلعام نوطرتشدو | ميعل ةعش ظ 0

 ناف عامجالاو صنلاب لطاب طرششلا اذهو قابلا نامستقيو ضزالا بحاص هن .
 تاكراشملا سنج نم تالماعملا هذهو نيبئاللا نم لدعلا ىلع اهانرم ةل.هأعملا

 كرم دجاو لكتل ن وكمال يه ةلداعلا ةرعلا و تاضواعملا بان نم ال

 يذلا وه اذبف الظ ناكردقم ءىث امهدحأل لمج اذاف مئاش وز نيكبرشلا

 ىلا هنع ىهن يذلا دعس نب ثلا لاق 71 سو ةيلع هللا ص يننلا هنغ يم
 | ميس 7



 فل

 اوف تراص نيوتلاالا أب مشب مل يتم ٠ لاعالا هذه نا دوصقملاو

 م ماني وأ مهجاسل 5 موق ةحالف يلا نيجاتحم سانلا ناكاذاف هيلع انيعم

 لشملا ضوعب اهيلع مالا يلو مربي مهيلع ةقحتسم لامحالا هذه تراص

 نم :نباثلا نكي الو لسيثملا ضوع نع ةدايزي سانلا ةبلاطم نم مهنكع الو

 يل داهجلل ن ودكش ازا دنإا جاتجا اذا م مهتح نود ممواععي ناب ميهلظ

 اوملظي الن أب دنملا مزلا اهم موققب نا ة>الفلا هتعانص نم مزلاو مهضرأ ةحالف

 حلي ناب جالفلا مزلب اك حالبلا
 تءاجو هلولطوو نه هعرش ام نيحالفلا عم ءارجالاو دنملا دتقعأ ولو

 حتفلو مملجرات حن نمو مهقوف نم اواكأل نودشارلا ءافاخا هلعفو ةنسلا هب

 | اما للا نمل اصحن ىذلا ناكو ضرالاو ءامسلا تاكر , مهيلع هللا

 اهبكر نأ الا مهملظو مسماهج محل ىبأ نيحلو ناودفلاَو رلظلاب هنولصحم ام

 3 عزو ةزخالا ةبوقع مل عمجيف قزرلا ةعسو ةكربلا او مالو م اظلا

 0 ف

 ارا لا خابسلا هلعفو هلوسرو هللا هعرش ىذلا امو ( لبق ناف )

 دج لعابف حالفلاو مطقملا ن زوكي ينلا ةلداعلا ةعرازملا ( لبق ) هللا هقفو

 يبلا بارا منجا نم فينا رملالا ند امذشنأ/ مقيف ال لدعلا نِم ءاوس

 تمنتمو دابملا تدسفإو دالبلا تبزخأ ىلا ىهو ناطلس نم اه هللا لزنأ ام

 تبناذاو مارحلا لك إل ءازمالاو دل ارثكأ تض عو تاكربلا تلازأو ثيفلا

 ىلع نيملسملا دبع ىه ةلداملا ةعرازملا هذهو . هب يلوأ رانلاف ءارملا ىلع يسيل

 ركب يبأ لا لمع ىهو نيدشاراا هئافلخ دهعو لسو هيلع هللا لص يننلا ده
 رباكالوق ىهو نيرجاهملا توبب نم مهريغو ىلع لاو نامْع لاو رم لاو ظ
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 مهفدوقوملازيهجت كلذكو . اهيلا سانلا ةجامل ةبافكلا ىلع ضرف تاعانصلا

 . اهب الا ةمالا ةحاصم موقت ال ينلاةصاخلاو ةماعلا تايالولا عاونأ كلذكو
 هينع دهان زر حملا اهراس لوتب سو هيلع هللا ىلص ينلا ناكو

 يندثلا صاعلا با نب نامنع, فئاظلا لغو, ةسأ نب بات كم لغال و

 اأو لبج نب .كامهو ايلع كمبو ."ضافلا» نت ديعس نر دلاخ ةنيرع لرقأ لغو
 ةاغبلا ثعبو ايارسلا لع صول ناك تكذكو) نما يلا يرعشالا .

 عجريفأمحتسم م ىلا اموعقدنو هيلع يه نم اودجلاف ةيوكزلا لاومالا ىلع

 د لاوؤالا 550 الو هطوس الا هعم سيلو ةئيدملا ىلا يعاسلا |

 انيس اوما

| 

 ايا ل
 « لصف )ل

 لع م4 هلامع لع باسملا قوتسا ملسو هيلع هللا لص ينلا ناكو

 ىنلا نأ يدعاسلا كبمم نا ء ني كانا جرختسلا

 تاقدصلا ىلع ةيبتللا نال لاَ دزاللا ع نم الحر لمعتسا مسو هيلع هللا ص

 هيلع هللا ىلص ينلا لافق ف "يلا ىدهأ اذهو كل اذه لاف هبساح عجر اف

 0 دف ١ لا وطقم انو نم لالا ساارستا لجرلا لايام را

 ىسفن ىذلاو ال أ هيلا يدعأ ركن هنباو هسأ تدب ىف دمقالفأ ىلا ىدهأ

 0 ءاح ايلا أش 4نئم لغيف هللا ان الو امت لمعلا ىلع الحر نلهستسار الهدب

 !ناوراوخ ابل ةرق نياك ناو عار هل أريم) ناك نا هتيقر لع هلمحي ةمايقلا

 َّ تنلب له مهللا تغلب له مبللا لاقو ءامسلا يللا هيدي مفر مث رعيت ةاش تناك

 ل

 1 ا م سل ل او تملا طل را ل سل ل سل ل ا ل ل ا ا ل سلو م تال م يحس يس اج و سس

 اناث نياق ظ
 0 16[-0ك ا فاتت تاكد دوما عم



 ا

 ىف عقب مل ناو امهنم دحاو لك لمح هب مج ايف كارتشالا مقيف ةجامل جرخ

 لمعلا نيع

 بحاص لبيكو لالدلا ناوهو رخآ سعأ اهفق نيلالدلا هكرش امأو
 دلالي لكو اينادإ الكرت ناك اهعس يف هزيغ كراش اذاف اهعي يف ةملسلا

 ىلعف تح لكوب نا هلانلق ناو ”هكرشلا حصت ل لكوب نا ليكولل سيل انلق
 تاهيهوسانلا عاصم يعاربو اهبعاريو رومالاهذه فرعي نا ةبسملا يللاو
 كل انهام سهذ تابه

 رلطاوتلا نم هيف امل ةكرشلا نم موحنو نومساقلا عنم اذا هنا دوصقملاو

 ردقم نع الا اا الاو نيرا نولابلا منج ةريتالا ىداغل ول ع

 هبرتشل ال ءيش قنا شالا م ولا كلذكو . 000000

 قريشت ىلا ةفئاطلا تناكاذاف اضنأو . عئابلا م | دل, نم تلا: قبلك زرق

 هنورتشدف هنورتشلام اومضمم نا ىلع اًوااوت دق اهعيبت وأ عل ىلا نم أعون

 نوكرشدام اومستشو لثملا نمت نم رثكاب هنوعيس ام اوديو لثملا نمت نودب

 لاق دقو ناودعلاو لظلا ىلع م هل ةنواعم كلذ ىلع مثرارقا ناك ةدايزلا نم هيف

 بيرالو ( ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو يودتلاو ربلا ىلع اونواعاو ) يللا

 شجنلا نمو ىدابال رضاحلا عيبو علسلا يتلل نه «اناودعو امنأ ملظ مظعا اذه نا

 كلي م

 « لسن )
 ةجاسنلاو ةحالفلاك ةفاط ةعانص يلا سانلا جاتحي فا كلذ نمو

 ةحلصم مح ال هنأف ميلثم ةرجاب كلدب مهمزلب نا رمالا ىلولف كلذ ريغومانبلاو

 هذه رمت نا يبفاشلاو دمحأ باعصأ نم ةفئاط تلاق اذملو . كلذب الا سانلا
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 ريفلا كلم يف ىذلا ءانبلاو سارُلا لثمو سابل وأ مامط يلا نطضملل عييلا

 نأ عيفشلل ناف ةعفشلاب ذخالا لثمو لثلا ةميق هدا نأ نضرالا ران

 نم ص ّمشلا جرخم الاف قتعلا يف ةبارسلا كبكيا ارهق ةلمثن صقشلا كلغ

 بجو نم لكو اربق اهيل ةضواعملا قتعملا ىلع بجوتو اربق كيرثلا كلم

 وا انا را ةرافك وأ جحب بوكرللاو قيقرلاو سامللاو ماعطلا نم ءيش هنيلغ

 منتع نا هل نكي لو كلذ لع ربجأو هؤارنث هيلع بجو لثما نع هدجو ىنف

 لثلا نع فود ءاألا اع هل لذ حج

 دي يشل
 م( لصف اجو

 نيمسافلا هباعصأ و ةفينخ ىباك ءالعلا نم دحاو ريغ عنم أنبه نمو

 عيباولا ف .!اوك رتل اذا مهماف او كرتشبل نا ةرجالا» هريغو واتقعلا ناؤمسقل نذل

 نا ةبسملا يلاول ينبني كلذكو ( ثلق ) ةرجألا م-يللع اولغأ مهنلا نوجاتحم

 ةرجالاءالغا نم كلذ يف امل كارتشالا نمممل نيلاملاو يف 0 ليسغم عنك
 نيلالدلاودوبشلاكمهعفانم ىلا سانلا جاتحي ةفئاط لك كارتشا كاذكو مهيلع

 زيمخ» مهم دحاو لك لمع ناف رخآ الطبم دوبشلا ةكربش ىف نا ىلع متريغو

 زيمتم لمحقلاو ةزيمتم ةءاتكلا اف ةيف كارتشالا نكمل ال رخألا لمع نع

 ايهدحا قحتسا هو ىأبف واتت. الو كاشخ كاذ يف عقب ال زيمتم ءادالاو

 دحأ نكم هناف مئانصلا رئاس ىف كارتشالا فالخم اذهو هبحاص لم ةرجأ

 مل مئانصلا تفلتخا اذا اذظو هضعن رخآلاو لمعلا ضعب لمعي نأ نيكيرشلا

 رظن اهجمنض نمو لمعلا يف امبكارتشا رذدتل نيرجولا دحأ لع ةكرشلا حصت

 || اذا رظنلاو ظفملا نم امهنم كحاو لك ةعائسض هب 2 .اهف ناكرتشل مهنا ىلا[ |

 هيمكحح ق ىف
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 قحريعل دارك أمدعل ةميش اوعيبد نا سانلا مارلاف هللا

 ينعم الو لثملا ةميش أهعيب م ماع تحي انبف ةفورعملا ةميقلا ىلع ةدايزب الا اهلا

 الاى ءذلا لدعلاب ا انهاه ريعستلاو لثملا ةميقب مهمازلا الا ريعستلل
 مدس حا يا ىمكل ل

< . 

 3 ىلصف 3

 ةئيعم ةرجأب هبرقلا قروا قبرطلا ىلع توناملا راجيا لظلا حب 5

 3 مو رجالا دج د ظ كك دعا عن ىع|

 2 ا ا نإ

 : يل
 نال لا ف ايضا نم هريغ وأ م اعطلا عيبي ال نأسانلازلي رب نا كلذ ن

 مهريغ عاب ولف نوديري ام ع لالا عاسلا كل عابن الف نوفورعم نس

 | رطق هب سبحب يذلا لاو داسفلاو ضرالا ينينبلا نم اذهف بقوعو عنم كاذ
 ١ الا اورتشيالو لثملا ةميقبالا اوعببي ال ناو مهياع ريعستلا بجي ءالؤهو ءاءلا

 عيبي نا مهريغعنم اذا هن ال ءالعلا نم دحا دنع كلذ ىف ددرت الب لثملا ةميش

 ناكاؤاش اهماورتشدوأ اًؤاش امن اوعيبي نأ غوسولف هبرتشد وأ: عونلاكلذ

 نيئرشملا الظو عاسلا كلن عب نودبري نيذلا نيمئابلل الاظ سانلل الظ كلذ

 مهعنمو لدسلاب مهم ازلا هتقيقحو عازن الب بجاو اذه لثم ىف نمسلاف مهتم

 ا تعنمأ نوعي قحج رغل عيبلا ىلع هارك الا زوجي ال هنأ م اذهو رلظلا نم

 ا يا ناو باع نيدلا ءاضقل لاملا عب لثم قحن هيلع هارك الا
 1 101217 لا سال فس ند نوار ف وا بم دست الاقل مقا نت5:90710000013300021120 نن تااننضنا 7700772720 ت



 ْش 0

 4.م كاتم هريغ ماعط لاو طضا ند ناف كالذ ريغ و داهحلل هللا نوجاتحي

 0 هرعس نم ريكا الا هعب نم عنتما ولو لثلا ةميش هرايتخا ريغل

 ٠ هلثم ةميق الا هيلع بج مل ب باظ اخ هنم

 اناا الا هللطمي نأ أف ريفلا نم .ةنانلعشالا لا نطنما نهاد

 كنكو. هل هلام سأر رادتم الا هيلع قحتسن مل كاذب هنم هذخاف ةيوبر ةلماعم

 | | هلاطدب هياع بجو اه ومو سابلاو ردقلاو ناوداك هلام مفانم ىلا رطضا اذا

 مر و نسال للا حاف حصالا وهو نيهجولا دحأ يف انام

 أحلا دنع ةيدلاب هنمض ادطعو اعوجت ام يتح هنع هسبخ هبا رشوههاعط يلا

 هّللاو ىإ لاقف هيلا بهذت هل ليقو باطخلا نب رمل ءفب جتحاو دمأ

 ا < لسف 9 ]
 م ظ نمت اذاذ اع لدع وهامنمو مرح مر ءاظ وعام هنف نمسا املأ

 هللا حابأ ام مهعنم وأ هنوضري ال نمشب عب بلا كلع نوح قل مرهاركاو .نئئانلا

 مهيلع بجي ام ىلع مها ركآ لثم سانلا نيب لدعلا ن مضت اذاو مارح وبف مها

 ضوع ىلع ةدايزلا ذخأ نم هيلع مرح ام مهعتمو لثملا. نش. ةضواعلا نم

 الع لاق سنأ ىورام لثف لوالا مسقلا اامأف . بجاو ىنب ٌناج وبف لبشلا |
 شدرعيم نول هللا :لوسو الي .|ىلاعف راسها انس يلا 4+ هلع قعر سلا

 نا وجرال ٍيناو رمسللا طسابلا قزازلا .ضياقلا ونه هللا ءترا .لاقف ؛انل|

 دواد وبأ هاور لام الو مه ينهايااهتءلظ ةملظع دحأأ ينبلاطي الو. يلا |

 نم فورعملا هجولا ىلع مبعلس نوءيجي نانلا ناك اذاف هسصصو يناموتلاو أ

 ىلا اذه قل ةرثكبل اماو .ىنا ل ماسلا حقو دقو ميم ل دنع[ ٠



 ا
 ١

 لب: سك اجب ال ينذلا هنا دمجأن ع صوصنملاوهو يناثلاو.. ةملسلا ةمبق فرم
 اوهيبي. نأ فقوبسلا لهال سيلو اذه ينطعا لوقبو عئابلا ىلا لسرتسا||

 ةيسملا يلاو يلج بحي امن ادهوي هزيل لسرتسملا وميدو مسا سكاملا

 روسلاب لهاج مداقلا ناف ملسلا قلث ةلزنمب اذهو هراكت ا
 لزانملا يلا مهقبسو قبرطلا نم بلملا جيجملا ةفوس ينلث اذه نمو ا

 مدهتلا نم ةبسملا يلاو مهعنميف لودي م هناوعيبب مث فاعلاو ماعطلا نورتشب ظ ظ

 بلاملا ةحاصمو. بكرلا ةحاعم نم كلذ ىنامل بكرلا مدقب يتح كلذل |
|] 

١ 

 كلذ نمو.» شجافلا نبذلاب هعيب نم مهعن٠ كلذ نم ايش اورتشا ىتموأ|
 قزري سانلا اوعد لاقو يدابال رضاملا عيبي نأ راسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن ا

 لاق دابل رضاح عيبي ال هلوق ىنمما٠ سابع نبال ليق ضعل نم مهضعن هللا |
 لكو اذا ميما نافيرتشملا ررض نم هيف اسم يهينلا اذه انامل نوكأ

 كلذ رضأ رعسلا فرعي ال مداقلاو اهلا سانلا جاتحي ةماس ميب يف مداقلل ا
 نيمئابلاب رارضالا نم هيف امل بلملا قتلت نع ىهنلا نأ ىىرتشملاب |

 هحيحص ىف لسم يور دقو . هيلا سانلا جاتحي امل راكتحالا كلذ نمو ظ ظ
 احلا .كتض ال لاق ملسو هيلع هللا ىلبم يهبل نأ هللا دبع نب رمغن نع ا

 مهن «بجيفمامطلا نم سانلا هيلا جاتحي ام ءارسش ىلا دمعي يذلا ركتحلا ناف
 هركب نأ مالا ىلؤل ناك اذملو سانلا موبعل ملاظ وهو مهلع هءالغا ديريو ظ

 نم لثم هيلا سانلا ةرورض دنغ لثلا ةميقب مهدنع ام عيب ىلع نيركتحلا |
 سانلاو هيلا جاذمي ال حالس وا ةممت ىف سانلاو هيلا جاتح ال مط هدنع |
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 ال : هنأ مسوهيلع هللا لب يونلا نع تبث دقو . كلذ امسح راو

 دل أم عيب الو ا 322 لو عب يف ناطرش الو عيبو فلس لح

 هللا 05 ينلا نع هواد يبأ قاما فو“ حمص ثيدس ٍّ يذمرتلا هلا كد

 ا ابكوأ هلف ةعيب ىف ىف نيتعيب عاب نا لقعأ وسم

 نم ةغلسلا ىرتشيؤ انزال الل امبزت الحدن نأ يضوأ ةيثالث قاوكت ام اهنمو

 مهارد صقتب امهحاص يلا اهديعب من " لجأ يلا انرلا ىلعممل اهعيبي مئا را

 اهفعاس يتلا لثم قاضالاب م ار>وهام اهنم تاللماعملا هذهو لاحملا 0

 ىلع نيددلا اهيف بلي وأ 0 طرشلا ريغي وا ىرشلا ضبقلا لبق عيبملا
 ىتمو اهريغ الو ةلماعع هيلع ةدايزلا زوي الو هراظنا تح رسعملا ناف رسعملا

 نندلا يف دنت نأ ماو" ىغقت نأ انا:نيدخلل لاقو:نبنلا تلق يباؤلا لحفل

 لاملاتببل ايف هلامذخأو لتق الاو بان ناف بانتس" نأ: نجح نفاكو بف .ةدلاو

 كلذ فقوت. الو هلعاف ةبومدو ةنع يهنلاو هيج كلذ راكنا ةبسملا يلاو ليف

 رمالا يلو ىلع بجي يتلا تاركنملا نم كلذ ناف هلع يعدمو يوعد ىلع

 ابنعب ويلا

 25 لصف زج
 لص ينلا ناف قوسلا يلا ءيمت نأ لبق ملا قل تاّركتلا نو *

0 

 ع ١

 0310 1 حلاو وشلل + 02 تاكا ستوب 2 مهقلل كل 90ج حت 1 د ه0 هل فولت م دولا كلا كح < 7 1 ١

 ىئرعتسف نعل ككاركلاال هنافمئابلاريرغل نمهيف | كلذ نع يمن 7 هيلعدللا

 رايخلا لسو هيلع هللا لص ىنلا هل تبثا كلذلو ةميقلا نودد ىرتشملا هنم

 نب البهتوب امأو نينا ممل ايلا تاوبث يف عازناالو قولا للا لخو اذ
 ثردحلا ىهاظل ىفاشلا لوق وهو تبث"( امهادحا) نااوز ادن انوع هئفف



 | اضم لونا ءال ؤه ناف اهريغو سالملاو براشملاو معاطملا ىف شغلا

 00 3 00 0 رشا ون

 سو راما دوق 0 نبا نيرابكلا 0 7-5 3 ا

 نم لظأ نمو هلوسر هنع ى ؟- ايف ا |اق . 0 ندا ردت

 ةريعش | وهلخيلاف ةرذا وقلخيلن قلك قل بمهد

 الا ةقواخ ريغ نكاسلاو سبالملاو ئابطا !كتاعونصملا تناكاذملو

 انتاخو نوحشملا كلنا يف مهترذ انل انآ مما آو ) يل !امذ لاق سانلا طسوت

 امو مكقلخ هّللاو نوتحت اماوودسلا ) يلاعت لاقو ( نوبكر 0 نم مم

 يبل ةرودمم ريغ باودلاو تابنلاو ن نداعملا نم تاقولخلا ت ( نولمعل

 ايتعلا ةفدح ادعو ركعلا ليبس ىلع اهم لوومشلل ا | مدآ

 هبشم بهذ اهاف

 لثم ةمرحلا دوقعلأ ع نم هلوسر ,و هنع هللا يمن ام تار نما ىف لخدبو

 ةسمالملاو ةلبلا ل ابك ررثلا عويبكرسإملا دوقحوّلادتحاو ا احرص انرلا دومع

 هب رصلو اهءارش ناقة تاتملدلا درب نأ وهو شجن :لاو ةدءانملاو

 لكأ ىلع ةمرحلا ليلا راس كلذكو سيلدتلا عاونأ راسو نوبالا ةءادلا

 ةئسش ةعلس هعاباذا اكدحاو نم نوكيام ( اهدحأ ) ماسقأ ةياالث يهو ابرلا

 0 نك اك نمو ايرلا 2 اع ةامح اذش اه نم لقأ ان ةتماها 2

 ةاقاسم وأ ةراجا وأ اعس ضرقلا ىلا عمجم نأ ل ا نينا نم نوكت نأ ىو | 5١

 0 و د91 كت وورررااسسوو

 بابوأو ةلغْؤلا ءال ره لعراكنالا ام .دعاقوهتب الو مظعمو. هن ةلماعملا يف ْنذأ 3

 072-ب ببح س
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 لاخس يف راثنلاو: نيعم يلؤبامل نسل ىلا لاوبمالاو عاضرألا يف رظنلا و اهيابرأ

 سيل ب زرذلا هالبك رخأ دالي ىقاوب ٠ كلذ زيغو ىيلقنلا ءانصواو يف وترا الخ

 ءاضقلالوتم هرصأب امل ذفتم وه امنا ءىثيف مكح يضاقلا عمبرملا يللاول
 سن اهيف ركتملا نع نيئلاو كوررمأا نيالا اهتصاقن ةبيبملا 5 وب امأو

 نأ ةبسملا يلوتم ىلمف مهوحتو ناويدلا لهأو ةاضقلاو ةالولا صئاصخ نم

 برضلاب لصي مل نرم بقاعيو اهتيقاوم ىف سّلا تاولصلاب ةماعلا ل

 |يف'مهنم طرف نف نينذؤملاو ةثالا دهاعتيو هريغ ىلاف لتقلا ابو. سنا

 زجعل اوف ناعتساو هل همزلا عورشأا نع جرخو ةمالا قومح نم هيلع بحب

 ىضاقلاو برا ىلاوب هنع

 ابيناف ءيبش لك نم مهأ ةالصلا ةماقاب ةيعرلا مارلاب رومالاة الو ءانتعاو

 يلا تكي هنع هلل قدرك فارما 0 هندعاقو هساباو نبدلا دامع

 نمو هئيد .ظفح اهلع ظفاحو ابظفح نفث ةالصلا ىدنع مك سما مهن نا هلامع

 قيدصلاو ةنامالا:ءاداؤب ةعابططاو ةساب ريأدو ةعاضا: دش اعلوب الا
 نازيملاو لايكملا فيفطتو ةنايملا نع يهنبو لامعالاو لاوقالا ىف حصنلاو

 لاوحأو نيؤاوملاو !لتناكملا لاوخأ دقفتو تاعاببلاو تاعابسلا نا

 5 نم ميعنميف تبالالاو سالملاو ةمعطالا نوعنصي نيذذلا عانصلا

 7 تا رم عنمبولاجرلل ريرحلا بايثو ىهالملا تال 15 قالطالا لع

 داسفا نم عنمو يبان ولا نم ةعانص لك يحاض ٠ عنعو تاركسلا

 ىلع لخدب كلذد ناف 0 دوقنلا لعج نم 00

 نسور توفل وكلا نأ: فعالا لب هللا »الا هملتي الام ذاببيفلا نم ىباثلا
 طالتخالا نم منمادقنوأ ةكس ناطاسلا مرح اذاو اهيفرجت الو اهب ربت لا وأ ظ

 0 ا 8-0 اسس سلس جس يس حيي بي سس سس يبي ب ا يبي ب ب ب | يس ب يي يي يي يحيي بيبي سس يي ب سببين سس يي ييييتسيسسسسسسسا
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 ةلوسرو هللا ناخ دقق هنم هلل ىكرأ وه. نم ةناصعلا كلن يف دج وهو ةناصع

 نيود مذ بحيف كلذ ىف لم ماكنا دجو الهنا لانلاو نينمؤملا ةعانجو

 لوحرش ميبع هللا يضر ةباحصلا ناكدقو . نيرشلا رش مفدو نير رينج

 ميلا أ مالا 43 رانلا دابع سوجلا ل « ىرامتاو | 6 1

 نام الا يلا 258 1 ديا او ذيلا نم لضو 0 ةماوقاو

 ناكمالا بمسح

 مصحوب وسس

 م27 لصف اج

 ةيالولاب يلوتملا هديفتسلامو امصوصخو تايالولا مونى ذبق فرع اذا
 لخدب دقف عرشلا ىف ٌدح كلذل سيلو فرعلاو لاوحالاو ظافلالا نم قلتب

 ىف برألا ةءالو يف لبخدب ام ةنكمالاو ةنمزالا ضعب ىف ءاضقلا ةءالوتف

 تايالولاهذه عيججو لاملاةبالوو ةبسملا الذكور فاير رحا قامو لاق

 || هن قم ةنالو.يف لذع نق.ةيعرش تصانمو ةند تايالو لضصآلا
 ظ كرم وف ناكمالا بس هلوسرو هللا عاطأو لدعو لعب اتانجو تا

 ظ .ناو  نيدتمملا نيملاظلا نم وهف رظو لبجم اهبف مح نمو . نيلداعلا ر اريألا

 ْ ميج ينل راجقلا ناو ميعن ينل رارئالا

 |اهرؤاجلابمو ةيرصلاو ةيماشلا هالبلا ىف ةنمزالا هذه ىف برملا ةءالوف
 ىواعدف لا اهف لخدو دلملاو مطقلاو لثقلا نم دودملا ةماقاب 0

 باتكهيف ام ءاضقلا ةنالو صتخم (مرازقا الو دوجش اهف سنل ىتلا مهمل

 أ يلا اهلاصاب حلاو قولا تابثا نمضتت يتلا يواعدلا نم رارقاو دوهشو



 هي 7

 طانم ناف مهريسغ ىلع سيلام بوجولا نم مييلعف ناطاسلاو ةيالولا يوذ

 اوسافىلاعت لاق زجاعلا ىلع سجال ام رداقلا ىلع بجيف ةردقلا وه بوجولا

 هتماوباف را سا لسمو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو . متطعتسا ام هلا

 فورسملاب رمالا اهدوصقم ةيمالسالا ةبالولا عيمجو متعطتسا امم
 نوما ديصاشلا ةلززع هتنوك نم. نيلوتلا نم: نكل نكتملانع سار

 بتكي نإ ةتفيطو تسلا نورد !بجالم رو ديمل اهنا تلال

 مالا ىلو رابخا هتفيظو يذلا فيرعلاو بيقنلاو فورصلاو جرختسلا

 لثم لدعلا هنم بولطملاو عاطملا ألا ةلزام نوكي نم مهنمو . لاو>الا

 لدعلاو رابخالا ف قدصلا لعابإك ثايالولا رادسو بستتلاو 1 00

 تمتو . يللامت لاق هلوسر ةنسو لايت. هللا باك ىف نانبررق انهو ءاا ا

 ءارسمالا رك اسم لسو هيلع هللا ىلص يننلا لاقو .الدعو اقدص كير تانك
 درب الو.هنم تسلو ىنم سيلف مبملظ لع مهناعأو مهذكب مهقدص نم ةملظلا

 هنم انأو ىنم وهف مهملظ ىلع مهني ١ مييذكب مهقدصإ ل نمو ضوملا ىلع

 ل طال لوا وك نا ليه: ىلا لافو رضوا لع

 مك لال اهلا ملاظلا ميثالاو بذاكلا كافالاف منأ كافأ لك ص

 قدصلاب م ع ع هيلع هللا لص ىنلا لاقو . ةثطاخ ا ةيصانلاب

 ناف "7 مك اياو ةنملا يلا يدي ربلا ناو ربلا يلا ىدهم قدصلا ناف
 رانلا: ىلا يدم روجفلا ناو روجنلا يل ىدوي بيزكلا

 لدعلاو قدبملا لعب هالو يف نيعتس ناس د صا

 لجرابنيددلا اذه كيوي هللا نافووقسو متبدك هي نا ناو لاسالا

 ىلع الجر دلق نم هنع هللا ىضر رم لاق . ممل قالخال ما وكاد ر
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 ةيالوبملاظملا ةبالو تدرفا اك ةصاخ ةبالوب عونلا اذه دارفان ةداملا ترج
 ةصاخ ةيالوب افرصو اضبقلاملا ةيالوو. ملاظملا يلاو يمس امل يلوتملاو ةصاخ

 ىدتهطبضو ههوجوو لاملا ءاصحالدإبلارظانو. ًاريزو ىمس كلذايلوتلاو

 هتبالو يمسن هيلع وعرومم ةلاضحتو هجارختساليلوتلاو .ءافيتساةيالوهعالو

 جورفلا يف مكحلاو قوقملا تابئاو تاموصخلا لصفل ىلوتملاورشلا هيالوا

 5 احلا مس ضوصخم اوهاهنالطيو دوما ةتوتاقفنلاو قالطلاو ةحكنالاو |

 ا ايلي ضاقو نينأ نيب ؟احلك لوانتي مسالا اذه ناكناو يخاقلاو ظ

 اودؤت نأ 221 قارنا كلمت دلوقت 2 م,ءيج تابالولا هده باحصأ |

 ال8 تحيو ( لدبلاب اودكح نأ نم نيأنلا نيب متسكح اذاو ايلهأ ىلا تانامالا

 مكحن ل نمو الدلق ان ىتاياب اورتشن الو نوشخاو سانلا اوشخت الف ) يلاعت

 هلوقو ( نولاظلا مهكثئواف ) هلوقو ( نورفاكلا م كل وأن قا لزج

 الو هللا لزنا امب مبني مكحأ ناو) ١ هلوق ثحتو (نوتسانا مهكئون) |

 ” ا 1 نه هل رقو ديال ةأضقلا ,لسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( مهءاوها عب دال ا

 مسلسل

 ربانم ىلع هللا دنع نوطسملا لسو هيلع هللا لص هلوقو ديما ْ

 مهلهأو مهمكح يف نولدمي نيذلا نيعب هندي اتلكو نمحرلا نيمب نع رون نم أ

 ولو امو

 يوعدلا ىلع فقوتي ال ىذلاعونلا ف سانلا نيب مكسملا نأ دوصقملاو

 نعىمنلاو فورعماب مالا وه هلصأو هندعاقو ةبسحلا ةنالوب فورعملا وه

 ابلضفو ةمالا هذه فصوو هبتكهب لزنأو هلوسر هب هللا ثعب يذلا ركتملا

 رداق مس لك لع ناو اذهو :نسانال. تجرخا ينلا م الإ اس ىلع هلحأل

 نم هريغ هب مهب ل ىذلا رداقلا ىلع نيع ضرف ريصيو ةبافك ضرف وهو |
 هل ادسس علا سنا 01277 __> 0 تب
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 ناكام تلطبأ مدحال ةعرتلا تجرخ ايلف مالا سفن يف هلدلولا نوكي نأ |
 نورك ناو مهنم لكرذب دقف هل داولا لوصح نم نيثطاولا نم
 نأ لد ناكعرزلاب مدحأ زاف اذاف رذبلا نار

 هيبحاصلامهلث نامضهمزلف اعرش دلولا ةميِق ةيدلاوةميقلا يثاث هيب>اصل نمل

 كك 00 شا عم اممنود هب دبتسا يذلا دلولا ي ثلث : ضوع ناثلثاا ذا

 م سس

 اح سس مس

 مهتسيقأو مسا :1 21 ماكح الا نم ريثك نم حصأ اذهو هلوصحا
 ربظا هيف ىتللولا

 ثيح رورثللا دلو ىف كلذ لشم مهنع هللا ىضر ةباحصلا ريدتعا دقو ظ
 ةمآلا دبس لع هتز توفل هلثع هءادخ ”لطاولا اومزلاو هل ك0

 1 لاهنم نوكي 'يلعو كان :ه أهديس نم دجوي م | عم اذه ١

 اًميقر نوت ناكقرلاىهمأل اعاتدلولا ناك ال 00 -طاولا وه

 0 ناب ”طاولا 1 هتمأ نم ارح دلولا داقعلاب كلذ هنأف لف اهيسل

 . ارح هيلع توب لو اًميِقر هيلع توف امئا هنال ةيدلاب هومزلي ملو هريظن هلا
 نم هييحاصة صح همزلف ارح عرأ 5 | "يطاولا هن هنوف يذلا ناك ىلع ةصق ىفو

 ناك ن اف: تردحلا هوجو نشحا انته ةندلا تنم هادا نأ ل

 هبجومب لولا وه حيحصلا لوقلاف مسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نع احيحص

 قيفوتلا هللابو هاوس لوف الو

 ييياعا

 م7 لصف جمس

 ايف مهن مك أل امو ”يواعذلا قا نئاسلا نب آلا يف ذ هلكاذه

 دقو ل اوه ل 0 و ةبسملاب 0 0 و لع فقوت. ال
 اهب يس سس سس سس سيل سي ل سا جول اج 2 721112 ا ------- جب ا سس 1 ا ا 1 سس ا اس ا اج 19ج جس 906 سس سس ب جا م ص سس سس سس ١س سس سس سس سس جس سس سس سس سس سس سس ا سس سم سا سس سس جب سس سس ست مس سس سس سس سس اس ا
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 || ملو فئاقلا ىلع لكشأ دق نوكي وأ فئاق تقولا كلذو ناكملا كلذ يف

 اذه ةصقلا تلمتحا اذاو ايعرش اس رط ةفايقلا نوك'مدمل نوكم وا هل نيبتن

 ةصقلا رك دقو ليلدب ايل| تاللاهحالا دحا عوفو مرج 1 ادهو ادهو

 7 ف 5 لا لاثاوإ: 3 را تييتلاتت م املا 50 نع

 00 كسول 0 0 لهأ

 دعو 7 ليلعتلا ّى رط كا نم 57 هراصتقالاو داشالاو مياستلا

 لذا ةعرملا يلا ريصملا 0 لعادل لكش 5 ةفاوعلا تردعل اذا هنأ لوش

 همأ حكأن يلا را ا اليمه هكرتاو : ينمي 7

 نييعتل حلصت ال 0 ةدبنجالا نم ةجوزلا نيبعتو رألا نم قيقرلا نييعتو

 قحتسملا جارخال تحرتش ةعرملاف افوثل مظعأ كلذ يلا عراشلاو لاومالا

 ١ ةحرقلا قلللف ةَبَمْيَمَح هوب اوه نيعادتملا دحأ انيهورةران' هتنبمتلو ةراث

 جرخم ةعرقلاف ةيبنجالاب اههابتشا دنع ةجوزلا نييعت ىف تلمع 5 هنيبمت

 قاحلالا يفداعبتسا الف ءافش هيفام اهرابتعاو اهمتصرب رقت يف مدن دقو

 دعبتسملا وه كلذ فالخ ىلب اّقيرط اهنيعت دنع أهم
 اذحمو هبحاصل ةيدلا ثلث ةعرقلا هل تجيز يتم مارلا ىناثلا مالا

 لمتح وهل دلولا لوصأ اهل اص ناك نيرخالا نمدحاو لك ءطو ناف هجو اضيا



 سم 4و١
 مرتع نأ تاولط ل ركلا ا كح لهلاف نيمأن داولا قاخلا

 ظ نولوش ال اممصق هيلع تلد ىذلاف مكحلا اذه ءاغلا ىلع امنا لب همالسو

 | ةصقلا هيلع تلدام ريغ هب نولوش' يذلاو هب

 | ةثالسثلا هاعدا ىذلا دلولا يف ىلع ةصق يف مقرأ نب ديز ثيدح امأو |

1 
 ا

 ١ لع لاق دقو 8 2 مدقت م ب راطضضم ث.دح وبف ا عارقالاو 1

 ؤ 0 ثددح اذه لاقف كك اد_ه نع

 1ع
13 

 َء

 ع ع

0 

ّ 
1 

 ندز ع كح روصنم ْن قحسا هل لاقو. ايدك هفرعاال اذهام ىرداال :
1 

 ةفاقلا ىف رم ثيدح لاق دحاو ربط يف ةأرسا ىلع اوتو ةثالث نأ مقرأ
 3 2 ِ 7 ءأأ

 ىلع عداتب ال ليللا نب هللا دبع نأ هخيرات يف ىراخبلا ركذو . "يلا بجتا ا
 َِ . 7 . هم
 اماضبا هيلع لدنو كر يحلل هني 1 قفاو اذهو ثيدحلا اذه

71 
 ع

 لع اعقو نيل>ر نا 2 هللا يضر لع نع هيبا نع نايبظ يبأ ن سواق هاور 1

 : «.اسو| سب . ١ ا
 أعم 55 هلعجو ةفاقلا 0 هل يك دف دلو تءاكخ كحل ربط 2 ةارمأ ا

 ظ
| 

 ع

 ةعرهلا نود ةفاقلاب كخالا ىلع سهدم نا ىلع لدي ادههاو 4 ارب واع |

 ةعرقلا يلا راصي الف يتق اماو امكح اماو ةداب ث اما ةحجرم ةناَتلا نا مولعمو
 : 5 : ا
 الو ةعرشلا ىف ىلع ثيدحن نود 3 ةفاقلا ةافنذ اضياو اهدوجو عما |. ةّغ ىلا 35 لع قر دج رز ولشلا ذل ةفلملا ا ا 3

 اذه ل اذه نولوش 0 ةئافلا ّق 0 ثردحو هثدح

 لاكشاالف تبث مل ناف تبغ الوأ اتباث نوكي نأ اماّلعثيدح لونف
 ِء 5 ا ٠ ن1 ٠

 أ كحو دق نر هنأ اهدحا . اهوجو لحمتح نيع ةعقاو وهو 3 ناك ناو |

 همس سس 1

 02 0 كانه نكي 1 اذا وه 5 ةعردلا ا نم دوهعملاف اًض و

 1 سم ع مص سس



 هايم دمع

 ربتمل ال ماقال ىعفاشلا باحصال ناهحو كلذ ىفو نياجرلا يعادب يف ربتمي ظ

 ىلآ لصوتلا اننكع انآ امهني قرفلاو اولأق .نيلجرلا عادت ىف:ربتعا ناو أنبه

 الف اذه ىلعو ةفاقلا ىلا انحتحاف كلذ يلا انل ليبسال اناف بالا 0

 نيب يرجت م انبه ىرجي ةفاقلا نأ حيحصلا وهو رخآلا هجولاو ١
 تع داف اندلو ةماسمو ةيدوهب 0 .اةياور ىف دنحال اق . 0

 ما هنسحأ ام لاق ةفاقلا ىف اذه نوكيهل لق ةملسملا دلو ةءدوبلا

 ةرأت مالا نم هبشلا ذخأ دل ولان أ ىلع تلد ىتلا ةمدقتملا ثيداحالاو ظ

 مدحوه اها ةفاقلاب مكحلا ن1 م لا 100-

 نابونو كلام نب أ و ةملس مو ةشياع ثيدح كلذ ىف مدن دقو هبشلاب

 ع لدبإال بالا فالخل 5 اهفرعم 3 أل نوكو. مالاس نب هللا ديعو ظ

 الومالا ةفرعم مدع دنع اهلمتتسا انتا انال نيتارملا قح ىف ريتعت ال ةفاقلا نا ظ

 م اهب لهجلا دنع املاعتسا مدع مالا ةفرعم نقي دنع املاءةسا مدع نم مزال ظ

 هنمب دنع ال شارفلا ندب مدع دنع نيلجرلا قح يف اهامعتسن امتاانأ

 أ امل ةملرش كلذ نوكي ال نأ اماف اهاربتعي مل نابلسو دواد لوك امو

 ةفاقلا نوكت نا امإو . دلولل ةفاقلا اوعدل اعرش كلذ ناكول ذا رهاظلا وهو

 8 راوقلا دل وه اك يلج را 0 كل ةَقرشلا كن يفةةورشم

 ٠

 ااا ظ

 كنت ًارملا يعاذت يف ريتمب له ةفاقلاب نولثاتلا فلتخآ دق لايف نانأرملا

 - 123 ات ا ا 2 22212 222 2227ساا  و يومتام##ت كخحعل

 0 ا ل ا 0

 "ال دش 0 هباشل دق 9

 ا لاطب دا ىف ةحيرص ناملسو دواد هصق لب ملعأ هللاو أنتع رش ىف ةفاقلا مكح|



 لبش الل | وهف امعدحأب هوقلأ نااهلعا ءقو نيلجر نيب ةيراج نع هللا دبع

 هللا د ديعيبأل لبق مرثألا لاقو. نيدفاشك نانو زل نانا عمتج يت> دحاو لوق

 ادار لوقا لش الالات انشا >الالاقؤب ادم وه ةفاقلا 1 " نا

 0 وبف اذهل هنا ةفاّقلا نم نانثا دهش اذاو نيدهاش انوكيف نانثا

 اك ددعلا هيف راعيف ةيش كلا 35 هنأ لوقلا اده حجر نم 2

 ريثكب ريظا ديصلا ينةباثملا كرد نال يلوأؤه لباؤلق دينلا ءازس ف

 | لاقو ٠ ةلوق لا تينا لاو نيهتلا تنكسهريغ فئاقلا عيان اذاف انيهاهكرد نم

 ا

ْ 
 ف اذاف فئاقلا عدن. نيلجرلا نيب نوكي دلو ا دمحأ

 لاقو ددحاول وهف دحاول هلعج ناو هلا لود ام يلا ارظن وف اهنوع

 | ىضش لاقف هلوش يدش له فئاقلا نع لثسو ديعس نب ليعامسا ةءاور ىف

 ١ 00 15 خاملا 0 0 اذه ة هي ' ءاذا كادي

1 

 لالحر هل ىذا اا كد احرأا ةيعذب دلولا نع نع لكس هللا كمع انآ كتءمس نايف

 ا هبي ع دوأ 3 كَ 7-0 لاقو/: هل وهف اهدحأب ها ه ان ناف ةفاقلا ّى

 0 دقو . هلو قحلتساو هدحو ةدلك نا ساب 0 نإ كفامتسا مده 3

 هلثم فئاقلاو هاوس كحول م اذا لك ولا راطيبلاو بيبطلاب وكوب هلا لع دا

 ا راطيبلاو ب كينيطلا لكم ١ كل ةباور هل رحب

 هريس ماج 5 ا لل ىاول يفتك اذاف كم ادو>و كه ز ع

 كوالا

 هتعدا ىذلا دلولا ةصو ىف ةف املا كح م ناهاسو دواذ نا مكاوقامأو

 اسكس 0522627-2-222 0

 00 ا 1 رمت نع عصف سا ل

 ا



 للسلم

| > 158 
 ا
| 

 ا
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 ةفاقلاب لود نمل نالوق هيف اذهاناقإ5 يلا اودهاشا اما فئاقلا ظ 3

 له فئاقلا نا ىلع ناينبم ينفاشلا باعحسال ناهجوو ديهأ هع نانو اه

 كلذ ىلع نيينابمريغ نب رخآ دنءو انناعصأ ن نم ةفئاط دنع دهاش و ا ا

 ءازجت يف نيك اح ربتمن م دهاش و أ كح نئاقا الق ءاوسراج فالحل لب

 الو )4 اك ادهاش هاتلمح ناو زاح هدحو هلوقانلبق اذا كلذكو ديصلا ظ

 لعفالحلا ينبي نم ممموهدحو موو بيبطلاو موةملاو صراخلاو مساقلا
 | را مدعو هرب روت ند هانلعح ناف اريخم داش هك |

 1١ يعم اعل ادعو هدخو هتداهشب فتكن ملادهاش هانلعج ناو . ةيندلا ظ

 مل ةعيرشلاو هب رابعا دمف ءيشن 0 لكف دهاش او رخم دهاشلا ظ

 ظنلةداهشلا لوبق ىف طرتشا نم اخو امتاو الصا كلذ نيد قرش |

 لب هيلعليلد ال هناو كلذ فءض نا مدش دقو رابخالا در نود ةداهشلا ||

 يفت ور ىلا اياضقلاو هفالخ لع لذن ةئسلاو باتكلا نم ةريثكلا ةلدألا ||

 ةدحاو ةيضق يف تسر هدعب ةباحصلاو مس و هماع هللا يلد ىنلا نع ةفاقلا |

 (قاوالشا فئاقلا كدب .اخفلب الو هنبا هنا ةظفاب ظل فئاقلا !و !اق مهما اهم

 ضوصنو هلمأت نمل نيب اذهو هنم ةداهش وهو هربخ درجم ىلع دامتعالا عقو |
 '00 111 نوتات انعاز جوي رك ذ ىذلاانتلا اذ ريتال ادعتا

 لاقم يف مهن ىرج الو لابن اهءاصال رطخم ملام لع اهتم ةئألا صوصل

 نم مهن ةمثالا اهب لوقبالءزاول هدراعنم مبمزلب مث ضع نع مهضعبهلقانتيو ||
 سانلا نيد جوريفزولوش ثو ةعالاىلا كلذ فيضيو اهم لوقل هلا( مزابو أاهدرطب ظ

 .هفالخ ىلع رمل ف نوك ل طق هلي ممامالاو هب كحنو هب قطو ةثالا» ع ظ

 دم نب رفعج لاق ةلأسلا هذه ين دمجأ مامالا مل لك ذن ل ١
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 يخلو

 نيمساتلاو ضرلبا لهأو هدا مك ةفايقلا لحما إل

 ا نوصتخم تالعابف مه وم ةيئرملا ةدهاشملا رومالا ىلع مجدامءا نم ممريغو

 1 اتناك م غلب و ةحاتسملاو ردقلاو فاتخالاو لئاجلا نس

 وا هلوش 1 نانثالاو دحاولا مهنا» نم هاريف لاللا ةيؤرل نوممتجي

 عمجا ةيَش نود املوق

 0 نك ريفا او ا لا كردن انا ملوق

 هللا ىرجا للا وهو كلذ فالخيرثك الا هاشلا , نكل م )الفم

 دال د عاجلا ةماليلاو لكلا نع فلخت زا ا هاج

 كندا ير الأ همواش ام ةضراعم مدع دنع اليلد نا 2 هر

 اريثك عقب لب زو<يو هنا هاو ةدالولاو سسنلا لع لبلد شارل

 (نوك كلذ لطب الون نئارفلا بحاص عام ريغ ندد قد

 فلخت دق اهريغو ميوقتلاو ةمسقلاو صرحا تا راماكلدكو الاد

 نيدهاشلا ةدابش كلذكو اهرابتعا كلذ عنمب الو !متالولد-مو انا

 م رهاظ ليلد اهناف محرلا ةءارب ىلع دحاولا ءرلاو ءارقالا كاذكو اهرب

 ا لام )ا كلذ عوقوو ةيلالد فاح ٠

 أ ناكرتشف هيف اكرتشا دقو بسسشلا قوّدحال بجوم قاحلتسالانا مه وق

 اناق يوعبلا:نع راتب صاب امهديحأ زيت ملاذا ميمص اده ال0
 هببشلا: لي .ةنيبلاب زي ىل مهب. قاحللا ناكهبشلاو ارفلا" اا

 قملا.رورظو هررظنو قللا نيس ايل مسا هتاف تانيبلا يوقأ نم ةني هسفن

 بذكلاو طلغلاو*واا هيلع زو نمةدابشل هروبظ نم ي يوت هبشلاب انهاه

| 
ْ 

ّ 
 ا هيف نيجورلا عانتجاب عطقب شارف نم ريثكب ىوقأو

 هييكحح قرط 77



 ففي

 فئاقلا لوق لقي ل لصحي مل ناو فئاقلا ىلا ةجاح الف ةدهاشملاب لصح

 ماعلاو صاخلا هيف كرتشل عون .ناعون سحلاب ةكردملارومالا لاَ نا هءاوج

 ريخلا درفت هيف لبن ال اذبف كلذ ونو داولاو ضايبلاو رصقلاو لوطلاك

 كارت هالاءو مزلي الام يناثلاو . همم سانلا هكردن ال امب دهاشلاو

 ةدايإلاف رابلاو ليللا زم لك ذعأو تاقوالا ةفرعمو لالملا ةنورك

 كو ةنسسفلا ليدعت ننم 0 8 هتفرعع صتخ 1 كلذ وحبو ناصقتنلاو

ِْ 
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 الو نيطاو دبتلس امم هلاثماو اذهن تالذ نمو سرا درج نو قاتلا

 لثاقلاو لب هءاشتلا اذهنمو..نينثالاودحاولا ل وق هيف لبقيف هيف كارتشالا سج

 غور لدطلا ةراوص ىف: نبطي بلاولاو ذولا نيب هءاشتلا ناف َنيَسْحَأَلا نين
 كاك اذملو' هريغ نود فئاتلأ هتف ر مع: ضتخم ايفخ اروباظ هانم ةئيهو
 طرتشيالو مهب صتخم ال هنا عم هب مل رو لدم ىنبل كلذ فرعت برعلا

 م قاتلا نك

 008 هلم !ىضق/ له فئاقلا نغادمحأ تلأس ديعس نا :ليعاملا لاق
 ( نك يفشل شبا اهرااعلاد نرقرس ايلا | لهأو 0 هلوَس ىفش

 لاا نكطاح نا ىرمحرلا دبع لاق. هيلا تملي ال 000007 انهو ايات

 5 لاقف هنبا هنأ يندب اهذلك مالغ ىف نالجر هءاجف رمح دنع ًاسلاج
 | اق لات هارت ابهلأ نانظنا لاقق ءاجق.قاطصملا ىب اخ يل اؤوعدا هن هلل
 مه بسن ال 00000 0 هش اكرتشا

 لاعأ دحأ لاق ذقو هد 1 ويلا - م

 ظ ظ دم ىنب هصخل ملو كلذ نوفردب زاجحلا



 ناف سلمان كرت عا وهو ةيدلا لع ةفاثلاا ىف داعالا محلوق
 ك0 77:7: سس يي
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 تبث اذهلو هتاثارذعت ثيحالا بسنلا عاطقتاب مكحنال ونكما اهغم باسنالا

 تاما ناثلاثلا.نا ويملا اتت يثال| ابلثع ىلا بابسالاب و يوعدلابو شارئلا

 ا هياعمرتبو اهمال نكنو دلولا ق>و هلل قح هيف بسنلا

 جاتن ابلثمب .تبثبال ىنلا قرطلا عاوناب عرشلا هتاف ميطاصمما رتداقو ةالا

 ءمكيورتسنلا ةباغىفأب اباغمق امناوهويطولا هبيسنأ علارلا» ناو 0

 ىب باسنا تعاضل هبيس ىلع ةنيبلا ف اكو لف هيلع ديعبلاو بيرقلا عالطا نعو

 ي وعدو شارف نمءىش رسيأب تثادو مهب ىتلا تاللصا ولاماكحاتدسف ومدأ

 رحال لا اهنغا لولو مدعي عل املا عمدتملاد رجع ةنينح و أةتثا ىحاذبشو
 اطايتحا أمهم هيرو رخألاللا اهيل لوصف عطقلا 0 ه نئالل هت 1

 ند دوضفملا ل ىلإ 1 نفاخ ريثكب كلذ نم ئوقاو وأ ةيشلا نآمواعمو ب فقشستلل

 ' نياف بسذلا يوعد الذم ضحملام يوعدداوعدف در 5 ىلإ لاملاوهاماز انا اويلحا جال

 توت تاسأ نت اههدحات وبث بابسأ ناو سنلا ىوعد نم لالا

 ةيغرلا زوجنو لّقنلا لبقيو هيلع ضواعيو لذبلاب حاب لاملانأسداسلا .رخآلا
 نييمدالا صاخشأ نيب لعج هناحبس هللا نأ عباسلا.كلذ فال بسنلاو هنع

 1 ةردنلا ةراغ ُ الا هةحو 5 نم ا يوأست ك تم 2 مهد هايتتشالا 0

 ناويلا ضال نيد هإثم كحول ال ردهلا ادهو قرفلا نكد دبال 3

 ناوي> جاتن نيب زي سملا ذاكي الف نلغأ لئاقلاو رثكا هيف هءاشتلا لب
 هعوقفو نك كلذ مك ناك ناو هبنأو هما يلا ايي 07 هريغ جامو

 عنتم رخآلاب امهدحأ قاملاف يمدآلا صاخشأ ىلا ةبسنلاب ليلق
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 دبش امم اباكةماكحا لب هفالخم مكح هتيل لّقملا لوقب كح مكحتالو لدعأ

 يف حاصي ال هناو اهنسحأو هوجولا منأ ىلع ابعوقوو م رظنلاو ىلقعلا
 اهاوس ابعضوم يف ظ

 0 اعل كوننا لع ددس عالازتلا ظ

 هتنسودهّللا ةداعل قفاوم اذه نافنيبلا هبشلا ههشانمل دلولا نوكل املو تك |

 2ظ00011101 هنأ

 مكمل يوسي قالا بس فاو انو ا

 | وع ابا بلطي يزغدلا ةيص نأ ةدعاتلا لايف بسنلا قول ئهوأ |

 فئاقلاهيلعملطي ىذا هبشلب اهنا انهاه نكما هب كيلا يعل
 سا اذاف ب درج اهتحص رابتعا نم يلوأ كلد» امحص رابتعا ن ناكف ||

 لامعأ ربي ةفاقلاو شارفلاك يعدملا ةهج ريغ نم اهتحص نيب ىذلا ببسلا |

 دعاوق ىضتقمو هقفلا ضحم اذبف اهمكح ىف ابوتسا اهفايوتسا اذاف لولا

 نيبلا هبشلا نم اهفااخي ام روبظ عم ةدرجملا ىوعدلا لمحت نآاماو . عرشلا|

 سايق فلاخم اذبفاردقواعرش سسنلا توبثل ةمالع هناحبس هللا هبصن ىذلا |

 | 1 فيدل نع ةنيبلا اسو هيلع هللا ىلص لاق دقو . عرشلا د
|| 

 لبا نم ناكاذاف ىوعدلا ة هدحعص ناد هبشلاو ىوعدلا ة ةدعص نيس

 4. ظ
 ااا رطل ا أنا هلق كلذ نم هتان . هناك هاذ التم ْ

 نأ

 امل بسلا ناك امهتهج نم ناك ناف هل سسنلا نأك تيه ا

 ' هباوج ناويملاجاتن ف زال حالا ان ىف ةفاقلاومملا لأ أول مكلوق ا
 0 ذاةم) زالملا امج . دعي

0 



5 
 ةعادل فئاقلال وق هاو مو هيلع هللا ىكديينلا ص قمل كرف همفاوف

 تابنالكلد اصيل كَ 0 0 ءافخال اذهو لا هأأ دلولا نأ هه 32 ءاح ىذلا

 بسلا تابثاب الّمتس. اّبرط ةفايقلا نوك

 داولا يف عزاننلا دنع ةفاقلا ىلا جاتحن امنا نحن ثيدللا باعصأ لاق
 أناعو ايبنات نالوا انف ررتتلما ارا نانا دان وأ ناليعر هاعدا اذا 6
 1 ِء 1 2

 أماف دئايحو ةسفن نع هيف أميل ل اهدحا نم دلولا ناو ةهمدتمل ةارملا

 قحاب الف اهاوعد ينلن ناد ماو هيلا نوفل ه الاب دا حجر نأ

 بلس اه نيدو قوحللا بايسل ناذرت عم ايقاف أضيأ لطابوعد امهم دحاو

 لطاب اه اوه يد نيلا هيشلأ رووهظ 0 أمه قحاب نش اماو : أه ريغ

 يف تامالسل هفصوب اههدحأ مدسقب نا اماو . مّدقت 16 اسايقو ًاقرعو اعرش
 | ةطقللا فالخم انهه هب رابتعا ال اضيأ اذهو ةطّقللا فصاو مدشب امدلولا
 ريغ هنامالعو لفطلا ندب لع بالا ريغ عالطا ناف رهاظ اي قرفلاو

 ال اهريغو ه.دلاول رهاظ زراب لفطلا ناف اريثك مقاو وه ل كعياسم

 ةياغ ف رماد كو انلكوو امصاقعو اهد 1ع لع ةلمدللا كلام ريغ عالطا

 يرخالاب نيتروصلا ىدحا قاملان اهناّمكو اهئافخاب ةيراج ةداعلا ناف ةردنلا
7 

 وهف اسحو المع هتلاحتساو هنالطمب عوطقف نبولب قالالا 3 ظ

 ىلع اهرادم ىتلا ةفاقلا ركب فيكو نيرشع نباب ةنس نيتس نبا قأملاك

 نيوبأب دلولا قحلب نم .ةلولاو "أن دلاولا ني هناعبس للا ةلرسو سا

 سايقلاو فرعلاو عرشلاو لّمعلا يف ردالا نب نيكشا و زنا

 0 هع نالطب م ل ماكحالا ن م رك لف لود 2 هلأ امكن أمَو د



 ي 7٠04 ظ

 ةزاذواو دنسلاىفدحأ مامالا هلتيحلا ىلع لاق اماالا مع ال لامف لسو هنلع |

 هحيمص ىف كاملاو هجام نبا و قانلاو

 ها تان مرلكه تلقت فتنيلا ميهتسم ريخ اذه مزح نإ دم ون لاق

 ءاورف هيلع قاتخلاو ةعانج هلع هاور دقو ىمشلا لع ةرادم ثيدخ اذهَو
 كلامو ريم نب هللا دبعو ىطساولا هللا دبع نب دلاخو ناطقلا ديعس نب ىحن

 نب هللا دبع نب يحب حلجالا يرع عييرلا نب سقو يدها ليعامسا نبا

 نب دبز نع ينوكلا يرضملا ليلا نب هللا دبع نع ىعشلا نع يدنكلا

 | نب ىلعو ةنييع نب نايفس هاور كلذكو 15 هدروأ هجولا اده نمو . قرأ

 ' نب ةماس نع 4 مك لا ى | نبدا ديد 0 و حلجالا نع ربسم

 مو اوكرتشا رفن ةثالث ليلخلا ىلا نبا وأ ليلخلا ىبأ نع ىبعشلا نع ليبك

 اص نب اص نع ىروثلا :رع قازرلا دبع هاورو هعفرب 2و اديز ركذي

 ن ريرجو ةئييع نبا هاورو 00 ريخ دبع نع يمعشلا نع ىنيادمحلا

 نب ىلع نع يبعشلا نع ملاس نب دم نع ناهلس نب ميحرلا دبعو ديمملا دبع
 نع ىطساولا هللا دبع نب الاخ هاورو .ددز نع يبرضحلا ىرد لاو جرد

 تومرضح نم لجر نع يعشلا نع زوريف نب ناولس ىنابيشلا قحسا يبأ
 ديز نع

 ةبعش عدلا و نيتمؤملا ريمأ ثيد للاءاذه ىف نا كيف ةلخجابو

 لهأ هب لمع دقو اظوفحم ناكو الطاب ارك 1 تيدن نو ةييش ناكافاو

 "11 3 لإ نعالج وعو ةنيلا شافت دنع ةينفاشلا هجو وعو نعلظلا

 أم حمصأو | اولاق . ةعرملا يلا اهنع لدعي مل ةربتع٠ تناك ول اهماف ةفاقلا ر امتعا

 شارفلاب شيلا كانه ب 0 ةجح الو ديز ْن ةعانعا ,دح عمم



 ظ
 ميد بسلا اي نيذلا تناجحألا نيد هياشتلا عوذو لع ل لَو دقو اولاق ظ

 يامل

 ةدهاشملابمولعم ما ادغيو ا اولا“ ىلع لا يود نيب ىابتلاو فا عوقوو

 ةمرأاو ثراوتناهه تبثبو سسشلا ىلع اليلد نوكي فيكف هدحج نك ال

 دعؤادقو ا دنللا نوفل ردا در وق طنا م
 امهنم هنوك نكمي هناف ه.كح ىف ايواستن نأ بجيف هيف اواستو نييعادتملا يف

 هيجلك د ىلا اذ واهعلا رم ىوقا ناحلت الاوان ينساب كو

 ةيشلا ىلإ تعلن 1و هتحلتسا قع ماشا ةزيتراس يق انو رة

 وهوةبؤرلاهنداهش دنتسف ًادهاش ناكن اف كاحامإو دهاشامإ فئاقلان الو اولاق
 ميظعلا عمجا نيب ن نم دخناو ةداهش ئرخ ةدارشلا قة دورس رت و

 5 ؟ ذلك اناا ىبزتشال اذه كفو هنرللا يف هوكراشل عقدول سأ

 ال هنا فرع دقو هبشلاو ةيؤرالا | :مه قيرطالو اهب مكحن قيرط نم هدب

 اءلبطوز ةاوادا ابدع لدم امل عشر ان زلط ةفاقلا :تنتاكاولو اذا اقيرطاص

 دوادهب مكح لب نانأرملا هتمدا ا ولاة صق ىف امهيلع همالسو هللا تا 2

 اهرارقاباهتةفش نما لدتسا ينلاةنرقلابىرغصلل ناولس هب مكحو يربكلا

 يضرب الع نانلاق قرأ نبدي زئوو هقوارلة اه الو ةازوس و ىلا

 نر الاف دسار سي ل ” .ىلاب وهو هنعدللا

 مهني, عرقاف ال الاق نينثا لأس الك لعجف اعيمج امملأس يتح ال الاق دلولاب اذهل

 ترك دف لاق ةيدلا يثاث هيلع لمجو ةعرقلا هيلا تراص ىذلاب دلولا قالأف

 عرق نث ظفل ينو هذجاون تدب يت كحضف سو هيلع هللا لص ىنلل كلذ

 هللا لص ىننلل كلذ تركّذف ظفل ىفو . ةيدلا اثاث هبحاصل هيلعو دلولا هلف

 هانز نفت هياط شمل لآو كا كا طال ال
 | ا | ' |

 دس سلاسل سس و سوا م مس

 ل يي || | || | يي ل يي يس يبي سس ب ب ب ب ب

 حكي ب بص ب ب ب يي | بيبييبيبيببببسببب + بييسسينس7مب
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 ا ا ا و سل ع م وس

 قلع اذهو لاق قرت 6 وكل يع لاق كلذ أحل ى ا لاق اقرول

 ىوقاوهىذلا شارفلا دودحول انه هبشلا ربمعل اما ( ليف ) قرع هعزب :”نؤكب

 يف لب اقلط مربتميال هنا ىلع كلذ لدي الو ةسعمز ةمأ نإ : 0

 رخآ عوت 0 هيلع 000 هبشلا 0 لدن ام ث

 هريغ هعزان ناو هل وهف هريغ هيف لولا ىعدم 5 اذا ةيفنللا تلاق
 [ودشا اود :ْنكاَرغلل ذلولا ناف رخأالا لغمدق شارف بحاص اعدت ناكنآق

 هفصي ناو .هل وهفةفص) هفصوو هدسج ةمالع اههدحأر كد ناف شارفلاء دعى
 لاق اره انك ناو: خد ىلا ةأرهاو الجر وأ نيلجر اناك ناف اتم َدَخاَو

 ايهادحا نم آلا جرخ ل هنا رلملا عم كح ابن وخلي هدغ للا نطو ةنتولا

 يرحم ناشالا ةعحاجأ الام ىعدملا ناكول ميكملا يف ذ امهم هقخحأ ن نكلو

 قونملاو لاومالا
 دلوب نأليحتسي هنأب مطقللروهمللا لاق ايام. قحليال دمو فسوب وبأ لاقو
 ةأرلاو لجرلا ءامنم قلخن اك امهئامنم هقيلخت نكميهناف نيلجرلا فالختامهنم

 يلص يبلا لوقو فسوب دهاشةصق تامالعلا رابتعا ىلع لد دقو اولاق

 اهفرعفاهحاص ءاج نافاهءاعوو اهءاكووأ_صافع يفت لسو هيلع هللا

 جاتن ىف كلذ رثأل يمدآآلا جاتن ىف هبشلاو ةفاقلا ترئأ ولو اول اولاق. هيلا اهداف
 كالذي ممن الو نييمد الا نيب 7  مكحم م كلذ يف هبشلاب مكح انكف ناويملا

 كلذانل لصحي نأ امافر هبلا ةساحم كردم د دوهشم سما هبشلا نااولاق . الئاق

 ناو هيلاةجاح الو ةدئاف فئاثلا ىف نكي ل لص> ناف لصح الو أ ةدهاشملاب

 سملاب 7-0 ارمأ ىعدب هناف فئاقلا قدصن مل ةدهاشملاب انل لصحي م



»-01 
 نم: ىذمام الول ملسو هيلع هللا ىلص يننلا لاَمْف كلذك هب تءاؤخ ءاحس نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربتعاف ىراخببا هاور ناشاحلو لناكل كا
 ههمشمل هلعجو هبشلا

 جملا ىفههبشمب هّقحاي ل هبشلا برص عم هنال مكيلع ةحح انف لق

 دلو لس و هيلع هللا لبص لاق ف ناعللا علام ةاينل هيما لامعإ عنم انعاالق

 بسلا عطاق هبشلا نم يوقا ببس نزاعللاف -ناشايلو ىلناكل ناعدا

 هنو 5 ببس هموأش : اذا امتاف سمنلا قومل يف هبشلا انريتعا ثيحو

 هد اطرد هشفلا ناك ناو:شارفلل دلولا كح لب شسارعلا عمر بتعل ال اذهلو

 هنيف عزانتملا داولاب ةعمز نب ّ ةصق ىف يس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 هبشلا ٍلسو هيلع هللا ىلص لمعأف هل فلاخلا هبشلا ربتعي ملو شارفلا بحاصل

 مواهلا ةبسنلاب مكحلا اذه ىف هلامحا نم مناملا ينننا ثيح ةدوس بجح يف

 حيحصلا سايقلاو هدعاوقو عرشلا لوصأو شارفلا دوجول بسنلا يف هلمعي

 باسنالا لاصتا ىلا فوشتم عراشلاو بسنلا قوأح يف هبشلا رابتعا يضتقب

 ةدحاولاةأرملا ةداهش نمبابسالا ىتدأبامتوبث يف ينتكا اذهل اهعاطقتا مدعو
 نأ دعبتسن الف شارفلا ىهاظو ناكحمالا عم ةدرلا ىوعدلاو ةدالولا ىلع

 ةةوذ نين ةسسن دلو هيوم ىف 5 مواقم ببس نع ىلابملا هيشلا نوكلا

 ىف عامجالا مدعي عطقلا عم دقعلا درج. .بفاحللا شءض نيو هدشلا نال

 دلو: تءاج مث ةلبم ريغ نم دّقعلا يقع 0 :رمو ىف رغملاو ةيقرسشملا ةلاسا

 بسننلا قوم يف هبشلا سو هيلع هللا لبص ىبن ملا دقف (ليقءنآف
 كله لاف دوسأ امالغ تدلو قارس نإ دل 0 الجر نأ حيحضلا ىف اك
 اهيفنا من لاق قووأ نم ايف لف لاق رسلان باول اف 2 ذ لاق لبا نم

 هيبككحح قرط ادا

 سم حجلللب7ُ7بالللل7لل ب ب صج ج١ ل -” “اال 01اا اا 0ااااااا ل يا ا يي  طط

 سس سسوس ع ا اللا ا 22226 ا



 4+..و ظ
 ىلع لدي اذهو كلذك باومإلا نوكي نا دب الف دحاو لاؤسلاو نيتصق اناك 1

 تلازو ةجملا هب تماقو هب باوملا مقو اذملو هبشلا نع اولأس اننا مجنأ

 لعافلا هبيس امئاو ىميبط ببس سلف ثانالاو راكذالا امأو ةهشلا هن

 /لجالاد قنا ةداعسلاو ةواقشلا ريد عم هب كلا أ ىذلار 57

 يملأ براي ركذ براي كاملا لوقيف ثيدملا ىف عيرالا هذه نيب عج كلذلو

 000 يي سراملا هناحيس در دقو ءاشام كبر للا

 لمجبو اثانأو اناركذ مهجوزي وأ روكذلا ءاشن ن :رأ بهو اثانا| اني نك

 ,اذا كلذب ببسلا توبث ىناني ال ناك ناو ةئيشلاب قيلعتلاو ءتمجاجسلل |

 مأ ثيدح يف لاق دقو صنلابو لقعلاب هتدببس ىلع لدو اببس ءيردل فرك

 | قس وأ الغامجما:نف رفصأ اهيقراةازلا ءاموجسا نيا ل اجرلا ءام ميلس |

 ظ هب و ءاملا ولع نيببس هبشال لمخل هبشلا نوكي
 0 ليو ال ويسولاغ قبو ره امنا ثيداحالا ةماعف ةلمجابو

 درف وهو هدحو نابول ثيدح ىف ثانءالاو راكذالا يف كلذ ريثأت ءاجامناو
 ' ناكناو ثاندالاو راكذالاب هبشلا هيف يوارلا ىلع هبتشا هلا لمتحيف هدانساب ||

 ايفان الو هيف كشال ىذلا قملاوف 0 يبصهللا لوسر هلاق دق ١

 'امهنيوب واعلا نم ثانبالاو راكذالاو قبسلا نم هبشلا ناف.ثيداحالا اب
 ١ ةداعسلاو ةواقشلا نا م”سبسلا ىلع هقداعل ميد

 ملعأ هللاو ببسلاب ةلصاحو ةئيشملاب ناقلعم قزرلاو ظ

 ازهيبستلا قوم ىفهبشلا ربتعا ماسو هيلع هللا يلص يبنلانا دودقلاو

 .ةصقىف لَسو هيلع هللا ىبص يبنلا لاق دقو . هاوس هل دمتعم ال فئاقلا دمتعم / ا

 كرداوتوتاا ليدخ نيتلالا مياس نينيعلا لك 6 أهي تاجا نينعالتلا |
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 لاذ لق نماالا هيلا وكي لهوابضت ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر |

 ينلا مدعم هغلب مالاس 31 هللا كنع ا را ثردح نم ىراخيلا هركحصذ ْ

 لس هيلع هللا ص ينلا لاق ءاعش 000 1 ةندملا سو هللا ىلض ١

 تارا دا قبس اذاو دلولا 3 0 يسرا ملط ومس اةافالولل انكار

 باوملاو مالس نب هللادبع هنع لأس يذلا لاو لا اذبف دلولا تعزنلجرلا ءام |

 باوملاو ريطلاهنعلأسلا وسلا ري وهيل وتباع هللا بص ىنلا هب هباجأ يذلا |

 لا مالس 31 هللا كيع وه ريللاو ةدحاو ةصملا تناك نا أمس الو دحاو ْ

 4 _ ءامو نا بلت ليلا ءام نأ هيشلا وكل نأ ا نش 5 رسوو هيلع هللا ا
 هنم هيشلا لوكا الع اهم مان مم قيقر ّ اولا

 لستغت له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق ةأرما أ: ةعئلع نعو

 لاقف كادي تبرت ةثئاعال تلاقف من لاقف ءاملا ت رنصل او تخاكحااذادقاولل

 تفك الا نابوت نع 1 يبأ كم هلح نم اضيأ هلع تا ءاور

 ناك د ملابس وف يدع ءا راسم عفا ل كنوع اق |

 ريما دارا ايضا لجرلا ءام لاعف دلولا ن .يانخللاسأ تقل كلع مالسلا

 :ىم الع او هللا ذاب و هبقااثار )0 ينم لجرلا ىن :م البق امدح اذاف

 هللا: نذاب تْشا لجرلا ىنم ةأيلل ْ

 يذلا ورخو: يبقا ىف ءانكلا قيساوأل وعفاف هضالذ” قالط وشما فورا ١

 ا وو

 هللا ى لاَّمف ءاملا ينعي اذه نارك لغو كلاق اس مأ نع كلام نب نيف

1 
1 

 ظ

 ناو. دوهلا نم ربح ءاج لاق نابوتو همسا دع يسلاف دوبلا قد لع وهو ]

 هأ لدالاب ضاس )١(
 ا
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 هكا ور ا

 || هلعجو هناثربو امشي هلعجو امه هتملاف امههشد هارب اولاقف اورظنف اورظلا |

 قوو. ايس يقابلل لاق هتيصع نأ بدسملا ن ' ديعسل تاةفةداتق لاق 58

 و قو نيلجر نا ل نب هيبأ نم قايط نإ سوبا ا

 1 1 111171890 يدرو ٠ ليف

 يعدف برعلا نم لجرو ناقهد هاعدا دلو ىف يرعشالا يسوم ىبأ يلا |

 سيل نكلو جلمل اذه نماانيلا .بحا تنا ىرملل او راق يل اورظف ةفاثلا

 نم سابع نبا ىنتسا لاف دايز يبل نب دايز ىورو . هنبا هناف هنع لكن كنباب

 ياو :نيابض نبا ماغضاو مدل نا امأ لات نقاتلا ةدلك باهل يعدف هل داوأ
 رظحاالف ةيراجبّتدلوف كل ةبراج' طو اسنأ نأ سنا نن رضنلا نع ةداتق نع

 ايسنأ نأ دي نع حصو . 5ب اهوتملاف نم تناكزاف ةئاقلا ال اوعدا لاق

 اماما نوكيف ةربشلا ةنظم يف اياضق هذهو . ةفاقلا هل يعدف هل دلو ىف كلش ||

 ساننلا لزي مل من لاق ةفاقلاب ركح هل ليق هللا دبعابأ تعمس ل د
 كلذ لف

 يي مو صضوحتحسل نعد

 مد لصف زج-
 ليبلبا كردىلا دنتسن مكح اهب لوقلان ال ةناقلل دبشن ةيرشلال 222

 .موعملا وشو دقانلا ل لا مرن رمل انوكس بجو 0 هيفخ .

 . لكاذلا ىلا علم تالا زثإ فرس ناك افاق :نأ ةبدتق:ن دمج وا هكدا

 راحتو للالوسرأب ةملس مأ تلاق . قح وهو مهنف هبشلا دمتمي هنا موق امأو
 ثيدح نم ملسسلو . هيلع قفتم اهدلو اههبشي ميف كادي تبرت تلاق ةأرملا |



 4 /١51 ا

 لاكو هناحيسللا ناف عرفلاو كلا داما لع نسح لم د كلذو نيد ,ولطلملا ٠
 ا

 هلا هيب كلوا نوكي ةداعلا كح ْ

 نا. ةورع نا ربخنا لاق ىرظ لا: عع نوما نع قازرلا ننبغ راكد كحل

 لع عوفولا 8 كرت نيلحر ىف ةفاقلا ىعد هنع هللا ىخر باطخلا نب رمح ظ

 دخلا .يرهرلا لاق اهايحل ةفلتلا هتاف افقلو ايضاؤ طساو ولم ا ظ

 لصتم مي هحانشاو اذه لثم 3 ةفاقلا رظنب هدعل نمو باطملا ا رك ْ

 ىععشلا نع ىرينعلا ةنوت نع ةنعش ىوؤرو٠ هعم رمتعاو رمح َه هو رع قتل دقف ا

 ةفاعلا رمع يعد تدلوف ار رط ُف نالحر كال لاق رمح نبا - أ

 اي | ميك اذهو اي ع هايد أعيمج اهم هيشلا دخلا اولادف

 ا
 ا
 لاقف هبا 5 حلب امهالكم "هلغ ف نامصتخ نالحر هَ 2 بأ ا نب رمت 2

 لاف ها 5 أمهم نا رظلا لاق 3 سلااج : 7 1 قلطصملا ي 5 يلا وعدل 2

 هن سف ماقو ب كاد ملا دك ردن كب بهذ ده رك لاذ اما هيف كا د

 رحت الانف سلاج قطصلا ورا لاح 3ر1 حرلاو مالغلا مأ ىعد مث ةردلاب

 ّ يل رمثسل َىَح - كت 2 ” ىأطي ناكذ ادمل كدا كلا وه 09 نإ ٍ

 دنع اسااخ تنك لاق هللا نع بطاح ب وتجول 3 ىحن ىورو

١ 
 ا

٠ 

 سوم ع سس و سو ا سس ل و

 ا

 ١ طا كلا ىح ءاَه دلا تقرهاف ةرم ىتلساررا 0000007 ع ينلسرب م إ

 2 ا

 ٍ شام 0 نردتف لاق كاع تل اذه ئ 7 0 نشا ْ

 )ا

 ظ كب , دخ مالغلل لاقو قاطصملل ر م تحف كر - نم ي قرد تللاقأ

 أ هعماو اهدنلا كيب ا ا ههمأ

 أ

' 
 ل

 دارا رهط يف ات نيلجر ُف تبيسملا ب كيه نع ةدأ ف ىورو

 مك كاف ةفاَقلا يعدف بأ امل نب رمت يلا كلذ مف رف امههمشمل ف كات 8

 ا

8 0 
!ْ 



 ى ادد

 نيب ينلبو بناجالا نيب عقب دقو هبشلا درجم ىلع ليوعن اهب لمعلا اولاقو
 تلاق ملسو هيلع هلا للص هللا لوسر ةنس اهرابتعا ىلع لد دقو. براقالا

 لرب رهأو لسو هيلط ها ليم لا لوسز ىلع لغد امنع هللا يضر ةشمأع

 ىأرف لخد ىجلدملا اززجم نأ ىرت لا ةثناع يا لاف ههجو ريراسأ قربت

 لدا لاق اهمادقأ تددو امّبَسْوَر ايطغ دق ةفيطق امهلغو ادبزو ةماشأ

 لو هيلع هللا لص يبا :لاو فئاق لخد ظفل ينو . ضعإ نم أهضعل , ا

 امم نا الا نايم يرام ىاطيزو ديزني ةماساو دحاس

 ا و ال مالا و

 | هللا ىلص ىنلا رورسل بسنلا ديف ةفاقلا قالا نا ىلع لدب كلذو امهلع
 0-0 سا سس

 و 4 ظ 1 طان رسل ال وهو هن لسو ةيلع

 | او لسو هبلعألا ىلص ينلا رسف شارفلاب اتيان ناك بسنلا لوق ناف
 انباث ناك بسنلا م ( لبق ) هلوقب بسنلا تبثأ هلأ ال ش ءارغلل فئاقلا لّوق

 ا 13 لف ضسأ هزاز :دوسأ هيوكل هبسن ىف نوحدقت سانلا ناكواشارفلاب

 كاتي ملسو هيلع للا لص ىلا رس ضمب نم ارضمب مادقألا كلت ناب فئاقل
 أ 0 .رورسلا نم هبحو ريراسا تفر ىتح ةمملا تلاقا لا ةدابشلا

 ,هنيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مو ةيلهاملا ءاككذ ىطيوع لوح ناهد

 نأ ىر ملا ل ةلطان تناك ولو هيلا ء وش هكا اتناك يل 1

 تناكولو هلوش ىضرو هنم را ١ 70 ادكئه ناف اذكو اذك لاق ىجلدلاا از

 ىنلا نا نييئرعلا ةصق يف تبث دقو اهب ضري مو اهيلع رقب م ١ ةلطاب هفايغلا

 0 دباب دواد ونا هاور مهب يناف ةفاق مهبلط ىف ثع ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع مادقالا رثاب لدتساف ةلجا يف اهيلع دامعالاو ةفاقلا رابتعا ىلع لدف

0 



 4 اذه 3

 ايف ء اكو 1 اهصاقع فرع امحاص ءاح ناف دلاخ 2و دنيز ثردح قو

 وهو نايل 5 م اهناف ةرهاظ ةنلب نضل لاوس ولك مال ىلا

 دوح وموهو اهناشكناو ىوعدأاة >> حوضوأم دارماو حاضيالاو كيف لا

 فصايلا
 0/ل

 د ل
 مالكلا مدق دقو ةعرقلاب ؟- دامي .نورتشدلاو سميا لا

 1 ا 3 نمتلك نه ىوفا اهناو اناا ىف ةجللاو نى

 نم يوقأو كلذ وحنو رجل هوجوو صحلاو طمشلا دقاعت املاطلا نم اه

 ُي 0 |هعامجا مدع 1 لع ناو دقعلا درحعاشارف ةجوزلا ل وكب م ىلا

 د 0 ىلا
 ا ا ا

 *« لصف »
 ةنس اهيلع لد دقو ةفاقلاب: مكسلا * نورشملاو سداسلا قيرطلا

 مدعل نم ةءاحصلاو 00 هتانلخ لعو سو هيلع هللا لص هلال وشو

 سابع نباو يرعشالا ىم ساوراو سلا طاجن ىلعو باطلا نب رم م

 نيمياتلا نمابم لاقو ةءاحصلا يف مه تيلانعالو مع هللا ىضر كلام نب نينا

 ةداتقو ةيواعم نب ساياو ىرهزلاو حابر يبا نب ءاطعو بيسملا نب ديعس

 هناك و دليلا ن.كلامو دعس نب ثيللانيعباتلا ىننات نمو . راوس نب تدك

 قسأو روثاونأو قاحساو هاو اهنا واهلضأو ىناقلا يمس
 مهلك هاظلا

 هءاحصأو ةفينح وبأ كالذ يف مبفلاخو ةمالا روهج لوق اذبف ةلمجابو



 يي 1954

 يعفي تسوو ةلاوظ ائيع ايعدا ول مي كلذ محال يفاشلا لاقو

 مدقف طاقنلا عون كلذ نأبامبذب اوقرف كلذب قرني لإ هد امالي
 ىلع طبقللا سابقو حيرصلا حيحصلا صنلا اهيلع لد دوو للملا ةلئاك يدل

 يوعد يف نا ىلع نايغالا نم هريغ ىوعد ىلع هسايق نم يلوا لاما ةطقل

 سهذملا سايقو .اراقذ هقدص ىلع ارهاظ لد. امب اهدحأ ابفصو اذا نيملا

 12 فسارولا يجر" نيجوزا يادن ةلأسم يف

 اسمفةرص ايعادت نيلجر نا وهو ءاوس ةلاسملا هده ريظن انأ ىرج دقو

 رخالالأسف ةيمخ تافصن اهفصوف |مفص نءاهدحأ سمألا يلو لاسف ثارد

 بذكر هظو امل لوالا تافض ثّفاط تربدعا الف رخأ تافصب 0

 ىلااهمفدف هبحاص بذكو هاوعد يف هقدص نورضاملاو مالا يلو لعف 1 اعف رخآلا

 اهنمو . طسوتن دقو فءضيدقو عطقلا ديف ث مرعب قو دق انفو قداصلا

 اهاص ءاج اذا بزح ةءاور ين دنت لاق . اهفصاو ىلا ةطقللا مفد بوجو

 ' 11 ىفانعلا لوق ىلإ لحد الو هنديلل درت اهناغ صاخلاوءةاكولا فرتف

 (ئ ةئيب الا هيلع
 لاقديلا مفدت اهتمالع هاطعأو ةطقالا يعداف لجر ءاجنا شيشم نبا لاقو

 صنوءيشهنم يلق ىفسيلفاهددعو اهئاكوو اهصافع ةمالعب ءاج اذالاقو مل

 ظ بامصأ نف هيعدب |[عنم دحاو لكرادلا ىف نفد يف نافلتخ نيب راكتملا ىلع ضيا

 ظ ىفاشلاو ةفينح وألاق وكيع وأ و قاحساو كلاملاقكلذب و هل ناك فصولا

 | هنال زجي ل بلني م ناو بجي لو عفدلا زاج هقدص طقتلا نظ ىلع بلغ نا
 0 بأ بانح ما هيض ىف.لسم ملسم ىور امل لوألا حيحصلاو ةنيبلا هيلعو عدم

 .| | هاياهطعاف اهثاكوو اهتاعوو اهددعل كربخم دحأ ءاج ناف هيفو ثيدحلا رك ذف



  0ظ 1 ١

 !| 5 : ِ و
 ظ دوب ا ةياتكلا نم الدب نهرأا ل_ءج هن احبس هللا نإ هنح>و هللا 4و

 ين نكيمل نهارلا لوق لولا ناكو نهترملا لوق لبق مواف قملا هب ظفحي
 1 1 : : أ

 قمرا مد وهو دحاو مصو# لا كا طرود ناك ةدئاف نهرأا

 ا راند ل يواسام لج رلا نهرب نا فرعلا يف سلو قأآاردّش دهاش وهف

 1 لقاوأ مرد نم يلع هنهردنا هلرق لبش نهارلا لوق لوقلا لوقب نمو. مرد ىلع

 | مهيعزانم اوم ران هارلا لوقلوتلا اولمج نيذلاو هتالطب را ظ وشر اما

 ا اردق ىف كلذكَم كلاملا لوق لوقلا ناكل نهرلا لش لاسر
 َء

0 

 هذهدرجل عرشإ م(نهرلانا مولعمو نهر ريغل مود نيذلا ءامرتلا لع هدب

 مهر مخلازو ثانككلا ماقم امئاق ميظملا نارتلا يف هناحبسّللا هرك ةامناو ةدئاقل
 نب وصوت د ١#

 ! عازتلا لم هب قْللا قلعت تيثدق هناي نيئلاملا نيب ورح ال قرفو.نيدلا

 ظ مازئالاةلأسم فالخم هقدصيام هدف نبترملا دهاش نهرلاو
 ه6 يهيج ج77 ج7

 « لصف »
 ا

٠ 
٠ ْ 
 نأ يف تمدهت دقو ةرهاظلا تامالعلا #ْنورشعلاو عبا رلا قيرطلا 1 ٌْ

© 0 

 تامالعلاب ةطّمالاو زاكرلا نبب اوقرف مثريغو انباخصأ نا انهاه ديزنو باتكلا |

 مهكو راك كا موف مهتامالع ةيؤرب كلذ ربتعيو ةيلهاجلا هتفدام زاكرلا اولاّتف

 وبف هوحنو نار وأ مهئامساكن ب اسملا تامالع هيلعام امآف مهيلصو مهروصو

 مالسالا ةمالعهضعب ىلعناكنا كلذكو . هنع هلاوز ملعب مل مسمثالم هنال ةطقا ظ

 هيلع ةمالع ال امو هنقد لسمل اص هنا سهاظلا نال رافكلا ةمالع هضعن ىلعو ْ
 ا ٠ْ
 اهدي فيو نانا ماعدا سلط ا لا م ايل ةطل

 ةفينح لا 9 كهل اذهو هلركحو كلذ يف مدق هدسح ف ةروتسمةمالع ظ

 12 ا ا ا دم بود ججااسلا دصسسساسجسلل#

 هيمكحح قرط "م



 #« 15١ 2 ظ

 هدنع نكي لو ىاقلا دنع كلذب اودهشو هراد تةش يتلا ةانقلا يل اورظن |

 هراد ىلع ةانةلا رور٠ هوهزلا عفدم كلذل م4جو نبذلا دوهشلا ةدابش يف

 اهرمتسم ىلا هراد قد ةانهلا يف اورظن اذاف اولاق هنم عنمو اهدس نع ينو

 نا مك حالف هرهتسم ف بصل ىتح رهاظ 5 ناينبلاو ةيدق ةانق ىف ىهو

 هراد ىف تدجو امةانقلا رورم همزلب
 يف نالجرلا فلتخا اذا هنع مكحلا دبع نبا هاور اهف مساقلا نبا لاق

 ساكن أو أهبس وبف امهلا هنانن دّمع ناك ناف هيعدس لك امهمراد نيب رادج

 الش ناك ناو اهقيلا هيلا قم ىلا رف رخآلا نم امطقنمو اهدا يلا: ادوقيم

 سيلو هيف رخالل ءىث الو يوك هيف امهدحال ناك ناوا منيب وبف اعيج امهنب

 امهياكل يوك هيف تناكناو هقفارم هيلا نم يللا وبف امهنم دحاو يلا دقمنع
 هل نأ وبف ا.منمدحاول هيك دّمعالو |دخ هلع اهدحال تناك ناو أمه وهف

 ىلعةباتكلا نأ دوصقملاو . امهنيب ورف اعيمج امل لمح هيلع ناك ناف لما هيلع
 نلرلوا ىمهذ تكن تاوامالا انه قم ع مما بتكو ناويملاو ةراجملا

 ضراع اذا أنآو ضراعملا مدع دنع انساالو ةباتكلا كلن مكح اه ْ

 أمئاف ةدارتسالاو كاملا ببسي لبدبتلا درجم ىلا دنتست الو مهت ال ةنبب كلذ

 كلدب عفدت ديلاو دهأشلاو ةنيبلا ةلزاع تارامالا هذه ىلع مدق ظ

 | تس جيم

 4« لمف و
 نهارلا قلتخا اىأ نيدلا ردش نعغرأا ةداعش بايلا ادم قحاب اممو

 نهرلا هميق نم رثكاعدب ملام هنيع 9 نمرملالوق لودلاف هردق ىف نمرملاو |

 انخيش هراتخاو حجرأ هبهذمو نورك الا هفلاخو ةنيدملا لهأو كلام دنع ظ
 هيل لانس



 مرو

 نا زوج ليق ناف . هحرش يف ىراملا هركذ نكو اننا كا

 00 لسا اكو كس لبق عضوملا كلذ يلا رجملا لقن
 نم ءىث هيلع سل هيف الخاد طئاملا نم 0 دهاشد رجحلا نال ترق اذه

 تتويجا ريم ايدل ةلواوللا مف يتلا, ايلغ_ملمغ لال
 خالو دابر نول سوقا ذره دال ادع هعضوودنح تع امال

 نيت ماو لجرو
 ةناتك"اهشماوهو انهربظ لعدجو رملا نتك ىف :قولوه اف لقانا

 فالتخاب فاتخم اذهليق . كلذب امنقو اهنوكب مكحي نا مكاحا له فقولا
 ىعو نقولا: ةياتك ا ملعو بارج يق /ةثعدوم اتكااتباو اذاذأ لاوخالا

 امكحو امنقو اهنوك ىف برتسن مل كلذب ترهشا دقو ةلواطتم ةدمكلذك

 كلو تدفق ل أهفقو تدك تخظعاو كلذل تدهع ينلا ةسردملا م 5

 ران ةفامتالا كلذ ين ينكيف افقو انيوك تيما كواطل غل ١

 رشم م اهل ذل اياتكانأر اذا ةقاروم كللاكو ةماعلا كير فقولا

 ثري ىح هرما قفا فقوتلا نون اك نهف فقاولا هيلع ةنبتك نم فعالا

 ل كيفغتط ناو اهو مكح توق ناف نئارقلا ىلع كلذ يف لوعملاو هلاح

 هللابو طايتحالا قيرط كلسو راهظتسالا للط تطسو: ناو اهلا تفتلي

 قيفوتلا
 ءدتع ىلا رطنيت طئاطاو نادل ,نيلجرلا ىف كلان باك لاق دقو

 هبحاصل هب ىغقب نيعلاب يربإ "ا .شأ امو تس أ نفشسفل لك

 ىلا توفلاوت وادا وفي || تاونتلا كلذكو ل تلاطلا كيك ال

 اذاف دحال ىر# اهلع و هزاد تدش يذلا اهدس اذا اهرفتسم



 « 6و

 | باكل هيعمل ذازع - ةزاج | مدملا سانلا

 اورد ادعأ 0 نال طخلا 8 ةدايشلاب اه يفق

 يضاقلا باتك مئاخ ىلع ةداهشلا لوزيجي ىضم امفسانلا ناكدقو روحفلا نم

 وا فقو وا ةقدص اهدكن ىلع دجوب ةادلا يف نولوةت اش ليق ناف

 باءأ هب حرصو مكحي نا هل مذ ( لبق ) كلذب مكحم نا مكاحلل له سبح
 | ملا ا - مم ناف كلام

 الجدي قب محا اص هللا

 ملسو هيلع هللا ىبص يبنلا ىلع ت تلة روك ماماللو . ةقدصلا لبا مس

 هيبأ نع ملسأ نب ديز نع طولا يف يف كلام يورو. انتل ان تي وع
 رمح لاف ءايم هقأن رهظلا ىف نا هنع هللا يكر نييك لاق هنا

 اموراعقي رمح لاقف ءايمع يه تلتف .لاق اهم نومفتأي تنب لسهأ يل اهعفدا
 ىه ةيزجلا من نمأ رمت لاف لاق ضرالا نم لك أت فيك تلقف لاق ىلبالاب

 وهامل دهشيو اهريغ نم ةقدصلا زيع مسولا نا الولو . ةيزجلا مسو اهيلع نا

 مسولا ريتني ل نمو كلذ الا مسولل ةدئاف ال لب ةدئاف هيف نكي مل هيلع مسو

 هدنع هيف ةدئاف الف

 ايوتكم رجملا اهطئاح وأ اياب ىلع دجوي رادلا يف نولوقت اف ليق ناف

 افقو ريصيو هب يضقي مل ليق كلذب مكحي له دجسم وأ فقو اهنا هيف



 ا 20

 | ةيضقأ مهل ثدحت سانلا يف كلام لاق دقو روجفلا ع نانو ندحا 5

 70 نم م ناك لاق كلام نع ءمفان نبا ىور دقو . روجفلا نم ءاوتدخا امو لع

 ديرب انف :تافكلا لجارلل عكا 0١ ميدقلا سانلا

 ديصيصصسا ا

| 

| 
 ا

 0 هأ نيدهاشالا لبقال راصف فان | مم م مهل زاحيف همدخ لع

 ا امهلع هأرش و هي .اتك لع ندهاش ىض تالا د اذا 8 أهففلا فاتخاو

 اهو هيلا كلركلا لو خاقلا مزابو كلذ زوجي كلام لاّقف هيفامب امههذ رعالو

 7 نعنيتاورلا ىدحا ادهو اموت انيلا هعند هءاتكاذه نا نادهاشلا لوشو

 !عياتلا امين أمم اع ءارش ملاذا روت وأو يعفاش إو ةيينحاوا لاقو . دمجأ مامالا

 ؤ مهجحو كلأم ٠. نع نبتاورلا ىدحاو هو هيفاع هيلا ةنوتكلا حافلا لعل م

 18 ع : ادهشيإ انكناب واول اللا باجأو لي امبالا دهشي نا زوجال هلا

 206 هو رصلا ةنسلاو ملل م وعم كلذو ىضاقلا با كلا كي اننعاو

 0 دقو . رخآل لوقلاب مامعلا لي هتف اهداسنو سس املا لاوحأ ريغلو كلذ هوص

 لثم نا لك هيلع علطي نا نس“ كلام ؤفانلا ا نم ٠ ىضاقلا كيع تيه

 وال تا رفا اف لءانلا وه ىلا
 ٍ 0 اسم قت ادهشي نأ

 باتكلا اذه ينام ةوار 98 لع كلي "السا

 ا

٠ 
 00 ةهماشملل ةلباق طولا طوطملاب ل 000 نومئاللا لاق

! 

 اوم د هن ار ةئاوفش مهناف طخلا ببسبالا هلئتمو ناهْع ةصق تناكلهو

 1 وح ةتاويفت الا هشلا لاق كلذلو ٠ ىرجام يرج يتحنسباتك لبا

 | مترك ذام أممآو اولاق باث 527 نمو افا نكتحا ءانق نط فاذا

 :ةلاكم نآلاءامأو .:نمالنئابلا ذا كادر ناك نان اثمأ انهاهو من ايلا
 1 ا وا ل كا تش ص تام ل

0 



 هلك نوزيجي روصنم نب دابعو ةديبع نب صاعو ةديرب نب هللادبعو ةدرب

 ليق روز هنا باتكلاب هياع ءىج يذلا لاقناف دوهشلا نم رضحم ريغب ةاضقلا
 كلذ نم جرخلا سمتلاف بهذا هل

 هللا دبع نيراوسو لياىبأ نبا ةنيبلا ىضاقلا باتك 1 لآ نم هلداو

 ]نا دوش لم تانك نصتاز رخ نب هللا دبع اند ميعنوبأ انل لاقو

 1 وسلاو :اذكو اذك نال دنع لنا 'ةنبنلا هيلع تقآو ةراملا ىتاف

 لع ذهشي نا ةنالقونأو نسملا هركو . هزاجأن نمحرادبعزب مع اقلا هب تئجف

 هللا لص ىنلا بتك دقو اروج | مف لعل يرددال هنال أهفام مل ىت> ةيصو

 ها برح اونذأت نأ اماو كبح 00 2500 ٍلسو هيلع

 همالك

 موب لجرلا ىف بهونبا هنع يور طوطملا ىلع ةداهشلا كلام زاجأو
 لاق طخلا فتاك طخ ىلع نيلدع نيدهاشب 5 و هدوهش تامدق امح ركذ

 لوق وهو بلاطلا نبع عم الدع ناكاذا باتكلا بتاكىلع اممتداهشز و

 ل كلاما لوشن ال لاق كيعو نبا. يزرع نابع ناركذوا مساقلا نبا

 لجر ىنكلام لاق دّملو ثراحنءا لاق . اذوذشهلوق دعو طخلا ىلع ةداهشلا

 ' ةردإ قلل انالخ تميس لقوا لتق انالق:تيازو لش انالف تمس لاف

 0 ا اإسا 222

 اينقكيأو اذه نم دعلا طخلاف هدبشد نا الا هيداهش يلع رخل هنأ اهنذقوا

 لوش ىألا اذهام لاّمف ىتوملا ةذاهش زوما ةاضقلا ضعيل تلق دقلو لاق .

 ةثدو ىف هطخ متدجو اذا هدوم ىلل١ لجرلا ةداهش تاور مكنا تلقف ترق

 تلك
 | نادل نال طخلا ىلع ةداهشلاب انرهد يف يفشل مكملا دبع نب دمخ لاقوأ

 01 ا سلا ممشسلمللا  مدحأ



 هي ١/ا/

 هداف نود_-مشل سانلاو ةيوصو هب روض ٠ رع هي وصو هنو واردت“

 دب الفهتهاشمو هناك احم تزاج ناو نالف طخ هيف اًذهنالعامفزوبرتسال

 ناكول ةاكاحماو هابتشالا عوقوو ىبرعلا طخلاب صتخم صأ اذهو قرف نم

 ةاك احلا زاوإ هنع باغ اذا هتطاعم دنعطملا ىلع ةداهشلا نم عنمل امئام

 ىممالاةداهش لوبق ىلع عطقلا نم برة يتلا ةرفاضتملا ةلدالا تاد دقو

 مظعأن كي ل نا تاومالا هباثن نأ عم توملا فرع اذا عمسلا هقيرط ايف

 ثراولا نأب يعفاشلاو دمحأ باحصأ حرص دقو هنود سيلف طوطملا هباثن نم

 هقامحت ١ لعمل نأ ليزا اذك نالن نلف ىل ناولور وما
 ١ امام نالف ىلإ تيدأ يناهرتخد ىف يمحو ول كالذكو اما صوت ” هدسسسس سس

 ةاضقلاو ءافلملا لزرملو هتنامآو هثروم طخم قثو اذا كلذ ىلع فلخ نادرا

 ىلعابلماح نودهمشي الو ضب يلا مهضعب بتك ىلع نودمتعي لاملاوءارسعألاو

 نالاييلا مج نمز نم سأنلا لمع اذه هيلع هنؤردب الو اهفام

 امو كلذ نم زوج امو طخلا ىلع ةداهشلا باب هحيحص يف يراخبلا لاق

 سانلا ضعب لاقو . ىماقلا ىلا يضاتلاو هلماع يلا مكاملا باتكو هنم قيضي
 امنا راسو لنا طخب نعتلا فاك ورز هلا توداى تاجرا يابا

 ربع ىتكييشو:دحاو بسلا ةطالاف لكلا كيت ناديي الاسر اس ا

 ميهاربا لاقو. تدونبسكا قس فانز علا دلع ني ير تك ويحول

 يبعشلا ناكو . متاخلاو باتكسلا فرع اذا راج ىضاقلا ىلا ىضاقلا باتك

 هوك رمت نا نع ىىورو ىضاقلا ندم هيف اي موتنا تاتكلا ريجم

 ىضاق ىلعي نب كاملا دبع تدهش ىئنمثلا 3 ا دبع نب ةيواعم لاقو

0 

 ِِء ِء 00 َ 1

 يبا ب لالبو قدا نب هللا كيع 21 ةماعو نلسللاو ةنوأعم 0 نساناو ةرظبلا
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 ْ « ادحك #9

 أ دجويو تومب لجرلادمحال( تلق ) يهاربا نب قحسا لاق. ةدئافهتيضو ةناتكل
 زوجي له ادحأ اهب ملعأو وأ اهلع دش ه؟ نورك نأ يغار هشار: حم ةشو أ

 اهفام ذفن هلافطخلا روهشم ناكو هطخ فرع دق ناك نا لاق اهفام ذافنا

 اهركّذ ىتحدهشن ال هنا هطخ ىأرو اهرك ذي مل اذا هنا ةداهشلا ف صن دقو
 717 نودبشي ال مهما اهيفامم ىلع اودهشا لاقو هتيصو كري ق1 نضو

 ةلأسم لك يف جرخ نم مهنف انباعص ف لتخاف اهم َرميف هيلع أر قن وأهنم اهوعمسل

 جحيرختلا عنم نم مهمو جير ختلاو لقنلاب نيهجو اذ لعجو ىرخالا مكح
 ظ بتك اذا هنا قرفلاو ار لج كو رار دن اووي وق

 ةيسولا يزذأ او ولع نودهشد ال مهاف اهف امب ؟ ىلع اودها لاقو هتيصو

 0 هناف هطخ هنا فرعو تام مث وسلا تتاكاذا امأو ريغلو صعمنبو

 ' يصوملا طخ ىلع دامتعالازاوج يف صنلاكم َدقتملا ث.دحلاو .روذحلا اذه لاوزإ

 نالو كلذ ىلع لدن مهريغو كو املا ياو هلامع يللا لسو هيلعالا 0 هشكو

 قالطلا امم عقب اذحلو ظفللاك ىف هرصتلا ل اع لدت ةءاتكلا

 ماحلاوأ ةنيبلا ةئياعم زئالطون ةدصولا ىف طحلا تونّثو ىضاقلا لاق

 ا دمج ءامالا لوقو .ةبؤرلا اهتبرط لمعلا ىلع ةداهشلاو لمع اهمال ةباتكسلا لمفل
 ناف يضاقلا لاق ام درب اهفام ذفني طخلا روش ناكو هطخ فرع دق ناكنا

 وه ادهو لمفلا ةنياعمل رابتعا ريغ نر 0 ربهثلاو ةفرعملاب مكملا ن اع دمحأ

 ا نمو كلذ فرع اذاف هبناك يلا طا ةبسأب معلا ل لوصح دصعلا ناف حيحصلا

 دصتقلا ىلع لاد ظفللاو ظفللا ىلع لاد طحلا ناف هيلا لففللا ةبسن للا ناك

 ارا هابتشا نم ضرفب م كلذو طوطخلا هابتشا ردشام ةءاغو ةدارالاو

 , هريغطخ نع هب زي ام باكل ك طخيف هناحبس هللا لمج دقو تاودالاو
 سسس ىلا سس سس سيب! -ثكديص اما ميس للا ل1



 كو 087 لاقو . 59000 الو كلذب يسد

 لجر ىلع لجر هدنع اودهش دوهش ةداهش نم هناود ىف ىضاقلا هدجو ام

 كف هلاف هركذي الو كلذ ظفحت اليذاةلاو قحب لجرل لجر رارق م

 ؛ : 8 ىضاقلا نورد ىنام لك سيل اظوذحم همتاخ تل ناكاذا ه. ىضقو كلذ

 ركحذ. ملاذا طملا ىلع دمتمي ال ىهاوملا يف لاّتف كلام بهذم امأو

 موهطخم ايكح هناوبد ىف دجو اذا دمت وبأ ىضاقلا لاق . هيلع ريوزتلا ناكمال
 لاق . نادهاش هدنع دبشد لالا 3 مك نأ هل زء هب مكح هنأ ع

 جملا ذفن هب ىضق هنا نادهاش هدنع دهشف هب مكح ايكح ىضاقلا ىسن اذاو

 ةنيبلا يلا تفتنلي ال هنا ىرخأ ةباور.كلام نعو.. هك ذب 1 ناو امتد
 ثيدللا لهأ عاججا لب اهفالخ ىلع ملا لهأ روهجو .اهب مكحب الو كلذب

 افالخالاه» ثيدحتلا زاوجو هدنع ظو ملا طحلا 5 ىوارلا داهتعا ىلع ةيطاق

 رنا لوسو ةنسو مويلا م السالا عاضل كلذ ىلع دت ة.ل مل ولو هب كتم ال اذا

*» 1/5 

 ةدوجوملاخسنلا هدهالا هللا ب اكديم نيانلا 0 سياف شو هيلعهللا لص

 تال وتو. نكا دقو خسنلا ىلع اهيف دارتعالا هقفلا نمك كلدكما

 | نكي و هتحح | 95 0 مهريعو كوالا لا 01 0 هيلع هللا يلد

 مسو هيلع هللا لص هلأ مح ةدم ف |ده ير ةوووبس 2 انك هفاشل

 مولعم اذهو هيلا بوتكلا ىل أ هعفدب 000 ًاموتخ 5 مهد ١ لب

 ةمايأؤ هن ريش 0 لهال ا

 هوب ع ىنثدل لسم'ى عا قدح لاق هنأ ىلسو هيلع هلا ىلص هكنع حيحصلا ىفو

 نكي ل طحلا ىلع داهتءالازجي ملولو . هدنع ةبوتككم هتيصوو الا نيتليل تبين هيف
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 دبشأ .ظفاب ظملتب ل ناو هن دبش لاو ءلكفأ|'

 « و
 مر اديس الط ى ةاتلا ه ءاكح تدرش دقف ةنجلا يف مه

 نيذلا اهيأأي ) يلامت هلومب رارقالا لوبق ىلع اوجتحا مهنأ بجعلا نمو

 ىلع لدب اذه اولاق ( سا

 رقملا لوب يتح زازقالا لبَش.ال ةنا دحا لش لو هسفن ىلع ءرملا رارقا لوبق

 لضاالةداهشلا ظنت طارتشاف انيس لاق ةدابش هللا هامس دقو ىسن لطدهشأ
 فقوتي الو ةءاحصلا دل ماجا لوقالو هلاؤنسو ةنسر الو هللا 0

 رابخالا سيلف اذه ىلعو قيفوتلا هللابو ٌتااذ ىلع ةغل ةداهشلا ظل قالط

 ةداهشلا قبرط ريغرخا 4
 محو تبسم

 ه6 لصف الج
 ثالث روص هلو درملا طخلاب جملا « نورشعلاو ثلاثلا قيرطلا

 0١ لطيف كتتانئال اةكحت,اهق'ةبح ىشاقلا يرن نأ ( للؤالا ةروصلا )

 مل ناو هذ اال جادت ذا هل قفادعلا) كاناور ةكرالثا دع حف هفاضما

 هز رح ىف ناكاذا هنا ( ةثلاثلاو ) هرك ذد ىتح هذفنيال هنا ( ةيناثلاو ) هركذ

 ىلع ءانبلا دهاشلا ةدابش يف ةءاورلا تاكربلا ون لاق . الف الاو هدفن هظفحو

 يفال طخلا ىلع دمتمي ال هنا ئيفاشلا بهذم نم روهشملاو هركّذب ملاذا هطخ
 ناكاذا هيلع دامتعالا زوجم هنا رخا هجو هبهذم ينو ةداهشلا يف الو مكحلا

 ةثلاثلا ةباو راك ,هدنع ًاظوفحم
 ,ىفىضاقلا دجو اذا ةفينح وبأ لاق فانخلا لاف ةفينح بأ سهذم امأو

 ,الو كلذ رك ذي ال وهو قوقللا نم قمح لجنرلا رازقاكهظفح ال ًايش هناودد



 مع ٠

 انديمنانادع مرح هللا نأ نودهشل نيذلا مكءادمشله لق) لق) يلاعل لاق

 لب اذه فادبش] ةلطقلب طفت كارلا سيل هنا ًامطق مولعمو ( موعم دهشت الف

 الو ( كنبلا لونا اع دهشي اا نكيلا) ادت لاقو هعرش رخال 2

 كلعالو ) يلاعت لاقو اذكب دهشأ هناحبس ل لوَش هناىلع ةداهشلا ةحص فقوتت

 3 ماكتو 3 را يأ ( قاب دبش نم الا ةءافشلا هنود نم نوعدب نيذلا

 هيف لخادلا لوس نا يل مالسالا ةحص رّمتفت الو ديحوتلا هن دارملاو لع نع

 مق اليكم ناك لا لوسو دخان هلال لاق ول نب للاالا هلال نال

 اال هللا قأءاوادبشنا قلع قلانلا لتاقأ نأ تزسأ ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 ناو ةمصعلا ممل تلصح هللا الا هلاال لوَّش اودلكت اذاف هللا لوسر ادم ا

 لوق اوبنتحاو ) نانو الا نم سجرلا م :تحاف للاعت لاقو . دا طظفل امال

 تلدعلاق هنالسو هلع هللا ييص ىنلا نع ححصو (هب نيك رشم ريغ نا ءاهتح وو : ا

 هللا قيل ءسشوبحا منا الآ لاقو هللاب كا دش الاب واوازلا ةداكف

 ىمسف روزلا ةدابشو الأ اف فوروزا لوقو هللا مرح ىتلا سمنلا لتقو

 00 نكي مل ناو ةدايش روزلا لوق

 نار ىددع ماضراو ل ويضم لاخر يدنع كيش لا سا لاقو

 سعشلا كتاورغل يتحرصعلا دعب ةالصلا نع يبمارلسو هيلعهللا للص هللا لوشو

 كيما غامباع فينو نبا د مضلل

 ةداي ايف راف وكلف كلذ نع يمن ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر نأ

 لاقف يرض ومر نيالا نا للعو دنحأ م امالا رظانت دقو

 دا ربخ كلذ ىف ربلا نا ىلع ءان : كلدب كرار يف لوشأ لع

 تلق ىتم دما مامالا هل اقف ىلعلا ىلع ن وكت مكنه دارشلاو ملعلا ديف الف



 #« 18١ ظ

 هنداهش دربو ةلادعلا ىلع ةذاهش ظفل رابتءا ريغ رم هتلادعو هقدص سانلا

 00 و عازن الامام هءذكو هروخ زج هسا هتيم لاو

 ا نب رمع ةلادعب دهشن انا برالو ةضافتسالاب دهاشلا حرج لدعملاو حراجلا

 قب رط ةضافت_-الا نادوصقملاو . ججاجحلا قدسفو هنع هللا ىضر نزلا دع

 ةدانشا نم يوقأ يهو مكاملاو دهاشنا نع ةمهلا يننث يتلا معلا قرط ن *

 اصح ©9792 كيس

 قث.لدع هربخم نآوهو اداحا رابخالا * نورشملاو ىناثلا قيرطلا

 هب ةلب رقل هب عطش 1 ه ف هنن ا ىف هعلج 52 هيلا نكسلو ةربخم |

 بترالا راهظتسالاو حيجرتلل حلصي اذهو نك ادت مملح لمجيف

 نرتش 1 اما لايف .٠ ليتل عشوما اذه مكلبايف هدعو كله نكلو ظ

 نأ زاح نيعيلا ةعم ديش أم ةربخل ل لنرتكا |ناذال مأ نيقيلا هعم دبش ام هر |

 لوقوهو لاوقالا حصأ يف ةضحسةدابش وه لب ةداهشلا ةلزنم لزنيو هب مكح|
 دهاشلا لاق ىتم نييعادبمر 5 ةدامشلا ةمح يف طرتئي ال هل

 نتشلا لع 0 ا سنا للم تالوسرا هجم ىيفالو هللا

 8 رول شاش الو ال ديلا لجر نع الو 5 ةدابشلا ظفل :

 برعلا ةفلو ةباحصلا لاوقأو ةئثسلاو باتكلا نم ةرفاضتملا ةلدالا لب
 كلذ ىف:

 هننع كلذ يكحو دمحأ مالك هاظو ةفينح ىبأو كلام بهذم اذهو



 ْ ض ياحا ف

 ا كلذ, اهدحي نا هل لبف ةأرصا وأ لجر انز هدنع رتاوت ولف ليق ناف
 ا ل رارعلا هيف ىنكي الو هل ةدهاشمو ة ةنياعم نم أنزلاب دلعا ةماقإ ف كب الإ ليق

 8 كلذ ةنياعم رتاوتلا ةداعلا ف نكع الو نانا ف هئرضام ةفساو

 أعمن 3 نار راوش نا ة هع أعلا ىف ع حئاساف نويعلا *ٍ هرئسو 3 ءافتخالل

 علا عم 0 ءدهشو نأ ايع ل انلا نيد كلذ 5 نأ كالد ردق ول ممل

 ل الو كلذ ريغ م الو اعطق كلذ دح مهرب يرورضلا 1
 | افي

 هأوس

 نيد ةحرد ىفو ةضافتسالا مكحلا 7 نوويثملاو ىداحلا قبرطلا 0

 . مهب ضافو نيانلا 2 0 ى نلاراعغ 0 ىه ةضانتت الاف اع ل :ل|

 اولعجو. ةضاقتماو : رياونو : اع ءاسقأنالث يلارابخ الا ةيفنحلا مق دقو

 200 زن وه اولاقو نارقلا مومت ١ ولطخاو نشتزملا سة رع دولا

 ضافتسا اذا امناءلو هناا فذقىف هيلع جوزلا دمتعي نأ زوو هيلا ةدابشلا
 هنلع مكاحلا داتا زوجيو اهانز سانلا يف

 مالسالا لتقلا هنع مفرب الو لتق ةملسملاب انزاذا يمذلا ىف انخيش لاق
 كلذ ةضافتسا ىنكي لب رلسملا يف ربتعملا هجولا ىلعةداهشلا ءادأ هيف طرتشد الو
 تائنبلا رب ظأ نما ةضافتسالا قال وصلا وعنده و هلؤلك سنان نا
 درجع ال ةجح مكح اهم هك اهلا دتتسا اذا هتمهن مكاملا يلا قرطتي الفإ

 | قى ضافتطا اذا 0 ةدارش ليفت 3ك هأ كلذلو هريغ هيف هكرأ اشد ىذلا هماع

 اة حل + جا سس سا ل جس سس سس تحصل بسس سس. جس ل سا ساس نس س2 سس سس ع مع مخ ب خس ع جيجا سل تح سس بخ صل سس بخس حصل. ميخسخسا ص صخسس خصل مح مح حس.
 ب

 0 و ل اي تاس رس يبيع سي ري اا ري يني يسع ب يا ييسساس

 هدر يري سس



 هءاحصأ لتش رع نإ سانلا لوش كنك ع 0 هدادعو كدا هللا اا

 يبح كنب ةيفص أه4إ 0 لاق ةيفص هتجوز 5 هن امححأ صعنل 3

 0: ور جلا هس وحس

 م2 لصف ج٠
 الودع نوربذملا نكي مل ناو رئاوتلاب مكللا 4 نورشعلا قيرطلا

 هب ترفاضتو هدنع ءىثلا رتاوت اذاف تانببلا ربظأ نم اذهو نيملسم الو

 ممدنع رئاوث ام بجو مكح هريغو وه هب لما وكف ا ثرحن راخالا

 اي نتناول ذ هزت ةتواتع وأ ةئدو هيساللسوا لجر 0 هدنع راو اذا

 نيدهاش يلا تح هوس مكح كلذ وحلو هرفس وأ هنوم وأ هتجاحو

 نادهاشلاو ملا ديغب ا دما نم ىوقأ رتاوتلا ةئين لي نيلد

 قفا ايلا

 لمعوا ةسيرأب ةسارولا نأ ا 0 ءاف كلذ ىلإ

 زا انلاب ةعئرأ هديع:ديش اذا اق جاتحا امل رفن ةكداب ل يملا

 لصح اذا يضاقلا نأ يضتقب اذهوانخيش لاق . ميكرو بلا دع نع لاش

 قاسفلاو رافكلاربخم لصحم رئاوتلاو ةيكزت يل جتحمم دوبشلا ةدابشب مغلا هَ

 ةداهشو لوكتلاب اهلوددو نيعأا مع دحاو دهاشن يضب ناك اذاو نايبعلاو

 قا نايو ىرحأو ىلوأ رئاوتلاب ءاضقلاف كلذ , مكحم ثيح ةدحاولا ةأرملا

 ةداهشلا باصنب هنايب نم مظعأ ه
 ااا ا ااا ا  اككك#
 010 1 ستسهل سس تس همس ساس ساس سس سهم سس

 00 م ا ١ ا د و ل ل ل ا ل رس ورم مما

 انك د تل لما اا ا اا ريا اا



 هي لاو #

 هودع ن "كال ةيفخ ةوادعلا تناك اذا امس الو هنأرعا نيبو هند قيرفتلاو

 كلذ نم نامزلا ةاضق عنم بجول م "لا مكح وه قا ناكول ىتح اهتابثأ |

 ب ل ةنواعم كَ تا 0 ْق ليق اذا اذهوأ

 هيفام هش 0 ماع تاع 3و صفحو ى تكلطلا فا رحكو ىرصللاا

 ١ ةيواءمو سابع ناو فوعنب نع لاب عويزعو رك يأ ن ع تدل دقو

 نع هريغو قيقا ر ا . فلاخم ةباحصلا ىف مل فرعي الو كلذ نب ميلا"

 0 يل دود> نم دح لعهاتر تيدي ىل لاق هنا ياطصلا ل

 ولاثيأرا فوع نب نم را ديعل لاقرب اع رع ع يبارك

 نف لجو هدابش كتدابش را لاق ىازياؤأ قرسسيو لست اج 7
 ا ام ل ع نعو 50 |
 !! ىرةوسوم ةميلا لاف هيكسر عر فلا دفاع كار ةمألا هتف مافي يا ا

 ظ حل الو كلذ ريو ا را يقال ةيضقالاو 4 : ْ

 ا 1 وردد كا لا ةقامش هالو ديد بسلا الود للا ةدابش ١

 0 ل هب 37 دوال 0 2 لبش الو ودع ليرد ل

 ظ 2000 ب
 ظ الو ةعونلا 1 أهل هقالطب ثارملا ةأرملا عن : الو .ةمرنلا دها وش كيفاق اذا

 انتم كلذلو ةاتإ كلذ ةنانضأ لا 18 لعام لت

 دل بيف ناجم ينتاك مولاظملا ذخأب نأ رفظلا ةلأسم ىف
 هقحىفوتس امنا ناك ناو ةمهنا

 '' نيمفانملا نم ملعب هيلع همالسو هللا تاولص ماكس اديشن دفا

000 

 ا تل يماومأو مساق لا



 ممم حاحا مع اسم يصح سس يمس | يسم سس مدلل
 0-5 سدح دس سلا

 يا االع

 مكاحلا) كالت ١) .لراطتقلا#ناماتم اونوكاولمأ نيذلا اهسأيىل !امت

 هلاح ىلع امهنم الك ك رتيو ملاظ رخآلاو مولظم نيمصحلا دحأ نا

 هل 42 ةجحم مواظملا تاي ل ثيح روذحم اذه ىف سيل نورخالا لاق

 دقو . هّمح يللا ىلا بحاص اهم لصون هعم ةجحالذا روذعم وك |ااف اهب

 لسلو يلا نو.صتخم مكنا هيلع همالسو هللا تاولص ماكملا ديس لاق

 نفث هل يضقأف قداص هنأ ع ضع نم هتجحن سل 0 مكضعل

 رانلا نم ةعطق هل مطقأ امناف هذخأب الف هيخأ قح نس ةيرخل هل ليل |

 هرينياف اركتم مكتم يأر نم ملسو هيلع هلا لص ىبن لوس اردو

 داو مكاحلا ىأر اذاو هباَقبف مطتسي مل ناف هناسابف مطتسي ملناف هدي

 هدبعل همتعو هنأ مال هقالط م هلام هبصغو كرف لجر لاودع

 301 ف همر حرض نم عب وأ ةجورلا كاسما ىلع ارمتسم لجرلا يأر مث

 هرييغتب ىعأ ىذلا ركتلا ىلع
 واتا كروم كتم هلا سانلا اسي ام رييغتب وهام نورخآلا لاق

 دحا دهشد مل هتماو هتجوز عم لجريملا دم اذا هنألو . هرييغت يف ةمهت هيلا

 هنا عزو امه قرفق طق دحأ كالذي عمس الو ةتبلا اهقتعا الو اهقلط هنا

 ىلا سانلا قرطنو ركتملاب فورعملا رييخت ىلا رهاظ سسني هناف قتعأو قلط

 روتسم لجر يللا ىنأب نأ مكاحلل غوس لهو هضرع ىف عوقولاو همام

 02و زب داو دغاش هيلع ليلو ةفساف روبعم ريغ سانا نيب
 || لوقو نيجوزلا نيب قّرفب 1 هتءمس لوقو هلتقب وأ ىلإ هتأر

 ةاضقل امسالو بابلا اذه حتتف ولو ةمهتلا ن ,ةحم الا اذه لهو قلطل هتعمس

 | هقيسفتو همجرو هودع لثق يلا ليبسلا ّودنع هل ضاق لكدجول نامزلا

 يبا ااا ]]1|1]1]1]أ|]|||||بب-1212 لل. ب

 ك0« «<5<«”ك"ك“ك



 هي الا

 هلبق ام ةلالدلا ىف حرصأ اذهو ةقداص | لاو لحاف

 مسن كيلو هلثع ةباحصلا نم لجر نع ةرسضن أ نع يربرطلا نع دام لاو

 ل وه اتا هملعل مكاللا يح نم عنملا ناف اضيأ لدب الف دعبو كر

 3 هيلع هللا لص ماكحلا ديس نمر ءافتن الا: ةمولعم ىهو ةمهلا |

 ا
 ظ 1
 ظ
ْ 

 , ةرمت نع م نع ليمع ثيدح نم نيحيحصلا يف ا عجب

 ! نم انتوا 00 كاتس ىضر ةمطاف نأ عامنا

 أ | لسوديلع هللا ي ٍم هللا لوسر نارك كفر تا لس ل0

 (أ هللاو فاق لالا ىف دمت ل[ 5[ اعاةتدص انك لاق

 3 0 ناو عم تأ لوسي ةقالم تلات ريغ 0

 9 معلا ا ابا ثردملا كر

 , اهاوعد لب اهجوع ىكملا غوس ال ةلطاب ىوعدلا هذه نا لوسرا نيد

 | هنالطب ميام ةلزتع - ةرورتصلاب ةفد قحتو مع ءام قاقحتسا ىوعد ةلزنع

 ل مح اهيع فخ اهنع هللا ىضر نيللاعلا ءاسن ةديسو . ىواعدلا ن 50
 هعم قيدصلاف ةءاحصلا ن نم مبعم نمو نودشأ أرلا ءافلخلا هيلعو ى ا

 مكح | و يوعدلا هذه عمسل ملف لو هيلع هللا ىلص هللا 00 نايل

 اده نأف ةياحصلاو باطملا كا رمت كعم 7 يتلا ةر ةرهاظلا ةححلل اهجوم

 مصخلا ىلع ةجح هب مشب ل يذلا هملعب م هل مكح 1

 مدسو 0 كار كوف لوقلا 0 -- ع

 لطيملا نم م. قدما مكالالم نام 0 للا ةنيبلا نمولاق هيك وأ ك

 هاوقاشرا اوسلو ىةس ١ مكالا ملع ل كيضش ال 0

 هيمكححح ف ٍِرط ع



 هي 1

 البارا كوع نب نغاللا فشل لاق هنأ باطخلا نب رمع نعو . ىريغ دهاشأ

 ويغدمل لاف لير ةفاهبش كب :داهتد لاق انو وأ تراقاوا لتقف الخوة ختاز

 كاحضلا قبرط نمو . سابع نباو ةبواعم نع اذه وحن ىورو . تقدص
 ناو للا مو تدهش كت نأ بلاطلل لاف هفرعل ين رم نا

 دبشأ مو تبضق تش

 هانأف 0 ا وبلا هاو رد نع حست ليماتا ن .عرات الانامل

 00 مب رش هل ينضقف اضيأ ىدهاش تنأو ميزشل لاقو دهاشد اهدحأ

 07-0 ادهاش نوكأ ال ل ا شا لع صموا لهتحم اذهو هميم

 قيكاتشا امل 'دتزح 'ةنصق نم عيصعشلا قالت هلل مكي لاق نم جتحاو

 كك كنإل ,ةملغ مك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يللا :نايففس انآ

 لالدتسالا اذهو جوزلا رضحأ الو ةنيبلا املا لو اهينب ةيافكو اهتبافك

 مكحال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ايتف وه امنا انه قاف كا سلم

 ساجم نع فئاغلا ىلع مكاو دإبلا نع ًابئاغ نكي ملو جوزلا رضي لادَشو

 دلكو لكو م 2 روضحلا ىلع ردقب وهو منتم ريغ دلبلا يف : نضاحلا مكمل
 ال

 اكان نأ اهل زوجت له هتأس اهناو مكملا هلاست ملاهلاف ًاضيأو اهاغنا زوجي

 وهس ركم ا ىلع ه :الدتمالاف ل

 ىءدح ةءلس نب دامح ثدح نم قهبلاو هجام نبا هاور ا جتحاو

 0000 ادا اود نعال و وا كلم

 دق نا 0 2001 هلبدب سوبحم كلاخأ ابوس هيلع

 ,اهتاف اهطعأ لاق ةيند امل تسلو 5 رما امهعدإ نيراند تاةينع تدشفر

ٍْ 

 إلا ااا ا ااا” كك #00:090:2:2:2357 0 2 ا 127 ا د و رج ور وو يو ور وي حد دعم وو ووو تاو وح 1
 ا زا ل



 مكحب ال مساقلا نباو كلام لاَمف اركسنأ مث ةموصخلا اساج نأ دعب ارقأ اذا
 دقق هم اديملا سلك اذ نصنع نال مكح نيمو كيلا دع لارا

 كلامسهذم ليصحت اذه ادصق كلذلو هنالوقب ال ام اعنيب مكحم نأ ايضر
 دابعلا قوّمح نم ءيشب مكاملا ملع اذا اولاقف ةسفينح ىنأ سهذم اًمأو

 لب نيدهاشلا ةداهشك هملع نال هب يغش لد هزاع اينو هنالو نمز ىف

 ناظلاةبلغ ةداهشلاب لصاملاو عامسلاو ةنياعملاب هملع اع لصاح نقيا نال يلوأ

 | ةفينح ىبأ دنع هب يضقب الف هتبالو لحم ليغ يف وا هسسالو لبق هملسا ع افا

 نو ريس لق ..اهلعو هللالو لاخ يف مهب ئطش د ونسوا ا
 ةداهشو مكآح ال دهاش هتبالو ريغو هرصم ريغ يف وه ةفينح يبأ لوقل

 اهب لمسي ال هناف ءاضقلا يلو مث ةلداعلا ةنيبلاب لع اذا راض لبق ال درفلا

 وهو ىلاعت هلل قح هبال ايف مدخ هنال اهف هملعت ىغَش الذ دودملا اماو اولاق

 ركسملا ىفزالاو ديبلاب ودع نم, هضيايا ةملم يسرةنا كف نتلاس

 بقدم ليست اذه رد: هاف كسلا تارامآ انما اا ركس دس

 ةفيشح يأ

 مكح نأ مك الا ىلع ضرفو مزح نب دم وبأ لاف ىهاظلا لهأ امأو

 لبق كلذ لع هاش دوانللاو جورةلاو صاصقلاو لاومالاو ءامدلا يف هملعب

 ةنيبلا مث رارقالاب 3 هملعل مكحام تي لاق هتبالو دعب 1 هتالو

 كا
 م مف

 قبدصلا ركب يأ نع حصف مهنعهّللا ىضر ةباحصلا نع ران آلا امأو
 | ىعمن وكي يتح هذخا مل ىلامعت هللا دودح نم ”دح ىلع الجر تيار ول لاق هنأ



 ياا:

 مكحح ضقني نأ هجوتيو ررح لا يل اع ةقيلعل يف هنع هللا ىض : رد انخبش لاق

 ةفيعضتالالدب زيزملا باتكلا صن فلا هناف هده فال مكح اذامك الا

 - ع هجيج مس

 هد( لصف زج
 ثحب لو فالخالب هلوبق مزايرارقالاب ؟ < «رشع نماثلا قبرطلا

 ( 1 كا راقنالا كهل اذه هيو ا ةنيتاو مسرب لأ

 نافاولاق اهريغ يف هملع امو اهاكمو هتبالو نمز ىف هملع ام نيلوقلا ىلع اونب

 هس ل امأ معلا درحم هدنتسم ناكاذا كلدب : هءلعت يضم ال انلق

 هجو هيفو امميكحزت نع امم هماع هينغلو يضش نأ هلف امهلادع فرعذ

 هلاضق سام يف يعدللاب رقا ًاولؤاؤلاق ةنيال انف ا

 ليقو . نيلوقلا ىلعف ارس هدنع فايشأو هبلنكألا د[ كلا 0 د

 ا( ااه جالا دهانعلا زرع ةيلع هيثثل ليف دحأو دنع دبش ًاولوا أمل

 هءاحصأو يفاشلا بهذم ليصحي اذه . ناهحو هيف عل

 هملع ءاوس لاحت هب . يعدملا ىف هملعب ىغَش ال هباف كلام يهذمامأو

 ا 0 رورزدا لودرف را ءان ادع يفامفيوأ هوا لبق

 |يف هملعب حت نونح و كاملا دبع لاقو كلذ يف بهاذلا دعا ويف عوزفلا

 لاقف مكحت ال اناق ثيح هملعب مكح ناف اولاق ةكاحلا ىف عورشلا دعب همع

 اولاق . ضمني هبا ىدنعو انباع ا ضعب دنع ضني ال يمخللا ككل ونأ

 هب مكح ال هلا هئاضق سلجم ريغ ين هممس وأ يضاقلا هارام نا فالخ الو
 نامصحلاهب رام, امف فالحلا امئاو هريغو وه هضقننو هن مكح نأ ضَقْنن هناو

 فاتخا دقو يمخللا لاق . هريغ هضقني الو وه هضقن هب مكح ناف هساحم يف



 « 7و
 ملعأ هعاو ذل وما ماك اذل اما تقال“ رحيل |

 ةصولاب كاك 6 نرفاكلا ةلادع ريتعل لهو هللا هج اك لاق

 ةداهش انلبق اذا انك ناو ربتعت ال هنا ىضتق, باعصالا مالكم ومع امهنيد ىف

 ريغ ةلادعلا ناب ىضاعلا 21 مهيد ىف مهلادع انرمتعا صضعل ىلع مهضعل

 ةداهش لبقت ال هنا ىضاقلا حرصو . هيلع لد. نارقلاو لاخلا اذه ىف ةربتعم

 طارتشا يو . هنع رذتعاو قافو لحب هلعحو لاملا اده يف نيملسملا قاسغ

 كو طرتتسي إل ها نازتلا راو. ,ناتيوار باتكلا لهأ نم مهنوك

 مه نينمؤملا ريغو ركريغ نم نارخا ول نيني عدلا ل /اق هناحبس هنال م

 ريغ نم رافك آلا يصوملارضحم ال دقو ةرورض عضوم هالو مداكرافكلا

 لحم مزلتسي كلذ سيلو هل ليلد ال باتكلا لهأب هدبيقن ناو باتكلا لهأ

 نيرفاكو رفاكة داهشب مكحن نأ ةروصلا هذه يف زوجي لبف ليق ناف

 وهو كلذ زاومم لاق نا. لمحو ايعاذج ىف دحا نب فرش

 مزح نب دم يبأ لوق.اذهو نانأرعاو لجر اهبف لبق لاومألا ناف سايقلا

 ليس ازا ةدليش تيما دموي هللا يلبص هلوق مومعن حتحم وهو

 ةروصلا ملزك ف اضا مكملا زوح مومعلا ادهو لجراا ةدابش فضا

 ءاسنلا الا هرضحي مل اذا ةرورضلا دنع ديعبب سيلو فاك عيرأب

 هذه ريش مكح نم مكح ضقت لف ل إبق ناف . همففلا ضحم وه لب

 باتكلا صل 2 يك يضتع : بهدلملا ا ليش دل



0# 

لال
 

2 
 ا ليالبلكل

 يااا
تبي

 0 ل ب ل تي ا رب 

 ا ى نوفاحن 00 ليقول اذه ل اعو

 مهناعأ عم مهتداهش ل |بش ليقولو . اهجوتم ناكل رفسلا ةيصوىف نيملسم الع

 اقلطم الدب نوكيو هجو هل ناكل نوملسملا هيف مدع.ءىش لك ىف

 خسانلاىف ذوهو هب احتحم هريغو ىضاقلا ه 10

 هعمو ضرف ةيرق / رش جرخ نيماسملا نم الجر نا ديبع ىبال خوبنلاو

ك مديشأ نم ىلا اوعدا لاق مث هلام املا عفدف نيملسملا نم نالعو
 ل

 دوهيلا نرم اسانأ اوعدف ةيرقلا كلث يف نيملسملا نم اودجي لف هامضبق

 دوعسم نبا ىلا اودلطناف ةصقلا ركذو يا قام ىلع مد راسنا

 || رمال ايدابقلو اذ هر دَقل هللا اوفلحي نا يراصنلاو دوهلا رماف

 دوبلا ةدابش نا اوفاح نا ىفوتمل لل لأ م نيملسملا نيذه ةدابش

 0 ا اوذخَأب نا دوعسم نبا ميمأف اوفلخ قح ىراصنلاو

 تيملل ةداهش هذهف هنع هللا يضر نامءةفالخ ىف ىف كلذو يراصنلاو دوهلا هب

 ةدابشلاو نوعدلا مهمل ةئرولا نيمب عم دوعسم نبا اهب يضقدقو ةيصو ىلع

 يب نم اذه ذخأ دوعسم نبا لملو ةئرول || نيع يلا رقتفتال تملا نع

 يلوالا قيرطب نييمذلا ةداهش عم نييصولا ىلع نوقحتسم ةئرولا

 لاق دقو لاف امالسا ريسالا يوعد ةلأسم يف اذه ي ذاقلا ركذ دقو

 مهتداهش تلبق رافكلا نم ةنيب اوماقأو ابسن اوعدا اذا يبسلا يف دمحأ مامالا

 ةنيبلا رذعتت دق هنال ميهاربا نب قحساو ٌحاصو لبنح هياور ىف هيلع صن

 لك اذه ىلعف انخيش لاق بلاط ىبأو هللا دبع ةءاور يف كلذ زج 1و ةلداملا

 هل اوضرعتب ل انه فيلحتلا نكل ناتياور هيف صوصنملا ريغ ةرورض ميسوم

 ظ 00 مهتداهش نوكت ثيح فاح امنا هنال لان نا نكميف



 هي ااا

 حيحصلا س ايملا بجومو عرشلا لوصا يذتممو لدعلا ضخم

 لهوا نإ من انلق لاومالا ىف ةماسقلا نمضت اد مكلوقو

 نيد قرف 3 ثوالا روهظ 2 م امسالو ءامدلا ف ةضاقلا نم لوقلاب ل

 قلهو لاما ىوعدلا ةوص يف و هر وهظو مدلاب يوعدلا ةوص ْ ثوللا روهظ

 0 ناومالا 2 ةمانيفلا كلام بامصأ 1 كقو . اذه نم حصأ املا

 2 ميلا نوران نمانلااو هلفراستا و نتخلاو 0 اغأ اذا امف

 نأمل نا لاف م اواراعأ من 2 0 10 ةئبأ ويم لع اودبشد

 ناو ةنانك ناو فراعم لاقو هليك 2 بيهنذملا لوق لوقلا لاوس ان ناو

 هنأ انركذو كاذ مدقت دقو هبشن اهفهنيع عمهنم بوهنلا لوق لوقلا بيبح

 حابت ال ىتلا ءادلا يف هنم يلوأ لدبلاب حابن ىتلا لاومالا يف
 هل وتل : ماطفلا انهو 9 اقام طاتضن الاف ليق نا

 0 ىلع انهاه ةماسّقلا 8 طاوو 3 لاملا ىلع نسل نا وت

 لولا كا روهاظف 4 :دأو ءامدلا ف ناك حصأ نم ادبهف ءا ءاودس ةيدلاك لام

 قبارط َ

 ةحاصمو 7 أقو انليع 4ع د مخ قددلا ا وه ةنآلا هاله بجوع

 قيفوتلا هللابو

 تح اب اسس 0 وا ل سلم

 0 1 ن.صق / 2

 اذه ىف مهنداب :لرظوو بدا مامالا لوقو هللا همحر انخيش لاق

1 

 0 اهميصصس سس سس سس يس سل ل تسلل ا ب سس ا 2 ل ل ل ا ب حامل مح ا يا

 0 اا ل اة 0 02020727272727 اااا:ا:ز77ر7:ربرير7ر7/7/7/7/7/7373زرز323رر ضد د  ةائجبب ا ><“ اانلااااأتالتتلاك“““77””“““#““““#لل/”1”1“ن““““ت< « 1202520212121 ة ا ذ  ذ ماو جب بوس يب يو ب ا رس ا ا ا اووي سج؟ا
 ع

 ارفسو ارشح ةرورش لك يفاطوق ليل اه ىفذتطل ةرورض وه مشو

 ك2 سس م سول يا ©: ٠ سس سم سمس ياا رسل ادق

 ل يملا



. 

 00777777 حا وومورمصعع]ْ]>ج#>جمعمصطصطمم رمسسسمسسمسسسسددسدسسساسسسسوس سس سس سس” سسسسس”ٌ سس ا ا ل ل ل ل يب ييييبببببيببببيبيببببة ا

 فلفو

 هللا لص هللا لوسو نع ضدنا حض اذا احرص ىمفاشلا صل دوري مو

 مسو 1م اسو هيلع

 طئاملا يلوش

 وب رضاف ظل ىفو هيلا سهاذ انآف هل ظفل ىفويلوق اوعدو هب اوذفن

 هن ءاجو و هيلع هللا لص هللا لوسر نع كلذب ثيدمحلا حص دقو

 سيل ناسيحي ال ناد_هاشلا مكتاوق . ةباحضملا هب لسمو هللا باتك ضن

 عك اسما هب دارملا امناو مئارملا لهأ هب امي يذلا نجسلا انهاه دارملا

 ثيدملا ينو . امل كب يأ نيميلل ربصي نالف لاب م ةالصلا دعن نيميلل
 دهاشلاو نيدهاشلا فيلحت نضتيمكلوق . ناعالاربصت ثيح هلي ربصتالو

 ملسملا ةداهش نعلدب هتداهش ىذلادهاشلا اذه لثم نا مكل نان تاحإل

 نبا فلح دقو كلذب تءاج ةنس يأ م ا باتكى أف فاح ال ةرورسضلل

 نيتاورلا ىدحاىف دمحأ مامالا هيلا 0 تادبش ىلا ةأرملا نءامغ

 مك ألا مهيف بائرا اذا نيملسملا دوبشلا فيلح يف مالكلا مدقت دقو هنع

 نيعدسلا ةدابش هيف مكلوق . لدعلا ةاضقو فلسلا نم هيلا بهذ نمو

 لمج هناحبس لا نف حيحصي نبيل مهاوعد درجت م مكحلاو مهسفنأل
 امكامحتسلو افاحت نأ امه عرشف نيبصولا ةنايخم ثوالا روهظ دنعممل نامبالا

 تناكف ثوللاروبظل مهيلو مد اوةحتسلو اوفلحمنأ ةماسقلا ىف مدلا يعدمل عرش

 هسفنل ىعدملا ةدابش باب نم اذه سيلو نيمضوم اف ثوللاروهظب اهتوقل نيم
 هللا لص مكح امهبناج ةوقل ةداهشلا مام ةعاقلا هنري هل مكسملا باب نم ىلب

 روبظبءال وه نناج ةّودف دحاولا دهاشلاب هبناج ىوقأل هنيمج يعدملل اسو هيلع

 | 2 اركي هناج ةرقو ايهاعلاب ىدلا تاج ةوتك نييسوأا ةنايح
 ادهف كلذ ريغو نيجوزلا يعاد يف فرعلا ةداهشل هبناج ةوقو ثولالاب هبناج



 ياادح ©

 هلاتسضواهنم لان ذرولف يلا تاضازتعالا نس هلاسأو اذهن لاق انس فرعي الو
 نانيءاينع [تاولاف ) هياتكو هغرشو هللا مكح لع كلاضمارتعا ابن افا ةايل

 فيببلاةثم ردح يذلا لطابلا يأرلا نم ىهف الة ضراعم ةنآلا صنل ةقئاخم اهنأ
 طاقساو 201 | ىلا ام ميرحتو هللا مرح ام لياحت نمضتي هلا اولاقو ةمالا

 هناو يارلا نم عونا اذه مذ ىلع فلسلا لاوقأ تتدفتا اذطو ضرفاام
 اهلائمأو تاضارتعالا هذه نعباوملا زاب الو هللا نيد يف هب ذخألا لحال
 ومو ةحلصلا وه لالا هتنيضت ىذلا نأو ةنكحلا اناس تاولما ركذنا نكلو
 موعل مك هللا وف ناحل نمو هاوس مكح 1007 ريو 5 محم ام لدا

 || هللا لص هللا لوسر ثيدح فااخن نم هكاسن لطابلا كلسملا اذهو نونقو

 ا ثدح اذه اولاق محلوق فالخ ثيدح مءاج اذاف اضا سو هيلع

 ءارآلا هذه نور هلوسر ةئسو هللا باتكل نوكحاو لبش الف لوصالا

 هلوسر ةنو هللا باتك ىه يتلا لوسالل اهتفلاخل لطابلا لطبا نم اهناثمآو

 مكحلا اذه نأ ىلع امطق ةلطاب ىهف امنح لوصالا ةفئاخلا يه ءارآلا هذبف

 هوحولا هديه نع مكييجن نو 4 قحاب ريظل 0 نغتسم هسفن 1

 ةلصفم هن 0

 ١١ كوش كنك اناف هل ةدارش لور دااكلاب ةفاق دلع اعلا مكلوق امأ
2 0 0 

 لع مهضعل عيش لك ف نامدشلا ةدايكت لوزيج و ههيذح ىبا بامصا اده

 ثيح نيرفاكنيبيبط ةدابش نوزيجم مهوكلام باحصأ هلوقب فيكمأ ضعن

 نيفاك ةداهرش واس النسف نارتلا.ىف كلذ سيلو اسم بيبط دجوي ال

 3 مكح دقو نارقلا قف وهو ماس كح وبا ل ثيح اردعللا 8 ةيصولا ف

 ىفاشلا تاك هلوَش فيكم أ هدعل هناحصأو مسو هملع هللا لص هللا لوب

 ! فدل يت سل يي هس
 هييكحح قرط ا



 ا 02 ا >1 2 ا

 ي اذ, ©

 نا ( رشع كيس داملا ) كفاح مآكتال كنا فلحا لاقي فيكف مكتال

 "لا ةعاقلا فلابقا ةحسبلاو قارتلا لفي ةداهعلا ظمت نه قولطتلاو نا

 هرم نيديبش اودهشتساو )هلوقو ( هلل ةداهشلا اوميقاو ) ىلامت هلودك

 يمحسدقف ليق ناف . هرئاظنو ( مكنم لدع ىوذ اودهشاو ) هلوقو ( علاجر

 اهنعأردب و هللاب تاداهش ميرا مهدحأ ةداهشف هلوق يف ةداهش ناعللا نام هللا

 [مالةداهش جوزلا نامعأ يمس امنا ليق هللا, تاداهش عيرأ دهشن نا باذعلا

 ىف اهنال ةدابش اهناعا يمسو تلكن اذا ةارملا 07 كللذاو ةئيبلا ماقم ةعاق

 ظفاب نامبالا نيب نم تصخ نيملا هذ_ه ناف أضيأو جوزلا ةداهش ةلباقم

 ةداهش)لاقهنا ( شع يناثلا ) اهرطأ- ًاميظمتو اهأشل اديكحأت هللاب ةداهشلا

 ىلاال نيدهاشلل جاتحي امنا ىصوملا ناف ( توم ا مك دحأ رضح اذا مكتب

 هن مكح وهب كح يذأا | !سو هيلع هللا لصهّللا لوسر مكح نا (رشع ثااثلا )نيمتلا

 هلع بعرب نأ بجيف لطاب دنع اهو ا هدعل ةياحصلا

 هو>ونم سايقلاو لوصالل فلاخم كلذ نا سانلا ضعل تكا امآو

 ١ ل لل ( قانلا ) هل ةداهلش الو رفاكلا: ةداهش هنن كلذانا:( اهاذحأ)
 دهاشلاو (عفيلحت نمضتي هنا ( ثلاثلا) سيحن ال دهاشلاو نيدهاشلا س

 نم قحأ ا.متداهش نا نيتنيبلا ىدحا فيلحت نمضتي هنا ( ميارلا) فاحي ال

 مهسفنال نيعدملا ةداهش نمضتب هنا ( سماخلا ) يرخآلا ةنببلا ةداهش

 ىلا نيقحتسملا:ءالؤه:ناعأ نأ.( سداسلا ) مهناعأ درجم مهقاتحتساو

 يكف ةداهنش تناكنا انهتانخ ترهظ امل نب دهاشلا ةداهش ىلع تمدق

 الو دهاش الب ىعدملا نيع ىفش ننبكاف انامبأ تناكناو اعسفنأل نادهشي

 نيعدملا نامعأب ملا و لاومالا ىف ةءاسقلا نمضتم اذه نا ( عياسلا ) ذر

0 _ 
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 كلذ لئاقلا نآكو خوسنم وهلوش صن هيلع تحا نم لك ناكسل ةجحالب
 هنوك لطنأو هب لمعلا مرح هناحبسوّللا 61 اوطنس لوسفلا نركب ىنعمزا ملعب م

 قانعالا اهف عطقت زواقم اذه نودو عرشلاو نيدلا نم

 هنالطن يخالف م كتكايبق ريغ نم يأ كريغن .مدلوّش دارملالاق نملوق امأو اولاق

 عيمج ماع باطخوهملب ةليبق نود ةايبقل باطخمالا لوأ ىف سدل هناف هداسفو

 لاقي ئذلاو ةيؤاكاشالا اه !اذهرافكتلا نفالا :نيتم زا وخ قوكت الاف نيل وا

 دارملا نا لاق نم لوق امأو . ةبألا ربدت نع لفغ ملاع ةلز مكتليبق ريغ نم

 هناحيبسا هنا: ( اهاددا) هوجو نم لطابقا ةئرؤلل ءايمصو الا نانكا ةداهحلا

 صتخمال نيهلاو نانثا لاق هنأ ( يناثلا ) مكتب ناعأ لقب ملومكتيب ةداهش لاق
 كلذ امهف طرتشد ال نيهلاو مكنم لدعاوذ لاق هنا ( ك ثلاثا نينثالاب

 اذ نم ءيش اهف طرتشي ال نيملاو مكريغ نم نارخاوأ لاق هنأ ( ميارلا

 نييلا يف اطرش كلذ سيلو ضرالا يف برضلاب كلذ دق هلا ( سماحلا )
 لاقتبال اذهو (نيمث الا نمل اذا انا هللا ةداهش متكت الو ) لاق هنأ ( سداسلا )
 ةداهشلاازويبكست :الو): هلوق نينظت وفن لذا لاطنالا منع نا

 ةداهشلاب اونأي نأ يندأ كلذ لاق هنأ ( عياسلا ) ( هبلق مثآ هناف اهمتكي نمو
 ناسيا درت نأ ونار انزلت هنأ ( نماثلا ) نامألاب لقب لو اههجو ىلع
 (عساتلا) )اهريغ اهنأ حرص اذهو ةدابشال اي نامعالا لع ( مهم اع أ دعب

 ولو ةداقكلاو :نيعلا كنف املا يشي ورم قمخا اة دايت ذاب 4 لاق هنأ

 اناهاف امنا مثلا ءاهافكملو كلذ كاان ا يعدملا لع نيملا تناك

 اهب دارملا ناكولو ( هللا ةدابش متكت ال) لل نافاحن نيدهاشلانأ ( رشاعلا )

 نييبلاناف ةئبلأ هل ئنمم ال اذهو ب مك ال لاب نافلحي ينعملا ناكل نيل



 000 [| | | | | | | | | | | ++ 1 6١6ةمعمع#م#م#ممممم م م“ 1“ خذ 001000000

 « دك ©

 "0 لوا اقل الإ ١ | اهفلح كمن ملطا ناف رنصللا دس نامل ايي
- 1 5-6 

 دوهبلا نم مكريغ ند نارخا وأ يبعشلا نع حصو . اوةحتساو اذكو اذكهنا

 ةلملا لها ريغ نم لاق دهاجم نع كلذ حدو ىراصنلاو
 نينمؤملا ةمئا ءالؤبذ كلذ نيريس- نبا نع حصو هلثم ىحب نع حصو

 هنع هللا ىضر يلد نع كلذ وحن يورو سابع نبإو يرعشالا يسوم وباو

 مهل فلا الو دوءسم نبا نع ىلعي وبااةرك ذو مزح نب دم وأ كلذ ركذد

 يعشلاو يمخنلاو ةديبعو نر شو ليبحرش نب ورم نيمباتلا نمو 4 نم

 نايفسك نيعباتلا يبات نمو رمي نب يحبو نيريس نباو زاجم وأو ناديعسلاو
 لبنح نب دمحاو ديبع يباك ءالؤه دعبو يعازوالاو ةز+ نب ىحبو يروثلا
 نورخا مهفلاخو ىهاشلا لهأ ميج لوق وهو ثلا لها ايلف ابو

 نرم هلو دارملا نا اهدحا . قرط ثالث ىلع هءالا حرخ ف اوفلتخا مث

 .اضيأىرهزلا نع ىورو نسحلا نع كلذىورو مكتايبق ريغ نم يأ 1 مكرين

 دل شلاتلاو . هريغو ملسأ نب د.ز نع أ ىو سم ادهو ةخاوتلم هبال[ نا ىباثلاو

 ةفورعءملا ةداهشلا ال ةءرولل ىل 5 هللاب ىصولا ن امأ اهف ةداهشلاب دارملا

 لطابابمكح نأ نمضتي هناف ةلطابف خسنلا ىوعدامأ اهم نولماعلا ىلا

 ةحيص ةحمن الا لوبمع سل ادهو نيدلا نم سيل هنإو هب لمعلا لحال

 نع رخأتم حيرص حيحص صنب ينأب نأ طق ادحأ نكمي الو امل ضراعم ال
 حصاليبس كلذ ىلا دجو ناف اهنبو هنيب مما نكمي ال امل فلاخم ةءآلا هذه

 هباحصلا هابل مع تلاق دق 3 * ةلطابلا ىوعدلا درحم الا هعم امث الاو نعنبلا

 لمعو فاسلا نم ًاضيأ اهريغ هلاقو ةدئاملا ىف خوسنم ال هنا نارقلا

 خسنلا ىوعد لوبق زاج ولو هدعب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصأ اه



 م ل سل ضرورات قوتف مهس يب نمد لجر 0 جرا ة هراع احتلاب 5

 قلل ظ كما

 أ

 مذاب اضوع ةدضقر انه اماع انك انوا ىلا ةنكر اهفدت ا لببللا لزلا ؤ

 الو انمتكام اعف سو هيلع هللا ىلص هللا 8 و الرا 0

 نم نالجر ماّمف يدعو ميمت نم هانبرتشا اولاتف ةكمب ماجلا فرمع مث انعضأ |

 نم قح 30 راض ةداوش هما ودا انتدازسل معلا فال ثقه وا شان اقلقن اي ل ا

 لوقلاواةمالا ملل تلو انجقو اءال نهاد نول لكلا وطساذانانا اناا

 ةدئاتملا ةزاوتسابنح هللا نضر ةشئاع تلاقناننلا زؤزمجح لوقاوه ةيالا ل
 9: ا ا ا

 هومر امارح اهف تدجو اه لا ةروس رخآ ١

00 
06 

 هدنعو تاق نأ د ةناالأا هده ف لاق لا قاع نا 506 حو

 وأ يلاعت لاق مث نيملسملا نم نيلدع هتيصو ىف دبشي نأ هللا صاف نوملسملا |

 دحلا هذكع دلل كاب نمل اذبف ضرالا ىف مرض منأ نا ريغ نس نارخا |

 كسور قاف ناعلسل ازيع منيل ران مننا تورت كلا طاق نايل 1

 1 1 مدع دقو" انهت ان ةابشل ىرتنشت الا هلأ ةالمصلا دم اقلاع اا دايك

 وره نع ييبسلا قاحسا يب نع ىروثلا نايس لاقو . كلذد مح ىن 0

 نع ةبعش نع عيكو لاقو ءي * ةدئاملا ةروس نم خسمب ل لاق ليبحرش نبا

 ٠ باتكلا لهأ نم لاق مكريغ نم نا رخآ وأ بيسلا نب سم

 ةام لهأ ريغ نم هنع ةحيتص ةياور قا

 ىنالا نرسل احا م حرش نع حصو

 ىخنلا ميههاربأ نع صو رفات قرا اللا ف ةيصو قر الو ةلفولا

 قرم نارخأ وأ ريبج نب ديعس نع حصو مكتلم لهأ ريغ نم كريغ نم ؛

 تايكذا" هاي ل يصوأف كرشلا #رغرأ ىف ناككاذا 00
 010 لا تا تت ا ا ا تكي 8

 .. - لح جو دج جحد حج سعاح هاعم ب صح بج تكا“ سمح و وسممب معلا" 10031 م ع سمع حا
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 سس س اس ل يس نيس سسنسسلا
 | اا ثا تتنقل فتتتت ادت

 ظ يا 1١14

 لوقو رس لدملاو للعلا ى ذاق تهدم اذهو عضوملا اذه ْ اللا مداهش

 ىرعشالا يموم ىبأو سابع نبا نع هاكحو بيسملا نب ديعس

 نع هنأ نع ثراملا نب يلاعل ىندحلاق ريت نءا انثدح ىزورملا لاق

 نم نالجر دهش لاق ماع نع دلاخ نب ليعامسا نع عماج نب ناليغ
 . انيرتشا ام رصعلا دعب يسوم وبا ا.هفلحتساف سم ةيصو ىلع اقوقد لها

 ام ةيضقلا هذه نا لاق مث نيمثآلا نمل اذا انا هللا ةداهش انمتك الو اليلق انت

 ا 000 مويلا يلا م |سو هيلع هللا ىل لص هللا لاوس حان 0

 2 7 سابع نا ا أ لول نافأرت عرضا ىف 11 نع قحسا

 | < دحأ رضح اذا مكتيي ةداهش 5 ١١ نيذلا أي ) لجو زع هلوق يف ىرادلا

 نيرنارصن اناكو ءادن نب 0 وف ابنت نماثلا ءىرب لاق ةنألا ( توما

 ةعمو مهس يب ىلوم لح يف 00 و ا نافلتخ

 .انذخأ تام ايف ميع 0 هتراجت مظعأ وه ةضف نم ماج

 يللا هلام انعفد انمدقالف ءادب ني يدع 00 مث مرد فل لأب هان م

 / كلذ نمتمنأت تماسأ ايف اذه ريغ انيلا مفدام انلقف ماما نعا ولاسف هلها

 دنع نا مهتربخأو مرد ةثامس+ مهلا تيدأو ربحا مهن رخخأف هلهأ تنتاف

 مهفاحأ ناوي رف ةئيبلا مملاسف مل سو هلع هللا 210000 يحاص

 ةدابش اونما نيذلا اهمأاي) لجو زع هللا لزنأف مهند لهأ ىلع هب مظمي امم
 ءااإم 9. ل تجوق اهننارعأو ننال جور دلال كتي

 ءاذب نن ىدع

| 
 ا

 كيعس نب كالملا دبع نع ماعلا ن ' دمخ نع ةدئاز قا. ىح يورو

 نافلتخ ءاذن ن ىدعو ىرادلا ماع : ناك لاق سابع نا نع هينأ نع ريبح نب
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 اعوذ ينغ ال يتلا مهلا ف مامت ن نم اذهو هنوضرب

 لوق لوبش اوضرو 506 ناب اوضر اذا مم 3 حضوب امو
 هلوسروهللا مك افلام كلذ نكي مل هب اوضرامب مانمزلاف ضعب ىلع مهضعل

 بذكلاب افورعم ناكولذ هب نوم نم مم نسما نش دب ال هناف

 هب داهشل مهم ل / و هلبقت مل روزلا ةداهشو

 م2 لصف جم

 ىلع مهتداهش لوبق ىهو ةيناثلا ةلئسملا امأو ىلوالا ةلئسلا مكح اذيف

 بهذو ةباحصلا هب ليو نارَقلا حيرم هيلع لد دقق رفسلا ىف نيبلسما

 ةعباا :نعأ 'ةدايش نركال نأ لاقددعا طاص لاق . ثيدملا ءاهّتف هيلا

 من نا ريغ نه نادل وأ ريدا شالا ىتاربسا مضاوم ىفالا

 سابع نبا نعىور دقو ىرعشالا ىدوم وأ اه دالت (ضرالا يف 32 ٌْ

 رفس ىف هنال ةرورض عضوه اذهو باكلا لهأ نم كريغ نم نارخا وأ

 ليعمسألاقو ها ينعملا اذه ىف تءاجن امناو نيملسملا نم دهشل نم دج الو

 كلذ ناكناف « تلقا9 ىننملا اذه زكذف دمأ تلأس يخييلاشلا ديعس نبا
 تل در ل ع | من لاق مهتداهش زوجت له -- ةيلقو :

 لود لهولاقو كلذ ركن 0 لوش نم لاق ةحرضوم هيآلا هذه لاق س

 قال طال ةذاهش 1 لبنح نيهللا دبع هنبا ةباور يف لاقل .مهاربا 3 كلذ

 50005000 و وأ ا ىلع ثاريملا يف يدوبلاو

 ةيصولا ينالا ءيش يف يئارضصتلاو يدويلا ةدايضش زوج شرطا
 زوجت الف ( ؟ريغنم نارخا وأ )يلاعت هللا لاق مريغ دجوي نكي اذارغسلا يف

 سس“



00 0 0--- 
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 ص مكحلا يف وه امنا اذبفمكلاجر نم ناليوم اودهكتماو هلق ءادهتلا

 ةشحافلا نيتاب ىت اللاو لاق هناحب- هللا ناف كلذ يف هلك قايسلا ناف نيملسملا

 ءاسنلا متةلط اذا يبنلا اهمأ اي ) لاقو مكتم ةعبرأ نييلع اودبشتساف مكتأسن نم
 نيذلا اهمأأي ) ةنسادملا ةنا يف كاذكو ل لدع ىوذ اودبشأو ىلامت هلوق يلا

 لن( مكلاجر نم نيديش اود, هلوق يلا ( ندب متنبادت اذا اونمأ

 انيقلأو) يلاعت هلوق امأو ةتبلأ باتكلا لهأ مكمل ك داوي قة

 نيب يتلا ةوادعلا ه دارب نااما اذه نا مو يلا اغغبلاو ةوادملا مه

 ةدّلحأو ةلم اوناك ناو مهقرف نيبب يتلا ةوادملا هن دارب وأ ىراصنلاو دوهلا

 ةوادعلاك يهف ة 5 ةوادع املاذ ضعب لع مهضعل ةدابش لوش منمي ال اذهو

 ْ ضع ساب مهضعد ةقاذاو اعيش مهسابلاو ةمآلا هده قرف نيب ىلا

 هلشثم ىلع بذكي نأ كو وهف هللا ىلع بدك نم ناب ىجفاشلا جتحاو

 هلوسرو هللا ىلع اوبذكدق عدبلا لهأ عيمجو 0 مارا ناسا

 كلذكو هلوسرو هللا ىلع اوبذك دقو ةجمل سانلا قدصأ نم جراوجلاو
 اذهب نونيدتم مهف نيبذاك ريغ نوقداص مهلا نونظي مهو ةلزتمملاو ةيردقلا

 ىشلا قفا نم ةلاونطو كتذكلا

 مهلزنمل امفرو مهل اماركا مهتداهش لوبق يف ناب اضيأ نومناملا جيتحاو
 لوبق عنمت مل رفكلا ةليذر نورخألا لاق كلذ قنت رفكلا ةليذرو ممردقو
 ضعب ىلع مهضعب ةبالو عنمت ملو نازقلا لود ةجاشلإا يللا ىلع مهلوق

 نا منمت الف مهب ءاع ايضاقو م اح مهضعل نوكو ضع ىلع مهضعإ ةنارعو

 مرادقال مفر لول مركتافه يف نب نكدلاو فطلب مهضعل نول

 هرم لوش مهنم قوقملا لهأ لاصإاو ضعب نع ممرش قدوم انو



 يا ل١5 ظ

 امهريغو تاضواعملا دوّمعو وتانادملا نم تالماعملا عا عاوناب مي ايف ن واماعت

 تك كتلاغلا ف ها صضعل لع مم ناودعو تانأ ايل مط عصف ظ

 مهلاظت يل كلذ يدأل ضعل ىلع موضعل هدارش لت لوا دل

 0 مهداهش لوف يلا ةحاملا "ناف ريثك دايف كاذ ٍشو مهثودح مب

 4:وق نيب هنبد:ى الدع نوكي دق شاكلاو اولا: رضطاو:رقسلا ىف نيس

 دقو هوضترا اذا مهيلع هتداهش لوبق نم هرفك هعنع الف مدنع ةجفلا قداص
2 

 هيلا راشد ثدءح ةباافإ يدولو هثدح ىف قدصل ىانكللا نم اريثك انبار

 لوبقو هقدصىلا لاقلا نكس ثيحنيماسملا نيبو هموق نيىدن شدو كلذ يف

 هللا حابأ دقو مالسالا عل يي عملا نم ريق كل نكس الل أمم ةيرحاب رز هريخ ظ

 مزاتسم كلذو خب ماعم لك واقع لكاو محم ملماعم هناك 0

 لع 58 قاعت ايف م مهرب_> لع لا انل زاح اذاف أعطق ممرابخأ يلا عوجرأا ظ

 نه مهم قلعتي امل ةبسنلاب مه 1 عجرن ناف مرحتو لحن يتلا نايعالا

 دينا رت علنا كافر ايم عادلا اذ متلق ناف يرحأو يلوأ كلذ

 رارقالاب اما مكسحلاو ارييخت اناو اباجنا اما مهني مكسحلاب هناحبس هّللا ظ

 مكسملا ىلا نوجاتح الو انيلا نومفري ال رارقالا نم هنأ مولعمو ةنيبلاب اماو

 باانلا ىف مهو ةنيبلا ةماقاو دحاجتلا دنع مكسملا ىلا نوجاتحم امناو ابلاغ

 ل هدوصمم مه مكحلا لإ مولعمو 9 نم ةنيبلا مهرضح ال

 فى ميراج قدص نظلا لع بلغ اذاف 0 يلا مهم قح يذ لك لاصياو

0 

| 

 مكملا اورثكاذا اهسالو مهنيب اهف مهتوضتري نبذلا دوهشلا نم هرضحب

 ::ادهح صهاظ اذهو هليع 3 ميلك 5 و درع مكمل نم يوت ممداهشل

 نع لوضرب نم هلوقو مكنم لدع ئىود اودلوشا و ىلا هلوق اماو اولاق

 هيكحح قرط ١



 اا ا ل ا
 1 نت كاكلا لفل نمو يات تلاع ئتدايعت نوتقثلأ لاق 7“ يلاعت هللا لاق م.تداهشب نولئاقلا لاق

 لاملانم ردقلا اذه لثم ىلع نيمالا مهم نأ ر رخأف كيلا هدو راطنق هنمأت
 لاقو لوا هبهدم ىوذو هئءارق ع انيمأ اذه لفم نو نا تسول

 انين ةنمطسب لع ةيالولام دلل تدئاف : ضع ءايلوأمهضعب اورفك نيذلاو ىلاعت

 ترأ هل ناك اذاو اهم هبثت نأ ةذاهشلا ةباغو ةداهشلا نم ةبتر ىلإ رع يو

 اولاق ىرح 2 ىلَوأ هيلع هندابد لوبقف هدلو لام لفواهتجأو هتشاا جوزي ظ

 دودملايف مهتداهشي م |سو هيلع هللا ناد ولو كال

 ىعشلا نع كيعس ابرام هياالاب نوط فنا ديت

 لإ عض انا لوسرو يللا اًواج دوهنلا نأ اهنع هللا ىضر هللا دبع نب راج نعأ ظ

 ملَسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر مهل ل لاقف اينز ةأرعاو مهنم لجرب لس 9

 ار لتسسلا ط هردملا تيكرارلل نشأ مك ةلرأب قف ظ

 لاتفينز اولاتف اذه نأش ام لاف محدقو يدوب ٍلسو هيلعلل يلص هللا لوب ظ

 2 ىدويلا لو مهحلوقب ناحلا ماقاف تيدا زك ذو مكباتك يف نودنج ام

 عيمجم ةصقلا قايس يف ىهاظ كلذو اهرارقاو |هفارتعا للطاالو ةيدوهلاو

 اهرارقاب امهجر هنا ةتبلأ اهنم ءيش يف سبل ابقرط
 رك ذ لع نيئيدحلا قرط عيمج تقفنا ةيدماغلاو كلام نب زعام رقأ امو

 ىلص ىنلا ىلع يم هنا ةصقلا هذه ىف رمت نبا نع عفان يورو اولاق رارقالا |
 مكتم ةعنرأب ينو لاق ىنز اولاق هلاب ام لاق مسحب دوبي م سو هملع هللا ظ
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 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 رفسلا يف نيماسملا لعرافكلا ةدابش هن أحمس هللا ها اولاق 4لع لودهشن

 رافكلا ناف مهياع مهداهش لوبق يلا مهجاح 00 ةحادلل ةمصولا 86

 هأ 2هنغأوا لاس و هلعلو لسالاب اذكه « يدوهم



 لدع يوذ ار 2 اعتلاقدقو ل لودعل اوسل مكاو ءادههشلأنمزوضرتن مم ظ

 لدع ريغ ةدابشد مكح كييك قفار ماكحأ مهن ' نوكي هنأب 5-7 12

 راكنا ىف لالخلا غلابو ء اضنلاو ةوادتعلا م اهقلأو ىلاعت هلوش جاو

 نيتباور ىلع ةلاسملا اواعجو انءاحصا نم هريغ أهنناو ةءاوراهتشي و لبنح ةاور

 مباك اورصنو نامجو هيف ةلأسملا داحتا ربت لبف زاوملا ةباور ىلعو اولاق ١
 ٍ داولل راتخا هناف انخيش الا زاوللا مدع دع |

 ينارصن ةدابش زاجا هنا زيزعلا دسبع نب رمت نع حصو مزح نبا لاق ظ

 لاق ناس مار دامح نع حصو قاريقلا لع 5 ىسوج ىلع

 كرف لهأ ميلك نا رسصتلا نلعو يدويا ىلع قارا ةدابق

 : مد فا ا يمخنلا مامي خف يقل ل

 باتكلا لهأ ةدارش نع رعت لول امنا كلانا لاك مئاصلا ميهاربا قبرط

 ةفينح كار 2 يروثلا نايفس لوق وهو زوج لاف ضعب ىلع مودل ظ
 ةماينت نشا بلاطبأ ن ىلع نع ةداتق نغ ةديبع نبا كاذو هباتتار|

 ىنارصتلا ةداببش زوجت يرهزلا :نعانضيا نك ذوي. .قارسنلا لك را

 ١ رخآلا لع اهدحأ ةد اهش زوجت الو ىدويلا ىلع ىدوهلاو ىلارصنلا ىلع

 تغفاتخا اذا: لاق نسأبا نع: نو نع ةبنينع نبا. نع ةييش قاف ا ىورو

 ةلم ةدارش زوج ال ءاطع لاق كلذكو . ضعب ىلع مبضعي ةداهشزج مل للملا

 زاوملا ةيناثلاو . ىعشلا نعتاياورلايدحا اذهو. نيدلسملا الا اهتلم ريغ ىلع

 ئدويلا الم ىلع الا تان مدام ررصرتل ىلا: لان كا عنملا ةثلاثلاو

 رفاكلا بيبطلا ةدابش زوج ” كلام لاقو ينارصنلا ىلع ينارصنلاو ىد 0 لع

 ْ .  ةجاحلل لسملا ىلع يتح
 23200101000222222525252122 ا ييربربرباللال7الااد____179 33900047 لا ممم سس كك 1-0-1-1 ل



 0 ل م م بتاع ما ا
 مالا ا

 007: يي يااا ا ا يي ممم ا ا < هاك

 « اهذ

 ةداهشزوجت لاق ىعشلا نع نيصح ينأ نع نايس انثادح ةصيبق انندح لبنح
 موضعي ةداب زومم لاق للادبع انآ تمسَشَو لبتخ لاق ينارصنلا لع ئقوبلا

 ىبأ ةباور ىف لاقو م ملعراسملا ةداهش زوج وزوج الف نيملسملا ىلع ام اف ضعل ىلع

 نات نب ب وهعي ود“ ن ل رفعجو ثراحلا يب او ىنوميلاو برح>و يزورملا دواد

 ءاضنبلاو ةوادملا مهني انيرغنأف يلاعت هلوقب هتياور يف جت>او بلاط ىبأو

 ن. قاحساو ىخيلاشلا ديعس نب ليعامءاو فاذخلا دماح ىلأو هنا ٌماصو

 جلعلا مهلدمي نف لاق اولدع نا تارا انرماذل لاقت“ لن نانو رول

 ءالؤه ةءاور يف صنف لدعل في كف مك معو را برس مبلضفأو جبنم

 لاق هناحبس هللا نال ةتبلا ممريغ ىلعالو ضمإ ىلع مهض.د ةداهش زوج ال هنا

 اضرب نم اوسيلو ءادهشلا نم نوضرت نم

 مهلك اسفن نيرشع نم بيرق مهو رفنلا ءالؤه ىور دقف لالخلا لاق
 دبع ىربخأ لِيتَحلَصأ ىف فرطم لاق لبنح لاق ام فالخ هللا دبع ينأ نع

 كلذ مهوت البنح نأ كشأ الو ل ها مول قرضا لشعب هيبأ نع هللا

 انف

 نع هللا دبع انزع أ دقو و لاتف طلغف ز وجال لاق هللا قمح نا دارأ هلعل

 نايفسنع ميكو انئدح يبا لاقو زوجتال ىأ لاق هللا دبعلاقو ثيدملا اذه هسأ

 لاق هللا دبع لاق ضعز ىلع مهضعب ةدابش زوج لاق يبمشلا نع نيصح نع

 نم مه ارديلو ءاقيشللا وم نوضر نم لاق للاست هللا نال زوجم'ال ىبأ

 لبنح نم انهاه اطخا حصف ىضر

 اذه ةلاور يف عيكو يلعو نايفس ىلعو ًاضيأ يبمشلا ىلع اوفلتخا دقو

 كش الي .لبتحت طلغ ام الا ةئبلأ هنع فلتخا اف هللا دبغ وبأ لاق امو ثيدحلا

 يلامت هلوقب جتحو ةتبلأ اهزيجي ال باتكلا لهأ يف هبهذم هللا دبع بأ نال



 هك ١١7

 هاوق لبق اقداص ناكناف بذاكوأ قداص وه له نيب يتح هيف تبكي لب
 قسافلا يخت لاح متلي لو هريخ در ا نكن هب لمعو

 هنيدبهنالايم ةلق هلمحتن ذا 3 قودولا م دع (اهدحأا) ناذخأم هؤرا ةنفايكو

 هنالعا ىلع هرجه ا ديف لعمق شا راتو نانو

 معاذ اف ًايرش بولطملا نط رثلا ادي لالا هيداهش كويتف هيدر
 الف يذكلا ريغل هقسف ناكناو سانلا قطا نم 37 قسافلا ةحطل قدص

 قبرط ىلع هلدب ايداه لسو هيلع هللا ىلص ىتنلا رجاتسا كفو مندا 7 ١

 هيلا مفدو هنمإ هلوَص قثوانل نكلو ةهوق نيدش كتم ا

 هتلالد ليقو هتلحار

 بئقوتلا هيلع سج 11 املا دنع قسافللا دهشاذا جرفلا نب غبصأ لاق دقو

 فرحو (اونيبتف ابل ' قساف مكءاج نا ) ىلاعت هلوش هل جنح دقو ةيضقلا ىف

 تاوضلاو همدعو ىدصلا نظةلغ لغاهدوو ةداهشلا لوش راد نا

 ذاق ثا ىف عساف ء يت يف الدعلبجرلا نويكش نتسقيةلادملا ناحل
 نمو هريغ ىف هّمسف هرضل مو هداهش لبق هن دبش ايف لدع ها مكاحلل نيت

 0 ا هم ا سم سس ا مس سمس سس سس سمسا

 كل م سم هس هسا

 . صم

 ةلأسملا هده يف باوصلا هل نيت سانلا هيلعام فاس فرخ

 رع داو

 م7 لصف اج

 اك اللا دعو ناكل ةدابشب مكحلا :« رشع مياسلا قبرطلا »

 لع مهد انشق ةياثلاو ضعل لع مهطعل راف انكللا ١) داعش اهادحا.. 58

 كيف هددحو ادق سال أف ا كم ىلوألا د ا 8 7 نايلدملا ا

 0 اا 7 ذأ ]1| 1م دمعت تت - حول ييسسمسبع هم



 فلطلاب

 . تلبق ىدهملاو ةنسلا نم هيفام ىلع ىوخلاو

 ول [صمتو اديلط ةكرتلو يذلا هل, نينو لآ اس نأ « ك ثلاثلا ملا /

 الم اكو ابك نكي نأ هاجرح طأ اذنه .هياصأل ةاداعم وا اضن

 ةردقلا عم لاو ه.وأتفو هناداهش تدرةيعاد انل.م ناك نافليصفتو دامتجا

 ازيك 15 رتملا دنعالا مكح الو ىوتق الو ةدامش هل لبقت لو كلذ ىلع

 مهتداهش در ينف مهم دوبشلاو نيتفملاو ةاضقلا نوكو مهناليتساو ءالؤه
 . ةرورضلل لبقتف كلذ نكمي الو ريثك داسف كاذ ذا مبءاكحأو

 ةضفارلاو ةيردقلاك ع دبلا لهأ ةداهث نأ ىلع هللا همحر كلام صن دقو

 كلذو يمخللا لاق . انتلبق اولبقتساو انثالص اولص ناو لبق ال مهوحلو

 ةداهشب مهدر اذه ناكاذاف هيف اوطلغ ليوأت نع كلذ ناكولو لاق مهقسفل
 نيذلا ةيمهجلاب نظلا اف جراوخلاكنارقلا ليوأت نم وه امنا مهطلغو ةيردقلا
 سانلا ناكاذاف اذه يلعو ةقرفنيعبسو نينئثلا نم فلسلا نم ريثك مهجرخأ

 ةداهشل مكحبو ضعإ ىلع مهضعب ةداهش تابق ردانلا لبلقلا آلا مهلك اقاسف

 نم ريثك هركنأ ناو لمعلا هيلع يذلا باوضلا وه اذه لثم الاف لثمألا

 هوركذ ًاذاو هماكح اذوفنو قسافلا 00 ىلع لمعلا نا اممهتسأأ ءاهقفلا

 لال انو حاكتلا ىف ًايلو قسافلا نوك ةحص لع لمعلا ك اذكو مهتسلاب

 لادن نافادتم وفا واملعم قساف ىل ىلا ةيالولا درو كلذ هليبس نمم بجعلاو

 ةءارقلا ةعفشب بيرتلا قسافلا زاتماو هدوجورذمت دق ةءالولا هيلا لقتتت يذلا
 زاتما وأ طولا ةئيع:خزوساش هريغ لع هراغاو هل ىصوملا رايتخاب ىصو ملاو

 قسافلا قدص نظلا ىلع ىلغ اذا هنا ىلع د قساف نم يلوا ةءارقلاب

 املطم هدرز وج الف قسافلا ريخ +رررمأ ها ياللو أمم مكحو هيدايش تلق|
 ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اما ااا للاخ ]| زذز1 1 121 2 2ذ ذ] 12 2ز2ز ز 2 ةي8200 0

 .6ع-

 0" ”<”1[1[1[1[1-_<_-_دكك

 مسسسسا
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 ةداهش زيجب ىلا ىبأ نبا ناكدمحأأل ( تلق ) روصنم نب قاحسا لاقو . مهل
 امدح لاق زالة دابق لسلا هكا مهيف ناكاذا ةعدب بحاص لك

 ابا تعمس ينوميملا لاقو ةناعملاو ةيردقلاو ةضفارلاو ةيمهملا ةداهش ىنبجعل

 | تابنزم العشا ضاورا سوكعس يسار دن ع
 ايمهج يضاقلا ناكاذا نامع نب بوعي ةباور ىف لاقو . مسهل ةما -

 لاقف هلا ديما لع تمدق يذمرتلا نسملا نب دمجأ لاقو هدنع دبكن ال

 ترصاذافتاذاهش يدنع سانلل نا هل تلقفدرمع يف هلرمدقل يضاف لاح

 ( تاقر): هدبنع دقت ل لاق يجضفي نأ هدنغدهشأ/نا نملتال البلا" لا
 رثك نم (:كلق ) مدنع دبت:ال نأ كلزلاق داش يومان م ىلا
 عيمجم يلاعت برلا لو داسجالا رشحو ماعلا ثودح ركش نك هيهبطت

 مالسالا ريغ لع هنال هتداهش لبش الف هتداراو هتثيشع لعاف هناو تانئاكلا

 ضب ين نونلاخم مهاكلو مالسالا لهأ نوقفاوملا عدبلا لهأ امأو ها

 ماسقأ ءالؤهف مهوحنو ةئجرملا ةالغو ةيدهملاو ةردقلاو ةضفارلاكلوصالا

 درتالو قات الو نفك الا ذهف دل ةزريصتتال ىاتل رتل نا ماكس
 لاجرلا نم نيفعضتسملا مكح همكحو دخلا لعل لعارداق نكي ملاذا هنداهش

 ىسع ءراساعاو 6 امس لودتم ف ةلمح نوعيطتس هي نذلا نادلولاو ءاسنلاو

 ص111 اما 0

3 

 0 | ||| ]آي ب ييييي ِيييإيإيِي إيلي بسبب سل

 1 ا م م سس م ع م سس م سس ع م ب مس سسسساا

 ابحر اروفغ هللا ناكو مهنع وفني نأ هَل

 قملا ةفرعمو ةءادملا بلطو لاؤسلا نم نكمتملا 6 ىناثلا مسقلا

 اديف كلذ ريغو 6-9 هنذلوهتسانرو هاندب الاغتشا كلذ كرت نكملو

 هتعاطتسا بسحب ناىوش نم هيلعسجو امكرتيمتا ديعولل قحتسم طرفم

 ةعدبلا نم هيف ام بلغ ناف تابجاولا ضعب كرات نم هلاثمأ مكح همكح اذبف

 يي ب ببي سس يي سس سس ششبسسبرص ل سل سس حنبل
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 ارينس لتق هنأ. ريبك ىلع مهتداهش ل 5 , الو ةصاخ حارملاو لتقلا يف نوكيو

 مه6داهش نع نع اوعجر مث اودهش ولواولاق . اريك ثم هلا ريعص ىلع الو

 0 ا ا و يلو الا ةدأ+ كا

 1 1 و وورطما 2

 نيلوق ل 0 لبقت الف روك ذل

 مدح ووو تمد

 « لصف وو

 روص ف كلذو هلا الا ةداهشب عن للا ( رشع سدابلا قيرطلا)

 ناو ةلوبقم هن داهش نافهندىف اظفحتم ناك اذا هدامتعاب ننزمأافلا ) اهادحا | ١

 جراوخلاو ةضفارلاكمهرفكت ال نيذلا ءاوهالاو عدبلا لهأك هقسف انلكح

 ءاوهالا لهأ ةدابش لبقأ ىبفاشلا لاق ةمثالا صوصنم اذه مهوحنو ةلزتعملاو

 مهفلاخ ىلع مهيتفاول ةدابشلاب نلونيدت مهماف هب هبنأط 1| الإ أ ضءل ىلإ اع مهتم |

 سيل نم لوبقلاب يلوأ بذكلا دمعو فذلاب ع 0-0 ةداه# ؟قانيلو الو ظ

 عنمامتاو مهتاورو ءالؤه ةداهش لوبق ىلع فلخلاو فاسلا لزي موكلذك

 !| هتداهشو هتعدس ناعملايمادلا ةباور لوبق هلاثمأو لبنح نب دمحا مامالاك ة مالا
 لوبق قف نيءاسملا نع هتعدب ررض "ننيكيسلالا ماو هل ارجع هفلخ ةالصلاو

 رارقاو هتعدبب ىضر ناططانفتو هناضفتساو هفاخ ةالصلاو هتاورو هب داس

 ةيردقلا ةداهش زوجت ال دمحأ لاق برح لاق .هنم اهلوبقل ضيرمتو الع هل

 ةماركآلو مهتداهش لبق ال ةضفارلا ىف هللا دبعوبأ لاق ىنوميملا لاقو .



 دهس 12 يحس هاف تال
 ضعل ىلع مهضعل مدا من 6 للف ةعير لاقو . نيبلاطلا ناعأ عم مهد داش ف يضق

 . اوقرفت ملام ا

 لاق كلذكو اوفاتخا اذا لبق الو اوّمشنا اذا مهتداهش لبق ميرش لاقو ظ

 حبر نبا نع ميكو لاقو . يرهزلاو بيسملا نب ديمسو مزح نب ركب وبأ
 لابتف قايملا ةدالم امال قرار ئلعل ا اخلانن يس

 لاقو .ىضرت نم اوسنلو ( ءادهشلا نم نوضرت نمم) هللا لاق امنا سابع نبا

 تيارام ةكيلم يبا نبا لاق . اودهشي نأ اوأر امع اولثس اذا يرحأ مث ريبزلا نبا

 ميت يلا عرشلا بدن دق ةكيلم أ نتا لاق يبلانا لوش. الات نحت

 برغلاوحالسلا لمح ىلع مهمردب امرئاسو عارصلاو فاقثلاو يمرلا نايبصلا
 ةيلاو شاعبلا مهميلمتو مبمادقأ ةبوقو مئاضعأ ةيلتستو يلا كلا

 ق موشن نواخم م-هلاوحأ بلاغ يف مهنا مولعمو رارفلاو راعلا نم ةقالا

 | تردهال ضعل ىلعمهضعل لوقل بقت ل ولف ضعل ىلع مهذعب ىنجي دقو كلذ
 لبقب ملو نيهاو ثوللا اهب لبق يتح ءامدلا حي عراشلا طاتحا دقو مهؤامد

 فاسلا سهاذم تاطاوت مم داهش لزق يلعو .دحاو مهرد ىف كلذ

 ريبزلا نب هللا دبعو نايفس يبأ نب ةبواعمو بلاط يبأ نب ىلع هن لاَقف طاصلا

 يبعشلاو زي زعلادبع نب رمعو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس نيعباتلا نمو
 مهع هللا ىضر يل ناو باندا ىايو لاا نال حبرشو يخنلاو
 لاقو دانزلا ونأو ريبزلا نبا لوقب نوئكحم مهو ألا ةاضّلا تكردأ ام لاقو

 نأو ةد امشلا نوامعي مهنوك كلذ ف مهداهش لوبق طرشو اولاق ةنسلا ىه

 ريغ نيقفتم ادعاصف نينثا مالسالا 39 مل انركش رانا 4

 ضعل ىلع مهضعبل كلذ نوكيو مهيبخنو مهفرش لبق كلذ نوكيو نين نيفل

 هيبكحح قرط 4



 د رع او ويس

 *« لصف # هر

 اة ب ترسو

 ؛ تدجواذا ةلوبقم زيءملا ي ىصلا ةداهشنا ةينأن ةباور هنعو هنعزيتاورإ !يدحا ْ

 | اا انف يحلف لارج د انه امان لان ةباور هنعو . طورشلا ةيقب هيف[!

 ا مهقرش لبقأ

 نعقداقا لاقو . 31 نإ لو انت ا د

 اة داب ةيواعم لاقو نسألا لاق. ةرياج هيوم دا

 نابل ٠ نعول" ًاضيأ ةلثم ىلع نعو اوملءيف تويبلا اولخدب ملام ةزئاج نايمصلا

 ليفتعلا نع 0-5 0000 نب هللا دبع 0 عيكو انثدح هينش“ى 0

 لع ةبالث كهشف مدحأ قراف توسل اويهذ نالغ ةنس نا قوردسم نع

 يبأ نب ىلع ىضقف هوقرغأ مسا ةنالغ لع نات دهشوا ةاقاشإ انين قانا ظ

 امساجخأ ةثالثب نينثالاىلعو ةيدلا يسمخم ةثالثلا ىلع ىلاط

 ناللغ ةنالث نا بقورسم + نع ءىعشلا نع سارف نع يروثلا لاقو

 ةنالث ةعبرالا لك ل وؤلتما ليج ةثالا هلا ىلع ةعنرالا دهشو ةمر| ىلع اود

 ” الل الواو 1 لاق . ةيدلا اني يل

 00 ا يا مطر



 000 ظ
 هنالولاب نوتمت ام مل لارا ناف فيس ةا ينو ا

 هيلع اكأح هنوكمأ هيلع دوهشملا لعلوقلا لوبقم هنوتو ةداهشلا امم نودنرتأ
 دبعلاو ةداهش ةداهشلا نا ريدقتلا ناكلوالا متذ ا مكمل ها

 نالطبلاولمف يناثلا متدرأ ناو . مكتليلد لصاح اذهو ةداهشلا لهأ نم سيل
 * همزاتسال ةداهشلاو اعطق

 قسفلاكةداهشلا لوبق منف رفكتلا راثآ نم ا مهضعل جيتحاو

 ةالصلاو هاوتفو هتباور لوبق عنع حص ول اذه ناف نالطبلا ةباغ ىف اذهو
 سيلفهديس ةمدخب نامزلا قرغتس هنأب جتحاو . هل نيرجألا لوصخو هفلخ

 هيل هلبق ان كنيضا نيه هلع كلعاالو ةدايسلا:ءادا هيناتإع تقر
0 

 ا هل ا ول ام ضمة:لدو ةحوزألا راب ضفمتمو هاوتذو هتناور لوبش ضعتل

 ا قزاجلالا دتصةتال و: همو.: تاغالي هعقرتسسلا ئذلا يحال نت ا
 د ديس

 ديعلا نأ جتحا و . هتمدخ نم ديسلا قح لطب ال ةداهشلل ةداذإ : لطب و ظ

 لبقت هناف ةجامسلاو ةثاثنلا باغ ىف اذهو. ملسلا دهشت فيكَ ماسلا نم ةعلس |
 ةالصلا اهمزلبو اهتماما حصل و اهاوتفو اًناور لبش [5 ةعاسلا هذه ةداهش

 اهلهأ نم. سيلف "ىلع بصنم ةداهشلاو ءىند هنأب جتحاو . ةراهطلاو موصلاو

 سلف هتلادعو هليد ىف حدش ام هنءاندب ديرا نا هتاف زارطلا كلذ نم اذهو

 راحل نيف تاو يحال ب عفاثو كلذك وه نميف انمالك

 يرولبلا هد سهف نيثلا قرن قبس هن هدنة. امرأ ناو نشا كول

 اهيهل فعاضيو دبعلا ةجرد اهب هللا عفري امم ىه لب ةداهشلا لوبق منمتال
 ججح نيبو امنيب تاباق اذاو نهولاو فعضلا يف اهارت امميجملا هذهفرجألا

 معأ هللاو باوصلا كيلع فخ مل هتداهشب نيلئاقلا
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 لك اهوذر نيذلاو يعشلاو مجرم نع نيّساورلا ىدحاو يعخنلا مهاربا

 اذلغو رفثكلأب كلذو قرلاب ضوقنم نال رفاكتلا ىلع دبنلا ساق نم مهنم لاح
 نم مب هو نيدلا 7 ةرورمضلاب مولعم هدأسفو ماعلا يف سايملا كنها نم

 جس

 ةداهشلاو . ءىث ىلع ردّش ال اكولمم ادبع الثم هللا برض يلاعت هلو جتحا

 | ملع رداق ريغ وهف ءي ادعم

 هعضاوم نع هللا مالك فيرحن كلذ باوج ىف مزح نب دم وبأ لاق

 أ ءىث لعردق. ال دبع لكنا يلاعت لة ملو ةرخآلاو ايندلا ف كله

 هذه دجوب دقو هتفص هذه هدسع هرم ديعل لثملا يلاعت هللا برض اعا

 ١ دق] كليشلا نماربث ؟فرمث ةدهاغملاب رارحالا نم ريثك ىف ةقنفلا

 امصلاو ةالصلا ديبعلا مزاأب ل ع لوغو زاوحا الا 0101 .ءاشالا

 رارحالا 39 8-1 ص رفلاو ييراخللو 4 املا نم مهياع 7 0 ظ

 نارام 10 0

 مأي

 ءادهشلا يهتف اوعد ام اذا ءادهشا بأ الو يلاعت هلوقب مهضمب جتحاو
 اذهو هتمدخالا ايو تانغ كادلقءيسل ١ ديعلا عفانمو ءابالاو فلختلا نع

 يف نكي ل اذا اهئادأو !ملمحت يف هديس هل نذأ اذاال هوب مدعىلعألا ل ِ
 كلذب لودعلاديبعلا ب نم ةعجنلا دعلأف ديسلا ةمدخ ليطمت كلذ

 تغيب عتماو بئاور ةراظنا كلخ ىضتمم ناكةبآلا يضتقم اذه ناك ناف

 هريخ ىلع مايقلا لهأ نم سل ديعلاو نوئاق مه داهشب مم نيذلاو يلاعت هلوش 3

 اذا نع يلاوببلاو منالو ةدايشلا نأ مه حاجا سنج نب انه
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 ١١ هتلادع فلا هد 5 لاودعل يضتملاناف 5 ديعلا ف 0 ملف الانا

 كك لا امص ل ا ا ا سس سس عع

7 

9 

 ىفضتةملافديعلا فد وج وم هنيعا اذهو هيلا ةمهلا قران مدعو هفدصل نآئلاةياغو

 ةلادعلا نط :لبزي الهناف انام نوكي نأ اصب ال قرلا نافدوةفم عناملاو دوح وم

 ثديح فار 3 هل هديس ق>و هللا قدح قد يذلا دلعلا 0ك قرطلالو

 ادحلو ةنملا لخدد نملو وأم نيذلا ةثالثلا دحأ وغو دحاو ا 00

 ركب ونا لاق« ةودقلا ا 0 هيلع هللا يصَلا'لوسو تاتا هند 01

 رثخا لاق 'لاق محلا نع كءفأ نع ثايغ نا نضنسا ادع نيس

 دعل حر 3ث ناكم اهزجا ذك يلا 1 ىلع لاف ديعلا ةد 0 زيجنال

 كلان نب 1 تاك لاق لقف ْن راتخلا نع هيو . هديسل الا اهزيم كلذ

 ش يب ةزامتا لاذ نمل ةدا 7

 ىلع دبع هدنع دبش احرش تدبش لاق يبهذلا رامت نع يروثلا لاقو

 نع ا ءامإو ديبع انلك ثرش لاقف ديع هنا ليقف هنداهش زاجاف راد

 ةداهش ءاطعلاقو. الدعناكاذا 5 دبعلا ةدابشب ىر. ال ناك | نيريس نا

 قالطلاو سك ية را
 نا م لاق ةماس نب دا اننا نيدحلا عارم نب كلك دا مام "لا لاق

 قعل ته رص ن.زيزعلا كاسنع د ا نأ لامذ دعلا 0 نع هن 3 نا

 - تيلعام لاق هناكلام ن ل أ نع دمحأ مامالا ركّذو. اهدرأ 0 ا

 ثلاو كلام لوك ادهو الاف ةغاطامتدرف كتالذ قانا بسلا دقو كيعلا 3

 0 نءيرولا نايف لاف : هدنّسسل اللا امالعأو هش الك اذ ماكو 4ةيلح 93

 اذهو هريغل ْز زوج و هديل 4ي دا 2 2 لاق ديعلا ف يعشلا لا يخنلا أ

 غ

 ةيارقلاو ودعلا ةداهش 3 تدريذألا فما انو هنداهش هب ليش ' ىذا كلاش

١ 



 0اس لاس

 ظ ك4 ا؛2

 ظ 000 ظ الو هس الو تاتك اهدر 7 خرمدلو عرشلا 00 ىاتفا
 أ ادع انوكتل "العَزْبُو ةما مانلمج كلذكو ىلا مت لاق س تر

ف سرالورايخلال أدعلا طدسولاو. .ادرب ؟ياع لوس 58 سانلا لإ 9
 لوخد ى

 اودبثأو 4 تآء ىل-خدف ف نار هلا صنب ل أدع هيا اأده يف دبعلا

 ايو 0 0 1 ءاسنلا ُْى ( هلا م

 ا ديعلا قا بمر 00000 74 0 7 ردك

 2 00 86 در ع ا دبسعلاو

 تع 0 م سل 000

 دبعلاو نيلهاملا انلادألو نيلطمأا ناعم او '«لاغلا كب رحم همع لوس 6

 هنا ىلع سانلا عمجأو ةنس |او باتكلا صنب لدع وبف غلا هلل نم نوكي |
' 

 | دولنا لستر هيلعالا ل اانا انس ةداهش 5

 | ١ هن دايش ا ىلص هللا لوسر ىلع هندابش ل 59 يك

 ْ طاتحيف ةدا,شلا باب نم «مسوأ ةباو را بابا لوا نسانلا رلماَعَجاو لا

 تطهر وك يلا ىلع ىرج مالكاذبف باور طايتحالام لأ

 ا لورا ىلع ةداهشلا هل طدتحاو طءئام يلو ا ناف باوسصلاو قيمحتلا نع

 00 تطور افا هاري لم كنك اك سيل هياع بذكلا ناف هنع ةءاورلاو

 ! دلولا ةداهشو ودعلا ةداهث يلا بلا قرطتل ةباورلا نود ةءارقلار ةوادعلاب

 طخ كلذ لم هلا قارطخ اقديملا امآو اهظمحو ةأزلأطدض مدع ةيشخو

 هتباور هب تلبةىذلا ىنمملاف ةتبلا كلذ يف هنيدو هنيب قرف الو ءاوس رملا يل |



 لبا ع هسا يحس دي ب د اسست

0 
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 *« لدف
 بجوب ام 1 دوبش كفرا رامتعا 2 أن رلا يرصبلا ل نع

 لع هبو'هلف اًذح لتقلا ف. ناك نا ادعو دمحأ نع ةناور كلت يدر 21

  نجرسو امج دي همجي د

 2 نزلا لع هاك كنا وهف انا ا لتعلا ىف ناككلاو 1 فش

 تس ةعسافلا تاب ىف ءرارقالاو ةحيلا ما ظاخ لامتو كاس 20
 عرشو دملا بجو ام رثاس نود امم هريغ فذق نم ةبوّدع عرشو هدابعل

 8 اهريغ قالا 2 "لؤ سوعمنلا اه رك هوجحولا لفاغأ لع 4 8 5

 رعأ هللاو ْ

 د

 لبشام لك يف ةمألاو دبعلا ةدابشي مكمل 6 رشع عبارلا قيرطلا

 ا
 أ

ْ 

 إ ظ

 ف 0 راسا بهذم نم حيحصلا اذهو ةرأاو رألا ا

 دل لحام لق ىف ءازنلا ففاليجبالا نمايمتلاو ودا لال |
 0 0 طايتحالا ىلع اهانمه يتلا دودملا ةماقال ا 2

 يضر كلام نب سنأ نع دمحأ مامالا هاك ميدق عاملات <> دقو ظ

 0 ا اقرا لع لدب اذ 0 :ءانقردر دعا تماعان لاق هاه 1
 ةباحصلا رصع دعل ثدح

 ةاّسلاو كلام هيلا بهذ ا لود اذه ا
 يي

 اف |
 ةثح

 رابصو 2
 مه

 عاب 1
 لوف

 نوضشو

 مهلاوقأ

 كولا ا ر ا
ٍ
ْ
 

 ١ كلام نمز ف هلل كلل 00 ناك يصل ال فوزرعملا 0 اعلا 0

 كلذ دق لوف تالا نا هب اهربلا هذا شلي ادنبأ كيال

 6 ةءاحصلا َلاوقاَو ةنسلاو تانكللا بجوم وه كيعلا ةداب 0ك

 ا معمم ءدوعسم هل اسم 0 ا ا ا ب سب اس ص مصمم بع سبل ب وسم م سل مسوس ب يمس ١ ١ ب مس مس مجم سس سس مجم سم سبح سس اج
 يسب هع ا هضم و سسوس وسو سر رس هورس يب وس ساس برس وينر وس ور هس سس ووو يس و ا ا



 ْ « | 55 ١

 ” 0 احاورو ىفاقلاو كلام بعذيم نى نالوق هيف ةسرآ قماديال وأ |
6 | 

 رارقالا ىلإ ةدنتسم ىهامنا دملا ةءاقا لاق ةمبرألا طرتكد ل نرف دمح ١

 ارارقال لاق ةدرالا .طرتشا نمو نيدهاشد تبث رارقالاو هيلع ةدابشلاف

 أ ةدابشلا كلذكق ةمبرأب الا لمفلا ىلع ةدابشلا يف ىنتكن ال اننا يكف لمفلاك .
 ناك اذاف دحلل بجوم لوقلاو لعفلا نم دحاو لك نا هحذوب . لوقلا ىلع

 لوقلا تامل اق...كلذك جوملا لؤتلاف ةهجرأب الا تبثن أل تجمل 8

 ةسره انيس كرجتوللا لعفلا لع لاد لوتلاو ة س>وه لعفلا ردنا

 عبرأ رارقاب الا هدحتن ال انكاذاو كالذل ريتال ر +الا لولا باححأ لاق

 رارقالا لع ة 4ء ءارا أ ةدابشد اللا هدحن "أف تازم

 ب ا
 4 للصف 0

 هسسصصسم

 ا ةمرأب الا تبث مل دمملا بجوي اناق ناف ةميبلا نايتا امأو
 00 2 ةفاح يبا كوكو دخلا بير ا

 ىدجلا 50 كيرا هنف له راق ٍِ ىشاقلا ا اة ظ

 م نزك اذه سايق ىلعو يننملا ىف خيشلا لاق قوتلا رئاكن يدهاش 5
 ماع ها 00 دا ا نيو با

 58 رد يناهؤ ا

 يوت تن5322 جو ويوعسميسس |



 0 ل

 لد ه فةتللكو نارا لاعر ةعبرأب م ا 4 رشع كلاثلا قير طلا 3 |

 وشه 2 ل افاوللا ماد. 00 نمنلا ا طاوللاو :

 ا نب هال كا دلل ُف هيلع سيمم وه 5 داهشلا - 5 ف هيلع س

 1 ٍْ لاف برعلا هفرعل ال اذهو مرح 2 ءطو هنأل انزلا سل وه
 ةغللا 8 ايبا نوكي دق مسالاو اولاق اعرش انزل ا لخاد وفه د

 4ف تكي نا ربزعتلا لب داي 7 نم 0 ءاقو ٠ 0 كلدح 3

 تهدم وهو ةفنملا 30 تحرصو أف 55 اي يبا يصاعملا ا نيدهاشل

 ناك انيضخ كح لح 6 لئلا هدد لح ن م لوقت ءاقو رد نب لم ل 0

 نع نيتاورا يدحا وهو ةيراخماو ةدرإك < ندهاشل هيف ينتكي نأ ارك

| 
0 

[ 

 ا نمد 0 وه لإ يا

 ١
 ا

 اال طماونلا دحا نأ اوخ رض, نكل كلام, بجنوب يفاملا لا ا ا
 وهو نصحلا ىنازلا ب 4 هتبوتع نا:كلذ هجوو ةميرأ نم لقا دش

 0 يناللاو ا 000 نت 9 ةعحانلا نوبأنأ طول يش لت

 كلم ا نوبلع 0ديقتجللا ب انسانا |

 ا

 ا

 | نإ لا لوب مجرلاو ل نأ 5-5325 هبأع دعا ا الف ةلمعابو

 هناا نباو ةئينح وباامأو «رارما وا دورش ةدرأ ناشف

 ؤ نيدهاشل هيف ىنتكب لبف | هم رارق "الار مكحلا 0 امباصاسا نيدهاش
, 

 هيمكحح قرا 9١ب
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 روءالانع رابخالا وه بابلا اذه يف تلذملا نأ كانه نيدلا تربتغا ثيح

 دهاشلا باب يفو ءاسنلا ةدابشب . ينتكاف لاجرلا اهيلع ملطي ال يتلا ةبئانلا
 اهب درغنا اذاف بلاغلايف لاجرلا أمملع علطي ةرهاأذ ر ومأ ىلع ةدابشلا نيدلاو

 نيمتاب هتبوق يلا جيتحا دحاولا دءعاشلا ||

 ىمدا اذا اهف كلذو لاجر ةثالثب مكسملا < رشع ىناثلا قبرطلا»
 دمحا مامالا صوصنم اذهودوهش ثالثالاهنم لال هناف هان فرعنمرقفلا

 ثيدحم دمحأ مامالا جتحاو فادهاش هيف ىنكيانباعصأ ضعن لاقو

 لاقف هلأ -أ لسو هيلعأللا لص ىتلا تبتأف ةلامح تلمح لاق قراخم نب ةصييق ظ
 ةلئسملا نا ةصيبف اي لاق مث ام كلل رمأتف ةقدصلا انهت أن ىتح اندثع نأ ةصلقاب

 كسعمنث اهبيصي ىتح ةلكسللاهل تلف ةلامح لمحت لجر . ةثالث دحال الا لحب ال

 شع نافاس ول شدع نم اماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل تلخ ةقاف [ندلف |

 31 معو تدللا رك دو ا

 امنا يضاقلا لاف صاخ وأ ماع وه له دمحأ صن ينانباعصأ فلتخاو |

 نادهاش هيف نكيق راسعالا امأو . ثيدحلا هيلع لد (مةلاسملا لح ىف اذه
 تبث ال هنا ىلع لدن ام راسعالا ىف دمأ نع لقت دقودم ونأ خيشلا لاقو

 زوك ذملاددعلا ربتمت ةلكسملا لحوةاكرلا ذخأ بان يفزاكاذا( تاق) ةئالق الا

 ىلوأت اجو لاو براقالا ةةفنو نوددلا ءادال طّقسملاراسعالا يؤدد باب ىفف

 "نأ دوصُقملا ةقدنلا ذخنأو ةلغدملا باب ىنو هلاميدبملا ق> قليتل يرخأو
 اهو بجاولا ءادا نم منمي الثل ةسئنبلا تربتدا كانوف هل لحالام ذخأب ال
 5 مرا ذخأ, الثا

 ا شا سل سا سس سنس سل لل ميس سس 00ه معا اسما اسد هس ادصسسللل همه سيسايسمسلاسلب 2 22ص 2م لل اة لعامل

 ااا ا ا ا ااااااااالاها646االا ل للللا_1لا ل1اااال ل ا6<(111 ا ا



 توقف ةفيعضنيتأرملا ةداهش مكلوق «نيتباورلا ىدحا ىلع هريغو حاكتلا يف

 ا هيأ 0 هباو> لبش "لف فيعص يللا 37 هعص مدي 4ليعض نيملاو لجحرلاب

 ناو 00 م 0 6 21 - اك اذا "ا نيتأرل 2 فعص

ِْ 

 مق ينابتللاو 0 1 كحيل 0 الا ةناينلاو ةلامألاو ا ٍِ

 نرظلا.نأ"ةبيراالو هلثماوا دج اولا لحرلا نم يوقأ الجم دق كلو

 اودينتيلو ىلا هلوجااماو اضلعدا نودو اود دحر ا

 ركذ مو نانا ماو لجرف نيلجر انوكي م ناف مكلاجر نم ندعي

 ةداهش الو درلا الو لوكتلا الو نيملاو دهاشلا ركحذب ملو لاقبف لجرلا

 ام ركذب , مل هباحيس وهو ةوسل عيرالا الو نتنارملا الو ةدحااولا ةارلا

 نم مس 1 مكحلا قرطو قحلا هب ظفحام ىلا دش رااوعاو 1 الدب مكحب

 نورللا دش ل

 *« لصف

 كلذ و نوعا رب ني طن نتا رسل مكسملا «رشع ىداملا قبرطلا
 0 بورك لاجرلا هيلع علطي ال ام لك دا نعنتاولا

 لبقوهناف هوو عاضرلاو ضيملاو ةدالولاو ةبوثلاو ةراكبلاو بايثلا 00
 هنأ لهشا يو ةياشلاو . نيتاورلا ىدحا يف علا هياع صن نانآر .أ هيف

 هاظوانيع انهاه اوركّذي لو ةأرلاكه يف لجرلاو ةدحاو ةأرعا ةدابشل تبثي
 'اناق اذا م عاضرلا ين نيتباورلا اوركذ امناو.نيملا يل را كامأ وا

 ديوس دهاشلا | بابو بابلا اذه نيب تقرثلاو ا ةارملا هد

 | ف
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 ةديبلا ( ليق ناف ) يرخأ ةأرماب تيوقف اهظففحو اهدحو ةأرملا طبض ءوس

 هومترك ذ امو ةوسن ميرأ دهش ول ملبق مل لجر نم تلخ اذا لاملا ىلع

 ىكل هجو لك نم لجر ماعم اتمقأ ول نيتارملا ناف ةروصلا هدم ضمتل
 | امل ازبار ليلو عداجشا لا ومالا يخ ىف لبقو نيج اقم ةوسن منرأ

 فيعض مفنيف ةفيعض نيميلاو لجرلاب تيوقف ةثيعض نيتارملا ةداهشف
 ا” اتومتساوا )ملا ةةناحاس سا ناق ًاضياو لبق الف تصطالا

 نيتارماب كح ولف ( نانأرءاو لجرف نياجر انوكي مل نان مكلاجر نم

 تلخ اذا ةئيبلا فا مكتلوق امأ ( باوملاف ) ًاثلث امدق اذه ناكل نيمبو
 هب جتحم نيكحذ عازنلا لحم وهو يعدملا اذبف لبش مل لجرا نع

 اعامججأ ةقئاط هنظ ناو عازن هيف اذهف ةوسل مدرأ دهش ول م مكلوقو

 هريغو يؤذاقلاك

 ' ١ لاق ءافتلاالا زج غالو - نمو لجرا يف دنخا مامالا لاق

 ماذا دارغن الا ىلع ءاسنلا ةدأعشل ةمصولا 5 هبا اده ىهاظف ءاسنلا ةداهش

 هنراقال ءايشاب يصون لجرلا نعل ئسهنا دمحأ نع لال اركذو .لاجرلا هرضحي

 ىف نمتداهش زوج ممل لاق:نمتداهش زوجم له ءاسنلا الا هرضحي الو قتميو

 فنراو ءاسنلا نم تانيبلا اذ تابق ينلا عضاوملاركذ مدن دقو.قودملا

 لوكت وأ ءاسن وأ لاجرب نوكي نأ نم متأ وهو ملا نيب امل مسا ةنببلا

 ةارملا ةداهش لبث دق لسو هيلع هللا ىلص ىنلاو . ةرهاظ تأراما وا نيم وا

 مكاوق«نومباتلا اهلبقواهانركذ دق مضاوم ىف ةباحصلا ابلبقو.عاضرلا ىف
 يف دوجوم كلذو ممل انلق.نيتآ ماو لجر ةداهشب لاومالا ريغ يف لبقتو
 ةلكولاو ءاصدالاو ءالولاو بسنلاو قالطلاو ةعجرلاو حاكدلاك عضاوم ةدع ظ

 هم تس اا ساس ل يا سنين: _|ليياساساا سان سس أ ل سس ل

 0 ا ااا عيبا

 ااا يملا
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 ةنينحيبأو كلامو يعفاشلا بهذ ءوهواهاوعدل فاح هنا ( اها دحا ) ديجأ
 ) لكتف فلحي انلق ناو لاكشا الف فاح ال (اناق ناف ) فاحت ال ( ةيناثلاو

 كلام رع ناتباور هيف لوكتلاب هتجوز قالطب هيلع ىضش لبف نيميلا نع

 رايتخا اذهو ثيدحلا اذهءالمت لوكتلاو دهاشلاب هيلع قلطي هنا 4 اهادحا

 نيتفلتخمنيتوج نم نابيس ل وكتلاودهاشلا نال ةّودلا ةباغ يف اذهو تبشأ |

 ١ هنا ورلاو سام اقلاو رثألا يتمم امي هل مكحذ كل ب. ىعدملا تاج ى ىومف

 ّك
 1 كر هسلح هلا 2 7 5 نيميلا نع لكن اذا جوز ناهنعا# ةيناثلا 0

 قالطل ها هأ "نلل يوعد يف ُ لوكشاب اع 2و , لهدمجأ م ايلا نع ةءاورلا ت ةلتخاو

 هدم ف كلام نعفلتخاو دحاولا له اغلا 000 هدنع 37 1 الو نيتاور لع

 لاق ةرءو قاطب مل ةنسل كلذ دحو 8 لوطي سيح ةرم لاقف ةساح

 0 1 ضضلادلا نحسل

 | لاومالا يف ىعذملا نيكو نال ءا ةداهشم مكملا 4 4 لاا قبرطلا

 هك لالتجا مامالا تهدم قى 0 دح 1 كلاي تهدم اذهو انموفحو

 0 5 مسا ١
 هناحبسهللا نافل وقلا اذه ةحص ىلع لد, ةنسلاو نارلا هاظو هراتخاو انخيش ||

00 
 حيحصلا تيما ف لاق مسو هماع هللا لص ىنلاو لجرلا ما 5 تن نالوا

 هقوطنع لد اذهف ىلب ناق لجرأا ةداهش فعصن لثم 3 ما“ ةداهش ند 1

 0 بتنا لع ةموهنعو ستلا لعاه دج سا
 نم منع ام عاجالا يف الو ةنسلا يف الو نارا ف سيلو لجراا ةداهشك

 انك د رلا ماعم اتماق اذا نيتارملا ناف هيضتش حيحصلا سايقلا لب كلذ

 ا 0 م امهتدابش لوبق ناف هعم انوكتت مل ناو هماقم اتماق هعم
 5 يذخح اع اندرفنا اذا اذ دوح وم اذهو ةلاثاسلا وهو أمهف شل لب
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 دهأشلا عم نيمملا نأ(با وطاف)امهند قرفو اهدهاش عم تفلح الهذ ( لبق ناف) ظ

 لوق درحم نيميلاو كلذ ىلع ةلدالا نم مدق ا رخآ دهاش ماتم موةيال

 ىنتكي ال حاك الا توبن نا كنيدهاش نم لقأ قالطلا ىف لبقب الو ةأرملا

 م ةرلا ناف هتايثاك هعفر ناكف ةياور ىلع نيت :ًارعاو دهاشب وأ نيدهاشي الا هيف

 الو لالا يروتسم الو نيتساف ةداهشب مفرب ال اذهلو توبثلا نم يوقأ

 هيلع ىدملا ل دهاشل قالطلا ف هلا ) قبلاجا) ا لجر

 دهاش ريغ نب لوتس نوع هعوقو 5 هنع نيتياورلا ىدحا يف 5

 03 نيالا: يني ىلع امل ةانبلحأو قالطلا أوجوز ىل © ةآرملا تعا اذاف

 ىفمملافاهاوعد مدع ىلع جوزلا فاحت / 1و 01 ادهاش تماقأ اذاف هيلع ىَمَف

 جوزلا ىلع - هنإ ثيدملا ىهاظو ىلوأ ةروصلا هذه ىف لوكتلاب هيلع

 هناو كلام نع نيتاورلا يدحا وهام ادهاش ةأرملا تماقأ اذا الا لوكتلاب

 لوكتلالوقب هب هيلع يضقب نم ناكل لوكنلا عماهاوعد در < هيلع محب ال

 رغد ىف :لوكنلاب هياع اده صّقتْس نكلو - اهدلكوةني امإ وارقام

 وهو لدبلا ىف حاب امف هب ىناتسا لدي لوكملا نأ هنع باج دّنو صاصقلا

 ةنيباا ةلزنع لوكتلا نا ( ( ميارلا ) هيباوت و اكإلاو فالخم ابقومحو لاومالا

 اهمامت ماقم امئاق لوكتلا ناك ةنيبلا رادش وهوا دحاو ادهاش تماقأ ايف

 ىف بالملاا نبا لاف ثيدملا اذه لوقلا يف سانلا سهاذم ركذن نحنو

 ىلعتسماقأ اذاف اهاوعدب فاحب ملاهجوز ىلع قالطلا ةأ رملا تعّدا اذا هفيرمت

 ادهو اه>وز ىلع قالطلا تش ملو اهدهاش عم فاحت ! !الهيباز ًادهاش كلذ

 ناف اهجوز امل فاي نكلو لاق ةمدرالا ةعالا 500 هيفرلمن ال هلاق يذلا

 نع نا اور اهو ءاهتفلل نالوت هيف اذه ( تلق ) اهاوعد نم يرب فلح |
 يب ببيبببيبيبيبج ببي ابحاحححعححمسشسس ا 2 ىلا _ ب ]| بيب جب يي يي يي إب ب ييببس سس ل سس سيب باببببببب-لسل و



 ا هي ١و

 ا ريهز قع ةملس اذ ورع نع مر قا نع حاضو نار 5

 ا هيلع هللا 1 هلأ ع نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم نع حيرج نبا نع

 | لدعدحاو ده أشد كاذ ىلع تءاذ ايدوز قالط 1 1 عنا كا 2

 0 و 8 ناو دمهاشلا ةدامث هنع  تلطب فاح ناف اهخوز فلحتسا

 4ياهدحأ 8 ”رومأ ةنالل مكمل اذه نمضتف هقالط زاجو زم دعاك ها

 دنا مامالا لاق ها مماالو قالطلا ىف دحاولا ةداهشل ىنتكيال هنا

 الو قالط ينالو دح كا 120002

 اذا.ددعلا دانا فدا شاوذ يف صن دقو لئقالو ةقرس الو ةقاتعالو 06

 | ىقرملا هراتخاو ارحراصو هدهاش عم فاح دهاشن ينأو أو هقتعأ دينا يدا

 هدم همخ ند كارتف نابت مج اودع يدع ف نك قضوا

 لا ور رطب, انياادخا ولك عم تنلحم.نأ مات نانو

 دهاشل تشب قالطلا ناكنع كيدي نكو 0 هفص) ريصاو اهدحأعم

 ل دهاشل تدثب هنا ىلع اذه بيعش نب ورمعت ثيدح لد دقو . نيعو

 ثيدحلا ةغأ نم ممريغو ةعبرالا ةمئالا هب جتا دق بيعش نب ورمتو جوزلا

 نف لاقو يدجلاو ل اباح نب دعوا ىدللا نب لع نع داحو

 نيحيحصلا ىف هن ' جتحم ةَس 1 نا نع يوارا دمت ن, ريهزو مخلل عرماعلا

 نب ورم ث يد حجتحا ند 2 لاجر نم ةملس ىبأ نب ورحتو

 قالطلا وعد ىف فلحتس ! جوزا نأ ( ىناثلا ) هثد مص ن ناد تيعش

 كرو دس اولإ اهعابملا :داهتح نال ههه كا نكلشك هناقارلا عش مم 5 ملاذا 02

 يوقأ جوزا اخ ضرك هفالدتساب اذه ضروعف ار قدصل ا انف

 ظ ةعمدا لو هيلع ىعدمم هنال هبناج يف نيعلا كعرتش»: تب الا حاكذلا دوجو



 ياعر إل

 راب ل عسا كف عم فاحتست اهنا سابع ,ع نأ نع ىورو. ةلمج

 وأ لاق . اهريغ كلذ دبشل و نيئمؤأل مأ ةدلس مأ ةدابشب راد يف ىضَق

 : ما سابع نباو ةبعش نب ةريملاو ىلعو ر< نعانبورو مزح نبد_

 ىضقأ ال لاق ديبع ىبَأ لوق وهو عاذرلا يف ةدحاو ةأرما ةدابشن اوقرف |

 انحتفول لاق هنا هنع للا يضر رم نع انيورو.اهب يضقأ الو ةقرفلاب كلذ يف ||
 انادو د تاثفإلا ان ا نو 1 ةأرما شن ملب 3

 الو حاكتلا نم عنمأو حاكنلا ل |يق ةدحاو ةأرما ةداهشد يضقأ ىازوالا |

 نبالاقلا حبرج نبا انثدح قازرلا دبع لاقو . حاكتلا دب اهتداهشب قرفأ | ظ

 انه تاق اوك ات ت تيل ةنذلث ليها ىلا _ءادوس ءارما تماس نايك |
 سانلافلاق هنا يرهزلا نعانيورو . مم هنع هللا يضر نايعا قرف ينأنبو

 نبا لاقو .نمهي مل اذا تاهضرملا يف نامع لوق نم كلذ ريا نيت

 ”0 كليم لودعلاجر ةمرآ ٠ نم لقا نزلا ىف لعين نوجد مز

 ةدارئاو لاحر ةيالث كلذ نوكنف ناتلدع ناتملسم نانا ا داو ا

 الو طقف ةوسن نام وأ ةوسل تسو ادحاو الجر وأ ةون مدرأو نيلجر وأ

 حاكتااو صاصقلا هيف امو انزلاو دود_للا نم اهلكق وما اس ىف لبش

 هلا لل | تاور ل عر وإ نالدع نال نالحو الا:لاومالاو قالطلاو

 اا ل١ لير ودل ا امج كلذ لك ىف لبغو كلذك ةون 7
 5 ب تك

 ةدحاو ةارما هدحو عاضرلا ىف لبو بااطلا نيع مم كلذك نانارعا

 !ديو دحاو لج | ل 4

 درا لوكتلابالدحاولادهاشلا عم لوكتلاب مكملا « مساتلا قب طاطا |(
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 الا 1 ل يم سم بج سس سا دع حا دوم مجم جابي صم ص حس سس ص سحسم

 هده تاضت ىف تاتحتا دعا تادار 2 ءاذلا ةدارش تلم كك

 ةنسربك ناو ءالقعو ةداتفو انهنع ةناوز"يف نمتلاو ىمستلا كاك
 : دا ههيزاداف اطر دود 0 ل لقأ دوادو يففاشلاو ْ

 لأ تاور ءاشلا نه ليما ارك نم النا نا نار ا
 نا هك و ناار لبي ةفئاط تلاقو . كالذ نم لقا ال ةوض تنل

 ليش هناف ةعاخ لالهتسالا ىفالا يرهزلا لو وهو تادرفنم ءاسنلا هيف

 ناتارعا الا هلكك لذ ىف لب ال ةنييع نب مكلا لاقو . اهدحو ةلباقلا هيف ظ

 ةدابش للاط 7 ل ع راو كل ىبأو كلأءو ليل 4 نبا لوق وهو ظ

 / . مدش اماهدحو ةلباقلا

 ىف ا.بع هللا يضر رممو 0ك كاذ انيورو مزح نبا لاق

 ذحأ يف يعشلاو يدخنلاو يرهزلا لوق وهو هب رمع ثّروو لالهتسالا

 ىراصنالا ىحو دانزلا يبأو 0 ىرصبلا :رسملا لوق وهو امهاوق

 :لالبسسالا يفكلذ لك ةيدؤبت تناك ناو" لاق نايلسايبأ ندا و
 ثيالا لوق وهو ءاسنلا الا هيلع ملطي الام لك يف كلذ دامو ىبمشلا لاقو
 ءاسنلا الا هيلع ملطي ال امو ءاسنلا بويع ىف لب. ىروثلا لاقو . دعس نب
 نءاكورو 0 نبا نع حصو هراوك 0 ةفينح 0 1 وهو ةدحاو ةأرنأ

 ىحو ةعبر نع يورو . يرهزلاو يردبلا نسملاو رمت نباو ىلعو نامع

 عاضرلايف 0 يبعشلاو سواطو حبرشو يعخنلاو دانزلا ىلاو كيعس نا

 ِ ِِء

 لاح را مقا نر هنع هلئا ىخر كاع 5 فلفل ةدحار اا

 00000000١0 071700717202000 م ذأ | | | |+ررووروبو11ا

 كما

 هيميكحح قرط 0



 يا امد

 ١ ليعامناب امتدح ةبيش يآ نركب وأ لاقو.لاجز ةءالثو نات انزلا

 تببلا عاتم تا الجر نأ نيريس نب دمش نع فوع نب هللا ديبع نع ةيلع

 حبرش ىضقف هب اهزوخ قادصلا هيلا تعفد ناتف ندهشف ةوسن عبرا ءاج

 عم ناتأرملا لبقت ىروثلا نايفس لاقو . ةحصلا ةباغ يف اذهو عاتلاب هيلع
 نابقيو .دودملا اشاح ءىش لك ينو حاكتلاو قالطلا يفو صاصقلا ىف لجرا

 ةداهش لبق هللا همر ةفينح وبأ لاقو .ءاسنلاالا هيلع ماطي ال ايف تادرفنم

 قالطلا يف لبقيو . دودملاو صاصقلا الا ماكحالا عيمج ىف ني ماو اج

 ءاضشايف الو عاضرلا ىفال تادرفنم نابقبالو .لجر عم ةمجرلاو حاكنلاو
 ةقلطملا ةدالولا ىف نابقيو. لجر عم نكل لالبسالا ين الو ةدالولاب ةدعلا

 ءاضنقنا ىف تادرفنم نابق دمحو فسو وبا لاقو . تادرفنم ءاسنلا بويعو

 ٍ : لاليسالا ىو ةدالولاب ةدعلا

 دحالو صاصق يف هنودب الو لجر عم ءاسنلا لبق ال كلام لاقو
 ناصخخا ا ءالو ذل بسلا 3 قتعالو ةعحر الو حاكن الق قالط الو

 ااا” 01010101212121212020«”7”1”1”1”1 0

 قتعال ينلا ةيصولاو ةلاكولاو لاومالاو نوبدلا ىف لجر عم نمداهش زوجنو

 ثيحو لالهتسالاو عاضرلاوةدالولاوءاسنلا بويعف تادرفنم نابقبو اهيف

 لاومالا يف لجر عم نيارما ةداهشد يضقن هناف بلاطلا نيعو دهاش لبق

 الو . لام ناسنال ةيصولا ىفو اطخلا لتق ينو لام هنال تملا ىفو اهلك

 هنود الو لجر عمال ةيمولا لصأ يف نابقي
 -- 9 « .. ع سيعج
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 .٠ نينا أو ليدخل كا : ةقاتع قر زاحا هنأ حرش يي هع
 م

 55225 حا لولو قالاعلا ىف نينا رغاو لجر ةداهت * لوش يعشلا نع حصو

 ححصو ٠ -اكتلاو قالعلا ىف نيئأر [اوا سلا لزق د ءحصو

 زاجا هنا 0 قالطلا ىف كك .ا لوبق ةيواعم نب سأنإ نع

 حرج نبا نع قازرلا دبع ركذو . ةارءا قادصو لجر ىلع ةوسن عبرأ ا
 ءاقنلا ناك قناع لاق ةلبواط ير 6 قطر رماة ميما

 ٠ كلذ لاي لرظنب كا ىبن ال 3 نيل نم نزلا الا كاوا م 5 َّق

 ريبزلا نع مزاح ىلا 3و 0 نع نوراه ديرب انحف كدبع ونا لاقو

 م منرأ هي هيلع دهشف ثالث هتأرصا قلط اناركس نأ ديبل ىلأ نع ثراملا نا

 قعتولا كاعلاقو- امس َْق رذو ةوسنل !:ةدامشاز راجان نامل 0 ََن عاملا م

 | نم الحر 5 أ نع كدمع كب 1 ا « الأم نب شارخ نع قدم نا

 كلذ كم يور هيلع دمت اناث ا | قلطف كاراشلا نم ال نامت

 0 0 2 قالطلا 2 تبأ ١ ةوسنلا ةدارص:زاجافءاطخلا نار

 دا ىبأ 0 مورد ماع عاملا 0 ل ةلديع 0

 تماتف نحنم ”ىصو ةوسل يف 8 تاق ا تش دنه نرخ نفا لل

 رشع .هنع هللا ئذر نع دنع ديشف هللاو هتلتقف ىلا تئلظوفاترشا أر

 يفلان اهباعاو ةيالاب ابلغ ىضقق نرش

 ول لأق حابر يبأ نبءاطعنعهبنأ نعربرضلا ةيواعموبأ انثدح ىنثملا ندم لاقو

 حرج نإ ان ا ف ازرلاديعلاق َ ف اسك انزلاب ةأرسالعةوس نا يدنعلا

 غصه مسصسما كلا مم

 ني م. قيس حس هي كا
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 هي ١1م6

 لاهل عدم وهف جوزلا وه يعدملا ن زاك اذا هنا - قرفلاو . نالجرالا هيف

 حاكتلا سف ةيع دم يم ةيعدملا يه تناكاذاو 9 ارباو دهاشن تبش وهو

 || هنا ىلع ةعاملا ةياور ىف دما صنو نيدهاشن الا تبث الو هيلع ابعيرحتو

 ةبلاطم تناك نا ةلاكولا يف لاقو قالطلاو حاكتلا ىف :ءاسلا داع زومأل

 لوبق رفز زاجاو الف كلذ ريغ امآر لإ ”:أرساو لجر ةداهش اهف لبق نيذ

 قتعلاو حاكتلاو قالطلا يف نيتأرملاو لجرلا

 م5 لصف تجمل

 نابقب ال عونو تادرفنم ءاسنلا هيف لبقب عون ناعون ءاسنلا ةدابشو

 يبأ نبا ىورف : . عضاوم ين كلذ ين فاسلا فاتخا دقو ل لاجرلا عم الا هيف

 ئمشلا نع ف ورو ويلا قالا" ءاندلا ةدايع وكل لوك نع ةبدش

 تضم لاق يرهزلا نعو ءاسنلا ةداهشالا هيفزوج ال ام تاداهشلا نم لاق

 زوج الرمع نبا لاقو . نهريغ هيلععلطي ال ايف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةئسلا

 ءاسنلا تارو نم نهريغ هيلع علطي ال ام ىلع الا نهدحو ءاسنلا ةداهش

 ةدابش زوج ال هند هللا يضر ل نب ىلع لاقو . نهضيحو نهلمجو

 ةرهض ىبأ نع ىحب يبأ نب ميهارإا هاور لجر نهعم نوكي ىتح اتم ءاسنلا

 علطي ال اهف الا ءانتلا 7173 ليش ال همتع نب هللا كبعو هابيل ن كيعس

 قالطلاىفءاشنلا ةداهش زو ال امهنعهللا ىذر ىلعو رمح لاقو . ن

 لوس نم ل نصمم ىرهزلا لاقو ٠ دوشسلتا الو ءامدلا الو حاكتلاو

 ةردملا ىف ءاشنلا ةداينةاز وجم ال هنا ددمن نيتفيلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 لبق مقارملا هتعداناف لجرلاءاعدا اذا عل ايفنيّأرملاو دهاشلاب يضشواقنطم | |

 ظ وعم

 ا اما 1 م ا نايف لف هذ أهشل ا 3 57

 ل أاحرلا لدع ةلزنع هاقدلا لد ل كلذ سَ ندلا كيس ملال لمعلا ا

 2 ةداعلا ف لالضلا هيف فاخن 0 تاداوثلا نم ناكاف هنع صن أهلمع ان

 ءايشأ وه انا تادراله نمداهش هش لبش امو لجر فصل لع هيف نكت مل

 ةدال ولاول تد لعق تاز نتاخذأب اهات أ اهدي اهيشلت وأ ا
 اذه لق ناف تايشأ تحن: بويءلاو ضييلاو عاضترالاو لالهتسالاو

 |وعمست ىلا لاوقالا يناغك لمع لا يل هتفرع# جاتحتالو ةداعلا ىف يم ال

 ةلمجلا يف ام دهعلا لوطيو ةلوةعم ناعم هذه ناف هريغو نيدلاب رارقالا نم

 ا ا

 « لصف 9
 هيف لبق عضوم لك ىف نيتارملاو لجلزلا ةدايش ل يا

 ةدابنش لش نايلس ىان دامو ءاطع:لاقو :قلاطلا نيمو لسجل 7

 قاتعلاو حاكنلا ىف اندنم اهب ىغشبو صاقلاو دودحلا ىف نيتارساو ل

 ةنواعم 34 ساياو دان رباج نر :رع كلذ يورو نيتباورلا ىدحا لع

 يدحا ىلع لايل ةبجوملا تايانطلايف كلذكو ىارلا باحصاو ىزوتلاو سدا

 . نيتاورلا

 مل دولا بجو اهفنيمو دهاش وأن تأ صاو لجربىتأن مو ررحملا يف لاق
 روصنم نإ اهلقن ادبع هيلع ىنحلا ناك اذا لاملا تبثي هزعو لامالو دوقدب تبثب

 نموا كشنالازكت ونا لاقوز دعا مطقلا نود لاملا هل تبث ةقرس يف كلذ



 هي 1+ و

 رانلا نم اوسع

 الخ هيف يرشاألا] اههادحا رك ذتف اهاذدحا لدضت نأ لانث هلوقو

 يتح هلوق يلا مجري مل هريغ اهب هركذف هتداهش ىسن اذا دهاشلا نأ ىلع
 مو يرخألا اهادحا ركّذتف لاق هناحبس هناف هدلّب ىرأ هل سيلو اهركَذب

 '|ادسل ناس هلاق ىممواظنل ارك ذ اًهلجيف لاق رم دهأو ركذا نم

 لاا رك د تيس وأتلض اذاف ركذلا دض وه ىذلا لالضال ةلع كلذ

 الا لدشت الل قانفوكعلا دبع هز دش لضت نأ هلوقو ا! تركاذف

 اولضت نأ ع هللا نيب هلوقك اذه نم ءانام لك يف كلذ _نودرطنو

 هريدقت نوكي ذا يرخالا اهادحا ركذتف هلوق بصن مهيلع دريو هوحنو

 ةدارالا وهو فوذدحم ردصع نوب رصبلا هردكو رد الثلو لضن الع

 اواضتنأ راذح يااولضت نأ 3 هللا نيبب اولاقف اهوكنو راذملاو ةهاركلاو

 ”لضت نأ هلوق ين ربدقتا اذه مولع لكشبو .هوحتو اولضت نأ ةهاركو

 هيلع فوطعملا مكح ناك اهادحا لدن نأ ةهارك هوردق نا مهناف اهادحا

 ناك امهادحا لضن 93 ةدارا اهوردق ناو أهو نكي ناكلف هان 00 وهو

 نا اةلقلاو ءابمم لع لون مالك“ هنا اذه نع تاوملاو . ادارم لالضلا

 ملعأ هلو ًاعطق دارم اذهو تلْض نا ىرخألا امههادحا ركذن

 ناناىصاو لجرفنيلجر انوكي من ذا )يلاعت هلو ق يلا ل هللا هجر هيع نإ انها

 ليلد هيف ) اختنا اهادحاركذتف امادحا دنا ادهشلا نم ل روض و نمي

 اذا خعورخالا اهادحار ام ذال وهاعا لجر 0 نيل اروع داهشتسا ن

 مدعو نايسنلا وهو ةداعلا ىف لالضلا همك نوكي اهف ن د اما ادهو تلض

 غ0 ااا



 كرت فالزالل ناليبس انين مكاو كل هاشلا نيدو 0 قرفلاو د الف

 بجو هريغ اا فاالثا يلا بيس نمو لاو ةدا هد رش أ نم امهاع بجو أم

 بيس صيلختلا نع كالا ا نكي م ةروصلا هده يفو ةيلام هيلع

 عا هللأو فالثالاب ىدس
٠. 

 م( لصف اج

 هي 1

 0 مضل ىن لا ةروصلا هذه 0 لعش 0 له نم ناسا اع هيكل

 كنا الار حارا لج ربها للا قرامنم «نماثلا قيرطلاو)»
 || نانارناو لجرف نيلجر انوكب مناف ذ يلاجر نم نيديبش اول لا
 د اذ ب الانامل رك دنا عادغ 1 نصت طيعلا نما نم
 هلا نيدهاشلا نع لدن 50 ارأاو دهاشلا: نا. لع لدن قا رهاظف ليق ١

 ظ اذه ناف كالذ لع لد.ال نارا لق نيدهاشلا مدعدنع اللا أمم يغش ال ا

 أ ى قا مدش راك ىف مهقوةح هب ن 6 امي قالا باعصال سمالا ٠

 لجرلا ةداهش ناف اهنودام يلا اولدتنا اهوا لعاوردس ارنا قر ١

 دراسه نعناع رمي ماشا نال ني ىلا ةدااش دا
 0 ا هانا لّقبمو مهطبضو لاجرلا ظفح نود نهاعبضو نوظفحو ماكسملا ظ

 ةأوملا هناحيس لعج كقو تاني لجو نياجر انوك ناف نيلجر ةداهشل ْ

 : ثارعملا ْ اعلا 2 انه اهلا .ماكحأ هع ف لخارلا م فصنلا لعأ

 حيحصلا ىف | تملا يف سماخلاو . ةقيقعلا يف مئارلاو . ةيدلا ىف ثلاثلاو

 وضع لكن هللا دعا اكلم را قدعا نم لاق هنا مس هلع هللا يبص هلع |

 يااا لملم ا ل ل



 ا ظ
 كسل ةدابشلا نا ىد الو لل ىلا دودخا ىف ةدابشلا ىلع ةدابشلا ةلأسم

 نالف اهدحشل ةدابش نالف ىلع يل لاق ول الجر 3 ةلالد دهاشلا ىلع اًمح

 ارضع ع ةرطخإل هيلع اقح تناك ولو هرضح الو هيلع يدعب ال 1 نا

 ءادعالاو ءارمتسالا زجن ملاذا سي ١ لاقو كلذ ىضاقلا 5 530 ماس ف

 دهاش ةلآسم 00 5 كلذكو هب ةدابشل أ عمسلا م ىوعدلا عسل موا

 مدع ليلدب دحا ىلع امح تسيل ةداهشلا ناو لصالا دهاش ىلع عرفلا

 ىلع سيل مالكلا اذهو ةدابش نالف لبق هل نا يدا اذا ءاضقلاو ءادعالا
 هكر 2 وهن مايقلا هيلع يجي دهاشلا ىلع قدح ةنيعملا ةدابشلا ناف هقالطا

 يلاعت لاقو 3: مث هلاق ابنتك قو ةدابتتلا:[ومتكت الو ىلا هلا لآق

 ءاد اللوأ لمحتلل اوعد ام اذا هب دارملا لهو اوءدام اذا ءادبشلا باب الو

 | اديمعت ةمألا نأ حيحصلاو ل ا نيلوق ىل اع

 ىوعدلا حصن أاقح تسيل | نكلو ديعولاو قسفلل ضرعتيو 5 رتب ملأ هل ق هل ق

 ب ف لاطنالاب اهدوصّقم ىلع دوعي كلذ 500

 هتدابش من "اذا دهاشلا تلا بهذملا سايقو نامتكلاب هيف حدقلاو هماهما

 00 لمش لف هبجاص 52000 ملا

 ملف قحلا هل نيبت اذا كاملا اذه درطو لمش مف ةكله نم هصيلخت هنكمأ

 هيلع بجا ولا مكملا كريب هيلع هفلتآ هنال هنمضي هناف هن هبحاصل مكح

 قرسل ! وأ قرغيوأ قرح هريغ عاتميأر نع مكيلع ضقتنب اذه ليقناف
 نمضي ال هناف ابحبذ هنكمي كك و كيوم هناش ىازاوا ةفلت ةنابنما مفد هنكميو

 0 هريغو اد ل او أف ٠ هع

 كل سما م



05 * 

 ن صفح انثدح لاق هرك ذ نمتلق ىلع كلذ لعذ دق لاف فلحادوبشلا

 هللا ديبع لع فلحتسا لاق اكيدح قرع مكحلا نع لبل يبأ نإ انتدح تاغ

 اذهو هنع هللا يضر ىلع هلعف دق لاق اذه ميةتسي تلقف دوبشلا عم رملا نب
 ينلا لاق دقو هل هجو الف ةمهللا نودب امأو ةدبلا دوجو عم ىوقي لوقلا

 رجاف هنإ هللا لوسراي اقف هنيعوأ كادهاش يعدملل راسو هيلع هللا ىلص

 كلذ الا كن سيل لاف هيلع فلح ام يلاسال
 ك7 نا

 , ه9: لصف اج
 نيميلا نإ ةفينح وا لاق دقو مده دّمف هيلع يعدملا تي و

 راكلاو نيميلاو دهاشلاب مكملا راكنا كلذىلع اونبو هبناجنم الا نوكت ال

 مهيلع 7 فادي هناو نيميلا درب لوقا

 : 270 لصف 90-
 ةدابش هيلع يعدا ول هنا هه قحتلب امو مدش دعف دهاأشلا كك امأ ف

 حصق هلا ليقول انخيش لاَقف.كلذب يوعدلا حصتو فلحب ليف اهركتاف

 لجر ىلع عدا اذاف قحلا بجوم ببسةدابشلان ال هجوتل ةداهشلا» يوعدلا

 هتدابشل ا رانيملا نع لكتاذاو كلذ هل ناكهنيمي لأس و هقحنل دهاش هنا

 نامغلا بجيانلقامديعسب وهامو فلث ل نامشلل بج وبةداعلا كنا

 قيسوا فلقلل اينومرناك اذأ نحال ١ كا نان كلجاواا ماعطلا كرت نم ىلع

 حدب وهو دهاشلل ةمهت اذه نأ اذه ضراعي هنا الا مرح لا لعفل نامغلا

 نا الا هنامكب قساف دهاش ىل لوب هناكف دوصتملا لصحي الف هتلادع ىف

 نم ين لاا نضاقلا رك دقو ربا اش ع نايكلا لا



 فلس

 يبا نا 00 ىح بطخا نا يح لسع هيلع هللا ىل_ص ىنلا فقع

 دحاودهاشهل دبش اذا (ةمبارلاو) نيدلاهيلع تدر يجف و) مدش (ك قيما

 5017 هنيلحت (ةسداسلا) هنيم عم ير لكل مكحيف

 انندع هل ءاضتلااتك ف. سنو. نب مرش لامف كلذ يف فلسا فلتخلا دقو

 ٠ هتئيب عم لجرلا فاحتسا رش ناك لاق يعشلا نع ينابيشلا نع مشه

 نع ثعشا نع مأشه 00 . كلذ لثم ميهارزا نع هريعم نع ماشه ان

 لاقذ فالحب نا ىبا هناكف دام الحر فلحتسا هنإ هللا كيع نب لوع

 دبع نب هللا ديبع قعدولالا نا هاكح>و . هيلع فاح ال اكل ىضقال 3 3ك
 ابجي سسسيييب سسسس  مسببيبييم سيبيننسس ييييسمل يي ل سيب سايس يني شي سلل_1ا:

 للاطلا ىلع دي عشا مرش ىرب امنا ديبع ونأ لاق ىعشلاو ةبتع نب هللا

 كلذب طاتحاو مام هم يف نيلوخدم سانلا يأر ناك اوس داو

 ليق لاق يرتخبلا ىبَأ ع ميثأه ي مك :,- نايفس نب نمحرلا دبع انثدح

 لاقو تثدحاف اوثدحأ سانلاتىأر لاقفءاضقلا ف تثدح ا يذلااذه ام م حيرشل

 نباىورو ىواحالالاقو وووالج ال فحم يح نب ن.هلاو ىع ءازوالا
 هتذيب عم ألا نب ّسلادببغ لقلت ا ايلع نأ شيل نع ,كتملا نع ليل ىلإ

 الم الام كل يضخأ ال لاف فاحب نا ىباف هتذب عم الجر فاحتسا هناو

 ةمهلا لاهتحا عم اس الو عرشلا دعاوق نم ديعب سيل لولا اذهو هيلع

 ةباحصلاو ىلعهل ف دق لاف هنع لثس دمحأ ناف ناهجو دمحأ سهذميف ج جرخلو

 ان نوكي نأ اذك ةباحصلا ضع اهف لاقلاقف ةلآسم نع لثس اذا ةدعاقلاو

 انئادح ىلع نب دمحاندح .عماملا ىف لالملا لاق دماح نبا,هركَّذ ناهجو

 | بحاصللوةينأ مكاحلل يقتسأ دوبشلا ميقي لج لجرلا نع هّللا دبع ابآتلاس لاق
 هل دس ملل ١

 ك1 م سو ا ل م م ل سمس سمسم م سس لل لل آخ

 مدسلا مءاشدسل سس



 0 ذآ 1 7 ةصسيمتع ا : ةمااكمخف

 كا 000101 1111“

 6 ل و ظ

 عم هاوعدب يعدملا ىطعي نيعضوملا الك ىو ءادتبا فاحتس ال مدلا يف هنأ

 نيلوالل هللا فالحتسا ىفو فلحلل الذاب وأ ًاقلاح بواطملا ناكناو هنيع

 .نيبولطملا نيمل ةلباّقم نيبلوالا نمي ريصت ىتح مدلا يف كلذ لثم ىلع ليلد

 امهنأ ايعدا ةمركع ثيدحيفو مهبحاصا ماما نأ الح سابع نبا ثيدح يفو

 لتنال هلا ةلاوررلا مده نق: ناك ايعر 5 اهلين نابتو ألا تان

 هوعدا ام عيمج يف نيعدملا ىلع ناميالا تدر ماج« نكي ملهناب امهبذك

 يعدملا ىضشي له هبذكر بظ مث فلح اذا بولطملا نأ بابا اذه ىنغ

 يعدملا قدص ربظ اذاف يوقالا .سناج ىف ةعورشم نيعلا نأل هيعدم اهف هنيع

 عم فاحب مي فلخ يعدلا بناج ىوق بولطملا ىف هبذكحو ضعبلا يف

 ديلا بحاص ىلع امدّقم ةيفرعلا ديلا بحاص فاح امو دحاولا دهاشلا ||

 قيرط ناةءاميلا يف هلم ىوتأب لاومالا ىفيشيوللب كسار

 لجرلاو نيم او دهاشلاب تبت اهناف ءامدلا تون قرط نم عسوأ اهتوبن

 اك داو قرطلا نم كلذ ريغو هبودبو درأا ص لوكتلاوب ةتلولاو

 وهو يرخأهديبو ةمامع هيلعو لجر همامأو سأرلا فوشكم وه نأ ةماعلا
 ريثكب امهنم ىوقأو نيدهاشلا ماعم مئاملا رهاظلا ثوالاب كلذ امناف براه

 فو ةطقللا ىف عراشلا اهريتعا دقو ىعدملا قدصل ةرهاظ ةمالع ثوللاو

 1 90709530 ت71 1131 7 1 0 ل ل ل هج تا ل ال 2 100 13 1 302 7 207 5 0 7 ا ل را ل ا م طل هت ل ا ع ب او ل سا ا و ص وص ب سم < مم صح عم ع حك كشك

 يف مدا رم ناك .نانبا رفاكلا .لمقا صاب( تالا نات انوا

 هيلع يعدا اذا اذه ىلعو مدت اكرخألا فيس يف هنم لدا اس

 هنيع تناكو ىعدملا فلح قورسملا هعم رهظمث هل فلحو هرككاركلام

 ةماسقلا ىف مدلا قاّقحتسا يوعد مكح هنكح ناكو هيلع يعدملا نيمي نم يل 0

 كلذ هلف'قوزبتملا تا ضحل هاش نا لاول نس لس
 001001 برببر ا سس



 0000000 ك ١٠٠١ ف ظ
 00 ل 170 ا

 1 ياا يوم ْ

 00 ىلع موتر راغأ اذا كلام باعصأ 00 نارقلا هنلع

 ينقاب ةنباعم ىلعاودبشي مو مهلا نوران ناقاو فقام ايذعاو أ

 ١ افانزا نودجالا ن .اومساقلا ن ١. لاف اوبهتناو اوراغأ مهنأ وماع

  لوت وق لولا اهددع يف نافلتخي 55 ببتنم ىف لاق اكلام نال هنيعب عم

 بهتاملا لوق لولا سيبج نباو ةنانك نباو فرطم لاقو.هئيع عم بهتنلا

 أ نيل نم ذخأ نمو فرطم لاق .إ الخلا 000 عم هنم

 .اوذخأ ولو نسراحلاو قارتنلاك نطيل نوع مهضمب نال قافر هذخأ ام 5

 ناءذلا يف غبصأو نوشجاملا نب | هلاقو هيون أم دحاو لك نم ايلمأ مو اعيمج | ا

 | كرك لاجل عولسلا اوريخ اذا نيبراحلاكنور تلا اولا

 | لهأ صعب لع ريغل دإبلا لا كك داسفلا 520001 مهذب هريثأل ل ع

 تأت ولو م..اقلا ن 1 لاقو كلذ يف نيري 5 لثم الظ بهتيو هتنالوأ

 س هعشر 200586 املا ٠ نم هتميف ذخأ مزليفتاف ايما نيلحر

 هويام
 نورنا و اللا < 0 دالي ابجتم لاذ كلذ ىلع نا ةلا.ةلالد امأ

 روظ اهلف م اع كايف 0 ناده اغلا نابل كيد صوخملا 0

 5 اد مه نأ ارتشا هنا يرتشملار ةددو يعدملا ماجا

 كلذ يف اقدص مهيحاصل ناك مالا ناب نايلوالا فلح اذاف 51
 ىلع نبملا تدر كانه نكلو ءامدلا ىف ُتوللا ريظن لاوءالا يف ثول ادهوأ

 | اديك اهاداومدو نولطلمل نيك تراصف هيلع يعدملا تكطلمخ نا دع دلل

2 
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 هك | ١75

 تروق اذ_هلو ةفيعض ةنيب ةنيبلا نال ىفاشلاو دمحأ بام طم ةلكارشو 3 ١

 ىىوش لوقلا اذهو دهاشلا قدص ىلع هفلحن ىوش نا جيف يعدملا نيمي |

 ازريم دهأشلا نكي م وأ أ كالا بانرا اذ د ا يوعيف م 8 فعصلو عضو |

 كلدكمرمالا نكي !كاذا ظيا
 يي لا

 ا
 ا

 هد( لصف الج 0
 ١
! 

 ىضاقوحاضو نا نع دوهشلا ثيلحت لوقلا مزح نب دوا 7

 سد هناا ىادو,ش فاح هنا رش نب دم وهو ةبطرق ةعاممجا

 تاما انلا داسفل ىرالات هنأ حاضو نب دم نع ئورو الا قاتلا

 ن.دهاشلا كيم م اسما عرش دقو ديعب سيل ادهو د ويذلا يللا

 فيلحت سابع نءا لاق اذكو رفسلا يف ةيصولا ىلع ةلملا 0

 ال ىضاقلا لاق دعا نع نبتباورلا ىدحا وهو عاضرلا يف اذا ةارملا |!

 ل نيبضؤلا ف دهر كودو نق طوفا قالا انلصأ لعدهاشلا فاح

 ةرورضالاهدحو 3 رأاو رفاكسلا |هيف ليق ناعضوما ناذه هحور هللا , سدق

0 

 ا
 ا
 كال ناكاذاو ع تأق) ا ا ا تاه تاق نم لك نا هسأيقف 1

 و بانر ا اذا موفلحب 0 الرا م بانر ااذا د وخلا قرش 0 أ

 « لف ) ظ ظ
 || فيلحتو هلع ىعدملا فيلحتو ىمدملا فيلحت ماسقأ ةثالث فيلحتلاو

 يف ةءاسق ناعون ىهوةماسُلا ( اهادحا ) روص ىنف ىعدملا فيلح امأف دهاشلا

 نيعدملا ناعا أم ادس هناو ةحنرصلا ةحورحصلا ةئلشأا هماع كيلو كقو ءاقأذلا

2 



 اتسم ١ اساس سس سلس 7
 ييصسصلا للا ا سل ا ب ا و سم

 د 4 74 ظ

 نيك اسملاو ءارقفلا ىلع 2 9 هدحو )اديزا لع كقول امالوأ نيذيمعملا ةداهشد

 اليف لولا توبتثلا مكحي هدعل نم يف !| لقشاو هبدابشل فقول | كدب

 1 اعسو

 ظ
ْ 

2 
 هدهاوشو دوصُقملا لصالا ىف رفتألو ةيعءدتلا ماكحالا ىف تبث دقو

 | ةلملاو ةنيداولاو يراوملاو بوصنلا نيملاو 5 تبث امتو ةفورعم

 اطاقنا و ةعفشلاب ةيلاطملاو ء ءارالاو ةلاوملاو لاملاتج وب اموا ١ لالاب رارقالاو

 رولا ةيمسنو سسنلا لوه2 قر ىوعدو علخلا ضوعو قادصلاو ضرقلاو
 ل ا تي

 6 لصف ]
 د.علا تايانج نم هيف صاصق ال امو اطخلاك لال ةبجومألا تايأ:آا يفو

 نونجلاو يبصلاو دبملار لاو رفاكلا لسملالتقو ةفئاملاو ةم ومالاو ةنقاشك

 هبلس قاّقحتسال رفاكلا لتق ى 5 و هيلا ءاصيالاو لاما يف ةلاكولاو قدعلاو

 اتم رغب هنأ اهادحا ناتياور هقر منعاقباس امالساريسالا ىوعدو

 نوك ط راش الو نيلجرب الا تبثب ال 4 ةياثلاو # نيتارصاو لجرو نيو

 أ ثراملا وأ لاق. هيلع ىعدب ناكول امهر هك عم هنيع لبش لب السم فلاح

 الرعد هليعاو هفلخ لاه انخاولدعان ماقأ اذا 58 قسانلا نع دعمس] قعبم

 ريغيعدملا ناك ناذلاق لدعريغ هيلع عدملاو اة هحاجلا ناك ناذ هل 5

 دحاو دهاش هل تبث اذا اطيق انيك | ايهوبسؤلا ازا كناكوأ ل

 هدهاش ةيونلل لاعذلا كامن تدرأ طرتدد ١ لهو يعداام ىلطعأو 57

 ليلدلا مدعل طرتشد ال هناروبشملا حيحصلاو قداس ىدهأش ناو هنيع عملو ميف

 هداهاش قدص لعنيع نع ةيفاكق اّمحتسالا ىلعهنيمب نالو هطارتشال جوملا



 ١ س١ -

 ا

0 1 00 0 7” 
 مس

 5 اللا نا ةباور ىف ا مالكر هاظ وهو دهاسلا لع نيم م دشن زوجي

 دعاشلا توددح قيما 0 ىلعع 1 فلخح دحاو دهاش هل تنث اذا لاق ظ

 ديعاعلاب بقيح ئوق ايفو قيتساطملا ىونأ هيتس ى نوكت نسا ظ

 ظ قمن رك ةداهشلا هيلع بترثت الام ىلع قترتت ل ون نيميلا نالو

 م دهاشلاىف ينملا اده زيتع ال دهاشلا ةدارش لعنيميلا مدقت ُّط
 ك2

 للا

 م2576 لصف اجو

 هب دضش امو لاملا نيميلاو دهاشلاب ايف مكحم ىلا عضاوللا 2

 اادش ريغ دق ل عيبملا يف ةنمبص طا رتشا 7| نتا (غعلاوناو فارشلاو عيبلاك

 00 ضملاو ةعرازملاو ةاقاسملاو ةلاعلاو ةراجالاو دليلا

 امر نا لع الذ اذه هيلع تقول وا اهيل ة ضع وار را

 ا نيمو دهاشل أمهف 00 00 اسملاو ءارقفلاك ةماع ةسهل اناك اذا

 ا نك الف ةقاطملا ةهملا 0 وو لاك اذا !:ةئلع يدلا نم نشللا كالا

 اىمدارل كلذكو هريغ' يلا هنيع مكح > رسال مهم د>او فاحْلاو أمف نيميلا

 || كلذا اوهحتسل 1 ا نغاش 3 دبشو لحر لع انيد اال 3 ةعاج

 | ١ نم هريغ 4ف راش و همح قدحتسا 0 تا لاو مهعيمج اوفلحت 0

ٌ 

 ادق ىف عب تايوحسلا ولف ايش قحبتسي الل فاحب ال 00

 فقولا تت هارد نكك ع ةئيعمةلح ءا 3 رهف لع فقو 5 ىصوب نأ فقولاو

 ا ا
 هن وس : كلذ ص ِظ 1: مانع ند ل فولا لمتنا وأو مهاعاو كهاشل ةيصولاو



 ب ا تلف لالا در لاق

 ملسو هيلع

 0 نع دهاشلا عجر ناف هللا دبعيبال تلق م ءاقلا زي كهل لو

 لوق فيك لاق مث هتداهشب ىضق هدحو دهاش هلال هلكلالا لاق مري 1

 نا لوق. ناك اكلام نا سلجلا اذه دعب هل تلق هظفحأ ال تلق اهف كلام

 نيمو ةذابشي نيئكن تنكح انما آل قللا فن هيلمف دهاشلا مجر

 نأ ىلع ءانب كلام لوقك ىئفاشلا لاقو ها هلوق نع عجر 0

 هديؤيو . كلذ ركنأ دمجأو امهم مكحلا مقوف هكا ماقم تما نيملا

 39 انتو نقلا هرقل قاف ئروعللا ةج دهاغلا نا ايمان وع 5

 مكحلل طرش وه امناو همصخ ىلع ةجحب سيل هلوقو مصخلا لوق ني 0

 اهانلمج امنا انكلةجح اهانلمج ولو انآ اهنمو . هب ؟ املا ةبلاطم يرحم ىرخ

 هيدابش ىلع ابعدقت زال دهاشلاك تناكول هنا اممو.دهاشلا ةدابشل ةجح

 قيلعتلا ف يضاقلا لاق.ةيعفاشللو انل نيهجو كلذ يف نا عم رخآلا دهاشلاك

 ىعدملا نيمب تناكول هناب نيملاو دهاشلاب ءاضقلا ىف عزانملا ىنمي جتحاو

 نادهاش هدنع ناكولاكهدنعيذلادهاشلا ىلع ابمدش نا هل زال رخا دهاشك

 قاعتي اذمملو رخا دهاش ةلزنمب اهنا لوقث ال انا لاق ءاش امهيأ مدي نا زاج

 يدؤي هيلا ميهذ أم ليق ناف لاق أطايتحا اهانربتعا امناو دهأشلا, نامفلا

 لالملا ىف فلاخلا هلاق اك عنتمم ري ,غ اذه ليق دحاو دهاشد قملا تبث 4 3

 0000 نول العا دورس ةلباقلا قو ميلا ىف

 أشلا عم سوملاب ةيفنملا طايتحا ىلع اهسايقو فتادهاش تقو لك ىف

 25 ميدقت زاوج امآو لاق ىئاغلا ىلع ةنببلا عم يدملا نيمو راسعالل

 لا لص يتلا ا

 د ظ ْ |
2 0 

ْ 

306 

| 

 اال ا اي يا ا ا لل



 نع 0 نم 0 0 هن 0 ادار د م 0 اذا يعدملا 01

 ةمصخ لك ريفي
 + بت ووو حبو

 م لصف زج

 ديك انو ةيوش نيعلاو هدحو دعاشلاب مملافنيمتاو دهاشلاب يضق اذاو

 ِ لالملا لاق هيلع هلك ناهشلا ناك دهاشلا عجرو هانا رحا صوصنم اذه

 ةءاور نم ركذ مث دهاشلا جرف دهاشلا عم نيهلاب ىشق اذا باب مماجلا
 ليق, ىربمل ىإ لاقدب :لوش نيملاو دهاشلا نع دبا لئس .لاق سيش نبا

 ال نك هلا رق هدو دهاشلا لع كيلخلا نوك لسيما عجر ناف هل

 ال لاق ندهاشلا ةلزنم نوكيو هنيه قحتسا دق هنال. للاطلا ىلع نوكت

 ؤ ليج نع لم هييريذتع انآ اة مراالا لاقو نا ينعل ةنسلا وه اما

 ؤ محا دربو همزاب لاق نىدهاشلا د عجرف ندهاش ةدابشل هيلع ى

 اي كاقللا نإ لاف دهاذلا عجر م * يعدملا نيعو دهاشلاب ىذق ناف 51

 ' ىف ةدايشلا نم نيفلا تيل هتدارشت انه. تبث امنا ةئال كعاشلا لك 0

 لاق دل هندابش ن* دهاش || م ناذ دجال يل بر كو لاقو عي

| 
 اذا تلتف طار اديع بأ فلاسإ نمي نبا لاقو مكسملا ناكهب هلك لاملا نمضي

 || اناك اذا لاقف دهاشلا عجر 9 ةئيع عم دهاش ةدابشل لالا لجرلا قحتسا

 ني - دهاش داب 2 تناك ناذ لالا كفن مرغ دقاق محد 9 ندهاش

 ا بودعل لاقو مل لاق هيك لادملا 0 : دهاشلا م مبلغا

 [|دس هاشلا عمم م دهاش ةدارشد ل املا نيتفإلا 0 .عالا

 ديوي هوه عرس وست تل لل د - دولا يحس

 اك نر 1



 مسام مهم سلا سل سللسسسسا رعي تا ااسو موسم سس ب رمسيس مسسس 2 حس سم اص سستم م سس سس مس مسسسما ةييشسيل يم ضصل يع سببا اد يي م يي سس سس سس لميس

 7 ا « ١٠١ ف

 | نم مهنمو . لوكنلاب يغقب لوش. نم مهم نيلوق ىلع راصمالا ءابتف ناف
 ظ دارا ىذلا اذهف هل عج فاح ناف يدما ىلع نيميلا تدر لكن اذا لوَش

 ١ ىف فالتخا هيف قع مل هيلع ىدملا لكل عم نإميلا تدر اذا هن ١ كلام

 7 نا هلوق نم 4يحيمت افارو 0 فاالتخا هيف ناك نا ُه نادإبلا نم دأب

 از تالا نان هنم بجعتملا وه هبجدتف هللا باتك ىف سيل نيميلاو

 هفالخ للاب اتك ىف لب للاب اتك يف وق سيللولوتب نيميلاو دهاشلاب ملا

 سانلا يضقيو لوكنلاب نوضقت متكاذا كلام لاف نيدهاشلا رابتعا وهو
 بجي نيميلا عم دعاشلا اذكهف هللا باتك يف سلو لوكنلا عم در ب مهلك
 ندخل مازلا 58 ةنسلا هيلع تلداك هللا ةيباتكاىف نكي ل لاو هب و 3

 ناكاف بولطملا لكن اذا بلاطلا ىلع نيميلا در امأو مزح نبا لاق 1
 لاّميف ضرالاوءامسلا نيب ا قرف نيرءالا نيبف هلوسر ةنس الو هللا بات يف

 عرش هناحبس هناف باتكلا امأ . هلوسر ةنسو هللا باتك هيلا د 5 ُّس ا
 تدبشو ةئيبلا ةماقأ هيلع ردعلو كلذ يملا جاتحا اذا ىدملا تاج ىف ن زاعألا |

 اذاف هنوع عم اهاوكش دحلاب ةأرما باذع عرشو نامللا ين اكهقدصإ نارقلا |

 انمطت_-اام امثردب انرءادقو تاه.شلاب اردن يتلا دودملا يف هعرش اذه ناك

 مسلم

 بولو مرد يف هيلع يدملا لوكت عم يعدم نيمي ام مكحلا عرشل نالف

 رابتعا با نيا يلع اودس هباحأو دمج وبأ نكل وحاولوا كلذ وجو

 ملعلانم ميظع ظح كلذب مهتافف مكسحلا عراشلا اهب قلع ىتلا مكسلاو ينام
 عراشلا اهل دهشد ل ىتلا للملاو ةسيقألا باب مهسوفن ىلع اودتف نيذلا نأ اك

 طارفا يناج واتا كك نع سول للا لا ىنارافمل اوقلا

 مس لااا
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 «ددط
 ار نع يورع اذهو . اهفرص الاو هل ىضق فلح ناف يعد ىلا ىلع

 ىورف مع هللا ىضصر تبان لد زو 567 ىلاو قوسالا نا دادقملاو

 دادقملا نا ىبعشلا نع دواد نع ةفلع نب ةملسم ثددح نم هريغو قيببلا

 كفطنا رمح لات. فالا ةعبس اهنا فلحا دادقملا لاف ؛ رمع يلا هيصاقن
 7-5 : 00 1( اع نع ادن و1 ةاورو كاظعا ام ذخ رم .لاتخ :٠ فلحم نأ قف

 هبا نع ةريمص نب هللا دبع نب نيسح ثيدح نم ىتيبلا هاورو . ةءلس نع

 ةنيب هل نكت ل ناو دهاشلا عم نيرا لاق هع هللا ىحكر 1 0 هدح 0

 ىمدملا فلح ليكن ناف هطلاخ دق ناكاذا هيلع ىعدملا ىلع نيعلاف

 1١ ام انئادحل ولالا دبع نب نانلس كيدح نم ًاضبأ يبا

 ينلا نا رم نا نع عفان نع . 0 1-0 هلأ نب 3 0 نع قوردسم

 ناليغ نإ 0 مطل وراس أ انثدح

 0 لش هل انباكس) لاق رو هيلع هللا لص هللا لاوتسو نه ربَخ يت ىلا

 (اذلخلأو كااطلا تلح زيت ناف نيدلاب يلوأ بولسطلاو ةنببلا ل
 هناف هيفام هب لالدتسالاىفو ةماسقلا ثدح نيعلا دزإ جتحاو لسرع اذهو

 لعل ىعدملا نم ليلطب هلا وه ةدودرملا نيمأاو الأ نيعدملا ىلع صرع

 هقحيف تعرش لوكتلاب هبناج يوقت اذاف ثوللاب هبناج ةّوَقل ىعدملا

 هيلعىذش الو ن داو برضلاب ى 11 ءاش نيج لعرب هنأ (ثلاثل لوملا ©

-- 



 5 و هي
 ظ ممم محطم مح نأ 1 م مس سمس ص لم سس سس ل ل مع ص صح دحض رع ظ

 هش 117
!1 

 وهو: ثلاث لوق ةلأسملا قو . دوهشلا ماقم نامالا موقتلو نيس امثوكبأ

 وأ رارقان بيجي تح هيلع عملا نسحب نكلودراا. الو لوكنلا' ص ال

 ىفاشلا بارصال نيهحولا ل وهو للا لوف اذهو كوم مي راكنا

 اذيل جتحاو فاحت وأ نقب ىتح هعدأال لاق هناف ىلعي ىبأ نبا لوق اًذهو
 راكقالاامإ و را رقالا اس نب لالا ادعتاطلع انج وهدف هيلع دما نا ارا

 و اولاق هءدوب ني 0 0 تبق وع هيلع بجاولا ءاذأ نم عنتما اذاذ

 نيعضوملا نيد أوقرذ 0 هيكل ا ِش ها ٠ نم عنتمأف قدح 4 ٍ ْن

 اذا ربل ىلع ةريصلاب سانلا قوةخ عايض يلا ىضفالا هلوكلتو كرا لا 1

 ىوّهف ىعدملا لاح ىوقو هيف ةيلصالا ةءاربلا 0 ةفعط نيم نع 0

 تذدناو مهاب ادب ثوللاب مدلل نيعدملا نناج ىوق امل هن اك اذدهو نيميلأن |

 ددعلا

 ياهدحأ 9 لاوقأ ىلع لوكتلاب مكسملا ين اوفلتخا سانلا نأ دوصقملاو

 لاق ٠ 0 3 يةذقو نافع كب نا اوف اكيلاعو مكحلا فرط نم كنا

 نع يراصنالا كعب كك ىح 00 نوراش 2 ديرب ا كا يع ا

 ةءاربلاب مرد ةئامئاعب هل ادبع عاب رمت نب هللا دبع هنأ نأ هللا دبع نب لاس

 ال نادع لاَقف نافع 1 نا نا ن# نا هيف مداخ كيلا 0 نا 9

 دارا كتل, نأ ارمث نبا ىلاذ هتفلع هاذ قم هن اسوت تفي كاس ا كا ا

 لكت لاق ثراحلا رع ةاريقملا و 2ك > نع ةبش الا الضو ات

 نيّتاورلاي ءدحا ف د مامالالو : اده 5 كا ىضكف 06 ديع لحجر

 نيا 0 كتل يدش ال هنا © ىناثلا | وهلآو 9 22 ا لو

 ظ مار ردعلو نصالاب اذكه كواصت تف دف 0
 5601110100 ملاممممممممم لمممممءمااا لملم



 « او

 ماقم اماةف يعدملا نم نيميلاو هيلع ىعدملا نم لوكتلا م.تجاف هبلاج ىوق

 درجمب نامالا يف ةأرملا ىلع مكحت مل اذهلو اولاق نيميلاو دهاعلا وأ نيدهاشلا

 امإاهيلع مكح نيميلا نع تلكنو ججوزلا فاح اذاف جوزلا نيمي نود امل 2

 هلوقناك دملاب امإو ةنينح ونأو دمحأ هلوقب كح نعالت وأ رقت يتح سيملا
 امتداهشب باذعلا اهنع ارد امنا هناحبس هللا نال حجارلا وهو كلامو يفاشلا

 13 يف زوك ذملا باذملا وه اهنامشلاب اهنع:ءورذملا .باذملاو تاذاهش علزأ

 هناحبسهرك د اذهلودملا تاذع وهو« نيئمؤملا نم ةفئاطاممادع دبشيلو »

 ناعاب الو د !دملو لالا 00 دوببلا باذعلا نا مف ديعلا م الب افرع

 نكي تلكت اذافاهنامعأب هنامعأ ضراعت نأ ةأرأا تنكمو هبناج ةوقل 5

 هناعأ اهيلع مكحف ةآرلا ل وكل انيأوقو الع تايبفناب ترانا متانعأل

 نقل تلكت نافاابناعأم اد نأ نكمملا نم ناكف <« ليق انافدإل املوكتو

 ىدملا ىلع درت اهناف نيميلا نع لكتف اًمح هيلع يعدا اذا ا" تدحو جوزلا

 نيميلا تعرش لب اهبلع يمدملا ىه ةأرملاو كلذكنامللا عرش البف هل ىغشبو

 جوزلا ناكامل < ليق ظ ىواعدلا يف هلريظن ال اذههو الوأ ىعدملا بناج ىف
 هلاعتلاب هسفن نع دما مفدي نأ نكَف امل دحب نأ هفذق بجوم ناكامل افذاق

 ١ كلنا ناو تح ترق) ناف نعالت وأ نق. نأب كلذ بام تقيل

 تناكو هناعلب هسفن نع ّدحلا 5 نأ هل (ك !ماعل دلل اع تارد تنعتلاو

 فتود تناكامل نكلو ةنيبلا مام ةمئاق هناماو عدم هنال ! ىلا هم ةءادنلا

 حجرت اهمفدت نأ تبأ ناف اهنامبأب اههفد نم تنكم ةّوقلا يف عيرالا دوبشلا

 عودجع لب اهلوكت در ع الو هناعتلا درجع دحم لف دل | املع بجوف هيناج

 ةماسقلا ىف نيعدملانامبا تدكا امامنرأ اوكي اهناعا تا دولا
 مسخ سلاسل

 سس

 0 مم سس ملسسل 0-لا كك ا اتت 77" تو اثاااااااااااا0808008080808080806060606060ا0ا0ا0اا00ااا 00و



 بس تودع شت

 ظ ظ
» ١: 

 ةفحابتوكب فازتلا دش ذأ نادر الو لطيف ا بنزوكلا ننللاو فرتلا ك1

 يوقالاف ئومالا رهان تالاملا يلا ل الا 1 م ابن مكحم ةلتحلا ديلاو

 تاهباشتملا ىف مكحنو قح ىلع نيسعي الو الطبم نيعيال عراشلاف معأ لاو

 انلتاو تاوملا قالا ك1
  5تا

 م27 لصف تيد

 ل مهدي وأ هدحو لوكتلاب مكملا * سماخلاو عيارلا قبرطلا

 هل لاف هل دبع يف هنع هللا ا نايم م نبا مدق ل مامالا لاق ن :.يهلا

 ديعلا هيلع درف فلح 0 : عع هنو 0 كانك

 هيلعىفق فاح ل نا اناث كيلع تيق الو كوع < نأ ال ل

 ير ىازوالا لاقو . هل امصأو ةنيزملاولا لاق هنو نع : |صأ رامتخا وهو

 اذهو هل ىغق فاح ناذ يمدملا ىلع نيعلا تدر لكت اذا ىعخنلاو نيريسنباو

 ايفر تال او هزاجعا لادا! انالا لوط دقوا كاتو فاعلا تحل
 اذهو هركذدن- !؟ةرود يف لوكتلا درجع مكملاو ةروص يف هللا |همحر

 هنع هللا يضر تا أط يف نب كعالال

 يلص هللا و نأ رع قناع عفان ثيدح نم ينطقرادلا ىور دقو

 عرش :عراشلا نأب لولا اذهل جتحاو قملا بل اذ: لعنسسلا دو رطوا

 دهاشلا ئدلا نتاع قوش لذ ينأيس كح دحاول اد عم نيميلا

 نيميلا يف أ ىتح هدحو ٠ لا هلع يدل لوكا ارا هدهاشأ هبوق
 َك

 0 هنيه سيل لوزا ناف للاطلا نيع يوش نأ كدا ويف ةيلدللا داش

 يي عم 0 اذاف مكملاب لالتتسالا لع م اذ 4 ةقيعص هةح> ا ا

 م ا تدم اسا»#



 ياا4 ظ

 كلام بهذم اذه. ةم هياع ىعدملا دب ناو ئئدألا بذلك دهب ليز اب اذهفا

 00 1 1 ليو اأو اذا اولاق باوصلا وهو ةئدملا لها هنأ 1

 00 امس وهو ةراعلاو ةر ,اجالاو مدهملاو ءانب .اب ةلبوط نيدس ةدم اهف

 أةدلل ' ]ولا [طالابقا دهام هاري رداج ناسناو هكتلم:ىلا ايننضو

 نم همن مئامالو ًاقح اهيذ هل نأ ركذي الو اهي هضراعي ال كلذ مم وهو
 سيلو ةببلاطملا نم مئاملا ررضلا نم 5 تال فر نم هتبلاطم

 0 تاو كنار ف ةكرش الو ةباَرق رادلا يف فرصتلا نيبو هني

 هسفن يل ةكرشلا لاومأ مدحأ ةفاءا يف مهنيب ريمضلاو تابارقلا هيف عاستب
 0-0 ا

 كا 7” 7“ ل>طظاكللاحط

 اا معدل ع ا

 2 ةماوق 6 ف ةداملا ايدكتو كفرملا انتا ركع ل 3 نال اه ئاح

 فرعلا يلا عوجرلا ةعلر مثلا 0000 لاب سايز ل !أعل لاق ةعووسم

 عضوملا اذه يف اذه كلذكف . هربغو دّمنلاك ىواعدلا يف فالتخالا دنع

 ىرهلا اده 0 ل ل نواس الا انلا ناف تاداعلا فالخ كلذ نسال

 اواو ما: ا اهدح دّتف ةدملا مي اولاق . ا

 نم 0 1 ا

 ىف تقوي ملف هللا همر كلام امأو . تبث تبثبال اذهو هل وبف نينس رشع يش زاح

 مامالا همذ دوجلو كرت, امر دق ىلع كلذ ا

 يع هذهف ةلطبم نوكت ناو ةمحم نوكت نأ لمتحم دب « ةئلاثلا

 ريخيال عراشلافاهنم يوقأ وه ام مدع دنعابب مكحو اهلع ىوعدلا ممست ىتل

 فق
 ظ ْ



 كفاح رتل 00 1 1 ةماناع هنن وا ودعي نال ىو اذا 6 كلذو

 نأ مط لف سأل رساح يشم نأ أش سبيل . نم سأل رساح هبل
 ا اق 0 ا لااوقتالو رحال هدي أولا 0

 دبل در نم دافتسلا نظلأ ن ناك عرفا أمم دافتسملا بلا ناف ب

 وأ هب عوطقم وه أم ىلع مدقت 00 ةتبلأ انف د شذ ايوه 2"

 هبوكر ةلاو هم الو هجرسل 2 دوم ا 8 1 أذا ك كلذكو" فير , عوطقملاك

 ىنملا هناقاغ ن بلا 557 هءاروو ةداعلا يف هب ا تشن

 ةلطيم هذد نا عطش أناف

 ملالهأ نم سلو هعم ةلوعلا تدهوش اذا ةقرسلاب مهلا كلذكو

 هكلم هنأ يعداف هنأش نم 596 طعونو اواو اقل هم وأ

 ىتلا ةرهاظلا اوما ُ ل5 كلذكو تالا كلت تس هدب فو

 انف اذاف اذ يفشاالو ع مكحال ةلطيم كن 02- ماتا بجوت

 مقر كلا تناكاذاو انف 8 وهام 4 دم راع ماذا أم يدع !انعاو 5 ديلاب

 نم 2 ا نع | مفر : نالف ةدودرملا نيملابو 0 ديهاضلا 0

 ىانلا لدفلا ماكحا رم هبأ هيفا لاتزال انمم اذيفايلوالا قيرطل ناك
 ذب. هند لا هدابع نيب هع هعضوو هتك هن 007 ويسر 9 هللا ١ عل

 3 الف ةلداع ة 4 0 مآ كنا ةياثلاو اهلا تدعتاب ناو ةأالك ةلطبم | مآ

 نم تافرصتلا عاونأب اهف فرحت راد هدب ْ داش نك اهلع ىوعدلا

 2 نم هَل وط ةدم ةراعاو ةراجاو بار >و ةرامم

 ق- ربغل أمم اع يلوتساو كم أاهمصغ ا ىعدا ن ل ءاخ كرش هن وطس مراع

 كلذ لعش الو 4م اهصالخ للط - |ط هنكعو ةاءوطلا ضل هده ف هدهأاكم ) وهو



0 
١ 

 ظ

» ١١١ 

 نيملا تدر ول اذكو اهب ئغقو تعمس هيلع ىعدملا فكل دعب ةئيب ىعدملا

 تاما الو مب محو قضت هي ىمدملا مان مث لكتف يعدم ا ىلع 111

  5بذاكلاهب وقع ليجعل اممو . ادحاو ادهاش ماقا وا يعدملا لع تدراذا

 كلذب ىنتشيف مقالب رايدلا عدت سودنلا نيملا ناف قللا نم هيلع امل ركتملا

 ملعأ هللاو هم ةعاضاب هملظ ام ضوع مولظملا
 ك0

 م4 لاف لج
 تقلي ال هنأ كلام بهذق ىعدملا بذكب لاملا نئارق دبشت نآ اهنمو

 | ىلع جرخو ةيعفاشلا نم يرخطصآاللا رايتخا اذهو هل فاح الو هاوعد يملا

 ردقلاو ةعيمل ذو اريمالا راجعتسا ءىتدلا ىعدن نأ لثم كلذو هلثم بهذملا

 كلذوتو هباب سنكو هناود فلل

 اسلا ىئان دنع انك لو هحور هللا سّدق ةمالعلا انخيش تعمسو

 ” 00 الخلا لاو ةمدو لبق 4 نإ نرضاملا ىتسن داق هناك للأاو

 ْ عمسسلو يوعدلا اني ويب "ماع ناكو ةيكلاملا ىذاقل ا قالحا

 أ كيهذع جيحاف برق ىعدملا ريزعت لاق كلذ يف ا ف 0 لقا

 0 لصف جو

 ىف ازبع هيلع ىدا أذا 5 أمحاص نيمي عم عم كف اب نا« ثلاثلا َق 9 ءرطلاو»

 ديلا بحاص حجرنل هدد ف ام فاح ولا كلي باف هدد

 اذه نييعادتملا يوقأ ةيلج ف عرش نيم علا ناف هنود ىف نيا تعش ادملو

 | ةلطبمدي املأ لعو اهيلا تفتلي مل هتب ذك ناف ةرهاظلا نارقلا ديلا بذكت ملاذا : . :ه ملا ا ا ها



 كالا © 0 |

 مدن ال رولا ممل ةلكنم اانح نم يق معا اهانز لع عالطالا نم أهءامح

 7 اكل اللا لا نزلا لع را 56 تناك نا أمس و باعت الو اها
 هن

 ةيل زخشلا نساع م اذني كفل وم اءاقلكألا ينير تال لا

 اهلاكو
 مالكلا بيثلانذاو تامصلاركبلا نذا ملسو هيلع هللا لص ”ىنلا لوقو

 كلذ نم ىحتس الف سيث 7 قمابلاو و اهاهأ ل دعا نك ىلا ببثلا هن 7

 ريذت و تيدللا انف ىلع " دينو 1 نيس ودل تلا قاد

 0 مومعلا ن نم ةروصلا هذه جرخأ ىذلاف ابيث اهنوك عم اهنذإ ةفص كلذ

 ملعأ لاو يرخالا جرخم نأ

 كي
 الا

 قدص ناكمالا تقو ىف مالتحالاب غولبلا يعدا اذا هيف فلح ال امو
 تاحي لل لمع وهو ادهن ضان لاتق هيلع ىعذااون كلذكو خس

 كلذ ىفن ىلع فاح ناكر باطو اباصنهل نأ لجر ىلع ةاكزلا لماع ىداولو

 مامالا لاق كلذ ىنن ىلع فاحب مل هناكز جرخم مل هنأ لماعلا يعداف رقأ ولو
 0 انلا فلحن ال 5

00000 

  «لضو
 هلمحيف بذكلا فاما ةبقاع ءوسهيلع يعدملا نب رو اون نيكل

 اهنمو . مدقب ام ىلع اهنع هلوكتي هيلع ءاضقملا اهنمو . قأحاب رارفالا ىلع كلذ

 ةمزالم نم نيمصحلا نم لك صيلختو لاما يف ةبلاطملاو ةموصخلا عاطقتا

 ماقأ ولف "ارعاو الدو .ادطابةقانلا ؟فيريش الو قطا طبل الورع

 ا ل ل سس سس سس حس ل 2 سلس سس. سس س2 ل هس 2 22 جلا + جس اج مصب خاتما احا حاس 22 يحتال سس جاع



 اذا # اهادحا 8 ناتروص دودملا ىف ثيلحتلا مدع نم ينثدسا دقو

 باءصأ ركذف نزي مل هلأ هوفلح فذاقلا اقف فذقلا دح بلطف هفذق
 « ةيناثلا ةزوصلاو فاحت هنا حصالا ةضورلا ىف لاق نيهجؤ هيف ينفاشلا
 هلروعانز رمي ل 1 ةلزاولا تيل فذاتلا دارو ايم فوذتلا :نوكت لإ

 هللا همحر ىعفاشلا صن نع ىكحو كلذ هلف

 طوقسلا ةباغ يف هفيلخت لوقلا لب فلحب ال هنأ روهملا لوق حييحصلاو

 بفنرا هطرش نم سلو ةانز رهظي مل ىذلا روتسملا فذ بجي دحلا نآف

 ارم الو: كلذ نع عاهل !هلآسرال اذملو يالا نش ىف ىزندق نوكيا
 ناسونمغلا نيكلاو بذكلل هضيرنت هفيلحتىفوباوملا هيلع سجن الو هلاؤنس

 هيلع بجوت ام هرارقاو هسفن ةحيضفل هضيرعت وأ كلذ بكترا دق ناك

 نيحداقال هضرع كابتناو رارقالا ىرجم ىراللا لوكتلاب هتحيضف وأ دملا

 لقب مل كلذلو كلذ نم ءيشب ىنأل ال ةعئرشلاو نيملسملا ضارعأل نيقزمملا
 اولمجمملو نزيمل هنا فوذقملا فيلحت ةمتالا الو نيمباتلا الو ةباحصلا ةماتدلا

 مزاتسم وهو نالاطبلا ةياق ىف تيلحتلاب لوقلاف دحلا ةماقا ىف اطرش كلذ

 هنمبات مث كلذ نم أيش لمف دق ناكنا ايس ال ريذاحلا نم هانركحذ ان

 '| ولان ال تامصلا اهنذاف انزلاب اهتراكب تلاز اذا ركبلا تا ةفينح ىبأ لوق

 قتكا اذا لب اهضرع كتهو اهسفن ةحيضفب اهانمزلا دق انكل اهقطن انطرتشا

 نألو يلوألا نبرطبتامصلاب هذه نم ىنتكين آلف هايل تامصلاب ركبلا نم



 قالطلا يف فلحت سا هر ا 0 نعو 2 كحو دوملا و مال ولو قراايوعدو

 : لوكبلاب هلك ئغقسال ايف الا كيدتش هنا هنعو.فذدقلاوطولاو اكان
 دودحلايفالو قالطلا ىالو 2 <)| دورا يرأال مساك || ىبأ هياور ف لاق

 3 يفر | هلق ام ىهاظو هيلا ة ا ارملا مفدأ مو ا هلبقأ ل لك نأ ذي ذل

 لوكتلاب | يضف فاحتس الو ثرح نيملا نم عنتما اذاو لكلا ف فلحتس ظ

 قاومالا يف آلا لوكتلاب ىاقشال هنعو ةصاخ سفنلا»قف دولا قالا عيمج ف

 نيه>و ع فلحوا رن تح ساحل وأ 3 ورش هيلع ىغقال لكا لكو ةيضاش

 هده يف فلحتسال الق اذان. .ىوديبللا قالو تادانملا 5

 هل قلحتسا داو هائل دعأ مه الك سهاظ ىلع نأ ركتلاب ايف ضب لع 3

 فارطالا دوق يف ىتح اعياد يقيل هي تمر 1ك لوكا هيلع انيضق ناف

 رازقالا ف2 يرانا لوكتلا قال ءانيلحتللا ناو نيلفلا ود ل

 الا ىعدملا نيم عم الو هدرجمب مدلا هب قارب م 0 رارفاخ نسا

 لااوفالا ريغ 2 ل ىفشالو فاحتس اباَق اذاو تول ةسا لا ف ا

 برضلاب بقاعي ام هيلع تبثب ملو لوكتلاب هيلع ىضشنال هنال هليبس لخ
 كلك لم نوكي نأ [ٌ ََ ىدملا ن 35 ا ل.تح هتاف هلعش ىتح قي 7

 اذه لع نيف فلا نورك باطو هاوءد درج هيلع يعدملا بقاعي

 ةبلاطملاو ةموصخلا عاطقلا

 ين لو ميم

 يح 605 جم

 اهم 0 اهحوز نأ أ 50 يوعدو اهدإلو »| اهدبس نأ ةمالا يوعدو ةعجرأا

 ب مك 1: ه3 ب س0



 و11
 ناك اذا اهنم . روص يف كلذو نيمب يلا رمتفت ال ىتلا ةدرجملا ديلا «اهدحأ ف

 ديلا درم ناك هيبأ نع هيلا لقتنا ءىش هدد قيوم لباب لع ع

 0 ىصولا ىلع الو لفطلا ىلعال نير ريغ نم هل هن يكلي نايك

 الو ةقيملا يف هيلع يعدملا سيل هنالف عيفاولاراساؤ هنم نيمبا ةحص مدعلف

 يضقيف ةنيب الو هل هلأ تيم ىلع انفك يدي نأ اهنمو نال

 م قد نا اهو نيه زف نم هيلهاوم*نأ نقكلاب

 ىلع ىهدا اذا مماوعد عمستالو ديلا بحاص هل فاحي الف ملا اذ هيذكي

 | ؟ امنا نيعلا نال اذهو يدلني ريكا وهو .هنبا هنأ ذبع مدن ىف نم

 0 كلذ لمتحي ملاذاف الطبم هنوكلامحا عم بناج حجر نم بناج ىف
 ٍ ةدماف نيعلا يف

 « لصف ف
 000 ااا اهدا قطو وم هلو دزيلاراعت الام قاتلا قيرطلا

 ١١ هاياصو ديفتسو هئيد ءاض ىصو تيمللو ءيشب هل يصوأ هنأوأ تيم ىلع ايد

 ظ ىصولا فياحت دارأو ةنيب هل نكت ل ناو أمم مكح ةنبب ىدملا ناكن اف ركناف

 اذا لوكتلاب هيلعيضب نأ فيلحتلا ع وا أع

 هاكر لكتولو ةيصولاو نيدلاب هرارقا لبش ال ىصولاو نيمث!نم عنتما

 !ٍ يعدد ل اهمو هلوكتب يضقو فاحتسا ًاثراو ناكولو هفيلحم يف ةدئاف الف

 طاخلاوأ بذكلا دمعت هنأ دهاشلا ىلع وأ مكسحلا يف هملظ هنا ىضاقلا ىلع

 أممو . فيلحتلا نع اعبصنم عافترال افلح مل هيدابش طقس أم هيلع ىعدا وأ

 |هنم لك يوعدو قالطلا هيلع اهاوعدو حاكتلا ةارملا ىلع لجا ىوعد



 00 هوما
 الا هداسف لوزيال ند لتف كندا هللا همح رو كلام بهذم اذهو ةدعدد ظ

 أريزعن كلذ نمرثك اذا يطوللا لتقى ةفينح نأ تالا هب حرضو لتقلاب

 هابحاصو اذه يف صاصتلا الو اذه ين دمللا بجو. ال ةئيتح وأ ناكناو
 معو هيا لص يبا ١ نعلوقالاو# ةمالا روهج عم اهون ةلاسملا يف هءافلا“ ظ

 أ لسو هيلع هلا يلص ىننلا اذ لوالا لوذلا قفاوب مهنع لا ىضر هافلخو
 هللا يضر رمو ركب داو ةثام هل[, مالمو هنا رصا نمو ىلا لا ا

 بالمألا نب رمتو ةثام شارف ىف ةيدنجأ ةأردا عم دجو نم دام ارمأ امبنع ا
 9 م ةثام لاملا تب نم دخاف همتاخ هيلع روز يذلا برض هنع هللا ىضر ظ

 5 ىناا لوق لمح اذه ىلعو ةثام ثااثلا مويلا ىف 9 ةئام ىناثلا م ل
| 
 ا برش نم مسو هد دل

 ةرما 8 ب رح 0 كلذ ناو ن6 نك هلتق نا - ولةفاف ةياارلا

ْ 
 |كهئافو ىلع رد ىذلا بجاولا قدروا ب 0 هناف هيفيرال اذهف ع ْ

 ءارذصلا لع زييخ لهأ ما و 3 هللا يلبص ىب 3 نا زم نا ثريدح ف ظ

 دمج ا لامف يحزنك ن أ لاثق 0 نع مجدده ويسرا

 1 نم ءىشل ل 0 اذه كنود ريدؤلل كاني تاعفتلا هتيهذا

 فرضي ةركنأو هك دقو فدك كالا لق رعاذ مما تر امآو: لول

| 
 . ظ
 مما برص ف لصا ادهف رو كل 8 أياد ناكو هيرخ َْق هيلع ظ

 0-0 2 3-2 ا

 *« هاا اب 0-2 هلا قرطلا يف لصف

 دمتم ما زال نقدصلا دمتعي تابثالاف مازلاو تابثا نامسف مكحلا

 ةهددعزم رط هل نيمسملا اكو ) 1 .ةدص كر ر ا ٍِف ( للعلا ١ ا

1 



 يا ١

 عطق ف د رحال 0 ٌ

 نا مث . 0 اجو نك اا دس ارجو ور ف نيس اذ

 لب ردقت.ال اذهف هه بدؤيل برضي نا لثم بجاو كرت ىلع برغل 3

 الو هلمتح ام بس رخاآ امو. برض الاو بجاولا لعف ناف اموب برضي

 ريزمتلا لعار ادعم ىلإ اع ةرص لك ىف دز |

 بسجن هنا « اهدحأ لاوقأ ىلع ١ اقبل ءاهقفلا فلتخا دقو

 كلذ ومنو ةيياجالا ىلا رظنلاو ة ةقيمح ىباو دمحأ دنع نس و.غلا نيع او هيف

 هلا اه يجاوهو ( يناثلا ) نمالايلو هيف دهتجيف ةمئرملا ردق لغو ةحلصلا

 ةرشابملاو رظنلا ىلعريز عتلاب غاب . الف اهف دا ردق ةيصعم يف ريزعتل 2

 لودب مودل لب. الو ملا ّدح زرح ريغ نم ةقرسلا ىلع الو انزل دليح

 اا يمفاشلا بارأ ىنرم ةفئاط لوق هين

 ينام امِإو نيعيرأ  امإ دودملا ذأ ريزمتلاب غلب ال هنا ( ثلاثلا لوقلاو )

 (عبارلا لوقلاو ) ةفينح ىباو دمحاو يعفاشلا باتا نم ريثكح لوق اذهو

 علم ى.لاوقالا اهننعباءونغو طاوسأ .ةرمع لع. را دمتلا يف .داؤي.الاعنا

 نالوق هيف لتقلاريز الاب غلببنأ ةوض لع قي الا لوقا لغو هريغواوعلا

 هلتق ةحلصملا تضتقا اذا لسملا سوساجلا لتكرومم « اغدعل»

 ضعل رث ذ دقو ليمع نا ةراتخاو دمحا باحصأ ضمو:ةللاعل وق اذهو

 ضشضفرااو مهجنااك ةعدبلا ىلا ةيعادلا لتق ىف كلذ وحن دمحأو يمفاشلا 46

 ردقلا راكناو

 يلا ةيعاد ناكهنال يردقلا ناليغ زيزءلا دسبغ نب رم لتق دقو



 'اهدمتعم تارا 0 هب الواولاق ىذضاقلان وديلاوال هن ومع اولءح نيذلاو

ْ 

 ظ
 الام - نرسس 8 مّقو ضرالا ىف داسفلا نم عنمل

 2 وصّقم ناف مكملا ةبالو فالخ مارجالاب نيفورعملا نيمهتملل ةبوقملاب

 ازاوجم لوق ةميفللا يف وه لوقلا اذهو انخيش لاق امابر 1 يلا قوقملا لاضنا

 ) ىلو نأ يكف هيلا ضوف ام لش ىأ "يلو لك نكحل ةعيرشلا ىف كلذ

 | هسكعو جارحلا يلاو هكلمب الام فرصلاو ضبتلا نرم كامي تاقدصلا

 ظ ةيعرشلا هتءالو هتضتقا ام امهملك لعش مكحلا يلآوو تيرألا ىلإو كلذ

 ةميرشلاب ديقتلاو لدعلا ةياعر عم
 ب

 « لصف
 | ءالعلا نيب اهيل قف هدحج دقو هدنع قا 1 فرع نم ةبوقع ام

 ْ 6 يح "نابطعا هلدراف ا مل ق> هيلع بجو نما موب عازن ال

 هراضحا نم عنتم ياا قيعصا:لاويالاو سوفتلاو 0 بجو نف لاق هيلعام

 هذاك نم ىلإ كاملا راضمابوأ ةيلظي نط لاما اسخلا ناك
 لظ ملظلا لع ةناعالا 00 الو بج ال اذهف قح ريثب

 *« لصف ©
 برشو ةقرسلاوان رلاكه يف ةرافكآلو دح هيف عون عاونأ ةثالث يصاعملاو

 الو ةرافك هيف عونو ريزعتلاو سيلا نع دملا هيف ينكياذهوفذقلاو رجلا

 ريفكشلا لبق اهنم سهاظملا ءيطوو ناضمر راهنو مارحالا يف عامباك هيف دح

 هيمكحح قرط 4



 « 4 ظ
 مون يت يت اقلطم هدرب ىمأب مو قسانلا ربخيف تبث |اب سمأ لب قملاب ةدهاش

 عم اد قملاو قا عم رئاد همكحف دريف هبذك و اي هس لعل

 ف يق ءال جنم رينكا مسوتف ناك حيح ل اياد ىأ ,و نأكن م نم عمو نكن 0

 نع كلوأ نمريثك رصقو اماكحأ اهءاوتبثا تاراماو تامالع اهونظ رومأ

 ماك>الا تابثال ةملاص ريغ اهونظ ةرهاظ تامالعو ةلدأ

 م5( لصف التيوس

 ريو ةيلعوا هللا ىلص ”ىنلا اس ثيقبلا نم عونلا اذه برض غوسو

 نيا يبا نبا ةيمضق فاه َرقأ يتح هلام بيغ ىذلا مهتلا ب داعتت داناللا

 وأ اههالكوأ ىضخاقلا نود ىلاولا ههرضي يذلا له هيف اوفلتخاو انخيش لاق.

 اذه ىئاقلاو ىلاولا هبرضي نأ اهدحأ. لاوقأ ةيالأث ىلع هبرض غوسي الا

 يذاق زيزعلادبعزب ببشا مهم مريغو دمحأو كلام بامصأ نم ةفئاط لوق'

 لوقلاو. : ادرج :طوسلا برضو برضلاو 0 رحتمي لاق هناف رص

 دمحاو يفاشلا باحسأض عب لوق اذهو ىضاقلا نود يلاولا هب رضي هنا ىناثثا

 ريزعتلاو دوذخلا برض وه عورشما برضلا نا اذه هحوو ناماتلا د

 برضي هنأ ثلاثلا لوقلاو.: اَهمَمحْحو امابسس | تابلا دمي نوكي امنا كلذو

 سبح نكل مرنكأ لوق لب ةئالثلا فئاوللا نم ريثكو غيصأ لوق اذهوأ
 0 اح ومال تلاق مث لوهجلا س - نمل طفاعا ملا

 ىفدمحأ , مامالا هيلع سلو تومي يت> نسا نوشجاما نباو فرطهو

 دعا كلام:لاقو توع ىت» سبح هنأ هتعدن نع هت ل ىذلا عدتبلا

 توا ىلا



 هي ٠٠١

 || لاو ١١ دامحا يلا هي ردمم وه له ةمهلا يفسح رادعم ىفاوفلتخاو

 00 لاتفا ع ردغو لمار او ىف راك هد 5 ذ نيلوق ىلع م 0

 ردفم ريغ ىدرواللا لاقو رول ردعم

 سس عسل ع 2و جوس

 1-5 لصف ف هب هد

 قبرطلا عطقو ةقرسلاكروجنلاب افورعم مهمل نوكي نأ ثلاثنأ مدقلا

 اتجخيشا لاق وأ اذه نوط لوهملا سيك اج اذان كلذ رك
 هلع عدلا نا كوش نيملسنلل ةعأ ىأ ةعالا ناد تدلع امو

 لع م ره نونلف هريغ اذلاو سيح الاب لسربو فاح يواعدلا هده 0 ف

 نإ معز نمو ةعالا نم مريغ الو ةميرالا ةمالا نم دحال ابهذم هتالطا

 صوصنل اقل اشحاف اطاغ طعاغ دف عرشلا وه همومعو هةالطا ىلع اذه

 شحأفلا طلغلا اذه لث غو ةمالا مسا 0 هيلع هللا لص هنا لوشا

 ةحاصموملاعلاة-ايسل موال عرشلا 0: اومهونو عرشلا ةفل الع ةالولا 0

 ع عرشلا ةعيدح نيَرفلا لوح نمد كلور هللا دودح اودَهو ةمالا

 ءالؤدو عرشلا نم ءالؤه اهاعج ةفاعلاو عدبناو 0 نم عاونأ يملا هنع

 لعجحو سانلا اصع موش اي صقأ عرشلا نأ اوميزو هأ ةلباممو هل 0

 فالخ نمضن ناو عرشلا وه تاقالطالاو تامودعلا نم هو.هف ام كاوا

 عرشلا لعزناتئطخم نتفثاطلاو ةحيحصلا تامالعلاو دهاوشلا هن تدهش ل

 هلزنأ ىذلا عرشلا ةفرعم ف مريصم نك ان اقاو هشحفاو طخ حبق

 قابس ا كلون هانا ب مدش 6 هدابع نيب هعرشو هلوسر و“ هل

 4مالعو ةرام' 7 لاطبا 0 قداط 00 ةمللل طدسقلاب تل موي



 005 وامى لاما اممم امو اما لااا«

 0« و
 مس سس-لالسللا

 وجل . هل هتمزالمو هيلعدليكو وأ مصخلا كوت ناكوأ دجسموأ تيوفاكءاوم

 يي ا لصونلا د تلا 0

 يب رءمن هجامن اقر كرسأ لمفتن أدير ام ميت يخ اخ اا

 ىنلادهع ىلع سيلا وه ناك اذهو مي نا ا لعق «لامفراهلارخا

 م سبح هل نكي لو هنع هللا ىضر ق وبدصلا رك يبأو مل-و هيلع هللا ىلع

 ةكع عاتبا باطخلا نب رمع نمز يف ةيعرلا ت رشا ال نكلو موصحلا سيم

 له ممريغو دما 20000 ءايلعلا عزانت ادو ايف س دل انحس اهلعبمو اراد

 هللا :لوسرل كركي لاق اسبح دز ال لاق نم 5 نيلود ىلع اسبح ما.الا دم

 ةنكمالا نم ناكك هثوعل 0 هتفيلُخ الو لسو هماع هللا ىلك

 7 تاع عم د ا

 روصح .- نكاد .دح 1 نأ 0 ءادةسأ نب ناوفص ن 5011

 م نيرا الأ ىلا نادل يو ةلرفحم ال ا ىوعدل رجم

 حبحب سس سس لل

 0 |صق 1

 دقو يذاقلا نود ترملا ىلاول وه اما مهلا يف سيملا لاق نم مي .مو

 يدرواملاو ىرييزلا هللا دبع ىب اك :نراؤبا كل ل اا عكف

 مريعو ةأضقلا بادا يف ا بارض نم ةفاطو اه ريغو



 اذهف روج الو ريب فرعي ال لاملا لوو مهتما ن وكي نأ نا لا مسقلا

 رثك ادنع هيلع صوصنملاو مالسالا ءالع ةماع دنع هلاح 0 نك

 ضرما موو هنايتلاو كلام هلع صادم يلاولاو 2 ذاقلا هلا ةءالا

 ا ٠١١

 مد لصف يمل 000 1

 ا
 ا

 سنع مامالا لاقو ة 4 ملح نا تاك ه رك ذو هنأ ااعو ا مامالا

 مكاحا نيب ىتح كلذو دمحأ لاق ةسبت ىف سو هيل هللا ليك ي 0 سبح

 ميكح 1 ل ا را هنتس ىف دواد وبا خضور نقوم رع ١

 نع 7 نع نب لعمل ةبن ىف انج ملسو هيلع هللا ىلص ىنل نا

 نع لالخلا عماج ينو . حي هدح نع هنا نع مكح 0 56 ثددح ىدلا

 ةياوام وي هلا سح ربنو هياع هللا ىلص ينلا نا هنع هللا ىخر ةربره -

 اذا يعدملا نا ىلع نوقفتم مهلاف كلذ قفاوت ةعألا نيب اهلع قفتملا لوضالاو |

 أ
/ 

 إ
 أ

 سا علا هراضحا مكاملا لع بجو هراضحا عوسل يذلا هيلع يعدملا بلط ظ

 مصغل كدع ىف 1 يو ةدعلا ف م نم هرض# و امه لصفب يت 5 ا

 0 هلوشاك همو يف دوعلا هيلا ب٠هاذلا ندعو هوهو الر 1

 ١ ةفالسم نم ه رسوم 0 كدنعو 10 نع ةءاور وهو دمحأو ىذا 3 0

| 

 دمحأ نع ىرخالا ةءاورلا وه م نيمو ة كدا ١

 تامر هانتع ووك دو لصفلا ليجعل نع الونش ءنوكي دقكا1ا مث ظ

 نيبو هني لضم قا ىلإ تلطسان 3 ةضم ا نوكيفةقاس

 وه سيل يعرششلا 86-52 ناذ لوا ىف ةمهعلا نودت سح ادهوهمصخ ١

 هسقني فرصتلا نم هعنمو صخشلا قروش ىهرامناو قيضرا 3
 ب آآآآ]آ]آ#آآ]آ]آ]آ#آ]آ ظبي يبي |  طإإبإبإإ|إ| | | بي يي بيبي! ب بإب إب يب بي يي | | يي يي يي يي يي يي | يإيإيإيإيإيإيإيإيإإإإ|إإيييبيبيبيبيبيب يي ب يي كت

 حبس سس ببي بسبب ببابببب



 ريغ لع هلاو سعال نطاب ف ىع اذا ؟املاو ةمرح هياع ةداهشلاو مار < كلذ |

 0 :رطاب كري 1 ناو اناا انئاج ناكدي مكس قخا قيام

 ظ نومصتخم مكلا هيلع قلل ت , دحلا يفهيلع همالسوهللاتاولص ماك- !!دم.لاق |

 نفرح أ ام و يضقاف ض ءل نم هلاح 95 نوكي نأ م ا ىلعلو

 ظ

 ( رانلا نم ةعطق هل ا امعاف ماذخأ زيدا نك ءيىسل هل تديضف ْ

 00 ظ

 هد لصف ا ظ
 ا لاعفالاو ةنانملا يوءد يهو ملا يواعد يواعدلا نم ىناثلا معلا

 مم اذبف ناودعلاو فذقلاو ةقرسلاو ق ةبرطلا عطقو لتقلا ي وعدك ةمرحلا

 | لهأ نم سلات يل + مهلا نافماسقأ ال يلا هيف هيلع ىعدملا

 | .هلاحكاملاو ىلاولا فريال لالا لوه را'اهلهأ نمارعظ را .ةبلاكلا

 (عمصأ نيلوق ىلع هل مهنا ةيوةع ىف اوذلتخاو ةافتا هنبوتع زبن مل ارب ناكناف

 . ةءاربلا ضارعا ىلع ناودعلاو رشلا لهأ طلستل ةنايص فاي |

 هيلع يعدللا ةيذآ دصقب نأ ًآلاعدملا ىلع بدأال هلا امهمحر بوشأو كلام لآق |

 || ىنفاحن لهودصت موأ هتيذأ دصقبدؤب خيصالاقو يد هع واهب صل

 أدق 2 1ل امحن ناك أو هيلع فان مل هللا دح يعدملا ناك نا 0ك

 فاير لرد للا ل ناف يوعدلا عامس ىلعزاينبم نالوق

 ظ قرع الثلث ممأ| فاحن الورودصلا هذه ينىوعدلا عمل : الهنا حيحصلاو

 ْ نا نم مدقق اك. راطخالاو لالا لهأب ةناهتسالا ىلا ر ارش الاو لذارالا |

 ايلا ةللذ نؤر تئلسلا ظ
 1000 ااا 8ك حاشا :

 اا للسجل
 رئت



8 
 نم 1 قيبكسلو م مالاعلا كاين هش تدحو نم هظارت رذ 0 يالمألا نم لتس ١

 رآ انكلا لا قوح ف ةمالع يجف اع اك ءابقفلا نم هش | هلعح ادذو هيف نكت /

 هك 0000 محرلا ةءارب ىلع ةمالع ضيملا لءجو ةصاخ

 * طو نم 2 الف نما نم اهولخ 2 اع دوحول ةضيح ا اذا ةيبسملا

 ةرامالاوةمالعلا هذهل ارامتعا كِلَذ ناك تضاح اذا اهئطو زوجو لماملا ةمالا

 ةماحت | 00 أاع هباشلو ارم ةهآرت ىذل مدا ف ةماعلا ربتعاو

 ف ادهو تاك 1 ءان أضدح هنوكب مكحو هبوأو هتددوب هيف ةماعلا ريتعاو 0

 تاكل تاران ألا ر خاف هدهاوش قوتسو 0 نم 1 ةعلرشلا

 قودللا نم | ريثخ ميصو ماكحالا نم اريك راع دمعذ ةيلكلاب عرشلا ف

 هش را هللا همر اي لاق طسوو نافر 2 تاكا ان م ُْق سانلاو

 | لهجلا ا موصل نم ُْن اودع اا و 0 تلو سععل ند طا ردتلا نم

 د لكل ب يبصأللا 0 قداطه ريغ عرتتلا 1 راصو قاخأل لطلاو ولالا

 || تاتكللا وهو لر للا عرشلا , كان هل هسا ندي ف عرشلا ْ

 د

 ا

 00 هيف 0 هلاتق بجو هنع جرخ نمو بجاو عرشلا اذه عابتاو

 ميشا فقر 210 5 لاقل تالرلو لما ةلا نير

 ظ ل ردملا عرشلاب اومكحت نأ مييلع ءالؤه لكف كلوا ةييلبا الل

 | نف ةمثالا نيب داهتجالاو عازتلا دراوم وهو لوأتملا عرشلاو ا« هنع اوجرك

 ةجمالا هتتفاوم سانلا ا 5 4 و هيلع رشأ داهتجالا يف عوضا

 تيشام لثم لّدبملا عرشلا كلاثلاو . هلوسر ةنسو هللا باتك نماحل درمال

 قح ةعاضال لطاب رار ءأن هيف صو و 04 لهجلاب هش 2 رؤر :أ| تأ ادابشد

 مال لا لطببل هل س ل اع ثراولرقبنأ ضيرلا مب 3



 «ةمغ

 تت ىلع ةبا تدجو اذاف همز زال دجو موز دجو ثيل !م كن ا

 لطابلاب اك 00 يعل 00 6-2 ا

 امل فيصاولا ة هفص لعجو هلق 1 ب اهولعحو

 كنم سما ناف اّمسو يل يكو ن نم دخرب ال لاقو.هل امنأو هقدص ب لع ةءالعو هنأ :

 نذا هنأ دبشت يتلا ةنيبلا ةلزنم ةمال ءاا هذه لزتف هتوقرت ىل اع كدب مضف نإ

 ل11 ةيم هسا اذه لب ةنيبلا ةلزنم ةطقلل ةمبشلا ل 4 1 نادل

 88 مع هللا ىضر ةءاحصلا لءجو فصوو لعفو لوق ن 2 قا لاس ان

 اولمجلب ةدرآ اهلع دهشل لو رقت مل ناو ةأرملا هب اودَخ انزلا ىلع ةيآو ةمالع |
|| 
 1 0000 0 اولعحو ةداب 0 ةدصأ ا

 أ ةئامستلاو تاأآلا ب او ا رزد> رشع ردد مولا

 | 1١ ايلعاهلا ىلع ينلا لبجو ةثالتلا حده ركذ دعب ردقلا ادهم مهنع ريخأف |

 ةقفنلا ىف ةناهنذل يعدم ا بذك ىلع ةمالعو ةبا هقافلا ةدم رصقو ن أاملأ 5 ا

 - ع ءانب هن وقعلا ةايأو 0 دقو 2 ْن ىج ةصق َق فاوالاو

 باساب 8-5 ى دهب مدلا رثأ رووظو فيسلا يف ةءالعلا ربتعاو ةمالثلا

 لاقو ةنعالملا دلو ىف ةمالعلا ربتعاو ةنيب ةلزنم رثالا لزنو نييعادتملا دحألا

 ثمل ىلع هب تءاج ناو ما نب لالحل وبف ا اذكه تعءاج ناذ اهورظنا |

 اامالنلا هذال, تيمر يذلا هنأ ريخأت هن تِيبَو ئذلل وبف اذكو انك

 ااشارف ةنعالملا تناك الو هب ارش و هعدب هنأأل هل هب مكحن و تاعضلاوا

 اناكف هل ةمالعو ةبا هلعجو غوابلا يف لبقلا لوح رعشلا تابنا ربتعاو هل ظ
 اهل اسمح

 5 ل ا ا , ك0 يييييييرررير0ر07ر00ريريريريريرييررررررررررر او 777174777” 1 12020«<«1م00 ا نت تت ذذذ] ]| | | 02022022-111 لا



 ل ااا: كثة 1 ثكككللللللللللللللال ل>)>>لمااا#ع0 دتغتة

 ا هي وا

 هبانو لجرلا ةمامح 1 هناف ىعفاشلا الا كلذ ىف عزان ملو اذ حلصي امم

 لجرأا نيدو اهني اًكزغمو املحو 3 ا 5 كلذكو ةا 95 5 نيدو هنن

 | نشا هاظلا ئارملا يلا اورظن مماف ه4قياح 0 دمحأو كلاك 0

 أوا رو هل حاصل يي مم لد ا >ءاو 11 ال 8 عطقلاب قحتلملا لااغلا

 نينو ككاو ةءاربلاو ديلاك ريثكب كلذ لاوذ وه ام حجرتلا ىوعدلا

 هب حجرتت انظ كلذ ريشيف نيتأرملاو لجرلاو نيملاو دهاشلا !اوب ةدودوملا

 | هلرشلا نم ةريثك بتارع ىوفأ انهاه لصاللا نظلا ن نأ م 1 مولعموا ىرشمللا

 هيفدو ةدحج نكع ال اننا اذهاو ءايشالا كل لطاخلا

 هيلع كر تارا عورشملاو دوجوملاو وأ | لعدناحبس هللا س صن دقو

 ا نودت مم مكلمل اليسو ارا أوك د مك أي اورد الاى او ءل لاق هنيبتو

 3 ةلدآو تامالع ةلبقلا ىلع سصنو . نودتمم مه مجنلابو تامالعو

 ا مار اذا سو هيلع هللا للص ”ىنلا لاق ةلدآو تامالع قافثلاو ناميالا ىلع

 نم. دجنسملا .دووهش دايتعا لع ناعالاب:هللاودبشاف ادجسملا داتعن لجا

 ةماعلا كلت يلا ن دينيس ارعاص ناقايشبشل نأ انل زوجونامالا تامالع

 غّوستو عطقلا ديف ةرامالا نأ لغ لد مطقلا ىلع ن : وكت انعا:ةداهشلاو

 ثدح اذا ثالث قفاتلل ةمالع ظففل فو ثالثا قمانملا باك

 تامالع نم :ثالك ئتينينلا فو : ناخ نما اذاو: كلا دعو اذاو تدل

 يل هللا ينثعب ذذم ضام داسهللاو . هللا الا هلا ال لاق نم كفكلا ناقد

 د لداع' لدع الو ئاجاروج اطيأل لالا مآ تس 0

 00 هتنادتتو ,لعو هيلع هلا ترا يلامت يصن دقو . رادقالاب

 يمول هيناتا يال هلي هلدع ص ةلاد 2 كلذكف هناةضو

 0 ال
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 ادد للان 15 ران تاتا دار ةيرمو تانبلا :لكا ةيرتغ نينا ةنببلل

 هنع روبشملا ىف دمحأو ١" قا دن ةدخأو ارب نووكت هزات كلاطلا نيفو

 كوكي ةراثز ىفاشلا دنع ةوس علراو ةءأور ىف دمحاو كلام دنع نيتارمأو

 هيلع صن ؟نانئا دجوب ملاذا بيبطلا ةداهشو ةبادلا ءاد يف أدحاو الجر

 ,نوك تزاتماو ةماسقلا ىف ؟نيعدملا ناعأ عم اخطلو اول ن ئكيراودجحا

 اميرأ هيف ناعالا نوكب ناعللا زاتما ايمدلا نأشل اظيلنت نيسخ اهف نامالا
 ىمفاشلا دنع طّمف ةيدلا بجوتو دمحاو كلام دذع دوقلا اهبف بجن ةماسقلاو

 ا عم ةندلاة يلع نوبحوب و ةصاخ هيلع يعدملا أهف نوفلحيف ىأ ا لهأ امأ و

 انيمي نوكت ةرأتو . نيملا درريغنم طقف الوكنةجملانوكت ةراتوتلق
 نوكت ةرانو . اذهو اذه ةءباحصلاىغق امك هيلع ىعدملا لوكنت عم ةدودرم

 هنم تطقس 0 اهفصي يتلا تامالعلاك هقدص اهم ملعب يعدملا اهفصي تامالع

 زوج وهريغو دمت | مامالا دنع ةنصلاب هيلا . مفدلا د دئايح بجيف اهدجاول ةطقل

 جيف سلا "لا اين بجي الو ىفاشلا دنع

 لوسر اهربتعا يناا ةفاقلا يف 5 فاخلاو فاسلا نمرور.ج دنع هب نيل قالا

 تامالغع نوكُت ةرانو . هدعن نم ةباحصلا اهب كحو سو هيلع هللا يلص هللا

 ىركلملا يف ذ دمحأ ماعلا هيله ضن < اب. ميقيف نييعادنملا باهر

 ةرانو . هنيع عمدل ن ذوكيف اههدحأ هفصيف رادلا ىف انيفد نايعادت يرتكسأأو

 صن اماه مدقيف نيبعادتملا دحأ اهم هفصي طيقالا ندب يف تامالع نوكت

 عزان اذا هتيعي غم دبل اهب مكية هاظ نارتوكت ةراو .دجأ هيلع

 ويا دنع هل حلصت نمل ةلا لكب مكح امهتعانص تالا ىف راجنلاو طاملا

 ”0 اليا لجل ع نبا عاتم ىف ناجوزلا عزانت اذا كلذكو
 ديس

 هه. ده يمص

 1 يدوم نب دي رسب عوف سب دع تول وح ٠ سو و حل ا جا و ا وو و مر دوور ورا وورع روحت و



 تا

#0١ 
 هنيع كلف لاق ال لاق ةنب كلا ملسو هيلع هللا لص ينلا لاف قح اهذ هل سيل

 عروس سلو هيلع فلح م لع ىلا ال رجاف لبح])ا هللا لوسراب لاق

 هنعا هوت هللا نقلل الط ركحايل هلال ع اكمل نإ امأ ملسو هيلع هللا لص

 نيا اللا بولطملا لع تجول / هنأ كيدببا هك قش -- هآور ض رعم

 ين كاذكحو كلذ الا هنم كل سيل لاقو هروجنل ىعدملا ركذ عم

 يف ءاج اذكه ايدو سق نب ثعشالا مصخ كرك لودلا"تدسلا

 ةةفانسملا ثبدح فو : نيملا الا هيلع بجو ل اذه عقل نيحيحصلا 5

 اوان رمأال مسقلا اذهو رافك موق نامبأ لبقت فيكاولاق راصنالا

 ١ يهو ةيغوش ةح يعدملا تأ م د 0 هيلع ىعدملا كارد هيف لوقلا 0

 نيركذ نيلدع ندهاشن وكت ةران ةيعرشلا ةجملا ىه ينلا ةنيبلا نكل ةنيبلا

 نرهاذش الط ددع ةثالث ةراثو لاخر اةقيزلا ةزرانوا نيتارضاؤ واسر نراك 07

 سم حسي يف تأ مكمدقتم لام هل لع نم سالفا يوعد ىف كلذو ءاملعلا

 ىح ةلامملا هل «تلفع ةلاح :ليحم لجو ءةثالثدسلال الا ةلاسلا لك
 ب ةلاعلا هلت لشاملام تحاشملا -ةفئاع هتاضأ لجرو . كسع 9 أامدصي

 اجلا يوذ نم ةثالث موق, ىتجةقاف هتباصأ لجرو . شيع نم اماوق بيصب

 اماوق بيصي يتح ةلاسلا هل تلخ ةقاف أنالف بادا دّنل نولوقب هموق نم

 ثدملا اذهف اتحس اهحاص ادحأ تحس ةصيبق ان. نهاوس اف شع نم

 ىذلا باوصلا وهو ةئالث نم لقأراسعالا ةنبب يف لبقن ال هنأ يف برص

 راسعالا سيلو اولاق ةيعفاشلا ضعبو انءاحصا ضعدرايتخاوهو هد لوقلا نيعتب

 ىف ةدايزلا أف يعورف لاملا ءافخاب ةمهلا أهف ىرش ىتلا ةيفخلا رومالا نم
 سس سس سى | سس يي يي, بيبيببيبييب-ب(يب-بي2ننبب بيسيرو بو و



 هم س-سلاسل هلا

 «ه4ك
 نم ىلع نيا و ىعدا نم ىلع ةنيبلا) ءاهتفلا ةنبللا اع ر ىيشللا تود امأو

 الو ءريغ لثم ةرهشلاو ةحصلا يف هداننما سنل نكلو ىور دق اذهف (ركنا|

 | ةمالال1 نب ذحأ هيوبس لاق الو:ةروهشملا لاشلا اح ةماع هاور

 اج ىلع استاد نيملا نوري مهناف ةفينح يبأ لثم ةفوكلا ءاهتف نم ةفئاط
 الو نيعلاو دهاشلاب نوضَمب الو هيلع ىعدملا نوفاحم ةماسقلا ىف ىتح ركتما

 امأو . ثيدحلا اذه مومعب اولدتساو لوكتلا دنع ىيدملا يلع نيملا نودري |

 لثم مثريغو ثيدملا ءاهتفو ماشلاو ةكمو ةنيدملا لهأ نم ةمألا ءالع رئاس
 ىعدلا نوفلحت ةراتف قحساو دمحاو ثيللاو ىفاشلاو كلامو حرج نإ

 رقا :ىف ةعورتتم نيعلا لترا مدنع لصالاو ةنسلا كلذب تءاج 6 هيلع

 مهي داحأ و مأع هنأ ةرانو فيعضتلاب ةراث ثيدملا كلذ نعا وباجأ و نيساحلا

 ىلوأ ضراعتلا دنع اهب لمعلاف رثكآو مصأ مهيداحأ نأ تراث ةما

 نم نيعلاو يعدملانمةنيبلا بلط هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبثدقو

 يف اجرخام لثم مهلا ىواعد سنج نم تسيل ةنيعم تاموكح يف ركنملا

 ىف ةموكح لجر نيبو ينيب ناكلاق هلا سبق نب ثعشالا نع نيحيحصلا

 اذا تلقف هني وأ كادهاش لاف ملسو هيلع هللا يلص يبنلا ىلا انمصتخاف رْ

 ملسم ؟ىرصا لام اهب عطتقب ربص ني ىلع فلح نم لاقف ىلا الو فاحت
 اللو كلب اهنأ كن لاقف ةباَوَر فو نابضغ هيلعوهو هللا قل رجافاهف وه

 ' هنيميف

 نم لجرو تومرغح نم لدجر ءاج لاق رجح نب لئاو نعو

 هللا لوسر اب تومرضح نم ىذلا لاَقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلا ةدنك |

 ابعرزا ىدب ين ىضراىه ىدنكلا لاف يبال تناك ضرا ىلع ينبلغ اذه نا
 اسم ل



 تع م

 مسالا هرس 3

 ( قألا نم كءاج امج مءاوهأ عب ميش الو هللا لزالع مه

 مرح لعف ىعدل ناةمبلا يوعدف ةممريغىوعدوةم ىوعدنامقيواعدلاف

 نم كلر عر ةقرسوأقيرط عطق وألتق لثم هتوّمع بجو بولطملا ىلع

 نا ريغ 0 نارك بلاغ يف هيلع ةنيبلا ةماقا ردعت. ىذلا ناودعلا

 ةدسلا ادرك ندع ناطر نهر وأ ضرقوأ مس نم ادمع عدي

 لاومالاك ئذآل اهحاقح نوكت دقو انلاو بر كلان انني

 ماقأ نا مسقلا اذبف قيرطلا عطقو ةقرسلاك نيرمالل انمضتم نوكي دقو

 ىور الل هنيع عم هيلع يعدملا لوق لوقلاف الاو ةيعرش ةجح هياع ىعدملا

 ول ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق سابع نبأ نع هحيدص ىف لسم

 لع نيملا نكل 1 مح ا كار كم سان يعدال مماوعدب سانلا ىلععي

 هيلع هللا لص هللا لوسر يضف هنع ل ىف ةباور ىفو . هيلع ىعدملا

 درجع ىلع ال ادحأ نأ ف صن 00 اذهف هيلع ىعدملا ىلع نيم اب لسو

 روما لع ادلع نيملا ابق ءاط حلل ةئميطتملا عوعدلا نأ اضن ود

 دما لعالا نيم 5-و 0 ومعلا ةبجوملا يواغذلا نا ةيف نيل هنلع

 قرد ملا يدل لانا ةلاششلا ةلا نيسعطلا
 لاق رن ملو دبشن لو فاحت فيكاولاتف مكبحاص مد نوحتستو انيك نيس

 انيع نيسمخ دوم 3 ريق
 ملسو هيلع هللا لص 0 نا سابع نبا نع ملسسم هدزخ قا تيلو

 هيلع هللا لص ىنلا نع ىور يذلا وه سابع ناو دهاشو نيمب ىضق

 نيملاب يضق هنا يور يذلا وهو هليلع دما لع قبلا ىف لسو
 ىوعد ف ادهو ىوعد 2 505 ل نيئدملا ناد ضراعل الو دهام لاو

 حس مس اعل ١ مع مساس ماعم جس سمول وعم
 افضتاس



 « هك

 سانلا لاؤسو ةذاحشلاب فورعم لجر يعدي وأ كلذب ىعدملا رزميو عمسن
 نأ وأ هين اها طكاقلا وأ رانيذ فلآ ةثام راجتلا رياكأ ن نشئاارب ا لعامل

 |١ كلذ ذاوحو هئم اهصخو اهايا هحلش ذاحشلا كلم هيلع يه ىت || رجاتلا باث

 هدف لطابلا مظعأ نم اهنأ مهلوَمعَو مهطرفب سانلا دهشب ىلا يواعدلا نم
 5 0 هلاثمأ ريزمت يعدملارْؤمِو هيلع يغاملا اف فاح الو ممسنال
 تخميو )ىلاعت لاق م لدعلاو قدصلا ىلغ اهانبم ىلا ةعبرشلا هيْمَدَق

 5 0 هللا دنع نم ةلزتملا ةييرشلاف (الدعو اقدص كبر

 ألاظ رصنت
 يحب ب عع

 6 لصف الج
 لاؤ-باوج كلذ ىنهنع ىضرو هللا همحر ةيهتنبأ مالسالا خيشل 007

 اذا والءأعرشلا نماهريغو ىواعدلا يف نيمهتملل ىبملا وبرشلاب ءامسلا له

 برضلا ردق امو هقحتس ال نمو كلذ قحتس فر 1 عردلا نم جاك

 ةاضقاومس ءاوس رومالا ةالو اهبيف مكحي يتلا 5 باجأف نسنلا ةدمو

 ةيحالطصالاةيفرعلاءامسالا نم كلذريغ وا ملاظملا ةالووأ ثادحالا ةالو وأ

 نم 1سمأ يلو نم لك ىلعو قئالملا ميج لماش يلاعتو كرابت هلل كح ناف
 ةنسو هللا باتكب مكحيف لدعلاب مكح نأ نينثا نيب مكحوأ سانلا رو.أ

 انلسر انلسوأ دل )ل لامن لاق هللا دنع نم لزملا عدوه ادهو هلوسر

 نا )يلاعت لاقو( طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا عيعم انلزنأو تاننبلاب

 اومكحم نأ قانا نيب ملكح اذاو ابلهأ ىلا تانامألا اودؤت نأ كرمأب هللا

 مكحا نآو )يلاعت لاقو( ؟ريصب اميمس ناك للا نا هبا وكظمي منان لدنلاب ا

 0 ادسمساسمللا



 « هك
 أاهنطاب ملعب ال ةفلطم نيع يف :ءانمداك و اقدص نع |

 رع لا هل هلوقل تجاو فكارعلا ع 0 وهو ردا 0 لاق

 0 دق نظلا ناف فرعلا اهفنن هاوعد 0 نم نأ مولممو فرعلاب ْ

 أ ةؤارخ هلافع قيلبالاام ريثما هيلخ الع كس لات لاا

 لوق هيوشو كلذل دبش اممو (تلق) هيلع ئوعيبلا »كلذ نرش

 4ع تلا وهو هريغو نيج مامالا كنع هاور يذلا كوعدسد أ هللأ كيع

 هراتخاف دايعلا بولق ني دم لاق يازف دايعلا ثولق ين.رظن للا فلا

 دابعلا بواق ريخ هباعصأ بولق ىأرف هدعب دابعلا بولاق يف رظن مث هتلاسر

 ءار أمو م هللا ركتع وهف 6 ويم ولا 1 ف هتيحصل مراتخاف

 نم كوري مهريغو نيزمؤملا نا بر الو : حيبش هلأ كنَع وبف أحيش نوع

 رانيد فلا ةئاممب هعاب هنا ريمالاو ةفيلحلا ىلع لاّثبلا يوعد عمسن نأ حيبقلا

 نيتسجوزلا 0 0-0530 ار يح ”ةراناع ا طءل و ا اخدو ءاهوشلا

 دهاشل وهوأ طبخ امانك الز ادحاو امو أ ملع قمن 1 هال امرك 4

 م

 . ال

 ْ هش جوز 1 ىااه د انيد املا 4م ضرتقا 1 وااهأبا هفون و

 سخن وام فاح واهاوعد مساق اوفلاو ماعطلا عاواب ميلا احراخو الخاذ

 كر وُداَوَد الة مامتهدسو براهلا سعاذلا يوعد عمسل ا هلك كلذ لع

 هاوعد عمستف هل ةماوعا نأ ىعاذلا يعديف سآرلا فوشكم ملاع هفلخو ةمامع

 لع نمافلا يذاو روحفلاب فورعم لكجاو يدب وأ ديلا مك أمم هأ مكحنو

 هاوعد مولسلك هعاتم رو هد تش ديا حالصلاو ةيايدلاب روبشم لدحر

 أريحا 2 لكحلر لع 6-0 ىد واب اع ىذف لكن ناف هل فلحتسو

 الو لسفوأ حببق مالكب هين رش ىلا وأ 00 لل سر هنأ نيدو

0 

 14712979 ا ت1 ا ا ا ل ل ا ا دا ع م هل ل حم عملا وقت دع تعم عك مح مح كح ع حس وع حر هع حسم ع ع عج حمو حلا اج هنت ند هجم لمعدل 2 دجإ سو ةيللرل صعم نيصس يع جدع عع هع 2 معسل. ع و وفلل عاتقنا داع 170 7+ 7 جدو يصمم مج اع ل تحسم عومجاع تع عهذه»

 دعني

 قيس سس حساس ا ١ 7 ييوسسسو ماس مس



 بح هسمعسص*ص

 500 ايلا
 يدتفي نأ هلل اليبس هيلادجو ناودملاو اظلا ق : ام لع أش 0 ُدخَأ

 سانلا يف دوجوم نص الا الكو 0 1010 الثل هّنم ةنيغ

 هيلا بهذ ام ناكف هضعن انرضحو اريثك كلذ نم اندهاش دقو ل | هز

 نماهل اظفحو سانلا تاوراةسارح نيمياتلاو ةباحصلانم مدقت نمو كلام
 ةالاخمب ىعدملا ىوعد تيوق اذاف مهلا قرطتملا ىذالاو مهب قحاللا رضا

 | ١ 100 فلعل كلذ ريع هدوضتم نأ لاف ئوقو ةمبتا تقمص ةماسمؤ

 نطولا ىنابفحابامأ يف ةةورملاق حلت داكن اال ةيرغلان ال نيب ر ثلا يف كلذربتعن مل

 ازأا ىف نالاطلا ياذا ثلع ةرضخم ال نأ. ىجف ( لنيقناف)

 قلي ضقت الو هيف زاعأل م 1 نيعر وتحل (لق 5 ) الاذتاو هل اناهتما

 راعلا انتاو تاعمو مهل منا متاوح يف ءادتبا هنورضح سانلا نال هرضح نم

 ميشب هلعل هراضحا نم قماح دل اضيأو انركذ امل نيملا ىلع مادقالا

 دقو اهف راع ال ةقداصلا نيملاف ( ليق ناف) هّتح نع هعطش الو 5 هيلع

 هنأ هغلب امل نافع نن نامعل لاقو فلسلا نم هريغو باطخلا نيرمت فلح

 تاداعلا ةراكن ( لبق ) 'اقداص تنك اذا فلحت نأ كمنم ام هنيمب يدنف

 ةباحصلا نمريثك ءادتفا نم هانركذ ام مملوقه» لطبي ام برقأو امل ىنعم ال
 مهيلا قرطتي ال نأو عبنع ةملظلا قرشا كلذ سيلو مهنا يلتبس

 وهف اقداص فاح اذا هناو نامع سفن ةبوقتل وه امنا رمت نع ىورامو ةءب

 لاومأيف ممطيو ثابعالا ديري نم سوفن كلذب فمذيل عرشلا يف بيعم
 نيمأانأ اودارأ ناف ًاضيأو مهلاومأ مهنم مهلامعأ اودتفيل لاح ءاعداب سانلا

 مل هّللادنع اراع نكي ملام لك سيل نكلو حيحصف هللادنع اهف راع ال ةقداصلا

 نوك مع اذا اذه هللا دنع هيف راع ال حابما نأ لعل نحنو كلذ يف اراع نكي

 2غ



 4م ظ
 طمقلادقاعمو ةينب الا ينوريسلاو ةلوملاو دقنلاك ىواعدلايففالتخالا دنع هيلا

 أ دل اطل ارملا قات نا كلذ لثمو اولاق كلذ ريغو طئاملا 9 عوذجلا عض وو

 منش ةنيلا سن ايا نشا الو مس ٠ يسكر مهنأ جو ذا حا

 رسوم بو زلاو ةريقف تناك اذا |يسالو| طة داعلا هفرتلا يدك عمستال ىوعدلا

 كرام_هذم ”ينزملا ىلع هدريف باهولا دبع ىضاقلا لاق كلذ نمو

 اعنيي ةطلاخم اهيلامضني نأ نود هاوءد درج يعدملل فاح ال هيلع يدا نا

 اهرك اتيالو هيلع ئعدملاب قيلت ىوعدلا نوكت وأ ركب وأ انشيشلاقةلماعموا

 3 رممو بأا ااط ىبأ نب ىلع نع ىورصص اد_-هو فرع اهيفني الو سانلا

 رار شلوا تمل ”تدل اح لص الدلو لاق . ةعيسلا ةنيدملا ءابقف نعو زيزعلا

 نيدلا لها لك ايبا سانلا نم ينك ل لوو سلا ىلع مادقالا نأ

 ال راضعالا رم لع سانلا نيب داتمم صا اذهو رادقالاو بارما نور

 اع نع او 5 ةياحصلا نم ةعاج نع ىور كلذكو : هدحج ناكف

 ةملظلل قبس الثلو مورا كلذ اواعف امئاو اهريغو دوعسم نباو نامع مهنم

 كلذ يلا قبرط هيلع نعطلا بحبو فلاملا يداعب نمت اوفلح اذا مثوحنو

 امنوكي نأو ربنملا دنع ةنيدملاب تاعج اذلو .اهرطخ مظعو نيملا نأش مظعل

 تل عدم لك رتم رنادعام رانبد عل ةمر> هل امث هدنع هيلع فلحن

 ىوذوتاورملا لها ناهنما يلا ةعيرذ كلذ ناكل هاوعو دريم هبط ب

 كر م ! مهنم قتلا ديرب نأ تاي اس رادقالا
 ىلا لضبلاو. نيدلا لها نم همام ميم دحاولا مدقق نأ نم ةلك٠ كش

 هنم ىف-شتيل فرتمي ال م «:ضيبر)ل هنأ ملعب أم : يعدبل م "ا

 ناد نمو م دنع نيمبلا لع مدقأ ن 7 هزوصل سانلا / 9 هادبش

 هيمكحح قرط | ١
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 عدلا ديف كلذ رتقو لجأ حلا هئمف ىف نم اش هعاب وأ هسرقا هنأ ةتبلا
 فالحتسا كل الو اولاق اهتقباطم ىلع ةنيبلا ميش كفرا ايمنلو عمسلا

 ةطلخلاو مساقلا نبا لاق . هنيبو هنيب ةطلخ تابئاب الا اهفن ىلع هياع يعدملا

 يللا نول ال نونعتس لافو.. ارم هنم يرتكت وا ةمياندوا ةفلاسن نأ

 تتراف: ئئدملا يوعد ىلا رظنيف اولاق  نيبعادتملا نيب ءارشلاو عيبلاب الا

 هبشن ال امم تناكن او هل فلحأ هيلع يعدملا ىلع ابلثم يعدب نأ هبشت تناك

 ناكو ةطلخ نكي مل ناف اولاق اخطل يعاتملا نيس نأالا فلحت ل فرعلا اهضتيو

 ريغ لاقو ةطلخ نكت مل ناو مهلا فلحتس نونحس لاف امهتم هيلع ىّعدملا

 دهاشلاو نيدهاشلابو اهب هيلع ىعاللارارقاب مدنع ةطلخا تبثتو فلحتس ال

 ةذخاولا ةآرللو دحاولا لجاراو نيعلاو

 افرضتم رادل ازاح لجر نوكب كرا املاثف ةئلاثلا ةئرملا'امأو اولاق

 اهسبو ةراملاو ةراجالاو مدخلا و ءانبلاب ةليوالا ةديدعلا نيئسلا اف

 0 اهلا دنهاتللو هآزي رماح ناسلاو كلم ىلا .اهتيضيو هسف لآ
 اًمح اهف هل نأ ركّذي الو هضرامي ال كلذ عم وهو ةدملا هذه لوط
 نم كلذ هبشأ ام وأ ناطلس فوخ نم هتبلاطم نم همنع عنامالو

 الو ةبارق رادلا يف فرصتملا نيبو هنيب الو قوقحلاب ةبلاطملا نم عنأملا ررضلا
 لب مهني ريمضلاو تابارقلا هيف عاش ام م كلذ هشأ ام وأ ثاريم يف ةكرش

 غزو هسفنل اهعدب ةدما هذه لوط دعب ءاج مث كلذ عيمج ل نع 13

 ةتنس نع اضف الصا ةعومسم ربغ هاوعدف ةثد كلذت مش آد رولا

 ' 16 ةدانلا النو فردلا امدكت يؤعد لك نآل اهراح دن رادلا قسو

 عوجرلا ةعيرشلا تبجوأ دقو فرعلاب سعأو يلاءث للا لاقةعومسمر يغةضوفرم



» 
 ا ندلف 3 هيلع يعدا ول كل ذكو كلذ معي هيلع ىدلان ال لوكتلا هيلع ىذقالاو

 ال'انإ يعدملل لاقو نيملا نع لكتو هيلع يعدملا ركتاف ةئامب كيلع ىنلاخأ

 لوكتي هل مكحب مل فاحي ل نا انف . ذخو فلحا نكلو كلاحأ انالف نا معا

 لوكتلا ىف عازنلا لصف وه هللا همحر انخيش هراتخا يذلا اذهو هيلع ىعدملا

 قيفوتلا هللبو نينا درو
 ها

 . 6 ىواعدلا يف ةنيدملا لهأ سهذم ىف لصف

 يتارع ثالث ىلع دنع ىهو اسعار, كيهاذملا تسأ 0 در

 نإ هشن ىأ ةيدشم امان فرعلا امل نرشد وعد هييررالا

 ل هلا الا ةهيشم ريغ اهنأب فرعلا ديشراام < ةيناثلا ةيترملا »ب انح نر
 امذكب فرعلا يضقن ىوعد # ةثلاثلا ةبترلا ف امذكب ضم

 ةميدو ب سغىعدب وأ ل جو دس ةنسم ةملبس دن ناش لولا ل

 بصننم عئاص ىلع ىجدملاكو هتفر دحأ عدوأ هنأ رفاسم يعدب وأ هريغ دنع

 اتادمشلا تاوسالا لها ضيت لع نسما همن اعاتمملا عقد هنا لمعلل
 لف ادخل نا وم نعم ىف د 1 كو. يرتضا وا حملا ١ عيبال

 يوعدلا رديف .لئاسملا ءذهب هبشا امو هركتيف هنم ىضاتش نا سس

 00 ١| فاحتس وأ اهتقباطم ىلع ةنيبلا مي ت نأ هلو اهيعدم نم عمسلأ

 2 اخ ت 3 هفالحتسا يلا جات الو
 سل هتمذ ىفانند لجر ىلع يعدب 0 لف ةيباعلا ةعرملا ان

 لام لا ةرثكب فورعم لجر ىلع يعدب وأ ةمدقتملا روصلا يف الخاد

 هنيدو هيب ةفرعم ال لجر ىلع يعدي وأ هلايع لع هت الام ل لا

 لن بيبسي ب ب جب يِييِيِي ||! يييييإإ---س-ا-ا-نبنبنببب

 بيبي يي يي بيب إ |(يبي سل ببي ببي سيب ب بسس مساس سس ل يي ببمممباببببلل 0 بيحس
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 نأ يدا كلذ نيملاظلا نك اذا انا انيدتعا امو امهدارش نم قحأ انثداهشل

 ( مهناعأ دمز نامبأ درت نأ اوفاخي وأ ابهجو ىلع ةدابشلاب اونأ
 نيعدملاىلع ناميالاب ةماسقلا ىف رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ة ةنسلا امأو

 فيكاولاتف هتلتق دوبي نأ نوسح يكتم مسقب نأ, كبحاص مدنوقحتسلا لاف

 لاق هولتقام دوبم نم نوسخ يكل فلحيف لاق هرضحن مل ءيش ىلع مسن

 نيلواللا اب 5< نأ دب نيرخآلا ىلع سو هيل هللا لص هللا لوسر اهدرف

 هيوصو كلامو ىبفاشلا ههذم اذهو تلق . نيملا در ىف لصالا وه اذهف

 أ نعلوتنلا اة ا هللا همحر ةيمم نا مالسالا خيش لاق دمحأ مامالا

 || عضو هل اذه لب فاتخمب نيفلا درو لوكتلا ين مهنع هللا يضر ةباحصلا
 /ىدلا دف هب ملعلاو هتفرم يعدملا نكما عضوم 0و

 هن ىمذملا لوكتي هل مكحب مل فاح مل ناو قحتسا فلح نا هناف نيمتا هيلع

 ل ىذلا نا فلحا نامءل لاق دادقملا ناف دادقملاو نامع ةيركتك نينو

 ململاو كلذ ةفرعم هنكمي انه يمدملا ناف امذخو نقال ةمئس ناكلا

 ناكاذا امأو رارقا وأ ةئيبب الا هل كح هل فلحي ملاذاف هب ىمدا 221011

 رع لكذ اذا هناف هتفرعم درفنملا وه هيلع يعدملاو كلذ رمي ال ىعدملا

 هعرخو رح نب هللا دبع ةموكك يعدملا ىلع درب لو لوكتلاب هياع كح نبع ١.
 0 ا 0011و االا تامج نا يلع يتفق نايا التلف

 | ايف ءادهب ميال هنا للا ينز ىلع هفلحتسا اهنا هناف ملابلا هملعي نأ نكمي
 ف هيأ طخم دجو اذا اذه لغو هلوكش هلع ىضق نيمعا هده نم منتمأ

 أ ىدلا فالحإ لأسو لكتف هيلع هب يعداف اذكو اذك نالف ىلع هل نأ هرتفد
 ا , : ١ رانشاخ و 1 اوقع
 ادع ىعدملا فلح ناو نيمعا هيلع درب ل هايأ ىنضرقاوا اده يناطعا هابا نأ
 هس سيبلب لابي ببي يل ل يي ااا بيبي بإب اا يااا يايا لس يب سل احب بيبي يب إب سس حل با يس سال

 كب بايب ببيبيبيبإِِِِِإِإِإِِِِيِإِإِإِب ب ب ب ب ب ب يي يبي بيبي ببي ل ذآ حي || ب يييييييييبي-- ب ساس.



 4« ه١ 0-7
 يف رم نبا ىلع ناهْنع مكحو ديبع ونأ لاق لوكتلاب نام هيلع مكح قلع

 ركن مث نيملا نع 0 نيح نامْع هيلع هدرف ”هءاربلاب هعاب 0 ديلا
 كافر ةئسل معأ ناماما دجوب للهف م ها هنكح نم رم نبا كلذ

 ىدمجاو ةفينح وا كلذ ىلا بهذف امهنم هثبدح ىنععو 2 هيلع هللا ىلص

 هبهذم نم روهشملا
 دواد نع ةمقلع نب ةءلسم نعانوندح ديبع 1 ةلاتفين تلاحر امل

 مزد ,فالا_ةمبتم نايع نم فلستسا دادقملا نأ يمشلا نع دنه ىإ نا

 الا تت امادادقلا لاق ةكس ابنا تاع لاقخ فالا ةييرا ماا
 ١ يلعب نييسأملا رسما ادادقلا لاف رع اساس 0 ةعبرأ |

 لات اهييحو لو © امانا كفدملا رع لات اهذخأمل لو لوش |

 نامع هركس ملو دادقملا كلذ ىو نيفلا دز مح دق رمت 55 3

 نوف عرب واع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تايصأ نم ةثالا 1

 1 نيل درب يغش حرش ناك لاق نمحر لا دبع نب نيصح نغ ميشه نيد

 لجر لع ىضق اذا ناكهنا مرش نع نيريس نبا نع ماشه نع ديزي 25-

 رحال هتارعم اى انغ هي داع ملف بلاطلا ىلع اهدرف نيملاب ظ

 دبع نب نوعنع ةسذعن ىلا نياتسم الا نع ماوعلا نب دايعاتدلو ظ

 ينأف ىعّدب يذلا ىلع اهدرف نيمعلاب لجر لع ىفق اذا ناك مان ان ةبتع نب هللا

 لع دبع ىبأ لاق :ةهيلعفلختال ام كليم ال لاقو ًيشادلا لص ل تاع ظ
 للام هللا لق ثاتكلا ىف :ئذلاف ةنسلاو باتكلا ىف لصأ هل نيب دو نأ

 اًمحتسا امهنا ىلع رثع ناف لاق مث : ؟ريغ ن نا كا نم لدعاوذإ نانثأ)

 هللاب ناتيفاف ايلوالا م اع قحتسا نب لا نم 5 ا ناموش نارخ 5 امنا
1 

0 
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 ه2 لصف اني
 دنع نيمع ريغ نم دحاولا لجرلا ةدابش لبقب هنا باعصالا حرص دقو

 لدعلا بيبطلا ةدابش لبقو لاّمف هرصتخم يف ىقرحلا هلقن يذلا وهو ةجاملا

 خيشلالاق . ةبادلا ءاد يف راطيبلا كلذكو نيبيبط ىلع ردي ملاذا ةحضوملا يف 1
 ةمشاملاك هردق ىفوأ ال مأ ةحضوم وه لع حرملا ىنافلتخا اذا يننملا يف

 ءابط الاهتف رع صتخم ءاد يف افلتخا وأ أهريغ وأ قاحمسلاو ةمومأملاو ةلمنملاو ؤ

 ءيزجال نيراطس وأ نيدبط ىلع ردق اذا هنا ”يقرحلا مالكر هاظف ةبادلا ءاد وأ

 دحاو لجر ةدابش هيف لبش 0 لاجرلا هيلع علطي امم هناال |غنم دحاوب

 ل هلا ةرؤرض ةلاح اهنال لحاو ًازجأ:نينلا لع ردش لل ناو .قوقللا راسك
 ةكاملا لجأ نم ةربللا لهاذ. ستخم ام هنال هن دهثد نأ دحأ لك نكمي

 لجرلا لوق لوبقفةدحاولا ةأرملا هيف لبق بايثلا تحن بويعلا ةلزنم لمجتف

 اهوحنوةبادلا ءادو ةحضوملا ةنرعميف لب ور رحل يحاص لاقو . ىلوا انه

 هيلع صن هريغ دجوب مل اذا دحاو راطبو بيبط ظ
 ب 67يوم

 # نييك درو لوكتلاب ءاضقلا ىف لصف
 ماس نءديعس نب يحب نع كلام يورذ كلذ ىف راثالا تفلتخا دقو

 لاقف ةءاربلاب هعابو مرد ةئامامب هل امالغ عاب رمت نب هللا دبع نا هللادبع نبا

 هتعل ىلارمع نب هللا دبع لاقف همس ' ءاد مالغلاب رمت نب هللا دبعل هعاتبا ىذلا

 هعابدّمل هل فلحت نأ نيملاب رمع نب هللا دبع ىلع نافع نب نامع ىضَقف ةهءاربلان
 2 درع هعابف دبملا 3 راو هل فاح نأ للا دبع يبأف هماعي ءاد هب امو مالفلا ظ

 نا يبا امل هنا يرخا قبرط يفو . مرد ةثامسمحو فلاب كلذ دعب رمح نبا |



 ٌْ دك 2

 أ رهاظ نم اهوامجو اهتدهاشم يف لاجرلل ظحال ىتلا جورفلاكت سيل
 || نأ يلا اويهذا نيتازرلاب اهوزاجأ:نيدلاو هوجولا لع ةداهعلات رومألا

 ظ روهظبالا نت املاف تاروهلاكميرحتلا ف نا نكي ناو ةعاضرلا

 0 هللا لعج دق يتلا ءاسنلا دنا قرم : هدنفنوروحتلاو ئدنلا

 ا ةنسلا عابتا اذه ىف اندنع ىذلاو ديبع وبا لاق . ىناجالا لاجرلا ىلع رتسلا

 5 امنا ةدحاولا 1 رأا هدنع هب دهش اذاف كلذ دورو دنع جوزا ىلع بجي اهف

 77177 زايت نكت هكدستتال

 ١١ هيلع بجوو ا .انتحا اف للا ٠ رم ةحالا تدالدتك جو وو هتكرأا

 00 عد كلذ نام ةسحلا لدو و هيلع هملا 0 هللا لوس لوآلامقزافم

 ع ري ير هلل اع لإ انها مل هنا الا هريغ يتفن نادحأل سيلو

 ا ةأ صا جوزي ىذلاك لتقلاب هيفرمأإلاو نينعالتملايف ني م لثم. 1 قبرا

 تدهش 'اذاَف هيلا ىههتنا ام يللا ىهنتنت نحنف ايتفلا ىف هيلع طظاغ هنكححلو هيأ

: 

 597 متلي ناعم قبرقللا حي كايف افنأ اتاك يرحل ةا رس

 ناكناو عاضرلا ىف ةدحاولا 3 نا واش ماس ينعم ندع

 امل نيتآرملاو لجرلاوأ نيلجر ارك َذ هيف ىذلا نم انيلا "سحأ هناف هنع السمع

 ىلع ثيدح داو اذه لعو ءاشنلا نا «لاارطقلا نا

 ا

١ 

 يندأباتقو كلذ قوف اتقؤي ذأ ةدحاولا ةأرلا ىف امهنع هللا ضر سابع نآو
 ؤ انتل ديما رت ل3“ معأ ساو ءانقلا نم ناثث آلا هاكر نس

 نءهربخا|ةبقع نب ىموم نع ةربس ىبأ نب ركب ىبأ نع رج نبا نع جاجح
 ىلع الا نهدحو ءاسنلا ةدابش زوجي ال لاق رمت نا نع ميكح نب عاقممتلا

 نولمح نرم كلذ هبشأ امو ءاسنلا تاروع نم ”نهه الا هيلع علطي الام

 نبضصيحو
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 لغ انجايبش ةأرسسا ىف ينأ باطخلا نب رم نأ دلاخ نب ةمركع نع جاجحو

 لانارماو كيرلا نالجر دبشد ىتحاال كا نيرا دق ايا هنا رملع

 | قلاب كحاب هللا همحر ”يعازوالا ناكو قارعلا لهأ لوق اذهو 1

 كاتارما ةدابشدف ل ابش ناك هناف للا همحر كلام امو لوألا

 هيلع علطي ال اميف تادرفنم ءاسنلا ةدابش نولبش هءاحصأو ةفيلح وبأتلق

 اولاق ةدحاو ةأرما ةدابش هيفنوابقو ءاسنلابويعو ةراكبلاوةدالولاكل اج را

 لطي امناو اهيلع عالطالا لاجرا نكي الو مدمس سلال

 هيف لبو اولاق دارفنالا لع نهتدابش لوبق بجوف دارفالا لع ءاسئا اهلا

 ل طوتلب داش الا لعب اسنلا لوق هيف لبق ام نال ةدحاولا 6

 ةالصلا يلا ةيسنلان هض ءارملا ةداهش لبقيف ”ىصلا لاله اأو ارك يوك

 دنعو ةفينح يف نعمت توبثو ثاريملا يلا ةبسنلاب لبش الو لفطلا ىلع

 ةلاح كلئو اد ني تن مالا نال اضن 0

 ماكحأ ىضقب ةفينحوب أون متداهش لوبقىلا ةرورضلا تعدف لاجرلا 0

 بسننلاو ٌتاريملا تيشرملو اطايتحا ةأرملا ةداهشد هيلع ةالصلا تبنأو ةدابشلأ

 تاقرفتم ءاسنلا ةداهش هيف لبقب الف عاض لا آمآو اولاق اطايتحا امتداهشم

 الا تثرال كلملا لاطلاو حاحتلا لاوز اهيلغ بتر 3

00 
1 

3 
8 
 ظ

 ىفاشلا لاقو . هبيلع لاجرلا عالطا نكمي امم هنالو اولاق لاحرلا ةداهشد

 نيتأرماو لجر وأ ةوسن عبرأ نم لقأ هلكك اذ ين لبق. ال
 اواحأ مهلاف ةعاضرلا ىف ةءايرلا ةداهش اق اولاق ذلا اماذ دسعو | لاق

 امهومنو لالهتسالاو هدالولاك لاجرلا اهملطيال قتلاءاسنلار ومارئاس لحم عاضرلا

 ةعاضرلا نأ اوأر مهنافنيتأرلاو ل احرلاو !نيلجرلا ".داهشد اودخا ئءذلا اماو



. 

 0:71 او 13١[1[1:1751ت30ت0 “”*<“ت< تتتكككك1<-<-أنشنثلبسخحك 1

 غظغهك---577اااالمممممممم مما

 نم ناكو ىنلا رباج هلا دبع نع يورو يب نب هلا دبع هل لاقي لوه
 عماج نب ناليغ نع زيزعلا دبع نب ديوس ىور دقو قييبلا لاقو ةعجرلاب

 قامشسا علاق تمس اذه دي وشو لع قلنا نع ناورس ىا ن اء

 للخ هداتسايف نكلو 4 و هبانلقل لعنع ةل هللاخا هداك تحول ىينملا م هاربا نبا

 دحر 1 ا الا نا ل ونا اور دقو كلف

 يعخبلا قارا وود نع هاورو يلع نع ةيفئملا نب دم نع يبعث ىلعألا

 لدي أم يلع نع يور دقو كاكفلاو ىلكعلا ثراحلاو نايلس ا دامحو

 ىبأ نب ىلع نع ئور يبقوا" لاق ةدحاولا ةأرملا ةداهشب ينتكي ال هنأ ىلع

 ار هتمضرأ اهنأ ترك ذف هتلأ ة ًارما نأ هربخأف هانأ الجر نأ بلاط

 سابع نبا يأ مث معن لاق كلريخ هزنت ناو اهنيو كنيب قرفأل تنك آم لاقف
 دئاق نعل اص نب ماك نع اذهب كلذ نع نويثدحت لاقشلذلثم هل لاقفهلأسف

 نع رمج نب هللا دبع نع دبعم نب ىلع ىادح سابع نباو ىلع نع 5

 تالخدف هموق نكرم ا جو زن صاع ىن نم الجر نأ يونغلا ثراملا

 لك ضيشاف يانمال انكناو اكتر دقل لاو هلل دما 'تلاَعف ةأسعا انبات

 لوقبهربخاف ةبعش نب ةريغلا ينَأ ىتح لجرلا جرف هبحاص نع امهم دحاو
 تا .ىلع ةني اهلناكناف ةأرملاو لجرلا اوعد نأرمح يلاهيف بتكف ةأرملا

 نإالا هنأرما نيبو لسجرا نيد ل ةنيبا 'ء ماكلالاو امهني قرفف

 تمفألا نينا نيد قرف نأ ةأ صافن ' نانا تابلا اذه انهض و اه
 نأ ثدحم لسأ نب ليدب تممس لاق نايفس نع نححرلا دبع انئدح

 ا ب يسم
 لمت يلا

 هيمكحح> قرط ١١

 لجر هنع يور اما "لف تلّمف يمفاشلا لاق بلاط يبأ نب "لعب لاق اهظع

 0 ا ا اسس مس سس

 ليل ىبأ نب مشاه انثدح . عاضرلا ىف هرم هداف زج باطلا نا رمح



 25 ظ
 ءىش لك كلذكو' نيتأ ما نوكت نأ الا ال لاق ئصلا لالهتسا لع ةداهشلا |
 5 إ

 لاقو ني سما نوكي يتح ةدحاو ةأرما ةداهش هبجمي ال لاجرلا هيلع علطي الا
 لب لاقفلالهتسالاب دهشت ةلباقلا ةداهش يف لوش ام دمحال تلق لاط وبا

 لاجلا نس نوراه لاقو ةددححاولا ةأرملا لوق ليش ولاق ةرورض اذه امداهش

 تناكاذا هلم اهدحو ةلباقلا ةداهش زوجي هنأ يلا سهذب هللا دبع ابأ تدمس ١

 لغ ذمسأل تلق روصنم_ نب قاحسا لاقو اذكهالا نوكي ال لاف ةيض ص ا

 ةيلع علطي ال اذ ةدالولاو عاضراا ف ةآرملا ةذايينش لاَ ار ةداهشز وج ا

 وهف رثكأ ناكن اف ةقث تناكاذا ةدحاو ةأرما ةداهش زّوجأو لاق لاجرلا

 لع ةيمذلا ةداهش لبش له دمحأ ثنلأنم ديعس نب ليعامسا لاقو يللا تحا ظ

 ةلدَع ةيلتتت تناك اذا ةدخاأ ولا ٌةأرملا ةذابش لبش وال لاق لاليستالا |

 0 ظ

 هنت ىلع قفتم نيكدحلا دحاف'. سايقو راو ناثثدح بابلا اذه ىفو 2١ 1 7 : ا
 قيببلاو ينطقرادلا هاور يناثلا ثب ,دلا“ مدش دقو ث راما نبةبقع ثيدحوهو

 ينال الا لونج يالا حارا ةيخوأ كذحا قة «اهريشو

 قلابات لاف رثألا امأو . ةلاقلا ةداهش 0 ْلَسَو ةيلغ هللا ىلص يينلا نأ

 نعومه لاّثف وهن رخل ةلاتلا كايد زاب أ هنأ ضأن قر“ رعثيدح نع دما

 يروثلا هاورو تلق . ىلع نع يح نب هللا دبع نع يف 5 00

 نظانتو هنع: تبثناأل هنكلو هيلا انرص لع نعتنث ول يففاشلا لاقو . رباج نغأ

 ىأب,يفاشلا هللاقف ديشرلا ةرض ةلئسملا هذه يف نسحلا نب دمحو كالا

 الام ايندلا كلم, ةفيلخ نم تثرو ىتح اهدحو ةلباقلا ةداهشب تيضق ءىث |



 مس سا |#آذآ

 5 0/4, ظ ظ

 ٠ مندلق زوجت عاضرلا يف ةدحاولا ةأرلا ةداهش هللا دبع ينأل تلق مرتألا 98
 تارملا ةيلهشب نع لي ليسنر ؟ يلع هنلاقو

 '"دجتو باؤث نب ن بلاةباور ىف لاق كلذكو من لاق زوجت كارا ةدحاوا

 سس و مديح ا يمسي مي دوح سحاب خ

 دمعت هسا

 ل هبفع ثيدحم ' جتحاو برحو أنهمو روصنم نو بلاط ىلاو نسما نب

 ل و هيلع هللا لص ينلا نال دبعلا ةداهش ين ةحح وه لاقو اذه ثراملا

 أ لاف ةلباتلا,ةداهتش عردخلا تلات ثراللا مأ لاقو تما و اتامت

 | لاقو هيلا اا 1و لاجرلا هرض ال عضوم وه

 أن اكرثك الك لاق لبقنأ ةل الا لوق نع لئس دقو مشاه نب ميهاربا ةياور ىف |

 00 نبأ ما ةفاش ندد كت يدنس لاقو . علر و ثالث انيلا يع

 احا "تلال فينا 53 لاير امينا رظنب, ال ءيش اذه نا زوجي لاقف لالهتسالا

 امس ا روع ىصلا لالهآسا ىف اهدحو ةلباقلا ةداهش نع

 :.:اكناو اددحو ةلباقلا ةداهشز وي ةفينحو.ا لاق ل ندم ىل لاقو *

 'لرتادا لا ةفينح ونأ لات ره تاتنددخ( تان ةياس ل ةيدوممأ

 هو

 0و“ بز سس بدع يس همس سس م سم يس جس ب برووجوا بج ب ويس دي جسوم هام دعم ع حو تع ندا مو سيب جسم وت حس علال مج

 2 كمع هءاورإ || تفاتخاو يف كوتا فركف ة كل دن ةدحاو ةكايش 00

  لاقو ةدالولا كلذكو نيتنثا نم دب ال مأ ةدحاوب هيف ىنتكب له لالهتسالا

 و له لالبتمالاو هد "لولا ُِف ةأرلل ةداهش نع دمها لس مساقلا ب دمحا

 لاق دقو نيتنثلا لشمس ةدحاولا تشيلو رثكا ناناويسار لاق نان

 زوج ا ص ايدل رع ناكاذا اده لثم ف ل نانا نكلو عيرأ ءالطع

 لع ةدايشلاف هل لبق هللا دبع نأ نا ةديبع يبا نب دما لاقو لاجرلا هاء نإ

 هل لبق دحلأ لثس برح لاقو ليت صا .نوكت نأ ىلا بحأ لاق لالمتبلالا |

 ها سر اذهلؤج ا عسسل ل ياالل للل

5 7 

1 
 ايمصنلا



ْ 

5 
١ 

ْ 

 ظ
 د هس طلا

 طين( هن ضرامم الو دحاو ةداهشب بلسلاب ل ىشي هلأ تارا

 ةأرملا ةداهش لسو هياع هللا ىلص ينلا لبق دقو . ملعأ هللاو اهكرتل غاوسم

 نبةبفع نع نيحيحصلا ىنف اهسفن لعف ىلع تدهش دقو عاضرلا ىف ةدحاولا

 تيحنتف لاق ينع ضرعاف ملسو هيلع هللا بص ينال كلذ تاكا كتطول

 )ا ذرلا 1 دقو ايككتضرا قنا تعور دقو قنكف لاق هل كلذت 5نُه

 هرضح ال ام ىلع دشن ةأرملا يف لاق هِسأ نع دم نب ركب ةباور يف كلذ
 نيب نوكيف ءاسنلا هلخدي مالا ىفو ”يصلا لالها تابثا نء لاجرلا

 5 ريف لالرتسالا ةدايش 2 ب 1 روصخملم نب قام ا لاقو تاحارد

 هيلع لطي هيلازب لكو ماخلاو طمسلاو ة ته ردعلاو 6-5 6 ةدحاو جاَوعا دايك

 هش "عراك اذا 0 ةدايش ا أأمف ةاقلا اللا

 3 3 ا

 ' 11 يار افس دب را تفر كلطأ 200

 0 انالافا اووف قال انانكس نأ دئبل ىلا نع تيرخ نيركنلا

 نع جاجح نع ديزي انثدح * رمج امه قرفق ةوسن عبرأ هيلع دهشسو رمح

 لنوع نب ١ نع ةدعاز يل أ نبا انثدح ه حاكتلا ىف ءاسنلا ةذابش ذخأ هنأ ءاطع

 ديبل ونأ هاور امناو قالطلا يف ءاسنلا ةداهش زاجأ هنأ يرش نع ىعشلا نغ

 لات الاف دوؤدالا قانابفلاةداهغز وجب ءا ,ةفلا ضعي لاقدقو . رمع ك را

 الاف لاجرلا هيلع علطي ال ايف تاقرفتم ءانلا واهب ااا ة



 ) نم كلذ دا هد بودح>و يللا وه ردابو هريغ ع كانيمأو ةدائشلا ماقأ

 هيلعدللا ىلص يب ءلا لبق, دقوي سو هيلع هللا يف ان هللا لوسرا هئادصت تابجؤم

 ا ايلا صضعل ةيميشإو اضم لاله ة هور لع هدحو ا هدا مسو

 كيد لفلو دا الدوسالا ف 0 0 ىلغمل سعأ ةداهش 3 0 انا فاو

 ا الل اعلا بااطي و باس || هصقو يف دحاولا دهاشلا ةدأ دش زا أو هلوق درب
 ا

 نع هي قش كلذ ف 4 رص هةض)ا هذهو هقاحتفمأ لو رخآ 1م عاخ

 | الف رببيخ مأع ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ لاق ةداتق يبا

 ظ نمالحر "لع نو نيكرشملا نم الحر تارؤ لاق ةلودح قيلاسملا تةاكبانيفتلا

.4 
 ما

 7 6 ليح لع تتدحلا 3 رذف هنازو نم هتما ىدح هل ترفت نيملسملا
  ىنسرأف تول كرد مث تولا حرا مم تدجو هدْض يندضف 0 اّقأف

 ل الا لاب امه تلتف ناسف نار ا

 هلف ةنب هيلع ةليالغفا لق قف لاقف مل- ءو هيلع هللا لص هللا لوسر ساج 0

 ظ <
 ا 1 7 1

 | ةكلو ه ريغ ف دو>حوم ن.دهاش ذي دايش لعج هلل يذلا صحاالاو هدحو

 تمهعف ةس هييع اسال بيطلع |اق هيلس

 ةصعلا هيلع تصصقف ةداتو 1 ١ كلام معو و هيلع هللا 0 هللا 0000 لامذ'

 ل يدنع ليتفلا كلذ بلسو هللا نرد أ قدص موقلا ن ه٠ لجر لا ك 5 3

 هللا نع لتاش هللا طا سس ديفا دينير)ال هنا هال يض علاركلا ونأ لامفدنم ١

 هأنادطعأف قدض مسو هيلع هللا يلص هللا عسي لام ةباس كيطعيف هلؤستو

ِْ 

 وذل ةياقدةيلم يب ىف و افرع هن تعّساف عردلا تكيف ةيئاطعأو ةِداَتق وأ لاق ْ

 دا ىلا دعاك لع قاطن ةيئبلا نإ لع لد , اذهو مالنسالا ىف هتثأت لام

 وهو ةلاثملا هد ف هوجولا ع اذهو ماو هعاع هللا ليبص ى لا هيفا

 طر كال رج سسك ا نا مت ل ج75.



 هيلع هللا للص يبل ال 00 دينو وادع و :ارعالا موتو

 اذه اعاتم ت تنك نا سو هيلع هللا ي ىلص هللا لوسر ىبارعالا ىدانذ هعاتبا سو

 اًمف يبارعالا ءادب عمس نيح مل ٍلسو هياع هللا ىلص ينلا م امف هتعب الاو سر ا

 تاس لام ثانمي ام فاو ال ىبارعالا لاق 000 دق نيلوأ

 زخ لاف اديبش مله لوقب يبارعالا قفطف كانم هتمتبا دق ىلب ملسو هيلع
 ا : هللا ىلص يب ءلا لبقأف هتمراب دق كنا د أ انأ ت 1 دب

 اتف
 ١

 0 هيلع هللا ىلد ىنلا لعج لعج هللا لوسر ب كشدصتب لاق دهشن 1 ل

 .دئاوف ةدع ثيدحلا اذه ىنو . اسنلا هاور نيلجر ةداهشد ةعزذ ةدابش

 هلرعلا ةرشلدو (يلكوت, هتفو: قم لجزر نماء ى يذلا مامالا ء ان اا ٍ

 اهنمو. اذه كلنءا قي لانو الئياللاد ل اهج نم ءارشلا زاوج اهنمو . هسفنس | ْ

 نيميلا هميرغنم نيت اذا مامالا نأ اهنمو . مزالب سيل عيبلا ىلع داهشالا نأ ||

 اذا دحاولا دهاشلاب م هجرغ وهذا هريزمت هل نكي م ةيذاكلا

 دهاشمللا كيم جاتحأ 3 زل لاقام مل-و هيلع هللا 05 ينلا ناف هتداص مل 5

 هيلع هللا لص هللا الردم هناهش تنمضت امال نيتذابشل هندابش لعجو رخ

ٍ 
| 

 ثيدخلاودهدحو 4م الق دقو يوءدلا هداهم صتقخ يلا ةدابشلا هو نامعالا

 دحاولا دهاشلاب مكملا اذه سيلو هللا همحر دواد وبا هيلع مجرت ايف برص

 | ١ 2 فاشل وب < دي 0

 0 ا ا كاك تاب_ووجوايتاو يبيت يلملم بلل 22ج 2224ج

 م

 مزاول نم ايم خابت وارق هكافتمت رسم," لع كغ مولا رابخألا ةلج

 هسوروم مح هع هل -م للامم ممسسمسم ا



 ا 1 |
1 

 || يوق ادحاو ادهاش ئعدملا ماقأ اذاف ةرمتسملا ةيرشلا ةدعاق هدهف نامالاب | الإ |
 وهو لصالا ب اة اة سل ىذلا هيلعىعدملا بناج ىلعحجرتف اجا ١

 ظ ةدودرملا نيميلاو لولا ف 000 اديللو هءلاذ ' ليلد لك > فيعص ليلدا

3 | 

 ةناوا تروقو د حاولا دهاشلا لوش مر ةرهاظل ظا | كارملاو ثولالاو'

| 

 ا

| 
 راثالاو نو ومتلا هتمفاوم رعم مم حضوأو اذهن ا نداقوا ىعدملا نيك ظ

 عقد ال” لا

 ا
 ا

 0 - ا

ْ 
 ١

 ١

 ا بصق ا

4 

 أ دهاشلا ةدابشب مكحلا يلا نيلداعلا فلسلا ةاضق نم ةغاط سهذ دقو
 ٍإ
 ١١ ةاضق نم ن د عانوا كدلع وأ ل | نيك ريغ نم هذ لد مع اذادحاولا ٍ

 1 كفا ةداهشل امضق اي هللا ١ امبهمحر فدل 0 ن ةرا رزو 2 قالا لها | ظ

 ؛ نع ع كل رش نع كي“ 0 يمشيهما 5 5 تار كالا دخاو| ظ

ّ ! 

 | نع د تب مداقلا انادح ٠ يدحو ىنداهش حرش هاا قاحسا ىلا |

 ١ لدا نب ةرارز دنع اع د« رت ا ماع ةلس نواح |

 | راي ىبأ كاع بصي مل ت قلق بسور دحر نار هاكات 0

 أ ىأرذاو هتداهشب مكحلا هل“ زاخ دحاول ١١ دهاشلا قدص كامل معاق الاو|

 مك مال لدو هيلعهللا ىلص ينلاو ط رشي كلذ "”شالقولاللو لعف نيميلاب وت

 |١ وأ لاق دقو < دهاشلا ةدايش 0 ىف نيمرلا هل يد

 ؤ
5 
 كرجعم محل

 كح نأ هل روع دفرإ دفاعلا قذف مكاطلارع اذا باب ) نئسلا يف دواد

 0 عاما كف هيلع هللا بص ىب لا نا رأت َُ ةعز 0 ثا 5-5 قاس مث هب 0

 البرو ىلار ءالا ًأطبأو يشمل مسو هيلع هللا كندا يىنلا عرسأف قار 5 1

 سس ل سال سس



006 ١ 

 | عديرلو لارتلا فر كذت | ين هتاس در نم ىف اع لسو هيلع هلل يلص ىهنلا |

 | فلاخن هتلكس 2 ىئدا نم ىلع نا نك ان هلأ ما

 - جب سوح

 مده لصف جوس

 عرشن الف هيلع يعدملا فناج يف تعرش امنا نيعلا نأ ىناشلا قيرطلا ظ

 لع ةنيبلا ) لسو هيلع هللا يل إد هلوق كلذ ىلع لدبو اولاق يعدم لا ىناج ىف ىف

 ل يعور كلا فئاب قم نيعلا' لم ( ركنا نم ىلع نيملاو يعدملا |

 حصأ نيميلاو دهاأشلاب ءاذدلا ثيداحا ن زأ اهدحا ٠ هوجو نم ادج ةفيعض أ

 ا ةتسلا ىتكلا لهأ ن :م ذحا هورب | 1 قلشمل ؟لةملو ىو

 أ نآكاثلا . هموحو ا,مصوصخل هيلع اهعدشت بجول ا ةدصلا يف ابموأق

| 
1 

| 
 ريغ ءيشن يعدملا حجرتي مل ثيح هلع ىعدملا بناج يف تتاكامنا نييتلا |

 ناك ةمذلا ةءارب لصأب هتوقل نيميلابىلوأ هيلع ىعدملا بناج نوكيف يوعدلا |[
 حجر اذافهتهج نم نيميلا تناكف لصالا باحصتساب نييعادتملا ى وقأ وه

 نيملاف كيذب هبناج ةومل نيميلاب يلوأ ناك دهاش وأ لوكن وأ ثولب يعدملا
 هقح يف نيملا تعرش هبناج يوق امهأف نبيعادتملا ىوقأ بناج يف ةعورشم
 يف نامالا تعرش ثوللاب نيعدملا ىناج ىوق ا اذهلو . اديجأتو هتوف
 3 مكحام هيلع نيملا تدر هيلع يعدملا لوك ىعدملا بناج يوق املو مهناج

 ١ ىوقالو . ذخأيو فاح ديمبب وه ام لاقو دما مامالا هبّرصو ةباحصلا هب
 ال1 كلك كنتم ف نينزلا خناك ةيلسال] ةءازتفلاب هيلع: ىدلا فاجأ

 ١ مهناج ةومل نوفلحلو "2 لوقلا يصولاو ليكولاو رجأتسملاو عدوملاك



0 
 ةاده. هنو :لزنا«هيلعو هللا باتكل نيبملا وه ملسو هيلع هللا للص هللا لوسرو

 ناس در غاس ولو هذارمو هليوأتب قاحلا لعأ وهو هعابتاب رومأم وهو هلا

 كلدب ت درا با ادكلا نيهاظ وه اح لل ملسو هيلع هللا يلص 18

 لاك هي هب م دكا نايف كلاعب تاطيوءنتسلا يك ظ

 ظ ةئسلاهده لوقو |.ةالطاوأ 1 مودعل ثبشنب 0 0 الإ هتلحمو هيهذم

 ١ اوكالسا هللا مهحبق ةضفارلا ناحل ابهر الف .قولطاللب مومعلا اذهل ةفلاخ

ْ 
| 

 م ك4 دع 0 لص هل وذ أو درفةراو لا ةتاثلا نئسلا در ف ةهئمعل كلسملا 5

 ! لاس لاق هللا تأت :5 فلاخ ثيدح اده اوناقو ( ةقدص |ن مك ثروال) ١

 ا

1 

 | دا امة تدرد نيالا اماتج ركذلل ؟دالوأىف هللا م 20

 ا ه5 سبل هلوق سهاظب تافصلا تابثا ىف ةحيرصلا ةحيحصلا ثدداحالا نم

 ا جور دور منار ةلادلا ثيداحالا نم هللا ءاش ام جراوملا تدرو ءيث

 ترا لارالا_رهاظ : نم هومهف اه رانلا 00 رئابكلا لمأ |

 ! ين نارتلار هاظ نم هومهذ اه اهو اهترثكمم ةيئرا ,قيداحأ ةيج

 ا نم هومهف امم ةتءاثلا ردقلا كيداسلاةيب دنا تدرو .راصيالا كرادتاال هلق
| 
 ظ
 ظ

00 

 7 1 هو.هف اع ةعشلا. نم هندر ام ةقن اطلك فدو نق هلا رهاظ

 2 ا ل مم ع وحسم م سلا

 2 سس ا م م ل سس سما

 ] لا
 ظ اهلوبق ىف بالا درطب نأ اها اهلك نئسلا هده در 8 بالا درطإ 0 اماف

 ا لودفلاةبسلو م د ا أماو نانا ماظوب نم مهب ا أمم ء ءي درب ا

 اق همس در هل نم امو رده هاذ ضقانتف درو ةؤملا ةكرشلا رهاظ يل

 . توم سم جدي سوس سوس جرب ويح

 | كاذكم اهنوك عم اهفاعضا ادق دقورالا ناررتلا و هاظ نم ةمهف

 يذ لكرمرم ل نم لع انغريغو يناشلاو دمحأ م انالاوكلا دقو

 ْ دال ىلا يح وأ امىف دجأال لق)يلاعت هلوقره 5 0 نم بان

 هييكحح قرط ٠



 هوم
١ 

 هلوتو هللا لزنا ام مهني مكحا نأو ىلامت هلوذتلف ةناثلا اأو . ل مابي نومكحا

 مكسحلاف . للا كا اا نانا نيب مكحتا زألاب 8 3 انلزا انا

 مكمةتساو عداف كلذلف » ىلاعت لاقو 7 هايا هللا هارأ امن نيعلاو دهاشلا

 ترماو باتك نم هللا 0 امب تنما لقو مهءاوهأ عت الو در

 ديالو هللا نم ةراؤونام لدع وهف هن مكحامم اذهو «مكذي لدعأل

>5 

 ه0 لصف اجو
 ١ ره لوالا را قر ممل ةلأسملا هذه اودر نيذلاو

 تاتك نا مهريغو ديبع ينأو أر رفات كلا ني دقو لب الف هللا

 لعيمفاشلاودمحأ مامالا ركنأو هللا باتكل ةقناوهاهنأو هجوب اهفلاخي ال هللا

 رهاظ فلاخم اما همجزأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيداحا در نم

 ىذلاو . لوسرلا ةعاط باتكمامس درغمباتك كلذىف دمحأ ماماللو. نارا

 لسو هيلع هللا ىلص هللا 0 هداقتعا سم لك ىلع بن

 لزانم ثالث ىلعهللا باتكعم نئسلا مدلل بسك للاخ ةدحاو ةتتسدت ديما

 ةلزنملا) ةلزاملا 3 ه. تدبشام سفن ةدهاش ةقفاوم ةنس(يلوالا ةلزنملا)

 ( ةئلاثلا ةلزنملا ) هتلطم ديشو هملههللا 2 ةنس(ةيناثلا

 ةدحاودر زوج الو 1 نان هيف باكلا هنع اسكس ل ةنمشنتم ةنس

 ركنا دقو . ةمئار ةلزنم هللا ب باتكعم ةنسال سيلو ةئالثلا ماسقالا هذه نم

 رسفن ةنسلا لب لاق باتكلا ىلع ىف ةندلا لة لع دمحأ مامالا

 ةددجاو ةجص# ةئس تأمل هنا هب هلوسرو هللا دهشد دلال نير ناكل

 فيك ةتبلا ةفلاخمو هللا باتك ضقانت ملسو هياع هللا ىلبص هللا لوسر ع

 1 يب ووو »سب فورس ب. ميزو ووجع ةيوعيورب - - قرود مور كول دووكاقلاا تالا وسو يورك يوي و ووو دوو و ووعد



 ه١

 نم را ناكل مهفومح ظفح هن احبس مه صاف ( ءكديشلا نم نوصي

 م هيلو هنع ىمأ هؤالما حصن نمم نكي مل ناف بتاكلا "لمي نأ قملا هياع

 مث نانارصاو لجرف دجن ل ناف نيلحر هدح لع كبه شماسلا نا نلل هل نم صا

 مم كالذل اويلط اذا امماقا.نع, فلختلا نع ةذابدشلا نيلمحتملا ءادهسلا

 عيابتلادنع داقألا مه 3 3 اه 75 نان رضاخا ةراحتلا يف مهل صخر

 لكةضوبقملا نهرلاب او وتس نا ابتاكاودج مو رفسىلع اوناكاذا مهسمأ مث

 قوقملاهب ظفحت اموم,ةوقح هب نوظفحي امل داشراو ميلعتو ممل ةحيصن اذه

 نيدهاشلا نم عس 1 مكحلا قرط ناذ ءيبث مكاذلا هب مكح امو ءيش

 تارقا ف شا دلو ع 1| نيملاو لوكتلاب مكحب م "للناس

 ليحتل ا نان كا تاكل ه2 نيملاو دحاولا دهاشلاب مكملا ناكن اف

 هاوي ةحرمللا ف 0 كى مكالا ناف ًاضيأو . ةلاخ دكا د

 ةماسقلاب مكحبو اهل ضراعم ال 3 ةححصلا هيما ةفاعلا مكحل لة

 نامذادلاو ناجوزلا عادت اذالاملا دهاشب مكحو ةحبرصلا ةحيحصلا ةنسلاب

 هوجو نيملاو دهاشلاب مكسحلا 8 نم دنع مكحنو ناكذلاو تيبلا عاتم

 نارقلا ف سيل هلك اذهو هتهج يللا تناكاذإ يعد.لل هلعجيفطئاللا ىف رجآلا

 عاس ف :كف هناا نمدحا الو سو هيلع هللا لص هللا لوسر هن مكحالو

 هيلعالا ليما لويمرمب مكح ام درو هللا باتكل افلام لعج ملو هن م 6

 لب هللا باتكل اناغ لمجيو ةباحصلا نم مهريغو نودشارا هؤافلخو ملسو

 هناف هللا باتكب م كح نيعلاو دهاشلاب مكسملا نأ ثيدملا ةمئأ هلاق ام لوقلا

 مادي لا نات فناتيضق ناناهف ل ا عا ةناحبس هللاو قد
 الو هاوك يدم نمار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالف يلوالا
 غ0



0 - 
 نا سمنارح م ءللاق ادحامم هللا رع ءا نيذللا ني دهاشلا ىف دجضنو علق هتعمل اق

 نادل تلق مل 1 1 تاقام نودب كح نمو تلق نالدع ناغلاب

 ةمانلا لهاا ةداهتت تّجأ تلق ناو لاق هللا 5 تفلاخ دّمف تمعز مناك

 اهي يافا كاي تدجلأو مهتداهش زوجت نأ هللا طرش نيذلا ريغ مهو

 ريسغي تيطعا مث ةداهشلا ةهج 3 امهم تيطعا ناهجو ناذهو ةدالولا ىلع
 مكح فااخب س ل دهاشلا مم نيملاي ءاضقلاو تاق اهريغو ةءاسقلا ىف ةداوش

 1 ا يلاعَت هللا ضرف ذا هللا مكمل قفاوه وه لب هَل

 د ه1 لاك ةلوسز نع كلف تاه هناحبس هلا نتف ملسو هيلع هللا ىبص هللا

 وا نيمدقلا لسن ءوضولا يف هناحبس هللا ىصأ تلق نارقلا يف ريظن اذه

 لاقوةنسلاب عابسلا نم بان يذ لك تنأو نحن انمرف- ةدآلاهىطي معاط ىلع
 اهنيبو اهتمسو ةأرملا نيب عملا تنأو نحن انمرف مكلذ ءارو ام مكسل لحأو

 للا لص هللا لوسر ناكو لاق . ةقرسلا باصنو مجرلإ ركذو اهلاخ نيبو

 نبا مالس لا خيش لاقو . 1 اما دارآ اه :ءم هنن نع نيبملا ملسو هيلع

 مكب ىنلامكحلا قرط ىف نبت ًارملاو لجرلاو نيدهاشلا ع ١ ارا ةيم

 ام ظفح ين قرطلا ىف تانيبلا نم نيعونلا نيذه رك ذ امناو مك املا اب

 اا لاى متنادت اذا اونمآ نيا اهسأاي)ىلاعت لاقف هقح نانالا

 هللا هملع اك نفك نأ يرض ادي, لدي نفذ ا

 ىذلا ناك ناف ًايشدهنم سك 11 هير ف وتملو قطا ةيلع يذلا 10 ظ

 لدعلاب هاو للمياف وه 0 جرا عيطتس ال ا 2 وا أهتم قبلا هيلع ظ

 نم نانا ماو لجرفنيلجر انوكي مل ناف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو |
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 هك 55

 ا عمالا ةداهش نيتأردال نوكب ال نائف لا

 اودهشتساو لق, ملو نانارءاو لجرف نيلجر انوكي مل ناف لاق هناحبس هناف

 ةيدقلا يف هلعج (مرايجلاه يف نوكيف نيتاصاو الجر وأ مكلاجر نم نيديبش

 ةراغك يف هلعجام لثمو . كسن وأ ةئدص وأ مايص نم ةيدفق يلهث لاق اك

 داي ماكحأ هدشلا يقرر نك 2 مم 0 ناي ماعطاب نيميلا

 نكي ناف ضئارفلا ةبا ىف لاق اك ابيف لاق هنكلو نيددلا ةنا يف كلذ لهب ملو

 منا انهاه هلوتف اهدمب ىتلا ةبآلا كلذكو ثلثلا همألف هاوبأ هئروو دلو هل

 اودجتل ناف روبطلا ةنا يف لاق كلذكان وكي مل ناف ةدابشلا ةنا يف هلوقك نكي

 ةعتميف كلذكو نيمياتتم نيروش مايصف دجت ل نف رابظلا ةبآ يفو اودسيتف ءام

 فالملاب يلوأ نيركملا يأف دحاولا 'يزجيال موصلا نا نيميلا ةرافكو جملا

 تكس امنا عنم طارتشا هللا نم هيف هل سيل يذلا نيميلاو دهاشلا مآ اذه
 اذه نم تحاوق ام مهمكح يف ادجو دقوديبع وأ لاف هتسلا ةردف مث هنع

 نإ نارسوم مع نباو لاخ هلو هل لاف ىذا ميتيلا عاضر ىف مهلوق وهو

 ثراولا ىلعو لاّفهريغ لبزنتلا طرتشا امناو ع هنال هءاضر ىلع ربجم لاخلا

 1 3 3 | نبا عم لاخال ثاريءال 0 نا مج دقو كلذ ل 9

 نينا در ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنسلا ىف مكسملا اذه

 هياع هللا يبص ينل انعدراخم را يف نيميلاو دهاشلل اندجوو ءالعلا فلس |

 يا لاق عيبرلا لاقو . نيمداتلا نمو ةباحصلا نم دحاو ريغ نعو لس

 نم مكح ”رالقدسم لعدضان ا عقلا م نيميلا ف سائلا

 0 مام هللا هل ت اننا نار هلا فلاخهنال ا . مكح

 هلمف تلق هنلق ناف لاق ن دهاش نم د اخ نانو محاد 0 لاق
 ل11 رد ا ا ا اا د تلا يا تك ع < اراب 22 2076 رك دلال 11 2: د د واهلا ا ايجار ال1187 ووو 17 7 هازال 71227550 اها كل مس ١ نام ٠310000 1 اطار وحل 100 ك5 د ةاكصع ير تاوس وامل و مل درس دع ل مل ل
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 نيا ركذ اودجي مل نيح ليوأتلا ىف طلغ وه امنا فالتخا هلوسر مكحو هلل
 ىف نيملا رظح هللا ناكول فالحل امناو افالخ هونظف 1يهاظ باتكلا يف

 لاق نأ يلا باتكلا اهنيثا امنا نيملا نم منع مل يلاعت لاو اهلع ينو كلذ

 يلصهللا لوييوفتجو كلج يطق ترس كاينمأل ناناماو ل |-رف

 هلوقك ماك>الا رثكآ اذه ىلع ٠ هنع ةجرتمو نارا ةرسفم م و هيلع هللا

 اهلاخو ببي ةأرمل حاكت نع ىهنلاو نصح ا ىلع مجرلاو ثراو ةيصو ال
 مالسالا ل اه نين ةيراولا عطقو بسنلا نم مرحب ام عاضرلا نم ميرحنلاو

 ةريثك عئارش يف رخآلا جبوزلا سيسم اثالث ةقلطملا ىلع هباجاو رفكلاو

 هللا ىلص هللا لوسر اهعرش نئس اهنكلو باتكلا ىهاظ يف اهظفل دجوي ال
 ىضق امل نيمعلاو دهاشلا كللذكو باتكلا عابتاكا,عابتا ةمالا ىلعف ملسو هيلع

 راع نانا ريضاو :لجرذ باتكلا يف امناو ام ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 ينلا حسم نيح ملص ك1 ناعم نيعلا تما 538 اذاف اندجو اذا كلذ ن 1

 نوكت نأ هانعم م ين لات اقتل نبال لع راسو هيلع هللا ىلص

 0 نأ مع 0 يل و يلا ا ءادقالا

 دعغاشلا لاب اف اذه ىلع ننسلا نمان رك ذ الك كلذكو نبركبلل ةدلجةئام امهنم

 رهاظب ناتنثا لاومالا تادابش يف لزانم ثالث ىهاماو اهنب نم درت نيملاو

 ةعلاثلاو نان أر أاو لجرلا ةيناثلاو نالجرلا ىلو الا ةلزاملافهلةنسلاريسفتب باتكلا
 كلذ نم دجن ال هانركذ ءيش لكراكذا هءزل هذه ركنا نف نيعلاو لجرلا

 نيملاو دهاشلاركنأ نمل لابو ةديبعوبأ لاق. ءاملعلا لوق نم ججرخم ىتحادب
 و نانارملاو لجرلا هل دبشي مصخلا يف لوقن ام قرا فالخ هئاكذو

 د
 فالملاب ىلوأ اذه سيل ليق ةزئاج ةدابشلا اولاقناف هل نا دهشد نيلجرل دجاو



 متت
 تمم ل سمسم م سم

 ]1 ..  ةسلد سس ل يل داب

 0 لا قدهاتن الا اوك الاى اكذب لاقل كوي مرش 10 ماكألا لع هللا بجوي و دود اريذىف هقدص

 دهاشل 9و نيدهاش هم ظفح 3 ىلا تبحاص 1 اعإ و اكامأ

 دق“ نب ةكللد "نم ]كا كال 3 نأ كلع قوم ال ادعو

 سايعنءا لاق طّقف دهاشلابو نيملاو دهاشلاب سو هيلع ثا فعالا مكح

 ل كاقو“ 5 هاور نيميو دهاشب لسو هيلع هللا لص هلا 0 يضف

 دهاشلا عم م هيلع هللا لص هللا لودر قصف هنعاذللل عر ةربره

 هاور هنع ليهس نع ةعير نع لالب نب ناملس نع بهو نء هاور دحاولا

 نيملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يق هللا دبع نب رباج لاقو . دواد وأ

 لاقو . هنع هيبأ نع دمت نب رفعج نع ينةثلا نع يعفاشلا هاور دهاشلا عم

 دحاو لجر ةدابشد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر يضف بلاط ىبا نب ىلع

 نع ن وتخلل .: ,زعلا كو تا * قمم ءأإ 0 ا تبحاص 5 عم

 مسد هيلع هللا لص هللا لوسر ىفق لاقو هنع 5 هنأ نعد ن رفعج

 قوز كفو ىودعلا لاق هةحشسما ف ناماس نب بوقعن هاور نيكو دهأشل

 0 بلاط ا نب لعو باطلا نب رمع ةءاور نم 3 او دهاشلاب ءاضقلا

 ةءاحصلا نم ةعاجو ةيعشنب ةريغملاو ةدابعنب دعسو ورمح نب هللا دبعو رم

 | ىلعو باطلا نب رمح كلذب يضقو ةبامث نب بيزلاو مز> نبورممو
 ٠ ريزعلا دبع نب رمتو ميرش لدعلا يضاقلاو امهلع هللا يذر بلاط كا

 ٠ ةنورعملا ةنسلا وه اندنع كلذ نا ديعس نب يح نع دعس نب ثيللا لاق

 ثيدحلاو ةناورلا نم رتكحأ يه ىلا ةرهاظلا ننسلا نم كلذو ديبع.وأ لاق

 5 ما_سو هبأع هلل ُص هللا لوسر هادف مرات ىذلا وهو ديبع وبأ لاق

 ْ مكح نيد الو همهق ن م كنع هللا باتكل انا ل اةلاغع كلذ سدلو ا اطافقاو



 ه9
 يرمأ ريب ىبراج ىلع مقو ىجوز نا تلاعف ةأرما هنع هللا ىضر ىلع ىلا
 ةقداص تنك نا لاّمف اهرمأب الا الع تمقو ام.لاق لوقتام لجرلل لاّمف

 تركمق يلصيل ماقو ةالصلا ٍتبقأو دنا كتدلج ةيذاك(تنك ناو.هتجو

 تاوف دلجن نأ يف الو اهجوز مجرت نأ يناجرفامل رب لف اهسفن ىف ةأرملا

 0 اعلا و ةبهاذ

 دهب يوك ير ص وجب
 تي . ع ورح

 مد لصف اج
 مصتخا هنا باطخلا نب رمت ىضاق روس نب بعك نع لوقنملا نمو

 نييبصلا 0 لع كالا ىدحا تباقاف دلو ابنم كل ناك نان أ مما هبلا

 مث دواد نب نايلسب تسلل سمك لاقف قابلا امهنم ةدحاو لك تعداف هتلتقف

 مث هيلع ىحلا ىثثم من هيلع اةنطوف او 0 مت هشرفف معان بارتب اعد

 ةيسشا نب رم لاق . اهادحاب هقألاف مادقالا هده يف رظنا لامف فئاقلا اعد

 انيع يل نا نيدمؤملا ريمأ اب لاَمف باطخلا نب رمع يلا رجه نيع بحاص ىنأو
 كاذهل سيل نينمؤملا ريمأ اب بمك لاف كل وه لاق قسن ام جارخ يل لمجاف

 سبح ولو سانلا يضارأ يف حيسيف هضرأ نع هؤام ضيفب هنال لاق لو لاق

 ء هءام سيحيلف هرق هلام لوا ةقئارأ عمل : ملف تقرذل ا
 و4

 لاق ال لاق كءام سبح نأ عي كلتا رمع هل لاق قداس ناكا ضانلا ئضارا

 تعكل هذه رار

 ب ف جفا و ع جو ويس

 م ىلصف 7-١

 | فرع اذا دحاؤولا لدرلا ةدابش مكملا احلل زوج هنأ كلذ نمو
 ظ ا



0 »* 
 ْ -وزإا ندعو اهقادصن ع تا ثيح باهذلاو هلا نم جوراو

 أ ةارملا تو سل ف ىولت لظيوجوزلا تسنَتف تا ثيح قلطنتو هماع

 ظ ير ىم 0 هيلاطت ثم ف 5 000 طرشلاف ليش ناف. هيف ككل اعف

 .؟

 | نا قع و جوزلا نإو لانكا 4ةعيصح ىلع عالطالا دعب ادهم ةربع ال ليق ظ

 هس

 ادب كلذ ىلع مد مل هيلع هسبحتو رهش وأ موب دعب هب هبلاطت لاح نيد اذه

 نافالا قاسام وه زرلاوةارلاالا دقت ص كذ نال عار 7

 مهفرعو سانلارظن فيذلا وه اذهو كلذب هتبلاطتوموأ قالط امهنب رّدق

 ظ يف سبملا نأ دوصقللاو ناعتسلا هللاو هب الا مهرومأ مهقتست الو مدئاوعو

 دعاوقىلا برقأةبشلاب ابطوقس لب ةهشلاب غو قالو تجولا' بسلا ند

 ىذر ىلع انبي ةنابن نب غبصالا لاقو . رعأ هللاو ةردغلاب ابتوبلا عم ةعل 9

 | هممو قرس لجر لاف اذه ام لاف ةجض عمس ذا هسلجم يف نافل
 ا ّ ا

 | اعرد قرس هنا هيلع نادهاش دبشف اولخدف مهراضحاب صاف هيلع دبشل نم

 | ىلا عمج يلا ىلع جرف هرما ىف تبثتي نآ ايلع دشانبو ىبب لجرلا لع

 اهقارالف ا.هتدابش ىلع اماقاف امهفوخو هللا اهديشاف نيدهاشلاب اعدف قوسلاب

 امدقتف رخآلا عطقبو هدب اهدحأ كسميل لاقو نيكسلاب سعآ ناعجرب ال
 لسراف عض ملا نر لع ماق و ضعب مهضعل طلتخاو سانلا جاهو هاعطقيل

 مف نيبذاكلا نيدهاشلا ىلع يناس نم ىلع لاَمف ابرهو لجرلا نادهاشلا

 ةلافا هدف اوةلا ولا نطل و اذهولجراا ليبس 0 رخ ىلع ىلا فو

 هذد انطق“ نتن ايديا انطق نارها تاويل "انا تثاذ نم دال ا
 تءاحو نب انزل اودبش اذا مجرلا اطيل أديل اولاق انهاه نمو نتسلا

 هيكحح قرط 5



 كلو

 يحب نع بوبأ نع هخيرات ىف ظفاحلا يوسفلا نايفس نب بوقمي اهاور ينل

 ءاسنلا تاقدص ىف نوضّس ةنيدملا لهأ نا كلذ نمو لاق نأ ىلا اهركّذف

 قفاو دقو اهلا مفدي تدءاكف اب رخؤم ىف ماكت نا تءاش قم اهنا

 دحأ ضمن مو ر مم لهأو ماشلا لهأو كلذ ىلع ةندملا لهأ قابلا لجأ

 رختؤلل ايقاع رمال هداعل نمالو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ نم

 رخؤملاب هدام تلق . اهتح ىلع موقيف قالط وأ توم اهني قرب نأ الا
 ةمالا ناف لجؤملا هب دارملا سيلو ىمدس» كاره دشبلا حم دضيق رغب سب

 امناو ةلجؤملا نو.دلا راسكو ه لالا لق دبل ادهل ءارلإ يق لعوب

 هلعش مقبلا ءاجراو ةأرملا يلا رهملا ضعب ميدقت نم سانلا هلعفب ام دارمل

 هه تالا وينج لع ءاماوالاو ةحوزلا تلخد دقو مويلا س انلا

 وأ ةموصحلاو رشلا دنع الا هب ىلاطت ال كلاذلو نيّمفتم امادام هب ةبلاطملا
 ةجورلاو جوزلا نأ ءانل وألاو ةأرماو دوبشلاوجوزلاو معي هللاو اهريذب هجوزت

 املهأو ةآرملا هن 1 اقادص ىمس سانلا ن ذب نيشكو كلذ ذ ىلع آلا الخدب مل

 ا ا ا و

 ىلع دمحأ صن دقو الصأ هن سيح الو جوزلا هب بلاطي الو توملاو قالطلا

 موشي ال يذلا باوصلا وه اذهو توملا وأ ةقرفلا دنع هب بلاطت اهناو كلذ

 هب الا سانلا ةحاصم

 تاقرذملاب ةيلالقملا لع ءاشتنلا كاس. نيح ننبو هللا رة انهيش:لاق
 ميلع هب للام داسفلاو رشلا نم ثدح اهيلع جاوزالا سبحو ةرخؤلل
 زوربلا نم اهعنمو تببلا يف اهتايصل اهجوز 5701 اذا ةأرملا تراصو



 « م
 لد , ممشا قو ءافولا ىلع هتردق ىلع لدد هرايتخاب ر الا مسقلل ةلل همازتلاو

 دعن الا عمسل ١ ال ليق اذاو مدنع نيلوق لع هدعل دا ]ا لبق راسعالاب

 ليقو ةنالث لسيقو نانثا ليقو اربش سيملا ةدم نوكي مهضعب لاّمف سوما
 كالا ياو. ىلا لن وح هناو هل ّدح ال هنأ ييحصلاو ةتس ليقو ةعيرأ

 ىف سبح ال هنأ عرشلا دعاوقو ةئسلاو باتكلا هيلع لدب يذلاو
 نع هند ناك ءاوس لطامم رداق هنأ هئبرش ربظي نا الا كلذ نم ءيش

 فنراف هرايتخا ريغ وأ هرايتخاب هتمزأ ءاوسو ضوع ريغ نع وأ 0

 الفدودلا ساج نم ىهو اهببس قدح دعب غوست امنا ةبودعلاو ةبودع سيملا

 قاف هع لاشفو محلا لاح لمأتيو م "البا ةيسبشم. لب ةيمعلاباهطاتلا نوجا
 نافدراسعا هعرغ ركنأأ راو يبنضما قو نأ يلا هبزض هعالظؤاهلطم هل نيبت

 هلاح هل نيبَس قح هوس قش ة هلاحنم هل نيب ناو لظ أع رش روذعالا ةبوقع

 هللد قون 00 يذلا سافملا ميرذل سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دقو

 اوذخأ اذاممهل سيل هلا يف حرص اذهو كلذ الا مكل سيلو متدجو ام اوذخ

 نه سدملا 0 بر الو ةءزالم الو سبح مول كلذ الا هودجو ام

 هنن دش نوكي دق نبدينازبقلا + لن

 يلا هب 4 لاملا رضح نأ يللا هب رضا م احا مرسلا لاق ولو

 نيفو نبع دجشلا وان كح وخل وتلا نسل ىلا هج لضيكلت كلل

 وكب وأ الو. طق طق ند قاد لوط ملسو هيلع هللا لص هللا

 انخيش لاق .هنع هللا ىضر ىلع لوق انركحذ دقو ناممء الو رمع الو هدعل

 ام ديما سو هيلع هلل بسس لوسر نين لكلا هكذا هنو
 اكلم للا كيبألا لاس ا الصأ هنأ سا قادص يفاجوز نيدشارلا ءاملخا |
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 0 ششصلسل تم سسب- لا  تتيتسنللاب7ب سسشل ا ثتثصلي 86 مدسدلل-

 سيب بس يس ل ل ل

 هنأ لاق هيلع كل ىفَش هلام ىلع ةنيه مه لاق هلام بي .غ هبأو بذاكأ 0 سس سس ل سس سس بسس سس سشينيسبس < مر. سمسم سس سس إإإب-إبل-بإب-ب لالا

 للا و را

 ينعل نأور“ ايداع نامع نب وي راس هجرس دي

 لجرلا سبح ىلع لاق لاق ىلع نب دم نع قاحسا نب دمح ن :رع هب وأعم ن

 انثدح ىزارلا متاح وب ١ لاقو . ظ قا نم ا

 يف لدجزلا سح لوش نك ابل اي: ا , دمج انث ديزي

 مههاربإ نب ليعامسا انثدح معن وبا وأ اقو . ملظ هيلع |« ملعي نآدغب نجسلا

 هعرغل ل جرا هءاج اذا ناك ايلع نا ل زييم# نب , كلملا دبغ تعيس لاق

 اب لف لوقف هيفا م ىش ان: لوثيف هلقانكرق اذك هيلع يلل |و

 اىث لاق هنبمج ىضرا ال لاق اي تاب هللاب 3-2 لوميف هبيغ

 لاق نلزعل الو مهلا لع كا جمالا لاق ىل هني نيا ديول لاق ديرت

 اذه تاق .هنييو كنيد لئاح انأو هل املاظ تنك هتمرل نا لاق همزأ اذا

 فالتالاك ىلام ضوع ريغ نع نيد هيلع ناك اذا امف ةمالا روهمج ةياع

 لوق درجع هسيح لحن الو هنيع عم هلوق لوقلا ناف وعض

 لس[ الو: هليلغ هعرغ لزق لبش :: سيكو ل6 للي كيغ ناو لمنال

 . دمحأو كلامو يفاشلا باصأ هركذ يذلا: اذه .ضوغالو هبحمتس كانه

 ضوع نعممق ماسقأ ةثالثلا نيددلا اومسق مهلناف ةفينح يبا باحصأ اأو

 0 الو ةانكلاك بازل هل: مو اهرمغو ديلا نفل ىجرتا !اكيللام

 فاتملا لديك ضوع ةلباقم يف سيلو همازتلا ريب همزل مسقو . هوحنو عللا

 ىفف هوحنو كرتشملا دبملا قاتعاو تاجوزلاو براقالا ةّقفنو ةبانجلا هل

١ 

 ا
١ 

 هل 000 رقأ ناف هلع ىع راسعا نع ىعدملا ل ليف نيلوألا نقلا

 هدنغ . نيدلا ضوع ءأ ١ 20 مضيت وسالانأل شع وس اني مراسم حتا دح هسلح 1 :رامعا نكيناكاو



 0 هولا
 ٌْ ّ 1 كلما هع أهملع ادهشف تأف أيسفن نع اهادوا 0 اها شعم نييضاقلا

 ال لاف ام اهم ناكو همت دتشاو مع سا كلذ نم كاملا لخدف تغب

 جر اورضحا دإبلا ىف ىدانو امومجري م * مايأ ةنالث ابلجأو لوبقم (كلوق نا

 اذام لاقف ةليح نم كوع له هتقثل كلملا لاقو كلذ ف ىضانلا رك ل هب الف

 مويلا يف لجرلا كلذ جرفن ناوضاقلا اءاع دبش دقو ىنعي ىددع ىبسع

 رشعم اي.لايثاد لاعفهفرعيال رع كاعاد مهفو نوبعلب نالغب وه اذاف ثلاثا

 نالقو نالفو ةأرملا نالتقاباتنأو كاملا: انأرنوكحا يح اوان ناسا
 قامصلل لاقو 00 لعجو ابارت عمج مث اهياع نيدهاشلا نييضاقلا

 دله هل ةلاعق ركل راعوا مث اوافق اذكو اذك ناكم يلا ىضاقلا اذه دس اوذخ

 لام عمسلو رظنب تشاو نولااوب كش أ كناتق لمفت ملناف قمل

 نالف نب نالفعم لاق:نم م عم لاق اذكو اذك موب لاق دع لاق تقلل ايا

 نخآلا تاتو هناكم ىلإ ةودر لاقكااذكو انك ناكم ىف كاق: ناك انا

 كافومالا# تين لاق هيه رع أب كلاين حالا اواي دناكك كي 7
 اذك عضوم لاق نباو لاق نالف نب 0 عم لاق اذكو اذك موب

 اهيلتم ةوزعتحاه ىوألاب انيلع !طليلث ارك كل كا ناد لاق هاه 1

 ىتنفقرفق نييضاقلا ىلا ثعبف ريما ةهريخاف اراتانم كاملا ىلا ةعئاا ب

 سانلا ىف يدانف نامالغلا فاتخا ام افلتخاف لايناد لعف ام امهم لعفو 0

 نييضاقلا لتق اورضذحا نإ

 هت: كوم

 00 لصف 0-0

 | ؛ ل نادل نيا يف نميع ال ضراوة ناز سل ىكر لع ناكو

 "ا



 دع رئاكملا عوجرا نيعن كلذ فالخم مالا فشكتأ | يف مي 07 مفدن لو

 ناف مهيذك ربظأ وأ ءاردع يه اذا هس نع مك هلم از 5 أ هيلع

 ىذلا ثيدملا اذه يف ربظ ام اذبف هب مكح ولو هنع أردب دملا

 ءا هلئاو ثداحاالا تالكشم

 | 11 ل نما نيكي نعاس يرهوب عع: ةينشقا فاتك ىاتياقو
 اطكلاك ابنا اهيضق نما ناكو كف دق انآ بط دبشو ىلع ىلا تعفر

 تبشف هلهأ لع ةسفلا ا 14 لجرلا ٠ ناكو لجو هس هش

 ةشحافلاب ةأرللا 00 هتنيغ نم 8 مدقق كس 8 0 ل

 كلأ ةأرملا لأسف كلذ ىلع اهندعاس قاوللا اهتازاج رم ةنيبلا تماقأو

 رضحاو ىلع نه رضحأف لوقأاع لدبشل لوا ءالؤه ممل تلاق دوهش

 لجرلا ة أما اعدف اند هل نأ ًارعالك ل اخد نيم قرفوهبدب لا ؛ةحرطو كما

 اعدو هذ تناك يذلا كيفنلا ىلا اهدرف اهلوق د لَو مف هحو لك [هراخأف

 يلا تمجرو تلاق ام ةأرملا تلاق لاقو هيتبكر ىلع يثجو دوبشلا يدحاب

 هللاو ال تلاقف نلعف الو ناعفال ينيقدصت مل ناو نامآلا اهتيطعاو قمل

 !انكةملاو انعدف ايخوز طاق فاقع ”ةنينعو االاعت تارا الآ خلتفام

 نادهاشلا نيب قرف نم لوأ نأ ربكمأ هللا "لع لائفابعبمأب اهتضتفا' تح ال
 ةأرملا قاطي نأ لجرلا رمأو وهملا ًاميبج ةوسنلا مزلاو فذقلا دح ةأرملا مزلأف

 نأال 5 ناك لامئاد نا مدح 3 هدنع نم نيملا ابملا ٌقاسو ةيمانلا هحوزو

 لدئارساىنب نم اكلمنأو هتلفكو هتمض ليئارسا يب نم ازوجع نأو مأالو هل
 ناوهيلع صقنو هحصانتف كاملا ىتأ: ةليمج ةبيهع ةأرءا تناكو نايضاق هل ناك

 8 ,م وه



 *« هو »

 ىد نيد انزل فرتغا دق نوكي نأ: دعبتسا:ةّصْقلا هذه يف مجرلا يوار

 لاقذ قارا هيدده نم نأ معو همجرب و ضو: هيلع للا قم هللا: لولو

 ف هنأ وهاظلا هلام لئاو نب رايملا دبع ثيدش ليق ناف * همجرب وفأو

 تيا ظفل لدباللق : اها 2 ىلا قلع كلتا ماقأ 5 001 دقو ةصقلا هذه

 دبع نم جاجح هعمس ل ىراخبلا لاق دّمف لد ناو ةدحاو ةصقلا نأ ىلع

 يراخبلا وق قنا لع نحن قيلبلا هاك هنأ عرس زابجلا عاديا الو ران

 نع هحيحص يف يور |ملسم ناف اراظا رد هيأ توم'دهردداو رابطلا ةصيخا

 ةجرتكو ق سلو. ةدنطا ىبأ 2 لقعأال امالغ تدكيلاقو رابطادوم

 هيلع هللا يلص ىنلا صب باث دق هناف عرشلا لوصأ فلاخم ام فارتغالا عم
 دقو نيلوملا حصأ ف هنع طوس هيلع ةردمأا لش 3 نم بات نمو لسور

 هللا لم ىذلا لاق تنفو هوك قريت لعن تنوفا كوالا نااكإ هيلع عججأ

 بوتيف بوي هومتكرت اله ميس نيب نم نعامرف امل ةباحصلل مس هيل

 هيلع هللا

 هنءارب تربظ يذلا مهتما مجرب هرصأب نوعنصت فيكف 4 ليق ناف 9:

 اوم اديه 14 لق ِ هيلع ةارملا رارقا 0 لا هلل هيلع ب و 0 و

 اهتثغأ يذلا نأ لاق لب رقب مل لجرلا ناف فاش باوج يللا جاتحت يذلا وه هلا

 مادا هنو ورللاب 1 ثوللاب دلا ةماقا لثم اذه نا رعأ هللاو لاعيف

 ناك هنا ىعداو ةاولل دنع ناك هناب فرتعاو موقلا يدأ نيب ايراه دنشل وهو

 رم اوانزلادح ةباحصلا ماقأ دقو ره ها ل ئادهو الماوس ةأرأإ تلااقو اهل اثيغم

 ص ىنلا زوجو ةحارلاو لم وهو هم سرق وااده ريظن وه ىذلا ثوللاب

 ثولل: هوزي مل ناو لتاقلا نيع لع اونمسنغ نأ ليتقلا ءايلوأل ملسو هيلع هل
 2111ذذذخذخذخ ات ذذآذ#ذزذذذذ ذذ ذ ] ]1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 111اااذأذأذذ]1]1]]1 ]1 ]| 1 1 1 ]| ]1[ 1]1 101|1 1 1
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 ليج اممتلف ةالصلا ديرب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع للع تجرخ

 كاذ نا تلاّمف لجر اهاع رءو قلطلاف تحاصف امنم هتجاح ىف ابللحتف

 لجرلا كاذ نا تلاَقف نيرجابملا نم ةباصعب ترءو اذكو اذك ىب لعف لجرلا
 هن اهونأف 0٠ 10 تنل عال لسجل ل وقطر انكىب لسن |مف
 مجري هب ىصأ الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو هب اونأف اذه وه من تلاَقذ

 دقف يبهذا امللاقق اهحاصانأ هللا لوسر اي لاقف اهيلع مقو يذلا ايحاس م
 هومجرا اهيلع مقو ىذلا لجرلل لاقو انسح الوذ لجرال لاقو كل هللا رفغ

 ثيدحاذه ىذمرتلا لاق « مهنم لبقل ةنيدملا لهأ اهيات ول ةيوت بات دقل لاقو
 هيبأ نم عمس رجح نب لئاو نب ةفلعو هحيع ةخسل ىفو « سرغ نسح

 اذه تلق * هيبأ نم عمس ملرابملا دبعو لئاو نب رابجلا دبع نم ربكا وهو
 يف مقو ىذلا بارطضالا اذهل 2 ملسم طرش ىلع هدانسا ثيدملا

 لاف فرتعملا مجر ىلع ةباورلا تفاتخا دقو كام ىلع رودي ثيدحلاو هنتم

 ىف ةرهاظ دواد يجو دمحأ ةباورو همجري نأ ىلإف لبا نع رطل نا اما

 بارطضالااذهو همجر هنأ ىف ةحنرص ىحن نب دم نع ىدمرتلا ةءاورو كلذ

 هاور اكهمجري مل هنأ هبشألاو هنود وه نمم اماو ىهاظلا وهو كامس نم اما

 هللا لوسر نآ اوظفح هتاورو كلذ ريغ اوركذي مو دواد وباو يناسنلاو دبجأ
 نآاما همجرب رمأ هنا لاق ىذلاو .اللاقو ىبأف هجر لعس نيام

 هن اؤاح ىذلا مجرب ىلإ هنلك ةبتشا نوكيا اماو دءتعملا ىلع يرجح 01

 يلد هللا لوسر مهجر نيذلاف اضيأو فرتسملا مجرب رمأ هلا لاقو مثوف ال وأ

 ةفورعم ةظودحم مصصقو لودودعم نوطوبطم ابزلا ىف ملسو هءاع هللا

او نايدوبملاو فيسعلا ةيحاصو زعامو هند اذلا رفب 2 مثو
 ؟إ رهاظل

 لا ا ا لا ل ا 0 ا للا حا ع ل طا ل ا ع ا



 كففي

 ينو+راو هوججرت ال لاقف عييت صا

 هللا لص هللا لوسر دنع ةنالث عمتجاف فرتعاف لعفلا امم تلعف يذلا ان

 كل ردغ كهف تننا امأ الانا لاقل 1 يدلاو | ماع مقو ىذلا و ا

 ةقرففأ يذلا مج وا هننع هللا يضر رمع لاف ا تاغ تنل لاقو

 مامالا هاورو بان دق هيل ال لاو مشو هيلع هللا ص هللإ كوفر ىبأف انرلاب

 كاهس نع ليئارسا انثدح .ريبزلا نب هللا دبع نب دم نع هدنسم ىف.دمحا

 دش لاقفإ جولان لوساو ارباولات: هيفوو ةركاتيس سلا نحرزتاو ناو
 مس مهنم هللا لبقل ةنبدملا لهأ اهيا ول ةبوت بان

 ىحن ندم اننالخ « رديش ءىج دحلا قلوحاطم يف باب 0( دواد قنا لاقو

 هجرت الآ هيفو هوحنب هركذف كامس نع ليئارسا نع ىبايرفلا نع سراف نا
 مهْنم لبقل ةنيدملا لهأ اهبان ول ةبوت بان دقل لاق

 (ةاثازلا لع, تعركتسلا اذا.ةارعللا "ىف ءاحام يانا :ئدسوتلاا لاقو

 نرعع ةاطرأ نب جاجملا نع يقرلا ناملس نب رمتعم انأ رجح نب ىلع انثدح

 هللا ىلص ينلا دهع ىلع اغا تع كة نع لادا 55 ٠١

 ىدلا لع داق دملا سو هيلع هللا يل اكنص هلئا لوسرا اع و مسو هماع

 سل برغ ثيدح اذه يذمرتلا لاق. كر « ابل لج هنأ رك لو ابماشأ

 اد تعمسو هحولا اده ريغ نم 5 500 يور دقو لصتع هذاك

 دلو هنا لاش كرد هيبأ نم عمسل : رجح نب لثاو نب رابلا دبع لوش

 مسو' هيلع هللا يح لا تامصأةبتع اة لع لميلا و ووقأ هنأ توم دعب

 نم هيبا نع ةندسولا دج 0

 ه.مكحح ف 1 /



 «. ظ
 هنجأ اب تفرتعاف ىوتل مهلوت كلرتن ال كنأ تن هاوس لتاق هلأم اذه
 تلتف سافأ يبارمعا لاف كتصق تناك فيك تنأذ ىناثلارقملل ىلع لاَقف

 تلبمتساو ةيركلا نم تجرقت سسعلا سح تءمس 6 هلام يف اعممط لجراا ظ

 ىلا ىتح ةلرطا ضعب هما ترتتساف فصو ىتلا لاما لع باصقلا اذ |

 | 1 اكمال و1 ىلإ تتلع لَم ترمأ الف هب كوتاو هوذخأف 0

 ريمأإي لاق اذه ىف مكسحلاام هنع هلل ى دل اع 1
 نمو ىلامت هللا لاق دقو اسفن ايح ا لتق دقزاك نا ني:هؤملا

 ةيد جرخأو امنع هنع هللا ىضر ىلع ىلخت اميمج سانلا ايحأ امب أكف اهايحأ

 لاكشا الف ءايلوالا اضرب احلص مقو ناك نإ اذهو . لاملا تيب نم ليتقلا

 كلذب طّقشنال صاصقلازا ءابتنلا لاوقأ نم فورعلاف ماضر ريذب ناكذاو

 ٠ هؤاقيتسا نيعتمف م ورا نا ا قم نا

 نمز ىف ةصّقلا هذه ريظن عقو دقو ٠ ”يوق هجو نيئمؤملا ر 6 جحلف دعو

 اكل قاشنلا لاف لحتلا يف تنل انآ الا راسو هيلع 11 00

 ريانا ةيفاوق ع ترادس متل رع مم قارملا ريتك نإ ىحم ند

 لجر اهيلغ مقو ةأرسا نأ هل نع لئاو' نب قلع نع كايس نع رشف نتا

 لجرب تامتساف ال دلل لا فسن يهو حبصلا داوس ىف

 لججرا اوكرداف مهب تثاغتساف ددع ووذ اهياع سم مث اههخاص رفو اهيلغ م

 انأ لاقق اهلا هنودوقت هب اًواخ رخآلا ميةيسو هوذخاف هب تئافتسا ىذا
 هنا هنريخاق ملسسو ةيلع هللا ىلص ينلا هب اوناف رخالا بهذو كنتقغا ىذلا

 اهحاص ىلع اهشغأ تنك امنا لاقف ّدتشب هوكردأ مهل موقلا ربخأو اهلع مو

 | هللا لوسر لاقف "يلع مقو يذلاوه بذك تلاتف ينوذخاف ءالؤه ىكرداف |
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 ي« هد »

 0 0 0 6 نأ كلذ ن<هو.

1 

 1ه5هظه8 جيجل

 م( لصف الي
 نيكس هدب ةيرخ يف دجو لجرب يف هنأ هنع هللأ ي ئىحر: لإ لع اياضق نمو

 اويهذالا هتلتقانا لاتف هاف همد قط تل ليتنق هيدي نيبو مدب عطاتم

 يلا هودر اولحمت اي موقاب 0 اعرابشم لدحر ليقا 4 اويهذ الف هولتقاف 4

 لع لات ةتعقاانا مقاما دهام نسإلا ساب سرا لاش 7

 عيطتسأامو نينمؤملاريمأ اي لاق هلتقن ملو هلتاق انأ تاق.نأ ىلع كامج ام لوالل

 هو توران اواهمذ ف رطحشتل ,لادج را الع ةديدملا تقرت منصأ نأ

 0 قم لبشال أ ل هب رخ ُ كدخأ دقو مدلا ل أمفو نكح ىذد

 امسثب لع لاقف هللا دنع يسفن تبستحاو عنصأ ملامب تفرتعاف ةماسق نوكي

 ىف. ونأح يلا تجرح تاصق لدحر نا. لاق كميدتت ناكر يت
 انذلا هللا ِق نكسلاو ايدل نأ امدبف ام>اسو ةرشل تحذف سلغلا

 واهدي را, تدعو ىجاحتيتمتت اخ دف ىرش كتاكيت لا

 نيكسلاو هيلا رظنا تفقوف هما مارت همد ىف حسم لوتنلا

 لفات رئانلا لاقف ىودحأف لعاو در وق كباس الا رق لف ىدب ىف
 دس سيسسللل
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 ناهل ليقو لجرا كلذ ذ لثم مق مقو ول ىلِق ناف ٠ يلوأ ةشحافلا ىلع ةهركلملاق

 هسفن نم نكمي ىتح بارشلاو مامطلا عنموأ كانلتق الا كفن نم نكمت

 . توءلا ربصيو كلذ هل زوجي ال لق نيكما هلز وي لهف كالهلا فاخو

 وهو هيفالث نكمي ال هب لوعفملا قحاب يذلا راعلا نأ ةأرملا نيدو هنب قرقلاو

 أ داسف اذه ناف تومب ىتح بارشلاو ماعطلا عنم وأ لتقلاب هل لصحب امم رش

 حورلايف يرسن ةموءسم يطوللا ةنطنو هضرعو هنيدو هبلقو هلمعو هسفن يف

 هحور نيد قبرفتلا داسفف حالص أ 0 اداسف |هدسفتف باقلاو

 نم لت نأ هيلع سجن وأ هل زوجي اذملو . ةدسفللا هذه نود لتقلاب هندبو

 هللا لبق ولو "ةدسقم وخارع نم كلذ هتكماأ نأ ةسفن لع دوار

 قمل فلسلا ضفن لاقو هيلع هكلم ةمادتش | نم نكمي لو هياع عيب هدبعب ١

 اذهناف كلذ ىلع ههر كسا اذا ايس ال ةلثماب قتلا ىلع ينبم لوق وهو هيلع |

 همالغل مهب لدحر نع هنع هللا ىكر دمحا مامالا لثس دقو 00 ٠

|| 

 ندر هواها براتح ب مول عز يون زفر وبا د

 ظ

 اذا هسشو هديب 00 لاذ همالغ 5 1 1 هعف رب نأ انلا صعل دارا

 قروثلا نامتس نغ تل ايملا ْن هللا دبع يلا حب © داتساب قاس 3 * ءالبلا اذه

 لهذالاق ءوحن وأ علصناال اع ىلورمأ.» 0 11 لاف دان دولا

 مدل ن ل 0 علا نايرلا نب مساقلا 7 نضَرالا ق ظ
1 

 ال نأ لع نا تب ترآ لاق هسفن نع بدو عني لاق هوحضفي نأ اودارا اذأ

 اديبشو لَتَق نا ادهاع َلَوكَو يمد | مل لاق وجم ىتح ل |دها لتفلا الا هيج 2

 ةشحافلا هدهنود لمت نم بكف دييش وهف هلام نود لتف ن 4 ناف لتثف للا ْ

 مميش شتلات ل سس ياا سس سس سا سا سس سس سا



 مو
 جرف نوكي ال هنع هللا يضر ىلع لاّمف حاكتلا ابلط كلذ دعب ناك الف .ناسمنف

 اميجنات وميس امهاف ةوبشلا اهمف ثدح دق اذا اما لاق مكر ظن نيعو جرف يف

 اهو راقعاب اميسو انام نأ انلاي
 رج جاي واع 4 ومس

 م لصف رج
 صاف تّرفاف تنز 1 ينأ هنع هللا يضر باطلا نب رمع نأ كلذ نمو

 تلاق انزلا ىلع كام ام امللاق مث ارذع اهب لعل هذع هللا ىضر ىلع لاقف اهمجرب |

 هتيفستساف تئمظف نبل الو ءامىلدإ ىفنكي ملو نبلو ءام هلبايفو طياخ يلناك

 نأ تننظو تئعمظ الف انالث هيلع تن 5 ها يتح قيهسل نأ ىف

 غابريغ رطضانف كاما لع لاقف ات ف دارإ يني ممل جرختس ىض

 ىباف تمتساف عار ىلع ترف شطعلا اهدهج ةأرماب رمينأ ”ىبلسلا سا

 هده لكلافاهجر ب سانا رواشف تاسع ارق نس رهنك ناد ايتسب 0

 1 نا لادا لك نيصلاو تلك مضايا 0 نا ةرطضم

 م مدكف كالا تناخو اسفل لاف لبر نيع تار 0 يلا

 مأا سس موك نال يه ضال ليف لق نو اوقات

 لاق .ىتلا ا لع ةهركملا ؟-اهمكحهذهتاق. تامولوربضا نابع

 ىدتف نا اهلو ايلعّدح ال ةهركملاب كااتقاالاو كيش نمد 1

 ا نأ ااع تحي الورد ليصتا ناكل ترنص ولو كلي ل

 7 نكي ل لتقئجربص ناو هن ظفلش نأ لطءركلالع بح

 دو
١ 

 ا

 كيع ينا نرع يييبلل نايا يو مر روفغ هللا نا يلع ماو 32 ا

 « كسلا لينا هلعلو خسنلا عيمح ىف طقس انه ( ١ ) تت

 ١ نفود ص محمص درع ملمس يو سب ربع سه نر موعص سس ص سس ب سامع معسل ١ مص خصم سس هس
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 ٠ باوصلا ع نم هب رقأو ءايضملا ار اهلع قفا اهتلط نا

 اهدسفأ هن الف اقلط نا اهلع هقافنا امأو ٠ اقافتا ةلماكةدلا هيفق يرق ا

 هرابجإ اما لا ادايف اهلناصمو مهفنن نوموش نيذلا جاوزالا ىلع

 دقو مرحم مأب امنه صلختلا دصق هناف هدصق ضيقنب 4 ةبقامف ابكاسمإ ىلع

 ةيبنتلا ةلابملا ءاذه ىلا كلذ نع لدبف ملخلاو قالطلاب صلختلا هنكم ناك

 ناسأر هل دلو دووم ىف يضقو . توملا يلا ابكاسماب مزلي نأ هؤازج ناكف
 لاقف دحاو ثاريم مأ نينثا ثاريم ثروبأ هلاولاقف دحاو وح يف ناردصو

 هبا ناو دحاو ثاريم هل ناك ًاميج اهئننا نأف هب حاصي مث ماني ىتح كرت
 تدلو نم جوزت فيكف ليق ناف . نينثا ثاريم هل ناكرخالا قبو دجاو

 تيأر ةلبجو لاقدقو ءابقفلا تكي ارك ذاهل رأ ل ةلأسم هذهتلق كلذك
 هذه لع هده زاغت ةحوزنم دجاو وج ع سرافشب

 نم دحاو لكبجوزلا عت عو ءانبنلاح وزب مجوز انا اصلاو هده ىلع هدهو

 وفح لع ناسارلاناك اذا اده 11 1 ةفلخيف ةدابز كلذ ناف نيه>ولاو نيجرفلا

 انثدح لهس ندمجش يور دقق لخارأ ةياوأ ونيومح ف اعاناكن اف نيلحرو دحاو

 نع ءالعلا ن ' هللا ديبع انيك ديرب نب ةرام يننخ يوابلا دب نب فادي

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىتأ لاق نمجرلا دبع نب ةملس يبأ نع ىريهزلا

 ناربدو ناليلحاو لجرأ علداو دبأميراو نيعا عيراو ناثو ناسار هل ناسناب

 ناتيضق اهنف لاف هنع هللا ىضر لعب اعدف نينمؤألا ريمأ اب ثري فيك اولاقف

 امهنملكنم طغ ناو ةدحاو سفنف دحاو طيطغ طغزاف مان اذارظني اههادحا

 سفنف امي امهنم لاب ناف نايقسنو نامطيف يرخالا ةيضقلا امأو . ناسفنف

 1 صل م سل سمسم تس مدس

 ةدح ىلع دحاو لك نم طوغتو ةدج ىلع بنم دحاو لك نم لاب ناو ةدحاو



 سلال سس مس س سس سس سس سا سس سس سما سس ان اس ا سس سستم

 يف هب 57 رظنت كلنا ملعأول ل لاقق هأر اب كامي ىردم 0 هيلع

 علطا الحر نا ا 0 رظالا لجل نم نادم اذا انا كنيع

 زسو ةيلع هنا لطف د لو ارا ملسو هياتم لا

 لهو هذيعيف ىردملاب كيو ا و اح 7 " رلعأ ول لاقف ىردم

 يو. ها سويلم ١ املا 0 . ايدل نا

 ىلبص ىتنلا رجح ضعب يف علطا الحر نا: هنع اا نطو هل 0 نيحي»صلا

 لجرأا وحن يهذف صعشع 0-2 هياع هلغأ قدضاو دل مامف 0 هيلع هللا |

 هفلتخ 0 يل هللا لوسر ىلا رظنأ ي ا

 أينامعا نا هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هريغو يقييبلا ناس ىفو 6

 ظ
| 
 ؤ

 لص ىب 3 كي ١ سوف تاي || صاصخ هنيع رت او همأ اع هللا ىل< ى 'لا بأب 0 ا

 تأفل د وللامف 0 "ف يبارعالا نع م 1 ادوع لك مسو هيلع هللا

 4..ع هللا ىضر هرب ره أ نع 0 ثددح نم نيحيحصلا فو تع

 هتفدشل ذا ريسعل كيلع علطأ 17 1 ول لاق م هلع هللا 0

 دروع نا 0 0 حانج 9 110 كايا اب هع كلاود -

 مهذا ريغ تيب 1 علطا ن ها هلع هللا للص يبنلا ن< هئع هللا يضر

 هللا 5-15 نأ رمت نا نع قيببلا ناس و ةئيع أودع نا 0 اد دقق

 ناك ام هنيع أفق لجر تيب يف ملطا الجر نأ ول لاق ملسو هيلع هللا لص
 رظانلاو ةحرصلا ةحيدصلا ناسلا هذه بحوم ذدخالا قألاف ءىث هيف هيلع

 لا هللا دنع امتا مظعأ ها سو هصلخم هل عيطت مديسلا وهو رسال ان لتافلا يلا | ظ

 0 هنع 1 يدر "لعامل أ يخفو . رع هللاو نيعلا مف 0

 ومةتح ابكحاسما ىلع ربميو جرف ةبد هنم ةخؤي نا 01 ل

 سستم سس همعاو محل بند سمو همس اعد ٠ سس سس ل ل ل ل ا م سس ع ع سس سم
 21000111 ااا ا مس مبيعا عتتتيس ف ييعتسسدت# بيب



 مما ٠

 لكم ال هلآل (تسضتنلاو نبنلا نود مطق امنا امنا قراسلا ناف فورعملا

 ةيزاعلا دحاج مطقتب ةنسلا تءاج 5 شابنلا مطق اذملو هنم ؤرحتلا |
 تلخدا اهفافز ةليل ناك الف تجوز ةارما يف هنع هللا يضر ىلع ىضّوو *

 الثئقاف قيدصلا هيلا ىثوف ةلجحلا لخدف جوزا ءاجو ارس ةلجملا اهقدص

 لع قيدلا ةيدب ىف هتلتتف ةارأا هيلا تماقف قيدصلا جوزلا لتمف

 هتضّرع ينلا يه اهنأل اهيلع قيدصلا ةيدب ىغق اماو جبوزلاب اهاتق مث ةأرملا

 002-- لوأ تناكو هلق يلا ةببستملا يه تناكف هل جوزلا لتقل

 نم اذبف دا حاقد هيف انوذأم التق هلتوي رمانلا نحل ١ دانلل

 00 ءابقفلا نم ريثك هيلا ىدترم ال ىذلا ءاضقلا

 لن لجو ةرشو هلدنف هكردأ وح خا هللاوكبمماف هلق د بزب لجو. نم نق

 لتق, نا يضقف هلتق يتح هيلا رظنب فقوف هصيلخم ىلع ردي وهو امهلا
 مو رظنب فقو ىذلا رظانلا نيعًاقفتو توم: ىت- كندسمملا سيحيو لئاقلا

 ذب لوقلا يلا ملعلا لهأ نم هريغو هنع هللا يضر دمحأ مامالا بهذف ركتي

 يف غاسم هلو ةمالل ةحلصم كلذب هريزمت يأر اياع لعلو نيملا أف ىف الا

 تءاج امةقاط وأ صخ نم لجرلا تي ىلا رظانلا نيع أنف ةلاسم ىف عرشلا
 لع ىنج هنوكل مفاد الو ا ضراعم ال يتلا ةحبرصلا ةحيحضلا ةئسلا اه

 ىلص ينلا هل زوج هيلع مدقب نأ هل لحي ال امرخم ارظن رظنو لزنملا بحاص
 حيحصلايفو«دمحاو يعفاشلا بهدماذهو هنيع |ةفيف هقزخل نا مسو هيلع هللا

 مللطعا :نيع لسو هيلع ملا ىلص ىنلا نع هنن للا ليف ةزييره تايد

 نيحيحسلا ينو. صاصق الوهل ةيد الف هنيع اوأَعق مهنذا ريغب موق تيب يف

 هللا ىلص هللا لوسر ةرجح ىف لجر علطا لاق لبس نع ءارهزلا ثيدح نم



 ا

 كلاب
 مولا رصبأ الف نورضاملا هعم ربكو ربكو نجسلا يل هب رمأ مث قدصلا الا

 لا ؛لاق 3 01 اعدف 0 5 0 ل 0 1 9

 أفق 500 ىوس 58 الو 0 دق 17 نلا يذلا

 ضعب يلا عفرو . ليتقلاب مهنم هاقاو لاما كيرف اذ موقلا هن ركام لكب

 همشو هرم لازأ 5 كاورشلا ىعداف هيفا لع الحر ترص لحجر ةامقلا

 هانيع تبثن مل احرص ناكنا سمشلا صرق يللا هينيغ مفرب نأب نختمي لاقف
 مثلا حيص ناك ناف هم هنأ يلا مدقتو ةقرخ قر عمدلا م ام

 هنع هللا يضر ىلع ةققأ ف ا ةافع توما هيوقخ ةحتارلا ت

 ةنأسأ جر نأ رع نر يعدا بورضملا ناو ةيضقلا هذه ريف

 ورف ةايثلا جرخ ناو ناسللا حيمص وهف رمأ مدلا جرخ ناف ةرباب سخش و

 نيملاسللا ىرعرأ ءاده قف هتعرتتلا نمو زعل نقةنانناى غبصأ لاقو + سرك

 نم نود هدد نيب هتاحارج تناك نم مم م اوداف لاقف نقرشلا ىدأ 2

 قم ةدنغع قالضتل نأ ردا علا 7-3 يصوأو لاق . راف هناف هئارو نف تناك

 يلا هرتشافع قابلا اكلسلاو اهردتك قالطمتلا نحأ اهعبراا# كتنالا هللا

 لاق كوفصنأ لاق فضنلا انيطمتو فضتلا ذخأت اولاقو هع هللا يضر ىلع

 كل يقابلاو ةئاعست لجرلا نغ جرخأف لاق تببخأ ام اهنم جيرخأ ىل لاق هلا
 ةئاعستلا تببحأ دقو تيبخأ امج رخت نا كىمألجرلا ناللاق كاذ فيكو لاق

 1 دبع هنا ىلع هبحاص اهدحأ عيبب نيرح نيلجر ىف ىفقو * اهجرخأف

 سانلا لاومألو اعسفنال ناقراس امهنال امه.دبأ مطقب داب ىلا دلب نم نابربم
 قراسلا 0 عطقلاب 0 اهو نلاوه ءاضقلا غدت 0 اذهو تلق ا#

 هببكحح قرط 0



 نغ هريغو قزحلا هركذ اء اذه هبشدو. تاق . تفرتغاف ةأرملا رِجّرو ضبا

 خم هناف بي ىهو كلذ ركن أو نيدنع اهجوز نأ تعدا اذا ةأرملا نأ دمحأ

 لجن نع ]سبل هنأ كضداب ناف:ءئغ لع كءام بحال لاّيو تيب يف ابمع
 حابر ىبا نب ءاطع بهدم اذهو املوق لطلو ينم وبف باذ ناف رانلا ىلع

 لحمضاو باذ رانلا لع لعج اذا ىنملا ناف ةيهاظلا تا رامألاب كح اذه 5

 0 ار رمل يرزق داق ناتو جت سين قلع ناك ناو

 15 عطار اللاب انقاَزت نيكو نأ ةاضقلا نسمي هرك د بام اذه ةبشتو * اطوق

 رخاآلاو اتفل امهدحأ مطي نأ صماف اكو عاما ا علا قارا

 ىلع ىلا .اكش اباش نا ةنابنأ نإ غبصأ لاقو . كلذب بيعلا بحاص رف ءاثق
 يب ادعي ملو اوداعف رفس يف ىبا عم اوجرخ ءالؤه نا لامف ارفن هنع هللا ىضر

 يس ناكر اخ كنور اًهلولامف هلام نع مهتلأسف تاما واقف هنع مهلأسف

 لكوف طرشلاب يلع اعدف مهليبس ىلخو مهفلحتساف لرش يللا انعفارتو ريثك

 الو ضعن نرم ودب نأ مهضعب اونكمي ال نأ ماصوأو نيلجر لجر لكب

 يتفلا اذه ىبا نع ىنربخأ لاف مدحأ اعدو هبناك اعدو مهملكي ماكي ادحأ اونكع

 تام ةلع يأبو كريس ناكف كو و ملز لزتم ىأ فو 5 000 ىأ

 نفد نبأو هيلع ةالصلايلوت نمو هنفدو هلست نم هلأسو هلاع تن انك

 الا مهل عال نومبنلاو نورضاار بكت لع ربككب تكي بتاكلاو كلذ ونو

 لع[ الا نع ترا ده شا اعد مث مهيلع رقأ دق مهيحاص نأ اونظ مهلا

 دجوف عيمجبا دنع ام فرمع يتحكلذكرخ هلا مث هبحاص لاس !ملانلفا هشاحب

 هللا ودعابلامف لوالا درب مآ مث هبحاص هب ربخأام دضب ربخم مهنم دحاول 6

 ةيوقعلا نم كيجنب امو كءاحصأ نم تعمس امم كيذكو كدانع تفرع دق
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 هيرخ ىف مرد ةئامسمحو 71 تدجو يبا نينمؤملا ريمآاب لاَتف هب نع

 ةبرخ يف اهتبصأ تنك نا هنع هللا ىضر ىلع هل لاف يلامو "ىلع اف داوسلاب
 تنك ناو.. ةءرقلا كات لهال يهف اهمرقب ةرماع يرخأ ةدرق اهجارخ يدؤت

 سامح ةعنرأ اهيف كلف ةرماع يرخأ ةيرق ابجارخ ىدؤت سبل هبرخ يف اهمدجو
 نار< اهدنع الو سنا الوح سيل ةءرخ يف امبصا لجرلا لاق سمح انلو

 520 هنعدللا يضر باطخلان. رم 1 . كل هتلعج دق لاق د 01

 ءاهرب نهود ربا درع نريرعا نانيينؤلا سلا نس ادرك
 هناو هتنخ ام نينمؤملا ريمأأب هللا ةأرملا تلاّمف رمأدلوب ىتنأ دقف يرام لع

 هيازطبنرب بلاط ىب نب لع كللذ نع لئشف.لوش ام. ئردب البرص قف دلل

 تمقاو له لاق هللاو ل لاق ققينصلا 000 كتلأسنا : ىلا لاح هنع

 تطلخ اذا ةفطنلا "نإ ربكا هللأ ل ءلاق كلذزاكدق لاق ضئاح ىهو كنأرعا

 لهن تافرشإدلوب ركتت الف رحأأ ناكافلخ اهنم, لج وزمن هللا قلقلأ لأ
 دقيتا رهاب هنع هللا يضر باطخلا نب نم ل دك نب رفعج لاقو"“. كسفن

 تذخاف هيلع تلاتحا اهدعاس ملاملف هاوهت تناكو راصن آلا نم باشد تقلمت

 رمت ىلا تءاج مث اهيذخن نيبو امون ىلع ضايبلا تبصو اهترفص تقلاف ةضيب
 ىلها يف ينحضفو يسفن ىلع ىنبلغ لجرلا اذه تلاّمف ةخراص هنع هللا يضر

 ةبوقمب مف ينما رثأ اهبوو اهنديب نا هل ناّتف ءاسنلا رمع لأسف هلاعف رثأ اذهو

 تيب ام هللاوف ىرصأ ىف تبثت نينمإللا ريمأب لوقو ثيفتسن لمجف باشثلا
 نيبيلبأ اياب رمح: اقف تمضتم اب سفن: نع ىتتدوار دقلفا اس تتدنخا اهو ة فس

 نايلثلادبدش راح ءاس: اعد مث بوثلا يلع ام يلا ىلع رظنف امهم يف ىرت ام

 مط فرعف هقاذو همتشاو هذخأ مث ضايبلا كلذ دمجف بوثلا ىلع بصف
 11704 كذا. دب اذن "رحت تصح عص صم حمم تدوم عدمصا وج احم حم سس حنو ج
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 هع هللا ىضر ىلع هيقلف هب رضب رمح ىمأف |رفذق دقو اهيلع بذاك مالفلا ناو

 لأسو ملسو هيلع هللا يلص ىنلا دجسم يف دمق مث مهاعدف مهرما نع ل لاف

 لوسر مع ء نا اب لاقف كتدحج ام اهدحجا مالم لام تدحل :ةازملا

 نيسكلاو ندملاو كْؤنأ انأو اهدحجا لاق ئن ئئأ اهل سو هيلع هللا لص هللا

 اع ىل ىر] مالا ءايثوال لع لاتف اهتركتتأو ادام ا طق لا كاين

 رو ا ا ريغع ول 230 ىلع لاف اضيأ انيفو مذ اولاق راج ة ةأرملا

 مارد ابف ةنيطل ىتنتا ربنقاب هنم ةبارغلا'ةآرملا هيرب اما ادبو

 ميالبع مالنا لاقو احلاربم اهفذقف اهرد نينامثو ةئامبرأ دعف اهم ةانأف

 هكا انأاب ةآرملا ثلاق.ىلو الق سرعلا رثا كنيلعو الا انأت الو كلتا

 يتوخا ناوايجنز ناكمابأ نات لاق كلذ فيك لاق ينبا لاو وهرانلا وه هَل هلا

 يلا اذهب تشعلو لتقف ايزاغ لجرلا جرخو مالغلا نبي و طجل هيرو

 ا هتْللأو نسحلا وبأانأ لعلاَمف ىنا نوكي نأ تفن تقتأو مهف اشنف نالف ىبب نع

 نا لاف تن فيكالجلو لآس باطخلا نر نإ كلذ ىقئلو : هين تدثو

 ىلع رمأف نجسسلا يلا هب ىصأف هزي ملام ىلع دبنشدو قملا ةركيو ةنتفلا نحن

 يلامتهّللا لاق دقو دلولاو لاملا بحب لاق هتقّدص فيكلاقف قدص لاف هّدرب

 ١ لو ادمن بيشو قلل وعلو توملا ءزكيو ةننف كدالوأو يءاومأ امنا

 هتلاسر لعجن ثيح ملعأ هللا لاقو هقالطاب هنع هللا ىضر رم رماف هرب مو هللا

 نيب سلجف هلوح 5 يلع سلجم ىلا لجر ءاج ةنابب نب غبصالا لاقو

 ةعور لثاسالو ةريح لخادلل نا سانلا رشعماي لاقف سانلا يل تغتلا مث هلا

 الو يب لزت وهس نم تناكنا هنلز اولمتحاف ةلفنغلاو وبسلا ليلد اهو

 هنع هللا ىضر ىلع مسبتف نولقعيال نيذلا هللا دنع باودلا رش نم ىنوبسحت
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 رش ذننم اولزن دقو راجي 1م :اكراتما نابش ةسمحخ اهف تلامف كمسلا ماظع

 ةحلالل ىف جرخن مهم دحاولا ىرئو ةليوط ةدم لك يف الا اراب مارت

 فتروبمابو نونرشيو نولك ايف نوعمتجي راهنلا لوط يف مثو أعل ترعة

 ممل راد ىلا اوردص ليللا ناك اذاف مهمدخت يبص مملو درنلاو مترطلاب

 ال ماين نحتو اًواج ارحس ناكاذاف اهظفح رادلا يف ىبصلا 0 خركلاب

 يعدتساف لالا يف دن فيبب لاق ال مأ صوصل ةفص هذه لجرلل ل أف مهب رعشن

 يبصلا ءاجف بابلا وه قدو ناريملا ةحطسأ يي مولخدأ واطيشا يداك

 ةيانملا بامصأ مه اوناكف دحأ موقلا نم هتاف اف هعم طرشلا لخدف حتنف

 رادب انوص ءاتشلا يلايل ضعل ىف عمس ةالولا ضعب نا كلذ نمو . مهنيعل

 تدلع ن.أنمدل ليقف ةَأرصاوالجر اوجخأفرادلا سيكب صاف ادراب ءام تلطإ

 نمل ضخ وا. ن دبله قير ةمالع كلذء اغا ءاتتسلا وي اللا ا
 هني هدلمتأفاءامأ حرم ناكل زي نايرصأو ةقازلاب نينلالل نر ا

 جعزنا يذلا لاف ريغتي مفرخألا تينو اهدحأ عاتراف ركلأف ادمع هاَقلأف
 ”ىئوق صللا لاَمُف كلذ تفرعنب نم هل ليقف ةلمعلا رضحارخ الل لاقو سهذا

 هتمنمو هتبعزال : ةزأفأ تيبلا يف.تلزناول هنأ .ىرب .ءىربلاو جعزني ال كالا

 ةةاراسلا- علف

 ب لاببصف عمل

 مفاروبأ نب هللا ديبع نب ذم هاورام تارامالاو ةسارنلاب حلا ن 4

 هنعمللا يضر باطخلا نب رم يللا هام اصنالا نم مال 5 مما لاق هنأ خط

 00 ماب اودبشف رش ةآرملا تءاحو هدنع نكت مف ةئيبلا هلأ أهف هن دحشل



 فلو

 اذه ناكول لاف هتحن برطضي وهو ائص لمح الام امون ىأرو . كلذك

 انو ةزراب 'هقثع ئزا انآو:لاملا -قنع تضاثل لولا لمت نم تازطشالا

 دقو ةلوتقم ةيراج هيف اذاف نصلا طحب رمآف فوخ نمالا لكلا: [له ولا

 ينوطعأ ةينالفلا رادلا ىف رق ةنا أامذ املاح نع يقدصأ لامف تعطق

 ناكو . ةملرالا لتقو هب رضف ةلوتقملا هذه لمح قو ريناتدلا هده

 اهطعأو ريئاثدلا هذه ذخ لاقو هتقث امدف ةمالا ةءارق عمسل فوطيو ركمت

 دجوف هطسابو هعم سلجو لعفق بلقلا لوغشم ريقف هناف اذكدجسم ماما
 لغش فرع قدص لاقف هيلا جاتحيام هعم سيلو قلطلا اه.رض دق هتحوز

 نمز ىف اوذخأ صوصللا نأ « كلذ نمو ف ةءارقلا يف هطلغ ةرثك يف هبلق

 وأ صوصللا جارخاب ةطرشلا بحاص قتكلا م رلأف امظع الام هللا ينتكلا

 يف اموب زاتجا نا ىلا ًارانو اليل فوطيو 0 لاملا ها

 دفنت ال هدجوو اركنم هدجوف هلخدف دلبلا فارطأ ضعن ىف لاخ قاقز

 مكصخشل لاقق باصلا م اظنو ريثك ك مسن كوش ةءاونا نطغس: لع خئأرف

 0 لهأ لاق راند لاق هماظع هذه يذلا كمسلا اذه نمت ردا هر

 فاج يلا لالتخالا نيب قاقز هنال اذه لثم يرتشم ملاوحأ ل امتحم ال

 ” دس ابار ديدس قالب ىح هلم عم لن ال ءارحصلا

 ركف اذه لاقو اذه لجرلا دعبتساف اهنع فيشكي نأ ينبني ةيلب الا يه امو

 كوشلا هيلع يذلا ريغ اباب قدق بلك ردلا أم ةأزما ىل اوبلطا لاف ديعب

 ىهو هيرش دعل ةيرش بلطي لاز امث ةقيعض زوحت تجرخف ءام قستساو

هو هلهأو بردلا نع لأسن كلذ لالخ يف وهو هيقست
 ةفراع يع هربخن ى

 ابيلع تلا يلا ًاموأو اهنكسن نم راذلا هذهو امل لاق نأ ىلا كلذ قاوم
 مس حس سس مع مسسسع
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 ريمأ اب كتعاط يف لاق نعم اب كنس تربك روصنما لاف هوطخ يف براَتف

 لصأو .كل يه لاق ةيقبل كيف ناو لاق كئادعا ىلع لاق دلل كنا لاقنينمؤملا

 غزي ناطيشلا نا نسحأ ىه يتلا اولوقب ىدابعا لقو ىلاعت هلوق بابلا اذه

 اههدوقو ناكب رح برف نسحأ يه ىتلا ريشي اضعب مهضعب ملكاذا مهني
 ْن لبس ثيدح نم .نيحيحصلا يفو مالكلا حيبق اهحاه . ماهوا 2

 نتده 'تابخ هدأ ”نلوقب ال ملسو هيلع هلا يلص هللا لونسر لاق لاق فينح

 هركف ىنملا يف ةيزاقتم تنعو تسقلو ثثبخو:ىدض تبسّقل'لاقيل: نكلو

 ىلا لودعلا يلا مدشراو هتعاشبل ثيحلا ظفل لسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 لاوعتسا "ىلا اداشراو ' قطنملا_ى بدال ولعت هاتان ناك ناو هنم:نسحا لك

 لاعفالاو قالخالا ىلا كلذ ىف مدشرا امك لاوقالا يف حيبقلا رجهو نسملا

 ا ا ع

 ا( ردع يوه اهني هنا'نولوط نب دمحأ نع ركذاام ةسازفلا كتبا نمو

 يواحو فيغر ىلع ةجاجد مضوف قلخ بوث ىف الئاس ىأر ذا هيف هزنتب هل
 لاف هبأبمي مو هل شميل هدب يف مقو الف هيلا همفدف تايلغلا ضعب ل
 نم براطضي ملو باوملا نسحأف هقطنتسا همادق فقو الف هب ىثج مالغلل
 يدفع حص دقف كمل نم ىقدصاو كعم يلا نتكذلا تاه لام هتييه

 هللاو اذه هلاساح ضعب لاف فرتعاف طايسلا رضحاو ربخ بحاص كا

 هللا :تيرجوف هلا ءوس تدار ةقدابط|ةارذا نيكلو رجل وهام لاا
 ياقلتف هاو هيلا دن ما الودل "امها ناغبشلا الكان رش ماعطب

 ناكف ربخ سحاص هنأ تملع هشاخ ةوقو هلاح ةقاثو تيأر الف شاج ةوق
 حم صعل حاسس اسم



 نك هانا واللا
 | ةيراملا نمت مفدب نطتمملا ضف فرتعاو كالئملاب نقأو هنول عقتسا اهار الف

 سبيلا ىف تام يتح ىمشاهلا سبحو اهالوم يللا

 ا

 ه3 لصف
 لاقف تارزيخ ةمزح هزاد قا ئأر ديشرلا نا ةسارفلا نساحح نمو

 لهو نينمؤملا ريمأ اب حامرلا قورع لاق هذه ام عببرلا نب لضفللا هريزول

 لب قو هللا لاس !لاقطا ناو نان اريظنو . همآ مسا ةقفاومل نارزيملا

 نيسحت يف ةسارفلا نم اذهو نينمؤملا ريمأ اب كنساحملاق اذه عججام كاوسم

 ةزوك بهاوش: هلو ءالَلاَو راكالا هب ىتعا عفنلا مظع باب وهو ظفلل

 هنع هللا ىضر رم نع انيور دَّقف ةنطفلاو لّدعلا ةيصاخ نم وهو ةنسلا يف

 لهأ اب لاقو فقوف ءابخ يف ةدقوم ران ىأرف ليللاب ةنيدملا سمي ججرخ هل
 11 راك عم نقي فر 2 اواخر لاس راشلا نه اع لؤش نأ ةركو ءوضلا

 كءاَق هللا لاطأو ال تلق اله اوملعتت لف متدلعدق ل ااَتف كءا هللا لاطأال
 ينم ربككوه لاقف لسو هيلع هلا لس ةفل لوس مأربكاتنأ ى داشلا لكطو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ميشأ ن ثايغ كلذ نع لئسو 3 تيشاوااو

 دارأ اذا ناكم يبعأ س لج ةاضقلا ضءبل ناكو هنم ْ نسأ انأو ينم ربكا ملسو

 للو لاق هديب ذخ لوقب الو دم يبأ مم بهذا مالغاب لوقب ضب نأ
 لآني انا :ضملب نأ كلذ يف يح ام فيلا فلل راو زلال لجأ اه

 دوعسلادعسلاق تنا دوعسلاىأ لاق نينمؤملاريمأ اب دعس لاق همسا نعالجر

 دعتسو كطامس ىلع علب دعسو كادعال ماذلا ةملو نموا ريما اب كلل

 روصنملا لعلخدد ةدئاز نب نعم نأ اذه هبشدو . كلذ هبجعاف كرسل ةيبخالا
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 هتح رطو قتك له مناخ نايم! تدضاو لش تودفوهنضنر درر

 ةلجد ىف اهتحرطف هماظع تجرخأ كلذ دعب ناكالف هتئيطو "” نوتالا يف
 نالف:توتكم نايسحلا لع اذاوكل ريم نس راثدلا رضحأ نسل

 هنم يلو جوز اذه تلاقف ةأرما تءاخ همساب دلبلا ىف ىدانف نالف نا

 رمتاندلا مسفنألا ىلا تائفزرابم هلا همقو اةذكوا ذك كفو جر نحب لفطلا اذع

 كلذوىلا هتثج لمحو دوسالا قنع برضل ا دتمت نأ اهرطف ا ىل

 دق مالغ اذاف ةليل ماق هنأ اهنم . تئاجم كلذ نم دضتعملل بثراكو ٠ نوألا

 ١ ا هف رع ملف ناللغلا نيب سداف مالغ ربظ لع لو

 مالعلا كذ داؤذ ىلع هدد ساو يتح انكااس هدجيف دجاوادمب دحاو داؤف

 مفر هناءاينموا ع لتتف قفزه رتتساو هلجر :هقكرت يدم انين ىلا

 ءانحب ةيوضخم نك هيف بارج اهف مقوف ةلجد ىف هتكبش قلأ ادايص نا هيلا

 كلانه ةكشلا حرط دواعي نا دايصلا رضأو كلذ هان هيل نيبآ صلال

 لعغب نم دلبلا يف يعم لاقو دضتعملا متغاف لجر هيف رخا :| ابارج جرخاف لعفق

 نم لك ىلع هب فط لاقو بارجلا هاطعأو هل ةقث رضحأ 5 هفارعار لو

 كلذ اذاف هنم هعاب نم هلآساف مم 11 هفرع ناف دادغس برملا لمعي

 داع مث مايأ ةثالث لجرلا باغف هربخ نع رو كلذ نع ىرتشملا لأسياف هيلع

 ةرشع عم هارتشا يمشاحلا نالف يلا ىهتنا ىتح هربخ نع لأسأ تلزال لاقف
 ةينغملاةنالف قشعي ناكدنا لاق امةلمج نمو هداسفو هرش مئابلا ىشو برج

 ثمبف ايلتق.نولوش, ناريملاو:تبزره اهنا داوي الا فيرنا ا

 ايهايادارأو لجرلاو.ديلا رضحلو هيلع شالا لاف ا

 سوما هأ صاصحخلاو وانجلا دودخا فئخو روت نوولألا 40

 ع ١
 هيمكحح قرط 5
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 مدس-نللا

 ضعب از 00 بيطتق لاما هيلا تمفد تناكدقو هبحن تناك لجر
 نل] نم هلاسف روضنلا هن قاف ةّيبيط ةخئار تابلاب لكوملا مش ةنيدللا باو(

 رضحأ نإ لاّمف ةطرشلا يلاو يلا هن. ثءبف همالكىف جاجلف بيطلا اذه كل

 برشلل درج الف طوس فلا هيرضا الاو هنع لفن لاملا نم اذكو اذك كل

 كيلا .تددر نا لاقف:لاملا نحأص روصاملا اعدف هتئيه ىلع لاملا رضحأ

 كم ةأرملا تقلط دقو كلام اذه لاق من لاق كلن أرصإ يف ىنكح لاملا

 درع 225708

 م57 لصف زج

 ينعي يضاقلا دوع تاه مداخلل لامف ىدبملا ىلع لخد اكيرش نأ اهنمو
 اده ام لاذ كيرش رجح ىف همضوف هب برضي دوعل مداخلا ء ءاخ روخبلا

 قون تببحاف ةحرابلا سسعلا بحاص 0 اذه لاقويدبلا ردابف

 ناكدنا للاب دضتعملا نعرك ذبام كلذ نمو .'هرسكو هل اعدف كيدي ىلع هرسك

 فعض لمعي حزملا دبدش ةقلللا ركدم د وسامهف يأ ارف عانصلا دهاشل اج

 هرمأ نع هلآسو هرضحاف هرعأ ركباف نيتاقرص نيتاق مدع هيو عانصلا لمع ام

 فرصت ىتح اذه نمو اولق هرمأ ينل مَع ا لاف جلجلف
 351 ءز | ىفثدخ دق لاف ذأ نو لايع ال هلعل هيلا كركف

 تيس 7 نوكماو اني لق رياند هلدس نوك قا انا اللا هس امو

 وف هقدبم !نادلو ةلحو هن رضف بارضلابىعدتساو هب ىعدؤ لمعلاب

 لاف ةنمادق هنا , نظف عرشلاب كيلع بجي ايفالا من لاق نامالا يل ل أف هقنع

 سلجف ناكم يللا ءاجف نايمه هطدسو ىف لبجر زاتجاف رجلا يف لوا

 ريناد هلكاذاو هتلمأتف ريئأت د هشم جرخأو لالا ل يناكم ملعإ ال وهو



 نعينايرنلا هاور اذكه أضوتن انلك م وقت الآ سابعلا لاف قما نم ىبجتسنال
 نا نع دهاجم نع لام بعضم نب دم نع هلصوو السم ىتازوالا نع
 هنع هللا يضر رمع سلجم يف ةصقلا هذه لثم ىرج دقو هع هللا ىذر سابع

 يل ور ىق“رتع ناك عشلا لاق

 نينم ملا ريمأأب ريرج لاقف أضوتف ماق امل را هذه بحاص ىلع تمزع لاق
 متلو ةيلهاجلا ىف تنكديسلا مث لا كمجري رمح لاقف اميمج موقلا اضوتي 3

 ناوىص نب كاملا دبع ةسارف ةسارفلا 0 مالسالا حل فيلا

 ىلا ةفيطل ةقرو هعمثعبف هيلع نيمل ملا دسك مورلاكلم ىلا ىبعشلا ثعبأل
 تكلم فك لح الابد لاقل لأ ايف ام ىردت لاق اهأرق ايف كاملا دبع
 كلتا قا دارأت كي ىندسح لاق ال لاق دارأ ام يردتفأ « اذهزيغ برعلا
 لاقفمورلا كلم كلذ خلبف ىنرثكتسا ام نينم ومما نيم ان ك اردو ىعشلا لاف
 1 عاطملا ىلع هرتال تل ا ةيلعنلا و ار النعام لاو
 هن همالعا ىف فطلت لا اطخ كلذو ًاطجلا ةرصل لع هتيثرهلعحتف امان

 هريخاف لجر هءاج روصنملا ن 1 ةسارلا قيقد نمو . هريغ هن رعش)ال ثيح

 ملا كرا كف هاا يلا همذدف الام بسكق ةراجت يف جرخ هلا
 لاف تنم دنم لاق اهجو مكذنم لا لاثق ةزاماحلو اخر ال ١
 تيط ةروراقب روصنملا هل اعدف لاق كري نم دلو ابلف لاق | ايثلاق ًايثؤأ ارك
 هلاذ بيطلا اذه نم بيطت هل لاقو هيلا اهمفدف عونلا بيرغ ةحئارلا داح هذختا
 ىلع دمتي لان نم ةمبرالر وصنلا لا هدنع خرم لجرلا جرخ الف كمت بهدب

 دحأ نمبيطلا اذه ةحا از منم مش * نف مكتم دحاو ةنيدملا باوب انمبابلك
 ىلا هننم تمد هتمش الف هنأرعا يلا همفدف بيطلاب لجرلا جيرخو هن تأيلف



 5“ وب

 ورمحاي لاقف هفرعف ناسغ ىراصتن نم لجرب رثهعمام ذخو هقتع برضاف

 لاق انيلا كدرام كالملا هل لاقف عجرف جورملا نسحأف لوخدلا تنسحأ د

 3500 اف جورملا تدرأف ى © ين عم عسب كلذ دجأ لف يتتيطعأ ايف ترظن

 1 لا رص دع كاف ورمم ركبت ةيلملا ونه يللا هل مهم ةرم عل

 هليبس لخ باوبلا يلا ثءلو مهم لجت تقدص لاق دحاو دنع نوكي نأ

 هار دن ناكايلذ اهاثأ تدع ال ل أاق ٠ نمأ اذا ىتد ياا وقاو رص جرحت

 نجلا ةسارف كلذ نمو كردغ نم ناكأم ٠ ىلع ممن لاق وه تنأ لاقف كلملا

 ىلأف ةملكب ك" راسا لا ىاذل مر تا كانو امل هنع هللا ىضر ىلع نا

 1 ينانكحمأ ول هللاو مجلم نبا لاق نذل حست نا لاقو ن.ملا

 اا ىار دب ىلإ ناتناف ليقع نب ءافولا وأ لاق . اهخاص نم ادنخال

 اذه ىلا هتنطفو قاخلا لهذب ام ةلجاعلا ةبيصملا نم هب لزن دق ىذلا دسلا

 كلذ نمو . ةنأيألا هدادرتسا نع هلاخ هلغشل مل فيك نيمالا كلذ ىلاو دملا

 نيحلا لاقف الام هيلع ىعدا الجر نا هنع هللا ىضر نصت حادا

 وه الا هلال ىذلا هّللاو لاقو نيميلل لجرلا ايف هذخأبو هاعّدا ام ىلع فلحيل

 لجرلا لعمق ىللبق هيعدب يذلا اذه نا هللاو هللاو هللاو لق نيسملا لاقف

 تللط] كلخ حاف 1 نييعلل لل عم طقس وأ ةالج تماحاف ماقو كلذ

 انليزا تعرك لاف هللو فاو ماو هلوق. د

 دهام هرك ذ |م هنع هلا ي يذر سابعلا ةسارفك لذ نمو. هنع ملحيف هللا 1-002

 0 اامذ امم ةرالقب لا م-و هياعفللا | لسا وسر نيب 0

 000 ل ا ا د ع
 هم تس شمل ا



 -- هيييجووبومسيو بيسو حسبو همم سوما هس سم مسح

 ١ سال ف

 ١ مهناقهد لاف مولع هدر نا اوفافت رم هلزهف املهأ ههركق نبرحبلا ىلع رم
 قل اهنا نوعمجت لاق كل مأب انس اولاق انيلع درب ملهن مكس ملاعق نا
 || وديسف لإ ةيندو ان نات ا رع عدا ف ا
 را ىلا هعفدف اذه ناتخاةريغملانا د ات رمع ىباف كلذ

 ا ا تناكامتا هللا كك كنت ل ادهيف لوش 1 لاقف ةريذلا

 لوقت ام ناتهزلل رسم لاتق ةجاملاو لايعلا لاق كلذ قع كام ام لاقف ظ
 هانهرك نكلو اريثك الو الياق "ىلا عفدام هللاو كندا ا
 كادت ثتدخا لاق اذ 0 ماا رتل

 ءازما ترد رم فو هش ندرك د تدر
 رم (يمالكممسأو اكأر أ" نأ دنال ةأرملا -- تلسراف اليج ىت 00
 هيلع لف ةلااقنك را ةريغملا ملف ذ اهارث ثيحن | .متسلجأف اتش نا
 0 "3 كلذ يونس كدنع ليفانارو الاجو انسح تينوأ دنا ١ لاقو
 يش هنم لع طقس ال لاقف كباسح فيكف ةريخلا لاقف تكس مث هئساح
 يف ةردبلا مضأ ىنكل ةري-هأا لاقف ةلدرألا نم تاه ا
 هداك :> اهداف ب رعأاق لو لعل 0 تببلا ةيواز
 يذلا نم ىلا بحا يسامح ال يللا خيشلا اذمل هللاو ا تلاّمف اهريغ
 ا ا ل1 دل بورت ةلدزلا قد كا
 هلك |١ كءاحصأ ن : احر ىلإ "0 ىحاص هيلا ثعبف ةزغ رصاح أمل
 هناط ) حقا ىح 5 ىريغ لجزرلا اذلام لاقو صاعلا نب ورم ر 1

 كلغم كد احصأ نم 0 له يبه دح هل لامف طف هلكم عسا 1 امالك هماكف

 الو ىنوضرع امل ينوضرعو كيلا ىلوثعا مهدنع يف ناوه نم لش ال لاك
 تمص تهمس همس وسم م ييييسسم يمسي همصمسم تمسح



 ظ يمد 2

 ' دعا ايقحا لقتل وم 1 لدغ. لؤش ل تب ماس نا

 هنربخاف يردبلا دوءسم ايأ تيتاف رم ىلا ياصعب سانلا قوسأو ابقرحاف |

 1 | ٠
 1 هع ءاصف اهنع سنا قوس الو ابق رحب الو ةر ىرلا ىف نا دلما

 | رن رجل كالذ نمو . 00 هلوح اغا كيطلا لن 0

 نع :فرشالا ن ان هترأج مقاو نيح

 5 احلا ضيرمتو . انانع دقو ةقدصلاب انذخأ دق لجرل اذه نا هوب نمأ ٍ

 يدوول مد هزيل نما حلا

5-0-7 

 290 لصف رجه
 رفد مبقأ دقو هيقنلا ليل ىبأ نب نمحرا د 7 لوق كلذ ن هو

 0 31 100 لاقو ناكدلا ىلع ىع مامف ماةلجلا ةالص

 هحن رصن ” لب طالع نس جاجحلا نضر كلذ نمو هللا هنعل هونعلاف ىل

 أمم هلام نخل ا اي

 لع دبشو ماقأ نيح تما نا هعزخ ةسارف ةقحا سلاف نأ رفلا نءو

 ارضاح نكي لو. رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ىبارعالا ن "ب عباتتلا دفع

 ةسازف'ايتمو: 5 عيمج ىف سو هيلع هللا قدس لور اهل

 نيكرشملا اا طض 0 هللا ف هللا لوسر هثبإ دقو ناملا ن '' ةفيدح

 هس لاقو لع ردا هسناج مهم دالك اقتنل ل زامهس وه ل اف | + 3 سلجف

 | ةلممتسا لقو ةيعش ن ةريغملا ةسارف أمنمو 8 نالف َس نالف لاتف تأ نم

 ظ
 ظ



 لا 0955971010101 عوج صسس تتسم هوس د م وسمو يووم عدس وسم وع مص مس ع سو

 جرخأف قاطناف قيرطلا يلا كعاتم "2 نلطلاا كاذ يف يناواج ل

 اولعحف ى ىذؤي اراخ يل نا لاق كب امباول مو هيلا نسانلا عمتجاف هعاتم

 هللاوف تاازبك يلا عجرا لاكف كانك كلَ 4ئايش 4-> 1 مهل همعلا مهلا نولوش

 لعش ناسنالا ليحت يهو ةمبرمثلا اهتحابأ يتلا ليما ىه اهلاثمأو هذهف كءذوأ ال

 ةحاماتما و هللا ضئارف ٍضش ةلكافنا لع لاشخالا الهاذأو هريذ لظ نه هصلخم ىلعحا به

 ىلدهللا لوس لاق تاق اهنع هللا ئضر ةشباع نع نئسسلاو دننملا قو :همراحت

 ىلا اطسالان ةءاج هذال كنان كف زاب انتقام تن راسو هيلع هلل

 هل ررخلالا رع الزطأ انح لطستال را ضدراعملا نم ريثك ةنسلا ل وف

 همن رعل بهذ يذلإ هلوقو ءام نم نحن لاق متأ نم لئاسلل راسو هيلع هللا لد

 قيدصلا ناكو اهري يرو ةوْرَد دارأ اذا 100 هلثم وبف هلتق لا 89

 ملسو هيلع هللا ىبص .ينلا قمنا ١ نمل ة رجلا رفس ىف لوب هنع هللا يضر |

 هك مو

 هللا لوسر اي لجر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب ره ين نعم هيما العا

كلذكو قارالا لع ينلدب داه ه لوقيف كيدب نيد اذه كا
 الا 3 نيد 

03 

 ىكر باطخلا 3ك حك لع تف دف لاق هةر نع ممل ل دز ىورذ : 6

 كنك لاقف:ةئاؤرلاةلسعا سدي عارف نمانلا ند مستقل نملا نق لاك 7
 اساسي عسب س٠

 أ مفرط جرخأو هسا تما ماعحو اها وطف ] ماش م 0 نا هده عنصأ

 || كان ىلع وهو رييزلا لخدس ذ سانلا نيب مسقب لعجف هيب نيب لاخلا عضوو |

 لاق كاع اعذرز لا ةللخا مدعم لاف ةالا كلن ىلا رظني لعجف لالا |

 5 امضر دق ىلد لاق اهاضرت هل كلبا لاق اهنطعاف لاق امعد لاق اياب

 ةثدر أمم اذا املا رظن الف هيلا | م ير أهدرب ا هيلع طرتشاو هنم قثون



 ىثع هتأر لاتف هولأسف لاق اك ىمالا اودج وفق وبا هل ًاديع بلطي وهو لعم
 0 1 ا

 يي ١ ةريح يوت لغؤ ةيشاوو. سب نع هنا 0 تمتلو

 كتل لاجل لع يبي الو مهيلع لسيف ل ناءوصلاب يع : هنا المل

 ب تنل لا لامتا يدب ضاق ها م.م ادا ادد أعم

 7 ةءارق ماده 35 هيلع نم ةءارف مسف 3 نإ ا ا نب

 تملعف ةطلاامسفنوا موصل تعمس لاَّمف كلذ تف سع فيك لثسف مالغل لماح
 هيف باتكب كلذ دعل سمو مالغ لما نأ تملعف الحص تعمسو لماح اهنا

 لاقو . لاق م ناكف ةأرملا كلت نا اذه لاف مهنم ىبص ىلا رظنف نايبص

 مهن ءاضقلا اما لعي ال ءاضعلا نا لاق ء اضقلا ينملع ةيواعم نب سايال لجر

 ا هباحيس هللا ناف ةلأسملا رش زوره ادعو علا ىنملعل اف ٠ نكلو

 نيبده اشمهمكمل 57 موقلا م مَع 4ف تغعشدا ثرملا 0 دا ناملسو

 معلابا.همو ةيضقلا مهفب نايلس صخف العو امكح انين ١ الكو ناملس اهانمبغق
 ىلدأاهف مهفلامبنلا رورشملا هباتكى ىف سويت لك ةيضاقو ىلا زمع تنك كلذكو
 مبلل سلا ىل اه رضع لهال اهتكراشم جيرو سابا هه صتخا ىذلاو .

 يفك تل ىذلا اذهول املا دهاوشو تار | هالاب لال دعسالاو مقاولا ىف

 ميتا ا رفكا ا ماكملا
 0 يي ترند يمه بسس

 “>4 لصف 6

 رف ماجلان ذيل ةنلا يك هدب ةسارفلا عاونا نمو

 سم ب بسبب سس سس سا ساينس سل اننا سشسشسشسسلصلص املس -ا



 1 تافه هللا ودع ا'لاقذ هل ذوبشثملا يعدو مهف رصف مهرد كفالا

 أميف تكرتو اهطسو يف اهط تاعج ةةيص ىلع ممدهشأف نيلفغم نيلحاص

 مهرد افلا كّمح هيف ىذلا باتكلا تعطق ةيلعلا اومتخ الف اهافسا يف اًضا

 ا امهاقلت د تنك مث با كلا ركنا ىف اهنطلاتلازاطسف ةئيرا ضايلا بت

 ل كك رسالالاذز كادر 1 فالا ةيرأ اهنأ مه مهركحذتو مهقلت

 انك يرصبلا قوزرع نب ميهارب | نع دامح نب مدن 0 ةةلف لو

 الو يع را بتكت انكو يضقتسي نا لبق ةيواعم نب سايا دنع

 م زل تنزل لا نع فا حدس ك7

 م ههجو يلا رظنف الجر لبقتساف لزت ذا كلذك و ه انيبف قيرطلا دصرت

 'اذللاط لك لق ام اولاق لجرلا اذه يف اولوق سأيا لاّمف هعضو« ىلا مجر

 1 هلاسف انضعي هيلا مامف ر 5 مالغ هل قبأ دق ناييصلا ملحم وه لاّمف ةحاح

 0 ل ل ا قنا يل مالغ وه لاف هتجاح

 كلذ تحلم فوك "ا ال انلقناذاعاا معا كاف كتبخ امونة

 سلجف هيلع رد ءىش مفرأ يلا ر 5 ساجن اعطوم لطف ء اح هتنأر لاق

 سس رول
 ةلر 1 نالف ىلع مكتد دابش اوركحذا لوقيف اناقلب لاز.ال ناك مذ اولاق مرد

 هسولج يف داتعا نميف ترظنف كواملاردق هردق سيل اذاف هردق يفت راذنف هيلع

 هس رلعم هنأ ت ل اعلا الا مهدجأ ملف كوللا ن انا

 سانلا هوجو: ىف راقت قبرطلا بي ةنارو دا لاق مالغ هل قا هنأ تدلع 3

 دق الجو يتسلق كلذك وه امي لاق روعا هنا تملع ا

 راثل ةره نب ثراأا لافو . همالهب هبمش هلا تدلعف هيثيع يدحإ تبغذ أ

 هس سا حسا

 وهو طوبتااو 00 اذهو كلت ايه لاقف لجر يلا ةنواعم َن ندب "ا

 هييمكحح قرط 0



 نه

 ئدا اذاف "0 ءاضملا 0 ا لاقام

 كلذكو هلوق لوقلاف اهابا هتءضق ىنآآلا قديم لاقف هل ةنيب الو املأ هيلع

 ميغاربا لاقو . هيلا اهدر ىعداو هل ةنيب الو ةمددو هلرومنمضبق هنارقأ اذا

 نيتئيطق يف نامصتخي ةبواعم نب سايا يلا نالجر ءاج ىرصبلا قوزرص نبا

 اريح وو الا 00-2 امهدحالامفءارضخ يرخاللاو ءار+اهادحا

 ىلبق جرف ل |ستغاف لام 1 درع رونق عض وناذج اج م قلق

 لاق ةنيب كلا لاف هتئرطق امنا ل * ىتفيطق دخاو

 رم جر إذ نيارو ادم سار حرسف طشمب ىنأف طشمب ىنوتلا لقال

 ” ال ا رفحا توا تالا ىنلو نمو رجا دقو مدا سار

 ةسأر نم جرخ ىذلل ءارضحخلابو رمحالا فوصلا هسأر نم جرخ ىذلل
 ساياتدبش ءالعلا يبا دز نع ناهاس نب رمتعم لاقو .رضخالا فوصلا

 سايا لاقف ءانعر ةيراج هعاب هنا اهدحا لاقف نالجر هيلا مدتخا ةيواعم نا

 ةيراج اي سايا لاّمف نونملا هبش لاق ةنوعرلا هذه نوكت نأ ىبعامو
 سانالاتف هذه تلاق لوطأ كيلجر يأف لاق منذ تلاق تدلو ىتم نيرك ا

 1 ينعم نب سا دبع نع ىناذملا نيملا نأ لاقو .. وت ادهتاف اهدو

 لجر ىلع ملدع لاجر عم ةيواعم نب سأيا هنبا دنع دبش ةرق نب ةبواعم

 هللاوف ىرما ىف تبث ةلئاو ابا اي هيلع دوبشملا لاقف مرد فالا ةمئرا

 أودبش يتلا ةفيحصلا ىفناكأ دوبشلاو هابأ سايا لأسفنيفلأب الا مهتدهشأ ام

 ةفيحصلا قابو ابطسو ىف ةيطلاو املوا ىف باتكلا ناك من | ولاق لصف اهلع

 فال ةممرأب مكتدابش كركذيف ؟ايحأ كافل هي هلا ناكفأ لاق ضيا
 551506011111111 اة 0339:3953 55 11#
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 كنبحاض ناز ةتنلاقف ةزينانانلا لا "يفد لاقح حالا :يبرخف ا ا

 نأ دارأف هنع هللا نضر ز يلا امضنخاف هلا اهتنقدف تمدق كلأ د
 انهم لع فرافهلغ هللا ىضز لاط يأ ن ىلع يلا انسفدا تلاقن اهناع ىَقس
 لإ لب لاق ةبحاض نؤدادحاواىلا اهتفذتاال الق نسل لاتف اهم: اركم دق

 كلا هعقد 2 كيحاصل ءىجف بهذاف اهدنع كلام

 بح. نهب

”0 
 قلبا ناين ىلقلا بيج رع ةقلسز ىف داخترك نام مكاملا ةسارف نمو

 تبحاص لاقذ ةعل دو هيحاص خدع عدوتسا نالحر هيلا مما ةبواعم نا

 ةنرفلا اكل نم اذهو . اهريغ الو ةعلدو هدنع يلام للابهفلحتسنا ةعردولا

 هلام تصنيف رارقالا لمتحاو ىننلا لمتحا ةميدو ىدنع هلام لاق اذا هناف

 راطاو ةلوصاوَم م لعج 1 هلام يناطعأ 1 3 عقد 0 ردقم فول لعش

 نب دامح لاقو : ىفنلا ناعل اهريغ و لاق اذاف ام نع ريخ ةعلدوو دورتللو

 هتهر و لاّقف انهر نومؤا لحر ف لوق ةنواعم كك كابات هك

 هيلا مفد هنا ةني» نهارلل نك نرا لاذ ةسم هتنهر نهارلا لاقو ةرشعل

 نهرلاو هيلا نهرلا مفدب ةنيب هل نكي ل ناو نهارلا لاق ام لوقلاف نهرا

 لوق ادهو يلت» نهرلا هدد ءاشاول هبال م لاق م لوقلاف قبرا دب

 ى.وهو عراب هزارفا ناف وهتتا كنوقالا ننحأ نمهؤةلاسملا ىف كلا

 نهرا هدحأطل الطيم ناك ولو قحنشهناو هقدص لع ليلد نهارلل هدب الو هدد

 لغ هزي ملا نترملا لوق لوقلا ناله عشا نخر ؛اتهيشو كالامو اذ

 لولا نوامجي للا مهمحر د.+جأ مامالاو ةفينح وأو يفاشلاو . نهرا ةميق
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 لوسرا لاقو . ىلصم ميهاربا ماقم ن اود ا ف ىلصم ميهاربإ ماقم

 هةر كلن تيل ول هللا 0

 نأ نكّملط نا هير ىسع رمت نمل لاف ةريغلا ىف هؤانسأ ل سو هيلع هللا ىلد

  0000كلذك ٠ هيلع.هللا يلام هللا لوس هرواشو

 اأو . هتفاومب نآرقلا لزنو مل انقب راشأف ردب موي يرسالا يف ملسو

 هللا ديع لاق . تايالاب نوعفتتملا مثمهلا رتخاو نيمسوتملا ةسارف لع هناعيس

 ٌثريَح ىموم ىف نوعرف ةأرما ةنالث شانلا نمرفأ نع هللا قذر دوعسن نبا

 بحاصو .: ادلو هذخت وأ ائعفن نأ ىنع هولتق:ال كلو: ىل نيع ترق تلاق

 | وميدتعت لآ انهي نأ نامدماونم يرحصأ هارمال لاو عيب نينو
 0 هلم هاا هلم نينا حتع سبأ نيدراومح قوويدصلا نكي زنا

 ىنانزلاو مكدحأ ىلع لخدب نامع هل ناَمف هنع هللا يضر ناممع ىلع ل

 ةيارف نكلو ال لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوب ديك را لايك هنيغ

 دب. الو لوتقتم هنأ سرفت امل هنعهّلل لع الا يع عمو الوب

 رولا رخو لاتق نيداسلا نب يرجي الك هنت نع عفدلاو لاتقلان ء كننمأ

 كلذ نمو . نيملسملا نيب عقب لاتق تود نم لتقي نأ بحاف وه لتق
 هعمو ليتق نم هللا كعدوتسا لاقو هعدو امل نيسحلا ىف رمج نءا ةسارف

 كلذ نمو . جهنتك نم 50667 نا ةسازف تناكف قاردلا لعل تل

 ىلا اهعفدت ال الاقو ةعلدو راند أم دارا | ملا اعئد شلرف نع“ ل الجر نأ

 تأاف دق ىحاص نا لاقذ اهانتخا ءاجف الوح أشيل 5 ةديلص ف نودأ هَ دحاو

 نود أتم 54 يلا ىل ا 2 ل 5 يع . 1 "ديا لا يلا 0
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 يمه نينمؤملا ريمأ اب اريخ هللا اهازج لاق ةنالف كتنبا تاعف ام نالف اي لاف |
 مايقلاو اهءايصو اهتالص نسح عم اهبأ قحو هللا قحب سانلا فرعأ نم

 هياغابثلأو نيا يف ةبعر اهذن زف اهلا زهق نأ تييحأ دق رت ل5

 ف ةارللو وه ىتلو جرف اهذنع نذ را هعم رمت ل.خدو اهوا لخدف

 ال ناكو كقيع تر ريض لاو سدس لافو ادله ا

 اهداف لع لذدبا كداكاز زرعنا ”ةدحاال هللاوف كلسر لع تلاتف بذك,

 كلذكىتح تنبلا ةلزنمب اهل تنكو ةدلاولا هب موق اىىرمأ نم موقت تناكوامأ

 ناهيف اهياعف وذا عضوم يف ةناىلو رس ضرع دق هنا ةيننأب تلاق انما 9 أئيح

 باشاحلنبا ىلا تدمعنىرفس نم مجرا يتحكيلا اناا تببحادقو ءيضت

  3يرئام ىنمىر. ناكف ةيراج هنأ كشأال هَ تأ و ةيراجلا ةغيك هت ذذ

 قطلاخو ىئالع. يح ترمشاف ةئاثاانأو امون قلقتخا ىةراطل نمةنراللا

  5كاششاف تأ 0 ينلأف هْ ترا 3 هتاتقف ينج ىلا تاك

 لع اهريخ هللاو اذهف هسا .| عضو ىف هتيقلا 2 الذ ىصلا اذه ىلع هنم

 ةنبالا من اهي 1 لاقو جرخو اهلا اعدو اهاضر 12 كد لاف: كتل

 لاقت الكر ءاراخا ندلاجرح اذن ركنا“ ع من نا م كنا

 يل ةعدا :ةنابكتلا يف ”رظتر ناك دق لجنرلا ادعت نكي للان ل نا

 كلام لاقو . منن لاق انك دئاركتلاا ل لود رست دك ل

 نبالاق ةرج لا كييف لج لاق باطملا ن2 ذا ديعس نب يحن نع

 هرم لاف كتكفيس الاف ةفرالا ب لاوس لاو كا ا

 لاق ناكف اوقرتحا دّقف كلهأ كردأ رمع لاّقف ىلغل تاذد لاق اهنأ لاق رانلا

 نم ثان كنا ول هللا 0 ١ لاق ا 7 نع أم ترف ' ينل هتسارف ن*و َ

 ا ل جيمس سس يا سس ل با يبي ب باس ا ل سنس اساسا
 0 ول لس ع سم ل ا ل لا ا 0-5-5



 و ظ
 زوامل لو ا هدنع يرذ هنع لأسف هلوق لوبق ىذاقلا حاف |

 ةدابغلا ةماقا دار الف لجرلا رضحلو قضاقلا لجو ةدابش ةماقا ىف هسلخغ

 م ىنعس ملف ٠ لكما ل تككنا لاق ببسلا نع لثسف يضاقلا هلبق م

 هاطخ دعأف موب لك يف يلا لخد» ناك لاق كلذ تملعنب | | مول ليقف هلوق

 يد ا ف بايلا ع نه هياع ينيع عقل ثيح نم .٠

 تيا سا م وأ انالث تداز دق يه اذاف ناكتلل كلذ نم هاطخ

 ديو 01 و ا 0 هلبقأ مك

 ل ا ا 59 رف هلاو

 .يحولاب ةدبؤملا ةسا رفلاب ةمالا نيب يحمي ناكو ةسارف هل 'يطخم نكت ل ىذلا

 اليت دحو دقو دعأ يتشب اموب باطلا نب رم يأ دعس نب شلل لاق

 قشف ربخىلع هل فب ملف دهتجاو هرمأ نعرمع لأسف قدراتلا هجو ىلع ىتام

 ىبص دجو لوألا سار ىلع ناكاذا يتح هلئاب ىنرفظا مهلا ل !امف هيلع كلذ

 اا 0 لاف رمع هن نان ليتلا عشوم قلم دولوم

 يرطظااو 2 ىذعتو هأنغن يرق لاقو ةأرما يل 1 ىلا عفدف يماعل

 5 ع ورانا أت ار ذم يلا همضنو هلَش 9 ءا تدحو اذاذ كت ةانخأ1

 ”يصلاب يهب: كيلا ىندثعب ىتدي سنا ةادلل تلامفةب راج تءءاج ايل الف

 ةارملاو ”يبصلاب تبهذف كيم انأو كيلا ىهذا ممن تلاق كيلا هدرتو هارتل

 ةنا ىه اذاؤ اهلا هتهضو هتليمف هناذخأ 5 الك استلم لع تلقت ىّتح هعم

 هن ريخ رمي ل يدي اص هللا لوسر 1 راصن الا نم خيش

 هراد باب ىلع "هاب اناا دانا لينال لبقأ مث هفيس ىل اع لمتشاف
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 كإذ ىف هل مزاح ونأ يضا لا ناكو . لاملاب همزلاف ال لاق دجسملا 0 هاما

 نب مركم لاق هلعفب اهف قللا رهظي مث هيلع نوركتي اوناكو باجعلا بجعلا
 ثدح مالغ هعمو خيش لجر , مدقتف مزاح ىبأ ىضاقلا سلجم يف تنك دمحأ

 خيشلل ىضاقلا لاقق من لاق لو اء اللا هاذ دراج دن ضل :ةياع خيشلا يعداف

 وهف هتيم نأ ىضالا ىأزا قا يتلا لاف ل لاق هدير لق ان

 رظنا ىتح امزالت لاق 3 ا مزاح وبأ نعرف لات يف ل

 فرمعأ ينا كحيو لاَقف هسبح ترخأ مل هل تلقف رخآ سلجم ىف اكرعأ ىف
 ىل تراص دقو لطبملا نم قحلا ه+و موصخحلا هوجو يف لاوحالا رثكا يف

 ه.ذك نيع رارقالاب اذه ةحامس نأ يل عقو و ٠ يلمنم داكتال ةيارد كلذب

 | امهصأعت هلك كبار اًغالة ريض لفن ا 00 لاعتكت هلعلو

 ةفاع قيرس اهو: لاما مظع عماعبع ءايطنوكسو امهفالتخا ةلقو ةركانملا يف

 لع ردنلا حرشنم 5 اعواد اذه لثم رش ىتح عروتلا طرشب ثادخالا

 يضاقلا ىلع نذأتسي نذالا ينأ ذا ثدحت كلذك ندنف لاق لاملا اذه
 ثدح>ىلدلوب تيلب ينا يضاقلا هللا حلص لاق لخد ايلف هل نذاف راجتلا ضعبل

 ليح لاتحا هتءئم اذاف نالف دنع نانقلا ىف ىلم نم هب رفظي لام لك فلت

 فلاي ىلاطي ناذّتلا س>اص م ويلا بصن دقو هنع ردا مازتلا يلا ين رظضا

 ايف همأ عم عقأو هنجسيف هل رّميل ىضاقلا يلا مدق هنا ىننلبو الاح رانبد

 حرشال ىخاقلا يلا ترداب كلذ تءمس الذ هنع م نأ لا انك دك

 ىلع هللا لضف نم اذه تاقف تيأر فيكهل لاقو ىضاقلا مسبتف هرم هل
 مالسغلا ظعوو خيشلا مزاح وبأ بهرأف خيشلاو مالسلاب "ىلع لاف يضاقلا

 رئثسبم لجر اندلم ناك فاسلا وأ 0 افرصناو هنبا لجرلا ذخاف رفاف
 1 يح ل م
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 لجرلامجرف هلام هيلا مفدف ىرمأب هتربخأو هيلا توكشو ىضاقلل تيتأ الاو
 ةرهناو هرب زف هدعوأ سابا يلا نيمالا ءاجو لاملا ىتاطعا دق لاَعف سايا ىلا

 طساوب ءاضقلا دإةن هللا همحر نورا نب ديزي لاقو . نئاخ اب ىنرقت ال لاقو

 رانبد فلا هيف لأ 0 اموتخم انتيك هالو ضعل لجر عدوأف هق لجر

 لير ررئاندلا ةكاو لقا نق نكلا ههاغلا قدف قلختلاةيَغ تلاظ الف

 هيلا مفدف هتعيدو بلطف هبحاص ءاجو تناكاي ةطايخلا داعأو مهارد اهناكم

 كتءدوأ ىنا لاقو هيلا عجر لاملا دهاشو هحتف (مف ريغتب مل همتخم سيكلا

 هيلع يدمتساف كاخي كسيكوه لاف مارد يلا تمفد يتلاو ريزاند

 مك ذنم ىضاقلا هل لاق هبدي نيب اراص الف عدوملا راضحاب أف يضاقلا

 مماردلا كلت يضاقلا ذخاف ةنس ةرشع سم ذنم لافق سيكلا اذه كعدوأ

 ريئاندلا مفدي هرممأف ةثالثو نينتتس نم برض دق ام اهنؤ اذاف اهتكس أرقو

 سايا يللا هعفرف هدحفل الام هريغل لجر عدوتساو .هيلع يدانو هطقسأو هيلا

 امو لاقف ةءربلا ىف ناكم ف لاف هيلا تعفد ننأ ىعدملل لاف ركتأف هلأسف

 تيسنو اهدنع لاملا تنفد كانعلف اهلا بهذا لاق ةرجش لاق كانه ناك

 كبحاص عجري يتح ساجا مصخلل لاقو يضف ةرجشلا تيأر اذا ركذتف
 غلب كبحاص ىرأ اذه اب لاق مث ةعاس دعب ةعاس هيلا رظنيو يضقب ساياو

 رمأف هللا كلاقأ لاق ىنلقأ لاق ئئاخ كلنا هللا ودع اب لاق ال لاق ةرحشلا ناكم

 ىرجو# كّمح دقن هعم بهذا سابا هل لاّتف لجرلا ءاج ىتحد» ظفتحم نم

 الأم هل اميرغ ملس هلا لجو" ةادنغ دا اهل م هريغل ةيضقلا هذه ريظن

 لاق دلبلا نع ءان دجسمب لاق هايا هتملس نب أ يضاقلا هل لاف ركئاف ةمدو

 لاق مث ميرغلا ىضاقلا لقتعاو ىضف هيلع هنلحأ فحص هنم ىنتؤل فهذا



 ١ ظ 0
 دقل نيمؤملا ريثمل روس نب سك نا تلد ديلا دك

 لاتف.ارس لع لاق يور لاقب تكيشاءابو اك يوكشلا د تل

 مام ىلا تنطف دق كلنا لاق دهاش تنأو يضقأ لاق اهنيب ضقا بنك
 ثالثو ينثم ءاسنلا نم مكل باط ام اودحكتآف لوب هللا ترا لاق هل نطفأ
 لاقف ةليل اهدنع تبو لايل ثالث قو اموي اهدنع راعقاو مايأ ةنالث م عابرو
 ةموكمملا يف هلت ناكم ةرصبلا لهال اينضاق هثعبف لوالا نم ا

 ىبعشلا لاق . هتنطفو هتسارف يف حرش كلذكو ةب ع ونأ ةضار د

 0 كلف تك. اين تاير فرالج معاخم ة ةآماةءسا
 اؤاح فسوب ةوخا نا "يعش اي لاق ةمولظم الا ةسلابلا هذه دظأ اقم
 ما سابا افق وسن عيرأ ةيواعم نب سايإ يلا مدقتو . نوك راجع مهابأ
 اورظنف ركب يرخالاو بيث يرخالاو عضرم ىرخالاو لماخ اهءادحا
 يملكت تناكف لاما امأ' لاف تفرع نيكو |اق لاق كس الا اودنعوف
 نق كتاويدت ىلناكف مضرملا امأو ل ماج اهنا تملمفلاب اهي نع اند مفرتو
 ام تيل ىنيع يف اج دعو ملكت تناكف تيثلا امأو عض ص | 1 تمافف

 لاقو 500 | تملعف ضرالا ىف اميعو ىنملكت تناكف ركبلا امأو تت

 هباطف مجر م 1 انما ه ارا ليخر عدو يمل ءرواولا

 فلنا لن هود مك قرضا ساا هل .لاقف: ةووخا سابا ىف و

 ا 0 ٌدَق لاقف عدو وملا سابا اعدف نيمو. دعب يلا دع * يتيأ

 نيلامحو اي هلدغأف لاق مل لاق كلزنم نما تلا هدا نا دنزأو

 كاطعأ ناف لاملا ياطاف كل,>اص يلا قلطنا لاّمف سابا يلا لجرلا داعو
 ىلإ لاتفهبحاص لجزلا ناك ئتاتلا رجا ا نو رتل ا
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 قحلا نيب كي يع دوصقمملاو ' نانلا ل

 سافل قب. يف 0 ا الوكت تدك دمر

 0 نسوا ايفو ار 1 حار دارو ادلب ادفاموت ندعأش ةراتف

 ةادأ ١ ايا كف كايروسلا ىف لاك[ دهاش نوكتو ناعما ةسوا و

 اذافداوءد ةحص نيس ام رهظ) نأ هيلع ىأ يعدملا ىلع ةنببلا راسو هيلع هللا ىلص

 هل مكح قرطلا نم قبرطإ هقدص ربظ

 ه9( لصف ايد
 تارامالاوةسارفلابقوقملا نوجرختس ةالولاو ماكل قاذح لزي و

 ميلك ءاهقفلا حرص دقو . رارقا الو اهفلاخم ةداهش اهاع اومدش مل ترهظاذاف

 نيأو ةداهسشلا اولمحت فيك مملأسو مقرف دوبشلاب بارا اذا كالا نأ

 كلذكو محلا ىف راجو ملا هنع لدع ىتم هيلع بجاو كلذو اهولمح

 يف رظنو ناك نياو قا بدبس .:رع ىعدملا لاس يوعدلاب بائرا اذا

 ىعدملاو هلوق لوقلا ني بائرا اذا كلذكو كلذ ةح ىضتش له لاملا

 ىلع لدترردلا نازتلا نع لابو لاما فعتكعس .نأ هيلع نحو هبط
 فرعو الا ةكلم هيف هل راصو كلذب ىتتعا لاو وأ كا وللا هروب

 للا ىضر باطخلا نب رم اذبف ابلهأ ىلا قوقملا لصوأو لطبملا نم قحلا
 موب اييدلا عا بخ نموه تلاقو اهحوؤ مايلع تزكشف ةأزما ةنئأ هنيشع

 هللا كازج لاف ءايملا اهكردأ مث ىسي ىتحراهلا موصيو حابصلا ىتح ليللا



 ف

 رجاشملا نذا كلذ نمو "كلذ ىربؤلل نالت ناو كاكاو لكلا ش1

 .ةراجالا دقع مهنمضتي مل ناو تيبملاو لوخدلا ىف ةفايضَأو :«اتصال رادلا

 نذآتسي مل ناو خسنا اذا "هنيعم ةدم هرجأتسا ىذلا بوثلا لسغ كلذ نمو

 ل ناو ابنمث ضب كلم هملس عيبيف ايف نكرر ناك وال وادقلا
 وأ هريغ ةاشب نوم ىأرول عزا "نم هيف عزان ناو كلذ نمو. الظفل كلذ هل 33

 نكح لغليدتسالو ًامسحم ناكهتيلام هيلع ظفحيل هحمدب رذابف فن لاق

 ول كلذ نمو . هلام ظفح ىف ريغلا يلا ناسحالا باد دس دّنف هنئمْض نمو

 مدهي الو ليسلا جرخيل طئاملاءدهو ردابف ةرجؤملا رادلا دصق ليسلا يأر

 ردابف رادلا ىف قيرملا مقوول كاذ نمو . طئاللا نمضي الو ًانسحم ناكرادلا

 ةريغ لام ديقش قدسنا ءاز وللا و نمضي يرسن الث رانلا ىلع ابمدهو

 دجو ول كلذ نمو . نمضي لو انس ناك هضع ىلع ها اصو ردابف تمئاغلا

 الئازتمو : هنم لكضأب نأ هل زا دعا ةكلغ ننلؤ ار رسما ]4ك ارتطعا
 فرس هعطفن مل ول ثيحت هفازطا ننم تنزل يف ةلكالا تنقاوف' امالغ جادا

 لجز راد ماعط ةريض ىرتشا ولاغتمو . كلام و ,

 نذأإ ناو كالذ لون نم لاغزلاوتناؤدلا قم هراذ لخنلت نأ لف ابنقح

 ةداعلاو تفرتلا لع هيف لانلا رجع ام لئاسملا هذه نانضأ تفادشأو ا

 دوصتملالاقلا عرض نع لاملا دهاشد "قفكا ١ ميرصلا قطنلاةلزئمكلذ لزنو

 خوه دقاو حطت ةراتأ لطي الو اللد كلاذكح الو اتخاذ ' اف ةميزشلا نا

 قسافلا رفاكتلا ناف ةلج هدرب أي ملو قسافلا زبخ ىف تيبثتا# هناحيبس هلل

 تلا رجتأتنشا دقو: هن قدعلاو هلؤبق "تنايف قفيفلا دهاروش ةربقا لق موقردق

 0 ةئمأ هموق ند ىلع اكرشم رمح مس م2 ةياع هللا ىلع



 فقر
 اممربهظأ .نرالوق اههق اعقدص لاملا لمتحا ناف .هقدص ىلع لالا

 همام ديب ديلا خسف غوس ام يعدب. يرتشملا نال مئابلا لوق لوقلا 9

 ىوعدلا عامس اوعنم هباصأو كلام نأ كلذ نمو . دركي مئابل ئابلاو هموزاو
 نكات ١ اتياراماللا ىلا 1طن يع يدل الاون لو قدما هنا ين

 نعال نآلجرلل اوزوج ءاهمقلا ع نم مثريغو انب امصأ نا كلذ ننؤو 1

 روجفلاب فرعي الجر ىأر اذا نيملاب هتداهشل اديكوت انرلاب اهيلع ديشيف هنأ ا

 نمو . ةرهاظلا نئارقلاو تارامالا يللا 1 اهدنع نم جرخمو أملا لخدس

 تيبلا عاتمل نيسناصلاو نيجوزلا ىعادت يف نولوقي ءابتفلا روبج نأ كلذا
 ةلاسملا هذه يف حيحصلاو هقدص ىلع لاملا لدب نم لوق لوقلا نا ناكدلاو

 دب هب انريتعال اجاني ولو :ايموهتيك اهوروجنو . لب“ ةينيبلعا دبلاب ةروعبإل هنا

 عطقن نحنو سأرا لسا ةلوشاوخ او ةمامع هسأر ىلعو هريغ ةماعل فطاخل

 لوقلا لمجم هللا همحر اكلام ناكللذ نمو. امل رابتعا الف ةيداع ةملاظ هدب نأ ظ

 ىف حجارلا وه هلوقو نهرلا هميق نع دزي ملام نيدلا ردق ىف نمرما لوق
 قطانلاهناكف دوه.شلاو باتكلا نم الدب نهرلا لعجهناحبس هللا نال ليلدلا

 لمج الو ”هقيثو نهرلا نك مل نهارلا لوق لوقلا ناكولف الاو قملا ردت
 هتمبق لع هنهر امنا هنأ 0 ادت لاملا ةلالدف دهاشلاو تاتكلا نم

 رادلا هديه هدنع, نهر لاق اذا نهارلا بذكم لاثبا .دهاشو 0 ا

 تناك اذا زاكرلا يف اولاق مسمنا كلذ نمو. هلوق ماسي الف. ةوجشو مرد ىلع

 اكر وهف رافكلا "همالع هيلع تناك ناو "هطقل وبف نيملسملا "همالع هيلع
 مل نلاو ريسلا يف تنرح اذا امر ض هل زاج ةباد رجاتسا اذا هنا كلذ نمو

 ك0 ل ب ب ببببيبيبيييببببببب إب إببإبببإببإببإللا
 سس سس بحجج جس بتبني  جيهيهيههييهسه صو بص م حسه هس ©٠ سلا

 ب

 دارأو ادلب مدق اذا ناملا ىف ابعاديا هل زوجي هنا كلذ نمو . ابكلام نذأتسي
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 ةيلع لذي: ال لالا ةلالداو هتف هال سف ردلا نال اين ايم كلل كلور لاك

 نمو . دةيح ءوضولاب أ الف كلذ يفتش هك ام لل 0 الا

 ميقلاو ماما بحاصو قاقدلاو خابطلاو زابخلاو لاسغلل ةرجالاب ءاضقلا كلذ

 هذه ينوتسا ولو هتلالدو لاملا دهاشب ءافنكا ةراجا دمع هعمدقعي ل ناو

 نمو. ةركتما ٌتابقلا نم وه امل ابكت ص ابصاغ املاظ دمي مهطعي ملو عفانما
 اطل زرق نمي هاطاخلا هود راش لور دفا را ميابتلا دانا كلذ

 عيبلا ةعص يف طرش وه يذلا ىضارتلا ىلع ةلادلا تا زامألاو ةئارعلاب ءانكيا

 ادم هلتق هنا صاصقلل بجوملا لتقلا ىلع دهاشلا ةدابش زاوج كلذ نمو

 دهاشلا زاك تاقلاب همئاق هفض هلال اع هلتق لب ل وهؤ ع اناودع

 ةكاراتلا ةلازل نكت كج رادع لغلا هني دل ير كتك كا مشل لل الامد قاريو اهم دهشن نأ

 لوق لبقب اولاق ممنأ كلذ نر مو ٠ ىوقأ ظل ريغ نم عيبلاب ىشارتلا ىلع

 نم رثكأ ىعدا اذاف فرعلا هيدضتقنءام عدا اذا ميتيلا ىلع هقفني ايف ىصولا

 ه.ذكي ملاذا هلوق لبش امنا هلوق لبش انلقنم رئاس اذكهو هلوق لبق, ل كاذ

 غدانا عدولا تانك دلو كلو نق ب هءذك ناف لاملا دهاش
 تبع 5 مدهلا ت مار 0 | ُى ل ةر -اةسملا نيعلاو هعيدولا نإ

 اذا امأف بابسالا هذه دوجو انققحت اذا الا مهلوق لبقي مل موحنو نيراينلا

 ىلع ةلدالا وه نم اذهو مهلوق لبق, الو مه.ذكب مزجت اناف اهءافتنا انملع

 بذكبانملعل نامزلا نم يضم امل ةوسكتلاوهقفالا يف جوزلا لوق لوقلا نأ

 ءاناالا لق لوبقلبطالا نك لم ابنه لطالا نزكو راك نست

 يل ا ع كلذ نمو . سهاظلا مهبذكي ثيحألا

 لدي نم: لوف لوقلا تقرا: ىرتتتتل ان تح وأ مئابلا ني نارك



 ا

 ل ناو تاقرطلا |

 رت ا
 اوت طئاملاو حارقلا ىف تبي ام ذخأ كلذ ن نيلوط ةزيدلاو ال فلا

 داصحلا دنع ىلا نم طقس ام ذخأ كلذ نمو . هبييستو هل هلهأ ”هيلخت دعب

 ماعطلا نم هنع هبغر سائلا هذبن مادخل كلذ نمو ظطاقللا ْىِبَقِبَو

 ال نا باوصلا وهو ”هندملا لها لوق كلذ نمو . هوحنو فزااو قرحلاو

 نامزلا نم ىغم اف اهوسكيو اهيلع قفني نكي مل اهجوز نأ ةأرملا لوق لبق

 الو هب هللا ندب ىذلا قْحلا وه كلذ ىف مباوقو ال ةرهاظلا نئارقلا بب د دكت

 ادامعا عيضاخألا نمزاا يف هتوسكو جوزلا قاشاب ل اصاحلا يملاو و هأوس دمتعل ع

 ءاشو لصالا باحصتساب ل 02 نظلا نم ىوقا اق تارامالا ىلع

 كلذ ىلع فيعضلا نظلا نقجش تيك ”هفعاضم كفاك هتمذ يف كلذ

 نم ابقزر اهماء لزن نكي ل هجوزلا هذه ناف عطقلا غلبي نأ داك ىذلا ربا

 ابلزيم نم جرخم دهاشت نكت لو نار< تنب ميرم ىلع لزني ناك ام ءامسلا
 بارشلاو ماعطلاب اهلا الخاد تو لك يف دهاخد ١ جوزلاو بارشو ماع ءأدل يأ

 . ىنيقيلا ملعلا اذه ىلع باحصتسالا نظ مدقبو ابلوق لوقا لاق فيك

 هيذدب نيد هعّضوو فضلا ىلا ماعطلا مدق دق اذا لزاما بحاص نأ كلذ نمو

 ىرجم ةيراملا لاما ”هلالدب ارابتعا اظفل هل نذأب ل ناو لكلا ىلع مادقالا زاج

 نم لك اب نا ريغلا رغب راملل لسشو .هيلع هللا لَم عنا كلذ ند*و .: عطعلا

 . 000 هيلع د ا 0 رع
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 ناكو تبلا يلا قرط :ةدع سائلل ناك ول اك اذهو . هريغي ةءارقلا نم سانلا

 ودعلا ميف ممطيو تنصت قرفتلا ِف مهعقوت قرطلا لكلت ِش موكولس

 نكي ملو كلذ زاج قرطلا ةيقب كرتف دحاو قلرط ىلع مبعجج مامالا يأرف
 رع ىمن هيف ناكناو دوصقملا يلا ةلصوه قرطلا كلن نوكل'لاطتا هيف

 ةضفارا ةقدان 6 ةنع هللا طر د 37 4 كلت نو ويقمإلا ةجلممل اكو

 م م رجزيل 55 تنزيل يع

 انيق تارا زاب ترجح نجل ارانر علا وال

 ناو ةلمجا يفه» نولوش ءابقفلا عيمج هان ركذ.ىذلا اذنو . ةنالغ ربو

 اذا ةارملا لجرلا ”ىطو زاوجم لوب مهاكف هدراوم ن .م ريثك ىف اوعزانت

 هده ناب لاجرلا نم نالدع هدنع دهش مل ناو فافزلا ةليل هيلا تدهأ

 هنأ ,صا هذه نأ ءاسنلا قطنتسن ل ناو اهلع تدع ىتلا نالف تنب ةنالف
 : ةذايددقلا 2 ةنوقلا هئرقلا 507 اولزيف ةرهاظلا ةئيرقلا عاما

 نابيصلا .لوق ىلع .نودمتمي اولازي ل اكيدحو انمدق سانلا:نأ كلذ نءو
 ماعطلا نولكايو مهلاوقأ نولبتيف مهلا ةثوءبم اهنأو ايادبلا مهعم لسرملا

 اولاس و اهئطو ند وعدم ١ ة 1 اكسو بايثلا ١١ نوسلبو 4 : لسرملا |

 فضلا نا كلذ رق ةرهاظلا ' هل رهاب ءافغتكا كلذ لع هشيبلا

 هّضاحر ٠ يف تب داب لع 0-0 ككميلا بحاص كا نا برشل 1

 . هنذا ريغن هكلم يف افرصتم كلذ يف دمي الو هل ظفللا. ناذكتسا ريغ نم

 ”هنيرقلا ىلع اداهتعا :هنذا يغب .هتقلخ بزتضيو هباب هيلع قزطي هنآ كلذ نمو

 طنوتللاك متع ادهش البا ناسنالا قمتي اهوتخاةقلل د سو هيفا
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 فض مل نبعيب 02 00 يلد هللا لوسر نم صن ةدنغ ناكولف |

 ندب نا تيأر ىلا لقب لو رم يأرو هيأر ىلا كلذ
 حل " م 4+ سم مسلل

 0-5 لصف 30

 الف جملا ربشأ 1 رب وامل مالا سائل ةزايتحلا كلذ نتقو

 بجواو ةعتملا نع ىبهم هنا سائلا ضعب 7 100 مار 1١ تبلاول

 ىف ساب نبا للك سانلا رثكاو ريبرلاو سابع نبا كلذ يف عزانمو ةافال

 لزنتنأ كلشو لاقةيلع اورثكأ الف انو ع . داحالاب مهلعجتح وهو كلذ

 را ملسو هيلع هللا يلص للالوسر لاق مكل لوقأ أيل نم ةراجح ركيلع

 نا لون يأ هئلغا وحال ا راك الخ تراك ذكو رعو لكك لأ

 قحأ ملسو هيلعاللا ىلص هللا لوسرفأ لاقءيلع اورثكا اذاف نولوقتام دري ملرمم
 فات ةحلصملا سس ةّئْزِجة سايس هلاثمآو اذه نأ دوصقلاو رم مأ عبي نا

 ةمارقلا مون ىلا ةمالل ةمزال ةماع علا رم ايظ نم اهنظف ةئقزالا فالتشاب

 7 نيب رئاد وبف هلوسرو هللا ةعاط ىف دهتجا نمو رجأآو رذع لكلو
 لتوات نم يه اهفاعضاو ةمالا ام اوساس يتلا ةسايسلا هذ هو . نيرخالاو

 ةئمزالاريغتب ريغتت ال ىتلا ةيلكلا مئارشلا نم ىه له نككو ةنسلاو نارقلا
 كلذ نمو . اناكمو انامز اهم ديقتيف طاصملل ةعباتلا ةيزإلا تاايسسلا نف أ

 ىتلا ةءبسلا فرحالا نم دحاو فرح ىلع سانلا هنغ هللا يضر نامع عمج

 ةحلضم كلذ ناك امل اه ةءارقلا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهل قلطأ

 قلو نارقلا يف اوقاتخم نأ ةمالا ىلع مونع هللا يض ذر ةباحصلا فاخ الق

 اوعنمو كلذ اولعف تالتخألا عوقو ند دعبأو لأ دخاو فرح ىلع جبعجج



 تت ل يب

 | ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا
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 لع يضم لب ةدحاو ل تاك وكن كان 0 هيلع هللا يلص ىنلا نمز

 لا .تانآل تان وه و كلذ نيس سائلا ك١ هقالخ نة

 الجر نا ديبل نب دوم ثيدح نم اهريغو يناسنلاو كسلا ين ا؟اوزه

 هالو تالذ مايل !سو هيلع هللا ىللص هللا لوشر دع لع ايل 1 رما قلط

 ل لاق كأن ان وردها باتكب سعلبأ لاَقف ملسو هيلع هللا ص

 ىلع مدن هنا مث هل | مهقاع اع كلذ نم سانلا رب * لذ هللا لرسول

 تعب البف انخيشل تلتف علنا م ىف لع[ نالل هاو حاس

 مويلا سنانلا رثكأ لاقف كدنع مرحم ةثالثلا عمج ناف ةبوقع هب ميمازإ ينرمت
 لهاجلا بقامي فيكق ارئاج هارب ىبفاشلاو اس الو مرح كلذ نأ نين

 امأو ليلحتلا باب مهيلع دسو كلذب مهم لاربع ناف اهيازولا ميرحتلا يف

 دب ال هناف ليلحتلا باب ممل حتشب مم ريثكو ثااشلاب م 000

 كلذ ىف ىعس ليلحتلاب الا هيلا عجرت ال اهلا ىلع اذاف هنازعا ترم لجل

 نم عما نم عانتمالا ةحاصم تلصف- كلذ نوغّوسي اون وكي مل ةباحصلاو

 ىف نوعيات ىئانلا كارع ملع ولو لاق . مني ليلحتلا ةدسفم عوقو ريغ

 هللا يلص هللا لوسر نمز ىف رمالا هيلع ناكام ىلع مرارقإ نأ ىأرل ليلحتلا

 اطسب كلذ ىف مالكلاانخيش طسبويل را فال ماردبسو كي راسو هيلع

 ةمالل.هاز هنم ابار ناك امناو هالوالا تاما عيب هعنم كلذ نمو لاق . اليوط

 قيدصلا ةفالخ ةدموأ ل هيلع هاا يلد هللا لوسر ةايح يف نعب دّمف الاو

 كا زماااو ناك يبلا مدع نا لاقو نوعيب ىلع بلاط يبأ نبىلع مزعاذحلو

 ةعاملا يفرعيأرو كدأر نيتمؤملاريمأ ايىنالسلا ةديبع هيضاقهللاّمف رمعو وه

 فالحل هركأ يناف نوض منك اماوضقا لاف كدشيو كنأر نئانبلا 0

 هةييكح> ف ص مب



 همام ع سس

 00 يف: بجتحا الل سوفا ل

 تهذا لاعف ةيلسم نب دم اعد هنأ اص هنبا لئاسم يف هنع هللا يضر دمحأ

 بهدف ىنتات ىتخ اًثدح نئدحم الو هرصق هيلع قرف ةفوكلاب دعس يلا

 يلا بلم هيلع طرشو بطح نم ةمزح ”ىطعبن نم ىرتشاف ةفوكلا يلا ذمع

 لاقف دعس جرفت رادلا اف مرضاو هيف ةمزألا ىتلا هيلا لصو الذ دعس رق

 ةندلا يلا فرضنا الغ قرح ىتع هكرتف نيدتمإللا نيمأ ةموح لاق ادعم

 هتقفن ,تلبق الهه لاق رم ىلع مدق الف اهلبتي نأ ىبأف ةقفث دعس هيلغ ضرحف
 جاجح نب رصن سار قلخو . يي دتات ئح اندنح ”ندخمال: تاق.كنا لاق

 ىلع يعيقا لسع نب غيبص برضو . 4 ءاسنلا بيبشتل ةئيدملا ن نم هافنو

 7 وبدتكا | مهلاومأ نافش دخاخ ةللامغ رطاعجو + ةيدبب :الابع لاس املا هتبأو

 نيماسملا نيبو نيب مهلاومأ ل ام كلدب هب نوصخي ام طاتخاو ل امعلا هاجت |

 ملسو هيلع هللا يلصهللا لوسر نع ثيدملا اولقب نأ ةباحصلا مزلأو نرظش

 ا ا واوا جم

 0 5 وهو عم ةملكب امالث قلطملا همارلا

 ١ تايوان "ال تبعد

 اهدحا نان 0 اع هاضمأف ميل مطقشما ا

 أ ناكف كلذ نع ةلجما ايقن ىلا النفيس الو تقو ةلج تالا قرأ اذإ|

 ىف تناكثالشلا نأ هيلع ىنخي نكي لو اهار ةحاصمل هنم ةبوقع هن ءارلالا



#٠6 9 
 مرمأو نسسكتلا مهنخ .جتيبللا م مارس حلللا ايف عبط يلا رواد رك راو

 اهب رجسف نيرفصعملا نيبوثلا قيرحتب ورم نب هللا دبع صحأو * لسغلاب

 دم شن ف اراع ندوب ناو مليش قف نامت كمل ىلا زو

 بسمع و لب ةفيذي الل اذتح كلب وا كاح خدش طويق لاو ةئاذل
 فو نيفرأ دلا يتاهنع هللا يضر رتعدآز كلذلو مامالا يأر يلا ةحلصملا

 نا ننال هدأو مأ مم ناك ىذلا لك ملسو هياع هللا لص ىنلار» 1 اف

 نينهخضر هنا | طا ةيراإلا تاز ىذا ىدوبلا كاكا ماو ىدخ

 ردا اذا مهلا دعا زاوج ىلع لدب اًذهو هيتاو خضر رقاق 0 نبرجح

 امئاو لتقلل هنم ارايتخا نها الو "هاي هيلع مم مهب مهلا رخال و هملا "هير

 0 ترق " دده

 هوك

 «لصنإ
 ناب كالذ فا. .هللط نل "فو راع رهان دام نم وافكر هاك كو

 ةرخآلا لبق ايندلا يف رانلا رح مهقاذأو ةيطوالا قرح هنع هللا يضر ركبأبأ

 ديلولا نب دلاخ ناف كلذ هلف ىطوللا قي رحت مامالا ىراذا انباصصا لاق كلذكو

 ضعل ىدحو دن ةع هللا ىضر نىيدصلا 0 يلا 02 هللا ىذر

 لوسر باحصأ قيدصلا راشتساف "ةأرملا حكت 0 ا رمل و

 الم 0 ناكو هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب لب ىلع مهيفو ملسو هيلع هللا لص هلا

 مه.لعدق 01 هللا 00 ةدحاوالام اولا فلا كر ١» صال ب يلا اذه نالاتف

 دبع مهترحم مهقرخ اوقرحن نا أ اع يلاركرأ ونأ بتكف رانلاب اوقرحب نأ يرأ
 باطخلا نرر*<قرحوكلملا كيع نب ماشه مهةرح 3 هتفالخ ف ريبزلا نب دللا



 ظ
 بسس سس سيسبب م 2. سس حسي يب إي إ إل لس سا سلاةيملل

 ةفرعمق و اهريصقت ا ا اطلا ا هللا مكح يفاني ام كلذ

 لو 1 اا هللا ناف هبتك هب لزناو هلوسر هب هللا ثعب ام

 تاومسلاو ضرالا هب تماق يذلا لدعلا وهو طسلاب سانلا موقيل هبتك

 هليدو 1 لدعلا 0 ها

 0 قنا ”هلالد 0900 ريل هاو نا

 قرطلا نم هعرش اع هناحبس نيد دق لب اب 2-0 اهمايقو اهدوجو دنع مكح

 0 8 الاب وبلا مايو عاد تبن بسلا ةماقأ هد 0 95

 0 ورح 7 4 حا 0 0 ةأداعلا

 هلوسرو هللا لدع ىهاماو كيلوا ةنئالط اهيمسل : خرحصتو .هئاذنللا

 لريعاما ىل ص لول بس دف تاجات تا رامالا هذه ربظ

 ال نف ٠ مهملا ىلع ةببرلا تار ,اهأ, تاربظ انلناةمهت قفا تلقاعو ةنن يق

 3 ضراالا يف داسفلاب هراهتشاب هءلع عم هليبس لخو هفاحو مهم لك

 ةيعرشلا ةسايسلل فلاخم ةلوتف لدع يدهاشت الا هذخا ال لاقو هتاقرس

 هيأت قّرحو هميس ةميثغلا نم :ناايلا ليسو ةيلغا هلل ىلص ىنلا ميج دقو :

 ل ىلع هعفاش ءاقل ال ناسلا نم لئاتلا 00 هانعل الد كامل م

 يرأت توب قرح ىلع مزعو ميفشال ةبوةع هل عوفشملا قاعف ةبرسلا
 تادإج هيف عرشو هيف عطق ال ام قراس ىلع مرثلا ا ماتم

 ةاكرلا كرات يف لاقو اهبحاد نع ةلاضلا متاك ىلع مرغلا فعضأو اسدأتو الاكن

 رثخا ناند رسكب رمأو انبد و ا ةشم اهولخآ أنا
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 برقأ سانلا همم نوكي العف ناك ام ةسايسلا ليّمَع نبا لاقف.عرشلا قفاوام

 ناف ىو هب لزن الو لوسرلا هعضي مل ناو داسفلا نع دعبأو حالصلا ىلا

 حيحصف عرشلا هب قطن ام فلاخم مل يأ عرشلا قفاو ام الا كلوش تدرا

 يرج دق ةباحصلل طيلغتو طلخف عرشلا هب قطنامالا ةسايسال تدرأ ناو

 نكي ملولو ناسلاب ملاع هدحجي الام ليثنتلاو لّدقلا نم نيدشارلا ءانلخلا نم

 ”لعقيرحبو ةمالا ةحلصم ىلع هيف اودمتعا ابر ناكهناف قحاصملاقيرحن الا

 لاقف ديداخألا ىف ةقدانزلا هنع هللا يضر

 ارينقي تاوغ دلو طرا: تدجأ قا ركلم_ اونا تادف احا

 عضو# اذهو ها جاجح نبرصنل هنع هللا يضر باطخلا نب رمج يفلو

 هيف طرف بعص كرتعمو كنض اهميوعو مابفأ ا مادقأ ةلزم

 |نلمجو .داثيملا لعروجنلا ازعنأ اول ديو قوما اوت ودود اءاطس تس

 مهسوفب ىلع اودسو اهريغيلا ةجاتحم . دابعلا اصعب : موقت ال ةرصاق ةعلرشلا |

 ملعو مهملع عم اهولطعو هل 0 نجا ةنيراح قررا 0 اقراط

 رحعلو . عرشلا دعاوقل امتافانم مهم انظ مقا عقاولل قباطم ّقح هنا اءطق ريغ

 مدارتجاب هني ريش طر دوف غنام تفان ناو 8 لا هب ءاج ام فانت ملاهغا هللا

 ةنرعم. يف ريصشتو ةملرشلا ةفرعم ىف ريصقن عون كلذ مهل تي يذلاو

 ال سانلا ناو كلذ رومالا ةالو ىار الف رخالا ىلع اهدحا لءزنتو 0

 1000 500 مرا قم هبال وها ةه فرام ءارو رمأب الا عرمأ م 1م

 0 رذاعتو رمالا مانت 50 ا 6

 نم اهذاقنكساو ٠ كلذافيو نيرهلا ضيف عرشلا ق ىئ 0 0 ىلع زعو

 نم [تغوبسض ةفئاظلا هديه اتالاق:ىرشسا ةفئاط تاع ناو يكل



 ١اي

 هياعزأ هندارملا ىعدملا يلع ةنيبلا لسو هيلع هللا ىلع يلا لوق كلذكو ةءومجو

 عا اونأ نم اهريغ ناسرالو ٠ ة:بلا نمنادهاشلاو لكن ءد ححصأم

 ةلالد نم يوقأ املافئعدملا قدص ول رع لاملا ةلالدكابنم ى ءوقأ نوكي دق هيلا

 ةمالعلاو ةرصبثلاو ةنآلاو ناه ربلاو ةجملااو ةلالدلاو ةنيتلاو: دهانلا رابخإ

 دبع نب رباج نع هريغو هجام نبا « يوردقو إل ينمملا يف ةيراقتم ةرامالاو
 ديرا ىو تلقف سو هيلعلل يلص يبنلا 95300 يلارفسلا تو لاق هللا

 كنم للط اذافاًمسو رشع ةسخ هنمذخن ليكو تزنأ اذا لامر بخ ىلا جوملا

 ةمالعلا درج ىلبع بلاطلا يلا مفدلا ىف دامعا اذهف هنوقرت ىلع كدب عضف ها

 لاو>الا لئالدو تارامالاو نئارتلا خل مل عراشلاف دهاشلا ماةم امل ةماقاو

 | هزات الابن ايعلخ فيول اوجو ةرقاسم و عربشلا ةجرقعالا نم ل
 حدم دقو هتداص ”هسارف اذه سيل لمع نبا ءافولا ىنأ لوقو ء ماكحالاا بع

 تايآل كلذ ىف نا ىلاعُت لاف هباتك نم عضاوميف اهلهأو "هسارنلا هناحبس هللا

 كيف تسرفت لاقي ةمالعلا ىهو ايسلاب نوذخالا نور قتملا هو نيمسوتملا

 لاقو اعل مه رعلف مهك انيرال ءاشنولؤ: قامت لاقو هتهسوتو تيكو تيك

 يذ.رتلا عماج قدا مايسب مهفرعت فيي وانما لهاملا مهبسح ىلاعت

 تايآل كلذ فزنا" رقمأ هللا روش راظنب هناف نمؤأا هسارف اونا اعوذ

 نيمسوتملل
 سس! جس وع بسم مس

 م: لصف زج

 ةسايسلاب ةنطلسلا يف لمعلا زاوج يف ىرج نونفلا يف ليقع نبا لاقو
 الا ةسايس ال يعفاش لاقف ماما هب لولا نم ولخم الو مزإلا وه هنا ةيعرشلا ||
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 هرجع د عملا اذ انعلرق نيصت املأ كلذ نم ل عاوت:شارئا مالا نوي نأ

 0 م دلو تأ راق ضال اهأطب ةيرش هل“ كناكولو ©

 دا رقتكلا مدقق دقو . شارفلاب الةوعدلابهّمحايف هيعدد يتحهقحاب الو هل اشارف

 اظ لعد اتعا هنا داهشتنلالا نكد ناموحو ةناستلاو توالايقل ملت نر
 زوجو كلذ ىلع ءانب فاحب 0 وجيف يع دما قدص نلظلا ىلعةباغملا تا ا

 وأ ري هنا هملع عم ةيدلا 2 صاصقلا قح هل تش نأ هيلع بجي لب كح

 أم ريغ كتيكتف طانشجلالاورامخا عع انهرعأ تلا ءامالا ف اذه ناك اذان دبع

 عع ناعللا نع تلكن اذا ايلا ةأرملا لت ع اناف ناعللاكلذ نموا

 هلوت ىف نأ هلآ هيلع لد يذلاوهو هللا همحر فاش 1 بغهذم وهو اهدح انآ

 يف ةروللا لوأ روت لا تاذنلا وها اع بانملا)تاذنلا ا

 ا وهوا نان ماللاب ةفرمعو ا كاد 1 نيس لا ا اني مادع دهشيلو هلوق ا

 جوزلاقدص لع كتناواطمالا و نم اول الوكت 0 دوصعملاو دحاو تاذدع

 دوهشلا ماقم املوكتو هناعل ماقف

 -- 5 جم

 اتحاسم له لاقف لمحل بأ 1 افادت امل ءاوع وا 00 ل

 يضقو هلتق اذه اهدحاللاق اءمةراظن ايف ا مد انا راف لاقالالا يي

 لدنلا يف مدلاف 0 ١ | 7 ماكمالا 2 م اذهو هبلس هل

 | ةئييلاف ةلمخلابو . بحت دهاش

 ا نارملا ىف طقةتيبلا تانوو هدوخ هاف فور دهاشلاوا ةعبر الاواني دهاشلاب

 5 ناهربلاو ليلدلاو ةجملا ا اد ا اييالنو نادهاشلا - ادار



 اسد مدملا

2*0 

 مفدي نأ طّةتلملا سمأ ملسو هيلع هللا ىلص 3 نأ كلذ نمو

 كلذك اهءاكوو اهءاعوو امصافع فرعي نأ هرماو اه_عاو ىلإ ةطقلا

 كلامو رجأتسملا نع دمحأ مامالا لثس دقو ٠ ةنيبلا ماما ال هفضو لم
 هفصو نم لاق هل هنأ ىعدب امهم دحاو  لكف رادلا يف انيفد اعزانت اذأنرادلا

 يلوتسل فقو نع لئْسو. الكا عر ةييذو ههنف لام نما اذهو٠ .هلو مف امينم

 نيملسملا ةباتكايلع بوتكم باوأ 4 قدح تف نوملسملادحتف مترافكلل هب هءاع

 هنا د 58 فقو أم ! 1

 00 ل -ج

 مكح هدسجم ةينخةمالمب| مدح هفصوو نانثاهاعادت اذا طيقللا كلذكو

 رورمتبا دنع هب 4
5-0000 

 دما لبمف

 هدعل نم هافاخو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح كلذ نمو

 تارامالا درالا انه سلو 0000 ةلدا كرم الياد ابلدجو ةفاقلاب

 قلاةاناقلاا كيلدلا قول راكتإ انلئنملا نمو ءأرقلا ضب لاق ::تامالملاو
 مكحو هدعب نم ةادصلا ام 08 ٍلسو هيلع هللا يلص هللا لوسر اهربتعا

 اي جوز نم ةلئسم ىف بسنلا قالا و نقرا يضر بالعلا نب. رمج أه

 رثك اب دقملا دعب تءاج مث نينس ةفاسم امهنيو قرعشلا ىمصقاب ةأرسصا برذملا
 قوفتا مث اثالثقلاطىه دقملا بيقع لاق مث اهجوزتوأ دلوب ربشأ ةة- نم

- 



 *«ذ

 0 هد دكا ةلوقر علطإ نال ردات اويذ لاو مييعسو مهدنأب ا

 ةرفكلا ءازخاو دئاوفلاو مكملا ن تا وده لع هدحل قنا كل

 ةنانك مع نإ ةاةمللا هدد قرط ضفلا قو ملعأ هللاو هيفام مهيدنأ

 ىفو. هيدمف ريبزلا يللا سو هيلع هللا للص هللا لوسر همذد نيح لاملاب فرتءا

 يلع فوع اذا ةياو لالا هم بلاط اذا هركملا رازثا, ةخ لع كذا

 35 وصلا وه اذهو هدب تءطق هدنع ربظو هن هب رفأف قورسملا لاك

 لالادوجو نكللو هيلع دكا يذلا رارقالاب دحلل ةماقا اذه سياو بررالب

 رارقالاب هيلا لصوت يذلا هعم قورسملا

 م20 لصف جد

 تامح قتلا .ةنيعظلا هنع هللا ىضر لع نينمؤلا ريمأ لوق. كلذ نمو

 كاس كدي لوا تتاثكلا نجح رتل ان لاعف هيركدا اف سلطاح 92 7

 األ هناو ىافلا مدخلا يدا اذا اذه ىلعو اهصاقع نرم هتج 00

 مك اهلا ٍ بجو هشيتف ” كاوسخم لانا مكاحلل ىعدملا لاقف هعم ءىث

 نم ئرصألا ناك دقو م هقكارلا بولا 8 ليضبل, كللذا ىلا هضاب
 00 مرام نع نوفشكي ةءاحضلا ناكش غولبلا دبع نوعان ةظيوق
 هلم 507 هريغ نم علإبلا كلذ. نودلعيف - هيلع هللا يلص هللا

 الع هفلخ س آر نيا 38 3 ا ىللعو ةمام هدب ينو براسملا

 رءلا اذه يلا ديلا بحاص قدص روهظل ةبسل الاول ةقامللا نال

 0 دنع امانظ ديف نأ امياغين ةااديلا مديت فيكف هوجولا نمدجو

 ةعلرشلا ىلا كلذ سسنبو نبتبا ىو شغلا ملعلا ده ىلع

0 

 مسا



 7 ١

 58 ا نا كة 00 0 ر لاق كلكاف

 نم ا ا نةح ىلع ملسو هيلع هللا يلد هللا لوسر حلاصف

 نولخنو مب اردب اهضرأو رييخ نم 0 م4 ةيرذلا كرتو ةلئاقم
 ١ لعو ثم ملسو هيلع هللا يل [ص هللا لوسو نيب

 هللا لوسر لاف نايل ريل ىلع ايزي الا ةَماِلأَو عاركلاو ءاحدلاو دا رقيعلا

 0 ىتومتمتك نا هلوسر ةمذو 3 ةمد مكنم تربو ملسو هيلع هللا يلص

 نع عفان نع رمت نب هللا ديبع انربخا ةملس نب دامح لاق. كلذ ىلع هوحلاصف

 أ عرصق ىلا مأجأ ىتحرييخ لهأ ل اق لسو هيلع هللا بص هللا لوسر نآر مع نبا

 تامح ام محو اهم ماواجن نا 55 لخنلاو ضرالاو عرزلا ىلع سلغف

 نا مهيلع طرشو ءاضيبلاو ءارخصلا سو هيلع هللا ىل [د هللا لوسرلو مهباكر

 ل اوبمغل الواومتكي ال

 1 ”00 ل ا بلا حا نيدي ريج لاهم هل تحا ناك طخأ نب يل ىلحو

 نمد ءاج يذلا يبح كاس لمفام بطخأ نب يبح مل !سو هيلع هللا بص هللا

 أ كلذ نمرثكا لاملاو بيرق دبعلا لاق . بورااو تاقفنلا هتبهذا لاف ريضنلا

 كلذ لبق ناكدقوباذعل هسف ريبزلا ىلا لسوديلع هللا لص هللا لوسر هعفدق

 اودجوف اوفاطف اوبهذف أنب 2 رح فراولة مأو ذك لاذ نرخ لخد

 جوزامدحأوقيت ويقال يبأ يا لسو هيلعهّنلا ي !دهللا لوسر لئقف ةيرخا ىفكسملا

 دهاوش ىلع داهعالا ةحيحصلا ةنسلا هذه ينفا وكت يذلا .ثكنلاب ةيفنغ

 رشلا ىلع حاصلا زاوجو مهلا لهأ ةيوقعو ةيهاظلا تارامالاو لاحلا

 | هادعال هللا ءاز | هداج تا نمد :,م هيفو . مهلع طرش اماوفلاخ اذا دبعلا ضاقتناو
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 قرطتن ال ع قف هعم ةلاملا دوحوو باذكلاو قدا امهلا قرطت

 لع مئاقر دنا ةسم رف طحشت اليتق ا دحأ كش ىلهو . ةهش هيلا

 راورج زوجا ذكاطو- مثوا يلم سرع ل نالؤ هتك منك

 دمحأو كلام لاق مهلتق لجرلا كلذ نأ انيع نيشمح كلحب ْنآ ليتملا لو ءازغلا

 نفوشكم الجر اننأر اذا:ةكللذكو +٠ هتباني هيلع ىضقب ئفانثلا لاقواهب لَه

 ةمامع هسأر لو ةمانع هد همادق براغ رخآو رداع كا 9 0

 دق يتلا ديلا بحاصل اهب مكحن الو امطق براهما ديب ىتلا ةماعلاب هل انمكح |

 نم ريثكب ىوقأ يه ىتلا ةرهاظلا ةئرتلاب ةبصاغ ةملاظ دب اهناب انمزجو انمطق |

 ةرهاظلاةئبرهلا در يلا عوجرالا لوكتلاب ءاضقلا نهو<:كارتعالاو ةخبلا

 نيملاب هاوعد هيلع يعدملا مفدل يعدملا قدص الو هنأ ارهاظ اهم انملع يتلا

 ىلع تمدقتف ىعدملا قدص ىلع ةلاد ةرهاظ ةنيرق ةلوكت ناكابنع لكن الف

 نطو لوكتلا نم ىرقأ تارانمالاو نئارتلا نم نيدكو تدم

 هللا لص ”ينلا نأ كلذ نمو ٠ اهتداهش ليطعت غوس فيكف كلذب دهاش

 لأملا جارخا ىلع باذملاب بطخأ نب يبح معررقب أ راسا نع راسو هيلع

 ناتابف كلذ نم رثكا لاملاو بيرق دل هل لاّمف هدافن ىعداو هبيغ ىذلا

 حرشو ٠ اهف هلكق فني ىتلا ةدملا رصقو لاملا ة رثك ةوقلا ةءاغ يف ناتتيرق

 نما لالا تلات مملل نأ ىلع ةئيدملا ن نمؤيضتلا ل : دوي لخأ | امل ظنا كلذ

 كسم غلب ميظع لام قيقا ىبال ناكو حالسلاو ةقلملا ريغ محلا 7

 ناكو.نيبش ا ا كاي حتتف الف للحو بهذ ن نمرو

 فما لهأ نصحنو احاص اهيناج داما حتفف احاص أهضعلو ةونع أبضعل

 ولان امو دعم نإ د هللا ىلص هللا لوسر مرض رخآلا
 كيسي ميييبيييييبيس إمي ا بسلم
 د سم



 ظ <
 ٌْ ٌنارقلاب مكحلا هو هيف نحنام هو ةعبارو دعاوق ثالثهذهف ٠ هنم لجاوا

 ٠ ةفينح ونا هلوشت اك اممل دلول | لحج مل هنا ىهو ةسماخو ٠ لالا دهاوشو

 ظ

|!/ 

 هللا ركذ ىذلا دهاشلا لوق كلذ نمو ٠ ثيدملا اذه ىف نئس سم هذهف

 اهتباو يلاعت ءل لاممف امل أررهم أه 5 لب 4ع 0 اهركشرلو هتداهش

 كاهأب دارأ نم ءازحامت لاق تانلاادلاهديسايفلاوز 5 نم هصيقتدقوبابيلا

 نمهنالاق 0 نمدق هصش نا الف . نيةداصلا ن «٠ وهو كيفكش سد 3 > نم

 نءامهنم قداصلا زيي ىلا صيمقلا دم لصوتف . ميظع نكديكبنا نكديك

 رفسلا يفةيصولا يف نيملسملا ىلع ةمذلا لها ةداهش ةصق ىفلاملا ىوعد ىفنثوللا

 ف كاوللا بح تبجوع لع هيا هلا 1 يننلا مكحو ٠ هبجوم مكسملاب سمأو

 ب 1 حا 0 هل يب اونلحم نأ نيعدملل زوحو ةماسملا

 ةروس يؤ يذلاو . لاومالا يف ثول ةدئاملا ةروس يف ىذلاو .ءامدلا ف ثول | |

 نب رم نينمؤملا ريما مكح دقو . هوحنو ضرعلا ىوعد يف ثول فسوب

 جوز الو لم امي ربظ قل يلعب هعم ةياحصلاو هع هللا ىحكر ب باطخحلا

 ةئبرقلا لع اداهعا هشاور حصا 6 : درحأو كام هيلا بشهذو . كيس ف اففب

 نم لاخي هإ فرديا الو امينا يضر دوعسم نءاور# مكحو . ةرهاظلا

 ع اذزكلا ف عفو ا "5 حرلا يف نم ن ا ةحتار ' دملا بوجوب ةباحصلا

 لاملا دحو اذا عطعلاب 0 ءافلخاو ةعغالا لزم 2 1 ةرعاظلا هننرذلا

 دقدصرق ناك ناو نييذاكلا نموهو تو صفق ل | نمدق هصر# ناكنا اهاهأ

 ظ

 ا



 « هو:

 لم عرقو اتاري نه وز هلداملا ةئاطلا كاف زعرطاصللا سلا
 م اهف همبفنسحو اهعضاوم اهعضوو اهد صام ةفرعم هل نه كر عوف

 ةميرشلافةملاظ ةسايس ناعوت ةسايسلا ناف ةتبلأ ل هات ىلا ابعم تح

 ابملع ةميرشلا نيعب رجافلا ملاظلا نم قا جرخم ةلداع ةسايسو : | :

 نايلس هللا يبن رون عضوملا اذه يف سنن الو ٠ اهاهج نم ابلهجو ابملع نم

 هيلع هللا ىلحص دواد هب مك دارا اطمح حا دال ملسو هيلع هللا يلص

 يربكلا تحمسف 3 قلما نكسلاب قالا ناياس لاف ىوكلا ملسو |

 ياف. يرغصلال هب ىضَمف اهنبا وه هللا كمحر لعفت ال ىرغصلا تلاقو كلذ ظ

 ا

 ”تطدطط جتا

 اهناو يزيكلا اًضزرن لثتساف ةرهاظلا ةنزتلا هذه راثتعا نم نيشحلا ءىف

 ىرغصلا ةّمفشواهدلو دقق يف يرغصلا ةاواسع ىسأتلا ىلا حاورتسالا تدصق ١

 عانتمالا لعامل لماملا 3 0 ىلع لد كلذ اّضرلا نم اهعانتماو هيلع ١

 : مالا بلق يف هللا اهعضو ىنلا ةقفشلاو ةمحرلا نم اهيلقب ماقام ىوعدلا نم ظ
 وهاملوق عمام هب مح هنافاهرا رقا لعاومدق ىت>هدنع ةئرقلا هذه تحضلافا

 انااا ١ مكاخلا اهباع علطاةلعل ناكاذا رارقالا ناف قملاوه اذه ابنا

 ةنيلا كيت كامل الا هثراولا لاع دولا نمش نصرا رارتا
 تيذطاو يلا ذاق نر دابا لغ اناا ا

 مكاحلل ةعسوتلا لاق «تتسيف يئاسنلا نحر دبع بأ ةجرت ثيدحلا اذه ىلع ١
 ةججر هيلعمجرت من لو هب نيش لك لأ هلعش ١ ِك 0 م لو 31 ف

 اذا هيلع موكحلا هبفرتمي ام فالخم مكملا لاَتف هذه نم نست رشا

 ا * هلوسرو هللا نع ء مبفلا نوكي ا م ريغ 5 نم مك أحال نين

 ْ هلثم وه نم هريغ هل مكحام ملا املا ضعهفن لاف 1 هياع مجرت مك



 1 10 د ل فلا ا ل
 لمجو عسوت ناو .اريسبك الطاب م انا درع 11 مح عا عاضأ يلاولا وأ 1

 دقو. .داسفلاو مظلا نم عاونأ يف ١ مب ةجيعارطلا عانسوألا نود اهاع هلوعم

 ةسارتلاب كح كلذ لدلا لاقف“ةلآاسما مذتنف نط [ليمعبرا افولا وأ. لكس

 هاذا لقا | ردنا زر ةوفادنجتو عرشلا متلمأت اذاو .تارامالاب امكحو

 كلذو مك املا هارب امب رارقالاب لصوتلا ىلا هللا همحر كلام تاحصأ لامو

 دقعب انمكح اذلو ٠ تقدصف لبق نم ّدق هصيق ناكزا يلاعت هلوق يللا دنتنسم

 1 ان رتل ىف طسملا فاسو طاطا ق تيحلا ةرثكو جزالا

 راجنلاو دإ+لا يف امصتخا اذا غابّدلاو راطعلا ةلأسم ىفو ٠ ىواعدلا ىف لجرلاو

 ردقلا ىف اعزانت اذا زابحلاو خابطلاو مدعو راشنملا ىف اعزانت اذا طاملاو

 لستلا يف مكحلا كلذكو ٠ تارامألا ىلع دامتعا الا كلذ لهف كلذ رجل
 1م ف رظنلاو ةلاخ دا لغهلآذلا تأ امال ربونللا رثأ قازطالاو

 يف سفنلا هيقف ناك م اذا مكاحلاو . يمنا ةماسقلا ىف ثوللاو ٠ ةلبعلا ةبج
 ةئاثلاو هلال نئارتلا ىو هدمها وش "ةقرممو“ لاخلا لئالدو ”تازامألا

 ليام | مكحو اهياعصأ ىلع ةريثكاةوةح عاضأ ماكحالا تايلكو ا

 ا ' يلا تفتلي ل رهاظ عون ىلع هنم اداهتعا هيف نو كك يبا

 ماع يف هتف امهنم م "حال ديال هقفلا نم“ :راعوت انبهف هلاوحا راسو

 | قداملا نب هبي ى املا كارلو مقاولا سفن ىف هققو ةبنو كلا ثداوإ 5

 مس سشسسسسسلا سسنل ستيلييس لعل

 || هكح مقاولا يطمبف اذهو اذه نيب قباطي مث لطبملاو قحلاو بذاكلاو

 عالطاو ةءعيرشلا ين قوذ هل نمو# مقاوال افلاخخ بجاولا لمجنو بجاولا نم

 لدعلا ةياغب اهئيحمو . داعملاو شاعملا يف ٠ داب ءلا طاصم ةباغا املأو ابتالاك ىلع

 ام" قوق ةكيلشضب و 10 الخلا نيب لصف يذلا



 (رس بر)

 ظافلبا كيس . ةمابقلا ر حبلا ريل ٠ ةمالحعلا ماعلا 0 : ملا لاق ظ

 وأ ٠ ةايقلا ةعيدبيلا نوذفلا ا كر هلا 00 طال ىاغملا سرافو

 * هحن رض راونو ٠ هحور هللا محر ةيزوملا يق نب دم هللا دبع

 انشا وورق نم هللاب ذدوعلو هرعت دسلو ةئيتملو ا د

 هل ىداه الف للضإ نمو . هأ لطم "لف هئلا هده نم .٠ انلامعأ تاكمو

 ةلروس روف دع اد نأ كيثلو 0 كرش الهدجو هللا الإ هلا 5 دقن

 اهلنا ءاديبش لاب كرو تلك نردلا ىلع هوتيل نا ندري 5

 ظ ىدهف 5 احارسو هنذأب هللا ىلا 0 ا ةعاسلا يدب نيب

 1 حقو : يغلا نم هب دشراو . ىمعلا نم هب رصلو ةلالضلا نم هر

 هيو هل[ لعوب هيلعتتلا [يص :٠ اقع وتد اصاب او
 * أماسن |

 اتانكلاو ةسارفلاب مكح لاولا 1 نأ 1 نيف

 ما 3 0-1 فه الو تارا لال دعس الو نمل أف هل ربظإ ل

 الأ فقم هلا ظراذ ني عدملا د 000 امر هنا ىتح لاوحدا تانيبلا

 كلذ لهف لاطإ ناي لع هلدن ءانما 01 اممرو هن رح اميرو لطيم

 املمهأ نإ ردقلا ةايلج عفتلا ةميظع ةريبكةلثسم هذبف . أطخ مأ باوص
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 « ( ةرهاقلا رسعم ىف ةب رعلا بتكلا عبط ةكرش *) ةرادا سا ررق »

 < باتك عبط هبرجه ١١0 ةنس يناثلا عيبر 0 ءاعرالا موب هتساجب ه

 # وهو . ةيزوملا مبق نبال ( ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيئكملا قرطلا) ف

 ىلا هقرط ا ا ا ادتل] لاوسا قف عضو بناتك بف 00

 4 ناس 1" نف نارفنلا ةلاسم لافنلاب مألا كا مالت 5

 ٠ - عرب جي ةزمب + 35- ٍ

 1 هصن ام ( ناب ءزج 44 ةفيحص ) نونظلا تيك "قيل (

 6( ةيزوجلا مم ة نب دمج هللا دبع يبأ نيدلا سءش ماهالا خيشلل ةيمكحلا ىق رطلا )

 6 000 لورا ةنامعبسو نيسقحو يدحا م81 ةنسس تام ىببخلا )

 6 نئارقلاو ةسارفلاب مكح ىلاولا وأ مك دا نع. لتس هاه رك ذ ا هستنلاو )

 © هفور< هأ هف قدحو فاصف رارقالاو تانللارهاوط درجم عم هيف فب الو )

| 
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