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 رفكب يغلا نمهن ربخامب نهاكلا قيدصت نأ ىف ةلئسم ١م
 ىنعملاو مظنلل مسا نآرقلا ظفل نا ىف ةلثسم ٠*م

 رفك ةريغصولو ةيصعملالالدتسا ةإّمسم ايسر

 مح ةليلج تاح ا اهيفواهطئارشوةبوتلافف 05

 ثحبلا اذه قلعتنةريثك| عوُرف هيفواهمانتجالتا رقكملاةفرعم سحب طم ١407

 ةيفلحل ا نم د.ثرلاردب ةمالعلاهعج ىتلاة ةرفكملا ظافلألاداربا ىنالطم ١ة٠

 ةالصلاو نآرقلاب قلعت امف كلذ نم لصف 6١ه

 ءاماعلاو ٍلعلا ىف كلذ نم لصف ١ هه

 ةبانكواح رصرفكلا ف لصف
 2 .ةمايقلاو توم لاو ضرملافلصف م١

 ربك الاهقفلانتم 5
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 ةباحمصلادالوأ ليضفت ىف ةًئسم

 ىنلاةجرد غلي .ال ىلولا نأ قةلئسم

 فيلكتلا هذعاهم اكسيد ديلا لص الالقاع ماذاس مح

 اين دلا ىف هنأش لج “ى رابلاة ب ؤرزاوج ىفةلئسم

 مانا ىف هناحب ستي ؤر ىلع مالكلا ىفةلئسم

 ةلزتءللاف ال2 هلج أب تءملوتقملا ن ىف ةائسم

 هيلع منمرفاكسلا نأ نايب فةلئسم

 حضالاو حالصلاةيعر سم نال لا ىف ةلّئسم

 ءاشي نم ىدهم وءاشي نم لضي لنا نأ ىفةلماسم ٠

 ىلاعت هيلعزوديف مركديعولا فاخ ةلّمسم

 ةريبكل ا اهيك: مع بند جا ناو ةريغصلا ىلع باقعلازاوج-ىفةّمسم

 ةلزتءمللاف الخ غفذب تيمللءاعدلا نأ ةلئسم

 باحةسمريءرفاكل اءاعد نأ ىف ةإئسُم

 رانلإب نوب ذعي نا رافدكن أ ىفةلثسم
 مدآىنب ففرصتآ مط نيطايشلا نأ ىف ةلئسم

 قحوهفاهميعنو ةن! فاصوأ ىفدروام لكن أ ىفةلئسم

 بيصي و عيط<+تايلقعلا ف دوما سم

 صقنالودب زبالناعالا نأ ىف ةائسم
 لظلا ىلعةردقل ابهءاحبس ىرابلا ف دوب الةلثسم

 هللاءاشن ا نمؤمان لئاقلالوق ىفةلثسم

 زءاجريغ قاطي الام فيلك_:نأ ىف ةلئسم

 الوأ قولخ نامي الا نأ ىفةلئسم
 الوازئاج دلقملا نام ا نأ ىف ةلّمسم

 قحنيعلا و 0

 ئشب ل مو دعللاةائسم

 رفك هل ا
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 نامالا نع نهؤملا جرخت ال ةريدكلا نأ ىف ثحح

 فتاوطأا!ضعيلاةالخ ا هك صرضت ىصاعملا ]ىف ثحح

 ىلاعتهنل|ةئيشم ىلا اهيمأ كرسشلا|دعام ىصاعملاوةلوبقماهطورسشب تاعاطلا نأ ف ث<

 ىنحءايلوالل تاما ركلاو ءادن الل تاداعلا قراوخ نأ ف ث<

 قاسفلاو ةرفكلا ضعب ىدب أ ىلع قراوخلا نمرهظي مف ثحب

 فيك الب ةرآلا ف ىر ىلاعت هنأ ىف ثحب

 رارقالاو قيددصتل اوه نامالا نأ ىشذح

 صقن,الودب زبال نامالا نأ فثح

 لامعالا ف نولضافتم ناميالا قنوودسم نينهؤملا نأ نثحب
 نامالاىلاهتدسنو مالسالا ىنعم نايب فثح

 مثارمشلل عماج مسا هن او نبدلا ىمسم نايب ىف ثحب
 قح نيحلاصلاو ءايدنالا نمةعافشلا نأ ف

 قح ةمايقلا موب لامعالا نزو نأ فثحب
 ةلزتعمللا«الخ مولا ناتقول #امهئأورانلاو ةنخلا ف ثح

 تيمللداعتحورلا نأن ادب و قحربقلا با ذع نأ فثح

 مهنعمدعب و هناقواخم نمىرابلا برق ىنعم نايب ف ثح
 لس هيلعهنلا ىلصهدال واناآنب قت

 ديحوتلا لع نم ئشهيلع ل كش اذاهداقتعا فلكملا ىلع بج مف ليلج ثحب

 قح جارعملا نأ ىف ثحب

 قحةعاسلا طارسشأ نمةنسلاهب ت ءاجامرئاسو لاجدل اجور نأ ف ثحب

 تايداقتعالا ل ئاسم فاهرك ذ نمد. الت اقحتلم لثاسم ىف ثحح

 ضعن ىلعءايدن الا ضع ليضفت ىف ةلمسم
 كلذ ف فالخلا ناب وةكناللا صاوخ نم لضفًاريشلا صاوخ نأ ىف ةلّمسم

 ءافلخل دعب ةباحصل !ةيلضفأ نام ىفةلّمسم

 نيعباتلا ةياضف أن اب ىفةلّئسم
 كلذ ف نهرتا ضرك ذوهاسنلاةلضفأ ناس ىف ةائسم
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 د ىراقلا ىلع اللهحرسشو ةفينح ىنأ مام الل ريك الاهقفلاةسرهفإلم

 باتكلاةيطخ ١

 مولعلارئاس ىلع ديحوتلا /علضف نايب فشحب
 هيلعداقتعالاسصياموديحوتلالصأ م

 هلسرو هبتكو هتك المو هتلاب تنمآلوقي نأ ف اكملا ىلعبحي
 توملادعب ثعبلابناميالافثحب

 ردقلاو ءاضقلابنامالافثحب وس
 ددعلاقيرط نمالد-اوىلاعتهننانأىفث< وبس

 هقلخ نءائيشهبشيالىلاعتهنأىفث<

 اهتايمس»نايب وةيتاذلا تافصلا حرش ىفثحب ٠

 اهيفءاملعلا فالتخاو مالكلاةفص فليلج مالك ثحن 5

 اهيفةرعاشالاوةبدد رتاملا فالدخاو ةيلعفلاتاقصلاا ناب ىفثح +.

 لعفلاو تاذلاتافصبلزالاف فوصومهنأش لج ىرابلا نأ فثحب ++

 ثداحالو قواخريغهللا ءالكن آرقلا نأ فثح
 نيقواخلا تافصهباشتالهنآش لج ىرابلاتافصنأىف ثح م.

 فيك الب سفنو هجوو دب هل هنأش لج ىرابلازأفثحن مو

 ٌئمنمالتاقولخلادجوأ هناحبسسهنأىفثحب مر

 ةيلزألاهللاتافص نمامهتأو ردقلاو ءاضقلافثحن غ٠

 نم رفكحو هلعفب نمآنمنم افناميالاورفكسلا نماولس قاد قاخ ىلا عتهنأ فثحب
 ظ ش هلعفب رفك

 رفكلا ىلعهقلخ نما د>اربج هنأ فثحب ب

 ىلاعتةنلا قلخو مهبسكد ابعلا لاعفأن أى ثح
 هردقوهئاضقوىلاعتهماعب دايع! !لاعف أن أىفثحن هو

 راغصلاوراكلا نعنوهزنمءايبنالانأ فشحب هو
 مسو هيلعهنلا لص دمت ةوبن تابثا ف ثحب هاب

 مهتفالخ بيترت ىلعةعب رالاءافلخلا ماللاو ةالصلا هيلعهدعب سانلا لضفأ نأ ىف ثحب
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 بةكلاراد ةعبطع) حيحصتلاةنلطل سيئر ىواسملان ارفغ جار لوق.إلم
 ة#ىوارمغلا ىرهزلادمت (ىريكلاة يب رعلا

 دهان ديس ىلع مال_تاوةالدلاو دوجلاو مركلاب فصتملا مكحلا دوجولاب جاو هلندجلا

 ىلاعتهدمح مدقف دعنامأ ديب اتلاَوَبادطا ىوذ هبا او هل !ىلعو ديحوتلادع اوق سسّملا

 لالجالارفاو هللانمهيلع نامعنلاةفينح أ مظعالاماماللبوسنملا ربك الاهقفلا عبط

 ىرابلاةجر هيلع ىراقلاىلعالم ريبكلاةماهفلاو ريبهشلاةمالعلل هحرشعم ناوضرلاو

 هبزنتلادئاقع نم هي وطلك هب ىلحت نا مزلبامو ةيفلسلا دئاق_علادعاوق نع نابت اكوهو

 د5 ابوتس لع مالسلاوةالصلا,يلع ماركلاهلسرو لالخلاىذانالوم ق- ىف لاكلاو

 نمدر وأ دقو هحييجرلا ةيفينحلاةلملا ساسأ ىهىبلا هحيحصلادئاقعلا نم اصلا فلسلاهيلع

 هنيقية 1س لقص ىف ةيمهأهل نمو هنيد ىفةربصب ىذ لك هيلا جاتحام بذعل !لوخلا اذه

 ةمالءلااهيلع ح رشا ةدءسفنلا فام سسح ىلع ادرج نآملا عبطراص دقو

 نمنيةحسلا نيبام فقاولا ىربل ىواسنغملاد# ندجأ ىهتنملاوبأ

 ى ريكلاةيب رعاابتكلاراد ةعبطع) كلذو فالتخالا

 رصحلاقوفيامةقدلاو ناقتالا نم تزاحىتلا رص

 ىقكلذو اهمحتسيحتصتلا ةنجل ةقر عع احمحصم

 سبب ةنس مركسملا ناضمر رهش

 لضف أ اهبحاص ىلع هب رجه
 مالسلاو ةالصلا

 نعما



 ال

 ق- مالسلاو العلا هيلع ىنلا ضوحو قح ةمايقلا مود نايملا,لاسمعألا

 قح موياع تائيسلا ح رطق تان حلا مط نكس: ناو قح ةمايقلا 1 وب تائسجلاب

تفتوهنالذخ هلالضاو هنمال دعءاشي ن
 اري_

 | موصخلا نيبامف صاصقلاو

 | ةنحلاو . راج

 ملط وهتمالضف ءاشي نمىدومىلاعتهثتلاو ٠ ادمرس

 الو ٠ ةيصعملاىل علو ذه لاَ وقعاذكو هنملدعوهو هئمهاض ربامىلا ديعلا قفوبالنأنالذلا

 || عدي دسلا لوقن نكلو اربح دارهق نمؤملا دبعلا نم ناميالا باسي ناطي_كا نالوفقن نأز وج

 حورلاةداعاو رب_ةلا ف نئاكق ركن وركملا نو : ناطيشلاهه:مهبلس ذئنيف نامالا

 ني-_:مؤملاةاصع ضعبلو مهاكرافكلل نئاكقح هباذعو ربقل ا ةطغذ وقح هربق فدبعلا د_سج ىلا

 | ةيسرافلابديلا ىوسه.لوقلازئاق همسازعىلاعتهتنا تافص نم ةيسرافلابءاملعلاهرك ذءث لكو

 |هدعب الو ىلاعتهئنابرق سلو . ةيفيك الوهيدشنالب لجوزع ىادخ ىوربلاقي نزوح وأ

يطلاو ناوطاوةماركلا ىنعم ىلع نكلواهرصقو ةفاسملا لوط قب رطنم
 | فيك البهنمبي رفع

 قهراوج كلذكو ٠ ىجانأا ىلع عقيلابقالاو دعيلاو برقلاو فيك الب هنءديعب ىصاعلاو

 | قوهو سو هيا ع هللا ىل..هةللالوسر ىلع لزنم نآرقلاو ٠ ةيفيك البهي دي نيب فوقولاوةنملا

 !اهضعمل نأالا همظعلاو ةليضفلا ف ةب وتسم اهلك م الكلا ىنعم ف نآ ارقلات انو بوتكمفحاصملا

 ْ هتافصو هتمظعو ىلاعتهلنالالج اهي فروك دملان ال ىسركلاةب ؟لئمروك ذملاةايضفورك ذلاةامضف

ضعبلو روك نملاةايضفو رك للاةايضفناتليضفاهبف تعّمجاف ||
 |رافكسلاةصقلثم سفرك دلاهايضفاه

ااوءامالا كل ذكو رافكعلا مهو لضفاهيف :روك- دمْلل سالو
 | لضفلاو ةمظعلا ىفةي ودم اهلك تافص

هيلع هلل | ىلص هللا لوس .ر ىنب ا وناك م يهارباو ,رهاطو مساقو ٠ امهندب توافنال
 | ةيقروةمطافو مل_سو 

 ١ لكشلا دار نسعيسرب مسوهيلعمننأ لصةننالوسر تانباعيج نكموثك مأو بن زو

لا ف دةتعينأهلىتبفي هنا ديحوتلا مع قئاقد نم ئمث ناسنالا ىلع
 باوصلاوهام لا

 بلطااربخ أتهعسي الوهلأسفاملاعد< نأ ىلا ىلاعتهّتلا دنع
 فقوأإب رذعيالو

ع دةبموهفهدر نمو قح جارءم اربخو فقونارفك و هيف
 لاض 

 نمسمشلاعواطو جوجأموجوجأب و لاجدلا جووخو

 راسو ءامسلا نم مالسلا هيلع ىسعلوزنو اهم رغم

 رامخالاهب ت دروام ىلع همايقلا موب تامالع

 ىدهب ىلاعت هلثاو نئاكق ح ةحيحصلا
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 || رفكنالو . ريخالاةنالوس رباوصأ نمادحأرك ذنالو ٠ اعيج مهالوتت قالا عمو قحلا ىلع

 هرمضتال نمؤملا نا لوقن الو . ةزئاج نين مؤملا نمزجافوزي لك فا ةالصلاو .٠ هنسناضمر

 ايندلا نمج رك نأ دعباق_ساف ناك ناواهيف دل هنا لوةنالورانلا لخ دءالهنالوقن الو بونذلا

 ةنسح لمع نم لوقن نكساو ةدجرملالوقدك ةروفغمان:ائيسوةلوبقمانتانس-> نالوقنالؤانمؤم

 نه جرخ ىنح ةدرلا ورفكلاباهلطمي لو ةلطبملا ىفاعملاوة د_سفملابويعلا نعةيلاخ اهطئارسش عيمج

 ءاشناورانلابهب نع ءاشن ا ىلاعتهنلا ةّئي_ثم ىف هنافانمؤمت ام ىتحاهب>اصاهنع بتي ور فكلاو

 كل ذكو هرجأ ل طري هاف لامعالا نم ل-.عىف عقواذاءايرلاو ٠ ال_دًرانلابهب هيمو هتعافع

 سلب |لثم «ئادعأل نوك:ىنلا امأو قحءاياوالل تامار كت اوءايدن الل ةّباثتانآلاو ٠ بجكلا

 نكلو تامارك تا اهنم_فنالمطنوكي وناكهنارابخالاف ىورامملاجدلاو نوعرفو

 نألبقاقلا+ىلاعت هللاناكو .٠ نكمبوزباجهلك كلذو ارفكوانايغط نودادزب وهب نو رم هيف

 نيعأبة-:لا ف .هونونمؤملاهارب و ةرخآلا ف ىريىلاعتةللاو ٠ قزرينأ ل بقاةزارو قل

 قبدصة:اورارةالاوهناعإالاو 5 ةفاسم «ةلخ ناد وهننب نوكي الوةيفيك الوهيبشتالب مهسؤر

 نيقيلاةهج نم ص قن ىلا رب وهب نمو ا ةهج نم ص قش الودد زبال ضرالاوءامسلا لهأ ناماو

 مالضالاو ٠ لامعألاف نولضافتمديحوتلاونا الاف نووةسنونمؤملاو .٠ قيدصتلاو
 نوكي الن كلو مالسالاو نا الا نيب قرفةغللا قب رط نه ىلاعت هللا ماوالدايقنالاو ميلست|اوه

 ىلع عقاو مسا ني دلو 0 نطيلاعمر هظلاك اهو ناماالب مال_سادجوبالو مال_ساالب ناعأ

 هباتكى «_بفن هللا فصواو هتف رعم قح ىلاعت هللا فرعن ٠ اهلك عئارمشلاو مال_سالاو ناالا

 كه سعد هديعب ةذكسأو هلل هوه هتدامعقح ىلاعتهللا دمعي ند و دقي سلو هتافص عيمج

 ىخرلاو ةبحملاو لكوتلاو نيقيلاوةفرعملا ف مهلكن ونمؤملاىوتسيو ٠ هلوسر ةنسو هنا كك ىعأ

 لّضفتم ىلإ اء هنلاو 3 هاككلذ ىف نا الا نودامةنوبواف و كلذ ف نا الا وءاجرلاو فوخلاو

 تذلا ىلع _قاعي دقو هئمالضفت درعلاهمجوت_سنأم فاعضأ ب اوثلا نم ىطعي دق ل داعهدامع ىلع

 هيلعانيبن ةعافشو ق> مالسلاوةالصلا ميلعءايبنالاةعافشو .٠ هنمال_طفوفعي دقوهنمالدع
 نزوو ٠ تبائقح باقعا!نيبجوتسملامهرئاكلا ل هألو نيبنذملانينمؤملل مالسلاو ةالصلا
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 قولخربغ ىلاعتهللامالكو ةقولخ فورحلاو فورحالوةل5 الب ماكي ىلاعت هللاو فورخلاو

 هلدنالو هلدضالو هل د_>الو ض رعالورهوجالو مسجالب هتايثا ئشلا ىنعمو ءايشألاك الئموهو
 نم نارقلا ىفىلاعتهللاهرك ذاف نار قلا فىلاعتةنلاهرك ذاك سفنو هجوود.هلو ٠ هللثمالو

 لاطب اهيفنالهتمءنوأ هتردقهدب نالاهقبالو فيك البت اف_دهلوهف ٌسفنلاو ديلاوهجولارك ذ

 | هتافص نم ناتفصهاضرو هيضغو فيك الب هتفصهدب ن كو لازتءالاوردقلا له لوقوهوةفصلا

 ليقءايشأالا,لزالا فاملاعىلاعتةنلا ناكو عي نمال ءايشألا ىلاعت هللا قلخ ٠ فيك الب ىلاعت

 هئاضقوهماعو هتئدشعال اءيمةَرْخآلا فالواين دلا فن وك« الو اهاضقو ءايشالاردق ىذلاوهواهنوك |

 ةئيشملاورد_ةلاوءاضقلاو .٠ م<_حلابالفصولاب هبتكن كلو ظوفحماحوللا فهبتكوهردفو

 اذان وكف يك هنا عي و امو دعمهم دع لاح ىف مود عملا ى اعتةئلا لعب فيك البل زالا ىف هنافص

 هللا ]هب وهؤانفن وكيف يك هناإ_ءبو ادوجومهدو>و لاح قدوجوملا كلامنا زغإ قوفسوا

 ثدح وأ هماعريغتي ن أ ريغ نمهدوعق لاح ىف اد عاق هماعد- ءقاذا و وامئاقهمايقلاح ىف مئاقلا ىلاعت

 رفكلا نم اماس قاحل !ىلاعت هنلاقلخ ٠ نيقواخلا فث د< ف ال_ةخالاوري_غتلا نكسلو لعدل

 | هللا نال < قحلاهدودجوهراكناو هلعفب رفكن مر فكف م هاهنو مه سعأو مهبطاخ م ناعإلاو

 ل : يذع رخأ .٠ هلهترصنو مايا ىلاعت هللا قيفوتب هقي د_دتوهرارقاوهلعفب نما نم نمو هايا ىلاعت

 هلاورقأفرفكلا نعم_هاهنو ناك ءالابمه سعأو ي-بطافنءالقع مهلعف- رذلاروص ىلع هبلص ع نممدآ

 ربغو لدب دقف كلذدعب رفك نموةرطفلا كات ىلع ن ودلوب مهفاناعا مهن :م كلذ ناك-ةةمب وب رلاب

 الو نام الا لعالورفكلا ىلعهقلخ نماد_> اربح لو : موادوهيلعتدثدقف قدصو نمآ نمو

 نم ىلاعت هللا عي ودابعلا لعق رفكلاو ناعالاواصاخش ا مهقلخ نكداو ارفاك الوانمؤم مهقلخ

 هماع ريغتي نأريغ نم< بح ًاو هناميالاح قانم ٌومهماعك لذ دعب نمآ اذافارفاكءر فك لاخر فكأ|
 ىهواهقلاخ ىلاعت لاو ةقيقحلا ىلع مهب_بكنوكسلاوةكر 5 نمدابعل لاعفأ عيجو . ةصو

 || هتاضرب و هتبحم : وىلاه: هللا ماب ةبجاو تناك اهاكث اعاطلاوهر دقو هئاضقو هماعو هةثدشع اهلك |

 هتاضرءالو هتبحعالهتثدشهوهربد_ةنوهئاضقو هماعداهلكى صاعملاو هرب دقتو «ثاضقوهتثدشمو هءاعو

 حتابقلاور فك! اورئاكلاورئاغصلا نعن وهزتم مهلكمالسلاوةالصاا مهيلعءايدنالاو .. هيمايالو |

 هيقنو هيف صو هيدنوهلوسرو هدبعو هبدبح مالسلاو ةالصلا هيلع دجتو اياطخو تالز مهنمتناكدقو

 | لضفأو ٠ طقةريبك الو ةريغص بكسر يو اعق نيعةفرط ى اء: ةئلاب كرششي مو مصلا دبع وأ[

 | نب ناثعمقورافلا باطخلا نب رمعمث قيدصلار كبو بأ مال_لاوةالصلا هيلع نييننلا دعب شانلا

 نيتباث نب د باع نيعجأ مسهياع ىلاعتهللا ناوضر ىضتر ملا بلاط ىنأ نبى بعم نب رونلاوذ نافع
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 مد هنع ىلاعت هللا ىضر مظعألا مامالل ربك ألا هقفلا ندم زغجم

 ثعبلاو هلسرو هبتكو هتك المو هللاب تنمآلوقي نأ بج هيلعداقتعالاعصبامو ديحوتلا لصأ

 ىلاعتةنلاو ٠ هلكق حرانلاو ةنحلاو نازملاو باسحلاو ىلاعت هللا نم هرسشو هريخر دقلاو توملا دعب

 داوب لو دلي ا دمصلاهننادح أ هتناوه لقهل ك» رسشثالهنا قي رط نم نكلوددعلا قب رط نمالد_>او

 لازببالو لزب لهقلخ نم ئمههب_ثيالو هقلخ نمءايشالا نماثيشهبشيال ٠ دحأ اوفك هل نكي ملو

 رصبلاو عم_ىلاو مالكلاو لعلاوةرد_لاوةايحلاف ةيتاذلا ام ةيلعفلاو ةيئاذلاهتافصو هئامسأب

 لعفلا تافص نم كلذربذو عنصلاو عادبالاوءاشنالاو قب زرتلاو قيلختلاف ةيلعفلا امأو ةدارالاو

 ارداقولزالا ىفةفص لعلاو ههاعب املاع لزب لةق_دالو مساهل ث دحن م هتافصو هنامسا.لازبالو لزب مل

 قيلختلاوهقيلختاةلاخو لزالا فةفص مالكلاو هم الكب اماك-ةمولزالا فةفصةردقلاو هتردقب

 لزالا ىفةف_دلعفلاو ىلاعن هللاوه لعاقلاو لزالا قةفص لعفلا و هلعفبالعافو لزالا فةفص

 ةقواذ# اه ا|لاق نذ هقول الو ةث دربغ لزالا ىف هتافصو قولك ري ىلاعن هللا لعفو قول لوعفملاو

 بوةكممحاصملا ف ىلاعتهننا مالك نآرقلاو ٠ ىلاعتهللاب رفاكوهف اهيف كشوأ فقووأ ةثدحموأ

 نارقلابانظفلو لزنم مال_لاوةال_هل اهيلعىنلاىلعو ءورقم نسلالا ىلعو ظوفحم بولاقلا فو

 نارقلا ف ىلامتهتلارك ذامو .٠ قولخعرب_خنآرقلاو ةقولخ هلانتءارقوةقواخم هلانتب مميق واخي

 هلك كلذ ناف سلباونوعرف نعو مالسلا وةالصلامهياعءايدنالا نمهري_غو ىسوم نع ةباكح

 قولخم نيقونخ ا نمهرب_غو ىسوه مالكو ق واخر ب_غىلاعتةنلا م الكو مهنعارابخا ىلاعت هننا مالك

 لاقاإك ىلاعتهنلا مالك مال_ىلا هيلع ىسوم عمسو ٠ مهمالك الدق وهف ىلاعتهننا مالك آرقلاو

 ناكدفو مالسلا هيلع ىس وه ماك نك مواملك م ىلا عن هنلا ناكدق واملكت ىس وم هنأ ملكو ىلاعتهلنا

 همالكبه لكى سومهنلا ماك اماف .٠ ريصبلاعيم_بلاوهو ئم هلشثكسيلو لزالا ىاقلاخ ىلاعتهلا

 انتردقك الردع وانملعك ال معي نيقوللا تافص فال اهلك هتافصو لزالا فةفصهلوه ىذلا

 تالآلاب ماكنت نحنو .٠ انمالكك الءاكت, و انعم.كال عمو انني ؤرك الكرب و

 والحروف 



 0 » ْ] ار 00

 ةيدصعم ىف قول 4 ةءاطالو ةيصعمةعيبلا ىلا امهماهذ نألةعيبلا ىلا امهدوقي نأهل سالف ىذ بأوأ

 نعام_يعوجررخ آهإ_علوامهدعاسي نأهلزوجيف حابم ص ًافامطزنم ىلا امنمامهماياامأو لاخلا

 رفكلان م لسملاذوعتينأ ىنبضيو ٠ ةماملا نسحب و ةبوتلاهللاقيفوتب ل زنا ىلا ة-ءيبل

 كرشأن أن م كبذوعأى ا مهللا رفكلا نمةاجنلا بس هنافءاسمواحامصءاعدلا !اذهرك ذيو

 | ىلءل!هنلابالاةوقالو لوحالو بويغلا مال-عتن ا وهب لعأالا ل كرفغت_سأوهب لع انأو اًءدش كب

 متن أو ةرخآلاوايندلا فةيفاعلا ىلا ءتهنلالأسنو هاندرأامةمتو هاندصقام#:اخاذهو ميظعلا

 كانا ةناف ىلعالاءاقللاانةزرب و لحلا اذ_هىنانظف<و ىن_سالا ماقل |انغلمد و ىن_سحلابانل

 أ نيملاعلا ران نيمآانطإب وارهاظد_# هيدن ىلع مال_بااو ارح اوالواىاع:هلد+ل او ىلوملاو

 / 1 هعماسأو هئراقلو هن دلاولو ةيتاك-| و ءاوامحراورفغام-هللا نيمالاقا دبع ىلاعت هللا محرب و

 ظ . نيجارلامحراأب
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 فو ٠ هقلخ ىلاعنهللا لع ركن ًاهنالىأ رفك انالف هللا قاخ ىردأ اللاقوأ ارفكنوكك«نارقفلا
 ةفلاخ ىلع مزءهناللاحلافرفك اهلخدأ النالف عمةنجلا لخدأن ا قرمأ اوللاق نمرهاوجلا

 ةنحلاهللاىناطعانالاقوأةصالخلافو . رفكهلوبق نىنعع ص الاةفلاخو لاب ةّمسالا ف ىمالا

 رفك ةنالادب رآالو ءاقالادب رألاقو أ نالف عماهدي رآاللاقوأاهدب رأال نالف نود ىأ كنود

 عم ةنملالخدأنأت صاوللاقو كن وداهلخ د الوأ ةبريهظلافو ٠ ةدارالافةضراعلل ىأ

 قو ٠ رفك اهدي رأاللمعلا اذ هلجالوأ كالجالة_دحل اهلنا ىناطءأوللاقوأ اهلخد الن الف

 [|| ةب ريهظلا فو ٠ رفك ةثيسنلابد_ةنلا كرتأاللاقف ةرخآلالانتلايندلا عدهل ل يق نم ةصالخلا

 ةهركشسم ةملكب ظفلت نم طيحلافو ٠ رفكءاشاموءاشام ةرخآلا ف نكيلفان دلا فزيخلا تيفي
 عنصأأ ئث ىأل اقف ةملكلا كالتب ىأ رفكن كمل ناو رفكلاكمزلدق عناصت ْئن ىأ وخ [هللاَقف

 توملا نموأباقعلاو باوثلا نمءىربانألاق نمو ٠ ىال ثح<هيفو ٠ رفكرفكلا ىنمزلاذا

 عوقوو بامتعلاو باوثلا توبث نم هب عوطقملا مالا هراك_:| ىلع ءانب ىأر فك, هنا لبق دقق باوثلاو
 قو ٠ اهما !تافتلالا مدع نع ةبانك اهنعةءاربلا نال ر فكنال هنامسيحصلاو بايتراالب توملا

 رظنهيفو ٠ رفكلخدأال نك-]و اهمابىلاوأ مهجر فاحىلا كعم بهذارخآللاق نمو ةصالخلا

 نمو هلوقهانلقام ىلع لدب و قسفلاالاه_يةروذح الور فكلا الا ةيصعم لكى كقفاوأ ىتاهانعمذا

 الب رفكي فيك اهلخدأال نكل هلوق عمهنأالا ضعبلا دنع رفكي هج قب رطوأ مهج ىلا لاق

 هد_:ءنامالاورفكلاءاوتسالىأ نفك ارق تَتشناو ام وم تتش نا ىتمأ هللا ءاشامهتلع

 : تدخأو أ ىلامت ذنخ أب راي ةفلت# تابيصم هبيصت نيح لاق نمو . أمهم ةئدشملا قاعت تاكواد

 نمكلذهمشااموأ لعفتنا قئباذاملاقوأ لعفت نأدب رتاملاةوأاضيلءفتاذافاذكواذك

 همالكرهاظ نال ىأ تأطخ أ هلوقب قدصي الور ذك,هناهنلا هر د نب ب ركسلا دبع باحأف ظافلالا

 وأ ريع_سلاربغفلعفي نأر دقياذاملاق نم رهاوجلافو ٠ ىتالاو ىضاملاهلعف ىلع ضارتعالا

 ْ امهردارب_ةفرلاع ىطعأ اذالاق نمو . ريع_سلا سب ذعت ىف هنر دقرمصخل ىأ رفكربع_-بلاقوف

 بيغلا |ءىعداهنالىأ رفكت اومسلافوأةهايقلاموب لبطلاةك الملا بر مضي وأل بطلا بر ضي

 لتقي رحاسةنا معاذا رحاسلاة ب ريهظاا فو ٠ وغللا لعق ىلإ مهبدسن وةك_'اللاىبلع رذكو

 دهثاذا اذكو همد لد د_ةفرحاسهن ارفأ اذالب بوتأو رجشلا كرتآهلوقليقبالوباتتسالو

 تدنولا ذكو لتقيمو هفم لبقذخالا لبق نامز ذنم هةكرت دقوا حاس ت ذكى نا لاقولو هبدوه-ثلا

 ملل ناكولو ٠ ثحلحم ل تةقب رحاسلاكهنوكىوت لق . نهاكلا اذكودوه-_كابكلذ
 ال تت. تو تت تب ا تت ا م ل جب 2 وك ب 2 عي دج فس و ص و م6 لاجل
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 دحا ىلا هدسن ام ثيح عمامملا مالكم انهىلاهنا عام . ارفيك البذك نوكينارهاظلاو

 هيلع ىشح م توعال نالفلاق نم ناحع ضاق ىراتقىفو ٠ ةحسن يام ىلع لاقم

 هلهللاةتاما,ت وعام اوه سفن, توءالد_>-|!لكفالاو لتقلابالات وعالهناداراناىا رفكلا

 اذاامفال_ارابخادارا اذاىا رفك هنوم ل بقةنلاهنامألاق نمو ه--ورات وملاك لم ضبقو

 دوجو قيلب ناك هنادارأ اذاىأ رفك هتنىنينيالوا هللت ملا جبتي ناكل اق نمو ٠ ءاعددصق

 نمو رفك هضبق.نأ هللىئبنبالوأ هلنىتيفيناك هب |تام نالاق نمو .هتلهيفنوأ تيملا

 هيلاج وحأهلنا ناك تي لاق نمو هله حور ىقدأوا نالفلو أ ديسلاه-ور ىطعأ نالفلاق

 هيلاجاتح د لكو دحأ ىلإ جاتحال ديلا دمصلاو د_جلا ىنغلاوههنلانألىأ رفك مكنم
 ةلزتملا فالتخال ةاجا فامصدوجو ىا رانلاوأة_دجلاوأ ةمايقلار كسنأ نمنأ لءاولاقمت

 لئاسملا نورك ةلزتعملانا هيف باسملاوأ طارصلاوأ نازيملاوأنآلا نيتدوجومامهنوكف

 ةمألا عاج اوةنسلاو باك ااا هتوبثل ىأ رفكي دابعلالامعأ اهبفةب وةكملا فئاحصلاوأ ةئالثلا

 ماحدزافوأ ماحدزالا كلذ ف فد_< نبأ مولظللاق نمو .٠ اقافتا ىأ كل ذكسف ثعبلار كن ولو

 ىنطءتامول هلق نمو ٠ مصخلا نيب وهدي عجلا ىلع قلاخلاةرداق ىننهنالىأ رفكييةمايقلا

 هعوقو دءبتسا هنال رفك ةمايقلاموبىلا قبياملاقف اريثك ةمايقلامونهتيطعأل مويلا قملا

 مهردال هنأف اين دلا فىمهارد طءاهنوب دل لاق نمو .٠ هند وهندب نامزلا لوط دار ناالهققحتو

 لاقو أةمايقلا موبىف بلطاوأ ةمايقل موب فذخأت دز لاقف كتان نم ذخؤب ىنعي ةمايقلا موب
 فوخ ىننوأةهايقلامويهراكنا هرهاظنالىأ رفك ةمايقلاف ةأاجوأ هاككيطءأق دز

 ربثكو ىلضفلا مامالا خيشلا باجأ اذكلاقةن_سملا ذخأ نمةنسلا ىف تنثامءازهتساوأةب وقعلا

 هنالىأ رفكس كلا ىلعلاقوأ اريع_ثةمايقلاموب ك-طعأارب ىنطعأ لاق نمو ٠ انباخأ نم
 ةرشع ىنطعا ةرمشعلا نئاد|ل اق نم ناخضاقوأ ىرغصلاىواّتفلاىفو ٠ ءازهتسالا فج رص

 فان اللاقوأ رشحلا فاخ أ اللاقوأرسشلاو ىلاذا. لاقولو رفكنب رشعةمايقلا مويذخأت ىرخأ
 توبثلىأ رفك اطرش-المدآىنىوس تاناويخلانا معز نمىواحلافو ٠ رفك ةمايقلا

 رفاكلالوقي كلذ دذعو ابارتربصةقابارت وك اطلاقيمث ةتباثلاثيداحألاب م اهبل! نيب صاصقلا

 ىنقلخم ىردأاللاق نمو ةعطاقلاةلالدلل ىأ رذكرشحلا ىفن ىأ كلذ معز ناوابارتت نك ىتتيلاب

 قلخ هنوكل يأ رفك دماحوبألاق ائيشاهتاذل نموأ طقائيش ايندلا نم ىنطعي لاذا ىلاعت هلا

 لجال ىأ نوددعيلالا سنالاو نحلاتقلخامو ىلاعنهل او ىف كك لذ ف رءي/وةفرءملاو ةدابعلل

 داك مسوءهيلع هللا بص لاقاذلو اريقفهلعج ىفاضيأ هناحب_.سهنلا ىلعهضارتعالو ةفرعملاو ةدابعلا
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 ٠ مظعتلاروصتبالل اوقأو لقا ذكحراوجلاو ناسألا لامعتسا نمدبال ىن-ةلا مظعت فو حراوجو

 نوكنالوارهاظ ناكرالاو ناسالاب همظعت ناك اذااذ_هنادارأ هبلئاقلان كف ىاقلا نمالا

 ةءاورفو ٠ ةفيعض ديناسأب هريغو قييبلاهاور ثي دحلاواذ_ه هلكه نشيد هدفالاو انطانانحل

 لاقالاق مث ٠ هني داثلث بهذ دقف مهنم كلذ لعف نمهلام لجأ نم ىنغل عضاوب اربقف هلا نعل ىما. دلل

 ظفلت نا ةحارسو أ وم برض نم ىأ كلذهبشًأ امو وذعفاّب رفكلا ىلع هرك ا ذإةلناه_جر د

 | نمالا ىلاعتهلوقلهرفكب محال هيلع هرك ام ىوس ئمثهلابب رطخ مو ناميالا,نامطم هبلقور فكتلإب
 كالذي تدرألاقوابذاكىضاملا ىف هرفك ن عرب نأ ه لاس رطخ ناو نامالاب نأمطمهملقوو 1

 قرفي ىتح ةنايدالةموكح ىأ ءاضف هرفكب كحال قتسمارفكت درأامو مهم الكلاب اوج تطغلت نيح

 ريغوهو ىضاس لا فهرفكن ع ىكحو هيلعهرك امءاشن نعل دعهنالهتأ ىمانيب وهندب ىضاقلا

 هقد_طيالو رفع ب ذكلاتدرألاق ماعئاط ىضاملا فرفكبر قأ نمو هيلعهركمريغوهو ءاشنالا

 ىعداهنالرفكدالو ةنايدهلوق لبقيىأ ندب نكلو ةيعاوطلاةلاح قدصلاوهرهاظا!نال ىضاقلا

 ىنهرك ًاريسالا لاف هنمتناب ومالسالا نعدنراهناصلختلريسأ ةجوزتلاقولو ٠ هظفل لمح

 تلاقولو ٠ ةنييلابالاربسالا قةد_هيالواطلوةقلافاهركمهتاءفف هلل رفكلا ىلع لتقلابمهكسلم

 ماكي م هنارقأن اف هلوقب نمج ةباكح تلق امنالاقف هللا نبا حيسملالوقي ىجوز تءمس ىضاقلل

 هللا نبا جيلا تلقلاقو اهنا نبا سي. نولوقي تلف ىنالاقولو هنأ ىماتنإب ةملك ل !هذهمالا

 ترهظألاقولاذكو هنيء عم جوزلالوقلوقلاف هتدذكو ىالكض عب عمست )ف ىراصنلالوق

 لوقيهوعمس مه«ادوه_ثلادهش ناهنناهجر د#لاقهلوقلوقلافالوصوم قبامتيقب أو تعم_سام

 امهلهأو امهقح ف ىلامتهلوقل ناتيقابامهو ىأ رانلاو ةنحلاءانفبلوق هنألر فك ءيننوكمإلو

 نالفهض يم نمأرب نم لاق نمو هيذقلاهذ_هىف مهفالخو ةيمهملالوقب ةربعالو ادب اهمذ نب دلاخ

 كحو رىدب زيلهحور نم صن امرمعملل لاقوأ كلهحورل دب ت ام نأ لاق نمو ايناثراجلالسرأ

 هرم نمصقفإلو رمعم نمرمعبامو ىلا عت هلوقل كلذ عوقو دقتعان اى رفكلا هيلعىمُح

 لاقولو ىلاعنهلوق فابذاكنوكمفالاو .اهلجأ ءاحاذا!بفن هللارح وب نو ىلاعتهلوقلو. باتكىالا

 .نمو ٠ كحورىدازوه-ور نمصقن لاقاذا !ذكو لاق كالذوحنوهنلا كاقب أو كرمعهننا لاطأو

 مب لكو ىذلا توملاكلم؟ افوتيلق ىلاعتهلوةفلاخ هنالىأ رفكدريسوت ناد ىمنالفلاق



 تازاوجلا نع ىلضفلا مامالا لمس ٠ اوهسواوغا فاكلا لخدأ هنا لمح وىأر فكه نالاقدال
 مي يما ٠ ماوح بعاووط كلذ لك لاقف مداقلللاهجلااه نت ىلا

 مسولاذاىأر :5تازاوجذتاوأ طيىلاىفو ٠ تازاوحلا نم كلذهبشأ امو مودةلاوأ ةعلملا

 00 هقرفك-'اهحو رهظإاله كلذ نودامأو ةيمدستلا ىف مداقلا كراشو أ اهكذ ىف

 ىأرخآلار فك اذكع ناطلسال لا ةبالرخاهللاةفهنلا كرب لجرهللاقف سطع ناطاس ب ربهظلا

 لجرلاقاذا !ذكهوافرعكلذلاقبالهناهيدارأ اذاامفال اعرمزوجاللاقبال هلوقبدارأنا

 ىطاإب وأهلاايةربابجلا نمد_حاوللاقمث .٠ ناطاسال لاقي الوهرخ ل اقف كيلع مال !ناطلسال

 ىلوألابهرب_هف هارك الابإب رأ نمهنأ عمر فك هنالةربابجلانمهنوكيديقامتاولوقأ ٠ رفك
 نم هنا ديفي وهو ىبهت ارفكق لاخلا ءامسأ نمامسالاقوأ نج-رلاو أ مويقلاو أس و دقايق وا لاق نمو

 طوحالاو ىمسالا صوصخلا ال ىوخالا ىن_ءلاامهمدار نا الااضيًأر فكي هوو أزب زعاب قولختلاق

 ناالارفكءرهاظف ىنلا دبعب ةيمستلا نمرهتشاامامأو نجرلا هبعاي وزي زعلا دبعايل وقنأ

 كال ءال دحسا )_ ب رحلا لهأ لاق اذا ىئطانلاتاعقاو فرك ذ طيملا فو .٠ كوامملادبعلابدارأ
 ناوةروصرةكوهام ىتأ,الن أل ضفالاوةروهرفك !ذهنالدح سال نأ لضفالاف كانلتفالاو

 روهشم فالخ< فو ناطاسلا نمالركسعلا نمهارك الا عقواهسال وىنعيمارك الاةلاحف ناك

 دحس نمو ةصالخلافو ٠ رفكدةف هرذحن موأ ةدابعلاةينب ناطلسال دديس نمو هنايب ىفأيس

 هن اءاماعلا ضعب رامخاة_هحتلاهبدارأ ناو رفك هناحبب_تدثلا يظعتكن ا ميظعتلا هندارأن ا مط

 لهالدجساذا اذهاةاطمر فك مهضعب لاق ةب ريهظلا فو ٠ رهظالاوهاذهولوقأ .٠ رفكنال

 ةفين> ىف ددعكالالا لثم هيلعههرك أ نأب كالذهنم ققحتي و هارك الاهنم قت ا نا. ىأءارك الا

 ريفي دجساذاامأةللاامهجر وف سوي ىفأ دنع عنتمانا د_جاسلا لق ىلع رداق لكوأ هجر

 نمبي رقوهف ضرالاليبقتامأو ٠ فالخالب ,هدنعرفك,نيلوقلا ىلع هبرمأولو ىأءارك الا
 عضو ل اوقأ ٠ ضرالا ليبقت نمحبقأو سف أ ضرالا ىلع د+ ا وأ نيبحلا عضونأالاد وحسلا

 ةصةخمة دحسس هذ_ه نالءري_غنود نيبجلا عضوبالا ارفكَت .النىتبنيفدملا عضو نع حبق أ نيبجلا

 رع ءاض ىأ اذ ناك ناباعرش تارك ١ قحح ناب ملا ناك نافد ملا ليمقتامأو لاق ىلا عت هنلإب

 ىضر سابع نءابتباثنبدب زولعفاك باو الان نأهل ججرب ةداعس ت اذ ةدايسى1فرشوأ !لمعو

 هانغو هبصنملو أ هاين ددر جل كلذ لعف اذا ىأ قسفيايندلا بح اصب كلذ لعف ناامأو ٠ هنعهللا

 قسفيه نال رفكيالهنافهريسغ نعوأهنع لظعفددارأ أو اهنم قبس ناسح ال كا ذ لعفاذا ام ف الخ

 ناساو باقةدايعلاول انالدم داثا' بهذ هانغل_جأل ىنغاعضاون نم ثيدح كلذ ل_دأ و
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 نيلوألا ف نالىأ لكلا دنعرذككمدق بارتب وةئنابلاقولو هيدل هميظعت فهكر اشو هلع
 || قلاخخابرلالباق ثيح ىلاهت «تتاها ى اري_ثيامريخالا ىفو ةلجلا ىفهناحب سهللا ميظعتب رعشيام
 || ىلع فاخأهللاهجر ىزارلاىلعلاق طيح افو ٠ بابرألا بروبارتالامو قولختامدق بارت
 ىأ ادادنأساوا_عجئالف ىلاعتهلوقرهاظا ىأر فكلاكلذهيشأ امو كتايحو قايحل وقي نم
 || فاالا ناك املن كلو كرش دقفهلاريغب فاح نم مالسلاو ةالصلا هيل عهلوقلو ةدابعلا ىف ءاكرمش
 || ل-خدب وهرفك مزج هكر اشملاوةاباقملاهجو ىلعالةل ا ىف هيطاخم سفنوأ هسفن ميظعت د رح دارأ

 كلذ لاثمأو ةنامالاوأ ةيعكسلاب وأ ىنلاةايحوأ ىنلا حو 0 وأىنلابف لول كلذهيشأ امو هلوقىف

 اذاف ىلاعت هللابالا ةدقعنم ىأ نيمال نال ىنخ كرشءناتلقل هنوماعيالو هنولوقيةماعلاناالولو

 ||| هنعهللاىضردوع سم نبالاقو ٠ نيكرشملاهباشوأ ارهاظىأ كرشأ دقفىلاعن هللاريغب فاح

 ||| بذاك هتلابفلحأ نال لافوأ ابذاك_ هتلاب لحن أن م ىلع ركن أو دشأ اقداصةنناريغب فلح أ نال
 أريغب فاح نمر فكم دعى ةحب رص ةةباورلاهذهو تلق ٠ اقداصةتلاريغب فلح أ نأ نم ىلا سحأ
 | ىنعلاباملاعنم ىادخرابىأةيسرافلاب رخآللاق نم ىرغصلاىواتفلا فو ٠ قحالاك هللا

 ىنعملا لءاقلطمرفك هنأ ىلععاشملارثك أوةب ريهظلا فو مساقلاوبألاقو ٠ رفكمبادصاقو

 اهلمعت ساواهانعم لعيملو ةييمع ةلكعمساذا هنال لكشما ذه تلق ٠ هدصقيملو أ هدصق لعيرلوأ

 | مث ٠ 'اهاوخ ىضتقيام دصقي لهنا عمر فكيفيك اهاضتقم قفو قولنا ىف ماحعالا لامعة سا
 لاقرفك اهئاردمو رفكسلا ةماكب ماكس: اذا ل هاجلا نا اهنم ٠ لئاسم نيلصملا جاهنمفترأر

 وهورفكلاةظفلب ىت أهنااهنمو ارفاكريصي مهضءبلاقو ٠ لهجلاب رذعي رارفكن وكي المهضعب
 لهجلاب رذعيالو ضءبللافال->ءاماعلاةماعدنعرفكبرايتخا نعاهم ىت ًاهناالارفك اهنا ملعب

 ةعلسلا#_ و رتللالحاذ_ه مارح لاقولامأ رفكيب افلا ىلعوأ الال-> مارا دقتعا نم نااهنمو

 ةلْث_سملا ف ناةريخذلا نع تارمضملاباصلقنو ٠ ىهتتاارفكن وكي الرهجلا < وأ
 ريفكستلا عن ىذلا ىلا ليع نأ ىتفملا ىلع فريفكستلا عني دحاوهجوو ريفكتلا جونهوجوناك اذا

 هين ناك ناو لسموهفربفك-ت:لا عنعىذلاهجولا لئاقلاةين ناك نام ٠ ممل بن ظللانبسح

 ديدختب و كلذ نع عوجرلاوةب وتلاب مؤي و ىتفملاىوتف هعفن, الريقك_ةاابجوب ىذلاهجولا
 امبىأ كلذهثأامو ك زب زعلادبع ك هللادبعلاقنمو ٠ هنأ مانيب و هندي حاكنلا

 عوض ول اريغصتلابى ا هتالىأرفك ادمعهرخآ ىف فاكلا قاحلابهئامسأ نم مسا ىل ادبعل | هيف فيضأ

 هانعم ريصي هنالرفكي الف اضملاريغصت هيدارأ نأ نكل هيلا فاضملاىلاعجار هنأ ر دابتملاو ريقحح ا
 رفكل اهيد_هقيلولوقبامىرد.الالعاج ناك ناولاقاذاواملاعناك اذااذ_هو .٠ هللاد.بع
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 ةيفاعلاترتخا ان ألاقوأ ىلهنمررض ىألاقو أى لعفام لاقف فورءملاب مأ: الأهل لق نمةب ريهظلا

 متدتها اذالض نمكرضيال ىلا م:هلوقار فك الى هنمر رض ىأ لاق اذا هيفو لوضفلا | ذهبلاقوأ

 رفكي الةفآلاو ةنتفلا هيف عقوتيام ةمال_سالابلط توكسلا هبدارأو ةيفاعلا ترتخا انأ لاقاذا اذكو
 لأ كياءفهبأرب ىأر ىذ لك باعاواعبتم ىوهراعاطماحش تيار اذا مالسلاوةالصلا هيلعلاق دقف

 ةررةملاتامجاولا نم سيلهن ادارأو لوضفلا اذه ىلاءلاقاذا امأو ةماعلا سعأ عدو كفن ةصي و |

 ةاضقلاب وأءاىمألاب قاعتب ىعأ اذهناهدارأ اذا ا. فالح رفكسف لوضفلاهجو ىلع لودالا ىف
 وأأءاغوغلاب متئجف ورعملا ىرمآال لاقوأ ةصاللا فو هرفكسل«جوالهناف ءاملعلا ممهوحنو

 تترتيام فال_2بغشو ءاغوغ هنا فورءملاب مالا سفنب دارنا ىأ رفكلا«يلع فا < ب غشلاب

 تلعف تنك ناهلنا ومءىرب وأ ىسو# هنالاق نمىرغصلاىواتفلافو ٠ بعتو ءالب نمهيلع

 تاعف نا قارصنوأ ىدوم وهف لاق نموهنأ سما س تو ىلضفلالاقرفكهإ_عفدقدنا ملهي وه 7

 نارفك,هنادقتعا نار هاوجلا ىفامامأو ىف الا ليضفتلا حيحصلاو لوقأر فكه لعفب عي وهواذك

 هتعردصامف ضورفمهنالمدقتامب قاعت هل سيلفر فك-اباضر نوك, هيلع ما دقالا نال رفك ل عف

 هللا إء.لاق نم ىرغصلا ىواتفلا فو ٠ لابقتسالاو لاخلا ىفالا نوكب الهيلعمادقالاو ىضاملا ف

 ني مظأ نمو ىلاعت هللا لاق دقو ىلا عت هللا ىلع ب ذك هنال ىأر فكل ءفي ل ناكو اذكت اعف ىتأ

 نيتلُكسملا نيب قرفلالعلولوق أر فتك بذكب وهواذكههنا لعيهللالاقولو ايذك هللا ىلعىرتفا ||

 ىدلاو نم ّىلابح أ كنا لعبهللالاقولا ذكول اوقلا فةمسنلاى اثلاو لعفلا فةمفىوالان ١

 طيىلافوهوجولا ضعب نم هيلا >ًأهناهيدارأ اذاالاهقد_ص نك الوتاقرفكه يف بذاكوهو

 هناف قيقحلاما ودلاهب دار نا ىأرفك مهضعب لاق ريح اءاعدب كرك ذل زألىتا ملعب هللا لاقول

 رفكم الهناذ ةرثكلا ىفةفلابملاهب دارأ اذا امفال_ىلاعتهلل ىلع ابذاك نوكيفهءوقورودتنال

 ىسوحوأ ىنارصنوأ ىدوه وهلاق اذاو ٠ ةلقلاد_>-ىف الخاداردان هلدرك ذناك اذاالا

 ةاّث_لاواندنع ناي وهف لبق سملا ف ممأ ىلعا ذكلءف نا كالذهمشأ امو مالسالا نمءىرب وأ

 رفك, ال طرسشلاب قت أ ىتمرفك, الهنا هد نع ناكناورفكر فك, هناهدنعو طرشلاب ق١ نافةفورعم

 هحيبقتو هعانتما نع ةغلابملام الكلاكلذبهدصقن وكي و ريغالىأ نيعلا5 :رافك هيلعوهب ىل أ ىتم

 هيلعةرافك الابذاكر فكم الهناهدنعو ىضاملا ف أ ىلع ظافلألاهذهبفل- ناو مارملا كلذل

 ىنانرزحاك ىأ انرك ذام ىلعوهفرفك,ل ف ةريبك هنوكلرانلا فه_محاص سمغي ىأ سوم هنال

 هيلعور فكر فكلايءاضرلاورفكلابه«_دمءاضر هنالر ف كر فك, هناهدنع ناكن |لبقت_ملاو ىضامل

 هناح مس ةللاريغ فطع ثيحر فك, خعاشملاضعبلاق ك-_سأرب وأ كحورب و هنلابلاقولو ىوتفلا
 001722222702077 2 د 19 او 047 5 ت15 خا 2 5 ب 2502 طك عتو
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 باصنألاو هعاونأ عيمج رامقلاىأ رسسملاو رلااهقااونمآ نيذلاابعأاب ىلاعتهننالاقدقو |
 || نوحاف: لعل سجرلاىأ هوبنتجاف ناطر_ثلا لمح نم طخ _سومثاىأ سجر مالزالاو

 الأ قو ٠ ةميقس لوقءاهكردنال ةميلس موهفد_:ع ةميظع تاغلابم ةبآلا ىفو «فنعنانتجالابىا

 || لسع سيلفا ركسم بر شيال نملاق نمة_دالخلا ىفو رفك نار قلا فرجا ةمرحر كن | نمةمتتلا

 | لحتسا نم فالح ىأ رفكركسلاد_- ىلا ىأر كسملا ىأر علا ذيبن برش ل>:سا نمورفك

 | اضئاح هنأ سا ءطو لحّتسا نمو اضيأ مارح هل لقفهريث كركسأ املاقثيح ىعفاشالافال-خوليلق

 أل| ضعبل فال-خ ىناثلافولوألا فو اهريغواهضيح لاه ءاوسىأ رفك اهعمةطاوللاورفك
 || كحالنأ طوحألاف روئنملاردلاب ىمملاروثأملاهريسفت ىف ىطويسا اهرك ذاكهلاوحابأ ثيح فاسلا

 || ىف عاجلا لالحت ساليقو رفكض يلا ىف عاجلا لالحت_ا طيحلافو ٠ فئنيحهرفكب
 || هتموس تتيثهنأالافال_خالب مارحهنالىأ رفكو لالضوةعدب طاقساةإيحريغ نم ىاءاربتسالا

 ءاربتسالا ف ىهلاداقتعا عم طيملا فو ةلّئسا اه ذهىف نسح ليصفتىت أيسو ةبآلا صن الةنسلاب
 ||| ني دلا سم مامالاو باتكلا < !دحاجريصي هنال رفكءاربتسالا لبق اهلحتسانا ةمرحلل
 || نعىورىرغ_دلاىواتفلا فو متسر نبا نعا ذكو لي_دصفتربغ نمريفك-2لا ىلا لام ىسخرمسلا

 | ىبلاثيدس - هغلب لىأ ىوهنلا ف رعيملوأ م رحتلل سبل ىهنلا نأ الوأتماهلحتساهنا تسر نبا

 عالم ريفكتل |لراوتلا ف متسرنبان ءو رفك ةمرحللى ل داقتعا عم لح لح: ساولورفكدال

 راماهاطووا اهدةعىاهي اّةأ سمعا حاكن حاباوزّوج ىأىأر نم ةمتتلا فو ٠ لي_طصفتريغنم

 عم مدقتام ضغبب دريقت هناهيفو رف هكروزلا لوقو لظااكل قعلا ىف حبقبام ةمرج مدع ىنت نمو ادن

 | قحالرظنهيفو ىهتنارفدكق نور طم ةمكح .رك-نأن مو لقعلاحيبقتب لقنلاو ع رمشلا ف ةريعالهنا

 | هتحابانالرفكعبشلا قوف لك الامر حمل نا ىنع نمورفك٠ لال ىل ىهةيدنج أ ةليق دعب لاق نمو .٠

 نءرهاوملاىفو ٠ ةنسلا ف تنثاك ةدعملاءلمو ةمختلا نمةرضملارثك نال ىأةمكسحلاب قيلتال

 | ىردأ اللاقف ةاكزلا هيلع تبجو نل ل يقولور فك ةمارغلا هذه ىطعأ مالا لاقف ىرتال 4| ليق
 | هللا كحدر ىأدرلاه-جو ىلع كلذلاقاذاليقو هلوقبهرك ذ ىذلا ل يصفتلا حيحصلاورفك
 قحنيعيدح لك لاقف قحىنعأراللاق نمو ٠ الالاورفك اهب وجو راكناىأدواو
 | ىلاعتهلوقل كلذ لسانا أر فكبءاماعلا ضعب لاق لظب وأ قحريغب كنيعافانأ امأف قح ىلعوأ

 ٠ ىكامهذاىأحور ,رخاللاق نمو ٠ ناود_ءلاوملالا ىلعاونواعتالو ىوقلاوربلا ىلع اونواعتو

 هداقتعالى ًارفك فوره؟ه آى تح ىنافجاذامع لاقو أقرضاذاملاقف فورءعه صون ال_ذ

 قو ٠ ةبوين د ةموصخو ةي_فنةواد_هلىمأي نم هيرمأبا هاهناو بجاوب سيلرمألا نأ



 - ااه

 هنالىأ رفك ارذعةاروهتب ونهللاءاشي ىتح بون أ اللاقولةمتتلا فو ةلم_ىلا قيق< ىفانمدق |
 سفن فاقحناكن او ةئيشملاورد_ةلاو ءاضقلاب ردع ما ةم_ضعملا ب اك:رالاح ىداعللز وحال

 ءاشولو هناحب_سهلوق عم ةيآلااكرشأامهتناءاشولاولاقو ىلاعت هلوقب رافكتلاهنيا مذا ذطو صألا
 مدآجح ملسو هيلع هللا ىل_دهلوق ىنعمأ ذهو وتلادعب ةئيشملابنةر دع لازوحامقاو اوكرسشأاه هللا

 أ| ى [لاقف هللا قاشو هللا ىذؤتو حسبصت كنا قسافل لق ةصالملاو طيحملافو ٠ ثردحلاىسوم
 هناف قامللاو قتلا ىذألاببس نوكيام لءفيامهناهلوقب دارأ اذا الار فك ى أ لعفأام معأ دل تلا

 قر طو عرشلا ب هذمام_مدارأ ن ارفكب هذمو قي رطاضيأ ا ذه ىصاعلالاقولو ٠ رفكدال

 | ناقي رطامهناف ةعدب وأ ارفكنوكيءاوسل م_بو بها ذو قرط ىصاعملا نأ كشالفالاو قالا
 قيددللا اوعبش الو هوعبتافامقمسم ىط ارصانهنأو لي زنتلا ئفراوءلارادىلانايه دمورانلاىلا

 هيفورفكب اوثل اوجرب مارخلا نم ئثب ريقق ىلع ق دس«: نم طيح ىفو ٠ هليدس نعوكب قرفتف

 ىلاهنعل دعي وهيحاص فرعي مارح لام قةعوضوم إم سما لعافد سعأو هللاةعاطر مأق ثءح هإعفب

 ريقفلا لعولو طرا فو 5 هنا عاو نامزلا ةماظ ىفانهرثك مكنات رو هتعم - للجأل هناطع قهربغ

 رفكباوثلا وجرب ريقفىلاعفد ة: ري هظلا فو . ارفك ىطعملانمأو هلعدو مارملا نمهنا

 تنسحأ لاق نمةطالخلا فو 0 ةمارقلا مون مانألا ماثآنمهصلختا به هتاط ل0 ىطعملا

 لوأ راب رشق _بافدلو ٠ اب راشوأاةراس ل_:ةاذاكىأ رفكت دوجوأ اعرسش حس. .بقوهأمل
 اًرانع ًاوأاراهزأو أ مهاردو رين اند ىأ هيل اورثنو هئاقد_طأ نمهيلا بر قب نمو أ هؤاب رقأءاجوة ص

 ىهىتلاةيصعملانالىأ اضيأاورفكاكرابمه رم ىأ نكييلاولاق نكسلو اورئش مل ولواورفك
 ريمأوأ 8 اح مننا هانعم ىف وةكربلاةدايز عمالالح مارخلا اولعج مدن كفك رامماهو دع موش أ

 اودصقناألا مهللا ك رايمهلاولاقو هباحصأ ىف ًافامر حاس ابل مه ريغوأ سردمو اماماوأ ب يطخ ىلعأ| .
 انحرفب حرف نأ حرف رجلا برس نيح لاق ن ماضي و لاق ةعلملا سبلال بصنملاةكرايمةكرابملاب

 رفك ةيصعلابوهو ةبحلاوءاضرلا رفح رفلانالىأ رذك انحرفب حرش نا ناصقنوراسخو || ||
 هلوقو مهتراحتت < راف ىلاعتهللالاقك ةعاطلإبالةي_عللابالا نانوكمال ناصقنلاوةراشملاو | 1

 هللا ضي رفكلا هين ىف عق و ةيضقلا سكءاماف هلناءاقلباون ذك ن يذلا ريس د5 ىلاعت |!

 ناقرفلا لهأرب_سفت ركن أو نارقلاصن ضراعدنأل ىأ رفكنارقل,تشالرل ا: لطرد ||



١, 

 ا هناقيدسأ ل ءب لاق نم ةمدتلاقَو ٠ ةريمكسلا ع نع ةيوتلاد ءن ولو ةعاجلاو ةنسلا لهأدنغ

 37 زاجأن مو ٠ | ا هاععتاناكن اق ارتك لال ه لعف ىمأ مرح وأ وش ثةمرح

 ماللانأل عيبلاةننا لح الاقبال ةيزلا له نودمال_-الا لهالاهعيب زاجأ اذا ىأرف ؟رجلا عب

 "لأ ده رحل عد _قواماوحلحتسان مو ٠ اعاجارلمالزملا عيب زوحالذا عورشملا عيبلاوهو دهعلل
 ريغ ىأر زال امو مدلاو ةتيملا لك اواو ترشوأ مراحملا حاكشك ةرو رض ىأ نيدلا ىف

 لالدةسالا نود هللا هجر د نعو | ةحيال عيظف برضوأ لتقبهارك اريغ نمو رارطضالا لاح

 قاي_سناف م راما اكن بك: ىم ىلع ةلو# اهلعلو ه-:ءةذاش ةباو نَفىأ هك بكرا نم

 | ناديدرتلا ىلع ىوتفلاولاق ٠ لاودألاب مم _ءأهللاو تامرملاةيقمللالحتسالا ىلع د,لاحلا

 ىرغ-هلاىو افلا ىفو . قسف لالدةسارت_غ نم بكر انافالالاورفك الدةسم لمعتسا

 ىَدرَوَغ نمزىف ةبادصلا ضعي هوب مرد. ةوزغىل>أ نم ناكولو ىأ وقم 35 .رخ | لاق نم

 ىأاعطق مارا لحتسا هنال ةيلاح لا مارح هنا إ_عبالوهو مارع سدلوأ طمملا ىو 5

 ليوطلارهشلا اذ_ه ءاح ناضمرل لاق نم هصالخلاىق و ٠ لهخلاب ردمعالو اهطاق اصنهدورول

 | مسومىأ مسوملاب وأناضمرءانواهتهيفائءقو هيقعب وأب جرلوخد دنعوأ ليقثلاوأ طيملافو

 | ل-خداذاناك لسو هيلعهللاىل_هنافرفك اع رشاوح عاام فال_خاعبطاههركو تاريخا

 هبفانهقولاقولةب ريهظلا ىفو ٠ ناضهرانغلب هه نامع_ثو بج رفانل كرابم-هللالوقيبجر

 د_:ءلاقو أ افعضو اعطقالاعيط ىأة_ءاطالالالقت_ساواعرسشة|_ذفملاروه_كلابانواهتىرأة سم

 بعل هن 21 ناو رفك اهتءادو اهنا َّق انءقو ىأ مداتقأ ردنا اهنلمفب بحر لوخد

 ]| درو دقو ةةشلار دق ىلعوجالا لب د_,علارايتخا ت<لخ ددال ىلبج ىعأ هنألر فكس ال ىأال سفنلا
 : ناممرمودىأ موضلا كح ه نم لاقوأاه_ذجأ واهمعص ًاواهد- ثاآىأاه زج | تاعاطلا ل ضفأ

 .ثيح ةكن اللاب صتخ اهيفن نافةم ا !!ىنعمةلالملا فالح ىأ ر كك اذنهفهتهرر,ىأ تالمىلاف

 ىلا ءتهنلااهلعج تاعاطلا هذ هلاق ن م طرخحلا فو 3 نوامال ىأ نومأسيالمهو ىلاعت هنا لاق

 «نع عفرولاونةزخآلا ف نوت باس اهلعج اعنا نالكأ رفغكلي وأتريغ نمانيلعإباذع

 نافلاق مم امو مهاهذ ىف مهاونو مهءاقعو مهتدابعن ءىأ نيملاعلا نع ىنغ ىل اعن هل اف الاو اباه ع

 ناك ىلاعت هللاه4_طرفي ملوللاق نمو ٠ رفكيالىأالبعتلا باذعلاب دارا ىأ بعتلابهدا ملوأ

 تاعف ئيذ ى أ ىأتلعفام بك-:رملالاقف بترخ [هللاقفةريغص سكنرب لجرةصالخلا فو .لمأتف
 الةلزتعللافالخ ةن_ىلا لهأ دعاوق ىلع ىأ رفكب ونأ ىتحلاقرأ طيحلا فوة وتلا ىلا جاتح ىتح

 1 اة

0 



 نذل

 نم هيلع ىشُحاولاق لب لامحلا ىفهرفكب اومكحام لاقملا فامهنب قرفامل هناالا لالخ اومارحلا

 دج أت ءداملاقف لالخ ا لوح موحناللهل ]يق نمو ىرغصلاىواتفلافو ٠ ل ل1! قفرفكلا

 عرشلا عضو سكع هناللاملا فىأ رفك لالحلاىلاتفنلأالو لالا لو> موحأالمارحلا

 لالحلا نم لكهل لق نمو ةب ريهظلافو ٠ لالحلادوجو دنع مارا حابأ هنا ثيح في رمثلا
 لاقوأ هلوسرو ةللاهرك امسح ًاف ف. رمشلا عرمشلا عضو فلاش ةنال ىأر فك ىلا بحأ ما ارخالاقف

 قو ٠ رفكتإل مارح لاهل حابيفرططمهناهيدارأ ناامأ ايحاب اراصهنوكل ىأر فك مار! ىلزوح

 رفكلاهيلع فا الودو عرسأ امهم اقف ناماوح مأ كيلا ب> ا داو لالح لجرل ليق طيح ||

 ىلامتهلوقارهاظلاوهو لوقأ ٠ رفك,ل بق مارحلالك أ منلاقولو ٠ ارطضم نكلناىأ ||

 نمو ٠ هللاهراتخاامدضراتخا ثيح ثيحلاةرثك كبعأولو بيطلاو ثيبخناىوتساللق |[
 نموةصالخلا فو . مالسالار هظلاقو أ برشلابلغتشا ني-هرهظألاقوأ مالسالا ناعألاق

 رهاظةيصعملاو رجلا بر ششل_عج هنوكل ىأر فك ار هاظ مالسالا نوك,نا ىنبفيلوقي و ىصعي
 ةعامج بارشلا سا ىفلاق ىتساف طيحلافو ٠ ةعيرشلا عوضومتاقفةءاطلاو مالسالا ||

 هركسلاحىف هنملوقلا اذه نكي لنا ىأرفكمال_سالااورتىتحرافكلااهأ اولاعتءا>لصلا

 دارأاذاام فال لم او ءاضرلاةبحلابدارأناىأ رفك-: ل_.قاهنءربص ا الور س> لاق نو

 مالسلا هيلع ليئاريج هعفرل ئيشر جلا !اذه نم قب رو بصوللاق نمو ةيعبطلاو ةيسفنلا ةبحلا هب
 ةيظفاحلا راءشالا ىفاذكو ةب رجل اهندي_صق ىف ةيضرافلاةيميملاتارابعلافتاق .٠ رفكهحانأ]

 ةيحابالاو داحلألا لهأك ةب رهاظلا ىناعملا ىلع اهلج نمل ةب رفكت الك مهائمأو ةيمساقلاو
 ثحن هيفو ٠ رفك الال-حناكسانلا لققوأ مظلاو ًأانزلاوأ ارجاتمالاق نمرهاوجلافو

 نكدلاذا نكل ىصاعملاوذهناسحتساهرفكهجولعلو .٠ الاحنلا ىلع ىنةنأهلاح ةباغذا
 5 :زلاموحهننإنوكيي النا ىنت نم ةصالخلافو . لالا فارفكنوكنإال لالحتتسالاهجو ىلع

 نأىنتنمو . رفكي تاقوالان ءتقوىف الال-نوكيالاملك أ أوألظااوأ قحري_غب لتقلاوأ

 ىلع عمجلا نم لوالا نأ قرفلال_ءلو .٠ رفكسال ناضمر موص مويلع ضرفيالو رجا مرحال

 موصوالال_ح رجلا برس ناكهناف ني رب_خالا فالح لسرلارئاس دنعو 0 5

 محل نيب ق رفال هناف قرفلا| ذه ة>يتن ىلرهظي ل نكسل ةمالاهذ_هرب_غىلعاضر ةنكيمناضمر ||

 «-تةموح ىلءعمج ا مار حلا ةمرحر كن نمرهاو+ ا! فو ٠ صوسصخلابارختآو مومعلاب الو لال

 لالحر ئاكلاو رئاغصلان أ معزوأب رلاو ةطاوللاوانزلاور جاك اهفرمألا ىوتس ىأاهيف كشوأ
 ةيصعموةلزتعملا دنع رئاكلابانتجادعب ةوفعمرئاغ_دلانأالاحضاووهو لطابلاهمعزل ىأرفك |



 0 لف [
 5 || رفكمإل هنالاقيدقهنأالا نامالا طرشوت رك ريتعملارارقالادُضِب راكنالا نعرابخ الاي دعو 8

 7 || رفك تسل ةيصعملاةينوةوسنلقل ا كلت سيلن نأ ىون هناهتاغاقباسهرارقا لوص>وهبلق ةماقتسال

 ّ [ ران وب ريشي مهتم ةءاج ىأرو ىراصنلا ةكس ف ىرس نهو ٠ ةيبلقلاةفرعملاىلع رادملاناف

 || هطسو ىف ليحل ةعطق ناسنالا دشي نأ ىقبفي ةرشعلا ةكس هذ_هلاتف تانيقلاو فزاعملا نوب رطإ و
 ” 1| هده ناؤهللا موحامليل<ةداراةدابزلو قبساملىًارفك ايندلا هذه ىف بيط» وموهندب امف لخدب و

 3 ىف ةئرشملا ت#هلعج هلهناحم_سهيب نعت نا عم ةيمال_سالا لاخلا ىف اضياروصتنتةب ويندلاةريثعلا

 "|| ىسوجلا ىلا ةضيب ىدهأ نمةصال خا ىفو ٠ ةرخآلا شيعالا شيعالةنأ ىلعةيورخألاةب وقعلا
 7 واتا هموهقمو هئادها ىف ,جهب_ثتوا هئاوغاو هرفكى لع هناعأهنالىأ رفكحزورونلا موب
 7 عقوناالامهالادوجوم هيبشتلاذارظن«-يفو ٠ رفكنال |_لاىلازورونلا م وب ىفايش ىد_هأ

 5 ملسم لاقف زورونلامويبسو# ا عهجالزاونلا عم ىفو ٠ هي زورونلا ىلا ه_دفرب_غ نمايقافتا
 2 || مالسالاة ريس هحابقتسا نمضت عمر فكسلا عضو نسحتساهنالىًارفك اهوعضو ةئسد ةريدس

 ” || مظعتهبدارأ كلذ لبق هب رتسشي نك لوائيشزورونلا موب ىرتشا نمو ىرغصا!ىواتفلا قو

 "| زورونلامويمويلا اذهنا ل عيملو ءارشلا قفتا ناو ةرفكلاديع مظع هنالىرفكز ورونلا
 "|| ثودح نمرنآب بسب هارتش اهنكلزورونلاوهمويلا اذ هنازعاذا اذكوتلق ٠ رفكبإل
 75 زورونلا ميظعت دار أو اثي_ثناسناىلازورونلا موب ىدهأ نمو .٠ رفكدإالهنافاهوحنو ةفامض

 ّ | ىطعأولو ىأ رفكسلا إ-هملا ىلعىشحب هنملوسملا هطعبملو هب نورا لعملالأسولو 0

 ” ]| هربغ هيرت_ثالامزورونلامويىرتنشان م ةمتتلا وو ٠ رفكلا هيلعاذيأ ىشح هنملؤسملا
 "|| مويءاجمن اماعزيسج هللادبعالجر ناول ىراخبلاريبكسلا صفح ىنأ نع كح ر فكن يماسملا نم

 || هلع طبحو مظعلاةللاب رفكد هتف مويلا كلذ ميظعت دب رب نيكرشملا ضعب ىلا ىدهأف زوروثلا

 7 نالعاهيفنالرفك زورينلا موي فرفكلا لهأ عمجىأ ةدسلاىلا جرخ نمو ٠ اماعزيسج

 ' ||| اهفرهعم ةقفاوملاىسوجلاز و رينلا ىلا جورخلاةلْئ_بم سايق ىلعو هيلع مهناعأ هنأكو رفكلا
 " || ىتثالاقف مارحلالك اتال هلل_يقنم رهاوجلافو . رفكلاب جوب مويلا كلذ ىف نولعفي

 نمؤ:انالرفكهززعأوهلدحسأوأهب نموأل الا لك ًايد_اوب وأ مارحلا لك ًايالدحاوب

 ةددسلاو داقتعالا ىنعع ىت ًايدق ناميالا نا عمهرفكلهجو الفل مظعتلا ىنعي وهف نبءازب وأ

 "1| نمو ناكلال->انملاقوأ امارحوأن اك الالح لالا د_جوب نأ ىنبذب لاق نمو دايقنالا ىنعم

 " || هدنعىوتسي هنأ ىلعلاحلالديهنالىأنامالاىلا «:مبرقأرفكلاىلا لئاقلا!ذهفمارحلا

 مارا ٠



 ؟ا/ذ

 اهسبلي ىتح نيللاهيطعتال ةرقبلا نالوأ دربلا ةرورمغل ناكن نب رأتملا ضع لاقو رفكي مهضعب

 مدع ىلع ءانب ار فكن كيم ناو ع رحت ةهاركمو ر كم ةضفرلا جات سيلا ذك و تاقرفمك الاورفكسال

 ارومأمو مهرايد ف ناك اذاامأ مهنموهفموقبهبشت نم مالسااوةالصااهياعهلوقل ,هريفكس
 هذه سبل هيلعراكنالا ماقم ىف ءاماعا ضعي باوجامأو هرضيالف مهراث [ىلع اهركم ىشع نأب

 لهأو ةرفكلاب هيبشتلا نم نوءونمتاناف هإا_ < ىف سالف ةعدباضي اة يك زألاةو فلق نآب ةوسكلا
 له لاعفأ نمتناكءاوس ةسحابم تناكولو ةعدب لكن ع نويهنمالم_هراعش ىف ةركسنملاةءدبلا

 هنا. يحصلا نكلو طيملافو ٠ راعشلا ىلع رادملاف ةعدبلا لهو رفكسلالاعفأ نموأ ةنسسلا

 ديللا ةعطقكريصت ىن> ةئيطا كالت نءاهجر # واهقزع نأ ن اكمال ئثب سدا دربلاةرورمضو اقلط هرغك

 وأارب_بأرسملا نوكينأ ةرورضلار وص: تلقة_ءيطا كلن ىلعاه_سباىلاةرور خالف دربلا عف دق

 ةئيطا كلترييغت نا ىلع ةٌديطا كلت نعاهرب_غي نأهل سيلفةوسنلقلا كلل: رفاكلا هراعأو امم اتسم

 ىأر فك د ةفهفتكى علغلا عضووأ هطسو ىلءرانزلا 4_ثولو ٠ دربلا عف د نماعنأم نوكنالدق

 صراختل لعف نا ىنشورتسالارفعجوب,لاقرانزلا ثولوةصالا فو .٠ هلءفىفاهركم نكترلاذا

 لاقاذكولاق مد_ةنام ىلع ىراسالا صيلختلاهسبل نم فال ةبترتمة دئافالو :ةحلمةر ورضربغ

 رانزلادشاذإطةللا قو ٠ داتعملا مهسالاونم ىلع ىأ داوسلا سل ىفءاماعلارثك 1ىأرثك الا

 فو ٠ برحلاىف ةعيدخ لفاذاالارفكس الزاهوأ اداجىسوجلا ةوستلق سلوأ لغلاذ-خأوأ

 تاقلانوكي نأ ىقيشي لاقف هيلعركن أ ىأهلليرقفهسأر ىلع سوجاةونلق عضو نمي ريهظألا

 لجرلار ف كهيضغىلاقنءو ٠ ةعب رشلارهاوظ كح لطبأ هنالىأ رفك اهقت_سموأ ابوس

 ارفاكءرملاةروريصلاق نمةصالخلا فو ٠ ةنايدالءاضق ىأق دصيملو رفكىسفن هيدرأ لاق“

 ىلع ةريبكو أ ةريغسص ىهىتااةي_دعملا حجر هن ال ىأرفل هل اراف_دلامساةلاوبأ ىتفأةبانملا نمريخ

 رفغي وهب كرش نر فه_غبالهللانا ىلاعتهللالاقثيح اعاجارثامكلا ربك اوهىذلارفكلا

 فو 2 هةهعرشلا هوجولا عيج نمال ةيثيح|و ذه نم 3 ريخادارأهن|ىلع هل نككهن اهيفو

 0 |لاقق ىصاعملا ن العاو قوسفلا ىل_ه |هطااو نايصعلا ىلءهوم الو هوظعو نمةب ريهظلا

 هنالىأ رفكب اقلاةماقت_ساعم ىنعملا اذهدارأىأرارقالا ىنعناو ىسولاةوسنلق مويلا ادهم

 10 يي
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 هلو دناهمالك ةءأاغ نال ىأر فك البق حلصلاا ذه ىف لخداالو منصال دجسأ انا لافته حلصلا

 | طيح بحاص نيدلا ناهرب لاقو ناحءيبقام_ هنا عم رفكلا نمهرك وأ بقوا بعصا حلصلا ىف

 ىلاعتهللا لاقاكري_توه ىذلاحلصا!مسجر هناهرظن «جو لهاو تاقرفكيهنا ىد_:عورظن هيفو

 ناىلعهنم!درفولوحلصلام رحت نم «مزايام عمر ضحوه ىذلا رفكلا ىلع ري حلصلاو

 تنثيف هعانتما نعرابخاحلصلا اذه ىفل_خدأالوهلوقو رفكلاب رارقا مصال دجسأانأهلوق
 ىأنالف فم املاقولو.  ةبيلاحةيناثلا ةأجلاتناكناو ايناثهرابخا ه-هنعالو الوأهرفك

 | ىونهنأل ىأرفكرفك ةلك ناكولو لاقوأرفكحب ولو لعفأ ءاسمالاو ءاملعلاو أ ةياشملا نم
 || ةي_هعم ى قول ةءاطال مالسلاو ةالصأ|هيلع هلوقلو لاخلا فر فكيف لاقت سالا قرفكلا

 البةروصلاهذه قرفكيذا ميدرب_غوهو خسنلا ىف !ذكهر فكي ليق مالسالا نم ء ىريان لاق
 قررةموهأك هلعف مث !ذكت اعف نا مال_سالا نم ءىران[لاقاذاامف فالتخالاا او فالخ

 | ةفرطتودلاقوأ رهاوملافو ٠ رفكتبذكلاقف نذؤمىلع ص نم ىواخلافو .٠ هلحم
 تيخاقتاشانررقامد_هفبءازهت_ساهلوقور فك ءازهت_سا نآرقلاةءارقوأ ناذألاعم_س ني

 : وأ طرا ىو ندوب ىذلامورح ا اذه نمهناذأب ءازهس!نذؤينْذْؤللاقوأ هممتلا ق3 و هقلطأ

 نذؤم تودعم_-اذاف لوقأ لكلا فرفكباجالا توصوأ فراعتماريغتوصاذ_هلاق
 نذدّوملارب_خالاق ناو هلودهانررفامدب ود ورفكد ال فورعمربغو ىنجتوصاذ_هلاقفي رغ

 لاق نمةصالخا فو .٠ رفكمال ظافلالاهذ_ههللاققءازهتساتقوريغب نذأ اذا ىنعي رفكيال

 . || ةللاىلا مه رقةينارضصنلاةب رد ارأول نكلامهنمزخالا نمر ئامهدح ًاوامهيفريخال هنال ىنعي

 قو ىرادنانا اولا نيذلا اونمنيذللةدوممهم رقأندحتلو ىلاعت هللا لاق رفكدال ةيمالسالا

 نارذكلا نمال رفكسلا نمليضفتلا لعفاهبدارأ اذا ىأر فكس ىمرفك نالفلاق نمة_هالخلا

 كيد ويش يلوا ل

 كارت يل وو

 41 يوناو دو

 "اا رفكرفك ١نآتدرأىح ىردص-قاطضلاقوأ هرفك امان الال:3 ىلاعت هنلالاقاك
 لع أ ىلاعت هنلاو مدقتاملتب راقو تدق هيدارأ اذاام فال 2تيونو تد_كق تدرابدارأناىأ

 ءارفصة فرح طاخوا اهيف مهم هبشتو اهسبل ىأ سوجلاةوسفلقب نسفاقت نمىرغصلاىواتفلا فو

 م-هطبروا مهطيح اهءاشم ناك اذارفك اطبخ طسولاىف د_ثو !مهراعش نموهو ىأ قئاعل | ىلع

 حازملا قي رط ىلعةري_وةروصى أ ىراصنلاو دوهبأاب هسفن هبشولور فكن الفالاو ارانزهامسوأ
 3 لاق هسأر ىلع سويا ةو#فلق عضو نه ه-طالخلا قى و *. رفكلاونملا اذه ىلءولو ىألزطاو

 مهضعب
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 نالىئالوأةماعملاترفكر عملا افكو ةصالخلا فو ٠ عب رالاءاسنلا نم م-هعمام قوفاهعاج
 رومأملارفكمآلا رغكر فكنا اد ىمأ نم طي فو ٠ امهريغو ىتفملاو نقلملا ل مشي عملا
 رخآلادترا لعمار ةكدادترالا ع ن مو + هعانتماوروماملالوبقىف 1١< ىوتسإ ىنعيالوأ

 هيقفلالاقو لعل ارفك الهنعزرحتبف عيل لد دنربلالٍعاذا امآد ترا لعاذ دالك ه أولاق 5 الوأ

 م-عاذاهناروهجلال وق حيحصا تلق 53 الرماي /ناورفكب صأودادترالا ل _عاذا ثيالاوبأ

 || داقتعالا نم هيلع بح امفهّسن تالقنالرفكهناك_ثالفداسفلا اورثؤي واودتريلدادترالا قب رط

 داةتعالا جوع نفك داهرألا لعن لع مز اذان دن رع ىفه_هزحوهد_طق ىلعز ادملاف

 ىلءمزع نم ىواتفلا عمجو ط.حلا فو 3 هلوقب عماجلا هإهتامانلوق دب وب وداسفلا بح الهللاو

 دح>لملانالىأرفكد>لمانالاق نماصالخلاىفو : ارفاك ه.زعب ناكرفكلابادحأ ساب نا ||

 ةماكلاهذهىأ اهنا تماعاملاقولورفاك د حلالا نال ىواخلاو طيحملافَو ةرفكسلا عاون أ حبقأ

 ىو ٠ اقداصناكو لاما مهننانيب وهن ناكنأو رهاظلا ءاضقلا كح ىف ىأ اذه رذءيالرفك

 وأأرفاك انأفلاق نم طيحلافو ٠ هتعاس نمرفكرفك ًالاوادغاذكن اكو لاق نمرهاوجلا

 لاقوإو ٠ «تعاس نمرفاكو همماقل اوبألاقاقلطمو ةأدتِملاةيطرشلاءازج ىفىنعي رك أف

 لوقأر فكر فكلا نمبرق نامز لك لافوأر فك أنامز لك ارومأ ىىم لعفت خآل نيجوزلا دحأ
 ةرط4اوةيسفنلاةسوسولا ىف ىنعقوب ناطيشاا نا ىلء هج نكم هنالر هاظرظن ةريخالاةإئمسملا فو.

 ىتح ىتتبعت أر خآلا لاقوأ ةيفخلا هفاطل اب ه_فع هللا ىنظفح نكلو رذكسلا ىلا ىن رقي ثيح ةيدرلا
 لاق نم ىرغ_طلاىواتفلاىفو 5 رفكلاةداراهمفنالرهاظاذ_هو تافرفكخأ ناتدرأ ظ

 نمورفكلابىضراذهنالرفك ءاوس ىدنءام*الك ايدوهب تئش ناو اماسم تش نا نكرحآل

 نامزلت_سااهلوق قالطالر ذك هنا لاق. نادعببالو فالالا مد_ةئو ىهتن ار فك هرب_-غرفك ىضر

 مصخلا مالساءاوتساه دايم نا ىلع لدن مالكلا قايس نأ الاءاوس ة. دوهبلاو ةيقينحلاةلم ا نوكست

 رفك لقي لفةظاالاهلاال لق لسا ليقىواحلاوأةصالخاىفو .٠ هيمان هتالابم مدع دنع هرفكو

 مولعمانا وأ كلوقب لوقأ اللاق ولام فال مالسالا ماك ا ءازجا طرششو هورارقالا نعوعنتتماهنالىأ

 ىأالن آلا ىونولورفكديبأتلاة.ن ىلعوأ تريضح ةيئالبهلوقأاللاقف ةمتتاا فو ٠ مالسالا |

 اطوقأ ىت- ةملك-!!هذهلوقبت حن راءلاقول طمحناورهاوحلا فو ٠ هانررقامدب وب وهورفك ال

 ضرف جوزلاعمماقملان آل ترفك كعمنوكد!|نمربخ ةرفاك ىنوكتلاقول ط.لافو ء رفك

 نكمف علما سيب أ اضرف ناكولجوزلا عم ماقملا نال ثحب «هيفو صرفلا ىلع رفكلا تجردقف

 كك !ىعد ئهو كم ىف ةريثعلا نم نوهأ اهحعبق عمر فكس !لاحىف ةرشعلا نا ىلعاهم الك لج : ّْ



 ل

 || رثك الا لكل اباداراامهلعاو لكلا د_:عرفكهنا طيح او ةب ري_عهظلا فاع لكشي نكداهلاقم ىف

 || لاقرفاكلا دلواب لاقوأ ىسوجا دلواب رفاكلا دلواب هداوللاق نمةضالخلا فو . ريدتف

 ىسوج هنا هسفنب ىنع هناالهف ذقدصقو هقش دارأ هنالرفكحرال هنارهظالات اقر فك,ءاماعلا ضعب

 رفاك اب ورفاكلا ةبادايهتبادل لاق نمو لاحلاب لع ىلاعتهللاو لات>الا ققحتشل عونمم م وزالاورقاكوأ

 57 هكلامنوكس نأ لاهتحال ىأالفالاو رفك هدنع تحتت تناك نارفاكلاكلمانىأ كالاملا

 || اًيشوش ملوهتادو هدلول لاقاذا امف مالكلا اذهو ناخي ضاقىواتفىفو ٠ ارفاك لوالا

 ناكل ملعأالانأ لاق نمةب ريهظلافو .٠ هرفك رارقا هنالىأ اقافتارفك«_سفن ىوناذا امأ

 || هنم مزاتسملاهماعىنلر فكيف ةمايقلا موب نئاكلابدب رأ اذاالا مهللا ثح.ميفور فكن ئاكلارب_غو

 || داقتعاك ىداقتءاوأ سلباوأ نوعرف داقتعاىععانألاق نم ةمتنلا فو ٠ هبهداقتعا فن

 در<وأ ةيمسالاةكراشملادارأ اذاى أر فك الن وعرفوأ سلبا انألاق ناورفكس دلب اون وعرف

 ضعببهلهج نع ىأارذتعملاق نمو ٠ ةيسلالاءاباو ةينوعرفلارفك الةيسفنلاةرارشثلا

 نالرهظالاوهو تاقرفك الل_قورفك ليقاس رق ىأت ماسأفارفاكت نك ةيعرشلا ماكحالا

 نالاق نمباوجى نعلأت ساوأ نعل اللاف نمو ٠ لماتفلوالاهلوق ىفايذكن وكن أه ّهاغ
 عانتمالافالاو ءابدلا ثي دح باوج ىف قب_ساك ةضراعملاهرهاظ نال ىأر فك سلبا ىلع نعلي هللا

 ىذرهنالىأر فك انصعن-دنمو ٠ ارفكنوكينأ نعالضفةيصعم نوكسال سلبا نعل نع
 1 ظ رفكدلا ىونهنالىأر فك ارفاكرسصأ ىنعدلاق نمناح م ضاق ىواتففو 3 ه-< ورتدارأوهب

 تدصقدب رب نأالا مهللاهتفراةمرفكلاةب راقم نم مزلبالذاثح هيفورفكرفك نأ تدكوأ

 ناو ه«مالكرهاظاىأر فكت رفكد :ةف ىنعدلاقوأ هتننوهد_صقلر فكهنافترفك امورفكلا

 اًضيآىرغصلاىواّتفو طرحلافو ه لع ىلاعتةنلاو مدقتامهيفورفكلاتب راقدارأهناىلهت>١

 ىكح اف تاق كدضلاو بعللاهجو ىلعن اكن او نقلا ار فك اهم ماكتيار فكلا ةلكهربغ نقل نم
 لاَقفةْئسم ىلع لّدسام لكف همه ذم ىفهقفلا ضعب ليصحت دعب هدلب ىلا عجرايعفاش وأ امكلامنأ

 نالوقلاوأ ناهجولا هيف لاقف كشهندا ىف أل ئاقهللاقف هناجر ىفاشلل نالوقو أ كلاملناهجواهمف

 0000| ]و1 هوس ةناهنظ بلغ لع ةاننهرفكي ىطر ثنحاضي اهنقلم فكي ؟حيف هورفكف
 ةأرلاترفكو ىتفملاو ىمالارفك ةيتفت_ملاهب ىتفاوأدترتنأب ةأسمايصأ نمو ٠ هرفك
 ثيح ءا مالا ةمد_خ مه نبذلا ءاماعلا ضع ل_عف حبق اه اهدادترابىضر نماذكو تاقال 3

 اواسوتيلةدرااباهو ىمأ اهجوزاهقلطا لو ةجوزتم ةأىصا اونسحتسا اذافءايشالا ىفةليحلا مهنوماعي

 ىلءاو ردقياةك وام ىرسالا <> ىفاهواعج واهرفكىبعاهوقتبي وأ اهمال سا دءباهحاكن ىلا اهم
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 فو .٠ رفكيالأطخلاقناورفك ١اد.علاقف مل_سع تسلب راض ل يقاضي رهاولاو طيخما |||

 | نءو ٠ رفكلءفتالو هللا قتالاق نه باوج ىف ءارتجا ل  هفأو كءالكعم_سأاللاق نم ةمّتنلا

 بحت _سمريغو مارحرب_غمأىفناكن او رفئكفاخأاللاقف هةةاوهتلامخ مارح كرالاق

 رفك اللاقفهللا فاحتالأ مى هلل يق نمو ٠ هنأ سما نيبتو رفكيفاف افخيتساهلاقاذ'الا رفكمال

 تنإب وار فاكر اص هم_ضغ لاح ىفاللاقف هللا ىشحتالأ هلل يق لجر هثناهجر ىخلبلارك وبألاقو

 لاقف ٍباجالاعم ىقتوا_>ىضرتذا نيدالو ةيج كلسبل اهجوزاتلاق طا فو ٠ هنأ سما[

 الوأ + يف لخ داكههارتعإب مالسالا نبد نءادذبجرخ هنافىل نيدالهلوقب ىنعي رفكنيدالوة-جال

 لاقرأ رفكى موج لاقف ىسوجوأ ىننوتنأ لاق نمو ٠ اكروأاطرشرا ارقالا نوكءاوسءرا ذاب

 ىتنكسأ كل وأ ك_عمتنكساتاقاكنك,/وللاقوأ تلقاك انألاقوأر فك اللاقف مل_سعتسلا

 ||| ىلار دناب وأ ىدووماب وى سحاب وأر فاك ابلاق نءباوج ىف كيبللاقرهاوهلا فو ٠ كد

 لم ىبس>او ىنددعاهانعم نافا ذ_ههلوقب ىأر ف ؟كل ذ كىنبه كب ناكملاقوأ طل فو

 تنك اذا لاقوأ طمملا فو رفكد ال نقرافف كلذ كت نكول نا .ضاق ىواتففو 00 ٠

 د-_ةاهنأالا عوقولا نق: ةعوذوءاذانال ىأر فكن رهظالاف ىدنعوأ ىممهتالف اذكعانأ

 ناك ب طاخلا تكسفرفاك ايلاق نهورفكدالةثالفاذكت نك انأنالاقولف نا ىنعع لمعتست

 ءاج مر فكم ال خلب اشم نمهريغلاقو متاشلاىأ ف ذاقلا اذ_هرفكلوقي ىخايلار كك و نأ هيقفلا

 اولاقو هنناهجر ىخإبلاركحب ىنأ واف ىلا لكلا عجرف ر فكنا ى راح وأضع ىواَتف جلب ىلا

 الس

 الثا تظاملا تكساولو محلا وها ذه نا بطاخملا تكسفهل |وقددئاف لءاو ىهتامتاشلارفك

 ارب اتوأ اظيغو املاح هتوكس نوك نأ لام>الهب رارقاوأ ه_:ءاضربطاخلات وكس نا مهوتأإ

 رفككلثمنيطلا نم لعفأ ةعاسلكهم_ل لاقنمرهاوملافو ٠ .ةائسملافةقفارمللا|

 لعفأ لدي اخ ألاقول منولعفا اغلا هلوقىف (ذاكنوكينأ هتباغذا نالت <هيفوىمتا ||

 نممكلقلخأى فا مال_ىلاو ةالصلاهاعىسيعلوقا هرفكمد_ءلام> اعمر فكي هنأ رهاظلاف |

 مالسلاو ةالصا!ه«اعىسعلاقاذلو هوجولا عيج نم هيبشتل اهم مزايالو ريطلاةئيهك نيطلا |[

 كلثم موي لك ىل_هفأ ه-ءزاني نا لاق نمو طيحملافو . هللا نذاباريرطنوكخ فه ف خفاف ||

 حافتلا قي وس نمهللا ىنقلخ لاف رج يهل لق نمو رفكنيطلا نملة. موأ نيطلا نم اريثعأأ

 لاما عم ىلاعتهللا ىل_ع هئارتفال ىأرفكق ب وسلاكت سبل ىهوةأجلا نموأ نيطلا نهك_ةاخو أ

 م هللاهقلخ هرب غالاق نمناخيضاق ىواتفىفو ٠ هاوعدىف بذكدنا ىلع ءانب رفك الهنأ (ّ

 اقداصوأ ايذاك نوكن الاتحالرفك الهنارهاظلا تلقر ذك, هناذعاشملارثك ألاق هددينعنمهدرط :



 ا
 1 هنم لع نأ لبق حابمو ألالح نالف ل_:ةلاق نمرهاوحلافو ٠ ةيفنلالودالاو ةيفينحلا

 مارا ل_عجهنالىًأر فكن اصحا دعب انز هنم لعب وأ قحربغ ىلعأ دمت ة-راجقل اب سفن لتقوأةدر

 لظلاهنمو دالبلا ىف داسفلاب ىىسو قب رطعطق هنم لعبالو دا زناديالهناالارفكوهو احايموأ الالح
 ىفاشلاد_:ءلتقلل جومةال_كلا كرتكلذكو ذئنيح حايموأ لالحامهلتق ناف دابعلا قحىف

 ارفكن وكدال لالح هلتقنإب لوقلاف ةيؤالدلا نمةالصاا كرتفةلناهجر دج دنعدادنراو هتلاهجر

 قراس لئاقللاقوأ ق-رب_هب لدقيربمال لاقوأ تقدص لئاقلا اذهطلاق نمولاق م «يلعاقفتم

 لال-نالف مدلاقو اهابا كلا !لملحت لم 00 ةلاملاقوأ فكي تنس>ًاوأهلتدوج

 1 ماظل ضربت لاعمانب يواخاوأ ةصالخا فو ٠ ةفورعملاهطوريشب ىأ لكلا رفكهقدص نمو

 ||| ىلعهلوقب ىأر فك كمال_-!ىلعو كيل ةنعال ارخاللاق ن.ةفلتخ خسنلاوةإ .ي وأ مم ءاخ

 . || نالرفكى أائيش ىطعي ىتح )بقر فاكه قيل ملسملاقفائيشهل ىطعاف )_سأرفاك ٠ ريدتف كمالسا
 قولاحلا ف رفكلابقت_.سالافرفكنأىونولاذلو ماكحالا ىلع ةماقت_سالاوه ءالسالا طرش

 قيدصتلا لعوهتاقلانال هنالب ظفلت, لولو ئىأ رفكءءلقب كلذ ىنع وأ «يفداز ىأ طيحلا

 هتيلالام كرتورفكلا ىلع هونت امنيح لاق نمة اللا ىفو ٠ قيقحتلا فناعالا عضومو

 ىو رفككلذور فك للا ىنةهنالر ف كرفاكلا هابأ ثريل تقول ١ اذه ىأ ذ_هىلا إبل هسفن دلولا ىأ

 هللاةفرفاك لس ىرغصلا ىواتفلا فو ٠ لئاقلا)_لا ىأر فكت رو ىتح ل سأ/ ىنتءاورهاوخلا

 ةينارصن ىأر لسم طريحملاىفو ٠ لئاق |! ىأر فكم ذخأت ىأ دم م

 جوزين نا ملل زوج ذا هتفاج ن ءانهوتاق رفك اهجوزتي » ىتحامذ ارصن نوكي نأ ىنعوةنم 0

 هللالاقاذلو ةيسنحلا ىه مخلاةلع نك_!و ةيفينحلاةلملا ىف تا ريثكن اسحا نامسلانا عمةينارصن

 ىلع اب ىرغضلاىواتفااوأ ناخيضاق ىواتف فو ٠ ةكرششموأ ةينازالاحكشال ىتازلا ىلاعت

 انأف رابكلاو ريغدانأف راغصلات سلاج ىتملاق نمامهبف خسنلا فالتخاو ءافو فاق نمرلا نا

 وأل_تمانأف ملسلاتسلاج ناو هلوق نمامهد_ءبا1ةئطوب وهاعار امهيف اوال محا

 ةصالظافو ٠ اهاكنايدالا نع جراخ قيدنز هنال ىأ رفكىدوهاناف ىدوبلاوأ وأ ىنارصتلا

 رفكتلانامزاذهلاقول اذكو رفك تءاسأ ىتح هيلع تنك ىذلا كنيد كرضاذام ملس أ نا لاق نم

 مالسالا ب نك ال ر ةكدلا بسكن امزلا| ذه ىف ىي فهنا ادار آنار ,ةكىأ مال_سالاس دك نامزال

 قو ء معلا مالسالا بكت نعشو لد عطاورفك- | لهأةمالغنامزا دهنادارأ اذاام فالح

 هجولءاورفك اللاقف لسع تسل اهمالسا نم مرهشهلناكن ليقول ىرغ صلاو نا ضاق ىواتف

 قو ٠ الواهيلعناك ام ىلع ان وجهنا ىلع قمنسيا ع رهنملقأ تناك اذاهنأرهشلإا.دبيقتلا
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 نبد_# نعالقنت رمضملاف تيار مارملال_ةنىفدوصقلاا ةباغوهو ىهت امال سالاراد فذ 1

 مالسالاو ناميالاةفص ف رعتملاذاةأرملان ا ىهوانرك ذام ىلع ل دن ةلّئ_مريبكسلا عماجلا ىف نسحلا
 اهمدب نين نءدلاو مال_سالاو ناميالا فصواذا هنأ كلذ نادب واهحوز ناد واهننب قري دمت لآق

 تااقو أ ىردأالتااقولواه-اكنزو< وديلقتل اد- نعجرخاهنافتقدصوتنمآ اذكهتااقواف

 اهجوز نم نيب: ىتحرفكسلاب ةأسمالىنفأول تارمضملا فوهمالكى هنا اهحاكنزوجنال تفرعام

 اهجو زبالا جوزمت نأاط سيل واطوس نيعيسو ةسخ برمضتو مالسالا ىلعةرملار بنو اهلبقر فك دف

 مهضعبلاقو ىهتنا اذه.ذخأب واهم ىتفي هللا هجر رفعجو ب ناكو هللاهحرركب وب لافاذكه لوألا

 ههاعو نوملع بايلا اذطاوسح حاكنلاديدحتب جوزلا صؤيالو حاك-:لاداسفا فر ؤنالاهتدرنا

0 

 ةيشلالاقو ري ذاورفكلا سني يضر ىأرقكرفكلا لعفتا ١ ؛لاقف ع

 باوجاذهو ماعلوألالوقلا نأ هيفو ارفك كلذ ر اك || ىلع ءاعدلا نك مللضفلا نب دمتر كم و بأ

 هش رقوامسالر فك ال ماقتنالا دارأ اذاهنا قيقحتلا ور ف كر فكتلاب لسملا ىلع ءاعدلا ن أدم صاخ

 دخيل ملسللاقنمرهاوجلا فو ٠ مالكساادب نم | ذه ىلع ىف ًايسو مارملا لعةدهاش هيلعءاعدلا

 لاقوأرفكلاالاهبدب رأالو أر فك ملسلانالف رفكد راوأرفك نيمآ هللاق نمو مالسالا كنم هللا

 هدلخ ًاورانل!ىفهئلاهديأوأ ارذاكو أن اءاالب هنامأوأ ارفاك و أن اعلالب ين دلا نمةللا ىأ4-جوخأ

 دارأ اذاالاه_سفن هبايضارو رفكللا:_سحتسم ناك اذا ىأر فكم نهج ران نم هللاهج رك /واهيف

 ه-سفنر فكت ىذر نم طءحلا فو ٠ هم الك ضعت هب 0 ادلخ هبي ذعتور فكلابملاظلا ماقتتا

 امناهريغرفخياضرلا نأ مالسالا يشرك ذوؤياشملا فاتخاهريغرفكب و اعامججا ىرفكد ف

 نكلو هنسح سالو هزيحم سال ناك اذا 5 هي س>5 سلا وهزيحت_بناك اذا ارفكن وك

 ارفكن وكمال ذهف هنمىلاعتةنلا مقتني ىتحر فكلا ىلع هلتقوأ رب رشلا ىذؤملاتومب>ًلوقي

 اوريىت>اونمؤيالذ م6 واق ىلعدد-ثاو مطاوم ىلع سمطاانب ر ل-جوزءةللا ل وق لمات نمو

 وا رفكل ا ىلعهللا كنام أ لاظ ىلعاعداذا اد_هىلعوهانمعداامةدكه_ءاعرهظي ميلالاباذعلا

 ليصفتريغ نمرفكر يغلارفكب ءاضرلا نأ هللا هجر ةفدنح ىفأةباو رىلءانرثع دقو ارفكن وكمال

 ةياور نأ اوحلافرب دقت لكى ب ءو لئاسملاهذدط عماجلاوأ طيحملا باص نمةلجلاهذ هنأ لمت و

 دءاوقلاىضتقم ىلعاه ديقنواهلصفن نأانلوةقلطم هنرامعوأ ةزخ تناك اذاهنلا هجر ة-فين> ىفأ

 ل 1

 لعام ١ جو بصح صم 27 اك اجا ل ع ا حش لسا مياس دات حسا اح

 ااا اة 22 جرب ببي يب يبي بيبر يس
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 ىلع نحت امالاهتف اتت ا ةلم ىأ ىلع امط ل_مقول من ٠ مالسالاةلمىلعلوقتاهناةب سعالفةلم ىأ ىلع

 باتكلا فهذه ىمسهنناهجردجحتو لاقمأ ٠ رهاظامهرفكف ةإم ىأ ىلع ىردنالوأ ]إم

 ناثدت صامهن اكفندةفرعموةيعبتلا دقفلامهر فك نآلاو ةيعيتلابامهمالسابانمكحأن ال دن م

 0 رعيملاناك اذا امها مدقتدقو نبدةفرعمدقفل ىندملاوةيعبتلا ىلع فطع نبدةفرعموهلوق لوقأ

 |لاقامفناو ٠ امهق-ىفهققحتو هروصتىمالكلا امناوناعالا ل هأ نمانوك /نايدألا نءاند

 هذهوامطرودئام ىلعام_منمدوةفموهو قباسااناممالا عرف دادترالا نأل ناندت ىمامهن“ اكف

 عقت ثيح ءوسلا ةاضق نمردص.نادلبلا ضءب فاصوص+ نامزلا اذ هى عوقولاةريث ك دلك

 لوقيف ناضمررهش ىفةّاصو نامزألا لك ىف ةيلصمنآرقلا ةئراق ني داهنا عم ثالثلابةقلطمةأرملا
 نالطبب و اهرفكب حيف ىردأاللوقت مالكلابتارءاهلهل ىهف مال_ءالا حام ىضاقلا اط
 اذهم ىذ رثيح عينشلالعفلا اذه ىضاقلار فك ام رو قالا حاكنذلا اطددح هلوالا اهحاكن

 يا ناآف باوصلاناوحلاب تنالةيضقلا اطتنبب وةلْث_ىلا اطتهدوولةنيكسملاناف عيد _اارفكشلا
 ةوشرلا ىلا لاعفالا هذه لثب نواسو تي اهاو باوبالا عيج ن منامزلا 7-1 هادف نم ىوقأاهتايد

 نمىلوأه- ذع هلثئاىضر ب سملا نب ديعسلوقب ثالئلابةقلطملا فلمعلاو لاوقالاو او عيجج قةمر 4|

 مصب وهن :!يماريغكستب ىضرهن |سن دتملا جوزال سوسوملا ناطيشل!ىلار ظنا مث لاوحالاه ذه يف

 هلوقب لمعلا نع فكنتس واطاثمأوه_يلعاءارح ناك اطهعاج نأ نم هيلع _ترتنامواهتاعاط

 قود ىت> مالسلاوةالصلاهيلعهلوقب و هريغاجوز مكنت ىت> دعب نمهل لحتالفاهقلط ناف ىلاعت

 ماد_ةالاةزعلو مادقالاةلز عضوم هنالمالكلا اذهىقتنطأ اهاوكتلم_عقود وهتلسسع

ح رد قت ىلع وهام ا ءادتبا حاكنلا طرسشن ىف رو هلوقمأ .٠ مالسالا ند ىف هميظعةرضضم هيفامف
 ة

 ةحكن أ قاك الوأ امهحاكن ةمص ىفكشالف لهما ماقم ىفاهليبق نم ناك اذافالاو جوزلا مالسا
 لجرلا فصو:_س نأ ةأرمللر فك-لا ىضاقلا ىلع ناكبجاولا نأ ىلعهيسن:هيفوءادتارافكلا

 امهيلع مالسالا ضرعي مل هرم عيج ىف هناعاط نالطب وهرفكحب كحيفاهلثم ناك اذافاذيأ

 هققحام ماقملا اذهىفانثحدب وب ومارملادقعامهنب دقعي مث مالسالا ءاكح أن اماعي و نادهشتيف

 مالسالاةفصاهفص وتسافةأ سما جو زتوأةب راج ىرتشا اولاق مهم الك ىف ةئناهجر مامطا نبا ءامالا

 ْ باوج ىف هولا نمرهظيام سل ةفر عملا مدع نم دارملالاق ثم ةماسمن ون 9 تالهفرعنت ف

 كلذ .لسهج ا مايقفىلب ريبعتا ىف 3 روصقل ما اب وك 007 أم و نابعإلا أم

 ا وك 10 هفرع ءأاللاتق كلذ نع لثس وك طيسبلا لهجلاال تايثالاف رطداقتعأ ف

 ا

01 

 اير عا لال ا ل 1. 1 ١7 01 راق شمالي
 001 0 اوي ا 00 دلو ١ دكا ندب 1 اي

 زر را يدلل دلما 1 ااا 6 ل لا 1 معا
 01 7 0 5 7 1 ك8 1 ' 4



 ألا
 روي

 رهاظ رفكلاف ةرب_خألاةروصا نام اهلكر وصل! ىف ىنعي رفكس اجلا رْخ ؟ىلارب_داوأ مال_ءالا

 لاقف مالسالا ىلع صرع ملل لاق 0 ةب ريسهظلا فو اهءاع مالكا مد_ةتفاهلبقامفامأو

 ىئتساايفالا رفك اضيأهريغرفكب ءاضرلا نأ هيفو رفك» فن ر فك, ءاضرلا نالر فكه تف_-دىردأال

 له ماعلا هجولاب«-ةعن دارأو مالسالا ةةصىردأ اللاقاذاهن | ىلع مالك او ىق ًايسام ىلع هن

 ءاضرلا ةب رب_هظاا نمرخ عضومىفولاق م لكلا هيلعو تتم رفكيالهنارهاظلاوالمأر فك

 ىواخلا فواهم ملم ريفك_:زوح الاه فافلتح تناك اذاَةلم_بملاناه فو ىدمالادنعرفكرفكلاب

 ط.ملافو 5 الصأ هريفك-تاهجرالفاللاقفالمأ دحوم كن اوهدحو دي وتلا فرعتأهلل يق نم :

 ةال_دالو هل نيداللجرانهفىناول11ةالا سم_ثلاقورفاكوهف مال_سالاةفص ىردأ اللاق نءو

 وهف ناس رقأو هنانحق د_داذا لجرلان ا هيفوانزلا دالوأهدالو أو حاكس :الوةءاطالومامضالو

 نءهريظنو عازنربغن همالسالا نعهجر < ال هب هفاصت ا دعب مالسالا ةقضب هماعم دعو ا

 1 أمهايصفت فرعي /وامهناكرأ اوامهطُنا ارمشب ماصو ىلص ا ذأ اذكو هةصوو همسأ ف رعب مو انش لك ]1 |

 مع فرع نمي لاقالاايندلا ف نمو قد الفالاورفكمي الهناف امهنعهلاؤس د_:ءىردأاللاقو

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو لاهحلاةطا+ملاؤسلا!د ءلتف مالالا له لع ع و ول

 هنملا وسلا! ذهل يقهدالوأ ناله الطأ ىلع سدلانزلا دالوأ اهدالو أو هلوقم ٠ تاطومغالا نع ا

 مالسالاىلااعوجرو 4 هر ون ”نوكيام هنم عقيم نالاؤساا دعب ايف مالكا ىو لالحلا دالوأ مهنا كشال :

 ا ةهوةءمربغ تربك سم تدك ةدن أرمدت ةريغصلاقم مالعالاءاماعلا دع هرفكض رذر دقت ىلع

 | اهنا ك_ثالفةإةاعتناك اذا اهناه.فواهجوز نهنيبتنايدالا نما. دفرءنالىهوةنوذحمالو

 !| دولوم لكمال اوةالصلا هياعهلوق«_ءاعلدباك اهني رقوأ اهتدلب لهألوأ اهتاهمأواهمابالة دلقم

 ةتباثةيئ ارصنلا تناكموب اهنا ىلع هناس>ع وأ هنارصنب وأهنا دوهدا اوبأفمال_سالاةرطف ىنعدلوت ظ

 سندنو سل:ري غنم ةيادالاةرطقلا لعتناك اذا فيك_ةاهجوز نم تنابام ةيعبتلابا_ط

 نم تناب هف_كتالو مالسالا فرءنال ىهوةلقاعت غلب اذا ةما ملا ةريغصلا اذكولاقمت ة-ينارضنلاب
 لباهناعاقية<ىفالاجاو الي_دفتهفص راو د1 «.ه مزلب الهنا نم قيسام هيفواهجوز

 000 هلامو همد مرحله لسأن هنأ م تائساذاهن |عمرارقالاو وقيدصتلا اهيفك

 مث ٠ مارملاماقمىفاهرضي الوهد مالكسلا دروعةاهاجاهناالامال_سالا كاهن رعمواهناعاىف

 امهنوكن اهيفوءاقب وعاد_تباحاكسذلا طرسش ىهو :صوصخ ةزمامط تسل ناةاهاجام_ناللاق

 ليفاذاةمن ارصنلاتنب نأل عوف دفا مهنعةدوصخملاةلملا ىنناما )تم ماكح الا ليصافتتب نيتاهاج

 تن اةريبكس|ةماسملل ل يقاذا !ذك-ذ ةينارصنلاةلم ىلع لوقتاهنا ك_ثالزإم ىأ ىلع نأ اه
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 ا 1 اضل ءامألا لاق ةبري هظلا فو اضيأرفكدارفاكوأ امم ومان دلإ ٠ نم جرخأ ل - هىردأ

 يقع روم ًامهنال ,هللاعاش نأ ع نهّوءانالوقي الو هناعاف ىكس نالل_جرل ىتشال
 ىأ نامالا

 هدحوالف لاك نعل ٌوسمهب الوأ آ ارعاظه_ضقاش ىأ هداضاءانثةسالاوراردالاو قبد_هالاب وهو

 هللا لاقو ءانمتساربغ نم ةتنانانما اولوق ىل اعت هللا لاق هل وق ىنعم | ذهو لايقت_سالا نعباوحلا

 | دقو نمؤتموأ لاق ني ءانشتساربغ نم ىلب مال_ل اوةالصا|هيلع ليلها ميهاربا نعاربخ ىلاعت

 ىسوم نع ىلا عت هللا هج .ر ةفينح ىلأ ب قانم ف عشك 0 ل معي كلارك ذ

 منلاقف ت تح 04الف عدتل ةاشجرخأ#ت 1 ايل وعقتلا ىطرر كنان ع راب ىف نا

 نمؤمأهللاقفرخآ لص مح ةذ فاى ك_ثنم ىكسا يذل هنع هللا ىذررمع نالاقفهنلاءاشنا

 | نع 0 قطر نها دبع ل عج ركداش جليم ساق كاما نانسي معن لاف تنأ

 1 عجأ ذا ةم-دضطقل ف طو>ءالاىعاررمع نانأ عما والو ىممتن|اةمومهنا 4|قىشس

 لدي [مكهناعاوهقي دصتىاددرتم ناك اذاالاهنانثتسا, ناعالا نم جر ال هنأ ىلع فا او فالسلا

و مهناعاىفنونتسإاوناكم هن ف لسلا صعب نع حصد طءحلا ىفو هلوق هيلع
 15 مهنأ مهنعرذعلا

 نءٌؤاهلوقكرابخالا ف نمؤملاةغ_دىفءاجا 1نونثتسي لب مهناعا ىف مهك- ثا نونثتاوناك ام

 هلوقكو هقئاون هراحنمأ نم مه قم مْوملا مال_سلاو ةالصا|هيلعهلوةكو هرم ن مم سام | نمأن

 ماللاوةالصلاهيلعهلوقكو ناعمج ى ًاواطهراجو ناءيش تاب نم نمؤع سبل مالدسلاو ةال د

 فرعي ملهنا ىلع ىنثتسا اسم اف نيم نق: ا نم ىنثتسا نفةإ_صخا ذكوا كه دع عمّجا نم نمؤم ا

 هناسح ا لاجو هن اما لاكىلا عجارءانئتسالا ناهز داحو ىهناهناعاىف كشي.هن!الهسفن نم كلذ

 | ني- ىلارفكدلا ىف هئاقبب ىذرهنالر ف كملاعلا نالف ىلا بهذ الاف مالسالا ىلع ض رعارسللاق

 لهاجلا نسحالام نسحامب رملاعلا نالر فكس الماعىلاهفثعب ناثيللاونألاقو ٠ اعاجا حيك

 | نامًالاامهلل يق نمرهاوملا فو ٠ لك أوم همالسابايضار ناكلب ةءاسهرفكسايضار نكد لف

  ىليصفتلاو ىلا جالا نعود دحو نا الا ةقيق- نعل وسلا لمةحذا ث<هيفورفك ىردأاللاقف

 ا هقلخ دم_سلهلوقب هن أدعءم__سةم ءااراشأ 00 ىلي_صفتلا لعب داو لكس دلو

 مااا الدار ملام وم ناكون ا ىلع عاجالا ن عم ةبالا نامالاالو بات ككاانىردتتنك غ

 ىردأاللاةفوإةةزو< هللالوسر ادم نأو هنيا الا هلا الهنأ 1 هناك اب دهشو هيلقب قدص نموأ تنأ

 كيلع ضرءينالفىلاوأ ملاعىلابهذاوأ هتفض ىردأالمال_سالادب رللاقنمو ٠ رفكي
 وس ١

 مالسالا

 0 0 او ول للا
 دو 35 53 يل أ
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 الوأ ن1 ازواحتتال ىتح سلجاوأ الهمدداعللاق نمو ةينيعلا ضورفلا ضءبا_هنم ناف ةلكسلاب |

 نال_ةناكوللاق نمرهاوحلاىفو هئازهتسال ى أر فك ةذابعلاو ةعاطلاة داب زب ىأ ةنحلاءارو معن[
 مالسلا هيلع مدآلدوجسلا نع عنتما ثيح سالباكراصهنالر فكه يلا ءجونأةلبقلا ةهجوأ لبق |

 اذا ىنعي رفكلا هيلع فا رب زنمل ا ءاقلكى دنع كؤاقل اص ل_جرإلاق نموةلب ةلاكل عج نإ

 رخآلال اقف عرمشلا ىلا ىم_هذارخآللاق نمو ةب وين دوأ ةينيد ةمصاخم هشب و هش نكمل ||
 عرشلا ةدناعملهللعتو هؤابا ناك اذا ىنعي عرش ا دناع هنال ارفكرضح لا ىأ قديبلاب ىت اتىتح بهذأال||

 اذا ةبلاطملا قودتسف ىوعدلامححصي هنا د_دقوأ ةمداخلا نع ةلجلا ىف «هفددارأ اذاام فال

 طرا ىفواهلك هوجولا هذه ىف رفكمال هناف ةمك-4 !ىفاسلاج نوكدالا ع رىذاقلا نالوأ ىلا«:

 نألو ههجو قبسا !رفكيال ىنعي هذأ اللاققف ىضاقلاىلا ىميهذا ىأ ىضاقلاىلالاقولو ||

 ىخاقلانوكيامب رذا عرشل |ىلا باهذلا نع عام ءالا بجوال ىذاقلا ىلا باهذلا نععانتمالا

 ناكم نيب ةيضقلا ف نوقرفيالث يح نانزلا ةاضق نم ةلهجلا همعزياك سيلو عرمشلاب كحال
 رفكعرشلاب عنصأأاذام عمقم ىدنع لاقوأ عرسشلا فرعأاذاملهباوج ف يأ لاق نءو ناكمو

 هلاثمأو ع .رمشأ| ناكنبألاق ول ةب ربهظلا ىفو رفكى دنعذفن الو ىت دف الهلاثمأ وعرمشلا لاق نهو

 تد_خأ نيح كناب هخيب وتدارأاذاامفالح عرشلادناعاذاى نعي رفكمهردلا ت ذ_خأ نيح

 نم طيىلا فو ءافولا باب نماذ_ه سلف ءاضقلابالا ىنيطتاف كبلط أ نيحو عرمشلاىلا ىنةباطأم

 لاقوأ اهركتوارذ_هتىأاه رك اتوصتوصوأ افلاكتوأ ادعى أش حتف عرشلاهد:عرك ذ

 ةفيلخلا نومأملا نمز ىف نأ كح عبطلا ف هوركملا ىصالاب ع رذثلا هش ثيح ى أر فكرشلااذه
 نومأملا عم_بفءاثعر ةباسةب راجىأءارغةراضغ همزللاهقف باجافاك'اح لتق نم ددجاو لمس

 نم مك ءازهتسالاو عرشلا كح ءازهتسا اذهلاقو تامىنح بيجمنا قنع برضب سعأف كلذ
 لأسايف ادحأب<ملو ضبقناو لمهودتاذرومت ربيكلاربمالا نأ حو رفكعرمثللا ماكحأ
 لاقف ناضمرروهش فذ خأوا ذك ةدلب ىضاق ىلع لخد ةكحاضملوقيذ_خأف هتكحض لخدف
 ةال_-ىلا لك اب ر [تيل ىضاقلا كلذ لاقفدوهشاهيفىلو ناضمر وصلك نالفعرشلاك احاب

 ىن>هب رضب ىمأف نبدلا مأ ىوساكحضم دجوام أ ربمألا لاقتذريمألا كحضي ا امهنمصلخنل

 مالسالا نب دمظع نمهنل |محرف هنأ
 رفكلب وأتريغ نمةللاءاش نا نمؤمانأ لاق ل-جر طيحما فو ( ةياكواح رص رفكلا ف لف)

 هدنع ىلا عا قيقحتب هتثيشم تقلعت نا نمٌؤمانادارأاذاام فالك ه سفن دنعهناعا ىفددرت هنالىأ

 ىنالاقواف هللاالا بيغلا 1. هيالهنالىأ رفكيالالوأ انمؤمايندلا نم جرخأ ل هىردأاللاقواو 1

 +» ١١ - ركالاهةفلا «



9 

 ىدنعذةن,الهنالاملاع ىم لعف:اللاقو املاعلجرلا نوك اذه همصخلاةفامعرشاه>و ناد نمو

 || ههجوو علا ساح ىلحلصي اذا لاقوأ ةصالخلافو ٠ رفكلاةيلع فا ىضءالوزوجالىأ

 : رفيك اذه عرشلااذاملاقو ًاءاقلالا 0 ت05 باها انه رالاىلعىوتفلا قلأ وأم دقتأم

 نوكن نا ىئيذيقاللاو قالطلا فرعا اللاقو أ قالملاو قالطا! ىرعأ اذالاق نم طيحلاىفو

 || تلاقولوهدنع مار حلاو لالحلاءاوتسال ىأرفكرال ما قالطلا عقيءاوس ىن_عيتيبلا ىفدلولاةدلاو
 : ملاعل لاق نمو ةعيرمشلاتن اهاو لعلا تعن تنعلاهنأل ىأت رفكم اعلا جوزلا ىلعةنلا ةنعلو أةنعللا

 رفك ف افذختسالاهبادصاق هلوقب هديقاك ريقحتلاامهمفريغصتلا ةغيصا ىأ ىويلع ىولعلوأ لي وع

 || ىأ ارفكت بهذو انهراشنملا تكرت بهذو هءاتك كرثهيقفللاق نمىل#تقد ىلضفلا مامالا ىعأو
 || تاتك-لا ناكول هنالةعب رشلا لعب ان ديقو ةلالإةلالاو ةفراةعئصإ هماعتو ةعز رمشلا لع مجاعتهبش هنال

 ||اذكو ةيفنحلا ضع ىتفأ ىتحاضيأةعي رشلا ف «-ةاهازوج هنالارفكن وك الهوحو قطنملا ف

 3 زاوج مدع ىلع قافتالا عمى ا.ءتةئئارك ذ نعايلاخ ناك اذاهبءاحتتسالازاوح ةيعفاشلا ضعب

 ناكد قناتك عضواويةفنأرك ذ طيحلافو ٠ ةباتكلا نعىلاملاض يتالا قرولابءاجنتسالا

 ىاتك ك دنع هيقفلالاقف راشنملا تن انهه ناكدلا باص لاف ناكدلا كلذ ىلع مم بهذو

 لاقوأس انلا قاح هبن وعطقت متثأو بشل عطقي راشنملاب راجنلا ناكدلا تحاصلاقةف راشنمال

 هنال لخرلا كلذ لقب ىمأف لضفلا نبد_# ميشلا ىنعي ىلضفلا مامالا ىلإ هيقفلا ىكشف سانلا قح

 نمورفك اهنمدنال ىلا لئاسملاوأ ة-عي ريشلا ناهأ نءةمتتلا نوهقفلا باتك فافختساب رفك

 قرفلامدعهبدا رااقا نمر مك مارح اولالخلا فرعأاللاق نمو ٠ رفكم هثملا نم كحض

 | لاقنم طيحملافو .٠ لاهملا نمهنأب فارتعالا فالحل لالحتسالاداقتعاوأ لامعتسالا ىف

 || لعللال مهر دالمويلاةمرحلاو زعلانأل د_جوب ىأ مهردلا نوكينأ ىنبني مالكسلا| ذه حلصي سعأ

 ىهدلاةلكو ةناحبسهلوقو نائم ؤمللو ةلوسرلوةزعلاةللو ىلا غتهلوقلةضراعم هنألىارفك
 هللا فرعأ اذاملوأ ملعلا فرعأ اذانركنلا نعى هنو فورعملابسمأب نا لاق نمو ايلعلا

 قفص وأ قداسو تيقل ا وأ تءضولاقو أ مححلل ىسفن تددعأ ل اقوأ مي>حلل ىسفن تعضوىتا

 ةب ريهظلا فور فك امعالكف ةجرلا نم سيأوأ ةعي ريشا |ناهأهنال ىأر فك محيا ىف ىف دخوأ

 مهري_غو نمؤملاو طاصلاو ملاعا!هنرابعمومعءا ىأر فك هلهردال نما مرد ىواسيال لاق نم
 رخآى ل_ءلابلغتش أ اللاق نمو رفكمالف اهلهأد :ءايندلابان رأالاهب تدر أ املوةينأهل نكح
 ةعب رمشلا مولع نع ءانغتسالا هب دارأ ناالا رهاظريغ ههجوو رفكي أد حللا ىلا دهملا نمهنال ىرمع

 هيلكلا
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 مهسخو هل اوف فال< ههجورهظرالفةادؤ ريغ ىهاذاهلوقامأو عيش ثذ تسدأ
 تا كبل هناف صرألا اهم

 , :ررقام ىلع ىأر ةكم اذهفاطةناها كل

 رفكلا هيلع ف.خ رداط ب يسريسغ نماملاعضغبأ ن٠ ء«صالخغاى و د#ءاماعلاو لعلا فلصفإلا

 ةعي رمشلا لعلهضغب نوك.يف ىورخ أ وأ ىوين د ببسربغ ن :ملاعلا نسف اوه هدر هنا ارهاظلا تاو

 بععأ انهن راشذخ أهيقفللاق نء هب ريهظلا ىفو ٠ هضغب أ نمعالضف» :اأنمرفكف كالو

 1 و ا 2 نقذلاّت 2 ةمامعلا ف رطفلو براشلا صقا>بقدثأو احمق

 لاق نمةطدالاىفو ٠ ا ا سلا مهيلع ءايدنالا ناس نم"

 0 كك الذ 8 0 / اب يهيطافختسا ناحل لعمال ل

 قى! ل او سانلاو عفن سم ناكم ىلع س 1 ا 5 ديك اال هتداعا

 اذكو عرشلابمهفافشتسال ىأاعيجاورف .كنوكحضي مهوالثم ىأدئاسولاب هنوب رضي م ءاز مسالا

 نكت داق سن 1 !١نبدلا منذات_سالا نعىلقنو ٠ عفت ة:رملا ناكملا ىل-ع سا مول

 نمنا رقلا اعمنأل ىنعي رك ناينسملا نوضو يقطن 2ك 4 رحسأ|هجو ىلع لعملاب هبت

 سا ساجواو ةب ربهظاا ىفو ١ ٠ رثكن وكب هماعع و ةنعا ازهتسالاؤ ة ةعل رسلاءاماعةإج

 ىنعل اعيجاورفك اوكمكو كحضفرك نملإب "؟ىزمس كحءاضمرك ذو عفت سم ناكم ىلع برشنلا

 0 ةصالخلاىف و * مالسلام ماع ءاسنالاةفملخو ءاماعلا لج نموهو ظعاورك ذدملان أل

 0 ءل 0 1 رقمك ةسنكدلا وم 0 هعجر رخآلاقف معلا سا

 سلك نم
 سا ىلابهذاوأ ىهذن مقدل ل !قنمةب ريهظلافو ٠ نارفكلاورفكللاناكمنامالا

 0 أرفك ىن-ءب علا ساجد ىلا لاقو أ نولويانم نايتالا ىلعرد-ةب .نملاقف

 اسفن هللا تفاكدال ىلاعتهللالاقد_ةو ةعب رملا قاطيالامفياكنهلوق نم ممزاب هنا ن همدقت

 0 اح ىلا ىل ةاحىًاهبد :ارأ اذاام ىلع ةلومحؤ ةّتئناثلاَةاْم_بلاامأو اهعسوالا

 ضاع لمعي نأ ىلع ردة ٠ نملاقو أ رها اولاىفو . سا41كلذلو ىلةي_تائدىأ هيدارأ

 قورفكوهوءايدنالا ىلعءاماعلا ب ذكوأ قاطيالام هداك ةاماهنم مزلب هنأل ى ار فكهي ءاماعلا

 1 جو أ ة-زامب كن سمام رحت و قلطت ة ب راف مااا ام ىلا يهذنالرخ اللاق نمةقنلا

 وأ لعلب, ف ختسا ث يح ىنسعي رفك ل ءلا فرع أ ئثىأللاق نم ىرغصااىواتفلافو . رفك

 || هب ريهظلاىفو .٠ رهاظ هيجوررفك علان مريخ دب رب هءصقلاقوا لءلاىلاةجاح الهنا دقتعا



 هم ١

 اوامعواونمآنيذلاك.هلعجن نأ تائيسلا اوم_قك !ىأ اورتجانيذلاب>مأ ىلاعتهللأ

 ةالصلاك هيلعاعاضرف د نمهقفلارهاوج ىفو نومك ام ءاس مهتامو مهايح ءاوستااصلا

 | فاد_ءاصفهمالسا نمرهش دعب لاق نءولاق ناب رلاو ميل! لاملك أو سفنلا ل-ةةوانزلاور ملا

 ظ (تاقرفك ةض رفاهنأ لع اللاقفةاك ز نعوأتاولص سة نع لئساذا مال سالارايدىأانرابد

 لص قسافل ل_مقولو ةاكزلا هيلع بحت نممناك اذاالا ث <لدحف ةاكز لا ىفام اور هاظةالصلا ىفاذه

 : ٍْ ةيدعملاةوالح حجر ثدح ىنعي رفذك كرتلا ةوال- دجأ ىتح ىلص ا اللاقف نامالاةوالح د ىتح

 | نمرثك أب وأ تاواسص سجخ نمرثك أب هللا ف مأول لاقولوام_مندب ىواسو ةعاطلاةوال-> ىلع

 ]| قواهكست ىصو ةيصعملا هناسحسال ىنعي رفك ىلصيال ىما ب رطأ امو أ نس>أ املاقو ةاحنلا
 || ةعاجلاديق ناهيفورفك ادمع ةراهطربغب ةع ام مأمالا عم ىلص نمورغ اواو ىرغدلا ىواتفلا

 || اذكواهلحة سا اذاالاهرفك لاقي نا ىنبني الفةي_صعم ةراهطريغب ةالصلا مث ههجورهظبال مامالا عم

 ءازهتسا اهلعفوأ اهزاوج دةمع ا اذا امىلع لم<«نأالارفك !دمعةابقلا ريغ ىلا لص نموامطوق

 ْ مح همكحانظ ىرحتلاةهجنال ىعي رفك ادع ْلَصَو ىردتلاة هج نع لو َنَماذكولاق

 ال| دق ناهيف رفكءاي راثد#ىل_دو دحس نم ةمتتلا فوةبكلاةدابز عم مدقتام هيف واعطقةليقلا

 || ةي_عملا ظاغهن اك-ف ةراهطلا كرتو ءايرل' نيب عجاذا امور فكي الءايح ىل_طن اهنا يشي ءاي رلا

 ةراهطريذ نمزوجناهنانوريثك ,هوّديث ي>ةدرفملاةدح لا ىفاوسال ةهبشلا نعولحالا ذه ممو

 افافختساىانواهتةال_ص كرن نموهلوقامأو ٠ هرفكىف اوفلتخاو هللاربغل نودحسامب رو

 ادمعتمةالص كرتنممالسلاوةالصلاهيلعهلوق تالي وأتد- ا وهولوقأ ٠ رفكدقفالساكنال
 لاقاهقفاوولو ىأَزإبقلا كلذ قفاوفادمعتم ةلبقلا ريغ ىلاىل صنم طرملافو . رفكدقف

 | هنو فختسلاك الحت سم نوك نأىلاةراشاهيف فخ: -_.ىللاكر فاكو» ىلاعتهللاهجر ةفينئد>وأ

 ةردقلا عم ىنعي سدننلابوثلا عم و اةراهطريغي ىلصاذا اذكوهب ىتفأ ىنعي ثيللا وب أ هيقفلا ذ_خأ

 ةالتصلا كل: كرتهنأكهناو ةيصعماهناك_ثالفالاو لح _.ءا اذاىندي رفكر هاطا!بوثلا ىلع

 | هيلع ضرت_هي نا لوق. وةلجاهيضقي وةال_صااتوفي نم ةقتلافو ٠ رفكب الاهك درو

 فاضوو ةمارغةدابعلا ىمس ثيحر فك ىنعيةد>او ةإ_ج هقوقح هنوبدمءادأ بح رغلكنا

 || ىسأرقالصا تاس غاموأ ةالصل ىسأر تاسغاموأ ةالصل ىسأر لسغأ /لاقوأم رغاا تعئب م ركسلا

 ]|| ةالصلانالاقو ىنعما ذهوةال_صلابءازهتساهلاقاذاالا رهظيالار فك هنوكود>او امها دوم نأهيفو
 1 اسْشْسسلا مس سا سس م ا ع قدم 020 حبب يما هد وعباد كوصو دجوا هجم حد هج ةصكس هنو

 تسيل



 ةأ/ ١

 نأ 0 ىلاهتهلةعاطلا ٠ نمرادقملا | نهرثك-ةسمهن ا هيفامهجوو هإبقامفو هيف ىأ لكل !فرفك

 نيعيس ةالص لكنأب هليلعتامأو كلانهلو سرلا ةعافشب ففخهن الا كلذ نمرثك أ !هيلع بجاولا

 لص هلل يق نمو رفكوهوةدايعلاداد_عأو ةعاطلا لصأ طقس ةفعاضملا نأ دقتعي هن اهنم دافتسف

 قرهظأوهو كصعأب هلوق ربغ نم ىل_دأالةخيس ىف منر هاظ ثحهيفور ذك ك ىعأب ىلصأ اللاقف

 اًضيارفك اضرفهريلوأ فورءملابهبحاصد سمأ ثيحهناحيبس للا هال ةذراغملاكه نالا رفكهت 00

 هباق كضرفةب وةك-لاةالصلا ناداةّتعا لجالر 2 5 :اجال سانل!ىلص.لاقوأ ادجحضاو ءاذهو

 هنالر 2ك ىنعيدلوالوهلةجوزالهنالىل_دًأاللاقوأ ةاح:لازوف فو هب رخسوأعا از ساهيدارأوأ

 هناحبس | ءف لب اقم ىف ةضقانملاو برلا عم ةضراعملادارأ و ًادلووأ ة>وزدهل نم ىلعالا بتالاهنأ دقتعا

 رفكهنافاهنمةلالملا ل _صح ىألموأ اهنمىردص قاض هنافةالصلا هذه نم لاقوة ب ريهظلا فو

 ا ع ال ,هأ اوآ1ىفلاقو تاقوالارثك ىف ةال_صلاهذهةيك ةيضرف ىلع ضارتعالل

 هللانأدقتع , هنا ىلع لديهنافر 1 4 ,هجارخا ىلعوأ مالا ة يشع ىلءردقب نم لاقوأ اهتهركوأ

 رش ءىجخ ىلاربص الاقوأ اهع_سوالا أسفن هللا فاك 2 ىلاعت هللا لاق دقو +_ةقاط قوف هفلكى اء:

 هريغ ىفاهنعد_ست هيف ةالصلا نا همعزلو اهريغ ىف ةالصلا ةيضرف مدعداقتعا ىلع ر فك, هنا ىنعي ناضمر

 فياك-ةلاداقتعا نم قم_سامهيفذاهوضعال نأ ىلع نور دقبال مآ ىفن واخد الءالق_علالاقوأ |

 ىءالتبالا ىه ةيصعملا نأ عمءالتب |ةعاطلا دع هناقر 2 ىئعد ,ءالّبالا لخدأالىتالاقوأ ةقاطلا قوف

 ةيفاعلا كلاس ىفا مهللا لاق امن دلا باب 2 ؟ ماد ىقراذالاختسادج لل ادلوءالملا

 لاقو ناهم واءرملامركمل ناحتمالاو رابشخالا ىنععءالتب الاوهةعاطلابفيلكستلا ءو# ناكناو

 ىنعي ”ىلعةب وعصلاةديدشوأةلاقثل اة دب د_ثاهنالاقوأ ليطعتلاو ةلاطيلاهذه لعف أ ىتمىلا ىأ مالا

 ةبووعصاادب دشوأةلاقثلاة دب د_ثهلوقامأ و ةهيشالب رفك ةلاطب و اليطعتةعاطااةيمنالرفك

 قوفهفلك هن أد قة ءاوأهن احبس للا ىلع ضارتعالا دارأهن ىلع لمح نأالاهرفك-!ه-جوالف ىلع

 نبذلا هلوةلاق-نيئمؤملاىأ نيعشاحلا ىلعالاةريبكلاهناو هناحم_سهلاقاق فرتعاوأ ةقاطلا

 مالا اذه غلبي نأ ىلعر دقي نملاقوأ طرحلا فو نوعجارهيلامسمأو م روفالم مهن |نونظ

 ىادلاوو ىلدًاللاقوأ اثام دقامم ١لىىادلاوو ىل_د١نالاقو ا مدقنام ههجو ورفكى نعي هتياهن ىلا

 ىلعوأ اههدوجو ىلعاهءادأوةالصلا ب وجو قاعثي>رفكىنهيدحاو امهم تعمل دعب نامح

 ىدب زتالةالصلا نادقتعاهنالرفك ىنءي كتالص نم ت<راموأ تدزامرع الل لاقوأ امهمدع

 مدقت دقواهاك هوجولا فر ف كد اواهكرتو ةالصل لاق وأسمالا فب راهتراح ىفنوك الوزجالا

 لاقدقوةةرقحلاو ةعب رسشثلا ف د>اوامهمكح ةيصعملاوةع اطلا نادقة ءاهناف ريخالاالا اهعيج هوجو

 مك ورحم ما جت صحو وج يووم اجب جو جب موس هدد دح ١ © ا وويل دج جو ب تو دعم رس ص سس سس



 هسيفةيمع ةلكدوجوب و ايب رعان ارق ىلاعتهلوقل ةطراعمهنال ىنعي رفكى معأ نآرقلا لاق نم

 ١6 ظ 3

 نيل ةازغل )0 اس ايفو يدفرتك 7< دا يلا الا وي روكم نع حرجا عم

 | عاف رج هيدارأناىعب رفكلا| هيلعى شح ليقد قف زرلاةاك ًاءالؤهلاقفورغا نوجر

 نوكيالف مهني وط نيسحنو مهتبن حيحصت مدعيا ارظن كلذ لاق ناامأو رف مومءاط ةهج نم
 رجفلاتيلص ىنعي 0 و راعأر كل ارد ةء_سرافلالاقورحفلا لص ن «نااضب ًاهيفوار 0

 رفكم داد ن مرسرباد نال اقوأ ريقح :الربغ_صالاةغمصب
 | هعضيام لثم ىلع دوام تحاوس

 | نآرقلا ا رقأالو ى_دأالةللاولاقن مو ةيب رعلادغللا ىف ةمرلا ىم_تو ةيعرلا ىلعلاظل مالا

 | ىلام نم صقن هللا نالاقوأ لوطو ب عصوأ اهسفن ىلع صالاد دشوأ 1 ارقوأ لص ناوهناتلقوأ

 لوالاروصا!ىقرفكلام دع رهاظلاو كح نايب ريغ نما فكىب مت | ىل_دً الو هقح نم صقت ًاانأو
 ا |

 [|كرن ىلع مسقلا فالحب اقلار هك ةمالع نمبرلاةضراعمناف لم امفةريخالاة لم بما فرفكلاو

 ةعاطلا ىف ةفلاخا نم عون عمةلجلا ىف نايكي سنا عظم نع ىنبهنافد الددلا
 ا | ةيجرعالولا

 | 1 ادوج ىل_دأال لاق نم ةمدقا| ىلا هب وسلم ةحد اس قو 6 او ٠ ناعدسلاهللاو ناع الا

 || ىواتفلافو لكدلا ف رفكمناك_الف ىهتنا جاوب سدلوأ صؤي مهن |ىلعوأ افافختسا

 ظ همكح ىف هكا راشيءهن اهإَب قام ىلع 1 هفطعرهاظو ىهنا ادب اهياص الة وتكملللاق 5 رغصلا

 | هللاو باوجلا دارأ ا ذاام فالحب وجولا مد_ءهبدارأ نا رهاظهرفكىوألاةإْم_بملا فور فكلاب

 أرفك من قيقحر ةك ةريبكلا ىلعرارصالا لاقي نأالا .هللاةيناثلا ةلّم_بملا فالح وباوصلاب ملعأ

 | باك :راو ةياك !ا'تاعاطلا كرتفالاورفكلادب ربىصاعملاذافر كحل 0 هيلع ىش< هن ارابتعاب

 ظ ةلزتعملاو جراوخا فالح ةعابجلاو ةنسلا له دنءناميالا نعنم وللا جرخالاهر ا ناعلا
 | ةهشلاهذ_ ه ىلا ةامقلا تناكوللاقو أ اهم لكل ناوي حرس ىل عت هللا ىل ص 1 صالللاىفو

 ا سلبالوق :هناحيمسةللا صالةضراعمهنالالا#هنوكو مرفك ىنعل الاحم ناكن اواهبلا صال

 ةخسىفمث ةرح_ثلالك ًابفلاخ ثيحةد_>او ةبتيصىفمال_بااهيلعم اكوهفالاوةدحسلا
 هل تاون الهث اه معزا ر فكن !ىنءيديسلل نوككب اولا ناف ىلصأ ال دبعلا لاقو أب ريهظلا ىلا ةبوسنم

 هكلاالو ديعال لصاح باو! !ناىلءالمأ ب اوث هل ن وكي ءاوسهالوم ةءواطم درعلا ىلع بهن عم

 سس

 هناثيحهران فوخوأ ه-تةنج ءاحرإهلنأدمع . نءىزارلامامالا لاق لب عساو لضفلاو ةيبيسلا باوت

 : تاطوهناذل دعي نأ قة سي ىلاعتهنالر ةاكوهفهنادعم_سةللا دعي ناك امارانالوةنج قا لول

 0 نيعبس ةالص لكنال 50 ازوأدب زباذهوريثك اضيأاذهلاقفريغال ناضمر ف ىل-دن هو هناض م

 رفك
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 لاقول هنأ ديفي نسح ليلعتاذ_هو تاق هفلا مسإب لكلا ىفهفافختتسالر فك هنا ناحب_-لوفتوأ

 مالكا اذهقلاطادنءامسال ماهفتسالا قي رطب هللا ناحب_سلوقت مالاوأ هنن ناحب_سكىلا

 تقومانعم فنا الو ىهتارفك هللا مسب ني-ةبعكراق تقولاقاذا كل ذكولاقمث رفكمال

 لافلا باب رأوإفياك ىصملاحرطو ل مرلاىرا ذكوراقريغنمولو هبءاتقولب جترطكلاراق
 تانتم]ةفدردك هللامس مارحلا لك وأ انزلاوأ ره! برشعاد_:رادنعيلاق نمةمّتلا فو

 هتمرح نوك: نأب هيلا رحتلاةيسنباملاعءنوكنأو هيلع قفتملا ضل ا مارحلا ىلعالو < نوك
 ناف هيفاوغلتخاةللدجلا مارملا لك أدب لاقولو لاق مث رجلا برشك ةرورضلابن بدلا نم لعام

 ولامأ رفكوهوة معن هدع ثي>هلناس>.:ساهناف مارا قزرىأ رفكق زر هنا ىبعد جلا هءدارأ

 ةلزتءملا به ذم فالك رفكم الف لال+لاوأ مارح !هلايب رط2 نأ بع نم قلطملا قزرلا ىلع د-+لا دارأ

 مث .٠ لاوحألاب لع ىلاعتهل ولالحلاو مارا لمشي قزرلااندنعو مهدنءاقزر سيل مارا ناف

 لاقف مدقتأوأ ريسأو ادعص أو أ موقأو ألخ دا د_ح أل وقي نأ ل ثم هللا مس ةزاجالاعضوملاق 3

 نللوقي ماعطلا بح اصناوهف ئشال ممألاةإّةسمرب وصتامأو ةزاجالاةإّثسمرب وصتا ذهو ةناها
 رهاظلاو نايدالا ف جرح .هريفك:ونامزلا | ذ_هىف عوقولاةريثك إلاه ذهو هللا مس رموهعح

 هذه نوكرايتي و .سمألاب ةيوهفاشال تي تطاخما عمنوب داني مهنأ اذه مهعينص نمردابتملا

 عضودار اهناهنلا مس لاقاذا ئراقلاو !|فنصماللاةيالفلاعفالا نماقفو د نوكي لاوحالا كاغ

 دوصقملاف هنأ سوو جالك ءمدّتاوأ ارقأوأ ف نص هرب دق: لاقي لب همالكع ضومهنلا مالك

 نءهىلا ادنتسم سداو لصألالوه<وهو اهساللقنلا اذ_هرهاظ ىلع دمتعي نأ ىتفملل ىنبنبالهنأ

 لاكلا نأ نم مزراوخ اشم نعىز ايلا هإ_ةنامامأو هد_يق ان زوهيفهد_ءاقث انيلع نيعدإ

 املاغ ةقلعتماةلم_سلا هيلع لدناكد_لاءادتبادارأهن أدع الهناف كلانهةروك ذملا:_ثقانملاهيفق

 ريدتف د>|اوهلوؤ نعردقلا اذهب ىنغتسي دئنيغارخ وأ الوأ ةردقملات أدت اوأ ىلا داو أكىدتأب

 1 امالك_سا دنعةإ علا ضعت هلوقبام هريظنو مالملا نم ئش هيحاص ىلع سدلو مالكلا فزاجادناف

 طرحنا فو مالكللا فتافتلالاهب نود رب .هناالاهرهاظن رفك# هناف ثالبق ىن ىلع لك مهللا دوسالا



 ا +١٠6

 |١1" لاقوأأ طيحلا ف لاقاذلو ليلا لي زغتلابدارأت اقرفك لي زفتلاةر وس بيج تذخأ لب زغتلا ةروس
 ءاخرلاوعالبلا ىفهتءارقىلع ةموادملاالءازمتسالاهد_صقل ىأر فكك ل حرم ن لأب يج تذخأ

 ضي رمل دنعرقيلاق ناوأهبهناز تسال ىر فك كانيطعأ انا نءرمدقأ نالف .لاقولةب رعهظلا ىفو

 ىلع لاقف ةءاجىلاىعد نمولاق ٠ اهءهفافختسالىأ رف.كت ببملا مف ىفاهمقلت سي ةروس[|

 ىنعم هنأ ىهنت ىلا ىتهلوقب لدتسا ىنعي رفك ى نت ةالصلا نا لاق ىلاعت هللا نافادرفنم ىأ !د>وم

 ريغو فرحو لدينا عمرفكد قفهيأرب نار قلار سف نم مالسلاوةالصلاهيلعلاق دقو مجكلاةذغلب اهنت

 لاقوهب ءاجواحدق المو أ قاسلابقاسلا تفتلاو ةلكر ك ن_:.الونآرقلا أرقي نا لاق نم طيحملافو

 مهونزووأ مهولاك اذاو نزولاوأ ليكسلا دنعلاقوأ ح ازا قب رطباب'ارس تناك لقوا قاهداس أكو

 لأ عج نمو ٠ قيساكر فكن ارقلابحازملانالىأر فكءاك اذهف حازملاهبدب ربنورسح ظ
 ' | رفك اندنعمهانعمجلاق وأ اعج ,هانعمك لاقوأ ادا مممرداغت لق مهانرمشحو لاقو عضوم

 ا ريخالالوقلا امأو همالكع ذومىفنآرقلا عضوهنالرهاظ نياوالا نياوةلا فرفكلاهجو هيفو

 نآرقلا ف نوكت ةلك ةكراشم درج ونآرقلا ىفاندنع ,هانعج ءاجام هنالمرفكهجور هظيالف
 ظافلأ نمهنأ مهون هب لئاقلا ن اكف مانالا ءاماعقافتاب مالسالا نم جرخ ال مالكسلا ءازجأ ةلج نه
 || زنطااو ىهتارفك زنطلا.دا اراونونلا مخب ىن_عياعزنو ااعزن تاعزانلاو لاق نمولاق مث نآرقلا

 سدجلا عضو رقلاهلنا قاخ موب ٍلعملاق ىواتفلاةمتىفو ٠ هب رخلاىازلاو نونلاوءاطاإب

 عضوهلوق ىلءاينيم ناك ناو ةيفالخلا نم ىبهف نآرقلا قاخ ةإم- م ىلءايذبم ناك ناهناهيفورفك

 فال_خ رهاظهرفكذ هيةفلل سدجلا ءاطعا عرشدهنا ايدك هللا ىلع ىرتقاهناو ىلع افلاةغ._ هب

 فحصل ةرسأ ذخلاقولو لاقمت ٠ للز عضو م هناف لمأتف لوهجلا ىألوءفملاةغيصب عضولاقاذا ام
 ىلعو ف>صملابتاك-اوأباتك-|هيقفله_:دم مالكلا اذهرود_صلمتحهنال ثحهيفورفك ||

 اوزوج نب رحأتملا نمروهجلاو اهسالهيفروذحالوهتباتكو أهميلعت ةرجأ ذ_ث ىنعملاف نب ربدقتلا

 لُمساذاردقلا فامللاق نمو لاق ثفحصملاةباتك ةرجأزاوج ىلعاوقفتاو ةرجالابنآرقلا ميلعت
 هناصيس هم الك ض ووأ احا ضم هلاقاماهنال ىنعي رفك تاحلاصلا تايقايلاوردقلا فوها1لاقوأ هيفام

 لاقفاومداختةب ريهظلاىفو ٠ تاخحلاصا!تايقاملاو ىف واولا نايتا<يلع لدب اك هم الكعضوم

 الا ة وقالو لوحالب لعفأ اذاملاقوأ سمأ ىلع سدللو>الوخالا لاقو هللابالاةوقالولو- الاه دحأ

 وأٌئثلو>ال نم ىنأب الو زيا نم فكي الو أنبا نم ىنغيالوأ عوج نم ىنغيال ل وحال لاقو أهللإب

 حيبستلادنعءاكلاقاذا كل ذكو طيحنلا فو ٠ اهلك .وجولا ىف رفك ةعصقلا ىف دربال لو>اللاق
 هللا ناحي_سو ىلاوأ هللامساتاسرخالالاقو هللاناحب_سلاقاذ !كل ذكو رفكل يلهتلاو

 رس 222 2 م م مس ص مص يم سم يمص يصمم يحسم
 وا
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 لاقنم ةاحئلازوفىفو ٠ لاوقالا يح ىف مه راقك !حصيالو طارصلاو نازيملابالوربقلا ||

 رافك الاهيلعب:رتيلراك_نالا قب رطب ناك اذا ىنعي رفكن ارقلا فاذهىلاعتةلارك ذ/ىردأال

 ةمدتملاءاظلا ارقي نمع ىلضفلا مامالا لئس طيرحلافو ٠ هتمكح نعاماهفتسال اس اذاام فالح

 هتءامازوجتاللاقف سكعلا ىلءوأرانلا باك أ ناكم ةنحلا باكأ ارقي وأ همدكملا داضلا ناكم

 فال_هلانينض ىف ناتغلهيف نكي ملاذاهيف مالك الفارفك هدمعت نوك امأت لقر فك دمعتولو

 راثلا تاحصأ عضوم فة: با لي دبتاذكو ليصفت هيفف داضلا ناكم ءاظلا لي دبتامأو كاس

 ددع_بملاب وانا رقلاب ف ة_سانمىواتفلاة م ىفو ٠ ليوطثحعو ىالخهيفف هسكعو

 ىبهت ارفك .افاف#تسا افلاح ف>.سملا ىلع هإ-خ رعضو نمو رفكع رمثلا فمظعيا هوحنب و

 نآر هلا أر قتالأهل لق نم هقفلارهاوج فو ٠ هلموهفمالف ىقاود_يقافلا-هلوق نأ قالو

 رك او أ نارقلا نمائيش._اعوأ هللا باك مةئاركسن أوأ تهركو أت ءيثلاقفهتءارقرثكنالوأ

 لوؤيم وألوأ اقلطمرفك نب ا د ل رتاقرفكلوؤمرب-غ نآرقلا نمنيتذوعملان وك

 تاقةئاو اهنمةروسوأهاكىأنارقلادحج نمو اًضِنأةيفو ه لوعملايحصا اوهلوالا نكس

 نآرقلا نم هنوكناك اذا ىنعي رفكىلاعتةنلا مالك مت سلاهمأ مءزوأةرئاوتمةءارقوأ ةلك اذكو
 دنع نآرقلا ن »تسل اهنافروسلا لئاوأ ىفةلم_سلا فالخ ل غلا ةروسىف ةلمسلا لم «بلعاعت

 اضي أ هيفو ل_دفلل تازئأةاقتسم ةنآ اهم ةيفنحلا نم نيققلادنعو ةيعفاشلا فالخ ىلع ةيكتلاملا

 دصقاذار فكي امناو ةييع ةمغن ىأرفك ةف رطتوصاهءاز مسالاقك ان ةلاةءارق عمس نم

 اطهتيدأتةبا ارغواهمو هتوص حبو ةيثيح نماجراقب تر اذا امفالحاهسفن ةءارةلابءازهتسالا

 لوقلهنا لاقىلاه هنالتاةرفدك لزطاه->و ىلع ارقلا نه ةنآ أرق نهةب ريهظلاىواتفلا فو

 ماحد زا ىف لاق نك« الكل دب ىلا«: هّنلا مالك معتسا نم ىواتفلاةمعىفو .٠ لزطاب وهامو لصف

 || سانلا عماج وهمالك-)ا اذ_هلئاقناك اذاروطتءافااذهتافرفك اعج م_هانعمؤ سانلا

 لاثم فر وظالاف ةمايقلا موب نوكيسايفىلاعتهلوق ماقملا |ذهىفرك ذي هنأ نم عنامالفالاو ماحدزالاب

 ص هظفل قباطاذا امفال_<جباط4+ل1ىفىنعملا افهد_فقاذا تاتكلاذ_خىحاي بايلا اذه

 قراطلاو ءامسلاو لدم تيب لعجارآل لاق نمةاجسناازوف فو ٠ باوصاإ لع ىلاعت هللاو باتكتلا
 فو .٠ ربد_ةفرخال موهفمالفرك ذام لثم ىتدب تاعج لاق نءاذكو تاق نآر قلاب بعلب هنالر فكي
 هليقاملةب وقت هرك ذامناتاققراطلاو ءامسلاو لئممهفوأ تيبلارهظرخ آللاق نم هق_فةلارهاوج
 كربتلاالقي رخسلا اذومدارأ هنال ىأرفكدح أ هتاوهىلقب ردقلا خبطرخاللاق نمةاجنلازوف فو
 ةءارقرتكب ن!لاقوأ صالخالاةروس خلسوأتخاسلاق نم ةيريهظلافو ٠ ةبوطلانيسعوهب [|
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 هد دارأهنأ ىلع لوو هورفكيهن ائيش ىر أ الوريقلاوربنم ا ىرأرخآلا اقف ةنحلا ضاير نمةضور

 رابخالا فةدراولاةينيعل !لاودالا ىلع ةدازلاةيديغلاروهالابانمٌّوم سنلوراكنالاو ءازهتتسالا
 ريغان ءى لاب رط+ملو تمةشلاق نا )سو هيلع ىلاعت هللا ىل_د ىنل | مش ىلع هرك 3 نم طيح فو

 رطخلاقناو نا.ءالاب نأمطم هبلقو ملك :فهللاب رفكلا ىلع هرك أنكناكور فكس الكذب ضار

 ىارصن ىلابب رطخ لاق ناواضي أ رفكمال متشلابهتي ونو هتدرأف ده مسا ىراصنلا نم لجر ىلا مب

 قرفك هر تودع لاخشا لمع 0 رخل ملفهتي ونو هند ناقد كمنما

 عفدلاهنكمأ هنالاعئاط ل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا مت هنالاضإأ ىل اعتدنا نيب و ههندب امفوءاضقلا

 0-0 .ركمهمتشو دءفيحر خد هلابب رط ماذاهناهيفو ٠ ىهتادلاب رطخرخ ادم مشب

 ركدأل نكمعالو هيلعارداق ه راو ' و وهبرمضوأ ل-:ةبهارك الان وكي نأدنال نكل

 1 هللا جر ف سو نأ نعىورةصالخلا فو ٠ ربدتفون [هجوبهذءهعفد

 كيو وب عاق هدحا الان أ لج رلاقق عرقلا بح ناكرس وهيلع هللا بص ىنلا نا نومأللاةفيلخلا
 رعكلا ب جوبام عيج ن هوهنرك ذا مةهللارففت_سألجرلالاقف في_سلاو عطنلاراضحابةئلا هجر

 قيرطب كلذ لاقهنا|دهلب وأتوهلتقبمو هكرتفهلوسرو هديعادع ن ادهش ًاوهنناالاهلاال نأ ده_ثأ

 فاكدالوةب رايتخالالا عالا ت<ةلخادت سا ةبيعيبط ةهاركلا نال ىنعي فافخ: الا

 ىلهيالهثلا هج رةفينح ىفأ نءسانجالا فنأاضيأةصالخلافو ٠ ةيعرشلادعاوقلا فدحأاهم

 اويمسن ىتلاةعيشلا نملاغوهف ةيعبتلا هجو ىلعال ا مهربغ ىلع ىل ص نمو ةكالملاو ءايبن الاربغ ىلع

 مالسالا لهأ ةي<مالسا!نا<-هجو لءلو كلذ .كسدل مالا كح نأ «موهفمو ىبهت!صفاررلا

 الفةعدبلالهاراعث نم مال_ىلاهيلع ىلع لوقنأالا مال_سلاهياعو هياعمالسلا نيب قرفالو

 مارملا ماقم ىف نست سن

 نارقلانانولوةبنيذلارافك !بجيةب ريهظلا ىواتفلافو ٠ ةالدلاو ةءارقلاف 6لدفإلم

 لوقلاةلث سم ىف مدقتام هقيقحتو ىنحالث<هيفو ٠ ىبهتاةئرقاذا ض رعوبتك اذامسج

 هنمبرق. وتاقرفكس يضقلاو فدلا بيض ىلع نارقلا أرق نمةصالخلافو .٠ نآرفلا قا

 0000 00 وهي لعملا لصص قطمملا تغنو لامن هللارك ذعم بضقلاو فدلا ب رض

 هللادرك ذامماديعووأ ادعو دحجوأ هللا سكن مبان 11 10 ىكولاقم ٠ 3 كل

 قو ٠ همك ةفلاخالوه سمأ ىفةبرصالر هاظاذهوهرابخأ ن ماو اش دك !تارقلاف

 رفكرانلاو ةذنحلاو طارصلاو نازبملاو ةءايقلاو ربقلاو عزنلا»_:ءلاوهالار كس | نمهقفلارهاود

 | ا ساوارك (ةلاسلا ناانالاوحالا عقت تل :/لاوهالا ىلع فطعراتلاوةنط !لعلو ٠ ىيهتنا

 ريقلا

1 
3 
8 ّ 
 ل



 )كح

 انههفةيئاعالاةراشالابةب رفكلل|تاملكلارثك أ عجة يفنحلا ملا نء ىلاعتهللا هجر دم_ثرلا ْ

 رفكّن .٠ ىواتفلاىواح ىف ٠ اهضومىلجأو اهزومع ل->ًاواهزونكنيعأواهزومر نبأ

 هلوق موهفم نم مواعموهو ىومن اهلنا دنع نمؤوع سالورف وهف نامعالاب نكمطم هبلقو ناسالاب

 همأع لاقو ىعملا اد_هىلثردحدرودقو ىممتتاناعالاض< كاذف كل ذلهراكوهو ملك-::ملو

 رفكلا ىلع مزعنمنااضيأهيفو .٠ ةسوسولاىلا ناطيشلا صادر ىذلا دجلا ماللاوةذلصلا |[

 همقو ٠ ىلامألاءدب حرس ىلاعملاءوض ىف ههجو تدب دقو ىهنا لاخلا ىفر فكي ةنسةئام دعب ولو ١

 نوكي نأ ت”ااغلا نال كك>حضاإبةلمسملادمقاعاو ءاضرلا ىلعرادملاف رفكسإاله لاك ءاضرلا مدع عم

 رفكه ريغ هبكحضو رفكلاةملكب ماكنت نملاقو ىواتفلا عمت ىف قاطأ اذلو ءاضرلا عم

 ليقو ط.ىلافدازو هيفافلت#رفكسلاناكناالا يفطر ذءالواورفكهيلعاوتلطانيذلاموقلا ||

 معلا ىلء لوما ذ_هو ىيهتنا اورفكر فكلاب هماكست دعب هدنعاوساجورك ذملا نع موقلا تكساذا ْ

 ىلعري را سبلةمرح لئمرفك ة عي مثلا ىف ةرئاوتملارابخالا ركس | نم طيحملافو .٠ هرفكأ]

 ةعب رشلاىف هلوقبهديقهنأ كالو ىهتارفك ةيحضألا لصأو رتولا لصأر ك_:أ نمو لاجرلا

 امه ربغو هعهللاىذر ىلع هعاحمُسو متاح دو>راكناك ةعب رشلاريغىنارئاوتم كناول هنال ْ

 ىلع ل سوهيلع ىلاعت هللا ىل_دهنع هب ورالارابخالا ناف حاطمملارتاوتلاب ةيحضالاورتولا لدأو ا

 ةعاج نع ةعاج هاوراموهورتاوتماما هناانه .ّتبْحو ةبخنلا حرش حرش ىف هتندباكبتا مثال"

 06 دحاو نعد-_-اوهاوزاموهوروه-ثءوأر فكهركن انؤبذكلا ىلءمهؤطاون روصتنإل

 || هدنعناف نإبأ ننىسعالا لكلا دنعرةكءركدن أ نف بذكلا ىلع .هقفاوت روصتءال عج نع

 ريغهد_>-اج رفكي الق دحاو نع د>|و هب ورين وهو د_-اولاربخوأ حيحصااوهورفك.الو لاضي

 انعاشم ضعبلاق اثيدح در نمةدالخا ىو ٠ انام اانا اذالوبقلا كرتب ملأيهنا

 ثيدح درناك اذاالا ميحصااوهان_هلوقأ رفك ارئاوتمناكنا نورحأت لا لاقو رفكي
 ةب ريسهظلا ىواتفلافو ٠ راكن الاوراقحتسالاو فافخت:سالاهجو ىلءرابخالا نمتاحألا ْ
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 نأ اهمق نيد َ ةروك نا|ةيآلاهذ_ههللا لزئافمهنوطب قز#ل اوءاده_ثدح أ موباولدق نيذلا انعم

 هللاىذررمع بتكف ةب وتلا نماوسيأو اًوطخ أ م_مأاوماعواومدن كلذاولعف نيذلا كئاوأ نام

 نبمهارإان ع ىزورو ٠ مالسالا مع أ نيبهيلع قفةموه ماركلا ةبا>صلا هيلع قفتا ىذلا اذهو

 هزاوج دقتعا نم لئاقم نب !لاقف ةك< موملا كللذ ىف ىّرو 3 ورتلا موب ةرصيلابهوأر مهنأ م_هدأ

 رفكيالنأىنبشلوقأ ٠ هرفك الو هلهحتسافانأامأ تاماركسلا نمالتازكملا نمهنالرفك

 انهىدحعالو ىد_حتلا نماهف دي الةزعملاذا تازدتملا نمال تاماركشلا نمهناللهحة سالو

 قراخروهظف عاجالإب رفك م- سوهماع ىل اعت هللا ىل_ص انيسند_ب ةوينلاىوعدوةوبثلاىوعد

 دقتعزالو اهانععا اطاعر 2 ا تاذاهنأ لعام 5 عازن ريغ نم ةماركع ابنالا نم تاكاعأ)

 3 0000 تدان اول عم 1 ص ئن 2 2

 0 فال_خ ةباكح نا. ضاق ىواتف ىفرفك ةكدابلا ردن م 0 هدا را

 الا لوالا رهظالاو لوقأ لهلابر ذ_ءيالورفك ل يقر لهم ابهر ذعار فكس ال ليق لاق ثيح حمر
 نأ لعام ٠ لهحلاب رذعيالورفكذ_ةنيح هناف ةرورضلاب نيدلا نم )_عيام لبق نمناك اذا

 كلاملوقوهو هتغلب ةوعدلا نال بوجولا 1 ودب د_ذلا ليدس ىلع مال_سالاهيلع ضرءعي دترملا

 ةلهملل مايأ ثالث س:> لهع نأ باط ناف هتوبش تعم شكو ىلا عتهللا مهجردجأو ىفاشلاو

 | فسوب ى أو ةفينح ىف نءرداونلافو ٠ لتقالاواهيف باتنافراذعالا لجالّتب رضةدماهال

 هللا هج 1 ىفاتلاىل وقمعص أ فو بلطي ملوأ كلذ بلط مايأ ةن الث لهي نأ بح تسي ىلاعأ هللا امهر

 هدوعج رامباتتسدهللاهجرىروثلالاقورذنملا نب ارايتخاوهو لتقالاو لاا فبات نا ىلاهت

 ددجاو كلاملاقو معلا لهأرثك لوقوهو بانتس كلذكفاثل اثوايناثدتراناو طوسملافو

 هنن ولقال 35 اور ناتياورىقيدنزلاىفانلو قيدنزلاكه-:هررك-: نهبات:سيالةللام-هجر

 ا ايندلا ماكحأ ق- ىفوهو هللا هجر ىفاشلا لوقوهو لبقتةباور فوهللاهجر كلام]وقك /_

 لقي دادنرالاه-:مررك-:اذاىلاعت هللا هجر فسوب ىلا نعو فالخالب ليقف هلنا ناب وهطنامق

 ردبلإب فورعملا ةمالعلا خسيشلا نأ لعام ٠ نبدلاهفافختسالاضي أ ءالسالا ضرعريغ نم

 هيض سس: ندي
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 ةئسلاو باتكسلاب ىراصنلاو دوهملا نمرفك اوه نم م-هبف نيذلا نيقفانملاةلبقلا لهأ ىف نآب علا
 فالخ الفاضي او نيت داهشلاب ن ور هاظتي مهو مهنكك ثيح كلذ دعب رهظي دق نم مهيفوةمالا عاجأو

 ةرئاوتملاةرهاظلات امرهم لاو ةرئاوتملا ةرهاظلا تابجاولا راكد: ارهظأول لجرلا نا نياسملا نيب

 رك ذاكروحفلاو عدبلا امهتنظمةدرلاو قافنلاوادن ىمارفاك لئقالاو هيف بات ناف باتت_بسيهناف

 ناكوءاوهالا لهأةدرسانلا عرسأ نا لاقهنا نب ريس نب د2 ىلا هد:_س ةنسلا امك ىفلالخلا

 قاوضوخي ىتح منع ضرعأف انتاي[ىفنوضوخب نيذلا تيأراذاو م#ويف تلزن ةبآلا هذه ىرب
 الانالاقيلب بن ذباد_ح أر فكنالانأ,لوقلا قالطا نعةمتالا نمريثكع نتما اذطو هرب_غثيدح
 ىنوهامنابجاولاو مومعلا نو ماعلا ىنلا نيب قرفو جراولا هلع فيك بنذ لكب مهرفكس

 ثيداوهقفلاو مالكلا لهأ نمفئاوطو بنذ لكبنور فك نيذلا جراوخالوقل ةضقانم مومعلا

 لكرفك نولوةيفالوأتماوبحاص ناكن او ةيعدبلا تاداقتعالا ف نكللامعالاف كلذ نولوقيال

 لوقلا اذهو عدتبملكر ةكنولوقي وهري_غو عطل دهتجلا نيب نوقرفباللوةلا اذ_هلاق نم

 لها حدامم نمواضعإ مهضعب رفك,هناةعدبلا لهأ بويع ف ةلزنعملاو جراوخلا ب بهذمىلاب رقي

 رفاكويفاهعوقو لبقءايشالا رعيالهنلا نا دقتعا نم من نورفكب الو نوئطخم مسن ةعاماوةنسلا

 كلذوحتو نامز هيلعرك وناكمهلو مج هناحب#س هنابلاق ن دا ةعدرلا له ًانمهلئاق دمناو

 مكرذك هلاتقو قوسف هللا بابس مالسلاو ةالصلا هيلعدل اوقامأو نامالاةةيقحهل تينت ُثيحرفاك

 مالسلاوةال_لا هيلعهلوقو ملسم هنا تيح نم هلاتق ىلع وألال>ت:سالا لعل وم>ف نا+يشلاهاور

 كلذدقتعا اذا هنا ىلع زم نيدمحصلا ىفاك امهدحأ اهمءاب دهقفرفاك ايهبيخال ل جرلالاقاذا

 ريغب فاح نم مالسلاو ةالصااهيلعهلوقو كلذوحنو ةمعنل ارفكهب د_دقوأ كلانع ةناها هيدر لو
 اكرشىأ كرشأ دقفهري غهاوراكرفك نودرفك هانعف ظفالا اذه 8 احلا هاو راكرفكد قف هللا

 ملعا . نيبملارمالا اذه لحتساوأ نيعلابهناحب_سهربغ مظعت دةتعا اذاهنا ىلع لمح زااح

 *|وتمانذلا لع سبل ىلاعتهلوقاولوأتو ةفئاطووهاهع رحدعب رجلا ب رشهللادبع نةمادقنأ

 ةباحضل ارثاسو لاط ىفأ نب ىلعو وه قفتا ناطملا نب رمعل كالذرك ذامافةبالا تاحلاصلا اوامعو
 ىضررعلاق واول قاط السا ىلءاورمص ناوا وداج ع رحتلاباوف رتعا نا مهنأ ىلع مهنعةلل !ىض 5

 رنا برمشتتاحلاصلاتامعو تنمآو تيقتاواكنا اماةرفحلا كت_ساتأطخ أ ةمادقله:ءةللا

 ضعءب لاق د- أ ةعقو دعب اهع رحن اكوا موحا ل هناح بس هللا نأ بهسب تاز ةيآلا هذه نا كلذو
 فيكومي رحتلا ل بقرلانوب رشي .هواوتام نيذلا انباعصأب فيكف منعةتلا ىذر ةباحصلا
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 دب زب ىفأن اريج نم دحاول ل يق هنا فئاطالا نمو ةمارك فلأ نمربخ ةماقتسالا اولاق دقو ةبآلا

 مالسالان اكن او هتدهع نع جرخأ نأ ىلعردقأ اهدي زب ىنأ مالساك م السالا ناكن الاهتف ملستامأ

 نمىلال_دوامرك ذأ ىنا ءاف كل كلذ نيبتاذاف <ماكح أ ف مكلاوحأ ىنبجتتاف مكمالساك
 دقو باودلا نمهيف ىلرهظيام نيبأو باوجلا ف مهضعب فال_ةخاوبابلا اذ_هىفءاماعلالوق
 ةد_عفواهيلغ تترتبامواهاد_ءامرك ذئلف باكلا اذه ىف لئاسملاو نه ضءب رك ذ قيس
 ةيصعملاةيصعملاب ٍلعأهللاو دا راهناكىونوقلاهحراشلاق . رفك ةيصءلالالحتساو ىنسنلا

 ربع ىنظلا ليلدلاب:تباثلا ةيصعملا امأب اتكسلا ىضتقم دوي نم كلذ ىفاملىعطقلا صئاابةّتااثلا
 تفرءالالفالو أمام داحالارايخأي ف ختسا اذا قسفي نكلواهلح_سمرفكب الهناف دحاولا

 ميلعلار داقلا عناصلا ىنن هيعامفالاةلبقلا له نم دار فك الوفقاوملا ف ندلادضع ىضاقلالاقو

 هادعامامأو تامرىلا لالة ساكءه يلع عمجما وأةرورضلابهئمحت لعام تاويل راك اود كقول

 فذ. ةإبقلا لهاريفك_:زوجتال انئاماع لوقب دارملا نا ىتكي الو ىهتتارفاك العدم هيل ئاقلاف

 لك ًاوانتلبق لبقت_ساوانت الص ىلص نم ل_سو هيلعىلاعت هللا ىل ص هلوقب دارا اوهادهو نينمؤع

 قىراخللاهدروأ اذك هتمذىؤهنلا اورفحت الف هلوسر ةمذوهنداةمذهل ىذلا إلا كل ذفانةحيبذ

 هترشاب ضار هنال رفك, هلدقتعمري_غاعئاطرفكلاةماكب ظفلتولو ىونوقلالاق ٠ معيحصلا

 ءاماعلا ةماعدنعا ذهو ل_هجلاب رذعي الو همكح ضرب م ناورفكيهنافهب لزا طاكهمكح ضر. ناو

 ههجولعلولوقأ ٠ رفكي امبنءةللاىضر نيخيشلاةفالخ دحر كس أولو لاق ٠ ضعدلل الخ

 نمامأو نينتخلا ةفال_خ فالح هرم ىف ددرتريغ نم قيدصلا سصنب هنع هللا ىذررمع ةفالخو

 ه-بحاصالوقيذا ىلاعت هللالاق ثيح نآرقلا صنلا راك !هنوكلر فكيف ر كى ف ةبةكركنأ

 ليقن٠ ناةيناخراتاتلا نعل-ةنو ٠ هبدارملاهناىلعن. رسفملاعاجاو انعمهللانا نزحنال

 ثيداحالا فدروا6تانضتسملا نم مسقملارارباناهيفو ٠ رفكهإءفاال تاجأق هنن اذه لعفاهل

 تاتا تا نازعاع ٠ رفكج هنارهاظلاف ىلاعت هللهعف الهند حرصوأ عن رك النا ىنبنيف

 هيف تضراعتو ءارالاوءاوهالاهيف تتشتوةفلاخلاو قا ارتفالا ه_.فرثكو ةنتفلاو ة_ذىلاهمف تمظع

 [ ةدساك .!!دئاقعلاو ةدسافلات الاقملا لها ريفكت سنج ف سانلاف مهلئاسو هيف تضقاننو م جلت الد

 ىف ال_ة>الا سنج نم طسوو نافر ل ىلع قلما ىلاهلوسر هب ىلاعن ثلا ثعب ىذلا قدح ل 4
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 لوقماقملا|اذ_هىمارملا قيقحتو اعطقابولسم ىم.سال ذئذيح هنا ىنحالو ىوت ااًضيأ بوابل نعاا 9

 ىلعافريشمناكوأ بج مىنز اذا امعازارت_-١لبقتسملا فلعفالالهأ هنوكددءانلقافاو ىدمألا

 م هنعءلعفل ارود_درودت مدعل هذمروصتمرب_غلمقةسملا قللعفلا كر ىلءمزعلانافتوملا

 عاجالاب هدير هن وب ناف همم ض ىم ىفوهوهري_غوانزلا نع ب اناذااع لطاب وهو ؤجاع هنال

 مزعلا نا ىلع ىنبم لوالا عاجالا نأ حالو ىبهتن | لبق سما ىف لعفلا نع هزكتدامزاج ناكناو

 سرخالا و< نءرارقالا نكر طاق_ساىفاولاقمرذعلا د_دع طقس نكررد_ةاذالعفلا كر" ىلع
 لمةّتسملا ىف لعفلا نع زجتلاب مزحلا بجوبامم سيل فيلا ضرملا نا ىلعىنبمىتاثلا عاجالاو

 ققحت ذئنرح هناف ىنعي رغرغي لامه دبع هن لب هلئانا مال_سل اوةال_صلا هيلع هلوق ليلدب

 رود !بيغلاحىف تاتا نا رود انوه ناسا ا ون 1 ع

 الطاب لوالان وكي نأ حصا الف اقيحماض م ضصاذاو بجاذاىنازلا نيب قرفلا نيف ةرخالا

 املاو َهَرِدَعل اريده ىلع هيلادوعيالن ىلع مزعي نأاضيأ بو. اىلعب ا ذ_هعم نكلىناثلإب

 فيك ضرملبات نإ بوبج لا مدن لي ةيالانلق نا لاق ثيح- ديدرتلا نود_صاقملا باص هرك ذام

 عاجالا نم ىدمآلا لقناملفانموهفاعاجا لوب ةمريغهناف هيلا هئجلبأمر وهظىفىأس ايلا دنع
 فئاوط عيج دنع اساسمن وك نأ دارأنمنأ لعام ٠ نيتقباسلا نيتلئسملا فلوبقلا ىلع

 قالخالاب و ةرهاظلا لا عآلابقلءتيءاوس اهريبكواهريغص ماثالا عيج نم بوت نأ هيلعف مالسالا

 دادترالا ف عوقولا نملاوحألاو لاعفألاو لاوقألا ىف هسفن ظفح نأ« يلع بحمت ةنطابلا
 تبدحوبأم هععردصو هءلع هللارد_ةناول [ملاةعاخ ءوسولامع الل لطيم هناف تالذ نم هللابذ وعن

 ري_غسأيلا ناسعا ةصالخلاى و اذ_هةداع_سلاهل عجرتل ةداه_شلاددح و اهنع سوتءقةدرلا

 ةياردلارهاظل ةفلاخم ةباورلاهن هنا ىنالو ىبهتنا ةلومةماهنأ راتخْلاس ايلا ب ونولوبقم

 ىفحي رصلاصنلا لب رغر غي ملام دب علا هب ونل_ءةيهلانا مالسلاوةالصلا هْيلعهلوقدرو ثيح

 ىنالاق توملا مهدحأ ارمضح اذا ىتح تائي_ساانولم_ءي نيذللةب ولات سلو هناحم_س هلوق

 ةفرعم نم ىوقأ تاب رفكدلاةفرعم د_> أ لكى لع بحق رافك مهو نونوع نيذلاالو نالاتدت

 ىلمصفتلا معلا نيعتي هناف ىلوالا فال_2 ىلاجالا ناممالا ايف نكي ةيناثلاناف تايداقتعالا

 تاينلاامأو مارملا ليص< ىف لهس مالسالا ف لوخدلا ل_يقاذلو ىننحلا انماما به ذمىفايسال
 اوماقتسامث هنلاانب راولاق يذلا نإ ىلاسعتهلوق هيلاربشي ومانالا عيج ىلع بعصق ماهكحالا ىلع
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 تون نأ ثلاثلاو هنم لح ىف لعج ىت> ه-:عىذرلابلطي و ناتيمل!هيلعلاق ىذلاىلاسهذي نأ

|| 
 كتبتغالوق. نأ ه يفك لهم ناتيلا نم مظعأ نايصعلا نم يش سدلف ىلاء:هنلا ق ةوةح ىف قيساك

]| 
 تال -عنااهم هماعيال ةبيغلا ف ىمعتلا ننا كسنم ىفف تاتغاام نيبينأدال ألح ىف ىنلعجاف

: 
 هيفك له هنا قيس نكل اند_:عزئاح ةلوهجلاقوقحلا نءءاربالانا هياعلددو ه:ةفريث همالعا
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 وهزوفبو ةيصعملا نعداخ ص لخيلا منمهأربي نأ ةريغلا بحاصل بحسب مل ةنايدوأ ةمءوكحح

١ 
 هلاريخ هؤارب| ناكهئافيتسا ىلعر دق, ال نب درى هلال_جر نا طةتلملافو

 هبودملا ميظعب ٠
 هيلع هعدي نأ رم ٠ لالحتسارذ_ءلال_>ال نيمص+لاحفاصت ةينقلافو ٠ فر ثنعو ||
 ىهمتااهويلع لالحتسالا»< اهتاثتاذإةمالا ٠ ةبيغلانا ماوعلا ناب رهتشاامىلعدر هيفو ||

 ايف صاقتلا لصحيف يهنمرخآلا ةمذ ف ق> هل,هنم د >او لكسف مالعالاءاماعلا نيب ىتح ةيشاف

ىرخ أ د_ءدة سم ىدؤملا ىلع ىذؤملا إس ةنمقلافو و مهني
 هيلا ئس< و مالسلاة يلع درب ناكو 

 ري_خأتلا فر ذ_ءيالىنءوفعيالةاي_ذغءلتعوهل اوقي هنال لاحالواحتسيالو هاذآ <ملا ألا

 كشريغ نم اعطقةدوذمصرب_غ ةلودقمت راصةحيروص ةبوب باتاذام هكسنم فققامركلا لاق

ىلا عت هلوق ىأ ص ناب دءولا كح ههمشو
 د_>ًالزوجالو ةنآلا هدامع نع هب وتلا ليقي ىذلاوهو 

 لوبق ف بئاتلا ككشتاذاو ه-تب وتلوبق فك شريغ نماعطق هب وتلالوبق دعو هنالرفكلا

 فرش نعو - هيلع بح

 | ذوعن لوالانممظعأب ن ذباين ذم نوك, هب داقتعالاو ةبوتلا كالتي هناف ة>ي تناك اذاهّق ون

 ةبوتلا نأ نم ىلازغلا مامالاهرك ذأن هحيضوتو ٠ ىوتا كلاهما عيج نمو كلذ نمهتنإب

 سلهنال<_5ب ون لوبقف ك_ثيامماف بات نمولاقمن ةلاالةلويقم ىهفاهطئارسش تءمحتسااذا

 نيملاصخشلا ق-ىف لوبقلا ر_عينأروصتل كلذ ملعينأروصتواو اهطورسشلودح نقيتسي

 ىهتاةلا#اللوبقلا قي رطاهسفن ىفةب وتلا نأ فاك ك هرال نايعألاف ك_-كااذه نكلو

و لوقنو هيادبلاىلا ع وجرلا ىه ةياهنلا ناف ىعدملا ىلا عجرتلف ىوتنملا  اغوهو
 في رعتىفمطوق

 هكرت ىلعمزعاذاهيلاةردقل دوعن ع هعمط عطقنابلسو انزلا لعردق نمنالردفاذاةبوتلا

 لعفلا كرتافرظردقاذاهلوق نأل ث< هيفو ه-راشلاقو فقاوملا فا ذكهنم ةب وت كلذ نكمل

 كلذ ىلءر دة نعروطتءامنا لعفلا كر ىلع مزعلانأل هبد_قامئاودوءيالنأهلوق نمدافتسملا

 بلس نمير وص: ىتحاقلطم سل كرتلا ىلع مزعلا نا ديلا! ذ_هةدئافف تقولا كلذ ىف هكرتو لهفلا

 مزعلا كلذ روصتي فاهتوبثو ةرد-قلا ضرفهريد_ةت ىلع هنوكب د.ةموه لب هعمط عطقن او.هنردق |

 00010101 0 دا د 1 ل1 1 10 1 ص ل سا كالا قاس ضلال 1373فل

 نم



 هه هاف ل/ جل أ 30/3 جده عام 1و اسد ؛ ب

 امه دد اتييجد لجن لع رجوي صال ودم لاقو روح مهصعل لاق هبحاص نم لحس نأريغ نم 3

 ه١6

 ةعيدو نوك-يلهياعهلامر دقب قا بحاص نع قد_ك'هلث راوالو تاف مهخ ىلع ق>هللجر

 مول هب ءاعب ةناق هنم قرسوأ الامىذ ن هل دسم تصغاذاو ةمايقل امون هئامصخ ىل الصوب هطاددع

 نيد ىلع كللوقي نأ هيفكيل ه مدشأ ىذلا ةموصخ تناك فوفعلا هنم جرب الىذلا نالةمايقلا

 تلد عييجرع اوهو ن درْخ ىلع هللجرلزاونلا ئفهرادةمنيءعينأسالمأل->-ىف ىناعجاف

 مهوتيامرادقم نعالاًاريبالةئلا هج رريصن لاق كت أر بأ نا دلا لاقف ىلع تالا ىنئربا نوب دملاهكلاقف

 نب د# هلاقام ءاضقلا كح ثيللاوب اهيقفلا لاق لكلا نعةنلا هجر ةءاس نب د لاقو هيلع هنا نظر ىأ

 لح ىنهلعفاهلصفي لواهمحاص لح: ساف قوة> هيلع نم ةيئقلا فوري_ف هلاقامت رخآلا <> 5-58

 ة ءاقلطم لح ىفريصي هنا ىور ناو ند هنامهضعب لاق الفالاو لح ىف هله هإ_دفولهنا الع ناردعي

 ”ىرب ةباملاع قا بحاص ن اكن ادأ هأرب آف لع_ مف كلوه قلك ٠ نم ىنال-رخاللاق لجرةصالخلا

 هناهيفو ىبهتتاىوتفلاهيلعوأ ارب فسوب ىنأ دنعو ًاريبالهللا هجر د# دزعف ةثايدام او عاجالاب كح

 فد_ملاكضارءالا فلاظملاتناكن ا امأو ىوقتلا ىلع ىنبم هلوق لعلو ثيللاوب اهراتخا ام فالخ

 للحي و كلذ نملاقام اماه أر بخ نأ هللا قوقح ىفهانم دقام عماهيفةب وتلا ف بحيق ةبيغلاو

 نء مظهيلع بجوامهنع طةسهوالحاذاف مهنم لاك مه دجو ىتم هن ىلع مزعيلف كلذ ر ذعت نآف مهن

 هلضف نموجرملاوةللارفغتسلفالثمايئاغوأ اتيمةبيغلا بحاص ناكنأب هاككالذ نعزع ناف قملا

 قازلاءاماعلاةضوريفو ٠ محرفؤرم ركداوج هناف هناا نئازخ نمهءامكخ ىضري نأ همركو

 اذهل علو تاقهمصخ هنعىضرب ىت> هيلعةللا بتي [بائاذةبيغلا ب>اصو ه«يلعةللابائبائاذا
 زوج له نيباتغملاةب وب ىف سانل !| ماك دق ثيللاوب ًاهيقفلا لاقو ٠ انزلا مدشإةسغلا رواق عم

 هللارفغتسلف هلا غايب مناو هنم لةس نأ هتب وت هباتغاىذلاىلا غلب دقلوقل[كلذن اكن ا

 باتاذاهلتاقفهللاهجردمتانأ تاس ءاماعلاةظور فو ٠ هلم ىلا دوعيالن أر مضي و هناحمس

 امن ذ فن كلاريصي نا لبق تان هنا منلاق ةب وت هعفنت له هنع باتغملا ىلا اطظوصو لبق ةييغلا باص

 لطرتاللاق هّتب وت دعب هيلا تغلب ناف تاقهيلا تغاب اذا اين ذريصتامئ اهمال ديعلا قحهب قاهتياينذ ىأ
 نم لمجالو م ركمنالةةشملا نم هقحلب اههنع باتغملاوةب وتلاب باتغملااعيجامطهتلار فغي لدهن ون

 مركلاب مالا لعام اهنا حالو ٠ ىهتن |اعيجامهنعوفعي لباطوبق د_عله-2 وقادر همرك

 نأباناتهملاقاذاامأاقلطم هتيرغب ه-:عساتغملا لعمد_ع طرشب< _:ب وتلوبق نوك,نا لمح هنال

 ماك: نيذلا موقلا ىلا عجري نأ اهد_حأ عضاوم ةئالثىف ةبوتلاىلا جاتحهناف هيف كلذ نكمل
 ىاثلاو كلذ فابذاكت نك ىنا اوماعافاذكوا ذكب ؟د دع هترك ذدق ىنالوقيف مهد_دعناترملاب
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 اضيآةب والا ىم_بو صاوخال ىهوةلفغلا نعةب وو ماوعلا هب ون ىهوةم_صعملا نعةب ون بتاىص

 ناك هناف ءاحلصلاقح قو هب وتلإبهللاىلا عاجرىأباوأهن اءايدن الا قح ىف ىلاعت هلوقهنمو

 نيبامءامحا ىعو نيب اوالا الص ثرد>وهعاطلا ىلا هيصعملا نع نيعجارلا ىأ اروفغنيباو الل

 هجر ضرافلا نب !لاقاك نبد>وملاو نيفراعلل ىهو هنناريغ ةظحالم نعةب وتو ةعاطلاب نيءاشعلا

 ْ ىلاعتةنلا

 ا تقلا وس رطاح لع ع ةذارآ كاوس قى راشولو
 اذك اهيلعردقاذا اهبلادوعيالنأ م .زع عم ةيصعم ىه ثيح نمةيصعملا ىلع مدنلا ىهةعب رمشلا فو

 ةرثكو لقعلا ةفخو عادصلا نم هيفاملر ا برس ىلع مدد نم نالةيصعم ىه ثيح نم مطوقوةب ون
 ىلع مدانلانالاهيلادوءيالن أ مزععم ,طوقواعرشابئات نك ملاملاو ضرعلابلال_خالاو عازنلا

 ضرتعاو هحراشلاقفقاوا1قاذك ةبوب مدنلاث يدل! ىدرواذلو كلذك الانوك ال ىمالا

 دروامو هنمزارتحاديقلا !ذهفلايقتسالاو 'لاخلا هدد ري دق ىضاملا ىف ل_ءف ىلع ءدانلنايهيلع

 قعمدنلانابدروادب ا دوعلا مدع ىلع مزعلا عم نوكينأ اوهو لماكلا م دنلا ىلع لوي ثيدحلا ف

 قرح |انودةي_دعم نع هب ولان اباوح ص ثيح مانالاءاماعهب حرصام ىلعال_ةنوالقع ع ونمت

 !| ىضاملا ىلع ةمادنلاةثالثةب وتلا ناكرأ نأ ىلعاوصن دقاضي أو ةلزتعمللاف الخ ةنسنلا لهأ دنع ةحدم

 ةدمع هناةب وت مدنلا ىنعملاقي نأ ىوالافلابقت_-الاىف دوعلا مدع ىلع مزعلاو لالا ىف ءالقالاو

 برشك هللا نيب وهنياهفةب وتلا تناكن اذه م ةفرعجحلا ماللاو ةالصلاهيلعهلوقك اهناكرأ
 هطي رفت ىلع مدن. نأهتب وتفةاك زومايصو ةالصك هلناقوقح نمهيف طرفامعتناكناو رجلا

 قلعتيامع تناكناواعيج هنافام ىضقي ماهتقو نعةالصربخأتب ولو ادب أد وعيال نأ ىلع مزعب منالوأ

 ىلعىلاعت هنبا قوقح ىفهانمدقأم عماهنمةب ودلا مص فقوةةقلاومألا ملاظم نم تناك ناف دابعلاب

 مهيلا اهدرب وأ مهنم للحتتي نأب لابق سالاو لاما ىف مصخل اءاضر او لاومألاةدهع نعجورخلا

 م-مفرعيال سانال نويد هيلع لجرةينقلا فو ٠ اذهثراوؤوأ ليكو نم مهماقم موقي نهى اوأ

 ةب وتلا عممهدج و نا ءاضقلا + زعىلءءارقفلا ىلعاهردقب قدصت. تايانجو أ لاظمو أب وصغ نم

 هيلعاضيأ اهنؤوارو ذعمربي_صيءارةفغلاىأن دولوملاو نيدلاولاىلالاملا كلذ فرصوأو هتنناىلا
 كلذ موق بوب قد_صتو كلذ ف ىرحولف عفدلا ف صقتو ذخالا ىفةداب رك ىتش سانالنوبد

 لحجر
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 اند_:ءزاجاملم ٠ تاينلارابةعابدواخلاوتالاخلا نم مطام فالتخا بس<ت اكردلاو ل دعلا

 ىلاعت هللا ىيص لاق د_ةو ىوأ ةعافشل ادوجو عف هعافشلامدع عم ةنوتلا نو دب ةريدكلانارفغ

 املم_هدنعورئابكدلا لهالء_صيص# ىنأيةجردلا عفرب ةعافشلا كلت ةلزتعملا دممقتو هدعب نوك

 ىلا نا عم نيعفاشلاةعافش مهعغنتاف ىلاعت هلوقباولدّتساو هعافشلا فة دئافالفوفعلا عنتما

 || هنال نينمٌؤمللهعافشلات و. ىلعةبالا هذ اولدة_ساانب احأ نا ىلعن: رسفملا عاجإب رافكلا

 ]| ضيصختل نكي اضيارافكلاريغل ةعافثالناكولو رافكسللدبد_منلاضرعمىف كلذرك ذ

 هنبالاقاك تائيبسلا نيهذ. تانسسحملا نأ لعام ٠ ىنعم مه سمأ حسيمقت لاح 52 ذلا رافكلا

 ةلزتعملل افالخ طابحالا ىفهب قحل.الفرفكلا ىنعم ف سل قسفلاو هلع طيح دقف نامالاب

 تاممأ ازيخىف ًاواحلاص لمع نم نا ديف هرب اريخ ةرذ لا ثم لمعي نذ ىلاعت هلوق نالاقدال

 ري_خالوةرخآلادريلاين دلا فهرب هانعم نا لوقت انال عاج لاب ل طاب وهو ربا كلذءازح ىربارفاك

 ةرخالادربل تاياملا ضب همدصن ناب تاثيسلا نم هبككبنترااءءازحايندلا يف ىربنمؤملا نا امكهل 1

 0 رفاك الو نمّوم سدل ه_:عهللا ىذر سابع نءالاقو بويعلا نمامقن بوبذلا نما 2

 رفاكلاامأو هنان_سح هيبثيو هتائيس هلرف_ءيق نمؤملا اماف . هاباةللاءارأ الا ارششوأ اريخ

 نم هلبقام مال سالا بح لهو ىواحطلاة ديقعحراشلاقو و هتائيس ندعي وهتام_سح درتف

 ىد 9 ثلاربغ نم هب وتلا نم مال_سالا عمدب الما اهنمبتي/ناو بوب ذلا نمهربسُغو ةلودعلا

 رن !برشوانزلا نمهرفك ىفهنم ناك اميدخاؤي لهال_ةمر | برشوانزلا ىبعرصموهو ل_سأول

 عورفلابفاكمرفاكلانالاق نملوقىلاليماذهنأ خالو ىوتنامالسالا عماش ولان مددال

 ب ىذلا كرشلانم هتب وتدعب ىرتأةب ونىلا جاتحال لسأ ام دعبف هفالخ حيحصلا بهذملا و
 يلعامدان نوكين أ «يلع بج من ها ىف نيب ادابعلا قوقح ىاعتبام صعا الاب وب ذلا نم هإبقام

 4 وتلانوك م اهيلادوعلامد_ءىلع مزعيناو ىهانلاةرسشابم نع علق. ناو هيصاعمرءاسو 1

 نارفغلامببس ن وك اًميش سداو ةمالا نيب هيف فالخالا م اهمةذخ املا مدعو بوب ذل! نار فغلاببس

 نماوطنقتالمهسفن 1ىلعاوفرسأ نيذلا ىدابعإبلق ىلاعت هللالاق 8 ةب وتلاالا بوب ذلا عيج

 هب كرشي ن أر ف_ةيالهتلا نافرفكلا نمسات نوصتخ اذهو اعيج بون ذلارفغي هللا ناهلناهجحر
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 امأو هلبنذال نكينذلا ن :بئاتلا مال_.بلاوةالصااهيلعهلوقلو مي_ضعب هب لاقأك رفكهراكسناف
 هللا عم بدأتللو مهب واق ىفام ىلعهعالطا مدعا ءال_بلاوةالصااهيلعهنع نيفلخاةب وتلوبقربخأت
 مطاثمالو مطارج زمهنب وتلوبقراهظارتأ ةإءاؤهناح سو هامأو مه سم أ ىف كلاب لالقتسالا ىف

 ىو + مه وثلوبق لوزن دنعالا مهين ىفاوطاخأ ام مهعأ دعبنالهن أ ىلع ممتاز ىلا مهدوع نع

 ىلع ىأ اهءب قاعي الو ىرخأ ةرببكى ل ءرارمد الا عمهتب وت تع ةرييكن عبات نمو ىنسنل ةدم

 ةب ون نع ىنغتسيال رثاكلا نعبان نمولاق من ةلزتعملا نم مشاهىتالافالخاهنع بات ىتلاةريبكسلا
 ةريبكوأ ةريغصىصع نم جراوخلادنعو ةعاجلاوةن_لا له دنعاهببقاعين أ زوج ورااغصلا

 جر<ةريبكت ناكن اف ةإّثسملا ف ليصفتةلزتءملا دنعو ةبونريغ نم تاماذارانلا فدا ر فاكوهف

 زوجال رئاكلات نتجاو ةريغ_صتناكناورانلا ىف دا هنأ الار فكلا فرخ دالو ناعالا نم

 رفغي و هناحيم_سدل اوق مهعجاب مهيلع د رواهنءوفءلازوجال رئاكدلابكتراناو اهيلع ب دعتلا

 باي رأضءب نع وقفعيدت احي_سهناىلاءاعالاهبقوءانثالا ف هنامد صا ءاشي نا كلذ نودام

 هدب ويالهنافهب دعاذاو الم أه فع عي لهدن | نيرعتلا ىبَع دحاو لك قح ىف ىردنالهنأالاوئذلا

 رثك الوقوهو قرسن او قزناو ةت!لخدتللاال اهلاال لاق نماهنم ثيداحالا هيلع لدنك

 بونذلا نم هنودام نيب ورفكلا نيبانباحصال قرفلا م ةعابجلاو ةن_لالهأو نيعباتلاو ةباحصلا
 ديحوتلافىدب رئاملاروهنموبأخيشلاهرك ذام هيف هعانتماورفكسلانوداعوفعلازاوجىف
 رئاكلاارئاسورانلا ىفدلخ نأتي وقع كلذ ىلعفدب الل دقتعت سهاذملاذا دقتعي هذمرفكتلا نأ

 منا تالاحخلا ضعب ىناهنب وةع كلذ ىلعف تاوهشلاةملخ دنعتاقوألا ضعب ىف لب دب الل لعفتال
 نينس>لل وجرن ىواحتطلا لاق دقف مهريغامأو ةاّصعلا قحىفاذهو تاعافشلا هكرا دنت لو هنع فعي
 رهاظل ءاحرلالمعتسااعاو ٠ ىهناهثج ربةنحلا مهلخدب و ممنعوفعينا ني:مْؤملا نم

 لب ءازحال جوع سل اصلا لمعلا نالول املا ىفناقيالا قيقحت ىلعال لاخلا ىف مهناسحا

 تنأالو ليقف هلمعب ةنملا ؟دح ألخ دب نل لسو هيلع ىاعتهّنلا ىل_دلاقاكهتجحرب وللا لضفب ءازجلا

 اميةتحلا اواخدأ ىلاعتهللالاقامىفانبالاذهو «تجر هللا قدمغتي نأ الاانا الولاق هللالوسراب
 هل* هن هناكلف الاصل معو نمآنمىلعالاةن |لوخدب ل_ضفتيالناك املهناف نولمعتمتنك
 ققحن دق للاصلاءلمومناعا نا لاقي دقو ةيل ديلاوةاياقللال ةيبيسالءابلا نا لصاخاوط اصلا هلمعب
 اهلخ دي هنا,لوقلا نيبو هجر و هللا لضفب ةئملا لخ دم هنابلوقلا نيب ةضقانمالف ىلاعت هللا لضفب هنم
 سفنامأو هن |تارداولخ دار دقتلاف تاعاطالةلب اقم تاجردلا ردقمه_ذطعبو همعاطرهلمعب

 درحم راتلافرافك_!!لودنأ 6 ةينلايدواخلاو ٌئم هيلع بال ثيح درجلا لضفلا بف لوخدلا

 لدعلا

 تدي” ل ا
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 هناح مس هماع نو ا ريشحلا ىننوأملاعلام دقداقتعاعم تادابعلاو تاعاطلا ىلع هر ميل وطبظاو نذ ا

 ةنسلا هادنع ةلبقلا لهأ نمد_>ًاريفكست م- هب دارم ا ناو ةليقلا لهأ نم نوكس. الت ايئ ز لاب

 | ةلثسك رخآ لوص أ قاوفلتخاةديقعلالوصأ نمانرك ذام ىلع نيقفتملاةا.ةلالهأ نا عاف كلذ

 ناى عازئالاهكلذوحنو ةب ؤرلازاوجو مالكسام دقوةدارالاموميو لامجالا قاخو تاغصلا

 دامعالاهجو ىلعهب لوقلاوداقتعالا كلذب قال فلا ار فكم لهاضي اا وفلّتخاو دحاواههف قحلا

 درأال هللاء_حرىبفاشلاهلاقامرعشيهب ورفاك,سدل هن أ ىلا هبا رثك او ىرعشالا بهذفال مأ

 مهللاهجر ةفينح ىنأ نع قتنلا ف و بذكلا طالحتسال ةيباطخلاالاءا ا

 نيفلاخلا رفكح لاق نمانبا# !نمو ءاهقفلارثك ًاهيلعو ةايقلا ل هأ نم اد رفكن

 رفكن ق>ساوب اذاتسالالاقو لامعالا قل وةميدقلا تاف_داإب لئاقلار فكس ةلزتعملاءامدقلاقو

 لاكشالا نع بيج دقو. ةليقلا لهأ نمد_- ار فكس النأ ىزارئاراتخاو الفال نمو انرفكن ء

 الف ني_ذيقنلالئاقلادحّترالف ءاهقفلا هذ مريفك-او نيماكتملا_هذم ريفكستلامد-عنأب

 نآش مارتحاللوألاو نوفلاخلاهيلا هذامدرىف ظيلغتلل ىناثاا نوككن أ زوجيف ل--ولوروذحم

 وهو ةبوتلالوبق نأالو ألعاب وتلا ثحب اهنمو ٠ نوقفاوم انعمةلا ىف مهنافةلبقلا لهأ

 ةلزتعللاف الخ الضف هنم كلذ ناكل ب القعىلاعت هللا ىلع جاو ريغ بئاتلا نع باذلاة ب وقع طاق_تا

 ىلع هللابوتي و .ىلاعتهلوق يلع لدبو هب عوطقمريغوج ىموه لي ةفاعرشاطوبق عوقوامأف
 نع نيفاختملا ةبوتلوبق ريخ أ :هلوسر نمو ىلاعت هللا نم نسحاذلو ةئيشملابهقلع ءاشينم
 مهنمادنةد_ثو مهتاكبةرثكو مهب وت ص الخا عم ملسو هيلع ى اعت ةللا ىل_دةئلالوسر عم داهجلا

 مهناف مهنعهللاىضرفاسلاو ةباح_صلا عاج يهانف رعاعطق لبق: ثيح رفكلا نعةب وتلا فالح

 مهام راسو مهتالص لو بق ىفاكئصاعملاو بونذلا نع مسهنب ون لوبق ىف ىلاعت للا ىلا نوبغر

 هب ودب مهمزج مدع نلاقي نأ نكحميو ىونوقلاهرك ذا ذكر فاكلل!ةب ون لوبقب نوعطق. و
 رابتءالاناف رفكلا نمةب وتلا فالح ريك ىهذا اهطن ارش لودح نيءزاجريغ ,منوكسل مهفنأ

 ىلا هتهلوق نم ني_ةئاخفلسلا ناك اذلو رئارسلاب لأ ةنناورهاوظأ اسحب رارقالادرجم هيف |[

 ظفالا مومعب ةربعلاو الل "انو لاننا ني_:مؤممعامورخآلا مويلابوةئبانمآوقب نم سانلا ن هو

 ءاشن نم ىلع هللاب وو ىلاعتهل اوقامأو نك_ةفانملا ق> ىف لزت هن ادري الف ب بدسلا صوصخم ال

 لبق ىذلاوهو كامتةفوقلو نع لقي ثيحسمتب وتلغي نال ل هذة 00 ولإ هقفوت هانعذ

 قد_صهدعوو قح ىلامت هلئارامخاو ,نينمّؤملا فةبآلاو نهد ملال هدامع نع هن , وتلا |

 كثذذخذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ]ذ]ذ] ]| ]|0000 ا سس سس همس هس هس اح



 هيمأقيقحتو مالكلا اذهىف نايبةداب زقويسدقو هريغرفكبوأهسفنر فك ناكءاوسرفك

 1 ىقفأولاذكو ٠ نالال>امهنأداقتعاب وأاد_عىأهللامسانزلاوأر لاب رشد_:ءلاقولاذكو

 ]| الم ثالثلاب ةقلطملاة أر ىضاقل اوأ ىتفملالوقي نأب كلذو اهجوز نم نيبتل رفكلاب ةأ سمال

 [|| اللوقتف هلام نخأوهلتقزوجلهدحأ ل سأاذا اطليقولهناعمفرعأ اللوقتف مالالا حام
 ]| ةمل_س تناك اماهنأب تمكحو ا اهرفكب تنتف ل ئاملاىضاقلاوأ لهاجلا ىفملا !ذهلوقيذئنيخ

 ||[  ريغب وأةليقلاريغل ىلصولاذكو ٠ د_ساكرمأو لطاب لمع !ذهو دساف لوالا اه اكنف اهلصأ نم
 اا[ ةلك قاطأولاذكو ٠ ةراهطلا قفاونا اذكو ىنعي ةابقل !كلذ قفاو ناورفكم | دمءتمةراهط

 [|| لهأنمد-ًارفكيال مطوقنيب عجلاو ٠ عورفلا نم كلذريغيلا اداقتعاالافافخ سارفكلا
 لاثماوام_منهلوأ نيخيكثلا بسوأةب ؤرلاةلا>ّساو أن آرقلا قا لاق نم رفك,م-طوقو ةلبقلا

 هناىلءءاهقفلاو نيملكاروهج نا فقاوملا حراشاذكو دئاقعلا حراشلاقاكلكسشم كلذ

 راكنا اذكو رفكن يخي_ثلاسس ناىواتفلاتكىف رك ذدقو ةليقلا لهأ نم دحر فكدال

 نيلوقلانيب عجلاف نيما_لاروهج نيب ةلوبقمةلئسملاهذ_هلاثمأ نا كالو رفك امهتماما
 ةيلوصالا ل ئالدلاو ةيعرفلال ئاسملا نيبةةباطملا مدع لاكشالاهجوو ىبهتنا لكشم نب روك دملا

 لقننإب لاكثالا عفدي وة دمحلاةإ غلا ل_هًريفكست مدع ىلع نيماك_ملا قافتاهتاج نم ىلا

 لئاسملا ف داقتءالارا دمذاولقان نمةححب سيل هلئال دراهظا مد_ءوولئاقةلاهج عم ى واتفلاب تك

 لوقديفيالف ةيفخو ةيلج د_سافم بترتي دو إ_.لاريفكت ىفنا ىلع ةيعطقلاةلدالا ىلع ةيثيدلا

 ىف مامطا نب !مامالا ىد_صت دقو »و ةيظيلغتااو ةيديدهتلارومألا ىلعءاندهورك ذاغعا مهضعل

 لهأ نم انرك ذ نمرفكب مكحلانا معالق ثيح ةياكحلاهذ_هنع باوجللةءادطا حرش
 نءةلبقلا لهأ اريقكت مدع نم هللاه جر ىفاشلاو ةللاهجر ةفينح ىنأ نع تينام عمءاوهالا

 ىلعءانب رفكي /ناو رف كوهامبلئاقدب لئاقلاف رفكه سفن ىف دةتعملا كلذ نا هلت مهلك عدتبملا

 . (|| هفلخةالصلا نالطبب م همزج نكس قملا باطىفا دوت هعسو غارفتسا نع كلذهل اوقنوك

 وهو لعفي نأل> مدعىأل لا مدع مهفلخزا وجا مدعبدا رينأالامهللا علا !ذهمحصال

 !1 مهمزج نا لاك شالا عفد ىف لاقي نأ نك هنا حالو ىهتنال كك موهفالاو ةالسصأ!هدك ىقانال

 || ةال_صلا نالطمباومزج مهنا ى رئال مه رفكا مهمزج مزات سيال اطايةحا مهفلخ ةال_دلا نالطب

 ْ هنمهناهيق م هنظ ب جومياومكح لب تيبلا نم سيل ناب مهم 0 ال ا ماعم

 لأ لئاسملا نم كلذءبشأامو . تايئزحلاو تايلكلابهنلا ) عوداسجالارمشحو ماعلا ث ودع نبدا

 نش



 ناو

 رظن قرفلا اذهىفو ٠ ىبهتتا اقرتفافرخ اه جوباضإأ اطةفلاخ ناكن او هبوب ةمكحلل ةقفاوم

 اهنالاق.الةمألاهذهىف رجا ةمرح نافل املا فهنعاباوج حصيالو لاؤسلادورو قياطيالذا ىنحال
 نوكتلالاكشا ارف.كك لذ لائم أ ىنت نوكف وا ذ_ههجو نما ةفلاكه_جو نمةمكحلا ةقفاوم

 نملك ايه مال_اوةالصا|هيلعمدآن أ ىنميدقواو قل مل مهنا اونمتمال_باوةالصلا يبلع ءاننألا || ١

 نوكيامناىنعلاو لاك _عوقو ةمك-هلا فالخ نا مألا ةناغو ةمعتملا اين دلا ىف عقب ىتح ةرحشلا

 رك ذو رفكدال ايس ووكيل انايثاالوايفنال ةمكحلاب ضرعتهل سل ىنعلا نأ ىبعلاجنا ىفدإ_<

 هللاهجر د_# نعرداونلا فور فك ضئ احلا هنأ ماءطو لحت_ساولهنا هللادجرىبسخرسسلا ءامالا

 لوألاام أو هيف دهتح هنالممصألا ىلعر فكم.ال هنأ ىعاب ةطاوللا لالحّتسا فو حي صلاوهورفكيإل

 هتمرح ناعم ةلالدلا نظ نرهطيىت-نهوب رقئالو ىلاعتهلوقهتمرح ىلع لادلا صال! نأالف

 رفكه ديعووأ هدعور كن أو أه سعاوأ نم سمأب وأهئامسأ نم مساب رخسوأ هب قيلبالا هللا فصو

 د_هالنأ تش لمقةوادعوأ فافخت سا د_دصق ىلعءايدنألا نم ىن نوكأ ىئولاذكو

 نم ىندجوبالنأىنمتف ةههشالب ةمكحلاهتضتقاامءايدن الادوجونألا يس كلذ ريفك_تلا

 هدابعىلا ةيطالاماكحألا غيل تلوهامعإ كا ذ ةمكسحلا هاضتقانآب بيجأو اقلطمر فك ءايبنألا

 داسفلا بحال هللاو داسفلا نم_طعقب كلذلاثمأ نأل دامعلال اعقاب قلعترا هلاثمأو انزلا لح

 نع مالسلاو ةالصلامهملعءايبنآلاةطاسو نأ ك_شالهن الفالوأامأ ٠ هوجو نم ثحهبفو

 امهنب رهاظريغقرفلان الفايناثامأو ٠ مهنودب ماكحالا مالعا نك<ناكناو مه. ةضاخ ةمكح

 نالف اثلاثاماو ٠ امهوّكو سفنل !لةقوانزلا ل-> ىنع نمم اومعاءايدنالادوجو مدع ىنعلب ||

 هجوىلع ك>ضولاذ كو .٠ دايعلاب فؤرةللاودال_ءلاقارفك هنوكب جوبالداسفلاهئمضآ

 بجوملا مالكا ناكن أب بسب لب ىضرلاهجو ىلعالكح_ضاذاامأو رفكتلاب ماكست نمت اضرلا

 هلو-و عفت م ناكم ىلع ساجولا ذكو + رفكيالفةرورض عماسلا كح ضيابي رغابيجت رفكللل

 ةعاجلاهذ_هنالكلذو اعيجنورفكدناسولابهنوب رضي ونوكحضي و لئاسمهنولآسيةعاج
 ىف ماركلا هبا ةلزنمربغل انولزني و مل_سو هيلع ىل اعتهنئا ىل_صىبنلا لغم صحشلا كلذ نواعم

 رفك-!اباضرلاو رفكلاباضرهنال كلذو ر فكسلابهسمأي نأ ىلع مزءوأهللإب رفكن الجر صولا ذكو
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 لاقا نكح اء.يج ىنعملاو مظنلل مسا نآرقلا نآر املا ف ىلا نيدلا ظفاح خي_ثلا نعىواحطلا

 دقفه زج اة ي_سرافلابةالصلا فارق نمنأهللاه جر ةفينح ىنأ ىلا سفيامو لودالا له نمهريغ

 ىواديفانونمنوكنأ اماذةي رعلاريغب ار قوللاقوةبب رعلاربغب ةردقلا عمزوجناللاةوهنععجر

 لالحت سانا اهنمو .٠ هانعموهمظنب لص>زاحعالاو ةغالاهذهمماكت هنلانال لتقيف اقيدنزوأ

 0١ 35 ا ةلاهتسالا| ذكو ةعطقةلالدبةيصعماههوكث هنا ذار فك ةرييكو أت ناك ةريغص ةيصعملا
 ءازهتسالا|ذكو اهماكترا ىف تاحامملاىرجئاهم رح واه ةالابمربغ نماههكترب وةلهسة: هاه دع

 مامطانباًلاقءاللاوةالصلا هلع ءايدنالا بي ذك-:تارامأن مكالذ نال رفكءارغلا ةعب رسشلا ىلع

 دوحسلا ك مك اقافنا ناعءالابلالخا اهملالخالار وم اأتابثاناعالا قيقحتىلا مك دقفةإجلاب و

 معلا دعب هراكسن او هيلع عجأ امةفلاخما ذكو ةبعكتلا راف حسملاب وأهب فافختسالاوأ ىن لتقو منصا

 مامطا نبا لاةرفك,أل هنع هناا ىضر ىلع ةعاحشو أتاح دوج وركن أ نم نافنيدلاروءأ نم ىنعيهن

 ملسو هيلعهلل | ىلص ىنلا اهلعفاهنا بيب اهافافختساةنس كرب ىلع بظاو نمة-يفنحلا_ ,فكدقو

 تاق ٠ هب راشءافحاوأ هقلحت حتة مامعلا ضعب لعجرجنأن ءعسبقتسا نك اهحابقتساوأ ةداي ز

 اهي امانا لجر لاقفءابدلا ب<ناكمالسلاوةالصاا هيلع هنارك ذةنناه-جر فسوإابأ نا ىوراذأو

 مارحلا دقتعااذاهنا نم ىواتفلا ف ترك ذ ىنلا ءورفلا ىتدتلوصال اهذ_ه ىلعو هدادنراب 6

 ليلدب تيثو ا هريغا هةمرح نوك-:نابالفالاو ر فك ىىطق ليلدب تنث دقو هنيعا تمرح ناكن أف الالد

 هللا لص ىننلا نيدىف لعد ةوامارح حسا نملاقف هريغاو هنيعل مارخلا نيب قرفي ملمهضعب و ىنظ

 ريغ ن مري زنخ مو أ مدوأةّتيم لك ًاوأر جلا برشوأ مراملا ىوذ حاكنكهع رحت ملسو هيلع ىلاعت

 ةعلسلا<ي ورتللال-١ذه مار لاقولام أر فكر كسلا ىلا ذيدنلا برش لحتسا نمو رفاك-ذ ةرورمض

 هيلع قشام اضرفناذمر مود نوك الوأ امارحر جلا نوك النا ىنةولور فكي ال لها << وأ

 عيج ىفةتباث نبذه ةموح نالر فكهناف ق-ريغب سفنلا لةقوانزلا مر حالنا ىنتاذاام فال رفكيال

 اذهو ةمكح سبلام هللا كح نأ دارأد قف ةمكسلا نعجورخادارأ نمو ةمكحلل_ةفاوم نايدالا
 ىنالال_- ناكىذلام ارنا ىهةطباضا! نأ نم مه_ضعب لاقام هحرضوتو هناحبسهب رب هنم لهج

 ةيدبالا تمرح نالر فك هل- ىنمتفةه. رشىفالالح نكي /ىذلاو ارفكس يلهإ- ىنمةفة-عي رش

 مث ةب ورخالاوة-لوالا صاخ._ثالا لا وح نعرظنلا عطق عم ةيل ازالاةمكسحلا اهتضتقاىتلا هاما

 اًضيأراةمرح ىف مالافريفكتلا فرادملاوهىلاعت هللا ةمك-ل2ة-ةفاوم ةمرل ا نوكتاقنافلاق
 ةديقمةمكاهذه نكلت اق ةمكحلاءاضتقالوهام ةمألا هذه ىلاةيسنلابهع رحكنأل كلذك
 ىهىلب كل ذك سيل ىلوألا نموا قلطمةمكسلا نم ج ورخ ةيناثلا نمجورلاةداراف ةقلطم كانو
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 هللالا قف كلذ ىلع نب رفاكلا هللا مذ دف ناب ةناعّتسسالاز وجت الواكرسش نكس ملام قرلاب سأب ال
 نسالا نك اولاق اقهرم_هودازف نحلا نع ٠ لاجرب نوذوعي سن الا نملاجر ناك هنأو ىلاعت

 ىف تيديف هموقءاهف_سرش نم ىداولا اذهد._سذوعألوقيهر هس يذاولب لاق ملا

 ! ة أرجو انايغطواع ا ىأ اقهرم_ممهتذاعت سأب ٠ نحلل سنالا ىنعي مهو دازف حبضي ىتحراوجو نمأ

 ارفكدادزتواهسفن أقف مظاعتن ن لاف سناالاو نحلا ان دساولاق دق مهنا كلذواباهراواربكوارنشو

 مر ثك_ةسا دة ناار مش ءماياعيج مهرمش< مون و ىل اعتهللا لاقو ةماعلا هذه سنالا مهتاماعاذا

 أ[ ىتملابىسنالا عاتمةسافةبآلا ضعببانضعب عتمتساانب رسنالا نم مهؤايلوألاقو ضنالا نم

 :ىسنالاب نحلا عاتمت_ساوكلذوو تاييغملا نم وشن هرامخاوهصاو أ لائماوه-ئاوحءاضق ىف

 | فوثكلاو ةمث اطيشلالاو>الاب مهنم عونو ٠ هلهوعوذخوهب هنن اغتساو هد ه:ن اعّدساو هأنأ همءظعت

 نمناكو ٠ ةللاءايلوأ مهن ىغتقتقراوخ مط ناو بيغلالاجرةبطاختو ةيناسفنلا تآضاي رلإب

 نيكر شما عم نيما_سملالاّقب هرم لوسرلا نا لوقي و نيمأ سلا ىلع ني كرما نيعب نم ءالؤه

 قف معلا لهأ نم سانلامت ٠ نيكرشما ناوخاة_ةيقحلا ىفءالؤهو اوصعدق نيماملا ن وكل

 وهلوسرلان وك اولاقف لوسرلاةرياد نع احراخامأو اولعج نا مهنكم اامبيزحو مال اوةالصلا

 نيطايشلا عابتا نمءالؤه نا قحلاو هعرمشوهني دب نول هاج لوس ر ال نوم ظعم ءال وهف نيتفثاطالا د“ :

 انايح أب حتحا او سنالاراصبأ نعابحت ام اد نوكي ال سنالا نال نا مه بيغلالاجر ناو

 مك- ءةثالثلا نازحال هذه قارتفاو مهيفلال_ْضل| بدسو هلهجو هطاغ نفذ سنالا نم مهنا نظ نك

 ليبسالوهناحح_سهبدرفت سمأ بيغلابلعلاف لاب و نمحرلاءايل وأو ناط.كلاءاملوأ ناب ناقرفلا

 0 0 ا 6 2

 هاو لاا 3 10 فئاطالا نو ٠ رفك ا لعايعدم ا

 نا لعام . 0 وفاهناتقرعام نكلو ةعف رت ارلاقف كم#«ىفاذ_هت أر لهده ليقف

 رك ذو ٠ انايحأ ىلاعتهنلا مهماعامالاءايشالا نمتابيغملا اوماعي ل ءالسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنالا
 لو ىلاعت هلوق ةضراعمللد بيقلا لع مالسلاوةالصلا هيلع هلا ناداقتعاب ريفك_اباحك رصنةيفنحلا

 ةءدم .هعح راشد هرك ذام امامو ٠ ةرياسلا قاذك هّللاالا غلا ضرالاو تاومسلاىف نم لعبا
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 هريغوأ ارفس دار! اذاةيلهاجلا ىف مهدح !ناكلاقىا مالزالاباوم قمسا ناو ىلاعتهلوف ىلا | 0 <

 : ىب رف م أب وثكماهن مدحاو ىلع ل_هنالواط شب رال ةثالث حا دقأ ىلا دصقب رد معي رومالا نم ا

 أ ناو سمالا كلذ ىلع ىضم سمالا جون ناف هيلع ينال لفغثلاثلاو ىب رىفاهتوسآلا ىلع بوتكمو ١
 بوتكملاجر< ىتحايناثاهداعأو ا طاجأ لفغلا جرخ ناو هد فد كرو كسمأ ىهانلاجرخ
 : جرختال نيمحنملا لوف نيب و اذ_ه ناب قرفالو جاجزلالاق ٠ ههرحو كلذ نع ىلا عت هللا ىهنف |

 ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا لعج ءايشالا هده لاط.الو تاقا ذكمجن عولطا جاوا ذك مجن لجأ نم |

 نءمدنالوراخةسا نم باخام درو هو روه.ملاوهاكرو املا ءاعدلااهد_هب وةرادتسالاة الص

 مهعنمو تال فلاو عرقلاو ىصخلاو لمرلاب ب رضلا بامصأو نيفارءلاو نيناهكسلاو نيم>نملاءالؤه

 معي نم ىنكو كلذل ,طزانم ف سانلا ىبعاوا_خد. نا وأتاقرطااوأ تدناوحلا ف سول_1لا نم

 عا اون ةنسلاو ناتكلا نع ةج راخلالاءفالاهنهنولعفي نيذلاءالؤهو نولعفبا اوناك ام سمس
 لهأ نم لاحلا ىعدب وأهل نا ةعاط مهد_>رهظي نرذلا عاد وب ذكو سبيلت لهأ مهنم عون
 ةبوقعءلا نوقتسب ءالؤهف ني راكملاةيقرطلاو نيبا ذكسلاءارقفلاو نيباصنلا ياشملاك لاحم
 نكل تقلا قحتس نم ءالؤه ىف نوكي دفر سبلتلاو ب ذكلا نع مطاثمأو مهعدرت ىنلا ةغيلبلا

 مهنم عونو ٠ كلذوحتو ةعي رشلا نم عمريغت بتلطإ 1 تالءءزخلاهذ_هلثعةوينلا دب
 ل-_ةةنوبجونءاماءااروهجو رحسلا عاونآ,ةقيقحلاو دل ا ليبس ىلءرومالا هذ_ه ىف ماكتب

 وهاذهو ه:عءصوصنملاف ىلاعتهنلا هجر دج و كلامو هلل اهجر ةفينح ىلأب هذموهاكرحا لا

 الم باتتسي لهءالؤه ف اتخا من ,هريغو نامثعو 6-0 او رمعك مهن ع هللا ىذر ةباحصلا نعروت الا

 ىقوءالاو لدقرحسلاب ل23 نا ةفئاط تلاقو داسفلاب ضرالا ىف هيعسل لقب مار حسلاب رفكي لهو ْ

 دج تهذمىف لوقوهو ىفاشلا نعلوقناوهاذهو نفك لمعو هلوق ىف نكس ملاذا لمقلا نود
 روحسملاتومىرئؤيدقهنانولوقين ورثك الاوء_عاون أ ورحسلاةقيقح قعاساعلا عزانت دقو

 ناك امنا ىلع مهاك اوقفناو ليي د رح هنا مه_ضعا معزوهيلارهاظ ْئلوصوربغ نم هرص رصصو

 اهسانياماهباابرقتلاوا ط دوجسلاوأ اهءاطخوأ اهربغ وأةعيسلا ك اوكلاىوعد سفج نم
 ْ اضي 'مهلك اوةفتاورشلا باوبأ مظعأ نموهورفكءناف كلذو<و روخبلاو متاودخاو سابأل' نم

 فرعيالىذلا مالكسلا !ذكوهب ماك لا زوجالهناف هنلاب ك ارش هيف مسقوأ ع زهتوةيقر لكن أ ىلع
 لس وهيلعىلاعتهنباىب ص ىنلالاقاذلو فرعيال كرشه.فن وكي ناناكمالدب ماكس ةنإل ءانعم
 طل اا222222222ا 22 ل م ل لل
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ءاملا واخ لبق نيل ايدارملا نأ ىلع اروك ذءائب_ثنكي مرهدلا نم نيحنانالا
 نال نيطااو

 تاثلا ئيثلابدي رأن اهنا قيقا جراخلا ف تراث دوجولا نكمملا ءود_هملا نأ نيلئاقلا ةلزتعملل

 ىلا فدارب مدعلاو توبثلاو دوجولا ف دارت ةيئيشاا نأ نم ن و224 |هيلا سهذام ىلع ققحلا

 وهفاشنش ىمسالمو دمملان أد رأناو ةلزتءملا نم مد قت نمالا+يف عزانبالىرورضمكحا ذهف

ةلزَتءم هيلا ب هذاكمول ملا وأ ةرعاشالاهيلا ب هذاكد وجوم اهنا عيكارب_سفت ىلع ىبمىوغا ثح
 

نو ىرشخزلام الكف عقوام ىلع «:عربخ درع نأحصاموأةرصبلا
 مهضعل و هب ومس نع هلم لق

 دراوم عمشو لاوفالا لة: ىلا عجرملاف ثداحال مهضعب و مدقالمهضعبو م.حللامساوإ_ءج

 هللا حور نم سأيبال هنا ىاعتهلوقل ر فك ىلاعتهنلاةجر نم سأملانآ اهنمو ٠ لانعيسالا

 موقلاالا هللار كم نمايالف ىلاعتهل اوقارفك هت وقع نمنمالااذكو نورفاكلا موقلاالا

 هلام فرعأ مهنال

1 
 مهريغنمرثك اهنم نوفئاخ لب نونمآ النونو مامءايننألاو نورساخلا

 مءو ٠ مهناكمولعو مهنأش قفالضفتهناحبسولبق نموهامنا نين ومأم مهنوكو لاللاتافص نم

 صرالاو تاومسلا ف نمل_ءياللق ىلاعتهلوةلرفك ب يغلا نمهريخام نهاكلا قيدصت نأ

 لزب ام رفكدقف لوقيامع هقد_هفاتهاكى ' نم مال_لاوةال_هلاهيلعهلوقلو هناالا ىرغلا

 رارسالاةفرعم ىعدي و نامزلا لبقت_سىف نئاوكتلا نع ربخ ىذلاوه نهاكلا مث دمت ىلع

 ىو نهاكلالثموهف ةينآلا تداولا مل-علاىعدا اذا مدن اورحاسلا نهاكلا ليقو ناك-لا ىف

 مجنملاعابتازوالفمحنملاو فار علاو نهاكسلا ل مشي ثي دحلاو ىون وقلالاق ٠ لامرلاهانعم

 ىخكاقلاو ىوغبلاهإ_ةناك عاجالاب مارح ءالوه ىطءيامو ىصخلاببراضلاك امعري_غو لامرلاو

 مالسلا ,,يلع ءايبنالا دب هتاءاطا نع هن ري امف ماطالا ىعد | نم عابتاالو امهرب_غو ضايع

 مع ةل-ج نمو ٠ ىبهتنا نهاكلا ىنعمىف هنال تاحهملا فورخلا معىعدان«لوق عابناالو

 عباس فاذكو هقفاو فرح ىأةفيحصلالوأ ف نورظني و هنوحتفيث يح فحصل الأف فورحلا

 قو نسحةسريغ هناءاومكح ال2 نمةيكرملا فورحلا نم فرح ءاجناف ةعباسلاةقر ولا

 ناف م>سىلا نم لآفلا ذخ ٌوياللافو هكسنم ىف ىمجتلا نبا حرمد دقو كلذ فالخ فور ار ئاس

 للعلو ىبهتن اهب رحت ىلع ةيكتلاملا صنو مهضعب هزاجأو مهضعب ههركف كلذ فاوفاتخا ءاساعلا

 ما سقتسالا ىن_همىف هناف ىلا فورحربتعاهمرح نمو ىن-هملا ىلعدّمعا ههركوأ لأفلازاجأ نم

 لعفتال لعفاهرب_غوأ ضايبلا نمتاقرو ثالث ىلع بتكين ا ىنبذبالو قامركتلا لاق مالزالاب

 ماسقتسالاىأهنا ىلع ديام كرادملا فرك ذو ىبهتاةعدب هناف كلذ وحنو رشلاورب_لاس تككوأ

 ريزنخلا محو مدلاو ةتيملا <يلعتم .رح ىلاعتهلوقريسفتى لاق هنالصنلاب ما ارححادقالاو مالزالإب
 هسا ركام ا لزب 222223732020000
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 ١ دع 1 فالكم لكى لع نيع ض رقامئادأ نء هيلع عنتءاموهل بح امو ى راملاد وجووملاعلا تو دك

 امأوىلاجالملدب رظنلادارماو ىدمالاو ىزارلامامالاه جر ىذلاوهاذهو ديلقتلازوحالورظنلا

 ضرفف ني دشرتكس اداشراو نب ركسنملامازلاو هم_ثلاةلازا نمهعم نك. ىليصفتليلدن رظنلا

 لاق دقف هق- ىف هجوتم عملا ناهجوالافهبشلا ف ع وقولا هيف ضوحلا نم هيلع د نماماوةبافك

 نودي رياماوغلبيال نأ ةفعضا ىلع مهقافشال مالكا لعن عهريغو هللا هجر ىبفاشلا ىبهناع !قييبلا

 عمدرك هنا اندنعملي وأتو مالكا زعب لاغتشالا ةعاج رك ةيناخراتاتلا قو ٠ هنعاولضيفهنم

 ليلقرظانملان وكم وأ ةتباثلا دئاقعلا شي وشنو ةعديلاوةنتفلاةراثاىلاىدؤهنالةلداّكلاوةرظانملا

 قلعت امو ةوبنل !ةؤرعموهدي>ونو هللا ةف رعمامأو ةيلغلل لب قدللابلاط نوكأ الوأةفرعملاو أ مهفلا

 قرظاشاداج هشاىّأر نيح هللادجر ةلفينحوأ هرر5ىذلا دب رين از وحيبف ماكستملا فاخ

 ةفاخرصطلاانسؤ رىلعنأكو رظاننانك لاقفىاهنتو مالك-لا فرظانت كتب أر لاقف هاهنفمالكلا

 نموهرفكدارأدقف هبحاصةلزدارأ نمو كبحاصةلز نود 1 نوران من او انمحاص ل زينا

 مالكلا لعةدئاففقاوملاحرشفو ٠ ىبهتاه-:عىبهنملا ضوخلاوهاذه .رفكد قفهرفك دارأ

 .نبذلاو كتماونمآن يذلاةللاعفري ىلا عتهللالاق ناقيالاةورذىلا ديلقتلا ضيضح نمقرتلاوه

 اقالخا د_ذع قحني_ءلاوردءساانا اهنمو ٠ لمعلاو إلا نماوعجا_عمكنم مالعالاءالؤه

 هجام نءاودو دوب وناخيشلاود_أهاور قح نيعلا مال_سلاو ةال_طلا هيلع هلوقلةلزتعملل

 رحسلان اةياور فءاجور دقلا ل+اوربقلا لجرلا ل دتل نيعلا ناو ةياور ىفدب از وةري رهىفأ نع

 دقعلا ىف تاثافنلارمث نمو ىلاهةهلوقو نيك-املا ىلع لزن امو ىلاعتهلوق ه-.اعلدبو ىتح

 رحسلانا انباع ضءبلوقمث رحسلانم عوناذهف مهرحس نم هيلاليخ ىئاعتهلوقامأو

 لبأطخ قالطالا لعرفكرحسا|نآبلوقلا ىد, راملاروصنموبأخيشلالاقدقف لوؤمرفك

 هتيقام لعفوافال_ةالاو رفكوهف ناعالا طرشيىف همزلامدر كلذ ىف ناكناف هفتفعثخيلابدج

 نامالا طأارسش نم ئشل ركنمربي_غوهو هن أ سع] ناد و هند قب رفتوأ هدد جو اناملا كاله

 ' ىسلالتقلاةلعنالةوحاسلاو وحاسا| ل ةقيف داسفلاب ضرالا ىفايعاساةساف نوكيهنك-!رفكمال

 رخاسلالتقيفرفكوهارحس ناك اذاامأو ىتالاوزكذلا لمشت ةإ_علاهذهو داسفلاب ضرالا ىف

 هإقنو قارسثالا فداشر الا بحاص هرك ذاذكل تقتالددنرالاو ةدرلا لنقلاةلعنال ةوحاسلا ال

 ىلع أله هناحبسهلوق هيلاربثياكجراخلا ف تباثئشب سيلمودعملا اهنمو . ىونوقلا

 ناسنالا

 >يف

 زم ءةكياوف لو



 نال

 ىعرسشلا مالا نأل معصيال لب ل اوفأ عفنب الىأحصيال ب اذعلا ةفياعمدنع ناعالا ناءاماعلا لوق

 ىلا لل دواذافل املا فقيد_صتلاىلاهبلصوتيا لال دت_الا نا قيقحتلا مث ىيغلا ناعالاو»

 موانمومهللا دذع نم هب ءاجايف هق د_صوهب نمآ نم دع ل_سوهل 1 ىلعو هيلع ىل اعد هللا ىل_صلوسرلا

 ثيح م_ممع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا اذكو ةيداقتعالا لئاسملا ىفةيلقعلا لئالدلاهميلعتب لغتي

 وهوهطر مدقفلاناعا كلذ نك مولو مهماهفأ ةدالب و م-ممناهذأةلق غم طابنالاو طزلا ناعما 1

 ماك-ت -هماسصدتو امهمالسا لوبق ن (- ضارعالاباما نب يمألاد> اب اواغتثال ”ىلقعلالالدّسالا

 عا ةرظاذملاو مالكل! ةعانص مهميلعتلةجاحلاةيفيكب ملاعةلدالإب ريسصل قذاح

 كلذ نما ذهان موب ىلا مهماقم ماق نم لك عانتم ٍ مسهنعهللاىضرةباحصلا عامل 0 اجا

 ماظعلا هباحح أو لس وهل ا ىلعو هيلع ىلاعت هنلا ىلىىننلا عن_ص فالخ هنال لطايهيلا اوبهذامن ارهظ

 هباف لع عوت نءواح ال داقملا نا لاق نمانب اك أ نم نأ ىلع ما اركسلاةمئالا نء مهريغو مهنعةللا ىضر

 بذكلاو قد_مللالمة#<ناكن او د>اولاربخو هن ريخأأ امفهق دصيال قداصربلا نأه دنع عقيم

 لزئاق داص ةقيقحلا ىف ناكو بذكلالاه>اهلاب رطح لو قداص هن اه دنع عقوام ىتم نكلهناذف

 ىلاهاعدو ل سمءآرو ةوعدلا «غلبت /نمام أو ةل_جلا ىفاليلد مل_هيام ىلعهداقتعا ىب هنالملاعلا ةلزمم

 هب دب ىلغ تازدعملا ترهظدقو هيلا اناعدو ىلا عتهننا ٠ نعنبدلا غلب انلالوس رنآهريخأو نيدلا
 داقملاوهاذهف كلانهامفركسفتو لمأتربغ نمنملادقتعإو كادي ل !ذدهقدصو 1

 000 ىرقلالهأن تالا نر راتبا 0

 ناف ملعلا لهأ ةماع ل واننيب فال_1لا ل#هنافراظنلا قب رطب ل_هلد

 ةباحصلان آل و هلنمآوهن ن لاق :نأحصدق د_صقفربح ريخأ نفاقلطم قيد كتلاوهنامعالا

 اا ولوأ ف يسلا تحتم ثلا نم اهوحتف ىنلاراصمالا ماوع نام نولبقياوناك

 قهاش ىلع شن نميف فالخلا| اطهر رحال رس قا مهايامهلج زب وجو

 ىلا هتدنلا ميسو نيمأ لا دالب ىف شن نمامأف الصأ لجوزع عناصلا فالوملاعلا فر كسفتي لو لبجلا

 ىلع لدتةرعبلا لاق ف هللا تفرعمبىنارعال ليقدقف ديلقتلا دح نع جراخوهفهعئان_دةب ؤردنع

 ريبخلا عذاصا ىلع نال ديال ىلفسا اكرم او ىولعلا ناويالا | ذهفريسملا ىلع لدتمادقالار اث ؟وريعبلا

 ناكناو ىقألاةح ناك نادهنا ىنعم ىلع هلاهلىعادلا قنعىف ةدالق كلذ ل_ءجودقتعا اذا امأ

 داقتعالا لئاسةفرءمليقوهنامياىف كاشهنال فالخالب نمؤع سيل دلقملا اذهفهيلعهلاب وفالطاب
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 نرش

 نا نظأالو اطائمأوةردقلاوةاماورصيلاو عمسلا لب ىنسحلا| ىلاعتهلناءامس | ىف امن اعم تدرو

 القع ةانئتس.هناحبسهتافصنأل موهوملا موهفملا اذهب رفكلا بجوأو مومعلا اذه-لاق !دحأ
 قيدصتلاداضياهنم لكن اكن اوتوملاو :ءانمحالاوةلفغلاو مونلا عم قابنامغالان اهنمو ٠ العنو

 ْ 02 اك ايامطاطب | ىلا اهمحاص دصق نى امهمكحءاقبب كح عرشلا نالةةيقحةفر ءملاو

 6 ةفرعلا ناداضي توملاو مونلا نا مطوق ىف ةازتعم لاف الخ محملا كلذ عفنريفام نافع عرسشلا كح

 مهن 0000 و لاف دبع امطانءاهرك ذاذكن م ؤمهنأب تم تيملاالو مانا فص وب ال

 د ون لاح مانلاك اقد_همنوك, ال نياحانمؤم 00 املقيد_كتااوهناعالاناكولاولاق

 | ىذلادلقملاّن امانا اهنمو .٠ عازتلا عفتر اف ىهتنا عاجالا ف ال_-+ هناو هتلفغ نإ لفاغلاو

 ةماعو دجأو ىفاشلاو ىعازوالاو كلامو ىروثلا نايفسو هللا هجر ةفين-وب لاق حيك هعم ليا دال

 مهضعب لقن لب لال دتسالا كرتب صاعهنك-!وهنامعأ ص و اعت هللا م هجر تءدحلال هاو ءاهقفلا

 ةائسم لكف رعب ملام ةلزتعملا دنعو لقعلاةلالدب كلذ ف رعين أدب ال ىرعشالادنعو كلذ ىلع عاجالا

 هنامابكحامناةلزتعملادنعىونوقلالاق ٠ 7 انمؤمنوك الةهشلا عفد هذكع هجو ىلع لقعل اةلالدب

 هيلعهنودروبام عيج ل>و م 0 م لوح | ا علا فرعاذا

 فرعين أ نامالاةت طرست ىرعشالا لاقو همالساب كحيل كلذ نم ئش نعزحتاذا ىتح ةهيشلا نم

 نأ طرت_ثيالو هبلقب كاذ ف رعينأ طرسشلا ناريغىلقع ليله. لوصالا لئاسم نم ةلئسم لك

 داضيام دوجوار فاكب سيل هنكاو قالطالا ىبلعهد_:ءانمؤم نكي مناوا ذهو هناسلب كلذ نعرب_ءب

 ناةاصعلارئاسك ىلاءتهنلا هئيشم فوهولالدة:_الاورظنلا كركي صاعوهف قيدصتااوهورفكلا

 الو ٠ ىبهتناةنملاىلاهصأةبقاعراصو هبن ذر دقب هب ذعءاش ناو ةنحلا وخد اوهنعافعةننا ءاش

 لاك ةدح طرش هيدي رن اف نامالاة# طرشولءج ثيحهمالكن م هر دصال فانماذهنا 0

 هللاد_.عوب أو ىنغت_سرلا نسحلاوب هلاقامرهظالامأ 3 10د فنوهخلا مهقفا اوموهف نامعالا

 لوق ىلع هداقتعا ىباذا نكلو ىلقعلا ليلدلابلئاسا لكفرعينأ طرسشلا سدل هنأ نم ىميللا

 قب_سامىانبالاذهو هناعاةدصل فاكرد_قلا اذهفقدادهنأ ةزجتملاةلالدب هةفرعم دعن لوسرلا

 [امأو لاججالا سس> ىلع نامءالإب قاعي اهف لال دّ_ءالا كرات نايصعب لا نمروهجلا نم

 ليلد نع قيدصتلاه:مدجوءاوسهب دءوامباوثلائيفدجو دقفهب رومأملا قيدصتلاوهو نامالا

 نولوةيماوق لابامهل ل_ق نيح هللاء_-ر ةفينحابأ نا نم ىونوقلاهإةنامامأو ليل دربغ نعوأ

 ذئءوب نونمؤب مهلاةفرفاكلاف هلليقف نمؤملك الارانلا ل2 دياللاقفرانلا نموا لوخدب

 ىنعمو لاق من : ةرهمدملا خسنلاو ةريتعملا لوصالا ىف دوجوع سلفربك الاهقفلا ىف ءودوادكا

 2122007070707070222تتب5تتتلُالاللالسظاالالا 552222525222255 ]آب 2 ااا ب ا

 لوف
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 قاشلا نال ىلوالاةبآلا ف لل او ةبآلا هن هىف ليمحتلارك ذامئاوةبآلا انلم<الوانب ر ىلاعت

 رهاظب همايقامه دح |نيماقمد_,علل نأ قيقحتلا م 5 ارود_ةمنوكنالام فالح هإج نكمع

 ركشو هتعاطوهناحبس هللا ةفرعع لغتشي نأ كلذو ةفشاكملا ادي ء.ىفهءورشامهناثوةعي رمثلا

 الو كلالح قيليادج ىنمبلط:اللاق ىناثلا ماقملا فو لقاثتلا كرتباط لوالا ماقملا ىنف همن

 ىركشو ىرك ذب قيلبال كلذ نافذ كتمظعو كنترضح قيلتةفرعمالو كلاكب قالي اركش
 ةاجلا مدق ةقيقحلا ىلعةمدقمة دعب [ل عما اوج ىف كلذ. ىلةقاطالو ىركفو

 ةقباسلا ٠ لهأبهذف ةيفنملاةعاشملاه-يففاتخا ق واخ ريغوأ ق واخت نامعالانأ اهنمو
 هللة قول اهلكدابعل!لاعف نا ىلع مقافتا عم ىناثلا ىلا اراخ له ىهذو لوالا ىلا دئةرم_

 دنع ح ون نك قول زيغنامالا نأ هنناهجر ةفينح ىفأ نع مي سم ىنأ نبح ون نعاول ةنو ىلاعت

 ديعلا هللا نم ل_داح صأ ناالا ناب قول ربغ نا: ال !نوكءال وه للعو دمّجعمريغ ثي دا لهأ
 نوكمف هللالوسرد_# ىلا مههللالاقو هتلاالاهلا الهن ال_عاف قولخمب سيل ىذلا هم الكبلاقهنال

 سبل ىذلا هللامالكن آر قلاً رق نم نأ ق وا_تمب سلام ةبماقد_قرك ذام عومدم ملكت لا

 ل_هأ قافتإب ىلاعت هلل ةقواغ دارعل |لاعف أو دام« !لاعف أ نم لعفامهنم لكو ناسالإب رارقالاو نانحلاب

 ةعابجلاو ةنسلا .٠ ةيعؤولا هباتكىف هللاهجرةفينح ىفأ مالكصنوةرباسملاف مامطانبالاق
 ناك امأو قول هتفرعموهرارقاوهلا أ عيج عمديعلا ناب رقن لاق ثيح ناهالا قاذف حي رمد

 اوعنم مهناةعاجلاو ةنسلا لهأ ضعب لقن دقو اذه ىيهتااةولخ هلعفن وكن 1 ىلو افاقول < لعافلا

 بدالل ةباعر ىظفللا هب دب رأن او ف دموأ باةوأ ناسل ىفهن احبس هم الكل ولحلوقلا قالطأ نم

 قولخ ناميالا نأ ىلا بهذ نمي ناىرعشالا كح دقو ميدقلا ىسفنلاةدارامهوتيالثلب رلا عم

 رظنلالهأ نءمهريغو يمل ازب زعلا دبعو بالكن ب هللاديعو برح نب رفعجو ىبساحن ثراح ثداح

 لاق قواخ ريغ نامالا نا نولوقيم_منأ ثيدحلا لهأ نم ةعاجو لبنح نب دج نعركذو لاق
 ناالان لاق نملوقىف نا.يالاقالطا ناهإصاحامب ههجوو ىرعشألا هيلا لامو ةرياسملا باص

 هسيلعل دم هتنادحونىلزالاهرابخاو مدقلاهمالكبلزالا فهقيدصتوههن ىاوزب زغلاناتكلا

 نأ هللا ىلا عت قواخن الو تد_# هقيدصت نالاقبالو ىد_.عافانأ الا هلاالةثنا انآ ىتتا ىلاعت هلوق

 هتافصصو هناذنأ ىلع اوعجأذا مارملا اذ هى سبل مالكلا نأ خالو ىبهتاثداح هبموقي

 ثيح قواخ امهوحنورككلاورب_كالاقينأ حعصي.ال ىنيملا اذ هريتعاناوةعدق ةيلزأ ىلاغت



 '01 او ءاقشألاو دام سالا نود ةواقشلاو ةداعتسلا قع نوكيدق ريغتلاو لاعفالاولاقملا

 [ريغتالو ةواقثلا نب وكن ءاقشالاو ةداعلانب وكن داعسالا نأل ىلاعتو هناحمس هللاتافد

 | عدقلاناف اريغتم ىلاعتةنلا )_ءنوكينأ ام_هريغت نم مزايالف هتاف ص ىلعالو ىلاعتةهللا ىلع
 || ىأ نب رفاكلا نمناكو ىلاعتهلوق ىف لاقي نأ حصياذه ىل_هف ثداوحال الم نوكبال

 قب رطلا نععجرامتاف عجرنف داعسالا مدع ةمالع دادترالا اولاةنيفراعلا نأ عم م-هنمراص

 .توغاطلاب رفك نغ هناحبسهلوقب ةراشالا هيلاو قيقحتلا نع لزب ملقيقحلاديع_سلاناف

 خيش نمو اهلدول عاطقناالىأ اط ماصفناال قثولاةورعلاب كسمتسا دقف للاب نمؤيو

 ىلل-فناف ىونوقلالاقو ٠ بلدا نماباقلانامعالا ل داذا ىركبلا ىسحلا ىأ انحاشم

 نار ناعالا ىف ءالكسلا ااه يف مالك الن كلان دنع بجاو اذ هاناقةماخلا ءانثتسالازوجامنا

  قشيدق ديع_لاف سالباكرفكلا لبق امم وم نكس مهنا نييتيالناعالا دعب ىأ كلذ دعب رفك

 لاخلا قيدصتلاهنمدجو نم ناالةربعالو مخلل ةربعلا ىرعشالا دعو دع_بيدق قشلاو

 مت نيعم لا صخشلا ! ذهن هناحب سهلا 1عىف ناكناف لاحال بي ذكستل ا هنمدجو نمر فكسلالو

 نوك رفكلابهل مح هناه ماع ف ناكنا و هلوسرو هللابارذاكن اكن او نمؤملاحلل وهف نا ءالإبهل

 ارفاك ناك ةكئالمللاماعم ناكني-- سلب انا اولاقو هلوسرو هتناقد_كءناكناو ارفاكلاحال

 ةبالا 10 مهنمهللا لعق باس ف ناكو ىأ نب رفاكلا نمناكو ىلاعنهلوقباولدّتساو

 فال لب ىنعي ىنعملا ف فالخ الهنا قلو دئاقعل راش لاق ٠ نب رفاك-لا نمراصو هانعمنأب 0

 ل_طداح و هفةدايعلالوبقو ناعذالا ىأ ىنعلالوصح در ةداعسلاو نا الابد رأ نا هناف ىنمملا 6

 || هلودح عطقال ىلاعتهنلاةئيشمىفوهفل املا فتارعلاو ةاحنلا هيلع برتيامدب رآ ناو لاخلا ىف |

 قيقحتلا ةياغوهو ىهت !ىناثلا دار أ ةمب_.ثملا ىلا ضوف نمولوالا دارأ لوضحلاب عطق نغ لاح ىف

 || ىرعش الل افالخزئاجريغ قاطيالام فيلكس نأاهنمو ٠ قيفوتلا لو ىلاعتةئلاو قيق دن !ةباهنو
 مدعمصألا اوه_عوقر ىف هباحصأ ف اتخاواهتقاطىأ اهعسوالا اسفن هللا فاكيال ىلاعتهلوقل

 ىمعألا فيلكةكر شلارود_ةمنعجراخوهامب فياك.ااوه قاطيالا, فيكم عوقولا

 ناماك هريغل عندمموهاع فيلكتلاامأو بقاعي هكرتولو باشي هب ىقاول ثيح ىنثملاب نمزلاو راصبالاب

 دةفرفكلا ىلعاونام نيذلارافكحا!رئاسو بط ىنأو لهج ىنأو ن وعرف لثم نمؤيال هناةنلا لع نم

 ةذاعت_ساف هنانلةقاطالامانامحتالوانب ر ىلاعتهلوقامأو اعرشهعوقوو هزاوج ىلع لكلا قفتا

 | توميف هيلع قلي نا هقيط؛الالبج لمح نا زوجان د_:ءذاهفيلكت نعال قاطإالام ليم<# ند

ْ 
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 ناتعاب نقلا رفا يح اع تاومرع ركب لامس للا نان الا مهضعب لاقو اذهل ئاقهب لو قيال ل عاف
 ذم اذهو بورغلا لبق هيحاصر طفي ىذلا موصلاو لكلا لبق اهبحاصاه بسفأ ىنلاةالصلاك
 ارفاكن اكن ملزالا ف بحهنلا ناءالؤه دنعو ,هريغو ةعاجلاوةنسلا لهأ نمةيمالكلا نمريثك

 ديران مو سيلباو مهمالسا لبق نيب وبحناولاز ام مهنعةللا ىضر ةباخصلافانم وم توهنأهنم لعاذا
 ناه«يفو ىواحطلاةديقع حراشهرك ذاذكدعب رفكي مل ناكن او هضغبي ى اعق هننا لازأم هنيد نع

 رطغيىذلاموصلاواطاك !لبقاهبحاصاه دفأ ىتلاةالصااكن وكيف يكهطورمشب ققحت اذا نام الا

 م-منم لجرلاراص ىتح هيفاوا غةفئاطراص ىهاولا ساسالا | ذ_ه ىلعاو نبال و بورغلا لبق هبحاض
 مه:مريثكر اص من هللا لوبقل ىنعي كلذ وكو ىلا عت هئلاءاش نا تيلص لوي ةحاصا !لامعالا ىف ىنثتسي

 مه ليقاذاف ىلاعت هللا ءاش نا لبحا ذه ىلا «تهللا ءاش نا بون ذه ,هدح  لوقيف ئتلكف نونثتسي
 باج امامأو كل ذل قيقحت دب نم ىت ًايسوهريغهريغي نأ ءاشاذا نك عن ن ولو ةيهيف كشال اذه
 ان ارقتيئًفهلاق دق كلملا نوكيدقهنا نمهللاءاش نا مارح دحسملا ناخ د:هلوق نعىرسثخزلا
 لاق نمديعو ىف ل-خ ديفهللا مالكربغوهام نآر قلا نم لعج هنال لطابامه الك_ةهلاقلوسرلا ناوأ

 اذهو ءانثتسالا نم عنم هناميالصأى كشاادارأ اذا ىنئتسملا ن أل صاخلاو رسثبلا لوقالااذهنا

 ناالازئاج ف ئنيح ءانثتسالاف ناءالا ىلع تومي نمتوأ ل ماك مم هنادارأ نا امو ف فالخال
 نع لقتاموهو ةلث_لاهذهىلععرفتيام اهنمو ٠ نانجلاب هتظ>-المو ناسللابهك رنىلوالا

 رفكلاو نيالا ىفةربعلا نا ىلعءانب ى اعت هللاءاشن | نمٌؤمانالوقي نأ حصيهلا ةرءاشالا ضءب

 ىلءهرعلوط ناك ناو نامي الا ىلعتام نم دمرعسلا نمّوملا نأ ىت-ةماملايدواق لاو ةداعسلاو

 ركشلاو قيدصتلا ىلع هرمتلوط ناكن اورفكلا ىلعت ام نم قشلارفاكلاو نايضعلاورفكلاا

 قب_سف عارذالا اهني و هني نوكي ام ىتح ةنملا لهأ لمع لمعيل 5-أن ا ثيدح هيلعلدباك
 هيب نوكي امىتحرانلا لهأ لمع ل معيل ؟دحأ ناو اهلخ د يفرانلا لهأ لمع لمعيف باتكتلا| هيلع
 متاو+لا,لامعالا امنا واهلخ ديف ةنحلا لهأ لمع لمعيف باتكلا لع قيسسف عارذالا اهنب و

 نأ ىلعةبآلاتادْثيح نب رفاكلا نمناكو سيلب !قح ىفىلاعتو هناحسهلوقهيلاريسش اكو
 ةكنالملا نمدعىتح مال_ىلا هيلع مدآ قلخ لبق هناعاطةرثكو هنامبا مح عمار فاك لزب مل سيلبا

 مالسلاوةالصا هيلع هلوقا ذكوةايحلارخآ ىلا ل صاولاةافاوملا نامي اوهربتعملانأر هظذ ماركلا
 اهمدتعملاةداعسلا هيفةداعسلا,دارملا نافهمأ نطب ىف قش نم ىتشلاو همأ نطب فدعس ن.ديعسلا

 درعسلا فئاقعلا بإب رآلاقاذلو ةواق_ثلانناج ىفاذكو ةداعسلإبهل ماك نأ ىلعتهننا معنا

 ىقدم_بدق ىق-كاول املاىفدنرينأب قشيدق لاحلارهاظب نامالا ةداعسب فصتملاوهو ||

 يم
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 قي رطلا نع ديعيفديدرتلاو كيكشتلا فر هاظ هنا عف كريتلاب لوقلاامأو 3 لع ىلاعت هنلاو مهنملا

 ىنعم هيف سلا ذهو للاي م ىلار ومالا ةلاحاب بدأ ل هنا دصاملا حرش ىفهرك ذامامأو ديدسلا
 هيلعهلوقكوةبآلا نينماهللاءاش نامارحلادح.لا نلخدتل ىلاعتهلوقكوهااو الص كلا

 5 وقحالكب هللاءاشنا اباؤ ني_:مؤم موقراد ؟..لعمالسلارباقملا لخداذا اماعتمال_تلاوةالصلا
 ليبق نمنوكين أح صيال ةبآلا فءانثتسالا ناف ةفاتخلا لاوقألا نيب قفلت هيم الك نيب ةضقانملا عف

 ضعت رخأتل هللا ءاش ن !كعيج نلخ دتلربد_ةنلا لاقي دق هنا ىلع عوقولا ققحتسم ىف ىسرابخألا

 لد وانوهو هنلاءاشاذا هللا ءاش نا ىنعمو ا ةكم حف نع امي اح ةيدب دحلا لهأ نم نيبطاخنا

 : اذكو دابعلل ملعتو ألوخدلا ىلاال ن مالا ىلا دئاعءانث ةسالاوأ ف يعض لاكشا ن..هيفام دري فيطا

 ققحت ومالا, قوحللا نافةئيشملا ىلاروءالاةلاحا باب نم نوكي نأ جعصيال ثي دا ىفءانثتسالا

 ةال_طلاهيلع هلوقب دارملا نا ىلءوأ ل املا ىف مهرب_غتلامتحالةمالا ملعت ىلع لومتو هرب ةهبشالب

 ةقيةحوه دبعلل ل_داحلا ىلازغلا مالسالا ة<لاقو دالبلا ىفالثم عيقبلا لهأ ص وصخ كب مالسلاو

 لودحو فءذلاوةد_ثلل لباقهسفن ف قيدصتلا نك رفكحلا نعهب جرخ ىذلا قيدصتلا|

 رك ق ز روةرفغم مطاقح نونمؤملا ,هكئلوأ ىلاعتهلوقب هيلاراشملا ىجنالماكلا قيدصتلا

 ىندبعل ا ىلع ن االا ماكح اءارجالممحصملا قيد_هلا ناوإ_داحو هناحب_سهنلا ةئيشم فوهاسأ

 هل نخ ىمأىبةعلا ىفةاجنلاهب طونملا ل_هاكسلا قيدصتلا نكاهب مزاج ءرملاو ىلصاحايندلا

 نأن مؤملا نمي الهب مزلاو هلوص-رب دق: ىلع ناطيفلاو ىوطا نمةيفخ ةريثكت اضراعم

 ملعأ انو اًميشكب كرش نأ كب ذوعأىنامهللا ءاسمواحايصءاعدلا اذه. ذوعتي نأ نءؤدال نبش

 هتناءاش نالاقي الهنا ىف فال_خالو مامظا نب لاق بيغلامال_عتنأ كنا ملعأالامل كعمل

 ظودحلماوهناك ةاحنلا فربتءملاوه كلذ ناك الو مولعمريغةافاوملا ناابىمسملاوهوةافولا ىلا

 ئثلناوةنالو ىلاعت هلوقل عابتاهيفءانثتسالاف لبقتسم م وهوةئيشلاب هطب رىف ماكنا دنع

 | ةبآلاموهفم مومع ىفالخاد سيل« يف نحام نا خالو ىهتلا هللاءاشي نأالا ادغ كلذ لعافىقا

 امي رهنا لام ىلعالا-دوجوملا ءانثت_سالا ىف مالكسلاو ءاقبالادوجو لبق ىمالا ىفاهنأل

 ىلاعت هللاءاش نا باشان!هلوقب ءانثد_سالا اذ_هانحخاشم لثما ا هطوالاوز هل جوب لاحهل ضرعي

 ىائشلنلوةنالو هناحبهلوقت<هلاخداو لئاطهتحت سدلوهو اخ._ثريصي هنا لمح ثيح



 /اى١

 نيب ذعمانك امو ىلاعتهلوقل يحال ىرءشالالاقو هيلا غلايلا ىع دب اكمالل_سال !ىلا وه ىعدي

 لامع الاب ةبآلاءوع صدخست و ىنلاو لقسعلا نئءمعأل اوسرلا ناب بيجأو..الوسوت عن

 ايئدلا ف لاصتتسالا باذع نيب ذ_ءءانك امو ىل-يقو عرشلابالاهب وجوةفر عمى ا ليبسال ىتلا

 ىذلا لق لا تروولا فاكال نيب ذعماتك امو ىلا هتهلوقنا رهظالاو الوسرثءبن ىتح

 م/نمق-فرهظتاف فالحل ةركو ٠٠ ربد_ةذ صاب اقع هكر ت ىلعالو باوثهإءف ىلع ترتال

 بذ_يفهللاب نمؤبهلو تامو الوسر عمو لج قهاش قعاشن ناكن أب الصصأ ةوعدلا هغام#

 ةرتفلا مايأىف تام نماذكو اتلاظملافطالا ]نكو قبطملامادلان ونجا يدعي الو مهدنزعالا دنع

 اهعمو ٠ بد ءيرال مه دنعو ب ذ عيان دنعف هللاب نهوبملو مال_بلاوةدابص امل عر

 نرسل 2 ا ةلزتعملا ددعو ة هرم 2 < لخ دي اللاهلا نال رظلا لعورل لاي ىل اع: هللا فدودال هنأ

 نءؤمانألوقينأ هلسدرار ةالاو قاد مهتلاهنمدحواذأ يلا اهنمو ٠ لعفيال نكساو

 6 6 اان هنال ا نءؤملا 1ك وق نأ ىف : 00

 ىلع كلا .ه 0 هلاك باجتالاو «_سفن ةيكزت نعى ربتلاوهنلارك ذب كريقلل

 لتاقلا اورفك ةيفتالاءاماعلا نمامهربغو ةبافكلاو دمهعلا د حاصناف دئاقعلاراشورك دام

 1 كل هناا 1 0 ا املك ناسا نار 00

 0 | مهذ مهضعب ناو نيكل كل اس 00

 هله لعاتاب نالت مع ف بوشر نأ حل ةداهبشلاه دهم هسفنادهش نم نا اولاقو هعامشاو

 || هللاهجر ةفينحون أه بلعو لو سهما ةلاقملا 0-5 روظحالهناهمفو ةلاإ

 انادها : ازانا كلو قريظن لب ىلاعت هللاءاش نا لد وطانأ لئاقلالوق لس نم سل اذ_هنأعمهباصأو

 ءامسنالا ق>-ىف رودتا عااد هدعفاو لاو سفنا| مخها ل كا

 لامت>ا نم ىلاعت هللا ةثوشم ىلا ١ رظذو لاا ىفءايشالاهذهوهطورشدوعوةقيقحوإهجا دصاقوأ

 ل خر طخ 1 لمالك ا ع هيب © نم هنيابذامعلاو لايق دسالا ف لاخلا زيغت

 ا ذهبف نس> أهبن ذفالاو رياخ ىتيحاف مالسالا ىلع تم نالاقف ناكل اذ مأىل_ذفأ كتي له

ع لوق,ن أر دقي ماق> ةنولا لهأ ن اه اهلل. ةوأ اقح ن 0 ًالوقين منانيبت ١
 نجلا ن.هناف. 
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 رهاظلا دايقنالا ىنعةبآلا وهو ناميالنودب د_جوب ال عرمشلا يف ريتعملاءال_سالا نأ امهلصاجو

 هلوقامأو  ناعيالا ق- ىفربّتعم قيد_كريغ نمةداهشلاةماكب ظفلتملا ةلزنع نطايلادامةن اريغ نم

 هللاالاهلاال نأ دهش: نأ مالسالام السل اهملع لمت اربج باوج ىف لس وهل 1 ىلعو هيلع مل اعتةللا ىلدص

 ليلدو ثدد_حلا تنيلا جو ناضمر مود:وةاكزلا ىنؤتو ةالصلا مقتو هللالوسراد# نأو

 هتكئالموهللاب نمؤ:نأمإل_بااوةالصااهيلعهلوقب ثرد_لا كلذ فرمسفملا ناي اللهنرباغم نع

 .امهعج رابتعا نم ىعرشلا حالط_صالا فااخالوهو ىوغللا لامعت_سالا قو ةادإسر سك

 ىنطايلادايقن الا كلذراب ظا اوه مالسالاو ىنطابلادايقنالا نم ىلاقلا قيد_هتل اوهناعالان أ هسا

 ىف ةاكزلاءاّياو ةال_صلا ةماقالاخ داب لك_ثيالف دا علا كح الل ناعذالاو ىناسال ار ارقالاب

 ناميالاة_ةيقح نعجراخ تاعاطلا لمع نأ !نمةعاجل اوةن_بلا له ًاهيلعام ىلع مال_سالا موهمم

 1 نم نكرورطشهناالناعالا طرشرارفالانا نمروه+ | لوقدب وي ثي دح ار هاظ عن مال الاو

 : ىلعاوقفتارارفالارابتعا مدءب نيلئاقلا نأ ىلع نام>-الاضءد ىف طوق_بلالمتحهناونامعالا

 ْ دانعلا كرئاولافام قىعمادهو دانعره وهفرقب لف هب باو طناف هب ىق أ هب بلوط ىتءهن أ دقتعي نأ

 نمهنأب 58 > أ ىلع << ىت> امه دوجو نم دال هنأ ل_داجلاو مامطا نباهققحاكهبهورسفو طرش

 وق اكى رح نامءالا نع را رح اول

 : ا ةالرصلا ماقاو هر ارا هللاالاهلا ال نة داهش مال_ىلاوةالصلا

 اهالعا 1 نيو سوامإا مال_بلاوةالصلا هيلع هلوقىو ناضيرموصر حارق

 ةنمؤم سفنالا هلال >دبالىكورو ثيد+لا قب رطلا نع ىذالاطامااهاند اوهنلاالا هلا اللوق

 ىو صم لقعأابناعالا بود+ووةةيقحلا ىلاعت هلناوه بجولاوةفر ءمالقل 1لق- ءلا نااهئمود#

 د_خألر ذعاللاق هللا هجر ةفينحابأ نا قتنملا ىف ديه ثلا اهلارك ذدقف هللا هجر ةفينح ىلأن ع

 معو 200 هريغو 00 00 00 ١1 نواكر كعمل

 هنارصش و هنادوههاوباف 0 0 هناا ناوقيل 0

 نم ربثكل افالخ ىا رعلاةعاشم ن* رك( لوقوهو ىلاعتهللاةفرعمه_ملغ سى هن !لقاعلا ىصلا ىف |

 تيد الت ىأ غلب ىت> بصل ثالث نعل !عفرمال_سلاوةالصلاهيلعهلوق مومعلانكاشم

 ىدبو



 : ل

 اسجر مهم دأ ف ص ص مهم واق ىف نيذلاامأو نورسشب سب مهوانامعا مهتدازهاونمآن يذلا امأقانانمتا

 الاق ىراباشلا مساقلاوبأو ل_ذفلا نب د انث د_د> هيقفلالاقف نورفاكم هواونامو مهسجر ىلا

 انث دح لاق ىسدعنب ىكحانت د> لاق دئاعل | نب لضفلا نب دم ان:د> لاق هد ود رص نب سر افانث ف

 ىلا فرق” دؤو ءاجلاق«_دع هللا ىضرةري رهىفأ نع مزحما نأ رع ةماس نب داج نع عيطم وأ

 مالسل اوةال_ىلاهملعلاةف صقش ودب زيناالاهللالوسراياولا ف لسو «يلعننأ ىبصهننالوسر

 خيشلاان>يش لكس ى وادطلاةديقع حب راشلاقف رفكهناصقنو هنداب زباقلا فلمكم نامالاال

 نولوه< عيطم ىفأى لا ثيللاىفأن ء”داتدسإلا نا ناه اف تيد طا|اذه نعربتكنب نبدلادامع

 "لل ناد عن ملاوي أوهف عيطموب أامأو ةروهشملا## راوتلا تكن م ئثى نوفزعبال

 ىاسنااودوادوبأو ٠ ىرايلاو ىسنالقلا ىلع نب رمتو نيعم نى حو لبذح نب دج أ هفعض ىخلبل |

 هللا مهجر مهربغو ىنطقرادلاو ىدع نباو ىلبقعلاو ىتسلانابح نب د# متاحوبأو ىزارلامتا-وبأ او

 د, زيهمساو بناكلا ىلع فيصت دقف هع هللا ىضرةري ره ىنأ نعى ؤارلا مزح لاوب أ امأو ىلاعت

 ةبعش همهنادقو كو رتم ىفاسنلالاقو جالا نبةبعش هكر نو داو ريغاضيأ هفعض دقفنايذس نبا

 داو مالسالاوناميالانأ اهنمو ٠ اًنيدح نيعبس مهثدحل نيسافهوطعأولاقثيح عضولاب

 قيدصتلاة_ةريقح كالذو | ةيعرشلا ماكحالالوبق ىن-هعدايقنالاو عوضخاوه مال_سالا نال

 ىرهاظأادايقنالاو قيد_صتلااوه ىنطابلا دايقنالا نال ثح هيفو دئاقعلا حرش ىفا ذكى مام ىلع

 قد_مالاىضذتقيال كلذنأهيفف نيما_ىملا نمتبب ري عاهفاند_جواف نينمؤملا نماهبف

 امهمهككدراشءاىف رخالا نع اهد_حأ كفنرال هنا ى_هع | .هرباغت م دغوت ةهخاو تن اذ

 0 ساو نمؤمهناب -- أ ىلع << نأ حصيالا ذو امه.موهفمرامتعءابال

 نب ا ١ نمهنالاقينأح_يالةب َرهاظظلاَو وشحلاكقرفلاىأ نم نمولاف عبارم_عميف سدل

 هنا اولاقناف ةيآلا' نيما- بلاك امسوه معارب |كيبأ اإ١ هناحبسهلوقلاو. هفالخ ىلع عاجالل

 ا وتلا وقم وكف 0 ءاولاقناو مويه ذماوك رتني-:مؤملا نم

 0 ا 2 تلاق ليرفع او انيدمال- ع ىلاهتهلوقلاب_ذ م نوكينأ

 امومموهفم ىف هغللا ف الت+ارامتءابامهْس 0 1 اولوق نكي اونمؤتم لق



 ظ ل

 | اذاو لاكلا بإب رأضعبل ناقيالا قةحتو نامبالالاكعمىصاعملاد_جوند_ةو لاوحألادب نم
 ىضاقلاك نيققحملا ضعبلاقو .ارودةمارد_ةهللا رم ناكو لاق فراعلا ىفزبأ دن !لّئسامل

 نإبعطقالافعضو ةوق توافنت لب ناصقنلاوةدايزلا لقتال ني دصتل ا ةقيقح نأ لال نبدلا دضع

 مالسلاوةالصلا هيلع مههارب!لاقاذلو سو هيلعهللا لص ىننلا قيدصت كسل همألا داح قيدصت

 نامميالا توافت وهام عازنلاذا هتحلئاطال نكس لماذ_هناب شقونو ىلاق نكمطيل نكسلو

 توافتلاامأودا دعألا ف لمعتستاما ريثك ناصقنلاو ةداي زلا نافةرثكلاو ةلقلا ىأ ةيمكسلا ناسح

 نيماكتملا نمريثكو ىزارلا مامالا بهذاذلو عازنلا لح نعج رافخفءضلاوةوقلا ىأ ةيفيكتلا ىف

 بجاولا نالامهلبةيالف قيدصتلاوهانلق ناف نامالارب_-ةتىلا عجار ىظفل فالخلا اذ_هنأوىلا
 بي ىذلا قيقحتلاوهاذهف امهلمةيفاضيأ لا .عآلاوه اناقناو توافتلا لبقيالهناو نيقيلاوه

 ريغ ناكناو ىبباطملا مزال داقتعالاو ىنيقيلا عبام قي دصالا ف بجاول |ليقااذا من هيلع ل وعي نأ

 لبقي دئنيح هناف ليبقلا اذه نم ماوعلارثك ؟نامياناف كيكشتلابلوزي نأ نكي ثيح تدان

 هت يم نو داهناف نيقملا مع ةبن ىص فالتخابالا ناقيالا بقانم نود ناعالا بتا ىم فت وافتلا

 قيدصتا!ناف ىلق نأمطيل نكلو ىلب مالسااوةالصا هيلع ميهاربالوق هيلاراشأ نيقيلا نيع

  ىقعلوقامأو ةشاعلاكربلا سي لربما ىفدرواذلو سمشلا عولطب ب دصتلاكس دل ملاعلا ثو دح

 قوف نايعلا اقم ناف- نيقيلا لد ىلعلومحف انيقيتددزاامءاطغلا ف شكو لههجو هللا مرك

 ايندلاوإ# ىيغلا نا الاف نيقيلا ق- ىمسي ماقمامهقوف لب نايعألا عيج دفع نايبلا ةبت

 نارك ذواذغ ىكوملاة ور ققحوىوألا ةنجلوخددنع قحلاو ىقعلافقاوم ىف ىنيعلاو

 تاذ سفن ريغ ىه تاهجراب عاب ناصقنلاو ةدايزلا نونءنعالنيمرحلا ماما مهعمو ةيفنحلا نأ مامطا

 قيدصت#لاتاذتواف:ببسال مهقفاو نمو ةيفناد_دع هب نمؤملا توافتب توافشىلب قيدصتلا

 لثملوقأ الو مالسااوةالصاا هيلع لين ارببج نا اكىناميالاق هناهنناهج رةفينح ىفأ نءىو رو

 هيضتقنالهيسشتلاو تافصلا لك ىفةاواسملا ىذتقت ةيلثملا نال مال_سلاوةالصلا هيلع ليئاربج نام

 ءايدنآلاو ةكسئالملا ناعاو سانا داحآن اا نيب ىواسيد_>ً؟الف هضعب ىفةاوالاهقالطال ىنكيلد

 دي ريو لع و لوقنامالانأ روهشملاثيدحلانألعا . هج ولكن م مال_لاوةالصلا مهبل

 طاربصلا ىف ىداباز وري_ةلاهركدذام ىلع حيدر ب_غ هلكصقنالو د. زال نا ءالاو صقايو

 ناسللابرارقاو باةلاب دقع نا ءالاهعفره_دعدللا ىضر ىلع ىلا هد:ب هجام نبا ىو ردقو مقسما

 ىدنقرمسلا ثيللاوبأهيقفلاءاو رامامأو عضولابىز وا نبه ياع كح نكل ناكرألاب لمع

 اناع ١

 || هذه هتدازك أ لوقي نم مهنف ةروستلزناماذاو ىلاعتهلوق ىهو ةيآلاهذ_هدذع هري_سفت ف
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 هنا نحب الو نب رقملا تائيسراربالاتا_سح ناف ءاملعلا نم طخ |ةلزنمب مالسلا مهيلع ءايدنالا نم

 رثك الاهيلعواقلطماو دمت نا مالسلا هيلع ءايدن اللنا لعام نيمكحلا ءاوت ساي لاق نم ىلع متل

 مهتباصا نم ديالؤاو دهتجا اذاورب رحتلا ىف مامطا نباهراتخ اوةيفنحل|هيلعو جولاراظتت ادعب وأ

 وهو ناعالاةقيق> ناف صقنالودد يال ناعألا تالا ءةرباسملا ىفائك ءاهتاو ءادتا

 رودتءالاضي وهف ضميقنل !لام>١١_ءمرط<الىذلا بلاغلا نظاارابشعا ىلامءاوملات>اصو

 تائيسلا مك-:راو تاعاطلاب تا ءاوسف قيدصتنل! ةقيق-هللص> نم نا ىتناصقن وةداب زهيف

 مامالا رك ذام ىلءعةلو# ناءالاةدابز ىلعةلادلا تابالاو الص |هيفربغت الهلاح ىلع قايهقي دصتق

 لكب نو:مؤياوناكف ضرفد_هب ضرفىفأب مث ةإ-+ل1 ىفاوذمآ اوناكم -مناةللاه جر ةفينحوبأ

 ناك ءفانكلاو امنع هلنا ىذرز سا ءنا . نع ىرت صه مع لن وأتلا اذ هو صاخ صرو

 ةاك زلاوةال- 0 اهد_دحو هلظابا مما 0 00 سوو 0 ا الج

 0 0 نال 6-52 جلا لبق ض رفداهملاذ!فاشكلا

 حراشلاق ٠ مس هيلع ىلاهتهننأ ىلص ىنل ارصعرب-ع قروصترالا«اذهو هبنامالا بحام

 هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا ارصعربغ قف نكم ضئارفلا لمدافت ىلع عالطالان الر ظن «يفو دتاقعلا

 باقنبملاهياع عالطالابف الاجااهتمرب اهب ناعالا ناك امل ليصافتلا كلت نأ باوحلاو إسو

 ةال_طلا هيلع هرمصع قام فال طقف ىليصفتلا ىلا لا جالا نم ل. ةدايزلا ىلا ناصقنلا نم ناعالا

 هيعنم لبو هيلع هللا لص ىننلاهبءاجام لكب قيدصتلا نعةرابع ناك الن ىالانافمال_ىلاو

 ىليصفتل نأ ىفءافخالو هلوقامأو ةلاحالهب قلعتملا قي دصتلا دادزا ةلا كال:تدادزااماك_ةةنلا

 هل_طاحو ةعاس لكى هياعةدايز نابميالا ىلع ماودلاو تابثلا نأ نمد ضاقللا حرش قكنمرالا

 ناب دئاقعلا حراش «فعباجاف لاثمالاددحتنالا قسال ضرع هنأامل نامزالاةداب زيد زيهنا

 دقو 6 ىهتتا الث مسجلا داوس ىف ىفةدايزلا نءنوك<.ال ئثلامادعتا دعب لثاالوصح

 نملك أو ديزأ هنامانوكي ءايلوألاو ءايدنألا نم ارمعلوطأ وه نم نا هنم مزلي هنأب باح

 ماماةرعاشالا ن مهراث>ا ناصقتلاوةدايزلام دعب لوقلا نال فن مامطا نبا نأ اعمهب لثاقالو هريغ

 هناق هنافدو بفلقلا ىف هن ام طوهزون قارن هاو هناهمو هب رعةدايزدا رمال ديقوريشك عجو قام ل

 هلل يسعألو لا ل ب سانلا ن ماربثكن الر ظن هبمقو ىصاعملاب صم ولامعألابدب 3<
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 ناعمىلا صوصتلارهاوظ نعلو دعلاوةرنطابالاف الخ ق>رانلا ل هال لالغالاو لسالسلاو ميجلاو

 دكة _,غرفلاوةيلصالاتايعرمشلاو تاملقعلا فد_.متملا نأ اهنمو ٠ دادلانطايلالهأ اهيعد
 ىتلاةيعرفلاةيعرمشلا لئاسملا فدهتحم لكن أ ىلاةلزتءملاو ةرغاشالا ضعب بهذو بدصي دقو طخ
 كح اهبفهنل سيل نالوالاةعب رأتالاهتحا ةيداهتجالا ةلُم_بملا ف نا قيقحتلاو بيصماهيف عطاقال

 ىةقلا ماكحالاد دءتتدق | ذه ىلءذ دهتملا ىأر يلا ىداماهبف كا لب داهتجالا ىل_بق نيعم
 أ روثعلا لب هناحترس هنمهملع ليادالو نيعم كلا نأ ىناثلا وايدصم دهت لك نوكي وةد>او ةثداح

 للدهلو نيعم هكا نأ عبارلاو ىىطق ليل دهلو نيعم مك نا ثااثل او ةنيفد ىلعروثعلاكه يلع

 | باص دهتلاهدجو ناىنظ ليلد هيلعو نيعم مك نأر اتْغاو ةعاج لام | لكىلا بهذ دقو ىنظ
 كلذو ثالثلا تالاهحالا ىلا سهذ نمت مهضعب بهذ 5ك هتب اداب فاكمريغ دهمجلا واط اءامف قلو

 ىدرو[د_-حاورجأ أطخ أ ناو نارجأ باصأ نملفارو نعم عيطلا ناك كالذلف هئافْخو هضذومغل

 دق دل ا نأ ىلع ليلدلامث ةنسح كلف تأطخ أ ناو تان_سحرشع كلف تبصأ اذار ثي دح

 ناكولوايتفلاوأ ةموكسحلا ىلا عجار ريمضلاذا دوادن ودىأ ناهاساهانمهفف ىلاعتهلوق ءطخ

 متغلاب كج دوادناه4_حيضوتو ةدئافرك ذل ناّلس صيصختل ناك املاياوص نبداهتجالا نملك
 ثرحلا بحاصا معلا نوكينأب ناواس محو معا بحاصا ثرحلاب و هداسفالدب ثرلا بحاصإ

 منغلا بحاص موقيف متغلا تح اصا ثرلا مفدب كح و اهفوصواهرعشو اها نواهردد ئأءاهم عفتنيف

 امهنمد_حاو لك ناي وعجريف ناك كتر اراصاذاف ناك اك دوعي و عجرب ىتح ثرحلا ىلع
 هنا أو هللا هجر ةقينح ىف دنع ناهض الوانةءب رش ىفامأو مهتعي رمش ىف ناك اذهوهلاموهكلم

 || نامض بج هللاهجز ىفاشاادنعو دئاقوأ قئاسةميوبلا عمن وكين أ الاراهنلاب و 1ىل_.ءللاب ناكءاوس

 نودداهتجالاب مالا ءييلع ناهلسو د واد كح ناكر اليل ب اودلا طمضداتءملاذاليللاب فلتملا

 | نم لكناكو لو «-نع عوجرلامال_.لاهيلع دوادلالو هفالخ مال_بلاهيلعناهلسازاجاملالاو جولا

 مالسسلا هيلع ناولس صيصخت نك موهمهفو 1-5 باصأ دقام نم لك ناكلاقح نيداهّتجالا

 عضوملا اذه ىفهيلع لدي هنكا ةيلك ةلالدا معا.عمك_لا ىت ىلع لدي ناوهنافه_جورك ذلإ

 م-,يل عءايبنالاداهتجازاوج ىلع ىنبماذهو مالكسا |نينافأب ةفرعمهل نم ىلع الا كماقملا ةنوعم

 هلوق نم ىنعملاناب باج دقواوهبتنب ىتحاوهبفي نأ طرشب نكلأطخلا ىفمهدوقوزب وجو مالسسلا

 عن الكو ىااعتهلوق ل_يلدب ىل ماو قا ىهىنااةموكحلاوى ودفلا ىأناماساهانمهفف

 هيلع ناملسل اوقليلدب و نيدلا سعأب م-علاو تامودخلا لصف ىفامهةباص| هنممهفي هناف اماعو

 والا كرث ناىلاءامياهيفو د أ هريغو ىذه لاق هناك فرأو أ نيقي رفلل قفو أ اذهربغ مالسلا
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 نا امنمو ٠ ةجرلاىذتقع هدعوئذلا ولا واةمرحلاق حلا دا كاف كسلاىاتغ ص ا

 مهنم لسملاو نيعج أس انلاوةنحلا نم مهجن المأل ىلاعتهلوقا اقافتارانلاب بذعي رفاكسلا ىنملا

 قدروام مهدن وِيو ةءابجلاوةنسلالهأ ةيقبامهقف!وو هللا هجر دو فاس وب ىف دنعةنملاب باشي

 ْ 0 رءال ؟ىأبف ناتنج هب رماقم فاخ نملو كفو اوقهنمو نانا ميعن دا دعت دنع نجرلاةروس

 ملأ ب اذعنم مرعو ىلاعتهلوقلم_ماوث ةيفيكف فقوت هللا هجر ةفينحوب أو تايآلا نابذك-:

 || مهلاقيمأ رانلانم ةاجنلاالامهباوثالليقف مهقمباوش كبش. و هلوقدب نرقي ناربغ نم
 || لك أمط سيل ليق ثيح م_ماوث ةيفيك ىف فقوتلا هللا هجر ةفينح ىفأ به ذمرهاظوابارتاونوك

 ةريثك-ا ثيداحالا فكلذ فال-+ عي رصتلا دروال ميحص) سيلهنكسلو مشمطامتاو برسشثاالو |

 || انيقي لعن نحو مهماوث نكرقلا ف نيبب مل ىلاعت هننا نال ةك الملاك ة_نهلا مهقاهحسا فه مقونالو

 || ىطقلا ليلدلا مدعل هفقوتوا ذه م_منأش بسانيا.ةءاشام مويطعيف مسهتامعا عيضبال ىلا عت هللا نا

 له ةكالملا نع ىنغتسرلا ل ك_سهنا ىونوقلالقنو ىظا!ليلدلاب نيفرطلا د_> امسيجرتىفانال

 باو:كس يل مهاونو نييمدآلا باقهكم#باقعناالا باقعو باو مط منلاةف باقعو باون مط

 | لوك ألا نمايندلا فانتاوه_ثوانت اذا ل عج ىلاعتهللا نام مشلابذ فاتلا مماون نال نييسمدالا
 أ| م_متذل ل مج ىلاعتةّنلا ناف ةكسالملامأو ةرآلار ادلا ىفانب اون لع جب كل ذك-فامهوحنو بو رمثثملاو
 ةرخآلا فكل ذكسف مج رو مهعبش اهم مهسفن أت ءاط كالذب وى اهت هلل مهتعاط ىفاين دلا ف مهتوؤشو

 || مهءاقب موماوث نوك امأوةللا له عاجالفلاخ ةكسئالملا باقعنال لور ةمريغف دهاشلابالال دّسا

 |١ اهاهال ل_دح ةتحلاقنالع ونمؤفةي رهاظااةذللا ىلع انبا و رصقامأ و رهاظف مممعاطةذل ىلع

 || اهبنح ىىشامهب ؤرلاا,شباهنىتااهب رقلاو ةفلزلا فاندأو ةفرعملا عاون أو ركسشلاو رك ذلابذذاتلا

 [| ةلزتعالاف الخ مدآىنبىفف رصتمط نيطايشلا نأاهنمو ٠ ةيسفنلاتاذالاوةيسحا تاوهئلابذذلتلا

 [| ىلاهتهلوقب دود موهوه سوسو نانالا سفنامناو اوسوسوب نأ م,:ك4النواوقيث يح

 ٍ اهنااودعمو ذافو دعك! ناطيشلا نا ىلاهتهلوقو ءاشدحفلاب كى ا رقفلاو دعي ناطم_ثلا

 نبا نمىر ناطيشلا نا إسو هيلع هللا لصنع حصاملو ريعسلا_انصأ نماونوكسسلهب وعدي

 | ردقنل هاني أر واف ةصبقةرود يلءاوقلخ مهنا مهارئال نو انورب مهنا فةمكسحلا مثمدلا ىرج مذ

 || واف رونلا نماوةلخ ةكسنالملاو بايلا !ذ_هىفانيلع ةجرانعاو رتسف تارشلاو ماعطاا لو ان: ىلع

 لصأو عرلا نم اوقلخ نحلا نأ ن ءىونوةا|لوقام أو مهيلااننيعأو مهمدلانحاو رأتراطا ,هانبأر

 || مومسلار ان نم لبق نمهانةلخ ناحلاو ىلاعتهلوقل حيدر يغذ هه ىلخاماذكسف ىريالنأ حيرلا

 || موقزلا نموةنحلا لهالرامالاو راجشالاو راهنالاو رودقلاو روما نم ىلاعتهللاربخ أ امنأ نمو



١7١ 

 كلموهف هربغ ىىسامو هيعسالا ثالعال +: | ىلا ه:هنلاربخ اف ناب قر نب مالا ناب وهيع_سريغب ةكلم

 ىعسامالا عفش ال لقي مهناحب_سوهو هسفنله يقع نأءاش ناو هريغلهلذبي ن اءاش نافهيعاسل

 : لوسر عمت دل لاق ه_:ءهللاىضرر اج ثيد_>ةيلاملاةدابعلا باو لوصو ىلعةلادلا ةلدالا نمو

 مس مالسلاو ةالصا هيلع لاقف هح ذه شيك, ىف أفرصن ااماف ىتتألا ديع مل -وهيلعةنلا ىل_د هلا

 نيشبكلاثيدحو ىذمرتلاودوادوب هاو ر ىتمأ نمضي م نمعو ىنعاذ_ه مهللاربك اةنلاوهللا

 د نءاذ_ه .هالارخالا فو اعيج ىتمأ نعاذه مهللارهدحأ ىف مال_سلاو ةالصا اهيلعلاق نءدالا

 جلا ةدارعا ذكو لاق هريغلاهلعج دقو مدلا ةقارأةيحضالا ىفةب رقلاو ٠ دج هاور دلو

 ىلا ىبثملا ىلعر دقاذا جحا هيلع ب يللا نأىربالأةليسووهامتاو هيفاكرلاملا سلو ةيندب

 | قاد لب ندم و لام كر جحلا نأ ىنعأ ًارهظالاوهاذهولاملا طررب غنم تافرع

 نديلاهضذا حيك ر بغا ذ- هتلق نب رأت | ةفين- ىنأ ب احن مةعاج هملع صن 35 ضخم

 ريغباعوطتهلاهؤادهاو نار ةلاةءارقم ءاصيالاو أ جاحالا هيلع بان طوءادالا بوجول طرش

 ىهنالةإطابةيصولاف هريق ىلعن ١ ارقلا ار قي نم.هلام نم ئث ىل طعد ناب ىصوأولامأو هيلا لص: ةرجأ

 ىطءااذا نكس تاعاطلا ىلع رايتس الاز اوج مدع ىلع ىنيما ذهو رايت الا ىف اذكهرجالا ىن#عم

 هنعةق د_دصلا سذج نما ذه ناكك لذ ىلع نآرقلا لهال ةنوعمهماعتي و هماعي ونآ رقلا ارقي نمل

 هنال ةباور ىفهللا مهجر دجأو كلامو ةفين> ىنأ دن عإةهوركمروبقلا د_:ع ةءارقلام ٠ زوحف

 ُهْبلاىضر رع نبا نعىوراملهركرإل ةياور ىف دج أو نسا نيد لاقو ةنسلاهبدرتثدحم

 ىلا ءةوهنإا>م_سفللاو اهعاوخوةرقيلاةر وس حتاوفب ندلات قو ه ربق ىلع أر قي نا ىصو أ هناهنع

 ىلا ع:هلوقلروه+ا<_لاسهذام ىلع ر فاك !|ءاعد باح :_-سلاة.نازوجالهنا اهنمو ٠ معا

 ,ىقعلا, ص اخ هدروم ناهيفو هيفةعفنمالراسخ وعاي_ذىىأ لال_ذىنالانب رفاكلاءاعدامو

 لاهمالا ىف هلهناحي مس هتباجاو سدلب |ءاعدهملع لديك ايندلا ىمأ ىف هؤاعد باجت_س ناىنان.الف

 ميكا مساقلاوب بهذهزاوج لاو ارفاكناكن او باجت_ب:مولظملاةوعدناثيدحهديؤي و
 رفاكلان أب دئاقعلا حرم ىف هبل دة سااماماو ىتفيهبو دمه_كثلاردصل!لاق ىسويدلارصن ونأو

 اماف نيدلاهل نيصلخ هللا اوعد ىاعت هلوق م عة> ىف درو دقهنا«مهف هفرءيالدنال ىلاعت هللاوعدال

 ا لا دصتقم مهنفربلا ىلا ,داحن

 ىلع د_>ال سيلذاكلذوحنو مارح ار ع_كملاو مارحت يبلا قك وكل مرو كتاينت أ ق< وأ نالف ||

 نمزعلاد قع كلأسأ ىنا هللا ىعادلال وق, نا ىلاعتهنناامهجرد_و ةفينحوب أهركو .ق>هنلا

 نيلئاسلا ق< كلأس أ ىنامهللا اضيأدرو دق تاق«يفرثالاه_غاب امل فسوب وب أ هزاجأو كثرع

 كناع
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 ةالصلا ه.لعهلوقد و ىعسامالا ناس الل ن لْنأو ىلاعتهلوقب كلذ نم عفاملا كلستو تيما ىلا

 هلمع باوث ىدهأ ىذلا نالانل ةع ةبالا نا تاوحلاو ثيدحلا هزمع عطقن امد 1نباتاماذا مال_-لاو

 لوصوالا ىىسامهل نوكالو ةنآلاهذهم ىسامه ن وكف ريغلا كلذ ىلا تاوثلالاصي !ىث عسر

 انغاؤهب لوقت نك وهلم عاطقنا ىلعل ديقثإ دخل |امآو انيلعال اة ةبالا تناك قه يلا تا اونلا

 ءاعدلا نا باوحلاوءاّضةلاري_مغت ىفهلرممأ”الءاعدلا نا ةلزت ملا ضءبهلاقاملدرهبفو مل بحي: سأ ا

 ملعأ ىلاعت هئلاو ريملاف الح ريغ قاعملاءاضقلا نال_طاحلاو ءاضةلاق:وىلءناك اذا ءاليلادرب |!

 وهله ل ضفالا فماد+خ و ءالمما|ففحامع رف المأءاضقلا قباط ءاوس ةدابعلا خفءاعدلامأو

 توكسلا ليقو هلعفب روءأءو بولطءوهوهسفن ىف ةدامع هناللوالا لي ةفءاضرلاو توكسلا واءاعدلا ||

 نالاق. نأ ىلوالال مقو نانا نانحلا كح ناي رملات حت نانا ىنا دماح ن وكب, وناسالاب

 ادحو نف ةراشالا امه لصافلاو لضؤأت .وكسا|اهضعب ىفو لف !ءاعدلااه ذب ىنفةفلم# تاق والا

 وأةج:رلاوأ ةباجالا باوب أهل تدةةءاعدلا باوب أهل سف نه درواكهتقووهف ءاعدلا ىلا ةراشا< ب13 ىف

 هللاقامل مالسلاهيلع مهاربا نءءاجاكهتقووهف توكسلاىلاةراشاهءلقىف دجو نو تاناورةنحلا

 مل'ىلا< هماع لاوس نءىبسح لاق كب ر ىلل_بفلاقالف ك.لاامأ لاق ةجاح كللأ مالسلا ةملع لد ربج

 ةرسشعةت-س نب اوهواموب نيعب رأ ل يقو مايأةعي_سرانلا ف ناكو لوقلا|ذهةكريب هقاثوالاهذم قرتح

 ىلو أ هب ءاعدلاف ق- فيلات ةنلو أب يصن هيف دايعال ناك املاة:نازوحت ورانا ىف تا نية دس

 ةديقع حراشلاقو ٠ ىلغأوىل-أ اذهو ىلوأه:عتوكسااف ىعادال سفن ظح هنيفناك امو

 ةيفبددتام يهد أ نب أب ءايحالا هس نم نوعفتتيتاومالا نأ ةذ_ساا لهأ قفتا ى واحلا

 .باوث نملصي مف عازن ىلع جحلاو ةفد_ملاوهل مهرافغتساو نيما_سااءاعد ىلا ثا اوهدايح ىفتدملا

 ةءاعد_نعو جاحال جحلاوةقفنلا باو تيا ىلا ل صيامنا هناهللا هجر نسا نبد_# نعف جملا

 ١ اظودوى هللا مهجر فااروهجو دجأو هللاهجرةفيز> وب[ هه ذفرك دلاو نارقلاةءارقو '

 ىلهأ نم عدبلا له أ ضءب سهذواطوصو مدعكالاموةللاهجر ىجفاشا|بهذم نمروهفماو

 هلوقب هلال دةساو ة:سلاو باتكلاي دود مم هلوقوهريغالو ءاعدلاالهتبلا ئئ :لودو م دعىلا مالك! ْ
 ١
 .قناسكاو هرغ ىي-س لجرلا عافتت | فني ل هناب عوف دم ىسامالا ناسنالا سل او .هنادمسس
 مسسمسسلللا
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 درحجمي رفكذال اهنا فالخإلو اضيأرئابكلاريفكتلا ف لخ دف رفكلا نع نانتجالاوه

 رئابك-!!ىف ةبوةلاواقلطماند_:عةئيش اوهورخا قيلعت نمهلددالريفك-:لاو ةرف_غملاف بانتجالا ||

 آنا قحبال ومهم واطم ىلع ةلالدلا ىفةمات نوكن الف قافتالاباهرهاظ ىلع تسل ةبالاف ةلزتعملا د_دع

 ةغالبلاذادعيلاةاغىف نب روكذملانيهجولا نم لكى بعرفكلا ىلع. هنع نوهنتانرئاك لج
 رئاغصلاريفك_:ةبالالولدم نا قاف نايبا|فرعءل4_ةةفاوموهىزاحولرفكلا اوينتك نا ىغتقت

 1 |[هعم ف فتجااما دعاك صوم#+ ىرخأةبآ ىف ةئدشللابةرفغملا قيلعتورئابكسلا نع تانةجالادرحأ

 هنوكم كح يكف قفلم اب ىمسملا نيبه ذملل فلاخ ثلاث يهذماذهنا الو ىبهتارئابكسلا
 .فراعتللا اهانعم ىلع ئابكسلا ناو نينم ملل ةبآلا ف باطلا نار هظالا مث قاطملاهجولا ىلع قحلا
 رئابك اوينتحناىتكملاو هنعنويتانرئابك ىلاعتهلوقهيلارب_ثياكن رفاكلارفك ادعام

 تائيسلا نيهذ تانسملانا ىلاعتهلوقهيلعلدناكتاعاطلاب <ب:اًيسك:عرفكن تايبهملا

 ءرملاو تيك نع ةنوه رص سفن لكو لد,تيالءاضقلا ناب اكس ةلزتعمللاف الخ تالاخاولع فى_ط

 ءاعد عفن ىفانيال قوملا ىلا ه_بتقلاب ءاضقلالدبت مدعنأب تلعلاو هربغ ىله_هبال ه]هعل ىرزع

 نزوح مطءاعدالءايحالا قيفوت ناوءاضتلاانوكينازوج ءاعدلاب عفنلا كال ذ ناف مطءايحالا

 دقهنا ىلع ةرخالا ف هلم_ءباي زج نوكيفءازإلا كلذ لثم هب قدت_سايندلا الع يمسك ن وكي

 عجاو فاسلاهثراوب دذوةزانحلاةالص فاصوه+>تاومالل ءاعدلا نم ة<.حعصا!ثيداحالا ف درو

 تاوعدللةنمضتمةريثكت انآ ن آر قلا ىف ءاج لب اثبع ناكل عفن هيفقتاومالل نكر مولف فلخل هلع

 ىدلاولو ىلر فغابر ىلاعت هلوقو اريغص ىلا 7 امهجراسر هناحم_سهلوقك تاومالل

 :انوقمسندلاانناوخالو انلرفغااهر ىلاهتهلوقو تانمٌّوملاو نائمومللو امهم ىتدد لخ دنملو

 ىاف تتامدع_سمأنا هللال وسرايلاقهنا ه_:عىلاعتهللا ذر هدامعن دعس نعو ناعالاب

 ىقاستلاو دوادوبأ هجرخأ دعس مالا ذهلاقو ارك رفشع ىلا مالسأ اوةالصل اهءاع لاق لضف أ ةقددلا

 [لاق . هلل صدأ الهنا ىطويسلا لال حرص دةفاموب نيعب راهن رقلا كلت ةريقم نعباذعلا عفرب

 ,ةالص هريغا ها مع تاوث له < نأ ناسن الل ن اة: له دع كلذ فرلصالاو هلل اهجر قونوقلا

 .قهزوجو ةيلاملاةدابعلاو ةق دصلا ىفاذهزوج هللاهجر ئئفاشل او اهريغو أ ةقد_دو أ او ا اموصوأ

 ةال_دلا باوثو قوم ا ىلا نآرقلا باوثلودو عن مو عم لارج تيمالفربقلا ىلع ؛ئرقاذاو جملا

 ىلا
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 ناىرمعلو اهكرت هللا ىلع ب هلة د_سفموهف د لك ق- ىفهإه_ةبام آل ىنعمءاخرلاو تصلنا ,

 نآنمرثك ف قُحنأ نمرهظأةلزتعملال وصأرثك 1 : الاب وجووهو لصألا اذهددافم

 ةيبلسلا وةيتومثلا هتاق_دو هناذب ةةاعتملا مولعلاو ةيطالا ىراعملاىفم_هرظنروصقل كلذو ىصحت

 تيلمت ةيديفلا قئاقحلا كاردا نع ةرصاقلاةيندلا مهعابطىف دهاشلا ىلع اغلا سايق وسرو

 رهاظوهو باقعلاو مذلاهكر ات قاقصس اهانعم سدلذا هناصيس هللا ىلع ئيشلا بونجو ىنعتمام ىرعش

 الاتيثبال حلاو ماكحالا نه مح بوجولانافة-يب وب رلاماقم ىف بوجولا فانت ة#هولالا نال

 0 ىأ ىدل]وةلالديبام ىلا ءاهللالاق دوو لوقلا ليدي توشو فيك هفال_-> ىلع نوققح لا و ىلاعت

 ةلئسملا ف تدرفا دقو ىديءولدب نأ اوعمطتالفىل اوقل فاخالو لي دبتال ىنعيهيف فلذا عوقوب

 ةريغ_صلا ىلع تاقعلازب وحاهنمو 5 درعولا فا عنمىفدب دسلالوقلاب اهتممسةلقش_سمةلاسر

 ءاشي ن1 كلذ نودامرف_غهيو .ىلاعتهلوق ت<اطوخدل الءأ ةريبكسلا| همك: ص تقتجا ءاوس

 نوكيامنا ءاص>الاواهرصحواهد_عىأ اهاصحأالاةرييك الو ةريغ_كرداغيال ىلاع”هلوقلو

 القع عنتعهنا ىنععالهبيذ_هتزحمرئابكلا ب تجا اذاهن اىلاةلزتعللاضءدتهذوءاز+خلاولاؤسال

 رئابكاوبنتح نا ىلاعتهلوقكع قيالهنا ىلع ةيعم_ىلاةلدألامايقل عقينازوجالهن ا ىنععلب
 عجو لءهاكلا هنالرفكسلا ىهةقلطملاةرييكلا ناب بيجأو متائيس نع فكل هيفع نووينتام

 دهام ىلع ةمعئاقلاهدا ارفاىلاو أك 1فةدحا وةلماكل!تناكناورفكتلا عاونأىل رظنلاب مسالا

 اوسلو م-عاودموقلا بكرانلوةكداحالابداحالا ماسقن | ىضتقت عجلاب عجلاةلباقم نأةدعاق نم.

 عاونأ اوينت<نالوالاري رقتلا لعرب دهان وكيف دئاقعلا رشىفةمالعلاهققح ا ذك مهب

 م-هللا ةريبكوأ تناك ةريغ_صرفكلا ادعام ىلع باقعلازوجالن أذ _ةذيح مزليهن اهيفور فكس

 ةرفكال باطلا نوكيف رفكلاتانتجا لبق ةيسقك- لا <تائيس كنع رفكسن ىنعملا لاقي نأال

 انالومو انخي_ثلاقو انئشناى_:ائيسك_:ءرفكسن ىأ ةئيشلابءانثتسالاهيفردقي لبقو

 ىلع ر ئابكسلا ل-+ نعىنغي ءانثتسالار دقن نا هط4ان دجوام ىلع ىلا هتهنلا هجحر ىدتلا لنا دمع

 لجواذا مدقتملا موزالاعف در فكس ىلعرئابكسلا لج م حصت !الاءانثتسالار ندقام تاقرفكل

 قطو ةريبكلا جورخو ةئيشملا تف ةريغ_دلاراص# ا موزال ءاننتسالا حصا ملاهموع ىلع ئابكللا

 ةئيشملات< ةريغصلانوكمزاباضيأو ةبآلا هب كرسثي نأ فغيالهللا نا ىلاعتهلوق صن فالخ

 اهب-اص ناك ولوهللا نموذ_ءب ور فكم ةريغ_داارفك-: لب كلا ذكس اور ئابكسل!تانتجا ظرشب

 تائيسلاريفكسلا هيلع ىلعملا ناةبآلا ىنعم ىفنيدلا ماصعانالوم ةمالعلا لاقو ةرئابك سكس نم
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 رطخل مهف دهم اياطخال مهضرعي و .ايالبلاراد ىف مهقلخ نأأامأف ةنجلا ىف مهقلخ نأ ى دايعلةحاضم

 دادغبةلزتعم نعلقنامامأو .ىبهتانابلالا ىلوألةظع كلذ فا باس هاو ضرعلالوهو ناقعلا

 ةباهنوةرباكملا ف ةياغفداشرالا باص مهنعلقن مرانلا فرافك- ديل حلصالا اولاق مهنا نم

 عفتش و هلوانتيف ناوي ىلا ىلا عت هلل اهقوسيامل مس !قزرلانأل فزر مار !نااهنمو ٠ دانعلاىف

 نع هولخل ناويحلاهب ىذغتباعهريسفت ا وكيدقو الالح نوكيدق كلذوهن

 قزرب سبل مارا ناىلا ةلزت_هلا بهذو قزرلا موهفم ىفرب_ةعمهنا عم ىلا عتهننا ىلا ةفاضالا ىنعم

 نوكدالكلذو هب عافتتالا نم عراشلا هسعنعرلا ب ىوخأو كلاملاهلك اي كولمع : ةراتهورمسف منال

 ىلعو اقزرءامالاو د_بعلا لب باودلا هلك ًايامنوكي الن ألوالا ىلعمزلي هنام_يلع دري والال> الا

 هلوقةنالئثاءوجولادرب والصأ ىلاعتهنلا هقزرب مل رمع لوط مارخلا لك أن نيرب_خالا نيهجولا
 الال- هسفن قزر لك وتس نأ ىضتقي وهذا اهقزرهللا ىلعالا ضرالا فةباد نءامو قلاعت

 ءاذغىلاعن هللا هر دقام نال هقزر هرب_غلك أب وأهقزر نان لك ًايالنأ روصتءالوامارحو أ ناك

 هريغهلك اي نأ ع نتعالف كلخا نعم قزرلامأو هريغهلك أبنأ عنو هلك أي نأ بجي ص خشل
 ىبئازفسالا قدساوب او ىنغتسرلا ن-حاوبأخيشلاو نوقفنيمهانقزراممو ىلاعتهلوقهنمو

 هللانااهنمو ه باوصلاوهو ليقف قيقحال ىلفذل فالحل !الاقو ةلث_سلاهذهىف فالظااققحام

 ىف هدحو قلاخل اهنالةبادطإوةلالضلا قلك هنا ىنعع ءاشي نم ىدهم و ءاشي نملض ىلاعت

 ىلاعتهلوق ىفاك بيدستلا قيرطا ازاج سو هيل علا ىلص ىبن لى ةءادطا فاضت نكل ةقيقحلا

 ىتااىده ن آرقلا انهنا ىلاعتهلوق فاك نآر ةلاىلا هنت ميقتسم طارص ىل!ىدوهتل كناو

 لالضالا د:_سياك مهني عال ىلاهتهلوقهنذمو ازا ناطمشلا ىلا لالضالا :_ ب دقو موق أ ىه

 مهلضأو ىتحتهلوقك اهريغىلاو .سانلان هاريثكن الضأ نهنابر ىلاءتهلوقىف مانصالاىلا

 نم ىدوتال كنا ىلاعتهلوقب لطاب وهو ناوصلا قيرطناس ةباد_طاةلزتءم ارمسفو ىرغاسلا

 ليق مانالا عيج ةياد_طاىلااعدو مال_سالا قب رطنيب مالسلاوةالصلاهيلعهناعمةبآلا تببحأ
 دومئامأو ىلا عتهلؤةب ضةتنيف بواطملاىلا ةنصوملاةلالدلا ىهةيادطإ ن | ةلزتعملا دنعروه_ثملاو

 هناحبسةللا ىلع جاوب سلق ديعلل علصأ اوهام ناامنمو ٠ ىدطا ىلع ىمعلااوبحتساف .هاني دهف

 دوهثلالاع ف دوجولا نمهللصأ مدعلا ناف ىرخألاو اين دلا ف بذءملاريقتفلارفاكسلا قلخاملالاو

 الو ناماللك ادهن كيلع نمةنلالب ىلاعتهللالاقدقو دابعلا ىلعةنم هناحبسهل ناك امو

 ةباغامهنم لكل لعفذا نوءرفوحن ىلع هنانةماقوف مالسلا<_ءلع ىسوموحت ىلع هنانتما ناك

 ىط_سلاو ءاسايلاوءاربضلا مثكو قيفوتلاوةمصعلا لاوس ناك ااوهلحلصالا نمهرودقم

 محلا

: 1 
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 اهنعهللاىذر ةبيبحمأ ثيدح نم لعد قو هنم غرو دق عأ|ذ_هلوق و رمعلا لوطبهل عدي نأ

 لعام ٠ ءاضقلاور دقتلا ت2 لكلا !ناكن او ءام_ثالاضه» ىف اعفاناعور يش ءنوكءاعدلان ا

 ملاعلا نأ السالا ند نمةرورمذلاب مولعم| فهو ةرب دمة وب م ةعونصم ةقوا ةد-< حورلا نأ

 ةيقيسلابو باكسا| ىفهم_هفردق ن؛ةغبان تس ىد نوعاذل اوةباد_لا اده ىلع ىدمو ن د#

 هيل ااهفاضأ ىلاع:هنلانآب وق ولخربغ د سعأو ىلا هتهننا سعأ نم حوراهنأب جتحاو ةعدقاهن أ معزف

 هبرد_ةوهماعد_ىلا فاضأك جور نمهمؤ تةعفنو هلو وو 2 ررمأ نم حورلا لق هلوقد

 ىل_ةن نمو ةقوا#غ اهم ىلع ةعاب جاو ةن_باا لهأ قفتاو نوزخ [تقونو هذل وةريصن ودعم_سو

 ا توك لل_هسانلا فات>او هلل مهجر امهربغو ةيدّق نباو ىزورملا ردن نب د كلذ ىلع عاجلا

 ال| تقاخاهعاف توئالنورخ [لاقر توملا ةفئاذ سفن لكو سفناهمألت وعهفةلاطتلاقفالمأحو نا

 ٍ دمعت اهءادعو حامرالا محق ةدراولا 0 كلذ ىلع لدد-هو ناسا ومالا هانا

 قلعتلا نم عاون اة نديلاباط حورلا نأ ل-ءام ٠ اهداسجأ ىف هللااهعجرب ناىلاةقرافملا

 ضرالا هحويىلا هجورخ د_ءب هباهقلعت ىناثلاو انينج مألا نطب ىف هباهقلعت لوألا ماكحألاةرباغ تم

 خزربلا ف هياهقلعت عب ارلاوهجو نم ةقرافمو هدجو نم قلعت هناهلف مونل !لاح ىف هباهقلعت ثااثلاو

 هكضاخ ةداعادرلا انهو هنع نولوب نيح مطاعن قفخ عم هنادروو هيلع ملا مالج تقوهيلااه دو

 اهقلعت عاون ألك ًاوهو داسجالا ثعن موب هباهقلعت سماخلاو ةمايقلا موب لبق ندبلاةأايح تجوال

 'درن ةحيىءثصااثن داخالاو حورالب ند بالهنا لاق نملوقهنمدتفأو هريغو مزج نب الاقأك

 8 اورالا ىلع خر ربلا ماكحأو اهط عبت حا ال نادأل ١ ىلعاين ذلا ماكح أ نأ ل- هاحلاو نيثوقلا

 منمر داكسلا نا اهننو .٠ اعيجداسجالاو حاورالا ىلءرسشنلاورسشملا ماكحأو اط عبت ناد.الاو
 ىوق هلو ثيح ةلزتعملارباك أ نم ةغاجو انمىنالقابلارك ىف ىضاقلا ىأر ىلع ايندلا قف هماَع

 هلود ه.لعلدب و هللا ءال [ 0 ذاق ىلاعن هلوق ىلارب_ثياك ة دق الاوم أهل ل جو ةنطاب وةرغاظ

 سعألا كلذ ناك اذالاق ىرعشالا نأ الار فاك-!!ةفجو نمؤملا ن>سايندلا مال_لاو ةالصل | هيلع

 ماما ىظففل فال او نورع_ثيال لبنت اريل ا ىف م-طعراسن نين وام نم ا

 هنا اهنمو ٠ مقن بس تناكناو عناهسفن ىفاهنا قا مامطا نب |لاقاذلو ةيورخ |ةمقثوةب وين د



1>. 

 مليم قانع اودلاودئاقعلا حرس ةرابعا ذك هلِج اهيلع عطق دقهنن ا نأ ةلزتءملا ضع معزو

 0 ل ا الانا وا دس او لت اقل لعف مهدنع لوتقملا دق ناللجالا هيلع عطق لئاقلا نأ نم

 ةيدالواباةعالوامذ لآ اقلا قدت_ءاامل هل ًابايم ناكولهنأب ور معلا فكن زب تاعاطلا ضع نأ ىف

 نيعب ر ًاهرمع ناكل ةعاطلا هذه لعفب ملولهنا لعي ناك ىلاعت هللا نأب لوألا نع بيجأو اصاصقالو

 1 0 ل كالا لك تيتلت نس نيعسمرك نوك واهلسقيملا رع هيكل ةنض

 !١ لوقلاىلا دوعيهناهيفو دئاقءلاح رىفاذك ةداي زل! كلت تناك ملاهالولهن أ هناحبسةقلا اع ىلع
 1 ةداب زلابدار م١ لاقي نأه+والاف د_>او هنأ بهذملاو ةلزتعملا نم ىعكسأ م ءزامكرل+ًالاد دعت

 ]| هيلاو ديقمهللا زعفوهو قلط» ظوفحلاحوللا املا ةب_بنلاب وأأةكربلاو ريدا بسحب ناصقتلاو
 ىلا عنهلوق نم ردوماو تادكبلا أ ماودنعو تيثي و ءاشيام هللاودحع 3

 نع نبحاو 0 >حاو قيقحلا لجألان الن الجر دقهنا ه دنع ىمحسم لجأو الحأ | ىضقم

 لأ لعفل ا هبسكخو هنع ىهنلاهءاكترال ىد بعت لئاقلا ىلع نامضلاو باق_هلا وجو نا قالا

 ا! اقلخهل نك م/ناوام_كلتاقلالل_هف لتقلاناف ةداعلا ىرج ىن رطب توملاهبيقءهللا قل ىذلا

 || حرت عقو اذك اباستك االو اقيلخت د_بعلل هيف م:صالىلاهتهنلا قولو تيلاب مئاقتوملاو

 ة-ب وب رلامأىلاملستلاو ضي وفلابوجوو .ةيدو,عااراهظاهانعمو دبعتلارك ذدئاق_لا

 كرئاذلو ىنبملا كلذ نم سيل هيف ن<نامو ىن-هملالوقعم ريغوعامفنوكي امنا د_بعتلانهبفو

 كات هللا لاق الاحآ مط برضوارادقأىق ا ءامأ 1 بمال عبس

 ملسم حيتص فو 0 ملك انا اضي اى اعتهنلا لاقو اريدقت هرد_29 م ةيثلكق لغو

 قلخلارب داقم ىلاعت هللاردق لاق مال_بلاوةالصلا هلع هنااعوف صام_منءةللا ىضرر+ نا نع

 نلو ىلاعتهللالاقو ءاملا ىلعهشرعناكو ةنس ملأ نيسم 2 ضرالاو تاومساا قا نأ لبق

 ا باتبكهنلا نذإبالا توم نأ سفن ناك امو ىلاعت هننالاقو اهلج اءاجاذا سفن هللا رجوي
 هللالوسر ىج وزب ىنعتم مهللا ةبدبح مأ تااقلاق هنءةللاىذردوعسم نبا نع مس سم حس فك ىفو

 مل سو هيلع ىلا عت هللا ىل_دىب ىنلا لاقت لاق ةبواعم جأب و نارفس ىفأ ىلايو هوو هلع لاعتفسا ابك

 اًئيشرتؤي ناوهلح ل بقائيش لت ن |ةموسقم قازرأوةدودءم مايأوة ب ورضم لاجل هنلات لا ييدق
 لوتفم لاف .٠ لضفأواريخ ناكربقلاب!ذعورانل !باذع نم كده: نا هنلا تلأس تذكولو هإ< نع

 ||| لتقلاببب توعاذ_هو ضرما ببسب توا ذ_هناىضقور دقو ىلاع:ةنلا ل-ءدقو هلجأب تيم

 اا اذ_-ه ومس اباذه ولاهسالابانهو ض,ةلاباذهو قر+ابإذهو قرغلاباذهو مرطاباذهو مدطاباذهو

 هركن هللاه-جر ل ين> نب دج ناك !ذطوامومايسأ قلخو ةام اوت وملا قاخ هناخم_سةنلاو خاب
 ةدم6ا

 نأ
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 ادر_؛و اغطقيدنز كلذ_ف #* هنيعب هارايندلاف لاق نمو

 انعب أو في رششلا عرشلا نعغازو * اهلك ل -سرلاو هللا بتك فااخو

 ادوسأ ةمايقلاموبههجو ىرب *« اسنطلا ه_يفلاق نمكلذو

 ة-عاج ل قن دقو ةدوسم مههوجو هللا ىلعاوب ذك نيذلا ىرتةمايقلا مويو ىلاعتهلوق ىلا ةراشا

 قدص,الهناةماشوتأ وحالصلا نبا لاق دقواين دلا ىفءايلو الل ل صال ىل اعت هللا ةب ؤر نا ىلع عاجالا

 لوص- ىففاةخاو مال_ىلا هيلع ىمومهنلا ملكه نم عنم ئشاهناف ةظةيلا لاحاين دلا ىفةب ٌؤرلا ىعد

 لاقو امهماقمىلا لص ل نمل عم_س في كحف ماقملا كلذ فلس وهيلعةللا ىل_دانيبنل ءارما اذه

 ريغ ل مو هيلعهللا لص دمر بغل نيعلابانه ىلإهتهللا هب ور دق مو محنلات روس ريسفت ىف ىئاوكلا

 اهاف_ثىنملكي وأ ايندلا ىفانايع ىلا ه:هنلا ىرأ ىتا لاقولو راونالاهباتكى ىلدب درألا لاقو ملسسم

 ىفأط#!نافرب_طخلا ىءصلا نمةب را اىوعد درج ريفكستلا ىلع ماد-ةالا نكل ىهتنارفك
 تاوجلا نمهانمدقام تاوطدلافريد_ةدااو ضرفلا ىف ملم ءانفاىأطخلا نمنوهأرفاكف لأ ءاقبا

 ىذ رلاوةلال_ذا|لهأ ن..هنأب هيلع كحيف قنلالهأةديقع نعهبج رخام ىوعدلا عم مضنا نا هنا

 قع نورثك الاف مانملا ف ىلا عتو هناحن مس هللاَةب ْو ر اهنمو 1 ىدطا بنا نم ىلع ماللاو

 ةزعلايرتي أر لاقةفينحإبأ مامالا نا لقن دقف مارملا ذه فاض ةئيهو ةهجو ةيفيكريغ نءاهزاوج

 لقتنو ماقملا اذهاهع_بيالقلي وطاهتصقو ةئاملا ماك ى :رخأ ة م ءآر مل ةرم نيع_بتو اعست ماثملا ف

 نوب رقثملابرقتب برايت اقف مانملا فةز رهاب رتيأرلاق هناه_:ءهللاىضرد_> أ مامالا نع

 ةال_صا !هيلعهنعدرودقو مهفريغب ومهفبلاق مهفربغب و امهفب برابت تاق دج ا اي الكتل اق كيلا

 ةدهاشم عونوهو ماقملا اذه ىف فاس تلا نهرب ةك ع نعىو ردفو مانملا ف ىف رتب ًارلاقدنا مال_سلاو

 درود_ةو مانالا ندد  ًارايتخاب سيل هنا عم مار ما اذه ٠ نءعنمللهس والف ماركلل اقل نوكأ

 مامالا ل قف.باش ةروص ىفةباور ىفو ةرود نس> أ ىف ىف رتيارلاق هنأ سو هيلعهللا ىلص هنع

 نأل مانالا نم ةصوص#ةروص ىف مانا ىفهب رىنلا ىرينأز وجبس ي دقتلا سيسأت ىف ىزارلا
 لضعب لاق دةو ىبهت: !لاثملالاعىفةلي + ملاروصلا نع كذئمري_غوه ولالا تافرصن نما ٌورلا

 ىلع تالاكش الا نمربثك لوزتهب و ىق_ءلا ىفةب رودتايلجت هناحب_سىلاعت هلئنا انكاشم

 ضعب نعمل نب هاوقو ماقملا اذه ىدد شو مانملا اذ_ه عنم نم ناخي_ذطاقدرك ذامامأو ىفالام
 لوقملانأ اهنمو ٠ ةاككملاحرشةاقرملافهباوصتنيعو هباوجت نيب دقف ماخفلا ءاماعلا

 قوم دق بالو ةءاش نورا من المهلجأ ءاجاذا ىلاعتهللا لاق د_ةف هتوابر دقملاهةقوو لأب تيم

 «ركالا هقفلا - م »
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 عاج اوهو باوصلاهجو ىلر هظام_س<ن اولا تدتكف ءايبغالا ضعب نم كلذ ىعدا نم.ف
 ةعق اووالقعةرخآلاو اين دلا ىف ةزئاجر صبا نيعب ىلاعت هي ؤر نا ىلع ةءاجلاو ةن-سلا لهأ نمةمئالا
 نو رخآ اهاثنو نورتك" 1 اهتنافاعرءابندلا فاه زاوج ىفاوفلةخاوالقنواعمس ىقعلا فة اثو

 ىف فالخ ىلع ءارسالا ةإيل ىف إس وهياعىلا«: هللا ل صهلاهعوقواوصخايندلا ىفاهوتيث أ نيذل ام

 هب رىأرامتا ملسو هيلع ىلاعتةللا ىلد هنأ يحصل وءايلوالاو ءاماعلا .رمفاخاو فاسلا نيب كلذ

 هد ؤرهبدارأ ناةب دب نيعب اين دلا ىفةنلا ىأر ىتاب لئا لاف هريغو دئاقعلا رمش ىف اكهنيعب الهداوفب

 ةب رصبلا ةساولاب نوك-:الةيمانملاةب قرلا نأ عم مانالا ءاماع نيب روهشم فالخ هزاوج ىنف مانملا ف

 دارأو فاضملا ف ذح هب دفق نافةظقيلالاحاومدار ناو ةيلامخلاتالئعلاوأ ةيلاثملاتارودتلابل»

 ه_ءفوصلا!ضعب نع درو هن يمال زءاحاذهف هتاعو:صءراث ادهاشو هتافقضراولا ىربهزأ

 لبر وأتريغ نمهسفنل ىنعملا اذه ىعدا نمامأو هعمو اهيفو أ هدع: وأهلي قهّنلا تير والا اًميش تن أرام
 نعديعب ليب و نعطم فو ليلضتوةلالض ضيض>-ىفو دساك عزو دسافداقّتعا فوهف ىنمملا ف
 مهلك خياششملا قبطأ فوصتلا فوإ_ثمفنصي /باتكوهو فرعتلا بحاصلاق دةفليبسااءاوس
 ديعسوب اممم لئاسروامتكك لذ ىفاوفنصو كلانههاعدا نم بي ذكنو كلذلاق نم لياضت ىلع
 ءالعخي_كاهرقأو لاعتملا كلملاهللافرعيم لاقملا كلذ لاق نمناباوحرصو دينحلاوزارخلا

 لاوحالاةيلغ نابولي وأت نكميف هوك ىوعدد_-أ نع حص نالاقو هحرسش ىف ىونوقلانبدلا
 هبدن نيب رمضح هناكريصيهلهراضحت ساو عيشب رسل لاغتشارثك اذا ىتح دهاشلاك بن اغلا لعج
 لاحر مج نةننا دبع ثيدح اذكومارتكنأك هتلادعت نآناسحالاثيد_حهد وي وىبهتنا

 قتلاباب رأةديقعو ىدطا مالعأ هباّدكىف فراعملا فراوعبحاص لاقو هللا ىءارتن كف اوطلا

 ءاملعلا نم موقلفءاقبلارادىهةرخآلاو ءانفلاراداهئالرادلاهذهىف ةرذعتمنايعلاةب ٌدرنا

 ىأ رمهلئاقلاقاكنيقيلا نيع نم بديصن ة من سم ميسهنم ىلعأ رخال واين دلا ىف نيقدلا مع نم بيصن

 ىفاوعزانتي لو هنيعب اين دلا ف د> ًاهاربال ىلاعت هنأ ىلعتةفتا دق ةمالا نأ لصاحلاو ىبهتتا ىف رىباق
 لئاقلاا ذه م ىواحطلاة ديقع حرس ىف هب حر صام ىلعهجور علاح ٍلسو هيلعةثلا ىبصانيبنلالا كلذ

 بجيفهلوقعم نعلوقنملاب جر لوهلوقمىلعاممص»ناكنافالاواهبفاويف قباسلا لب وأتلا لبق نا
 ىاقلطمءاعداىعدب نأ نمولح ال هنافدرب رقتهيضتقياك ىىرشلا؟ ال اهارراعهربه_ثتوهرب زعت

 ريك انموهوابذك هللا ىلع ىرتفا نم نوكحيف هناح يس هلالك قيلبالام لك .عاهزنموأ هناي

 هنلا ىلع ب ذكنم رظأ غار فك لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ب ذكلاءاماعلا ضعب دعب رئاكلا
 كالت لاثماو ةفاسم توبثوةلباقم نمةهجلاو ةّئيطاو ناكملات اننا ىلعالمة ثماني عم ءاعدا ىعداوأ

 ا” ةلادعا
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 نمىلولاناف ةوبنلا باص دنع نمررفتام عيمج اهياص مايقد_عبالا قةحتتام ةيالولا ناهانعف
 قاطيالفؤرجز بانّجاو ىمألائتماهيلع مادا تامرحلا نمائيش بكستري مو تاعاطلا ىلع بظاو

 نءىن رعلانبا نع ىكحامامأو ىوغالا ىلولا هنا نمؤم لكل لاقي ناكن او فر علا ىلولا مسا هيلع

 القاع مادامديعلانأ !منموه«يلات اب وسنملاه يلع تاي رتفملا نم هنأ هب نظلا نسف كلذ فالخ
 دقف نيقيلاكيتايىتحكب ردبعاو ىلاعتهلوقلىهنلاو صالاهنع طقس ماقم ىلا ل سيالاغلاب

 ةبحلاةباغ غلب اذاديعلا نأ ىلا ةحابالا ل_هأ ضءب بهذو توملاهبدارملا نى عن ورسسفملا عجأ

 هإخدبالو ىهنلاو مالا هذنع طق_-سنارفكلاورفكلا ىلع نام الاراتخاو ةلفغلا نمهبلقافصو

 هنا دادعنوكستو ةرهاظلاتادابعلا هنع طقستون ىلا مهضعب بهذورئاك-لا باكس:راب رانلاةّئلا

 | لتق نامالسالا ة2علاقدةفةلاهجوةلالضو ةقدنزورفك انهو ةنطابلا قالخالا نيس ور كسفتلا

 هنادانعف ب: ذدرضيملا دبعهللابحأ اذامالسلاو ةالصلاهيلعهلوقامأورفاك ةئام نم ىلوأ اذه

 ناثيدحلا اذ_هموهفمو ةب وحلا دعب ةب ودال+_ةفووأبويعلار رض هقحلب لف بوثذلا نم همصع

 ليقاذلو ةةداص ةينو ةطاصةدايعهنعر دصإال ثي> ةعاطهعفنت الف هللا هضغبأ نم

 بون ذهناعاط لكحف « اله لاصولل نك نم

 ةدايعلا فيلكس: هنع طقس ةفرءملا ماقم غاب اذا كالاسلا درعلا نأ نمةيفودلا صعب نعلقنامامأو

 هنعردصتفراعلاو ةقشملا ىنءةفلكسلا نم ذوخأمفياكستلانأب مونم نيققةحلا ضعب ههجوف
 ةدايزلاههطاشنو هقوشدادزب و ةعاطلاب« بلو حرمششي و ةدايعلابذذلتن لب ةقشمو هفلك الب ةدابعلا

 ةرخالاو م دخل اراداهنالةرخالا نم لضفأ ايندلا ةعاشملا ضعب لاق اذلوةداع_سلا بيساهناباساع

 هنأههجو ىلاعتةللا مرك "ىلع نع دقو ٠ ةمعنلاةبت يم نمىلوأ <-ءدخلا ماقموةمعنلار اد

 نمو سفنلا ظحة_حلاو هنادسهللا ق> هنال ددسملا ترت خال ةنحلاو دحسملا نيب ترب_خوللاق

 نأ لصاحلاو ىبقعلا ىفءاقللادوجو عمتوملا ىلعاين دلا فءاقبلا لوط ءاسيلوالا ضعب راتخامن

 ىلعلم#ةن_بلاو باتكلانمصوصنلاانأ انهو . ىلددلاكوناففقوتلاقوفقرتلا

 لير وأتلا عنم ف فلم او فاسلا نيب اروهشمافالخ «يف ناف تاهباشتملا ليبق نم نكست ملاماهرهاوظ
 بهذام فال_2ةق دن وةينطايلاو ةدحالملا اهبعدب ناعمىلا اهرهاوظ نع لودعلاامأو هزاوجو

 ضعب اهف نأ الا تارايعلا رهاوظ ىلع صوصنلا نأ نمىلاعتةللام هجر ةيفوصلا ضعب هيلإ

 ةالصا|هيلعدل اوقىف نأ مالسالاةح مامالا نعللقن منافرعلالاجو ناب الالمكنموهفتاراشالا

 تاف_دهيف خسنترا ابلقل_خ دنالهللاةجر نأىلاةراشا باكه يفانب ةكالا | لخدتالءال_لاو

 لاح ةعقاو لاؤس قءاج د ةفءاماو اللرصنلا نإعباين دلا فىلاهتهللاةب ؤرز وح له اهنمو ةيعيس
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 لمكد لو مهن ع ىلاعت هللا ىضر ىس وم ىنأ نعهجام نءاو ىذمرتلاو ناخي_كثلاو دج هاورام ىلع

 دارؤ ا لْضفأ ةئشئاعن أ قرهاظكثيدحلانارمعتنب مصو نوعرفةأ سضاةي_آ الاءاسنلا نم

 هجوباراعشاهمدشتلاهجو قلعلو فسعتلاو فاك_:لا نم ةباغىةحدخ ادعام نهدييقتمدعبلا

 لاقو ةيلم_ءلالئامشلاو ةيماعلا لئاضفلا نم ةيلك الاف اصو نيب 5 رعماحلاب ةرعكملاةيلضفالا

 درودقو اذه فقولا اهئااث لاوق أ امهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعو < دخ نيب ليضفتلا فو ىط دش

 نيعلارولا مال ضف اين دلاءاسن هللا لو سراب تلق اهنع ثلا ىضرةما_س مانع ىناربطلاهاو راك

 كلذءعو هلنالوسرابت اق ةناطملا ىلءةراهظلا لضفك نيعلاروحلا نمل_ذفأ ايندلاءاسن لاق

 هللا ىضرةبا>صلادالو أ لمذفتبلوقلا اهنمو ٠ ىأاعت هلل نهتدابعو نهمايصو نهنال_همللاق

 ىلل_طظفنأخمألاو ىوقتلاو ملعلابالا !دح أ مهنعهلل ىضر ةباحصلا دعب لضفن ال .هضعب لامتف مهنع

 ركب ىف ادالوأ ىلع ن وا_ضغب مهنا اهنعى اعت هللا ىضر ةمطافدالوأالا م6 !لضف بيت رت ىلع مهانبأ

 ةبرذلاو ةرهاطلاةرتعلا مهف سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر نم مب رقلمهنع هللاىضرناعور معو

 غلبب الىلولا نأ اهنمو ٠ ةبافكلاقاذك اريهطت م هرهطو سج رلامهتعهللاب هذ نيذلا ةبيطلا

 لعل مانالاداشرأو ماكحالا غيلبتب نو رومأم ماركلا ةكئالملاةدهاشع و مانملا ىف ىتح

 نم لْضفأ ىلولا نوكز اوج نمةيماركلا ضعب نع لقناه ماظعلاءايلوالات ااككب فاصتالا

 دعب ةيالولا هبت يم ملفه أ ةوبنا|ةبت يمن أ ىفدد رت عقب دق عنةلاهجوداحلاوةلال_ذورفكىنلا

 ىلع ءانب لوالاب لاق نم مهنف ىنب سدل ىذلا ىلولا نم لضفأأ هناو نياةدترملابفصتم ىنلا نآب عطقلا
 | دباعلا ىلع ملاعلا ل ذق ثيدح هدب وب ولاجلا فهقوفولامككلادعب وهوربغلل ليمكتةوبنلانا
 هتاف_صؤيىلاعت للابن افرعلا نع ةرابعةبالولا نآبامعز ىناثلابلاق نم م-منمو5 اند ىلع ىلذفك
 ةمدخ مايقلاو هيلا هماكحأ غيلبتو هدبع لد وهننبةرافس نع ةرابعةوينلاو هدنعةماركوهنمبرقو

 سااحمي ىلا اوهبث مهناف قولا ىلع قلخلاو دهاشلا ىلع بئاغلا اوساقو د_بعلا ةدءاصمي ةقلعتم

 مهعابتأ لك-اوءايبن الل ل_داح عملا عج ماقمنأ اوفرعي لو كاملا سعأ مايقىفرب_زولاب ىنل او ثامملا
 ةبن ص قوفوهو ةرثكلا نعةدحولاالوةد_ولا نعةرثكل | ,ممححتال نأوهو ءايفصالا ن

 ةوبنلا نمل ضفأةبالولا نا ةيفوصلا ضعب لوقف ءايلوالا ومع ماقموهىذلا فرصلادي>وتلا

 ىئانيالا ذهو هتجردواع ىف لك ً؟ةلاسرلاو ةومنلا نات قر عذاهتوبن نمل ضف أىنل|ةبالو ناهانعم ا

 ةوبنلا ةباهن ةيالولاةنادب نا ةيفوصلاض ء: لوقام اوءاياوالا نم لضف اءايدن الا نا ىلع ءاماعلا ءاجا ْ

 ايدو
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 لاق هذعهللاىضر باطلا نب ربع ثد دح نم لسم ىورال ةفوك-لالهأ !ه«يلا بهذام ناوصلالب

 لصاحخلاو بت : دل سي وو اهللاَش : ل>ر ناءن 5 ةلاربخ نا لوقت مسه يلعةسا وس تااال

 مهنولب نبذلامىنرقنورةقلاربخ مال_سلاوةالصلا هيلعهلوقل ةباحصلا دعب ةمآلالضفأ !نيعباتلا نا

 ل نيد_مملةالا لضفأ اه-ذعهللا ىضرةفينحابأ م دؤالا مامطاو مظعالام امالاندقتعنف

 «تعفللا ىذر ىفاشلا م ءامالا من نيعباتتلا عابنأ نم هنعهنلاىضر كلام مامالا من نب دلا مولع ىفءاهقتفلا

 لبنح نب دجأ مامالا مث هع هللا ىض درد# مامالا ذمماق لب «_تءهللاىضر كلام مامالا فيما: هنوكل

 هحيدصو ىذمرتلاىوروءاسنلالم_ضفت اهنمو ه هللاهجر ىفاشال ذيمااك هناف هنعةللا ىضر

 هيلعهللا ىل_دد# تذب ةمطافودلب وختنبةعدخونا ارم نب يم نيللاعلاءاسن نم كيسحو

 ربخ هنعهللا ىذر ىلع ١ ن نححيحص) ىو نهعبلا نام يحرر

 تيدح نمالوصومىدمرتلا ورو دلب : وختنب ةد_خاجاربخو ؛ ناره تنب م صاهتئاسن

 نب ثرالاىورو اهنءهللاىذر ةمطافاهتاسنريخو ميماهجاسنربخ ظفلب «فعةللا ىضر ىلع

 قو اهلاعءاسنري_خةمطافو اهلاععاسن رئاخخ مح صح ل سن يس هناك ! معك دنس هد هيمي همام

نب ج رخأ ع نكساةنإ!لهأ ءاسنةديس قاسنلا ةءاور فو ةمآلاههءاسن ةديسةمطاف حيحصلا (
 ىلأ 

 نيلاعلا ءاسن ةدم سةمطأف ل-سو هيلعهلل ا ىل_عدللالوسر ؛لاقلاق 1 | ىنأن ب نجرلادبعن عةيبش

 امهرب_غو ىواضيبلاو مامالا كح نك-!اهتو فب مه_ضعب لاق هنأ هدد ْوِ ونارمت تذبح سماد عل

 لاقلاق ميما رسابع نبا نع رك اسعناثيد_-حاذكو اهتوبنمد_عىلع عاجالا

 ايا مرة عاملا كنار مع تذب مب سم ةندلا لها ءاسن ةدارس م_سوهيلعةللا ىل_هةللالوسر

 ايعا هد نادامغلان با نعو حريص دذ_سهلدجوولع رص بسيرتلا فاذ_يعف نوع 000

 اهمأ مأىه لضفأىأ دواد نبال _سدقو ةيمومعلاةداي_سااالةمومألار امتعابةمطاف ىلع تضف

 لئسو ةيلكلابال ةيئيملاهذه نم ىنديادح أ ابل دعن الف ملسو هيلع هللا ىل_دىبنلا ةعضب ةمطافلاق |

 اهمأ أم لضف 1 لا لي ا !هب ىلاهت هللا نب ' دنوهراتح ىذلالاقف بسلا

 لس وهيلعةللا ىلص هنأت دثال ةشئاع. نهلضفأ ةعدخ نااضي ا دامعلا ن , حصص دقو ةشئاعمةحدخ

 هللا ىنقز رام ةئلاوالا طم ال_بلاوةالصلاةماعلاقف اهم ارب_خ هللا كقز ردقتلاق ني- :فئاعل لاق

 اهأرقأ ة ةشئاعن هدب وي و سانلا ىنموح نيحاطام ىنت :اطعآو سان || ىنب اكن يح ىب تنمآ اهنماربخ

 اهعر نم ليئاربج مالسلااهأ ارق أ ةحدخو مالسلا هيلعلد : ريج نم مالسلا إسو هيلع لنا لص ىبنلا

 ىلعه-كئاعلضفو ة<دخو ةيسآو م سمالاءاسنلا نم لمكيملو ريث.كلاجرلا نملكت د نأالا

 ريغصل ا عما |ىفهظفلو ةياقنلا ىف ىطوي_سلاهرك ذام ىلع ماعطلارئاس ىلعدي رثاالضفكءاسنلا
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 ىيغلا هناعاةهج نم هناههجو لعلو عازن الب موصعملا نمل ضفأ ن وكيف يكعاجالب قسافوهىذأ

 ظ نءهيقام عمةيزيطناءذس ه نم ةيلضفالا نوكستؤ ةكئالملل ل ضاحلا ىدوهشلان امبالا نم لضفأ

 هبأحأ امامأو ه ناعتسملاةللاو نامعلاك سلرخلا ناو نانئمطالاو ناقيالابد زب ناميالا ناب ةافانملا

 ظ لنآ _لامبب نا ىاعتو هنا رس هلوةوهو ةك:الملا ليضفت ىفةلزععملاهب ثيشتامع ى ودوقلا

 | نلىأجيسملا نم لضفأ ةكالملا نوكست نأ ىختقيا ذهناف نوب رقملا ةكس الم االوهلنا دبع نوكي

 لسو هيلع ةللا ىلصا دمت ناهلوقب هنم ةجرد مفرأو»نمالو ةيدوبعلا نع ماللاهيلعىسع عفترب
 نم لضف أ ىهنوكم السلا هيلع جيلا نم لضف أ ةكسالملا نوكن م مزليالو مالسلا هيلع ميسملا نم لضفأ

 ةك-'الاا صاوخ نم لضفًشبلا صاوخ نا نم مدقتا ضقتتني هنا هيفف لسو هيلعهللا ىلص دمت

 | نآىغتقيالو حيسملا نملضفأةكن :الما عيج نأ ديفيف عج ةةيص ةكئاللاّنا باوصلاباوحلاف

 مارال ةقيقح مع ىلاعتهللاو مالكلاهيفامتاو السلا هيلعحيسملا نم لضفأ مهنم دح اولكنوكي

 ا ةعارباك نم ىدادغيلاروصنموبأ !لاقق منع هللا ترفع رآلا دعي ةباحييلرئاس لي شاهنمو

 ةرشعل ةيقبف ىلعف نامعفرمءف ركب ونأ ةباحصا | لضف أنا ىلع ةعاجلاوةنسلا لهأ مجأ ةيعفاشلا

 || هللا ىضر ةباحصا !قايفةيدبدحلاب ناوضرلا ةعيب لهأ قايف د> أل هأ قايفردب لهأف ةنلابةرمشمملا

 نامعو ىلء نيب عقاو فالتخالا نال ةءاججلاو ةنسلالهارثك عاج عاجالاب دار أ هلعلو ىبهت | مهنع

 || باح ىو ردقو !ذهروك ذملابدترتلا ىلع روهجلا ناكناو ةنسلا لهأ ضب دنع مهنع هللا ىذر
 | ةرشعلاق - و هيلع هللا ىلدةللال وسر نأهنعةللا ىض رد يعس ىفأ نعىدذمرتلاه>«و ننسلا

 صاقوىنأنبدع_بوةديبعوبأو نجرلاد.ءوةحاطو ربب زلاو ىلعو نامعورمعوركب و نأ ةنجلا ف |

 نسحلاو ةنملا لهأ ءاسن ةديس اهنعهنلا ىضر ةمطاف نأ درو دقو م-نعهللا ىضردب ز نبديع-سو

 | نعهجام نباىوردقو رسشعةعضا وةئامثالثفردب لهأةدعامأو ةنملا له بايشا ديس نيسحلاو

 ظ 00 10 بدملعشا لم ىنلا ىلا كلموأ لب. ربج ءاجلاق +_:عهنلا ىضر جدخ نب عفار

 ىدذمرتلاو هدوادونأىو رو هكنالاارايخان دعم »كلذ كلاق انرايخلاق ؟<يفاردب دهش نم

 نوقباسلاف ةلاجلابو ة ةر دعشلا ت تح عياب ن 0 0 لعد ماس رس او

 جلا لبقنمقفنأ نم كتم ىوتسبال ىلا تهون م هرم ع نم لضفأر اصنالاونب رجاهملان منولوألا |

 | ليضفت اهنمو . ىنسحلاهللادعو اككواولتاقودعب نماوقفنأ نيذلا نمةجرد مظعأ كئلوأ ل تاقو

 || لضفأىف سانلافاتخاو ىزاريشلا فيفخ نب دمت مال_سالا خيش لاق دقف مهنعهللا ىضر نيعباتلا
 | ىرصبلا نسا نواوةيةرمدبلا لهأو هنعهلن'ىذر سلا نب دمعس نولوقي ةنبدملا لهاف نيعباتلا

 حسيحصلا ني رخآتملا ضعبلاقو هنعهللاىضر قرقلا سيو نولوقي ةفوكسلا لهأو هنعهنلا ىذر

 0 لإ



١ ١1/ 
 ووو 1 كلشششش2ُظ5ُ5ُلشاْااا79ْ7ْ7ْك7ُاالاالالااالالاااال7ا_ا“

 ةيلمعلاو ةيماعلاةوقلا ف صقانلا ليمكستالا ةوبنلا ىنعم نكح ملاملو ىلو ملا بح ىلااين للا بح

 2 يش اورتكا المش اورهطا ولك ناك - وهل (ىلعو هيلع هللا ىل_صهمدقم ساد اهو

 ةرطقلاك انملاةمسنلاب 0 ليث ارم 0 ىب ىلع ةروصقم ىب مومةوعدفامهريغو ىسعوىسول ناك

 ع وأ لسودهلآ اىلعو هيلع ىلاعت هللا ىبد هنا انماع نول بلف هم درمشالا ىسعن ن أ |هورحبلاىل ا

 ل ضدقو ءايلوالا عيج نم ىل- ضف دحاوىنولاقم 5 ءوالاد:_سو ءايقصالا ؛مسوءاسنالا

 اين ناكر ضحلا اناق ىلووهورضخلا نم لعتلاب ى هوم ىغأ ثيح ىبنلا ىلع ىلولا لم_ضفتن ماوقأ

 اذ_ه ينم نولوي باكل لغأ نزع يدا م

 ليضفت ب 1 . ةبواطم علا فدا رلانالزعلاو 0 9

 مهلضدأو هللا مهجرءاماعلاوءاي ءاوالا مومت نم مالسلا مو اعءايبنالا دعب لضفأ مهصاوفن ةكسالملا

 | يتوكل ني مؤ ةماع نع لضفأ ةكئئ الملا ةماعو ىتاربطا |هاور ثي دح ىف مكمالل_سل هيلع لد ربج

 ءاينالا نم م ىلضف 0 الملا اولاق تر ةلزتءملا فالخةإّم_ملا فو نومودعمةكالملاو نيمرح

 ناف ةشالب كل ذكوهو ةيعطقال ةينظ ةلعسملا نك-نلف تاق باوجاهيف مطقي لهنا ىواتفلا ىلامأ ىف
 الصتءنوكحي.نأءانثتسالا ف لالا نأةلالدب ةكئ الملا ننمناكو سلب ارفك دق سدلأ ليق

 حعصالاف توراموتو راهامأو هب رص نع ىقسفف نملا نمناك ىلا عت هللا لاق هن أب اولا

 ءايدنالا بتاعياك ةبتاعملاهجو ىلعوهاعاامهيذعتو ةريبك الورفك امهنعردصب م ناكلماموأ

 ىداعملا نم مهتعر دصام مدآ ىن ىلعاباعاملاممئاروهشا !ناعمةلزلاووهسلا ىلع مالسلا مويلع

 ابكتريةب رشباا تايضتفم نم ناسنالا ف بكرامامهيف كرولامهنأ ايعداو لقلاهب ىرجام قفو

 نفك الم ٠ ةيطالاةمصعلا ةئيهوةيكاملاةيهام نعاحرفن اهوشك ةةيبماارومالا قماش

 ادت ننام فو هيلا |دنت_سمهلعج ىبعع هيلعرثالا ىترتداقتعاىف لب رجع _تلا لع ىف

 لاوقأ ل , الثةيفف هماعتو هميلعت 2 او عاجالاب ردعسلا للعقم 2 :و- ذورلا تن حاص لاقو دئاقغلا

 ثااثلاو ٠» ناهوركم امها ىلانثلاو 03 نامارحاه_مناروهجلاهب عطق ىذلا حي .حعصلالوالا

 وك ىف فالخىوربالهبان دفا كلا حرش ىف ىنازاتفتلا هرك ذامامأو ىهتا ناعابمامهنا |

 لاق ىوبوقلا حرسش فو فانتو افا هممالك ناب نا 0 2 اذه هفلاخيفارفك هب لمعلا

 نامال !لئاك ةريبكلل| بحاص ان دنع نافذ 2 الملا ةإ ب م لضف أ مدآىبب ةاجةنسلا لهأ صعب

 ةرييك-لا تحاصنالهداسف ىنءالو ىهت | ةكمالملا نم ق-ناكسف بيغلاب ناي الإب ىلتبموهمأ



 ها

 دلوب دارب دق هنا عم عازتالب هنملضفأ انيبت نوكيف مالا هيلع مهارباكهنم لضفأ و ه نمهدالوأ

 لوف ءاج دقوئسدقلا تيدا ىنوجرو ىف وعدام كنام ذا نءاايدروكىاسنالا سنجلا مدآ

 هلوقب لدت_بنأى والا لب لاق ىونوقلاهرك ذك ةمايقلا موب سانلا ديسان أ ةءافشلا ث ردح
 هانمدقامىلاةبسناابلالدّدسالا !ذهةوق مدع الو ىهتتا سانا تجرخأةمأ ريخ منك ىلاعت

 راش (مءاين الار يخوه ناكم ألا ربخ مالسلاو ةالصلا هيلع هتمأ تناك الل هنأهنايب مئلاوقألا نم
 لاق ثي>ةدب زلالوصي ىف ةيضقل اسك هنأالاةدربلا بحاصهيلا

 مسالا مرك انك ل سرلا مرك أب *« هتةعاطلاننعادهللااعدالا

 ىسنلاة دمع حرش ىف ىونوقلاةمال_لاهدافأ كف لوقعملاةهج نمامأو لوقنملاةهج نماذهو

 ءايلوالاك ليمكتلا ىلءرداقرب_غالماكو ا ءالهملا نم ماوعلاك اصقان نوكينأاما:ناسنال نأ نم

 ةيلمعلاو ةب رظنلا نيتوقلا ف ليمكسلاو لاهكلااذ_هو مال_ىلا ,ريلع ءايبن الك المكمالماكوأ
 تناكنمو ىلاعتهللاةعاط ةيلمعلاة وقلا قو ىلا «:هللاةؤرعم ةب رظنلاةوقلا ىف تالاكلا س ارو

 ريغلاهليمكت ىف هتجرد تناك مو لك ؟هترالو تناكى بع نيتترملا نيتا»تالاكىف هتدت م

 كاعتهللا ىلصد_ مدقءد_:ءلوقنف اذهتدثاذافلك ًاهنوبن تناكىلءأنيتيترملا نيتاهىف

 مالعأو ةيداب ملظاا ناك ةيوطنم اهعجابكلا و ةسرد_ذماهرساب عنا 0 مل-سو هيلع

 مانصالا اود برعلافاهفارطاباه الم لطابلاواهفانك اب ضرالا قيطدقرفكسلاو ةيقاب رولا

 ةدساف ةعيبطءامدلا كّفسو ةمادةداع داسفلاب ضرالا ىف ىسلاو ةمزال ةعي رسشتانملادأوو ةظآ

 ىلءنورباثم مورلاو تاهمالا ءطوو نارينلاةدابعب اواغّتشاس رفلاو ة<ارةراحتةراغالاو بهنلاو

 نمضرالا فارطأ ىف دكرلا لع نوبظاومو دابعلا نم هباورفظ نم سي ذعتودالبلا سي رح

 ةدابعالا نوفرءيالد_:طاروهجو مانألا لظمبمأدو مانصالاة دابع مهنيدضرءلاىلا لوالا

 حيسملا ب ,ذكنو هيبشتلاو فير حتا نولغتشمدوهملاو نارينلابمه_سفنأ قاوحاو ناثوألا

 ةرهابلا مال_ءالابدي واق د_كملاقداصاا قا لوسر ثعباماف ثيلثتلاو لوا حلا,ىراصنلاو

 هيضتقيامىلاايعاد ميقّةسملا طارصلاو مب وةلا ني دلاو ءاضوءلاةخل او ءارغلاةللاو ةرهاظلا تازتمملاو

 تاساي_سلاو ةلداعلا نخ_سلاو ةصااخلا تادايعلا ومعيحصل!|ضحلإ دولا ن٠ حي كلا لق ءلا

 تالالضلاو ةثحافلاتالاهملاهذ_هتلازةدسافلاتاداعلاوةرئاخلا موسرلا ضفرو ةإضافلا

 نادلبلاةّ اعف ناكرالا ةيوقنايعالاةريثكراثالا قاب رانملاةال ةرفنلاةللاتراصو ةلطابلا

 نم قاخلا عجرو مانألا قلاخ ةفرء؟لوقعلا ترانتساو مال_لا كلملادمحوتبةن_ىلالا تقلطن او

 ادع
 .٠
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 ىلا «_جوتلا ىلا ليما ىلع لوبجناسنالانا عمةبآلا م<قزرءامسلا فو ىلاعت هللا لاقاكدابعلا
 ع ولا ىلا نوليع مهتاف قازرالاب ركسءلا دعواذاناطلسااك هدوصةملود>اهنم عقوبة هج

 ميهاربا مالسلاوةال_صا|هيلعهد#ج من ٠ اهمف سما ناطلسلا نأ اوذقس ناو ة زخلا بوند

 ىلعهلوقب ملسو هيلع هللا ىلصاشدبن هذم صف مالسلا هيلع ميهارب| ةب ربل اربخ حعيحصلا ىففهدعب لضفأ

 لاك( اخ انذ معاو هموم ىلع قابلا قيفهللإ ب يمحان او الأ هللا ليلخ مههاربا نا ىذمرتلاهاورام

 بحلا نيب ةيسانملالا نوكستال ةبحملا نأ مهنمامعز نييناجلا نم ةبحلا ةقيةحةيمهحلار كن او ةبح ا

 | وهمال_ءالاىفاذه عدتبا نملو أ ناكو ةبىلا جون ثدحلا اوميدقلا نيب ةم_سانمال هنأ اوبوبحملاو

 قرسشملاو قارءلاربمأ ىرسسقلا هللا دبع نب دلاخ هب ىحضف يناثلا ةثاملا لئاوأ ىف ,هرد نب دءحلا

 دعملابحضم قاف اياحيض هللا ل_,ةتاوحض سانلا اهعأابلاقف ىحضالا موب سانل |بطخ طساوب

 ءاماع ن. هنامز لهأ ىوتفب كلذ ناكو هحذفلزن م اليلخ مهاربا نتي هللا نا معز هنا مهر د نب

 حون مث كلذ ىلع عاجالا مهضعب ىلقنو هتافسص .رباسك هن قيلب اك هتلخو هللا ة مح ن ا دقتعملاو ئءدلا

 1 روهج د:ءلسرلا نم مزعلاولوأمهةسجلاو ءايدن الارئاس ىم لْضفأ مالسلامهماع ىسعو ىدهومو

 ندلان ممل عرش ىلاعت هللالاق ثيمح هنامك ل نيعضوم ىف ىلا عت هللا م_يعج ذقوءاماعلا

 0 ًاديفىص نبا ىأ ىسعو ىمومو مههارب|هبانيصوامو كيلاان.-وأىذلاواحون هب ىصوأم

 ةثالثلا نمامهشامرك ذم نييبنلا ما هنال )سو هيلعهللا ىلع انين م نياس .رملالوأ هنأل مالسلا هيلع

 اسما امم لضفأ مالا هاظااو

 0 ًاذاو 06 ا ة: نزعل ىمهتن لضفأ ةثالثلاىأ

 هللا ىل_طداتيدت مدقو دودجولا قفو ة ل رالاسدرتب مك سم كل ىسعو ىسومو ميهأرب ,اوحون نمو

 ىفهتنيب اك مانالا ةفاك ىلا ثوعبم )سو هياعةللا ىب_صون امن دوهشل ثلاماع فهتشنتر مدقتل |سو هيلع

 نوكيلهد بع ىلع ناقرفلالز ىذلا كراس ىلاعت هلوق ةلدألاةأ-جن مو ه٠ ماقملا اد_هريغ

 دقو ناملاعلل ةرالا كلنا ىاعت هلوق ىن ا يق نافةفاك قام اىلا تنعي[ تيد

 هناحم_سوهنالاملاهجو ىلع ىرشزلالاقام باوحلاف نيل اظلاو نيد اعملل فيسأاب مالسلا هيلع ءاج

 ىتسلا نع نوطرفم سان قبب و نو>لفيفاهتامع مهعورزو مهي_ثاوم سان قسفةقيدغاني عرش
 هسفن ىلع ةنحاهلهج نالسكسا نك-ا نيقي رذلل ةجروهللا ن.ةمعناه_سفن ىف نيعلاف نوعيضيف

 دلو ديسان أمالسلاو ةال-صلاهيلعهلوةبلالدتسالا نأ دئاقعاا حرش ىنوا دهاهعفن مو اهمرح ثوح



 ىسهتن !لفسأ نمال ىلعأ نم دب وهو نيياع ىلعأ ىفىلاعت هللا نألر فكدقف ءامسلا فهنأركسنأ

 ةفينح 4 0- زومرلا لح بات كى مال_لا نبع نب !مامالا خي_كلارك ذدنأ بولا 1

 33 | ل ننال مروا كنألو يوتا تيووفا كوسا هوب نم مواناكم

 1 دحلا لهأد_:ععاضو ل جر عيطم ءابأ نا عم محراشلا لقت ام ىلءالوإ_ةن ىلع داتعالا حيف

 ةفئاطه سيف عبتو 1 ادب لوح رانا ساد 03 د_>اوربغهب حرص

 نع ضرع و تاهماشتملا تافصلاب نمو هنأ هنلاهجر ةفينح ىفأ نع مدقت دقو ةعدبلا لهأ نم

 نمريثكو فلسلاة قب رطوهاك اهلاع ىلا اهماعلكب واهرهاوظ نع ىلاعتهنلاهزني واهلي وأت

 د>اوام«تأد ارو ناكملا ثنن أت ةناكلا لاق ثيح برغأدقل راكحأو لعأ وا سأ يبه ذموفاحلا

 مدح بحأ اذا رثالا فءاجام درو أ هناعم ةيسحلا ةبترملا نيب و ةبونعملاةلزنملا نيب قرغب لو ىنعملا ف

 ْ 0س سلا لغسان هيلق ىف هللا ةلْزْنم فركر ظنملف هللا دنع هنلزتم فدك ف رعب نا

 وهف تناك اذرب_غو هميظعتو هتي ىو هللا ةذ رعم نمهبلق فنوكب اموهولاق يلق ن م دمعلا هز 1

 نيمرها ماما نع تدث دقو مدي رىمعي ئثلا كبح مالسل اوةالصا|هيلعهلوق ىف دروام لبق نم

 قاكلاواعلاب لولا ضةنباممو ناك ام ىلع نالاوهو شرعالوهلل!ناكهلوقول_ءلاةفص ىن ىف

 هدو>سلاح قىس راارسشي لوقامأ و ماج ضرالا هج نسلهنا عم نضرالا لع يللا عضو :

 ىلع لدةساهنا بي رغلا نمو ىلا عت هئامسأ ىف داحل او ةق دنز وهف لغ_سألاو ىلعألا ىف رنا

 لورت لحجاج أىنعءاعسدلا ةبقءامسلا نأل دود صوهو امس  ىلاءاعدلا ىف ىدبالا عفرب لطابلا هبه
 لئاقلا !ذهلاقاكرمالاناكولو ةمقنلا فانصأ عفدبجوموهوةمعنلا عا اونأآس بس ىهىنتلاةجرلا

 نأ مهوتبالئلءاعدلا لاح كلذ نع عراشلااناهن دقو ءامسلا ىلاهجولاب «جوتلا عقول لطايلاهأعدم ىف

 ةوعدبيجأس, رققاف ىنعىدابعكلأساذاو ىلاعتهلوقهيلاري شياكءامسلا فوعدملان وكس
 ماما ىسنلا نيعموب أ خي_كاارك ذدقو هللاهجو مثف اولوناغأف ىلاهتهلوقو ناعداذاعادلا

 1 ىلا ىدبإلا عفر نا اوررق نيققحلا نا م هلديهعلا ىف نفلا اذه

 عيجوةيمأر كلاودووبلاو ضفاورلاةالغهب كل_اسمعم اوجاذه قانغسلاةمالعلاحراشلا لاق

 تاعج مك ءاعدلا دنع بولقللة مق ل_عج شرعلا نا ل_ءقو اذه شر علا ىلع ىلاعت هنلا نأ ىف ةمسجما

 ةلبقلا لاقت ساب روءامهنافهله_جوالا م اذه نأ قيسدقو ةالصا!لاح ف ناد الإ ةإقةمعكلا

 ن أعمماتم دقام هجولافولعلا ةهجىلاهجول عقر مدع و ءامسلا ىلا ىدبأألا عف رب رءاعدلالاحاضي

 قازرأنازنساهنأءامسلاىلا ىدبألا عفر ةتكدن ع ١ ءامسلا قلاخ ىلا الابن وك ىاقيقحلاهجوتلا

 دايعلا

 دا ثنو
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 قورخ الو ثيد_> نمدروامامأو ىريغ ماقملا كلذ موقي قئالخلا نمد_حأ سدلو شرعلا نيمي

 سنوب نمري_خابألوقين أد معل ىتينيامو ءايدنالا نيباولضفتالو مالسلاوةالصا| هلع ىسوم ىلع
 ةصقنملاىلار ام صوصخ و هاما عنملا ن اهات وةاكشملا رش ةاقرملا فهاسام لوو ىتم نبا

 اه عضاوتلا ىبعلومتوأ معلا لبق دروهنا نم سم حرس ف ىوونلا هرك ذامامأآو ةموصخلاوأ

 لاققف ىتم نب سنوي ىلع قواضفتال ثيد_>امأو ىواحطلاة د_.ةعحراشلاةروهجلا هنسحتسا

 ىذلا ماقم نأ . نموملوق.لذولاق نا ىلا ملسو هيلع ىلاعت هناا لص هلوسر مالكو ى اعتهنلا مالكب

 نمسرقلا ركنا مياموهو توما نطب ىف قا ىذلا ماة كمت ركمظءموهوهب رىلا هب ىرسسأ

 الو ٠ ىهتافاآ ىلعدي زتىتلا ةح رصلاةيعطقلا ةحيحصااةلدالاتابثاب هقلخ ىلع ىلاعت هللا

 اءارسالا ماقم نأ ىف ةبامالهن أن
 الضف ىمومتاقيم نم ىلغأو ىلع

 / ىمن ساوب ماقم نع

 م ماق ءولاح لك ىفم-هنم لكبىوتس هناحبسهب رق نأ ىلءمالكلااناو مال_سااوةالصا هيلع

 اماو اللحن كارو ىلا عتهلوقو منك امن أ كعموهوىلاهتهلوق هيلع لدن

 ةبتصو ةناكمؤا_ىف هدايعقوةرهاقلاوهو ىلاعتهلوقو< نمدافت_سملاهقاخ ىلع ىلاعت هولع

 جراوهلاوةلزتءملا نممال_سالافئاوطرثاسو لب ةعاجلاوةن_.ءلا له ادنعررقموه[كناكمولعال
 اولع كلذ نع هللا ىلاعت ةهملاب نيلئا قل ةإب انما نمةلهجو ةم_سجغلا نمةفئاطالا ةعدبل| لهأر ئاسو

 كلذى كبلق ىلع نيمالا حورلاهب لزن ىلاعت هلوق ف لاق ثيح حراشلا ب رغأ دقو . ارييك

 هلوزنب دارملاو ىلعب امهتي دعت لب زغتلاو لوزنلاذا ىحاله4_ةبارغو ىبوتت | ىلا هت هنلولعلا ةفص تاب

 عازئالو ملسو هيلع هللا ل صلوسرلا لاق ىلع مالكل اول عىف م الكسلا نأ ىنعءامسلاةهج نءانهه

 تابثاىف فا_لا مالكو هل اوقامأو مالءلا كلمال ناكملا وا_عكلذ نم مزلي.الو ماقملا ادهيىف

 تعلو ةيفوفلاةف ص ىلعةلادلا ثري داحالاو تايالا ضءد نو ماه دف اد_جريثكولعلا ةقص

 هللاه_جرىخلبلا عيطم ىلأ نع ىو رام نمو لاق م ةناكملاواعبهلكل وم هنأالا ملف ةيواعلا

 نالرفكدةلاقف ضرالا ى مأوه ءامسلا ف فر ف رعأاللاق نمعهتلاه_جرةفين>ابأ لس هنأ

 ىلعهنالاق ناف تاق ٠ تاوامس عبس قوفهشرعو ىوتساشرعلا ىلع نجرلا لوق.ىلاعت هللا

 نف ءامسلا فهنوكر كنأهنال رفاكوهلاق ضرالا ىف مأ ءام-!لا ف شرعلا ىردأال نك-لو شرعلا
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 هنأو عفرب ن !ىل_,قنكرقلا اًؤرقالاق«_:ءهللا ىضردوعسم نبا نعناميالا بعش فقبل ىورو

 عفريف اليل مهيلعىدغي لاقرو دصلا فام فيك-ف عفرت ف>ادملاهذه اولاق عفر ىت- ةعاسل اموقتال |

 لاوحالا هذه لمصافتو 0 وع اوةالصلاهيلع ىسعت وم دعب نوكم

 موبتامالعرئاسو) هلوقبهللاهجر مظعالا مامالا مبسآاما ذكو اهطس نايب لحل حما اذه سبل

 تءاجام قفوىلعىأ (تدروامىلع) ةنسلاو باتكلا ىفامبىلاجالا نامالا قكيذا ( ةمايقلإ

 تباثىأ (نئاكق-) اهطئارست ضعب ىلا ةبسنلابةح رصلاتأنآلا لب (ة>يحملا رابخالا هب)

 هناحم_سناكناووإضفلاج نم ىأ (ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم ىدومهللاو ) م وق سعأو

 هدقتعم مظعالا مامالا متقن هل دع ىضتقع مانالامومح ماللسلارادىلا وعدبهلناولاق امح

 ةياهنلا ماقمىلا ةنادبلاةلاحرارمساب ةعاخلا نسح ىلط فهن ىدتقنف ةصلاخلاة_صاخلاةبادطاب

 دنع ةيصولاو ةايحلالاحىف ربك الاهقفلا فنص هللا هجر مظعالا مامالا نا معان ٠ ةيأعرلا

 تايداقتءالانايب قاهرك ذ نمد التاقحلم لئاسمانهوةافوتسماممرامع ترك ذدقو تامملا

 ىلاعت هللا ةف عك نا الا ىف هن لهجلاحدقبي مق نامسقوهوداقتعالا بح امتع هيف ثدي لعن دلا

 ىلعءايبنالا لي_ذفتكرضيال مسقو ةرخآلارومأو ةوبنلاو ةلاسرلاوةيبلسلاو ةيتوثلاهتافصو

 ىلع ىنلا ليضفتهلابب رط مل هرعةدم ناسنالا ثكمولهل فلآ: ىكبساا رك ذدقفةكئالملا

 ةلدالا نعةينيدلا داقعلاب زعلا هن أب مالكتلا لع دصاقملا بحاص فرعو ىبهتت |هنعةلل اهلآسي ل كلملا

 اهنمةدئافلاة داب زءاش نمو هانم دام ىلع صم ةيلفءاش نف تاقحلملا نم ىناثلا مسقلافةينيقيلا

 ىلاجالا هلا بس< ىىطقوهو مهذعب ىلعءايبنالا ضعب ليضفت اهنف هانقطأ ا ع قلعتيلف

 ضعب انلضفدقلو ىلاعتهنلالاقو ضعب ىلع مه ضعباناضف لسرلا كلت ىلا عتهنلالاق ثيح

 ىقيصفتلا محلا بسحامأو 'ىقدلالاملاروفوبالىدللا ل_علادب زع ىأ ضع ىلعنييبنلا
 كالذ ىلع عاجلا مهضعب ىعدا دقو قا بيبحانيهت قاحل !ل_ذفأ نا د.تعملادقّدعملاو ىنبظ ىمالاف

 ملسم ثيدح ىفوءايذالا ىلعو ءامسلا لهأ ىلع د لضف هللا ن اهب عننا ىضر سابع نب لاق دةف

 هجام نباو ىذمرتلاو دج اد از رفنالو ةمايقلا موب مدآدلو دم_سان ا هنع هللا ىضر سنأ نع ىدذمرتلاو

 نملوأانأو لاو تحنالاهاوس نف مدآذةموب ىن نمامورفنالو دج ا ءاول ى دب و ديع_س ىنأ نع

 ةرب رهىفأن ع ىذرتلاىورو رفنالو عف-ثءلوأو عفاشلو أنا ووفنالو ض الامه

 ىكر
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 ا لاا هوب : اك ةيهلك ةالصلا ضرفةعقاولاد دعت نم مزلب الو ىئدأو نسوق باق

 مهد ج انوخامو جوج تحتفاذاىت ++  قافتةسالامك (جوجأمر 22ج وجأي ولاجدلا جورخو)
 قى مونا ىلاعتهندا لاقأك (اهم رغم نم نيس جالو نورس ع نولسنب ب دذح لكم

 عفنبال ىأ اريخ اهناميا ىف تندكو أ لبق نم تنمآنك-:ملاهناعأ !سفن : عفنيال كب ناسا نس

 ىناريخ بسك امىذلا قسافلاالو برغملا نم سم_ثلا عواط ىأ نيهلا كلذ ىف هنا ار فاكسلا

 تبسكوأ لبق نمتنما نكس نانامالا اهبسك الو اهناععإ اسفن عفنبال ىنعيه-تب ونوأ هناميا

 ةعاسال ع ىسيعىأ هناو ىلاعتةثلالاق اك (ءامسلا نمماللاهيلعىسعلوزنو) اريخ

 تومليقىأ هنومىل_بقهب نامؤيلالا باكلا لهأ نم ناو ىلاعتهللالاقو ةمايقلإةمالعىأ

 قو" ةيقيقحلا مالسالاةلمىهوةدحاوللملا ريصتفةعاسلا مايق دنع هلوزن دعب مالسلا هيلع ىسدع

 نأةي_ذقلاسترتفالا وةيعجلاق اطاواولافريد- 2 ىلعو ةيقيلا ىلع سمشلا عولط مدقة حسن

 هرصخ ولاجدلا ىنيف سد_ةملاتدب ىتأي م نيف رشلان خمر ١12ىفالوأ ارهظي مال_سل ا هيلع ىدهملا

 لاجدلا لاق ىلاءىبحح و ماشلا قشم د ىفةيق ثلاةرانملا نم مالسلا هيلع ىسعلزييفلاخلا كلذ ىف

 عمت جيف ءامسلا نم مالسلا هيلع ىسعل وزن دعما للاب ودب هناف لاا ىفةب رضب هلدقيف

 عنشميف مدقتلاب ىسعل ىدهملارب_ثدفةالصلا تميق ادقو هذعهللا ىض رىدهملابمال_سلا هيلع ىسع

 رهظيلهب ىدتقي و ماقملا نهى مامالا نوكستن أب ىلوأتنأف كات ميقأ ةالهل هذه نب اللعم
 ناكواهلوقب سو هيلع ىلاءتهنلا ىبص ىنعملا اذهىلاراشأ اك لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انهن هتعب ام

 املنييبنلا قاثيمهللاذ_خاذاو ىلاعتهلوق دنع كلذهجو تبب دقو ىعابتاالاهه_سواماي> ىسع

 ققييهنادرود- .ةوهربغو ءافشلاح نق ىف ةيآلا لوسرو ءاجمأ ةمكحو باةكح نم تن ١ ا

 هدتسم فى ساامطلاهأو رامز وق نو ل ةنس نيعبارأ ضرألا

 نذدوهناىورو هنع هللا ىذر قيدصلاو إ_سو هياعىل اعت هللا ىل_د ىننلا نيب نفديهنأ هريغىورو

 ىهو ليقنينذس عبس ثكم هنأ ةياور فو نيييتلابافنتك ! ثي> نيخي._شالاينهف نيخيشلا نيب

 نونالثو ثالثهلو مفرهناف هدعب و عفرلا لبق همكم دم ىلوالا ةئاورلا ىف نيعب رالابد ارملاو حمصالا

 هبىد_ةب و مهمؤي و سانلاب ىلصيمال_سلاوةالصلاهيلعىسعنأ حصالا دئاقعلا رش ىفو ةنس

 جوجأمو جوجأي رهظي مل قالا كمانم دقام ىفانيالو ىبهتت | ىلو أ هتماماو لضف ا هن ال ىدهملا

 عفرب و اهب رغم نم سم_فثلا علطتو نونمؤملاتوعمث م_يلعهئاعدةكربب نيدعجأ هللا مهكتاهيل
 ىردبالىت> هفارطا ىأ ب وثلا ىثثو سردباك م السالا سر دب ةفب ذح نعهجام نباىوراكنآرقلا

 ةيآ هنم ضرالا ف ىق.الف ةليا ىف هللا باك ىلع ىرسي و ةقد_دالو كسنالو ةالصالو مايص
 ١ بيبي
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 ا يي
 0 الحنا ىف نوضعإ ليضفن ليصفت ىف امسو نهلضف ىف ةّباثلا ثيداحالا توا: تسكب نهقح ىف

 ممارملا ماقمىفةبارغ نعوا_خالانزلا دلو وهفةيصولا ىفهتلاه_ج رمظعالامامالالوق مث . نهم

 نم ىأ (نانالاىلع) سلا (لكشأ اذاو) ةعقاولاةيلغ ؟<ىنءيدرداك ةثال_كلا

 مامصودب رفثلاماقم قثاق-هدنع ققحت او ىأ (دي-وتلا لع قئاقد نم ئمث) ناالالهأ

 ىأ (ىلاعتهللاد_:عباوصلاوهاملا لا فدقتعينأ) هيلع بحىأ (هلىئينيف) ديحقلا

 ىليصفتلا زعلا عيل ىأ (هلآسف) لاو>ألاةةيقحافراع ىأ (اناعدحنأىلا) لاجالا قب رطب

 ||| توعنو لالحلا تافص نم ةفص قهددرتدنع ىأ (باطلا اريخ اتهعسيالو) لاكلاهجو ىلع

 (هيففقولاب رذ_عيالو) لاجلا
فتمد_عولاو>ألاهذ_هةفرعمقهفقوتب ىأ

 لاٌوسابهدح
 ٠

 . || فقوتلا ناللابقتسالا ف ىمالا ناب ىلع فقون نأب ىأ (فقونا) لالا فىأ (رفكو)

ثيح انبادصأ نم ىحلثل !لوقاواطبأ !دلوراكن الكمداقتعا ضرت_ةءامفوهو ككل ود
 لاق 

 ءانشاديحوتلا معقئاقدبدارملاواذهمدقوأ ق واخ لوقأ الو ىلاعته_.الكهناوهو قفنملابلوقأ

 ةيفيك ةقرعموهتف دو ىلاعت هللا تاذب ناةي اللاضقا نمو ناب اللامفانم اهيفةرمشلاو كشلانوكم

 مالسألا مارش ىفاونال ءاكح الا ضءب ىف فقوت مامالا نا ىانيالف هنرخكلاو>أب هب نمؤملا

 ىلاعت هنا ءاشام ىلا مث ءامسلا ىلا ةظققي مس و هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىئنططملا دس ىأ (جارءملاربخ د

 نمؤيموربسخلاكلذىأ (هدرنف) ةددعتم قرطي تباثهش د> ىأ ( ىق> ) ىلعا| تاماقملا نم

 ةصالخلات انك قو ٠ ةعدبلاوةلالضاا نيب عماج ىأ (عدتبملاضوهف) رئالا كلذ ىضتقع

 نم جارعملار كد: ًاولورفاكوهفس د_ةملا تدب ىلا ةكم نمءارسالا ركن أ نا رظني جارعملار كش نم

مرا ىلا مرا نم رسالان ال كلذور فك الس دقملا تس
 جارءملاو ةلالدلا ةيعطق ىهو ةيالاب تب اث 

رفأ دقو ةياردلاو ةياورلاة.:ظ ىهو ةنسلاب تدثءامسلا ىلا س دقملا تدب ند
 .ةروسماةاّئلاهذه ىف تد

ل_د د د_..ج دقفام اهنع ىلع: هللا ىضرةثئاعلوق 'ء
 لاق ثيح جارعملاةليل ل_سو هيلع ىلع هللا ى

لب حورلا نعمد_سج دةفامهانعم
 الدق ارغو ىهتناهحور هعم ناك 

 1 نأحيحصلا لي واتلاو ىنح

شئاعدلون ل ني> ةثعبل !لئاوأ ىف ةكع ناكج ار عملا
 2 ةم_ضقلالاقد 3 اهنع هللا ىضرة

ام ىلا ليقو شرعلا ىلا ليقو ةنجلا ىلا لمةفءاهت الا ففلتخا ١ ذلو
 5 ناك ف ىلد تف ىتد ماقموهو «ةوف
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 اذاو هيلاهزهأ تح أت ناكو هبيحوو هللا صب اهحح وزن ناكو ةثلاثلاةن_سلا ف بلاط ىنأ ن ”ىلعب
 ةمطاف مالسلاو ةالصل|هيلعلاقو اهياعر_خداملوأناكمدقاذاو اههدهعرخ ان وكس ارفسدارأ
 ةدم_-سق وكت نأ نيضرئاموأ اطلاق مسمةياور وى راح لاهاور ىنضغب | هضغب أ نك ىنم هعدل

 رهشأةمس مالسلاو ةالصااهيلعددعب تيؤوتو ةنا له ًاءاسن لضفأ دج اةياور فو نيم وملاءاسن

 ةنسلا ف تنثك ةنملا لهأ تايشا ديسا:دس> و امسح ”ىلعا ت دلو دقو ةئس نا ريشعو عسن ةئبا ىهو

 نمالا بقع سو هياعهللا ىبص هللا لوسرل نك لو بند زو مولكم أو اربغص نس< تاه انسحمو

 نين_سحلا ىنعأ نيطي_سلاةهج نم طةفاهتمضي رمثلاوإ_سرشتناف ١ ممعةللا ىذرةمطاف هتنبا

 بط ىنأ نب ةبتع تحت تناكو مالسلاو ةالصاا هيلعهدلوم نم نينالثو ثالث ةنس تدلوف ةيفرامأو #
 نم ىس أر بطوب أ امطلاق بطيأ ادبّتنت تازئاضافريغصتلابةيدّتع هيخأ تحت موتاكم أ اهتخأو

 ةك< ةيقر نافع نب نائع جو زتفاموبال_خدانوكي موا محاقراففد# ىتنبااقرافت نا ماوحاكبسأر

 هناامهنع هللا ىضر سابعنب ا نعو ردبب |سو هيلعنلا ىبص ىنلاو تف ونوناترحطااهم رحاهو

 املهنأ درو دقف موثاكمأامأو تامرك-لا نمتانبلا نق دهن دجلا لاقاهم لو هيلعهنلا لص ىزعامل

 كلدأر مابلاةف إ_سو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبفهدرف ةصفحر معتنب نامثع بطخ ةيقر تيفوت
 جوزأو كتنبا نجوزلاق هللا لوسرإب عن لاق كنمهلري_+ ىلع نافءلدأو ناهع نم كلل ريخ ىلع

 ىدنع نأوله ديب ىسفن ىذلاوهللاق مال_سلاو ةالصاا ه-يلعهن أى ورو ىدذخا هج رح ىتبا نامثع

 قص أب هللا نا ىف ربخ أ مال_اهيلع ليئاريجاذه ىرخأ كتتجوزةدحاو دعب ة داو نامي تنب ام

 انو لسو هيلع للا لك ىنلا جاو زأةنلاهجر مظعالا مامالا رك ذب مو ىلئاضفلاهاور اهكجو نال

 مأو ةماسمأو ةدفحو ةشئاعوةدوسو ةد_ نينم وملاتاهمأف ٠ مارملاماقمىفالاجا نهرك ذأ

 نهف نونعىلاعت هللا ىضر ةيفصو هب رب وجو هنوميمو ةع تح تنب بذي زو شج تفب بط زو ةبيبح
 قرئالاب لعل اوريسلا لهأ نيب فالخال ني لخدىتلامالسلاو ةالصل|هيلعهجاو زأ نم ةرشعىدحا

 نيلاعلاءاسذ لضفأ اهنعهللا ىضر ىربكسلا ةحدخ دعب اهنعةللا ىضر ةشئاعو ةيصولا هاك ىف هللا هجز

 ىو ١ نزلا دل ووهفانزلاباهماع ده_ث ند ضفاورلا لاقامة رب رانزلا نمةرهطمو نينمّوملا مأ ا

 نماهملاب سن اممامتاسةءارب ىفةدرا اولاةبن ارقلات ابالاب رفاك و هفانزلاباهف ذ-ةنم نا ىحبالو
 لاغعدةمملاض وهف «_:عدللا ىذر ىلعلاهتفل اخو اهتب راح بيس اهمدس نماماوةيناسفنلارومالا
 اهتامز ىملاعءاسن لضفأ اهنا لمح بف نيملاعلاءاسن لضف أ اهناهلوقام اوربارمسلاب لع !ىلإ هد هلناو 0

 درو فال_:خ |ىلع نونعهللا ىضرميصوةمطافو ةحدخ نهبف لخ دب لهو اهعيج نيملاعلاءاسنوا

 جري شا 2 ١١[شئائت 5_5 785[2[:!:2سس232222222222 2 يري مما



 كنا“ در رىنأف هتوم نيح ه_يلعناعالا إ_وهل ؟ىبعو هيلع ىلاعت هللا لس هللا لوسر ضرع

 00 مساقو) 000 ءاشز نم ىدهمهنلا نكلو تببحأ نم ىدوال

 بو 0 ا ول :> شاعو ىنكناكهبوةوبنلا لبق ال سلاو ةالصاا هي اع

 ىلءلد.امىناي رفلا كودح_سممقو ةثعدلاىل_ءقتامو ارهشرشع ةعدس شاع هنأحمصألاو ةيادلا

 لري زلالاقف رهاطامأو مال_ااوةالصلا هيلع هدالوأ نم تام نم لوو هو مالسالا ىف ىفوت هنأ
 ا بيطل|هللاقي و ةكمباريغص تان هللا دبع مهارباو مساقلا ىوس مالسلاو ةالصلاهيلع هل ناكراكب نا

 هاكحامرهاطلاو ييطلاربغ هللا دنع ليقو ةوينل!د_ءبدلو هنالرهاطلاو ىيطلابهللا د_بعىمسي و

 رهطملاو رهاطلاو نطب ىفادلو بيطملاو بيطاا مالسلاوةال_صلااهيلع هل ناكل يقوهرب_غو ىنطقرادلا

 ةال_صلاهيلعلاق دقو ةيطبقلا هب راجلا نم دلوف ميه ارياامأو ةوفصلآت>اصرك ذاك ن طب ىفادلو

 ميهاربااب كفقارف ىلعاناو بلا طححسام لوقن الو عمدب نيعلاو نزح ناقلاهنومدعب ءال_ىلاو

 مل سوهل اىلعو هيلع ىلاعت هللا ىل_د ىننلا هياعىل_صورثك ًاوأاموب نوعيسهلو فوتو نونوزحم

 ةمطاقو) 003 ةعاضرلا ىف مالسلاوةالصلا هيلعهوخ أن وعظم نب ناعان طرف دنع ه:ةدنلاقو عيقبلاب

 هلع هتانب ريك آني زنأىف فالتخ ا ىلع ءامد بني رىلع ةبقرعد_قنةخسا فو (نونع 1

 فني ز نأ قحسا نب ادنعف ٠ مهضعبهيلا بهذاك ةيقروأ مهرثك ًاهيلعو مال_بلاو ةالصلا ٍ

 ترجاهو مالسالا تكردأو ل وهل [ىلعو هيلع ىلاعتهننا لص ى نادل وم نم نيثالث ةنس فت دلو

 تامايلع هإت دلو د_ةو طءقل صاعلا ىنأاهتلاخ نب اواهجوز 2 مم يع :رحطا نم نام ةمسنئدامو

 حافلا موب هتقان ىلع لسوهل ١ اىلعو هيلع ىلا هت هللا ىل_دصهنلالوسرف 00006 2 رهان دقاريغص

 ناكو هقناع ىلع 00 اح لسو هلا اىلعو هيلع ىلاعتهللا ىبص اهلج ىتلا دانا ااًمن هلكت

 كد_علهذع هللا ىضر بلاط ىنأ نيىلءاهجوزت واهداع أ دوجسلان م هس أرعفراذاو اهعضو مكر اذا

 منين راوىدحا ا كلوكلر وبلا ءا ارهزلاةمطافامأ و ٠ اهمع هللا ىضر ,ةمطاق توم

 0١ تار بس اهم دقن بني ز ىلع اهميدقتف ملسودل | ىلعو هيلع ىل اعت هللا ىل_د ىنلادلوم

 ظفاحلا 58 0 رانلا نعام رذو 00 هناا نال ياا 0

 0 ا ا امسنوامس>وانبدوال_طذاهئامز ءاسن نءاهعاطقنالالوت | ْ

 ىلعي
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 ه/

 ظ ناونالو قباس موسريغ نم مم نعتو قلخلا ماليا هنن نأوهو اضياهعورف نمولاق ٠ ةفلاخلا

 اذلو ةمكسهلاب قئالرب_غامزج ناكسلالاو مرج وأ ضو ءبالا كالذاو زوج ل ثيح ةلزتعللافال> قال
 را لظاانأ قيسدقو ٠ ىهتاضعب ن.تاناويحاض عبلض:ة.نأاوبجوأ

 هللالوسرو هلوقدب ز ةخن فو ٠ لضفاماولدعام|هلعفف لاح ئم هيلع بحال هناحبسءهناو

 هوك ناديملا اذطردصتحراش لص, اذهسيلو ناميالا ىلع تام ل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_د

 لعاو ناشلا !اذهىف مس وهيلع ىلاعتهنلا ىل_صوولعلهرك ذىلا جاةح الو نايبلا ضرعم ىفارهاظ

 هثوكث يح ند سو هل ؟ىلعو هيلع ىلا ه:ةللا ىلص هن ا مالكلا| اذهدورو ةعرب دقت ىلع مامالا ما م

 تامعن ادقتعن ءاهتالاوءادترالا فر فكسلا نعنوموصعم مهاكمهو مالسلا ,ويلع ءايبنالا نمايدن
 .رهظ ناو ناعالا ىلع مهتوم مزجنالف نايعالاب ءايفدالاو ءاملعلاوءايلوالا نمد ريغامأو ناعالا ىلع

 روةسموهو نايعلا لعدم أ ىنيم نافتاعاطلا عاونألاجو تالاخلا لاكو تاداعلا قراوخ مهم
 ءوسو مطاو-أ بال_ةنا نم ني_فئاخ مظاثمأو ةرشبملاةرمشعلا تناك !ذطو نادنالادارفأ نع

 نئاهدحأ . لاوقأةئثالث ةنحلابةداهشلا ىف هللامهجر فاسللنأ ملعاو ٠ مط آم ىف مطامآ ظ

 ىعطق سعأ اذهو ىعازوألاو ةيفنحلا ندم نعلقنب اذهو مالسلا مويلعءايدن اللالا »أل دهشيال ||

 ءاماعلا نم ريثكلوقاذ_هو هقح ىف صن ءاج نمؤم لكلا ده-ثينأ ىناشلاو ٠ هيف عازنال

 ||| ةالصلا هيلع هنأ نيحيحصلا فكن ونمؤااهل دهش نماضيأ دهشي نأ تلاثلاو ٠ ىنظوك- هنكل

 أ مو تيجو )سو هل [ىلعو هيلع ىلاعتهللا بص ىبالالاقف ريخاويلعاو نثق ةز ان ص مال_ىلاو

 هللا لوسرايهنعىلاعت هللا ىذر رع لاف تبجو مالسلاوةالصلا هيلعلا ةفرعشب اهبلع ىنثف ىرخأب
 ةنلاهل تبجواريخ هيلع مينا اذه |سوهل ؟ىلعو هيلع ىلاعتهللا لص ةللالوسر لاف تبجو ام

 هللاو ىلاغىرهاظ مأ اذهو ضرالا ف هللاءاده_ثومتت ار انلا هلت بجوار هيلع متين !ذهوأأأا
 مل-_سو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هلا ىل-<) ىنلامعىأ (همم بلاطوبأو) باوصاإب معا ىلاعت ||

 هءاجةافولا بلاطإبأ ريضحاملا هنأدرودقف هبنهؤنلو (ارفاك تام هنع هللا ىضر ىلع واوا

 ىلاعت هللا لص لاقف هبارمضأو لهجات هدنعدجوف - وهل [ىلعو هيلع ىلاعتهنلا ىل_دهللالوسر

 بلطالاد بع ةلمنعبغرت ألهج وب ألاقف هللا دنعاهم كل جاحأ ةلكلق معاي ل_سوهل [ىلعو هيلع
 ىلاو بلطملا دمع ىناةإم ىلعان | مارملارخنآى ف بااطوب أ لاق ىت> ماقملا كلذ ىفمالكسلا|ذ_هرركستو

 كنع هنألام كل نرفغتسأل هللاو ملسوهل [ىلعو هيلع ىلاعنهنلا ل_صلاقف هلاالاهلااللوقي نا
 نءى رقىلوأ اوناكولو نيكرشمالاورفغتسينأ اونمآن يذلاو ىنال ناك ام ىلاعتهنلالزنأف |[

 نيح لااط ينأ ق- ىف هللال زن او رفكلا ىلءاوت امن ىأ ميجا باص أ بهن ل نيبتامد_ءب

 « ركحالا هقفلا  ا/ »



 أ
 نم مزلبال هنأب نيلوقلا نيب عمج دقو ٠ ىبهتاهرب مظعوهإ_ذفب هقلخىلا برقت نم ناحب_سف

 ثعبن ىتح نيبذعم اك امو باتكلا ىف ىلاعتهلوقىفاني الف باق علا هكرت ىلع _ترتبام بوجولا

 نبالاق ٠ لقنلاو لقعلللوسرلا ممعت ىلا الواين دلا,باذعلا دييقت ىلا ذ_ني> جاتحالو الوسر

 لا رانلا فداخ وهف تامىتح نمؤيرف لوسرةوعدهغابتم نميف رهظت فالحل اذ هةركومامطا

 ايطاخ نكي ملاذاو ةرعاشالاو م-هنم ىناثلا قي رفلا نود ةيفنحلا نملوالا قي رقلاوةلزتعملا دنع

 مالساكعن ةيفنحلا دنع :رخآلا ىف باي هنأب همالسا حمصي له دحو ىأ ملسافءالؤه دنع مال_سالإ

 نم باطل اان عم_سهناةيفنحاخياشملا ضعب رك ذو فيلكستلاو مالسالا ىنعملقعي ىذلا ىصلا

 لوقلا ىلعىأ مهدنعىصلاناماك ةوعدهغابتم نمناعاعصياللوقي ةيعفاشلاياشملا

 أ مال_سالاىلاايلعاعد لس و هيلع ى اعتةثلا ىل_صىننلا نال ةئالثلا ةماللافالخ م_مبه ذم نم حجر ملا

 نانم قييبلاه|قنامامأو ةحيرتامهوحنو موصوةالص نءهنادابعنا ىلععاجالا عمهباجأف

 زييغلب ةطونم تناكف كلذ لبقامأو قدنحلا ماع ةرجطا دب غوايلاب تقلعامنا ماكحالا

 تناك ماكحالا فيلاك-:ىمال_-الارومأ نا ىلع كلانههعوقوةيفيكو كلذ نايب ىلا جات>بف

 ةالصاادب زمث ديحوتلابالوأ ف يلكستلا ناك اذإو سكعلابالءدالا ىلا نوهالا نمةيحب ردن
 ةحمرك ذام لدالا اذه عورف نم“ ٠ ديجلا مك !ةمكح ىضتقموها امهوكو ةاكزلاو
 لاوس لاحت_-ال زج مولذاةلزتعمللافالخ هن وقيطيالامهدامع فاك, ن أ هناز وجب لاق ثيح مال_ءالا

 هقدصيال لهجابأ ناريخ أ هناح.س هنالوهبانل ةقاطالامانلمكحتالوانب راولاةف كلذاولآس دقو هعفد

 هقدصيالهنااهتاج نموماللاوةالصلا هيلعهلاوقأ عيمج ق دص»ناد سمأمأ مالسلاوةالصلا هيلع

 هرك ذو بهمن !لاحما ذههقدصي الهنا ىف مال_لاو ةالصلا هيلعهقدصي فيكس مال_ىل اوةالضلا هيلع ||

 سيللوالا ل يادلا نا ىئالو مامطا نبالاق ٠ بدن ًاوهو لهج ىف أل دب بطوب لاق ه:االاهريغ
 دنعامأو تومفالبج هام نازوج هعانتمابنيلئاقلاده_:عذا فيلكتلاوهو عازنلا لح ىف

 اضيأ هنم نيسءناملا ةيفنحلا دنعامأو اب وجو ضوعلاد_دقب ماليالاعاون ا زاوج ىلءءانمفةلزتعملا

 ىأ بقاعيلع_فةيملاذا ثيحال مج لمح ناهفلك,نازوجالو بئاصملا ىلعهدع و كح الضفتف

 نوققىلا بهذ صنلا اذه نعو اهع_سؤالااسفنهنلا ف اكمال ىلاعت هللا لاقأك ةرعاشالاهزوجو

 هربخ فال-خ ع وقو مزلالاو ىأالقعزاج ناو اعمسهعانّتماىلاةرعاشالا نمال_ةءهزوج نم
 امتوهو اراتخهلاثتما مدعل هعوقو مدعب ىلوالا ملعلا قبس رايمعإب لمحت_.ىلا لعفلا|مأ هناحعم_س

 نامالابةرفكل | نمهريغو لهج ىلأ ف رلك-ةكهعوقو ىف فالخالفةداعدبعلاةر دق تحت لخدب

 || ىلعهربج فو فتكا ةردق باس رسالرئأالهنا نم مدقتا لل هب رابخالاوهناعأ مدسعب لعلا عم

 ةفلالا
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 2 دلاةليضف) راحفلالاوح ا نماهو<و تننةروسكى أ ( رافكلاةفصقو) صاصتخالا

 هلبقا ل ديك أم (ةليضفر افكلامهو روك ذا ف سيلو) طقف ىأني_لان وكسب (بغ

 كلما دمصلا دحألا هللا وك ىأ (ءاهسالا كلذكو) تاياورلافال-5خانيباعج انرك ذام

 ىف ةيوت اهلك ) دجلاو ءايربكلاهلو دجلاهلو كللاهلوحنىأ (تافصلاو) .درفلا دحاولا

 ثيح نمىأ (امهنبب توافتال) ىنعملا رابتعإبىأ (ةمظعلا د) ىنبملاب سحب ىأ (ةلي_ذفلا

 اهضعب نم مظع أت افصلا ضعب وءامسألا ضءب نوك نأ ىفانيالوه وامهيلكه نافصو هن اذ ىلعاهقالطأ

 ديهشلا# احل!ىو ردقو. لع أ ىل اعتدنا و مظغالا مالا ل ضف ىفةذ راولاثن داح الا ف تبئام ىلع

 دح الر ذعاللاقهن اهلل اهجر ةفيذ> ىنأ نعقتنملا ف
 تاومسلا قلخ نمىربامله«-ةلا<لهجلا ىف

 روصنموب ًاذاتسالاهرك ذام نييلقعلا-.قلاو نسحلاب نيلئاقلا ةلزتعملا نيب وانس قرفلاف مطوقعب

 حبقلاو نسحلا ك ردااذامهد_:علقعلانأ ىلاعتهنلا .هجر دنق رمسةعاشم ةماعو ىدم رئاملا

 د_دعو امهاضتةمدايعلا ىلعو هللا ىلعه سفن بحول
 هدادع ىلع ه-ءجوب ىلاعتهللاوهبجوملاا:

 ملا كلذاهم فرعيةل اندنعلقعلاو . ةعاجلاوةنسلا لها ق افتاب ئمهناحبس هيلعسجالو

 ند و انس قرفلاو لع_فلا ىف نينئاك-!احبقلاو نا ىلع لق_ءلا ى ا ءتدللا عالطإ ةط_ساوب

 نم كح فريال هنابنولئاق مهنا ةرعاشالا
 فرعي دق لون ننو ىن ةئعب د_بالا هننا ماكح أ

 ضع

 قيدصتبوجوكب سك الباماهب علا ىلاهنهللا قاح ة_.ةعبلا لبق ماكحالا
 ب ذكلاةموحو ىلا

 ماكحالارثك أك مالسلاهيلعىنلاو باتكلإبالا ف رعيالدقور كسفلاورظنلاببسكعماماو راضلا

 الن د_:ءعىراخ ةلاقو
 رفكمرحالو نامياب

 ةرعاشالالوقك ةثعبل البق
 ”ىورملا اولجو

 ىلوالاةرابعلا ف نكميلجلا اذ هومامطانبالاق . ةئعبلا بام ىلع ةئناهج رةفينح ىنأ نع

 بجولهلوق ف بوجولا لج ب < هنأ هرب رحت ىف ردقهنأالا هبناثلان ود
 مطوقعب هللا ةفرعم ._ميلع

 ةعاطلاعفالاةيم_ستنال ىلوالاو قيلالاوهو ىفرعلا ىنءملاىبعبوجولالمخ ىقبش ىتسعم ىلع

 ىهنو سم ا دورو لبق ةيصعملاو هعاطلا قالطاف ىهلاو مالا عرفامهذازّوت ةثعبلا لبق ةيصعمو

 ققحتي فيكسف هيلا لؤيام ىلع ئيشلا قالطا لبق نمزاح
 ىهنو سم دورولبق ةيصعمو أةعاط

 همسارك ذوإضفب قلطأ هناحبسهناالواف اركسشهم_سارك ذيب اقعلا لقعلاز وحلب مامطا نبا لاق

 هلقعل حضتانمفاحل هوحنو رك ذأ ىو رك ذاف هناحيسلاق ثيحارس أه يلعدعوواعمس

 كلذ نم رقحأهنا ىريذاهلاوحأ عيجيف هناسلب ىلاعت هيمس نأن م هلال-جوهئان ريك ةمظع

 ' 00000 000 ا بسسس سبي يس لااا



5: 

 ىأ (ججانملا ىلع عقي) ضارءالاوهو هع (لابقالاو دءبلاو برقلاو) هيزغتلا

 برتقاودحساو ىلا عتهلوقىفمهاضرلالاط هي دل لاذ 1 هللا ىلا عرض لا دب علا ىلعاضي أ قلطي

 بدلا فوت ءش ثيح هللاىلابرقتلاو دو>_.لا ىلع مدليقوهاضرىلابر قت و ةللدحسا ىأ

 ثيح هيه دعلأمو هلبقأم ديبقت هيلعل دبكفيك الب هنك-!دجاسو هو هلناىلا ديعلا نوكي امبرقأ

 ان رقلاماقمىفىأ (ةن+لاىف) هنديعلاةروا+ىأ مجلار ركب (هراوج كلذكو) لاق

 لوق ىفكفشكنايب وفصو ريغنمىأ (فيك البهبدينيب) ةمايقلاف ىأ (فوقولاو)
 د_عبادقو ٠ ةبالا١ هب رماقم فاخ نمامأو ىلاعتهلوقو ناتنجهب رماقمفاخ نمو ىلاعت

 ىلع ناكدعيلاو برقلا نأ ىرتالآ هدا ىلعال جءانملا ىلع عقيد_عيلاو برقلالاق ثيح انهحراش

 ههالك ام نْحالو ىهتت ادب رولا لح نم ديعلا ىلا مرق ىلاعتةلنان أ ون اوطاوةماركسلا ىنعم

 ججانأ ا ىلعةفاسملا قب رطب هتقيقح ىلع عقيدعبلاو برقلا نأهإ_.ع نم مهفي ثيح ضقانت!ا نم

 ناهلوق مث ىزاجما نعملافصنوهىذلاناوطاو ةماركلا ىنعم ىلءامهلج م هناحعب_سدنلا نود
 دعبلاو برقلاة يسن نأ عم دبعلا نم بر قلاهل تينت يحدد رولا لبح نم دبعلا ىلا برق ا ىلاعتةثلا

 قلخلا نم قا برقنأ مامالاراتخ نأ قيفوتلا ماقمىفقيةحتلاف دبعلاو برلاىفةب واستم

 ىلءامهتوامحب و ام_منوأوؤي روهجلاو فشك الب تءنو فيك الب فصو قملا نم قتال ابرقو
 ىتعمتأراشالا بادصأو تارابعلاب اب رآن اساب اذه هتيصععهتمعن دعب وهتعاطب«تجر مرق

 كلاعفأةب ور نع اهيف بيغتو كنالاحعيج ىف هتنمدهاشتو هتمعن ىرتنابرلاىلابرقلا
 هناحم_سهنا دب رولالم>نم هيلابرقأ نحتو هلوقىف ءامالءلاضعبلاقدقو . كتادهاجمو

 هالومةقرعم للط؛ نم ماما ذهوهاوسائيش ىرتالهنع كدعب ةباغاوهارنال كذمهب رق طرفلىل اعتو

 (هللالوسر ىلع) امجنملزن أ دبدشتااب (لزنم نآرقلاو) هاوهفلاخ نملالابلطااحصيالو

 هسنج ىف ىأ (فحصملا فوهو) اماعزب رشعو ةثالثىف ىأ لسوهل ىلعو هيلع ىلاعتةلد | ىلص
 مالكنيتفدلانيبام نأ ىلاءامياهيفوروطوروب مىأ (بوتكم ) فحاصملافةخسن فو
 ماقمفىأ (مالكلاىنعمىف) اهعيجىأ (اهكنآرقلاتانآوإ) روهشملاوهام ىلع ىلاعتهللا
 < ةقاعتملا ماكحألارئاسو هئادعأ مذوهنلا بضغىف وأهئايلو أ دموهللا ةجرىف نوك,ءاوسمارملا
 ةايضفاه_ذعبل نأالا) ةيونعلاىأ (ةمظعلاو) ةيظفالاىأ (ةليضفلا ف ةيوتسم) هئالتبا

 ىمركلاة ب ؟لشم) اهانعم رابتعابىأ ( روك ذملا ةليضفو) اهانبم رابتعإابىأ (ركذلا

 تعمتجاف) هتاذب صاخلاهتعن ىأ (هتفصوهتمظعو) هتبيهىأ (ةللالالجابيفروك ذملانأل

 توعنب ةصتخاهئاف صالخالاةروساهامو ( روك ذلاةلي_ضفو رك ذلاةايضف ناتليضفاهبف



 قحنانيب |

 مقنلابةب وشماين دلا منوهمعناهب وشيالةمقن ىسلا لمعلا ءازسوةمقنابم وشرالةمعن اص !لمعلا ا(

سمات وعدقدنالو ءازدا لاك ايف لحب راد نمديالف عنلإب اهمقنو ||
 لص نأل بق ءىسملاو ن

0 

 ناشلا كلذ ىفةبي رهل قبال نالطبلا ىف هلاحةفرعم ىلا لطيملا رطب هح و ىلع لطيملاو

 اذ_هاهبفعقي راد نم ديالفرابتخالاو ءالتب ؤلإ تةلخاهأل رارطخالااذ هراديايندلات سلو

 ىلع لماع لكءازج ىضتقت ةمك-حلا نالو اناقيم ناك لصفلا موب ناىلاعتةننا لاقاذإوراتخملا ىمألا

 ءازجنألو ءازحلاراد نم د.الفءالتب اللاين دلارا د ىف عيطملا ىلّتسب و ىصاعلا ىلع عني دقو هل مصب س>

 تناكل ءىبسملا ىلا تاقعلاو نسحملا ىلا باول اامهع لصي رسشذ د رشحالولف باقعوأ باوثامهلا

 امهانقلخام نيبءالامهنبامو ضرالاو تاومسلاانةلخامو هناحبمسهللا لاقدقو ائيعةايحلاهذه

(املكو) نيعجأمهتاقيم لصفلا موب نا نواعيال هرتك انكلو قملابالا
 يق لكوةخسن فو 

 (ىلاعتهللاتافص نم)ةيب رعلاةرابعلا ريغي ىأ ( ةيسرافلابءاماعل ارك 9
 هجولاك ةهماشتملا ىأ

 تاعتو) ماهفالابلعتبلغىأ (هؤامسأتزع) ىرابلا تاف-د نم ةخيسن ىفو نيعلاو م دقلاو

 ةافطو هئامسأ ن عريبعتلا ف مهعبقن نأب ىأ (هبلوقلا زاخ) ماهوالا نع تعفترا ىأ ( هنافص

هناف ىأ(ةيسرافلابد يلا ىوس) هتاغل فال_ةخاب ءاملعلاهرك ذام بسح
 ةيسرافلاباهريبعتز وبال 

 اوربعين أ مهرب_غوءاماعل زوج هنأ هموهفمو ةيشلاو تاكل قسد ةرابعربغب ىأةخسن اك

 ىوهللاو قيقحتلاةمزأه دب لاقي اك اهءدر وام قفو ىلعاه .وحنو ديلارك ديهتعنوهتفصيىف

 (ادخىور.لاقينأزو< و) هلوقروطسماه_جولاب روك دملاريص ا ىلع عرفتي وقيفوتلا

هيدشتا| نب انورقم ىأ (ةيفيك الوهيبشتالب) هنلاهجو ىأواولا نوكسوءارلا مغب
 ةيفيكلاو 

 نإب قرفلاف هيبشتلا نودي زنتلابانورةملوقلا ناك اذاودب زنتلاهيضتقءاك ةيمكلاوةئيطا نم

 ىرعشالا مهعبتوديلا ليو أت مدع ىلع اوعجأفاسلاتءأرمث قيقحتىلا حاتح قيقدتهجولاوديلا

 هللا ب رقسلو) ضيوفتلاو لب وأتلا نيب م_منعافالخاهبف ناف تافصلارئاس فالح كلذىف

 ىحسلا نا ثي دخلا فاك ةيصعملاباككأ نمىأ (هدعبالو) ةعاطلابإب رأ نم ىأ (ىلاعت

 ةحاسملاباهنعربعملا ةيسملا ىأ (ةفاسلالوط قب رطنم) هللا نمديعب ليخبلاو هللا ومس رق

 هجرنا هناحبسهلوق قوطنم نمدافتسياكىونعملادعبلاو سرقلا امهسدارملالب (اهرصقو)

 (ناوطاو ةماركلا ىنعم ىلعالو) نيثيسملا نم ديعب هنا هنم موهفملا نينسحما نمس رقةثلا

 له ماقمىفلي وأتاذهناف ناوطاو ةلذلاو ناسحالاو ةما اركلا ىنعم ىلع نيلوحتاسلو ىأ

 نكلو) لاقاذلو ناةبالا اقم ىفهباشتملا باب نمامهلعج ىل اعتةنلا هج .رمظعالامامالاو نافرعلا

 فصوب ىأ (فيك البهنعديعب ىصاعلاو) هيبشتلا ريغ نمىا (فيك الب هنم بي رق يطل
هيهيهيهييبهبييِيبيُيُيُيُُُلللشمسسللللاللللا

 يييييي
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 مهفالتخا ىفالا لوألا لوقلا رياغيالوهو ىبهتادرولا فدرولاءامناب رسكن دبلا فةبراسرهوج
 دسجلا نمت جرخاذا حورلا نأ نم دروام ليل دب حب رحصلاوهريخألاو فيطا مسجو ًارهوج هنأ

 قيقعىفمالكلا اذهو نيدسىلالوزنلا نمو نبيلعىلاجورعلان .ك3]1لاثماوةسلخداذاو

 هلل هلكممألاناف اليلقالا علا نم متبتوأمو ىنررمأن محورلا لق هباحب_تهلوق قاشإم مارملا

 افضولاب اوقلخ تاتتاكلارثك .أو تاوزا كا نملك نيج هلا مألاب قلخ حورلا نألو  ىلاعت
 لاجالا قير طىلعء_فج ىفمالكلانأ عم ىمألاو قاملاهلالأ ىلاعتهللالاقاذلو جير دتلا
 لب واقالا كوأ نأ ىلع اليلقالا للا نم متنتوأامو هلوقب ىلاعتهللا ىنثتسا ليلقلا ملا نبع

 مظعالا مامالالاقو ةعابجاو ةنلا لهأ وهج لوقوهو ى اعت هللا ىلاهءاع ضوغي نأ اهاوقأو
 ناك اموب هللا م_هعبي توملاد- هب سوفنلاه ذه ىح ىلاعت هللا نأب ر ةنةمصولاهباتكىف هلئاهجر

 روبقلا ف نم تعب هللا ناو ىاعن هلوقل قوقحلا ادآو باوثلاوءاز ر>للةنس فلآ نيس هرادقم

 اادحأ مهنم كرتنإ ىأ رداغن لف قاما عيجانييحأ ىأ مهانريشحو ىلاعت هلوقو ىبهتنا
 | هدعل مح * قالا دبي ىذلا وهو ىاوتهلوقو تعج ىأ ترشح شوحولا اذاو ىلاعتهلوقو

 ظ قالا لوأ ىفهانأدب ىذلا لثمةرخآلا ىف قاما لو ديعن ىأ هديعن قلخلوأ انأدنك ىلاعتهلوقو
 ءءازجللىأ نوثعبت ةمايقلاموبهكنامث ىلاعتهلوقو مدعلا نع اداحياامهنّوكنيحايندلا ف
 بزار اال دقو ٠ 0 اور 0 مف

 ا انتوغت نأ ياابو تاغ داقتعالا اذ هانرضيالالطاب ناكناو ركسنملاك لهو انوجند ةفاقح
 ظ ندا _ساسحلا| ةباغىفاهنوكلاهتاوفب ىلاببالن أ لقاعلا ىلع بجاولاو ةينامسملاتاذالا هذه
 أأ| نأتثف ءانفلاو لاوزلا ةعيرسةعطقنم اهنألو بالكلاو نادي دلاو سفانخلا نيب 2
 رعاشلالاقاذطو داعملبنامالا ىف طايتحالا

 كيلا تاقتاومألا شح نإ *« امهالكب يبطلاو محتنملا لاق
 امكيلع راسخلاف ىلوق حص وأ رساختسافاكلوقحصن ا

 وأاناو ىلاعتهلوق ل يبق نم هن اههجوو كا و ءناّسبلا ل قنو همالكى هتنا

 داهتعالا ماقم فسيح طامتحالاهجو ىلءداعملابداقتعالانأال نيمملالذ ىف وأىده ىلعلك اب انا
 | ةيلقنلا ةلدالا نمةلصاحلا ةينيقيلاةلدالا نمداقملل ىزملا حلاو دهتحملل دبال ىنيقيلا لعلا نال
 || اواعو اونم[نيذلك مهلعجنأتائيسلا اوحرتجا نيذلابس> مأ ىلا عتهلوقك ةيلقسعلاو
 ]| لصفلا ىضتقت ةمكسحلا نأةلئسملا ف لوقعملا نمم نومكحن امءاس مهتاميومهايح ءاوس تاحلاصلا |
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 قي رو ل

 ةسعجلا موي باذعلا هنع عفري و ةمايقلا موي ىلا ربقلا ف مودي هباذ_عف ارفاكن اك اذا نكلوأ|

هنيا ءايحالا ىف مادام هنال م--و هيلع ىلاعت هللا ىل_دىبنلا ةمرحب ناضمر رهو |
 ىلاعت هللا م

 جاتحيه نال ثحبهيففهتمرحناضمر لكو ةعجلا موب ب اذعلا هنع عقرب ريقلا فكل ذكف هتمرح |

عيطم ناك نان مما نأ نم ىوبوقلاهلاقامباوصلاف حيرص ل يلدوأ حيت لن ىلإ د
 نوكيالا

 اهنعهللاىضرةشئاعالاقهنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع ىورام هيلعلدب ولاق هقح ماعنالا |

 ىل--ىنلا نعىوراذكو تدمراذا نيعلل دالك مؤمال ريكنوركنملاؤسو اهدلو لج رمال ْ

 ىوتوقلالاقو ىلايأالاذارمعلاق من مال_سلاوةالصلاهيلعلاق ىعم ىلقع نوك<و ةلاخ | هذه لثم ىف
 نوك ًافارععلاقف ربقل!اناتف كانا اذا كلاح فيكه:فعهللا ىضررمعل لاقدنأ ملسوهياعىلاعتةئلا |

 ا ١

لربقلا ةطغضوربقلا با ذعهل نكي ايصاع ناكناو |
 ةعج |ًةلمأو هع موبربقلا با ذعهنع عطقني نك

و همايقلا موب ىلا باد علادوعيالو ١
 دهم |ةليلو اةعجلا مون تامن 

 ةد_داو هعاس بادعلاهلن

 دئاقعلا فربتعملانا خالف ىت |ةمايقلا موب ىلا دوعي وبا ذعلاهنععطقني م را طم

 راصثيحبهقرطدد_ءتاذاالاءهللا ةينظنوكنت اه اتتيثولداحآلاْث .داحأو ةينيقيلاةلدالاوه أ[

 عفر ةعجلاةإيلوأ جلا موب تام نم نأ ةل+لا ىفت دن منايعطقنوكيدقذكنيخ اي ونعمارتاوتم

 اهتايلوةعجلا موي باذعلا عفرا ذكوالصأهل فرع الف ةمايقلام وب ىلاهيلادوءعيالهت أالاه_:عساذعلا

 ةعاطلا لهأ ماعنا ىلعةلدألا نم ٠ اعطقلطإبهنافةمايقلا موب ىلا دوعيالمث صاعلك نع اقلطم ||

 مر دنع ءايح |لب اتاوماهثلا ل يبس اولتقنيذلا نيحتالو هناحبسهلوق ةيصعملا لهأمالباو ||

 ناف اراءاوخدافاوقرغأمهتائيطخامم ىلاعتهلوقو هلضف نءهللامهان امب نيحرفنوقزر ||

 د_سحلا كباشم.لول مسجهنال يقف حورلاةقيقح ىف ماتخاو هتيفيككل غت_ثنالو هتحصل نمو

 ساامةايحلا قا نأب ةداعل ىلاعتهنلا ىرج أر ضخالا دوعلابءاملاةكداشم
 اذاؤ دسحلا ىف ىه ترم

 عاع_ثل ا ةلزنع حورالةايحا اولاقو ةامحلاتوملات وون هتقراف
ةداعلا ىرجأ ىلاعت هللا ناف سمشال

 

 حورلا تمادام ندبالةايحلا اح كال ذك ةعلاط سمشلا تم ادامرلاعلا فءايضلاورونلا قا نأب

بيبيببفف_خخحللللا .
ري جي 

 ي
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 كلذب مك هريغو ةنجلا ,طوخدو ةرفكللا لافطأ لاوس ىف هللا هج رمظعالا مامالا فق ونواملع ||

 عيم < هدسج قأ (بسلادلا) اهقلعتو | اهدرىأ (حورلاةداعاو) ةنجلا لهأم دخ نونوكيف

 لاٌؤسلاناىنانيالف ة_رعجلادرجل واولاو (قح>هريقف) ةقرقتمو أ ةعمتحاهذعس وأ هنازجأ

 أ هيلع ى اءتهتلا لص د ىبتو مالسالا ىنيدوةللا ىف ر نم ؤملالوقيف لاح لاكو حورلاة دأعا دعب

 ةلزتعملا فالخ ةلئسملا فو نيحيحصلا ف هلص و دو ادوب أهو رئردأ ال هاهداه رفاكلالوهي و مو

 خزربلالاوحأ قي ىف ىنعملا ف ةرئاوتملا ىتبملا ف ةرهاظنملاثيداحالا تدرو دقو ةضفارلا ضءب و

 لاوحأ قرود هلا حرمشب ىمملاهباتك ىف ىط ويسلالالخلا ان اشم خيشاهافوتسا دق ىقعلاو

 دب ربت نكن ا امه كيلعفةرخآلالاوحأ ىف ةرفاسلارو دبلاب ىم_لارخآلا هباتك ىفوروبقلا
 ايشعواو دغاهيلعنوذرعي رانلا ىلا هتهلوقةلدألاةزج نمو عابطلا نع عازنلا عافتراو عالطالا
 لآ اولخدأةعاسلاموقتموب و ىلاعتهلوق ل-لدب ربقلا فكلذو ةمايقلا لبق ءاسمو احايص ىأ

 اذكومهحاورأل كلذو ةمايقلا موب ىلا اهنمهقارحارانلا لع مهضرعىنعمو باذعلادشأ وعرف
 اذكوةرخآلاباذ_ءىأ ربك الاباذعلا نود ىتدألا ب اذ_علا نم مهنقيذنلو هنادءيسهلوق

 اكةضةشعمهلناف +نمؤباك فا ,لا عابنان ءىأ 2 نع ضرخا نع لاو

 مامالالوق ذ_خماضي  اهنأكو تايآلا ىمعأةمايقلاموبهرسش<و ةرخآلا ىفوأ ايندلا ىف ةقيضىأ

 ناكولثيدحل لماكلا نمؤمللىتح (ق>) هقيبضتىأ ( ريقلاةطغضو) ةئنادجر مظعالا
 هيلعالو ًاهقيضوربقلا ضرأ ذأ ىهو هنوللنجرلا شر ءزتها ىذلاذاعم نب دعساحنااهنماحن دحأ

 ةقن اعمةئيه ىلع نمؤملا ىلا ةبسنلاب هتطغضو ليقديل اهرظن دم ناكملا عسوب و حمسفي هناحيبتس ةننام

 رافكللنئاكقح) هءالياىأ (هباذعو) ةقيمعلاةرفسلا نماعدلواهبلعمدقاذأ ةقيفشلا مألا

 قح نب هولا ضعب ميعنتا ذكو ةخسن ىفاكنيما ىلا ةاصعىأ (نيماسملا ضعبلو نإ_عجا هاك

 امهجرقىاربطلاو ىذمرتلاهاور نارينلا رفح نمةرف>و وهنا ضاب رنمةضوررقلان ًادرودقف

 هدعباف هنم جشم ناو هنمرسي  هدعبافهنماحت ناف ةرخآلا لزانملوأ اريقلا ناني د_حلاقودهنلا

 ملعاو ٠ هنعمل ىضر نافعن,نامع نعحيمح دنس مك ا الا كدنوتلاهاوردتمدشا

 ذددات وأمل ًاتيامردق و ربقلاىف ةايحع وب تيل ىف قلك ىلاعتهللا نا ىلع اوقفت قحلالهأن ا

 هم الكن أ الا فقوتلا هللا هجر ةفينح ىنأ نعلوةنملاوهيلا حورلا داعي ل_ههنا ىف اوفلت>ا نكلو

 دقىل قو حورل' نودب رومي الف ىرايتخا لف نيكلملا باوجذا حورلاةداعا ىلع ديانه

 معنقيو مانملا فاني ىتحهد_بحال_هتمهحورن وكيو هور جرح متانلا نأ ىرئالأ رودتب

 لاق حورلاهيف نكس ملوروبقلا ىف مدعللا عج وب ف.كلئسهنا مال_تااوةالصلاهيلعهنعىوردقو



 ني_::موملا ق-ىىلاهت هلوقل نودلاخرانلا ف رانلا لهأو نودلاخ 1_5 !ىف ةنملا لهأوةي_دولا ف

 نودلاخ اهيفمه راثلا باخ كئاوأ رافكلاقسىفو نودلاخاهبؤ._ه ةنجلا باح كئلوأ

 ةهشالب لطاب وهوامهلهأ ىنفي وناينفتامهنأىلاةصلاخلاةب ربخلا ,هوةيمهمللابهذو .٠ ىبهتا

 ةعاطلاو نامالا ىلا ىأ (ءاشي نم ىدهمىلاعتهلاوإ) ةمالاعاجاو ةنسلاو باكل فااخمهنال
 الدع) ةيصعملاو رفكلابىأ (ءاشينملضي ء) هبا اون لحنو هلاج_هظم هع ىأ (هنمالضف)

 ةمواعمةب وطمةاج هذهوهناس>اوهقيف وت هت ده م هباقععضومو هلالجر هظموإ_هح ىأ (هنم

 هلالضاو) لاقثيح مانالاضعب فالتخا نمهيفامرك ذب تك اومامالاهل ضرع ملا ذلو ةيضقلا

 (دبعلا ىف وبالنأنالذخلا اريسفتو ) هقيد_طت مارصو هقيقحت ماقم ىف هترصن مدعىأ (هنالذخ

 برلاىذرلاببس نوكي و ناسحالاو نا: الا نمهبحام ىلعىأ (هنمهاضربام ىلع) هلمحال ىأ

 دقووهريغل ئثهيلعبجالذا (هنملدع) هنع هاض ر مدعو نال ذا ىأ ) وهو) ديعلا نع

 هباقعسوب ىأ مالساللهرد_صحرئشيهبدو.نأةنلادرب نغ ىلاعتهنلا لاقاكهعضوم ىف ئششلا عضو

 لبقتومللدادعةسالاورورغلاراد نعىفاحتلاو دولخل اراد ىلا هءانالاهتمالعو دمحوتللهروذب و

 ىلءلوذهناةب وقعاذكو) ءامسلا فدعصيا مناك اجرحاقيضد ردد لءج هاإضي نأدرب نموهلوزن

 الو) ةلزتءملا ف الخ ةاّكلا فو لوقنلا اح ولو علا باب رأرظن ىفهنملدعىأ (ةيصعملا

 (اربجوارهق نمؤملاهدبع نم نامالاباسناطيشلانا) لوقن نأزوجالوةخسن فو (لوقن
 نيصاخلا نمدح أ ءاوغا ىلع طاستو تح ىأ ناطاس ,_ميلعكلل سل ىدابعن ا ىلاعتهلوقل ىأ

 ناطيشلاءاوغا سس نوكبءاوسهرادتقاو هرايتخاب ةكر رتيىأ(ناميالا عدي دبعلال اوقن نكللو)

 هلن وكيف نالذلا ىفهلاعب اتدإ_عجحبىأ (ناطي_ثلاهنمهبلسي ذئنيفهكرتاذاف) هسفن ىوهوأ

 نالمألمهنمكعبت نم ىلاعت هلوقو نب واغلا نمكعبتا نمالا هلوق ىنعم!اذهو ناطلسل|هيلع
 كيدُث نمو كنيدامو كب رنم نالوقيثيحىأ (ربيكنورك_:ملاؤسو) نيعجأ كفم ماهج

 قدصهباذعب مال_باوةالصااهيلعهرابخاو عقاوكأ (ق>) ه رقتسو أ هريقفىأ (ربقلاف)

 [ل| لزن دقو نايذعيلا مهنا لا قف نب ربق ىلع مالكاوةالصلا هيلع صو قحربقلا با ذع ناحيحسصلا ىف

 ىناكربقلافىأ ةرخالاىفو ايندلاة ايا ىف تباثلالوقلاباونمآنيذلاةللاتيش. ىلا ءتهلوقدهيف

 ىنفءادهشلاولافطالاو مال_ىلا مهيلعءايدن الاربقلا لاوس مو.ع نم ىنثتساو امهريغو نيدءيحصلا

 ةيافكسلا ففادهاش فويسلاةقرابب قكلاقف كلذ نع لثس مالسل اوةالصل هيلع هنأ اسم حميمتص

 الاؤسنايدصالنا ةيفنحلاءاماعنم عاجشوب أد يسلالاقو ٠ مالسلا مهيلع ءايدنالل لاؤسالنأ

 علطإ /ةمكحللاؤسلاواعطق م_طروفغ.نيما لا نايبص مهضعب لاقو ضعبلادنعءايزالل اذكو
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 رافكلامهمدارملال يقف اهدر اوالاوكنم نا او ىلاعتهلوقامأو ةلزتءمارثك 1فالخ ةلئسملاهذه

 وهدورولا ىنعم ليقف رصحلاه ديفباكمومعلا ىلع ثورتك ًالاو دواخلاولوخدلادورولابدارم لاف .

 وفلت< مسهنأالا لوخدلادورولاىنعمليقو اهرملاحنو زب واهرهظو ميج نآس ىلع رويعلا

 ةنآلاد ذه نعل ئس لس و هيلع ىلاعتةللا ىل_ددهن 4١_:ءةهللا ىذررب اج نعىوراملل وصولا ىف لاخلا

 كرون نافزج نمؤمللرانلالوقتةياور فو اهدرب نماحيحضرانلل نا ىتح مالا هيلع مهاربإ

 لأ لخداذالاقف كلذ نعل ئس مال_ىلاوةالصلا هيلع هنااضي ا هنع هللا ىضررباج نعو ىطفطأ

 ةدماخ ىهو اهومدرودق ,طلاقيف رانلادرئاناانب راندعو سدلأ ضعيل مهضعب لاق ةنحلاهنحلا

 دورو هنعةللاىذردهاح نءواهءاذع نعدارملانأل نودعيماهنغك وأ ىلاعت هل وق ىفاني الف

 وو ميج حيف نم ىججلا لسوهيلعىلاعت هلل | ىلصهلوقلاين دلاىف هد_سج ىبلاس موه رانلا نمّوملا

 هناال اهدورو دنعرانلالاب سحال_كاهوحنو ىجل ابان دلا ىف هب ونذر فكس نمّوملا نأ ىلع لومت

 اوقتا نبذلا ىحنن م ىلاعتهلوقهيلاريشياك اط - هونج دورولإبدارملا ليقو ىقعلا فاهاربال

 اوركن | ثيح ةلزتعملاسئاسد نموهو فاشكتلا باص هرك ذاذكه ايئجاهيف نيملاظلا رذنو

 ىلعلدب, ايئجاهفنيملاظلارذنو هلوقلباطوح ,_هوئثج ىلع ةلالدةبآلا ف سالفالاو طارصلا

 مهتنسلا مهيلعدهشت مون ىلاعتةلنالاقاك ق>حرا اوحلاقاطنانآدئاقعلا نمت ٠ هفالخ

 و عسب مهيلعده-ث اهؤاحام اذا ىتح ىلاعت هللا لاقو نولم_ءياوناك اع مهلجرأو مهدبأو

 ةقيقحلا ىف ىلا. هتهللا نمةداهشل ا تالت لب كلذزوجالةلزتعملا دعو نيّمرآلا مهدواجو مهراصب أو

 ىلعاذ_هرهظي هناحم_سدنالكل ذكلوقن نكئانافاعسوب حراو+لاىلا اهفاضأدن احعيسدنأالا

 لوقلاامأو قطنلا ىلعةردقلاو مهفلااهبف قا وأ ةرحشلا ىف مالكل !قاخاك ةداعلا قرخ قي رط

 تاداه_-ثىمس تارامالاتلنو لامعألا كلترو د_طىلع لدتلاوحأ ءاضعالا كلت فر هظب هنأب

 بهذا قفاومهنابدودرفىونوقلاهلاقأك اهثودح ىلءهلاوحأت ا ريغ ملاعلا اذه ده_ثياك

 هلوقوهو صنلار هاظا فلاخم هنأ ىلع ز وجال _.ةريةحلا ناكما عمز اجلا ىلع ةبالا ل نا عمةلزتعملا

 امهلهأ نمام_رسفاموام_هتاوذ ىأ (ناينفتال) ٌئملك قطنأ ىذلاهللا انقطنأ اولاق ىلاعت

 ةخح_سن قوادمرسهباوثالو هللاباقع ىنفبالو اديأني_علارولاتوعالوه خس فو (ادنأ)

 ةنحلاوةيصولاه باك ىف هللا هر مظعالا مأمالا لاقو ٠ ادمرسهباقعالو هللا باوت ىفنالو

 تدعأ ةن+الهأ قسى ىلاعتهلوقلامهلهألالوام_طءانفالو ناتقواخنامهو قءرانلاوأ

 اًضيألاقو تاقعلاو تاوثلل ىلاعتهنلا امهقلخ ن رفاكللت دعأ رانلالهأقحىفو نيقتملل
 رأس سلاالااالاللااللل7لابأ

 ق



 مق

 هنأ هئدسحو ىدمرتلا ورو .ىهت١ ارتوكى مسامع الكو تلا قاثلاو طارسلاو نأ

 ناوحرأق او ةدراوزتك أمه نوهابت, مهتاواضوح ىن لكل نالاق سو هيملع ىلاعت هللا ىلص

 صفاورلاو جراو+لاكنيماسملاةءاجج فلاخ نمناىطرقلال قنو اذه ةدراو مهرثك انوك ؛

 ثيدحو ضوملا نم م-هنم عقوأمل ضوخلا نعنودرطي ةنلعملاةق_سفلاو ةماظلا اذكوةلزتعملاو

 ىف ىذو> ثيد_>درودقو ارناوتمنوك نآداكو نوثالئو عضب ةباحتصلا نمهاور ضو

 ىلح او ذل همعطو ك.ىما نم بط أ «-< رو نيالا نمضيب هؤامءاوسهاياوز ور هش ةري_سمةنحلا

 موجنكهنازيكو ةضفلا نم هيناوأو دجرب زلا نمهاتفاحو دب زلا نم نيل أو ملثلا نم درب. و لسعلا ن

 ثيداحالا فو ريثكلاريخخاوهفاسلارثك أنءو ادب اهد_بأمظيالةب رشهنم برش نمءامسلا
 نارقلاو ةوبنلاوهل قو ةمايقلاموبىتمأ هيلعدرتريثكريخ<يلعةنحلا فرهنوه حاحصلا
 ةزملات عن فىلاعتهلوقل ةمايقلا موب لق نالاناندوجوم ىأ (مويلاناتقولخرانلاو ةنجلاو)

 ىداسات ددعأ ىسد_قهلا ثيددللو نب رفاكللت دعا راثلا م طوقو نيقتملل تدعأ

 ةنخلاتاخدأ ءارسالا ثي دخل ورمشب ىاق ىلع رطخالو تعم_س نذأ الو تأر نيعالام نإ اصلا

 ْ وهنا رصبالاز اجلا ىلا اهنع لو دلل هجوالف ةقيقح ىضذلإ ةعوضو «ةغيصل اهذهورانلات رأو

 ىلاعتهلوق هيلعلدب و ءامسلا ىفةنجلاناحصالا مث ٠ ةلزتعملل فال_خةلأسملا فوةلالد ميد
 نجرلا شرعةنملا فةسمال_بلاوةالصلاهيلعهلوقو ىوأملاة نجاه دنع ىبهتنملاةردسدنع

 ليقف رانلاامأو دصاقملاحراشهراتخاو ىلاعت هنداالا هماعيال ثيح فقولاب ل_هقو ضرالا ىف ليقو

 ةداب زانهح راش لصأ ىف عقوو ٠ اهقحىفاضيأفقوتلا,ليقواهقوف ليقو عملا نيذ رد

 تبانوهو قيلأرانلاوةتحلارك ذليقوإ_<نكلو ىحلمهنأكو نوتملاف سئلو 2 طا
 حيحصأا مسمح رشف ىوونلالاق اهد راوالا متم ناو .ىلاعتةلن|لاقف ةن_سلاو باتكسلاب

 هدنع ىلاعت هللاىضر سايعن !نع ىورملاوهو ىبهتا طارصلا ىلع رورملا ةبالاىف دارملانا

 رهظ ىلع دو دمرمج طارمصلا نأ لسه حرص ىفدروو اضيأاعوؤيمىوردقو نب رسفملاروهجو
 رعسشلا نمقدأ رانلا لهأ ضعب ىلع نكن أاضي أ دروو فيسلا نمد> اور عشلا نم قدأ متهج

 لوأن وك أو مث-هج ىنارهظ نيب طارصلا برضي وةباور فو عساولا ىداولا لدم ضعب ىلعو

 مههجىفو لس لسمهللا ذئموب لسرلامالكو لسرلاالا ذم موب ملك ةيالو هتمابل_سرلا نمزوحب نم
 قبوب نممهنف م_طاعأب سان|فطختهنناالا اهمظعر دق لعيالن ا دعسسلا كوش لثم بياالك

 قربلاكو نيعلاةفرطك نونمؤملارهفةباور فو ثيدحلاوجدر مت لدر كن ممهنمو هلمسعب
 ىو ماهجران ف سو دكمو لس ىم شو دو له جانف باكرلاو ليخلا دب راجأكوربطااكو فطاخلا
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 ةلزتعملاركن ا دقو ٠ بذع ةمايقلا موب باسحلا ف شةون نمنأ ةن_سلاى درو هربسةتفارب_ب ||

 باوبالا هذه نملكىف ةعطاقلا ةلدالادوجو عم ةصقانلا هطوقعب باتكسلاو باسحلاو نازبملا ||
 ددرتمو كاشدهنأ مهويفهرهظءا ارو نمو أ هلامشب ىطعي رفاكللاباتكنأ: نم ةدمعلا ىف عقوامامأو

 | د رخل لم لوختاماوهو ني-:بالا ىف ءاجام فال_ةخالوأب هرك ذ لب كل ذ.كس دلوه نص ىف

 ءارو نم ىطعي مهضعب ومال_سالا نم # رقلا وهو هلامشإ ىطعي مهضعبف عب ونتللاماواهيلاانرسشأ
 مهنا نيح ىلا مهتايح مايأ ةظفحل |اهبتنكب تك ىهو ماكحالا لوبق نع ةيلكسلاب رب د اوهوهرهظ

 نوملك-ةبامو ريغلا نم هنوفخامىأ مهاوجنو ,هرسعمنالا:أنوبسعمأ ىلا هتهئلالاقاك

 مطاوحأو مطاعفأ عيج ىأ نوبتكمهدإ ةظفحلاىأ انلسرو امهعمسنىأ ىلب مهني ايف هب

 ىأ (ضاضقلاو) قاحلا نطاوب ىلع عالطا مط سل ةك-ئالملانأ معز نمىلعدر هيفو

 نابل (ةمايقلاموب) دايعلاو ناسنالا عون نم ىأ (موصخلانيابذ) ةلئامملاب ةيقاعملا

 الا اطلاهلب اعط ع .ودخللا هتاطعاو ملاظلاتان_سح ايهاب نعل بات ىأىح هس لقاك

 مط دجو /نأب ىأ (تانسحلا) ةماظلل ىأ ( مط نكس ناف) مهاردلاو ريناندلا كانه

 كلاكيس عضوىأ(تائيسلا)ح رطف ةخاسن فو (حرط) تائيسلاةرثكل تدنفوأ تاعاطلا

 هوو دان قست قو (قحو زاج) نيملاظلا ةقرىلعىأ (ميماع) نيمولظملا

 هنأ نمدرواملداقتعءالا !ذ_هىلعداّمعالا ب>يفالقن دراووالقعز اجو تباثامه انعمو ديك أما ١

 رانيد نوكيال نأ لبق مويلاذنمهللحتيلفه_,خالةماظمهلتناكن ملاق مال_سلاو ةالصلا هيلع

 ةيحاص تائيس نمذخ أت انسحهل نكي مناو هتماظمردقب كيا طاص لمع هل ناكنا مهردالو

 نمانيف سافملا اولاق سافملا نم نوردن أ ماركلاهباتال مال_لاوةالصلاهيلعلاقو هيلعلمأ

 ةفدصو مايصوةالصب ةمايقلا موب ىت اب نم سلفملانامال_لاوةالصلاهيلعلاقف عاتمالوهلمهردال

 نماذهىطءيف اذهبرضو اذهمدكفسو !ذهلاملك أو اذهفذقو اذهمشدقو

 تحرطف مهاياطخ نمذخأ هيلع ام ىخقي نأ لبق هنانسح تينف ناف هنا:_سح نماذهو هنان_بح

 صتقي هناحبسهنا تاناويلاةموصخقدرودقو دابعلاقحىفاذ_هم رانلا ف حرط مه يلع

 ىتيلاي رجافلا ملاظلا رفاكلالوقي ذنةذيحو ابارتىقوك اط لوقيمث ءانرقلا نم ءاجلا ةاشال |
1 َّ 3 
 رثوكلا كانرطعااانا ىاعتهلوقل (قح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_دىبنلا ضو>و) ايار تنك 7

 ىلع ةمايقلا فقوم ىفهضوحوةنحلا فهرهننالامهنب ىفانتالو هرهنوأ هضوح روه+|هرسفو ظ

 ناضو>امهو ىطرقلالاقو .٠ سسالاوسرقالاوهو هدعب وأ طاربصلالبقهنأ قف فال-خ |
 1 1 : 1 : 3 ءأ[
 هنددربو م-هروبق نماشاطعن وجرح سانلاناف حصالا ىلع نازيملا لبقو طارمصلا لبقامه ددحاأ |



 /م6

 لدأالةروك دملاةءاورلا نأ ه يقف باذعلا دش نوعرفل ةاول>دأ العوز عهللالاقو رانلا نم

 تاكرد مهرافكلاو نيكرشملانامكفالا ونامالاو رفكلا فتارلاييَم عضوامنازيملاو ا
 نارقلاف عفوامرثكح 1 ا !او نازملا ة:1ناناوصلاف تاجردرارب آلا نيماسنملل كلذ ك

 اونوكياراحفلاوةاصعأ لاح هيفرك ذامو راربًالاورافكلإاب صتوهفد_عولاو دعولا نم ديلا

 وكس وم ادرودف مهراوبلارادىفو رارقلار ادى ماقملا نيب رادلا كلت ءاحرلاو فوخلا !نيد

 فاضنالاو ةفرعملا لهأ نع ةنحلاق هلوخ درخأتيف فارعالال هأ نموهف هنائي_سو هنائسح

 ىلاعتهلوقامأو فاك:ءالاو فاوطلاوةالصلا نمةعاطلا عاون أب نيمئاقلاو فاصملا ف نب دهاجملاو

 لام لاو عملا ظفلب نب زاومارك ذم هللاد_:ءارابتعاالو ارادقمىأ انزو ةمايقلام وب هل مئالف

 ربع نازيملا كل ذريك ل_جألو أ عبجلاب عجلا ةلباقم ليب_س ىلع قلحلا ةرث كى اارظن د_حاو نازيملا نأ

 نوزوملا نا ىونوقلالوقامأو هعج ىف كشالو نوز وم عجوأ نايبلا نا ديم ىف عجلا ظفلب هنع

 ةعاطلا نممعآ نوزوملالب «قالطا ىلع سلف هناحبس هد:ءرطخو نزو هلىذلا لمعلاوه

 نايب ىلع هيف مقوتيرو ةّئي-كملاو ةدارالاهب تةلعئامسسح ةفخاو لقثلا رهظي ىتح ةيصءملاو

 روهظهيف ةمك-هلاو لاعفألاو لا اوفألا مسحب وألامحألا مئات نزويلاقي ءاوسهتيفيك

 ةقيقملافورورشل امظعأ نب رخ ًاللو ر ورسلاظعأ نيلو الل نوكيفءاد_ءألا نمءايلوألا لاح

 نازيملاو ةيصول اهباتكىف هللا هجر مظعالا مامالا لاقو .٠ لصفلا موبقلدعلاو لضفلاراهظا

 ىلا ءتهلوقب قح باتكلاةءارق ارفو ةبآلاةمايقلا مويل طسقلانب زاوملاعضنو ىلا عت هلوقب قد

 ةمكحلانأىلا ءاميالالدتسالا اذهىفو ىبهتنا ابني كيفي ويلا كسفنب نك كباتك ًارقا

 باقعلاو باوثلام ط نيت مطاع يداقمنايب ةف ةفرعموهامعاأداعملالاح دابعلل نازبملا عضوف

 هلوقل اًضيأ قح لامعلاى دب اى راعشاهبفو ملام ف التخا بسحب

 نأوهو «بف شفا الالهسىأ ارب_سياباسح بساح ف وسف هنيع هباتنكق وأ نمامأف ىلاعت

 نم ةنملا ىفاعىأ ار ورسمهلهأ ىلا ف قشيو تائيسلا نعزواحتيو تانسحلا ىلءىزاجب

 هباتك قوأ نمامأو نيئمؤملا قي رفىلاوأ نينمّؤملا هتري_تءعىلاوأ تايمدآلاو نيعلاروخلا

 ىلبصيو هاروبثاب لوقياك الهىأ اروبثوعدبفوسف هرهظءارو نم هلامشب ىأ هرهظ ءارؤ

 هايندب و هاوهعابتابىأ ارورسم ايندلافىأ هلهأ ف ناكهنا رانلال خدي ىأ اربع

 ءاطعاو باسحلا ناهللاهجر مظعالا مامالا نيبفةرخآلا نعاغرافهاجلاو لاملابارطب رفكحلا يف

 ءاغتب الة دح ىلع مامالا هركذب ملف ناك فةنيالثيحادحاو امهمكح ناكسفناب راقتم باتكلا

 اناسح- بساح فوسف ىلا عتهلوقل باسحلانازيم لبق باتكلاءاطعا نر هاظلاو ءافتكالا
 ىلا ع ني تفس 2 ا اا
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 دودمملا ءاوالاو دومحلاماقملاقاصوصخىأ (س وهيل دىلاعت هللا ىلدانيدن ةعافشو) دوصقملا ف

 رئاكلالهالو) باقعلا ناقحت سلا رئاغصلا لهأ نمىأ (نيبن ذل ا نينمؤملل) دوروأ ا ضوحلاو

 هاورىتمأ نمرئاكلا ل هال ىتعافشدرودقف (قح) باقعلل نيبجوتسملا نينمؤملا نم ىأ(مهنم

 ىدذمرتلاو سنن ع5 احلاو نابح نباوىذمرتلاودوادوب ًاودجأ
 8 احلاونابح نءاو هحام نباو

 منع ىاعتهنلا ىضرةرجت نب بعكن عورم نبا نع بيط# او سابعنبا نع ىئاربطلاو رباج نع

 ةعافشلاب اب فثيداحالالب ىبمملا ف روجهشم ثيدحوهق
 قيقحت ىلعةلدالا نمو قعملاةرب اوم

 سهلوقهنمو تانمؤملاو ني_:مومللو كين دار فغتساو ىلاعتهلوق ةعافلا
 مهعفنت اف ىاعتو هنادي

 حورلاموقيموب ىلاعتهلوةاةكئالملاةعافشاذكو نينمؤملا عفناهناهموهفمذ | نيعفاشلا ةعافش

 ءايلوألاو ءاماعلاةءاقشاذكو اباوصلاق و نجرلاهلنذأ نمالانوملكءالافص ةكنالملاو

 ىلا عت هلل اهجر رظعألا مامالا لاقو 0 ءاليلا ىلع نب رباصلانيئمؤملالافطأو ءارقفل اوءادهشأااو

 ناوةنحلا لهآ نموه نم لكل ىن> لسوهل ىلعو هيلعىلاعتهللا ىلصد# ةعافشو ةيص ولاهي امكىف

 لهأب ةصتخ تسل ةعافشلا ذه نأهرهاظو ىبهت اةريبك بحاص ناك
 هناف ةمآلاهذه نمرئاكلا

 مالسلاوةالصلا هيلع هل نأ تدئ دقو ةج .رلا ىو ةمغلا فشاكمألا عيجىلاةبسنلاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلاعنهنلا بصل وسرال ةتباثةعافشلاو ةيفسنلا دئاقعل قو اهطب ماقما ذه سل ةعافشلا نماعاونأ

 ةلزتعملا فال_خ ةلّئسملا فو رابخالا نم ضيفتسملاب رئاكدلا لهآ ق-قرايخالاو ملسوءهيلع

 (نازيللب) ةمسرملا اهفعوأ ةمسجلا ىأ (لامعالا نزو د) ةجردلا عفرل ةعاف_ثلاعونىفالا

 حلا ذئموب نزولاو ىل اعتةلوقل (ىح همايقلا موب ) ناتفكو ناسلهلىذلا ىأ
 هنيزاومتاقث نف

 انتا اباوناك امبمهسفن ا اورسسخ نبذلا ككوأف هن زاومتفخ نمو ن وحلفملا ,هك ئاوأف

 لاقو نييساحانب ىنكواهبانيت ألد رح نم ةبحلاقثم ناكناوائيش سفن ة:الف ةمايقلا مويل

 نول_خدي نيذلاافلانوعبسلاف د لكقح ىف نازيملا نوكيالىلاعتهنلاامهجسر ىطرقلاو ىلا زغلا
 وهو افعص نوذخًايالو نازيم ىط عقرب ال باسحر بغي ةنملا

 امأو نآرقلا مسقتفلاخمرهاظ

 هع ىلاعت هللا ىضر ىنغتسرلا ديعس نب ىلع مامالا خيشلا نأ نم ىلاعتهنل ا هجر ون وقل اهرك ذام

 ىاعت هلوقب دودرفاللاقؤ رافكلل نوك,نازيملان أل ث_س
 نيذلاكئاوأف هس زاومتفخ نمو

 | لاقف ى 1 نعنع لت سانامأو رانلاى دلال نمّؤملاو نودلاغ ماهجف مهسفنأ ا

 | نكلىرخألا ىلع نيتفكلا ىدحاح يجر ,هئازيم نمدارملا سبل هن أالانازيم مط نأ ىور دق

 لفسألا كردلا ف نيقفانملا نا ىلاعتةلنالاق كسا ذعلا فن ونوافتمرافكلاذا مهزيسمت هن ىنعملا

 دس سبل
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 نايصعلا ىايىص ىف راحبفلا فالتخا وناكرالاب مايقلا ف راربالاتوافت سس رارقالاو قيدصتلا

 لزانم فالتخالةينسلات الا او ةيلعلا تاماهتملا نمرك ذامف اًضيأنوتواف ىأ (هلككلذفو)

 ءاوسوإ_دأ قوله أو دحاو نامالاو ىلاعتةللاه_جرىواحطلالاق ٠ ىلاعت هللامهجر ةيفوصلا

 نأىلا ماقملا اذ_هىفحراش بهذو اذهىل وألاةم زالمو ىوطاةفلاخو قتلاوةيشلا,لضافتلاو

 قاد انانرت جا ام نأ ىفخيالو ماكح الا ذهب نيفلك“ مونوكف مالسالا لهأ ءاوتسا مالكلارب دقت

 اهنمافرطاشب دقو ةيفوصا|ةداسلا بدك اهطسب لح ةيلعلاتاماقملاهذه قيقحت مث ٠ مارملا ماظن

 مهعل ىلع هلضفب لماعىأ (هدارع ىلع ل ضف مىلااعن هللاو ) ةيديدلاحورششلاو 8-6

 ءاشي نمىدهم و مال_ارادىلاوعدب هللاو ىلاعت هللا لاق كمهضعب ىف هلدعن لماعىأ (لداعو)

 لاب الورانللءالؤه تقلخو ىلإب أ الو ةنحلل ءالؤه تقلخ ىمدقلا ثيدحلا ىفو ميقتسم طارص ىلإ

 هناحيسةللاىأ (ىطعيدق) هلوقهيلع بترتيب ونالدحلا قيقحتو ناهالا قيفوت رابتعابا ذهو

 ىأ (ديعلاهبجوتسيامفاعضأ) ةزحالاو اين دلا ف ةعاطلا ىلع رجالا ىأ (باوثلانم)
 نمءاشيامىأ ءاشي ن فعاضي هللاو ىلاعتهللالاق اك ةدايزلا ف ىأ (هنمالضفت) قحتس

 هقحتةسام ردك م لطفا رس رقللا ماقموةب وثملا فتاجردلا

 هإوة1_سحلابءاج ن م ىلاعتهلوقب هبات كقام_معربخأ اك (هنمالدع) هب وقعةداب زالبدعلا

 ا نوماظيال م هواهلثمالا ىزحالف ةئدسلابءاح ع نمواطاثم أر يشع

 هناحسهلوقلاهنودب م اوس عمال ةئيسلا نعىأ )ع وفعي دقو )
 نودامرفغي و ىلاعتهلوقلو راشسك نءوفعي و كي ديأت بسك !مقةيبصمن كب اصأ مو ىلاعتو

 ةدانز نأ ل صاحلاو الضفت هبارفغدب ر نملاريبككوأ اريغد كرشلانودامىأ ءاشي نا كلذ

 ةدان زل! نوكستامم رو ةصااخةجرو ضحن ل_ذف لكلاوة_دافن اهيلعةداي زلاامآو ةءاعةرشعلا

 ةداعسلا ةيانع نم مط قيساممةدارالا درج قلعت بسحب وأةداعلا اخت اماقمفالتاس بس

 ىطعيامرثك أنيقيلاوةدابعلا ف نيب واستملادح أ باولا نم ىطعين أهل سدلف حراش لوفامأو
 شح افا طف هل دعو هل_ذف ىفتوافتالهنالوخ الا :ودنن ذلا ىف ناب واستملا دحأ نعوفعي وأرخالا

 لضفلانا ىلا عت ةنلا لاق دقو ةئيشلاوةدارالا ماقم ىف ى اعت هللا ىلع <حتو ةنسلاو باتكسلل فااخم

 نءولحالهدابع ىلا ةبسشنلاب لاحم سد سمأ نا ماقملا اذهىف مارملا لصاحو ءاشي نم هبت وب هللا ديد

 لهأب ذ_ءهللانأولاعوف صوافوقوم ىو ردح ىف درو دق هنا عمه دا ىم قفو ىلع هل_ضفو هل دع ش

 دج اهاور ,طابعأ نم مهاريخه_تجر تناكمهجرولو مهما ظريغوهو ,يبذعهضرأ لهأو هناوامم

 اموعىأ (مالسلاوةال_صلا مهياعءايبنالاةعافشو ) م- منع ىلاهتهنلا ىذر هجام نباو دوا دودو
 00_48 اااه د سس عسسل بسسس هس سس
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 ظ هلل ىأ( ةبلاو ) هريغ نود ىلاعتهّنلا ىلع ىأ ( لكوتلاو ) نبدلا سمأ ف ىأ( ني ةيلاو) اهسفن ىفىأ

 | هئاضرلىأ (ءاجرلاو )هتب وقعو هبضغ نم ىأ(فوخلاو )ءاضقلاوريدقنلاب ىأ (ءاضرلاو ) هلوسرو

 | ادجاسليللا ءان ؟تناقوه نم اى لاعتهلوقلايجارافئاخ نوكين أد يعلا لع هنا ملعاهتوثمو

 ءاجرلاناقيةحتلاو اعمطرافوخ مم رنوعد.ىلاعتهلوقو هب رةجروجرب وةرخآلا ردا اقو

 فوةلافاسأب واطونق ناكل كلذالولو ءاجرلا مزلتسي فوحلاو انم ناك كلذالولو ف وحلا مزلتسي

 طونقلاو سأيلاهنم فمخ كللذ زواجاذاف هناسهللا مراح نيب و هيحاص نيب لاحام قداصلاد وم لا

 بذل جروأهتب ول جاروهقهب رن مرون ىلع ىلاعت هللا ةعاطب لمع لجر ءاجردومحلاءاجرلاو

 ةجروجرب و اياطلاو طي رفتلا ىفادداّملجرلا ناك اذاامآ هترفغل جا اروهق هللا ىلا هنم بات ماين ذ

 فوه اهللاهجر ىرايذورلا ىلءوبألاق .بذاكلاءاجرلاو ىنّملاور ورغلاوهاذهف لمعالب ىلاعت هللا

 صقنلاه يف عقو امهدحأ ص قئاذاو هناريطمةوربطااىوتسا اي وةسا اذارئاطلا جانكءاجرلاو

 هللا ىذررم نع ىوراملقفاومخيشلاهرك ذىذلا اذهو توملادح قرئاطااراصايهذاذإو

 ادحاو نا ليق ناوان أ نوكح أ نأوجرال هنحلا ل_-خ دباد> اونارسشملا فىدونوللاقهناهنع

 نظدنءانأ ىسدقلا ثي دحللابلاغءاجرلا نوكن أنني مهضعبلاقوان أن وك أنف اخأراثلا لخدب

 ءاجرلاو ةحدلاو باملا دنعابلاغفوخلان وكن أ ىلوألا مهضعب لاقوءاشام ىل نظيلف ىف ىدبع

 نظلا نس وهوالا 8 د- أنتو عال ثالث هت و«لبقمالسلاو ةالصلاهيلع هلوقل ضرملاوريكلا لاح

 براه فئاخلافهيلاتب رههتفخاذا كنافىلاعتهثلاالاهنم تب رههتفخاذاد_> ألكواذ_هدب رب

 اجنءالوأحلمالءاللاوةالدلاهيلعهلوقو هللاىلا اورفف ىلاعتدل اوقهيلاريشياك هب رىلاهب رنم

 وهفهدحو فوحابهدمع نمو قيدنزوهفه د_>و بحل ايهننا دبع نم مه_ذعب لاقو كيلا الا كلذم

 دحوم نم ٌوموهف ءاجرلا»فوخ لاو تلابهدبع نمو ”ىج ىموهفهدحوءاجرلابهدمع نمو ىرورزح

 وهىذلا بلا ماقمىلاةفاضالاب وهف دن رملالزانم غعضأءاحرلا نال ازانملا ب>اص هالك امأو

 هنال نمؤع سلف هتنج ىف عمطوأهران ف وخلال اهللاد_بعي نا ىزارلا ققملا لاق ليدي رملالاح

 نءوه_دعي لهللا فلول بيهصدبعلا عند روام ىنعما فهو هتاذل عاطب و دبعي نأ قدي هناحبس

 ةللارفغ دقو اذه لعفت ًاهامدق تمروت ىت>ليللا نم ماقام دنع لس وديلع ىلاعتهنلا ىل_دهلليقاملمأ

 ةبغراو دمعاموق ناههجودهللا مركىلع ن ءواروكشا دب عن وك الف لاقرخأتامو مدقتام كينذ

 ةدابع كلتفاركشاودبعاموقناوديبعل اةدابعكلتفةبهراو دءاموق ناوراحتلا ةدامع كلتف

 هتاف_د ققحن و هتاذت وش ناقبالا ىأ (ناعالاو) راربالا عيب رب اص هنعوإقناذكرارحالا

 ريغفىأ (نامالانودابف) نونسؤملاىأ (نوتوافتي و) ءاجرلاوهلوقىلعفوطعموهر

 1 قيدصتلا
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 لطءموهف فرصلا مد_لاىلا نآمطاناوهيشموهف هرك-ةىلا ىهتني دوجؤم ىلا ىهتناف هربدم

 هللا ىضر ىلع ل مسام نمو د_-وموهفهك اردا نعز كلاب فرتعاف دوجومىلانآمطا ناو
 || ىف ههروصوأ كلايخ ىف هتمه ونوأك لاس رطخامنأ ملعتنألاقف هانعمام ديحوتلا نع«_:ءىلاعت

 ىلاعتهنناهجر دينجحلالوق ىنعملا اذ_هىلاعجري و ٠ كالذ ءاروىلاعتهللاف كلاوحأأ نملاح

 هللا ىلع كىتالن أ مدل ادارفأآف ثداحالاكلابب رطخالذاث ودحلا نممدقلادارفا ديحوتلا
 تاذ هتاذهيشتالهناف هوجولا نمه4_جوب تاف_هكاىفالو تاذلا ىفالت ادوجوملا نم ئثةهءاشع

 ملاعلا قال طا نم ءاجام لب ريصبلا عيم_سلاوه و يمهل ثك سيل ىلاعت لنا لاق تافص هنافصالو

 نآدحاردق سيلو) طقةفىظفل كارتشاوهفثداحلاو ميد_لا ىلع كلذربغو دوجوملاورداقلاو

 نءعزجاع دبعلاناثيح نم هتعاطق اقحّ سا ىف ىأ ( هل لها وهكهندابع قح ىلاعت هللا دب عي

 ىأ اهوصتال هللا ةم_عناودعت ناو ىلاعتهلوقهيلاري_ثياكهركش ةبظاوموهرك ذةموادم

 ىلاعتهلوقليق ىنعملا اه طو اهم رةعاطلا اهفرصواهركبشب مايقلا نع ال ضفاهدعاوةيطنال

 ق>نال متءطة_اام هللا اوقتاف ىلاعتهلوقب خو سنم هتاقتقح هللا اوقتا اونمنيذلااهعأاب

 وههلوقب همال_سو مويلعو هيلع ىلاعتهللا تاواص ءايدنألا دي سهرسفاكءايفصألاهنعز تي ىوقتلا
 رمتسات ققحئاذاةفرعملانأ قيقحتلاو ىفيالقرك ذب ورفك الف ركشي و ىصعيالف عاط؛نأ

 نعزجاعوهو ةحلو ةظا لكى دبعلا ىلع ب حت اهناف ةدابعلا فال دابعلا لا وحأ عيجىف اهمكح

 عقبهنأ نملقأالف ةيب وب رلاهيضتقتاك ةيدوبعلاب مايقلا نع ةي ريشبلا فعضاةلاحاهذهرارمتسا

 نععفرناو ةقبرر طاا باهصأو ة-ةيقحلاباب رأد:ءرفكوهو ةرضحلا نع ةبيغلاو ةلفغااهنم
 هناحبسراشأ دقو ةم_غلا فشاكهناثيح نم ةمآلا ىلعةجرةعي ريشلا دحاص ناس ىلعةماعلا

 لوقينأدحأل سلف ةرفغملالهأو ىوقتلا لهأوه ىلا ءتهلوقب ةرصبتلا هذ هىلا ىلاعتو ش

 ىأ (صساكممأب) هدبعىأ (هدبعي) نأثلاىأ (هنكل) هتدابعقح هللاتدبعأا |

 كانا ةءارقب هناحبسهسعأالوا نيفراعلاضعبلاقاذطوهقحءادأ نعزلافدوب همكحقفو ||| ٠

 صيصختو ةيدوبعلا ف صالخالاة_ةيقح ماقمىفىايقمد_لهن ارامل نيعتسن كاباودبعن

 لاق ءاقملا اذهوحن ىف مالسلاوةالصا|هيلعوزعلو ةيب وب رلاةرصضخلا نماهربغوةدابعلا فةباعت_سالا | "ل

 ةدابعلا غارف دعب رفغتسي مالسلاو ةالصلا هيلعناكو كفن ىلعتينث أ كتن أ كيلعءانئىصحأال ]أ

 عرفتو همام ضقهاملالك ىلا عتهلوف هيلاريثياك ةعاطلا ق> ءادأىف رصقمهنأىلاءامبا | :

 (ةف ا دو م :( قيقدتلاهجو ىلع مظعألا مامالا لوق قيقحتلا اذ اذهىلع ||
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 ندلاناىن_ءملاو اهعيج ماكحالا ىأ (اهلكعئارمشلاو مالسالاو نا.يالا ىلع عقاو مسا نب دلاو)

 نمدافتسياك مالسلاوةالصلا .يبلعءايدن الل ماكحالا لوبقو رارقالاو قيد_هتلاهب دارملاف قاطأاذا

 مال_سالاهلنا دنع نيدلا نا ىلا ه:هلوقو هنم لبق نلف انيدمال_سالاريغ غش نمو ىلاعتهلوق

 سلو انيدمالسالا <! تيضرو ىلاعتهلوقو جرح نم نبدلا ىف ك<.يلع ل ءجام و ىلاعتهلوقو

 8 اهدارفنإب عئارمشلاو مال_سالاو ناميالا نم د.>او لكى بع قلطي نيدلا نا مظعالا مامالا دا سم

 ضرالا ىفهنلا نيدو ىواحطلاةدوقع قو ٠ مارملا ماظن نع جراخهنأل ماقملا اذهىف حراش مهوب

 'نمالا نيب و رد_ةلاوريجلانبد وليطءتلاوهمدشنلا نيب وري_دقةتلاوولغلا نيب وهو د حاوءامسلاو

 دحاو اننيدعءاسن الار شاعمانا اعوف سم هنعىلاعتةنلا ىضرةرب ره ىفأن عحسيحسلا فو سايلاو

 ةعرش < نمانلهج لكل ىلاعتهلوقل ةعونم عئارششلا نك-ل هن قاع امو ديحوتل اوهو هإص !ىنعي

 همقو هناذىأ (ه-فن) هناكي_سدللا ىأ (فصواك ) هنالاح عيج ىفهتقاطود_,علارو دقم

 تارابعلا ف ءاماعلارثك افتاذلا قال_طاامأو «ىلا عت هناذ ىلع سفنلا قالطازاوج ىلع لبلد
 هرك ذام آاو هللاتاذىف اوركفتالو ئثلكفف اوركفتدرود5و تافصلاو تاذلا نيب اوعج

 ىفكلذوهلوةوهو سبخ ةدقىف ىراخلا ىف هناحيسهيلعت اذلا قالطا درو دق هنا نم ىطو.سلا

 لب ىعدملا ف اصن سيلهن الفان انامأو ىلا مالكهن“ الفالوأامأ نيهجو رم ثحهيفف هلالاتاذ

 ىلصأ ىوعدلاف هوا_تقيل مرا نمهباوجرخا ل رافكدلا نأل كلذوهللا ليبس ىفدارأهن ار هاظلا
 لوقي شن أ نيتعكر

 ىعرصم هللا ف ناك قش ىأ ىلع * اماسملتقأ ني ىلإبأت سلف

 عزمم واش لاصوأ ىلع كرابي * أشي ناو هلالاتاذ ىف كلذو

 | ةفلاخم هةةيقح عماوملا عج ىف ىكب_لانبالاقاك ةقيقحلا قالطاامأو عطقمد_بجءاضعأىأ

 | لاقى اهلنا ىلع ةقيقحلا ظفل قالطا عنتميلاق ثيح ىناك-!مزلا نبا هيلع ركن اق قئ اق ارئاسل

 | ةروسك ةيبلسلاو ةيتوبثلا ىأهتافص عيمجهتايآن م عضاوم ىف ىأهباةكى دري مهن الة عاج نبا
 |[ قق< ىلع ةلادلات اب آلارئاسو ريصبلاعيم_بلاوهو ئثولثكسيل ىلاعتهلوقكو صالخالا

 ( دن زبال ناميالا نأ ىلع ىنبم مامطا مامالا نم مالكسلا اذهلعلو تافصلا بتارصو تاذلا
 | لوقينأ نمؤمالف ناسحالا مام ىففاك ىلاجالا ناميالا ناو ناقيالاةقيةح ىف صقنإالو

 هنكب ةطاحالاو تاذلا كا اردان ىلع نيف كتفرعم قح كانفرعاملاق نملوقامأو هتفرعأ]|

 اماعهب نوطيحالو ىلاعتهلوقلو راص:ًالا هكردتال ىلا ءتهلوقل تاقواخلاةردق ىف سد تاغصا)
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 ةقاطبلاثيدح لمأتو طةفناسللالوقدرجع ال_صاح كلذ لعمل عراشلا نافدولخا,لوخدلا

 (لامجالا ف نولضافتم) رانلالخ دب مهنءريثكو ةقاطبلا هذه لثم هل د .وم لكنا مولعملا نم ناف

 نا-ءالاربغ لمعلا م ةيصولا هب انك ىفهنل!هجر ,ظعالا مامالا لاق ٠ لاو>الافالتخابىأ

 عفتريلاق,نأزوجالو نمؤملا نملمعلاعفترب تاقوالا نماريثكن !ليلدب لم_علاريغنامالاو

 كرتباط مأوأ نامالا اهنععفتر يلاقي نأز والو ةالصلا اهنععفةرتضئاملا ناف نامألا هنع

 زوجي وءيضقام ناميالا ىدلاقي نآحصيالو هي_ذقاّموصلا ىعد عراشلا اطلاقدقو نا<الا

 لمعلا نأوإ_صاحو ىهتت نا الاربق غل ىلع س:للاقي نأ زوجالوةك زربقفلا لع سدل لاقي نأ

 لديال ةلزتءملاهلوقيناكرالا نمهل نكرو هنمءزجهنأالةعاجلا وةن_سلا له دن عنامالل رياغم

 وحن نم نار قلا فءاج ثيح<_لع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغم لصألا فوه ىذلا فطعل اهيلع

 ىأ (ىلاعتشاماوأل دايقتالاو) انطابىأ (ميلستلاوه مالسألاو) اوامعو اونمآ ىلاعتهلوق

 ناف (مالسالا ونام الانيبقرف) ةغللا قي رطنموةخسنفو (ةغالاقي رط ىفف) ارهاظ

 ةصقلاه ذه ىفانا قدصع ىأ (انل نم وع تنأأم 9 ىلاعت هللا لاقاك قي د_هتلاوهةغالا ف ناعالا

 اعوط ضرألاو تاومسلا ف نم داقناىأ ملسأهلو ىلاعتهلوقهنمودايقنالا قلطم مالسالاو

 ىنطابلا دايقن الا, صتخم نامالاف سأبلا ني_>ةرفكتلاىأ اهركو نوماسملاو ةكئالملاىأ

 نك-اداونمؤتملقانمآبارعألات لاق ىلاعتهلوقهيلاريشي اك ىرهاظلا دايقنالاب صتخم مالسالاو
 قرف ثيح مالسا !هيلعليئاربج ثيدح هيلع لدباكو مب واق ىفناميالا لخ ديا لوانماسأ اولوق

 راربالا لمتورارقالاب ءايقلاوه مال_سالاوقيدصتلا ض< نامالا عج نأ, مالسالاو نامالا نيب

 ىأ مالساالب ناميا ةعي رشاارابتعاىف دجوب الىأ (نوك النكلو) قيفوتلا ماقم ىف

 وذصاحو باطخل لاح لاط ىنأل »_جوامكو تاكا لهأل ناك م ىرهاظدايقت الب ىنطابدايقنا

 هلبقالديك أت (نامعاالب مالساالو) باوصلا بوصف امهعج نم ديالف باتعلا لاح سلبال
 مدقتياعع رذاناقنالا اقم ىف هسكع ونامالا ققحت ىلع مالسالا مدقت ىوتس هنأ ىلاةراشاو

 مالسالامد_ةتءام رو باةكلا ل هأ ىنمؤك ىرهاظلادايقنالارخأت, و ىنطاملا قيدصتلا

 ني-:مؤللا قي رطرخآلا فاوكلسث يح نيقفانما ضعبا عقواك انطابقيدصتلادجوب مئارهاظ |! .

 ثيحدحاو ئثكنامالاو مال_سالاىأ (امهف) ةفلؤلاةيضقفف ةمكحلاهجواذ_هلعلو

 نودب اههد_حًادوجو قة>:ءالهناف ناسنالل ىأ (نطبلاعم رهظلاك ) ناكفنيال امه

 هني ىلع ىنبمىأ ارسنامالاو ةينالعمالسالادرودقوربدتف سوسح ل ابلوقعملا ليثمتاذهورتآلا

 بكرت, امهنملماك-!اد_سجلاو تااقلاهعضوم مالسالاو باقلا واح ناسمالا نأ ل_صاااو

 زو دو فيولا ىاليطلزع اجا 5
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 | نم ةيلكلاب ةيصعملا ىنن ناف لامكلا ماقم ىلع لاحلا اذه لم نحنو ناعمتجال ,هدنعام_مناف
 دارلانابلوٌؤموأ 2 2 1 مولع تيل ذاوىلاعتهلوو :وحام أو لاحملاك نموا
 نال سام سو هيلع ىلاعت هندا ىل_-هلوفامأو نارقلا ى اهب نموا لوزنةداب زن ناعالاةدابز
 | هانءقراتلاهيحاص لخ دب ىتد صقشب و ةزحلا هيحاص لل_خدب ىتددب 2 صقني ودب زناعالا

 هلامعأ تاكترابصقن وابلو االوخدةنإا هيحاص ل خدي ىتح ةن_سحلاهلاع أر ايتءابدب زيهنأ

 دل لهأ ىه ذم ىضتقموهاك ارخلا هناعابةنملا لخدب ًُ الوأرانلاهيحاص لخدب ىتحةئدسلا
 رامتءابناصقنااو ةداب زلا لبق: ىهو ناسن الل ةيسسفنلا تايفيكحلا نم قيدصتلا نأ ىلع ةعاجلاو
 ظ ناقلارونتو ناقيالا ةجيتنو ناممالاةر“ ةدايعلاو ةعاطلا م ناقبالا نايم ىف عضلاوةوقلا

 نام_صعلاةموادمهرحاع روبرلاة 2 فعضتو ىلةلادوساهتاف ةيصعملا فالح نافرعلاروذب

 | نسحو ةيفاعل !هلبالًاسنف رفكلا ىل اةريمكلاو ةريمك-!|!ىلا رت ةريغدا!ناف نارفكلا تاماظ ىل

 الأ ىأ (ديحوتلاو) هاصأى ىأ (نامالاف) نووي (نووتسنونمؤملاو) ةمئاحلا

 1و وفات كءارصبلا نأ كفثالو سدبلا عم ىمعلاكنامالا عم رفكلاناف امهءاندمقا اوهسفن ىف
 || ةجاجزالا قيق رلا نود نيخشلا طل+اىرب نمو ىشءعالاو شفخالا+_منذ هفعض ورصملاةوقىف

 1 مدقتام ىلعةللاهجرد# لاقانه نمو . هدضب رخو ةداعلا ىلعدئاز برق نعىرب نمو اهوكو

 مالسلا هيلعليث اربجهب نمآ اعتنمآلوقي لب مالسلاهيلعليث اريج نامياك ىناميالوقينأهركأ
 قاما لوقي نأ ىنبنيالو لب مالا مهيلعءايبنالان ا اك ىاعادح أل وق. نأزوجالا ذكو ىهتا
 هيصخاالاهاهأ بولاق ىف ديحوتلا ةكرون توافت نافامطاثم ا وامهنع هللا ىذرر ورك« ىأناعاك
 مهنمو ىكردلا بكو وكسااك مهنمو رمقلاكمهنمو سمشلاك هبلق فاهرون نم سانلا نف هناحبسةنااالا
 هلوقو ناميالا فعضأ كالذو مالسلاو ةالصااهيلعهلوقل فيعضلا جا لاك خو ميظسلا لعشملاك
 .[|| ةب رهاظلاةوقلا لمشت ةوقلاو فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلا ح أ ىوقلا نمؤملا مالسااوةالصلا هيلع
 مطاعأو مهمولع راون ار هظ:ايندلا فر اونالاهذهلاوذم ىلءوهوةيماعلا ةينطابلاةوقلاو ةيلمعلا
 تاوهشلاو تاهبسشلا نم قوحأ اهتدى تمظعو ةماكسلا هذهرون دّتشا اكو ىقعلا ىف مطاوحأو
 لباهقوحأالاةئيسالوابنذالو ةوهشالو ةهم_ثفداصي اللاح ىلا لصواع رثيحاهتوق بسك
 || هياع ىلا عتهّللا ص هلوق نعم فرعانهف رع نمو ىطأفطأ كرون ناف نمؤماي زجرانلالوفت
 3 .لخدبال مال_ىلا هيلع هلوقو هللا ءبو كل ذب تدي هلل | ال'هلاال لاق نمرانلا ىلع مرح ىلاعت هللا نا لسو

 || ةخوسنم مهضعب اهنظ ىتحسانلا نمريثكى لع لكشأ امم كلذلاثم أو هللاالاهلاال لاق نمرانلا
 . [|| مهضعب لو أو رافكسلاو نيكرشملار ان ىلع مهفضعباهلجو ىهاونلاو سماوالا دورو لمق مهضعب اهنظو



 اق

 راربالا نم نينمٌوملارئاسو ءايلوالاو ءايسنالا نم ىأ (ضرالاو) ةفملالهأو ةكئالملا نم ىأ

 هحو ىلع نكي ماذا ىيدنمتانالهنست يؤم مولا ةهج نم ىأ (صقش الود. زبإل) راحفلاو

 دين اَتلاِت ان رادتع داقتءالا ماقم ىف ديفمربغن ظااو د. درتلاو نظلاة بت ص ىف نوكي قيقحتلا

 لبقيال ىزارلامامالالاقاك نامبالا نأ قيةحتلاف اًئيش قملا نم ىنغيال نظلانا ىلاعتهنالاق

 لامك ىف ةفلت# اهلهأ ب :! سم ناف نيقيلا ةهج نمال قيد_صتلا لصأ ةيثيح نمناصقنلاو ةدايزلا

 ىلب لاق نمؤت مو لاق ىتوملا ىحن فيكى رأبر ميهاربالاقذاو هلوقب هناحبس ه-لاراشأ منءدلا

 رب_للاسدادرو اذكو نيقمل 00 ةسبن يم قوق نيقيلا نيع ةت مناف ىلق نكمطيل ن كلو

 ىننيقيلا لع ةقباطل نيقيلا لص ىن :ءبانمقي تددزاام ءاطغلا فشكول مهضعن لاق ناو ةتاعملاك ؛

 مث ةبيغلا ىف ةيعكلاب ملعهل نما دهاشموهام ةبؤرلا دنع نيقسلاةداب زىفانبالوهو نيخلاكلذ

 قيدصتاانأف فعضلاوةوقلا ناصقئلاو ةداي زلاب دار اف اذ_ه ىلعو ةرضحل ال اعىفة دهاشملاهل لصح

 هب نمؤملا ني د_ص:لص أى نيب واستماناكناو ملاعلاثو د<قيدصتلا نمىوقأ ىلا واع
 ركب ىفأن املك الو لسو هيلعىلاعت هللا ىل..دىنلا نامياكس يل ةمالا داحان اسيا نأ اعطق لعن نحنو

 قيدصلار ؟ ىنأنامعانز وول دروام ىن :ءماذهو قرةحتلااذ_هرامتعاب هنع هللاىضرقيدصلا

 هناقنتاتابثو هنانجراقوو هناقيا نا>-جرأ ىنعب هنامعاعجرل نينمؤم ا عيج نامايهذع هللاىضر

 لهأ نم ناسنالادارفاتوافنل ناسحالات اداب ز نم نامالا تارك ةهج نال هنافرع قيقحنو

 ناميالا هدولصأ ءاقب عم ناصقنلا ة#بت ىم ىف هسكعو نام_صعل ا ةإقو تاعاطل |ةرثك ىف نا-ءال

 د-# مامالالاقانه نمو ٠ نافرعلاباب رآ نيب ىظفل فال-هلاف ناقيالا تعئبامهنم لكقح ىف

 مال_سلا هيلع ليئاربج ناماكىاعالوقي نأ هرك اه نع ةصالخلا فهرك ذام ىلع.ةللاهجر
 هناميانأمهوبلوالانأكلذو ٠ ىهتاماللاهيلع ليئاربجهب نمآ اعتنمآ لوقي نكسلو

 امني نيبلا قرفل اوهام كل ذكى مالا سيلو هوجولا عيج نم مال_سلا هيلعليثارب_ج ناك
 رودتيالهنال صن: الودي زبالناميالامُأ ةيصولا هباتك ىفةلناهجرمظعالا مامالا لاق ٠ كلانه

 نأزوج فيكفرنفكلاةدايزبالانامالاناصقنرودتيالورفكسلا ناصقنبالا ناسالا ةدايز
 نموا نا. عاف سلواق> نمؤم نمؤملاوارفاكو انمٌومةد>او ةلحىفد_اولاص#ثلانوك

 عضومىفىأ اةحنونمؤنامهكئاوأ ىلاعت هلوقلك_ثرفاكل ار فك ىفسبلهنأ ككش |
 هل / ىلعو هيلع ىلاعتهنلا لص د# ةمأ نم نوداعل اورخ ل < ىف ىأ اهقحنو رفاكلا .هكلوأو

 اذ_مةلناهجر .ظعالامامالاراشأف ىبهتنا اقحىأ نب رفاكب اوسلو اقح نونم مهلك لسو

 ةلزتعملاو جر اوخللافالخ ةءاجلاوةن_لا لهب هذموهامنامالا ىفانيال نايصعلا نأ ىلا مالكلا
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 رارقالانأب حرص هناجر ىئسنلاد وحن دجأ نهللادبعتاكربلا وأو هو ةدمعلا حاصنأأالا
 هب نمؤملا فذ_حىفمثىدب رئاملارودنموب أ هيلعو ةرعاشألاراتخوهو ماك>ألاءارجا طرسشأ

 نامالانا قيقحتلاف مارملاماقمىففاكىلاجالا ناميالانأب راعثأ مظعالا مامالا مالكف
 هللا دنع نم هب همي ةرورضلاب لعام عيج ىفباهلاب لسو هياعىل اعت هللا ىلدىنلا قي د_فوه
 اذك ىليصفتلاناءالا نع هدحرد طدشتالو نامالاةدهع نع جورخلا ىف فاكهنأوالاجا

 طرتشي هنافالمصفت ظحول نااليصفتو الاجا ظح ول ناالا ج الاقي نأ ىلوألا نأالادئاقعلا حرسش ىف
 مث ارفاكناكلاوسلادنعرجلاةمرحوةال_دلا بوجوب قده اول ىتحال.صفت ظحولاهف ليصفتلا

 رفكدال تايداهتجالا اركسم نآألاه.ديقا ءاواهوحنورجلاةمرحوةالصا|بوجو و عناصلاةدح وك
 تايئزجلابىرابلا ٍلعو ماعلا ثو دحو داسجألا رش ىفةدراولا صوصنلا لؤي نمامأو اعاجأ

 رانلا فرئاكلا له دواخ مدع ىفدروام فالح اهرهاوظ ىلعاهنأ نبدلا نماعطق لعا-رفك# هناف
 وهاما ىليصفتلا نع ىلاج الا ناعالا طاطا مدع نأ لصاحلاو 97 مهقح ىف ةلدأآلا ضراعنل

 ناسحالالا.جو نافرعلا لام ماقم ىف ليصفنلاك لاجالا سدلفالاو نامبالا لأب فاصتالا ف

 ناققحلاروهج ىهذوهارك الاةلاح فاك طوقسلا لفح دق هنأ الا نكررارقالا نا نم مالسالار ثنو

 قيد صت ناامل اين دلا ىف ماكحال اءارجال طرسُ رارقالاامتاو ىلقلاب قيد_تلاوه ناعالان اى
 ىلاعت هللا دع نم ٌوموهف هناسلد رو هيلقب قدص نف ةمالعنم هلدبال ىبطاب سعأ باقلا
 اذ_هو سكعلاب وهف قفان اكهبلقب قدصرملو هناسلب رفأ نمو ايندلا ماك ىنانمؤم نك ناو

 لخدياملو ىلاعتهلوقو ناميالنئمطم هبلقو ىلاعتهلوقو ةبآلا ناميالا مهم واق فب تك
 تققشالع هللاالاهلاال لاق نمل تق نيح ةماسأل ماللاوةال_دلاهيلع هلوقو مب ول_قىفناممالا
 ناوىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو لسمو ىراخبلاهاورام ىلع بذاكم أوه قداص أت رظنفهبلق
 نوكينأدنالماكحالاءاّرجا طرس شل عجاذا رارقالا ه»داقملا حرش ىفلاقو ٠ مهريغو هجام
 ملكتلا درجمهل ىكيمنافهلاكر لعجا ذاام فالح مالسالا لهأ نمهريغو مامالا ىبعن الءالاهجو ىلع
 نايعالا ىلع خي الكنالعالا كاذ ماقم موق. تايعرمشلا مازتلا ن ارهاظلاو هريغل ر هظي ناو سم
 هوكو سر نم عنام هعنمو هناسأب رارقالا ا_صقو هياقب قد_ص نم نا ا ىلع دقعنم عاجالا من

 (ءامسلا له ناهياوإ) ةيماركسلا تمعزام ىلع ةداهشلا ىتطكد رحت سبل نامالاةقيقح نأر هظف

 ىا
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 لاق ناعجلا ىنارئاماذ ىلاعت هللا لاقك ةب ٌؤرلا ىلع دئازرد_ةوهو ئذشلابةطاحالاوه كاردالا

 الو ىربىلاعتبرلاف كاردالا قنامتاو ةب ؤرلا ىسوم فني ملف الكلاق ن وكردملانأ ىسوم باتضأ

 نم ىهام ىلع اهك اردان ءاهيئار نكعالةقولخملا سمشأ| هده لباماعهب طاحالو لعياك كردي

 تؤفتليالو ال_ةناطوبق ب>يفاي ودعمارتاوت ةب ؤرلاتايثاثيداح أت رتاوتدقو اهتاذة_ةيقح

 لهفلاق ثيح ةلٌم_سملاهذه ىف ىواحطا|ةدمقع حراش أ طخ أدل و القعةع ديلا لها همهوتامىلا

 هبرل ةيولعلاةهلا لئاقهنأكو ٠ ىبهتناهقاخ ىلعهواعىلع ليل د«يفوةلباقمالب ةبٌؤرلقعي
 35 رنورت. ماللاوةالصلاهيلعهلوقوةهج ىف ىرالهنادسهنأ ةعاجلاوةن-سلا لهأ ب هذمو

 هوجولا عيج نم ىرا ب ىقرملاهيبشتالة أجلا ىف ةبؤرلابة ب ؤرالهيبشتر دلاليا رمق! نورئاك

 قيفوتلا قلو نانحلابىأ (قيدصتلاو) قيقحتتلاب هناساب ىأ ( رارفالاوه نامالاو)

 رابتعالالاحىف هبءودبملاوهىتاثلا ناكن اوراهظالا ماقمىفلوالاهنأب راعشاللرارقالا عد -ةنو
 راربالا نيب و قفانملاو قفارملا نيب ماى قرشبمو رارقالادرجمب نتكحا عراشلانألو

 نانهلاب قيدصتو ناسللاب رارقا ناميالاةيصصولا هباتكىف مظعالا مامالالاقو ٠ راجفلاو

 ةفرعملا كلذكو نينمؤم مهلكن وقفانملا ناك اناعاناكولهنال اان نوكسالهد_>و رارقالاو

 لاق نينمؤم ,هاكب اكل لهأ ناكل انامياتناكولاهمالانا مبا نوكيال قيدصتلا در ىااهدحو
 قيدصتالْث يح نامبالا مهاوعد ىف ىأ نوي ذاك- نيقفانملا نادهشي ةئلاو نيقفانألا قح ىفىلاعتهللا

 مهءانب نوفر ءياكهنوفرعي باتكسلا مهانبت [نيذلا باتكسلا لهأ ى- ىفىلا_هتهنلالاقو مط
 دم ةوبنباورقأام ثيح مهعفنبالهلوسرو للاب باتكلا لهأ ةفرعمدرج نأ ىندملاو ٠ ىبهتنا

 هياعىلاعتهللا لدهن نومعز ب اوناكمهناف ةفاكق لاى لاو مهيلاهتلاسرو لسو هيلع ى اعت ثلا لص

 ن-سح نكر قيد_صتلا مث اصااخ نوكسي ال قي رطلا| ذوب مهرارقاف ةصاخ برعلا ىلا ثوعبم )سو
 هريغل نس> نكرورطشوأ طرشدهناف رارقالا ف ال2 لاو> الا نملاحىف طوقا لمح ال هنيعل

 ليادنوكمف نانا ناجرتناسالا نالا _هوراذءالالوص>وهارك الالاحىف طقساذطو

 لازاذاامأو ارفاكناكهراهظا نمانك-همنوكد تقو ىفهري_فبهلدءاذافامدعو ادوجو قيدصتلا

 قيدصتلاءاقب ىلع رهاظ ليا دهسفن ىلع فوخلا سس نألار فاكرصي مارك الاب راهظالا نم نكست

 هقح ىف داقتعالا لي دبتالهسفن نع ةكلهملا عف د ىلا هتجاح لي دبل | ذه ىلع هللماخلان أو هبلقىف

 نكداو ناميالاب نئمطمهبلقوهرك أن مالا هناعادعب نمهنلاب رفكن م ىلاعتهلوق هيلاراشأك

 ليلد هنكسمم تقوى وليدبتامأف مظعباذعمطو هللا نم بضغ مهيلعفار د_درفكسلاب حرش نم
 ىسخرسلا ةالا سمشهب حرصك امد_عوادوجو ناعالا نكر ناكف هداقتعا ليدبت ىلع



 مانملا ف ىف رتيًأرلاقدب زيف نعىوراك فلسلا نع كلاب نيكسمتم لاثمو لامخو ةلداقمو

 مانملاىف هب رز_نح نبدجأ ىأرليقو لاعتو ك_سفن كرتالاقف كيلا قي رطل'فيكتاقف

 || دب رتامدب زبىفال ليق ناهببسل علو ىنبلطي هنافدي زيإبأالا ىنم نوبلطي سانلا لكد_ج أ ايلاقف
 .ند_#و قامركلا عاجش نبهاش سراوفلا ىفأو تايزلا ةزج نعىورو دب رآالن أد رالاقف

 قاعشام ضءب ىف م ميسو مانملا فهوأر مهنأ ىردركلااةئالا سمش ةمالعلاو ىذمرتلا ميكحل ىلع

 ريغف نسح لئلا هذهىفمالكلا كرتنا ناخيضاق لوقامأو ةلمكستلا هجو ىلع ةلْمملاه ذه

 لبوط ثح عقودنأ ملعامت ٠ ماكحالا تيبئتو مارملا قيةحتديفبال مالكا كرت نال ن حسم

 ىثىم مود_ملا نا ىف نيدلا دي شر خسيشلا نيب و قوباصلانيدلارون مانالا نيب لقعلاةلدأ ىضتقع

 ىتفاد_ةف لقنلابادب ومناكدنال مالكلارخ [ىفمامالا لوقىلا خي#ثلا عجر دقو رع سيلوأ
 || نأصيخلتلا باتكرخكىف رافصلادهازلا مامالارك ذدقو ىل مريخ هنا ىلءىراخت ودنقرمسةمأ

 | ىلاعتةللا فيمن وكنا حاصيالمودعملان ا اورك ذنورسفملا اذكو ةبؤرلا ليد سم مودعملا
 نأ ىلع قافتالاعم ةب ؤراازاوجةاعدوجولان ا ةبدب رتاملاو ةب رعشالا نم فلسلالوق اذكو
 تأاقف الأ عي هنأ مودعملا ف فاتخاو ٠ هن أديس هشإ ؤرب قاعتنالهدوجو ليد: س.ىذلامو دعما

 نا ىلاعتهلوقلو مود_ملاهتمدارملا نوكي نأ نيعتفدوجومل اداحاةلاحةسالالصأر ودقع سبأ

 ىلا هتدل اوقل ئيدب سمل مم ,ودعملااندنعو (تاعد وجو لبق ةلزازلا ىم_س ممظع ئثةعاسلاَل ازاز

 .لمتحالان هو دوجولا لبق ًايش نكي لهن أريخأ ىلاعت هللاف ًايشكتلو لبق نم كتقلخدقو

 هللاو ل املارابتعاب ني_تةباسلا ني تآلا ف ئذلاةيمستف ايش مودعملا ن وكيف يكف ليوأتلا

 ْ هذ هى واخوه ىذلا هحولاىلا رظنلا ةفاضا نأ لعام ٠ كلذل ىرق<ة داب ز ىف ًايسولاحلاب ملعأ

 هفتقيقح فالخ ىلع لدن ةن ردن همالكلاع || الخاو نيعلارظأ ىف ة- < رصلاى لاه دعتوةنآلا

 .هلرظنلا ناف هلالج لج ررلا ىلاهجولا ىف ىتلا نيعلارظن كالذب دار 1ك هز اف رصهعوضومو

 | هانم هسفن ىدعناهناف هسفش هتبدعتوهتاقلعتم فآلتخاو هتالصسحع تالامعت_ساةدع

 اولوقو اذء اراولوقنال ىلاعتهلوقو رون نم س.ةةنانورظنأ ىلاعتهلوةكراظةالاو فيقوتلا

 تاومسلات وكلم ىفاور ظني موأ ىلاعتهلوةكراتعالاور غفت |هانعف ب ىد-ءناو انرظنا|

 |[ فيكف رمثأ اذاهرمثىلا اورظنا ىلاعتهلوقكراصبالابةئياعملاهانعف ىلإ ىدعناو ضرالاوأأ

 ||| اهب رىلاهوجولا ىأ ترظن ىرصبلا ن_بحلالاق ٠ رصيلا يوه ىذلا هجولا لاميضأ اذا
 ||| ناف زاصبالا هكردتال ىلاع:هلوقىفانيالف ةطاحالاو كاردالاةِب ٌؤرلا نم مزابالو هرونب ترظنف |[

 كاردالا
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 هاريو) ةباحبصلا رباك انم نورشعو د_>اهاوردقوروك دمام هربغو نيدبحصلا قروهشم

 ||| لهل خداذا ل سمهاورام ىلعمال_سلاوةالصاا«يلعهلوفل (مهسؤر نيعأب ةنلا ق مهو نونمؤملا
 انلخدتملأ انهوجو ضيدتلأنولوقيؤ؟دب زأ ايش نودد رتىلاعتو كرابتةللالوقي ةنملاةنخلا
 هللاهٍجوىلا نورظندف ةتهلال_هأ هو>و نع ىأب احا عفريفلاق رانلا نمانحشتو هةفحلا

 ىنسحلا اود_-سحاندلإ ىاعت هلوقالتم م رىلارظنلا نم مهيلاب>ًااًيشاوطعأ اف هناحمس

 (هيبشنالب ) فلسلا نم 201 الالوقوهو ىوملاه جوىلارظنلا ىأ ةدايزو ايلعلاةنلاىأ

 ىأ (ةيك الد) ةروصلا ف ىأ (ةيفيك الو) هدشنب ةنونكحمم ا هن زيشب ةنورقم هن أ

 ةباهنىفالو برقلا نم ةباغفالىأ (ةفاسمه-ةلخ نيب وهني نوكيالو) ةروظنملا ةئيطاىف

 نولثاملاةيدوجولا هلوقياكداحتالاو لواحلابالو لاصفن الاب, تعني الو لاصتالا, ف صوب الود_عبلا نم

 ةيمكللاو ةهطلا ثيحنم ةياشتماهناالا ةنسلا باكل كات ه5 ؤرتاذف داحنالاىلا

 هكردتال ىلا ه:هلوق ىنعملااذهىلاراشأ ل ةءلا ههزئامهنع ئننو لقنلاهتثأام تيثنف ةيفيكعلاو

 ||| عجربايف هباشتلاو ةيؤرلا نمصخأ كاردالاناف راصبالاماقمىف راصبالا< طيحتالىأ راصرالا

 : هلئاهجر مظعألا مامالا لاقو ٠ لةنلل ق باطلا لضالابرعلا حدب اللمتلاو ل لا

 لح هن اىنةملاو ىهتن' ق> ةهجالوهينشتالو فيك الب زا لهال ىلاعتهنناءاقاوةيضولا هءاكىف

 ةفص ىلع دئاز سعأ ىهفةئيطاوةهملار ةلباقملا نعاهزنمرسصبلابامانافاشكسن !فثكن»ناب رظنلا

 ناكناوهناىف ءافخالفر ظذلا٠ نع نيعلاانضمع من رصبلا نيعءالثمردلاىلا انر ظن اذااناف للا

 ْ هيلعهللا ىلص هلوق ىن :عمادهو 0 اوم أهيلار اهتل]لاح فانك ٠ نكل نيلاحلاىفانيدلافثكنم

 ةينر نيقملا ناعناف ىلق نامطيل نكلو مال_ىلاهياع مهارب لوقو ةنباعلاكربجلا سيل اسو

 هتيؤرنأأ ”لصاحلاو 3 كيلا ارظنأقراتنر مالسلاهيلعىسوملاق انه٠ ندَو نيقيلا لع قوف

 ا كلانا لع دمع ير يق اللا هل اقملارامةعاربغ ن هةداعلل قراخ هحو ىلع نوح:

 || اقافتا ىلاعتهللاانارباكو ناخي_كاهاورام ىلع ىرهظءارو نم ] رأفافوكف وفصاومتأ ملسو

 انيهذمىزارلارخفلالاق ٠ امهتيؤرقلعتمو ىفرملاو ىئارلا فرط نيبةصاخ ةي_هن ةب ؤرلا ناف

 تامناى ةيعم_سلالثالدلاب كة نأىدب رتاملاروطنموبأ خيشلاهراتخاام ةلٌ_بلاهدهق

 هذ_ه ىلع مهتهبش موصخلارك ذاذاو ماوعلا ميهفتىف رهظأو موصخلا مازلا ف عرسأ هناف انبه ذم
 هناطشإل ىلا ةيورلا فاي نتف اطتبهذواذهدرلاو خفدلا هر لع لوشتلا نير

 نأب اودةحاو نوققه#لاهءلعو ليقىدب رتام اروصتموب 1خيشلاهنم مانملا ف ىلا مههللاةيؤر

 ةهجوةدفبك الب نك! انباع أ ضءباهزوجو كلذ نع هزني ىلاعت هللاو لاشمو لايخ م انملا ف ىربام



 00 ا ك كك جه
 | بي رغلا نمواراكستساةبب وب رلا ىدانوع رفواراقد.ةسا هللاريغلةدحح_ىلا ك رتسلب نأ
 غ كلذ ل ءاو نايغطلا نامز ىف4_سفن ةدابعل سمن و نجرلاريغةدابعب ناسنال اىوغب ناطي-ثلانأ
 فئاطللا نمو ٠ ناسحالاماقم نمدعوب هنأالا اذ راعهنوكلو نان الابوأق نع هرفنت لاك
 لاقف نوعلا تاك نمدحأ هدنع نكي مث يح نو ءرفرمدق باب قد سلب نأ ف :ارظلاب ةقدلملا
 || نمردب /وةيب وب رلاو ةيطالا ىعدن نم نقذ ىف ةط رضا تاو ا ىف لاقو كدضف بايل ا ىلع | ذه نم
 فال_خ ىبع عقب ناب ةناهاةداعلا قرش نوكي دقوا ذه ةيدورعلا بأ رآوة.عرلا نم هباب ىلع فقر
 هف:يعتراصفةميلسءأر وعلا هئيع ري_صت نأ أر وع اللاعدباذكلاةمايسسم نأ ل قناك ةدارالا
 نود ماج هلأتملادب ىلع ةقفاوملا قب رطب ةداعلا قرحر وهظنأ لعاو ٠ ةميقسءاروعةحيحصلا
 بجو الفهلأت ادب ىلعهروهظامأف ىنلا ةفرعم باب دا دسذ| بجو ىننملا دب ىلعدر 1 نال ىلا
 روصقلا تامسو ثو دخلا تالالد ىلع لمتسشملا ىعدملا نأ ف رعب لقاع لكن الهلالا ةفر عم بابدادسنا
 نوك,داةءمريغالعف نوك مك ةداعلل ضقانلامث ةداعلل ف راخف لأ ه:ىأرناواطانوكي ال
 ةداعلا ضن داتعملا نععنملاذامال_فلاو ةال_صلاهملع ءايرك زعنك داتعملا لعفلا نع اريجكت
 ناكو) ةزجكم ىمسإ ودلولا ققح<ت ىلعةلا دة | نم رالاهتوكس ناك اذلوةلع نع نكي ملاذا اًضيأ
 ايف قوررملا دعو ىأ (قز ربنألبق اقزارو) قواخلا ثدح ىأ ( قا نأ لبقاقلاخ هللا
 مارملا اذهر ,رك هلا هجر مظعالا مامالا لعل اوهنم قّنملا ىنعملادوجو لبق قتشملا قالطأ لبق نم
 لاقو ٠ ماوعلاو صاو+لاهدمّتعي نأب < ىذلاميحصل اد_ةةءملاوها ذ_هناب مالعؤلل مان الل
 انإق ناو ةقيقح قزرلاو قاما دوجو لبق هناحبسهفكو ف فزا رلاو قلاخاوحن قالطا ىثكرزلا
 ىارداقواقزارواةلاخ سبل هنابلوقلا ن لاح اوهيفن حصلا ازا ناكولاضيأو ةثداح لعفلا تافسص
 ىدؤي هنالةقيق- لزالا ف قولخلا دجوأ لاقل هنأب هعفد حصاالو هلم لاقل نحهتسم مألزألا
 ىلارب_ثي ثيح نيب ليل دهسفنب» رخآ ىلا قولذملا دج وأ هلوق لب نيب امهندب قرفلان اذ قواخخنا مدقىلا
 ىف) رصبلانيعبهيلا رظني ىألوهحلاةغيصب (ىري ىلاعتةللاو) هلى عقاد رب_غهنأالاهثو دح
 م0170 ل ىأ ةرضان ةمايقلاموءىأ ن-ةمونهوجو ىلاغتهلوقلةمايقلام وبىأ (ةرخآلا
 ىرب نمو ةفاسم توثالو ةيجالو ةيفيك البانايعهارتىأ ةرظاناهم رىلا ةلاهتم ةقرسشم ةيهب
 الفمو رةبدر نعىأ م-« رنع رافكلاىأ مهناالك ىلا عت هلوقلو هرب_غىلاتغتلءءالهب ر
 ني :مٌوملاورارالا ت الخ ىأنوءونمل ىأنوب وج دةموب مهرغما اركو مهم رةجر نعوأ هنورب
 [مهريغو نيديحصلا فاك لسرهل ىلعو هيلع ىلاعت هننا ىل_دهلوقلو نوب رقم مهب ررظن ىف مهناف
 ثيدحوهو نوراضتال هياور قوه ؤرىؤ نوماضنالردبلاةليلرمقلا نورك 39 رنورتس منا

 3 وهدم
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 هم 0 (تامارك الو) مالسلاو ةالصلا مهيلعءايبنالابةصةخعاهنالت ازدتم ىأ (تاك)
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 ةمعئلاراثك اال يلقالملق

 53 -5 عدت 6 0 5 52011
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 فهانادةماومطاحارد”_ىا ّق 2 2 8 ا 3 ْ
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 |تانأ لعيف ىمالام-ملعناط كلذرساوماع واو قرا لل اسحتول ثيل ةفم ف سلايم

 قراوخ نم ىرامدادز: نأهيف ةمك-ل اوابا, كلذ نم نيقداصلا نيد هأ جلا ضعب ىلعمستفب

 ليبسف ىوطاىعاود نم جور واين دل ىف د- هزلا ىلع همز ع ىوقيفائيقنةرد_ةلاراث 0-0

 رومالاب اعلا فشكنال_طاخلاو ٠ ىبهمت|ةماركلاكى هف ةماقت_سالاب سفنلاةبلاطمقداصلا

 فال_<2 ني دلا ىف ةرسغمهناصقنو لوالا مدعنأ عم ةين وكلارومالا ملعلا فششنك ع نهربخ ةيعرشلا

 اوقتاٍمسو هيلعهنلا ىل_سهلا لوسرلاق هنأ لعام ٠ هع اهمدعنوك اغ رب ىناثلا مدح

 نيسرفتملاىأ نيمسوتمللتابآلكلذ فنا ىلاعتهلوقر قم ةئنارونب رظنب هناف نمؤملاةسارف
 ةهسارفلان ا انههيلع هيبنتلا ىنشاموه_:عدللا ىخذر ىردخل | ديه_سىنأ ةناور نم ىذمرتلا» اور

 رطاخاهنأ اهتقيقحو هد_عباق قىلاعتهللاه فذقي روناهدسوةينامياةسارف ٠ عاون أ ةثالث

 .تبس> ىلعةسارفل اهذهواهقاقتشا اهنموةسي رفلا ىلع دسأل بوو كه يلع وباقلا ىلع مهب

 ةفشاكمةسارفلاةللاهجر ىتارادلا ناماسوبأ لاق ةسارؤدح 1

 ل_ص4خ ىتلا ىهو ةدضاي رةسارفؤو .٠ ىدمناناعالا تاماقم نم ىهو بيغلا::ءاعمو سفنلا

 ةسأ ارفلا نماطظراص قئاللاب قئالعلاو قئاوعلا نع تدرخاذا سفذلان اف ىل>: و :رهسلاو هعوملاب

 ىلعالو نا ما ىلع لدال اورفاك-ااو نمؤملا نيب ةكرتشمةسارفهذ- هو اهدر2 سك ف شكلااو

 باو ةالولاةسارف سذج نماهفشك لب ميقتسم قي رطنعالو عفان ق> نع 7-2 الوةنالو

 اولد جاو مهريغوءابطالا اهيف فدص ىتلا ىهو ةيةلخةسارفو ه مهوحنو ءابطالاو اي ٌؤرلاةرايع

 جراخلاسأرلارغ_سبلالدةسالاك للا <> هتضتقاىذلا طابترالا نم امهندبامل قالا ىلع قلخلاب

 هقيض ىلع هقمسشصل و قالا ةعس ىلعر دصأ |ةعس وهري.ك ىلع هريكد و لقءلا رغ_صىلءةداعلا نع

 ىتلا امأو) كلذوحوهبلقةرازح فعضوام_م>اصةدالب ىلعاهرظن لالكو نينيعلادوم< و

 (سلب!لثم) هنادعم_س هلياعادعال ىأ (هئادعال) دجوب ىتلاةداعلل قراو+اىأ (نوك

 هنادم_سهبلا راشأ (ك همكح قؤو ىلع ىرحيف لينلا صان ناكثء> ىأ )ن وع رقو) كلذ

 هنأ هع 0 تدعو ىت نم ىر<:ر اهنالاهذ_هورمص م كالم ىل سدلا ىااعن هلوشب هذع ةاك

 قفو ىلع ناردقةوهسرفام دقلوطت تناك ايك ارهنعلزنب و هريكقدع_د!نادارأ اذانأك

 قراوخلاكلتىأ (اهيمسالف) لايقة_سالالاح ىف نوكي االاجدال ةداعلا قر نأىلا ارظذ

 تب
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 (قحءايلوالل تاماركدلاوماللاوةالصلام_ميلعءايبن الل) تازجملابةامسملا تاداعلا قراوخ
 امهننب قرفلاو ةماركلاراكن!ىفة ع ديلا لهو ةلزتعملا ةفلاخمب ةربعالوةئسلاو باتكلابت باث ىأ

 ةلاسرلا ىوعدوهو ىد_حتلا قفو ىلع لمجمادعاو تيمءايحاك ةداعلل قراخ سعأ ةزجمملا نأ

 لفط قطن ىعدب نأب هفال ىلع قراخلاو موب لك اهقرسشم نم سءشلا عواطكق راح اربغ جرن

 ىدد:لا,ةنورقمري_غاهمنأالاةداعلل قراخةماركلاو لاجدال عقباك هرب ذك قطايفهقيد_صتن

 هناف_صوةتلاب فراعلاوهىلولاو 3 وبتتملاةماركعباتلاةمارك ناف ىنلا قدصل ةءالعوىل اولل ةمارك ىهو

 تاذالا ىف كام_هنالا نع ضرعءملاتائيسلا نعبنتجلاتاعاطلا ىلع بظاوملاهل نكي امردتب

 هنن ؤروهنعهللا ىذررمع باتكك ل ينلا ناب رج نم عقواك كلذو تاوهللاو تالفغلاوتاوهشلاو

 لبخل اءارو نمهلار ذ# ليلا لبجلاةب راساب شدحلاريمال لاق ىتح دنواهنب +_ثدج ةني.كملاب رينملا ىلع

 ريسغ نم مسلادلاخبرعشكو ةفاسملا دعب عم كلذو همالك ةب راس عامسو كلانهو د_ءلا نمكسل

 ثيح ةلزتعملا مهفلاخو ةعاجلاوةنسلا لهأ نم مها دع نمو ةباحصل !نمهريغل عقواما ذكو هب ررضن

 ةلالدريغ نمرششع ىنثالاةمئالتاماركللا اوصغن ةعيشلا|امأو ةلزئملاهذه مهني اهفاو دهاشبم
 ءاماعلاروهج هيلعا-1 قفاوم ماقملا ١ذ_هىفهللاهجر مظعالا مامالا مالكر هاظ م ٠ ةيصوصخلا
 ىدحتلاالا امم قرافالىلولةمارك نوك,نأز اج ىنل ة زج م نوكينأزاجام لك نأ ن « مالعالا

 نوك الفةميهمداج للقودلاو نود داوون الا الاق ث> كم_سلا نناكهعبت نمو ىرب_ُمقللاذالخ
 نأ نم ل يقامامأو ناماس ب>اص نمو ميم نهة-هاركلاروهظب قطني باتكتلاو اذه ةمارك

 ةالصلاهيلعناماسا ةزجكم ىناثا اومال_ىلا امهملعءاب رك زلة زهك.موأىسيعةوبنل صاهرالوالا

 انرضيالوةوبنلا ىوعدب نورقمريغ ني اصلا ضءبل قراخاز اوجالا ىعدنالانأب عوف دف مالسلاو

 نك مهنا ىلع لدن صصقلا قاي_سو اقحالوأ اقباس«تمأ نموه ىناةزكموأاصاغرا هتيمست

 لصاحلاو ةرفيكحلا نعلأساملالاوةيضقلا كلتب لعءاب رك زل نكي مو لب ةوبنلا ىوعد كانه

 ىلع هتلالداهتمأ لبق نموأولبق نمرهظءاوس ةزجكم ىنلا ىلا ةبسفلاب وهةداعلل قراخلا مالا نأ

 ةبراقءنوكس نأةزهملاة-ةيقفالاوهلة زم ل_ءجرابتعالا اذويفهتلاسرةيقحو هنوبن قدص

 ايلاط نك هللاه_جحرىناجزوجلا ىلءوب لاق . ةمارك ى ولا ىلاةيسنلاب و ىعدملادب ىلع ىدد>تتلل

 لاقةماقتسالا كنم بلطي كبرو ةمار كسلا باط ىف ةكرح«كسفن نافةءار كتل ابلاطال ةماقتسالل

 نب ديما نب دمت لا نماريثك ناف بابلا فرييكل صأ اذهوهفراوعىفهللاهجر ىدرو رهسلاةجشلا

 مهسوفنفتاداعلاقراوخو تاماركلا نما وح نمامو نيمد_ةنملا نيه اصلا فلس نع اوعمس
 باقل اريسكحنم قبب مهد_> أ لعاو هنمائيشاوقزري نأ ن وبحب و كالذ نم ئشىلا علطتنلازئال
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 هللاناف) اهداسفاو ةعاطلا لاطبا نمر طخ فوهفاهبف مادام هنأ ىلا ءامباهيفو (ايندلا نم جوخ
 نين_-بهحمارجأ عيضيالهلا نا ىلا ه:هلوقل كلذواهدن د_ثتو ءايلا فرفخت اهنيك

 (اهياعهبيشيو) همزكو هإضفب ىأ ( تاهله لبو نيئمؤاارجأ عيضيالهلنا نا ىرخأ ةنآ ىو

 ( كرشلا نود) اهعيج ىصاعملاىأ (تائيسلا نمناك امو) همكح حو هدعو ىضتقع ىأ

 اهريغص تائيسلان ع ىأ (اهنعبتملو) امومع ىأ (رفكلاو) اصوصخ كارشالا ىأ ||

 ىأ (ىلاعتللا ةئيشمىفهناف) بئاتريغىأ (انمومتامىتحإ) اهنمىنثتساامنوداهريبكو

 هلدعب ىأ (هيذعءاشنا) هلوقبهنبأك اهنعدوفعوأ اهياعهبا ذعبهنادبسهتدارا قاعت تحت

 هند ءيمو) هبابىفةءافش عقوولو هإضفب ىأ (ةنعافعءاشناد) ه.اقع قاقحع: سار دق ىلع

 قالطإ ىفعسوب دقو ةعمسلاه انعم قو (ءايرلاو) اداخ اهيةهلعج وةنحلاةإخ دب لب (ناخلا

 سانلاهاربل لمعلا ر هظي ىنار.|ثي- صالخالا مدع ىل امه ىمأ ل املا نملك ةداراوامهدحأ

 قحلا ىذرهضرغىف سلو قلخلاهعم_سل لعفلا لعفي عمسملا و سانشالا ماقمىف هونسحتسو

 ىأ (هرجألطبيهناف) لاك الا ل بقهئانثأوأهئادتبا ف ىأ (لامعالا نمل_عف مقواذا)

 ناكنأ ىلاعتهللالاقهعضو مريغىف ئىذلا عضوب ه سفن لظثيحهرزو تدش,لب لمعلا كالذرجأ

 هيفو ايفخالو ايلجاكرشالىأ اد_-ًاهب رةدابعب كرسثي الواح اصالمع لم_عيلف هن رءاقلوجرب

 ةبلغل اةلطمةكرشلاب ف صوباعيج ةدايعلاو ةعاطلا د_دقو ةعمسلاو ءايرلا د_صقاذاهن أ ىلا ءامعا

 كرشأ ن اكن م ثيدح مومعا هرزو تبثيو هزجأ لطب هنافام_منب ةيوسنلاو أخآلا ىلعامه دحأ
 ثردحاذكو كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأهنلاناف هاوسامم هاون بل طيلف هللإإ_.علمع ف اد_>أ

 لطبيهنأ ف بجصلا كحاذكو ىأ (بجتلا اذكو) ءابرلانمةرذرادقم هيفالمعةللا ل_بقيال

 لاو ءايرلا ىلعةللاءجر مظعالا مامالا <حراصتقا فو بجلاهيف عقو ىذلالم_علارجأ

 تانسحلانا ىلاعتةللالاقلب تان_سملا لطبنال تائيسلا قابنأب راع-ثا مائآلارئ اس نود

 اذكولاق ثيحح راشهفلاخ دقو ىضغىتجرتةم_سىسدقلا ثيدحال كلذو تائبسلا نيهذب

 | رد دبصلا هيلع هلوقب لدتساو ةنسحلالامجالاروجأ لطبيب ةئيسلا قال_خالا نم امهربغ

 لي وأ: فرعي لوةوه-ثب رظنلاو ةيذاك !!نيعلاو ةمعلاو بذكلاو ةبيغلا اصلا نرطفب سج

 ا 0 طةوهشي زظنلانآف هاصالهاج لطس 01

 ءوسمال_سلاو ةالصلاهياعهلوقب هلال دتسا امآو ةلزتعمادنعالو ةنسلالهأ دنعال لمعلا لط.ال

 هبعوهئاي ر نمهقل> ءوسنأبلو وم ثيدحلانالع وف دف لسعلا للا د_سفي كل معلا د سفن قاحلا

 ىأ (تايالاو) ةعاجلاوةن_لا لهأب هذم ىضتةموهاك ةلدالا نيباعجوإ_هعباوند_سفي
 0 ا ا
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 | افال_خهرايخاو هدعو ىذتقعهريغو كرمشلااهم رفغي و هدابع نعُةب , ولا لبقي هناحم_سوهفالاو

 اطائمأو ةبوتلالوبقو عيطلاباوثو ىصاعلا ب اقع ىلا عت هللا لعبحب نولوقي ث يح ةلزتعلا
 نم ءاشي نم كلذ نودامرذغي و ىلاعتهلوقد_:ءدئاقعلا حرش ىف هللا هجر ىنازائفتلا لوقامأو

 اعف سب ةوهسا وتلا عمهلوق ناةيغف ةلزتعمللافالخاهنودب وأ ةبوتلا عمر :انكلاورئاغصلا

 الف اهعمامأو ةلزتءملل فالخ لحم هن ودل نودي مسح نإل ني_ةفئاطا| ف لاخ ثيح نيتهج نم

 قوص بئاتلا ىلع با ذعال نأ ىلع اوعجأ مهنأب د_داقملا حرش ف حب .رصاوك ةائكسملا ف فالخ

 مث هدايعنع ةبوتلال_هقيىذلاوهو ىلا هتهلوقكو هلنذال نكبنذلا نميئاتلاثيدح

 ةيعزشلا ةلدالاب كا ذك هنوكح لعءو بيدذكتلاةراما عراشلاهإ جام ىصاعملا نم نا ىف عازئال

 ةلدالاب تيثامم كلذوحنو رفكتلاةملكب ظفلتلاو تاروذاقلا ف ف _هللاءاقلاو متصالد وحسلاك

 ري_ديالنأىنبنيف رارقالاو قيدصتلا نعةرايعناك اذان امالا نالاقيام عف دن اذهم و رفكه نأ

 ب.ذكنتلا هنمقةحشملامهظافل ا ورفكسلالاعفأ نمئشب ارفاكن انجلاب قدصللاناسالإ 2

 ىناوفلتخا قسافةرييكلاس كم نأ ىلع ,يقافت ا دعب ةمالا نب ةل ازتدملا جاحتحاامأ او كشلاوأ

 )أ 44777

 فيو 2 | 0-2

 نسحلالوقوهو قفانموأ جراوخلالوقوهورفاكو أ ةعابجلاو ةنسلا لهأ !به ذموهو نم ٌؤمهنأ

 الورفاك الو مؤ سدل قسافوهانلقو + فاتح كر تو هيلع قفتملابان ذأ فهللاهجر ىرصبلا

 ني_ةلزنملا نيب ةلزنملا مدع نمفلساا هيلع عجأالفااخنال |وقلل ثاد_>| |ذهنأب عوف دق قفانم

 لضاخلاو ةيادبلا ىفهب حرصا اراه نع عج .رةثناهجر ىرصييلا نسملا نأ ىلع الطاب ن وكيف

 فان نإ لوقنالو) م-مدادتعاا لف عاجالاه- ملعدقعناامت جراوخ جراو ل او ةلزتعملا نأ

 ءايلاو زمطاب (ةثجر ١ لوقح) ة ةتبلاىأ 0 روف -غمانتائيسو ) ةرو يف (ةلوبقم

 ةنسح لمن مإ) هلوقبهحضوأ 5 (ةلصفم ةنيبمةلئسلا) دعتست لبا (لوقت نكلو)
 ةيلاخ) ءادتالاىف اهتاحححصم «عيمج ةعقاو ىأةخسن فاك اهظت ارش عيمج ىأ (اهطئاربشب

 رفكلاك ءاهننالا ىف ةنطابلا ىأ (ةلطبملاىفاعملاو) ةبرهاظلا ىأ (ةدسفملا بويعلا نع

 نذلا اهمأاب ىلا عن هلوقو هل طيحدقتف نامكالاب رفكي نمو ىلاعنهلوقل ءايرلاو بكتلاو

 حراشلا لوقامأو ةيآلا , سانلاءائثو هلام ق فني ىذلكى ذالاو نملاب مستاق دصاولطبنال اونمآ ْ

 دعاوق ىلع ىنبملب ةعاجلاو ةن_سلا لهأ به ذم ىلءراجريغف ةيصعملا نماهريغوةئيسلا قالخالاكو

 لوؤف بطلا رانلا لك ًانتاكتان_سملا لك أايدسحلا مال_ىلاهيلعهلوقوحننم دروام مث ةلزتعملا ||

 تان_سح نمهلىطعيف دوسملاىلاةم_نلابت ايس باكرا ىنلعد ساما لمحابلاغ دسحلا ناب[
 ىنح) اهدعبام قاعتلدباتواهلب قال ديك أت (اهلطبيملو) دوعوملا مويلا ىف دساحلااهلمعي
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 0 وهل ا ىلعو هيلع ىلا. ءتهنبا ىل_صهلوقل ىأ 0 ةرئا ننقل نم) ملاطو ام

 رب لكى لعاوا_دو هلوقدازو قييبلااذكو هع هللا ىخكرةرب رهىلأ نع ىنطقرادلاهجوخارجافو

 0 ًادنععدةبموهف رجافلامامالا اخ ةعامجلاو ةعجلا كرب نف رجافو رب لكعماو دهاجورجافو

 ةبقعنب د يلولا اخ نوا_ديهرب_غو دوعسم نب! ناكواهديعيالو اهياصي هن اميحصلاوءاماعلا

 دوعسم نءالاقف مدي رآلاقم اهب رأق يم حبصلا مهب ىلد هنا ىنح - رك! ب رشي ناكو طيعم ىنأ نبا

 ةعاجلاو ةنسلا لهآ هذم نع هللاهجرةفينحوب أل ثس قتنملا فو ةدان اي 1

 ىخرايلعو نامعىأ نينتخخاب © امهنءهللاىذررعو ركيابأ ىأ نيخيشلا ل_ذف:نألافأ[
 هلل اهجر مظعالا مامالالاقو ٠ رجافورب لكفاخ ىلصتو نيفحلا ىلع لا ىرتناو امهنعدهللا

 هلنا لص هللا لوسز دتانيدن دعب ممالا --- و ىنعي ةمالا هذه لضفأ ناب رقنمأ ةيصولاهءاتكىف

 ىلام:هلوقل نيعجأ مهنعةللا ىض ر ىلع ناعم رع حصر ولا لو ىلعو هتلعيماعت

 ا و لكو ميعنلاتانج ىف نوب رقملا ك_ئاوأ نوقباسلا نوقباسلاو

 هيف مظعالا مامالا لاقمأ قش قفانم لكمهضغم و قت نم ؤم لكم ويحب و ل ضف أو هف ءالؤه نم

 كف د- +ل1نألا جلايلو مايأ ةثالثرفاسمللو ةل- ءلواموت مهقمالز ئاج ني_ةحلا ىلغ حسا ناب ر 2

 ىأر اوتار ن ه بيرق هنالرفكلا «يلعىث هناف اذهركتأ نمو انلقاك اذكع درو

 صنب رف_كلا ةلاحىف هصخر راطفالاو رصصقلاو «-فلاقمم ىونعملا رئاوتملا وهفالاو ىظفالا

 نم اورصقتنأ حانج مكيلع سلف ضرالاىف مب رضاذاو ىلاغتهلوق رصقلا ىف باتكلا

 ىهتا رخأمانأن مةدعق رذ م ىلعوأ اضي صنم ناكن 43 ىلاعت هلوقراطفالا فو ةالضصلا

 اولبقاف ك<يلعاهم هللا قدصتةقدص مالسلا وةالصلاهيلعهلوقللم_علاةمجاو ىلوالاة آلا فةصخرلاو

 .سسح< ةرهاظري_غةيناثلاةبآلا فةصخرلاامأو اًئيسم نوكياعن رأر ؛اسملاىلصولا ذطو هتقدص

 ةصخرلاامتاو كلذ دعب هتاضقو كلانه موصلا كرت بوجو ىلا اوبهذ َة هب رهاظأ!لب ةلالدلا

 زاوجت نت ىتلارابخالا نمو نوماعت متن. كنا مل ريخاوموصتنأو لأ تااوقدت ةدافّت_سم

 ىأ (بونذلا هرضنال نمؤملا نا) داقتعالابسعىأ (ل اوقنالو) راف_سالا ىف راطفالا

 .) راثلا لخدال) تاذملا نمؤملا ىأ 0 ةفرءملاو نامالالوص> دوب ةي_صعملا باكترا

 يدلخ) ٍفاذملانمؤملانا لوقنالوىأ (هناالو) ةيحالالاوةدالملاو ةثجرملاهلوقباك

 انورقم ىأ (انمؤمايندلا نم جرخ نادعب) اهعيجرئاكسلا باكترابىأ (اةسافناكناو

 ةنسلالهأ دنعةئيشلات< ةيصعملا >اص نال كلذو ةلزتعملاهلوقبال افالخ ةعاذلا وسحب

 ةبوترب-غنرم ءاشي نا كلذ نو دامرفغيو هر كرش نارغشال هللا نا ىلا عتهلوقل هعاجلاو
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 ىلل-< ىفوهفةفرعملا نودرارفالابو رارقالان ود ةفرءملايءافدككحالااماو عادجالاب ناماهناف

 هفثاط مه لب هب ردقلا ئماوسل هع دتما نمةمومذملا ةّمجرملام . عاد بالا لدأ ضءبهلاقاك عازنلا

 بقاعيال نيماسلا نماد_>|نا اومعزف ةعاطرفكسلا عم عن ةنيالك تاذنامالا عمرضيالاولاق

 صنل قباطهةللاهجر ةفينح ىنألوقم ءاحرالا كلذ نع ءاحرالا ل نب 'ًافرئاك- /| نم ئ ىلع

 ةئحرااف الع ءاشيع ناكلذنودامرفغيو هل كرمشي نا رفغيالهللا نا ىلاعتهلوقوهو نارقلا

 ةبوقعلا نودجوب ثيح ةلزتءمللاف ال2 و ةئي_ثملا ت<رفكلاادعامم بويذلا نولعجحال ثيح

 5 ٠ ناعالا نعةريغصلاو ةرييكلا بحاص نوجر 4ث ي> جراوخلا فالحو ةريبكلا ىلع

 0000 اذعالب 0 ووك 3 ---- رانلا لعبا ع راجل

 لهأ |!ندم 1 ا كب 0 ٍ

 الك ىلاعتهلوقو اهيف نور ططي رهو ىلاعتهلوق هيلع لدي اك ةعدتبملارئاسو ةعابجلاو ةنسلا ||
 د زن نافاوقوذدف ىلا عت هلوقو اهءادذع نم مهنع ففحالو ىلاعت هلوقو مهدوأ_ج تحضأ

 هل [ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلصه«فء ىورامامأو تانيبلاثيداحألاو تايآلا م كلذرب-غو ايادعالا

 ةعطاقلا صوصنلاضراعيال هيك ريدقت ىلع شي دخان ا هيففرانلا لهأءانف ىلع ةفرصلاةئجرملا

 00 ينم كل

 نم هنو. زين ادعسالو ة هرب هاون نوت نأ تال كلا ةطسل 3 .اهيلايلب ان :

 فرهظألا ةعيسلا ىف بصالابةئرق نيبعكلاى لا يدج رآو ىلاعتهلوقنال اًضيأ باتكلا ||

 هللالوس رل_فامونيبف ناههبم كتللا بسحب و ناضراعتمامهو معسملا فر هظألار لاو لسغلا

 نيلجرلا فش كد نغامهاسغو نيفخلا سدل لاحامهحع سم ثمح لس وهل [ىلعو هيلعىاعتهنلا ىل_ه

 هنعت دنا اهلصان ىأ (ةنس) اهماامل ىف ىأ (ناضمررهشفف) ايناس (جوارتلاو)

 اهو.سح<ن أ ةماعلا ىلعو بجتالثاةمالا ىلع ةقفشاهكر مث لايل ىفاهالصهن أ مالسلاوةال_صل!هيلع

 ببسوأ اهئايحارابتعإب وهامنا ةعدبلاتمعناهقح فه« نع هللاىضررعلوقامأو ةبجاواهنأ

 كيل لاق سو هلآ اىلعو هيل عىل اعت هللا ىلص هنأ عم ماهم نودرفم» سانلان اك ! اهلل ءباهيلع عامجالا 5

 قدعب نم نيذالاباو دتقاهلوقب امهنع هللا ىضرر معو ركاب صخ مث ندشارلاءافلداةن_سوىتتس

 5 (رجافورب لكفاخةالصلاو) ىلاعتهلناهجرهلوقىفاذكو ضفاورلا ىلع دره فامفو همقو

 « ركالا هففلا - م »



 ( هللا ىضر نسل لاق نيةازنا! نيبةلزنملاتدثأورفاك الو نمو سل ةريبكلا بكس: ص نأر رقي
 باوت بوجوب مهوقلديحوتلاو لدغلا با أ ,هسفنأ اومس مهو ةلزتعملا اومسفانع لزم ءا دقهنع

 مالكلا إ_ءىاواغوت مهنا مهنعةعدقلا تافصلا نو هناحب سل | ىلع ىصاعلا باقعو عيطملا

 خي_كلالاقنأ ىلا سانلا نيباوف مهبهذم عاشو لوسالا نمر يثكح ىفةفسالفلا لايذإباوشبشتو
 ايصاعرخالاواعيطم مه دح أت امةوخا ةثالث ىف لوقنام ىفابحلا ىلع ىف أهذاتسال ىرعشالا نس اونأ
 قرءشالال اق باش,الو ىقاعيالكلاةلاورانلاب بقاع ىلاثلاو ةنحلابباش,لوالالاقفا ريغص كلاثلاو

 لاقفةنما لخ دأف كعيطأو كب نموأفربك نأ ىلا ىنتيقب أامواريغص ىنتمأ برايك لاثل لاق ناف
 اريغدتومت نأكل ملصالا ناكفرانلا تاخ دف تدصعل تربكول كن أكنم لعأ تنكىناب رلال ويب

 تويفبرلالوقياذام رانلا ل_خدأالف ىصعأ الثل اريغص ىنتم برا. ىتاثلا لاق ناف ىرعشالا لاق

 اهبف ضاخو ةيب رعلا ىلا ةفلفلا تاقناملم ةعاجلاو ةنسلا له اوم سف ةعاجلاهيلع ىخمو

 ةيفينلاةعي رشلااههفاوفلاخامف ةيعيبطلاءامكحلاو ةفسالفلا ىلعدرلا اولواح ةيمال_سالاةقبطلا ||

 اطاطبا نماونكّميف اهدصاقماوةقحتيل مارملا ماقم ىف ةفسلفلا نماريثك مالكسا ملعب اوطافن

 نعزي الداكىتح تاي ضايرلاو تايطالاو تايعيبطا| مظعم هيفاوجردأ نأ ىاارج ملهواهدرو

 ةئسلاو باتكلابءاماعلاد_:ءامومذمرابتعالا اذهم راصذ تايعمسلا ىلع هلاتثاالو تايفسلفلا
 ةفينحابأ نارك ذىونوقلانا لعام ٠ تايلقعلاو ثايلقنلا نم نبدلا ىمأ امهم ىنتكينبذللا

 ريخأتلاءاجرالاو ىلاعت هنلا ةءدشم ىلا ةريبكلا بحاص ىمأهري_خ أت! امج ص ىمسي ناك ننا هجر

 تنذلا ب اصاوجرأ انو امهلع ف اخ او ريغكاوريبكلا ن ذلا د>اصاوجرأل ىنال وق. ناكو
 ىاليجلارداقلا دبع خيشال ةينغلا ف عقوامأماو ىهتن اريبكلا ننذلا رحاص ىلع فاخأو ريغدلا

 لاقمأ مهمافانصا رك دو هَ ردقلا مهنمو لاق ثيح ةيجانلاريغلا قرفلارك ديس هنع هللا ىضر

 أرارقالاو ةف ءلاوهنامالانامعزةللاهجر تباثنب نامعن ةفينح ىف ب اهصأ مهو ةيفنملا مهنمو

 |[ دسافداقتعاوهو ةرحشلا نا كى ىنوهرلا هرك ذام ىلع ةلجه دنع نمءاجاع وهلوسرو للاب

 قيدصتلادر كوه نامعالالوقيهنأ هبا أ هلةئامو ربك الاهقفلا ىفهداقتءالفااخم د_ساكلوقو
 هعوضوملا دئاقعلا  ةكرئاسل ضقانمو مالسالا ماكحأ ءارسالهدنع طرسش ةناؤ رارفالان ود

 رارقالاو ةفرعملاوهنامالا ناعم ةعدملا لهأو ةلزتعملا ناد و ةعاجلاو ةنسلا له نيب فالخلل

 نعئئانلا قيدصالا نالرارقالاو قيدصتلاوهناميألا لاقين ا نمىلوأوهلب راتخنا بهذملاوه
 رارفالإبو رارقالاعمةلالدلا نع ةّدشانلا ةفرعملا فال هلوبق ففلتخم قيقحتل نود ديلقتلا

 - هنا
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 ىضرقيد_لاركبو بأوهءبحاصب دارملا نأ ىلع نورسفملاقفتاف انعمهنلانانزحتالهبحاسا ||
 رك ذئالو) هبابىلع قالطالا لمح ث يح هباحصأ نم لكاالادرفلاهنأىلاءامعاهيفوهتعمشا ||

 هللا لص هللالوسربا_<أ نمادحأ رك ذنالو ةة._ف فو نب درفنمو نيعم 2 ىأ (ةباحصلا

 ناك اماهافرسثةرودل!ىفوهام ضءب مهضعل نمردص ناو ىنعي (ربخالا) ملسودل ىلع وهيلعىلاعت

 ىلع ءانب داعمريخ ىلا هنع مهعوجر ناكل ب دانعورارمد ا نمداسف «_جو ىلع نكي ملوداهتجا نع

 رك ذاذامالسلاو ةالصلاهيلعهلوقلو قرقن ور ةااربخمال_لاوةالصلاهيلعهل اوقلو مهمنظا | نسح

 ةنثف لبق لودع مهلكم منع هلا ذر ةءاحصلا نأ ىاءاماعلاروهج بهذ كالذلوا اوكسماف ىناكأ

 هاور متن دتها متن دتقا مهسأب موجنلاك ىناكصأ مال_.لاوةالصلا هيلع هلوقلواه دعب اذكو ىلعو نامع

 هيفاوفلت>اوم_مني رحشام9 لقنامو هتد.ةعى ديعل !قيقد نب |لاقوا,هريغو ىدعن' اوىرادلا

 نم مهيلع ءانثلانالانسحالب وأتهانلو احييك ناك اموهيلاتفتلي الف بذكو لطاب وهامهنف

 مولعملاو ققحملالطببالموهوملاو كوكشملاو لي وأتلل لمة قحاللا مالكسلا نملقنامو قباسةفاا
 صانع دج لئسو هاهءانةنساا ثولن الفاهتماني دب ًأهئلا رهط ءام د كالتةنباهجر ىفاشلا لاقواذه

 اوناك ام نول ستالو متبسكا امكل وتديسك ا ماط تاخ دق ةمأ كالت لاةفامهنعهللا ىضر ةشئاعو ىلع

 مب ( رفكنالو) جراوهلا فةريسلا فرن ل "ىلع الولهنع هللا ىضر ةفينحوبألاقو ٠ نولمعي

 ىأ (بوتذلا نم بذباماسم) رفكلا ىلا سسةنالىأ اددكثموأ اففخحءافلار.كو نونلا

 (اهلحتسولاذا) ةريبكلا ب ك-:ص جراو+ار فك كىأ (ةريبك تناكناو) ةيصعم باكتر اب
 رفاكوهف ىطق ليل دباهتموحت ا رثدق ةي_دصعم لح سا نمنأل اهلح د قتعي نكي ملاذا نكس ىأ

 مناميالا فصوةريبك باكتراس سب ملسملا نع طقسنال 5 (ناميالا مساء فعلي زئالو)

 رفكحلا فل خدبالو ناميالا نع جر ةريبكلا بكست يمن أ ىلا اوبهذ تيح ةلزنعملاهلوقي
 ىورامامأ و! رانلا فدا ةريبكلا بحاص نا ىلع م-هقافتا عمناميالاور فك نيب ةلزنملا نوتبثيف

 مامالا طسب ىفمش هيبب_كنلا ىلع لوم ةرفاك اي ىنع ج رخأ مهجللاق هنأ هللاه جر ةسفينح ىفأن ع
 بكت ىمىأ (هيمسو) ةعدبلا لهأ نمولو ةابقلا لهأ نم ماثالا بإب رأريفكست ىنن ىلع مالكساأ

 امأو ناسالاب رارقالاو نادلاب قيد صتااوه نامالانآلازاحمالىأ (ةقيق-انمؤم]) ةريبكعلا
 دئءرطشوأ طرشوةعاجلاو ةنسلا ل هأ دنع ناسحالالاجو ناميالالكنموهف ناكرالاب لمعلا
 (انمؤم) مجال (نوكينأ زوحبو) ةلئسلاىففالحلا ًاشنمافهف ةلزتعملاو ج راوخلا

 هرابتعا ماقم ىف هتابثل ىأ ( رفاكريغ) هرا ارصاو هنا مصعب ىأ (اقساف) هرارقاو هقيدصتت ىأ

 هنعةللا ىضرىرمهبلا نسحلا ساح لزتعا ءاطع ن؛لصاو ةلزةعملا سيئر نأ ةعزانملاه فه ىل_صاو
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 تالاملابهفاصتاو هلئاضفروفوو<بقانم مومح ىلع لددامةتتقح ىف رتاون دق ذا هنع هللا ىضر ىلع
 ةب رفهنكل ضفرلا نمةئاره_فليقاذلو همالكقوس نم موهفملاوهاذهتاماركلابهصاصتخاو
 دحال نكح ال ثيحىنعمهيف لقنلار تاوتو ةيلعلا هتالكو هذع هللا ىضر ىلع لئاضف ترثك ذا ةب سالب
 بصعتلاو كاياف الص ىتس ةباردلاو ةباورلا لهأ نم دجوب /ةنسالاكرتو اضفرا ذه ناكو لوهراكدا
 نييشلا ىلع هنعهللاىضر ىلع يد_ة:نأ خالو ىبتتا نيدقيلا قا نع بنجتلاو نيدلا ف
 ىلع ليضفت ىلا فلذا ضءب بهذا او فلسلا ع. ج هيلعام ىلع ةعابملاو ةئسلا له بهذ فااخم

 ىذلاو اذهمهنعفللا ىضرةباحصلا نمليفطلاوبأ امهنمو هنعدللا ىضر نام عى لعءهعةللا ىضر

 هيلع ىلاعت هللا ىلصه سم ثيح ىعظق هنعفللا ىذرركبىفأ ألم ضفت نأ هدمتعأهللا ند فوه دقتعأ
 ناكدقو نضفأةمامالابىلوالا نا نيدلا نم مولعملان أعم ةباينلا قب رط ىلع دمامألاب ملسوهل [ىلعو

 هيلع هنيعو مهنعةللاىضرةباحصلا رباك أ نم هريغا ذك وةني.دملا فار ضاحههجو للا مرك ىلع

 لاقف هنعهللا ىضر رمح م دقتوة سمر أت هنأ ىتح مايالا كلت ىف مانالا لضف أ هنا لعامل مال_بلاوةالصلا

 اهبأ ق-ىفاهنع هللا ىضرةشئاعةضراعمةيضقوركبابأ الا نونم ٌوملاوهللا ىأ مال لاوةالصلا هيلع

 م عنا ىضر ةباح_صلاتلاقاذلو ةفالخلاب ص: ىلا ةراشاتناك ةمامالاهذهو ةفورعم

 أ هلضف نم نأهنع فلا يضر ىلع نع تيئوان اين د ممأ ىهب ىضرئاموأ انذي دل )سو هيلعىاعت هللا ىلص

 > ىأ(قحلا عمو ) ةخس ىف ديزو (قاىلع نب رباغ) ىرتفملا داج هداج .رمعو ركب ىف أ ىلع

 | ىلع درهيفومطاك ىف ناصقنو مطاحريغتريغنمىضاملا ف (اوناك اك ) نيمئادهعمو هيلع نيقاب
 ْ ىلعو هيلع ىلاعتهنلا ىل_دهنمز ىقهيلعاوناك امعاوريغت مها ةثالثلا قح فنولوقيْثيحضفاوزا

 الح ةرعدر هللا ثيداحألا مب اش ىفد روو مهل ءاًضف ىلعةلادلا تايآلا مهةح ىف لزن ثيح لسوهل 1
 ثيحه- عزاش ٠ نموهب واعمر ةكوه ءنأن نمو ىلعر ةكحب نواوقي ثي> جراوخلا ىلعو م- علت امش

 | (اعبج) مهحنىأ (مهالوتت) نامالادح نعةجرخةريبكمهدنعوهو نمؤملالتقاوبكترا
 نوقباسلاو ىلاعت هلوقدورولو ىناحأ اوبسالم السلاو ةالصا|هيلعهلوقلا دا مهن :,سسنالو ىأ

 ب 5 فعاوضرو منع هللأ ىضر ىلاعت لاق نأ ىل ١ راصنالاو ن 'رجاهملا نمنولوالا

 ةيعطق ةنالاهذهواءلوأ 00 هيام هللاصرو نواح ديه رجاهلا اشو مةعب رالا ءالؤه

 دجو الوالقعو القن ىىطق لي ءادالاهضراعيالف مهنأشواعو مهماقم نيسحنو مهناعا نيعت ىلعةلالدلا

 ىلع اوعجأدقف مهد]ة تب اثلا ةبحصلا ةمروح ظفح الو مهبلا بذالا ع ىبس ىسا و مس اع بخ نةانماعال

 لاق ثء.>هقح ىف صالادر وول هريغةيكراكن فالح رفكق يدصلار كى ةيض ركنا نمنأ

 لوقيذاراغلا قامهذا نينا قاثاورف كن ئذلا«_جرسأذاةللاهرضن د_ةفءورصنتالا ىلامتهننا

 هيحاصل
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 ىنأنبىلعم) نيتوعدب ناهئعلوةونعدب «_دعهللاىضرركب ىنالاعد مالسلاو ةالصلا هيلعةنألهب

 جوز ىضتر ااوهو ىمشاطا ىثرقلا ىصق نب فانم دبع نب مشاه نب باطملا دبع نب !ىأ (بلاط

 اهنعةباحصااراكهلأس ىتلاتال_ضعملاوايلعلاةجردلا ىفملاعل او ئطلا معنباوءارهزلاةمطاف
 هلوقواومإب ىلعو ملعلاةني دمانأ مالسلاو ةالصلا هباعل اوق ىف ةريهشةريثك اهيفهاوتفىلا اوعجرو

 تالا عل قمهلئاضفو (نيءجأ ىلع ىلا تهل اناوض 2 ىلعم اضقأ مالسلاوةالصلاهيلع

 فواو ةاكشملاح رس ةاقرااىفاهنمافرطانسب دقو ةروه_ثمءاملعلا نسل | ىلع مهلئاهشوةروطسم

 ةدممانالاةمامالمال_سلاو ةالصا| هيلع همصن قيقحتلا ماقمىف قيد_لاةيلضف ا ىلع هن لدت_سيأم

 هاضرئ الفأ اننيدل ل سوهل [ىلعو هيلع هللا لص هيضر ةباحصلا رباك لاقاذلو مايألاو ىلايللا فهض ىم

 نالجر مالا ىفف مه ىمأ رى اضيأ مهريغ ةعباتمو ةفالخلا هبصن ىلع مهروهج عاج مئاناين دل
 داقولاذكراؤاسأ د_ةف رخآلا دحسملا لهأ م دقفأر قأ امهد_ح أن أالاءاوسحال_صلاو هقفلا ف

 ىسرتن اهنم لضفأ هريغو هلهأ نموهو الجر ءاضقلا

 ىلعو نامثع نيب بيترتلا اذهو ةن_.سلا لهأ نيب هيلع قفتم امنع هللا ىذررمعور كك ىف ل يضفتو

 نمةرصيلاو ةفوكس١|!لهأضعب نعىوراملافالخةن_سلا لهارثك ًاهيلعاموهام-منءهللاىضر

 ىوروهنءةللا ىذر ركب ىف |ىلعايلعن واضفي ةلزتعمارثك ًاوضفاورلا عيج نأ ملعامةيضقلا سكع

 لها روهج هيلعام حيحصااو هنع هللا ىضر نام ىلع ىلع ليضفت هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ نع

 ىو ٠ ةفالخلا تايم قفوانه هبترام ىلع هنعةللاىضر ةفيذ> ىف ل وق نمرهاظلاوهو ةنلا
 اومكحا ل كلانه ل يادمط نكي ملولهنأرهاظلاو فلسلا اندجو بترتلا ذه ىلع دئاقعلا حرش
 تامالع نماولعج ثيح هنعهللا ىذر ىلع ىلع نامثع ليضفت ىف نيفقوتماوناك ف اسلا نأكو كلذب

 باوثلاةرثك ةيلضفالابدب رآنأهنا فاصنالاو نينسحلاةيحو نيخيشلا لي_ذفتةعاجلاوةئسلا

 ةيلضفالاهدا صو ىبهتاالف لئاضفلا نم لوةعءلاووذهدعيامةرثكدب رآناو ة-هجفقوتلاف

 نيب ة_.لضفألا الامهنباهف فةوتلارك ذ نم هإبقامةنب رقب «فعةللا ىضر ىلع ىلع نافع ةيلضفأ
 تناك مه:هدحاو لكل ئاضف نآلالفهلوق دعب مهضعب لاق ثيح نيشحن ارثك ًامهفاك ةعب رالا

 ةرباكملاىوسهجو كلذ دعب فقوتلل نكي لف مهمالاكو مهريسانيلا لن دقو هنامز لهأل ةمولعم |||
 اذدهم ةيلضفألاب مزجالهنأ نب رسأتملا ضعب نع لوقنملاو لاق «.ةهادرب كح ايفل قعلا بي ذكسنو
 دقف ةقيق> هباهصاضتخاريدقتب واهيفةكراشمهريغلو الا ,هد_حأل ىورتةليضف نماءذا اًضيأ ىنعملا
 ةريثك ل ئاضف نم حجرأ ةدحاوةإيضف نوك,ن أ نكم هن أىبعاهريغب هصاصتخا اضيأءريغادجوب
 ةيلضفأب مزع نأ ب حب لب فقوتلل ةهجالف ىأرخاسش <لاقو اهنيك ةداي زلوأ اهسفن ىفاهفرسشلاما

  ايصسمام مم حل
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 ا نم فا تساد_ةف اخت سأ نار. لوقامأ وركب ابأالا نوما لاو هناا ىنأب لاق مئباتكركبىأل
| 

 ىلص بنا ىنعي نمريخوه نم فلخنت_بب رف فلختسأال ناو هنع للا ىضر ركب ابأ ىنعي ىنمربخو»
 [دقلا ركبىنأل هبّتكلا دهع بتكو لو بوةكمدهعب فلي تسب لهدا ىم لعلف - و هيلع ىاعتةللا
 أ لدهناذدهعلا درج نم غلبأ اذه نكفركبابأالا نوما لاو هللا ىنايلاق وهكرت هةباتكدارأ

| 
 ىلع مزعو كلذب ضاررايتخا هتفالخل هراتخاو لوقلاو لعفلاب ركب ىف ف الخش_سا ىلع نيم ىلا

| 
 هللاةدارابعافتك |ةباتكللا كرتف هيلع نوعمةجينيمل للا نا لع مث كلانها دهع كل ذب بتكي نأ
 ل وقلا كلذ له كش مهضعبل ل_صحاساف سيجا م وبهض م ىف كلذ ىلع مزعمنةمألارايتخاو ىلاهأ
 أ هبتشيامم نييعتلا ناكولف قيسامبءافتك !ةباكلا كرتهعابتا بجي لوقوهوأ ضرملاة هجن

1 
 اومهفو نيءتلاوهرك ايأ نا ىلع ةددعت متالالد ,طدامل نكس ةرذعمللاعطاقانايب هندبلةمآلا ىلع

| 
 ناكىذلاوههنوكا ةدابع نب دعسالا ركبابأ اوعيابمهاكراصن الامث كانه دوصقملا لصح ثالذ

| 
 لاقف ادعس منلتق لئاق لاقراصنالا نمرضح نمو ديبع وب ا ورم عياباملاذلو «_سقنل ةيالولا بلطإ
 ا صن توهل [ىلعو هيلع ىلاعتةنلا لص ىبنلا ن اهنعتلا ىضر ةباحصصلا نم دحأ لقيلوةناهلتقرت
 أ نبا ىوروهارهظال ناكولو مهنعةنلا ىضرامري_غو ساب عو ىلع نمهنعهنلا ىضر ركب ى أري ىلع

| 
 ناكر هلاقف ىرصبلا نسا ىلا ىلظنملاريب زلا نب دمت ثعب زيي زعلا دبع نإ رمع نأ هدانسإب ةطب

 والنهالذى 
 معن كبحاص كشف وأ لاقفركب ابأ ف اختسا )_سوهل ىلع .وهيلع ى اعتهنلا لص ىنلا

|| 
 ةك الملا صا وخ نأل سانلاب د ييقتلاو اهيلع بوت. نأ نم هللقن أن اكوطءفاختساوحالاهلاال
 لضفأ نيب رقملاةكنئالملا نم نيب ورك او شرعلاة اجو ليئارزعو لفارس ةلتاو لماع
 ظ هنأ عم نيدهنهلا لاوقأ نمحصألا ىلع نيلسرملاو ءايبنألاةبت م نوداوناك ناو ني: ماوع ند
 دمع نبل يفن نبأ ىأ (باطخلا نب رمعمت) نيقيلاهج و ىلع نبدلا مأ ىف ةإًمسم ا هذهىلاةرورمضال
 أ 6 ق ورافلاوهو ىود_لاىثرقلا بعك نبى دعن,حاردن. ط رق نب هنا دبع نب حاب رنبىزعلا

| 
 ناسل ىلع ىرجقحلانا مالسلاوةالصلاهيلعهل |وةالطابلاو قا نيب قرفلاف غلابملا ىأة خخ سن ىف

| 
 اع اونمآمسهنأنومعزي نيذلاىلارتلأ ىلاعتدل اوقهقح فل زنا قفاوملاو قفانملا نيب وأرمج

 أ ةر وك ذمنامئعاةديابملاور عل تق ةصقوهتفالخ ةيقح وهتليضف ىلءاوعج دقو تايآلا كيلال
3 

 سمشد,ع نبة-يمأنب صاعلانباىأ (نافعنب ناعم ) اطوط ىراخيلا يصف

1 
 ندا ىل_دىنلا تب جوزت هنالةخسسن ىفاك نب رونلاوذوهو ىومالا ىشرقلا ىصق نب ف انمدبع

|| 
 عمج لاقي ودايا اهتجوزلى وخأ ىلا تناكول مالسلاوةالسص هيلع لاقو لس وهل !ىلعو «.لعىلاعت

|| 
 بقلاها ليقو هنعةللاىض رنامئعالاةءاسلا مايق ىلا مالسلاوةالصلا هيلع مد ندل نم ىن ىتنب نإب

2 4 
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 تاذلادح ىف هرجع ليتارجلا انااا تعنلا | |

 ةدربلا بحاصلاقأك تافصل أ

 متيلا ف بيدأتلاو ةيلهاجلا لف 0 ا 0 كافك

 ريذاب كيتآت هدهم دب 9 0 ةشممتأب 1 ع 0

 00 0 0 نمةوبنلا عداد نمامنأ ئاب أ

 ند د ل ىأ 0 نومت 0 ل تي

 هاشحخو هراتخح ىّأهاقتنموةداب زنةخسن ىو ةبورحالاوةب ويندلات اماقملا قئاقحوتاماركساا ا

 (منصلا دبعي /و) 0 مدعلا نماين دلا جرحت م هالول 0 لئاقلال وق هيلاريشي(كهناقواخ نيب نم

 ءاسنالا ناف اهد_ءنالو ةوينلالبقالىأ ( طق نيعةف رطهطاب ك رشبمو) هلوقاهربغالوىأ|[|

 لب ةريغصلارودص مهضعب زوج ناو عاج الاباةلطمرفكلا نعنو هوصعم مال_ىلاوةالصل امهيلع 1

 مل_سوهل ا ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىبصوهامأو عازملا ماقم فاضي اه دعب ولبةوبنلالبقةرييكلا

 كنعهطاافع ىلاعتهلوقامأو (ةريبك الوةريغص ب كترياو) هللاهجر مظعالامامالا لاق امكف

 كرتىلع لوم>ف ةبآلا ىرسأ هك نوكنأ ىنلناك ام ىلاعتهلوقاذكو ةبآلا مط تنذأل ِ
 (ل وهل آىلعو هيلع ىلاعت هلا ىل_دهننال وسر دعب سانلا لضفاو ) ىلعالاهماقم ىلا ةمسنلابىلو الا ٌ

 هدلاسعل هلوزن عقي ناكن اوهلبق دجو دقف ىسعامأو هدوهش لاح نييدنلا اخ هنال هدوجو دعب ىأ ّْ

 ءانماعلا نم ءامظعلا بهذ د_صاقملا رش ىو ةينامزلاةيدعبلا مظعالا مامالا دار لاقي نأ دعببالو

 ءامدلا ف سي رداوىىديعو ضرالا ف سايلاورضخل !ءايحالاة ىمز ىنءايننالا نمة عب رآنأىلا
 (هنعةللاىذر قيدصلاركب ونأ) ماللاوةالصلامهبلع ءايبن الا دعب ساما! لضفأ نأ ل صاخلاو

 هللا بع إ_سوول ؟ىلعو «يلعةثلا ىل_طةلنالوسرهامسف ةيعكسلا دبع ةيلهاجلا ىف همساناك

5 

 نببااغنب ىؤل نب ب عك نبةىه نب ميت نب دعس نب بعك نب يماعنبنامع ةفاق ىنأ+ هيأ مساو
 قيسوهقيد_صنةوفو هقيقحنو هفد_هةرثكحل قيد_ملاوهو ىميتلاا قيدصلاى ثرقلارهف

 | ةربعالو كلذ ىلععاجالا كح دقو ٠ نب رخآلاو نيلوألا نم ءايلوألال_ذظفأوهف «قيفوت

 ةفيلخلاوهناكف ةاللاىفماللاو ةالصل اهيلع هفلختسادقو كلانهضفاورلاةفلاخمب

 : ىل_دهللالوسر ىلع ل_خد تلاقاهم ًااهنعةننا ىض رة4_ثلاع نع نيحيحصلافو اقدصواق>

 بتك أىنتح كاخأو كابأ ىلا ىعدالاقف هيف“ئدب ىذلا مويلا ىف لسوهل [ىلعو هيلع لامة ظ

3 
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 نا



 6م

 نب ر ضن نب كلامن, رهف نب اغنبىْؤل نإ بعكح نة رم نب بالكن إى صف نب فانمدبع
 هيلعهيسن نم ردقلا اذه ناندع ندعم نب رازن نب رضم نبس ايلا نب ةكردم نبةمب زخ نب ةناك

 ةال_دكاهيلعهنعداحالارابخأنمىوردقو مالعالاءاماعلا نمدحأ هيففلتخإ مالسلاوةالصا |

 (هدبعو) هيبيح ةخس ىو (هيبن) ناندعنبدعمنب رازن ىلا كلذك هسفن سن هنأ مالسااو

 هياعلاقدقف هإبق نمنايدأخسانو (هلوسرو) هقالطاد_:علك ًالادرفلاهنالهب صتخنا ىأ

 ةندوبعلا مدقو ةلوسروهللادبءاولوقو ىسعىراصنلاترطأ5 قورطتال مال_سااوةالصلا
 «بيلعهنأ ىلا ةراشالل لب ماقملا كلذ نع هفاكنتسا مدع ىلءةلالدللو ةلاسرلا ىلعا دوجو اهمدقتل

 ماظنلا !ذهمظنب لئاقل ارد هنبو مارملا كلذب رخشفم مالسل اوةالصلا

 ققامسأ فرشأ هناف # اه ديءايبالا ىنعدتال

 وهامىلا ءاعاو دوهكلاملاع نمدوجول ىف قباطموهامع راعش |ةلاسرلا ىلعةومنلا يدق: ىف :

 ىبنلاو غيلبتلابسمأ نءلوسرلاذالوسرلا نم معأىنلا نأ لوقنلا نمامهس قرفلافرهشالا ||

 ناروهجلا هيلع ىذلا يحصااو ضايع ىضاقلالاقالمأ غيلبتلاب صوب نأ معاهيلا وأ نم ||

 هيف فالخلا د> او ريغلقنل هيلع عاجالاهريغلقن نم برقأوهو سكعربغنمىنلوسرلك |

 نارياغتمامهنًارهظالاو مامطا نب اهراتخاو نافدارتمامه ل بقو صال نع صتخىنلال يقف

 دد_ءىف ةدراولاث يداحألا ضعبلوةبآلا ىنالولوسر نمكلبق نم ال سرأامو ىلاعتهلوقل

 لوسرلااهيأي و ىنلااهيأابب بطوفن: سو هيلعهتلا لص وهامأو مال_سلا مويلع لسرلاوءايبنالا
 نييبنلا متاخو هللالوسرنك-او ىلاعتهلوقىفو نياسرملافاصوأ عيمجب افودومهنوكلا ||

 ًارازبلاهاوراك اثعب مهر آو اقلخ نييدنل!لوأ كتتلعج ءارسالا ثيداحأ صعب ىفدرواملاءامعا

 ىلاعتهنلا ىبصا دي نأ قا ىزارلا نيدلار فت مامالا لاق ٠ هنعهنناىضر ةرب رهىنأثيدح نم ||

 ||| راتحاوهو مالسلاوةالصل !مهيلع ءايدنالا نم ىن عرس ىلع ناك امةلاسرلا لبق لسوهل [ىلعو هيلع

 ناكو ةلاسرلا ل_بقةوبنلا ماقم ىف ناكهنكل طق ىن ةمأ نم نكس مل هنال ةيفنحلا نم نيققحم ا دنع

 ةعب رش نم ةقداصلا فوشكلاو ىنإلا ولا هنوبن ماقم ف«هيلعرهظ ىذلا قح اوهام لمعي

 نأ ىلعةلالده4يفو ىسنلاة دمع حرس ىف ىونوقلاهلةناذك اهريغو مال_اوةالصلاهياع مهاربا

 تءعنب فصتم هندالو موب نم هنأ .ىلاةراشا لب ةعاج- لاق اكنيعب رالا دعب امفةرصحتم نكست [هنوبن

 ماع ؛ةوبنلا فصوب ف صتمهنأ ىلع دسجلاو حورلا نيب مدآو ايدن تنك ثيدح ل ديرب هتوبن
 ةلاسرللهدادعتساو ةوبنلل هقلخ ىلع لو# هنأ الد صاخ فصواذهو حابشالا قاخ لبق حاورالا |

 اذه احودمم نوكي نأ حلصي ىتح هريغ نعزيمال ذئنيح هنافمالسالاةتح مامالا مالك م مهفباك ([]

 لو



 هال

 نماماةلزاهن أن ايبب نارقلا نعول_هخنالةلزلا مث باطخلا تحن ةإخادرب_غاهمن الاهم ةربعالفاصه وحن و

 هناحبس هللا ئماماو ناطيشلا لمع نماذه هنز كوب ىطرقلا لت نيح ىموم ل وقكه سفن لعافلا

 هوحاضيأةعالا سمشر ذدقو ةيالثلا عاون الل ةربعل |قيتفاهءادتق الإ ةخاصرب_غاهنأ دح ا ىلع

 قرني رثكالا دنعفاوهسامأو عاجالابفادمعامأ ةمالاداشراو ماكحالا غيلبتو عرمشلا صمأد

 عاجالإبهد_هبو ىحولا لبقرفكلا نءنوموصعمهنأوهو ليصغت تونذلار ئاس نءمهتمدع

 2 اعصلاامأو نو 1 الاهزوذ-اوهسامأو هب وشدللاةالخروهجلا د_:ءرئاكلادمعت نعاذكو

 ةقرمك ةسالا ىلع لدامالا قافتالاب اوهسزوحتو هعابنأو ىنايحللافالخروهجلا دنعا دبعزوحتف

 امأو جولإدعب هلك اذه هنعاوهتنيف هيلعاوهني نا اوطرت_ثانيققحلا نكل ةبح فيفطتو ةمقل

 ةريبكلاوةريغ_طاارو د_هةءيشلا منهو ةلزتءملل افالخ ةريبكلارو د عانتما ىلع ليل دالؤ هلبق

 ماللاوةال_هلا,هيلعءايبنألا نعل قناف ةيقترفكللاراهظااوزوج مهنكتل هدب و جولا لبق
 كرتىلعلومحفالاو نكحمأ نأ هرهاظ نع فورصف ةتباثقرطب ةيصهع وب ذكب رعشبامم

 اهنعةمصعلا ةن_سلالهأ نوهج دنع قا ناتحماو مام-طانبالاقو ةتعيلالمق هنوكوأ كوالا

 حصألاو هيلعوهسلا عنم نهةنسلال هأ هو اوهسوأأط خةرفنملاري_غرتاغصلا الر اكلا نعى

 ةمصعلا ةيفيك ىف سانا!فلتخآو ىونوقلالاق ٠ ةلز كلذ ىحس ونايسنلاووه-سااقإ رطب

 فلاح عبط ىلع مهقلحتاما كالذو هيف ديعلا رايتخا ال ثيحح ىلا هت هللا لضذ ض# ىه مهضعب لاقف

 نعمهتمم فرصباماو ةكئالملاعيطك ةءاطلا نعنورفنيالو ةي_ىهملا ىلا نول يال ثيحي مهريغ

 مادقالا ىف ةمصعلا دب مهرايتخا قب هجو ىلءنك-)و هنم فطلوهللا نم لضف ةمصعلا مهضعب

 ||| هم_دعلا لاق ثيح ىدي رتاملاروهنموب أ خ.يشا|لامديلاو ةيصعملا نع عانتمال او ةعاطلا ىلع

 1 فاطأ ىه لب هيصعملا نع هزوكنتالو ةعاطلا ىلع هرب ال ىنعي ناح ءالاو ءالتبالا ى اة _دحلا لب م

 ! رابشخالاو ءالق اللاقيةحرايتخالاءاقب عمرشلا نعدرجزي وربح | لعف ىلع هل مح ىلاعتهلنا نم

 َّظ



 دل

 : لاا قم هيدن علط أ ىلاعت هنلا نأ اطوأ ٠ تالي وأنت ثيدحلا|نطاورك ذم اهتوضلاكعنع

 || كلذرك ذاذا ناكف مهببصيامو فالحل نمهدسعب نمهتمأ ىف نوكيام ىلع |_سوهل ؟ىلعو هيلع

 ْ ماقملا كلذرك دتم أودةهج نم ءماهفالا قرهاظدعب «يفو تلق هةمالر فغتساف هبلق قفانيغدجو

 مالسلاوةالصلا هيلع هنا هيناثو ٠ مارملا نمةيلاع ةبت ص ىف ناك مال_سلاوةال_صلا هيلع هن أعم

 ١ لاما هنأ هنظو «_ةقوتل ىنعي كاذار افغتسالا ناكف ىفوالا نم عفرأ ىرخأ ىلاةلاح نم لقتني ناك

 ]| نيغلا نأاهلاثو ىلوالا نم كللرب_خةرخ اللو ىلاعتهلوقةقباطا ىلوألاوهىنعملااذ_هو ىلعالا

 || ىلا داعاذاف ةيلكلايه_سفن نءعاينافري_ديىتح ةبخنلا قب رطىف هقحلب ناكىذلار كسلا نعةرابع

 عمل ثيدح هدب وو تاق ةةيقحلا باب رأ لب وأتوهو وحصلا كلذ راسل ناكر

 هنأالا سفن الاه سفن ىأ لس ص ىنوأ س دقملا ليئارب_جىأ برقم كلم هيف ىنعسيال تقو هللا

 ىلع ناغيلهناو مال_سلاو ةال_صلا هيلع هلوقرهاظا ولا نم لب وحيصلا نم سالرافغتسالا لاقي دق

 ةدحولا عنعالو ةدحولا نع ةرثكللا| بح ال ىذلا علا عج ماقم ىف ىف ردوهش نع ىنعنع ىتح ىلق

 ماهملا نع هعنعام لك_ذةل الدلاو ةوعدلا عيلبت ماقم قوةلاسرلا بصنم قوهو ام_سالةرثكلا نع

 ةطبا سمعو قئال |ةظحالم نمربغلا نع ةياكنيغل!لاقيدقو لثمأهيلارافغةسالاةيسنف لك الا

 !نيءوهو تافصلاةدهاشم وتاذلاةرقا رص نع ةءاكنيغلا نأ 5قئاوعلاةقياضمو قئالعلا

 نآىأءار كنأك هلنادبعت نآأناسحالا ث دح هيلاريثيكناس>الاو لمعلا نب زو نامالاو

 اماكفرئارسلا نع كفنتالرطاوخلاو هاوسام كلاب رطخال ث رح هللةيدوبعلا ماقم ىفنوكست

 اذ_هىلاهب زخىفى ركبلا ن-سحلاوب ا انكاشم خيش ةراشأم هللارفغتسالاق هللا ىوسدهلابب ر طخ

 : هلوقباضيأ ضرافلا نبا فراعلاهيلاىوأو ئينلالاغاو ىرسلا ماقملا

 قدري تمكحاوهس ىرطاخ ىلع د ةدارا كاوس فى ترطخولو

 يب رقملا تاثيسراربالا تانس> تاراشالا لهأ نملاق نم مالكن ومضم مهفي تارابعلا هذه نمو

 تاوهشلارطاوخو تارطخلا نع كةنبال_اقلان أر هاظلالهأليوأتوهواهعبارو ٠ رازحالا
 باب رالاعبتاهسماخو تاقرطاولا كالت عفد فب .راابنيعت_سناكو تادارالاو ليملاعاون أو

 تاعاطلا فهريصق:نموأتادابعلا ةب ور نمهرافغتسا ناك مال_سلاوةالبصلاهيلع هنأرهاظلا

 3 ءاضق نم جرحا نا اذكوةالصضلا٠ نم غرفاذار ةغتس نأك اذلو تالاحلا ىف عئلار كش نعهزعوأ

 ناينعمهلو ريثكر افغتساى ا جاتحانرافغتسا هب وعلا ضار لوقنسفلا ادن هنموتاحاحلا

 مالكا نمدةدص فانك امىلا ماقملا| ذه نم فطعنافربدبو لمأتفرحالا نم قدص اعدل

 ةعب رأ ىلع دصق نع مل-سو هيلعةنلا ىل_كىنلالاعف نأ هقفلا لوصأ ىف دي زوبأ ىضاقلار كنف



 ةنسلا كرتو مارح باكترا اذكو ةرييكر ذعالب ةيصولو بجاولاوأ ضرفلا كرتّنأ رعامأا ٠

 هنسلا كرتىلعرارصالاو ةهاركسلا باكترا اذكو ةريغ_داهنءالساكتو الهاست ردعالبةيصأأ ٠

 هيفاضالار ومالا نم ربخ_هلاو ريبكلا نالةريبكن ود ةريبك اهنأالاةريبك ةهاركلاباكتراوأأ| ٠

 سم أ مو ى واحبطلا هديقعحراشلاق نيب رقملات ايس رارب الاتانسح ليقاذلوةيبنلالاوحالاو

 اهقحلبام اطماظعت_سالاو فوخلاو ءايحلا نم اهبنرتقيد_ة ةريبكلانأوهو هل نطفتلا غيني

 اهقحلبأم اهبةءاهتسالاو فوخللا كرتو ةالابملا مدعو ءايحلاةلق نمةريغصلاب نرتقي دقو رئاغصلاب

 فرعءيناسنالاو لعفلادر<يىلءدئازر دقودو باقلإب موقيامىلاهعج ص رصأ !ذهو رئابكلاب

 بندا نم هريفغاىنعيالام ميظعلا ناسحالا بح اصأ قعيدقهنافاضيأو هريغوه_سفن نم كلذ[

 تازجتلاب نودي وم ,هومعدالا ىلءاهد_ب وةومنلا لبق ءاسسن لل ةتباثةمصعلا ههه مت ماحلا [[

 لس مال_سلاوةال_ىلاهيلعهنأ هنلاهجر دج ًادنسمىفدرودقو تارهاظلات ايالاو تارهانلا

 مهمل سرلاو افل أن ورشعوةعب رأو فلأ ةئاملاقف مال_سلاو ةالضلا مهيلع ءاينألاددع نع |[:

 هلآ ىلعو « لع ىلاعت هللا ىلص دمت مهرخلآو مال اوةالصلا هيلع مدآمطوأر شع ةئالثو ةئامئالث ||

صق نم مونم ثالبق نم اليشراييسر ادعو ىاعت هلوق ىان الوهو مل-سو
 نم مهنمو كاع انص

 دا دعالا ىلع رهتقي الن أى لوألا منلاو> الا ليصفت ىفانياللاجالا تون ناف كيلعصمقنم[[

 هبةكوهةكئالمو هللب نمآلك ىلاعتهنلالافاكبجرب داقتعالا ىف داهنعالا _فنال داحآلا ناف ٍ

 بنكلاو هكئالملاددعو تاف_كادد_ءتلض رعبري_غنمايلاجااناعانمؤينأ هل_سرو

 روهظ لبق ءايبنالا ضع نم ىأ (مهنمتناكدفقو) ءايفدالا نم ةلاسرلاب اب رأو ءايبنألاو

 تارثغىأ (تائيطخو) تاريصةتى أ (تالز) ةلاسرلاب قانم توبثدعب وأ ةوبنلابتارم ||

 نمهلك اىمالسلا وةالصلا هيلعم دآل عقو كت الالا ىن#س د تاماقملا ىلع نم مهام ىلاةبسنلاب |[

 رادشملاةيهنملاةرحشلاب دارملا نأ هنمانظ ةصخرلارايتخاو ةم زعلا كرتوأ نايسنلا هج وىلعةرحشلا |[

 نءال سنجلانم لك أف ةيسنجلاالةيصخ_كلاىه ةرحشلاهذه ابرقتالو ىلاعت هلوقباهللا +

 هسيب وب رلا ةرفغمءاضتقاةوقو ةب رشبلاةردق فعضرهظيل ةيطالا ةمك-لا ىلع ءانب صخشلا ||

 لوطي اذه طس ومط هللارفغيفنورفغتسيف نوبن ذي موقب هللاءالاوينذت لولثيدحدرواذاو ||

 نيماكتملا نم ةفئاطو ةيفوصلا نم ةعاجلافالخءاماعل ارثك ؟هيلعاما ذهول |وةملااذه نع فطعنف

 ىبأف ىلع زاغيلهنا | وهل [ىلعو هيلع ى اعتهننا ىل_دهلوقام أ وةإفغلاو نايسفلاو وهساااوعنم ثيح

 باقلا ىشغي نيغلا نأ ل_عاريبكلارب_سفتلا ف ىزارلالاقف ةيمةئاممويلا ىف هللارفغتسالى ناو

 نكلو سمشلا نيعبجحال ف ءاوطا ف ضرعي ىذلا قيقرلا ميغلاكوهو ةيطغتلا ضعب هيطغيف
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 هفالخ دارأوأ هفالخ ل_عىلاعتهللا نا ىلعءانب ربغلاب عنتمامامأ و بايلا اذه نم ناقعلاو مذدلا
 ىلارظالا, فاك لارو د_ةمهنوكل هب غيلكتلاع وقو ىف عازئ الق ىصاعلا ةعاط ورفاكلانامعاك

 فاكر لول ةإ4اب و هف الك هن احسه داراو ىلاعت هماع قلعت نم هل ص رعام ىلارظن دقف عسولا ىف سيل
 ءانب لاح ا ليبق نم ىتسافلا ةعاطورفاك-!! ناميا لثم دعاذلف ايصاعرومأملا كرات نكي مهب دبعلا
 ةيداخلا ةردقلا قلعت هك ىلعءانب قاطيالام ليبق نمان د_:ءوهو هفالك هنداراو هماع قلعت ىلع

 لعام ٠ قيفوتلاىلو هللاو قي قحلا باب رأ دنع ىظفل عازنا ذهو هبمةعدجوب ل ناو هسفن ىف
 نبدضلا عمك هموهفم سفن عندج نأاهاصقأ ٠ ثالث هنايتارشإلا سوف سلام بنا 0
 [لضَماَو 5 ةنداحلا نءالضف هىدقلاةردقلا تح لخ ددرالا دهو ميدقلا مادعأو قئاقحلا بلقو

 ءامسلاىلا دوعصلاو لبخحلالمك ةداعوأ ماسجالا تاك ال_دأةثداحلا ةرد-ةلااجب قاغتتال نأ

 لماشلا مهعيج ىا (مهلكمالسل اوةالصلا ىويلعءايدنالاو) اهزاوج نعال_ذو هءاع قفتم

 عاجاو ةن_سلاو باتكسلابت بنام ىلعمال_.بلاوةالصلاهيلعمدآ مطوأ مهريغو مهريهاشمو مهلسرل ا

 نعلّدس مال_باوةالصلا هيلعهن أ درو دقو ارفكن وكي هنوينراكن | نمضعب نعلقنافهمالإ

 فلأاتثام ةياورفو افلأنورمشعوةعب راوفلأةئاملاقف مالسلا وةالصلا مييلعءايدن الا ددع |

 رابكلا ربكأ نال ص> ( رفكلاو) ىصاعملا عيج ن٠ ىأ ( رئابكلاو رئاغصلانع)
 قو (مئابقلاو) ءاشي نمل كلذن ودام رف_غيو هب كرش نأ رفغإال هناح._س هنوكحلو
 ىلاعتو هناحب_سهلوق هيلع لدباكر باغتلا ماقم ىف رئابكسا نمصخأ ىهو ش-اوفلاو ةخسن
 فذد>-ةو ةفرسلاو ةطاوالاو ىتزلاو لةلاوح اهم دارملاو ش.حاوفلاو مالارابك نوبنت< نيذلا

 | داسفلا هصقو دابعلا لظو مهتيل !لاموإب رلالك أو ةميقلاو فحزلا نمرارفلاورحسلاو ةنصخلا
 عبسأ راكلا 8 ام منءهللاىضرسايعنباللاق الحر ناربم> ندي« سلاقو 5 دالمأا ىف

 رارصالا 7 ةريغصالو رافغ:_سالا عم ةريبك الهن أر نغ عبس ى اميركا ةئامع._س ىلا لاق ىه و

 هدب ولو ةرييكوهف«_عةللا ىهنام لك هنع هللا ىضر نب ربس نب لاقف ةرييك-لادح ىف وفلتخ و
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 ٍْ ىلاعت هنباءاضرب ىبةعلا ىف ةن وثااوايندلافة>دملاقاعت:نوكي اموهو دايعلالاعف أ نم ىسحلا

 هئاضرب سل ل جالا ىفةب وةعلاو لجاعلا ىفةمملا قاعتمن وكب اموه 21 ا اوهئاضقو هنداراو

 قلهتتريد_ةتلاوةثيشملاوةدارالف رفكا )|هدايعلىضربالو هباح _سدلول هئناضقو هنداراب لب

 نامالإبم مهم أ ث يح لعفلا نم حيبقلا نود ن_سحابالا قاعد: ال سمالاو ةمحلاوءاضرلاو لكلاب

 3 ل ةقاطابسح ةعاطلا نأ لعامث رفكتلا ىلعنوت و منأب هما عر رقت عم

 ١١ اهع ىتلاةلآلا ةمالس ىه ةعاطلا فيلك_:االهأ اهم ريدي ىتا| دعلاةر دقواهتردق ىأ اهعسو الا اسفن هللا

 رارفالاسرخالاالو نامالاإنونجلاو ىلا فلكم الا لفة دابعلاو ةقرعملا نمهيلع تام ىدؤي

 تيولدسمرع ليج ون 1 ناكف ناسجالا ماقمف مايقلاب مايقلا نع زحاعلا ضن رااالو ناسألاب

 ةالصال ك راتلا ميحصلا نمؤملا اذكو فرتعأو قد_دأ نا ىلع ردقأ اللوق نأهل ن كيو لقعلا

 رد_قلاو ءاضقلابقاعتي ور ذتعي ناهل سيل د_بعلا نا لصاحخلاو ىل_-أ نار دقأ اللوقي ن أهل سل

 مهترذنءأ مهيلع ءاوساور فك نيذلا نا ىلا عتهلوقرب_سفنىف هانرك ذ روهشملاكشاهيفو

 ىنأك نونمؤيالمهنأ مهم هللا ]ع مهنايعأب موقف ب ةيالا هدد تلا نونمّؤيالمهرذنتملمأ

 نو وع مهنأب هماعهررقت عمناممالإبم هرم آث حر هاظلاكشالاه>وو اهرب_غو بط ىنأو لهج

 | مدعف مه 16 ل هللا لع قلعت ثيح هريغأ لب هناذلالا< سيل .-مناعاناباوجلاو رفكلا ىلع

 نملأهلو ىلاعن هلوق نم دافّتسإ ى_عملا اده لعلو هجو نمنوعئاطو هجو نم نوصاع مهناعا

 قرشلا ىلع قمر د_ةلارسو دايعلا بر دارا امفداقن !ىأ اهركواعوط ضرالاو تاومسلاىف

 أ لضاملاو نيعجأ 5 ادطءاشواف ةغلايلا ةلا هتلؤ لق ىلاعهللا لاق ربدتف ىقعلا ف لبايندلا

 | دبعلا د_دقنافتالآلاو بابسالا ةمالس دعب لعفل !!باستك !د:ءهللااهقلخ ةفد ةعاطة_سالا نا

 |رمشلا لءفةرد_ةهنللاىناخ سشلا ل_عف د_بعلا هصق ناو ريخا لعف ةر دق ىلاعت هللا قاخ ربها لعف

 ِْ مهنأب نب رفاكلاهللامذاذلو باقلاو مذلا قدت_سفربخلا لعفةردقل عيضملاوه دب علا ناك 0

 ! اوماعي ىتح قل |باطو لمأت ةلاهجو ىلعلوسرلا مالك عامسانو دصةبالىأعم_ىلا نوعيطتسال

 ْ نتالالاو بام_سالا ةمالس ىلع ةءاطتسالا ظفا عقب ذقوزاكتت الاهحو ىلع نوعمت سي لب هناولمعيو

 | ةعاطستسالاهذ ه ىلعدمتعت فيلكتلا و .اليبسءيلا عاطتسانم ىلاعتهلوقىفاك حراوجلاو

 ١ ْ ن دال ةءاصت ردقلا نأ عمىله هأتفلوالا ىنعا اب ةعاطت_سالاالتالالاو بام_سآلاةمالس ىهىبللا
 ىلا فرصت ىلا ةرد- ةلااهم.عب ىه هرغك_!|!ىلا ةفورصملاةردقلا نأ ىتح هللا هجر ةفين> ىفأ د_ذع |
 ل
ِ 

 | ىلع رداقرفاكللاف ةرد_ةلا سفن ف فال_:ةالا تجوب الوهو قاهتلاىفالا ف ال_ةخاالنامالا

 قحت_سأف ناميالا ىلا اهفرمصهرايتخاب عيضورفكدلا ىلا هبر دق فرص هناال اهب فاكسملا نامحالا
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 امهنالاقيناالا مهالا ىنعملا ذم مالا رك ذ مدفتد_ةف قلخلاروهظلا لاغ ىف قوكلا ىمالاهب
 2 اعطق بجوملا صالاب ى أ ىلاعت هنن | ماب تسل ةإ._ضفل او هل اوقمت ىيملا قف ديبأتلاو ديك ًاتلاك

 3 نمٌّؤنف ظوفحملا والا ىفهتباتكو هماعو همكحوهتداراو«ةيلكوهقيفوتوهرب دقتوهئاضقفوهثاضرو

 هئاضرءالهثاضقب وهةيحعال هتثدشع نكلوةللا مأب تسيل ةيسصعملاو«يفام عيمج ولقلاوحوللا

 ن/اهرك ذامامأو ىمتا ظوفحلاح والا ف4-تءادكوهماعو هنالْذخح و هقيفود الهقما 2و هرب دقمت و

 ةبحلاوىنخرلا سنج نهةدار الا لعج ىلع لدبامة_ةين> ىنأ نع لقت هنأ نمةرياسملا ف مامطا

 هتضروأهتيمحأو أ هندرألاقولو تقلطءاون و كقالط تئش هنأ سماللاق نمهنع ىوراملةئيشملاال

 دووةهم_ىبلاله 0 ًاهيلعا فلام هن الاقا كس لقدامعلا ف تافصل | هذهةق رفت ىلع عقبال هاون و

 دقو نكي مًاشيلامو ناك هتلاءاشاملوق نم فلسا هيلع عج امال السلاوةالصلاةيلعهنعتدُ

 هللا امو دىلاعتهلوقب مهمحز ىلع نيل دةسمر شلل للا ةدارا ا اذ نيلصألا نب ده ىف ةلزتءملا ثفلاخ

 اذهوداسفلا < الةلناو ءاشحفلاب يما الهنا ناور فكل هدابعا ىضربال لنا ناو دايعلل اماظدب 2

 نامالار فاكلا نم دار هناحبس هنا اولاقومهدنع مالاواضرلاو ةمملاو ةدارالا مزالت ىلعءانب مهتم

 1 نوكيمهدنعف ة>يبقحيبقلاةدارانأمهنمامعز ةي_دعالاالةءاطلا ىداعلا نمورفكلاال

 فال_خ ىلع تاحضاولاتايالا تلد دقو هناحم_سدهللاةدارا ف ال_خ ىلع دا عل !لاعفأ رم عقب 1

 هردص لعجب هلضي نادر نمو مال_ساللهردص حرش هبده.نأ هللادربن ف ىلاعتهلوةك موق

 نؤاشتامواداده سفن لك اندتالانعشولو اعيج سانلا ىد_طهنناءاشي ول ناهلوقو امرحاقم_ض 2

 دارأولهذعةنلا ىضر ركب ىناللاق ملسو هيلع هلا لص ىنلا نأ هدنسب قييبلا ىورو هللاءاشي نآالا

 د ومالا كالامهنأ عم كلانه ىضتفت ةمكحح ةنورقم نوك-: دقاهناف كل ذك ت سالف هناحم_س هنا

 هلوقَو دب ريامكهللانا ىلاعتهلوقو ءاشيام هللا لعفي و ىلا عتهنلالاق كقالطالا ىلع
 خوي-ثد> ا ىادمطا ارابطاد_ع ىضاقلاناىكحو ن واكس مهو لعفياملمسسال ىلاعت

 | هن بسلا لهأ هع أدحأ ىن :دثاروسالا قاحساوب ًاذاةسالاهدنعو دامع نب ب>اصلا ىلع لخ دةلزتعملا

 هكلمف عقبال نمناحبساروفذاةسالالاقف ءاشحفلا نع ه رس نم نا>بسلاقذاتسالا ىأراماذ

 تبرأ ىضذاقلالانقفارهقانب رىصعبأ ذات_سالالاقىصعي نأ انب رءاشي أ ىضاقلالاقفءاشيامالا

 ءاس أد ّةف كلوهام كععنم ناذا_سالالاقف ءاسأ مأ ىلا نس>أ ىدرلاب ىلع ئيضقو ىدطا ىنعنم نا



 جزا سنيئاوكمو ديس 053107077 هدف

 ظ دج
 رش

 اهرشواهربخ نم اهعيج ىأ (اهلك ل دايعلا لاعف أ ىأ (ىهو) راتخحال نأرتخافراتخحت نأددال ْ

 ىأ (هردقوهئاضقو) هماعقاعتب ىأ (هماعو) هتدارابىأ (هتئيشك) مهبساكمتناكناو

 ريخلادب موه ةيصعمورفك نمارش هيمسام دب موهفهربد_ةتردق قيطوهمكح قفو ىلع

 (تناك امإ)اهدنواهبجاول لماشلا اهدار ذأ عيمجاهسنج أ أ(اهلكتاءاطلاو) ةعاطو ناسعأ نم

 هللا لاق ثيح ةإ-+ل 1 ىفاهتماقاب ىأ (لاع نا ةتاثئأ (ةنيحاولا ةرثكر أ هلق أ

 هلناو ني_ةثملاب < هللا ناف ىلاعت هلوقل ىأ 26 تح د( لوسرلا اوعيطأو هللا !وعيطأو ىإاعت

 مهنعةللا ىضر نينمؤملا ق>ىف ىلاعتهلوقا ىأ (هئاضرب و) . نب رهطاملاب< ونينسحلا بح

 دوجولا اع ىفاةحالهق_ةحودوه_ثلارلاعىفاقباس هع ىلعتل ىأ (هفعو) هنءاوذرو

 ىفهرتكوالوأ هردقراد_ةعىأ (هريد-ةتو) هيك ا (هئاضقو) ه:دارابىأ (هتنلشمو)

 اعب ار ىنقعلاملاع ىفايفاو ءازج هي زجبمئانلاثهررقو ن وكلا ملاعىفهرهظأوايناثهرزحو ظوفحملاحوللا

 تعقواملاهدرب مولذا (هتةيشمو هرب دقتو هلاضقو هماعن ) اهريبكواهربغد ىأ (اهاكىداعملاو)

 (هئاضربالو) نيملاظلا بح الةلاو نب رفاكحلا بال هللاناف. ىلاعتهلوقلىأ (هتبحمال)
 الا وهو بذغلا د_ثاوهىذلا تقلا جون رفكلان الو رفكلاهدايعل ىضربالو ىلاعت هلوقل ىأ

 سم بالةثلا نا ىلا عت هلوقاىأ (هرصبالو) بدالا ن .سحو نال, قاعتملا برلاىضر ىفانب
 || ءانحفلا نعىني و ىف رقلاىذءاتباوناسح الاول دعلاب مر هلنانا ىلاعتهلوقو ءاشحفلاب

 فورءااوهلوقلا !اذهورمالاب رفكلانوك نأ رودتءالفممالادذ ىبهناف ىئيلاوركنملاو

 هنلددا م تانئاكسلا عيجلاقيف ةلج هناحبسهيلا لكلا دان سازاوج ىلع اوقفت دقو فاسلا نع
 بدألا ةياعراورفكسلاهماهال ىسفلاو لظااو ركسلادب رب هنا لاقي اللاقف لي_دفتلا عنم نم مهنمو

 مامالاةرايع ل--احراشنأ ملعامتاروذافلا لا لافيالوءايشالا قلخ لاقي اك هن اًخِمس عم

 كوألاو ةب ود_:متناك امربخةبجاوةلوق ناو قاخاتالوءفم ىصاعملاو تاعاظلا نأ لع
 ةثالثلامعألا ناب رقنلاق ثيح ةيصولافةطوسمةلّم_لاوانر رح سم الا ىنعم ءومع ىلع اثر رقام

 ةلفانو أ ةمدعةسموأ ةنس ىأةإيضفو بجاولا لمشيل ا داقتعا الالمعوأ ىأالمعواداقتعاىأةْضإ رف

 هرب دقتوهئاضقوهاضرو هتبحوهةئيشمو ىلا عتهنلا ىمأب ةضي رفلافهوركحموأ مارح ى أ ةيصعمو

 هتباكوهماعو همكحوهلوقام ًاوهليقا ا ريسفتو هفهمكح - قفو ولف قلخ ىأ هقيلختو هقيفوتو هن داراو

 ةيدوه ثلا ةبترملا ىفةيلزأ ةئيشملافةدارالاو ةثدشملا نيب ةقرفتلاوهةرارعلارهاظف ظوفحما حوللاف

 مامالا مارع لع ىلاعت هللاو م املا !ذده ىف ىلح سام اذ هةبدوجولاةلاا ىف لعفلاباهقاعت 2-5

 داري وأ ىلوالاءاضقلا ىنهع ويفىلزالا لا هبدارين أ اما هنال كردت_دم هنارهظي كلا اذكو



 هباوخ ىسعىلاقلخل اةفاضاب نيطلا نم قاختذاو ىلا ه:هلوقو عجلاةغيصب نيقلاخا ن_سحأ

 نا ريب د_لاض عب هلي رمشدلاةقاط رد_ةب دبعلاناف رب وصتلاو ريدقتلا ىن_ءءانهه قلخلان ا

 ك.شال ليقناف لاق ثيح ماقملا اذهىفمامط !نب ادرك ذاممارملا قيقحك نأ لعام ريدقتلا قفاو

 ةبرايدخالا ىهو ةرود_ةملاةكرملا نيب ةقرفت كردناذلو لاعفالا ىلعةردق د_بعلل قلخ ىلاعت هنا

 رثؤتةفصةردقلان اف رودقملاداجا ىأربثأتلاالا اهتيصاختسسلةردقلاو ةبرورضلا ةدعرلا نيب و

 تاموه صيصخت بجوف د اورثأ ىلعنيلقة#سم نب رثؤم عامتجاليحتسيو ةدارالا قفو ىلع
 ةيرايتخالا طاءف ا داحاب نيلقتسم نون وكيف ةيرايتخالادابعلا لاعفأ ىوسامب ةقباسلا صوصنلا

 ىنااو مالا لطبيف اضحتاربج ناك الاو ةلزتعملا ىأر وهاك ىلاعتهلناقاخ ةثداحلامهتردقب

 كلتتيم_سف دبعلاةردقىلاةم_فاط برلل قواخو دابعلل فدواهنام الثمةكر لا نأ باوحلاف

 قلعتمتناك ذا ضحلا ربل ا مزاي لو دب عللة ب وسكماهنا ىنعءايسك ةيسنلاكلةرابتعاب ةكرحلا

 نه قيساماماو ىهتتاسسكلابان دنع ىم_سملاوهقلعتلا اذهو هرايتخا ىفةلخاددبعلاةردق

 امهاد_-| نيتردق ترو دقملوخ دنا هنعباوحلافدحاو رثأ ىلع نب رث وم عامجاةلاحتسا

 ” 1غ نالقج سم نإ رثؤم عامجالاحنلا او زئاج باستك الاةردق ىرخالاو عارتخالاةردق
 دعدبعلا ىف ىلاعت هلنااه قلك ةقصاهم اب ديعلا ىف ةثداحلاةردقل!ف. رعتدئاقعلا حرش فو د>او

 قاخ دعب فياكتلا طانم نأر هظياذهموتالالاو بايسالا ةمالس عمل عفلاباستك اهد_ق
 دوجوف هترد قرثؤت/ناو ةيصعموأ ناك ةعاطاممصماد_دقلعفلاهد_صقوهد.ءالرايتخالا

 هنناهجرءامطانب!لاق انه نمو كلذ داحا ىف ئئثاهمواقيال ىنلا هللا ةرد-3 قلعتوه عنامللعفلا

 هيف نكس ممصملا مزعلاوهو ىبلق داو لعف جارخاب صوصنل !صي_صدخشب عفدنب ربخلا موزلنا

 ىنالقابلا ]وقوه هراتخاام مث ملعأت احيبسُللا او ممعملا لا ت<لخاد ممصملا مزعلا كلذنأ

 نمهفصوب قلعتتدبعلاةردقو لعفلا لصأب قلعتت ىلاعت هللا ةر دق ناةن_سلا لهأ هم أ نم هللاهجر
 مطللا تاذ ناف ءاذب اوامب دآن مهتيلا مطل ىفاك ف اة* نيتر دةلاريثأ:قاعتف ةيصعمو أ ةعاطدن 3

 د_علا ةردقب ىفناثلا ىلع ةيصعمو لوالا ىلع ةعاطهنوكحو هريثأتو ىلا عتهاةردقب ةعقاو
 ناسنالالاق ثيحريبكلاهري_سفتىف ىزارلامامالا صن د_ةلو ممصملاهمزعب كلذ قلعتلهربثأو
 ىلعدبعلا لعفع وقول كلذو تاقرشلا مهف هيلا ىهتن نأ نك ام ىهنأوهوراتخةروهفروبح

 ]| رات وءاشيام قل 2 كب رو ىلاعت هلوقهدد وي و كةنراقملاهتردهقلرب:ًاريغ نمهرايتخاق فو

 ]| تنكنافرت-ال نيفراعلاضعب لاقاذلو نوكرسشر اسمع ل اعتوهنلا ناحب_س ةربخنا مط ناك ام
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 لبقءانثالاف هدادماو ءادشالا ف هداحا ىلا ىأ هللا ىل كلا 0 محلامعأ وك افصو

 هل قال لعفلا عم ناتقواهعندلاح هباعه:ردقوهلءف نراقت ىتلاد_بعلاةدارانا معا متءاهتن الا

 لعفلا دعب الو لعفلا لبقال لعفلا عم ةعاطتسالا نأب رن ةيصولا هناك ىمظعالا مامالال اق هدعنالو

 ىأ صنلا فالخا ذهو لغفلا تقوهناحبسةللا نعاينغت_سمدبعلا ناكل لعفلا لبق ناكولنال

 نم ناكل لعفلا دعب ناكولو ءارقفلا متن أو ىنغلا هئلاو ىلا عت هلوق ةخ سن فاكصنلا كح فالخ ظ

 هللا لبق نم ةعاطت_ساالب لعفلا لوص- نا ىنعملاو ىهت|ةقاطالو ةعاطتساالب لعفلالوص>لاحلا |[ ٠

 ةوقو ةب رشبلا فع_ذ ىضتقم ىلعءانب هلعفب ةيطالا ةعاطتسالا ن راقي ملامف قول ةقاطالو ىلاعت

 هتيصعم نع لوحالىأ هئلإبالاة وقالو لو>المال_باوةالصاا«يلعهلوقىنعماذهو ةيب وبرلا ||
 ىلاعتهللانأب رقت مل ةيد ولا هيانتكف مظعالا مامالالاقو هتتاعابالاهتغاط ىلع ةوقالوهتمصعبالا || |

 مهقزارو مهقلاخ ىلاعت هللاو نون د- < نوزساع ءافعض مهنأل ةقاط مط نكدي لو مهقزا ارو قالا قلاخ ||

 لال لالا نم بسكلاو مكييحم متيم مث كقزرم مقلخىذلا هناهس وقل[
 د_هاجلارفاكلاو هنامياىف صاخنا نمؤوملا فانصأ ةنالث ىلع قاخ لاو مارح مارحلا نم لاملا عجو

 نامالا رفاكلا ىلعو لم._هلا نموا ىلع ضرف ىلا هتةلناو هقافن ىف نهادملا قفاثملاو هرفكىف
 اهعأاب هانعمو مج قفل اودبعاسانلااهمأاب ىلاعتهلوقب صال_خالا قفانلا ىلعو

 قةكاذاو ىبهتاةللاوهلخ أ نوقفانملااهمأاب و هللاباو:هآنو رقاكلااهمأايو هللا اوعيط نونمؤملا |[!

 نولك_س مهو لعفيامح لئسيال هناحعم_سهناف قا ىلع ئث مط بال هن ]أ لع قاما قااخ هللا نا ظ

 ريشي[ 5ن.دحوملا نود نكرم ثلا ن:نوكمهلاعفالاةلاغديعلا نول ئاقلا لاقي نآس ايقلاناكو ْ

 ىلا عنو هن احم _س هللا ه د> أ نيلعاف ملا علل نأ ىلا اومهذ ثيح ةمالاهذه سوح ةب ردقلا ثيدحهئلا

 ليلضتىفةغاايمرهنلاءاروامخياشم غل !اباذلولاق رمشل|لعافوهو ناطيشلا ىناثلاو ربل |لعاف وهو

 ءاكرشاوتنثا ةلزتءملاو ادحاواكب رشالااوتشرل ثيح سوا نم مسبق أ مهنا اولاق ىتحةلزتعملا

 مانالل رجزلا ىلعرك ذاماواجو مال_سالا فئاوط نمهلزتءملا نأ ىلع نيق_ةحلا نكدلو ىصخت ال

 ةطساوب قااخدبعلاو تاذلاب قااخ هنا مس هنا نولوةي لب لالق:_سالاباقلاخ درعلا اولعح ل مهنال

 كيب رشلاتايثاوهو ةقيقحلاب كاّررثالا اوتسشلودبعلا ىفىلاعتةثلااهةلخ ىتااتالآلاو بامسالا

 هللا ناكو ل ةلزتعملالوقامأو مانصالاة دعك ةداب ءلا قاقحع:_سأ ىنععالو سوملاك ةيهولالا ف

 ميظع لهجا نهو قراسلاو ىنازلاو براشلا ولك الاودعاقلاو مئاقلاوهناكتادايعلا لاعفالاقلاخ

 قلاخلا وه ىلاعتهللا نأ نورالذاهد_جوأ نمالئ ثلا كلذ هب ماق ن م ئشلاب,فصتملا نابع وفدف |

 ديعلا ل عفةكر اوهو دوجوملاو هللا لعف وهداجالاف ماسجالا فتافصلا رئاسو ضايبلاوداوسال /

 (ركالا هقفلا - ؟ ا
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 ' مهلعف ىف مهرايتخان ل: ةيلغلاو هارك الا ليدس ىلعالوةمسنلا زاجل ا وي رط ىلءالىأ (ةقيقحلا

 ةلزت_هملا تمعزاك التبستك ١ امايلعو تنسك اماهلفمهسفنأ ل يمو مهساوهأ فال_ةخا سحب

 نولئاقلاة ب ربملاتمعزاك الو كالذرب_غو متشلاو برضا نمةب رايتخالاهلاعفال اا ديعلا نا

 | نيتفئاطلاىلعدر نيعت_ن كاباودبعن كابا ىلاعتهلوق نفةيلكلاب رايتخالاو بدكلا قشأ|

 | بساكسلا هب لقتسيال هأ بسكلا نأوه قلخلاو سسكلا نيب قرفلا نألصا+لاوةيذت)!هذهىف

 0١ يعول نول حو ينال "اال عقوامو بسكوهفةل“ اب عقوأم ل_قو قلاخل اهب للة سن م 8 :

 شعترااةكر ك هلالعف نوك لونان نم وكيد او ديعلاةردقب ىلا عنهن: ردق نارتقاريغ نم

 ا1 1 دا كرالخو ةةسدن كش فموي راتخ و هتردقداح الان راق ءهددوأ امو

 قل ةلزتعملا د_دعو هللا قا جاجْزلا ف راسكنالاو بورضملا ىفملالكت ادلوتملامث ةي رايتخالا |[

 لكقلاخ هللا ىلاعت هلوقلدارأ امقفودابعلالاعفأ دجوم ىأ (اهقلاخ ىلاعتهللاو) دبعلا

 ىذلاىأ قلكال نك قاخ نفأ ىلاعتهلوقلو ا لقعلاةلالدب نكممىأ ئث |[

 كتوم علك د 1 ةداضلا قاقح<_سالايدس

 نم قويبلاهحصصو م اهل !هاورثند- >- قو دبع نا ورمع ىلء هللا <- جرةفينحوب أ جتحاهب و

 0 ىلا «:هلوةب هن احبس مهكح واذلو هتعنصو عناص لكعنا دهللا نا اعوذ ىمةفي ذ- ثردح

 ديعلانالو قاخال نكق اكن فأ ىلاعتهلوقب و مان_صالا نم نولم_عتام ىأ نوتحن:ام
 لوقو قاخنم رعيالا هلوقب هن احبس هيلارشباك اهلمدافتاملاع ناكلوهلاعفال اقلاخ ناك ول

 هلوقاوفرمك ثيح ةلزت_ءللابرغأ دقلو 5 ازءلا خسف هللا قرع ه-ج>و ا هلنامرك ىلع

 قا ات اف_دىلاةوفرصن لو قولخم همالكن ا اولاق ىتح هللا ةف_دىلا ع لكقلاخةنلا ىلاعت
 ىرةنلا نكلو تيمرذاتيمرامو ىلاعتهلوقامأو هل ةقول ريغ دايعلالاعفأ نا اولاق ىت
 ىلا هت هللا ىلص ىطدملا ف ىمرلا بس 0 قالك ىرهللا : ري داش راما

 هرارقاو هلامعأعيج عمد بعلا نأب رن ةيصولاهباتكىف مظعالا مامالا لاق ملسوهل ١ او هياع

 هدو ىلع هند و ىبهتناةقولك نوكنت نأ ى وأ |هلاعفأف اقول لعافلا ناك اماق قول هتف ارعمو

 دوجولا فل ديام لكو هناكما ىه قلاخل ىلا اهد وجو ىف ءايشالاراقتفاةلع ناوه هنادرب رهظإ

 دوجولا ديفتس هناكمالهناذ متاقلا دبعلا ناك اذاف دوهكلالاعف نكميوهف اضرعوأ ناك !رهوج

 هلوق ىعباذهو هقلاخ م دوجولا ديفت_س نأ ىلو أهب ةماقل ا هلاعفأف هن آش ع قلاخلا نم هن اشوف ٍْ

 متاوذب نوجاتحلا ىأ ءارق_فلا متت أو هتاعون_صم عيج نع هتاف صوهتاذب ىأ ىنغلا هللاو ىإ اعت

 - مكحتافصو
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 زوج الهنأ ىلع اوةبط أ د_ةئ ةلزتعملا امأو لمأتف نك امهن»د عجاذال اوألا فاني اللوقلا اذهو ليق ||

 لكن أ ىلعءانب مهنماذ_هو ليثعلا بإب نمهولهجو ىتاثأا هولا ىلا اولامو لوألا ه+ولإب ةيآلارعسفت 7

 نأ ىلع لدن ةيآلا ل قنلا ىلع لقعلا مدت نم مهلصأ نمفرءامهبلوقلازوجالل قعلا هكردالام || ||
 لبق حاورألا قاخ ىلاعت هللا ناربل حيحصااوهو اهليقو أ داسجألا عمحاو رآألاقلخ ىلاعتهننا || |

 ىام_مينوثعبباكداسجألاو حاورالل ناكب اواو باط#لانأو ةن_سفاأةلامسمحداسجألا ||
 (ناعيالا ىلع ور فكلا ىبعهقلخ نما دحأ ) هللارهقب مل ىأءابلار كو ءايلا مخب ( ربجاو) داعملا

 ريجلا قب رطا ديعلا باو فةم_صعملاو ةعاطلا قادعال ىلاعت هللا نا ىنعملاو نامالا ىلءالو حسن فو

 كلذ ل_.عىذلاوه لع ىلعهركملا ناقهي_ىكوديعلارايت>ابانورقم<بلق ىفامهةلحلب ةبلغلاو

 ءارجا ىلعهرك أ اذا نمؤملاكل يل ذلاكه دنع هنافهإمعيال ن ا هدنعراتخلا ناكو لضالا فههرك, لمعلا 1

 ناسالا لعن امبالا ىر كيث يح ىفانملاكو نامالاب نئمطمءبلقو نا.بلارهاظباهارس أف رفكلاةلك |!
 نامالالءاروبح هناعاىف نمؤملاالو اروذ_ءمهرفك ف رفاكلا سلفر فكلاب نوح ثم همأقو :

 موهمدلا ع بزح لك ىلاهتهلوق ىنعماذهو نب رفاكل بولطم رفكلا نأ نينمؤملل بوبحم ||
 اةيلاوزكو ناسحالا اند واقف نب رو نامالاا ني! بح هلضقب ىلاعت هنن انا مالا ةباغ نودحرف :

 كرتهلدعب و هللا انا هن ئالولىدةمااك امواذطانادهىذلاةنيدلاونايصعلاوقوفلاورفكلا |!
 لضي هناء مس هناحبسف نا ءالا مه دله ,ركو نايضعلا مهبل بي>ونا رفك-!اورفكلالهأ ةباده

 نمادهو لضم نمهلاف هللا دهع نءرداه نمهلاف هللا لاضي نموءاشي نمى دوي وءاشي نم هئنا :

 (ارفاك الوانمؤم مهقلخال 9 نكح معو لع فيامم لثسالل ازالاك< ردقلاوءاضةلارارسأ || ٠

 رايتخالو اصال-خانامال !لويقلةلباقىأ (اصاخ_ثأمهقلخ نكساو) هارك الأو ريجلابىأ|| :
 ىلعال ,هرايتخا ب سحىأ (دايعلا ل عفرفكلاو ناعالاو) اصالخمط هن وكمهوت لعرفكلا || ٠
 (ارفاكهرفك لاح فر فك, نم ىلاعت هللا لع ) دارأ ايف دايعلا ماقأ نم نادء._سو مهرارطضاهجو 3

 ( هناا لاح ىفانم 7 اع) هر تاكب راى (كلذدعب نما اذاف) ةخن ىفاكهضغبأو ىأ 3

 ىأ (هتفصو) هنا عاوهديعرفكريغتب ىأ (هماعريغتي نأريغ نم) ةحعادت قاكةبحاوىأ

 امهقلعتمىريغتلا امن اونائالاورفكلاب نيقلعتملااضرلاو يضغلا نم ىلزالاهتعنريغتب نأ ريغ نمو

 هناحيسهنأالامهدوهش لاعف مهدوجو لبق نب رخآر ف.كو ضعب نأساب لع دقو لب نامزلا فالتخإب

 هيلع بترتيل هام لوصحر ديعلارايتخاراهظا نمدناللب هءاعقلعتدر:لمعي الهمركوهإ ضف نمأأ
 ةكرلا نمدابعل !لاعفأعيجو) باوصلاب مدع أهللاو باقعلاوأباودلاهيلععرفتيوباسحلا|| ٠

 ىلغ اي ) نايصعلاو ةعاطلاو نامعالاورفكلا ن٠نوكهج و ىأىلعىأ )من روكسااو
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 رثك و6 ًالارباك نم عج هيلعو ريسفتلا لهألوقاسه د /نالوق ةمب ركسلا ةيآلاريسفت ىفهللا
 ْ هللالوسر تهمسلاقف ةبالاوذ_ه نعل ئسهنعةللا ىضرر+ع نأ ىوراموظو ةعاجلاو ةئسلا ل هأ

 | لاقف ةب رذهنم جر ختساف هنيعهرهظ حسم مث مدآق اخ ىلاعت هللا نا لوقد ملسو هيلع هلا ىلص

 تقلخ لاف ةب رذ هنم جرخةسافدلامشب هرهظ حسم مثةنها لهأ لع نوامعي وةنجالءالؤه تقلخ

 | هللالوسرلاقف لمعلا مفف هللالوسرابل_جرلاقف رانا! لهل عنوام_هيو راذالءالؤه
 توعىتح ةنحلا لهأ لمعب هلمعتسا ةنحلل ديعلا قلخاذا ىلاعتهننا نا ملسو هلآو هيلعهللا ىل_ص

 | له لمعب هلمعتسارانلل دبعلا هللا قاخ اذا كل ذكو ةنحلا هبهاخ ديف ةنخلا لهألاعأ نم لمع ىلع
 | هللا نااولاقف ةي ربجلاهرهاظب ذخًاورانلا هبوإخ دهفرانلا لهأ لامعأ نم لمت لع تو ىت>رانلا

 ىخضرر+# وركب وبأوارفاكلزبسيلباو نيرفاكن ب رفاكلا قاخو نينمؤم نينمؤملا قاخ ىلاع
 ةوخا اذكو جولا ل بقءايدن ا اوناكمال_سلا مويلع ءايدنالاو مال_سالا لبق نينمؤءاناك امهنعهلل»

 سالباو كلذدمب ءايدن  اوراص ةعاجلاو ةن_سلالهألاقو رئاكلات قو ءايدنأ اوناكمفسوب
 | ناكولو هلمعب ار فاكريصي_تدهناب هماعقاءترابتعاب هللاد_:ءارفاكهنوك ىفانيال !ذ_هو ارفاكراص

 م-طوق لطيف ةي_دعمامهنعهللاىذررمعورك ىفأ نمالو ةعاط سلبا نمرد_داملاة#اربسج

 ضرب ةعاطلاونامالا ىلع ن و روج ني_:موملاو ةيصعملاو 0 روي رافكلا نا
 لدا ىلاعت هللا نم قيفوتلاو رومحع سلو ةيصعملاو ةعاطلا ىلع عيطتسمراةدبعلانا

 | هلوقب ممطاخاملو نامالابمهرمأ امل ني_:مؤماوناك واؤهلوسروةئلاباونمآ هناحعبسهلوق هيلع
 ىنلا نع امهنعهللا ىضر سابع نانع ريسج نديعسئىورو ىلباولاقكب ربت سل اع

 ل مدا ذأ رهظ نم قاثمملا ىلا عتهننا ذخأ ةبالادذه ري_سفت ىفلاقهنأ لسوهل اوهيلعةلنا ىلد

 ه ا:بلاواوم نوءعيالوقع مط لعجو م_هرّوصواعيج هدب نيب اهرمشنف هم رذ لكه رهظ نه ءجرخأف

 !اهالتوان دهش ىلب اولاق ب رب تسلأ لاقو مال_ىلاهيلعمدآمهنياعيان ايعىأالبق مهلك ملاهب نوقطن»
 انركسفتناو قائيملا اذهرك ذنال نحنوةنآلاهذهم ةحلا مازلاهجواف ليق ناف نواطبملاىلاعتهلوقلا

 || رادانندلا نال ءالتبا كالذان سن اىلاعوهن احبس هللا نأب بيج !قافتالاب كالذ فان دهجان دهجو

 || ءايبنالا ريك دتىلاانحتحا امو ءالتالا لازل كلذانرك ذتولوءادتبا ترغب نامالا انيلعوءالتنا
 ||| قح ىف ىلاعت هللا لاق ةرذ_.هملاهب تيثتوة-خل اهب لوزة ر !ابىسنبام لكسيلو مالسلاو ةال- ملا مهياع
 || تاو رظنلاب اب رآلوقىاشلاو ان , زاب وانييثيس نا ريخأو هوسنوهللاءاصحأ انلامعأ

 هنا وناكمجبا 0 12 1316 ةتاؤغر لوقتلا

 1 قياولاقمهنأك 1و 7 كلب اانا 20 نم مويف بكراعمهسفن ا ىلء مه دهشأ
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 غرف ثيدحو ىلإ! الورانللءالؤه تةلخو ىلإرأ الو ةنحلل ءالؤه تقلخ ثيدح ىلا عا هللا لعف

 مالسلاوةالصلاهيلعهلوقعناملا عماجلا ثيدحلا نافريعسلا ف ىنب رفو ةنلا ىف قز رفدايعلا نموكب ر ل

 ةءايقلامونىلاةقيط دعب ةقبطقأ (مالسلاهيلع مدآة ب رذج رخأ) هلقلخا لرسم لكف اولمعا ||!

 ىلعىأ (رذلاروطىلع) مهلسن هنانب بنا رثوهئاشب اءبالصأ نم جرح م.الوأى أ (هبلص نم)

 القعمط لعخلا) هراسي و مدآ نيعىلا أورمشف اودوساهمعا و ضمد اه_ضعن ريغصلالغلا ةئره

 ىأ (مهسعاو) ىلباولاق مب رب تسل أ ىلاعت لوب مهسفن ىلع مهدات (مهبطاغن 1

 ىا (ةيبوب رلاب هلاورفاف) نارفكدلاو رفكلا نع ىا (مهامنو) ناسحالاو ناعالاب 1

 ىتلاهللاةرطف هناحرسةلن|لاقاكى-عي (ةرطفلا كلت ىلع نودلوب مدهف) ايمكحوأ امقيقحىا

 مال_سالاةرطف ىلع داون دولوم لك سو هل ؟ىلعو < لع ىلا ع هللا ىل_دلاقاكو اهملع سانلارطف

 |اذهو اروفك اماو اك اقنانأ هناسأ 12-4 برع ىتح هناسحمب وأ هنارصنب وأةنادوهمهاونأف :

 تاثقاثملاد_يعنالضاخلاو اروفك اماو ارك اشامالمم_سلاداتب د هانا ىلاعتهلوق ىنعم ف

 ةن_باانو ةنالا مناي رذ م عروهظ نم مدآ ىنب نم كلب ند 1 ذاو ىاعتهلوقوهو تاتقلا

 ريذملا ث يدا حورمشو ريسفتلا بكى امهقيقك<تو هريسغو حيباصلا ىىورملاتاثلا ثيد+لاوهو

 ىفهانعفد كىزاجلا ىنملا ىلع تيد حلاو ةيآلا واج ثرح ةلزتءمللاف الخ امهل# ىف هاتس ام ىلع

 اروذعمةوعدلا هغلبت مل نمت هللا لهاجلا غلابلاع رمش لعج دقوال ف. كف كو رتمرانلا ىف ناكر ا 5

 بابلا اذه ىفةضراهتف ثيداحالاامأو الوسر ثعبن ىتح نيب ذ -ءمانك امو ىلاعتهلوقب ىعي

 لوقناذكومال_سالارفنلاق دقو باوصلا قب رط نماذلر هظام ىل ءةاكشملا حرش ىفاهندبانعج دقو

 دقتعي مو ارفكالو انا ءافهيملاذاهناو لقعلا درح-؟ فاكمريغ هن'ةوعدلاهغلبتىذلا ىف

 هد_ةءورفكلا فدواذاوارو ذءمناكنايصءللاةفاومالو نا« اللا فانم نوكم ام ىأ ئمىلع

 نامالاىأ (كلذدع رفكنمو) اداخئرانلا لهأ نم ناكو اروذعم نكي ملهفصي لو هدقعوأ

 (نمآن مو) ىسكلا “ئراطلارفكسلاب ىهولا ىرطفلا هناا ىأ ( ريغو لّدبدقف) قاثبملا

 نانحلا قيد هتلاقباطمىلاسللا هناعانوكنأب هراهظاىف ىأ (قدصو) هناعارهظأ ىأ

 ىأ (مادو) ىلوالا هت رطفو ىلصالا هند ىلع ىنعملاو ةخسسن فاك« #فد ىلعىأ (هيلعتسثدقف)

 هجر ىونوقلالاق «,دالزازت, لو هيلعر فس او ىأموادو ةخسن ىفوولبقا لديك ًاتوهو مالسالا ىلع ||
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 رداقريغلاقيالو هب ذك موزلوهعوقو مدل لاحم ىلع رداقوهلاقي.الفالاوهتر دق هب تقلع هنديشم
 ىلع قايهناف ميلع ئثلكبهللاو ىلا ءتهلوقب صوصخ ماعلا |اذه مهب ر نم هب دال امظعت هيلع
 هللا لعب ) هلوقب ةللاد_ج رمظعالامامالاهنيباكموهوملاو لاح او مودعملاودوجوملل لماشو م ومعلا
 (هدجوأ اذا ن وكيف يكءنأ ملعب و) ةيمودعملافص وب ىأ ( امو دعم همدع لاح ىف مودعملا ىلا عت
 لاح ىف دوجوملاىلاعتةننا رعي و) ن «فيكن اكولو نوكيالائبشن ا لعب وب ةيب ورلا لاعىفكأ
 (هؤانفن روكا فيك هن اهلنا )عي و( امودعمهمدعلاحىقهماعن دعب ىأ (ادوجوم هدوجو
 هنوكس تا م ىف هما ءزبغتر بغ نما دوجو م هدوج ولاح ىفهماعن أ د_ءبامو دعم هزعج نأ دارأ اذا ىأ
 | هتالصو هتايحلاحىفاذكسفالاوالثم ىأ (همايق لاح ىف مئاقل|ىلاعت هنلا لعي و ) امتاقامول عم ىلاعت
 ىأ (هدوعق لاح ىفا دعاق هماعإ لوالاهلاح نعريغتىأ (دعقاذاف) هتاماقمرئاسو همايصو
 اينهذ ناكرعلا كلذ نأ الا دعقيس هنأ لعب ناك امدعبأب رهاظاب زيحنتاماعةلاحىلاةلاح نمهلاقتن|
 نأ ريغنم) هيبقعىلعبلقن نمعلوسرلا عتب نم لعنلالا هلوفري_تفت قققحام اينطإب و
 امو هب هقحلاف هماعلدب ةخيسن ىد_جو قاشل !نأرهاظلاو هتفص وأ ةخسن ىفديزو (هماعربغتي
 نكلو) هلزأف نكيرلام هلاحىناثىفىأ (لعهلثدحب وأ) للخ ضعب علا بيس لصخ هلدبأ
 لاعفالا نمام_طاثمأو دوعقلاو مايقلا نمىأ (لاوحالا ف التخاو) لاقتنالاىأ (ربغتلا
 هماعنافلاقتتالاو ريغتلا لوصحو لاعفنالا ل وبق نعلا عملا كلا هزن" عم ( نيقواخلا ف ث دح)
 هاضقو هردفام قبطو هماعام قذو ىلع هينفي وأ هد جوبا من افءانف أو اًئءيش دجوأ اذافءايش الإب يدق
 هثودحو هفالتخاو مودعملاو دوجوملاريغتب ع4 دحالو همكح فاتخالو هماع ريغتالاذاف
 ىأ (نامالاو رفكسلا نماهلس) نيقوا_كلاىأ (قلخلا) ةدس قاكىلاعت هللا ىأ ) قلخ)
 ناسحالاو ناي_صعلا .هنم مق. نأل نيلباق مهلعج نأب ناعالاراون أو نارفكحلاراث ؟نماملاس
 مث) نايبلاو روهظلالاعفىأ نمؤممكنمو رفك منفكفقلخ ىذلاوه ىلا عت هللا لاق اك
 (مهسعأد) ةداعسلا باكصأو ةلاسرلا باب رأ ناسا ىلعةدابعلاب فيلكسلا تق وىفىأ (موبطاخ
 3 رايتخاب ىأ ( هلعفب رفكن مرفكف) ةرصعملاورفكلا نعىأ (مهاهنو) ةعاطلا وناعالابىأ
 هللا نالذحخ) هراكستساو هدانع عمىأ (هدوحجو) هرارصاو هلهج عم ىأ (هراكناو)
 || هللالاقكهلد_عىضتقموهو هاضريال هقيفوت مدعو (مابا) هناحبس هترصن كرتب ىأ (ىلاعت
 || ىأ ( هلعفب نمآ 3 نمأو) نوماظي ميسفن أ سانلا نكلو ائيشسانلا لظيالناانا 2
 هدارصو هللا ىصأ قفوىلع هنانيىأ (هقيدصتو) هناسابىأ (هرارقاو) هناعذاو هدايقتإب
 | هللانا ىلا ه:هللالاقأك هإضف ىذتقعهاضقو ه رد قامفىأ (هلهترصنو هاياىلاعت هللا يفوت )

 - وذل
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 قرذد-ةنآرقلاو هللا نموهفةئيسوأت ناك ةنسحدبعلال_هفنانولوقي مهناف كسفن نف
 - هللا دفع ىمتان سهلا ل عش هللا د-:عنم لك لق لاقهناحبسهنالو نوقرفال مهوامهنب

 لوالا ىن-عملا ىلعامأو ءازخلا ف لب لام الا ف كاذب نولوقب ال م_هو هللا دنع نم تائيسلا لعج
 نم هده لع مقتلاو تبناصملاىهىتا|تائدسلا ناد و مه: | ىه ىتلا تاذ_سحلا نيب هناحببس قرفف

 ةثيسلاامأو ه«-جو لكن ماهم نسح ًاوهذاهنلا ىلا ةفاضمة نس! نال ناسنالا سفن نمهذ_هوَّنلا

 قاكال كناف ىأ كلا سدارسشلاو كي.ديب هلكرب لا ثيدح درواذهم و ريخو نسح هلكوإءف لب

 سانتلا ضعبل ارش نوكدق نكحاو اريخ نوكياهرايتعاب ةمكح «يفف هقاكام لكل باح ا رمش

 ن.دموب لاق انهه نمو كلذ نع هزخم ىلاع:برلاف قلطخرشوا ىلكرشاماف قاضا ىئزج رشاذهف

 ظ ىرغلل

 هتاروهظ صضعا هنأف د هروطى لطابلاركنتال

 هناحيس هلوقك تاقواخغلاموعىف لخدي نأاما لب طقادرفم هيلارعتلا فاضيال !ذطو

 ىلاعت هلوةك ببسلاىلا فاضينأ اماو ةننادنع نم لك لق ىلاعتهلوقو ئثلك قااخةللأ

 هلوق نيب و هللاد:ع نملك لق ىلاعتهلوق نيب عجلاهجو فيك ليقناف !دشرمهبر مهدارأ
 امو ةللادنع نم اهلك ةعزطاو ةرصنلاو بدحلاو صخلانإب بيجأ كسفن نف ىلاعت

 ىلاعتهنلالاق م كلل ةرافكو كلةب وقع كل_سفن فن ذبف ةيلبوة:2#ىأ ةئيس نم كباصأ
 وهىذلا لوالا ىن_ءملا ىلع اذ_هو ريثك نع اوقعلوو ميدبأتبسك امو ةيدصم ن. مجباصأام و

 هللاىلا بسنتال ةئيسلاورب_د ض#اهال ىلاعت هللا ىلا سنت ةعاطلاف ىتاثلا ىلا ىلعام أ ولوعملا

 ةيصعملاقاخو ل_ذضفةعاطلاقافن اهقلخةللادنع نم لكلاو رش ةروصفف اهنوكلابدأت
 دبعلانأ كئاوفلا نم ك_سفن نف ىلاعتهلوق فم نولأس مهو لعفيامم لأسال لدع

 سانلا مالكب لغت_ثيالو اهنمالاءى جال اهيف نئاكر مشلاناف اهيلا نكسيالو هسفن ىلا نامطيال

 هللا ىلا عجريفهب ون ذبه-تاصأا6 | ىهو هتباصأ ىنااتائدسلا نم كلذ ناف هيلا اؤاسأاذا ءهمذالو

 | ربخ لك هلل م< كالذمف هتعاط ىلع هنيعي نأ هللا لأ سب وهل عتائدسو «_سفن رش نم هئلاب ذيعتسي و

 ةيصعملا كرتو ةعاطلا ىلع ةناعالااهماف ةبادطا باطءاعدلا عفن ناك اذط و رش لك ه نع عفدنب و

 هناذ جرا هءاشاع ريد عئث لك ىلع هللاو ىلاعتهلوق ص خاكصخ ماع لكل يق دقو اذه

 هب تقلعت عيش لكن أ لصاحلاو هتانئاكىفهعوقولاحلا نمنوكسامو هناقواخ نماشيامو هتافص
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 0 ار طدحسو ا

 اوفلتخا نككلو ىلاعت هلوقو اعيج مهلكص رالا ىف نه نمال كر رءاشولو ىلا ءنهل |وقىفاشالق ا

 حييحصلاثيد_هلاو دب رباملعفي لنا نك واول ةفاامهتلاءاشولو رفك نم مهنمو نمآن م مونف
 8-0 دقو نكي شياموذاك 3 ضامن فاو لا هياعفانلا

 ييعركما وأ 00 واسال مهداقتع ءامسيلعركنأ هنأب برج أ دقو

 ةماعلا هثدشملا اولءؤ هرد-5و هتاضقب هيتك هب لزتأ اوهل هر هب لسرأ ىذلاه مو هعرمش ةضراعم

 هرمألاهب ني_طراعماهورك ذاع اود د_.-وت:ااه_عج ىلع ةدشملا اوركذدب ملف م ةلل:هفاد

 جتحادقو ردقلاباو>ةحا اوهنوأ اوىمعااذا ةد_>اللالاه>و ةقدان: :زلا لعفك هعرشلا م نيعفاد

 هلوقكلدلده_ثيو هردقودهللا ءاضقد كدب ؛ عطقأ نا لاق رد هلا ه_:عهللا ىذررمح ىلع قراس

 ناانلهوجرحتف )_ءنمكد_:علهلقانسأب اوقاذىتح مهلبق نم نيذلاب دك كلذك ىلاعت

 لوقامأو لطابلااهمدب رأ قح ةلكم- طوق ن أل صاحلاو نودر الام 1ناو . نظلاال'ن وعيش

 هنا اولاقاذطو هلهتابثاو ردقلاب هفارتعالر د_ةلابهجاح.ة> |١ ىلعمذامناف ىنتي وغاا عبر سلبا

 نمىكدوهو الدع ىأ ءاشي نم هللا لضي ىلاعتو هباح._سدلوق ةقباطل ىلْزتعملا نمهئلا,فرعأ

 داه نمهلافهنلا لاضإ نمو ى ام: هلوقو د_:هملاوهفهللا دوم نهر ىاعتهلوؤو الضفىّاءاشب

 تام نأ ىلع ىنمواتفأ مال_لاوةالصلاهياعىمومباوج ىف مال_كاوةالصلاهيلعمدآلوقامأو

 ىحاعلا ىلع ضارتعاال نأ ىلع ينبف ةنسنيعب رأب ىنقلخ نأ لبق هلمعأ نا ىلع هللاهيتكد_ةالمع

 نادقتعي نأ جاتحلب ردقلاو ءاحتلا قاعت نا دئن.حهلناو ه-ةءاطيلاهعودروهّت ون دعب

 ردقلاو ءاضقلاب ثيشتي نآهتب ون ققكى_.قهنرمدامم نيو-هل سداو هقةلخ لمقةردقم تن اكهتدصعم

 بقعمالو هناضقلدارالو هةعاطر هسعأو هتيصعم نع هنادع._سهيهنل ضراعملاكذكي> هناف هتدضق ىف

 هبيقترظن مث تربحتةردبةلا ف ترظن لاق هنأ« _بنم نب تهو نعو 0 هسعأل تااغالو همك

 هديؤيو هيف مهقطن ار دقلاب سانا !لهجأو هنعمهفك ًاردقلاب سانلا لعأت دجو وتريدتف

 هتفيش>عو هب ناعالا نعال هتيقح ناب نعىنعي اوكسمافردقلارك ذاذاومالسلاوةالصا|هيلعهلوق

 .كدتع م 30 اولوشي ةئيس مهمصت نأو هللا دنع نم هذهاولو هي ةن_سح> مهبصت ناو ىلاعت هلوقامأو

 ةئ_سحلاليقو انيلءالوانلة الف ةيلبلاةئيساإب وةمعنلاانه3:_حلادارمانأحصألاف ةبآلا

 | هثيس نم كباصأامو ىلاعتهلوقب اوحتح نأ ةيردةال سيلفا ذه عم وهم بصعملا ةئيسل اوةعاطلا
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 كاردا كاردالا كرد نع زجملا ل يقو مل-علافصن ىرد أ الدروو اليلفالا إغلا نم متتوأامو ]

 | نه قوف علطتفيك هلل يقفربنملا لعوهو ىردأ الل اقف ةلثسم نعنع هللا ىضر ىلع لئس دفو

 ءاي_ثالا ىماعردقب, تدعص ىنالاقف ٠ رهزالالاوسلا باوج ىف ىردأاللوقتو ر ونالا ماقملا

 باجأو لاؤسلا اذهلئم هنداهج ريفسوب ىنأل عقودقو ٠ ءامسلاتغلبل ىلهجرادقعتءلطولو

 منلاق لاحلا اذه قيقحن ءزجتتو لاملاتبب نماذكواذك ذخأت كن اهلل يقف لاقملاكلذب

 || مامالاررك دقولاومآلا عيج تبعوتسال ىلهجر دق ىلع د_خأولو ىعاعر دف ىلع لالا ذآ انأ

 || نودهجوبتانوكسملا ص ص ىلاعتهللةمعدق ةفصاهنو كلا قيقحتانهةدارالارك ذهنناهجر مظعألا

 م-هروهجامأو ةيداحهتداران أم ةلزتعملا ضءعب وةيماركلا لعادروتقونؤدتقو قةنو

 هناعا قسافلاورفاكلا نمدارأ ىلاعتو هناحبس هنا اولوقي ىتح حتابقلاورو رشالهتدارا اوركتنأف
 عونميوهو هداحياو هقلع ةحيبقسيبقلاةدارانأ مهنمامزهتصعموةرفك الهتةعاطو
 | ىلع قاما لاعفأ نم عقيامرثك أن وكيمه دنعفهب فاصتالاو هب كوه حيبقلانأب عوف دمو
 ||| اذاو دابعلا نمةب رق سيئر كلذ ىلعرب_ديال ث يح! دج عينش | ذ_هودالبلا فهتنادارأ ام فال-خ

 تناك نا اهيلع نوبقاعي وه عاطت ناك نا اهبلع نواس ةب رامتخا لاف أ دابعإلف كلذ تفرع

 تاداجلا تاكرحةلزنع هتاكوس نأو اقلخ الوابسك الص ا دبعلل لءفالنأ ةن ريخلا تمعزاك الةيصعم
 قرفنانال لطاباذهورايتخاالوةداراالو دصقالو رابتءالاماقمىفةيشاك الوةرئؤمالاهياعهلةر دقال

 قاعت دعب ليقن اف هرارطضال ىناثلان ودمرايتخا,لوالا نأ عنو شع را ةكرحو شط !ةكرح نيد

 عانتمالمةمفهمدعب وأب جيف لعفلا دوج وب اقلءّتي نأ اما امهنالاعطق مزالربخا هندار اوهنلا مع

 بوجولا عمرايةخاالذئنيحوالصأ هنذارا نعددا م فلحت عانشماوالهج هناحعب_سهماع بالفن |

 لاك_ثاالفهرايتخابهكرتي وأهل ء_فيديعلان أدب ربو مدعي شتا تلا نال اعطق عانمماالو

 لع مل ىلاعتهللا داو بسك لعفشلا ىلا هت داراو أ هتردقدرعلا فرض نأهّميةحنولاقملا اد_هقىف

 نمنامإالا ءاشهننا نأ معزي نع لص نمو بساكد_علاو قلاخىلاعتةللاف قاخ كلذ بقع

 هللاةئيشمامهتئيشم تيلغفروحفلاءاشرجافلاو رفكلاءاشرفاكلاو .رجافلا نمةعاطلاو رفاكلا
 آل الوان كرشأ امهنلاءاشولا وكرسشأ نيذلالوقي_ت ىلاعت هلوقا ذه ىلع لكس: ىل_قناف ةناحبس

 أل ئمنم هنود نماندبعامهللا ءاشولاوكرشأ نيذلالاقو ىلا تهلوقو ةبآلا وش نءانمرجالر انؤانآ

 م-طام م_هان دبعام نجرلا ءاشول ىلا هت هلوقو ةيالا عيش نمهنود نمانمرحالوابؤاب ١ ا الون

 ثيح ىلاعت هللا مهمذدقف نومهودب ءنونظي وأن وب ذك ىأ نود رعالا مهنا لع نم كالذي
 لاقذا ى اعتهنلا ىلا ءاوغالا فاضأ ثيح سلب | مذ كل ذكو هللا ةئيشم م-منمانتاك كرمشلا اون 59 ١



 ١ىإ

 يببيسسئسسسسللستت7س ٠ سسسصسسصسصخ + م هدو
 ثيد ملا ىنعي ىهتنا  رطتسم ريبكو ريغ_صلكو رب زلا فدول_ءف ئثلكو ىلاعت هلوقلةمايقلا
 ردقلا نا سمألا لمجو نايبتلا صرعم ىف ناك لسوهل ١ ىلعو هيلعهنلا ىلصهنأأل نارقلا نم سدّدقم
 هقلك ىلاعتو هناحب_سهنم نئاك: صوهولحو هرشوهريخ نملزالا فر ذةملا دبعلا نم عقياموهو
 رخآلاب و ىلاجالا كل اامهد_ح ابدا ارملا (ردقلاوءاضقلاو) الفالامو ناك ءاشامهنداراو
 بجاو ءاضقلاب اضرلا نأل هباضرلا بجول ىلا عت هللا ءاضقب رفك-!!ناكو ةلزتعملالوقامأو ىليصفتلا
 دابعلا لاعفأ عيج نكست مفهلاءاضقب سيلرفكلا نا تيئفرفكرفكلاب اضرلا نأل لطاب مزاللاو
 ىضرلاو ءاضقال ىضةمرفكلا نأب عو دف ةعاجاو ةنلا لهأ «يلا بهذام ىلع ىلاعتةنلا ءاضقب
 ىلع «هقلخ هنوك ىهوهناحب_سءيلاةب_ن هلرفكلا ناهحيضوتو ىذقملان ودءاضقلاب جاما
 ّئَشب ررمخ2.ال ءاشي فيك هيف فرص تن كلملا كلام هن اف هتميشم ىف هيلع ضا ارتعاالو هتمكح ىذتقم
 قاو ضارتعالاو هرايمخا و هيسكب هله ف_صهعوقو ىهو فاكملا ىلا ى رخأةب_تنهلوةب عفتشالاك
 دقفه_سفنر فك, ىذر نمواذههايقع ةمئادلاةب وقعلا قوحت ساو هالوم طخسأ هنأل إءف ىفهيلع
 | ناري_ةلارفكب اضرلاب رفكي الهن أ حصألاو:عاشملا فال_تخاهيفف ريغ فكب ىضر نمواقافتا ارفك
 ىاذك ئاذياوهماظ ىنعهنم ىقتني ىنح ناعالا هنعمتلا اسي نا ىنمي نكتاورفكسلا بحالناك
 مهب واق ىلع ددشاو مهاومأ ىلع نسمطا انب ر ىسوم نع ةياكحىلاعت هلوقهدب وي وةيناخراتانلا
 لزالافهتافصإ) اهبةقلعتملا ةدارالاىأ (ةئيشملاو) ميلألاب ا ذعلا اوري ىتح اونمؤيالف
 ةتباثلزالا وتاف_-دةروك ذا1ثالثلاهذهناىندملاو لمعلا كلذ|فصوالب ىأ (فيك الب
 نع ةيفخ اهتقيقح ثيح ةيلعلاهتافصرئاسك ةيفيكلال اوه ةفصلاةماشتماهعأالاةنسلاو باتكسلاب
 درجم نم سباذا اهفصو ىف ل طاب لق_ءلابجوم نأ د قتعي واهب نمؤي نأ نمؤملا لع بجيف هب ربلا
 اذهوهتناهجرةمالاسمشلاق ٠ اهمكح دنع لعلا ف خسار لكل وقب كلذ كواهكرد. نأ هنأش
 باطلا نع فوقولاب ىلتبمو هب لهجلا نم برغل بلطلا ىناعمالاب ىنتبم ناهتي رف نيم ؤالانآل
 فعال تبالاىنعم ىلع دب زباب رهجولا اذه نم>التبالا ىنعمو هيف لسعلا نم عونب امركم هنوكل
 آ اًميش سجونال لق_ءلا نا ناي دارملاباط ف فؤوتلا عم داقتعالادر>عءالتنالا نافلوالاه_جولا
 ءاشيام لعفيهنن لا نأ فرعيل هيف لقسعلا اج الاوفةيقحلا داقتعا همزلي هذاف ايش عف ديالو
 ىذلاىب راللا ىيغلا سمألابناسءاهناف ى :وقالاوه ىناثلاهجولا نأإداحو ىهتادب ربامكح و
 فالح عرمشلا بناج نم عمسل اهب دروام ىلع قالا عابتادرجم لب عبطالةذلالو هبقلقعلل ظحال
 لضم أ ةيدبعتا !تادايعل |قدايقن الان أر هظي ادهم و همهف ىلءلوعو هلقعىلع دمع ثيحلوالا
 ىلاعت ندا لاق مل نموهلي_طحت ىف قا سم ةسعباتم ضخم لب اهيف سفنال ظحالذأ اهربغ نملك او
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 هللاريغد دع نمرسشلاو ري-هلارب دقت نأ معز نمو هللادنع نملك لق ىلاعتهلوقل ى اعتةننا نم

 دارااذا هىمأا6! ىلاعتهللالاقدقو ىبهتنا ديح .وةلاهل ناكولهد_.- ون لطد وهللابار فاك اك

 ةعرسلوقلا اذ هداراآ لاق نهلوقهلوطأى مالسالارفندرو نوكيف نك هللوقينأ اش

 ةماكلا هذه ملكستلا هبدب رأهن ىلع لوم اندنعاذهنأدافأ ثرح دارأام قيقحو داجالا

 ليطءنالو هيبشنربغ نمه-تةقيقح ىلع ذراو مالكوهلب ناحالا ةعرس نع زاحلا ىلعالةةيقحلا ىلع

 كلذنا لاق نمىلءادرلاق ثيحهلوصأ ىف ىسخرسلاة ألا س.شهرك ذاذكو ه-ةنىف

 هيمان ضرالاو ءامسلا موقت نأ هناب [نمو ىلا عت لوقف باتكحلاامأ نب وكستلا نع زاح لوقلا

 روصنمابأ ىنعي مهضعل م ءزانن ' وكستلا ع نعازاغن وك نأ الاندنعةماكلا هذه هةيقحدارملاف

 ىلع باس هبال قول الو ثدحر بهل ام الكن ا ىلعهب لدت_فاناف نب رسفملارثك أ او ىدي رثاملا

 مالا دهب عيشلا ث ديف ىنعملاو نوكسفىلاعتهلوق ىف ىأ ترقعتال# ءملابفحم لا

 ءايشالا قا هناحبب بس هنا ققحتف مب ركلا ىسدقلا هّتءنو مدقلا ىسفنلاهمالكوهو نك هلوقب

 نك صعاب اه دجو أ هن! ىفانال الوهو اهمدلة|صاح ةمهأو ةدعوةلا ٠ نمالو 20

 مهريغالو هنيعالهناحبسعم الكم ٌئملك قلاخةلا ىلاعت هل وق ىف ٌىشلا تح ال_تاد سنا هناف

 ل-هأ ن «مهعبت نمو ةيئاط_سفوسلا ىلع درءامسلاو ضرالا فد_هامموهامكءايشالا قةحت ىف

 هفمبرقيومال_>الاكتالايخو ماهوأاهنأنومعزب وءامثالا قئاقح نوركشي ثيحءاوهالا

 ةرخألا ىالو ايندلاىف نوكيالو) ةيفوصلاةلهج نم ممهظاثمأو ةيلواطاو ةيداخلالاةيدودولا

 4 ماعو) هنداراب اندرقمىأ (هتثيثعالا): اهعيج لاو>الا ىف ثداح دوجوم ىأ 6

 فاكلا حشفب (.بتكد) هردقرد قب هرب دقت ىأ (هردقو) هاو همكح ىأ (هئاضقو

 لاق ثءح حراش برغأو همر وهظ لبق ىأ ( ظوفحاحوللا ف هتبامكو) ىأءاتلانوكسو

 هرب رح ىلع م د_ةمهرب رقنو هريدقت توبثنا ةبارغلاهجوو ىبهتن !هر دقلرب_سفت فطءهبتكو

 هبتك نكلو) ملقلاثاد_ادعب ةيداح ةباتكسلاو مدقلاب توعنملاةقدرب د قتلا نا ىلع هرب ودتو

 نكيلهنأببتكملاذكو اذك نوكيسكناب عي لكو>ىفةللاتةكىأ (مكدابال فدصولاب

 ظوفحم اح والا ىف بتك-ف ةدوجوم ءايشالا نكن ةباتكدل |تقونأ هحي_ذونواذكواذك

 نكسيلهنأب ىمالا «جو ىلعال ءاضقلا قذو ىلع ءامثالا نوكح :سهنأ فصولاهجو ىلع

 سمالا نع قولا فاحروصت مدعل ذ_ةذي> ةدوجوماهلك ءايشالات ناكل نكسالاقولهنال

 تنيك ناب ملقلا م أ ىلاعت هللا نأب رقن ةيدولاهباتكىف مظءالامامألالاقو ٠ قلاخاىداحالا

 موبىلا نئاكوهام تك أىلا«:ةللالاقف براببتك أ اذام مهلا لاقفبتك !نآبتخ_فنفو



 الذل

 .قلاقي نا نكمةدارالا فهلوقبام ناك اذافة_ةيقحامونم لكن اكن اود.علاهب فصوباملفااذغهب
  ىنعم ليطعت نماْضِنَأ أ | ستو ضقانتتلا ن * مل: كنأل هكرت بجلب ل وأتلا نيتي /تافصلا| هذه
 ظ مارح بجومربغب - ةقيقحو هرهاظ نع نارقلافرصناف تبجومالد هناق- كو كاش تا

 2 نادال هناق لقا ق كلذ ى س عانتمالتاتاغس نمتفم ىف نم لكل لاق. مالكا اذهو

 ىرابلادوجوو هب قولب كدبعلادوجو ناف دوجولا ةف ص ىف ىت>ه د_هعيام فالخ ىلع هللا دش تش 2

 ىمساف مدعلا هيلع ليح سالق ول ادوجوو مدع ادلع لود لا وق

 هدابعت اقص ضعءبهب ىمسوأر يدقلاو مياعلاو مويقلاو ىلا لم م هاقواخ هب ىمسو هسفن برلا هد

 هذه ىاعماضي أل قعنو دوجومت اثق > هناوهللا ق- ىفءاممالاهذ_هىناعمانب ولقب لقعن نحف
 اكرت_ثم جراخلا فدجوبال ىنعملا اذه نك-!اكرتشم ار دق نيينعملا نيب لقعنو قولا قح ىفءامسالا

 تبئيف اصت#انيعمالا جراخلا ىفدجوبالو ناهذالاىفالااكرت_ثءدجوبال ىكلا كرتشملا ىتعملاذا
 تاكرلاو نوكسلاكتالاخاوتاوذلا نم (ءايشالاىلاعتهتناقلخ) هب قلب اك ام_منملكف
 ةدامنمال ىأ (ئثنمال) تايلفلاو تايولعلاو تاريخ اورورملاوتاماظلاو راونالاو

 ريغنم امهعرت#وامهعدبمىأ ضرالاوتاوم_بارطاف ىلاء”هلوقا تاقول_خلا ىلع ةقباس

 داوملاض عب نم ءام_ثالاضءب قلخ ناهبفانيالو امهماشن اوامهعا دتب|لاح امويفهل قيس لام

 قلو داسفلاو نوكحلا#اعىف ئتدوجو ريغ نمت قلخداوملاكل:لوصأ ناف دارأام قفو ىلع

 || هناحيسهنالو ئتلكق لاخلا ىلا عتهلوقا قلاخلا قاخ تحتوهف قباسلائشاادوجوروصت

 كيرشهنوكنأ نعهزنموهفناك امىلعنآالاوه نيفراعلار ظن ىف لب يده عم نكد لو ناك

 لزالاىف املاع هللا ناكو) ةكحوأنوكساهدادماوأ ةرذداحي|ىفولو ةداملاو لعفلاو قالا ىف

 ناكو ىلاعتهلوق ىنعماذهو عادب الا لاعىفاهققحتو ءاي_ثالادوجو لبق ىأ (اهنوك ل بقع اي-ثالإب

 وهوا ةطباروأة دئاز ناك لاقين أ ىلا جات<الفههدعلا>ةساهمدق تدثامو املع عت لكبةنلا

 ىف هتمكح قفو كحو هندارا قبط ىلعءاي_ثالاردقهنالاحلاو ىأ (اهاضقوءايشالاردق ىذلا

 قلخ ن٠ ءاشنالا لق رعيالأىأ قلخ نم ملعيالا ىلاعت هلوق نوم ضم ىلاءامياهيفو ءاثنالا
 لاقدم نمكب ر نع ب زعبامو ىلاعتةللالاقدقو تداحهناةاعّتمضعن و ميدقهماعقءاي_ثالا

 هيلع هللاىل_صلاقو نيب.باك قى الاربك الو كلذ نمرغ_دأالو ءاملاىفالو ضرالا فةرذ

 ىلع هللالاقف برا, تك ًااذام مهلا لاقف بتك اهللاقف ٍمقلاهننا قاخاملوأ ل وهل اىلعو

 قئاقح نأ نم قا ل هأهلاقام ىلعةلالد قيقحتلا !ذهىفوةمايقلا موب ىلا نئاكوهام بت ك ١

 هلكرمشلاو ريخلا اريدقت ناب رقن مث ةيصولاهباتكىفهللاهجر مظعالامامالالاقو ٠ ةتياثءاي_ثالا

 سس



 كح“ سف اريده

 اا كبف فمش كرد
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 ليللاءىسمبوتيلراهابهدب طب و راهنلاءىسم بوتيل ليللابهدب طسمللا نا مالسلاوةالصلا
 هللا نيع دوسالار جا مالسلاوةالصلا هيلعهلوقكو لم ءاوراك أهيم رخم نم سمشلا علطت ىتح

 ضواأق نم هظفاواعوف مةرب ره ىنأْث دح نمدوحن هجاس نبا ىورو هدايعاهب حفاصيهضرأ ىف

 لزب هناحبب سن أ نمدروامع هللا هجر ةفينحوب ألمس دقو نجرلا دب ضوافيا تافدوسالار جا

 ةياورىفوهتروص ىلعمد[قلخ هللا نا مالسلاوةال_هلاهيلعهلوقنكو فيك الر لزس ل اقف ءامسلا نم

 ىراملاهزنن و هلئاَق ىلا هع سم ضوفب و هرهاظ ىلع ىرك نأ ب>يفهلاثم او نجرلاةروص ىلع

 ناب رقن ةيصولا هباتكىف ةللاهجر مظعالا مامالالاقو ٠ تاثدحملا تافصةهءاشمو ة>راجلا نع

 ري_غو شرعلل ظفال اوهوهيلعرارقّمساوهيلاةجاحهلنوكي نأ ربغ نم ىوتسا شرعلا ىلعةللا

 رارقلاو سوادا ىلا احات<كراصولو قول اك ريب دب وملاعلا داحا ىلع .ردقاملاءاّة2ناكو لف شرعلا

 كلام مامالالاقام عنو ىمتا ارييك اولع كلذ نعهزسموهف ىلاهتهنلا ناك ني أش رعاا قال لبقف

 ةعدبهنعلاٌوسلاو ل وهج فيكلاو مولعمءاود_سالالاقف ءاوتسالا كلذ نع لّئس ثيح هلئاهجر

 فلا ضءب تالد وات قم_سدقو ملعأللاو لس أ ىهوفاسلاة قي رطد فهو بجاوءب ناميالاو

 هرمعر خأ ىف عجر منال وأ لو اني ناك نيمر حلا ماما نا ةيعفاشلا ضعب لقت هنكسل كحأهن !ليقدقو

 هل رقهب لو 'ىذلا ىنعملا ناك اذا لد وأتلا ليقيلا قف ديعلا ققد نا طسوتوةبدن رتاملاانبادكأ

 أ ءاقملا فالتخا بسحب مارملا كلذاةجاحاوعدنالنأ نيب و ماوعلا ,هفىف للخخ لإ وآتلا ىلا ةجاحلا

 قئاذهنافماقتنالاةدارابضغلاو مارك الاةداراىضرلانالاقنالو ةبواحتطلاةديقعلاحراشلاق

 ىبهني وهؤاشيالوددب ربال ناك ناوداضرب و هيحامع ىمأي هننا نا ىلعةنسلا لهأ قفتا دقو ةفدصلل
 ىحريرو ب د قفهدارأوهءاش دق ناكناو هلعاف ىلع سضغإ وهطغس د ههركب وهطخشسا_ه

 ىضرلاو ماقتن الا ةداراب بذغلا لوأت نم لاقي ودارأالا بذدغنو طحع_سو ههركن و هدب ربالام

 ىضرلاو باقلا نايلغيضغلا نأللوقين أ ديال-ة مالك-ا!كلذتلوأت مارك الاو ماعنالاةدارإب

 نما ىلا ليم ىهانيف ةثيشملاو ةدارالا كل ذكو هللا ةيفىلاعتهنلاب قلي ال كلذو ةوهفلاوليملا

 وهو ةرضم هنععفدي وأ ةعفنمهلباحام ىلا لئامانم ىلا ناف هي_سانيو همالبامىلاوأ ئنلا

 اظفلل اهلا تفرص ىذلا ىنعملاف همد_عبن صقش وهدوجوب دادزب«_ءلارقتفمو هدب ربام ىلا جات

 ةفلاخاهمهنلاف صوب ىتلاة دارالا لاق ناف كلذ زاجاذ_هزاج نافءاوس+:ءهتفرص ىذلا ىنعملاك

 هللا دوب ىذلا ىضرلاو سضغلا ناهل لق :_ةيقحامهنم لكن اكن او دبعلا اهم صوب ىتلاةدارالا



 الف
 نآرقلا ىف ىلاعتهنلاهرك ذك سفنو هجوودبهلو ةخسن فو تايفيك-ل!لوه<ىأ (فيك الب)

 ((هتردقهدب نأ) فاس نيفلاخ فاما ضعب هيلعاكلب وأتلاماقءىفىأ .(لاقالو ) هرتككلا
 ىطاشلالوقهنمو ةمعنلا ىلع قلطت ديلان ا ىلعءانب ىأ (هتمعنوأ) ةبانكحلا قب رطب ىأ
 ةمعتلا ىنعع دب عج ىدايالاو ة-راجلا انه ديلابدارملاه-راشلاق هياهدع ىدانالا كم ىدن كيلا

 !ذكولومآ!ةيغب ولولا لط ىف كيلا ىدب دم ىلع ىنتلج كترمض> نمةضئاغلا ىدابالا ىبعملاف

 هلوأت فىأ (هيفنألا) هؤاليتساشرعلا ىلءهءاوتساو هرصب هنيعوهتاذههجو نالاقيال
 رهاظلافاطدبةمءنلاو ةردقلارك ذب موديلا قاطأ ثيح ىلاءتهنالّإ +1 ىف ىأ (ةفصلالاطبا)

 (ردقلالهألوق) اه ساب واهلصأ نم ةفصا|لاطباىأ ( وهو ) امهيبنعمريغ اهءدارأنا

 نوكسال ع دقلاةفد نافءامدقلاد دعت موزل هوت ىلع ءانباصوصخ ىأ (لازتعالاو) اموعوىأ

 "هتافص نأ تماعدقو كلذ نعهزنموهو كلانه ثداوحللالحهتاذن وكس: نأ ٌمزايفالاواعدقالا

 هتفصددب نكحاو) هلوقبةيضقلا دك امءام دقلا ددعت مزليالف اهريغالو هتاذ ناعتسسل هنادعمس

 هتاذهنك ةفرعم نعالضفهتافصةيقبهنك ةفرعم نعان زك هتيفيك ةهرعمالد ىأ (فيك الب

 || توعنن موأهلاعفأتافص نمامهنا ليصف:الب ىأ (فيك الب هتافص نم ناتفدهاض روهبضغو)

 تاهءاش لا تافصلا نمامهف قاخلا نمهاوسام غصوك سلهاضرو للان ض2فدو ىنعملاو هتاذ

 نأب نالوؤيال_ففاخلا نم عجب ىد_تفاو فالاروهجلاعبت مامالا هيلا هذام ىلع قا ق- ىف

 لاقي ةمعتلاو ةمقثلا نمامهتاغام_جمدارملاو ماعنالا ةماشمو ٠ماقتن الاةدار اهاضروهمضغبدار 1

 ىل_دالالاطب ازوحالو هفصوب هب اش «هداب مولع ههنكان دنع ق> هجولاو ديل !تابثا مال_سال ار فن
 ظ تافصلاب مهلهل ل اودالا اودر مهنافهجولا اذه نهةلزتءملاتلضاه او فيكلاب فدولا نعزمكلاب

 ةعاجلاو ةنسلا ل هأو لاق مىىخرسلاة مالا سمش رك ذاذ كو ةإطعماوراصف لوقءملاهجولا ىلع

 هبات اوهامفاوفقوتو ةين.قيلا تالالدلاو ةيعطقلات انالابىأ ص الاب مولعملا ل_الاوهاماوتيثأ

 | نولوقي لاقف للا ف نيخ_سارلا هنةثلا فص وا5كلذ بلط؛ لاغتشالا اوزو< لو ةيفيكلاوهو

 تاب ورللاث يداحالا ف درواماذكو ىهتنا باباالاولوأالا رك ذنامو انب ردنعء. نم لك هبانمآ

 عيج نماهْضبق ةضبق ة نم مدا قلخ هللا نا ملسوهل أو هيلعهللا ىل_دهلوةدك تاهءاشقملاتارابعلا نم

 اداج ناك نأ دءءاساس>اناومح راصق حورلا هيف خفنوهاوسو هللا هايملا, تنحعو. ضرالا

 عباصأ نم نيعبص| نيب اهلك مدآ ىف بولاق نا )_سههاورام ىلع مالسلاوةالصلاهيلعهلوةكو ثيدحلا

 نم لهلوقت منهج لازنال ماللاوةال_هلاهيلعهلوقكو ءاشي فرك هفرضي د_-١و لقكن جرلا

 هيلعهلوةكو ثيدحلا طق طق لوقتف ضعب ىلا اهضعب ىوزئيف همدق ةزعلا بر اهيف عضل ىتح دي نم

 وقم
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 ماسجالاو ضارعالا ىف مالكلا نعل ث_سهننا هجر ةفينحابأ نأ ل -ةنو كالذ نءهزنمىلاعتةئناد

 دح هل سدا ىأ (هلد_الو) اذه ىف مالكا سانلا ىلع حم فوه دبع نب و رم هللا نعل لاف

 ىأ (هلدنالو) ةياهناا ىفالوةيادملا ىفالادبأ عنامو عزانم هلسيلىآ (هلد_ضالو) ةياهنالو

 نماهرب_غو مانصالاب ىأ !دادنأشاوا_عحنال_ذ ىلاعتةللالاقاك هلك رسثالو هلءيبشال

 ناتفئاطتاتتقاو . هلسنجالث يح هلعونالو ؤوفكالو هلديب_ثالىأ (هللثمالو) مانألا

 نيب طسوتملا قي رطااىلاانرمص نو تايثالاف تاغ ةفئاطو ىنلا ف تلغ ةفئاطف تافصلاتابىف

 ىلاعتهلوق نم مهوتب هنأ قي لاوحالا عيج نمةلئامملاانيفنو لاكلا تافصانتيئافريطصقتلاو وغلا
 مدعلاب ضقتنب صاصتخالا نالىلاعتهترض<ةصوصخمالا نوك:ال ةفصل ا هذ_هنا ئه ث كس بل

 لايخ او مهولا !ذط عفدربصبلا عيمسلاوهو ىلا هتهلوةف ئ هلك سيل مدعوهثرح نم مدعلاذا

 لجو اسارتحا مالكا ىف كلذ لثم ىمسي واري_داعيمس مدعلا ن وكي نال احلا نم نافلاكشالاو

 دو دءمالو دو د.« سلف بجاولاه مشن نكمملاالو نكمملاهبشيالبجاولانامارملاةدب زو مالكلا

 الو ةيهاملاو ةيئاملا فضودالو هانم الو سكر تمالو زيحتمالو ضعبتم الو روصتمالو

 تافص نموهامم كلذرب_غو ةسوبيلاوةدوربلاو ةرارخاو ةحئارلاو مطلاو نوللا نمةيفيكلاب

 ةهشلاهمهو تاك نامز هيلعىرجالو اههري_غالو لغسالو ولءال ناكمىف نكمتمالو ماسجالا
 (سفنو هبجوو دبإ) هناحبسهتت ىأ (هلو) الحلو الح سياو ةيلواحلاو ةمسجماو

 ىلاعت هلوقك ىأ (ه-جولا رك ذ نم نآرقلاف هللارك ذاف) هتافصو هتاذب قدلبأك ىأ
 ه-جو قم و ىلا عن هلوقو هللا<_->و مث اولوناغأف ىلاعتهلوقو ههحوالا كلاه ئثلاك.؛

 مهيدبأ قوفهللادب ىلعت هلوقكىأ (ديلاو) ىلعالا هب ره->وءاغتاالا ىلاعت هلوقو كندر

 توكل هد_بىذلا ناح,_سفولاهتهلوقو ىد_يب تقلخاملدجستن أك عنمام ىلاعتهلوقو
 كس قاع ملعأالو ىسفن ىفام لهن ىسبع نع ةباكح ىلاءتهلوةكىأ (سفنلاو) ئثلك
 ةلباقلاربغ نمدرو ثيح ع وف دف ةلك املا بإب نم هناحيس هيلع سفنلاقالطا نأ نمليقامامأو

 كي رحتلاب سفنلا نمد ذخ ا مرامتعاب سفنلا نأ قيقحتلاو كسفن ىلعتينثأ كتنآثيدحىفاك
 هن احح مسدن اله ادع.س هيلع هق الط از وح .ؤ سفنلا نمو 0 ارابتءاباماوهن اديس هيلع هقالطاحصيال

 ىع_جلاةغي_صباذكو ىنيعىلععنصتلو ىلا»تهلوقىفنيعلا اذكو اهزعأو ءايشالاسفنأ
 ضرالاوهرد_ةقد> هللا اوردقامو ىلاعتهلوقو انذيعأب كناف كب وع م_طربصاو ىلاعت هلوق

 شرعءلاَىلع نجلا ىلا عت هلوق 537 ه:.عتابوطمتاوم_بلاو ةمايقلا مو هّتضبف أعمجم

 تاهاشتمىأ (تافص) هناحب_تقدللىأ () رك ذامعيجىا (وهف) ىوتسا
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 | لوقي هعمسناولوسرلا مالك اذ_هلاقتاينلابلا ألا ا !لوق,هعمس ناو سقلا“ىرىضار عش
 بهاذا لهأ نه .هلك ةنسلا لهأف لابو هللا مالك اذهلاق دحأهتلاوهلقو نيملاعلا بر ةنددجلا
 عزانت كلذدعب نكلو قواخك ريغ نآرقلا نأ ىلع نوقف:مفاخلاو فاسلا نممهرب_غوةعن رألا
 نادءبةللا ماك تاوصأ او فرح هناوأتاذلاب ماقد اوىنعموه له هللا مالكن أ نورخأتملا

 راتخوهو دق مالكلا عون ناوءاش فيكو ءاش ىتءوءاشاذااماك تلزم هناو ااملكم نكمل

 ماكست ىذلا هم الكوهو أهلا هقلخاقوا_ هنوكىفوها؛|ةإمقلا لهأ ناب عازنلاو ىواحطلاو مامالا

 ئئولث كسل هناحبسهلوقهيلارب_ثياك ةفصواتاذةقوا_لاءام_ثالاكسيلهنأالاهتافدكوهتاذب

 هيفن نودي رب مهو لخبي الك لثم برعالوقك ةغلابملاو ديك أتللةدئاز فاكلا لاقي ءاوس

 جي واتلاو ةياعرلا باب ىف غلبأ ةياكلافهتءهجو غلبايهتعهوفن دقف هل ثم نعدوفن اذا مهناوهسفن نع
 لماك!!فراعلاهلاقك لصاحلاوهتافصوأهتاذولثعدارملاو ةتباثفاكل ا لاقي وأم رصتلا نم 1

 كاردالا كرد نعزكلاو اماع ه؛نوطيحالو ىلاهتهللاٍلاقدقو كلذ ىوسةللافكلامب رطخام

 ظ 1 معي و كل سفن ىلع تبن تن |كيلعءانثىصح أ الهلوق مال_اوةال_ىلا هيلعهنعحصدقوكاردا

لا ىف ادوج وم ناكهزاحح._سوهو تاقول هللازإ_ج٠ نم نامزلاو ناك- 1
 ا نه ْئ 1 ا نكيمو لزا

إ_د أف ئلانا لعام تادوجوملا
اه:هلوق فاك لوعفملا ىن هع ىلهعم سا كل ةرد_ىمو

 | ىلعهللاو ىل

 ىألق هنادي سهلوقكل عافلا ىنعع و ٠ ىلا عتةللا ىلع هقالط از وج ال ىن_عملا|ذهم و رد 0 يملك

 قلطمهب داري دقو هناحع مس هيلع هفالطازوح د ةنمحو ع وىس د.هشهللالقةداه شريك أ عيش

 قوت كا ىلا دوجولا ن كمملا ناد و دودجحولا بج -|وهن ًابفودوملادوبعملا نيب قرفهناالادو>وملا

 هقالطا نم قحأ هنادمس ه_-ءالععوشلا ظفل قالطارا.ةءالا |ذهفدوصقملاماقم ىف همدعو هدو>و

 مهسجالب ) هتاذ دوجو تابثا ىأ (هتابثا)ءام_ثالاك الائيش هن ىنعم ىأ( خلا ىنعمو) هري-غىلع

 تودحلاةرام !كالذو زبحتمو بكرتم مسجلا نال هتاف رامتعا ىف ىأ (ضرءالورهوجالو ||

 ماسجالاو رهاوجلا فث دك دوجوم لكضرعلاو مسجلا نمأز جنب الءزجو زي_-تةمرهوجلاو
 موعطلاكو ن وكسلاو ةكرهلاو قارتفالاو عامتجالا نمناوك الاو اود ا اور

 وهوهنا ذب ما ءةهلام نار ءالاف ضارعأو نايعأ ماعلا ناهإ_داحو كلذ نع هزنم ىلاعت لاو حاورلاو

 كلذ نع هزنم هناحم_سدنلاو ًاز_ح:,الىذلاوهو رهومحلاكل كس عرب_غوأ مسا وهو بكب صحامأ

 .ةرودلا نم همهو فهرودتام ديعيهنأل طق هللا دب ءام مسجلا هللا هجر ىزارلا ل وق نس امو هاك

 هنأ

 ]| ا 11111 ا
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 لب زعتلا ضني ىيبلاطم عديل نينمؤملاريمأاب رمشب لا قف ةحاه- لاو لف ردعلا نكت نعج رخالنأ

 لاقلال_ح ىدفالاوةعاسلانارقلاق لح رق وهنععجرب وهلوق عدن نافهريغب قرطانيو

 اهنءدبال ثالث نمةدحاو كمزلي هلت اقف لاق ىف عمطو تنشب لاقف كللأس أو أ ىنلآس تب زعلا دبع
 هةلخ لوق أل اقهريغىفهقلخو ا هسفنوهتاذبامئتاقهقلخو ا ء_سفن ىفنآرقلا قل للان ]لوقت نأ اها

 عطقت ادقفا ارمشب عدوةإُم_ملاه ذه تن أحر مشا نومأملا لاهقف باوخلا نع داحواهلكء أينشالا نا اك
 نوكي الوثداوحلا ال نوك ال هللا نأل لاا ذهف هسفن قهمالك قا لاقنازي زعلا دعاة
 وهفهريفغىفةللاهقلخ مالكلكنأ سايقلاورظنلا ىفهمزابف هريغ ىف<ةلخلاق ناو اقولخم ئثهنم
 نوكنالاكم هم نمالا ن وك, الم الكل نأ لا<١ذهفهتاذوهسفنبامئاق هقاذلاقناوهءالك

 هذه نم لاحيتسا الف هئا ذب ماكبتي هسفنب متاق م الكل ةعيالو ماع نمالا معلا الو دب م نمالاةدارالا
 لاق . ةديجلا ىف زب زعلاد_بءمامالا مالك مرصتخ اذه هللةفص هنأ ل ءاقول# ن وكن أتاهحلا
 هللاهقل> مالكلا نأ ىلع ةرجحشلا نمةكرابملاةعقيلا ىف ىلاعتهلوقب مطال دتساد سف امو ىونوقلا

 عوطاش نم ىد وناهات أ اماف لاق ىلاعّهناف ةملكلاه ذهلبقامحاومحواهنمىسومهعمسف ةرحشلاىف

 ىداولاةفاح نم ءادنلا مالسلاوةالصلا هيلع ىسومعم_فدعن نم مالك-اوه ءادنلاو نعألاداولا

 لوقتاك ةرحشلا دنع نم ةكرابملاةعقبلا نم ناكءادنلا ىأ ةرحب_ثلا نمةكرابملا ةعقبلا فلاق مث
 اقوا مالكلا ناكولو ماكل اوهتببلا نأال ةياغااءادتءال تدبلا نوكيت دبلا نمد ز مالكت عمس

 | ناكل تلاربغ نمأ دب مالكسلا | ذهناكولو هللاانأ ىلا ىىسوماي ةلئاقلا ىهةرج ثلا تناكسل ةرحشلا ىف

 اوقرفدقوةنلاربغهلاةدقو ق وا مهدن ءنيم الكا نملك ذااقدص ىلعألاكب راثأ نوعرفلوق
 نوءرفهقلخ مالك !ذهو ةرجشلا ىف هللا هقلخ مالك كاذ نأ دسافلا مهلصأ ىلع نيمالكسلا نيب
 هللالاق لمة ناف هتلاربيغقلاخ نمله ىلاعتهللا لاق دقو هتلاري_غامتلاخاو دةتءاواولدب واوفرخ
 مالسلاوة اللا هيلعلب ريجاماهثدح أل وسرلا نأ ىلع لاذ هو ميركلوسرلوقلهنا ىلاعت
 لقت مل هنأل هل س سم نع غلب مهنآلاف رعهلوسرلا رك ذ لق لسوهل ىلع وهيلعىلاعتهننا ىل_ص دخت وأ
 ىدحاىلوسرلاف اًضيأوه_سفن ةهج نمهأ ثنأ هنأ ال هبوزسرأ نمع هغلب هنأ رلعف ىنوأ كلل وق هنا

 هتفاضاف لسو هل [ىلعو هيل عىلاعت هللا ىل_صدجت ىرخالا فو مال لاو اللا هيل غلب ربج نييآلا
 ىلاعتدللا نافاضي ا ورخآلا هند نأ عنتماامع دحأ هث دح أو لذا خيل بّما] ةفاضالا نأ نيبن امهنم لكلا
 هأشن أهنأىنعع ل_سودل [ىلءو هيلع ىلاهتهللا ىل_ص د لوقإ ءج نفرسشبلا لوقواعج نمرفكدق
 نمالاث دتبمهلاق نم مالكم الكل اذا كل ءوأ نجوأ رسشب لوق هنالوقي نأ نيب قرفالو رفكدقف

 ادذهلاق لزيءو بيي> ىرك ذ نم كبنافق 1 لوشي الئاقعمس نم نأ ىرئامأ اغليمهلاق 8
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 اذن

 ىلاعتهنأ اهعساتو ٠ زاجىناثلاو ةقيقحلوالاىنعملانأر هظالاو تلق ٠ هعبت نموىلاعملا ىفأ

 ناومدق مالكلا عون ناو عم ست وصهن ماكتب وهوءاش فيكوءاش ىتموءاشاذا املك م لزب مل

 ةننلاوسدحلادعأ أنعروتالاوهو هانمدقامهدب ٌوياذهو تلق .٠ اميدق نيعماتوصلا نكي مل

 لجتلادابعن أ لعامش ٠ مارملاماقمىمامهالا لامكل مامالا فيلأت ىف ةلأسملاهذ_هراركست ل علو
 اليديس مهب دهيالو مهملكب , الهن أ اوريمأ ىس وم مط لاقال هنأألقل ازتعملا نم ف رعأ هللب مه رفكع م

 ةءاغو لكلا ةيهولأ |مدع ىلع هب ل دّ_سي صقن ملكستلا ىنن نأ لعفاضي أ ماكستيال كب رناآباوبيحبم

 هلال ق يلب كملك-ت,ىلاعت هنا انلقاذا مط لاقيف مسجتلاو ءيبشتلاهنم مزاب نولوقي مهن أ ممتهش

 ماكو رقت ن أدب رأءارقلا نم ةعب_لا دحءالعلا نب ورم ىنالمهضعب لاق دقلو مهتيبش تفتتا

 قب هور موب أ هللاقف هناحب_ةلااال ماك-ت:ملاوهىموم نوكحيلةنلا مسا ب صنب ىسومهئاا

 كزتعللا تهبف هب رهلكوانتاقيل ىمومءاجا لو ىلاعتهلوقب عنصتفيكسفاذك ةبآلاهذهتأرق
 اهلهأل تباطام ىذلاة فلا حورلراكنا كلذراك-نافهمالكع امسوههجوةب ؤرة#فجلا ميعن لضفأم

 الو ىلاعت هلوقب مهنعرب_خ أ مكباَخلا عوقوو مط هميلكت مد ءرافكسال باذعلادشأ نأ امدهنالا

 نوماك:الو اهبفاؤسخا مطىرخأةنآفلاقو مب ركن مياكت ىأ ةمايقلا مويهللامهماك#
 هللا هلاحبسهلوةبمطالدتسا امأو نوب وجحمل ذوب مهب رنع مهنا الك ىلاعت هلوقب و

 بجكلا بع أ نءاقواخ نوكيف ئذن لك مو معى الاد نوكحيف ئثنآرقلاو ئنلكقلاخ
 ىلاعت هنن اهقل< الاهعيج دايعلا اهقلكامناو ىلاعت هنب هقول خر بغ ,_ه دن ءاهلكد ابعلا لاعفا نأ كلذو

 ءايشالا نوكستههللا تافص نم ةفصهنأ عمهمومع ىفةنلا مالك اولخدأو لكم ومع نماهوجرخأف

 هيماب تارخسم مودنلاورمقلاو سمشلاو ىلاعتهننالاق تاقوللا لكن وك-:هىمادذاةقواخلا

 ةقواخم ىلاعت هتافص عيج نوك-:نأ,هاطابدرطو مألاو قلما نيب قرفف سمألاو قلخلا هلال

 كلذ لخ ديف ئشهتاي>و ئثهتردقو ئمهماع ناذرفكحي رص كلذف امر بغو ةردقلاو زعلاكأ
 نوكينأحصي فيكوارببك اواعنولوةبا.عهللاىلاعت نكي نأ دعب اةواخ نوكيف لك موعىف

 تاداسجاىف مالكلا نم هثد-- امنوكحي.نأ مزلل كلذ حصولو هريغن موقي مالكب املكستم

 هللا قطن لقتملو هللاانقطن ادواحلا تلاقامتاو هللا قطنأو قطن نيب قرفيالوهمالكت اناو حلاو

 هللا ى اعتانابذ_هوأ ارفكوأ ابذكوأ ناك اروزهريغ ىف هقلخ مالكل كب املكستم نوك,ن أ مزل».لب
 ىف رعن|لاقف ةيداحنالا كلذ درط دقو ىونوقلا لاق كالذ نع

 هماظنو هرثن انيلع ءاوس * همالكدوجولا ىف مالكل كو

 || نامزتلم هعم ملكت نأدعب نومأملاىدب نيب ىسيرملاارسشب ىكتملازيب زعلا دبع مامالا مزلا الذ لثب و
 ال



 0 د دا نال الا هجوم تيوم ه1

 ةفلتلا تائيطاوناولالاو لاك-ثالا ىرب هناحبسةللاو انتديح أ امانراصبأو انعامسابانعتم هللا

 ها ةةلييداب 'نلدزل )557جم

 سأل اوه هللا تاذب مئاق دحاو ىنعم هنأ اهملانو ٠ ةلزتءملالوقاذهو هنعالدفنم هللا هقلخ قواخم :
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 تاكرااو تادرفملا تاملكلاو تاوصالاعمسي و هراد_ةقات عن ىلعهتف صوه ىذلا هراصبإب

 هعمسو تايئرملله ب ؤرناو تانئاكلا نمهريغةكراشعالو تالآلا نمةل ابالهتعنوه ىذلاهعمسب
 تافصلار ئاس ىفهنايب قيسأم ىلع تاثداحلا نم عوم.ملا وقرا ناك ناو تاذلابة«دق تاعومسمال

 ىوقب كمون ةلاح فىرت كن أىرئالأ عدلا قاعتملامدفت ىفانيال ث داما قلعتملاونأت نأ نم
 الو ل صاح نولالو لك شالو انانفأو اتا ودأ عم. :راناولأوالاكشأ كاي ؤرةلاح ف كغامدنوطب

 كتظقيلاحىفلاوقالاو تاودالا كالت عمستو لاكشالا او ناولالا كال: ىرتراغنامز دعب ورضاح

 هللا نم جمد: اذه عم ول املا ىف ناصقنالو ةداب زالب ةلاا كالت ىف اهتعم_س واهتبأراملاونم ىلع

 عمسي ف يكواهدوجو لبق لاكشالاو ناولالا ىربف يك هنأ لكلا توءنب فوصوملالاعتملا كلملا
 نود.كمون ةلاحىفناولالاو لاك شالا ريىذلاوهواهعوقو ىل_,ةتاملكللاو تاوصالا

 هلوقب هنيب مك (انمالكسك الماكستي و) اهروددلبق تاماكلاو تاوصالا كعمسي واهروضح

 تاوصالاىأ (فورحلاو) نائسالاوةفشلاو ناسالاو قالا نمىأ .(تالآلاب ماكنت :نحو)

 ىأ (فورحالوةل ا الب ماكستي ىلاعتهئلاو ) تافورعملاتائيطاب تادوهعملاجراخلا ىلع ةدمتعملا

 (قولخمري_خىلاعتةنلا مالكو ) تالالكىأ (ةقواغفورلاو) تافصلاو تاذلات الكر
 هدعوأو هللا همذ دقورفكد_ةفرشبلا مالك هن أم ءزفهعمس نذىراحطلالاق ٠ تاذلابميدق لب

 رشبلالوقالا اذهنالاق نملرقس هللادعوأ اماذ رقسءهيل_صأس ىلاعتةللالاق ثيحرق-_سب
 سانلاقرتفادق هحراشلاقو ٠ ىبهنت ارشبلالوقهبثاالو ريشبلا قلاخلوقهناانقبًاوانماع

 نم سوفنلا ىلع ضيفي اموه ىلاعت هللا مالى نأاهدحأ ٠ لاوقأ ةء_ت ىلع مالكلاةائسم ىف

 هنأ اهيناثو ٠ ةفسلفتلاو:ئباصلا لوقا ذهو هريغ نمو مهضعب دنع لاعفلا لقعلا نمام|ىناعملا

 |ذهو ةارون ناك هب ريعلابهدعرب عناوات ”ارقناك ةءد رغلابهنعربع ناراب>ةسالاوريخلاو ىبهنلاو

 ىف ةعمت# ةيلز أت اوصأو فورحهنأ اهعبارو ٠ هريغو ىرع_ثالاك«ةفاو نمو بالكنبالوق

 نك-تاوصأو فورحهنأ اهسماخو ٠ ثريدلاو مالكلا ل_هأ نمةفئاطلوقاذهوذزالا

 عج همك نااهسداشو مهريغو ةيماركلا لوقا ذهو املكستم نكي لن أ دعب ابهبهنلا لكسب

 ال| بلاطملا فىزارلاهيلا ليمي و ربتعملا باصهلوقياذهو هناذب , مئاقلاهتدا ارا اوهماع نم هئ دحام ىلا
 ىديرتاملاروصنم ىفأ لوقا ذهو هريغ ىف هقلخاموهءناذباءاق ىنعم نمضتيهمالكن أ اهعباسو . ةيلاعلا

 لوقاذهو تاوصالا٠ نمهربغ ىف هقاحام نيب وتاذلابماقلا مدقلا ىن :ءللا نيد كرت مهنأ اهنماثو“. .



 هيلعوهو هللا تاملكب ذوعأ ملسوهيلعةللاىب_طلاقدقو ٠ باطخلالصفا ذهوامهنملكلوق

 ريثكو هتردفقوهللاةزعبذوعأهلوقو كاضربذوعأهلوقكوه لب قواخمبذوعتي ل مال_سلاوةالصلا

 تالالدلا ف ل_داح ضعبتلاو ىزجتاورثكستلاود دعتلاو دحاو ىنعم هنأ ىلعةيفنحلا ىرخأ م نم
 وهفةيب رعلإب ربعناف هتيدأتوهيلءاهتلالدإهللا مالكت يمسو ةقواخ تارابعلاهذ_هولولدملا فال

 تارابعلا هذه ىمستواولاق مالكلاالتارايعا|تفلتخاف ةارونوهف ةيناريعلابر بع ناو نآرق

 هلوقىن-_عموه انزلا اون رقتالو ىلاعتهلوق ىنعم نأ همزالنافدساف مالك !دهوازاحم هبا مالك

 ىدعموه صالخالاةروس ىن_هموةن.ادملاة نا ىنعموه ىسر كسلا ةنآى:عمو ةالصلا اوما

 هللا ءالك ةباكحوأ هللا مالك ع ةرابع فحاصملاف بوتكملانالاق نمو لاقمث اددبتبنةروس

 ىنعمهنالاق نم لوقدريىواحطلا مالكو ةمالا فلسوةن_لاو باتكلا فلا دقف هلا مالكس دلو

 ةرابعوهام او هللا مالكب سبل بوتكملا ءورقملالزنملاع ومسملاناو هنمهعاممرودتبالدحاو

 هريغلاقا ذكوهب هماكس: ةيفيكف رعذال ىأ ةيفيك البأدب هنم هللا مالك وقي ىواحطأ !نافهنع

 هنانولوقباوناكم_هريغوةلزتعملا نم ةيمهجلا أل دب هنماولاقا ءاو دوعيهيلاو أ دبهنفلسلا نم
 ًاديهنف هب ملكةملاوه ىأ ًادبه_:ءفلسلالاقف للا كلذ ىف مالكلارد_ةف لحم ىف مالكلا قلخ

 هنأدوعيهيلاوم_طوق ىنعمو ميحرلانجرلا نم لي زنت ىلاعتةنلا لاقاك تاقوا_لا ضعن نمال ىأ
 دوعيهيلاو نعم نأ ىد_عرهظالاو ٠ ىبهتاثيداحالا فدرواكمحاصملاورودصلا نه عفرب

 لاقي نأ روصت..الهمالكى سوم عم_س نافهما مةقيةحهنكوهمالك ةيفيكل يدفن ٍلعهيلا عجرب
 اهعيج ىرابل توعنو ىأ (اهلك ) هتاف_كلزيملةخسن فو (هتافصو) هضعب رأهلكهعمس

 ىف ىمسالا كارتهالا عقو ناو مهتوعن هءاشتالىأ (نيقولخلاتاف صف الخ لزالا ف) ةعقاو

 (رعي) هل |وقب هندي كهوحت وعم_بلاو مالكلا او ةيؤرلاوةردقلاو للعلا نم قلحلا تعنو نا تافص
 روضرودنو تال اب ءامشالا معناناف قلخلارسشعمىأ (انماعك الإ ةخس فاك ىلاعت هللا ىأ

 اهرهاظ اهيئزجو اهياكءايشالا قئاقح لعب ىلاعتةئلاوانمالعاوانماهف أر دهب انناهذأ ىف تال_داح

 ىلاعت هنردق نأل (انتردقك ال) هناحب_سهتلا ىأ( ردقي و) ىدب أ ىزأ ىدمص ىتاذ لعب اهيفخو

 كلذور ادقالابءايشالا ضعن ىلعالار دقنال نحنو رب دق هو لكى لع وهو ةكراشمالوةل ابالةعدق

 ربدم ميكحرداقو رات لعافف ىلاعتو هناحبس .وهامأو راصنالاو ناوعالاو تالآلاباضيأرادقل
 انني ؤرك ال) ىر هللا ناب ملي ىلاعتهلوقل هناحب سوه ىأ (ىرب 9 رايتخاوةردقب

 ةفلتؤملاتاملكلاو تاوصالاعمنو ةفلتخلا ناولالاو ىلاكشالاىرئاناف(انعمسك العمسيو

 ءاعدلا ف درواك انعامسأال هعامساوانراصبابالهراصب !ققو ىلع ةبكرملا ءاضعالا ىف ةقولملاتالآلاب
 1 1 11 .٠ فلا م1701 7 اا لتس سلا د تو ارو
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 قلاخلا مسادافتسا قلل قاخ ذنم سيل هنن اهجر ىواحطلا لاق كه ن اح بسن أل صاخلاو ةينآلا

 قلاخلا مسا قحتسا كل ذكو مهتايحا لبق مسالا اذه قحت_سا ايح اا مدعب ىف وملا ىحسنأأ5و

 (خئث هلثكسيل) ريسي هيلع أ لكوربقف ئلكهيلاوربدق ئن لكىلعهنأب كلذ مستاشنا لبق
 وهوهلوقو ةهب_كملا ىلعدر ئئوثكسيلهلوقف ( ريصبلا عيم_باوهو) هتافصو هتاذكىأ

 رفكد ةفةيلعفلاو ةيتاذلا هتافص نم ىأهسفن هب هللا! ف صوان د نمو رفكدقفةفصواناذىأ

 هلوقىف اولقام ةاج مم ٠ هيزنتلابصيلو لزهيبشتلاو فنا! قوتي نمو ىواحطلالاقو
 تماعدقو هللثءالو فركل ملا ضر فول ل ثم هلثل سيل ىأةةلابملاهب دن رأاماهنا عم هإثكسدل

 اذكو ميدقهمالكفةبدالاةيلزالاهللاتاذب ثداوحلا مايق ةلاك: سا ةيلقعلاو ةيعرسشلل اةلدالاب

 ماك مهللا ناكدقو ةسن ىفو اهعوق و: ةدارالا قلعت تقو ىف ةيد اخ امهتاقلعتمامأو هقلخ ةف

 راع_شالل ةيضارتعا قاما ةقلعتملاةإ + اف رب دقت لكىلعو اهتلاخ ىلاعتهننا ناكد قو هلوق نعرخأتم

 هللاىأ (ملك اماف) مالكسلا مايم ىفه_ءاقم يكف مانالا قلخ ءانثأ ىف ثداح ىسوم اخ ناب

 قوةميدقىأ (ةف_مهلوهىذلاهمالكب هلك ) هاياهميلكت دارأ ىنعملاو (ىسوع) ةخسن فاك
 ىلزالا ميدقلاهمالكنومضع هلك: أ ىنعي (لزالا ف) هتافص نموه ةخسن ىفوهلةفصوهةخسن
 ضرالاو تاومسلا قاخ لبق سفنالا ظوفحماحوللا ىف هيلعقلادلا تاماكسلا شقناك سدقالا

 ىتلا تاملكلاو ةروب زا!تاملكااكلتف ةروطملاتاملكلا كلت قؤو ىلع هملك ف سفنالاو

 وهىذلا همالك ةلدأاهناالا ةقوا_# ةنداح ةروه_كثللاةرحشلا م مال_بلا هيلع ىدوم امهعمس

 ىسوم ملك اياق فعالا ا الال وق ىراحبلاة سقم ع ريل و . ةيقيقالا ةيلزالاهتفص

 ىسومايلوقي ادب اوالز أ لازيالو لزب مهنأال هلكءاج ني هنأ لعي هتافص نموهىذلا همالكب هلك
 نملوقي نم ىلعدرلاهتممهفف هب ردكوانتاقيل ىسومءاجاملو ىلاعتهلوق نم كلذ م-هفياك
 وبأ هلاقكءاوطا ف توصااهللا قا امناو عم_سي نأ روصتيال سفنلاب تاق دحاو ىنعم هنأ هنا

 هلا لوقب نم ىلعدر هتافص نموهىذلا,ظعالامامالالوقو ٠ ىدد رتاملاروطنم

 قلعتم مالكىلع لدبا م ةلزتعل اهب جحا لكتف ةلجلاب وامك: نكي مناد عب مالكلا ف صو

 هبلوقلاو هلوبق < قد وهف فودؤملابالا موقتال ةفصلاوهلةفص هناوهناذب ماقهننا مالكن |لوقد

 نملقعلاو عرمشلاهدربامت لودعلاو باوصلا نم نيدفئاطلا نم لكل وق ىفامي ذخالا بجيف
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 فالخالذا ةيضقلاهذهىف عازئال نأ قيقحتلا لب ةاتسسملاهذهىفةلزتءملا فالح لملا نم جو رخل

 مهدنعت نول ىسفنلا مالكلا مدق ىفةلزتعمللعازئالو ىظفللا مالكلا ثو دح ىف ةن_لالهأل

 لباقوداحآلا نم هنأ عم تائريغفرفكد_ةف قول نآرقلانالاق نم 5 آو ىطقلاليادلاب

 نأد_-أأل زوجالا ذه عمو ىرتفم ا ىنعب قاتلا قوات اب دار ١١ نأب لوقلاودارملا ناب فب وأتلل

 سعالا سفن ىفناحي دك ناكن اور فكل ىلا ىدؤملا ماهمالا نم<فامل قول ىظفللا نآرقلالوقي

 فح سلا ىلع قلطي و رحفلا نآرقك ةءارقلا ىلع قلط؛هناف نآرقلا تاقالطا ضع رائتعاب

 هللالاق ميدقلاهمالكوهو ةصاخ ءورقلا ىلع اطيوو دعلا ضرأ ىف نر قلاباورفاسنالث يدك

 م رحّتك ثودحلا ىلع لدن ةنيرق عمرك ذاذاف هنلام الكىأ نارفقلا تأرق اذاف ىلاعت

 ةيزالا ال فلم - و ا ل

 اققح املك للا هلك ىأ زاجا ىلع مالكلا لج عفدلدك ؤلاردكلاب أ (اياكت ىسومةئلاملكو

 ةظ_ساوالب بابرالابر مالكع مس مال_لاوةالصلاهيلعىسوم نأ ىنعملاو اقد_صماعامسهل عقو او

 عم سناكو حراشلاةبابلا اذهىف كيلارظنأقرأبر لاقاذلو باخ اءارونم هنأالا

 لصحالذا رظن نب ريخالاف و ٠ ىبتاةكئالملا نمدريغوأ لي ربجلاسراب وأرانلا نطاب نم

 لاوحالاو ةددعلات اقوالا فم الكلا هل عقوو]ءلفهلبقامام أو هريغ ىلعةب نمالوهلةيصو صخ امهم

 ىتلاةكرابملاةرحشلا نم ىدون هناب هناحيمسربخ أ 5كناك امناالوأ هلعقو ىذلا مالكلافالاو ةفلتخلا

 هللاناكدقو) راجشأ ىف رامساورا6أةجيتنو رارسأ عبنموراونان دعم تناك امناو راناهنأاهنظ
 لصق اخالو لب ىسوم ماكنكس م هنأ لال اوىأ (ىسوم ماكن كس ملو) لزالا ف ىأ (اماكتمىلاعت
 ناكق لا نأ ىنعملاو ةيلاحةلج ( احلا اخي ملولزال!ىفاقتلاخىلاعت هللا ناكدقو) ىسبعو ىسوم
 هيف تعنلا اذه نأ ىنععةقرقح قلخلا قاكن أل بقانقلا+ هللا ناكو ةخ.سن ىف و قلخلا اخ لبقاقلاخ

 4 وقولالامت>او ناكمالا تحت هن أمه ,وب هناف ةوقلاياقلاخ ناكهن اتي رش ىنأ نب لاق اك ز احال ىقح

 عورشلاهيفدارأت قو ىف عوقولا ققحماقلا ناكهناف كل نذكسمالا سيلو نامزالا ف عوقواللاو

 نعقلخلا ققحتو مالكلاةع ىنن بجودال مانالارئاسو ىموم نم قلحلاو مالكلا قلعتم رخأتف
 | نكميلك ذاثداحوهف لعفلاىارب_سي م ةوقلا ف نوك ئنلكنال مالعالا ءاماعلاد_:عىحلا
 اهرنؤيمنأالا ةاكلا ىلعر داقوه نم نيب نال نوب و حضاو قرفاضي أ وهباوحرصاكثداحدوجولا
 ةنمزالا ىف لام>الا تو ةنهارلاة لاخلا ىف زجاعهن|ثيح ةوقلابباكسلا نيب و ةدارالا تقول



/ 

 2ظصظ000(0 000

 000 ان دس سنبل

> 

 ىأ (نآرقلاف ىلاعتةنلا هرك ذامو) لع أ هناحب_سةتناو مظعألا مسالاانوكينأ دعببالف
 مهمارابخاىأ (مال_كاوقالصلامهباعءايدنألا نمهريغو ىسوم نع) لمكملاناقرفلاولزنملا
 ىمومصيصخت ىف وءايبغالاءادعالا نمامه وو ىأ (سيلباو نوعرف نعو) مهنعةباك>وأ

 ىف هنأب راعشانوعرف يدق: ىفو مالكسلاو ماكتلا باص هنأ ىلا ءاميا مال_لاوةالصلا هيلع
 تفل دقو ىاودلالاللاكه هبت نمو ىن رعلانب!ىبعدرهيفو سلبا نمىوقأ سيبلتلا ماقم

 تبتأو ةلكسثملاعضاوملاف مهولا نم مط عقوام تنيب و ةل5_ملاهذه قيقحت ىف ةلقتسمةلاسر

 نمرك ذامىأ (كلذناف) ةّمالا صوصنو ةن_بلاوباتكسلا نم ةعمجتسمملاةلدالاحوضوب

 (م-منعارابخا) ميدقلاىأ (ىلاعتهللاءالك ) هعيج ىأ'ةخسن فامىلع (هلك ) نيعونلا

 حورلاو ضرالاوءامسلا قاخ لبق ظ وفم لاح وللا فهيلعقلادلاتاملكسلا نم بتككد قام قفو ىأ

 م-ميلعءايدنالا نم امهربغو ىسعو ىسوم نم هعمس د_:عثداح لع دعب ل صح ثداح مالكال

 هللارابخا نيب قرفالاذافءا د_ءالارءاسو نوراقو ناماهو سيلباو نوعرف نمو مالسلاو ةالصلا

 نم ىلاع:هلناراهظا نيب و اهوحنولاتقلا ةئآو تنتةروسكم هرا -أو مهاوحأ ومهرامخا نعىلاعت

 تايآلانيب واظاثمأو صال_خالا ةروسو ىسركلاة ب اك هتاعونذصم قاخوهلاعفًوهتاذتافص
 ىلعهلوق مالكا لو ةي_سفنالاةي_سدقالاهتفصو همالك اهنمكنوكف ةي_سفنالاوةيقافآلا

 تداَحالَو ا (قول_خربغ) هناحبسهيلابسفيام ىأ (ىلاعت هللامالكو) ةخ_فىفام

 ىأ (نيقواخلا نم) هرب غمالك اذكوىأ (هريغو) هبر عم ناكولو ىأ (ىسو«مالكد)

 نيقول_خ مهنوكدعب ثداحىأ (قوا_خ) نيب رقملا ةكئالملاو نيلسرملاو ءايبنالارئاسك

 ناك امنالهريغلافامزاجلابالهللا هجر ىواحسطل!لاقاك ةقيقحلاب ىأ (ىلاعت هللا مالكن آرقلاو)

 وهف هيفن حصيالهداقتعا ب < امفهقالطابدرواذا عرشلا نأب بيجأو حصيالا: هو «يفن حصيازاج

 قاربعلاموظنملالاقيامتاوهتوعنل عبات تعنلاذا مهلثم ثداحهناف (مهمالك ال) ةناانكا مدق

 ةلدأ امهتاي اوام_هناطكنالهناحب سهمالك نآرقلاوه ىذلا ىنرعلا موظنملاوةاروتلاوهىذلا
 نم ائيدح تأرقاذا كن أىرتالأ ىل. هتهنلا نمامهمظن أ دبمنالو همايص تامالسعو همالك

 مل-سو هيلع ىلاعتهللا بص هللا ل وسر لوق لب ىلوق سبل هترك ذوهتأرق ىذلا اذهتاق ث.داحالا

 نأ نوعمطتفأ ىلا ه:هلوقهنمو مالسلاوةالصااهيلعلوسرلا نملوفلاكلذ مظن أ هبمنال

 نيكرمشملا نم دحأ ناو ل-جوزعهلوقو هللا الك( نوعم سإ مهمم ىقإ رفناكدقو ؟لاونمؤي

 مظعالا مامالا مالكف ءاجامن أ لعاو هما مهغلب أمن هللا مالكعم_سي ىتحدرجأف كراجتسا
 رفك ال ةم_ءنلا نارفكى لع لومحف نآرقلا قا لئاقلا ريفك_: نم مانالاءاماعنم هريدغو
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 تراصواعيج امهم ماك: ىاعت هنناف ىرخالاريغ ىنعمةءارق لكل ناكناف نان ءارق ةمآلا ف ناك اذا

 رم حا ماك ىلاعتهتلافد>او امهانعم ناتءارقلا تناكناو نيسإلاةلزنم ناتءارقلا

 نءمهريسغو نيعباتلاو ةباحصلا نأ ملعاف ٠ ثيللاو نأ هيقفلاهرك ذاك اعيجامبأرقد ناب

 الووهال ىلاعت هللا تاغ-د نمةفص لكن | ىلعاوعج أ دق نب_هجأ مويلع ىلاعتهنلا ناوضر نب دونجا

 ىج راخخادوجولا بسحب هرب_غالو ىنهذلا موهفملاب سحب وهالاهنأ ىندملاو حراشلا رك ذاذ كهربغ
 لصاخلاو ٠ تانئاكلاىفاهروهظرابتعاباهرباغتالاهاالات اذلا موهفمريغ تافصلا موهفمناف

 ليحتسيهمدق تدئامنأل ةيئاقبلا ةمزاتسمةيعدقل اوهتافصو هتاذب م دةوهو هتافص نمهمالكن أ
 ميدقلا امأو ءاهتناالو ءادتباالبىأ رخآلاو لوالاوه ىلاعتهلوق نمةدافآ_سم ىهاكدمدع

 ماركا ف للا نمريثكه ركن أهن أعم مالكلاءاماعهيلعهقلطأ ناو ىنحلا ءامسالا نم سدلف
 لزن ىتلا ب رعلاةغل ف دقلانأب مزلاىل اباهذ مزح نبا مهتمو ماخفلا فلخلا نم ضعب اذكو

 هقبسإالى ذلا مدقلا الدب ددلال ثي د> |ذهو قردعلل مدقا ذهلاقيف هريغ ىلع مدقتملاوه نآرقلااهم

 دوجو نإ-ح ىلا قم.ىدلاوهو لق ميد-ةلان وجر علاكدأع ىلاعت هلوقلب زبتلا يفمدعلا

 اذهنولوقيسفهءاود_ةبمذاو ىلاعتهلوقو مدقلوالل ليد. دحلادجواذاف ىناثلانوجرعلا

 مدق: نك مدقتملاىنععالمعت_سمناك اذاهناءيفبيرالمث نامزلافمدقتمىأ ميد فكفا
 ىتل| ىن_تحلا ءامسالا ىه .ىلاعتةثنا ءامسأ نكلا هريغ نم مدقتلاب ق> ا وهفاهك ث داوحلا ىلع

 الفاهلك ث داو ىلعم دهتلاب صتخ ال قلطم هغللا فمدقتلاو هبهح دام صوص ىلع دب

 هدعبام ناب رعشيهنالعدقلا نم نسح ًاوهو لوالا همسأب عرشلاءاجو ىنتسحلا ءامسالا نم نوكي

 ىندعم ف لك الادرفلاوه ىلا عتوهناحبسةنلا ناك لنآ الاد ملا فال_ هل عباتمهسيلا ليآ

 3 بلزالا ى-ءم ىلعلدب مويقلامأ 7 لمأتفه- هلع نوماك ةاههقلطاف لوالل لوانآ للا مدقلا

 بجاوهنوكىعموهو هسقنب ادوجومهنوك ىلعاضي ل دي و مدقلا ظفلهيلعلديالام ةيديالاو

 حدامهدي وي و مظعالا مسالاوه مويقلا ىلا لق ىنعملا قئاق- ىلع هش لا ىنبملا اذ طودوجولا

 هبوقي ونآر_ةلا ىف ةنامظعأ مويقلا ىحلاوهالاهلاالهنلا ىلاعتهلوقنا ملسو هيلع للا لص هنع

 ' || عيب ةمزات_.ةايحلا نافاهناعم عيج عجربامهبلاو اهلكىن_بحلاءامسألار ادم نيمسالا نبذ_هنا

 اهعأو ةايح لك ًاهنايح تناك اذافةايخلافعضلالا اهنمةف_داهنع فلخ تت الفلا كلا تافص

 هنرد_ةلاكو هانغلاكنمضتةموهفمويقلاامأو ةاي1الاكه_يهاضي لاكلكتايثااهتاينا مزاح

 نمهجوب هريغىلا جاتحعالف «سفنب تاقلاهنافادادماواداح ا هنافصو هتاذف هيل اهريغراقتفاو

 متألاهجولا ىلع لكلا تافه نامسالا نا ذه مظتت ف هتماقإبالا هريغل مايقالف هريغل ميقملاهوجولا



 »و

 لعام ٠ ةراشالاوأ ةباتكلاب هيلاريشي وأ ةرابعلابهيلعلدب ىنعم «سفن دجى غما ربح 5
 هادلغهنتام“ ةداعلا قو ىب رطن ىأ ىسفنلامالكلا عم_سنأز زوج هنأ ىرعشألا هه ذم نأ

 ىنءعفىد رئاملارودن «ىبأخيشلارايتخاوهو سن :ارفسالا قاحساوب اذا سأل اهعنمو ىنالقايلا

 اتوصعمس مالسلاوةالدلا اع ىموف«يلعلدبام عم_س ةللامالكع مسن ىتتح ىلاعتهلوق

 صخةداعلا قر ىتب رط ىلع لب كالملاو ةباتكلا ةطساوالب ناك ا :ركل هئادء._سهمالكىلعالاد

 نم ةكرابملاةعقبلاف نعألاىداولا ءىطاش نم ىدون ىلاعت هلْوق هيلعلدباك ميلكلا مهاب
 ةيصولا هباتك ىف مظعالا مامالا لاق دقو مامالا مالكىف مارملا اذط قيقحت ةداي زىقأيسو ةرحشلا

 قيقحتلا ىلع هتف_دوهلب هريغالووهالهتف_دوه. زنتو هيحوو ىلاعتةلاا مالك ن آرقلا نأب رقن
 دغاكلاو تاكر او فور اواهيفلاحريغرودصا! ىف ظوفحم ن.لألابءورقمفحاصملا ف بوتكم

 ةباتكحل ا نأل قواذرب_غ ىلاعتو هناحبسهتلا ءالكو دابعلا لاعفأ اهنالةةواذاهلك ةياتكلاو
 هانعموهتاذب متاق ىلاعت هللا مالكواهيلا دابعلا ة_جاحل نآرقلاةل آ اهلك تايآلاو تارلكسااو فورخلاو

 دوبعم ىلا عت هللاو مظعلا للاب رفاكو هف قول ىلا_هت هللا م الك نأب لاق نفءايشالاهذهم موهفم

 مالسالارفخلاقو ٠ ىهتتاه:عةلبا مربع نم ظوفحمو بوتكموءورةمهمالكو ناك ام لازبالو

 ىلعهيأرو ىف أر قفتاف نآرقلا قلخ ةاّم سم ىفةفينح انأت رظانلاقهنأ فسو ىنأ نع حصد

 مه حر زيا شما رك ذ دقوهللاهجر دمحم نءاضي ل وقلا اذه حصورفاكوهف نآرقلا قا لاق نمنأ

 فاؤملا نا مهفلا ىلا قي_سالثل قواخربغ نار قلا لاقبالو قول ربغ هللا مالك نأ رقلا لاقي هن أهلا

 هيلعهنا نمدئاقعلاحرسش ىفامأمأو ةلبانحلاةاهج ضعن هيلا بهذ ميدق فوراو تاوصالا نم

 و ف مظعلا هللاب رفاكوهف قولخم ه: لاق نمو قولخرب_غ ىلا :ةئلا مالكن آرقلا لاق مال_سلاو ةالصلا

 مالكلا تايثا ىلا عجرب ةلزتعملا نبب واننبب فالملا قيقحتم هشرداحأ مب رحت ىف تنيباك هللصأال

 ىسفنلا م الكسلا ث و د نولوقي ال مهو فورالاو ظافلالا مدقب لوقنال ندنفالاو هيفنو ىسفنلا

 ىوسهل ىنعمالو ملكة مهن امال_ىلا مويلع ءايبنالا نعلق نلارتاوتو عاجالاب تينت ا سامانالاو

 مطالدتساامأو م دقلا ىسفنلا نيعتف مب ركذلاهناذب ثذاحلا ظفالا مايق عنتع دمالكلا, ف صتمأ

 لوزنلاو مهظنالاو فيلأتلا نم ثو دحلاتامسو قولا! تافد نموهامب فصتم نأ ءارقلانأب

 انياعالةإب ان ا ىلع ة-2* موقبا اف كلذري_غىلا ازمه ماحب صفاعومسمايب رعهنوكو لب زئتلاو

 اياكتمهنوكراكنا مهنك« ملاملةلزتعملاو ميدقلا ىنعمىف مالكا اما واضي امظنلا ثودحبن وائاقانأل

 ظوفحملاحوللا ىفةباتكلا لاك_ثاراطاح ىف فور حلاو تاوصالا دجوم ىنعع ماكةمهناىلا اوبهذ

 أ| اماواهدجوأ نمالذكر حاب تماق نم كرحملا ناب ريبخ تنأو م-مندب فالتخا ىلعأر قي ناو
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 بسب قلاخلا مساق اقحتساو قاخلا لبق لاخلا ىنعم نأ دافأو قولخملا لبق اح لا مسا قاقحست سال
 اذ_هولزألا ىف قلملاةردقدل نلزألا ف قولخالو ىلز أ ق لادا مساف قلخلا ىلع ىلاعتهتردق مايق
 ةثد ريغ لزألا ىف هنافصو) مولعملا قوطنملا ضراعيال م وهفملا نأهيفو ىهتات .رعاشألاهلوقبام
 ةقوااهنا لاق نغ) هريغ قل ةقول# الو هثا د_ح اب ةثدحم ريغى أديب اتوديك انوه ( ةقواخالر
 هللاب تنم[لوقيالوامتفرعم باطرخّؤي وةثداحو أ ةع دقاهأب ال نأب ىأ (اهبف فقووأ ةثد-كوأ
 هافرطىوتسءاوساهوحنو ةلئسملاهنهىفددرت ىأ (اهيفكشوأ) هدا مق فو ىلع هنافدو
 هتاذبافراعن وكنب فاكءوهوهتافد ضعبب ىأ (ىلاعتةللاب رفاكوهف) امهدحأ حجرتي 8
 توعنلا نم روك ذملا هللا تافصب ناصوصخمر فكل نيبجوملا كشلاو لهجلانأالا هتافص عيجو
 قيلختلاوةدارالاو رصبلاو عمسلاو مالكلاو ٍلعلاو ةرد_قلاو ةايحلاىنعأةروهثملاةروطسملا
 دارملانأالا ناسنالا نب زونامعألا نيعىلعلزنملاناةرفلا,توعنملاىأ (نآرقلاو) قيزرتلاو
 همالكنأ ىنعملافدانبمةطساوب مهفي هانعمنأل قالطالا !اذهو ىبشالاهتعنو ىسفنلاهمالك انهغهب
 لاكشأو فورا شوقن ةطساوب اني دبأب ىأ( بو ةكمفحاصملا ىف)هناش مظعملا هتعن ىذلا هن احبس
 ىلعو) تاليختملا هظافلأب تابيغملاروصت دنع هرضحتسا ىأ( ظوفح وافل فو)تاملكسا
 ءورقملاءظوق نما ذ_هو تادهاشملا فرهاظ وهاك ةعومسملا ةظوفلملاهفورحىأ (ءورقم نسلألا
 فالؤملا مظنلا ىفا زاحمعدقلا ىنعملا ىف ةقيقح ىلاعت هللا م الناكول لقناذ ةثداحةءارقلاو دق
 عاجالاو هللامالكت ايآلاو روسلاىلا لصفملاز جملا لوألا مظنلا سيل لاقي نأب هنع هيفن حصا
 ىنعمو ميدقلا ىسفنل امالكل !نيب ك ارتسشم مسا ىلاعتهننا مالك ن أ قيقحعتلا تلف ه هفالخ ىلع
 ةفاضالا ىنعمو تايآلاو روسلا نمفاْؤملا ثداسحلا ىظفللا نيب و ىلاعنهلةفص هن وك ةفاضالا
 ىنالاىدحتلاوزاعالا نوكم الوالصأ ىننلامصيالف نيقواخلا تافيلأت نم سدل ىلاعت ندا قولخم هنأ
 هللا ىل_دىننلا ىلع ) هلاثم ا ونارقلا سم ثدحملل مرحب انلوقهيلع عرفتي وىلاعت للا مالك
 هيلع لزن هنأ ىنع لاوارركمواجر دم هلوزنل ىلوالاوهو دب د_ثتلاو فيفحتلاب (لزنم لسوهل اوهيلع
 مهتأيام هناحب_سدلوق ىنعما هو تافاتخلا تالاخلا ىف تايكرملاوتادرفاا فورحلاةط_باوب
 ىسفنلا هم الكفالاو لازنالا ف ث دحم ىأ نوبعلي مهو هوعمتساالا ثدحم مهب رنم رك ذنم
 هلوقادبك ًاتلاك انهو (قولخمهلانتءا ارقوانتباتكو قول نرقلابانظفلو) لاقتن الا نعمزنم
 لقي ل ىنعملا ذطهلعلو هيفاع ظفلتلا ريغ نم هيناعمر رقتوهينايمرودت ةءارقلابدا رن دعب الوانظفل
 ا تمالك ى أ 06 رقلاو) قول قولا ل_ءفو انلاعفأ نم اهلك اهنأل كلذو قولخ هلانظفحو
 ا سعب نوم لكن أ كلل ذواهريغالو فاصملا ف لاحالو ىأ (قولخم ريغإ ىبسدقلا هتعنو ىسفنلا

 رح و
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و لس صاحون ناب معلاالز أ ىلاعتو هناحبس هتاذب مئاقهنا
 هنأ لءهدوجو لبقفادمأ قاب معلا اذه

 (هماعب املاعلزبل) معلا ىفالمولعملا فرييغتلاو لسرأو دجو هنا معلا كل ذب لعهدوجو دعب ودجويس

باس لهج هانم مزلب قحال زعبالة.زالا هتفصوه ىذلا هماعب ىأ
 هفصعلاو) هلوقىنعماذنه و ىت

فهم دعلاحةساهمد5-4تنثامو ىنعي(لزالا ف
 ناصقنلاوةداب زلالوبق نع هزنم ىد أى ز أ هماع

بالةيلزالاهتفص ىهىتلا هنردقب ىأ (هبردةبارداق) نافرعلاب اب رأ مواع فال
 ةثداحةرد_ة

 ىأ (هم الكباملك-ةمإ لبقتسملا ف هتعناذكو (لزالافةفصةردقلا و) ةينوكلارومالاَق

 لزالا فةفص قيلختلاو هقيلخ تاقلاخولزالا ف ةفص) ىسفنلا ىأ(م الكلاو )ىسدقلا ىتاذلا

زالافةفص) ةخسن فاكوإ-عف و ىأ(لعفلاو هزعفب العاق و
 العفهل«فوعاد_تباائيش قاخاذ اىنعي (ل ا

اح لعفبالةيازالاهتفدوه ىذلا هاعفبهزعفب و هقلخامافءابتنا
 هلعقو هقلخ نع ث داح فصوو ثد

لا ودحت لءفالو قاخالو ةردقالو معه ثدعالذا
 ىنعماذهولوعفملاو قول او رود-قلا وم ولعأ

صو هزعف ىفهل كي رشال ىأ (ىلاعت تلاوه لعافلاو) هلوق
 هلعفو ىأ (لعفلاو) هسعأو هم -و هعن

ح ىأ ( قوافل اوعفااول ازالاقةفص) ةخيسن ىفاك
 هللا لعفو) هب هناحب سولف قاعتد_:عثدا

الذا هلعافك دق وه لب ثداحن سيل ىأ ( قواخر بغى لات
 لعفلان وك اقول لوءفملانوك نم مزا: 

لا لعف ناكولنأ ىلا ءامي |مظعالا مامالا م الكف و اقوا
 هللانا تند-قو قلاخل اد دعت مزلاف وا_# هل

لعفلاو قتافصااو ىناذلاديحوتلا هناحبسوإف ئيثلكقلاخ هناحبس
 ثيح مامطانب ابرغأو ى

 ةديازةعد_قنب وكستلاةفص نابع رصن ةفين> ىلأ م الكف سدلو لاقف مالكلا اذه نعل هذ

 اقزارو قلخ نأ  بقاقلاخ ىلاعت هللا ناكمل اوق نم نورخأتا هذ خأ امى :وسةم دقتملا تافصلا ىلع

فص تسل نولوقب ةرعاشالاو اذه قز رين لبق
 اهقلعترابتعإب ةردقلا ةفصىوس ن وكلا ة

_اباهةلعترايتعابت ردقلاوه قيلختلاف صاخ ىناعتم
 لاعفالاتافصنواوقن و قي ز رثلا|ا ذكو قوا

 هرك ذامو ىلاعتهللاهجر مامطا نبا لاق ةثداحتاقلعتتلاو ةردقلاتاقاعت ع ةرايعاهمأل ةثداح

 بجو الوةرعاشالالوق ىئنبالريثأت ىلعلدت تاف_طامنأ ن* نب وكستلا ىنعمىف ةيفنحلازعاشم

 فىلب ةقلعتملاةدارالاو هقلعتملاةر دقلا ىلا عجرتال ىرخ أت افصاط وصف ىلع نب وكلا ةفص نوك ظ

م ةرعاشألا مهفام ىلع كلذ نأديفب امةللاهجر ةفينح ىفأ مالك
 ىواحطلاهلقنام ىلع تافصلا هذه ن

 قلخلا قاخ ذا: سيلابدب اايلع لازال كل ذك ايل از أهناق_دب ىلاعتةتنا ناك مولاقشيح هنعأأ]

 قعموبوب ىمالو ةيب ون رلا ىنعمهللب ىرابلامسادافتساةي ربلاهثا د_>ابالو قلاخلا مسادافتسا |[

حا لبق مسالا اذه قحتساى وللا ى حم هناكق وا الو ةيقلاهلا
 قلاخلا مساق حتسا كل ذك مهئاي

 ناب وليلعتر يدق ئثلك ىلعهنأب كلذهلوقف ٠ ىستن اري دق ئث لكى لءهنأب كلذ .مئاشنا لبق
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 قيقحتلاو ٠ نيملاعلا نع ىنُع هلناناف نيقيلا ماقنف ويلا حا راسو رةلاوةبوثلا

 عافتماو هلنوكمو ماعلا لاخهنا ىلع قنا ولقعلاق ابطال ىلاعتهلنةيازأةفص ن:وكتتلا نا
 تباثني وكستلاف هبامتاق هلافصو قاقتشالا ذخأم نوكين أر يغ نم ئشلا ىلع قةثملامسا قالطا

 ةعدقلا تافصلا نمامهريغو ةردقلاو للعلا فاكقلعتلا ثو دب ثداحن وكملاو ادبأوالزأدل

 ضعبب ىت اهللاه_جحر مظعالا مامالا مث ةنداحاهتاةاعت نوكلاهتاقلعتم مدقاهم دق نم مزليال ىلا

 ةيللاةريه_ثلاتافصااهذهةفرعم نالةيلعل!توعنلا نماهربغنودةيلعفلاو ةيتاذلاتافصلا

 هللاهجرىودزبلا ىلع مالسالار خلاق دقو اذهةيببلاهتاف_طصوةللادوجوةفرعم ىف نمّؤملا نك

 [كىلاعتو هناحب_سهللاب رارقالاو قودصتلاامعربسفتناف مال_سالاو نامالاام او هقفلالوصأ ىف
 5< توبثو نيماسملا نيب هْئشنب رهاظ ناعونوهوهعئارشو هماكح أل وبقوهئامسأو هتافصب وه

 رذعت,لاك اذ_هنآالاوهكىلاءتهنلامد.ناو نايبلابت باثو نب ونالاربخ نمهريغلاعبت همال_سأ

 امبلاهكلا طرسامناو ريبعتلالاحو ريسفتلا ماقم ىف ةنوافتم قحلا فاصوأب قلخلا ةقرعم نالهطرش

 الك اهريسفتوهنايب نعزعناوالاجاانلقامي رارقالاو قيدصتلا تبث ناوهو لاحم الو هيف ج رحال

 تعنواذكبف صوب ى او هناك سفةنناى أ اذكوه أ لاقيف نمؤملا فدصوتس نب جاولانااناقاذطو
 همالسالاكرهظدقف منلاقاذافةيلعفلاو ةيتاذلاتوعنلاو ةيبلسلاو ةيتوبثلا بافصلا نماذك

 ريبكلا عماجلا فهلناهجرد_لاقاذاو نمؤمع سيلف لهؤ ف صوت سا نمامأو هما ىم ةياغ نيمتو

 لزيإ )اهجوز نم نيبتاهنأ فصت لف تكر 1 مال_سالا فصن ملاذا نيماسم نب و أ نيب ةربغد ىف

 هلث د مل) لاجاو لالا فاص وأبافو رعمو لكل |توعئباف وصوم ىأ (ةناغصز هئامسأبلا نءالو

 ىلاعتهلد دي لاط ةياهمالة ب دبا واط ةياديال ةيلز أ اهاكهءامس أو هللا تافص نا ىنعي (ةفصالو مسا

 واف هتافصو هناذف لماكلا هناذادوجولا ب جاو هناحبس هنالهئامسأ نم مس|الو هنافص نم ةفص

 نعاصقانتعنلاكلذلاوزدعب رةفصاا كلت ثو دح لبق ناكل تءن ه:ءلازوأ ةفصدل ثد_>

 روهشملاؤسانههو ٠ . ةيدبأ ةيلز أ اهلكى اعتهتافصفلاحا نم هناحبسهقح وهو لاهكلا ءاقم

 لاقو . احونانلسرأانا ىلاعتهلوقوحناريثك ىضملا ظفلب هناحبس همالك فرابخالا درودق هنو هو
 لاح هيلع بذنكلاو بذكد_ءب د_جوبملا مج ىضاملا ظفلب رابخالاو نوعرفىصعو ىسوم

 نامزلامدءللابقةسالاو لاحلاو ىذامل بالزأ فصت:الىلاعتهرامخاناوهو روط..باوجهلو

 حونلاسرا نع رابخا ىلاعت هللاتاذيماقلاقيف تاقلعتلا بسلا زدالاوف كلذب ف صتباماو

 دعب ولسرئاناهيلع ةلادلاةرابعلا تناكلاسرالا ل مةفادن [قابالز دوج ومرابخالا كلذ واقلطم

 ىلا هتهماعلوقتاك اذهو تاذلا,متاقلارابخالا ىفالرب_هلا ظفل فرييغتلافانلسرأ انا لاسرالا

 هنا
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 ثداحت امو م لاضعب ومدق - علان اك ثداحوهو نّوكملاوههبقلعتملاو يدق نب وكستلا

 هنيوكتف هدوجو تقو نوكيللب لزالا ىفه:ملاعلا نوكسيل نكي /لزالاف نب وكست | نا ىلع
 روصتيال ف ضرءهنأل برضلا فالح ىلزالاه ني وكستب دوجوم لك دوجو قلعتيف !دأ قاب
 المأ هن اقص نم ةفصن وأهناذبملاعلادوجو قلعت له مط لوقت م بورضملادو+وتقو ى اهؤاقب

 ناكو ملاعلا نموهف ثداحاولاةناف ثداح مأ ىلزأ هب قلعناف انلق متناولاق ناو هولطعالاولاق ناف

 ةيازأ كلذ ىضتقا ل_هاناةىلز أاولاق ناوهإ يطعن «سفو ىلاعتهبالء«_دمضعبب ماعلا ثو دح قلعت

 د_:ع نك باط# ملاهاادوجو قلعت نأ ىلع مهتهبش تلطء الاولاق ناواو فكر مناولاةناف المأرلاعلا

 قاخوهو 6 زرتلاو ىيلختلاف) اًضقانم نوكيف ىلز وهو اني وكحت ناكف ىرعشالا

 (عنضلاد) ءايشالا عارتخا ىأ (عادبالاو) ءادبالا ىأ (ءاشنالاو ) ءامشالا قزرو ءايشالا

 ءانفالاو ءامحالاك (لعفلا تافصن مكلذربغو) ءادتبالا لاح ف تاعون_كااراهظابهراهظا ىأ

 اندنعةيلزالا تاصلاف نبوكستلاةف_دتخ لخاد لكلاوءايكالارب وصتوءاعالاو تاننالاو

 ءاروام ءاماع ضءبهب درفت الو تافاضاةيلعفلا تافصلا نأ نمىرع شالا معزا الةينامت

 نك: ناو !دجءامدقلاريثكت هيف ناف ةيلزأ ةيقيقح ةفصةيلعفلا تافصاا نملك نوكب رهللا

 ءايحا ىم_س ةايحلاب قاعت ناهناف نوكحلا ىلا لكلا عجرم نالاقينا ىلوالاف ةرباغتم
 تام_-صوص2 صوصخل ا مناو نب وكت لكلاف كلذري_غىلا اريوصتةروصلابو ةتاماتوملاب و

 ٌئَدلا ثادحاوهو دحاو عنصلاو لهفلاوءاشنالاو قيلختلا ىنعم نأ ردابتملامم ١> تاقلعتملا

 ناف ةب راقتم ىتاعماط نأ يح لاو : الوأ باس لائم جست ىلع ناكءاوس نكي نا دعي

 ىف هلباقموأ هنم معأ هناف قيلختلا فالح قبس لاثم ىلعال نكس ل نادعب ئيشلاثاد_>ا عادبالا
 رشلاو ريما ف نوكي دعم لمع لكن عةباكلعفلاو ءاي-ثالالوأب صتخ ءاشنالاو قيقحتلا

 لكن قت ىذلاةللاعنسص ىلاعتو هناحب_سهلوقهيلا راشأ كم اظن نسحو ماكحا هيف لمع عنسصلاو

 كلملاملاعىف دوجومالهنأ |عامث . هلاتوقوإ_عجو ئثلاقزرثادحاوهف قيزرتلاامأو ئث
 هناشناوهلعفو هقملختب ىلاعت هللا هن د أثداح .وهوالاحاو رالاو توكلملا/اعىفالو حابثالاو

 م ملخ ىذلاهللا ىلا هتهللا لاقأك ام-هقازرأ قلخو نملاو سنالاقاخ ىلاعت هنأو هعن-دو

 ىلاعت نبا لاق أك هتفرعم قلخال نيبي وهتمكحو ه-تمعنو «-ةجرو هنردقرهظينأب > اال كقزر

 رابدعإب مهئالرك ذلابامه_كيصخت علو نوفر_عيلىأ نودبعيلالاسنالاو نات قلخامو
 تع ىسنالا مالكلاو ىسدقلا يدها فو لاجلاولالجلا ىف ىلاعت هللا نوف رعب مهسفج

 نم م-طدارأام ةقرعملا ىلع بترتملو ىناعي فرءال قاحلات ةلفن ىرعأ نأ تدبح ًافايفخ ازنك
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 ناسناللةني ز رازالاو ءادرلا نم لكن اف توافتلا ىلع له اقر ذامهندب قرفف ىراز|ةمظعلاو ىئادر

 تافصلا ىه ةعيسلاهذهفربك أهلا ظفلة الصلاح اتفم لعجاذلورازالا نم ف رش اءادرلا نكسلو

 لوالا ىلع ىنيفةيبلسلاتوعنلا نمو ةيتوبثلاتاغضلا نم هناءاقبلا ففلتخاو ةيتويثلاةيتاذلا

 لاقف ثدب ىف اهعجو مهضعب
 اقبلا عم عمسوراصباو مالك ع ةداراو ةردق لعو ةأامح

 تنام نأ ىلع ءانب قحاللا ءانفلاو ىباساامدعلا ىف هبدارملاناف ةيبلسلا توعنلا نم هن ر هظالاو

 هلوق نم ىئسنلار مجانالول دئاقعلا نقم ىف عقوامامأو هم دق عنتمم هم دعز وج اموهم دعلاحتسا هم دق

 سلو نارياغتمةدارالاو ةئيشمللا نأ مهوبدقف دب رملا ىئاشلاريصبلا عيمسلا ملعلارداقلا ىحلا

 وحنو مدقلاو بجاولاو دوجوملا قالطا مص فكل يق ناف ماقملا|ذه ىلع مالكا قيسا كااذك

 ىهوةيلعفلا تافصلا ىأ(ةيلعفل ام أو ) ةيعرسشلاةلدالا نموهو عاج الإبانلق عرمشلاهب دريملامم كلذ

 نالفا قل ملوادلو نالفل قاخ لاقتي اك لعفلا تافص نموهفتابثالاو ئنلاهيف ىرجامةلزتعملادنعف

 لاقيالف ةردقلاو ملعلاكتاذلا تافص نموهف ىننلا هيف ىرجنالامو ورمعاقزرب موالامديزأقزرو

 هللادب رب ىلاعتهللالاق تابثالاو قنلاهيفىرج امم مالك اوةدارالافا ذكى عر دقي مواذك عيل

 ةمايقلا موي هللا مهماكب الو اهلكت ىسوم ةللاملكو رسيعلا مكحب دب ربالو رسل 5

 هيفن نم مزليامنأ اممنب قرفلافةب رعشالادنعامأو ٠ نيثثداحاناكو لعفلاتافص نماناكف

 اذكوزوكلامزاي ةردقلاتيفنولو توملا مزاب ةايحلاتيفنول كن افتاذلا باف نموهفه ضيقت

 قلحلاوأ ةنامالاو اءامحالا تيفنواف لعفلا تافص نءوهفهضيقن هيفن نم مزليالامو لهجلا عمرعلا

 ه-فعتيفنولو رارطضالاوربجلاهنم مزاةدارالا تيفنول دما !ذه ىلعف «_يقت هنم مزار /قزرلا وأ

 وام لكن ان دنعو * تاذلا تافص نمام هنأ تدثفتوكسلاو سرخلا مزل هالكلا

 نآزوجاملكو ةمظعلاوةزعلاو |علاوةردقلاكت أدلت افط ندهوهف هدضب ف دوب نأز وجالو

 ةرعاشالا ةهبشمتبضغلاو طخسلاو ةمجرلاو ةفًاراكل عفلا تافص نموهفهدضب و ه,فصوب

 ىهدوجوب قاعتولولزالا فهب نوكحلاادوجوب قاعتلا لز أن اكوا نب وكستلا نأ كلذ ىف ةلزتعملاو
 برضلاب لوقلاك نوكمالو نب وكلاب لوقلانأل لزالا ف نّوكملا دوجو بجول لزالا

 ىلا ىهتني وأ لطاإب وهو لءاستلاىلاىدؤيف نب وكت ىلا جاتحنب وكتوهف نيوكستلاب
 لوقنانا لصاخلاو عناصلا ليطعت هيفف دحآ نب وكتبالوأ «يعدن ىذلاوهو مدقن وكن

 11 سس سس هس سس

 2 نروركنبتلا
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 هورك ذاذكقالطلا عقيب و كقالط ت دج وألاقهن اك_ذداجبالا نع ةرايعةئيشملاو لطلاوهو

 ةدارالا نعةرابعةئيشملا نأ ل_طاخلاو ةينا! ىلا جيتحا ا كلذ كناكو لذار ظن هيف ىونوقلالاقو

 ىفةدارملا ىه ىلوألاف ةماتلارب_غىلعو ةمانلا ىلع قلطت ةدارالاو لعفلا اهنعفاختبال ىتلا ةماتلا

 رك ديب نأ ىتبشي ناك اذهىلعهنافرظنهيفو ٠ ىبهتنا دابعلا ناجفةينالاو ىلاعتةللا بناج
 امهاشمأو لهج ىنأو نوعرف نم نامالا ياط ىلا عتهنلا نا ليقن اف ةدارالاال تاغصلا ف ةئدشملا
 نال نم كلذ د جول تمعزاك ةد_-اوهئشااوةدارالا تناك ولف نامالا مهنمدجوبملو سمالاب

 وهورايتخالاه جو ىلع ماكملا نم ىلط نيعون ىلع ىلا عن هللا نم بلطلا انلقداحالا ىهةثشملا

 وهو فاكللارايتخابهل قلعت ال ىلطو فاكمل ار ايدخاب«بقلعل دوجول ا هدم مزاد الو ىصالاب ىمسملا

 هنعمزنم ىلاعتو هناحيسوهوزمكلا مزلي نك مولذا امهمزاول نم دوجولاوةدارالاو ةئيشملاب ىمسملا

 افال_خان دنع ةيلزأ ةفصف لمعلا ماكحاوأ معلا ىن :«عتناك ءاوسةمكحلام ٠ دابعلافالخ
 : هدنعُت داحنب وكت :ااذاالف لعفل ا اهمدب رأناوةيلزأ ىهفرعلا اهبدب رآنالاق تتيح ىرعشالل

 مهضعب لاق ةلئسملا هذه ىف هللا ,هجر اني اه اتارابعتفلتخام دوقفملا لعلاوهردقلا ىوبوقلا لاق

 رورشلاو ٌحتابقلا نا لي_صفتلا ىلع لوقن الوىاعت هللادا ملاعفالاو تادوجوملا عيج نا لون

 قلاخ هنا ليصفتلا ىلع لوقنالوتادوجوملا عيجل قلاخ هنا لاجالا ىلع ل اوقناك هللا نم ىصاعملاو

 دارأهنالوقنفهبقيلتةنب رقبانورقم نكلو ليصفتلا ىلع لوقن مهضءعبلاقو تاروذاقلاو فيلا

 انسحارب+ هلابسكح نمؤملا نم نامي الا دارك هنعايمءاحيبقارشةلاب بكرذاكسلا نةرفكللا

 ةدارالانولوةيةنسلالهأ ن منوة ل ازا ذهىرعشالالاقهبو ىدب رئام ار ايتخاوهفار رومأم

 ثداو+ اعيجل ةلماشلا ةئيشملا هو ةيقاخ ةينوك ةبردقةداراىلوالا ناعون ى اعتهنلا تاك ىف

 احرحاقيضهر دص لع هلض نأ درب نمو مال_ساللهر دص ح رشي هيدوم نأ هنلادرب نذ ىلاغتهلوقل

 هلوقك ىضرلاوةرحمللةنمضاملا ىهو ةيعرشةبىمأ ةينيدةداراةيناثلاو ءامسلا ف ده_صيامنأك

 ةيناثلاةدارالا مزلت_سمألاو كالذلاثمأو رسعلا بد , ربالوريسلا كب ةتيادي رب ىلا عت

 تاذلافةيد_>الا اهنموةيتاذلاتافصلا نمةعبسلاهذهرك ذهنلاءجر مظعالا مامالافىلوألا نود

 ءامسالا ىف دروام ىلعءاب ربكلا|و ةمظعلاو تانكمملا نعةينةةسملاة ب دمدل او تافصلا ىفةب د>اولاو
 ىندلا ضيق: ىلعلاو لوق ار يغدلا ضيقن ريبكلاو ريقحلا ضيقن ميظعل|ىواضيبلا لاق تاف_هلاو

 ةفئاكةملاو> ان عر دصةفدارتم ظافلأ اهنآب لوقلاو ىنسحلاءامسالا ىف ىنعملاةِب راقتم ظافلأ هنوف
 نإبقرفلاه_بوانياع بعص هناف نيظفللا نيعم نيبانوافت دقتعن نأ ىنبطي مالسالاةخ لاقدقف

 0 ا الو ' كلذاو قارتفالا لأى كنشنال اذ عمانكسلو ىاعت هل قح فا مهيبنعم

 ماس د
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 هعمس تاماكلاو فورحلاو تاوصالاب عيمس ىلاءتهناف ةيتاذلا تافصاا نم امهناىأ (رصبلاو

 الفلزالا فةفصهلوه ىذلا مدقلاهراصبناولالاولاكث الابر يصب ول ازألا فهل تعنوهىذلا ميدقلا

 بزءيالىرب وعمسسإ لا ها ويك مم تود رصكنالو عومسمثودح عمسهل ثدحب

 بسبب دىر»لب رظذل !ىفقدناو فم دهب ور نءبيغيالو رسلا ةباغؤخ ناو عومسمهعمس نع

 قلعت: ةفدرصبلاو تاعوم.ىلاب قاعتت ةفص عمسلافءامصلا ةرذصلا ىلع ءاماظلا ةإ للا فءادولاةلغلا

 لوصووةساحريثات قبب رطىلعالو م-هوتلاو لييختلا ليبس ىلعالاماناك اردا كردي فتارصمملاب

 تامواعملا مدق ةردقلاو لعلا مدق نم مزلي الكت ارصبملاو تاعوم.لا مدقام هم دق نم مزلي الو ءاوه
 اطناك امكاي زهاظاقلعتاهدوجو دنع ث داوحلاب تاقلعتاط ث دحن ةعدق تافصاهنالت ار ودقملاو

 امه نمةباقنلا ف ىطويسللوقامأو معلا ةفص نم صخأو هف ايبيغاقلعتاهدوهش ماع ىفاهم قلعت

 امه معلا دب زي ثيحانيلاةبسنلاب حصيافاف للا, فاشكنالا ىلعامهمب فاشك-_:الادب زب ناتفص

 تاداي زْلا لبق: الف تاذلا ىف لماكهن م” تالماك اهلك :افصفىلاعتو هناح بس هبلا ةيسنلابام اواني دل

 ْ كرتلاو لعفلا نم ع كافر ,طدح [صص# ةفصةئدشم اك ىهو ةيناذلا تافصلا نم ىأ (ةدارالاو)

 1 |0ا ناطرطو ةايفو تاتكملا عج اةردقلاةبسن ءاوتسا |عم تاقوألا دحأ ىف عوقولاب

 هلعفهنناة دارا ىنعم نأ معز نم ىلعو ىلاعتو هناحمسةللاتاذيةعاق ةثداح ةدارالاو ةعدق ةئيشملا نأ

 ةعدقلاهبداراب دب يم ىلاعت هناف هب سعأهن اهرب_غلعف هت دارا ىنعمو بولغم الو هاسالوهركعي سل هنأ

 رضوأ عفن ريشوأر يخريثكوأ لياقرييكو أر يغ ىرخألا ىفالواين دلا ف نوكي الف نوكي امو ناك ام
 هتدارابالا نايصعوأ ةعاطناصقنوأةداب زنارسسخ و از وف ركن وأ ناف رعرفكوأ نا! سموا واح

 دب ربا لاعفلاوهف نك, ماشي امو ناك هدا ءاشاف هتقيلخ ىف هئءاضقو هرب دقت قبطو هتمكح قؤوو
 | هتنوعمو هتدارابالاهّصعم نع برهمالو دابعلا ف جحاملبقعمالو دارأ املدارالدب رباك

 هيلاالاهنمأ>لمالوا>نمالوةئلابالا ةوقالو لوحالفهتئيشم و«ةيفوتالاهتعاط ىفديعل نسكم الو

 لب كلذ ىلعاور د قامله:دارا نود, ةيماهونكسي وأ ةرذملاعل !ىفاو كرب نأ ىلع قلخخا عمتجاولو

 افوصوملز,/هناحب_سوهف للاءاشينأالانؤاشتامو ىلاعتهللالاقكلانهام فال اودارأالو
 اهداراواهماع اك اهبفتد جوفاهردق وتلا اهتاقوأ ىفءام_ثألاد وجولزالاىفادب صوهتداراب

 اولا هلوقلهئيشم ةشمديعلل نوع نأىفانيالاذهوريغتو ؛لديتورخأتالو مد -ةنريغ قءاغرادوو

 ى نشأ ةنافو ءاشيامهللا لعشفي ىلاعتهلوقة_ةشااوتةدا رالاةف_دصىلعليلدلا نهم متكشام

 واف ناقرتفيفدابعلا بن اج ىفامأ ىلاعتهللا ى- ىفان دنع ةدحناو ةئيشملاو ىهو فق : ربام محي هلانإ

 دورلا نم ةقتشم ةدارالا نال ع في كفالط تئش تئشاه لاقولو قلطنال كقالط تدر أهن أ يمال لجر لاق
 سس سس سس سس م سس سس سس سس سس سس ا او ياا اس ب ب اللا

 وهو
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 هذهو ىلز الاهم الكب قلع: ءءام_ثالادوجو هعبأت نمو ىرعشالا دنعو كلذ ىلع هنردق لاو هداحتإب

 هللوقيامتافا مأىخذفاذ |ىلاعتهلوق ريسيتلاريسفت فوتالب وأما حرش ىفاذكهيلعةلاد ةماكلا

 ةقيقحاباطخ لعجول هنال باطاخا| ذهن نوكيف نك ةماكب «بطاخ هنادر.مىلاعتهنا نوكيف نك

 اباطخ نوكين أ ئاجال دج وامد_بدوجومللاباطخو أ دجوب هب و مودعمللاباطخ نوكنأاماف
 لاقي ف يك ناكد اق هنالدوجومللاباطخ نوك نأ ز ئاجالو بطاخ فيكسف يال هنال مو دعملل
 ةدئافافداح الاب دوجولا لصح اذاف ليقناف ناكهنوك امءاش اذا هنأ نايب وهاماو نئاكوهو نك هل
 خفنلاةطساوب نكلو هثعبب روبقلا ىف نم ثعبي ىلاعت هناك ةردقل و همظعلاراهظات لق ىمالا اذه

 ىناامك ةدئاقسلطب لاغ:هش اريغ نماهبجوعلوقلاب جوف ىمالا| دوم هنا ىلع ةيلقنلاةعطاقلا

 اقفاومنب وك_لاوداحالا نءازاج ةملاكل هذه ماكنلا ةقيقح نكىلاعن هلوقب دارملا ناهلودأ ىف

 رهظألوقلا اذه ىلع واطملا تان ىفةيالاب كسلا نالةنسلا لهأ ةماعلافلاخ ىرءشالا بهذ

 اندنعاذ_هولاقفتايالارئاس ف ال رركم مف ىمالا نال ماكتا !ةقيقح دارملا نا ىلع لداهمال

 ريغال نك ب اطخ ءايشالادوجو ه دنع ناف هب رعشالا به ذمريغهبهذم نأد بيجأو هسفن هندارأو

 اههذمناكف تاطحلاود اجالابءايشألادوجو ىودزبلا دنعو ريغالداالاب ةنسلا لهأ دنع ناك

 بتكدق ىذلاميدقلاهمالكب هماكي اعف هقلخ نمادح ملك ادا ىنعملاو باوصاإ لعأ هنلاواثلا'

 لئالد ثداحلاامناف ثداح مالكب الد ىمأب ظوفحماحوالا ف هيلع ةلادلاتاملكلاو فورحلاب

 قلحلا مالكة بسشيال حلا م الكن افتاذلاب ماقتل اهمالكة قيقحال تاملكللاو فورخلا ىهوهمالك

 ايؤرلا هيلا جو: نآب ىأ ايحوالا هللا هماك,نأرمشدل ناك امو ىلاعتهللالاق دقو تافصلارئاسك

 رمع ناسل ىلع قطني هللا نا اريحا و هللا مهجر ءايلوالاكماطالاب وأم السلا ويعم اين ًالاك
 الوسر ل سري وأ مالسلا هيلع ىسومل عق واكهارب الوهم الكعمسي ناب باجح ءارو نموأ هنعةللا ىضر

 ىأ هنذاب هغلبب و هملكي هنأ ىنعم هيلا لسرملا لا لوسرلا ىأ ويف مال_لاهيلعليئاربك اكلم ىأ

 ملكتم هنأ ىلا اوبهذ ثيح ةلزتءمللافالخ هنا ذب مئاق هم الكف همالعا نم هللا ىءاشي مهب ر ساب
 حوللاكهري ف ىفاهقلختاوصأو فورح همالك اولاقثيح هلةخ-د سلو هريغب متافوه مالكب
 موقت تاوصأو فورح همالك اولاقةلبان|ةعدتبمو مالسلاهيلعلوسرلاو مالسلاةيلعليئاربجو
 اذ_هو محصلا نعال ضف نامي دق ساطرقلاو داحلالاق ىت>الهج مهضعب غلإب وم دقو هوةناذب

 عمسلاو) هوحنوهللا مسب ىف نيسلا ىلعءابلا مدقتب ساسحالل سال ةرباكموةرورضلاب ل طا,لوق

 « ربكالا هففلا - ؟
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 هبقنل ىلاعتةتلا هبا ماوي نأ قلخا ىلعو لعلا تيذي لهدا تن نمو لهجلا تن دقف رعلاتيثأ ||
 (ريبخلا فيطالاوهو قلخ نم ملعيالا) ىل اعت هللا لاق دقو هنع كنس انعاوكسع وهاقناماوفشيو |( :

 اهماعيالاهفرو نم طقسامور>بلاو ريل اقام لعيو وهالااه هعيال يغلا تافمهدنعو ) اًضيألاقو

 ىواحطل |لاقاكوهف املاعقلاخلا نوكيالن أ عنتميو لاك ةفص لعلاو ملاعوهامتاقوا_لا نمنا :

 هنأ نم نيققحلا ضعب لاقأك لب م-مقلخ نأ ل بق نولماع مهام معو مهقلخ نأ لبق ئهياع فخ ا
 نا) ىلاعتهلوقلت ادوجوملارخاوآ نم نوكيامو تاقول_كلاءدب نم ناك ام عي ىلا عتو هناحبس

 اريخ مهيفهللا| مع واو) ىلا عتهنلا لاق ن وكي ناك فيكن اكول نأ نكي لامو (مظعئمةعاسلاةلزلَ

 ناكناو(هنغاوهناملاو داعلاودرولو) اضن ؟لاقاكو (نوضرعم مهواولوتل مهعمسأولو مهعمسأل

 اولاق نذلا هب ردقلاوةضفارلا ىلع درك لذ قودهيلا او 15 داعلاو ودرول .هنأربخأ نكو :نودريال مهنأ لعب

 ماكتم هناي سهنافةيئاذلا تافصلا ع ندىا 1(مالكلاو) هد_-ون وقل نأ لبق ئنلا لعيال هنا :

 علا و فورخلا نمبكرملانارقلاب ىمسملا مظنلاباهنعرمعملاةيلزالاهتفصوه ىذلا همالكت ||

 | اخ وهو ةرا اهالاوأةياتكلاوأةرابعل هيلع لد مث ىنعمهسفن نم دحر بخ ربخي و ىبهنيو ىعأب ١

 هديع سخأ ن 7 رئالاع صأب .دق هن الةدار ال اربغو هدام هماعي الا مج ناسن الاربخ دقذأ ١

 00 أمسقن 00 ا ل ولا ٍ

 الر .داوقلا نس ناسا عع نب امناو داؤفلا ىقامالكلا نا ْ

 عاجا مالكا توبن ىلع لسلدلاو #0 ةلاقمىسفن فتروزىلا #4 هفع هللا ضرر لاقو

 ماكحالانايب موهبلا جوأ نب مالسلاو ةال_صلا موبلع ءايبنالا نعىلةنلارناوتو مالعألا ةمالا نمةمالا
 همالكن | ىنعب ربو هان مآ لكستم ىلا هت ةنئاو تاوصالاو فورا سفج نم سيل هم الكنأأالا

 تافصلارئاسوةردقلاو رعلا,ت اقلعتلا ف التخابر بخش او ىرنلاو مالا ىلا هريثكستوةدحاوةفص

 000 دوك 1 ا 0000

 لاقو ٠ جيواستلاف 0 نعةرابع 1 رقلاو
 اهدوجو لب نك ىلا عتهلوقب ءايشالادوجو قلعت نورد الةن_بسل !لهأ ةدمعلا حرش ىف ىوبوقلا

 دوصقملا]وه> ةعرس نع ةرامعمالكلا اذ_هوةيلزالاهةفصوهو ةنيوكتو هداحأإب قاعتم

١ 
 مم سيما

 هداحأب
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 ةامخاو ملعلاك (ةيئاذلاهتافصو) هئاينن اتومدم أ (هئامسأب) قيياهف ىأ(لازيالو) ىضم

 اهمهوحنو قزرلاو قالاك ةيلعفلاهتافصباقوصوم ىأ 00 قافتالابةم دق ىهو مالكلاو

 م قيقدتلا باب رأد:ءىظفلع ارئلاو ةن داحاهمأة :رعاشألا بهذمو ةعيدقاهنأ ىدب راملا هذك

 هن امس ”اكهناهج عيج نالوا تح و كاد سا و. قمح

 ةيفاك هناذناف ضار ءاللالح هتاذ تسلذا ةرخأتم ةلاحالو ةرظتنم ةفصدل تسل هنأ ىنعملاوهتافصو

 لوص> ىفةيفاك هن اذ نكست مول هنألو ضارغالا منتاه.ىنلا تالاحاو تافصلا نمهلام عيج لوصح ىف
 هنآ تدثدقو دوجولا نكمبوهفريغلا ىلا جاتح لكو كلانهريغلاروهظ ىلا :جاتحم تناكل كلذ

 ىتغىأ (ديجل اىنغلاوههنلاوهنلاىلاءارقفلا متن سانلااهسأ اي) ىلاعتةنلا لاق دوجولا بجاو

 هاوس نمد حا هد مح ملوأهدجءاوس هئامسأو هتوعنب ديجو هو هتاعونصمروهظ نعهتافصوءهتاذب

 اينغتسمةيناذلاهتافص قولاوزلا نعاهزن. ةيلعفلاهتوعن ىفلازبال لبلاقتتالاوريغتلا نع هزئموهف

 قررا ديف واعال تافجلا تزد نافاس ياها نم مزلبالو لاكتسالا نع

 (ةايحلاف) ةيعاجالاىأ (ةيتاذلاامأ) تامولعملا عيجو تانئاكلارئاسورصيملاو عومسملاو

 قرئؤت ةيلزأةفصةردقلا اذكوىأ (ةردقلاو) اهفوصوملءلاةفص ىضتف”ةيلزأ ةف-د ىهو

 رداقو ةبديألاةيلزألا هتفص ىهىنلاهتامح ىجىلاعت هللا نأ ىنءملاواهما قلعت دنع تارودقملا

 ةعد_هلاهتردقب هيلعردقب اعاف ئث ىلع ر دقاذ اهنا ىنعملاو ةيدمرسلا ةيلزألا هتفد ىهىنلاهتردقب

 هناو هتادوج ول ميقملاهناذب ُمتاقلا ىأمويقلا ىحاوهف ةنكمملاءايشالل دج .وتاك ةيدالاةردقلابال

 ٍْ را نا ىلع يجرد لك ىلع وهوةداعا .-متتأمادعب ن موةبادب مدعلا نم ىنوملا ىب 2

 تافصلا ٠ نمىأ (ملعلاو) هكر يوملاعلا دا |هنمحعصي نأ ارداق هنوكى عمو قزرلاو ةردقلاوةاحلا

 0 دولا حبك ملاعىلاعتهنلاف اوما اهقلعت دنع ت امولعملا فك فةملز اةفص ىهوةيناذلا

 نمهنم نخ أ نوكي امو رسلاور هللا إعا ىلاعت هن او تاياه_سلاو تاي ولعلا فةرذلاقثم هماع نع

 تانكمملاو تام 00 0 وج يا و 0 ااو تايث درا نءاماعئنلكب هاا

 معتم تلد ْنَع ايلات لاقتالاو 2

 لهج ال لوقا ر مشب لا-ةف ىلاعت هعماع نع هلآس ني> نومأملا ب نعى رملاريشبل هنرظانم هبف كح

 0 زعلا دبع مامالالاقفهلارب رقن للا ةفص نع لاّوسلا اررك ل عش

 نفلهجلا ؛ ىنبالرعلاب نينمؤملاو ةكن : داملاو ءاسدن الا ىلاعت هللا ح دم دقو له ال ةناوطس الا هده ناآف
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 ةبثاش نمهيفامناكمالاو ثودحلاةراماوهوام*دح از م زايفالوأنادضاا عمتجيفنا سمالا

 نالاقيام ليصفتا ذهرالا نوكسف لاحملل مزلتسملا مناعلا ناكمالم زات_سمددعتلاف جايتحالا

 هنالاقيامعف د_هانرك ذامم ورخآلاز مع مزار دق ناو هزم مزارخآلاةفل اخ ىلعر دقي إنا امهدحأ
 اهنا! ىعألا لوأ ىف نظي ىأ يعانق |ةح ةبآلا ىتازاتفتلا ةمالعلا لوقامأو عنا ريغ نماقفتي نأ زوج
 ةب راجةداعلا ناف تاب طلاب ىئاللا وهام ىلعةبداعة_هزالملاو ةفرعملا قق<ح دنعكلذلوزب وةخخ

 (ضعب ىلعمهضعبالعلو) ىلاعتهلوقهيلاريشيام ىلع احلادد_عت دنع لاغتلاو عنامعلادوجوب
 | لب ةيعطقلا قئاقحلا نماهواعجوةرعانقالاباوعنقام ىواضيبلاو مامطا نب او ىلازغلاك نوققحاف

 ءافتتال تسيل ةبآلا ذه ىفول نأ عا مث ةيمالكسل !بتكسلا ىفةافوتسم ةلئسملاواهلئاةرفكحب لق
 طرشلا ءافنت ا ىلع ءازحلا ءافتتابل ال دت_سالل لب ةغللا لدا وهمئلوالا ءافتت بسسس ىضامل!ىفىئاثلا

 ءايشألا نمائيشهبشيال) ىنبملا ضءعب ىف ىنعملا اذه لمع_بيدقهناف نامز نيعت ىلعةلال دربغ نم
 هتاذهح ىفدوجولا نكمهاوسامو هتاذل دوجولا بجاو ىلاعن هنالا فهو هتاقولخ نمىأ (.ةلخ نم

 هداد_هاوهداحا فهيلا نكملكجاتح و ئشىلار قتفي الىذلا ىنغا!دم_دلاوهدوجولا بجاوف
 افالخ هتاذنيع تسلهتافصو هتاذ نيعهدوجراذاف (ءارقفلا مت ا وىنغلاةللاو) ىلاعتهنلا لاق

 ريغمهتافص ناف نيقولخلا فال ةيماركلاهلوقتاس ةثداحالو ةلزتعملا هل |وقتاك هتاذريغالو ةغسالفلل

 اذكوءامد_قلاددعت نعازارت_حاتافصلا اوفن ةلزتما او ةفسالفلا نأ ل_طاحخلاو لكلا دنع مهتاذ

 ديك ان(هقلخ نم ئش ههيشيالو)ءامسألا قيقحت ىفاهتينيعو اهتي ريغ قنىلا اوبهذ ثيح ةرعاشألا
 نالوأهتفصو ا هتاذكىأ (ئنيدلنكسبل) ىلاعتهلوق نم دافتس وهو هم دقاملي رقتو لبق ال

 فاكلا ةداي زب لوقنالو نايعألا ضعب هقة>ناهربلا ب رطب لثملا ىئنل مزلّمسم لثملا لثمن

 نمداج نيميعن لاق ىونوقلا ح رشفو ٠ هوجولا عيج نمىواسملاوه قلطملا لكلا ناللئملاوأ

 ن قاحس!لاقو ٠ رفكدقفه_ىفن هيهللا فصوامركنأ نمورفكدهةفهقلخ نم عشب هللا هبش
 ةمالعلاقو ٠ مظعلاهللاب رفاكوهف هللا قاخ نمدح أ تافصإ هتافصهبْسْفهَنلا فصو نمهب وهار

 ةلطعملا مه لب ةوهبشم مهنأب ذكلا نم هباوعلوأ امو ةعاجلاو ةنسلا لهأ ىلع مه اوعدهباحصأو هج

 ئشةافن نم دحأ مام هناف ةهيشم ةن_سلا لهأ مهتيمستةيمهحلا ةمالعفهاسلاةٌعأ نمريثك لاقاذلو
 ىرشخزلاو رابخلا ددعك نب رسسفملاض عب ىت>اهب_ثماط.تثملا مالا تافصلاو ءامسألا نم

 اهبثمتاذلاةبؤربلاقو أت افصل! نمائيش تنثأ نملك نومة ذفارلاو ةلزتعملا نمامهربغو

 وذي رب لب تافصلا قنهيدشتلا قنب نودنٍر بال مهنأ ةعاجاو ةنسلا لهأ نم روهجلا دنعروهثملاو
 امفىأ (لزيمل) ايفاشانابن مامالاه ياك هلاعفأو هتافصو هثامسأ ىف قولا هم_ثيال هن احبس هنأ
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 ءاضق 1 وىا ) ردقلاو) ةنورخالالاو>الاهيلع ساقتت الو هب ويتدلارومالا ضعت هيلع ب٠رربب

 رايعت الف (ىلىتهلا نم) هن وكل اح هو هولحو هرضو هعفن ىأ (هرشوهريخ) ردقلاو

 حعبقو نسح نم دجوب ىتلاهشنتر ع ق واخ لكنييعتوهو ردقل و ءاضقلاب اًضرلا بقري د_ةقلل

 مظعالا مامالا لعلو باقعوأ باو نمهيلع فركب أمو نامزوناكم ن ٠١ .مةي , طيح امورضو عفنو

 ثدح ملسو هيلع هللا ىل_دهلاعبتةد اهنلااتك بعاراحم *ا|ىلاج الا ناعالا نعل دعءهللاهجر

 هجر معلا مام 21 ناإلا نيب ا نمهرادقملا انهم ناعالا نع مال اريج لاوس اجأ

 قام ارم و ولالا دوا ولادي ثعبلا نم هنا :رخآلا مويلان ءرب_عفللا

 ثعيلا نم دكني داربن 1 نيعتف توملادعب ثعنلاو رخآلا مويلاوهلوق نيب عج هنأ |هحريتك ةخحيسن

 د ولا نماهد_عباموةم ايقلالاوح أ عيجرخآلا مويلاب دارأوأ ريةلا ىف ءام>الاوه توملاد_عب

 ىلءلمةشتاهتألو رفكلا لهأ عازنهيفام لو هنافرشثنلاو رمثحلا ثعبلا اهتم صخ منةب وقعلاو

 اليصفتهيفهنايب دارأام ىلعالا جا هباتكل وأ ىف كبش, نأ كل ذب دارأة ىليصفتلا نامبالالوصأ

 ةنجلاو نازيملاو باسحلاو) ارخآدل اوقب هليذ مالو توملا دعب ثعبلاوهلوقب لجأ هنأ الاك او

 درب واهئابب ىأيسام ىلءةمايقلا فق اوم نمامهريغو ضوحلاو طارصلا كو (هلكقحرانلاو

 ىأ (دحاوىلاعتةللاو) لاق ثيح مارملاروهظب ديحوتلا ىنعم حضوأ مظعالا مامالا اهئاهرب

 هنأ قي رط نم نكلو) د_- ا هدعب نوكي نأ مهوشبال ىتح ىأ (دد_علاقب رطنءال) هتاذف

 صاصتخالاةروص ىلع صالخالاة روس نم ىنعملا |نهداقتساهناكو هب زنتلا اذه ىلعهيدنت هددنلا

 د> لكن ع ىنغتسماىأ (دمصلاهللا) هتافصبدرفتمهتاذىفدحوتمىأ (دحأ ةئلاوهلف)
 ( د ااوفكدل نكملو) ثداحالو ثداو+ا لح سيل ىأ(داوب مو داي مل) دحأ لك هيلا جاتحماو

 ىلعوهللاتائب ةكئ الملا اولاق ثيح ةكمراف كىلعدر «يفواهءاشم واس احوالث ام د_حأاهل سدل ىأ

 هلةمسحاص هماآنا و هللانباحيسلا اولاق ثيح ىراصنلا ىلعو هللا نءارب زعاولاقثيحدوهملا

 قا راعب ىأ (اداوالو  بساص خان“ رد ج ىلاعت ناو ) نخلا ىنمؤم نع ةباكح لب زنتلاىفو

 نكءالذا دحاوهملاعلا عئاص نأ ل صاخلاو لاعتملا كالملا ىلع كلذ لاح ةقيقحلا ليدس ىلع ذازاجيا

 هلو 5 نم دافتساك ةددعتم توءنبةفصتمةد>او تاذ ىلءالادوجولا ب جاو موهفم قد ص؛نأ

 امينا ننام آل نانطا حركم .اولهناهرن رقتإو عاملا ناهربب (اندسفلةئلاالا ةطلآ امهبف ناكولإ) ىلاعت

 قلعت انكو ناكمي سم أ هسفن قامهنم الك نآلهتك سس .رخالاودب زن وكس امهدحادي 0 نآن عنام

 ارضع نان ادتنش نيدارملا نيب لد نيتدارالا نيد داضن الذ اًضيأهسفن ىف نكمامهنم لكمة دارالا



 انه

 ند قلخل اىلاءايدن الا ثعبال ةباد_لاةئيهءانق دعب ةداعالاهيدارملا نأ هيفي ديق (توملادعبإ)

 هلوقو (نوثعبت ةمايقلا موب كنامث) ىلاعتوهناحبسهلوقوإ دو اًضيأه نامالا جامي ناك

 ةعماللاةلدالاوةعطاقلا صوصنلا نم كلذريغىلا (ةيملوأاهآ شن ىذلااههيحبلق) هناحب_س

 اذهل يقنافنيقيلاب رفكهراكناو نيدلات اب رورض نمر. لاب ناميالاف ةاجاب و د صاقملا ق لاق
 ىفدروامل لوألاوه» سيل ىتاثلا ندبلا ناف ندى ىلاندب نم حورلالاقتتاوهو سان لابلوق

 لوقلاناوهو ىنعملا !اذهلج الود ل ثم هسرمذ ىمنهجلا ناود مص درج ةنملا لهأ نأ ثلا

 خسانتللوالا به ذم نمام هللاه جر ىورلا نبدلا لال_جلاق خسانتلابلوةداسج الار شو داملاب
 ةيلصالاءازجالا نم اقواخ ىناثلا ند_لا نكس ملول خيسانتلا مزليامنا هنأ ب اوملاف خسار مدقهيف

 خسانتلا نأ ىلع مسرلا قيةحتو مسالا درج فاعازن ناك اخسانت كلذ لثم ىمس ناو لوالاندبلل

 رئاسو رانلاو ةنجلانوركسنيم_همناف ىرخألا ىفالاين دلا ف حايشالا ىلا حاورالادروههله دنع
 (اهريغادواج مهانادب ,هدواج تجضناطك ) ىلاعتهلوقلاقيال اورفك !ذلو ىىقعلارومأ
 بكتراو ةعاطلا لمع نمريغةيم_سجلا مالالاو ةيسحلاتاذللابب قاعملاو باثملا نوكي نا ديف

 هنيعب قايوهو تالالاةط_ساونولو حورلاوهامناو كاردالاب كلذ ف ةربعلا لوقتنانال ةيصعملا

 هنيعب وههنا ةةوخي_ثلاىفايصلا نسلاح ىؤر نلاقياذلو ندبلان م ةيلصالاءازجالا اذكو

 قبقوعف بابشلا ف ىنج نا لاقبالو تالالاوءاضءالا نمريثكل ب تائيطاوروصلاتلدب ناو
 فقاوملا حرش فو ٠ هئاضعأ مرو ةلزنع رفاكلا سرضريكف قاجلاري-ةل ةب وقعهنا بيشملا

 ةيلصالا ءازحالا ل_ضافالا ضعب لاقهرخآىلارم_ءلالوأ نمةيقابلا ءازجالا ىه ةيلصالاءازجالا

 رابتعا نمانرك ذامي و حابشالاب حاورالا ىلعت تقو ىهو ةرطفلالوأ ىف ةإصاخل اءازجال | ىه

 الأ رشا نأ ىلعاضيأ ءازجالا عج ىنع رمشحلا ىنن ىفاولاقام طقس رسشحلا ىف ةيلصالاءازجالا

 ديعيىلاهتوهناحبس هن ا دروامةداعالا ىنءملاةيقحتو هرخ [ى ار معلا لوأ نمءازجالا عمجالا نوكسإل

 هناحبسهنا مث كلذ لاثمأو نسلا نم ةعلقملاءازجالاورعشلاور فظلا نف ةعطقملاءاءازجالاو ةفلقلا

 لعامة ئيطاو ةيفيكلاو ةيمكلا ىف ةئيشملاهب تقلعتام ىلع هدارأام مده وهدارأام قب. ىلاعتو

 تاريشحلاو متاهبااو نيطايثلاو نحلاو نايبصلاو نين اجلا ىحءالقعلا ىحكى اعتو هناحب_سدهنا
 ةفينح ىنأ نعىورفرشح لههؤاضعأ متت ىذلا طةسلاامأو كلذ ىفةدراولارابخ اللرويطلاو

 وهرارالاد_دءراتحتا هذملانالرهاظلاوهو الفالاورمدح حورلاه يف خفن اذاهبا هللاهجر

 ناك اذاهنا انئاماعسهذمىضتقيىذلاوىوتوقلا لوقو . د_حلا وحورلا نم بكر مار شحلا

 ىهقف كح حلا اذهنأب عوف دم نب ريس نباو عدلا لوقوهو رشح + _ةلخ ضعب نابتسا
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 ايد ل ايلزأءنوكمزلهم دعلاحتتساهم دق تدنام نال عننمم بجاولا ىلع مدعلاو هنا ذل دوجولا بجاو

 ىلاعتو هناحب سءقح ىفءاقبلاو مدقلا نعم عجربف هدوهشلوخ ا !القابو هدوجوللوأاليدقوهف

 ىلاعتوهنا> يس هقح ىف ءاقبلا ىنعم نال ةتوبلا توعنلا فمهضعبامهدع ناو ةيملسلا تافصلاىلا

 قنىلاام_هانعم عجريف لزالا ف قباس مدع ىفن نعق رابعمدقلانأ5 دبالاف قءال مدعؤن |||
 مظعالا مامالا لاق تادللاءاهسأ ني مت هلاو هدو> ول اناهد 2 2عم ىف ىتشا روتلالاقاذلو مدعلا

 هن اسلب فاكملاىأ (لوش.ن 0 انفي اماع لص ام لعب ايفيعاضرف ضرفد ىأ ببر

 رط_ثدهنأ ف فال_-خ ىلءرايتعاهلر | رقالانإب راعهشأاه قو (هللابتنمآ) هنانج فا قباطملا

 نايعالاد_:ءررةموهمنامالا ماكحأ اءارحال طرشوأ نامحالا ضعب ىف طق_سودهناالإ ناعءالل ْ

 ىاعت هلودودن ٌوِبو ىرع_شالاد نع حصالاوهو ىدب رتاملاب هذه ءلاومامالان ءعىورااوه

 رذد_ءريغ نم نايبلا كرتو هبلقب قد_دنمىودزبلالاقو (ناعالام_مواق ف بت.ككئلوأ ا(

 دهشأ ظفل طارتشا مدعىلاةراشا هم الك ىف و ءاهقفلا نم نيقق_ةحلابهذماذهو انمؤم نكمل
 ةالصلا هيلع هلوقب نيل دّدسم ةيعفاشلا نم هطرش نملافالخ هللإب ت م1 ىنأب دهشي نأ ت <ل قب ثيح

 اولوقي ىتد ىرخأ ةباو ر ىفءاجهنأ عمهناالاهلاال نأ وده_ثيىتح سانلا ل تاق نا تم امالسلاو

 هتافص هدرفتو هتاذىفهدحوتو ىاهتوهنا>.سهللادوجوبافرتعم تقد_صىعملاو هنباالاهلاال

 نم ىلع هباّتتكىف هلل ار كن دقو ةينون الات عنو ةب روك ذلاةةد نع نوهزنمو هللا نودعبالو

 فيك ملام ني_:بلا ىلع تانبلاؤطصأ) اضيألاقو (نولئشيو مهتداهش بتكتس

 ىقلعرد_هت ةيئاوهةفيطل ماسجأ م هنأاضيأرك ذو ىسنلاةدمعل ىونوقلا حرش ىفاذك نجرلا

 رو زلاو 0 مئالاوةاروتلاك هدنءن ءةلزنملاىأ (هبت و) نيماملارثك ألوقاذ_هولاق

 ةيلبقب مهنا نم معأ هئايدن أعيجىأ (هل-سرو) اهدد- ءىفنييعترب_غنماهريغو ناقرفلاو

 ىلع روهجلانأالا مام_طانبا هراتخا لوسرلاو ىنلا ف دارت مامالا مالكر ا ال م1ةلاس 0

 لسرلا ىلا بتك-!ابنون أي ةكالملا ن أر ابةعابةث داب يرئاسس
 ةايخلاىأ (ثعبلاو) عازتريغ نمها مالك اهناف عاجالإابةكئ الملا نم ضف أ بتكللافالاو
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 لقعلا هيف لقتسامم تناكناو لصألاوه ىذلا عرمشلا نم ذخؤت نأ بح دئاقعلا مث ديبأتلا دي نم

 فقوتتاهنكلو ةنسلاو باتكلا ىلعاهتاذ ثرح نم مةودتالهنر دوو هماعو عناصلاتايثثا اعفالاو

 ةلزنع تناك ةنسلاو باتكللاهتقباطمربتعي ملاذا ثحابملاهذهن الاهم دادتعالاثي> نم امويلع

 روهظوهدوجو ىلعةلادلاتايآلا ن نوققحلاهرك ذام ىلع اهمةربعال ذئنيف ةفسالغال ىطالا علا

 راهتلاوليللا فالتخاو ضرالاو تاوملا قاخ ىف نا) ىلاعتهلوقهدوجو هتمكحو هتر دقو هإ ضف
 دعب ضرالاهنايحأف ءام م ءامسلا نوم ننال زن أ امو سانلا عفنيامب رحبلا ف ىرجتىتلاكلفلاو

 موقلتانال ضرالاو ءامسلا نيب رخسملا باح لاو حايرلا في رصتو ةبادلكرماهيف ثب واهتوم

 ةرطفعئادب وتاوم_ىلاو نيضرالا قاخ نم تاروكذملاهذهبئاع ىفهرظنرادأ نف' (نواقعي.

 دقلو) ىلاعتهلوةك ةيقنألاو ةيقافآلاتانآلا«_يلعت امش اامرئاسو تاناينلاوتاناويحلا
 ةقلعلاانقلفت ةقلع ةفطنلاانقلخ م نيكمرا رق ىف ةفطن هانلعج من نيطن م ةلالس نم ناسنالاانقلخ

 د مسح هللا كرات فرخ اقلخ هان آشن أمال ماظعلا ان وسك-ةاماظع ةغضملا نقلت ةفضم

 هنأآكب "كارما ها نيت ىح نع !ىوقفآلا قاتلا رتس) ىلاعت هللا لاق دقو

 ( ديهذ ئن لكىلع

 دحاوهن أ ىلعلدس « دهاش هلءيملكفو

 اهنم لكىنغتسيال ةبد رغلا ةمكسحمابتتارتلا هذه عم ةبيتلارومألا هذه نأب لا ىلا كلذ هأجحلأ

 جردا ذه ىلعو ملا نمانودف هيف عدوأ نوناق ىلع هبتر مكح نعو مدعلا نمهدجو أ مناص نع

 ثيح كارشالاب مهضعب رفك امناو ءاهفسلا نءةب رهدلا ضء بكه نرب اك ةربعال نمال!ءالقعلا لك

 ىلا ثداوحلاضءب بسن, مهضعب و مانألا نم نإقتولار ئاسو مانصالاةديعكر خا ا طادنلا ماو

 صعِيكو ن+جرلارونىلاربياو ناطي_كاوهو نمرهاةماظ ىلارشلا نوم__في سوجاكى اعتهريغ

 نا) هلوقب م منع ىلاعتو هناحيبس هنناربخ أ[ كمان_دالا ىلاراثالا ض عب نومسني ماوعلا نم نييشثولا

 ناثالا نضع نوم_نيث يح نيمحنمللا ضع: و نيئباضلاكو ) ءوسرانتط [ضعب كارتعاالالوقن

 هال ءءامراكن :ايمهضعب و نوكرسشيامج ىلاعتو هتاحب_سرا اونألا نما فامل لك اوكلاولا

 ” انرالا لفال فاكراذةلا ادعو رارقلا راد قوملاءايحاو ثعبلاك .ارفكهزاكن اهنا

 ىنعع ثداح/لاعلا نأ هلمتو راهظتسالا ليبس ىلعراظنلا اهمتر ىتلا ةيلقعلا تام دقملا نعانذ رعأ!ذلو

 هللاوهد_جوملات دحلا كلذو مدقلاةفصب فوصوم ث د ىلا جاتو هو مد_هلادعب دجو ثدحم

 قلخ ىذلا هللا كب رنا) ىلاعتهلوقو (ئنلك قلاخةللا ) ىلاعتهلوقهيلا ريثياك هناحيس

 ىلا تادوجوملاءاهتتاتنئاملم رفاكوهف ملاعلا مدقب لاق نف ( مايأ ةتس ىف ضرالاو تاوم_لا

 بحاو



 ديحوتلا ىعونل ةنمضتمهتانآو نارقلاروس بلاغلا ( ىازهنلاىلاانوب رقيلالامهديعنام) مهنع ٍ

 | ةىيوب و (اهيلعسانلارطةئنااهللاةرطف) ىلاعتو هناح_سهلوق هيلاري شي كق لخلا ةرطف ىفتباث

 ب

 || ةباكح هناحبسهلوقو (هللا ناوقيل ضرألاو تاومسلا قاخ نم مهنلأس نئلو) ىلاعتهلوقل ةيضقلا ىف
 هم سم سمس

 هتافصو هئامسأوهنلا نع رخام! نآرقلا نافامهنآش قيقحوامونايب فدرخ اى اهلوأ نم نارقلالب

 هنود نم دبعيام عاخوهل كي رشالمدحوهتدابعىلا هتوعداماو ىربخلا ىملعلا دي-وتلاوهفهلاعفأو
 هنالمكمو ديحوتلا قوقح نم كل ذو هتعاطب مازلاو ىهنو ىمأاماو ىلطا! ىدارالا د_حوتلاوهف
 الأ هديحوتءازجوهف ىقعلا هب مهمرك امواين دلا ف مهب لعفامو ديحوتلا لهأل همارك | نعربخاماو

 باذعلا نمىقعلا فم لحبامو لاكنلا نماين دلا ف مهم لعقامو كرششلا لهأ نعربخاماو

 لا هاه قوقحو ديحو لا فهلكن آرقلاف ديحوتلا كح نعجرخ نمءازجوهفلالغألاو لسالسلاو

 محرلا ن جرثا ديحوت نيملاعلا بر هنن دولاف م_مازجو هله قوقعو كرشلامذ نأش فو مانو

 ْ ديحوب مقتسملا طارصلاان دهام. -وت نيعج_سن كاياو دعت كاباددحوت نيدلا مون كألام ديحوت

 || م_-ملع بوضغملاربغموباعت معن نيذلا طارص ديحوتلا لهأ ب رطيىلاةيادطا لاؤسل نمضتم

 لأ هيلعلداملةررقموةشيم ىتأتةنسلا اذكواداسفاوالهجو ادانعد.> وتلا اوقراف نيذلا نيلاضا الو

 ْ ب ةلدعا مولا) ا طضم نيفلت# جالا 2

 1 0 ءجراخ سمأ ىلا هليمكست ىف جاتحتالف (انيدمالسالا <ل تيضرو ىتمعن يلع تم.ئأو

 || باتكللاكيلعاتلزت ان مهفكمموأ) ىلاعتهتلالاقو (سانلل غالباذه) ىلاعت هبا لاق اك" ةنسلاو

 || ىتعملا انهىلاو (اوهتافهنع# اهتامودو دفن لوسرلا# انآامو) ىلاعتةنلالاقو (مهبلعىت

 هناف انئاوهأ, نيمهوتمالوانءار اب نياو أتم كلذ ف ل_خدنال هند يةعلوأ ىفهلوقب ىواحنطلاراشأ

 داقتعالادامعاحصدامو ىأ (هيلعداقتعالا حصيامو ) لجوز عدنا هما_سنمالاهنيد ىف مسام

 نع مامالاض رعد قو اهيلعامو انطام سفنا|ةفرعمهقفلاهلوق ىنعماذ_هو بايلا انهى هيلع

 قاادوجوف (هللا ناوقيل ضرالاو تاومسلا قاخ نه مهنلاس نأل وضرالاو تاوم_بارطاف

 ناسو ديحوتلا نايبل مالسلا مهيلعءايبنآلاءاجامتاو مال-الاةرطف ىلعدلوب دواوملكثي د> هيلا

 مهنلم لهأ او سمأ, نأب او ميمو هنلاالاهلا ال ةلكىلع ىونتخ تعجأو ممتلكت قبطأ اذاودب رفنلا
 ثدح اول حنو اومهوناملادردوبععسلهريغنأ راهظا اود_دصقلب دوحوم هللا اولوقينأب

 [| عم دوجولا ديفي ديحوتلا نأ ىلع از هللا ىلا! ون رقيلالا مهديعن اموهنلا دنءانؤاعفشء ال هاولاق
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 ىلا ىرب_ثقلا مساقلا ىنأو ىتاليجلار داقل ادبع خيشلاو فراعملاو فراوعلا بحاصو ىدرورهسلا

 نوعب دودقلا ف عرشن نانآدقوتاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ ف لخ مهدعب نم فاخنأ
 دومعملا كلل ١

 77ج 0م مألوف 1 0 0 00

 ةلدآ !نومضهىلع ةاكشملا ةلم_سلادعب ناف م ناسحالا ةاغىنعمو 0

 0 0و رادلوايلعلات 0 ا ارابخا

 تسارع رز ل ةاقوف, اقم بحاصا مه هدذعر كذالهنأ ىف

 0 ا 0 1 اوصلاهج 0 . ول ةف رعم

 ىف ةنيفس نع ةلئسملا هذهىف ملكت: نأ لبق قوربخ أ مطلاهفةيب ودرلا ديو نري رقت ىفهعمثحببلا

 اهسفنب غرفتتو اهسفنب ىسرتفاهسفنب دوعتواهسفنب هريغو عاتملاو ماعطلا نم 'ىلتمّؤ هه دتةإ+ د

 ىاالاحاذهناك اذامطلاقفادب أن كال لاح اذهاولاقف دحأ اهربدي نار يغ نم كلذ لكعجرتو

 ىفس وخلا مهارب!فراعلالوق نسح أ امو ىبهتن اهل فسوهولعهلك ملاعلا | ذه ىف فيكفةنيفس
 ىنعملا اذه

 ىنعملاو ىنمملا اذه نمرخالالوقاذكو

 ارمقلافرعبال هك أىلءالا « دحأ ىلع ىنحتالف ترهظد_قل
 هلوق ىف ةيهاتعلا وبأ نس دقلو

 دحاملاهدحع فيك مأ  هلالاىصعي فيك اهحعاوف

 د_هاشادب ا ةنيكستو 0 ا لك قدهللو

 دجاو هنأىلع كدا « ةنآ هل م ئن لكح 9-8

 ناز | ىلا لع بحاموهوةيدوزعلا قضحت قلخلا نم ىَمَتمْلاةيهولالا د برخوتهيلغشتلا |

 ف
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 | تإبآلا نءاوضرع أ ثيح ءاهفسلا نم مهعابتاو ءاكحلا مالكىلا ءاغصالااهنمو دانعلاهجو
 ا ىلع ىلا عت هللا «_هن دقو ءاماعلاو ءالقعلا مهنأ موف نظي نبذلا ءالهجلا عماوضاخو ءامسلا ىمةلزانلا

 تاريبعتلاوةدسافلات الي وألاب ىأ(انتايآاىف نوض و نبذلات:ًراذا وز لاق ثيح هباتتكى كالذ

 مومعب ةربعلاذا هلمشي ةبآلا ىنعم ناف (هرب_غثرد_-ىفاوضوخت ىتح مهنع ضر عافإ ةدساكلا
 ارفكن وكت دقةلطاعلات افي رحشلاو ةلطابلات الب وآتلاو ىن#عملا كل ذل بسلا صوصخ ال ىنمملا

 عوف صووفعمري_غبابلاا ذه ىف طخ اوأطخ نوكست دقو ةيصعم نوكست دقو اقسف نوكست دقو
 قرفلاهجو نيبتاذهم و كلذ ىلع بترتي رجأ لب كلانهرزو ال ثي> عورفلا داهتجا ىفأط خلا فالح
 ىلاعتهلوقهيلاري_ثي و مهفالتثا عمةنسسلا لها داهتجا نيب رمهفالتخا عمةعدبلا له داهتجا نيب

 الا نيملاظاا دب زبالو نينمؤمللةجرو ءافشوهامنآرقلا نءلزننواريثك هب ىده واريثكهبلضي)

 نيب وجحللءامدونيب وبحللءاملينلارحبكوهف كيلعوأ كلة نآرقلاثيدحلا فو (اراسخ

 نيعو نييبنلا رئاسة ديقع هبءاجامل قباطملا نيلسرملاد._سءعابتا ني_هجأ نيماسا ا ىلع بجاولاف

 كب روالفلاقف هسفنب مسقا ث يحد ردو انا اع وه ىمأ هنا مس نيد دقو نييملا تاتكلا نيستلا

 اهلستاوماس و تدضقامتاج رح يه 1قاونل مالم مهنلب ,حشامف كومكح ىتح نونمؤيال

 ىاهلوسروهباتك ىأهللاىلا اوعداذا مهناوهربغ ىلا اوك احّتبنانود» رينيقفانملا ناربخاو 1

 اناسحا اودارأ انا مهنأ نومي ,مناوادوعيماضارعاهنعاوضرعاىأ ادو د_صهنعاو دصهمكح

 نس ن ادب رئامامهرب_غو ةف_بافتملاو نيماكستملا نمريشك هلوقباك اقيقحتواناقياواقيفوتو

 دب رئامعاةكسنتملا نم ةعدتبملا نمريثكح هلوقب اكوءاكلاو ءايدنالا مالك ن يب عمجلابءايسشالا

 اهيفن وسدد و ةقيقحطاوةقي رطااوةعب رمشلا نب قيفوتلاو ناش الاو ناعالا نيب عجلاب ناس الا

 ىوعدو لاطدفنالاولاصت الاوداحت الاو لواحلا نمةإط اعلا مهم راشموةإطايلا «-عمه| دم سُناسد

 ||| فمهنألاملاو ةيعجلا ماقمىفم-مأنومهوتي و قا نيءاهرسأب تادوجوملا نأو قلطملا دوجولا

 ىنلا نع تيئامري_غنيدلا سم نم ئت ىف << نأ بلط نم لكسف ة_ةدنزلالالضو ةقرفتا لاح

 نب عماج كلذ نأو نيقيلا باب ىف نسحع سم كالذ نأ نظي و مل سودل آو هيلع ىلاعت هللا بص نيمألا
 كلانهامىلا رتلاه يلع ماوحو كالذ نم بص هلؤلوق_ملا نم «فلاحام نيد ولوسرلاه.ءاجام

 قحلا اوسلتالو) ىلاعتةننالاق لطاب و قس لك مكح هيف نيبت ل ماكف اش فاك لوسرلاهنءاحامذا
 نيعباتتلاة قي رطىهو نيلوألا نيقباسلاةقب رطتناكهذهو ( نوماعت مج 3 اوقحلا اومتكنو لطابلاب

 دوادكنيمدقّملا ةيفوصلاةدميو ني: دخلا مظاعأو ني رسفملارباك أو نب دوتجلا الا نم مه دعب نمو

 بي ىلأك نب رخأتملاوىدادغيلادينملاو حركلا فورعمو ىلطقسلا ىرمسلاو ىبساحملاو ىلاطلا
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 لالض نيملاعلا مس ةباغو 4 لاقع لوقعلا مادقا ةياهن

 لايوو ىذا انامند لصاحو 3-0 انموسج نم ةس>وقانحاورأو

 | برقأ تي ًاروالياغىورئالواليلع شتاهتيأراف ةيفسلفلا جهانملاو ةيمالكسلا قرطلا تامأتدقلو

 | بيطلا ماكلادعصي هيلاو ىوتسا شرعلا لعن ججرلا تابثالا فأر قا نآرقلا قي رطق رطلا

 ىتفرعم لثم فرع ىتب رتل م مبرج نمولاقمن اساعهب نوطيحالو ئيئثوإم كسل ىئنلا فأر قاو

 لاق تي مدنلاو ةريدا الا نيماكس ةلاوةقسال_فلا لعد لهنا هللا هجر ىتات- دره لافاذل

 200- قرط تربسو #* اهاكدهاعملا فطد_ 0

 6 ان نس " رقد نفذ ىلع 3 0 2104 دم اوال مف

 00 1 كف مخخلارحبلا تذخ ا ا

 روم اذان اهو . وما نبالليولاف «-تجرب ىفرىنكر اد-ةيرلنافنآلاو هفنعق وهن ىذلا

 ةذمالت ل-ج أ نمناكو ىه ماشورس+لالاقاذكو روناسن لها ث اد ع ةديقع ىلعلاقو ا ىأ ةد.هع

 تذ :اولاقف نو« سلاهدةثءيام لاقددةةءنامامو 4-ءاعلل_خدو ءالضفاا| ضءملىزارلا نيدلارذن

 هللاو ىنكلو ةمعنلا هذه ىلع هللاركش|لاققف منلاقف لاقاكوأهن ٠ نا ا يمل دل

 00 وساع دو رتب ل 0 ا 0000 ا

 ءالوهو ءالؤه جحح نيب لباقأو ىهجو ىلع ةفحلملا عضاو ل ادت

 ةجرلاب هللا هكرا د: مل ن!لاملا اذه لثمىلا لص» نمو ئمثاهنم ىد_نع حمجرتي لور حفلا علطي ىتح

 4 عرضتيبولقلا ب هبط ناك ام ضرملا !ذ هلل عفانلاءاودلاف ل آمل! هلءاسو قدنزت لابقالاو

 طارد ءاشن نم ى دوت كن |كن ذا: ىلا نم هيفاوفلتخاالل ىندهاةداهشلاو بيغلالاعضرالاو

 لاقدةفةلالضو ةعدب تاف_دلاوديحوتلا لع ىكلذ نوكي نأ ىلو أف ةلال ضو ةعدب ةعب رشلاو 1

 زوجالو بد | رب ملهناهقفلا لوصأ ىف ىودزبلا ىلعمال_سالارفن

 ا لا ع ىدستو دا دا زواج دقفاعرش ليل دالدامجوم هلعج نذ ةكرشلا لقوم :

 2 حجب سس بِي إِإ| | يي | | | آخ

 هدحو

 دوا 25252525252 و -



 ىاىلعمالكلا ل هاءاوهآلالهاب دارا هنا كلذ لب وات ىف هباعأ ضءب لاقف ءاوهالاو عدبل الها

 ىورف ٠ اقيدصناك امدعباقيدنز ريصيفددرتلاىلاو كشلا ىلا ىدؤيهنااهنمو * اوناك-هذم

 ]دب أم الكلا بح اموسدلا# الاقو ة هك ةدانز مالك || ءاساعلاقهناهنبا هجر لمن> نب دجأ نع

 ىبساحنا دس أن بث راخا رجه ىتح هيف غلابد قلو لغدعبلق فوالا مالكسلا فر ظن ادحأ ىرتداكسن الو

 درتمنالو امهتعدب كك تسلأ كح و لاقوةعدّبملا ىلعدرلا ىفاباة كه فينصت ببس هعروو هاد

 ل يعول يتلا كيفتلاو ةعدبلاةعلاطم ىلع كفينصتب سانلا لمحت تسلا مهم

 ردقءاروةر ظانملاو ة- هقر امزل اومالك- لاا لع لعت ة_دالخخا ب اتكفواذهةنتفلاو تحلو ئأ ارلا

 ؛مارحةداب زلاوهب سأب الةبقلاو ةالصلات يقاومهب لعيامر دق موجنلا ٍلعزعتو هنع ىهنمةجاحلا

 هوس رطب نآدي رب وتذعتلادب رينم ماك ناو فاستةعاو تذعنالب هركدال فاضنالا ىلع هماكست من

 ىشُحح ورفكيال ىدفعو لاق رفكد مدخلا ليد دار انامامالاىذاقلا تءم_سولاق ه هركدإال

 تا ذ.5نيةيلاو ناميالالاكرغتو نيدلا لهأ بوا_ةىفرئؤناكة < رصلا ةلدألا نماهم وقيامو

 هدبدلزلزبو هنيقيفعذتو هدوسنو برااروضح نعهدعبتوهي_سقتوباقلا ىفريؤت ةلطابلااقعلا

 باس نأدارأ اذان اطيشلا نا ىرتالأة فاعل اووفعلا هللا لأن ةمئاخل ا ءوس ناء_سأ ىوقأ ىهلب

 مالكلا إ-عءىفضوحلااهنمو هيلقىفةلطابلا ئاقعلاءاقلإبالا «فم هبلسيالهناف هب رب دبعلا ناميا

 دهن مهضعب نأ ىتحةمألا عاجاوةنسلاو باتكسلا نمةدافتسملا مالسالا ماكحأب علا كرو

 ا ا راهنعال_هاج ناكم .ودلاوةالصلاو ةراهطلابهقاعتملا عورفلا نم ةمهمةلّدسم 60 د>وأةنآ

 اخ كاش لاقاذل او اينظةنسلا ىف دامني تاتي وجوم هتبافا دادتلا عيجنأعماهيف

 مهفكدومل وأ)ىلاعتةننالاقو مهداعمو مهشاعم ىمأ ىف ةظعوملا ىف مط ةبافكنأ رقلا ىأ( سانلل غالب

 مهماععم نامزو ناكم لكى مهيلع هنوالتمودن نآرقلا ىأ (مهباعىلتيباتكسلا كيلعانل 2

 كشلاولال_ذااو لاخلا ىف ةريماىلالدجلاو مالكسلا لعل امنأاهنم وأ ةنالو بتكتال أ كنان

 تقاهتهباتكف مهنالاقمو ةفسالفلا بهذع سائلا لعأ نموهو ديفحلاه_ثر نب لاقاكل املا ف
 لئاسملا ف قاوهنامز لهأل ضف ىدمالا كل ذكو هبدتعي اًءيش تايطالا فلاق ىذلا نمو تفاهتلا

 ضرعأ م ةيمالكلا لئاسملا فةرب_هلاو فقول !ىلا همنا ىهتت ىلا زغلا كال ذ كورباحرابكلا

 هرد ص ىلع ىرابااوت اذ رسوم يلغمما لاو داحأ ىلع بق 0



:. 

 باجآف كد_نعرات#لاافتاقناؤلاقنأىلا رخآلا قي رفلا لال دّت سارك ذم طال دت_ساةيمت

 ْ حاووأ بو دنموأ لالح عافت الاتٍوو ىقهتعفنهرابتعاب وهفةرضمهيفوهعفنمه يقل اقف لمصفتلاب

 ةراثاف هترضمامأفلاق مارحوإحو رارضت_سالا تقو ىفهترضضمرابتعاب وهو لا اهيضتقياك

 ليلدلابهعوجروءاد:الإاب لصحام كلذو ممدتلاو مزجلا نعاهتلازاو دئاقعلا كب رخو تايبشلا

 داقتعاديك أت فررضهلو قحلاداةّتعا ىفهررضاذ هف صاخيشألا هيف فاتو هيف كوكشما
 نكلو هيلع رارصالا ىلع مهصرح دة_ثي ومومعاود ثعبنت ثيحمهرو دد ىناهتيدثتو ةعدتبملا

 || فشك هتدئاف نأنظيدقف هتعفنمامأو لدحلا نعروُد ىذلا صعتلاةط_ءاون ررضغلا اذه

 || لهلَو في رنثلاتاطملا اذهع ءافو حالكلا ف سدلؤ تاهمهو هيلع هام ىلع اهتقرعمو هب دل قئاقا

 ا واثر دا < نمهتعمساذا اذ_هولاق ف رعت او نمرثك أ !ليلضتلاو طيبختلا

 | ةريرلاةقيقحد- ب هالق ممالك !اربخ نم اذه عمساف اواهجامءاد_عأسانلانأ كلابب رطخام ر

 ا عون ىوس ىرخ أ مواع ىف قمعتلا ىلا كلذ زواجو نيملك-:ملاة- >رد ىهتنم ىلا هيف لغلغتلا د ءلو

 ْ .مالكلا كفنيالىرمعلو دودسمهجولا اذه نمةفرعملاقئاقحىلا قب رطلانا ققحتو مالكا

 ْ ىهتنارودنلا ىلع نكلورومالا ضعبل حاضإ اوفي رعن ةوفشك نع

 | مظو دع مهمذ ببس نأ نم مالك اءان أ ىف قبسات مهفاماهنمرومأل ىهنعهلك اذه ردا
 ناكولو مهتلداجو مهتعزانماهنمو مارملا ماقم ىف مهينعيالا# مطاغتشاو مالسالا ل اوضابدخألا نع

 | هنيباك ةدساكل!|لاوحالاو ةدسافلا قالخالاىلا ةيدؤملا مهةمصاخم ىلا ابلاغهرار ال ىلا ىلع

 فاخةال_داازوجتالهنا فسوب ىنأ نع ىتفملا ثايغىفرك ذد_ةذءايحالا فىلازغلا مالسالا تح

 ىذات_سأ ىلع ةياورلاهذهتضرعو عدتبملافلخزوجنالو عدتبمهنأل قح ماكس: ناو ملكنملا

 | ىدهازلا مامالاصيخلت ىفهتيأر ىذاتسأهلاق ىذلاو قل اراهظاهضرغ نوكيي الهنا هلي وأتلاقف
 لاق هنأهللاهجر فسوب ىنأ نع ىور ىتح قملا ليدس ىلع دما هركب ةفينحوب ناكولاق ثيح
 لوشي نذهدحأنا اولاقف نالجر مهدي أ ف ةعاج هيلع لخدذاةفينح ىف ايا موا انك

 هناف عنذلوألا امأت اةفامهفل اواصتاللاق قولخرب_غوهلوقي وه_عزاشاد- هو قول نآرقلا

 ندلاىفةءزانملاو نيدلا فناعزانتيامهنالاقفهفلخ ىلضر الهلابافرخالا م ًاونارقلامدقبلوقبال

 ىبوتكمهناوهلازناثدحهناف قاطأ ثيحرخآلا مذهجو ل علو ةداعسلا حاتفم ىفاذك ةعدب

 لوقب لجرلاتعمساذاهللا هجر ىعفاشلالاقو ٠ انرودص ىف ظوف#وانت:سلابءورقمو انفحاصم

 | سانلارءولاضيألاقو ٠ هلنيدالو مالكلا لهأ نمهنأب دهثاف ىمملاريغوأ ىمسملاوه مسالا
 | ةداهشزوجنالةناهجركلاملاقو .٠ دسألا نم مهرارفهنم اورفل ءاوهألا نم مالكا اذهىام

 ش لهأ
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 لاقو بذكدقف ثيدحلابي رغباط نمو سلفأ ءايمكتلإبلاملا بلط ىدو قدنزت مالكلاب
 ماسلا ياداطي ولاعنلاو دب رملاباوب رضي نأ مالكلا لهأ ف ىمكح هللا هجر ىنفاشلا مامالا

 اضيألاقو ةعدبلا له مالكىلعلمقأو ةنسلاو باتكسلا كرت نم ءازجا ذهلاققي. ولئابقلاو

 نيدلاىفهق_فلاالاوثيدحلاالا + ةلاغشم نآرقلا ىوس مول_علالك

 نيطايشلاساوسو كاذىوسامو #« انثدحلاق هيف ناك ام علا

 | مالكلا لعنم ئشبهاقلينأ نمهلريخ كرسااالخ بنذ لكيدبعلاةللا قلي نآلاضي ا همالك نمو

 نسحشسم مالكو هوةب ربهظأ | ىواتفلإ ىفهانعم كلذرك ذ مالكا تتنك نماهيفام عابيهنافاسلا

 || لااقلار دةللو لوسرلاهب ءاجام عابتاريغي لوصالا لع ىلا لوصولا مار, فيك ذالوقعلا بإب رأ دنع

 لوقملا اذهىف

 لوس عل نك م لك # املع بلطتل ىد-تغلا اهعأ

 لوس الا لصأ لع تافغأف رك دع الص ءعصت ىك لعلاباطت

 71 او فلسلا عاجال قطنملاك ةقسلفلا مولع م .رح هنا ىطوي_ىلا لاللا انحاشم خيشلاق 4-4

 تءج دقو نوصل قاخو ىووذلاو حالصاا نبا كل دد حرمص نمو فلا نم نب ربتعملا نب رسسفملا

 نم ىني وزقلانيدلا جارس ظفاحلارك ذو هيلع طا ىفةمألا صوصن هيف تاقتاباكهع رحفف

 مزجو قتنملالوأى هيلع هئانثد_هب هع رحتىلا عجر ىلا زغل نأ هع رحىفهفلأ باتك قةيفنحلا

 مامالا لصق دقو ىبهتتاهتياور لبفتالهب لغتشملا نابةيكسلام لا نمد شر نب اوانب اك أ نم ىئلسلا

 موجنلا اعكمومذممالكااولدحلا ردد تلق نال تاو ملا | عمواغلاةايحا قماح

 ناومارحو ةعديهنالئاق ن :رف فا ارطأ ىفافا ارساواًواغا ذه ىف سانلل نأ لعاف بودنمو أحابموهوأ

 ىلعاما ضرفهنالثاق نمو مالك- !ابهاقلب نأ نمهلربخ َُك ثلا ىوس آ ذ لكي هللا قلي نا دبعلا

 لاطناو يعوتلا رخل درت دافعا رقلا لك ًاوتادابعلا ل_ضفأ هنو نايعالا ىلعاماو ةبافكتلا

 عيجو نايفسو لبخ> نبدجأو كلامو ف- 0 رحتلاىلاولاق ديجبا هللا نيد نع

 ةياتالا هيع 0 نعاطانلا قاري متاوصرا ”ثيدحلاة تأ

 0 ناناضبا 00 ١ نوقمعتملاىا *نومطنتلا كله مااسلاوالصلا لعمل

 رك ذم هاب رأ ىلع ىنشي و هقب ررط لعل ولو هيلع ثلا ىلص هللا لوسر هب ىمأيرام مهأ ناك نيدلا نم



 رخآلاو ءادتاالب ميدقلالوالا دوملاو رضفلاو مركلاىذ دوجولا بجاو هنن دنجلا

 لاجلاو لالجلا تافص نم لاكلا توعن ب>اص لازيالولزب مل ءاهتاالب عركلا

 قى قحلارهاظمل< أىلعمال_باوةالصلاو لاوزلاو ثودحلاو ناصقنلات امس نع هزنملا

 ىلعو نب رهاطلانيبيطلاهباحضأو هل [ىلعو ةمآلا عيفشو ة-جرلاىن قلخلاى أم

 .ناطلس نب ىلع ىرابلا هب رريىلادابعلار ةفآلوقيف (دعبامأ) نبدلا مونىلاهعايش ا وهعابما

 ءانب ساس أوه ىذلا ديحوتلا ٍلعنا ٍلعا فولاهم .كو قل اهفطاب هللاامهلماع ىراقلادت

 || عاجاو ةنسلاو باك !!لولدم نم جرح ال نأ طرمشب نكل مولعمالاعيت مولعلافرشأديبأتلا

 ةداجلا قي رطاوكرتف ةعدبلا لهأ هيف مقداك لوقعلاةلدألةد رجم لخادمهيف لخدبالو لودعلا

 هريغو ىذمرتلاه اورام ىلع قباطملاعقاولا قفو قداصلاهب ربخ أ 5 ةعاجلاوةنلا له اهيلعهتلا

 01 !قرفتوةلم نيعبسو نينقن ىلع تقر فت ليس امس ءاىبنإلاق )_سوهلآ ا ىلعو هيلعهتلا ىلصونا

 ىناعصأو هيلعان ام لاق هللا لوسراب ىه نم اولا ةدحاوولمالارانلاق مهلك لم ناعمسو ثالث ىلع ظ

 ةنحلاو ةدحااوورانلاف نوهدسو ناتنث هن ءهنناىكرشن واغض ع نعدواد ىنأو دج اةباورفو

 دروام ىلعةلالضل ىلع عمتجتال مال_لاوةالصلا هيلعهتمأن اف ةرملا لهأرثك أ ىنعي ةعاجلا ىهر

 اهيقفن او هنعةللا ىض رنايفس نعو مظعالاد اولا كج عع ةناوّر ىو هالك او ةالّصلا هيلعهنع

 انج هن كف هعاجلا هب ماقاع ماق ثيح ةناهانعمو ةعاجلا اوهناكل زبجس أر ىلعادحأو

 : 7 ٍليقدقود دحو ىأةمأ ناكميهارب انا ىل !اعتهلوقهنمو

 0 دحاو ىفولاعلا عمجين أ ع ركدشتسم هللا ىلع س دلو

 : ايندلا فرضي الناب «_فاع لمعو نآرقلاأ رق نا هللا لفك «_:عهللاىضر سايعنء١لاقد_ 3و

 1 رثك أ ةهاركن م عقوامامأو (قشيالو لضيالف ىاده عبتا ن 3 ةبآلادذه أرقم ىقعلا ف ىتشيالو

0 رقيامو قطنملا ٠ نمهعيشيأمو مالكلا لع نء مسهعن مو فلحلا ع 0
 ١ 

 1| هنأك معلاوه مالكسلابلهجلاو لهبجلاوه مالكا معلا ىسي رملارشيلهلياود جر فسوب وبأ مامالا

عء ضار ءالاهب دار وأ عفان لع كلذ نأف هتف مدع داقتعا هبله اب دارأ
 | ىلا تافتلالا ك م ارزو «م:

 | ااابطو اتيامسمو رابتعالا اذه اماع نوكسفوإقعو لج رلا لع نوصي كلذ نافهرابتعا

 ل ا ا ا ا 1
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 هنع هللا ىضر ىفوكحلا تراث نب نامعنلا ةفينح ىفأ مظعالا مامالل

 هرصع خيش ةعدبلا عماقو ةنسلا ريحان مامطا مامالل هحربشو
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