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 داكيي ١ مكمل | الهت 12 ه2 ا

 ريو هيحتو هلآ ىلعو دم انالومو انذديس ىلع هللا ىلصو

 نييبنلا متاخ دمت انديسىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دخلا

 ثيدلا لعل ناف د بو ٠ نيمججا هبعصو هلآ ىلعو نيلسرملا ماماو

 ىمسالا ماقملا ناشلا ولع نمو ايلعلا ةبئرلا ةلالللا نم فيرمثلا

 ةديجلا مهريسو مالسلاو ةالصلامهيلع هئايبناو هلسرو هبتكو ىلعت

 1 نحت - 70 ف 0
 هجولا ىلع قلخلا ةرشاعم ةيفدك و امدلا حلاصم ميو مهص هو

 اذهو لجالا هجولا ىلع مهضعب نيد سانلا لماعت ةيقنكو نسحا

 فرعي ٍلع وهو ملطصلا ملع اهنمو هريسفت اهنم مولع هب قلعت معلا
 كهل نيلقانلا لاجرلا ججارثو انا لصو هب ىذلا هدنس ةوق هب

 ماو ةعيرشلا بحاصل بشت ىتلا ةعوضوملا ثفداحالا هب 0

 سو دلع هللا ىلص اهلقي

 عاقبلا مهركذ الم نيذلا تسلا ةاورلا ىلا هيف ةياورلا ةدص

 هءافصو هاذ ىف قا هداقتعاو هقلاخلل هتلماعم ةيفيك قول لا ع

 ل لع هللا لبع ودا ظفالا مامالامبنمو عامسالا مهرابخاب تقدس

 رون ظفا هيوم حيراتو ) ؟هد ماعىفوتملا ىراخجبلا ىنعملا ليعاععا

 ةيسنونلار اي دل, يدملا ماتخاب ان هتياورب عت جذلا(لمجا باسحب



 يم

 لكيه هع مقا ىذلاىناثلا نكرلا وه فيرسثلا ثيدحلا ناكاملو

 ركل نارقلا وه ىذلا لوالا نكرلا دعب ةيمالسالا ةعيرشلا

 مهتيانع لماك اب غو اق رش ءانعلا لذاطف هيلاهجو ميدقلا هللا مالك

 قيثوو نيدلا لوصا ريعدت كال نيدصاق اميهفيو امهفو ةوالت

 نميترو هرارسا مهفب ةصامللا عفتنإ ىتح نينمللا هلبح ىرع

 فلسلا ةريس ةدعاسقلا كلن ىلع ترجو هراونا ةكربي ةماعلا

 ةحخلاط ثيدمحلا سلا#ج تناكف' فلخلا مهب ىدنقاو حلاصلا

 ةفرصنم كولملا ةيانعو مالسالا ةلود ناوفنع ىف ءالعلا ريهامجت

 لهافم نم عركسلا نيقحالءانيقباسلا وناكف هلهاو علا رانم عفررل

 رانالا ليج نم كلذ ريغ ىلا هضاخ ليبسلس نمءاونرالاو هضاير

 كلامم رثاسب ةعبتم ةنس ىهو راصعالا كالت را وب تالم ىتلا

 ناك كلذك رايدلا هذهب هللا لضفب ةمءاق لزن مل اهنا امكف مالسالا

 مريب رعومشلا ةمالعلا مالسالا مش لق دقف عاقبلا نم اه ريغب اهناش

 ىعسملا روهثشملا خعرراتلا بحاص ريثك نبا ظفاحلل مخ ثيدح ىناثلا

 نبا تامو ماشنا قثءدب /6 ةنس ىف هب ماق ناك ةياهلاو ةيادبلا

 ا/ا/4 ماع اذه ريثك

 دهشي ةيلامللا نو ,قلا ذنم سنوت ءالع لع ىرج لاونملا اذه ىلعو

 فاقوالا سيسات ةديعب دوهع ذنم فورعملاو ربلا لها ءانتعا ثالذب

 ع«اوجلابلاغب ثيدملاةاور ىلءنمزلا اذهلىلا اهعايراةيراجلاةيريذلاا

 ميظع ءانتعا سن ونلهال لزب ملو ناكوةينو:لاسرادملاو دجاسملاو

 لقن دقف مهليلجو رهريقح ره ريغص و ره ريبك ثيدخلا ماتخا ناشب
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 ماتخالا سااسمب ايظع اماهتهأ سنون لهال نا راند ىبا نبا خرؤملا

 اهاوس ام لك نع اهب نولغتشي مهنا تح اهب اريبك الافتحاو

 ىراخضيلا عمال ملا نا الا مف ىدانملا ىدانبو مهتياوح نوقلغيو ملا شان تلخا نا الا يق.ىذاتملا ىدانوويتتاوح نقل

 ىلا سلا قورز نه مهدنع مثلا ماداعرو اثاناوا وك د الوهكو

 منخ لوا نا نيلماعا | ءالعلاو تاقثلا ضعب لقن دقو ٠ لاوزلا برق

 دمت ىلا مما صفح ىن نيطالس تح هيدا سنوتا تيادزعال

 00 ملي ماع هءانب مت ىذلا ىضفالا

 تناكف. ميدقلا ف شنوت لها ماتخا اهل ترج ىلا ةقيرطلا اما

 جدر لاعالا لئاضف ركذ لغو ةيؤازر تيدحأ ةءارق ىلع ةرصصتتقم

 هو ةيقطنملا تاشقانملاو ةينايبلا ثاحالاو ل وضالا لئاسنلا نع

 اضطنطم نايف ةداحالاو عفنتا ةعرط نع ةدافالا ثالمس ىف ةديعب

 ٌفيرشلا ثيدإلا هنعض# ام ىلاءل ردت نود ةيدبعتلا ههطا ىلع اهيف

 كلذ ىلع مهلع قبو رردلا نم هترابع هتوحام كارذاو ررغلا نم

 ١١7 ةنس ىف ىتيسملا اشاب هدوج- موخرملا ةلود رخا..أىلا لاونملا

 [ةيارد ماتخألابؤلساهج ومان دج ارهشلادهعل ةعاجملا نظاف ركتا

 .ةليفكتلا يلم ةيلعلا ةياغلا ودي دبعتلا دهللا تليضف نيب عهلبأ نعم ىلع

 مجم نم رهللا باب ىف هللا هجر هقخ ناكبف نيراذلا ةداعسب

 هلاون« ىلع مي تاريرحتلا عباد. و تاقيقحتلا سئافنل ادبم ىراختلا

 فيرعتلا بولا مساق نب دع ججشلا رهتودق هصرتو ءريصع ءالع
 ةدافاز اماما انه اهلقنب سايال ثاياب ريغضاا كلام تقلملا



 اسمن دق قيقصلاو قملا جهنمو + اجهنباو قار دق ىذلا اذه هلل

 اميبن دق ناقثالا ديب هلال + ةضراعم ىشخي ال مجنل كح

 احرا اقشتنسم هب ءاكذلا دب + تبشخامنافاقئركف |

 اسهل دق ماكحالا بصنم هلَدَ *»* نمو نامزلا درذ هعضاووال مل

 اج لكل فؤرعم مدقتلا نم * هيصنم رصعلا رن وداضقلا ضاق ٠

 اهنيم ما ىتح رسمتلا هجو + |. اهتم سابعلا ا هيف تصضوأ

 اجمدوسالا ردص قومولعلا نم 3 م افيس هللأ دغا 50 ,

 اه مراظنا نم متقئا.دلقت + ةلبق لك ف اذك تحرر الو

 ىتح ثيدحلا مانخاي ميظع عولو رصعلا كلذ يف سنوت ريمال ناكو ْ

 0 كولملا ءانتعاناكاملو اهدحا 4 فل ال نا داك هلأ 37

 اراقما الدم تقف را وةساج دالبلا هب تلاتخا ١ رات اذا,

 جابملا كلذ ىلع هبف اوراسف عورتملا اذه ءالعلا ن « نيفصنملا قارو

 ةنأ دع تناكالو اذه جاديدلا سيف , قاف ام تاقيقملا ٠ نم اوناو

 ىذلا نابشلا" ىلع انالوم ومس ناكو اهجاو راببس ءايشالاب كوللا |

 ا

 اديس ناهربلا هلهاو عا هيح ىلع علق 1

 2 ىاب اشاب ىذاهلا دمع رج

 نيوضارلانمدتسم ماداودنسم هللا سرح ةبسن وتاكل بحال |
 ءامشلا ديحيرالا كلت هزه دق نيقداصلا هايامر نيب مولعلا ءاقترا ىف

 سلام بلاغ ىف ةفيرتلا هناذب روضحلاب )علا لها طيشنتا
 نم ماع لوا يف عقاولا 17١ ناضمر رهش لالخ ثيدلا ماتا
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 ىف هتيانعب رمشاو اهرخف نم سردنا ام كلذب ىيد اف ديعساا هكسلنم

 هقحتستااعتاقبطلا رعاس نم علا لها اهلبات ةيانعىبهو اهركذنيقفاخلا

 لابقالاو صالخالا مالعو ماهتهالا لئالدو ليج ركشلا رهاظم نم

 اهب اويحا لهلاو رظنلا نيب ةعماج ةمدخ لعلأ ة>ود ةمدخ ىلع

 ىتحركذلافااسلا اشاب هدوج عنملا هفلسرصعك ة قباسلا وصقللا دذع

 هيلا اهدراوم نم عركو ةينجلا اعلا ضور رام نم بلاطلا دافتنا

 ىف عرشن عومجلا اذه عوضروم ىف ةيادبلا ناوا نآ ثيحو اذه

 ةيادبلا نم اهداقعنا برترب ييراوت رابتعا عم اهلا راشملا ماتخالالقن

 نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو ةيابنلا ىلا
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 ريما معنا كلل ميلا ماعلا ىلا ل اضافلا هارق أ

 مامالاو مظعالا ةن وتزلا عماجي ةيكلاملا ةيئاثا ةقبطلا /

 ةمجلا موي رصع دعب كلذو ىصقملا دم ىبا عم

 ١م نس ناضمر ليل
٠ 

 5 يللا



 سو هبحص هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 ىنلا دمحم انديس ىلع هللاىبصو نيعتسن هبو ميحرلا نج-رلا هللا مسب

 ميلستلا ىزاو ةالصلا لضفا هللا نم هلا ىلعو هيلع ميركسلا دعسالا

 الا ةوق الو لوحال ريصنلا منو ىلوملا عن ليكولاممنو هللا انبسحو

 بر وهو تلكوت هيلع هللابالا ٌْوَق الو لوح ال ريظعلا ىلعلا هللا

 كندل نم انل بهو انتيده ذا دعب انبولق غزت ال انبر ميظعلا شرعلا
 انا نمانل يهو ةج-ر كندل نم انآ انير باهواا تنا كنا ةج-ر

 ةحلا ظفاملا مامهلا ملاعلا مامالا ميشلا ىلا لصتملا فاانو ادنعر

 ىلعت هللا ىذر قعملا مث ىراخلا ليعافسا نب دم هللا دبع ىبا

 ىلعت هلوقو تاوعدلا باتك ميحرلا نجلا هللا مسب لاق, هنع

 نوط د لا ىداع نع نوركتس نينلا نا ركل: نحسأ:قوعدا

 ىتدح لاق ليعامسا انثدحةباحسم ةوعد ىنلكلو نيرخاد متهج

 هللا لوسر نا ةريره ىنانع جىعالا نع دانزلا ىبا نع كلام

 قوعد ابتخانا ديراو اهب وعدي ةوعد ىب' لكل لاق سو هللا ىلص

 بابلا ثيدحو ةيالاب قلعتي اهث مالكلا ها ةرخالا ف ىتمال ةعافش

 مالكلا ىف ةمدقملا اما ةماخو ثحابم ةثالثو ةمدق» ىلع بتم.

 وه ءاعدلانا ىف فالحللاو ةددعتم ناعم ءازاب هقالطاو ءاعدلا لع



 ىفف لوالا ثحملا .اباو تالذ عبتي امو هكرت ىلوالا وأ ىلوآلا

 هللا هجر تفنصملا اهقاس ىتلا ديالا ريسفتب قلعتي ام ىلع مالكلا

 بابلا ثيدح حرشب ىتلعتر اميقفىناثلا ثحللا اماو الذ عبتي اهو

 ةئسلا لهانيب فالحل ركذ قف ثلاثلا.ثحيملا اماو ثاذ عبتي امو

 نيرصم اوتام نيذلا ةمالاةتاه تاصعل ةعافشلا تو ىف ةلزتعملاو

 نم ةعافشلان ناب ىنف ةمماخلاا اماو هبهذم ىلءلك ةلدازو مهبونذ ىلع

 لؤوقاف ةددعتم تاعافش هلناو ص وهيلع هللا لص دمع ان ديس صياصخ

 باتك ىلغت هللا هجر ف:ضملا:لاق ةمدقملا ىف امراش هللاب انيعتسم

 ءاعدلا هب داري ردصم وهو لادلا محنب ةوعد عجب تاوعدلا تاوعدلا |

 هلصاو ةنعدالا دجاو ءامدلاو هتاسىاهللا توعدلاقي لاؤسلاى أ

 تبلق فلالا رثا تنءاج امل واولا نا الا توعد نم هنال واولاب واعد |[

 ةعقر ىلع ءامدلا قلطيو هلعف ىلع ثلا ئشلا ىلا ءاعدلاو ةزمه |

 ىف الو ايئدلا ىف ةوعد هل سيل ىلعت ِهِلَوُق ءاج كلذ ىلعو ردقلا |[

 ىنوعدا ىلعت لوف هنمو ةدابعلا ىلع اضيا ءاعدلا قلطيو ةرخالا

 بلا هلا مجج ام وهو ىنودبعاو ىودحو ىأ مكل نعإ|

 ةيمستلا ىلع اضيا ءامدلا قلطيو ىلعت هللا ءاش ناىبايس اك نيرسقملا |

 اضعب ركضعب ءامدك ركب لوسرلا ءامد اولمج ال ىلعت ِهِلَوُق هنمو |[

 ةدئافلا ميدع ئش ءاعدلا مهضعب لاق ءاعدلا ىف ءاملعلا فلتخا مث |

 ءاعدلال ب مبضعب لاقو ىلوا هيلا ميلستلاو ىلعت هللا ىلا ضيوفتلاو

 ةلداب مهاوعد ىلع نولوا ميحاو لوا ىلعت هللا ىلا عرضتلاو |[

 ناك ىلعت .هللا دنع عوقولا مولعم ناك نا ءاءدلاب بولطملا نا اهنع



 4م

 ناكعوقولا مدغ مولعمناكن او ءاعدلا ىلا,ةجاح الف عوقولا بجاو

 امب ةهبشلا هئاه نع بيجاو اضيا ءاعدل | ىلا ةجاحالف عوقول | ليحسم

 ىلعت هللا دنع عوقولا مولعم ناكن | ءامدلا ىلعن اسنالا مادقان أ هلصاح

 ىلا نكيرل مدعلا مولعمناكن او ءامدلا لاطباىف مكلاغتشاب ةدئ اذ الف

 هردقو هءاضق ةيقيكو ىلعت هللا لع ةيفيك لوقن م ةجاح مكراكتا

 ءاجرلان يب دبعلان وكي ناىضتقت ةيهلالا ةمكملاو لوقعلا ىلع باغ

 فيلاكتلالوقلا ان“ قيرطلا اذهب وةيدوبعل ارت ام نيدللا فوحلاو

 لكلا ىف هردقو هءاضقنايرجو لكلاب هللا ع ةطاحاب فارتعالا عم

 لجا نا لقنلاو لقعلا دهاوشب تبث اولاق-مهنا اضيا مهلدا نمو

 كلذ ىفاني ءامدلاو هللا ءاضقب ءاضرلا هالعاو نيقيدصلا تاماقم

 هنع بيجاو ىلعت هللا دارم ىلع سفنلا داره ميجرتو لاغتشا هنال

 كلذ دعب م ةنكسملاو ةلذملاو ةيدوبعلا راهظا ءاعدلاب دوصقملانا اضيا

 تاماقملا مظعا نه اضيا اذهف هاضقو هللا هردق امب عادلا ىضزي

 دنع ةيلاع ة'نم هريدقتو ىلعت هللا ءاضقب ءاضرلاف هيفاني ال ءاعدلاو

 ىلع ملف هنذمالت دحال لصح نيذ-اصلا رباكا نم الجر ناىكح موقلا

 ةواغشلا لها نم هخيش نا ظوفحما حوللا ىف ذيلللاىأر ام لواف هيدي

 هريخاف هنزح ببس نع هش هلأسف ديدش مغ هل لصحف هّللاب ذايعلاو

 كلذ تيار ذنم ةنس نوعبرا ىل تضم .دق نزح ال هل.لاقف ريدا

  هندابعب ان ا ىلعت هللا بجاو هللا ءاضقب ءاضرلا نال هنم نزحت ملو

 ةلاقملا هتاه ةكريبق هنف انل لد ال باقعلا وا ةياثالا ةمْضَقَو هدبعن

 ناويد ىلا ءاقثلا لها ناويد نم همسا هللا لدبا ديسلا اذه نف



 نع ةياور لاق ماليلا هيلع 1 ام اضيا هيتدأ 0 ةداعسلا |

 ىطعا ام لضفا هتيطعا .ىتلاسم نع ىركذ هلغش نم ىلعت هللا |

 هنع بيجاو ىلوا ءامدلا كرت ناىف يرض اذه ناف اولاق نيلئاسلا

 ناك ىلعت هللا ىلع ءانثلا ىف اةرغتسم ناكاذا لقعلا نا كش ال هناب |

 ىف قارغتسالاو ظل بلط ءاعدلا نال ءاعدلا نم لضفأ كلذ

 كلذ لصحي مل اذا اما ظلا بلط نم لضفا هللا لالخ ةفرعم

 ةنع ةفرعم ىلع لشن ءاعدلا نال ىلوا ءاعدلا ناك قارغتسالا

 وه ءاعدلانا اهلكة بوجالا هتاه نم نيبنف ةيدوبعلا ةلذو ةيبوبرلا

 نويعو ةيكاش بولقب ىلعتو هناحيس هيلا عرضتت نا انيلعف ىلوالا

 ضءنم هباصانف انما اهب ىتلا بابسالا ىطاعتن كلذ عمو ةيك اب

 نموهوحن و الع نم بابسالا ىطاعتي وةيفاعلا هللا لاسي هللاب ذايعلا و

 قطاعتيو لاخلا ريسيت ىف هالوم ىلا اميلي هّللاب ذايعلاو ةقاف هتباصأ

 هنع هللاىضر رع لاق دقف لاملا بلج بابساو تاءانصلاو فر

 ءامسلان أ متلعد قف ىنق زرامهللا لوقيو قزرلابلط نع مدحا دعقيال

 الالح ايندلا بلط نم فيرسششلا ثيدخاىفو ةضف الو ابهذ رطمت ال

 ىلعت هللا قل هراج ىلع افطعتو هلايع ىلع ايعسو ةلاسملا نع اففعت

 فرحا اوكرتسانلا نم اريثك ىراىناكو ردبلا ةليلرمقلاك ههجوو

 ٠ داسكلاو زمملا ىوعدب تالاطبلاو وهللاىلا اولامو تاعانصلاو

 نم هديب اع زي اذا نم لقاعلاف ٠ داسفلا نيء وه هللاو كلذو

 ناف.٠.. هند فرعلا ىف تناكولو ئرخلا ةفرحع ىلا لقت |

 فوقولاو ٠ لاؤسلا ةلذمنم ٠ ةيبالا ميشلا ىوذ ىلع نوه كلذ



 اخ

 ىف“ ملا نم مهدد ام ىلا قانعالا دمو ٠ لاجترلا باوباب

 مكيلع مالنسلاو ةالصلا هيلع لاقو فرحنا دبعلا بحي هللا نا ريخلاا

 مالمااو ةالطلا هيلع لاقو قزرلا راثعأ ةعنش'ابيف نات ةراجتلاب

 اجر يارا لايحب مرات نع ادافع هلبح مكدحا ذخخاي نال

 نامل ةيصو راثالا نمو هعنم وأ هاطعا هلاسيف هلضف نم هللا هاطغا

 ظق دحا رقتفا اماهناف رقفلا نع لالطلا بسكتلاب نعتسا ناي هنبال

 باهذو هلقغ ىف فعّو هنيد ىف هةر لاصخ ثالث هباصا الا

 نا لقاعلا ىلعف هب سانلل فافذسا ثالثلا هذه .نم مظعاو هتءو غ

 هب ر ام ءاضقل ناليفكلا امهناذ هراندو همهرد ليصحي ىف دحي

 هب ىهاظي ال اليلق لاملا نم ناسنالا بستكا اذا مث هراطواؤ

 ءاينغالا نودلقي سانلا نم اريثك ىرا ىناكو ًآاليزج هلام ناك نم

 هذيل لال امهف' ةلكاشملا ىف:ةبغر و ةزئاخلا لع اضرتج ميتاهترت ىف
 الو لوح الو مقعلا رهاكش ةحنن كلذو مهلاح قيضيو مهلام

 بصن ىىرتشلا نازيملالعجن نا خا اي كيلعف ريظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق

 اهطسن الو كنقع ىلا ةلولغم كدي لعجت الو ىلعت لاق دقف كينيع

 لك رذبي نا نع ناسنالا ىهنيف ارونسحم امؤلم. دعقتف طسبلا لك

 ريتقتلا' لك ريقي ناو هللاب ذايعلاو ةبقاعلا ءوس ىشحي ىتح ريذبتلا

 سعاشلا هيف لاق نم لثم نوكيف موللاب فصتي تح

 فيسلا ىلا لأمو افيض هفدصف + هرادباب ىلع ابوتكم فيصلاىار

 فوكلاا نم تان ازبخ هل تركذ + ىناب نظف اريخ هل تاقف

 ادن عئاتصلاو فرحا ظ اعرش نوبولطم اننا لضانملاو
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 نازيملاب هيف ريسلاو لاما ىف داصتقالاو قالخالا مراكمو:ةيعرمشلا

 نوجاتحيامو تاءانصلا فريح اانبا امن نايا انيلعيحياكعرشلا

 هيويا دنع هللا ةناما ىصلاف ةيويدلاو ةينيدلا رومالا نم.هيلا

 امهدالوا ىلع نيدلاولل نا امكف هيلا هبرقي اف دهللا لذي امهيلظف

 ال ىا هما بختي نا هيباىلع دل ولا قح نف سكعلا كلذك اةوقح
 هلعيو هعسا نسحي و اهب نبالا ريعي ال ىلصالا ةيند ةازعا جوتي

 هتئايد روما نم هيلا جاتحي ام هلعيو لع اذا هللا بات؟ باتكلا

 ىور دقف قالخالام راكم و بادالا نم ائيشواه- شتي ةفرح هلعيو

 ركذو هنع. هللا ىضر باطيلنا:نب.زع ىلا:هتبازرم صقل رنا ١
 نم ناذ نيدلاولا قوقع نم فاخت اما دلولل رع لاقف هل. قاع هنا

 هدلاو ىلع دلولل اما َنينِمّوملا ريما اي دلو لالاقف:اذكو اذك دلولا ىقح

 جوزتي ال ىاهما بختني نا هيلع هقح لاق وه اف لاق مل لاق قح

 باتكلا هلعلو هبا نحو اهب نبالا ربعي الث لصالا ةيند ةانيعأ

 لاقف:لاوسلا نع اهب قغتسي ةفرح هلعيو لجو نع هللا, باتك |[

 | بات؟ نم ىلع الو ىعسا نيحا الو ىتا بحيتسا ام هللاوف كولا: |
 ىلإ هنع هللاىضر رع تفتلاف ابي شعمبا ةفرح الو ةدجاو ةئآ هللا .|

 كقعي نا لبق هتققع دق تناو ىئقعي. ىنا نا لوقتا هل لاقو بالا

 |ديقرع ءالع نم ناكو ىردنكسالا صفح ىبا.نع ىكحيو ىنع مق

 هللا نامي“ لابقف ىنعجواف ىنيرض ىنيا نا لاقف لجر هانا هنأ :
 بدالاهنلع له لاق تعجواو ىنبرض دقونن لاق هابانبالا برضيوا

 لاق: لمعي لمع ىاف لاق ال لاق .نآرقلا هئلع لهف لاقءال لاق رمااو
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 نيح حجص( هلءل لاق ال لاق كيرف ئش ىال تلع له لق ةعارزلا

 ىلا هجوتو هفلخ هبلكىدو ةرقب هيدي نيب مدقو هاج بكر

 كلذ ىف هل تضرعنف نآرقلا نسحي ال هلال غن. وهو عززلا
 كسار رسكي ل ثيح هلللا دجحاف هرقب ةلج- نم كنظف تقولا

 هرب ىلع هدلو ناعا ادلاو هللا محر فيرشلا ثيدحلا ىفو

 انءانبا ةيبرت نسخ نا انيلعف نكما'ام قفرلاو نيللاب ةمبرتلا هب تعب

 لاق عيجلا لاح حالص ىف ىلعت هللا ىلا عرضنو المح مهكرن الو

 ئدابع كلاس اذاو ىلعت لاقو مكؤاءد الول ىبر مكب ابعي ام لق :ىعت

 قوعدا ىلعت لاقو ىتاعد اذا ىعادلا ةوعد بيجا بيرق ىناف ىنع

 .ىهو ىلعت هللا هجر فنصملا اهتاس ىتلا ديالا ىهو مكل بحتسا

 ءامدلا تاءاضلا عاونا فرشإ ناكال لوقاف لوالا ثديملا قلعتم

 لاقف ةيالا هتاه ىف هب ىلعت هللا عا مرجال ىلعت هللا ىلا عرضتلاو

 هلوق ريسفت ىف نورسفملا فلتخاو ركنل' بيسا وعدا مكبر لاقو

 ىا ةدابعلا هي دارملا ليقو ىنولس ىا هتقيقح ىلع وه ليقف ىنوعدا

 نولخديس ىبدابع نع نوربكتسي نيذلانا دغب هلوق ليلدب :ىنودبعا

 هلوقل قب امل ةذابعلا قاطم, ىما ءاعدلاب ىعالانا الواو نيرخاد منهج

 ةدابعلا ىنعمي ءامدلا و اولاق نعم ىذابع نع نوريكتس نيذلانا دعب

 ام ىا انانا الا هنود: نم نوعدب نا ىلعت هلوق هنم ناَرَعلا را

 ةلذااوةيدوبعلاب فارتعا ءامدلا ناب بيجاو اثانا الا هنود نم نودبعي

 ةدابع نع ارابكتسا هكرت امنا ءاعدلا كرات نا لبق هناكف ةنكسملاو

 ىر انلا مم ةوعد لك ةباصتسإن ةيضاق ديالا هتاه نا تلق ناف هللا
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 نع بيجا تلق هل باجصتسي الو هنامد ىف غلابي نيعادلا نم ضعبلا
 ةديقم ىرخا ةبآ تدرو هناالا ةقلطم تناكن او ةبالا هتاه ناب كلذ

 ءاش نا هيلا نوعدن ام فكشف نوعدت هابا لب ىلعت وق ىهو |[
 ةيلوصالا ةدعاقلا ىه اك ديقملا ىلع لو قلطللا نا كش الو

 اهرهاظ ناك ناو انيدياب ىتلا ةيالا نا لوقت نا كلو مهضعب لاق

 دسقتلا ةحئار اهم مشي اهدحن اهيف رظنااتنعما اذا كلنا الاقالطالا

 نوكي نا ىضتقي ركل بحيسا ىنوعدا هلوة نال كلذو ةئيشملاب .
 ال ليصتسم ئشب لب هلايعاد نكي مل.الاو هبرب اظرام ىادلا

 نمو هبر, افراع نوكي نا ىتادلا طرش نا تبثف هل. دوجو '

 ةفص نا دبعلا لع اذاف ءاش ام الا لعفي ال نا برلا تافص .

 ةلاحم ال ىلاوس ىنطعا براي هبلقب لوقي نا لاحتسا اذكه برلا '

 كتتيشمل اقفاوم ناك نأ اوس ىنطعا بر اي لوس ل
 بترت ىلع ةيالا تلد ىذلا ءاعدلا ريصي اذه دنعو كتداراو

 ىعمب ةباحجسالاو ةباحالا مث هانركذ امي طوريشم هيلع ةباحالا

 بعكل اق ىنعمب باحصسا و باجا ىدحاولا لاق
 بيم كاذ دنع هيجي رف ادنلا ىلا بيحي نم اي د عادو

 نيرخاد مهنج نولخديس ىندابع نع نوريكتسي نيذلا نا هلوقو

 ركذ ثيح ىلعت هللا نم ميظع ناسحا اذهو اولاق نيرغاص ىأ

 ىف هركذ اندرا ام رخآ اذهو ءاعدلا كرت ىلع ديدشلا ديعولا

 ىلا مالكلالقننلو لوالا ثحملا قلتم ىه ىتل' ةيالا ىلع. مالكا

 ليعامسا ايثدح لاق لوقاف ىناثلا ثحيملا قلعتم وهو بابلا ثيدح



 ادخار
 لاق سو هيلع هللا ةرطاا لوسر نأ يرق ىأ نع لاك نا ىلا

 ىف ىمال ةعافش ىنوعد اتخا نا ديراو اهنب. وعدي ةوعد ىن لكل

 لا را رطل لك د رهاطك دج لل (ةيدك [ ةشاطم اّمأأ ةرخآلا

 موب ىمال ةعافش ىنوعد تاشخاىلاو هتوعد ىنليكل لحتنف ىرخا
 هللا اش نا ةدايزو هللا ءاّش نا ديراق ىرخا ةياور ىفو ةماقلا

 عقو تلق ناف قيلعتلا أبنم دوصقملاسيلو اولاق اككربتلل انهاه

 ةياجلا تاوعدلا نم ريثك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا نو ريثكل

 عيمجب ثيدحلا اذه رهاظو سو هيلع هللا ىلص دحت انديس اهسالو

 كلذ نع بيجا تلق ةباجسم ةدحاو ةوعد ىن لكل نا هقرط

 أ كلذ ادعامو اهب عطقلا ةروكذملا ةوعدلا ىف ةباحصتسالاب دارملا ناب

 ذا فعضلا نم باوملا اذه ىف ام نُحب الو ةباجالا ءاجر ىلع وهف

 تاو بيجاو مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا لاح كلذ قيلي ال

 مهك الهاب اما هتما ىف ةماع ىا ةوعد ىن لككل ىنعملانا وهو رخآ

 ةرخالا ىف ىتمال ةعافش ةماعلا بوعد تابخاو مهتاحصب امأو

 هتعافت نا ىف عيرص قمال ةعافش ىتوعد تابخاو هلوق نا مت

 تام نم ىتح سانلا لك لمثل اهناو ةماع سو هيلع هللا ىلص

 ةلزتعملاو ةنسلا لها نيب ةيفالخ ةلاسم هذهو ىصاعملا ىلع ارصم

 ِهِلَوَق ريسفت ىف ىزارلا لاق لوقف ثلاشلا ثحبلا قلعتم ىهو
 | اسبنم لبقي الو ًائيش سفن نع سفن ىزحت ال اموب اوقتاو ىلعت

 | ةمالا تعبجا نورصني مه الو لدع اهنم ذخوي الو ةعافش

 | كو رخال و عانق سو هيلع هللا لص دمحن اندّيسل نا ىلع
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 ادوس# اماقم كبر كعب نا ىسع ىلعت هلوق كلذ ىلع

 ىف اذه دعب اوفلتخا م ىضزف كير كيطعي فوساو ىلعت هلوقو

 نوكت اها ةلزتعملا تلاقف نوكتت نم مالسلا هيلع هتعافش توي

 لاقو باوثلا ةدايز ىف ةعابفشلا ريئاتو باوثنل نيقصسللا ئينوؤلل

 طاقسا ىف اهريثاتو باقعلإ نيقكسملانينم ْوِلل نوكت اهنا ةنسلا 0

 نع ةياكح ىلعت هْلوُق اهنم ةلداب كلذ ىلع اولدتسا# 000 ١

 تنإ كاف مهل رفغت ناو كدابع مهناف مهبذعت نا مالسلا هيلع ىسيع

 هتاه نا لاقي نا وه ةيالا هتاهب لالدتسالا هجوو ميكسملا زيزعلا |[

 وا رفاكلا قح ىف تناكابنا اما مالسلا هيلع ىسيع نم ةعافشلا |[

 تح يف وإ ةريغصلا بحاص ربتلا نك ىوا عيطملا اسال وع ١

 ةريبكلا بحاص رسملاقحىف وا ةبونلا دعب ةريبكلا بحاص ليسا

 قيليال مهل رفغت ناو دعب هلوق نال لطاب لوالامسقلاو ةبونلا لبق |[

 عيطملا لسملا نا اضيالطاب عبارلاو ثلاثااو ىناثلا مسقلاو رافكلاب |

 زوجيال ةبونلا دعي ةريبكلا بجاص مسملاو ةريغصلا بحايل ش

 مهبذعت ناو هلوق نكي مل كالذك ناك اذاو مصخلاا دنع القع هيبذعت

 هذه نا لاقي نا الار نكي مل كلذ لطب اذاو مه اقنال كدابع مهماف

 بحاص ملا قح ىف تناكام ا مالسلا هيلع ىسيع نم ةعافشلا |

 ىسيع قح ىف ةعافشلا هذهب لوقلا < اذاو ةبونلا لبق ةريبكلا

 سو هيلع هللا لص دم اديس قح ىف اهب لوقلا مد مالسلا هيلع

 مالا هيلعريهاربا نع ةياكح ىلعت علوُق اضيا ةنسلا لها ةلدا نمو

 ىناصع نمو هلوقف ميحر روفغ كناف ناصع نمو ىنم هنافىنعبت نف
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 ةرفغلل الها سال هنال رفاكلا ىلع هلج زوجي ال حر روفغ كنا

 دعب ةريبكلا ب>اص ىلع الو ةريغصلا بحاص ىلع الو عاجنالاب

 هلج- الار قي رف مصخللا دنع القع بجاو امه هنارفغ نال ةيوتلا

 نيتيال!نيتاه ةلالد دكؤي اممو اولاق ةبونلا لبق ةريبكلا بحا ف ىلع

 هللا لوسر نانامالا بعش بات ىف قهيبلا هاور أم.هانررق: ام: ىلع

 هرخآ ىلا م هناف ىنعبن نف ىلعت هللا لوك ىلت و هيلع هللا ىلص

 مهللالأقو هيدي عفرو هرخآ ىلإ كدابع مهناف ايد نا ىلعت مهلوقو

 1 دع لا كطعدا قيزإج ا للم اللا لاخ قبو فاما
 .لاقف لاق امي !سو هيلع هللا ىلص هربخاف هلاسف انف .كيكبي ام هلسو

 لي لطرل اناطلكذ دهم ىلا بهذا ليريج اي لجو نع هللا

 هِلوَق اضيا ملدانمو هحيحتىف ٍلسم ةاور مهف كءوسن الو كتما

 .قوسنو ادفو ناج-رلا ىلا نيقتملا رشحت موب ميرم ةروس ىف .ىلعت

 دنع ذا نم الا ةعافثشلا نوكلء. ال ادرو ماهج ىلا نيمرجملا

 ال نيء«رلا نا ىلع لدي ام هيالا رهاظ ىف سيل !ولاق ادهع ناج-رلا

 نال مهريغ ةعافش ندعملع ذل مهنا وا مه ريغ ةعافشلا نوكلمي

 هتفاضا نسحيو زوحي لعافلا هقاضا نسحيو زوحي اك ردصملا

 لوالا هجولا نع اهلج-نالىلواىباثلا هجولا نع اهلج-نا الا لوعفلل

 نيذلا نيم رجلا نا عي دحالك نافذ تاححاولا حاضيا ىترحم ىرخي

 اهلج نيعتف مهريغل ةعافشلا نوكلمي ال ادرو منهج ىلا نوقاسي
 كررت رع قوت حالا نا لتتم اذهل تبغ اذ؟ اانا هخباولا' له

 ناجزلا دنع َتْحتأ نم الا هبقع لاق هنال رئابكلا لهال ةعافشلا
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 عفشي نا نوقحسي ال نيمرحملا نا عا هللاو ريدةتلاو ادهع

 نم لكف ادهع ناج رلا دنع اوذا دق اوناكاذا الار مه ربغ مهل

 دنع ذختا ةريبكلا بحاصو هيف هلوخد بجو نجحرلا دنع ذختا

 الخاد نوكي نا بجوف مالسالاو دي>وتلا وهو ادهع نيحرلا

 نوعفشب الو ةكئالملا ةفص ىف ىلعت عْلوُق اضيا ملدا نمو هتحت

 بحاص نالاقي نا وه ةيالا هاه لالدتسالا هجوو ىضترا نملالا

 هللا دنع ىضن م ناك نم لكو ىلءت هللا دنع ىضن م ةريبكلا

 ةريبكلا بحاص نا مهتيف ةعافشلا لها نم نوكي نا بجو ىلعت

 هللا دنع ىضت م ةريبكلا بحاص نا انلقاماو ةعافشلا لها نم

 قدص نم لكو هديحوتو هناميا بس هللا دنع ىضت م هنال

 هنا هيلع قدص فصولا بسحب ىلعت هللا دنع ىضتىم هنا هيلع

 انوق موهفم نم ءزج هللا دنع ىضترملا نال ىلعت هللا دنع ىضتمع

 درفملا قدص بكرملا قدص ىتمو هناميا بس هللا دنع ىضترم

 اذه تبناذاو ىلعت هللا دنع ىضتمه ةريبك]ا تحاص نا تبتف

 نا الا نوعفشي الو هلوقل ةعافشاا لها نم نوكي نا بجو

 تاي ىتلا نم ءانتسالابو ىضت سه ناك نملالا ةعافثشلا ىنن ىضترا

 بحاص نا تبث اذاو مهتءافشا الها ىضترملا نوكي نا بجوف

 ءايبنالا ةعافش ىف هلوخد بجو ةكئالملا ةءافشىف لخاد ةريبكلا

 قرفلاب لياق آل نا ةرو رد ٍسَو هيلع هللا ىلص دم انديس ةعافشو

 قسافلانا اولاق لوالانيهج و ئم لءلد!ا اذه ىلءمالكلا ةازتسملا تلآق

 مل اذاو ةكئالملا ةعافشل الها نوكي ال نا بجوف ىضترمي سيل
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 ىضترع سيل هنالىضترع سيل انلق امئاو اولاق سو هيلع هللا ىلص

 بسب هقسف بسحب ىضت رع, سيل هناهيلعقدص نمو ءروخو هقسف

 ليلدلا نم متركذ ام نيعب ىضترع سيل هنا هيلع قدص هروخلو |
 هدي لا رت حل 0 مم ل هنا هيج اذاوعا

 | لدن ىضترا نمل الا نوعفشي الو ىلعت هْلِوُق نال ةكئالملا

 بحاص ناكاذاف ىضترملاقح ىف الالكلا نع ةعافشا | قن ىلع

 ْ ىنأثلا هجولاىئنلاىف الخاد نوكي نا بجو ىضت سه ريغ ةريبكلا

 | نمل الا نوعفشي الو هلوق ناكول متي ةيالاب لالدتسالا نا اولاق مهنا

 أدَسا هاضترا قمل الان وعفشي الو هنم دارملا نا ىلع الو ىضترا

 000 لا نوينؤب الو هلم ةارملا نا لع نلمح ول انا

 ا 0 عاق ست را لم شا نت نناذا الاةيالا ل دتال دش عافت

 ' لوالا نع ةنسلا لها فرط نم بيجاو ةلاسملا لوا اذهو ةريبكسلا

 ديز ملاع ديز اناوقف ناضقان:, ال نفيملا نا قطنملا ٍِج قاتب هنا

 ' ديز هقفلاب ملاع ديز دارملان وكي نا لامتحال ناضقانتي ال ملاعب رع

 ةريبكلا بحاص اناوقءاذكف؛اذه تبن اذأو مالكتلا رعب ملاعب سبا

 ' ىضدورم دنا كاعإ نال اقحال نلت رع نسل ةسكل هج ام نضت

 00 ل ول اضبااو هفمف بسلا حرف نسبا هنو كب
 وه ىثتسملا ناك اذاو ىضت م مث وك عسا كيسا همالسأ بسحب

 ىضت م هن وك دنع لصاح ىضت ع هن وك د رجم و ىضت ص هن وك د رح

 قثتسملا نم هجورخو ءاناتسالا تحن هلوخد بجو هناميا بسحب
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 قاثلا نع اوباحاو ةعافشلا لها نم هنا تنث كالذك ناك 1 |

 ىلوا هلا ءاضترا نمل لا نوعفشي الو ىنملا نا ىلع ةالا لجن
 هتعافش هللا ىضترا نملالا نوعفشي الو دارالا نا ىلع الجل نم ١

 ةاض م ىلع ضيرحلاو بيغزلا يالا ديفت لوالا ريدقتلا ىلع هنال |

 ديفت ال ىباثلا ريدقنلا ىلعو هيصاع. نع زاّرحالاو لجو نع هللا ا

 ةدماذ زثكا ناكاخب ىلعت هللا مالك ريسفت نا كش الو كلذ ةديالا |

 هيلع هللا ىلص ىبلا هب ابطاخم ىلعت هلو اضيا مهتلدا نمو ىلوا أ[
 هللا نا:لع ةيالا تلد تانمؤوملاو نينموملو كيئذل رضغتساو سو

 | ىااوني دقو تانموملاو نينموملا لكل رفغتسي ناب هيب عا ىلعت |

 ةزيبكلا“بحاص نا بيلا نووي نيذلا لت هلْ ١.000
 | دعس سو هيلع هللا لص ادم انديسنا تبث تلذكن اكاذاو نموم

 | ءاعدلاب هعا!ناكل الاو مهل رفغ دق هللانا تبث تالذك ناكاذاو مهن |

 | ةالصلا هيلع هين بناحبو ىلعت هللا بناحي قال ريغ كلذو هدريل
 ةاصعلا لكل رافغتسالاب هبس' نما امل ىلعت هللا ناىلع لدف مالسلاو

 الا ةعافشلا عم الو نارفغلاب الا متيال كلذو هءامد باحيتسا دقف

 نسحاب اويحن ةيحصن يح اذاو ىلع: عوق اضيا مهتدا نمو اذه )ل

 ةيحصن دحا ,هايح اذا مهناب لكلا سما ىلعت هللاف اهودر وا اهنم |

 انديس ةيحصن انما مث اهودري وا اهنم نسحاب ةيحصلا كلت اولباقي نا
 هيلع اولص اونمآ نيذلا اهنيا اي لاق ثيح سو هيلع هللا ىلص دج

 ةيحن هيلع انتالص نا كش الو ةج-ر هللا نم ةالصلاو ايلست |ولبسو

 هلوق ىضتقمي بجو )سو هيلع هللا ىص هيبنل ذج-رلاهللانم انبلط الف



 ِ ١ ١ك >؟ #.”

 ب هيلع هللا ىلص ىنلا لهفي نا اهودر وأ اهم نسحأب اويحت

 اذهو نيملسالا عبجل ةج-رلا ىلعت هللا نم بلط, نا وهو كلذ لثم

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ىلع انقفتازا دعب اذهو ةعافشلا نعم وه

 بولطملا وهو لكلا ىف هتعافش هللالبقب نا بجوف ةوعدلا باح

 نئرمل!نولمخ نيذلا ةكئالملا ةفص ىف ىلعت هلوْف اضيامهت دا نمو

 .نيذلل نورفغتسيو هب نونمويو مهبر دمحن نوم! هلوح نمو
 نم ةلجج ىف هلوخد بجوف نينموملا نم ةريبكلا بحاصو اونمآ

 ت1 لاك نإ وع بالا لفي ام يصقأ ةكيفالملا يبل رفهتبت

 صيصخت ىضتقي ال اذه نا الا كايبس اوعتاو اوبات نيذلارفغاف هلوق

 :ضعب هدعب ركذ اذا ماعلا ظنالا نا لوصالا ىف تبث امل ماعلا كلذ

 ةصالخ اذه كالذب ماعلا كلذ صيصخم بجوي ال كلذ نافذ هماسقا

 دعا لل ايل ةورتلا اناو وتذإو دللا لها هذم مالك
 00 ا ل لا لع دن ةيالا نا اهتيتاداب الوا هجرك ةيئذلا

 نولوقيو مالسلا هيلع هتءافش لها نم انلعحجي نا ىف ىلعت هللا ىلا

 قحمسملا ناك ولف هتعافش لها نم انلعجاو مهتيعدا ةلجب نم

 رئابكللا ىلع ارصم ايندلا نم جرخ ىذلا وه. ةعافشل

 ىلع نيرصم مهل متي نا ىف ىلعت هللا ىلا اوبغر دق اوناكل

 نوبغري مهنا ىنعملا نا لاقي نا وه هلصاح اب هنع بيجاو رئابكلا

 مهجور هللا ردق اذا هتعافش لها نم مهلعحجي نا ىلعت هللا ىلا

 هلوقي ال امم اذهو نيرصم مهل منخي نا ىف نوبغري مهنا ال نيرصم

 نوبغري سيلو نيباوتلا نم انلعجا ,هءاعد ىف نولوقي مهنا اك لقاع
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 نيينذم اوناكاذا مهقفوي نا ىف نوبغري امئاو اوبوت متاوبنذي نا ىف |[

 بنذلاو رارصالامدقت وهو طرمشب ةطورشم نيتبغرلا اتلكو ةبوتلل .

 ةلخ الو هيف عبب ال موي ىتاي نا لبق نم ىلعت هلق اضيا مهتلدا نمو .

 هنع بيجاو اهرساب تاعافشلا ىنن ىضدقي يالا رهاظ ناف ةعافش الو

 هانفلسا امو تاءافشلا عاونا عيج- ىنن ىضتقتف ةماع ةيالا هتاه ناب

 صاملااو ماغلاو ةصاخ ةغافش تابثا ىضتقي ةنسلا:لها ةلدآ نم

 اذه مهلياد ىلع ةمدقم انلئالد تناكف صاملاا مدق اضراعت اذا

 اذهب نابف تاءافثلا عجم ىنن دافا ام هتلكاش ىلع ناكام لكو

 اوتام نيذلا ةمالا هتاه ةاصغ ىف اهناو ةعافشلا ةيقح تو هآك

 هءاقل هللا نم وجر :ىتلا ةقطلا ةيننلا ةديقعلا ىهو اوبوتي ملو

 ةصاخ ىه فقوملا لوه فيفخن ىف ىمظعلا ةعافشلا نا مث اهيلع

 لوقاف ةمئاخلا قلعتم وه اذهو سو هيلع هللا ىلص دمحم انديسب»
 ىلبق دحا نهطعي مل اسهخ تيطعا سو هيلع هللا ىلص لاق

 دحال لحت ملو ميانغلا ىل تلحاو رهش ةريسم بعرلاب ترصن

 لجر امياذ اروهط اهبارثو ادجس* ضرالا ىل تلعجو ىلبق

 ثعب ىن لكو ةعافشلا تيطعاو لصيف ةالصلا هتكردا ىتما نم

 نا ىف عيرص ثيدحلا اذهف ةماع سانلا ىلا تثعب و :ةصاخ هموقىلا

 ءالبعلا لجن نكس ٍسودهيلع هللا ىبض دمحم اديس صئاصخ نم ةعافشلا

 هللا ىلص هب اضاخ ناكام مثدّللا ءاشن ا ىتنايس [كىمضظعلا ةعافشلا ىلع كلذ

 مهما الو ءايبنالا نم هريغل نكي ما ام هنم نيمسق ىلا مسقني سو هيلع

 هريغل ناك هنمو ثيدمحلا اذه ىف ةروكذملا سلا اذهو الصا



 هصتخا ىلعت هللا نا ريغ مهماو ءايسالا نم سو هيلع هللا لص

 ةخحم ' هناف سيدقتلاو جيبسلاك اذهو باوثلاو رجالا ديزمم هتماو

 ىلص دمت انديس زيم نعت هللا نا ريغ مهمماو ءابسنالل ىلعت هللا اهححم

 كلذ ىف باوثلاو رحالا ةفعاض< ةفيرشلا هتماو - هيلع هللا

 نيتللا نيتملكلا كنيذ ايس ال هنم هظح كريب ال نا لقاعلا ىلعف

 نحرلا ىلا ناتييبح نانثك لاق ثيح هباتك ىراخبلا امهب متخ
 ناحصتس هدمحبو هللا ناح# نازيملا ىف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ

 ةددعتم تاعافش سو هلع هللا ىلص دمت انديسل نا مث ريظعلا هللا

 نولخ دي هتما نم افلا نيعبس ىف ةعافشلاكاذهو هب صاخ وه ام اهنم

 نيعبسلا نم دحاو 0 باقع الو باسحالب ةنملا

 لوه فيفخن ىف ةعافشلا هب ةصتخملا ةعافشلا نمو افلا نوعبس افلا

 سانلا ىلع مالا دتشد امل هنا كلذو سانلا باس> ةزجانمو فقوملا

 نوةذامفتوملالوه نم سانلاقوذيوس وءرلا نم سمشلا اوندنو

 ىسفن لوقي لكف ةعافثلا مهم نيبلاط ءايسالا ىلا سانلا بهذيف

 ضو هيلع هللا ىلص دمت انديس ىلا ةجررلا حاير مهعفدتق ىسفن

 ىلص دمت ان'ديس لوقيف ,هاولبو ,هرض ميظعو مهاوكت هيلانوثبيو
 ىلعتهللا هالوقيف شرعلا تحن ادجاس عقيف اهل انا اهل انا سو هيلع هلل

 ىلص دم انديس عفشيف عفشت عفشاو ىطعت لسو كسار عفرا دما

 ةعافشىهو باسحلا ةزجانمو فقولالوه فيفى سو هيلع هللا

 هكراشي هءاهو اهن ولخ دي الف رانلا ىلا مهب ضماماوقا ىف عفشي مث دماع

 اضيا عفشيو لس و هيلع هللا ىلضص هتك ري نيديدّصلاو ةايسالا نم هريغ
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 هريغل اضيا هتاهو اهنم نوجرْخف رانلا اولخد نينموملا نم ماوقا.ىف ١

 لجرلانا درو دقق انمأو هيلع هللا ىلص هلضفب ةكراشم اهيف هل هبمأ نم

 هيدانيف رانلا لها نم لجرلا هاريف ةنملا نم فرسشي نينموملا نم

 ىب تررم تنك ىذلا نالف انا هل لوقيف ال ل

 هل عفشيف كءر دنع اهب ىل عفشاف كتيقسف ءام ىنتيقستساو ايندلا ىف

 ثيح لجرلا ىلا ىحا اي رظناف ةنملا لخديو رانلا نم جرخف

 نموملا هاخا اهاقس ءام ةبرسش ببسب ةنملا لخدو رانلا نم ججرخ

 واءام ةبرعششب ولو نكما ام فورعملا لعفي نا لقاعلا لعف

 ادصاق ىلعت هللا ىلا هتين كلذ ىف اصلخم ةبظلا ةملكرلاب

 صاللخا ناف هللا ءاش ناهلع نزو جري كلذبف هللا هجو كلذ

 ادتبا ثيح ىراخجبلا راشا كلذ ىلاو لاعالا نزو ىفبببس ةينلا

 نانلك لاقف نازملا ثيدحب هتدخاو تاينلاب لامعالا امنا ثيدحيهءاتك

 هللا ناحس نا زملا ىف ناتليقثن اسللا ىلع ناتفيفخ نج-رلا ىلا ناتبيبح

 لاي الاسو هيلعهللا ىبص ادمث انديس نا مثريظعلا هللا ناحجس هدمت و

 ىف كبر بضغل تكرت امد اي لوقيرانلان زاخ اكلامنا تح عفشي

 دم هلللا الا هلا ال لوقي نم رانلا ىف قب ال ىتحو ةمقن نم كتما

 ناميالا ىلع ةمالع تناكنارينلا نم ةيجتملا اموك لجالو هللا لوسر

 لضفإ بو هيلع هللا ىلص لاق دقف ركذلا هوجو لضفا تناكو

 لضفا و هيلعهللا لص لاقو هللا الا هلا ال ىلبق نمنوئمنلاو اناهتلق ام

 هللا ناس ميول لضفا و هلل دخلا دخلا ل ضفاوهللا الا هلا ال ركذلا

 ىلص هتعافشنيب مهلعج هللا دنع معلا ةازنملا مهل هللا الا هلا اللهاف



 يك 5ع

 ىور ام انب هللا ةج-ر نف هاجرو هلضف ميظع نيبو سو هيلع هللا

 نيب ايتج نيلجر نم تبحي لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 هللا لاقف لا نم ىتلظم ىل ذخ بر اي امهدحا لاقف ىبر ىدب

 ْئش ىتنانسح نم قب ام ملاظلا لاقف هتلظم هلاخا طعا ملاظلل ىلعت

 لاقف ملاظاا ىف ىرازوا نم لمحيلف هرم مولظملا لاقف براي

 نمل لاق هبحيا ام ىارف هسار عفرف كسار عفرا مولظلل ىلعت هللا

 لاق تنا لاق براي هنمث كال, نهو لاق هنمث ثالمب نمل لاق بر اي اذه

 نيجارلا محرا اي لاق نم فيرششلا ثيدخلا ىق درو كلذاو هجر

 تتشامي عداف كيلع لبقا دق نيجحارلا محرا نا الا ثالم هادان اثالث

 لوشو ةفحار ةدئاو ةفباح بواقي هيلا عرضا نكن اهو

 نيجحارلا محرا اي نيجحارلا محرا اي نيجحارلا محرا
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 د نو واعمال ماما كلام ىنفلا ل ا

 ناضمر ١5 ىف دحالا مويريصع

 ١م دنس



 هر تع

 سو هبحصو هلآ ىلغو دم انالومو انديس ىلع هللا لصو

 نم انتلوخو * نيبتسملا طارصلا ىلا دي ادهلابانيلع تنم ىمأي دمت

 ىذلا كلوسر ىلعإسنو ىللصن و * نينملا كنيد كاله وهام نصت

 امالسو ةالص + ركملا رهاوخت اندشراو + لكلا عماوجي انءاج

 قيفوتلا كنم متمنسنو + مالا لضفا هّتماو هبعصو هلآ نامعي

 مالسالا ناكرا ىلع ةعيابملا ثيدح ىلع مالكا ىدل + مجاب 3

 ملاعلا مامالا مجشلا لاق نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو لوقنف + مصنلاو

 هللاىضر ىنعملا ىراخيلا ليعاعسانب دم هللا دبع وبا ةحلا ظفاملا ماعجلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب رىيعح ٠ نم ناميالا باتك ىف هنع ىلعت

 هلوقو ممتماعو نيملسملا ةميالو هلوسرلو هلل ةهيصنلا تدلل و

 ليعاعسا نع ىيحي انادحلاق ددسم اننادحهلوّسرو هلل اوحضن اد ال

 تعياب لاق هللا دبع نب ريرج نع مزاح ىبا نب نسق ىتدح لاق

 3 منلاو ةاكرلا ءاتياو ةالصلا ماقيا ىلع - هيلع هللا لص 0

 باتكل ةمتاخ بالا اذه ىلعت هللا هجر فنصملا لعج سم لكل

 ةكلذف بابلا اذه ناكف هللإةعجار ناميالالاصخ عيج نالناميالا

 صا ىِتلا ةعيرمشلا دصاقم عيج ىلع وتخم وهو هلبق باوبالا باسح



 نم عزاشلا بولطم نا ةغيرششلا ف ررقت دقفاابنب لمكلابال
 ىف هدصق نوكي ناو ىهاوثلاو ىماوالا ىض.قمي لمعي نا فلكملا

 ةعيرمشلا نا ناسبتسا دقو عيرشتاا ىف عراشلا دصقل اقفاوم لمعلا

 تايرورضلا ىلع اهلامقشاب قالطالا ىلع دابعلا حلاصل ةعوضوم

 ىلع ىرحي نا دبعلا نم ذيئنح بولطملا» تاينيسحلاو تارجاخلاو

 ةقيقحو عراشلا هدصقام فالخ دضقي ال ناو هلاعفا ىف كلذ

 يسحب حلاصملا هذه ةماقا ىف :ىلغت هلل ةفيلخ نوكي نا هانزكذام

 ىلع مث هسفن ىلع هتقالخ كلذ لقاو هعسو رادقمو هتقاط

 هيلع لاق اذلف هتدهع ىف وه نم هتسلص» هب تقلعت نم لكلع مث هلها

 الف ماع مكحاذهو هتيعر نع لوثسم ركلكو عار ركلك م السلا

 دارفانم دئرف الو ةصاخ واتناك ة ماع تايالولا نم ةيال و هنع فلي

 دابعلا حلاصم ةعب رمثلا عض و نم عراشلا دوصقم ناك املو نيفلكملا

 حلاصملا ليصحن ىلع نواعنلا اهب نيدبعتملا ىلع بجاولا نم ناك

 هللا ىلص لاق اذل و راضملا عفدو عفانملا بالحب اضعب مهضعب ةأعارمو

 اذاو هلك ىغتشا هنيع ىكشا اذا دحاو لجرك نونموملا هودي

 هنعىلعت هللا ىضر ىرعشالا ىسومأ ىلا نعو هاكىكتشا هسار ىكتشا

 هنمو هعباصا نيب. كبشو اضعب هضعب دشن ناينبلاكنموملل نموملا
 ىنَغا هي ىف اسم مامالا هلصوا ثيدح هناف بابلا ةج-رت ثيدحخ

 دق هنا هيف لوقلا ةصالخو ةدصنلا نيدلا سو هيلع هللا ىلص هلوق

 ةوتح ةقلخ ىلع لم هللانا اهي اسس اووي ار ا

 مهضلإ نيلتفلاو عرق دثلا 2 زتو هيلع هللا بص لوسرللو
 ص000



 هالو

 اذكو قوقح ةيجرالو قوقح ةيعرلا ىلع ريماللف وقح ضعب ىلع

 عمنيجوزلا دحاو دلولاو دلاوباو ذيملتلاو ديرملاو ميشلا ىف لوقلا

 ىتغلا عم ريقفلاو هريغ عم حلاصلاو ناريزلاو براقالاو رخالا

 قح ىذ لكءاطعاف باداءو قوةح لكلف هريغو ىمذلا عم م

 ةحمصتلا ىلع نيدلا سو هيلع هللا ىبص رصق اذلف هل مصنلا وه هقح

 ديفي هناذ سنللا مالب افرعم نيدلا وه ىذلا هيلا دئسملاب ىلا ثيح

 فيرعت نا ةيغالبلا ةدعاقلا نال زيصنلا وه ىذلا دنسملا ىلع هرصق

 نيب كلو ىف .قرق آل دنسملا ىلغ هريصق دنفي سنللا مالب هيلا .دنتسملا

 قلطملا كلو ىف اكفرعم ريغ وا انه اك ماللاب اذرعم دنسملا نوك

 ةرعاقلا هلاه ررق دقو هب لوقلا لع هنلآ دنسم قلطنملا لمح نا ديز

 فرعملا وه دنسملا ناك اذا اماو صيخلتا حرش ىف دعسلا ةمالعلا

 وحن هيلا دنسملا ىلع د:سملا رصق ديفي هناف هيلا دنسالا نود مامالاب

 لع ىدبس داشرالا وبا ةدعابقا| هناه مظن دقو ريمالا ديز

 هلوش ىروهجالا

 افو هب ربمم ىف رصححم©“ افرع سنج مالب ادتبم

 رقتسا سكعلابف اقلطم ماللاب ربما فىعو اهنع الخ ناو

 ىلع نيدلا يصق ىلع لدي فيرشثلا ثيدملانا هانررق امم لصحت دقف

 تبعشت ناو وهف اهريغ ىلا اهودعي ال ثيحي اهب هداختاو ةىصنلا

 ءاعسلا ىف اهعرذو تباث اهلصا ةرجّشو دحاو لصا ىلا عجري هنوتف

 عماوج نم فيرعشلا ثيدملا اذه نا نيبتي كلذبو ةحيصنلا ىه

 ىخيإل ىذلا لحلاب نيدلا نم هعقوم ناو مالسلاو ةالصلا هيلع هلك



 هلكنيدلا وه ثيدملا اذه نا ىوونلا نيدلا ىيحم مامالا لاق اذلو .

 هلاق ام ىلا ةحاح ال هنا عي هو مالسالا عبر ها لاق نم ىلع درو

 نبدلا داع ريدقتلا ناو فاضم ريدقت ىلع هنا نم نيحراشلا ضعب

 ةئيصنلاو نيدلا ىنعا نيظفللا نيذه حرش ىلا نانعلانثنل و ةديصتلا

 ىوذل قئاس ىهالا عضو هناي ءالعلا هف_رع دقف نيدلا اما لوقنف

 ىنعمي عضولاف تاذلاب مهريخ وه ام ىلا دومىلا ,هرايتخاب لوقعلا

 موسرلا جر ىلعت هللا وهو هالالاىلا ةبسن ىهالا هاوقو عوضوملا

 ةرسشعلاو مهل زانم و هك اممريبدت هل عرش ال نماهعضيىتلانيناوقلاو

 اذهو ةيريثالا هيادهلا حرش ىف هداز ىضاقلا لاق دلولاو لهالا عم

 ةعيرشلا لفكتل مالسالا ءامكح هفذحو ةسكتملا نم مسق لصالا ىف

 ريس نم ناف قدص دقلو ماظن متاو هجو لكا ىلع هب ةيدملا

 لك ىلع دابعاا حلاصمل ةيفوتسم اهدجو راتعالا رابسم ةعيرشلا

 اولا اذل و هنع كلذ فاح لبقي ال هجو ىلع لاونم نسحاو ماظن

 نونعي تاذلاب مها ريخ وه امل لوقعلا ىوذل قئاس نيدلا فيرعت ىف

 فيكو هنع فلخم# ال ىبناذ نما فاكملا ريخ وه امل نيدلا قوس نا

 مكحا عضو ىهو نيرادلا حلاصلل ةفوتسم ةعيرتشلا نول

 ناسنا لكب قيلي امو اهليلجو ءايشالا قيقدب اعلا نيكاحلا

 مكيد كل تلكا مويلا ىلعت لاق دقو ناواو تقو لك ىف

 زهيشلا فلا دقو انيد مالسالا ركل يظنون مكيلع تممتاو

 هيبنلا نطفلا ىنكيو ةيعرشلا ةسايسلاىف الفاح افيلان ةيزوملا مهقنبا

 برعلا لاح رابتعالا 'حلاصملاب ةلفاك ةيدمحلا ةعيرمتلا ناب رعلا ْق
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 شيع كنض ىف مالسالا نيدب مهلع ىلعت هللا نمي نا لبق اوناك مهماف

 نا داقتعاو ةيلحلادأو للا لاخلا مهب ىضفا ىتح داقتعا داسفو

 فيرحت و نيبملا لالضلا نم مهريغا عقو اكتانب هناحس هلل ةكئالملا

 مالسالا نيد ضرالا ىلع قرشا املو نيملاعلا بر نم ةلزنملا بتكلا

 مهلاكامتو مهلا ملص داؤفلا معجب هيلع اولبقاو مانالا ريخ ةئعب

 ىاولوتساوايزثلا ىلا ىلا نمو جوالىلا ضيضملا نم اوقتراو

 مهنيد نينم ولل هللا نكمو اراغمو ضرالاقراشمم ىلع نامز برقا

 نوقفانملا لاق ىتح ةداعلل قراخ هجو ىلع كالذب ىلعت ,هدعو أكابف

 هلوسرو هللا اندعو ام دعولاك لذ اوعع امل ضيم مهبولق ىف نيذلاو

 هدحو بازحالا مزهو هدبع صن و هدعو هللا قدصقف اروىعالا

 ةرخالاو اندلا ىريملل ساسا ةيدمحملا ةعيرشلاب كسقلاذ ةلجلابو

 العفو الوق صالخالا ىرحت اهناب انه اهوف ع دف نئيصتلا اماو

 ىف سيلو ءالعلا لاق ارهجو ارس حالصالا ىف دهملا لذيو داقتعاو

 ل اولا  ةلكلاء ده عم رغ ةرابعا اقوتبت ةدرتم دلك ترلا حالك

 هنم ةرخالاو ايندلا ىريملل عجبا ةلك ب رعلا مالك ىف سيل حالفلا

 اهسفنب ىدعتت دقو ثيدحلاو ةيالاىف عقو اك ماللاب اهتيدعت ميصفلاو

 سىعاشلا لوقك ةلق ىلع

 ىلئاسومهيلاتس لوىلوسر  اولبقي رف فوع ىب تحن
 سوماقلا حرشىف ىضترملا مجمل اةلاسملا هذه ىلع مالكلا طسب دقو

 ىلا ءالعلا اهعون اذهلف هل حوصنملا فالتخاي فلتخ ةميصنلاو اذه

 فصنملا اهب ىناىتلا ةجرتلا هذهىف ةروكذم اهنم ةعبرا عاونا ةسهخ
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 نوكيو ىلعت هللصنلا(لوالا عونلا) سم بحت روك ذم س فاقع

 همعنب قارعالاو هنع كيرالا قنو هتافصو هئامسابو هن ناميالاب

 فطاتاو لاوحالا عيج َْق هل ضيوفتلاو لاعالا َّق هل صالخالاو

 هدغس ىعأ نم ضغبو هبحن ما نم بحو هيلا مهتوعد ىف هدابعب

 الاو هسفنا هددن ىف دبعلا ىلا عجار حويصتلا نم عونلا اذه نا مث

 اذدهو ىلعت هللا باتكل مصنلا ( ىناثلا عونلا ) نيصصانلا نع ىنغ هلللف

 مدتلاو هءاتكلو هتاور َْق داز ثيرح 6 مامالا هن درفنا

 عوشملاو ريدتلاو هلك ةماقاب هتوالت فحق أه ناعالا وه باتكال ٍ

 اهانعم ريغىلع اهليوات وا هكر ببغتل مجري اهف هنع بذلاو هتوالت دنع

 ههباشتمل ملؤنلاو همكحم: لمملاو همولع هنن وهماكحا عم فوقولاو

 ىاضاب كرم هناتك هلوقنا مت همولع رسشنو هيلا ءامدلاو هيزتتلا عم

 قارغتسالل ن وكت دقو دهعلان وكت دقف ماللا هل ىنات امل ىبات ةفاضالاو

 كشال و نآرقلا ىلع باتكلا لج- دهعلا ىلع باتك ةفاضا تلج ناف

 ىلعت هللا دنع نم ةلزنلا بتكلا عيمج ناميالا نمضتي هب ناميالا نا

 هلثم ىف فاضملا ذا ةرشابم اهل الماش ناكق ارغتسالا ىلع تلج ناو

 لوس لع ىف ررشت اك دارفالا غيج- لوانت ىف هنَقارغتسالا لاب ىلملاك

 هللا ىضر سأيع نا نع ىوور امل عما قارغتسا نم لع درفملا

 نادحو هلوانت ىنعل تتكتلا نم خ1 تاتكلا هلوق نم امهنع

 بحاص كالذ ىلع هعبتو هعوج- لوانتي امماف بتكلا فالح سنا

 دعس. ةمالعإا هعزان و لعثا درفملا قارغتساو لاق ثيح صرطشا '
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 ىف لعثا درفملا قارغتنسا نوك مس ول هنأب هلوطم ىف ىتازتقتلا نيدلا
 مالب ىلحلا عما لب ماللاب فرعملا ىف كلذ سن الف ةيفنملا ةركنلا

 لوصالا ميا هركذ اكدرفملا لثم اهاك دارفالا لعشل قارغتسالا

 عقو ام لك ىف ريسفتلا ما هب حرصو لامعتسالا هيعا لدو وحلاو

 معو ضرالاو تاواعملا بيغ رعاىنا وحن ليبقلا اذه نم ليزتتلا ىف

 نينسحلا بحي هللاو مدال اودحصما ةكتاللل انلق ذاو اهلكءاععالا مدآ

 من لوطملا ىف لاق مث نسحم لكلوانتيل عجب هلا فاشكلا ىف لاق

 نا وهو رخآ هجو نم سنملا مالب فرعملا ف عمباو درفملانيب قرف

 دحاولا ىلا هضعب هب داري ناو سنجلا عيجج هب داري نال حلاص درفملا

 عيجج هب داري نال حلاص عخباو بيذلا هاكأي نا ىلعت وق ىف أكدنم

 ةيعجلا لوانت ىف هثازو نال دحاولاىلا ال هضعب هن داري ناو سنجلا

 ىفال سنجلا لج- ىف ةيعجلاو ةيسنملا لوانت ىف درفملا نازو ىف

 بكري امناو ليخلا بكري نالف مهلوق وحن فاشكلا ىف اذك هءادحو

 نب رهاطلا ىديس انحش ققحلا ةمالعلا لج دقو اذه زاجم ادحاو

 مالي هدام نا ىلع انه لوطملا بحاص مالك قلعت هللا هجر روشاع

 ةةارغتسالا ىف مالكلا لص اناك ناو ةيسنخلالاوهو هرهاظ سنملا

 هلي وات ىف يكمل دبع مهشلا عم ثح وةيقارغتسالا لصا ةيسنجلا نال

 وه سنمجلا مالب فرعملاب انه دارما نا ىلع هلجو لواملا ةرابعل

 هع هللا ىضر انش مالكل ديو تلق قارغتسالا مالب فرعملا

 ال ةيسنج هن لا نال يذلا هاكأب ناب ةلاسحلل لوطملا بحاص ليث

 ٠ نالف اناوق ىف لا اب حجيولتلا ىف حرص دقو عاز الب ةيقارغتسا
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 هلواح ام فالخ اذهو دهعلاو قارغتسالا نود سنحال ليخلا 2

 لجان نم ميكسملا دبع خيشلا هب لدتسا اماماو ريكسملا دبع جيشنا

 معيض وتلا ىف هب حرص امىلع قارغتسالا عانتما ريدقن ىلع سنما ىلع

 باوملاف ةدحاو جوزتب ريلا لصحمي ءاسنلا نجوزتيل فلح ول ىتح

 ىعملا ىف مالكلاو زاحم كلذ ناب حرص حيض وتلا بحاص نا هنع

 انجرُحيو نامّرلا قاطن هنع قيضي ةلاسملا ىف طسبلا ةدايزو قيقلحا

 ىلص هللالوسرل ةميصنلا وه (ثلاثلا عونلا) راصتخالا ضع نع

 هب ءاجام عيمجم ناميالاو ةلاسرلا ىف هقيدصت وهو سو هيلع هللا

 نم ةالاومو هتافو دعبو هءايح ىف هترصصنو هيهنو هما ىف هتعاطو

 نم اهنع بذلاو هتنس رشنو هقح ماظعاو هاداع نم ةاداعمو هالاو

 ةبحمو هناداب بداتلاو اهيلعت ىف فطلتلاو ليواتلا دساذو فيرحتلا

 عونلا) هيلا مهتبسنو اهل مهتمدخل هتءيرش ةلج-و هءاعصاو هّنب لها

 داري نالمتحي ةمبالانا اولاق دفو نيملسملا ةيخال مدنا وهو (عبارلا

 حلاصم ىف مهبعي نع ,هانعم ىف نمو ءارمالاو كولملاو ءافلخلاا مهب

 ناذ عيمبا ةدارا نم عنام الو« اعلا مهب دا رملا نا لمدحيو نييلسملا

 هيف مهتعاطو قحلا ىلع مهتواعم ود, رهعدنق لوالا ىنعملا ديرا

 مهبيبنت و قف رب مه ربك ذنو كلذ ىف مهتعاط ىلعس انلا بولق فيلاتو

 مهفلك ام ىلج ةناءالاب مهل ءامدلا و نيلسملا روما نم مهغلبي مل ام ىلع

 ةياحسم ةوعدىل نا عا تنك واني اصلا ضعب لاق دقو هب ىلعت هللا

 لوق رظني اذه ىلاو هحالصب ةمالا حالص نال ريمالل اهب توعذا

 ظ سجال
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 لما ةيربلل ءاعد اذهو * هلها فهكأي رهدلا ءاق.تيقن

 كاللانا اولاق اذهلو خالدو ةيفاع ىف ةمالا نوكل ببس هءاقن نال

 هيف امي هفايق رابتعاب اذهو دسحلل ةبسنلاب سارلاكة يغرلل درسنا
 نا: رابتعاب دسحلل ةبسنلاب بلقلاك رهبلا . ةبسنلاب اضنأ وتقكوت مهتايدع

 لوبقي مهل حدتلاف نيدلا ءالع ىلع لج ْنا اماو مهحالصا دخالتضب

 ةبنرغ ىلا لصي مل نمل ةبذدلاب ماكحالا ىف مهديلقتو هوور ام

 نه (سماخللا عوناا) اماو رهلضف داقتغاو مهب نظلا نسعو داهتجالا

 مهداشرا وهف ةم“الا ادعنم رهو نياسملا دماعل مصل وهو نوصنلا

 مهتالخ دسو مهتاروع رس مهترخآو مه اند ىسعا ىف مهلا صم

 ثيم مهنع راضملا عفدو مها حلاصملا بلجو مهنيد ىعا ,هريكذنو

 ةقيقحملاو ةقيرطلا ماما هبلط دق مظع ماقع اذهو مهني ةجار نوكيا

 ىلذاشلا نسملا ونا ىديس انخيش ريبكلا بطقلا ىلعت هللا فراعلا

 اهب ىدهت كدابع نيب ةج-ر ئلعجاو لاق ثيح هذع ىلعت هللا ىضر

 ةجلر هلك هءاعد ىلعت هللا باحسا دقو مقتسم طارنص ىلا ءاشنت نم

 ةصاخلاو ةماعلا نيب رومثمو دهاشم وه اكهافو دعبو هتايح ىف

 ءايل واو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تب ل او:ءايبنالا+ لشوتلا نآف

 مهنع ىلعت هللا ىضر ةباعصلا ندل نم ةكولسم َةَقِيرظ نيماضلا هللا

 رع اناديس لسؤوت كذذ نف هعفن معو هنكرب ثب رج دقو اذه انتقو ىلا

 ىضر سابعلا انديسب ءاقستسالا ىف ةدامرلا ماع هنع ىلعت هللا ىضر

 ليعارسا ى نا هنغ هللا ىضر بعكان ديس هل لاق امل هنع ىلءة:هللا

 ىف هل بيحيساف ءايبنالا ةبصعب اوقستسا اذه لثم مها لصح اذا اوناك



 «ه
 0 رالا تبصخ ىتح لابملا لثم ءامسلاتخراذ ةباحم“ تاشن 0م

 كل انه نولوقيو سابعلاب نوحي سأنلا تفطو سانلا شاعو

 ليعامسأىديس خشلا هنامز ةُمالع ىقحلا ريرحتلا لاق نيم رجا قاس اي

 ةراشاو ىباهولا ىلء اهيف در ىتلا هتلاسر ىف ىلعت هللا هجر ىميقلا ئ

 لسوتلا كلذكو هنم ٍةبارقلاب ىنعملا ف وه امنا هب لسوتلاب بعك

 لآ ان« ناماس مالسلا هيلع لاق اذلو هنم ىنجملا ىف مهتارقل نينجاصلاب

 الصا قولخ# لسوتي ال لاق هنا نم كلام مامالا نع لقن أمو تيبلا

 دقو فيك انناحصا نم دجا انب لصتا اهف هلقني مو هنع محد الف

 ةلبقلا لبقتسا هللا دبع ابا اي لاقف روصنملا رفعج وب انينمؤملا ربما ةلأس

 ملو كلام لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقتسا ما وعداو

 مالسلا هيلع مدآ كيبا ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت

 ىلغت هللا هعفشيف هب عفشتساو هلئقتسا لب ةمايقلا موي ىلعت هللا ىلا

 رفغتساو هللا ا ورفغتساذك وءاج مهسفنا اولْظ ذا مهنا ولو ىلبعت هللالأق

 هنم ىلعت هللا ىضر هلوقف اهحرااباوت هللا اودجول لوسييلا مهل
 ءاضق ىف هللا ىلا عفشت دارملا ذا هب لسونلا ىف ييرص هب عفشتسا

 بلط زاوج ىضتنتقي ةيالاب هلالدتساو كتوعد ةبابججاو كتجاح

 ليعاعسأ ىديس مشلا لاق ىلعالا قيفرلا ىلا هلاقت ا دعب هنم رافغتسالا

 سو هيلع هللا ىلص لوسرلاب صاخ لسوتلا نا ىوعداماو ىميقتا

 ايازملا نم انيبنل تبثامفالاو اهيلع لياد نم ديالف ةدرحجم لبقت الف

 فياكتلا نا "ص وصملاا ىلع ليلدلا موقي ىتج اهنم جذوما هتمالف

 ماصتعالا ىف هبلا راشاو تاقفاوملا ىف هطسب اهسح كيذك ةيعرمشلا



 م
 هنع ىلغت هللا ىضر ىسرملا سابعلا وبا بطقلا ممشلا نا ىور دقو

 هللاىض ر ىلذاشلا نسما ىلا ىدرس ىلعت هللا ىلو ةذمالت ريبك وهو

 كْيم سا ىلا تلقف“لآق سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىار هنا هنع

 ىلذاشاا قح كيلا لسوتا ىنا مهللا ىءاعد ىف لوقا ىناف هللا لوسر اي

 ىدلو ىذاشلا نا سو هيلع هللا لص هل لاقف كب لسونلا عداو

 لدي اذهو كلذ ىف كيلع الف ىب لسوت هب لسونلاف ىنم ةعضب

 هيلع هللا ىلص هب لسوتلا ىلا عجار لسوت لكناو اقباس هانلق ام ىلع

 | بادا نم نا نيصحلا نصاا ىف ىرزملا نبا ركذ دقو تلق ٍلسو

 نم عقي دق من نيمحاصلاو هئايبناب ىلعت هللا ىلا لسوتي نا ءامدلا

 معو مههيبت بف امرشش غون امم جورحلا مهل لع ال نم ضعب

 ىلع ىلعت هللا داع حلاصم ىف ىعسي نا دبعلا ىنبسيف ةلخجابو قفرب
 ترآ اذ! لآ نا ثلك نان ةيدتحا ةعيرششلا قف لضقاا هولا

 0 0 كما زلذ نفل قوه ةترضلا لآ وات ال ءرغ دواضم

 ىلا ىدؤي هريغ ةحلصم ليصم ناك اذا اماو اهيف ىعسلا هنم بلطي

 قاحصتاونا مسق دق تلق لاخلا فيكوثلذ ىف مكملا اف وه هترضم

 بلج هتاقفاوم نم فاكملا دصاقم نم ةسماخلا ةلاسملا ىف ىبظاشلا

 ال ا كي كوشلو ءاقأ يات لا ةدسقملا عقدو ةيلصملا

 كل: بلج نوكي نا اهنم(لوالا مسقل ا) ضرغلا ليصحن ىف اهتيافكل

 هيلا جاتحي ام ىرتشي نك ريغلا رارضا هنم مزلي الو هيف ان وذامةحلضملا

 ئشلا كلذل هليص<نوكي نا (ىناثلا مسقلا) هزيغب رضي نا ريغ نم
 نا لبق ةنيدملا جراخ علسلا قلتكسانلا موهمعل رض ىلا ىدؤي
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 هنسفلل بلحي نا ( ثلاثلا مسقلا ) اهيلع اوعلطيو ةنيدملا لها يلا لضت

 اماع ررضلا نوكي ال نكل كلذ ررسضتي هريغ نإ هلع عم ديخصم

 ىلع عقت هسفن نع اهعفد اذا هناب هلع عم دِلظم هسفن نع عفدي نك

 هزاح اذا هلا املاع هيلا جاتحيام وا ماعط ءارش ىلا قباسلا وأ هريغ

 وهف لوالا مسقلا اما وه سضتسا هدي نم ذخا ولو هريغ رضتسا

 ررمض هبف ناكام وهو ىناثلا مسقلا اماو نذالا نمهلسصأ لا لذ

 ربحي ال ثيحب هب رارعذالا هعنم نه مزلي نا اما ولي الف موهعلل

 نط ناو قالطالا ىلع هقح مدق 0 هعنم نم مزل ناف الوا

 | ةديلصملا كيذادي ضويي ام دحي تيحب هضر وا ررمضلا كل |
 ةمدقم ةماعلا حلاصملا نال ىل وا ماعلا ررضلا عفد رابتعاف هنوفتيتلا

 | ىدابلل رضاملا عبو علسلا قلت نع ىهنلا ليل دب ةصاخلا| ملاصملا ىلع

 ثيحب نكل صوصملا ةمكصم ىلع موملا زملصم ميدقت كلذو
 هيفناكاموهو تلاثلامسقلا اماو ةقتجم ءريضم صوص | ١

 جرص دقف موععلا ىلع ال ريغلا ةريضم ىلا ىدؤي ةمصملا ليصحن

 رربض بلاملا كلذ دصقي ال نك !و كلذ زاوحي ءايعلا نم ةعاجج

 نم صاخمي نا دارا نعىدوادلا لئس دقف لصحي دق ناكناو ريغلا

 ظ كلذ هل ناب باجاف هريغ ىلع عفت اهنم صلخت اذا هناب هلع عم َدِلظم

 ْ ناف ايصغ مهتيلا عبر ىلع فاخ اذا ىضاقلا نا مهلوق هيلع لديو

 | ىف ةرايم ميلا لاق ىزتشملا نم بصغي هنا لع ناو هعيبي نا هل

 (| عفدي نا ناسنالل زوجي مهلوق باب نماذه ناكو ةيقاقرزلا حرش

 ليبقلا اذه نمو هريغ ىلع لزيي هنا ملع ناو هسفن نع ررضلا
 م د و راع دمج دس سو



 ف نوما عم ماذا اونكل هوو يلا نام لمجلا مغ
 ةدسقم ىلا دوب م اذا هيف بغمم راثرالا من ةلاعللا كلت ذخا

 اماو ةيوددلا ةرضملا ىف اذهو ىطاشلا قاحأ وبا هلاق ةبعرش

 هسفقن نع هعفد بحو ةقةحم تناك ناف ةيورخا ةرمدملا تناك اذا

 ميلعنلا كري هيلا جاتملا ملاعلاك ةعقوتم اهنكل ةققحم نكت مل ناو

 كالذ ناكو ةسائر رلا بحو بح علأ و ءار ايرلا نم افوخ سانلا لزءعيو

 مدقتب انه لوقلاف ةماعلا ةىكصل' ءذ. لالخالا ىلإ ايدؤم كّرْئا

 هنا هاوعدو :قلخلا حلاصم ليطعت ىلا ليبس ال اهنال ىلوا موهتلا

 دق عا هنال رذعب سيل ةيصعملا عم الا كلذب مايقلا ىلع ردقب ال

 تبحو اذا هنا ا” ىوهلا ةعباتم در هند هعقري واف هيلع نيعل

 تطحا اذاوةا ءابرلا فوخ كلذ هنع مفري الف انع ةالص' اهيلع

 اذا ريغلا صن هلع بح ال ناسنالا نا تلع اربخ هانررت اهب

 1 هن هل دو ا دحال 1

 ىضرملاو مرهلا ىوذو قم زلاك ءافعضلا مهو رادعالا ىود قلعت

 اذا وزغلا نع مهفلخت ىف مهملع مثا ال مهنا ةم ركسلا ةيالا تنيبف ءارقفلاو

 لماشنا رومالا عيجب يف امه ما اولثتماوهلوسرلو هلل ناميالا اوصلخا

 ءاتاو ةالصلا ماقا ىلع مو هيلع هللا ىلبص هلل لوسر تعبأ ع

 ىف اك دهعلا دقع وه ةعبابملاب دارملا اس٠ لكل جدتلاو ةاكيلا 2 دأأأ ََ ! 3 ١ ا دا

 هيلا ريشي اك اهللع ءازجو ةعاط نعت اهف اهلايعتجا عئاشلاو ىنيعلا



 4و
 ىلا عياب دقف غولبلا ةعياسبملا ف طرشي ال هنا مث بغازلا مالك

 مهوبرضاو عبسل ةالصلاب مهورم سو هيلع هللا لص هلوق ةَعالَيَو

 اك ةيكلاملاك ىبصلا ناميا ةحدب لاق نملأ دبشي وهو رمثعل اهلع

 بلاط ىبا نب ىلع انديس نايبصلا نم مسا نم لوا مهلوق هل دهشب

 ليلخلا رصتخلا حورش ىف ةطوسبم ةلاسملاو هنع ىلعت هللا ىضر

 هيلع هللا ىلص ناكو مالسالا ىلع ةميابملا دارملا رجب نبا خجشلا لاق
 تادابعلاس ار اهمال ةالصلا ةماقا ديحونلا دعب طرشي ام لوا لسو

 ام موق لك ٍلعي مث ةيلاملا تادابعلا سار اهنال ةاكزلا 2 هيلا

 هموق ديس ناكهنال ةصنلا ىلع ريرج عيابف سما هيلا مهتجاح

 تناكىطرقلا ميذلا لاقو مهل زوهدنلاب هما رههلعت ىلا هدشراف

 نم هيلا جاتحي ام بسحب هءاهصال حو هيلع هللا ىلص هتعيابم

 ةالصلا ةماقا ةعيابملا ىف اته مدقو ها ىعا ديكوت وا دهع ديدجت

 اهنا اهلضف نمو نيدلا داع اهنال ةالصلاناشب ءانتعا ةاكزلا ءاتيا ىلع

 ديزم ةنسلاو باتكلا ىف ءاج دقو جارعملا ةليل ءامسلا ىف تضرف

 نينموملا ىلع تناك ةالصلان ا ىلعت هْلوُف باتكسا!نف اهيلع ضيرحلا

 ىلع هللا نهبتكتاولص سه سو هيلع هللا ىلص لاقو انوقوم اباتك

 دنع هل ناك نهقحي اذافضسا اًئيش نهنم عيضي ملو نهب ءاج نف دابعلا

 نا دهع هللا دنع هل سولف نهب تاب ا نمو ةنملا هلخدي نا دهع هلللا

 دوواد ماو كلام مامالا هاور ةنملا هلخداءاش ناو هءذع ءاش

 عم ىنعي ةنملا هلخدا هلوق نعم ىضترملا شلالا ,هريغو ىءاسنلاو



 ام لوا سو هيلع هللا لص هنعىوروباذع مدقت ريغ نم وانيقباسلا

 هنم تلبق ةمات تدج و ناف ةالضلا ةمايقلا موب دبعلا لمع نم هيف رظني

 ىلص لاقو هلغ راسو هيلع تدر: ةصقان تدجو ناو هلع رئاسو

 مكدحا باب رغبذع رهن لثك سلا تاولصل ا لثم سو هيلع هللا

 اولاق هنود نم قب كلذ نورت افتار سج موي لكهيف محشي

 بونذا| بقهذت سا تاولصلا ناف سو هيلع هللا ىلص لاق ئشال

 لع هللا نضوفا ام سو هيلع ذا را لو نرلا ءانملا لله داك

 ةيلا ىحا ئش ناك ولو ةالضلا نم هيلا بحا ديحوتلا دعب هقلخ

 لاقو دعاقو مثاق دجاس مهنمو عكار مهنف هتكمالم هب دبعتل اهتم

 كينان هللا ناف ةالصلاب كلها نه ةريره ابا اي سو هيلع هللا ىبص

 قاطو المدلل باى هذلطلا نطو كسل الطرز ع ىزرلا

 24 تاذ.ةيلعف ةبرق اهناب هف رع نئا مامالا اهف رع دق حالطضالا

 الثلا دوحم لاخدال طقف دوحس وا دازوطقف دوحس وا مالسو

 ةالصلا ماق'و فيفدعلل ةفاضالا دنع ءاثلاهنم تفذح ةماقا هلضا ماقاو

 زوي و ةقفان اهلغج ق وسلا ماقا نم ايلع ةظفاحلا و اهتمادا نع ةياتك

 ةاكرلا اياز تلاوة ةضنناو ةناتكلاب ةراعتشا تيكرتلاق نوكم' نا

 غولب هقاهسمل هيوجو طرش لاملا نه ءزج اهناب ةاكزلا اوف ع دق

 دارا اذا مال ؤا اهيةحتسمل اهواطعا وه اهواتياو اباضن لاملا

 ةاهقالوم انيغرشلار ا ةيكخلاو عورفلا ىف ررقملا هجولا ىلع اهذخا

 ةالضلاب اننازقا زكادتو اضيا ةقدض ىمستو نيجاتحلاو ءارقفلا

 تيم أ

 هللا اوديعيل الإ را امو ىلعت عِلَوُف باتكسلا 0 تانكلاب
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 ةتسلا نمو ةاكزلا اوتويو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيسعل#

 ميذلا لاق ناهرب ةقدصلاو رون ةالضلا !سو هيلع هللا ىلص هلوق

 ارون ةالضلا نوك هيجوت ىف ثيداا اذه ىلع !ىلاكتم ىونوقلا

 اليو هروني هئالض ىف ىلغت هللا ىلع لبقي ان ىلصملا نا هلضاح ام

 ذيلع لدي اك نيكلاسلا جارعم ةالصلا اولاق اذهلو فراعملاب هبلق

 دادزي ىلعت هللا ىلع هلابقا بسحبو بزقاو دح“او ىلغت هِلوَق
 ةالضلا ىف نيلضملا لامعا توافت ىلع كهئنب اذهو زوتلا كلذ

 ني راع رول هللا ىلص هلوق رس نم افرط كفرعيو

 اما ناهرب ةقدضلاو زسو اني هللا لص هلوق هجوو ةالصلا ىف

 نم هتنعدت امو ةرخالا دوجوب اهم قدصتملا مزج ىلع ناهرب

 الف ةحيتاكلا "نضاوخلاب ةغيصتملا نتفنلا بوحي لاملا نالت ارانلا

 رد ةمسعا

 ةلذس ام: تار دعي اعف ةعافتاب قددضي مل اه لاملا لذب ىلع مَدَقُي

 ةقدصلان او عَقَوَتمررض نم ةمالسلالوصح وا .وعلاب اهزوفو

 رسدلا ةقدص سو هيلَع هللا ىلض هلوقا عقوتملا كلذ رش هنع عقدت

 رركت دقو ةرع قش ولو رانلا اوهتا هلوقو برلا بضغ ىنطت

 تيربشلا ثيدكلا ق' زنا دق هلآ تلق نافةقسلا' ىف كلذ لك

 ىف بلطت املا قح ىف تاطت مكووهصتلا نإ عم مسا محدن ىغ

 ًالثم ىئذلاك نسل ريغ ناش ىف اضيا ةبولاطم ئه لب ةلشملا قح

 نه لوالا نع باوملاف بابلا ةجحرت ىف هتررق ام هيلا .,ثياك

 ىقتالأو ركذلا لواتنتف ضخشتلا رسما دارملا نا لوالا نتهجتاو

 هنا ىباثلا نع باومجلاو رسملا ىلع سايقلاب ذخوت جلس نا .ىناثلا



 ةصن. عاعس ىلا زيصي نا هناش ىذلا بلغالا .معالا ىلع رصتقا

 وه مدني كب اوصلا هلنيبي و راشتسا اذا حدني ىمذلاف الا ونيلسملا

 مظعاو مقتسملا طارصلا نايبوأ مالسالا ناد ىلا ةوعذلاب هريغو

 ةالصلا ماقا ىلع ثيداحا اذه ىف رصنقا اذامل تلق ناذ ةكصن كلذ

 ىضاقلا هنعباجا تلق منحاو موصلا,هيف ركذي ملو ةاكرلا ءاتياو

 ريثك ىف ام وادب ةرزكو ىنعي اميرهشا امهلع رصنقا هناب ضايع

 لاق تارم سج مويلا ىف رركتت اهانةالصلا اهس ال تاقوالا نم

 تلق ةعاطلاو عمكا ىف ثلذ لوخدل ء«ريغو موصلا ركذي ملو

 ةعاطلاو ععسلا ةياورلا داق ق ركذي مل هنال لاجما كلذ ىف قبو

 ةعاطلاو عملا ةدايز لاقثيح رج ناا ميلا كلذ محدوا دقو

 سلو ليعامسإ نع نايفس قيرط نم عويبلا ىف فنصملا دنع تعقو

 هيلع هللا ىلص.هللا لوسر تعيأب لاق ريرج نع ىبعشلا قيرط نم

 ها اسم لكل محصنلاو تعطتسا اهفىننقلف ةعاطلاو ععسلا ىلع سو

 ىلعت هللا ىضر ثيدملا اذه ىوار ريرج انديس ناكدقو اذه

 نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع دهاع ام ىلع اظفاحم هنع

 اسرف همالغ هل ىررشا هنا كلذ ىف هنع ىور اممو نيلسملا حصن

 نم ريخ كسرف نا هل لاقو هبر ىلا ءاج هآر املف مهرد ةئامئالثب

 لاقف هللا دبع اب ايا كل وه لاق مهرد ةئامج راب هعيبتا م هرد ةئامئالث

 مهرد ةئامسمخ هعيبتا هه رد ةئامعب را نم يح كسرف ريرج اندنس

 : مهرد ةئانمعامت هلكوا ىتح ةئام دعد ةئام هدنزي لازالف مل ىلا
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 هللا ىلص لوسرلا رون هيلع قرشا لجر اذهف م لكل عننا

 امي لمعلا ىلع ظفاحف .هلبق ءاديوس نم ناميالا نكمتو سو هيلع
 قبو هناكري عيمج ا عفنو هنع ىلمت هللا ىضر معلا ةرمث كلذو لع

 ةميصنلا كح ىف لوالا ثحبملا ناثعم فيرمشلا ثيدحلاب قلعتي ام

 ىلع نمالا اهموزل طرشو ةيافك ضرف ىه ىباطخلا لاق اعرمش
 ىبالا ققحلا لا دن ب هنم لبس هنا هلعو هسفن

 امهليب قرفلا رظناف ركنملا نع ىهنلا ىف كلذ طازشا مدع مدقنو

 اماو امهيف طرش سفنلا ىلع نمالا ناب ىسونسلا خعشلا باجاو

 ريبغت نود ةيصنلا ىف هطارتشا ىف قرفلا هجو لعلف لوبقلاب معلا

 هريبغت نع توكسلا عسي الف ركتملاف ةدسفلملاب سيلتلا ققحن ركتملا

 عطقي مل ماقم ىف نوكت اهناف ةيصنلا فالخب لوبقلا مدع لامتحاب
 نم ىباطمللا نع هتركذ ام تلق ناف فخا تناكف عوقولاب هيف

 ىبحم مهشلاىلع هتمدقو هتررق ام فلاخي ةيافك ضرف ةميصنلا نإ

 ىديس لاق دكو هلك نيدلإ ةلماش ةحيصنلا نا نم ىووتلا نيدلا

 اهتلمجإ نم اهنال ائيش نيدلا نم قبت مل اهنا ىتيخربشلا ميهاربا
 ةنسو باتك نم هالاق امي لمعلاو امهنعاطو هلوسرو هلللاب نامالا

 ضرف ىف رصحت الو بودنملاو ىءافقكلاو ىيعلا بجاولا

 امهدح انيقالطاب قلطت ةصنلانإ باوملاةىباطمخلاا هلاق أك ةيافكسلا

 حالصالا ىف دهلا لذيو اداقتعاو العفو الوق صالخالا ىرحت

 ىنعملا اذهو هانررق اكنيدلا نيع اذه نإ كشالو ارهجو اربس



 | نعم ىاثلا قالطالا بحربشلاو ىوونلا ناخثلا ءانع ىذلا وه

 اهف لاق 0 مه هذهو هل 0 عل أ نم ىار ملا صالخا

 انه رير> اديس ثيدح ْق ةدارألا ىهو ةبافك ضرف ابنا ىناطملا

 ناف ةرياغملا ىضتقي فطعلاو ةاكزلاو ةالصلا ىلع !مفطع اذاو

 هيلع هللا لص هلوق هيلع دري ةيافع ضرف .ةييصنلا لعج ِتلق

 اريخم راشتسملا لعخل ملكتي مل ام رايخلاب وهو نمت راشتسملا سو

 'اييف ريضلا مصص امءاضرف روصالا تناكول و هريشتسم حصن ىف

 نا ىوونلا معلا مالك نم دافتسي تلق هيف ريبخي ال ضرفلا نال

 حاكتك ةيوددلا رومالا ىف رييْكلاو ةينيدلا رومالا ىف بوجولا

 ىف معلوق ب بابلا اذه ن ند و تلق كالد و هو لحر ةلماعم وا َ 0

 ظ طزشي مل اذا ىنعي ةجوزلا بويع مك ةارااىلول زوحي حاكتلا باب

 | ىلع بحيش ضرعلا سمت ىتلا بويعلا.اماو اولاق اهنم ةمالسلا جوزلا

 دف 2 اهم ةيداسلا جوزلا ل شي نانياهرك نير دعو بابك ىلولا

 سو هل لوش ناك ن ايب ريغ نم ةارملا ثلت حاكت نع ىلولا

 لمان نم ىناشلا ثحما ةعيدملاو شغلا مرحي ةلخلابو بويعلا

 ناذ ةميصنلا نيع اهدجو ةصحكأا :ركقلا ابف لعاو ةعيربتلا

 نع ىنغ هللاو.داعماو ادبملاىف مهاصمل دابعلا داشرا اهترئئاد :زكم

 | ةثعبلا دصاقملا حرش ىف ىبازتفنلا نيدلا دعس ةمالعلا لاق نيملاعلا

 ال حلاص»و مكح نم ايف امل نيملاعلاب ةج.رو ىلعت هللا نم فطل

 0| دو 7 هارد كقتسي انش لقعلا ةدضانعم 0 اينم رص
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 ىلص ىنلا نم ركملا ةدافتسا ؟ اهنمو هتردقو هلعو ىرابلا

 داعماو ةيؤرلاو رصبلاو عمسلاكلءفلا هب لقتسي ال اهفإسو هيلعهلل

 هيوكل تانسملاب نايتالا دنع فومللا ةلازا ب اهنهءو امسح

 ةعاط كرت هنوكل كرلا دنعو هذا ريغب رسغلا كلم ىف ال

 ريغ نم ىرخا حقن و ةزات نسحم ىتلا لاهفالا لاح ناب 4 آباهو

 ةيذغالا عئانم ةفرع٠ ه اهنمو اهعصاوم ىلإ لقعلا ءادتهإ

 راوطاو راودا دعب الا ةيرحلا اهب ىفت ال ىتلا اهراضمو ةبءدالاو

 ةيرشبلا سوفنلا ليمكت 5 اهنمو راطخالا نم اهف ام عم

 ٠١ ابنمو تايلمتلاو تايلعلا ىف ةفاتحلا مهتادادعتسا بي

 م اهنمو تايجاحملاو تايرورضلا نم ةيفملاا عئانصلا رعت

 ةلماكلا تاسايسلاو صاخم الا ىلا ةعجارلا ةلضافلا قالخالا ملعت

 ليصافتب رابخالا 4 اهنمو ندملاو#لزانملا نم تاءاخج| ىلا ةعجارلا

 تائيسلا نم اريذ< و تانسملا ىف ابيغرتىصاعلاباقعو عيطماباوث

 ديمحلاب بوعصلا ميبسلا لقث عي مل هنا همالكل دومتيو تلق
 ناندع داو ديس لوق نمالا ناسللا ىلع هتفخ عم نازملا ف

 ىف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناهرلا ىلا نايس |

 الوا هلل دجلاو مظعلا هللا ناحص# هدمحبو هللا ناك< نازيملا

 هيعصو هلآو دمت انديس ىلع هللا ىلصو انطابو ارهاظو ارخآو

 |يلست سو
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 ديسلا خجلا دججاملا ىلا لضافلا هارقاو هر ,

 : ده ثاذو ةسردللا عش رغصالا فيلا مم

 + <  ناضءر ١5 ىفنينالا موب رصع

 ا + تح ا ا
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 لسو هبع”و هلآ ىلعو دمت انديس ىلع هللا ىلصو

 ةبوتلا باب

 اندح ةعصانلا ةقدانضلا احوصن ةبو هللا'ىلا اوبوت ةداتق لاق

 ريع نب ةراع نع شعالا نع باهش وبا اندح .سنوي نب دج

 نع رخآلاو ا هيلع هللا ىلص هللا وسر نع ائهرودأ نيشيدح

 نإ فام لبج تم دءاق هناك هبونذ ىزي .نموملا نا لاق هسفن

 اذكه هب لاقف هعن أ ىلع ض:تايذك ةبونذ او رجامتلاناو هيلع عمي

 هدبع ةبوتب حرفا :هللال لاق لاق م هفنا“ قؤف هديب باهش وبا لاق

 هبارثو هم اءطابيلع هلدحار هعمو ةكلهم 4ب ا كر لحجز نم

 ء* | -- 3ك 1 0 .٠ - 7 اق هاذ ف . . 1 2 .٠

 دنا ىح هتلحار تيهذ دقو ظقيتساث ةمون مان5 هسار عض وف

 مانق عجرف ىناكم ىلأ مجرا لاق هللا ءاش ام. ثطعلاو رخل هيلع
 ا م 8 ب 9

 هذدْنع هنلحار اذاف هسار عفر م ةمون

 أمنه 0 ىلَح رسصتقت نكلو ةرثك ثحايم بايلا اذهب قلعتي

 هبراذ نم نموملا فوخ ىف ىباثلا ةبوتلاب قلعت, ام ضعب ىف لوالا

 ودبع ةبوت ىلعت هللا حرف ىف ثلاثلا لوالا ثيدحلاب هيلا راشملا

 قلعت ام ضعب ىفف لوالا ثحملا اما ىناسالا ثيدحلاب هيلا راشملا



 ىلص هتكري ةءالا هذه تايصوصخ نم ةدبوتلا لوقاف ٌةبوتأب

 بنذا نم ناكاماو ةقباسلا متالا ىف نك.: مل اهنال سو هيلع هللا

 في رشلا ثيدحلا ىف كلذ درؤ:كمراذ تاب ىلع ايونكُم هذجو الد
 مكتراب ىلا ايو لكاس يب لش لك هش لولا 0

 ةبوت هللا ىلا اوبوت اونمانيذلا اهياب ةمالا هتابل لاقو ركسفشتا اولتقاف

 ةرافك ةبوتلا لعل ةيالا ركتايس مكتع رفكي نا مكإر ىسع احوصن

 مهدعوف ىلعتو هناح- لضفتو بوجولا ىلع اهب ,هماو اهبونذل

 هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو لاقف داعيملا فلخي الو اهلوبق

 ضيارفلا بوجو ةيجاو ةبوتلا ءالعلا تلاق تائيسلا نع وُمَعيَو

 ناكاريغص واا 3 بنذلا ناك ءاوس بنذ لك نم ناعآلا ىلع

 الوحم وا هلامولعغ#بتذلا ناك ءاوس اهقلوأ ىدال وآل كت هلل اح

 بوبذلا نمو اليصفت ةمولعملا بونذلا نم ةبوتلا بحت نكل

 ولف روفلا ىلع ةبجاو ةبونلاو اهب هملع مدعل الاجلا ةلوهجلا

 ريخاتلا كلذ نم ةبونلا هيلع بجوو ةبو'ا هيلع تبجو اهرخآ

 ثيدي ةيصعملا نع سفنلا روفن اعرشو عوجرلا قلطم ةغا ةبوتلاو

 عالقالاو لبقتسملا ىف كرتلا ىلع مزعل و ىص عملا ىلع مدنلا كلذ نع شن

 مدنلا ىهو ةثالثلا اهناكزا ىلع اذه فيرعتلا لمْشاف نيا ىف

 مدنلا ثيدح هل دهثي اك مدناا اهمظعاو دوعي ال نا هنو عالقالاو

 عم هفرع جحا هلق دح ىلع مظعالا نكرلا وه ناك ث يح بوت

 الا ةيوتلل سيل هنا ىلا ةيفوصلا ضعب بهذو ناكرالا د>ا هنوك

 ىلص هلوق وهو مدقتملا ثيدحلاب لدتساو مذنلا وهو دحاو نكر



 هنم ردص ام ىلع مدني نا.وهف مدنلا اما ةيود مدنلا ليسو هيلع هللا

 000 ا ا لف وأ هلعفب هما ام ُكَر اب لح ةرما اع نم

 اهنوكل وا هندبي اهررضل ةيصعملا ىلع مدن ول اما هبر باقع فوخلخ

 ىف نكر وهف ةيصعملا نع عالقالااماو ةبوت نوكت الف هلام تبهذ

 نكرب سيلف ةيصعملا نع لصفنا اذا اما ةيصعملاب سبلتلا دنع ةيونلا

 مدع هين اماو اهنع عالقالاب ىموي ىتح نالا اهب سبلتم ريغ هنوكل
 ضيوفتلا نسحالانيدلاىيحم ىديس ميشلا لاقف لبقتسملا ف دوعلا

 هناحيس هللا لب اًئيش هسفن ما نم كلم ال هنال ىلعتو هناحيس هللا ىلا

 ةيصعم نم بئاتلا ىف اوفلتخا ءالعلا نإ مث هيف فرصنملا ود ىلعتو

 ىتالقايلاىضاقلا هيلا بهذ اموهو ةبوتلل ْصَم وه له اهدواعي مث

 نورخاتملا هراتخاو نيمرحلإ ماماو ىبرعلا نبا لوق وهو الوا

 اهنم بحن ىرخا ةيصعم هذهو ةدح ىلوالا ةيوتلا نا اولاقو

 فلتخاف رياغصلا اماو اعاج-ا ةيوتلا اهنم بحت ريابكلانا مب ةبونل

 اهنم بحن باهولا ديع ىضاقلا لاقف لاوقا ةثالث لع ءالعلا اهيف

 لوقلا روهثملا وهو بيطلانب ركبوبا لاق ريابكلا نم بحت إك ةبونلا

 الدتسربابكلابإنتجاوه اهنمةيونلا لب هللا رقتف ال اهناىناثا

 ركتائيس ركع رفكن هنع نؤهنت ام ريابك اوينت# نا ىلعت هلوقب

 ا 2 وضوالءوضولا ثيدخح واميرك الخدم ,كلخدنو

 ىتزلل ةلبقلاك ةريبكب ةطبت سه تناك نا ةريغصلانإ ثلاثا لوقلا

 ترقتقا ةدرقتم تناك ناو ةبوت ىلا رقتقي الو ترفغ هنم يان

 اعلق ةلوبقت + له اهطورشي تلصح اذا,ةيونل كانا مت ةيوت ىل |
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 اهب عطفي ال هنا ىلا ىبرعلا نب ركب وبا ىضاقلا بهذف ًانظ وا

 فالملنأو اهب عوطقم اهنا ىلا ىرعشالا نسما وبا مامالا بهذو

 و هرفك نم رفاكلا ةبوت اما ىصاعلا ئموملا ةبوت ىف وه امئأ

 اوهتب نا اورفك نيذلل لق ىلعت هلوقل عاججالاب ةاوبقم"ىهف همالسا

 هبونذ نم نموملا فؤخف ( ىناثلا ثبلا) فلس دقام مهلك رففي ١
 نا كلذو هيلع عقي نا فاي لبج تحن دعاق هناكاهاري هناو

 هيلا هركو هبلق ىف هنيزو نموملا ناميالا ببح ىلعتو هئاح# للا

 ةوبش قباو رفكلا ةوهش هنع عزاو نابصعلاو قوسفلاو رفكتلا

 كسفن دهاج هل لاقف هولبيل اهمارحو اهلالح نم ءايشالا نم هريغ

 نهو هدي كلا ىمظعلاةويشلا كتفك دقن تاويل 00

 هللا نال الدا رفكلا ىف ةوبش هل انموم ذحن ال اذهلَو كرقلا

 انموم دحت الو هبلق ةبح ىلا نامالا رون لاصياب هنم اهعزن هناصس
 بلطيو هاوهش ءاضو ديري امنالب ىلعت هللا ىصعي نا هتيصعم ديري

 هللا ةيصعم ديري هناف زفاكلا فالحب هباقع فاخيو هبر نم وفعلا

 ةج لاق ةبوثلا بابسا نم فومللا نا متهما نع جوركلاو ىلعت

 بلغا وهو ةئامللا فوخ نيم ىلع ىوملاا ىلازغلا مالسالا

 ماسقا العاوهو ةقباسلا فوخو مانلارطملا| هيف هلال نيقتلا ف واخ

 اهل عبت ةماملان ال ىلعتو هنا هللاب ةفرعملالأك ىلع اهلداو فوكنا

 قبس ام رهظت ةماملتاف ةريثك بابسا للخت دعب اهنع عرفتي عرفو

 لصالا ىلا تفتلم ةقناسلا نم فيامللاذ باتكلا ما يف ءاضقلا هن

 ىتبي كلذل و لكا لوالاو عرفلا ىلا تغتلم ةمئامللا نم فياخللاو



 «هر)
 ةضرع ىف وهف رخآلا اما و نيميدصلا ةعاسط ىف ناك ناو هفوخ

 .صمالا . عجب ع ناك اذاو :ةعاطلا ىلع بظاو:نا رورغلاو نمالا

 نا ىا ةثيشملا ىلا مالا صيوفب اذا,بحاولاف ىلزالا ءاضقلا ىلا

 نع اجراخ ايطايترا ةتئيشم طسيتسص الا ناف ديرجلا كاملا

 ءايبتالا نم ىلعت هللاب نيف راعلا بولق عطق ىذلا:وهو تالوقعملا دح

 رع ايل اكل ىو نس نان كباشي ام لشي هلال مود ف
 سانلاو ةنلا نم هج نالمال ىنم لوقلا قح نكلو اهاده

 باب.سالا ىلج نم ةقباسلا ىنخ ءارقتسان يف راعلل ,ءظ ام ةيا من نيعججا

 فشوك هناكف ريدلا بابسا هل ترسي نف حراوملا ىلع ةرهاظلا

 ذا 0 دضلاو ةداعسلاب هل تقبس ىتلا ةقباسلا ريس قوقح نع هل

 نيب هبلقو لاما رييغت نه عيطملا نماي فيكو هل قلخ امل سيم لك |
 ابل دشا بلقلاو ءاشي فيك هبلقي ناج-رلا عباصا نم نيهبصإ

 بولقلا بلقم اب ا هيلع هللا لص هناعد نو هنايلغ ىف ردقلا نم ْ

 نبا نع فيرشلا ثيدلا ف ىور 0 ىلع ىبلق تبن

 ال, تحب ةنملا لها لمع لمعبل لجرلا نا هنع هللا ئضر دوعيسم

 هلا مضيف قبس :ىذلا هباتك هيلع بلغيف عارذ الا اهليبو هني نوكي

 رانلا لها لمعب لمعيل لجرلا ناو رانلا هللا هلخ ديف رانلالهالمعب

 قبس .ىزلا هبات هيلع بلغيف عارذ الا اهببو هنيب نوكي ال ىتح

 ضعب لاق انه نمو ةنملا هللا هلخديف ةنملا لها لمج هل مخيف

 رغصتب الو ةليلق تناكولو هعاط رغصتس اال ناسنالا نا نيفراعا

 (ثلاثلا ثلا ) اب هل متي هليل اهي ال ثيح ةريقح تناكولو ةيصعم



 وا خرب

 ٠ و /

 هلوقب ىلاشلا ثيدملا ىف روكذملا هدبع ةبوتب, نعت هللا حرف ىف
 الزنم لز' لجر نم هدبع ةيوت ح رفا هللال اس و هيلع ةللا ىلص

 اهرهاظ دقني ال ىلا ةتانصلا ثيداحا نم ثيدطلا اذه ىلا

 ىلع فلخلاو فلسلا ىتدنا ىذلا نآرقلا نم هباشتملا كح اهنككو

 ىلعتو هناحس هقح ىف هتاحسال هرهاظ ىلع هلج- نع ىلعت هزت

 مجم ىنعم نييعت وا ىلعت هيلا مانعم لع ضيوف ىف اوقاتخا امناو

 هلوق ىلع رهدنع نوقولاو لوالا ىلع فلسلاف ظقالا هع لمعي

 ةقئاتسم لعل ملا ف نونا لاو هلو ةلج-و هللا الا هلي وأت لعد امو ىلعت

 ام نوعبتف خيز معولق ىف نيذلا اماف ىلعت هلوقل ىلا ىف ةلباقم

 فقاؤقولاو ىاتل !! ىلع فلذا و هلي وات ءاهتباو ةنتنلا ءاغتبإ هنم هباشت

 فوطعم هنال هب انما نولوةن علا ىف نون ارلاو هلوق ,ىلع مهدنع

 نوماكتملا هررق ام اذه ةيلاح هب انمآ نولوقن ةلج-و ةلالحلا ظفل لع

 رسفملا زكا هلع رصتقا كلذلو فلدلا بهذم متجا رلاو

 ديالا باتكلا كِلع لزنا ٍءذلاوه' نعت هلوت رسفتف لا نر

 فتود اهءاهماف ىلوالا اما ةلصفمو ةمهم ناتبتر ركسحلا لباقي

 الو ركف نم سفنلا ةطساو ريغ نم ىلعت هللا فيرعت ىلع اهب ا

 رمثملاو ةدستاا رؤسلا لئاوا ف كا ىو رذلا سرا

 اهو نارقا روس نم كالذ ريغو محو نيسدو هطورلاو ملاك

 "وك ولاو 5 هللا ما ىداب قلخلا قلتل هذ بيتؤلا.تفا

 هباثتف ةناثلا اماو هندإ نم محن هلم هللا نع نا ىلا مالستسالاو

 »وحر هيو نع ىلعت هللا تابحا ىلع للسما لصنملا تاكا
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 نازقلا كسار َْق كالذ لواو هتلك عدباب هقلخ ةماقأ بترو ه معأ

 هلوقو ءاعسلاىلا ىوتسا مث هلوقب هياوتسا نع ىلعت هرابخا ميظعلا

 الا نورظني له” هلوقو بيرق ىناف هلوقو هللا هجو مف اولوت اغاذ

 .ىلع ناجرلا هلوقو ةكتالملاو مامتلا/نم للض ىف هللا مهيتاي نا

 هنع رتخا ام كلذ لثمو تايالا نم كلذ ريغ ىلإ ىوتسا شرعااإ]

 ام هتما اهب فرع ىتلا ثيداحالا ظوفحم نما سو هيلع هللا لص

 لاوحالا رئاسوأ لجولاو ةيشمللاو دللا ىلع مهدابع ىف مهلمحي

 لمانالاو فكلاو كدعاو ةروصلاو لوزا ثيدح وحن نم

 ,حاو 000 ل رو لا ماحالا نم كلذ رغد

 دضقل ةل> اهم نيملكتما ضعب ركذو هللا هجر ىطقرادلا اهعمجب

 نع رثؤي ام كلذ نف ثيدللا ةعا ثالذ ىف ريكنلا ددشو لئيوانلا

 هنا ةميالا رئاس نعو هنع ىلعت هللا ىضر“لبنح نب دج-ا مانالا

 اهليواتإ هللا ديب اهعتافم ةلفق» قيدانص تافصلا ثيذاحا لاق

 ىذلا وهو نينماوملا دمال ارهايشو ءاهقثلا دعا تلذكو اًسوالث
 م

 ل1 نازرألا لف نان: ءرسس .ق نزانلا لاك ةباعتلا' هلع تعجتا

 درعا اظايلا دنا فاوللاف انمكع هاك ناك اليف دالفلا ذاكرال

 ىلع حب «ّ ىذلا زجوملا نيب رض ىلع مههالكو مهوادا ىلعو

 هلا راتالاو ةياكلا ةء.زاقملا'ىاتلاو لوطلا كرتملا وهو عما

 نيب رضلا ىلع نآرقلالزناف مهدنع نسسلا ره اذهو تاهحاتلاو

 ل ممتَش نيبرضلا ىاب هوضراع لاق هناكف مهرعع ققحتل

 تهذم وه اذه اندنع كساب رضلاب لزت اله !ولاقل امكحم ةاك



 هتيثيك ىف اوفلتخا نكتلو ليوانلا ىلا نورخاتملا بهذواأفلسلا

 هلوةك اهنم رهاظلا ةدارا لامع“ ةلج- لك نا ىلا مهروهج بهذف

 انكار هه د مهوا ام هريغو ىوتسا شرعلا ىلع ناجحرلا ىلعت

 اظفالا لامعتساو ةلمعتسم ظافلا اهنال عملا ةدحتلا اهنا زاك ىلإ

 ىلا فاشكلا ىف بهذو ىزاجيلا هانعم ىفاماو قيقا هانعم ىف امأ

 ذخات نا اهيف ليواتلا قيرط رهاظلا فالخ ىلع اهانعم ةلج لكنا

 اهب ريعتف زاجاو ةقيقللاب اهتاد رفمل رابنعا ريغ نم ةديزلاو ةصالخلا

 ةيانك هنا ىوتسا شرعلا ىلع ناج-رلا ىف لوس اك كدوصقم نع

 هولعجل كلملا نع الا لصحي ال ريرسلا ىلع ءاوتسالا ناف ثالملا نع

 ةءايقلا موي هتضبق اعيبج ضرالاو ىلعت لوف اذكو هنع ةيانك

 نم هلالج هنكو هةظع ريوصت ةديزلاو هنيعب تايوام تاوعسلاو

 نالا زاحم وا ةقيقح ةهج ىلا نيهلاو ةضبقلاب باهذ ريغ
 ةردقلا مامت عموالا نوكي ال دهاشي ام مظعا ىف ماتلا فرصتلا اذه

 حرفلاف اذه رعاذا لالجلاو ةظعلا نع ةيانك لعجل لالخلا َةَمحَءو

 مدآ ىن ىف فراعاملا ىعملاب ىلعت هللا ىلع زئاج ريغ بابلا ثيدح ىف

 ذئنيحو هب ولطم هرفظ دنع هبفنف صخشلا هدعت برط زازمها هنال

 هيف عقو ام ههابشا نمو هنم اوم فلسلاذ نابهذملا هيف ىرحي

 هذه اوتيثاو ىلعت هللا لضف نع رابخالاو لامعالا نم بيغّرلا

 نع ىلعت هزت يهداقتعا عم اهريسفتب اولغتشي لو ىلعت هل تافصلا

 قالطانالاق مهضعبف ليوانلاب اولغتشان ورخاتملاو نيقولخلا تافص

 داخ نحب جرف نإ نال هئاضرا نع زاحي ىلعت هللا قح يف حرفلا



 مهضعإ و حرفلاب همرك عساوو ىلعت هئاطعا نع ربعف لاس امب هلعافل

 ذدخوت لب هتادرغم ىلا رظن ريغ سس ىلقع نك ع هيبشنلا نأ لاق

 زربا'امن!و.هتامو ىضرلا ةياغ ىهو عومجملا نم هصالخلاو ةديزأ

 اريويضتو غمادلا سفن ىف ىضرل! عا اريرش هيبشنلإ ةروص ىف ثاذ

 ىلإ ناتج نانلك ثيدخ ىف ىلعت هتابحم ىف لاقي اذه لثمو هل
 ءدمح و هللا ناحس نا زيملا ىف ناتليقث ناسالا ىلع ناتفيفخ ناج رئآ

 ماععلا هللإ ناس



 ”هيفلا تفل ملاغلا ىزلا لضافلا ةارقاو 5 ظ

 ةسردملا مجشو رانا !لبج ىضاق دواد قداصاا

 ءاصرالا موترطعادص'تاذوسساروكذت ١١
 مج تن نار )ق0



 تمظتتا نم مالعالا ريراحتلا جات مامالا مهيشلا ىلإ لضصلا دبملابو

 ةعب رشنأ روغت ه رردب تكفا 4 ةيمالسالا ةلملا دوقع مهظعلا هردعت

 ىلععت هللا هجر ىلا ل ,اخضيلا ليعامسا ٠ ب د2 عر ةيدملا

 فورعملا فرعلانيلهاذلا نع ضعت فقرعلاب صاو وفعلا 0 باب

 هللا ديبع ىلابنا لاق ىرهزلا نع برعش انأبنا لاق ناهلا وا انأبنا

 ن نصح نب ةنيبع مدق لاق سابع نبا. نع ةبتع نب هللا دبع نأ

 نيذلا رفنلا نم ناكو سبق نب رملا هيخا نبا .ىلع لزنف ةفيذح

 اوناكالوهك هترواشم و رعسلاحم بادصاوه ءارقلاناكو رمت مهين دي

 نذاتسافريمالا اذه دنع هح وكل جانبا ايهيخا نب ال هنيبعلا ةف انايبشوأ

 سيق نب "رلا نذاتساف سابع نبالاق هبلع تال .نذاتساس لاق هيلع ىل
 ”باطخللانبا اي ىه لاق هيلع لخد الش رع هل نذاف نصح نب ةنييعل

 مهىتح رع بضغف لدعلاب اننيب ركحت الو لزملا انيطعت ام هللا وف

 هيبنل لاق لجو نع هللا نا نينموملا ريما اي را هل*لاقف هب عقوي نا

 دنع افاق و ناكو هيلع اهالت نيح رعاهزواح ام هللاو نيلهاملا



 <« هز
 دبع نع هببا نع ماشه نع عيكو اناينا لاق ىبحي انثدح هللا تاتا

 ىف الا هللا لزنا ام لاق فورعملاب ماو وفعلا ذخ ري لا نبا هلل

 ماشه انثدح ةماسا وباانثدح دارب نب هللا دبع لاقو سائلا قالخا

 وذعلا ذخاي نا هيسن هللا ىعالاق ريب زلانب هللا دبع نع هيبا نع ىنربخا

 نيكرمثملا ليطابا نم هناحي# هللا دع ام دعب لاق اك وا سانا قالخا نم

 مهاجم قالطالا ىلع قلملاا لضفا انديس ما ١ قاطيال و هلمحن قشي ام

 نع حضصلا اهدارفا ةلج نم ىتلا اهنساحم ىلا هامدو ٠ قالخالام راكم

 هلاسرا ىضتقم الع قفرلل اكولسو ناعيالا يف مهل ابيغرت : نيينذملا

 نع ضىعاو فرعلاب او وفعلا ذخ هاد“ لاقذ . نيملاعاإ ةجر

 لوعفم ىنعم لعف رسيتو لهس ىنعمب ئع ردصم وفءلاو ٠ نيلهاملا

 مهيلع قي ام مهفلكت الو ساننلا لاعهفا نم كل نعام لبقا ىنعملاو

 مهدعبي كلذ ناف مهيلع ددشت الو مهلا عا نم رسبت امب مهم ضراو

 ازواحنو احفد نييئذملا نم وفعلا ذخ ىنعملا وا كنع مه رغنييو كنم

 ناعمل كرتشم ظفا وفعلا) بنذا نع فعأ ىا هرداظ هب دصقلاف مهنع

 ذخويف بلطي سوس# ماب وفعلا هيد ثر> ةينكم ةراعتسا هيفو

 ىف ةفورصملا ىهتاقدص نم هلبقاؤ مهلا وما نم لضالا ذخ ىنعملا وا

 ريخلا ىلع مهل ةنأعا ءارقفلا نم اييقص-م ىف اهفرصاف اههوجو
 اهضرفو ةاكزلا بوجو لبق كلذو ىوقتلاو ربلا ىلع انواعتو

 لضتلا وهو هلع: لهنسو قعام ياهدص نم ذخايا نا ةاراظ

 بتنذملا هب وقع كرت ىلع وفعلا قلطيو مههزاولو مهقفن ىلع ديازلا

 ىلعت لاق كلذلو مفصلا مزاتسي ال كاذو ةافاكملا كراوهو
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 ءارب مفصلاو مفصإ الو ناسنالا ىفعي دق هناف قح لاق. اوصفص

 لقرازلا مامالا ريبسفل ىو موللا 1 ءاضصقتسالاو نايسللاب عيدرقتلا

 نوقطاب قلوت ام لك ىف هددتلا كوت وفعلا دخ :هلوق.ىف لخدي

 منغلا ةاكز َْق مزدللا لأ مهمَع هللا ا واهقفار ا 5 دك و ةيااملا

 ةايش ئه وكلام لاق ةيوك الاك نانلا 1 رك ذخوت الف طسولا وه اما

 اهب ىلب ريوهشملاو اهلكا زا رش وا اهلك مارك تناك نلف لكروت نعش

 وطسو وه امن اهريغ نم هز

 سانلا عم قطو :ؤوقاظاب قلطتام لوى اني دقتلا كوت ونجا

 مه وعدب ن ناب قا نا نانا قعد ىف ةظاعلا كلركو ندحلا قلخلاب

 :ذخ عوق ىف لخدي + لصاحلا

 رابخالا ءانعلا ناكاذ كو مالسلا هيلع هلعف ناكاك ف طلو قفرب

 ىلغت هللا ىلا سالا نوةوسي اوناك مهظعاوم ىف ممناف نوفراعلا

 ةيالص راهطظا الو رايق الو فنع ريغ نم ةلهس ةفيطل تارابعب

 امافتنا رهمالكب سانلا مفتناف دسغي امو حسن امر نؤفراع ةرابعلا ىف

 ىسوندلا. هللاب فراعلا نع ةيسدقلا بهاوملا بحاص هلقن اهظع

 قبيدصتلاف تاقفاوملا ىف ىطاشلا .مامالا لاق دقو هنع هللا ىضر

 ةيزق وا ةي رود هنف ليادلا ةمدقم تناكام روهجلاب قبلز ىلا

 هلاثما ىلع نآرقا هن اك ةغي سدا ١ ىف#ةفيلط تين ئذلا اوهنو: هنم

 عءو لاق قا ال نك قلخي نفا ىلعت هلوةك

 3 نمد "الح | كيوقع ىلع اه ليسا 0 نسج اودصت دف فانلا

 سداكعم ان نها في رمثلا هيدا فو كد ناس 2 لاطا دقو

 هب -_ ل ١
 0 0 هه يل ىدض ودق نااح ماا رك ناد ليبفالا
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 هعس ال ليصفتو قيقدت نودب هعمف بسح ىلع ردبو قفرب 55

 الو لع نودب ميلعتلا ىطاعتي نمم راص كلذ لءفي مل ناف هلع

 1 ىف ىبرعلا نبا لاق دقو هللا رونب رظن الو بي راحلاهتكتح

 هنا ىءارقسالا دماح ىبا نع دحاو ريغ ىنريخا دقلو مصاوقلاو

 ايماع مويلأ ترهظان لاقف هولاسف ارورسم هءاكصا ىلع اموي جرخ

 روهظلاب حرفت فيكف ةميالا ىلع رهظت تناو هل ليقف هيلع ترهظف

 هه هدري ال ىاعاو هنيدو هلّدَءو هم هدرب ماعلا لاقف ماوعلا ىلع

 ىلعت هللا نم ماميركلا بيكرللا اذه ونعلا ذخ لوقو همالك اذه

 ىهو اهنساحمو قالخالا مرزاك لمعلا همزلاو هس هب بطاخ

 ماعو قالخالا مراكم مال تعب مالسلا هيلع هنعو هيف يآ عجلا

 ةيوهشو ةيلقع ةثالث قالخالا نا اوررق دقو لاعفالا نساحم

 ةفعلا ةيوهشلاو فورعملاب ىمالا اهنمو ةمكملا ةيلقعلاف ةيبضغو

 نيلهاجلا نع ضارعالا اهنمو ةءاجشلا ةيبضغلاو وفعلا ذخا اهنمو

 ةشياع ىلع تلخد ماشه نب ديعس لاق هناك هقالخا نم وفعلاو

 تلاق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا قالخا نع اهتلاسف اهنع هللا ىضر

 هللا لص هللا لوسر قلخ ناك تلاق ىلب تلق نارقلا ارقن امأ

 صاو وفعلا ذخ لوف لثم نآرقلاب هبدا امتاو نآرقلا سو هيلع

 هملح نم .”وبامم ءافخ الو نيلهاملا نع ضرعاو فرعلاب

 ةوفه هنع تظفحو ةلز هنم تفرع دق ميلح لكناو هلايحاو

 ىلعو اربص الا ىذالا ةرزك عم ديزيال ار هللا ىلص وهو



 *ي 1
 ةداعلا ىا ,سانلا نيب ىراملا فرعلا ليقو ريا لاعفا وهو

 فرعلا اماو لعف وا لوق نم سانلا نيب فرعي ام وع ةغل فرعلاو

 عراشلا لقني نإ وهف ىلوقلا اما ىلعف و ىلوق نيش ىلعف جالطصالا
 نهذلا ىلا ردانتملا وه ريصي رخآ ىنعم ىلا ىوتالا هانعم نع اضفل

 ىث نعم سانلا ىلع بلغي نأ وهف ىلعفلا اماو قالطالا دنع هنم

 ةياصصلا ءمز ىف وا هيلع مهرقيو هيلع علطيو مالسلا هيلع هنمز

 ماعلا صصخي اذهف ريكت ريغ نم هيلع ساناا نورقيو نيعبانااو

 عجج ىف ىكبسلا نبا لوّش دارملاوهو لمى لا نيسو قلطملا ديقيو

 . اهرقا نا صصخت روماملا :ضعب كريب ةداعلا نا 2 و عماوجلا

 عج ىلع عماهلا ث ثيغلا ىو عاجحالا وا ف هيلع هللا ىلص ىنلا

 مامالا لقنف ال ما صصخم ةداغلا نا ىف لقنلا فلتخاو عماوملا

 ماع ظفل عراشلا نم درو اذا اك صصخ اهنا هعابناو نيدلا رخف

 ماعطلا عيب نع ىهنلاك هدارفا ضعب جارخاب ةيراج ةداعإا اندجوو

 الضابفتم ةهعطالا ضعب عيب ةداعلا ترج اذا الضافتم ماعطلاب

 كلذ ىف لضافتلا زاوج ىلع ةلادو مومعا ةصصخم ةداعلا نوكش

 مالسلا هيلع هرصع ىف ةدوجو٠ ةداعلا ثالت تناك نا ماعطلا

 ىلعت هلوق لج ماعال ةيلعنإا ةداعلا 322 لاثمو اهيلع رهرقاو

 جارخاو ةفيرشلا ريغ ىلع ةيالا نهدالوا نعضري تادلاولاو

 ةداع نال عاضرالا اهيلع بحي ال هناو موععلا كلذ نم ةنيرشلا

 نهز ىف تين' ةداعلا هذهو عطر , ل ردعلا ةعيارم نإ 8

 ا نمو اهيلع م مارقأو سو هيلع هللا ىلص ىب
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 لضافلا ةداعلا ىا سانلا نيب ىراجلا فرعلا ةيالا ىف ٌفرتلا

 ناحوزلا فلتخا اذا هنودملا ىف لاق لاق يح ةئاملا كعب 38

 ناش وه امم ىلجرللو ءاسنلا ناش: وه ام, ةارملل ىضق تيبلا عاتم ُق

 ةداعلا ىرحم ىف هس تيبلان ال ل لح رال هب ىضق امل لص امواج

 ىخذر ةفين> ونا كلام قفاوو ديلا لجال مدقيف هدي تحن وهف

 ىلع امهدحا موقي ال اًئيش نييعادتملا ةدعاق نيب قرفلا اماو امهنع هلا

 لوقنف نيجوزلا نم نييعادتملا ةدعاق نبب و ةرهاظ دححت الا رخآلا

 ةداعلا هب تدهشام لكسف فرعااب ماو وفعلا ذخ ىلعت لوف انأ

 لوق لوقلا نالو ةنِب انه نوكي نا الا ةيالا هذه رهاظل هب ىضق

 هدرو ىفارقلا مالك صامل* اذه عاجلا عقاوم ىف ةداعلا دم

 نم ىوقلاب سيل ةدالاب لالدتسالا ناب قورفلا بينرت ىف ىرقملا

 ام دارملا سيل لوقيو هريسفت ىف ,صخللا عزاني فرعلا نأ ثيح

 ورمل كارلا 2 درلاىف هقفاو دقو لدتسملا اهيا هتركذ

 نال نحب سيل ةيبالاب لالدتسالا لاقو ةنودملاىشا وح ىف ىتايرغلاب

 ىذلا فورعملاو ركنمللا دض وه ىذلا فورعملا اهيف فرعلاب دارملا

 امهنع كلذ لعن ثيدخحلا هيلع لد ام ىلع ناسحالاو ةقدصلا هانعم

 نا رهاظلاو تلق هلو هت وجا سماخ ىف موظع ميلا ةمالعلا

 * لطاه هيلع قملا باح“ ذا + لطاب ريغ حي ىفارقلا هلق ام

 هريسفت عني ال ركملا دض وه ىذلا فورعملاب فرعلا رسسف نم ذآ

 قفاوملا فرعلا ءاقنا فورعملاب مالا ةلج- نم ذا ةداعلاىا فرعلاب
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 هريبغت ىلع بتزريي ال ركذم هزيبغت و ناسح !هءاقباف هريبغت مدعو ةعيرسشلل

 ىنعملاو دوعنسلا نا ىلع هيشاوح ىف هنوتيز مهشلا ةرابعو دسافم نم

 القعو اعرشو ةداع نسحتملا ىلعفلا و قلحلا ئص ولا ليخجاب سانلا سم

 اهاف رايتخالاب ةطونملا ةبستكملا قالخالاو لاعفالا نم اعبطو

 فورعملاب بابللا ىف هسسفو اهأ سانلا لوبق نم برقلا ةياغ ةبيررق

 0 ميشا مالكص خل“ اذه هفرعي ام لك نه عرشلا دنع

 كيتفتسي كهلقا لها ريغ نم لجر كءاج اذاو ىنارقلا لاق دقو هللا

 نود هب هتقاو هدلب فرع نع هلاساو كدلب فرع ىلع هرب ال

 دوتللاو حضاواا نا وه اذهف لاق كبتك ىف ررقملاو كذلب' فرع
 نيملسملا ءالع دضاقم لهجو نيدلا ىف لالض ادبا تالوقنملا ىلع

 رسفشب نا زاحا نه نا هلضاحو نيرسشعلاو نماثلا قرفلا ىف هركذ

 باهشلا هعيو ىزج نب ةهالعلا سانلا نيب ىراملا فرعلاب ةيالا

 عرفتيو هتتوجا عباس ىف موظع ميشا هلن اك ساش نباو ىفارقلا

 ٍ مل اذا ءاركلاو رهملا نا امل: عورف انبهذم نم ريشفالا اذه ىلع

 فرعلا ىلع لم و نيدلا امهلثهو ةداعلاب:لجؤي لجا امك ركذ

 بتاكة رجا نا سنوتي ةداعلا هه ترج ام اهمو ادساف نوكي الو

 اهمو ىلزريلا نع خانربلا تحاص هلَقن اك ج وزنا ىلع قادصلا

 ىعاري دق هلال هتاعارغ ىف ةداعلا ىر ايذ سيحلا دصق ةأعارم

 ةيلظلا تتم ىف ةدايزلاك هظفل نود روهالا ضعب ىف سبحلا دصق

 ضعب ىف فرعلا هبب ىرج ام هنمو باطاحا ىف اك جارذلا لضافل

 دل را روما 1 ملط نعارابلا "نع ةحكفا ةرنكملا
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 ىفاهب عافتنالا زاج كلذ رذعتو صاخ عضوم ىف اهب عفتني نا

 عبر ةيركأال ,هدقع نا ةاضقلا نم ةداعلا هب ترج ام اهنمو هريغ

 تبثي نا الا ةدايز اولبقي مل هونتب ناف هوبي ما ام لم سبملا

 ىضتة٠ ىلع دقعلا دنع هلوصح تب'ام نيغلاو زسفيف نيغ هيف

 لمعلا بحي ةيعرشلا دعاوقلا نم اندنع فرعلاف دشر نبا تاوج

 حانربلا ىفو دشر نباو ىفارقلا هلاق اك طرسششلاك هولعج دقو هب

 ملص! ال ام ىزشاف بوث وا ةيراج ءازشاب هليكو نادنا ىما اذاو

 باوصلاو جانبا ىف لاق بهنثا هءزلاو مساق نبا ه«زلي ف لكوللب
 صنلاىلع فرعلا يدشن روهشملاف ةيالا.رهاظ هنال فرعلا ةاعارم

 ىف لمج! ام اهو ضايعو دشر نبا نايضاقلا "هب ركح ىذلا وهو

 هصرعو ةرخافملا هن سانلا دصقو سارعالا ضءب ىف ةمعطالا

 لكاب الف ةرورض نع هرضح نافذ هرضحي نا يغني الف هاكا ال

 راضتخاىف اك ةداعلا ىلع هبحاص سف هب بيطي ام ردق الأ هنم

 هنمز ىف نكي مل ناو ةداعلا هه ترج اممو ولولمل ىلزرباا لزاوت

 لخاذلا :لاح تيبطنل هلعف نف لخادلل مايقلا سو هيلع هللا ىلص

 ةرسشعلا:ليبق نم نوكي ةداع دالبلا ىف ناك نا .ةشحولا عفدو

 مالسلا دبع نب نيدلا نع هزاوجب ىتفا ىذلاو قح .ريسفن ىف أك

 هلقن اك ةعطاقإل ىدؤي هلال اديعب ناكام هوجوب ليق ولو لاق

 ظ ممنع عفصأ ىا نيلهاجلا نع ضرعاو هلوقو هتورف ىف ىفارقلا

 هيلع هين صاف هافاكمو ةلداجم ريغ نه هيلع ره امو مهكرئاو

 لوسرلا غلبي نا ةثعبلا نم دوصقملا نال رهنع مفص..نا مالسلا
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 . هيلا مسهسوقت تلام اذا الأ مس ال ثلذو قلفنا ىلا هللا فيلكت

 نع وغعل اعز ناك اذا الا معي 0 كالذو هيدل مهب ولق تيكشو

 بجو تايسالا هْذِهلِق هقفشلاو ربلا 6 مهصخ و مهنتءاسأ

 مالسلا هيلع ساس دقف قلخلا ءوس ن٠ ًأربم 'لوسرلا نوكي نا

 مهويع اهب احم ةيبرت مهابرو مهبولق اهب رهط ةسايسب برعلا

 اوعمتجاو هيلا اوداقنا نا ىلا مهاذأ ىلع ربصو رهءافج لّوحاو

 اذا 51| ةحذ مف هلو امام ةمسللا .ةائاضفإو ديطعلا

 ةيحد لخد الث مالسالا ىباكلا ةيحد قزرا مهللا لوقي ناك |'

 هللا نا دمت ان نا ا هيلع هللا ىلص ىنلا ل هللا ىجوا مالسالا

 بولق ف ناكو ل كيلع لخدب ةيحد نا لوعيو مازلسلا كرد

 اوهرك كالذ اوعم“ ال ةيلهالا تقو نم ةيحد نم ئش باححال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثالذ لع الث مهن اهف يحد نكي نا 52.٠
 ل

 كَ 4ل3 دريف هودح وف ةيحد اونكم مهل لوعي نأ ار

 . د م هنذع هللا ىلص ىتلا عقر نا ةحد لخد لف ملال

 اذكه ةيحد لاَقف كن كنب نيد ضرالا ىلع ةطسبو هروظ ص هءادر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 3 نم ةيحد ىف هنادر لا راشاو

 ام لافو هينيعو هنار ىلع هعضوو هلبقو هءادر عقرو ع

 يع هللا" الا مالا ال لون نا اقف ئلع ابضرعا :مالسالا ظْئارش

 ةيحد 1 ءاكبلا عوو مث تالد ةيحد لاقف هللا لوسر
 ةيلع 0

 ةئطخ تبكترا ىبا لاقف مالسالا تقزر دقو ءاكبلا اذه ام مالسلا

 هن لادم



 م يي ا ا < دو

 3 تجرخ ىلام عيجب نم 0 نا ل ناو اهنلتق

 برعلا كولم نم الجر تنك يبا لاق ةيحد اي كالذ امو مالسلا

 يباني نم نيعبس تاتقف جاوزا نمل تانب ىل نوكت نإ تفكتتساو

 لوح كذأو سو هيلع هللا ىلع ىنلا ريحت ىدبب ناك

 ةيحدل لق لوقيو مالسلا كئرّقي هللا نا د# اب لاقف ليربج

 نيتس رف كل ترفغ هللا الا هلا ال تلق امل كنا ىلالجو ىن:عو

 ىف تانبلا لتق كل رفغا ال فيكف 1-هل نيتس كتائيسو ةنس

 ىف ةيحدل ترذغ ىهالا مالسلا هيلع لاقف هباعصاو مالسلا هيلع

 رفغت ال فيكف ةدحاو ةرم هللا الا ءالا ال نا ةدابشب هنانب لق

 قح.هدافا صلاخ لعفبو قداص لوقبو ةريثك تاداهشب نينمولل

 حاشملانم ةنسلا قالخالاب فصتي نم دجوي الق و لاق هريسفت ىف

 كسمتلا ىلا هادهو هللا هعصع نم الا نامزلا اذه ىف ءالعلاو

 ىا وفعلا ذخ ىلعت عْلَوُق و ةقيقملا باداب بداتلاو ةعيرشلاب

 فرعلاب ماو ىنعمو ىلعت هتالخا نم وفعلا ناذ هللا قلخي قلخت

 نيفراعا فورع» هلال ىلعت قملا بلط وهو فورعملا ىا

 لهاجلاناذ هللا ريغا كل وعدي ام لك نع ىنعي نيلهاجلا نع ضىعاو

 ذخ ميو هفرعي و هبلطي ن٠ ملاعلاو هبلطي الو هللا فرعي ال ىذلا وه

 باج لللاف هيلا بودنم هيفسلا نع مخ نا ةميركلا يالا نم

 هلح و هلقعب سيق نب فنحا داس دقف قالخالا مو تافالا
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 1 «نيلا+ دفعتتاف تاق اك تك نا لجرلل نيدباعلا نيز لاقق هيلع

 :لاقو هسار لبقؤ لجرلا هيلا ماقف ثال هللا رفغتسن نكا مل ناو

 لاقذ لإ" كلنا رفغ لا "ىلإ "عقال تلق [ك قمل كءادق تلح

 أ يدق كالا ميلا لاق دقو هتلاثسو :لعحلا كببج رع هللا لحرلا

 ' نانسحالا لماكتلا طرش هنع هللا ىضر ىبرع نبا نيداا ىحم

 ١ مئاد ةناق ىلعت هللا قالخاب اقلك نورعثي ال مهو ةنكادغا نا

 ف لخدتو هب. ءادعالا لهج:عم ءؤادعا ,هاعس نم' ىلا ناسحالا

 ىو زاَرقلا راذل دادقتسالا: راطبأالا“ ضع فرغلاب ساو هلوق

 نع'هزتنلا وعلا قالا ىلع ضحلا نيلهاملا. نع 2و هلاوق

 ةديدتسلا كافالاو ددنجلا قالخالا نم كالذ ٌريغو ءاهفسلا ةعز

 ىذلا مالسلا هيلع هل نوعباتا | للاب ءالعلا ره ديقيقاحا ىوقتلا لفاف

 ١ نف:ك هظفل عاعمسذ رغم ىصاعلا"يوترو هظعو دنع بنذملا بودي

 ىلا: با فلاخم: نم و ةعاطلا ىف لخدو هسل# ىف باث قساف

 '"مدق راما! مامالا لاق مث ةعانلا ىف نمآو هظعو ةعاس قحلا

 زا |ناكو شيق نب را ةيخانبا ىلع لزنف ىرازفلا نصح نب .ةنييع

 ءارقلا ناكو باطاتا .نبا رع مهب رقي ىا مهيندي نيذلا . رفنلا نم

 ءازؤس ىأ انابش وا اوناكال و هك هترواشمو رع لاحم باكحا ره

 نب رخلا ىا هيخلا نال نبع لاقف انراغض وا نسلا ىف ارابك اوناك

 ن رع ىعي ربمالا اذه دنع ةلزنم ىلا هجتو "كلل ىلا نبا ان سبق

 ابع نتا لاق هيلع .كل نذاتساس لاق هيلع ىل نذاتساف باطملاا

 ىقت"لاق"لخد الث رع هل نذاف نصح نب ةنيبعا سيقنت رطلانذاتساف



>» « 
 ايطعت ام هللا وباطمللانبا اي ديدين ةلكىهو ءايلان وكسو ءابنلا يسكت |

 ىتح رمب بضغف لدعلاب ايتنيب ركحت الو. ريثكسلا ءاطعلا ىاونلزألا
 نا نيموملا ربما ان رخحا هل لاقف هللا َِق اديدش ناكو هب عقوي نا مه

 نع ضرعاو فرعلاب مم و وفعلا ذخ هيبنل لاق لجو نع للا

 هللا و  نيلهاملا نم نصح 4 ةذيرع هع ضب اذه ناو نيلهاملا

 رع اهزواج ام

 ناكو ةنييع نع ض اذ اهلاثتما و اهب لمعلا ىلإ رداب لب را هيلعاهآلت
 لعفي الو هب ما.امىدغعت_ المهد ودح دنعىا هلل؛ب اتك دنعافاقو رع

 نيج .هيالا ةياكح زواجي ل هنإ ىا هنع هللا ىضر

 ماشه نع عبكو انابنا ىلاق هنع هللا ىضر ىراذلا لاقي هنع ىينأم

 هللا لزنا ام لاق فزعلاب صاو.وفءلا ذخ ريبزنا نبا نع هيا عع

 ىلص هيبن هللا ما نيبزلا نبا هللا بديبع نعو سانلا قالخسإ ىف الا

 ىف لاق لاف اكوا سانلا قالخبا نم وفعلا ذخاي نابلس هرط هللا

 , بهذ يالا ريسفت نم ريبزلا نب هيلا .بهذ ام.ىلاو ىنرابلا عق

 نه.كل افع ام ذخ داراا لاقو سايع نب ثاذ ىن تفااخ و دهاجم

 لوالا عجرو ةاكزلا- ضرف لبق .كالذ ناكو لضف ام ىا مهلاوما

 لعحجي نا ءرملل ىغبشي هنا ريمالا اذه دنع هجو كال هلوقنم دخويو

 ةرجكلا راد ماما نع لقت دقف جايتحالا تقو هدحي ادنس هسقنل

 هل هقارف دنع هنع هللا ىضر ىضفاشلا ىصوا هنا هنع هللا ىطر

 ةماعلا كب فخست الث ارهظ هاج اذ كإ ذختاو هلوقابنم روما نع

 جاشتحي ئش لك تيار , لاق هنا هنع هللا ىضر نونحس نع لقنو

 نييعب لاق :ءاج اذ ملاعما نوكي نا بي الف .ىإ وعلا يخيم هانجبإل



*» "6 

 ىف ىودعلا ةمالعلا هدافا قح لووو:قدص مالك وهو خويشلا

 اذه ناو هلوق نم ذخويو ةبطالا حرش ىف ىشرالا ىشاوح

 |دععل  ضابقك همئان وا ريما ىلعءاسقج نم نا نيلهاملا نو

 لعف مهب قفراو فص و افعو هلع ضرعا الاو هيدا انانكسأ و

 هل ندنلا ىفاقلا نإ ليضخعلاو نانا قو روكاذملا  ةفلخعا

 ىذا نء هلثمو هاذاف لوقلاب هلاواندا ء ىلع هب وقعلاب كغ كا

 2 ناو هلك َْق ميس

 هرسف بابللا بحاص نا مدقت فرعلاب ماو هلوقو حٌمانربلا ىف

 هللا الا هلا الب .هنع هللا ىضر

 هلم ىجواا نم مولعم رومام لكس هرادهو صالا كارلا اهنال

 هقيرمط و هللاب للعلا تاماطلا لضفاو تانسللا نسحاف هن متيال ىلعت

 ءاطع هرسسق و عرمشلا دلع فورعملا

 لوسران. لبق مكنامي اوددخ رع هيلع هللا ىلد لاق دقو ديح ول

 لخديو هللا الا هلا ال لوق نءاورثكأ لاق اناا ددحن فيك هلل

 هيلع هللا ىلص ىنلا 0 دقو ةهقدصلا ىقرعلاب صاو هلو َْق

 ىلحابلا ةماما وا ناكو نوةدصتر سانلا لعذشل هناكا اهيلع سو

 ىلص ىنلا هل لاقن هيتفش كرحي وهو مالسلا هيلع هيدي نيب اسلاج

 سال ىارأ نإ لاق كتف كر نح لوقت .اذام - هيلع هلا

 ' هللا ناعم ىسفن ىف لوقاف ه. قدصتا يش ىعم سيلو نوةدض

 ءالوه سو هيلع هللا ىص لاقف ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل داو

 9 و يالا ىلعا هنا قدصتت ابهذ دم نم تال, ريخ ”تالكأ

 ةلم.ةلامالت ديعلا موي هدمحتو هللا ,ناسع#س لاق نم سمزل



 ْش
2 

 ربق لك ىف لخد نيلسملا نم تاومالا ىلا اهباوث ىدهاو

 ءدافا امك تام اذا هربت ىف زون فلا هل هلا ل 0 000

 اولصي ناب مهل نذؤي نا نونمت ىنوملا نا ىورو ىروهجالا

 ههل نذوب وا هللا الا هلا ل اولوّس ناب مهل نذؤي وا نيتمكر

 عييضت نم ءايحالا نم نوبحمنيو م4 نذو الف ةدحاو دبا ىف

 ة:وونلا نيعبرالا ىلع بجر نبا حرش ىو ةلفغلا ىف مهمايا [

 رجشلا امهو اهثدعب عوطت ال نيتللا نيتالصلا دعب ركذلا بحت#تو

 دعبو سعتلا علطت نا ىلا رجلا ةالص دعب ركذلا عرمشيف رصعلاو

 راهلا تاقوالضفا امه ناتقولا ناذهو سمكا برغت ىت> 'رسصعلا

 هلوقك نآرقلا نم عضاوم ىف امه هركذب هللا سعأ اذهلو ركذلإ

 اليصاو ةركي كير مسا ركذاو هلوقو اليصاو ةركب هوحيسو هناس

 لوماملا غولب لصحب هركذ. ىذلا ىلعت هللا سما لثتفلف

 3 مس ( 2 - ويبي ووجب هم سس دع







 نما

 لسو هيححو هلآ ىلعو دمت انالومو اديس ىلع هللا لصو

 أ

 هيلع هللا لص هللا لوسر نا رمت نب هللا دبع نع عفان نع ثالام

 اهتايلف ةهلو ىلا كدحا ىعد اذا لاق سو

 سرعلا ماعطب صتخت ليقو سانلإ هل يدب ماعط لكل ةهلولا

 عج لوالا لوقلا ىف ظ> اليف عما ىنعم مولا نمىضت رطاقاك اهلصاو

 سرعلا ةعاون صتخمت اعرش اماو نيجوزلا عجب ىباثلا فو سانلا

 0 باتكاهب ليذ هنا" ليلدب انه مامالا اهل مجرت ىِتلا ى

 أ اذا سو هيلع هلا ىلص هلوق وهو بابلا ثيدح ىف كلذواه 0

 نم دافتسملاة باجالا بوجو مامالا صخفن اهتايلف ديل و ىلا كدحا عد

 دئنيحو ماو رى كلذ ديبقتلا عقو اكسرعلاةمأ وب مال | ةميص

 صاعلا نبنافعىعد دقو هيلا ةباجالا بمن ال مالولا نم اهريغف

 لص هللا لوسر دهع ىلع اهل ىعدن نكت ما لاقو بحي فن ناتخ هول

 اعد اذا لاقسو هيلع هللا 6 ىور نكل اسو هيلع هللا

 هرهاظب كسمتو ىنالطسقلالاق هريغ وا ناك اس سعب 5 وخا كدحا

 ةيكلاملاوهط رش هريغو سر علا ىفةباجالا ب وج وهاولاقف ةيعفاشلا ضع

 بوجولا مدع ىلع نوقفتم ةيعفاشلا“روهج+و ةمانللاو ةيفنملاو

 ةحايالاب قدصد بوجولا مدع نأ 0 ا ل و نا و الو حاكتلا ةعلو ريغ ف
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 وهو ىنائباا لاق لماشلا ىف حرص ريخالابو ةهاركسلا و بدنلاو

 رثاس ىف ةحابالاو ةيداملا ىف بابحسالا نم تامدقملا ىف ام فالخ

 كالملا لاقيو كالمالا )١( ةينامث ةفراعتملا مالولا ةلج+و مكالولا

 () رسسكسلاب ةجوزلا مسا ومضلاب سرهاو (؟)اهصقو ال 0

 (ه) ةدالولا عباس هلو ةقيقعلاو (؟) ةدالولا ماعط مضلاب سرفغاو

 نيح ةأضقلا ضعب لوق انه جبس دقو راذعالا عا ناتملااو

 دحلا هل لاّغي ناننا هنبا ناتخ ملول هعدتب مل

 هراذعا 5 انوعد أ َْق 23 هراذعا نم دعا دعا آذاَم

 زازا :لع قنا دالا» ثلا مرلا نروح نودناكنا

 نم مودقلا ةعل وةعيقملا و (7) نآ رقلا مخ هه و رسسكلاب ةقاذلاو ()

 (8) قيرطلا رابغ ىا عقنلا نم اهلصاو يينحا اصوبصح را

 رقملا ىا ركولا نم اهلصاو هئءازتشا وا لزا ءانب دلو هريكولاو

 ىتنا ةديجلا دصاقملا نم ىهو بدانلاو ةساوملا دصق ىوس ببس

 ةحابالا ةجرد نع هب عشب رت ام ةيعرسشلا دئءاوفلا نه اهلع بتزريي دق

 ىف لاقي كلذ لثمو تامدقملا مالك نم ذخوي اك بابحسالا ىلا

 رثاعش ن٠ ئشارابشا وا ةدوملا بلج.اهنم دصق اذا متالولا ةيقب

 ةحابالا هلصا مالولا قلطم نا لصاملاذ ةقيقعلاو ناتذناكن بدلا

 ضرعت دقو اهلا انرششا ىلا دصاقملا لثم بدنلا هل ضرغي دقو

 ضرعت دقو ىتانبلا هلقن اكةدم#لاو رزفلا اهب دصق اذا أك ةهاركلا

 بوجو طقس كلذلو ةيعرش ركانم ىلع تلقشا اذا: اك ةمراا اهف
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 تالالاو تاينغملا عامسلثم ىلع الحم لقشا اذاس رعلا ةهلول ةباجالا

 نم ثيدح تاينغملا مير ىف كبسحو ساىعالا ىف حابن ال ىتلا

 باذملا ضاص رلاىاكنالآ ةمايقلا مون هينذا ف بص هنيق ىلا عمتس'

 ىةسنجالا توص عام زاوج نم انؤاهقف هحر ام اذه ىاني الو

 ريدردلا ةمالعلا هب حرض اك ذذاتلا دصقي مل اذا ةليج ةباش ولو

 ةنظم ةينغملا توص نا ةافانملا مدغ هجوو كلاسملا برقا ةمتاخ ىف

 ساعالايف حاس ال ىتاب تالالا دييقتو ةارم:قلط» فالحب ذذلتلل

 ىف بولطملا رابثالاو ةرسملا راظا دضقل اهف حاب: اع زارتحا

 فوقدلاب هيلع اوورضإ!و حاكتلا اذه اونلعا ثيدح نم اذخا حاكتلا

 ةهج نم ىشغملا ريدتسملا هناب ىناقرزلا هفصو محضو مضلاب فدلاو

 ىا مفلاب ريكنا وهف اربدتسم ناكن اذ نيتهج نم ىشغما اما ةذحاوب

 سرعلا ىف ةزئاج اهاكو رمسكلاب رهزملا وهف اعب م ناك ناو لبطلا

 ةهاركلاب رهزأا صيصخت هجو رهظي الو رهزملا ىف ةهارك عم

 خ مالك مثلي دئيحو ناسللاو سوماقلا ىف اكدوعلاب رسف اذا الا

 .ركيو ىا ريكلا زوحي اًهللاث رهزملاو ربكناىف هلوقىنعا ةيلولاف
 فرزعملانا ثيح فزعمو فد ءارك هركو ءاركدلا ىف هلو عم رهزملا

 لايرغلاب خ هاعم ىذلا وه فدلاو حارمشلا هركذ اك دوعلاب قدصي

 نوكي ناىسعام رضي الو ريدنبلاب ةماعلا دنع ىعو ريدردلا لاق

 ىا ريضارصلا اما الع نوكي ال عرقلا نال راتوالا نم هلخادب

 مرحت اا ىنانبلا هررح ىذلاذ ريغصلا ريذتبلاب دجوب ىتلا لجالجلا

 سرعلاىف ةهرم:راتوالاو زانوالا تيشاف.بارطالا ةدايز نم-اهف امل



 « و +
 ةيرتولا تالالا لثم نا ةمكملا ناكو ءاهقفلا ةماع دنع :رغو

 لاحم ىف مدقتلا اهلمحيف داتمملا ىلع ادئاز اطاسنا اهب سفنلا طسبنت

 فافاكالا انك ناك ىتنا ةعونملأ تايهتشملا لوانت ىلع طاسننالا

 كلت هديبع ضعبل هللا لدبي دقو مىعزملا طاسنالا كلذ الول اهنَع

 تالالاب ,هطاسس ان وكي ءال وهو ةيحور تايهتشع دينا ويلا تايوتشملا

 نم ىري اك ةينابرلا تاقلعنلا ىلا ةيحورلا مهقاوشال اكرحم ةروكذملا

 ىضنتقم ىلع ىرجن ةمد رشا ماكج | نك عاوسلا 1ع بيذاجنالاوحا

 كاوا َلَغ اهئارجا ىف ناعم ةيرسثبلا ةنيطلا ىف ةلصاتلا ل
 ١ 3 4 . فلا

 وه ام ىلع م ري زتلا ىاملاب مناعمأ 57 نحن ال |نيكح بدذ 2|

 اذا مهواقترا دادزيف ةيابرلا تاقلعتلا قيرط ىف ىعس ةققملا يف

 رهباظم اهلها اوربتعاو ةيرهاظلا ةيعرسشلا ماكحالا ثالث ىلا !وداَشنأ

 نيبحلا ضعب لوقب رهالوم

 ىريصتلا لاذ كنمو .اوراسج كلا 00

 ىرس لبها وهيهنش اساتشالل |

 ءانثتسا مدعو. الثم راتوالا يرحب مكحلا درعط ىف ركملا نمو

 هنإ لييخمب هتاوهش ىلا لصونلا لواحي نم ىلع بابلا دس بيداحنلا

 ىلع ,يتاليعزخ نوهوع نيذلا نولاجدلا هلعش اكبيذاسجلا نه

 نع لوقنملا نكل اهريغ ىفالو سرعلا دو ىفال زوجي ال ةيرتولا

 :اوملاو سارعالايف اه ريغو راتوالاب ءانغلا زاوج مكسإلا دبع نبا



 أ 0

 رضا حورش رهاظ ناك ناو راتوالل ةبسنلاب ةداركلاب قدصي

 فد ءارك هركو خ لوق دنع ىترخريشلا ىف اضيا ةهاركلا مدع

 00 ال طلو اتكلاو د رتلاو ليزا نأ. سرغل فرعمو

 اذلكف لا هلا رمتكلاب ىلا نأ قر لا ىو: نرعلا صوصخ

 قا انك هررت دنا تالا برص نك اذا لبق ناقدوعلا لعشتت

 هقرع نبا نع ىناساا هله امي باجي ءاركلا ةهارك هجو اف سرعلا

 ع ءورملاىوذ ىا ) نيللاصلا لع نم سبا ركذ ام ءاَزك نا ن

 1 يصل * وه اند ءانركذ امو ةراجالا هيف نوم جاع ل كيلو

 عفوا لبن كاف ةمالس اد موحر 1 هس راج

 0 نيب ةمز اله ل همن هللاهج-ر لك م يع ا 'ع لاهاي هدياو

 كد 0 ةيكرملا وذ سلج ولف حدقلا مدغ ناو ةهأركلاو ةحيمالا

 احابم عاملا لصا ناك ولو هيف حري هناف انفااو ثالآلا عهس

 ءالع | نايعا نا نشنوت فرع ناكدقو دلبإا فرعل !رظن اهوركم وا

 راص دقق نالا اما هيلع كلذ ركتي الو ساىعالاب عامسل نو رضحي

 سرعلاىف هزاوحن حرص امو ها ةميالاو ةاضقال ةبسنلاب اريبك ابيع

 ةءانك نبا نع رصتخلا هلقن بح هلا الآ نم قوبلاو ةرامزلا

 اعنا رظانلا ةفحن ىف ىنابقعلا هلقن ىذ !ىلزرلا 21

 اا فول لايعشسا كأ لضانألا صعب نارك 3 تبيح ركاتملاو

 تلاسف ىلزربلا لاق ناضمر روحا سانلا ظاقيال ةيقيرفا عماوج

 ةنوديزلا عماجت كلذ عوقوب زاوحعلل مجحاف ىيربغلا مساقلا ابا انكيش

 ىفالإ ثاذ !وزي را ءاهقفلا نا ثيح هج كلذ نوكي ال هل تلقف



 نا مامالا انش تلاس مت نع تكف لانك نا هزاع ٠
 ليك ساىعالا ىف لهعتست تلا'تاقوبلا ناو زاوللاب باحاف َةفغ

 ناكو ةعزفم اهناف اندالب تاقون فالح سدالاباك سوفتلا اهيا

 سعاشلال وقل ريشي مامالا

 قوبلا ةخشن نم اوعزف امك ةيحان لك نم !سمز انل اورف'

 ىلا ىتي نم ضعب ناوريقلا عمات قوبلا ل ١ىعتسا ؟يب| ناكدقو لاق

 |هعدست بت رغملاب هم ةلبق لواو وه روهذلا لضفا ىفا الئاق حالصلاو 2

 ب
 هءاجاف ماليسلا بع نبا ةعاملا ىضاقل اهيضاق ثعبف لالا ةلاه لك 10 4

 تالآ برع نا هائله امم ر ررحن دقو هءداف اذه لثل داغنا 1-1

 ىف حدقي ال انهروض# ركتي امم سيل سارعالا مثالوف ارنا د

 ةداعلا ترج كلذل و.ةيعرششلا بصاناىوذ ةءورم لدي من ةاعأ 30 14

 ةباجالا بوو عفتري ال ءاضتقع و مهلوخد دنع اهناكسأب انذآلب ف |

 فرع ىف ةّداَنملا ةلالا برمض ىلع ةميول[ لك لاب

 لحما شرف تاركنملا نمو رخآ ركنم كانه ناك اذا آلآ دْلِلا

 ولو اندنع مرا لامعتسالا نم سول ناذ هيلع سول ريرطإب

 لعجي ناكى ناجرملا ثلا نا ىناسبلا لقنو لياح ريرخلا ىلع لعج

 شرفاذاام ةلاسم ىلع ىلزربلا هج رخو نسلحمو ريرطا ل 0

 ىذلا هلثمو ةوحح ةالصلا ناف ديلغ ربمو رئاط يت نسل ]5

 وهو ىشغملا ةلاسم هنمو اهيلع فقيو اهعلذف هلعن لفساب سلا ن وكي

 هما ودم رذا هيف عجارلا نكا هوحت و ساحب ىلط اذاةضفاا وابهذلا

 نطابلا ربتعا ثيح ةيعرشافياطالا نم اذهو اهكحو اريسفت هسكع
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 رظني هللا نا دح ىلع اعبت رهاظلا لعجو هومملاو ىشغملا نم لكىف

 عسوا ريرملا ةلاسم ىف ىننأ لا بهذملاو كروص ىلا ال مكب ولق ىلا

 ثيد هئارتفاو ريرطلا دسوت زاوج رهدنع روهثملاناف اسهذم نم

 رضح !نينانأ تبثو ريرح هدف ص ىلع سو هيلع هللا ىلص هسولج

 بوجو مفرت ىتلا ركانملا ندو ريرح ةداسو ىلع سلجم ةهلو

 هلام ةرود ىنعا ةمرحم ريواصت هولا ل<+: دجوي نا ةناحالا

 ىلع ةشوقاملا ةروصلاف لظ اهلل نوكي ثدحن ةمسمم تناكاذا حور

 زتااع ىو ناحتالا روض" اذكو عنم ال دغاكو ا حول ىف وا رادج

 ذخام ناكو هيودب ةايللا مودن ال وضع ةصقان اذكو حور هل سيا

 لاقيو نودذعيف ةمابقلا موي نيروصملاب ىبوي ثيدح دويقلا هتاه

 حورلا ىذ ريغو مسا ريغو روكذملاوضعلا صقانف متقلخ امباويحا

 0 يل هع واال تك دقو واخ | نلطرلاع نبل

 ماع ساب ءاعدتسالا نوكي نا ةياجالا نع فاخضلا مهدي امو ىنابةعال

 مهددع نم نيسردملا و2 فالخب راحجصلا وا'ءاذعلا ظفاكروصخحم ريغ

 رصخا مدع دنع له رظناو مهعيج ىلع 5 ةباحالاناف روصخحم

 مدها زوجت ال ما هل وعدملا فصولا .ققحت رابتعاب ةباحالا زون

 عوام وهو لفطت عون تاهذلا ىف نوكف ىصخشلا ءامدتسالا ققحت

 مخي ام لك ةلججابو دربلاو را ةدش وأ ماحزلا ةرثك راذعالا نمو

 غ فرخلا مجم ةعمطا نع ىذا

 ءارةفغلان ود ءاحال | هءاعدتساىف ةهلولا بحاص صصخي نا فلذا

 0 تاهش نبا نع كلام م هاوراموهو ا تيدحلا هليقنإ ا



09 
 لس

 ىعدي هل ولا ماعط ماعطلا رمش لوقي ناكهنا هريرد ىبا نع جرعالا

 بوجو عاشيرا ىف هجولا ناكو ش نيكالا كرنب و ءاينغالا اهلا

 ءاعدتسالاب ءاهجولاو ءاينغالا صيصخن نا ةلالا ةناه ىف ةباحالا

 ىلع ةناعاعون ءروضحيىف نوكي نابنتخي وعدلاف ءايرلا دصقب رعشي

 رضع هود ءاربكلا ضءب هاظعا ىذلا لجرلا ل ثك ءايرلإ كلذ

 درلا بيسؤع هلاس امو اهلبقذ هلزنمل هيلأ اهل -رامث هيلع اهدرف سانلا

 ىوهيلع كتناءار سا فاي رلا دصق كنم رهظ نإ والا ةرملاىفهللاق الوا

 صيصختل ان وك ةظحالع و كاتءاف صالخاالاكنم تيار دينا ةّرما

 سلا هلقن ع .ءانغتتتالا نكمي قيل كلرشلا نيءايرنا قارس ا
 لاق ماعطلا 9 قه ىا ْن ا جايتحالا نك ىواضيبلا نع |

 ريدج ىناخا كرنثلا لاقيف ماهطلا كلذ نم مشا وهام كانه نال

 5 هنا ىواضيبلا نع شلا هلقن اممو هنم ريفدتلا ىف ةفلابملاب

 ىعدي نا مثالولا ىف ناشلا نا ىنعملا نوكيف ةيبلغالا راتعا تيدا

 ا هديت دارملا) ىتاطإ ناو ظفالاف لاق ءارقثلا نود ءاسنغالا اهيلآ

 ناكو ججراخلا دهعلل هيل ولاىف فيرعتلا ناب ىيطلا هبقعتو هرقع ركذ

 دهعلا ةدارا ىضرف ىلع دوهعملا نا هيف ءاينغالا هاعارم مهتدأع نم

 كهبلا عاد الو هيلح ليلد ال انه دهعلا لصا نا.ىلع ةيلوال مالو

 وه اذ ىلا مهجوحا ىذلا نا ثيح ةيباغالا رابتعا ىلا ادال

 ماعط نوك هب نيب افناتسم امالك حلاءاينغالا اهيلا دي ةل> .ولعج

 هفالخ ىلع ثيدحلا مهفي الانإ داكب ىذلا هجولاو ماعط رش ةهلولا

 عل ولا ماعطل ةفص ةلجا كلت لعج نم حمشتلا نع اا هلقنام وه



 راجلا ظفل دعب' لمح ةلمك ةيسنملا فراعملا دعب للا ةدعاق ىلع

 لب ةيلولاماعط قلطم ماعط رش ه وكل هيلع موكلانوكيال ذئيحو

 نييشلا ىلعا ذه نخ فيك ب حملا و طقف ءاينغالا اهل دي ىتلا صوصخ

 نكل ايدهع ةعلولا مال دالي ايبلغا مكحملالوالا لعح ىح

 ىصع دو ةوعدلا 2
32 

 ىف لا نال حاكتلاة ها وا ةباجالاب وجو ةلدا نم اذه ش هلوسرو هللا

 ىف ةمدقتملا ةعاولا ةوعد ىا هيلا فاضملا نم ضوعكر بتعت ةوعدلا

 انررق اكحاكتلا ةعلوأ فرصنت تقلطا اذا ةهلولاو ثيدحلا ردص

 رضتخ تيدا لوا تلق نا. لاقف الاّود انه ىامتركلإ درواامقو

 ىصتعي هاا ماهط رش دَعل ولا ماعط لوج ثيح ىئعي ةباجالا مرح

 لكالا مزلتست ال ةباجالا تلق ةيصعه اهكرت لعج ثيح اهبوجو
 ةيلولا بحاص لعق وه مرلا ناب ىنيعلا باجاو لكاي الو ريض

 محملا لب ) هاكا عنملهجو الف ماعطلا اماو ءاينغالا ضصتنيضخع ىا

 دعي نيكيشلا مالك ىلعف ( مئاصلا ريغ ىلع ل بوجؤو اندنع

 مالكو ةباحالا بوحو اه عفر كلا رادعالا ن 2 ءامعالا| صم ا

 ةنسلا فلاخ نم بيبح نبا لاق ىتح عافترالا ىضتقي انءاهقف ريكا

 ةباحالا ب ال نولوقي ان ٌواهقف ةثالث ذئنيح قرطااف هل ةوعد الف

 دوصقملا هناللكاي لود تيعلاو لكاب الو بيجي لوش ىنامركسلاو

 اذ ناك ايتبكإو 0 لملم قلعت م برش و ءاعدتلبالا قم

 لوا 5 م 8 ناو اذه مرت الا ووركم ا صيصخ

 ى
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 ثيح ناؤيشلا هركذ امب :هعفد ىلا جاتحي ىتح اعفاذدت هرخآو ثيدحلا |

 نيدراو هرخآو ثيدحلا لوا رابتعا مهول مفاذنلا كلذ اشنم نا |

 لب مزال ريغ كلذو ءاينغالا صيصخت وهو دحاو عوضوم ىلع

 هرخآو ءاينغالا صيصخ نم ىىذتسلل اريذح ثيدحأ لوا رعي

 صوضخ ال ةوعدلا قلطم ةباحا نع رخاتتا نم ىعدتسلل اريذحت

 فلتخيو اهنايثا مؤزلب اكاح ثيدخلا نوكي ىتح صيصختلا ةوعد

 ثيدملا رخآ ىف جردنت ال ضيصخللا ةوعدف لكان الوا لكاي له
 ثيدحلا ىف ةوعدلا ظنا مان ؤاهقف كا ةارياكاهنف ةباجالا عنام مايقل

 ةووعدلا ياو *ىالث لبق لك نم ةرملا سايق هلال لادلا حكمت رق

 ىب:ىف ةؤعد.هل لاب ةليبقلا وا بالا ريل باستنالا ىهف رسكلاب

 نا رسكتلا هجو  ناكو ىبتلل ىىدلا هنمو مهلا باستنا ىانآلف

 برعلا نم ةليبق نا شلا لشو قيقح بسنال بنقل ةيه إى

 ماعطلا :ةوعد نورسكيف نو.تكعي ءارلا رسكي بابرلا مهت مهل لاقي

 ماعطلا ةوعد ىف مضلا برطف ةياكح اماو بسنلا ةوعد نودكفب َو

 ْى رديوق معشلاك لذا راشاو خااو ىضترملا ىف اك اسف هوطلغ دّقف

 لوقب ثيح هثلثم
 هوعد باستنا كطهر ريغل * هوعد ىعدب ءاعدلا ةرمو

 رغلأ ىار جعفلاو برطق * هوعد ماعطلل ءاعدلا مث

 كحي ملو' ماعطلا ةوعد ىف ىضلا ةياكح ىف ابرطق قفاو سوماقناو
 نم دع اك هريصقت نم كلذ دع 'هحراشو تابرلا ميت نع ريبكلا

 اذك نعداو لاق ثيح' ىعدا رداصم ىف ىوعدلا ركذ مدع هريصقب



 « م01:

 :ءوعدلا رك كم و ةواعدلا وةوعدلامسالاو لطاب وأ امدح هل 4 مز

 ,حامب ةءوام هقفنا بتكو حابصملاو مكس يف ةروكذم اهنا عم

 !ذه ناؤ نأ و ءاعدلا ىف اهلابعنسا نم ريشا ءاعدالا ىف اهنامعتسا نإ

 ديالا مهلا كلنادجس اهيف مهاوعد ىلعت لاق نآرقأ! صن ابا

 سم الل سلول ديا عي ضيا را ِ



 هس هيواج سسسما

1 / / 

 داتسالا ةحلا ةمالعلا ر رعت ءاقلا هارقأ ومر 7 7
 هجوملاا نب دو# ىديس ميشا انال ودرع

 رو 6 عماجلا مامأ و مالسالا 3

 ١ ىف ةعمل امون رصع ده مولا

 اد ٠ ماع ناضهر



 5 لم 2 3

 ظ نعام
 ظ سو هيحح و هَل لعو له نك ا ىلع هللا ىلصو

 سانلا ىلع هللوىلعت هللا لوقو هلضفو علا بوجو ا

 : زايبس هيلا عاطتسا ن * ث6تنللا 0
 ا

 عرشلا فياكت نا نيدلا رخف مامالل ٌريبكشلا ريمقتلا لوقا

 هليصافت نا الا الوقعم هلصا نوكي ام اهنم نامت ةدابعلا ىف

 هللا مظعت وهو لوقع» اهلصا ناذ ةالصلا لثم ةاوقع» نوكت ال

 لوقع٠ هلصا موصلاو ةاوقعم ريغف ةالصلا ةيفيك اما لجو نع

 نيعم رفس وهو جحا أما ةاوقعم ريغ هتيفكو سفللا رهق وهو

 ريغ تادابعلا هذه تايفيك ىف ةمكملاف ةدوصخم تايفيك ىلع

 لاق لوقف اذه تفرع اذا ةمولعم ريغ اضيا اهلصا ىفو ةنوقعم

 0 لذا تادانعلا 0 عونلا اذهب نام ا نأ نوققلا

 هلا نأ لوالا عونلاب نايالا 50 دايعت الاو عوضاخللاو ةيدويعلا

 هوجو نم هلقعب فرع امل هب ىلا اما هنا لمتحي لوالا عونلاب

 دايقنالا در الا هب ىباي ال هناذ ىناثلا عونلاب ىنالا اما هيف عفانملا

 هذه ف 4 5 نضالا ل ريشا نعملا اذه لجالف ةيدوبعلاو ةعاطلاو

 يع اهوجو هللا هجر قاسو ديكأتلا نم ةريثك عاونا ىلع ةيالا

 هللا هرسسن ام رك ذِناو هلاشم ماقهالاو محا ةمرح ميظعت ىلع لدن



 * )ه5 9+

 0 ل لوقنف هوحولا ءذهل عام الا ْق نيرسفملا مالك نم ىلعت

 هوجولا هذه ضعب نا ىلا نمر هءاىري فاشكلا ب حاص ميند لمان

 اماف اهءامم نم رخالا ضعبلاو ةدالا ردص ظن عومم نم دافتسم

 تينا مح سس اناا ىلع هللو ىلعت هلوق ريسعتا َْق هلا راشاف لوا

 َن ا ل ساناا تاقر َْق هلل بدا 1 قح هنأ ىعي لاق ثيح

 ةددمفملا مالا هياع لد قح هنا هلوقد هلدهع 0 نوح رح الو هع

 ظافلا دكوا نمىه ىتلا ىلع ةلك هيلع لد هلل بجاو هلوقو كمال

 دك 1 دف اذك ىلع نالغا لاق اذا ىنرعلا ناف برعلا دنع بوحولا

 ريدا ةغيصب بوحاول ىلع ةلاالدلا دارياق نا أك هسفن ىلع هحجواو

 ديفا ظفألا نا نم لوصالا ىف ررقت امل بوجولا ىف ةعلابه

 ىلع لدا 2 ءاشنالا م دز 1 نوكي اربخ ناكاذا ىزقلا ركحلا

 ىلع هللو نك لوقف نإ مهظعلا نآر هلا فياطل | نمو: بوجرلا

 نيدلا سا مامالا لاق بؤجولا اذه رس ىلا ةراشالا ساسنلا

 ا ؟:تانتكحلا لوس زك عفدل الو عفن رج ال ةيوبرلا

 زاربا ْن* ىواتحضتلا ٌّق ودا كن دهع نع نوج رح الو ةيع

 كرفت ةيعمالا روصلا ن نا مولعملا نمو ةيع“ الا ةروصلا ف باحيالا

 ءاسنأ هنا ىلا ةراشا ةروصلا ظفا ىواضبللا رخاو م اودلاو تالا

 هوحولا اماوهفاشكى هللا راحابيلا ىتلاح وله وجولاب قلعتيام اذه ىنعم

 هنع لدبا مث شانلا رك ذ هنااينم ةيالا رخآ ن :م اهذخاي ح ص ىتلا

 لادبب ال! نا امثهدحا ديك انلا نم ناب رض هيفو اليبس هيلا عاطتسا نم
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 دعب ليصفتلاو ماهبالا دعب حاضي الان اىباثلا و هل ديك انو دارملل ديت

 رفك نمو ىلعت عْلوُف نا انهو نيتفات< نيترود ىف هلداريأ لاجءالا

 326 مهو يا كرات ىلع اضيلغت محك أ نا و عضوم هعص و

 نيملاعلا ىلع هلوق امو 0 نالداخاو 5و تدل! ىلع عقد امم كلذو

 اذا هنال ناهربي هنع ءاففتشالا نع ةلالدلا نم هيف امل هنع لعي مو

 ىلع لدن هنالو 2 انت وعدالا هل وانت نيملاعلا ىف 1ع ىنغتسا

 ةرايع عقو ىذا ١ رىوسلا مظع ىلع كدا" ن ناكف لماكلا ءا ءادعتش الا

 ماو نيملاعلا ىلع لاق ا قعد هشاوح َْق باعقلا هيما لاف كنع

 نع ةلالدلا اهدحا نيهج وأ ريمم لا مولا رييظملل اءضاو هنع لعب

 وهو ءانغتسالا لاك ىلع لدي نيملاعلا ىلع هِلَوُق نا امهيناثو هنع
 ىذلا هلوقف طحالا لع لدي ءانغتسالا نا ك طخ لاك ىلع« لدي 3 0 10 : يا

 3 لاق ها هنع ةرابع ءانغتسالا عقو ىذلا طخملا ىا عقو

 ةغالبلا نونف ن 4 هع ركفا ةيالا ت 1 دّقلو دوعبلا وها مالسالا

 ايران لك ددشتلاو يلحأ ساب ءانتعالا لاك نع ةيرعملا تارائتعالاو

 ىلع هدحا وش امئا 2 ا فياكتلا نا ةدالا داقم ل نا م هلع دب م ال ام

 الف بهذملا نه صصالا ىلع. روفلا ىلع ضرف وهو عيطتسملا

 يجضاررلا:ىللع بح د# دنعو:ىفاثلا ماعلا ىلا ريخاتلا هل حابب

 ظ تااغ ناك اذا اف فقالخلاو ةدالألا ىف اك لضفا ليجعتلاو

 هل تيب اها توما هعيطظ:نكلامغ ناكاذا اما ةمالثلا

 ةرهوملا ىف اكاعا اجلا !فودجتاولا هرلع قيضتي هناف ضرملا وا



 4 لا/

 ىلع ةردقلاب انباهصأ اهرسف ف.اكتلا طانم ىه ىتلا ةعاطتسالاو

 ةحابالا وا ةراعالا نود ةراحالا وا كالملا قيرمطب ةلحارلاو دازلا

 نيدولوملاو نيدلاو!اك هيلع هل ةنم ال نم ةهج نم ةحابالا تناك ءاوس

 ةلحارلاو دازلا كله«ريسفتو ةيدهنيلا ىف لاق بذاجالا< ره ريغ نم وأ

 همدخو هسبلو هنكس» ىوس ام وهو لضاف لام هل نوك نأ

 ايشام ال ابك از اباباو اباهذ ةفرسثملا ةكلا هغلم ام ردق هّب ثاثاو

 هوداو هراد ةم مهو هلابع ةقفنل كسعو هنوبد هب ىضّش ام ىوسو

 مل! ام ناسنا لك قح ىف دازلا ىف ريتعملا مث هفارمصنا تقو ىلا

 نبا نيدلا لاك هشلا لاقاذاو الذ ىف نوتوافتم سانلاو هندب هب

 ميبطو ملح نودنبج و زيخ نم هل رست ام لع ردق م لكرسلف مال

 ناك اذا مايا ةثالث هتموادمب اضم كالهب :اعر لب دازلا ىلع رداق

 اذا الاءاذه لثم ىلع بحي الف ةءفزملا ةيذغالاو يللا داتعو اهفّرف

 نم ثحيم ةعركلا ةيالاب قلعتيو اذه هندي هعم ملح ام ىلع ردق

 هلصاحو ةعاطتسالا ةلاسمل دا ريطتسالا هجو ىلع هركذن مالكلا نف

 لعفاا لبق ةعاطتسالا نا لع ةيالا هذهب اوكتحا ةنزتعملا روهت نأ

 اعيطتسم نكي أ 2 92 2 و نالت اعفنا عم ةعاطتسالا تناكوا اولاقف

 لكنا مزليف روكذملا فيلكتلا هلؤاسنت ال اهطنس: نكي مل نهو

 در دقو قافتالاب لطاب كاذو عملا اروءام ريصي ال محن ل نم

 ةعاطتسالا نا هنع هللا ىذر لاقف ةفرع نبا مامالا مثلا مهتببش

 ديز ثالوقك لعملا نم نكستلا اهب داري ةراسنف نيينعم ىلع قلطت
 ةنراقألا هيف طزشن ال هلا فالخ ال اذهف مايقال عيطتسم مئاقلا



 « م +

 لك ةردقلا اهباذا ري ةراتاو نيملكتملا: دنع اييلع مطصلا ا 7

 ىقالخلاا اهيفاو و 21 ونولودصالا اها ضرع ىلا ف هذدهف لعفلا

 رد امل قفاو» وهو هللا هجر ةمزلك ذه لوالا مسقلا نم ةيالاو

 ىنازاتفتلا ىقحلا هقرة ىف لاطإاو هيفسنلا دياقعلا بحاص هيلع

 ىلع عقتو ينحا هناء نه دارملا قالطالا ىف ىفسنلا ةلملا مت ظفلو

 5ك ف نيدلا دعس لاق حراوملاو ترد ل أر بايسالا ةكاس

 اليبس هيلا عاطتس' نم تيبلا مح سانا ىلع هللو ىلعت هِلوُق ىف

 هلَوُق ريسفت ىف ءالعلا راظنا ةكرع» ىه ةمح* ةلاسم تيقبو

 لها نك ةفئاط تبغهذف نيملاعلا ْنَد ىنغ هللا ناذ نفك *م و ىلعت

 ظيلغتلا هنم دارملا نوكيو جحا كرات ىلع ةلوم يالا نا ىلا رعلا

 تغابو ىلعت هلوُق هريظن و رافكلا هلمعي ام لعو رفك-!| براقىا

 نم لو هيلع هللا ىص هلوقو غلبت تداك ىا رجانإلا بواقلا

 نورثكالا ,هو ىرخا ةفئاط تبهذو رفكدقف |ريعنم جالصلا كرت

 جحا ابوجو 3 500 ءا 0 م ىلع لوم نع ءلا ا نا نا

 عينص رهاظو ىوقالا وه لوقلا اذهو نيدلا رف مامالا لاق

 هدتع ناكك لو ل1 لولا ىعم  هذائح ىواتضيبلا”نيدلا رصان

 لعذ هنا ثيح نم ارفك محا كرت ةيعستو هلوق ةنيرقب“ هيلا ليم

 هللا ىلص هلوق اماو سم حرش ىف ىبالا لضافلا لاق ةرفكلا

 انارصن وا ايدو ءاش ل تعلق 2 مد ا نم م هيلع

 ريغل هكرت نال هب وجوب بذك نم ىلع هلا ىللها دنع لوم وهف

 نبا ميشا ناكو لاق رفكلا بجوت ال ةيصعم وه امنا رذع



 « لؤإ#

 ناف رفك نمو ىلعت ِهلَوُق محا كرت ىف ئش دشا لوي ةفيع

 سانلا ىلع هللو ةلباقم ىف ركذ هنا ثيح نم نيملاعلا نع نع هللا

 ثخب انهاهو ثيدحلاليمكَديالا لحتوقالا ل | يح

 تادادقتسالا مقاوم تافرع ىلع ىرسح لوقعا| فقت فيرش'

 زوجي لوش نالئاقل نا وهو هيلع لالدتسالا ىلا لوصولل ةينابرلا

 نارفك وهو ةيوغللا هيئاعم دحا ىلع رفك نمو هلوق لمحي نإ

 اروفكابو هللا ةمعن رفكو ناممالا دض رفكلاسوماقلا ف ةمعتلا

 عضم دنا 9 ينحا ةمعن نإ كشالواهةسواهدخت انا 0

 لجلا اذهل رونتسيو نوسفانتملا ابف سفانتي ىتلا ىربكلا ننَآَو

 قلطملا ءانغتسالاب َةيآ ام ريغ ىف ةمعنلا نارغك ليذ هعمأ نع هللا نأ

 نا :رفك ناو مككديزال متر كش نا مكبر نذان ذاو ىلعت لاقف

 اباذع نارفكلا ىلع ركبذعا ىلعلف ىا ىواضببلا لاق ديدشل ىباذع

 ضرعيو دعولاب حرصي نا نييمركالا مركا ةداع نمو اديدش

 ىف نمو متنا اورفكت نا ىسوم لاقو ىلعت لاق هدعبو ديعولاب

 امبي ةلصتلا ةيالا هذه قايسو ديج- ىتغل هللا نافذ اعيجج ضرالا

 نارفك وه اورفكت نا ىسوه لوق نم دارملا نا ىلع لدي اهلبق

 ديج- كرك نع ىنغ ىا ىنغل هلوق رثا نيدلا رسدان لاق اذلو نهعنلا

 تارذ همعنب قطنتو ةكئالملا هدم دو هتاذ:ىف دمخلاا لاقل ١

 دينم اه وتث رح ثيح ركسفنا الا نارفكلاب ميررض اف تاقولخلا

 ناهلسن الل ىلع ةياكح ىلعت لاقو ديدشلا باذعلل اهوّتص ىعو عنلا

 نمو رفكا ما ركشلا ىنولبيا بر لضف نم اذه لاق مالسلا هيلع



 و

 ىؤاضببلا لاق ميرك ىنغ ىبر ناف رفك نمور هسانل ركب اماف ركش

 نامتل ةصق ىف ىلعت لاقو ايناث هيلا ماعنالاب يركهركّش نع ىنغ ىا

 ءالعلا نا ع قاةمكلب او نيدلا صان لاق .ةمكتلا نام انآ دقاو

 ةكلملا باست؟اوةيرظنلا مولعلا سابتقاب ةيناسنالا سفنلا لامكتسا

 كلام لاق .تاقفاوملا ىفو اهتقاط ردق ىلع ةلصافلا لاعفالا ىلع ةمانلا

 نا ىلق ىف عقي اضيا لاقو دبعلا بلق ىف هللا هفذقي رون ةمكملا

 همن هجر تولقلا هللا هلذ دب صاو هللا سن 4 هقفاأ يد خللا

 نمو هسفنل ركّدي امتاذ ركش نمو هلل ركَّشا نا ىلعت لاق مث الضفو

 قع لع ىا دج ىعاهللا نان ةيحلا يك ىا: نيل الخلا وذ لاق رك

 دحا هدمحي مل ناو داب قيقحت ديج- ركشلا ىلا جاتحي الف يش لك

 اروكت م ىلعت هوك ضيرعتلا مدعو دوعسلا ونأ مالسالا حش لاق

 ماليبلاو ةالصلا هيلع لاق [كهسار وه لب ركشال نعذن* دِجلا نا ام

 ىلعت هلل دخلا تايئاف هدمحي ل دبع هللا رك مل ركّدلا سار دما

 ولسا ىلع ةكوملا ةءركلا تايالا هذه لكو اعطق هل ركشلل تايثا

 نآرقلاو ةمعنلان ا رفكب حا ديآ ىف رفكنمو ريسفتل دشرت محلا يآ

 هدارع للعا ىلعت هلللاو ديالا نعم نوكيف ذئتيحو اضعب هضعب شب

 فاطلا تامسفنل ضرعنلاو هللا ةفايض ىلا ةوعدلا نع ضرعا نم نا

 ةعنلا رفك دقذ همابربكو هلالج ىلع ءانثلاب هيلا برقتلا و. ىلعت برلا

 نبا مامالا ريح قمت حن يروق احب مهفلا اذه لزي ماو

 ىدسلا هيلا بهذام اهنم رفك نمو ىنعم ىف لاوقا ةياكح ىلع هيطع

 عي مل ع هب عح ام دجو نه نا دارملا نا نم لعل | لها نم عججو
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 لو لامي هيلع هللا منان م نا نيبو ديصعم رقكاَذهّطلا ١١
 قر ابلا هما ىونقلا لضاففلا لعلو ةمعتلا رقك دقق 2

 ةللا تدمحف ةلمعلانازفك لع هلهن ناو نال نم عزنا

 ركشلا لْضف ىلع ىظعلا نآرقلا لدو اذه ا نع لغت

 حوت عم انلج نم ةيرذ ىلعت هلوقن هيلا داشرالا عقو ام هلئ الج نمو. 1

 هللا دم هناي مالسلا هيلع حوب ىلع هللا ىتاف ار ,وكش ادبع, ناك ةنا

 هعم نمو هءاعتا ناب ءامما هيفو نيذلا رصان لاق هتالاح عما ىلع

 انهاهو هب ءادتقالا ىلع ةيزذا| ثحو هركش ةكربب ناك قرغلا نم

 ملا ءامالا لاق ةغركتلا ةيالاب قلعتيام ىلع: مالكا اني ىهتا

 نع ٍبابش نبا'نع كلام انربخا لاق .لفسوي نب هللا دبع انندَح

 ناك لاق امهنع هللا ىضر سابع نء هللا دبع نع راخإ نب ناوىلص

 نم ةارعا تءاخل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر لضفلا

 هللا ىلص ئنلا لغجو هلا رظنتو ابلا رظنب لضفلا لعل عتْخ

 لوما تلاوه رخال وعلا الا ناقعأا هجو فرضي رسو هيلع

 الزير ظن ىف كارلا حا ىف هدابع ىلع هللا ةضيرف نا هللإ

 لضفااو عادولا ةخىف كلذو من لاق هنع عحافا ةلحا رلا ىلع تبثي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مي نبا سابع نب هللا دبع قيقش وه اذه

 رع ةفالخ ىف ىفون امنع هللا ىضز سابع دلو ئسا ناكو سو

 ناذئتسالا ىف فاوملا ةياور ىفو ةنسنيرسشعو نيت نع باطخلا نا

 ةروصلالاج- و ةٌّيضو ةارملاو اليج-ىا اًيضو الجر لضفلان اكو

 هاضنقا أك رابنعالا نيعب عراشاا ةظوداملا ةيرششبلا تالامكلا نم
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 خشلا لاق لاجلبأ' بحي ليج+ هللا نا ميحتلا ىف دراؤلا ثيدللا

 "10 دلكو ك7 لها جحا ناو دح د ةروصا قالا هيلع

 ةارما هتار ام سانلا هلبقتساو ةنيدملا مدق امل هلا قلخللا ىف هلاج

 له ان هل لوعيو هيدحد ةروص َّق لازئالاب مو هيلع هللا 00 هيبن

 لها ل اجا هيحد ناك هلوذو ل كلاما هروص | 06 ب أم

 ىلص ى "لإ ربغب ص روص# - كك نك هرهاظ انك نأ ه وح هلاعز

 دو ةياانك و لامكملال مل و لاما عب وه | زف هيلع هلا ٌّة 84 هه وأ طم 3 20 ع هل 4 -

 هللا لوسر نم نسحا امش تيار ام لوَقي هنع ىلعت هللا ى

 لضافلا لاق هبجو ىف ىرحت سمشلا ناك سو هيلع هللا ىلص

 ههجو ىف نسما نارخ انهكتلت يق سمشلا نايرج هبش ىببيطلا

 ميكا ىورو عيدبلا غيلبلا هيبشنلا نم اذهو مسد ميل هللأ للص

 سلا لك اذ|ناكف.انرون ناك سو 0 هلا ىذهزلا

 ىف ايراس رونلاو لاما اذه لزي ماو تلق لطظ هل ر / رمقلاو

 310 نايعلا دعب امو 0 قالم هتبرذ

 سبع ىف رمطس رخاء هلا © ماداع نم رهدلا ىلاوا ال

 و لاق ةّئنهلا لاج لاك نمو ةيندللا بهاوملا بحاضص لاق

 سدق و هنع هللاىضر ىلذاشلا نسا اود تاتحدا كلذ لأ تهنأ



 يا هر وذ

 ل هذه ا لو

 ةاض م رهدا هو ةينابرلاةمكملا عم رهتاعفا ةرئاد موقلاو كدايند

 رخالا ثيدلحأ ىف درو ام ىلإ اضيا ريشي وهو تلق هإ مهبر

 هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلو5 وهو تاقفاوملا ىف ىورلا

 هنييحتساناو ةليخخلا بايثلا سيل و هدبع ىلع هتمعن راك 01

 ريكا نال ريكي ال ناكاذأ امر رحصلا بحادص هديق نكل ءاهقفلا

 ىف هلوذ مث اهلبق ناك اك اهعم نوكي نا هريسفتو لاق مارح

 تعجا ار ظنلا اذه هيلا رظنتو ابيلا ظني لضفلا لعش كياملا

 ىلع ةلودحم اهناف ةيرثبلا عابطلا ةبااغم ىضتق؟« حارمألا هيلع

 ليما هجولا اذه نع ماثللا رفسا دقلو ةنسملا ةروصلاىلا ريظنلا

 بات5ك نم ةيردلا هيشاوح ىف هللا هجر نيدباع نبا ةمالعلا

 هجولا كلذل هناسعساو رضظنلا درحم نا لاقف ةحابالاو رضا

 عبطلا هنع ولخي ال هناف هب ساب ال مجبملا هجولا ىلع هليضفت و ليما

 ةروصلا بحاص فااي زيملا ريغصلاذ راغصلا ف دجوب لب ىتاسْنألا

 هليم ةوهثلا اماو ةوهش رظن سيل اذهف اهريغ نم كا ةنسحلا

 ىنلا لعل ثيدملا ىف هلوقو هنم برقلا ىلا ةذل ليه اذه دعب

 ند نعالا فلا ىلإ نضفلا عر ت سو هيلع هللا ىلص

 ىف عوقولا نم نما اذا رظنلا ةلاطا لحم نا ىلع ةدصأو ةلالد

 لاق امكف الاو ةاتفلا

 رسطظانملا كّتستا اموي بلقلا ىلا 1دئار كفريطتلسرا اذاتنكو



 هل و مل لصغأا رظذ فرص َّق را ىبالا لضصافلا لاق

 فوك وه اماو ىووتلاو ىضاقلا مالك هيطعي أك مرا ىف عوتونا

 تهذملا يحال نم: : هماح راستلاق و ىَط رقغلا مالك هيطعت اك عوقولا

 فلخ هسرد ىف هسلحي ةقينح ها 5 اهب < نسما ْن ده نأكو

 ىنوها هاو لاك عم نيعلا ةنايخ ةفاخم ةيراس فلخ وا هرهظ

 فيخ ناو مار>الاىف اهيجو فذكت ةارما نإ ىلع ةلالد ثيدحلا

 ةيوعثللا لوق:م هيلع عاجلا 0 قيعلا حرش ىو ةنتفلا هنم

 اكول 0 ١ كام ىبا كرك ا ىف هدابع ىلع هللا ةهضيرف نإ

 ةعاج 4 اقري انيق ا 5 اننا هادف [ رتاةنعاا
( 

 نم هه : ناكو ةليدس هيلا 00 نم ىلعت رلوق ليلد هريغ 5

 عالم | مدعل 2 هيلع نكي مل ملف 2 هيلع شلق غيطتس ا

 هءاصعاو كلام تال لاق نمو باوملا كلذ ةد وصخم هتنيا تناك

 دعا ل
 5 لفل ن2 6 قححأ هق تت وح 0 مدا 0 0 ىش دنع 2-_- ا

1 1 2 

 فهو لإ كاتبا نقلا طع حاف 2 داع ةعللاو

 لغو نال هلأ مع ةهدانع أ نا ليز ا مامالاإ لاق توملا

 ثيح نم ىبدبو ةعاطتسالا 7-5 ثيح نوه لام هناق ندبلا

 رف ةردقا دنع اههدحاب انلممف عي ىعدلاو فاوطلاو.قوقولا

 26 هظم نك اهانز 0 عنا دنع رخآالابو ' هياينلأ 2

 سيل نيبعذاا ةلدا ليصافتو امئاد رمملا نوكي نارها ةقظو

 عونلا ند ةعباسلا ةلاسملاف قاحسا ونا ميشا لاطإ دقو اهلحم اذه



 ماكنا ثحن فاكملا لوخد:ىف عراقنا دصت ناسا عبارلا

 0 ديرتح ةزاكلطا نيهذتا ةادا ايل كن تاقفاوملا نع ةعبرسشلا

 لزملا رظنلاو لصفلا لوقلا وهو ىرزاملا مامالا مالك هيلع طح

 مونصلاو هالصلاكن دب لمت امهدحا نيلصا نيب ددرتم عرف محا نإ

 تانتس اذهف اهمشو ةتدصااك ل املا ااا كلذ ىف تاتي

 بلغ نمو اهوحنو ةالصلا ىلا هدر ندبلا مكح بلغ نف هيف

 ىرجن اهف رظنلا قبيو تارافك-!او تاقددصلا ىلا هدر للا ركح

 بهذه ىلع هءانولو هيو ىبالا لاق تاخملا ءارسث نم سانلا لع هن

 ا هلأ ركاذف 8 ماع هللا دبع و ادعس هلءذو لاق فلانا

 نبا مامالاب فكو ها ةج سابعلا ىلا ريمالا ةيقيرفا ناطلس ةفيلذلل

 ةهاربعلا(ق نانلا لع دتدم ةعح لع ةجج هناء هللا ىر ةهقرع

 و رعا ىلعت هللاو انا مالك ىف دنتسم ىلع هل فتا ماو ةرهطملا

 باحلا ةاوبس راثا نه وهو بكارلل ايتفلا ز!وج ىلع ةلالذ ثيل

 تاهعثاا ل 2 هد ع لعلو رم ب تاجا هأوهم نإ راوتو

 لاق هنأ مالسلا هيلع ىدس اوم ص قور لاق انذلا رست 6 جافا

 ةتافاكف باحلا ليس ناك هنا .لاقف هزف؟ مه نوعرخ١ تلي نأ

 لهو ندلاولا رب ىلع ةلالد اضرا ثيدالا ىفو ا'دلا ىف كلذ ىلع

 ى قارقلا نيدلا باهش لاطا لضفا مالا ما ربلا ىف نايواست٠ اه

 ربلا ىف مالا ةيرركا ىلع لالدتسالا ىف نيرمثعلا:وهشلاتلا قرفلا

 رادقملا ريرك اماو لاق امهْسِب توافتلاب مزج هنا هيلع ىسرا ىذلاو

 هركذام ىلع علطي هللا هجر ىارقلا عشا! ناكلوقا ىلع ريسعف
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 هلوق ىلع مالكلا دنع ريسفتلا ق سرفلا نب متنملا دبع مامالا مهلا

 أم ثالام نع ىور لاق هلاذ اريغص ىايبر اكامهج-را بر لقو ىلعت

 دأب م ىبا نأ هل لاق الحر نأ كاذدو هدنع ءاوس ارمهرب نأ ىلع لد

 هل لاقف كلذ نم ىنعنم ىماو هيلع مدقن ىلا ىلا بت دقو نادودلا

 امها ىلع كلام لوق لدف سرفلا نبا لاق كما صعت الو كابا عطا

 هلال ريصملاب د: هال لضف هدنع امثدد> ال ناكول و ناب واسنم ربلا ىف

 لضفي ,لو امه ءاعدلاب سعا ىلعت هنال لوقلا اذهل ةج ةيالاىفو لاقو

 ةلزمملا ءاوتسا ىلع كلذ لدف ءاعدلا ىف ةدايزلاب رخالا ىلع امهدحا .

 ى ةوبنلا مالك هيلا ريشي فيطل عزم وهو هللا هجر همالك اذه

 عطب نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع لاق . ٍءذلا بيطحلا ةصق

 ىلص هللا لوس ر هل لاةفىوغ دقف امهمصعي نمو دشر دةفهلوسرو هللا

 ىف ىنارقلا نيدلا باهش لاق تنا موقا| بيطخ سيب و هيلع اهلا

 الو بيترتلل واولا لوقي نم ثيداحا اذهب لدتسا سثع ىناثلا قرفلا

 هقيقلحاب بتري نا هما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال هيف لياد

 ايناث مالسلا هيلع لي ركذي مث الوا هللا ظفلب قطني ناو ةامزلا

 ببسب تاف دقو مظعتاا ماما ىلع لادلا ميدقنلاب بينّرلا لصف

 لضف ىلع لدن ةعركلا ةيالاو ها همذ كالذلف ريعضا | ىف امهعج

 ىلص ىبنلا ىلع درو دقو يظعت ريظع نم بلط هلاف نيوبالل ءاعدلا

 جدلا نم لجو نع هلل ىلع مركا يش سيل لاق هنأ سو هيلع هلل
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 هلآو دم اديس ىلعو ,يلعلا حاتفلا هلل دما

 رياستلاو تاولصاا لضفا

 اههبقأ ليصتاو نيذيعلا ىف كج ام باب
 هد سام همنا دال 3 1

 ع لوحه ناكو 0 و يلا ىط# ىلع نيرادلا داعش رادم ناكل

 ناّضهر رخاوأ ىف هوادتبا ناكىذلا ىواعسلا جولا وه ةلاصالاب

 مكل تلكا مويلا ىلعت لوف لزن نيح عادولا دج ىف هواسهتناو

 هللا ىبص اهيداه داشراب ةمالا تبدتا تمم ركيلع تمماو مكي

 لوالا فص وو اديع هاهانهوىعولا أديم نم الكا وذ نااغو هيلع

 اماو رعلا بطقل ةبسنااب اذه رهاظ هجولازو ريكالاب ىباثلاو رغصالاب

 مولعمموب اهماتل سيل اهنم ةثالث ةفورعملا ةسملا هناكراناف لمعلا بطق

 امهنم الكن اف محو موصلا ىنعا نييقابلا نينكرلا فالخب ةنسسلا نم

 3 ناسا نكماف سانلا عيجب هتفرعمىف كريشي نيعم تقوىف متي

 هءاهتاو ولا ادبا نيقفاوم اناك نا فداصو اضيا اديع ام«#هامب

 ركذ ام ماما ىف ةنملاناثي>و ةربملاو ةنملا فءاضتت ةرسدملا تفعاضت

 ىلعتهللا توب ىلا هجوتلاب ةرمسملا كللت محفت نابجو ىلعت هلل ىه اما

 0 ا يضحي اع هديع ماج عسا هالضب ةركك ءاذال

 هب وع ام مهسناومو ةبحالا ةرايزو اياععلاو رطفلا دق دصب ءافعضلا

 عرمشلا بدن اسبلف |ساةرسملاث ال: تناك امل مث ةوخالا ماحصلاو ةدوملا
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 دصاقملا نع ديحي الامم و بايثلا ليجت سا لثم اهراثآ راق ىلا

 ىراخلا دقع نيروكذملا نيرهالل و باعنالا فراعتم نم ةيعرشلا

 م 0 لمعلا و نيديعلا باب ال وا لاق ثيح نيابلا نيذه هللا هجر

 دبعنب ملاس ىبربخالاق ىرهزلا نع بيعش انربخأ لاق ناهلاوبا انتدح

 ش قوسلاىف عابتقربتسا نم ةبج رمع دج و لاق رعب هللا د.ع ناغللا

 هنا روهثملاو ريراحا نم عون وحمو نسحلا ظيلغلا جابدلا قريسالا ْ

 ةيمملاءامسالا نا ثيح# :ملا لصف ىف برغل |ناسل هركذ !ذل و ىهع ظفل

 ىف ءاركذف سو .ءاقلا وح احتلا اما ال وصا اهاكربتعتف اهدءا وز ىردتال

 ءامسأ ىف لقنلا ةلق ىلع لعفلا نم لوقنم هنا ىلا اباهذ قرب هدام

 ىلعت مهِلوُق ىف اهلصوب ءىرقو لقنلاب اراعشا ةزملا تعطقو سانجالا

 قربتسالاو جابردلا قيقر سدنسلا ) قريتساو سدنس نم نوسبلي

 اذا انا رهاظلاف ىناقلا حب قريتساو نصي# نبا ةءارقاماو ( هظيلغ

 ىلع اهجرخ نا اندوثي ال سانجال ءامسا ىف لقنلا ةبَقع املا

 سدنس نم ةيلاخلا ىلع اهحيرخت ىسولالا ةمالعلا لفن اماو ةياكملا

 م هللاهج-ر هبدا ىف هن دتقنلف ىرأ اك اريثك شلال وقي م هنا رهاظلاف

 هذه عتبا هللا لوسراي لافقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأف

 سابل هذه امئا سو هيلع هللا ىلص لاقف دوفولاو ديعال اهب لمحت
١ 

 اذهو ةنللا ىف هل بيصن ال نم ىاشلا لاق ش هل قالخ ال نم

 نموسم اف تاق نيرفلسا سبل نع اعلا ّق ظيلغتلا جرم جرخ

 هللا هجر, ذخا نيا نم رظنا ها ةنلا هلوخد نم دئال ىدداعا

 روكذملا ليواشلا ىلإ جابحا تحي ةنملا ىف هنوكب بيصلا ١



 بيضا! هلصاف ريدقالا ىنعي قلالا م اوركذ اك قالخلا ناف

 بيصتاي هصخ لامعتسالا دراوا ارظن سوماقلاو رينا نم ردقملا

 2 الق هل قدرك ةرخالا ضخال نزيلناو نيلتا نفازفاولا

 هانرسسم اذاف ايئدلا ذالم نم مكظب متعنت  ىا كف الب ممعمتساف

 سبال نا دافتدي ال سو.اقلا عينص وه كرينا نم رفاولا بيصنلاب

 ناهنم برقاو ظيلغتلاب لي وا !| ىلا جاتحي ىتح ةنملالخديال ريرخلا

 ةانعم ىلع ظلال مك و رع نيا دنع نيلوقلا دحا وع أك ظلحاب 0250

 لواحف لضفلا هنع تسي ىذلا هسبلي هنا هل قالخ ال نم سابل

 هللا ديبع ىلع عفرتلا دصق ةنظم كلذو ةرخافلا بايثلاب هءاستكا

 ثيدملا ىف نارخآ نامهن ىدتسلا ةمالعالو ةمرملا ةيكح نما وهو

 نا امخدحا شلا هبكترا ىذلا ظيلغتلا ليوان نع ىنغي امهم لك

 هقفاويو ةرخالا ىف ريرللا سبل نم هل بيصن ال نم سابل ىنعملا

 هنم ةرخالا ىف هل سيل نم الا ريرمطلاس بلي ال ثيدح ىئعملا اذهب

 الل للا ايدل ف كيرلا سال نا مولتن اعد وكل يش
 ريبزلا نبا مالك نم ذخوي 6 اول مهءابلو ىلعت هلوقل

 حجرالا نكل ىلا لديوات ىلا جاتحت ذئيحو رج .نبا ىف لوقنملا

 دايملا نأ امهينان ريراا ىف اروصخ ةنحلا سابل 206 م ذلنيحو
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 ايدلا ْق هل وه ثيدح هقئاونو رافكلا ره هل ىذا نك

 رافكلا راعش نه ريرخانا ذدنيح ثيدح | دافف ةرخآلا ىف ركلاو

 نم رافكلا ركح هيلع لزنتي هيل اذإ مسملا نا ىضتعي ال اذهو

 رفاكلا سابا سبل نم ةدرب ركسحي ال كلذاو ةنملا لوخاد مَع

 ةسينكلا ىلا مهعم ىشملاك ,ظعتلا دصق تاراما كلذإ ضنا اذا آلا

 نسب اللا كيلا نم هيف ا تامرهلا مظعا 2 صدا سبللا مم

 هقفلا ررح دق هبشثلا ةلاسمو هضع نسم ىلع سانلا طدلاستو

 هلا نع لقن هناف راتخلا ردلا بحاصك ةيفنللا ةذياوج ايف

 5 يس لك ىف ةزكي ال تاثكلا لها ةيشقلإ 0

 فس ىلا ن ١ع هلو امي نداع ل هدياو ةصنلا هش لص 2 اعفو

 لوالا ءزذا نم هي فص رعظنا ناقتلا ريماس. ٠ هلام َْق

 سو هرلع هل هللا ىبلص ص هللأ ١ لوس هلا لسرا مث هللا ءاش اه رم ثبلف م

 تلق كنا هللا: لوس راب لاقت اهب رن لب هل تيطخل لا

 اهب عفت ىا بيصت وا ىورو ام أ رس ا اهبإ بيصتو

 اهلثم هيلا لسرا امل ىلعا لاق اك كئاسنل اهيطعت ناب كبل ريغ

 هللا ىلص ىنلا هجو ىف بضغلا ىار املو هزع هللا ىضر اهسبلف

 مطاوناا نيب اره 'نهققح لاكش اين عنصي ام هلاس سو هيلع

 رع للا ىاقف عيجلا 0 هللا ىصر ةزج ةنباو هماو هجوز

 اعرو اكرمثم ةكع ىقب هل خال ةبطلأ كلت ىدها هنع هللا ى
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 ةرخالا ىف كلو ايدلا ىف مهل وه مدقالا ثيدحلاب هدويو

 ريرحلاب مهعافتلا نع ربخأ سو هيلع هللا ىلص هناي اذه نع باحيو

 نعو مهل حابم عافتالا كالذ نا ىضتقي ال رابخالا درجو اييدلا ىف

 ثيح اهسبل هل حابا هنا ىضتقي ال هيخال را رع ءادها ناب لوالا

 كلا دنا نإ رح نااهفعو ءاعلا اهسبلي نا عافتنالا هوجو نم نا

 ىلع ىهلا لاشتما ىلع هلمح ام ىىرمشلا عزاولا .نم هدنع سيل

 رع ناك ام ةيلصالا ةجابالا ىضنقم هل زاوملا الولف هب هلع ضرف

 ىلع ةناعالا نم هنم هنيكمم ىف امل كلذ هل ىدبي هنع هللا ى

 هناه نع رخاتم عورفلاب رافكل!باطخ نالاقي نا الا مهلا ةيصعملا

 لاقف ةيديعلا ةرسدملا هب رهظت اممىناثلا مالا ىراخيلا راشا مث ةعقاولا

 ةبرح عج بأ را ش ديعلا موي (ام# بعالاىا)قردلأ و بارما باب
 حامرلا ىف دعت الو خرلا نه رصصقا لصننا ةضي رع ةبرح هلآ ىهو

 ةيرللا برض هب قتي ىذن|سرلاىهو نيكرحم ةقرد عج قردلاو

 انثد> لات مل اص نبا وهف ىراخيلا ف دج- ا لكدج-ا ش انثدح مهيسلااوا

 هرج ىدمألا ناجنرلا دبع نب د نا ورغ ان ريخا لاقت هو نبا

 رلسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىبلع لخد تلاق ةشئام نع ةورع نع

 لاق اك غولبلان ود تناك ام ةيراجلا ل صا نات راجىدنعو (ىم مايا)

 اهنودث انتي راصن الا ناكىتلا دي شان الاب ىإ؛ش ناينغت م ى هقفاوبوشلا

 نيعلا ودلْمم هرخآو ءابلامضب ش ثاعب ءانغيم هلوق هديفي اكب رح! ىف

 سو لا نيب ترحل هدنع عف و نصح مسأ وهو ىف يحك : اههانعاو ةلمم»

 هللا فااذ مالسالا ءاح نأ ىلا ةهنس نب رشعءَو قا مادتي جررخلاو



 ههجو لوح و شارتقلا لع ؤسوهيلع هللا ىلص مهطضاؤ م هتكري مهني
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 نانم لجا هءاقءو وها هلصانا راشعاب ءانغلاكلذ نع اضاىعا ش

 عم ةيديعلا ةرسملا وهو هنم دوصقمل ارمظن هركي ماو هلثم تفتلي

 شىنرهتاف ركبو الخدو م عونملا ءانغلا نم تسيل ديشانال كلتنوك
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ناطيشلا ةرامزم لاقو م امهر هم اذ وإ

 ىلع قلطيو ريفص هل ىلا توضلا وهورريم 1نم ةزاقؤلا

 ابنال ناطيشلا ىلا ةرامزملا فاضاو ءانغلا ىلعو نسما توصلا

 نم ناطيشلا هموري ام ىصقا كلذو هللا ركذ نع بلقلا ىهلت

 ررقت ام ىلع ءانب ءانغلاكلذل هنع هللاىضر ىققيدصلا راكناو نانالا

 هللا ىلص هللا لوسر نا عي ملو اقلطم اءونمم وهلا نوك نم هدنع

 لوسر هيلع لبقاف امئان هنظي ناكث يح هئيحم لبق كلذ رقا سو هيلع
 نا ركب ايا اي اعد ةباور قو امهعد لاقوب !سو هيلع هللا ىلص هللا

 درعلا موكا عمو يلع هيلا لع رشا دعاكم موق لك !

 سارعالا فركتي ال اك وهالا كلذ لثم هيف رك: الف رش رورسم مون

 ولو ءانغلاب ةيراؤلا توص عام زاوج ىلع لدتسا هب و ظفاخلا لاق

 هعام ركب ىبا ىلع ركتي مل رس .:لع هللا ىلد هبال ةكولع نكت مل

 لزتت الاو هشفلا تنما اذا زاوملا لحم نا ني الو هراكتا ركنا لب

 .ا كنالا ةمايقلا موي هيذ' ىف بص هيت ىلا عق-أ نم ثيدح

 ةيراملا تاذ نم نوك# :5 ايلا راثملا ةئثفااو با لا صاصرلا

 ام ىلا جمب و نكاسلا هل هي ام ىلع لقشا اذ اهئنغ نم نوكت دقو

 اروع اهنع هللا ىضر ةقيدصلا تززبحا !ذه لم نعو ليال



 م« ١٠غ +

 هالو هلارع امان تكرح نا. كلان اضتالا ذنشانا ىاءثاعب ءانِغب

 نوحي رمغلا ش اتج دف :هتزغ ركب ونا لفغ الف .م.ةثزاع تلاق ةسراحا

 كلذ ناكو م بجاملا وانيعلاب ةراشالا لقح و لج رلا وا ديلاب سلا

 رخآ ثيدح انه ش سارلعاو قردلابنادؤلا هيف. تعلي ديع:موي

 ذيع ا موي ىف امهأم لكعوتول نيتيراذعا ثيدح ىلا ةقيدصلا ةتهص

 لودي وهو هد ىلع ىد+ ءارو نماقاف ممن تيت مالا نا نيهمثنا

 دخ ه و محفت دقو ءاناا رسسكيهدق راىنب اي (بعالاب مهل ءا نرغا) مكود

 وهل ىف روكذملا بمالا صوصخ.:داريا ىف ىراخلا رد هللو ةشبملا

 ةردملا رايظألا كتل ىذلا وهالا نا هنه دخوب ثيدح درعلا موي

 جيرخي , يح ةيعرش ةملح# عون نع ايلاخ نوكي ال نإ ىغبني ةيديعلا
 ميظع لضا ا ءاراشا أده ىو لطابلا وهللا ةراد نع تبعالا لد

 ني تادرس ةنوحش# ناع الاود ل وه ودهالان دع لوصا نم

 ىد قالخالا م راكع ىرآتو نطولاو ندا تاجا بولقلا 3

 هيلع لزنتي نم اهتد اشدو باعلالا كالت ةرشابم ىف ناسنالا نوكي

 انه ىراخلا هيلا عل لتلقي امو تلو كتمت نوهشملا نثللا

 رد هللو ةحوزلا ةبعالمو سوقلاب ىترلاو سرفلا تيدان تاللث

 ةشبللا ثيدحو نيتيراذلا ثيدح نيب تعج ثيح اضا ةهقيدصلا

 0 عب دلتا ١ سلا هيلع كنا تع دل حم تءاست ءانغ ناف
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 ليق ناف برحلا ىف مدقتلا كالم امه نارمالاو ةيدبلا تاكرملا

 فيكف بع ال دج ماعتلاو مولعلا ميلعت وه ىبرحلا بيردتلا

 تععللا يشي هنا: رجب نءا هيلا راشا اك باوملاف ابعل ىراخلا ءاع#

 دصقي هلا .رهظي نيلضالا دحا ىرت كناذف ةروصلا ثيح نم

 تلاق هنا وا هابا ناك ولو هددهتيو لعفي الو هبحاص نعط

 ءاعدلا باب هلوق ىلا اذه ش كبسح لات تللم اذا ىّتح م ةشياع

 ديعلا ىف
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 سو هبحصو هلآ ىلعو دمت انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 نس ساق نع هريغو 0 انتدح لاق ىديما انئدح

 ريما اي رمت دولا نم لجر لاق لات باهش نب قراط نع ملسم

 - تمعتاو رككيد مكل تلكا مويلا ةيالا هذه تلزن انيلع ناوا نينمؤملا
 اديع مويلا ثالذ انذختال انيد مالسالا كل تيضرو ىتمتن مكيلع

 ىف ةفرع موب ىف تلزن ةيالا هذه تلزن موب ىا لعال ىنا رمت لاقف

 اتثدح اقراط سيقو اساق رعسمو ارعسم نايفس عع* ةعللا مون

 ىبريخا لاق باهشا نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريكب نب دمت

 ىوتساوو ركب ايا نولسملا عياب نيح دغلا ربع ععس هنا كلام نب سنا

 اما لاقف ركب ىبا لبق دهشت ٍعسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع

 ىذلا ىلع هدنع ىذلا سو هيلع هللا ىلص هلوسرل هللا راتخاف دعب

 هيلع هلل ىلص مكلوسر هب هللا ىده ىذلا باكلا اذهو.كدنع

 هللا ىلص هلوسر هب لجو نع هللاىده امل اودتهت هب اودخش اسو

 مي

 ملاعلا ىف ةيراسلا ةريخخاو نراحلاب مولعملا نف دعب رو ىلعت هلل دخلا
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 نا ماصتعالا هباتك ىف قاحمأ ونا لاق اك مويلا ىلا ايندلا لوأ نم

 ةبسنلاب اذه دسافملا ءردالو حلاصملا بلحي ةلةتسم ريغ لوقعلا

 لوقعلا ىراجم نع دعبا اهنال ةيورخالا ىرحاف ةيويئدلا رومآلل

 ةالصلا مهللع ءايبنالا ةثعس قلملا ىلع نما لجو نع هلللا نا الولف

 لاك ىلع مهلاوحا مهل ترج الو ةايح مهل مقتسن مل مالسلاو

 صوصخم نمز ىلا اهلاك ةعب رش لكنك !لافقلا مامالا لاق م,هلحاص»

 نامز ليك ١ اهتيحالصل ةمايقلا موب ىلا اهلاك ةيمالسالا ةعيرشلاو

 ةمايقلا مون ىلا اصودخو اموع قلخلا ّحلاصم ىف ةيفاك !| ىهف

 مكييد ركل تلكا مويلا ىلعت لاق ثاذلف ماو ربظا اهناك ناك ذ

 ناكرالالوصاي قلعت. ام هب دارملا انلق نالاكالاو متفلا ىف لاق يالا

 نم قلتم ثداواحا ىف سايقلا لامعنساذ سايقلا وتبثه روهجلا هلاقاك

 اف راصبالا ىلوا اي اوريتعاف لئاف نم لج لاق زيزعلا باتك !ا

 لامك !اب فصو ام موعىف جردن»سايقلا ق يرطب ناكرالا ىلع عرش

 ظاعنالا نايبل ةقوسم راصبالا ىلوا اي اوريتعاف دبا نا لاقي امو
 هريغب ظلعو نم سو هيلع هللا ىلص لاق أك د.عسلاناف ةيلاخلا نورقلاب

 نانتالا مفصن اذاف ةربع ميصصق ىف مك ! ناكدقل ىلعت لاقو

 اهدضو ةداعسلا بابساو هدضو مدقتلا بابسا ٍلع نيضاملا رابخا

 ةعيرششلا ردص هلاق ام ظاعتالل ةيالا ناب كسلا نع باوملاف

 هيلع مكحي ناب هلثم ىلا ئشلا در رابتعالا نا نم ىنازاتفتلا هيشحمو

 ىحترشلاو ىلقعلاسايقلاو ظاعنالا لعل اذهو ىنازاتقلا لاق همكحت
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 | ىهنم لكو صنلا ةراشاب سابقلا ىلع انو صن 2ع هيلع

 لوالاىف تاذلابو الوا دوصقملاقوسلاب نافلتحو دوصقموقوطنه

 ةدوصقم ةراشالا نا مهريغو حجولتلا وثم ققح دقو هماثلا نود

 ةلخاد ىهىتلا اهابا نمو بيكا ّرلا صاوخ ناب لئاق الهناف اولاق اضيا

 اماكحاو. ةغالب ةدوضقم ئهف ةدوضم ريغ ابنا ضنلا ةراشا تحت

 ةليل مك ١ لحا ةيآ نم انج مححصا نم ءوص ةعص ذخا ةمث نمو

 ةجوزلا ىلا ءاضفالا ةيلذ ةقوسم اهنا مكئاسن ىلا ثفرلا مايسلا

 محجصا نم موص دعص ةراشالا قيرطب اهم ذخؤيو موضلا ىلايل

 ةدعاقا ءاش تقو ىاىف هتجو زلىئضفش.نا نم اهاك ةليللا نكم هنال امنج

 قرف ةمث نءو هباعيتسا داري ىف ةظفلب هعم حرصي مل اذا فرظلا نا

 لوالاىف ىوت اذا هناب دغق لكي ال نيبو ادغ هلكي ال هفل> نيب ءاهقذلا

 لات ىباثلا فالح رهاظلا فالخ هنال ءاضأ قدصي ال هنم اضعب

 ىوحفلاب اوربتعاف ةيآ نم سايقل | ىلع لدتست نا كلو ةعيرنشلا ردص

 ىلع ةلادلا ليلعتلا ءاف ثالذب رعشي اك حرولتلا ف لاق صناا ةلالد ىهو

 | ءانب ظاعتالا بوجول ةلع راشعالاب مالا لبق ةروكذملا ةيضشا نا

 اهقيرطو ببسملا دوجوب مكملا بجوي بيسلا دوجوب علا نا ىلع

 مهرارتغا وهو ببس ىلع ءانب موق كاله ىلعت هللا ركذ صنلا ىف نا

 الث ببسلا كلذ لثم نع فكل راتعالاب سا مث ةكوشلاو ةوغلاب

 علا بجوب ةلعلاب علا نا لصاملاف ءازجلا ثلذ لثم هيلع 1

 مهي ىنعملا اذهو توافت ريغ نم ةيعرشلا ماكحالا ىف اذكف اهمححب

 سايقلات ايثانوكي آلثل اساّنق ال صن ةلالد ن وكيف داهجا ريغ ن٠: هئم
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 صنلا ةلالد نيب قرفلل ريرحن وه هرخآ ىلا ىنعملا اذه هلوق شايقلاب
 ناقرافلاو سانلاضعب ىلعامهب قرنا هبتشي ام اريثكو سايقلاو

 نا رداشتو داهتحا ريغ نه ظفللا نع كردن صا ةلالد ىف ةلعلا

 صصختلا ثح*ىف ىلحلاىشاوح ىف مساقنبا ةمالعلا لقت تح نهذلا

 ىف مامهلا نباو يليزلا لاق ةمث نمو قوطنملا ةوق ىف وأ قوطتلاآهنأ |

 قيرطب قازلاو ةيئازلا ةيآ نم دبعلا صاصخت نا دودحلا بانك

 ام فصن نبلعف ةشحافب نيا ناف ىلعت ل وُ نم دافتسملا ىوعفلا

 مومت نم ءامالا تضصخ ةيناثلا يالا ناذ باذعلا نم تانصلا ىلع

 صقنم قرلا نال ةيادهلا ىف لاق صدا ةلالدب دبعلا جرخاو ىلو آلا

 لاق شفا مالا رفوت دنع ةيانملا نال ةيوقعا اصقنم نوكف ةيعلل

 ريغ ن٠ ىا مالكلا لوا نم فرعي ىعملا اذه نال مام#لانب لامكالا

 ةلالذ ىلا هب عجريف طانملا محتشب ىعنالاو ركذلا لعبت ةناواناكلا

 لب مكملاب توكسملا ةيواوا ةلالداىف طرشي ال هنا ىلع ءانب ضنا

 باتكلا صيصخ نم رارفلل كاشملا اذه نيمارأل هفىكت ةاواسملا

 ةيادهلا بحاص لوقو نيد ودالا نم مجع هذا بهذ ىذلا سايقاب

 تدادزا نه: قع: كحاولا نا كاك زن را ملا رفوت دنع ةياتللا نال

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذل دشر, اكركتلا نم دايزالا ملأ هيلع

 مايق لوط نه هامدق تمروب دقو هل لبق امل اروكّس ادع نوكا الفا
 نيب و كنب لاحىا رخات امو كبنذ نم مدعت ام كل هللا رفغ دق ىلإللا

 اما وهو ريسلا رفغلا نال لاق ىوامريلا لضافلا هلاق اهتاث الف توثذلا

 ءاتيبنالا ماقم قالا هئوقعو تنيذلا نهول' تلاوة
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 نسملا ةياغ ىف اذهو ىطويسلا لضافلا لاق ىباثلا مهمابو لوالا

 ةدابز. ىئبني ةمعنلا تدادزا اذا هنا ىلا ٍس و هيلع هللا ىبص دشراف

 لاق لسعلا اهنف ءام ب رسشب هنع هللا ىطر رم ان ديس ىا انادي ركخلا

 ةمعنلا ركّش نف هلع ركشلا اهم عنتلا مزال نم نال اهباسح ىنع اول عا

 كالذ ىلعت لاق لاوزلل امض ىع دق اهزكشي مل نمو اهقح ىدا دف

 لاقو مهسفناب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمثنا ةممن اريغم كي ىل هللا ناب

 هنا بغر دقو اولم ىتح لمي نإ هللا نا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع قيلعت ريغ نم عطقلا هجو ىلع ديزملاب دعولاب ركّشلا ىف ىلعتو

 . ترج مالسالا ةج لاق ,كتديزال مركس نا هناحيس هل وهب ةثيشملا

 ةئيشملاب قيلعتلاب كلذ وحن و قزرلا ةدايزو ةرفغملاب دعولا ىف هللا ةداع

 مسقلاب ديكانلا ىلع ةدايز كلذ اهش نكي لذ ركشلا ببسي ةدانزلاباماو

 فاسلا ضعب هلق ام عزانملا فئاطل نمو ةديدشلا ديكوتلا نونو

 نا دعب هءاسنا ضعب نآرقلا ىف حدم ىلعت هللا تدجو ىن: حلاصلا

 نم رخآ اضعب هما نع حدمو دبعلا من هلوقب ركاش هناب هفصو

 معن هلوه رباص هناب هزرص و نا دعي مالسلاو ةالصلا مهلع ءامننالا

 ةيفاعلا بلط تزررخا حدملا ىف نيتفصلا ءاوتسا تدجو الف دبعلا

 بتوحو ىف فالخال هنا مكاو رخالا ىلع نييسقلا دحا لضف نم

 ةيفنللا نم ةفئاط تلافف القع هوجو ىف فالخلاا اماو امرش ركتلا

 ىنعن الو مامالا ةيصو حرش ىف لكالا لاق اضيا القع بجاو هنا

 باقعلاو لعفلاب باوثلاقاقحساب ركحي لقعلا نا لقعلاب بوجولاب
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 عون لقعلا ىف تبش نا هب ىنعن اماو عمسلاب نافرعي امهنال كرتلاب
 لكألا لاف كرلاو نايتالا ىوتس ال ثيحب هب نايثالل ناعجر

 هيلع هللا فص هلوق ىفو ةىعاشالا نيبو انني فالخال قيقحلا ف

 ركّشلاب ملا ديبقت ىلع ضيرحتلا ن٠ اروكش ادبع نوكا الفا سو

 ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبانع ميكملا جرخا ىنخيالام

 ىطعا نه اعبرا هللا نه عنم مل نهطعا نم عبرا سو .هيلح هلا

 ىطعا نمو ركل بحيسا ىنوعدا ىلعت هللا لاق ةناجالا عنم مل ءاعزتال

 اراقغ ناكدنا مكبر اورفغتسا ىلعت لاق ةرفغملا عنم مل رافغتسالا

 ةبوتلا لبن ىذلا وهو ىلعت لاق لوبقلا عنم مل ةبوتلا ىطعا نمو

 مر كش نال ىلعت لاق ةدايزلا عنمب مل رثشلا طخ نمو هدابع نع

 ىف ىزرمش< نزلا دافاو نيركاشلا هللا ىزحيسو ىلعت لاقو مكذديزأل

 ىلعت هِوق ىف اكديكاتلا نوكك نيسلانا ءريسفت نه عضاو« ضعب
 ىضتقم هللا ىلع قح هنع هللا ىضر هدانق نعو اولاق ام بتكذس

 ةعن“ و ركّشاذ نيركاشلا بحي منم هللاو هركش نم ديزي نا هدعو

 ركيلع تممتاو ىلعت ِهْلَوُف ىف ىزارلا رذتلالاةنيدلا لاكامنلا ظعاو

 قلطملا نا ىلع ءانب ريسفتلا اذهو ميركلا نيدلا اذهب ىان تب

 لوصاب قلعت لاكألا نا انلق ءاوس اذهو هدارفا لماك ىلا فرصصني

 مومم ىف جردنم سايقلا قيرطب ناكرالا ىلع عرفت ام ناو ناكرالا
 ةطساو ريغ نم عورفلا و لوصالاب قلعتي انلق والامكساب فصوام

 ماكحالا عبجل عبنملا لاح لك ىعف سارقلا ىركتم ىار وه كس ايقلا
 ىضاقلا لضافلا لاق زيزعلا بادكتلا ةرخالاو ايندلا حلاصمو
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 بادالا ةضورو ةيقزقللا فراعملا رصنع مظعلا نآرقلا ضايع

 ةعيرمثلامامزب ضيارلا هسفن دهاجلا رسملا ليضيف ةيوسدلاوةشدلا

 ةنينلاو هتالاج عيجو هلعفو هلوق ىف نآرقلا باذآب بدات نا ةقلخ

 ىوهلانع قطني امو لئاق نم نع لاق ىلعت هللا دنغ نم ىه ةفرثلا

 . ىلع ةبظاؤملا ركشلا هوجو ,ظعانم ناو اذه جوي جوالا وه نا

 ةزبعلاو ةعاط لك ثالذكو ركّش موضلاو ركُش ةالضلاناف تاولبصاأ

 لاقو نؤمءاد ممالص نع مه نيذلا ىلعت لاق ةعاطلا ىلع ةم وادم

 ناو هبحاص هيلع مواد ام هللا ىلا لمملا بحا لس و هيلع هللا ىلض

 قح ىف لاق ركذلا فص و هلابحا ةصاخ ىلعت هللا حدم دقو لق

 هاتبتجا همعنال اركاش ماللاو:ةالضصلا هيلع مهاربا انديس هليلخ

 صا وهف فضوت حدم اذا ىبعتو هناك هللاناىرابلا 3 ىف دافاو

 ىف احرص ركلاب الا ءاح دقو .هنع هان وهف فدوب مذ اذأو هن

 لاقو نورفكت الو ىل اوركت او كرك ذا ىن و ركذا نعت لاق تايآ ةدغ

 لإ قلقا نأ داعب لج لاقؤ نكس دوواذ لا اولعان لح تدع

 حلاصلماا و ماكحالا عج وضم ملظعلا نارقلا ناكاملو كيدلاولو

 مهنمو ءالعلا لاق هنم ةظبنتسم وا هيف اماحرسصم اما ةيويندلا وةشدلا

 انديس نع رهشا امو تلق هلل ركح نع ةعقاو والخال ىلحلا لالملا

 ةينضقا سانال ثذحت هلوق نم هنع ىلعت هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمت

 هحصوا ام هنايو كلذ ىاني ال روجفلا نم اوثدحا ام دق ىلع

 نمسانلا ةرمثع ىف حاسام نيب 559 قرفنا ىف ىفارقلا ققحلا مامالا

 فلسلاىف ناكالو سوصتلاىف درب مل ام ىباثلا مسقلا لاق ةمراكملا



 انرمصع ىف تددجتو ذئنيح ةدوجوم هراشعا بابسا نكت مأ هنال

 دعاوقلا نم لع لب فناتسم عرش هنا ال هءابسا ددحل هلعف نيمتف

 تناكل ةباحصلا نمز ىف تدجو:وا بابسالا هذه نإ َةيَغرتلا

 هيف رحخاتل وكيلا رخالو ييهعنص و ,هلعف نم تابيسملا هذه

 لزنا ول اك عرش ديدحب كلذ ىضتفي ال هبب . عوقو دنع هعوقوو

 تابوقها نم. هريغو جر نم ىصاعملا ضعب فاش 0|

 انيئارق اننهز ىف تدجور ةباعكلا نمز ىف ةيصعملا كلت دجو لو

 قنا نيعشم "ل عرسشل نيددح نكن م ةبوقعلا ثالث املع

 عرمشلا دعاوهب وا صني كالذ لعن نا نيب قرف الو ءارغنا ةطبرلا

 كيال وامرحم جبن ال نا طرمشب مسقلا اذه ىرحي نواقلا اذه ىلعف

 لكس دقو نايعالا لخادلل مايقلا ليبقلا اذه نمو لاق ابحاو

 تيتحق يدلاو حلا ع وهام وهو مالسلا دبع نبا نيدلا نع هنع

 الو اوضغابت ال مل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق باوملا يف

 كرتو اناوخا هللا دابع اونوكو اوربادن الو اوعطاقت الو اودسات

 ام ههوجوب لقولف ةرئادملاو ةءطاقإل ىضفب تقولا اذه ىف مايقلا

 ةصاقلا ىلع صنيراحا فيرثلا تي للا اذه لمان نمو اديعب ناك

 دحاولا دنسملاك نونموملا ثيدك ثيداحالا نم هريغو ماحلالاو

 ثيدحو ىجلاو رهسلاب دسلا رئاس هل عادت وضع هنم قكشا !ذإ

 نيب كبشو اضعب هضعب دشي صوصرملا ناينبلاك نمولل نموملا

 ةم ركلا تايالاو ماحتل الا ىف هتبغر ىف ديكات ةدايز ةفن رششلا هعناصا

 ىا 0 تبهذو اولثفتف اوعزاننا الو ىلعت لاق كلذ ىف ةربث
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 ىلع اونواعت و هناس لاقو ةوخا نوثموملا اما ىلعت لاقو مك وص

 نع عراشلا ىهن هيلع ةظفاحملاو ىنعملا اذه لجالو ىوقتلاو را

 ادا اتعاب ا ريانا ويلا نظو دم هاو ةنغلاو نسنجلا

 ىف بغرو ضدرملا ةدايعو ىمادلا ةباحاو ءالسلا ءاشفان صاو

 ةفلالاناف تاماجاو ةعلاروضح رارسا ةلج نم وهو ةعااضلا

 ىلا معضعب نينموملا هاو ىوقتي ماحلالاو دكت كلذ ددت

 مالسلاو ةالصلا مملع ءاسالا ضعب ىلا جوا دقف بولطم ضعب

 اذه نمو هيخاب ارسثب امه رثكا ىلا امهبحا نا ايقالت نيلجر ىف

 لاطاملا تيت ىف سو و هيلع هللا لص عراشلا بيغرت لسقللا

 0 لا د كدي ركن هل تلي تعش لف سلع نوماملا نا

 لإ هدرا ةيفاط ةعب ريثلا نا لصاخحاو هنسلا الا ايف ىرن ال

 ىنا دقف 'جاوتتاو دضاعتلا ىلع ثححلاو مهنع ثلا فكو سانلا

 هتءا ىعاو راصنالاو نبرجاهملا نيب مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا

 ىارلا نيب دكاتي ماحتلالا اذهواناوخا هللا دابع اونوكو هلوش

 ةوسالاو ىبظعلا ةودقلا وهو سو هيلع هللا بص لاق !ذهلو ةيعرلاو

 نم دحا ىلع يش ىلق ىف سيلو عيصا نا بحا ىلا .ىربكلا
 هيلع هردص ىغوي ام دحا نع دحا غلب نا مهاسهنو ىناضكا

 لوسر ىل لاق لاق هنع ىلعت هللا ىضر سنا نع ىذمزرلا يفو

 سيلو ىسعو مبصت نا تردق نايخااي سو هيلع هللا ىلص هللا

 نهو ىقنس نم كلذو ىنب اي لاق مث لعفاف دحال شغ كبلق ىف

 عجزاو ةنملا ف ىبد ناك ىبنبجا نمو ىبحا دقق ىقلس ايحا



 يال(

 لوقف ثيدالا اذه ىف ىراخلا مامالا هذروا ام ةيقب حرش ىلا

 ءاخ ةعمللا موب ىف ةفرغ موي ىف تلزن مون يأ يف لغأل ىلا رمع اديس

 نا ةناوزلا هذه تنيبق دنع انل هللا دمح اًهالكو «ةانلارز قف

 ان !داه' دعا و "نرغ ال ناديع وه اهل مون نأ ىلوالا ىف هاصق

 وهو اهدعب ىذلارثالا اماو ركتيد رك !تلكا مويلا ىلع هلوقب قلعت

 هللا ىلص هللا لوسر ةافو موب نم دغلا ىا دغلا رع عمس هناسنا نع

 دوشت ربنملا ىلع رع ىا ىوتساو ركب ابان ولتملا مياب نيح ردو هع

 ىا هدنع ىلا هلوسرن هللا راتخاف دعب اما لاق مث ركب ىنا لبق رغ

 باتكلا !ذهوبصنالا نمىا كدنعىذااىلء ةماركسللاو بآوثلا نه

 ماع ةمدقم _ع انديس نم اذه ةرخآ لآ ةلؤسر هن هللا ىده ىذلا

 اوعيابف ةفيقسلا مود اؤعداس مل سانا قب هنال ركب ىبإ انديس هع

 رع انديس نا كلذو نيلسملا ميج نم ةعبلا تقف دغ لادن قف

 ةيقب عيال ريثملا دعصي نا ركب ىبا انديس نم بلطو ربملا نم لزت

 تان“ ىو ا نوسملا هعيابو دعص ىتح هب لزب ملو سانلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لو در بحاص ركب ابا ناو ةدايز فالخمسالا

 ةعببلا تقف هوغيابف اوءوقف كروماب نيلسملا ىلوا هناو نينثا ىلا

 اهف هكراشي هريغ ناكاملو اهفرسثل ةبككأا مدق محفل ىو ةماغلا

 ىهو لاق نينا ىلا' هنوك وهو ركبونا ه درفنا ام الع فطغ

 ىلص هدعب نم ةفاخلا نوكي نا اهب قحسأ ىتاا هنئاضف رظعا

 ٌكروشاب* نئانلا "ىلا هناؤؤ رع انيس لاه اعلاذلأو سو هيلع هللا

 ددعلا لصا ىا لا ةبحتتلا ىف ةكراشب هزيغ ناكاملو حفلا لوق



 و /١١1 «*

 لاق ركب .ىلا انديسل ىهف ةبك اهقوف ال ىتلا ةلذاكلا بدلا اما

 اي>اص هناحس هللا ءاعسش راغلا ىف اههذا هبحاصل لو ذا ىلعت هللا

 لوقو رفك ركب ىنا ةبعص ركنا نم ريلا بحاص لاق اذلو هيذل

 10 مضغللاو ميظعتلا انهاه ةراشالا خلا تايكلا :اذهإو ع انس

 اشملا نكي مل اذا سوسحمل هب راشد ام نا ىباعملا طع 3

 ةصاا ونا اذه لئاقلا لوق هيلعو ىظعتال لمع عتسل اريضاح هيلا

 هدمانو ىلعت هللا. قيفوب عم ىنع اودتمت هلوقو هتساحم ىف ادرف

 ال هلا نم هلوطم ىف ىنازاتفتلا ققحلا ثاذ لثم ىلا راشا (*

 فقوت كلذ ىف ىكي لب ءازحلل ةماث ةلع طرششلا نوكي نا مزاي
 نول تاذ را دقو رخآ ئن لعااف#وتف ناك ناو هيلع .ءازلعا

 500 وعل ثلا تلك رللا اذه لثم نق“ نا: كلذؤ نوكلتسلا

 [هاه ىعاإ ريصنو ىغلا ىف اك ةاحلا روهج راتخم وه اك بلطلا

 كيلاو هل دينالا لع تفقوت» ءادتهالاو اودتهت هب اوذخات نا

 ىف هناحيس لاق هديباتو هللا قيفو ىلع فوقوم هلوصحو هب

 نا .كنم ءاش ئمل نيملاعلل ركذالا وه نا زيزعلا باتكلا ناش

 لوصملا نوك-!و نيملاعلا بر هللا ءاشي نا الا نوءاشت امو مقتسي

 هلق ف ىواضببلا نيدنا رصان لاق ىلعت هللا قيفوت ىلع افوقوم
 ,لعت هللا لاق مث قيفوتلاو ةيادهلاب لاق ىمعن ركيلع تمعاو ىلعت

 ثالذب هاضرب دارا ليق باهشاا لاق اند ءالسالا مكل انبضصانو

 ربل تن ىف ناك وهو تش ال ايديا كج هزاب تنياب: بكج



 مالسالا نيدو مويلا وهو اهديف دقو 221 ىلع ةفوطعم

 نسح شل حلا هراشخأب ركح هلو نءو هدعبو كالذ لبق ىَص مه

 ال ايدبا امكح ركل اهرايتخاب تيكح ركيلع اهتمحتا ىتلا مالسالا

 ىف ىلعت هللا لوق كلذل ريشي إك ةمعنلل مام ىلع ماب اذهو حضي

 ال ةنلا من ىف اضيا لاو الوح اب ء نوغب ال ةنلا لها قح

 اذه تيقاويلا هباه قاسنا نسح نيم اذه.و ةعونمم الو ةعوطقم

 كيف دا هند هراكملا لك ند وه ةزالاو باتكلاب ماصنعالاو

 لك ند امهب مصتعل قينولا هدهعو نيتملا هللا لبحو قثولا ةورعلا

 زيزعلا باتكلاب ماضتعالا ىف درو امث ةرخالاو اينثدلا ىف فوم

 لبح هللا باتك نيتفيلخ ركش كرات ىبا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ىح اقزش نأ امهناو 0-0 لها نوع ضرالاو ,ئلا نيد دود

 نارقلا لضف ىف ليوط ثيدح نم ءافشلا فو سوما ىلع آذر

 لمت نمو ملف هب مصاخ نمو لدع هب كح ند لاق نأ ىلا مظعلا

 ىدهلا بلط نمو مقتسم طارص ىلاىده هب كسب نمو رجا 4

 طارصلاو نيبملا رونلاو مكملا ركذلا وه هللا هلضا هريغ نمل

 ةاحجينو هب كلسمم نمل ةعصع عفانلا ءافشلاو نيتملا هللا لبحو ميقتسملا

 نا نين دقف ةلالض ةعدب لكو اهتاثدحم رومالا رشو دمت ىده
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 كولس ىف هب ىدتم .ىذلا رانا وته ةنشاو تاتكلاب ماضتعالا

 نيرادلا ىريخ ىلا ه كسقملا دود ىذلا .لبخلاو حالا ةسحم

 ره عا و دابعلا حاصل ةعيرمشلا تءاح املو حالقلاو زوفلا كلذو

 كلذ لئاق نم نع لاقو اعيجب هللا لبحب اوعصنعا و هل دقي .ىلغت هللا

 لغتو اع لاقنأ دعب مقتسم طارصلا ءاشي نم هب ىدهع هللا ىده

 تانك اذهو لجو نع لاقو يالا اياتك تيدا نسنحا لزت هللا

 ق نيوننا|انورس ا لاةنوج- رب 00 هوغب افك رابمدانل زنا

 ايد زيفنا نيتك كرابم بك كرمال ناثلا مظع ىا مظعتا] تاك

 ق اك ةتملا ءاخا ىف دروو اؤج-رل هتئلاخم اوقتاو هؤغتتا اناذو

 وهو انا ه0 نم ائيش انحا م ىطاشلال ماصتعالا ةتماحك

 فلسلا ءالضف ضعب مالك نمو هيعبصا نيب مضْو نيتاهك ةنملا ىف

 لمعت ىلغت هللا قلت نل كناف هي ةنسو هللا بات؟ ىبحا حلاصلا

 ديقم اذه انبهذم دينا ديسلا ةفوصلا سار مالك نمو ههبشي

 نارقا نم وهو ءاطع نا سابعلا نا ذيسلا لاقو ةتسلاو تاتكلاب

 نم لسو + هيلع هللا ىلص بييملا ةعباتم نم فرشا ماقم الوعحلا

 رع انديس لوق نا م ةفرعملا رون هبلق هللا رون هللا بادآ هسفن مزلا

 هاد وه اذه رثالا رخآ ىلا هب هللا ىده ىذلا باتكلا اذهو

 ف اك كلذ لثع هن هللا ىصر عدضص كف هنم دوهعملا ند.دلاو

 ناك هنع هللا ىضر هنا ىراخيلا يح ىفو انبسح هللا باتك هلوق

 ىرازفلا ةقننع هن رق ةصق ىف سيق ن رملا هلاق هللا باتك دنع ظاقو

 ثيدلحالهالاق قورافلا ةفيلخت ا ىلع نذاتسي نا ردا نم.بلط دقو
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 مزالملا ناك ذا رمع انديس سلجم نيم زالملا نم سيق نب رثحا ناكو

 انابشو الوهكو اخ ؤيش ةنيبلاو باتكلاب ءالعلا ىا ءارقلا هسا

 ةفلللانذا املو روكذملا رحلا ديسلا, بنمو مه ةراثشتسالا ريثك ناكو

 هب رهف مظعلا ةفيلخلا بصنم ىلع رساحن .لخدو ىرازفلا ةنميعل

 اتكشم رملا لاه نيلسملا دفالخ بصنم ىتا ةماقا رك اند

 نع ضىعاو فرعلاب صاو وفعلا ذخ لود ىلعت هللا نا هبضغا

 دنع افاقو ناكو رع اهزواجي ام هللاوذ ىوارلا لاق نيلهاذلا

 هللا ىضر هنديد اذه هتايهنا ابنتحم هماواب ارم وم ىا هللا باتك

 نبدلا ةماقاو ركملا نع ىهنتاو فورعملاب مالا ناك كلذلف 'هنع

 ايندلا نم ىلا ببح لاق دقو هنع ىلعت هللا ىضر هل انديد

 اذهو هللا ماب مايقلاو ركملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا تالث

 ثيدحلا ثالث مكايند نم ىبلا ببح ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق ال

 مالس'او ةالصلا هيلع هنا ىور ةفيطل بهاوملا بحاص ركذ دقو

 بيح هللا لوسر اي اناو ركبونا لاق ثيدحلا ىبلا ببح لاق امل

 قافنالل لاما عجبو كهجو ىلا رظنلا ثالث ايندلا نم ىلا

 ببح هللا لوسر اي اناو رع لاقو كيلا كتارقب لسوتااو كيلع

 مايقلاو ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب ىمالا ثالث ايندلا نم ىبلا

 ثالث ايندلا. نم ىبلا بدح لوسر اي اناو ناملع لاقو هللا عاب

 لوسراياناو ىلع لاةو ىراعلا ةوسكو نائمضلا ءاوراو عياجلا عابشا

 فيضلا ءارقاو فيصلا ىف موصلا ثالث ايندلا نم ىبلا بيح هللا

 بيحاناو مالسلا هيلع ليربج لاقف فيسلاب كيدب نيب برضلاو
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 السر ةاسرلا خيلبتاو .نييبنلا: ىلع لوزتلا ثالث ايندلا نم ىلا

 لجو نع هللا لوس لاقن عجرو ج ع مث نيملاعلا بر هلل دنلاو

 مسجو 1 18 بلف نأ ١ اه ناملا ثالث هذانع نم هيلا بنح

 قيرط ىلع دراو مالكلا اذه نا خي الو رباص هئالب ىلع

 ءازللا ديرب هنا ركذ ام ب< ىلعت هنوك نم دارملاو ةاكاشملا

 لعفلا ةقص و! تاذلا ةفصا اما ةبححلل اءاحرا هيلع ىز< وا ىلع

 ةلاثب تقلع ءاوس ىلعت هللا ىلا تفيضا اميح ابف ناثلا اذكهو

 رك د رن نع ثيدح ىف. اك نكاذلاب وا تيدخلا اذه:ى اك ركذلا

 لآ نات نانك ثيدح ىف اك هسفي ركذلاب وا هللا هبحا هللا

 هللا ناحصس نازيملا ىف .نا_تليقث ناسالا ىلع ناتفيفخ ناجرلا



 2 1 ا ا

 ةيلاجرملا ةسراملا 2

 مويردع داعب تالذو ةروكذملا ' . ٠

 ناضمر 9 6 دحالا | 1
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 د تكتل.



 سو هبحصو هلآ ىلعو دمت انالومو انديس ىلع هللا لصو

 تادضالاو رشبملاو رتخا اما ىلعت هللا لوقو ةبرمثالا:تاتك

 انثدح نوعلفت مكلعل هوبنتجاف ناطّيشلا لع نم سجر مالزالاو

 حار رع نع هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا فسوي نب هللا دبع

 را برش نم لاذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.نا امهنع هللا

 ةرخالاىف اهمرح اهنم بتي ل مث ايندلا ىف

 عجرت ةعيرشلا فيلاكت نا دصاقملا بات ىف تاقفاوملا ىف ررق

 ماسقا ةثالث ودعت ال دصاقملا هذهو قلنا ىف اه دصاقم ظفح ىلا

 للصا ةعيرششلا ىف ةيرورضلاو ةينيسحنو ةيجاحو ةيرورض

 تسلا وا سجلا تايلكلا ةيرورضلاب دارملاو ةينيسحلاو ةيجاعلا
 ضرعلا اب قحليو لاملاو .بسنلاو لقعااو سفنلاو نيدلا ىهو

 اذه مايق ربتعا اذاف اهيلع ةظفاحملا ىلع ةينبم نيدلاو ايندلا حلاصف

 دوجو اين دلل قبي مل تهرختا اذا ىتح اييلع اينبم ىوددلا دوجولا

 ةيورخالا رومالا اذكو فراكتلاو نيفلكملاب صاخ وه أم ىنعا

 ولو ىحيرملا ءازملا بترت مدع نيدلا مدع ولف كلذ. الا اهل مايق ال

 نيدنلا عفترال لقعلا مدع ولو نيدت, نم مدعا فلكملا مدع

 شيع قد مل لاملا مدع ولو ءاقب ةداعلا ىف نكي ما لاكنلا مدع ولو
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 اييدلا لاوحا بيترت فرع نم هيف باتري ال مولعم سا هلكاذهو

 ىلع ةظفاحملل عراشلا دصق ىلع ليادلاو لاق ةرخالل داز اهناو

 ءارقتسا وه ةيئسحلاو ةيجاملاو ةيرورضلا ثالثلا دعاوقلا

 ن* هيلع توطنا امو هي زاو ةيلكلا اهلدا ىف رظنلاو ةعيرشلا

 ليلدب تبثي ال ىذلا ىونعملا ءارقتسالا دح ىلء ةماعلا رومالا هذه

 اهعوم نم مظنني ثيحب ضعب ىلا اهضعب فاضني ةلداب لب صاخ

 نم ةماعلا دنع تبث امدح ىلع ةلدالا كالت هيلع عقحت دحاو ىا

 تاما قاتلا دقعي لف هنع هللا ىضر ىلع ةعاجشو متاح دوج

 هجو ىلع الو صوصخم لياد ىلع دعاوقلا هذه يف عراشلا دصق

 تاقلطملاو تامومجلاو رهاوظلا نم ثالذ مها لصح لب صوصخم

 ةفلتم عياقوو ةفلتحم نايعا ىف ةصاخلا تاب زملاو تاديقللاو

 ىلع ةرئاد اهاكةعيرمثلا ةلدأ اوفاا تح هقفلا باوبا نم باب لكىف '

 ىلعو لاوحالا نيأرق نم ثالذ ىلا فاضن ام عم دعاوقلا كلت ظفح

 نيريشلب داسا هنف ربيعا قليقا رعلا رئاونلا ريخ دافا ليبسلا اذه ظ

 نك“! نظلل !ديفم هنلادع  ضرف ىلع مهنم دحاو لك رابخا نأكل

 اذاف الثم نظلل ديفم دحاو ربك قارتفالا تسيل ةيصاخ عامتجالل

 لصحي ىتح رخآو رخآ ريخ اذكهو نظلا ىوق رخآ هيلا فاضنا

 امهنيب قرفال ذا اذه .كلذكف ضيقا نمت ال ىذلا عطقلا عيجا

 اذه ررقت اذاف رابخالا هنمضن ىذاا ىعملاب علا ةدافأ 2 ص

 اهيناعم نيلماتملاو اهاضتق» ىف نيرمظانلا ةعيرسشلا ةلج- نم ناك نْف

 دعاوقلا هذه ىق عراشلا دصاقم تابئاب ىيدصتلا هيلع لهس
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 ةيرورضلا نا ثيحو ةينيصحلاو ةيجاملاو ةيرورضلا ثالثا

 اييدلا ملاصم ناو اهل نيتممتمو نيتلمكم نيتريخالاو لصالا ىبه

 ميزت ةيكح ايل اروهظ رهظ اهلع ةظفاحلا ىلع ةينبم نيدلاو

 ةظفاحملا لامها ن٠ اهيطاعت ىف امل مالزالاو باصنالاو رنيملاو رجلا

 ةلقع لع ةظفاضملا#ىف طرف رفا برش نف سلا تانلكلا ىلع

 ناهالا هنع ردصيف هلقع ىلع ركسلا ىطغ نونحم ناركسلا َناَف

 ىف اصقن نونملا ناك املو اًةطنو العف نيناجنا نع ردصت ىتا

 لقعلا :ةليضف نال هنع لقاع لكىشاحنو هنم ذ عتبي ءادو ناسنالا

 هنزحيو هلا بسن نا حرشيو هيعدي ناسنا لكف ريخ لكل لصا

 نرللا لا هن لقاع ريغ رجا ككزتش قطاعتف هدض ىلا بتسن ل

 نم ىعاشلا بت اذهل و لقاع اهيضتري سيل ةصقنم .ىه ىتلا

 هلوعب هلاح

 لقع نم نونج ىف ىعدي فيك

 ردصي ام ىردي ال هلقع ةيطغت بسب هلاف هنيد ىلع ةظفاحلاىف طرفو

 ناف اهي ردعي الو اهب دخوب ىتا ةيرقكلا ظافلالاو لاعالا نم هنع

 همزلت ه:5ل ركسلا لاح هدوقعو هرارقا همزلي ل ناو ناركسلا

 ىلع هلخدا هلال هقفلاىف ررق اك فذق و!قالط وا لتق نم ةتابانج

 ادرعاط» نكي مل نا ابلات اشني امي هلام ىلع ةظفاحلا ف طرفو هسفن

 رخآلا.لاق اذهل و تاعبنلاو فارسالا نه هركس ىف

 ملكي مل رفاو ىضلعو 2 ىلام كالهسم ىنناف تيرش اذاو

 لي ال حرجلاو لتقلا نم لس نئلف هسفن ىلع ةظفالا ىف طرفو
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 لحالا وا لجاعلا ىف ءةسو هنادي ّق ىرس قئذااابناد نم

 نم هقحلي امو اءرش هتداهش هب طقست ىذلا دنا نم هقحلن امل

 ربما ىطاعت ْن' كلذكو هءماوال هتفلاذا نيداا ةلعب فذقلا

 ارهق هاطعا لام هكلم ىف ناكدقف هلام ىف طرف دّف رامقلا وهو

 نحو هباوث جري فورعم الو رب ليبس ريغ ىف ىرةملا هءاضر ريغب

 نكل عطاقلا لئاصلا ةباثم, وهف اهحير لموي ةراحتن الو هب ركذلا

 ةظفاحلا ف طرفو بولسم بولغم اماو مناغ بلاغ اما حالس ريغب

 نم نأف هيار ههافسو هلقع ةلذ ىلع لدي هيلع همادقا ناف هلقع ىلع

 ةرخالاو ايندلا ىريخ ىلا ايدلا ىف هغالب هب ىذلا لاملا ىلا دمع

 ازيدع ايفكم قوكل قاشملا نوتو هيف اوبكرو هلالسا هلا ١

 لضف ريبك هيف نكي مل اذا ىررحاو هدجو هدكب هعجب وا ارم

 ةبلاغملا هروصد وأ ةعالطلاو ىلستلا ةهروصب هديا هج رخاف

 عبط در ىلع الا هل داتعا الو ىنغ هماقم نم هباسي ام دادزيل

 ةلقبب فضصوب ناب قيقلل تلا تحلاو ةنئاطسشلا لش ةراا

 لعفشب هند ىلع ةظفاحلا ىف طرفو هيلع ىارلا ةهافس باغو لقعلا

 هبساكم دقفل هسايا رامتلا ١ سلفملا ىدوي دقو اعرش هبأع مرح ام

 دبع لجل اع قلتم سال ريب ىفف فاك ت وت هش ل |

 هنو ةجد قو طرف دق نوكف ةنللا هيلع تمزح لَه هيسقللا

 هللا ريغ ةدابع اذكو كالذب مدلا نم هقحل» املاضيا هضرعو

 نم دبع نم نال لقعلاو نيدلا ىلع ةظفاحملا ىف طيرفنلا اهبذاحيت



 ي ااا/ وذ

 اهيذاحمب اذكو لقعلا ةلقب فصوي ناب قيقح عفني الو رضي ال

 ىف وهو اهيف لاوما فرمض ىعدتست اهتماقا ناف لاملا ىلع ةظفاحملا

 اهناف مالزالاب ماسقتسالا هلثمو اهقفنم ىلع دوعت ةحلصم ريغ

 م.قتسملا داقنعا ثيح نم نيدلاف سجل تايلكسلا نم لك اهبذاحجب

 نا عيطتسيال هنا تح كلذ ريغو ىبنااو سعالا نم هل جيري امن

 سفنلاو هللا ريغا ريثاتلا دقتعيف كلذ بقاوع نم ىشخي امل اهفلاخي

 ةراحل ناز لمعدسي دقرمسقت ملا ناف لاملاو هملاظ برب ات دق اهناف

 ققحم وه ام سف اهكرتالا هعسي الف هاهنتق اهيف حبرلا هل نوكيو

 | لاخدا وامهنموه نم جارخاب مان دق اهنافب سنا اماو هنم بدرق وا

 ناب قيقَح كللذ دقتعي نم نافذ ضرعلاو لقعاا اماو مهم سيلا نم

 شد ام فذقلا ند هقحانو. ىارلا ةهافسو لقعلا ةلغب فصوي

 نيدلاو ايندلا ىف دابعلا ةسلصمللا مرح ام ةمرح نا نيب دقف هضررعب

 تاياكلا دحا لقعلا ىلع.ةظفاضملا ىلا عجر رجلا ةمرح ناكاملو

 امو اهاعسمو ايتهرج نايل باتكلا اذه دقع هريغ اهيذاحي دقو

 باك لاقذ ةبرشالا نم اهريغ مكح نايبو ديعولا نم اهيف درو

 ماكحا,ىف ةدراولا ثيداحالا نايبل باتكلا اذه ىا ةبرشالا

 وهو بارش عج ةبرشالاو حابي امو اهنم مرحي ام ةهج نم ةيرشالا

 ردصملا نالردصمي سياو.رعطب امل مسا ماعطو ةيعط اكلي ريشي اذ. ميسا

 مصفالا وهو محفلاب برش ءاملا برش لاقي نيشلا ثلثم برشلا وه

 مهلا برش نوبراشف ارقو رسكلاو مضلاب ابرشو ابرمشو سيقالا

 7 ردصملا معفلاب برثلا ةدسبع ونا لاقو ةثالثلا هجوالاب
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 صملا دهم خرم ةيرشالا نم نجلا تناكاملو نامت مضلاو

 نيذلا اهياب ىهو ةيالا هذه ركذ. رخلا ىف اهركذيس ىتلا ثيداحالل

 ناطيشاالع نم سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رخلا امنا آونمآ

 اروكذ نينموملا عيب ةيالا ىف باطمللا نوخلفت مكلعل هوبنتجاف

 ىئانس ام' ىلع تيلغتلا قيرظب تانالل هلولطم نإ "00

 غيص نم وهو نيذلا وهو لوصوم ممسأ انه ىدانملا نال

 ىه له اوفلتخا ناو نييلوصالا نم نيقيقحلا دنع موممتلا

 ةكررشم وا سكعلاب وا صوصملاا ىف زاحم مومعلا ىف ةَقيقَح '

 طورمشلا ءامسا بجاملانبا ميشا دنع فالخلا درومو فقولاب وا

 مساو سنملا فيرعت ةفرعملا عومجباو تالوصوملاو ماهفتسالاو

 ىف هعمج هتينثنو لوصوملا درفمو ىننلا قايس ىف ةركللاو سنا

 تانموملاو نينموملا عيب قارغتسالا ىلع لد, وهف مومتلا ةدافا

 نم ابف الل اريرقن ركذ ثيح حلا ناطيشلا ديري اما هلوق ةنيرشب
 روكذلا من امم كلذو ميرهتلا ةيضنقملا ةنوايندلاو ةيئيدلا دسافلل ٠
 جاردنا ىف ةيكتلاملا اساهصا تفلتخا ناو نينموملا ند ثانآلاو

 نا ىلا جبابلا بهذف ركذلل عوضوم وه امم كلذ لثم ىف ثاثالا

 ىلازغلاو ئضاقلالاق هو ٍبيلغتا| ةدارا دنع الا نخر دني ال ءاسنلا

 ىفارقلا صحو نوجا ردناىلا ةلبانمللا وت اهولا دبعىضاقلا بهذو

 ميرحن ىلع ةيالا تلد دقو ةيالا ةيقب ةنيرقب بيلغتلا روهظف لوالا

 ةغيرمشلا ىف ررقت الو بوجولا نم بانتجالاب سمالا هنعذت امل را

 تلد اكو بشن انارش هلعج نع الضف زجرلا نابرق ةهرح نم



 ي ا١؟4 و

 مالزالاو باصنالاو رسيملا يرحت ىلع اضيا تلد را ميرحن ىلع

 ىا لقعلا رم اهنال ليقف اهعسا قاقتشا ىف فلتخا دقف رخلا اما

 ىا ةصماخلا نم ليقو دتشتو ردن ىتح ىطغت اهلال ليقو هزيست

 هنمو كردت ىتح كرت اهنال كَرْيلا نم ليقو لقعلل !متطلاخل ةطلاخلا

 كارا كالح  ىأ لفعلا يماني ركسا املك ريخاو نيوعلا رائخا

 تناكءاوس ا.ةرقح اقالطا هيلع قلطتو تاركسملا عيج- لوالتت ىهف

 هيلعو كلام مامالا بهذه وهو ةذبالا نه هريغ وا بنعلا نم“

 ةقيقح رهْخا نا ليقو سايقلاب ال صالاب ةتاث بنعلا ءام ريغ ةمرخ

 سايقلاب ةتاث ةذبنالا ةمرك هيلعو هريغ ىف زاحم بنعلا ءام ىف

 مج ىفف ةقيقح عيجا ىلع اهقالطا نا ىضتقت ثيداحالا رهاظو

 مارح ركسم لكو رج ركب لك اءوف لم رم نبا ثيدح نم سم

 نم ىراخيلا دنعو مارح رج لكو رج ركسم لك ةياور ىفو

 ربنملا ىلع هنع هللا ىذر رمع ماق لاق رع نبا نع ددسم ةياور

 راو بعلا هيج نم ىهو نا عرج لزت دعب اما لابقق

 لكف هيلعو لقعلا صاح ام رخْلاو ريعشلاو ةطنخلاو لسعلاو

 هليلق مرحيو هريغ وا بنعلا نم ناك هيراث دح مارح ركسم

 رباح نع نابح نبا هعحت و ىءاسنلاو دوواد ىلا ثيدلح هريثكو

 بهذه وهو مارح هليلةف هريثك ركسا ام سو هيلع هللا ىلص لاق

 ىابيشلا نسللا نب دو ىنفاشلا مامالا هيذيطو كلام مامالا

 نوكي نا الا هب ىوادتلل ولو روهجلاو دج-ا مامالا بهذم وهو

 هبلع هللأ ىلص هلوقل تاساحيلا رئاس ركح وهو دسملا رهاظ ىف



 يل

 فموي ونا بهذو الع مرح. اهف ىتما ءافش هللا لعحي مل سو

 نيينرعلا ثيدحي الدتسم هريغ هراتخاو مرحلاب ىوادتلا زاوج ىلا

 لبالا لاونا نم اوبرمشي نا سو هيلع هللا ىلص ىلا مه عا ثيح

 ةصقلا قايس هب رعشي اك ىوادتلا هجو ىلع كلذ ناكو اهنابلاو

 درو نيينرعلا ثيدح نا ىارف لوبلا اوه زيتسا ثيدح مومت عم

 ىلا رومالا نم هناو مومملا كلذ نم ىئتسم ىوادتلا نآل انني

 عرشلا دغاوق نم ةاثتسملا عم مظتنيف ةرورضلا اهلا وعدت

 اقيرط مرخلا نيعن ادا امم زاوملا ديبقت ىلا ممضعب بهذو

 رعلا مدع نادجولا مدع ىف ىنكيو لاق هريغ دحي ملو ىوادتلل

 نيينرعلا ثيدح نا ريغ ةبرلا دعب حابملاب عافتنالا مدع وأ هب

 بهذم ناف مرخحلاب ىوادتلا ةمرحن لوعي نم ىلع اليلد ضهنيال

 امفيكو هدنع رهاطب كلذ. ىوادنلاف لبالا لاوبا ةراهط كلام

 نام:لا اذه ىف اصوصخ ةلاسملا هذه ىف ةج-ر مهفالخف ىغالا ناك

 ام اريثكو اهلعتو ابيبطت نيعسملا ريغ نع ذخوي راص بطلا نأ ثيح

 مل ناف اهب: جالعلا ىف عفنلا مهتيارل ةيودالا ىف تامرهلا نولخدي

 رظن ىف نيعتو انعلطا ناو كشلاب ماعطاا حرمطي الف ابيلع علطن

 هللا قل املاء دلق نمو ءالعلا نم كلذ زاوج ىري نم اندلق بيبطلا

 رسسييملا رمش زلا لاق رسيلا نم لعفم رامتلا وهف رسببلا اماو الاس

 رسيلا نم هقاقتشاو هترق اذا هترسني لاقي" رسي نم ردصم رامقلا

 نموا .كالو بعت نودب رسيو ةلوهسب لجرلا لأم ذخا هال

 ىضر سابعئب هللا دبع نارقلاناج-رت لاق هراسُي هبلسر هنال راسللا



 ا زواجي نايبصصل بعل ىتحن رمسبملا ف رام لك امهنع هللا

 0 ب ريس وا 1 1 ابراع ه4 1 نق

 درلا همهرح دجاإو ةهعيلح ىباو كتاراط بهذمو ىقرعلا ةمزلعلا لاق

 ىضر انماما بهذم نام هلا ام تلق ةيعذاشلا ههركو مب رطشلاك

 ىلاقرزلا ةمالعلا لاقف مب سظشلا اماو كالذك وه درا ةم رح هنع هللا

 ىفا رقلانيدلا باهش مخك و مار رح هرءانأ تهذدملا رصتخملا حرش ىف

 قبلي الا دارفا نم هلعح ثدح ا رهاظ وهو لاق ةهاركلا

 ريكو جيرطش ةماداو تاداهجلا باد ف هلوعب ةمادالاب هديبعت 2م

 ا لالا يح ةناثا سلا يف ةيرمو ىاطتسلا قرع حابشالا

 0 جل هات ام *,مد طل 0 2 0 1 1 امباو لاق
 6 دك

 اهيزوبعلب اوناكممنانيعباتلا ند ةعاجب نعىور دق ذا هتحاباىفسانلا

 ىف هدي غبص هناكذ هب بعل نم ريخ نم ا دروامهيف دريرا هنالو

 ب رطثبا فالح همدي لنا وةداهشلا طقسا ومرح اذلف همد وري زمخ يلح

 دهاشلا ىف ةحرج مي رطشلاب بعالا ناك امناو ةمادالا الا اهطقسي الف

 ط رش ئهىتلا ةءورملا ىلع ةظفاحملا مدع نم هيف امل هتهاركب لوقلا ىلع

 مزال 0 ةظفاحملا مدع ىلع لدب ةءورملا كرت نال ةلادعلا ىف

 مامالا رف دقو تاوهثلا عابنا نعابلاغ ةببسم اهناب ررةتو ةلادحاا

 هب قلخت نم نا ىريام لكن ع عافترالا ا ا

 ماجلا بعل ىلع نامدالاك امارح نكي مإ ناو هنبد ىلع ظفاحيال



 يق

 هزازق ىا ةكايحو ةءاجو ةغابد نم ةممدلا فراكو يرطشلاو

 ها حدَمي الف اهل رطضا نمو اهلها اماو كلذ هب قيلي ال نمت ارايتخا

 لامع ةءورملا نيدلا دشسرسفو لج رك ةءاورملاب فت

 بجاملانبا مالك نمو هلجر اهل ليق ناو ةارملا لمشت الف ةيلوجرلا
 باعلالا نم اهريغو قاروالا بعلب حيررجلا ذخوي ةءورملا عم ىف

 ىلع هعم ةظفاحملا نكمي ال ام قلخت هنا ىري اهبعال نآؤ ةثدصتلا

 ةيذاكلا ناميالاو اهكرت وا ةالصلا ريخات نه هلا ىدويامل نيدنآ

 تلخد لاو راق نكي ما نا اذهو رورعشلا نم كلذريغو ءانعلاو

 مضب وا نوكسف محنب بصن عجب وهف باصتنالا اماو رسيملا ىف

 ريثالانبا لاق و دبعتف بصنت اهنال ماندالا لعق لطت ىناثلاو لؤآلا

 مالزالا اماو مدلاب رمق اهيلع نوح ذيف اهنودصني ةراج باضنالا

 مهلا ودو لوالا رض هيف ءاحو ىناثلأو لوالا محب ملز عج ىهف

 ىبعم”ىربو تحن اذاف اعطق ىمسي مهلا مطقي ام لواو هيف شيرال

 لاق امه ىعسيف هلصن بكريو شاري م احندق ىبع# موق فأل

 انهدحا .ءاخنا ةثالث ىلع رمهدنع تناك مالزالا رح نيا ظفاحملا

 رخآلا ىلعو لعفا اهدحا ىلع ب كم ةثالث ىبهو دحا لكل

 لبه دنع تناك ىلا ىهو ماكحالا اهيناثو لفغ ثلاثلاو لعقتاآل

 مجرخ اف مهيلع لكشا اف اهيلا نوكاحت اوناكف ةبعكلا فوج ىف

 كلذ لثم :برعلا نم كاحو نهاك ل كدنع ناكو هيلا اوعجر ابنه

 ىلعو كربغ نم رخآ ىلعو ركم اهدحا ىلع بوتكم ةعبس تن“ و

 رخآ ىلعو ىبر ىناهن رخآىلعو ىبر ىنرما رخآ ىلعو قصل» رخآ
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 ىهو رامقلا ىا رسيملا حادق اهئلاثو لفغ عباسلاو تايدلاو لقعلا

 ةصاقم اهب نونرضي اوناكف لفغ ةثالثو ةططخم ةعبس ةرشع

 لكل مسا سجرلا جاجزلا لاق راذقالا ىلع قلطي سجرلاو

 سكرلاو زجرلاو سجرلانيب ديرد نباقرذو حجب لع نم رذقتسا ام

 اما ربخ وهو نتنا سكرلاو باذدعلا زجرلاو رششلا سجرلا لعل

 ةبنا ىلع نوكش هيلع هتلالدل فوذحم هيلع فوطعملا ريخو را نع

 ىلوالا ةلجلا ىلع ةفوطعم ةلج اهربخ عم تافوطعملاو ميدقتلا

 سجر ءا.ثالا هذه ىبطاعت ام اليق هناكفوذحم فاضمل ربخ وه وا

 هيشحم ضءب حرصو ىواضيبلا ىضأقلا اهمثركذ نايارعالاو

 ظ ةنصلا ىلع مفر لحم ىف هنا ناطيشلا لع نم هلوقب ىناثلا ديباتب

 امو هنع رابخالا حمص امل ادب ا ىف فاضملا ريدقت الول و سجرلل

 ىف ءايشالا كلت ناف ناطيشاا لع نم ناك س جر هناي هيلع فطع

 وهو اهيطاعتو اهلوانت لمعلا امماو لاعالا ليبق نم تسيل اهسفنا

 مالزالاب ماسقتسالاو مانصالا ةدابعو رسيملاب رامقلاو رجلا برش

 ناطيشلاىلا دنسا ها الا ن'فنالا لع ناك ناو لاعالا ذه ىطاعتو

 وه هلا ليقو هيلع هل الماح اببسو هل انيزم ه.وكل ايزاحم ادانسا

 بارعالا لصاو مدا ون هب ىدنقاو ءادشالا هذه هيدبب لعىذلا

 لاق عمبا نع درفملاب رابخالا لاكشا نع ايصفت فاشكسللا بحاصل

 اهسشا ةعيرالا هذه ىلع كلا لب كلذ ىلا ةجاح الو نايح وبا

 سحي نوكرثملا اما هلوقك فاضملا اذه ريدقت نم غلب اس جنر اهناب

 ريخا ىذلا سجرلل دوعي ىواضيبلا لاق هوبنتجاف هلوق ىف ريمضلاو



 يام:

 باوج اذهف ىطاعتلل وا رك ذ امم وا ةروك ذملا روءالا ىطاعت نع هب

 ام ىلع هدوع عصي فيك د رفملا ريمضلا نا نم رمطخي نا ىسع امب هنم

 سجرلا ىلا عجار ريمضلا نا باوملا ريرقتو ددهتم وهو قبس

 ةقباسلا رومالا ىلا وا ةروكذملا رومالا ىبطاعت نع هب ربخا ىذلا

 فاضم هلا ىلع ردقملا ىطاعتلا ىلا وا ركذ امب اهليوأت راسعاب

 بجو امو بوجولال هيف مالاو لاق ةروك ذملا رومالا ىلإ

 هذه رصق ةدافال امتاب ةلخلا تردصو هلوانت مرح هبانتجا

 ىلع ناطيشلا لمع نم انماك اسجر اهنوك ةفص ىلع تاروكذملا

 تافصلا نم اهل سيل ليق هناك ةفصلا ىلع فوصوملا ريصق قيرط

 نم بائتجالا لعج ىفو ناطيشلا لع نم اسجر اًهنوك آلا

 هناذ رسيملاو را يرحل ديكات نوت لعل هلوق ىف حالفلا

 مكلعل هلوقو اراسخ باكترالا ناكاحالف بانتجالا ناكاذا

 ميرحن دكاذ هنع بانتجالاب اوحلفت ىكل ىواضيبلا لاق نوت

 امهنرقو امنا ةلجخللا ردص نا ةبالاهذنه ىف را

 سجين امنا ىلع لدي هناف اسجر امثامسو مالزالاو مانصالاب

 لافغتشالا نا ىلع اهبنت ناطيشلا لع نم امهلعجو القع رذقتست

 نع ربكتسم درت صاع رفاكن اطيشلا ناف بلان وا تحب رش امي

 لعج الق رششلا هلع بلان وا اضحم ارش هلع نوكف الا لام

 . صاو اضخم ارش هنوك ىلع ةداهش كلذ ناك هلع نه رسيملاو رجلا

 دسافملا نم ام«ف ام نيب ناب كلذ ررق مث ا_هنيع نع بانتجالاب

 عقوب نا ناطيشلا ديرب اما لاقف ميرال ةيضتقملا ةيواي'دلاو ةيفيدلا
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 هللا ركذ نع مدصيو رسيملاو رمخا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكتب

 هدسجو ناف عراشلا دوصقم ىفقالخ كالذو ةيدلا ةدلاصلا وح

 ماي دحاولا داك اموكي ئح ةقادصلاو ةبدحملاب نيطسملا طانترا

 5 لوصحو زك ذلاو ةالصلا ةموادم ىلع مهعاقجاو هّضعب راو مب هاك

 ليلدلا 24ا5 حاتم 0 ةيرورض امه طاعت 0 ةعيرالا ةكاقملا هذه

 نم ناعالا ع نع داصلاك ةالصلا ٠ نعو هللا 00 نع .داصلاو اهملع

 هب رعشا ايس> فكلا نيبو هي قرافلاو ندلا داع اهنا

 دساقم هذهو مالزالا وباصنالا اههلثم و دا رفالاب ركذلاب |مصاصتخا

 دعاوقلا 0 ةهظفح مزاد 4 ةعاضا ع اعطاعت ْق 0 هيواندو هيد

 نا ليق دقو اهظفح عراشلا دصق ناانركذ ىتلا تسلا وا سمخلا

 بسحب ره راوطا تفلتخا ناو امظفخ ىلع تعجبا مثالا عيجج

 وا طارفالاو اهعومج وا اهعيج ظفح ْق انبلو .ث ناكحأاف نائقزلا

 امل مالسلاو ةالصلا لضفا اههحاص ىلع ةبدمحلاةعب ثلا نكد طدرغتلا

 تءاح اه دعب هعب رش الو هدايعل هللا 85 ىلا ةعبرثلا ىه 0

 ثالذ تهر> هلهج وا ثالذ ٍّح ند ٍِ اندلاو ندلا نديم ةعماح

 ةينيدلا ءاتكصم'اهيفو اهل لاثتمالا الا نموملا عسي ال تاب هجوب

 ىف نيرومخم اوقب ةسحسلا ةعيرسشلا هذه لها ريغ نكس ديؤايندلاو

 نومظني نسساقملا نم امهيف ام . مؤايكح ماك تكل رب داو رد زور

 عمن ىدحتاالاو لاومالا كلذ لونم ىف نوقفتي و اتاءاجلا اًمهلاطِنال

 ةاوهحي هيكح لاْر ' ال امم ةعيرمشلا هناررق ام امشربغ ثالذ ىلع سد و

 ئندلا ظ ظفح اهالعا كفار ىلع دعاوق 1 لهو ارق نم وبطل



 « دو
 ةلضملا عدبلا باعصاو قيدن زلاو دئرملا لتقو داهملا عرش هلحالو

 عرش هلحال و لقعلا انف 3 صاصقلا عرش هل>الو سفنلا ظفح مث

 ناعللا عرسشو انزلا ىف دخلا عرش هلجالو باسنالا ظفح مث را دح

 نائضلا و قيرطلا عطقو َهَقرساا ىف عطقلا عرش هلجالو لاملا ظفح مث

 اذا ناعالا و فذقلا دح عرش هاجالو ضارعالا ظفح مث تافلتملا ىف

 ررق دقو ةللعم ىلعت هللا ماكحا نإ اذه رهاظ ليق نافاثزلاب اهامر |

 بهذم_وهبو ءربغو ىطسولاو ئريكسلا ف ىو ٠٠

 نم.دجوب أم ناو نعو لج هلاسعفاك ةللعم ريغ اهنا ىرارلا مامألا

 ىلع. مهذب ال ماكحالا للع نم عرشلا لها مالك ىف كلذا ليلعتلا

 لب ةلزتعما هلوقب اكماكحالا ىلع عراشلل ةثعابلا ةلعلا نم هرهاظ

 اودارا وا رامتخالا ض<+ب عراشلا اههصن ىتلا تا رامالا اهنهرهدا سه

 ىلع ال هنم الضفت ماكحالا كالت عم عرسشلا اهاعار ىتلا حاصلا اهب

 ماهيا نم هنسلاو تاتكلا ىف دجوب ام اذك و ىلقعاا بوجولا قيرط

 سنالاو نا تقلخ امو هلوة5 ضاىغالاب ىلعت هللا لاعفا ليلعت

 اهحير و اهلي وات بيف ثيداحالاو تايالا ن هاه ريغو نودبعإ الا

 ىلع ناهربلا ما اهسحب ديكح و هلعف ىف ضارغالا ةلاحتسال كلذ ىلع

 ىف ىطاشلا قاحسا ابا نا باوملاف مه < ريغ ترك ذ ا هدلعو كلذ

 رمعملاو لاق ةللعم اهنانب رخاتملا ءاهقفلا ثكا رامتخان ا لقن تاقذاوملا

 ءارقتسا دابعلا حلاصمل تعضو اهنا ةعي مثلا نو انيرقئسا انا وه امتا

 وهولس سرلا هثعب ىف لوش ىلعت هللا ؛اف هريغ الو ىزا رلا هيف عزان ال

 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي اليا نيرذنمو نب سث.ه السر لصالا
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 ال00 ك1 د0 لاقو ىماعل هجر الا كانلس راهو لسرلا

 مكولسا ءاملا ىلع هشىع ناكو مايا ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قلخ

 ليلاغتلا اماو نودبعيا الا سنالاو نا تقلخ امو الع نسحا مكيأ

 هلوقك ىصح نا نم رثكاف ةنسلاو باتكلا ىف ماكحالا ليصافنل

 ا نكلو جرح نم مكبلع لعميل هللا ديربام ءوضولا َديآ دعب

 مايصلا مكيلع بتك مايصلا ىف لاقو مكيلع هتبعن متلو كر هطيل

 ءارقتسالا لد اذاو نوقتت مكلعا ركلبق نم نيذلا ىلع بتكاك

 ناب عطقن ند عل اديفم ةيضقلا هذ-ه لثم ىف ناكو اذه ىلع

 سايقلا تبث ةلخبا هذه نمو ةعيرشلا ليصافت يجب ىف رقسم مالا

 واابجاو كلذ نوك ىف ثحبلا قبو هاضتقم ىلع راف داهجالاو

 ديعو ىلع لش اندح قاس مث ها هلع ىلا الوكوم بجاو ريغ

 نا امهنع هللا ىضر رع نبا نع هلوق وهو رولا براش ريذحتو

 مل مث ايندلا قارا ترش نم لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انام رطا نم اهءرح ريل دوعي ريعضلاف اهبرش نم ىا اهتم بتي

 ةرورذ ةنال وشد مدع هرهاظ و شلا لاق ةرخالاىف اهبرمش مرح

 هنالو اهلخدي ال هنا ىلع لد امرشش مرح اذاذ اهلها بارش را نا

 اهيف مه ال ةنملاو هل نزاحاو مهلا عوقو مزل هل ةبوقع اهمرح نا

 ديلحب لوقلا ىلا ىدوب هنال ىضرم ريغ للا اذهو نزح الو

 ةنسلا لها بهذمو ةلزعملا بهذم وهو هرفك ىلع ءان ىصاعلا

 ءاش نافذ ةنيشملا ف وه لب بت ما اذا رزولاب نموم رفكي ال هنا

 نبا ظفاملا لج اذهلو رانلا ىف دلخي الو هبذع ءاش ناو هل رفغ



 «ي

 افع نا الا اهيف رخلا برسشو الو اهلخدي ال هنا ىلع تيدملا ربلا دبع

 ةرخالا ىف هؤازج ىنعملاف ةئيشملاف وهو رئابكلا ةيّشب ىف أك هنع هللا

 لخدي نا زئاجو هنع هللا افع نا الا ةنللا ل وخد هنامرا اهمرح نا

 اهدوجون زعنازهسفن اهيهتشت لوارج اهيف ب ريشؤ للا

 سبل نم اموفرم نابح نئا هحمتو ديعس ىبا ثيدح هل لديو اهيف
 ةئملا لها هسبل ةنللا لخد ناو ةرخالا ىف هسبلي مل اندلا ىف ربرخلا

 اهبرعشي نمو اهلالعتسم اهبرسدي نم نيب ممضعي قرفو وه هسبلي ماو

 هرفكل ىا ةنلا لخدي ال هنال ادبا اهب رشي ال لوالاف اهم رحبت املأع

 هيف فلتخا ىذلا وه ىناثلاو ةرورضلاب نيدلا نم امولعم هدحت

 ىنعملا وا بذع نا هببذعت لاح ىف ولو ةدم اهبرش مرحي هلا ليقف

 مر<و ةنملا لخدد ليق ىوونلا لات ىزوج نا هؤازج كلذ نا

 اهبرعثل ىصاعلا اذه اهمرحيف دنملا ةيرشا رخاف نم اهناف اهبرعش

 هنامرلل اهظع اصقن اذه نوكُش اهتوهش ىسنر هنا ليق ايندلا ىف

 نم دسحي الو اهب رش مدعب ىلا ال ىبطرقلا لاقو ةنملا معن فرشا
 ال امك مفرلاو ضفخلاا ىف لزانلا لها لاك هلاح نوكيق اهبرمشيا

 سالو ةنلا ىف رخخلا ىهتشي ال كاذك هنم عفرا وه نم ةلزنم ىهتشي

 ىصاعملا رفكت ةبونلا نا ثيدملا نم دافتسيو هل راضب كلذ

 عيمج نم ةبجاو ةبوتاا ناو ربابكو رياغص بوبذلا نا مولعمو

 هجول مدنلاو عالقالا ةثالث اهطورشو ةريبك وا ةريغص ىصاعملا

 له اهلوبق ىف فالحلااو اهلثم ىلا دوعي ال نا ىلع مزعلاو هللا

 هلوق وهو ىعَطَق ليلدب ىرعشالا مامالا بهذم وهو ىعطق وه
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 مدعل اهلوبَش ءامدلاو هدابع نع ةبوتلا لبس ىذلا وهو ىلعت

 ليلدب ىنظ هنا ضاق نيمرذا ماما لاقو اهطورمشب قوثولا

 وهو ىلعت لوف ىنعم نأ لق< ذا عطقلا نم بيرق هنكل ىنظ

 فالحللا اذهو ءاش نا اهلبَس هنا هدابع نع ةبوتلا لبق ىذلا

 اقافتا ىهطق ليل اعطق ةاوبقف وه اماو رفاكلا ةبوت ريغ ىف

 لهو فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نا اورفك نيذال لق ىلعت هلوقا

 هرفكىلع مدنلا نم كلذ عمد. ال وا همالسا سفن رفاكلا ةبوت

 هنامياب ىحخ هرقل نذل هنامما هيفكي هريغ لاقو نيم رحأ ماما هيح واف



 ميشا ملاعلا ىلا لضافلا هارقاو 1 7

 ذو نسحب لذاشلا دمت ديسلا ٠

 ناضمر 7 ىف

 0١م9 ةئس



 زال
 سو هبصو هلآ ىلعو"د ايالوماو اديس ىلع هللا ىلصو

 ثبللا انأادح ريكب نب ىي انثدح ىإسا الو رسل ل 8 ال تاب

 ىص رد نب هللا كيع نا هرخا اناا نا تاهش نا نع ليقع نك

 وخا رسما لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هريخا امنع هللا

 هتجاح ىف هللاناكه يخا ةجاح ىف ناك نمو هلل الو هلظب ال سلا

 ةمايقلا مون برك نم ةبرك هنع هللا جرف 0 نع 0 نمو

 ةمايقلا مل هللا هزيس م ريس نمو

 اهناينو ة٠الا لاوحا .تايثو اهناكراو ةكلملا سار نا ال

 هيلا فاضا ىتح هب الاب هللا فتكي ما اذلو فاصنالاو لدعلا

 ءايشالا تابث لدعلابف ناسحالاو لدعلاب مماب هللانا لاقذ ناسحالا

 ةلوبحم ةيرشرلا عابطلاو اهلاوزو اهبارخ روملاو را اهماودو

 ضي الا ةلعلف  ةفعا اذ  دحنناف سوفنلا ميش نهظلاو

 هتما سو هل هللا لص ىننلا تح كلك كلذ نوكتلو

 مظناد اهو اضعد همضعد دشن ناينبلاك اونوكي ىتح ملاظنلا مدع ىلع

 جسما عسملا لظي ال باب هلوق ىهو ةجلرللا هذه كلسلا اذه ىف

 لوق باب هلوقب هل مجزملا هلبق امل بابلا اذه ةبسانمو هسا الو
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 للا نع ىهنلا ديكأتب راعشالا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الا ىلعت هللا

 اذه لخداو نيملاظلا نع درطلاو نعللاب ديعولا نم هنع بتر امب

 هلوقو هدارفانم درف هلا ىف ةيرمال هلال ملاظملا بات5 تحن بابلا

 , ىنالثا نم عراضم هئلاث رسكو هلوا متنب هلظي ال ةججزتلا ىف

 هل دشرت اك مضي دقو هلوا حف قيقمللا ردصملاو نيعلا حوتفملا

 هنذا ريغب ريغلا كلم ف فرصنلا مهضعبل اك وهو سوماقلا ةرابع

 رسكو ةلمملا نوكسو هلوا مضب ىتالطسقلا لاق هلسي الو هلوقو

 ةكلهت ىلإ هاقلا اذا هلسا لاقت ىشكرزلا لاق سا عراضم مالا

 هللا دبع نع فنصلا هاور دنسملا ثيدهلاو هودع نم همحب ملو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا املاس هدلو ربخا هنا رع نبا

 فصو نم لك لوانتي ماع رسملا هلوقف خلا لسملا وخا سل لاق

 غلاب ريغ وا اغلاب ادبع وا ناك ارح ايسنا وا ناك انج مالسالاب

 ةوحالا لصاؤ مالسالا ا ىا لسملا وخا هلوقو ىثا وا اركذ

 ىف قافتا امهنيب نيئيش لك هديس نبا نع ىيعلا هلقن ام ىلع غل

 ةوخالاك مهف ةوخا نونموملا امتنانىلعت لاق دحاو نيد

 قالخب ةيورخا اهتارمث نال مظعا ةيندلا ةوخالا :لب ةيقيقللا

 ثيدحللا ىف ريبعتلا راثاءو ةيوتد ايقزمناف ةبقشللا 3

 هللسي الو هلظيال هلوق ةبسانمل ديالا ىف ام سكع نموملا نود ٍاسملاب

 ةيونعم ةبسن ىه ذا ةوخال ةبسانلف ةيرهاظ لاعفا لكلا نال

 ابي ردصملا ةلخلأ هذه نم دوصقملاو نطاب عا وه ىذلا ناميالل

 ةيورخالا اهترمو ةوخالا تتم اذن ئا اهدسن 1 دئيطوتلا تي
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 عقي ال ةوخالا ىضتقم. هقح ناو ذي رظلا عوقو ىغبني فيكف

 ١ هلظيالو هلوقو ىبنلا هنم دوضقملاناك ناو ىننلا ةغضب دروا اذهلف

 ) ثيدح ليل دب عاجالاب مارح ضلال هابا هعنع الو هقح هصقنب الىأ

 ىلعت لاق ىسدقلا ثيداحا اضيا همر ىلع ه لدتسي امتو بابلا

 اوملاظت الف امر مكن هتلعجو ىسفن ىلع ” قائذابعان

 نيذلاىلا اونكرت الو ىلعت لوف ريسفت ىف ىرةعزلا ررق دقو اذه

 مهلا عاطقنالاو مهاوه ىف طارختالا لوانتي لاق ةبالا | ول

 مهيزب ىزئلاو مهلامتاب ىضرلاو مهتنهادمو مهترايزو مهتبحاصمو

 ٠ انوكارلا ىااذهو بل ايت ديف ان مهرك ذو مهترهز ىلا نيعلادهو

 ماما فلخ ىلص ءالجالا ضعب نا ىور مهيلاليملا ءانعم ىذلا مهيلا

 نكر نيف اذه لاق قافا الق اهعامس دنع هيلع ىشغف ديالا هذه ارقي

 هلسي الو هلوقو ةمايقلا مع تالظ رظلا ىراخجلا ىف و ٍِض نك فيكف

 6 لاذلا مضب هلذخي الو لسم ةياور ىفو هانعمو هطيض مدقت

 هلسي نعم هلا ىضتقي امم خايشالا ضب هرسفو قارعلا هظبض

 نا لثم ايويند هقلعته ناك ءاوس مارح كلذ لعف نا ىببطلا رك

 ل0 لرد وا دي ذاق" نعط (نا دياز ودع عفد ىلع ردن

 بحس هنا ىيتل' نبا هشلا نع ىنيعلا ركذو هكرييف هحصن ىلع ردقي

 1 تيا لعل ئبني اك مسملاب رظلا كرت صيصخو طقف

 ىذلا نال هجو لك نم ه. صاتخالا ال هناشب ءاشعالاو ةتمرح

 هراقتحا اماو هنعهودع كرتاوح» هنالذخو رضلا ةمرح ىف ةكراشد

 نم هل اف هللا نهي نمو ىلعت لاق زئاخل هب مشاقلا رفكلا ثيح نم



*5 19 

 ناك هيخا ةجاح ىف ناكن مو ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق مث مركم
 ىف هب ميرصتلا هيلع لدي اك اسملا انه خالاب دارملا هتجاح ىف هللا

 وا ههاح وا هئاسلب وا هندسي وا يلقي امإ هعم هنوكو ةياور ىف

 وا هجوزيف حاكتلا ىلا احاتحم نوكي نا لثم كلذ وحن وا هلام

 رحت ىتلا قرطلا نم كلذ وحن وااهيف بسنكي ةعاضب هل ىزتشي

 نوع ىف هللاو ةريره ىلا ثيدح نم كك ىو هيلا ةعفنملا

 هيلع هللا ىلص لاق ثيدملا ىفو هيخا نوع ىف دبعلا ماد ام دبعلا

 نم ةجاح نيعبس هل هللا ىضق ةجاح املا ديخال نيل ا

 سو هيلع هللإ ىلص هنع ثيدلا يفو,ةرغيملا اهانوأ ع الا

 دإ نفذ ]1 نضشنا مل وإ مهإ بصق ليدل ةيخا ةجاح ىف ىعس نم

 نم ةءاربو راثلا نم ةءارب هل بتكو رخان امو هبثذ نم مدقت ام

 باب نم اذه خلا ممل هرخا ةجاح ىف ناكنمو هلوقو قافثلا

 باب ىف بلجاو ىجدا هنال ةرضملا عفد ىلع همدق عفانملا بلج

 نع جرف.نمو هلوشب راضملا عفد نم وه ىذلا ىلإ راشاو ةيزتلا

 درفملا ىف نوكسف مضب ةبركلا حلا ايدلا برك نم ةبرك سم
 | ةدشلا ىلا نبا ميشلا لاق ام ىلع ىهو مجللا ىف مكفف مضبو

 كثالذو اهفشكو اهتلازا اهحيرفن ىنعمو سفنلا مهتو بلقلا نب ةيظعلا

 بيغلا رهظ.ىف هل ءاعدلاب وا ههاح وا هلام وا هسفنب نوكي

 ىرجو هتمرح دينمو هفرششل ةياورلا هذه ىف بسلا ركذ ئاو |

 بحيني كملا ناىدامعلا نبا هلّدن ىذلاف الاو بلاغلا لصالا ىلع

 امنع الكنال جيرفتلا ةبسانل نموملا نود هرثآو اضيا ىمذلا ىلع
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 كلذو هلدب نمؤملاب ريبعتلا اهيفق سم ةياور اما رعاظلا ق رعم

 ريبعتلا بسانف قينلا نبا نع ءانلقن اك نطابلاب فياب ركللا نال

 مون برك نم ةبرك هيلع هللا جرف هلوقو اضيا هب قلعتملا ناميالا

 ةياورلا هذه ىلع رصنقاو ءارلاو فاكلا مضب تركلا ةمايقلا

 امولع» تلق ناف ءارلا حث و فاكلا مضب هريغ لاقف ىييتلانبا مجشلا

 نا ىلع لدي ثيدملا اذهو اهلاثما رشع هلف ةنسللاب ءاح نم نا

 برك رثعب لباقت ماو ةدحاو ةبرك ميرفتب تلبق اهنال اهلثمي ةنسملا

 رصخلا ذيفي ال وهو ددع موهقم اذه باوملا"ةمايقلا موب بركن م

 ةريثك لاوحا ىلع لقت ةمايقلا مون برك نم ةبرك لك نا ايناث

 اد ودا قو ديرب وأ ةرقع اما لاوهآلا كلتو ةلعض' لاؤا:و

 قداصلا رابخاب ادعو هيفزال كلذو مو زالل مزاللا مهف قيرمطب رهظي

 ريذخاب هل متي هب رك نموم نعأ سفن نم نا سو هيلع هللا ىبص

 نم هنع سفني الو ةرخآلا ىف مح رب ال رفاكنا نال انموم توميو

 هنال ةمايقلا مون برك نم ةبرك جيرفتب انه ءازللا صخو اهبرك

 اتيدلا ىف ةكارك سم نع جرف دف وهو لمعلا نيد نم نوكي

 ةمايقلا موي ىف ىا كاذ ذا كالذل نوكيام يوحا صخلا نالو

 .ةمايقلا موي هللا هزيس السم ريس نمو - هنلع هللا ىلص لاق مث

 جرفلا ونا لاق ةرخالاو ايندلا ىف هللا هريس ةريره ىبا ةياور ىفو

 نا امه ,مهوحنو تاييشلا ىوذ ]ع سلا داركاو ىسادالا

 رتسي ال نا ىحكسيف كلذ, فورعملا اماو داسفلاو ىذالاب افورعم

 ل1 د لا او تمارا ةيضنلا سل ىف هك وهل هلع
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 ردق نم ىلع اهنم. هعنمو هيلع اهراكناب ةردابملا .بحيف اهب انتم |

 ىلع ءانمالا وبدوبشلاو ةاورلأ ةحرج اما ريخاتلا لحي الو كلذ, لع

 ةجاحلا دنع رهت>ح رج 70 "5 ومو ماتالاو فاقوالاو تاقدصلا ْ

 نم اذهس يا و رهتيلها ىف ح دقيف مهنم ءىر اذا الا هيلع سلال الو |

 ليق هيلع عمجملا مالا نم اذهو ةبجاولا ةمعصتلا نم لب ةمرخملا ةيبغلا '
 مالسالا ىف شنب ال ام رغظي ءوس راج هل نم هنع هللا ىضري كلام

 ىجان نبا لاق هيلع لد هنتي رل ناف ماهن. لب ال لاق ميلع :لدي. له

 ريغملا قرتسي الف سمحت ريغ نم ارهاظ نوكي نااالا ركملا ريغياال
 ىف ىفخا اع ثحين الو ركنأا ىلا لصوت احر قشنتسي الو اععم

 ىلعت هلوقل مارح كلذ ىف ىعسلا ناف هراد وا هناكذ وا هوث وا هلا

 ريس نمو هلوق نم دارملا ىئعملا نا ريراقتلا ظفن فواوسحن الو

 ىري ناك لوالاف ةيونعملا وا ةيسملا هتروع رتس هللا هريس اسم

 ناك ةياثلاو ايس هيطعيف هب اهرتسي ام. مدعل ةيداب ضخ ةروع

 بسك وا هيف هلل سويف الثم حاكت ىلا هجادتحاب هند رتس ىلع هلبعي

 ثيدملا ىفو مجا وه ام ىلع ررقب نا ثيداا ىف ىلوالاو كيذكف

 ءاضق ىف ضعب عم موضعب نييسملا نواعت ىلع كا دئاوفلا نم

 مهترشاعم ندح ىلع ضيرحلا اضيا هدو الع صرحلاو رهحجياوج
 اضيا هيفو مهضعب ىلع ,هرطاوخ ءافص ىئطاعتو مهنيب ةفلالاو

 مهحراضف ىف مهضعب ىلع ميضعب عالطا مدعو مهلاوحا نع رتسلا

 نوك لم“ ماع ةمايقلا مون هللا هرتس اسم ريس نمو هلوقو ,هحيابقو

 اذا ةيصعملا هيسفن نع ريسي ناب هيفن وه وا نيمل-لا نم هريغ روتسلل |.
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 ليق ناف هب ةنبلا دحال اهبصش ال ناب ءدعب اذكو اهلض تقو ىف اهلض

 5586 نوباي مهنا مهنع هللا ىضر ةباصصلا ضع مقو دق

 مهدوصقم نأ باوملاف مهنم ةيصعملا ر ةدصن ورك ذي و سو هيلع هللا

 هنم رافغتسالا مهبلطو وفعلا هجو نع راسنفتسالا مهرابخا نم

 ررقتن مل ةرافكلا اضياو هلوبقب عوطقم هنال اسو هيلع هللا ىلص

 الجر نا ىور ام هيصاعم ركذ نم ةلج نب رهدنع كاذ ذا

 ةبنجا ةارما هتءاحل ارم اهيف عسب توناح هل ناكو ارامت ناك

 نم ريخ وهام توناملا لخاد نا اهل لاقف هنم ىزشت ةنسح

 نم هنا ما نم لجرلا باصا ام اهنم باصأ تلخد الف اذه

 هللا ىلص ىنلا ىلا ءاج مث اهعماي مل هنا ريغ لبقتلاو ىضلا

 ض,عاف ىلع هقاف ادح تبصا ىنا هللا لوسراي لاقو سو هيلع

 انسح اءوضو اضوب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هنع

 ىلعت ِهلوُق لزق لسو هيلع هللا ىلص ئىنلا عم ىلصو اضونف

 نيهذ تانسملا 8 ليلا نم افلزو راهنلا ىفرط ةالصلا ماو

 م00 و نا نع ارصغع ىراضبا جز تاثيقنلا

 ىتلا ىلا ءاح الجر ل دا دش اسمك 5 نم ةلج- نمو هنع

 مظع بنذي تملأ ىتا هللا لوسر اي لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 مظعا كينذ رع هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ىنع هرفكي اذاف

 لاقف ىسركلا ما مظعا كينذ لاقف مظعا ىنذ لاقف تاوعلا ما

 لاقف مظعإ ىن'ذ لاقق شرعلا من مظعا ك كينذ لاقف مظعا ىتذ

 ةالصل ا هيلع لاقف مظعا ىلعتو هناحتس هللا وفع لاقف هللا ما كبنذ
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 نبجا نمل ىنا لوسر اي لاقف هللا ليبس يف داهملاب كيلع مالسلاو

 طق تجرخ ام اليا تجرخ اذا سنون ىلها نا الولو سانلآ

 زبخ ن٠ عبشا ام هللاو هللا لوسر اي لاقف مايصلاب كيلع لاقف

 الول هللا لوسر اي لاقف ليلا فوج ىف ةالصلاب كيلع لاقف طق
 ىل» ىنلا م.دتق طق تق ام جلا ةالص ىف ئظقوت ىلها نا

 نيتفيفخ نيتماكب كيلع لاق مث هذجاؤت تدب ىتح سو هيلع هل
 هللا ناحيس نج-رلا ىلإ نيتبيبح نازملا ىف نيتليقث ناسالا ىلع
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 عماجلا ماما هحتاولخا ن نا نيف ديلا ١5

 م رقع داعب” كلذأو أ 7 : 1
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 0000 مما يطا
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 ل ل كا ا

 هاو دعم



 |رسسو هبحصو هلآ ىلعوت دم انالومو انديس؟ ىلع هللا ىلصو

 مآ نو ام متيارفا ىلعت هللا لوقو سرغلاو عرزلا لضف باب

 نوهكمت ملضف اماطح ماالعج ءاشن ول نوعرازلا نحن ما هنوعرزت

 نب نحرلا دبع ىثدحو هناوع وبا انثدح ديعس نب ةبينق انثدح

 لاق لاق هنع ُهللاىضر سنا نع ةدانق نع هناوعوبا انثدح كرايملا

 عرزب وا اسرع سرغي لمسم نم ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةقدص هب هل ناك الا ةعي وا ناسنا وأ ريط هنم لكايف اعرز

 ةالصلا لضفا اهحاص ىلع ةيدمحلا زيكا روتنلا تا

 ةيورخالاو ةيويندلا دابعلا حلاصم دعأوق ىلع ةسسؤم ةيحصلاىزاو

 تناكو شاعملا دوا اهإ ميقتسيو نارمملا يما اهب مظسي ىتلا اسال

 حلاصم نع ايندلا حلاصم ةماقا .ىف لوهذلا مدع ىلع اضيا ةينبم

 ةعرنمو روبع راد ايدلانال اهب ةجوزمم نوك< نا دب ال لب ةرخالا

 راد ةرخالاو باستكالاو ريمشللا راد ىهف اهل ةيطمو ةرخالل

 املو نيزئافلا نم وهف هترخال هايند ملصا نف باقعلاو باوثلا

 دصاقم مظعا نم وهو ريغلل ىدحتملا عفنلا ةريثك ةعارزلا تناك

 باوثلاو ريثكلا رجالاب عارزلا سو هيلع هللا ىلص دعو عرشلا

 هنم لكايف اءعرز عرزي وا !-مغ سرغب م ل لا
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 جر ام ردق رجالا نم هل هللا بتك الا اسرع سرغي لجر نم

 اسرع سرغي لسم نماام لسوق هزلع هللا لص لاقو سرتلا تالا ا
 تلاامو ةفدصاه هه: قرساموةقدص هل هن ل١1

 ثيداحالاو ةقدص هل وهف ريطلا تاكاامو هقدص هل وهف علا

 بح عراشلا نا ىلع لدن ةريث5 سرغلاو عرزلا لضف ىف ةدراولا

 اهرمسجو ةرخالا ةيطم لاح نيسحن ىف ةمات ةبغز هلو ضرالا هرامع

 فيكو هيلع روبعلا نكمي فيك ف امدهنم رسسجلا ناك اذاو دنجلا
 3 َساَدِحر ىلارغلا لة اذهلو ىرخالا تغضلا لال ا

 ١ ايندلا سما ماظنب الا نيدلا نمأل ماظنال

 هلوقب اهعرزو ضرالا ةثارح زاوج ىلع ىراخيا مامالا لدتساو

 | هجوو نوعرازلا نحن ما هنوعرزت متن نوثرحن ام متيارفا ىلعت

 هثرحت ام تابناب انيلع تما ىلمت هللا نا حورشلا يف ام ىلع كلذ

  اذهو عونملاب انيلع هللا تمي ال ذا زئاج ثرلحا نا ىلع كلذ لدف

 اهيقباسك هقوسم ةيالا نال هترابعب ال صنلا ةراشا قيرمطب ذوخام

 درلا من داعلا نيركملا رافكلا ىلع درلل ايوا اقوس تايالا نم

 اذهو اهتوطنم نم موهفمو بالا نم دوصقم امهالك نانتمالاو

 نهنوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ىلعت هِلوُق ىف هولاق ام ريظن
 ركذ ىفو صللا ةرابعب تاحوزلا تاقف تابثال مالكلا قبس

 ناكول ّقح ءابالا ىلا فسسنلا نا ىلا ةراشا دلاونا نود هل ذولوألا

 ايشرق دلولا دعي ةيجعا مالاو ايشرق بالا
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 خم هتامدقمو غ زلا لياوا وه ةفيرمثلا ةيالا ىف ثزحلاب .دارملاو

 زخاوا-ود عرزلاو روذبملا قسو رذبلا.ءانقلاو ض.الا بارك

 لاعالا نم هنه نوءدتبت ام ئا نوثرحن ام متنا رذا هلوقف ثرححا

 تملا: داحجيأ نإ ىف دحا كشي.الو هللا ما دوصقملا:اهنوغلمت مآ

 ىو ىزازلا مامالا ريسش ىف اذك سانلا لعفب .سيل ةلبنسلا ىف

 ىف عرازلاب دارملاف تبنا هللاو رذبلا حرمط عنك عرز سومانقاا

 زوجي ال اذههو- ةلشسلا ىف بهل دجوملاو .تبنملا وه ديالا يف

 لدن سو هيلع هللا ىلص.هلوق لم هدلعو ىلعت هريغ ىلع .هقالطا

 ام متبارفا ىلعت هللا لوقا عمت ملا تثرح لقيلو تعرز مدح

 وه عرازلاب دارملاناك اذاوب,نؤعرازلا نحن ما هتوعرزت متت آ نونرحت

 ثالذل دهشي .ىلعت هريغ ىلع ةقالطا زئاح اذهف ريغ ال رذبلل .قلملا

 هلو و عرازال عرزلا سو هيلع هللا لص هلوقو عارزلا بجعت :هلوق

 نيب قيفوتلا ىف ءهانلق امو عرزي وا ير نار خس قلع إف

 مكدحا لق ال ثي 1 نيحراشلا ضعب فيعضت نه ىلوا ثيدامنالا

 مامالا لاقو تاقث هلاحر: نا ركذ رح عا نهال لال تعرف

 ثرامعل لقب كو عرازلل عرزلا مالسلا هيلع هلوق ةدمئافنا ىزارلا

 ريصي .اهت وتو ضرالا .باركب ىلاو عرزنا لم ادتبا نم نال

 وهو رخاتملا مالاب: نا نمل عرزلاو :رذبلا ءاقلا لبق: ثالذو اثراخ

 ةفينح ىلا تهذم ىلع :رهاظ اذهو رذبلا .هل نم ىا.رذبلا ءاقلا

 لام: قللل عرزلا لعحجي رذبلا ءاقلا درجحب هنال. هنع-هللا ئضر
 ىف عرز نم نا بابلا ثيدح نم بلهملا طبنتساو ابصاغ وأ ناك
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 اهلثم ةرجا ضرالا برا هباعو عرازلل عرزلا ناك هريغ ضرا

 بصاقفلا قدصت ئنكلو باهملا هلاق امم بيرق ةيفنللا بهذمو

 هلع لثم رجا نعو هرذب نع لضف ام

 ىبطلا ةمالعلا لاق سرغي سم نم م 5 هيلع هللا ىلص هلوقو

 ناويملا معو ةيقارغتسالا نم دازو ىننلا قايس ىف هعقواو السم ركتا

 اعيطم ادب وا ارح ناك م ىا نا ىلع ةيانكلا .ليبس ىلع لدبل

 ناك ناويح ىا هلع امب عفتني حابملا نم لمع ىا لمعي ايصاع وأ.

 ثيدحلانانمىريطلا ةمالعلا هرك ذ امو هيلع باثرو هيلا هعفن عجري

 نمو حيولنلا قف لوصالا ءالع هلاق ام وه مومملا ىلع لدي امب فوفحم

 بحستي ناب ىنالا هيف درو عضوم ىف ةعقاولا ةركنلا ماعلا ظافلا

 نوكي ال مهبم درف ءافتنانا ةرورض مومتلا اهءزايف قنا مكح اهيلع

 ةدحولا ةفصب دحاولا ةركتلاب دصّ دقو دارفالا عيجج ءافتثاب الا

 اما نالجر لب لجر رادلاىف ام لثم مت الف فصول ىلا ىننلا عجريف

 لجر ال وا لجر.نمهام ىف اكةردقم وا ةرهاظ نم عم تناك اذا

 نا فاشكدلا بحاص لاق اذهل و اعطق مومتلا اهمزايف رادلا ىف

 هزوجي عفرلابو قارغتسالا بجو محفلاب بيرال ةءارق

 بتر هنال رفاكلا جارخال 2 فيرسثلا ثيدحلا ىف ريبعتلا عقوو

 كلذوةرخالاىف باوثلا اهب دارملاو ةقدص هنم لكا امز وك كإذ ىلع

 مل ربلا هوجو نم ائيش لعف وا رفاكلا قدصت ناذ سملاب نوبت

 ىضر ةشياع نع سم عيت ىفام هليادو ةرخالا ىف.رجا هل نكي
 مطيو محرلا لصي ناك ن اعدج نبا هللا لوسر اي تلق اهنع ىلعت هللا
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0 لاق هعفان كلذ لهف نيكسملا
 قٌيُنطخ ىلر فغا بر امو لقب ملهنا هعفتا 

 رفاك و هف هب قدصي م نهو ثعبلاب اقدصم نكي مل ىنعي نيدلا موب

 الو مهلامتا مهعفنت ال رافكلا نا ىلع عامجالا ضايع ىضاقلا لقنو

 ىلعت هللالاق ىنالطسقلا ىف اذك باذع فيفخت الو ميعنب اهلع نوباث

 اذا ىتح ءام ن اعضلا هبس< ةعيقب بارسك مهلاعا اورفكنذلاو

 باسم عي رسهللا و هباسح هافوف هدنع هللا دجوو كيش دحي مل هءاح

 ىنلا ريخللا لاعا نم رافكلا هلمعإ ام هبث فاشكلا بحاص لاق

 ةبقاعلا ف بيخت مث هباذع نم مهحتو هللا دنع مهعفنت اهلا نوبسحي

 "ماشا داكللا  ءارب ثبارس اؤردقااه فال نوقليو مهلامآ

 دحيو هاجر ام دحي الف هيتايف ءام هبس<ف ةمايقلا مو شطع هبلغ دقو

 ىلعت هلاسن ميلا هنوقسيو رانلا ىلا هب نوبهذيف هدنع هللا ةينابز

 ىف ىري ام بارسلاو بيجي ميرك هنا رانلا باذع انع فرصي نا

 ضرالا هجو ىلع برسي ةريهظلا تقو سعلا ءوض نم ةالفلا

 ظ ضرالا نم ىوتسملا طسباللا وهو عاق عمج ةعيقلاو ىري ءام هناك

 راج عجب ةريك
 ال لجر نهام هيوار قالطا كلاب ثيدملا دديقت ىلع درب الو

 ' ىلع قلطملا لج- باب نم اذه نا ىتالطسقلاو ىنرعلا ىبحرش ىف

 نا انمدق نكلو لبس اذهو رفاكلا ال رسملا لجرلاب داريف ديقملا

 امهن#ب ام ديعب قرفو ديقملاو قلطملا باب نمالماعلا باب نم ثيدملا

 نيلسملا فاك ل وعلا ليبس ىلع دودملا| ةقفتم ادارفا لوانتي ام ماعلاف

 ىعم هس ف عئاشلا وه قلطملاو خلا ىعم َْق ناك شم دارفال
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 الو لوع* ريغ نم ةريثك صصخل ةلقث ةقيقللا نم ةصح هلا

 ةنموم ةبقرك ام هجون عويشلا نع جرخا ام وه ديقملاو ةبقركنيبعت

 تابقرلا ىف ةعئاش تناكن او اهريغو ةنموملا عويشلا نع تجرخإ

 حولتلا ىف اذك تانمؤملا |

 ثيدملاف لوصالا ءالع دنع ديقملاو قلطملا ناحراشلا دارآ نأ

 درحم ادارا ناو تلع اك ماعلا باب نم وه لب امباب نم سيل

 تايورلاناليقواو رخآئ شف امهلع مطصملا ريغلا ديبقتلاو قالطالا

 احضاو ناكل اضعب ابضعب رمش

 ةثداملا تددا اذا الا ةيفنملا دنع ديقملا ىلع قلطملا لمت الو |

 موص ىف [ك ةرورض للا بحيف نكمت ريغاممب لمعلا نال مكملاو

 وهو ديقم صن هيف دروو مايا ةثالث مايصف هيف درو نيهلا ةرافك

 نال تاعباتتم مايا ةثالث مايصف هنع هللا ىضر دوعسم نا ةءارق

 همدعو عباتتلا نيداضتم نيفصو لبقن ال موصلا وهو ركملا

 دوعسم نبا ةءارقو ديقملا ىلع الج هقالطا لطب هدييقت تبث اذاف

 ىلعت هللا بات ىلع اه. ةدايزلا تزاج ىتح هروهشم

 عرزلا ل ضف ثيدحلا نم طبنتساو ةارملا لعشيف سنملا ملا دارملاو

 لاق ةدهزمملا ةلهج نم كلذ عنم نم ىلع در كاذ فو سرغلاو

 دوعسم نبا ثيدح نم هب اوكسم اهث هل ةجالو ىنيعلا لضافلا

 ىف ىهنلا نال ايندلا ىلا اونكَررذ ةعيضلا اوذختت ال هنع هللا ىضر

 ةعاط نع اه لاغتشالاو تاعيضل ا نم 011 ب ىلع لوهث ثيدحلا

 ةدابع نع كاذ هلغشب مأ اذا اما ةرخالا نع ضاىعالاو ىلعت هللا
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 لاملا ليبس هليبس اذهف هعرزي وا هسرغب اهف هللا قح سن ماو هبر

 هقحب هذخا نمالا هلوقب 0 هيلع هللا ىلص ىنلا هانثتسا ىذلا

 هللا ىضر ةباحتلا ءانتقا زاوملا ىلع لبلد ميوقاو هقح ىف هعضوو

 مموساوسانلا ةودق مهو عرزلاو سرغلل مرشابم و تاعيضال مهنع

 ةنسلا ىبحم نع ىنالطسقلا حرش ىنف هنم مهفوخاو مُءرب مهفعاو

 ةزوج سرغي وهو, هنع ىلعت هللا ىضر ءادردلا ىباب مم الجر نا

 اماع اذك اذكى الا: مطت ال ىهو ريك عش تناو هذه سرغتا لاقف

 مدهت ام ديفتساف ىريغ اهنم لكايو اهرجا ىل نوكي نا ىبلع ام لاقف

 . ىف حداق ريغ هلعفف هريغ عفنل وا فافعلا وا فافكسلل عرز نم نا

 ميم ىفام هليلدو هريغ هلوعي ىذلا دهازلا نم لضفا اذه لب دهزلا

 ةدابعلا ريثكناكو هاعصا هنومب ناكىذلا لجرلا ثيدحعم ىراخجبلا

 لنا الاداب ةووربج انو رشاو هيلع دللا رص ىلا ىلا اوعجراملو

 دهزلا لضفاو هتم دبعا رك الاف هن ومع انك انلكاولاقف هنوم ناك

 ةردق نع ناكام

 دهزو ةعفر نع عضاوننم سانلا لضفا نا سو هيلع هللا ىلص لاق

 نوكي ال ءايحالا قو ل ا

 اذه ىلا ىرتالا همربش نءال ليا ىبا نبا لاق ةردق نعالا دهزلا

 هنع هللا ىضر ةفينح ابا ىنعي انيلع در الا ةلاسم ىف فن ال كاملا

 ايندلانا لعا نكل وه ام ما كياملا نبا وها ىرذا ال همربش نبا لاق

 0 اهنا ريعا ١ تيرس اولا كيش اعيوع
 هلايعل سرغ نمىّتح لوانتي ثيدحلا ىف ةروكذملا ةقدصلا]وصحو



 /اه١ «

 ةعارزلا ما ةسارغلا رشاس نمي كلذ لوصح صتخيالو .هتففنل وأ

 نعرحي اهف تح ةلصاح ةقدصلاو كلذ لمع رجاتسا نم لوانتي لب

 جردنم هناف ناورح هنم لكايف ةديصحلاب هنع زوما لينسلاكه عج

 ثيدمللا!لولذل ا

 بساكملا لضفا ةعارزلانا ىلع بابلا ثيدحب نوريثكلا لدتساو

 ةرصاقلا نم لضفا ةيدعتملا ةعفنملاو ىدعتملا عفنلا نم اهنخ امل

 قودصلا رجانلا سو هيلع هللا ىلص هلوقل .لضفا ةراحيلا ليقو
 لضفا ةعانصلا ليقو ءادهالاو نيقيدصلا عم ةمايقلا مون, رشي

 دوواد هللا ى' ناكو فرحا نموملا بحي هللا نا ريمللا ىف امل

 فرمحلا مهذاختاب سانلا ريعي الف هدب لع نم لكاي مالسلا هيلع

 ىارلا فيعض ناك نم الا

 لاملا فالتخاب ةثالثلا نيب لضافتلا فلتحي نا يبني و حارشلا لاق

 ىلع ةعسوتلل لضفا ةعارزلا نوكن كا تاوقالا ىلا مجنح |ناذ

 ةرامتلا نوكت قرطلا عاطقنال رحنا ىلإ ععنحا ثيحو سانلا
 نسح ليصفت وهو لضفا نوكت ةعنصلا ىلا عنحا ناو لضفا

 ريغال ةيلضفالا ىف ةثالثلا نيب فالخلا اوبصن امنا ءالضفلا ءالوهو

 امهريغو ءايحالاو عماولجا عجب ىف اك ةيافك ضورف اماكىهفاالاو
 ةج لاق اعيج اومتا الاوقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذا هلبسو

 رع لك وهف ةيافكلا ضرف اما ىلعت هللا هجر ىلازغلا مالسالا

 لوصاو ْباسملاو بطلاك ايندلا روما ماوق ىف هنع ىنغتسي.ال

 ايندلا روما مظنتي سيلف ةسايسلاو ةكايلحاو ةحالفلاك تامانصلا
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 عاقجالاو فيل اتللذسا ىلاوسبلمالدك ايلا و مطمل ةحالفلاف اهنودب

 ةاثيعملا بابسا ىلع نواعتلاو

 نيد نم ةناكملاو ةباثملا هتامب ةعارزلاو ةعانصلا تناك ثيحو

 ةيلعلا قرمطلا ىلع ايري ناو اهناشب ىنتعي نا مرج الف ىلعت هللا

 باب ىف ىلازغلا |ههلعج فيك رظناو عفنلا مامم ام عفتتيال اهنودب ذا

 ىلع نواعتا ىلا لالا جوحا اذاو ةيافنكض رف وه ىذلا ملعلا ناب

 امن ودب ايندلا روما ظنتت ال امهيف ىلا زغلا لاق نيالا نيلعلا نيذه ءايحا

 ىلعت هللا لاق القع نسم امرش بولطم حلاصملا ىلع نواعتلاف

 ' ظ 0

 نوع ىف ٍدبعلا ماد ام دبعلا نوع ىف هللا 0 هيلع هللا ىلص لاقو

 زإكلا عاتجاو نواعتلا عفن ىلع مضاو ليلد نايعلاو هيخا

 وبا لاق ارقرفب الو اعيج هللا لبحي اوعصتعاو دحملا نآرقا ىفو

 حلاصملا ىلع نواعتلاب لوقلا الولو ىلعت هللا هجر ىطاشلا قاحا

 هكا ثلط انا لوصالا ءالع لوق نغم ىف انفقوتل ةماعلا

 صومنلان ا عم نيقابلا نعطقس ضعبلا هب ماق اذاو عيمج أ ىلع و

 بولطملا ىف طرشت ءالعلا لاوقاو ةيوذلا ثيداحالاو ةينآرقلا

 نه ىلع نيعتت اهناف ةماعلا تايالولاك ةيلهالا ةيافكلا ضرفب

 ك1 لد دقوا سلنلا لك لغرالا ةيعرملا .١ فاض وا هيفا تناك

 لك ىلع اما لاقف وه ضرفا غلا بلط نع هنع ىلعت هللا ىطر

 ا لكلا طرحات ىفلا ضرفلا لع انكار هي يعي داق نيانلا

 نم بولطمو عبملا ىلع هجوتم ةياقكسلا بلط نا مهوق هرهاظب
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 نامسق سانلانا انلع اذا ةافانملا عفدناو فقوتلا لوزب نكلو درفلك

 ةماقا ىلع نيعب رخالا مسقلاو ةياقكلا ضوبرفب مايقال لهاتم مسق

 اما ةماعلا ةملصملا دماقاب نونولطم مهلكس انلاف ةيلها هيف تناك نم

 نا لوصالا ءالع لوق عصو اهب مايقلا ىلع ةناعالاب وا ةرشابملاب

 مالك وهو رابتعالا اذهب عيملا ىلع هجوتم ةيافكلا بلط

 ادح ىف

 ناسنا هنم لكايف اهيفو ىرخا ةياور ىف بابلا ثيدح نع حجرخاو

 باو نا هاضتقهوةمايقل امون ىلا ةقدص هل ناكالا ريطالو ةبادالو

 ىلا هكلملقتن اول وهسراغ تامولو الوكامسرغلا مادام رقم كاذ

 أك ةايلحا دعب ام ىلع بيثي نا ىلعت هللا مرك ةعس ىف ىبرعلا نبا لاق هريغ

 عفتني لع وا ةيراج ةقدص ةتس ىف كلذو ةايملا ىف كلذ بشي ناك
 انااا لبا ولا عرز وا سرغغ وا هل وعدي حلاص دلو وا هب

 ةماقلا موي ىلا هلع باوت

 ثالذ هل لصحي عرازلا وا سراغلا نا ىضتقي ثيداحا رهاظو

 هسىغ امم ىلعت هللا ىلا برقتلا سرغلا تقو وني مل ناو رجالا

 هلضف ضحخ) ءاش ام هدابع ىلع مركتي نا ىلعت هللو هعرز وا

 نمل ةبسنلاب هباوثك ةينلا مدع دنع هيلا ةبسنلاب هللا باوثذ همركو

 ةطبتمم رومالا نا ىلازغلا مامالا لوق نسحا امو انيش لعفي مل

 تافولاملاو تالوقعملا نع احراخ اطاسرا ةئيشملاب

 هج-رىفارةلانيدا|باهشلاق ءاملعلا نيب لاحم اف رظنلا ناك اسمهذهو

 ام انه اضياناعسقف ماوالا اماو 55قرفلاو 8١قرفلاىف ىلعت هللا
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 .| . هللا ىلا جاتحي الق اهللاصم ليصحت ىف ةيفاكاهلاعفا. روض. نوكي

 فلعو براتالاو تاجوزلا تاقفنو بوصغلا درو نويدلا عفدك

 ,الفاق هنيد عفد نف ةمنلا نع .نغتسم معسقلا اذهن كلذ وك و تاودلا

 | . هنيد ءاضقبا الا ةدهع نم جورخلاا ّْق كلذ هافكبرقتلا دصق نع

 ١ باش ال هنكل:ةرخالاىءالو ايثعلا ىف ال دعب تلظلا هيلعءهجوتيالو

 طاشلا نبا+ ةمالعلا لاق هنّيد ءاداب علنت هللا, ىلا .تغرقتلا ىئوني ىتح

 .ىتح هيف تاون ال هنا نم هييشو 'نويدلا ءاداىف هلاق امىلعت هللا هجر

 دين راضحتسا مم ىب ال هنا دارا نا ىلعت هللا سعا لاثتما هب ىون

 ىدوي ىذلا ناف ظن كلذ ىنف نويدلا ءادا ةينب قنكي الو لاتمالا

 الوا كلذ ىلعت هللا عا لاثتما هءااداب ىوني نا اما ولُحي ال هنيد

 هللا عا لاثتما وني مل ناو باوثلا ىف عازن الف ثاذ ىون ناف

 نإ ةقودكل لاثمالا يخ ةادآلل اببساا ىوتي نا: نم ولحم الف نعت

 الوا كلذ هبشا امو ءادالا نم عانتمالاب فرع اذا دحا هنيادب ال

 باوثلا مدع ىف اضيا عازن الف لاثتمالا ريغ اًئيش ءادالاب ىون ناف

 ءادا درخم الا وني ملو هريغ ببس ةينو لاثتمالا ةبن نع ىرع ناو

 الالدتسا باوثلا ةلاخلا هذه بحاص مرح ال.لوقي نا لثاقلف هنيد

 هنأب ةعس

 اهف ضازعالا اذه نع ىلعت هللا هحرر ةمالعلا ىدلاو باحا دقو

 تناك اهبستحي وهو ةقفن هلها ىلع لسملا قفنا اذا ثيدح ىلع هقلع

 ةيلاحلاا لاعالا نا طاشلا نا ةمالعل ا دارا نا هصخلم امب ةقدص هل

 كياقو عقلا نيناوق :قضتقم ..باوتلا افييلع نتوقيب ةئنلا, نع
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 كل اديعرأ

: 

 ا خم 5 : ك 22 زل

 ىذلا وهو عرمشلانازيم بسحب ٍباوثلل ةيض

 هدنع ىرايح لوقعلا فق ةجرلا لطاهو دوبل
 ابعت حدصي نا ميمتلا لضفلا تهذ نم للا ظ

 ميظعلا هللا ناكس هدمحت و:





 يشلا ىلا لضافا ءارتاو
 ةسردملا َه حش كويللا بيبحلا ديسلا :

 موب رع دع تاذو ةر وكذملا 7

 نايطفي م4 ىف ءاثالثلا ٠

 1م. داس



 هر ا

 دوو هلآ ىلعو دم ايلا دبس ىلع هللا لصو

 قا ميشا ةحلا ظفاللا ماما علا مامالا مهيذلا لا نضحلا لاو

 0١ لآ لش هللا هجر قتلا: ىراتخلا ليعاعسا نب ,دبجي هللا دبع

 ابا تعم* لاق شعالا انثدح ىبا انثدح صفح نب رع انثدح لاق

 هللا ىلصص ىنلا لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبا نغ حلاص

 اناو ءاش ام ىب نظيلف ىدبع نط دنع انا ىلعت هللا لوقب شو هيلع

 000 11 قا ىلإ هل ركذا هسقن قا قررك د ناف' رك دن انا هغم

 "00 نا انزتت نا وتمخ ًالمثق ةيركذ الم ىف

 ةلوره هتيناىشع ىناتا ناو ماب هلا 6 نزل ابرطتناو اهاوذ

 نوكي ذئنيحو ءوسلا نظ لمتب م ا 0 دارملا نوع نالعح

 رفغاو هنع وفعا ىلا ىدبع نظ ناىنالط_قلا باهشلا هركذ [كىنعملا

 ىلوملانا هلصاحو ثكالذكف هذخاوا وهبقاعا ىبا نظ ناوثالذ هلف هل

 ارش وا ناك اريخ هاضتقع هلماعيو هظ هل ققحي ىلعتو هناحس

 صضعءل ىرج يملا اذه ىلعو ضع لاوس نع باول ىف:ةالعلا

 هصن وىفارقلا قو رف نم نيت املا دغب نيدو سداسلا ىف ىكلا نيريطتملا

 ررضلا عقيف ئشلا نم ريطناىا لاقف ءالعلا ضعب نيريطالا ضءب لاس

 كلذ لكشا دقو اررض هنم دحي اله كلذ لثم هل عشب ىريغو ىب
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 سو هيلع هللا ىلض هلوق من هل لاقف ةعيرسلا ف لصاكلذل لهف ىلع
 ءاش ام نب نظيلف ىب ىدبع نظ دنع انا لجو نع هللا نع ةياكح

 لجو نع هللا نا نظن ثناوناريخ ىب .نظيلف قرطلا ضعب فو
 هناحي# هللاب كنظ ئيسنف هنم تريطت ىذلا ئشاا كلذ دنع كيذوب

 ئشلا كلذب كتذاب هن كنظ ءوس ىلع لجو نع هللا: كلب اقيف ىلغلو

 لصحي هنا دقتعي الو ىلعت هللاب هنظ ئسب ال كريغو هنم تربطت ئذلا

 رعب مث ٌرزرضت الف لجو نع هللا هبقاعي الف كلذ دنع ررض هل

 ْنظلا ءوس نم كلذ ىف امل ريطنلا: نم ناسنالا ىلغ رضا ئيشاال هلا

 نيدلاو ايندلا بدا بات5بحاص ىدرؤاملا مامالا لاق ءالبلا مقوتو

 عفدن وا ءاضق درب بارغ يعن وا ةرقب راوخ نا نظ' نمو

 ال لاق:هنا سو هيلع هللا لص ىلا نغ ىدور كفؤ: له د را

 الف مشل اذا مالسلا هيلع لاقو رفص الو ةةاه الو ةريطالو ىوذع

 اولكوتف هللا لغو اؤضماف متزيطت اذاو اوغبت الف مدسح اذاواوقخضت |

 ارفت تدارا اذا برعلا تاكو ةريط اننا زكا سرفلا »0 0

 تراط اذازو تنعي و تراس ةنمم تزاط ناف هاقلت رئاط لوا تزف

 لاقو كلذ عوسو هيلع هللا ىلنص ىنلا ىهف تمءاشنو تنقل َةَرْيَدَي

 فرض نا اهب ىلب نمل ىفبني هنا لصاخلاو اهتانكو ىلع ريطلا او ةا

 ىضميف بلاط هل هقزرو بلاغ هيلع هللا ءاضق نا لعيو اهنع هسفن ٠

 ىورو عنم نا هب ايضارو ىطعا نا ىلعت هللا اقثاو هم اع ىف١

 الا تارييللاب ىتأي ال مهللا لقي ريطن نم لاق هنا مالسلا هيلع هنغ |[

 عجرزنلو هللاب الا ةوق الو: لوح الو تناالا تاثيتسلا عفدن الو تنا
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 00 ل ادب نوك لابتحالا اذه-لعو لوقف. .ددم انك

 هجوملنا نبا دج-ا ىديس معشلا روربملا سدقملا انخياشم مش هلاق

 اوليعا ىلعت هلوقك د.دهتلا ىف ةلمعتسم هقيلاعت ضعب ىف مالسإلا عش

 بلطي ال ىلعتو هناح“ هللا نا نعي بلطي ال ءوسلا نط نال متكش ام

 نظلاب دارملا نوكي نا لمحو ءوسلا نظ هب اونظي نأ اهدابع نم

 ناو هل تبجا تاوعدلا بيحي ىلا ىدبع نظ نأ ىراثملا حرتش

 عفر ةنملا الخد اذافلمهأاىف نيب واستم اناكَنيلج ر ناثي ديا ىف ءاج

 ىلع هتعفر ما براي هبحاص لوقف لاق ىلعلا تاجردلا ىفأ امدح

 ىنلاسي ناك هنا ىلعت هللا لوقيف ىنم ةدابع رثكا اندل' ىف نكي ماو

 دبع لك تيطعاف رانلا نم ةاحأأ ىنلاست تنك ت ناو ىلعلا تاحردلا

 امتاق ىلعلا تاجردلا هللا اولس مالسااو ةالصاا هيلع لاق ثالذلو هلوس

 ىبحي نع ىكح ام ىلعت هللاب نظلا نسح قدرواممو اهركنولاست

 ١ ىفقوالاقذ كنهللا لعف ام هل ليقف هتوم دعب مونلا ىف ئر هنا مكانبا

 الاهلعإ الام بعرلا نمىذ خاف لاق تلعفو تلعف عش اي لاق وهدي نيب

 تلقف ىنع تثدح امو لاق كنع تثدح اذكه ام براي تلق مث هللا

 ده كيس نع سذا نع رع زا نِع رهت* نع قازرلا نوعا هج

 نيلئاقلا قدص |تناوتلق كدا بر ايكنعلي ربج نع ٍسوهيلعمللا ىلص

 ىدعت ال كنا نا 21 و ءاشام ىب نكيلف ىب ىدبع ْنَظ دنع انا

 سناقدصو د.“ قدصو ليربج قدصو انا تقدص ىلعت هللا لاقف



>» ٠ 

 تلأ تجد قازرلا دبع قدصو رممهقدصو ىرهزلا قدصو

 نم كالي تلقف ةنملا ىلإ نالغلا ىدب نيب ىشمو ةلح تسبئاف لاق

 ريدا ند ىا ءاش ام ىب نظيلف هلوق نوكي لام الا اذه ىلعو ةحرف

 مهشاا لاق اضعب اهضعب رسسفب تاياورلاف اريخ ىب ىظيلف ةياور ليلدب
 هقيلعت ىف رجالا هل هللا فعاض روكذملا هجوملنا نبا دجسا ىديس

 لامت>الا ود ردصلا هل ح سنن و سفنلا هيلا ليم ىذلاو روكذملا

 جرم اجراخ هدجو روكذملا ثيداا ىف رظنلا نعما نم ناف ىناثلا

 بحاب هنع نونعملا ناظلا اذه ىلع لضفتلا قاسم اقوسمو نانتمالا

 ةفص دبعلا,سيل قاقدلا ىلعوبا لاق هيلا اهعف راو ىلعت هللا ىلأ ءاعسالا

 ىلع العو لج ىرابلا اهقلطا اذهلو ةيدوبعلا نم فرشا الو متا

 ىلعت لاق حولا ليزنت ماقمو ءارسالا ماقك تاماقملا فرسشا ىف ٍهيبن

 باتكدلا هدبع ىلع لزنا ىذلا .هلل دملا هدبعب ىرسا ىذلا ناك“

 مظن نمو هدبع ىلع ناقرفلا لزنىذلا رابت حوا ام هدبع ىلا حواف
 ضايع ىضاقلا

 انرلااطا ىصخاب تدكو اهب ظرش قداز امتو

 ا لوبا رش ذاو ىدابعان كلوق تحن ل وخد

 هريغ لاقو

 ىءاسمسا فرششا هل انهدبعاي الا نعد الف

 فيرمثتلا ةدايز نم ىلعتو هناكس هريمك ىلا دبعلا ةفاضا ىفام عم

 فوملاا بناج ىلع ءاجرلا بناج مج رت ىلا ةراشا ثيدحلا ىفو

 لبق اماو رضتحلاب قيقفلا لها دنع دبقم رهو مهضعب لاق
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 نمسح ةركذتلا ىفو لادتعالا اهعصا الاوقا ثلذ ىف ىاف راضتحالا

 واهم توما دنع ,دبعلا ىلع بلغا نكي نا. ىنبتيا لغت ملل نطلا

 .ىغبنيو هل رفغيو هنع زواحنو هج ري ىلعت هللا نا وهو ةعحلا لاح

 دنع انا ىلعت .هللا لوق ف لخدي ىتح كلذ. هورك ذي نا هئاسلخل

 | قيفونلاو ةجرلاب يا هعماناو عوق ءاش ام ىب نظيلف ىب ىدبع نط .
 | ةيعملا سسلالا نيباحم حرش ىف لاق ةناعالاو ةياعرلاو ةيادهلاو

 لعثت ديعملا هذهو علا ل وعش و ةطاحالا ىنع# ةيعم ماسقا ةثالث ىلع

 | ىنعمب ةيعمو منك اغلا مكعم وهو ىلعت هللا لاق رفاكلاو نموملا '

 | مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نا ىلعت هللا لاق ظفلتاو رصصنلا

 | دبعل رهظي ىذلاو تلق رفاكلا نود نموملا صحن هذهو نونسحم

 ىف اندم هلاعفا ىف ايقتم نوكي نا طرمشب ىا نموملا صحن اهنا
 عيج ىف هعم هلللا ناكهلامعا ىف نسسحاو هلاعفا ىف هللا قنا نف هلاعا

 هل هظفحو مايا هتريصنو هدبعل هنوع ىلعتو هناك هتبعمو هلاوحا

 ناسنالا اهيا تدرا ناؤياشملا ضعب هلاق اكىمعملا وكس هيلع هاضفو

 نينسجلانيقتلا نه نكف ةججرلاو لضفلاو نوعلاب كعم نوك | نأ

 نيفراعلا عب .لاق

 بياصملا بوثذلار دق ىلع ىاتو ... بهاوملا قات هللاىوقتردق ىلع

 لابملا ىف ةيصولا امنا لاقف ىصوا ءامكملا ضعبل ليقو

 لفلا ةروس متاوي مكيصوا ىنكلو ىل لامالو
 | ةثلاث ةيعمو

 مهافطصاو هسفنل هللا هذخا نيذلا رهو هدابع صاوم ىهو

 هلوقو ايدلا ىف اوناك ناو ىعتو هناحس هدنع رهف هتاحانمل



» ١+ 
 مالا لاثتماب وا امي وا بلقلاب وا ناسللاب ىا ىنركذ اذا

 هتركذ هسفن ىف ىنركذ نافذ كلذ دعب لوف ليلدب ىهلا بانتجاو '

 ناف هلوقف ميم ريخب الم فهر ك د الم يف فرك لنآ 0
 هيزئتلاب ىدبع ىنركذ نا ىنعملاو لم ىلع لصفم فليع ىنركذ
 ناو ىسفن ارس ةجحرلاو باوثلاب هتركذ هسفنف ارسسيدقتلاو
 ريخ الم ىف باوثلاب ىا هتركذا ارهج ةعاجم ىا الم ىف ىتنركذ

 دقو تاذلا هب داري ذق سفنلا ظفل نا مث ىلعالا اللا وهو مهنم

 ىلعت هيلع سفنلا قالطاو مسجلا مزاول نم هوحن وا بلقلا هية |

 ىنعملاب هيلع اهتالطا اماو اءاجما ةلكأشم الا نوكي ال ىناثلا ىنعملاب .

 ثدح ديلا نسما هيلاو اضيا ةلكأشم الا نوكي ال لوالا

 اهب ديرا ناو هيلع سفنلا ظفل قلطي ال حاتفملا جرش ىف الاق

 ىشاوح ىف ريكسملا دبع ققحلا كلذ ىلع امهبتو ةلكأشمالا تاذلا .

 هللا كرذحيو ىلعت هلوقب اكسمت ةاكاشم,نودب نوكي ليقو لوطملا

 كتعنطصاو لوقو ةجرلا هسفن ىلع مكبر بتك هوقو هسفن
 ممظلا تمرح ثيدحو كسفب ىلع تينثا اكتنا ثيدخحو ىسقنل

 هسفن ىضر هللا ناحي“ ثيدحو امرحم مكتب هتلعجو ىسفن ىلع

 هذه ىف رج نبا لاق ىربكلا ىداوح ىف ىسويلا لضافلا لاق

 هباذ هللا سفنب دارملاو ىلعت هلل سفنلا تابثا ثيداحالاو تايالا

 ييبفنلا فو وه ىبه نوكت نأ بخوف هيلع دباز شا

 مكبر بتك ىلعت لوف ىلع مالكلا دنع ىبالا لضافلل بوسنلا
 سفنلا قالطا زاوج ميتا نيم ريا ماما لاقو ةجرلا هسفن ىلع
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 دنع مالسالا عش ريسفنت ىفو ةيالا هذهي لدتساو ىلعت هللا ىلع

 ادارم سفنلاقالطا زاوج هسفن هللا مكرذحنو لوف ىلع مالكلا

 دنع هيف مالك ال امت ةلكاشم الب ىلعتو هناحس هيلع تاذلا هب

 ناو زاوما ماءب نيرخاتملا ققحم ضعب حرص دقو لاق نيمدقتملا

 باهشلا لضافلا افشلا حربش ىف اف ةلكاشم الا تاذلا هب ديرا

 نيلوق ةلك اثم نودب ىلعت هللا ىلع سفنلا قالطا زاوج ىف نا نم

 ىتعم تناكن ا سفنلا ناب نيل ولا نيذه نيب عج نيققحلا ضعب ناو

 مسا ىنعع تناكناو ةلكاشم نودي ىلعت هللا ىلع قلطت اهناف تاذلا

 ةلكاشم الا هيلع قاطت ال ةرامالاو ةماوللا سفنلا نم همزلي امو

 سفنلا تناك اذا اهث وه اما مهيب فالحل نا نم انفرع امل ثح لح

 هلوق نالوقنف انبولق تاصفص لع شقت او اذه انلع اذا تاذلا ىنعمب

 ىسفن ىف ام عت هلوق ريظن ادد فا هلرك ذا هسنن قا ىف رك ذ نافذ

 بلقلا نعم ديالا ف سفنلا نوك مججارلاو كنشع: قام رعا الو

 ىنعملاو لق ىف ىسفن ىف لاق ثيح فاشكلا بحاص جرد هيلعو

 قيريط مالكلاب كلس هنكلو كمولعم عا الو ىبولعم ع

 هيلعو تاذااسفنلاب دارملا ليقو مالكلا يصف نم وهو ةلكاشملا

 ريبخ تناو فاشكلا ىشاوح ىف لأق.هنكلو لواطملا ىف جرد

 دارها نال ىض م مالكب سيل كتقيقحو كتاذ ىف ام أ ال ناب

 نوكيو ىسفن ام لعتب ىولعم لعت نع ريبعتلا عوقوا كمولعم لعاال

 ركذد دقو اذه ةقيقطاو تاذلا نود ل لحم سفنلا نم دارملا

 نولياقلا ه لدتسا ام ىوقا ثيدحلا اذه نا لبق هنأ رح نبا ظفاملا



 « اا“ و

 لسر نا ةنسلا لها دنع ةديقعلاو رمشبلا ىلع ةكئالملا ليضقتب

 ةماع نم لضفا ةكئالمللا لسرو ةكئالملا لسر نم لضفا رمثبلا

 فالخ ال هنالصاحلاو ةكئالملاةماع نم لضفا رسثبلا ةماعو رشبلا

 تاقولخلا لضفا سو هيلع هللا لص د# انالومو انديس نا ىف

 روهجج بهذف لضفلا ىف هيلي نيش مهب عقو فالحل امناو

 ةالضلا مهللع ءايسالا مه لضفلا ىف هيلب ىذلا نا ىلا ةىعاشالا

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص هتبترم دعب مهتم نوكتف مالسلاو

 انديسف ميهاربا انديس مالسلاو ةالصلا هيلع انس' ىليف اهيف اوتوافت

 ءالوهو مالسلاو ةالصلا مهيلع حون انديسف ىسيع انديسف ىسوم

 هيلع مدا له تلق ناذ قاشملا لمحتو ربصلاىا مزعنا اولوا مه

 د ىلعت هلوقل ال تلق ال ما مزعلا ىلا نضل

 اقف روكذملا ْبيتَرلا ىلع مزعلا ىلوا مهضعب مظن دقو

 عاف مزعلا ىلوأ مهحونف ىسيعف هيلك ىسوم ميهاربا دم

 ءاسور مث لسرلا ريغ ءايسالا ةيقب م لسرلا ةيقب مزعلا ىلوا ىليو

 شرغلا ةلجو ليم ءارزعو ليفارساو ليم اكيمو ليئ اربع ةكئالملا
 ليصفت كلذ ىف مهلذ هيديرتاملا اما و ةكالملا ماوع مث رشإلا ماوع مث

 بحاص كلذ ىلا راشا اهسحو ديحونلا بنكب نيبه كلذ اهتسح
 هلوش ةرهوجلا

 قاقثلا نع لف انيبن 'قالطالا ىلع قلملا لضفاو

 لضفلاىذ ةكئالم هدعبو لضفلا ىف هولي ايبالاو

 بهدم ىلا ريشي موقو انه هلوض لب اولضف فا اولصف موقول !١
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 عجارا مل ىنا ثيح روكذملا ليصفتلا وه هنا نظاو هيديرتاملا

 مظعالا مامالا اماو ىندهذ ىفّوه ام ىلع كلذ تركذ لب لحنا اذه

 نم ىبف ةلاسملا هذه ىف فقوب هناف هنع ىبضرو ىلعت هللا هج-ر

 هلوقب مبضعب اهعجب دقو ةءست ىهو ىردا ال اهيف لاق ىتلا لئاسملا

 ةلثءا ةعسنل ىردا ال لاق نا هنيد ةفينح ابأ مامالا لج

 هلضفم ماركلا ةكئالملالهو مهلحم نبا كر مثلا لها لافطا

 هل لكالا بيطي ىلا ةلالج نم محللا مث هللا ءاسا ما

 هاصح تقووىاإعلا فصو مهبكوناتللاتقوعمرهدلاو

 هاكتتساراجلار وس عمهيجرف ٠ نم لايام اذا ىثنلخىف مكداو

 هلعفي نا زحب مل ما هفقو نم دج رادملا شقن زياجاو
 ةمالا نع ىردا ال لقن تلق ىردا ال مامالا لوقب فيك تلق ناذ

 0 ا ماو واةيلع هللا ىلص ىنلا نع لب ةعيرالا

 عاقبلا لضفا نع م هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس ىنامركلا

 لاسا ىتح ىردا ال لاقف هلاسف ليريج لاسا ىتح ىردا ال لاقف

 الوخد هوا اهلها ريخو دجاسملا عاقبلا ريخ لجو نع لاقف ىبر

 نبالاق اجورخ مهلواو الوخد ,هرخآ اهلها شو اجورخ ,هرخآو

 فقوتلا نم فكنتس ال نا تفم لكل هيبنت هنا قئاقملا ىفو نيدباع

 لالخلا ميرحب ىلعت هللا ىلع ءارتفا ةفزاجيلا ذا هيلع هل فوقوال اهف

 هللا لص لاقو ءايحالا ىف ىلازغلا لاقو ىتاتسهغلا ىف اذك هدضو

 اموال ما نوعلم عبنا ىردا امو ال ما ىبن ري زعا ىردا ام سو هيلع

 هعلطي نا لبق اذهو نيديأع نبا لاق هأ ال ما ىن نينرقلا وذا ىردا



 ل
 نا لاقتخاب روكذملا لالدتسالا نع اوباجا مهنا مث رهن ها ىلع هلل

 ءادهثلاو ءاسنالا نيركاذلا الم نم ريخ ره نيذلا الملاب دارملا ن وكي

 ركاذلاو المل, تلضح امئا ةيريخلانابو ةكسئالملا ف كلذ رتصخب ف

 الب هيف سيل ىذلا بئاملا نم ريخ ةزغلا بر هيف ىذلا تناختاف اعم

 اذهو عومجملا ىلع عومجملا ةبسنلاب تلصح اما ةيريفناف داب رإ

 الملا ىلغ راج ثيدالا ىف ريخ ظفل .نال فعض نع ولي ال باوملا

 ةبسنلاب تلضخ ةيرخلانالاش ىتح الملاو ركاذلا عومج ىلع ال طقف

 جرخي نا ءالضفاا ضعب هلاق اكنسخالاو عومجلا ىلع عومجملا

 غقاولا ركذاا ذا اركذ نم ريخ ىا ةبسنلا زيبم فذح ىلع ثيدللا

 ثيدلا ىفو جحفلا ىف لاق ريكا هللا ركذلو هللا ركذ وه الملا اذه ىف

 ضعب ى درو امل ىلا ركذلا نم لضفا ىئإللا ركذلا نا ىلا ةراشا

 تلف ةجرد نيعبسب ىلا ركذلا نم لضفا حلا ركذلا نا قرطلا

 ركذلا لضفا 1 هيلع هللا ىلص هلوق وهو اضيا روبشملا ثيدعالو

 رك ذلاب توضلا عفر زاوخي لاق نمو ىنكي ام قزرلا لضفاو ىنمللا

 ةءارقلا زوحت الف الاو نيلصضملا ىذان وا ءايرلا ىلا ىدودال ام هدارف

 ناولاق مث ةدهعا اهف ديكلاملا انتاداس بهذم اذكو اهريغنع الضف

 ةبلا تبرقت اعارذ ىلا برقت ناو اعارذ هيلا تبرقن ريشب ىلا برق

 ناسنالا ىعارذ لوط وه عابلا هلوره هتيثأ ىشمب ىناتا ناو اعاب

 عابلا مميضعب طبضو ناسنا لكل وط وهو هردص ضرعو هيدضعو

 لاقف ديربلاو مح“رفلاو ليملا عم

 اوعض لايها ثالثف مسرفاو عبرا خسارفلا نم ديربلا نا



 ياا و

 ا عرذا عبرا عابلاو لق تامافلا نمىا ايلا ليملاو

 عبصالامثنورثعلا اهدعب نم عبرا عباصالا نم عارذلا م

 عضوت ىرخال نطب ىلا اهنم ةريعش 'نهظي .تازيعش تس

 عج رم اذ نع سيل لغب ليذ نم ٠ طقف تارعُش تس ةريعشلا مث

 ىعسملا هءاشتملا نم اذه نا عا و ىشملاو ودعلا نيب عون ةلورهلاو

 ىفو ىلعتو ةناحيس هقح ىف هتلاحسال هرهاظ نع فورصملا لكتملاب

 رهاظ دقتعن ثافصلا نم ةنسلاو باتكلا ىف د امو عماوملا عجب

 عم همدعو ليواتلا ىف اوفلتخاو لكشمملا عام دنع هزنن و ىنعملا

 نا وه انهاه ليؤاثلاو احداق نوكيال هليصف لهللانا ىلع مهقافتا

 ةريثك ةبوثع هتزاج ةريسي ةعابطي ىبلا برت نم نا دارملا لاعب

 ةعاطلاب هنايتا ةيفيكن اكن او هءاوث ىف انا تدز ةعاطلا ف ىتداز اكو

 ىلعتو هناحس هنالصاملاو ةعرسلا ىلع هل باوثلاب ىتايناذ ىناتلا ىلع

 ىلعتو هناحيس هلضفتكليلقلا لمعلا ةلباقم ىف ليزملا باؤثلاب لضفت

 ىلع ناك, ةلوبسلا نم وه ىذلا عبستلا ةرباقم ىف نازيملا ليقثت

 نا كا ىلا ناجح نان نايدع دلو ديس :لوق هلا: دشري اس

 هدمحبو هللا ناس نازملا ىف ناتليقث ناسنلا ىلع ناتفيفخ

 مظعلا هللا ناك
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 ٍلسو هبعصو هلآ ىلعو دم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 ىراخبلا ليعاعسا نب دهن هللا دبع ىبا مامالا دحلا ظفاملا ىلا دنسلابو

 ةرقبلا ةروس ىف نآرقلا ريسفب بات5 نم لاق نا ىلا ىلعت هللا هجر

 صفح نب رم انثدح نونملا سملا ايرلا مرحو عيبلا هللا لحاو باب

 نع قورسسم نع سم انئدح شمالا انئدح ىبا انثدح ثايغ نبا

 ةروس رخاء نم تايالا تلزت امل تلاق اهنع ىلعت هللا ىضر ةئشئاع

 مالا لع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهارقف ابرلا ىف ةرقبلا

 رجلا ىف ةراحبلا مرح مت

 اهنايبب ةعيرششلا تننعا عويبلا باب ىف ميظع لصا ةيآلا هذه

 نيدلا دعاوق نم ةدعاق ىلا عجري اهث اهبادك اهناشب تقفاو

 نم ةثلاثلا ةجردلا ىف لاومالا ظفح ناف امده وا اسيسات هتايلكو

 سفنلا ظفح وخا وه لب سفنالاو نيدلا ظفح دعب ةعيرششلا تايلك

 نيذلا اهياي ىلعت هلق دنع هيلع امدقم ديجلا باتكلا ف هنيرق درو
 نع ةراحيت نوكت نا الا لطابلاب مكتبي مكلاوما اولكات ال اونمآ

 ةدلا ىفو اهحر مكي ناكهللا نا مكسفنا اولتقت الو مكتم ضار

 ىف ليسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع سفناا ظفح هيلع امدقم ةرهطملا

 مكموي ةمرك مارح مكيلع ,كلاوماو مكءامد نا عادولا ةجح ةبطخ



 يد

 لاومالا ظفح لصاىلاو تغنب لهالا اذه مداب ىف اذه كرهشىف اذه

 و تاصواعملا باب لوالا هقفلا نم نيميظع نيياب طبض عجري

 عجري عون ناعوب لاملا ظفخ نا كلذو تاءربتلا باب ىناثلاو عويبلا

 ابناو تاعربتلا نان طور رادم وه.اذهو هلصا ىف ةظفح لا

 هللا ىلص هلوق هلصاو سفن بيط نع لاملا نوكيل عوطلاو دشرلا

 بجو اذلف سفن بيط نع الاإ سم ءىئرعا لاه لح سو هيلع

 وتوت الو ىلعت هللالاق اك مهيلعرحخلاو ةاهفسلا تافرمصت ىف مامال' رمظن

 دل قلظا مدير ع نف اهف ركل هللا لعج ىتلا ءاكلاوما ءاهفسلا

 ظفح ىلا عجري عونو هضعب وا عجا هتقدصو هتبه زوحيث هلام

 اهماهب تاضواعملا كلتو ريغاا بناح ىف هظفح وهو لاابلاب هلكا

 نامدقتملا ثيذملاو ةيبالا ايلصاو ةلماعملا باوبا رثاسل ةلماثلا

 |يظع ءانتعا ىناثلاب ةعيرششلا تنتعا دقو ناهظع نالصا ناذه

 لكف اهتداع ىلع عيارذلا هيف تدسف هعورف هابتشاو هبعش :زكل

 هتريضح لطاسبناب هلكاو لام ةعاضا ىلا لاما ىإ

 لوي ىلعت هللإناكلذو بابلاثيدح هل راشا ام اذه نمو ةعيرشلا

 ناطيشلا هطبخي ىذلا موقي كالا نوهوش.ال ابرلا نواك اي نيذلا

 هلصاو ايرلا ميرحتت تحرصف نواظنالو نولظنال هلوق ىلا سملا نم

 هريخان ةدارا دنع هيف نيدلا برل نيدملا ةدايز وهو ةيلهاجلا ابر وه
 تاقدصلا ىبرو ىلعت هللا لاق داز اذا ئشلا ابر نم ةدايزلا ابرلاو

 دنع ونرب الف سانلا لاوما ىف اونزنل اير نم متينآ امو لاقو اهمني

 ره ىنعملا اذم ابرلاو عوضوم ةيلهاملا ابر نا ثيدلا ىفو هللا



 «ي ااا د“

 ار اوكات الا اونمآ نيذلا امساي نارع لآ ديا هي تدرو.ىذلا

 اماف نيرفاكلل تدعا ىتلا رانلا اوقتاو هلوق ىلا ةفءاضم افاعضا

 ميمعاا عيبلا لباق اه اهئايب ىف نحن ىتلا ةيالا هذه ىف ابرلاب دارملا

 ابرلا ىع-* ىف عرمشال ديدج ح الصا وهو لطابلاب لام لكا لكن#

 امرحم و ازئاج ةلءاعملا ىف نيد-ت مالا مسق ىلعتهللانا دارملا اذهليلدو

 ءانتعالا ناكامل نكسل ةدسافلا عومبلا عبجب لمف ثلاث رسق كانه سيلو

 سيردتو نامز لوط ىلا وعدب امن اهتايءعزج ناب و اهرود ليصفتب

 نادل اوعي ازسو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر نكي مو عورف

 ىلك هجوب اهطبضا لب عياقولا تايءزج نابل ايدصتم الو ماكحالا

 ىف نيذسارلا نيدهتجلا راظنا ىلا اهدر مث اهليبس ىلا ةراشالا عم

 هيلع هللا ىلص هللا وسر اهل راشا مهن» اهنوطبنتسي نيذلا اهلعبل رعلا

 27 وك 21 لوز دنع نفعا ةرامعا مير نع هلعف امب سو

 لوسر رصتقاو دساف دقع لكل ابرلا مسا نا ىلع ل ةباببا

 بابلا اذه ىف ةياز ىصتقا ىلع ناسبلا نم سو هيلع ىلد هللا

 نء ميرهلاب ىرحا هناف ) لاملاب الصا هل ةعفن الام ذخا وهو

 نم ابرلا ىلا ىضفا ام لك عنم ىلع اهيبنت ( ةعفن» هيف اهف ةدايزلا

 001 م 1 اكد نحو تساف طيبا م عئاوذلا
 تلق ناذ هقفلاو ثيدملا ةما هاصقت.ا ام هيلا ةلدوملا ليملاو

 ثيداحا نم هريغب نيب ملو رمضعل ميرهلا ةيالل ناببلا ىف ريتخا اق

 وه ديدج ىنعم هنم دارم ايرلا مسا نا ىلع اهب“ تلق بابلا اذه

 ايرلا نا نظا لضافتلا لئاسم نم ثيدحب نيب واوا دساف دقع لك
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 را ميرحت اماو ابرلا ةعيرذل لضفلا ميرحت ناو هلاح ىلع ةيالا ىف
 ىرزاملا مامالا حرص دقو هيلع دوقعملا داسفل دقعلا داسف ىلا عج يف

 هب دقعلا زوحي ال الصا هيف ةعفنم ال ام نا عملا نم عيبلا باب ىف

 ةدوصقم ةعفنم هيف ام اماو لطابلاب لاملا لكا نم هنال هيلع الو

 كيذك هعفانم رئاس.نوكت نا اهدحبا  ماينقا ةثالث نم را ١١

 قهلم وهو ةمرحم اهرئاس نوكت نا ىناثلا اعاجا هعس زوحي اذهف

 ةمرللاو ضعب ىف لح انيب.هعفانم تفلتخا ام تائه ةعفنم ال امب

 راشتعا قااو ءانعلا برطضي هيفو هءاشتملا وه اذهف ضعب ىف

 هنم بلاغلا ناكاذا مسلا عيبك ثالذو ح ورطملاكلقالاو اهنم ربك الا

 كالا نال نفسلا نهدل ةتيملا مع عب عنتءا ةمث نمو حالصالا

 ريغ اهب ديرا ةيالا هتاه نا تفرع اذه تلع اذاف ها داسفلا هبف

 لوصالا لها دنعال ثيدحلا لها دنع لميلا نه ىهو اهرهاظ

 ظفالا نم ةلالدلا حوضو مدع وه لودالا لها دنع لاجحالا نال

 م سيلف هيلع ل احا صا ىلع هرهاظب لدام لككف

 "ا صا عماوجلا عجج

 رسل ا ددحت دنع داعي لهو عطقلا ةيفيكن يبت مل ةقرسملا ةيآ نا عم

 ةنسلا هلنيو هناببل ةيالا ضرعتت مل كلذ لكلجرلا عطش لهو

 لدم ىف رهدنع لاهالا امناو هيلع لما ممصي : ىنعم اهتدافال ثالذو

 هدورو دنع هيفلمعلاو هنم دارملا ةنابتسامدعو هسنعم ىواسنل ءرقلا

 ذخالا وأ هيف فتوالا وا طاشحالل نك« نا عيا ىلع لما ص

 ىذلا اماو لوصالا نم اهلحم ىف ةمولعم بهاذم هيلع قدص ام لقاب
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 مل ىبللا ةلاسملا .هناف ثيدحلا لها دنع ناسبلا ىف ثحين نا امن: انم#

 ىضاقلا اهل ضرعت تالك الا اهيلع لدب مو اهرب رحت نذل ناز قش

 ملام ثيدححا لها دنع لمجملانا كالذ لصحم و مثعىلا اهاهنا روص

 عطقلا ةيأف دام ريغ ىنعم هنم مضنانا و هنم دارملا ىلع هنلالد صضنت

 نيلاج-الا نيب ةبسنلاو ةرقبلا ىف تلا ابرلا يآ اذكو مهدنع ةلمت

 ىلوصا لاج الكف قلطملا صوصخلااو مومعلا ىىدملاو ىلوصالا

 نا ىنا ثيدحلا ءالع لاجا عجرف سكع الو ثيدحلا لها دنع لمت

 لحمل ف لخ ديف هدحو هئم دامه ريغ هل يع مهقم مالكلا

 ءافتنال لولا رهاظلاو ديقملا قلطملاو صصخ لا ماعلا ىنعملا اذهب

 اهسال رابتعالاب حالطصالا اذه ردجا امو عيملا ىف رهاظلا ةدا 1

 ىلع فطعن: ام هيف دجوب ال ةلاسملا هتاه ّق لوصالا ةعا مالك ناو

 ناسبلاو هنلالد مضنت ,ل ام هناب لمجملا اوف رع مهئاف ناسبلا اذه وحن

 رهاظلا اوف عو ىلحلا زي> ىلا لاكش الا زيح نم ىبشلا جيارخا هناب

 عوجر ملأ لقحلا ىلع رهاظاا لج- هناب ليوانلاو ةمنظ ةلالد لد ام

 الف هفيرعت نع ءاضغالاب رهاظلا ءىف ىلا اهلاخدا نكما ناو هلاو

 مالك ىف عقوو ىرت ليوأتلا فيرعت ىف اهننبم لاخدا نكمي

 ص ةرابع ناببلا نا» ىصتسملا نم ناباا َْق لوقلا مالسالا هج

 كشواو ماخ « ىلادب لص# امناو مالعالاو فيرعتلاب قلعت سها

 نيماعو نيب ظفللا ددرند » هذدْنع فقرعملا لاج الاب هلا ان ذقن
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 ليوانلا فيرعت ىف ةلك اضيا هل تعقو نكلو رصت#لاو عماومللا

 ىذلا ىنغملا ند نظلا ىلع بلغا هب ريصي لياد هدضعي لاقحا » هاب

 ةقيقللا نع ظفال افرصص ليوات لكن وكي نا هبثيو رهاظلا هيلع لد

 هذ سسوب نا دارا هناكف «ها مومعلا صيصخت اذكو زاحلا ىلا

 وه عجر ملو هيلع عباتي مل امب ليواتلا قاطن عيسوتب ءانبلا ةرابعلا

 ةشقانملا ىلا عجرت هرمصتخم ىف هل بجاحلا نبا ميشلا ةباباو هيلا

 ال ذا هب عوطقملا ليوانلا جورخ نم هسكع هب لطبا امو ظفللا ىف

 هتروريصب دارما نا هنأوج عطق وه لب نظلا ىلع بلغا هنا لاعب

 موهفم لاطبا ال ليواتلا مسا هيلع قدصي ام .لقا نظلا ىلع بلغا

 ف مهو قك نفاا اذه دود> ىف عئاش اذهو هريغب ليواتلا

 مكب نط ليصل عسوأ| هيقفلا غارفتسا هنا داهتجالا .فيرعت

 حيمصلا صنلاب وا عاججالا عقاومل هلعك ركحب اعطق لصح نا هناف

 ام نسحاو انظولو ركح ليصل دارااق داهتجالا نع جرخيال

 لوق مالسالا ةج همار ام ىلع حدفأو ناببلا فيرعت نم عقو

 جرخي رف « دارملا راهظا وه ناببلا » ىلعت هللا هجر ةعيرمشلا ردص

 اهالخ ناب ال روهجلا راتخم وهو عفر هلا ىلع ءانب ممدلا الا هنع

 ميسقت ىف دعب هلوقل ماعلا صيصخم هيف لخداو مامالا حالطصال

 ناو ةرورضلا ناد وهو موهفماب ناب ىلا نيءملا راشعاب ناببلا

 ءانتتسالاك هرييغت مالكلا ىنعم ىلا اعجار ناكنا وهو قوطنملاب

 نا ىلا اعجار ناكناو ريبغتلا ناسف ةياغلاو ةفصلاو طرششلاو
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 لامتحالا مطق امم هدكا ناببلا نكس امولعم مالكسلا' ىنعم نوكي

 وهف هنسمو لمه#ملاك الوهجم مالكلا ىنعم ناكْن اذ :ريرقتلا نانبف

 تاصصخلا نم اءاونا لخددا فيك تيار دقف ها ريسفتلا نايب

 رخا ناو هنم دارملا نم معا ناببلا باب لءجو ناسبلا ىف ةلصتملا

 حبولتلا ىف اك ثححال ليصفتلا نم هيف امل هنع صيصخلا ثدعم

 هيفو ريسفتلا ناين وام ام ىلع ناببلا ىمعس ريصك هريغ حالطصإو

 داوهرو نوع ال .هلةدقفلا: لودا ىف رع دق سيلا تلق ناف ريصقت

 لهف ةُنجرملا لوش اك ةنسلاو باتكلاا ىف هرهاظ ريغ هب قعي ام

 | : ٌمحرملا ناذ هلل شاح انلق بابا! اذه ىف ةئجرملا ثيدحملا لها"قفاو

 امتاف ثيدملا لها:اماو ةرملاب هرهاظ ريغ ه. نعي ام دورو اوزوج

 هودغو صصخملا ماعلا ناف هريغعم هرهاظ هب ىنعيام دورو اؤزوج

 عم هرهاظ وا هرهاظ ضعب اما هب ديرا لب هرهاظ ريغ هب دري مل

 ريسفن ىلا ةراشا نواس ملا لوف اةزفاف ابرنا هنآ ىف اك رخآ ْئش

 سملا نم ناطرشلا هطبخي ىذلا موقي كالا نوموشي. ال ىلعت هلق

 حاملا ىفو هللا هجر فاوملا ةرابعع « نونا سملا» ف .ثكلاىف

 نمو ها ساتمالا, فو «نونللا' نم نيماهي ىذلا سوانملاو»

 لكاع لاف ليثم ةيالا فو «نونحمس ودمت لجرو سم. زاجيا

 س« تانثا ىلع ليلد وهو سملا نم طبخملا لاح .ةمانقلا ىف ابزلا

 ررضلاب ىدالا ىف فرصتلا نم هل ىلعت هللا نيكمب ناطيشلا

 ةعيرشلا عضاو» نم عض وه ريغ ىف هياع لولدم اذهو ةسوسولاو

 0251 ىو نامل لع هلجني دضيبزو ليلا اذهب قاتلا نع يقبع
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 نإسنالا طبخ ناطيشلانانوعزيبرعلا تاممز نم ناطيشلا طبختو»
 ىلع دروف ءاوشعلا طبخت ءاوتسا ريغ ىلع برضلا طبطتاو عرصيف

 نم اضيا اذهو سوسمم لجرو نونملا سملاو نودقتعي اوناكام

 ليثتلان ا ىلا ءاميا هيفو « ها هلقع طلتخف هس ىبنملا ناو مهتامعز

 ةقيقح كلذال سي ناو نولي امو برعلا دقتعم ىلع درو امنا

 ىلع مهل ةردق ال نجلا ناىبلع ىبا مجشلا لصا ىلا عوجر وهو

 هسمي الا دولو٠ نم ام حلا ثيدملا ىفو ناسنالا ف فرصتتا

 اهذيعا ىلاو اهءا لوقل اهنباو مير الا اخراص ليتسبف ناطيشلا

 اهقرعطي نا نم مظعأ اذه ةلداو ميجرلا ناطيشلا نم اهشيرذو كب

 دانتسالاو ملا ريغب ٍنآرقلا ىف ليثمت دورو اماو ليوات وا راكنا

 هل ديلا باتكلاا ىف لطابلا عوقو موزاف ةلطابلا ماهوالا ىلا

 انه نمو ققح وا لثم اقح الا لوقي ال ىلعت هللاو فلاب سبا

 اماف ةنسلاو نآرقلا لاما نم ماكحالا ذخا ىلع نوققحلا عقتجا

 له! هيف لاق يذلا نيطايشلا سوء ر هناكاهغلط ىلعت عوف ىف هيبشنلا

 فداىم هلا ثالذب مهدارم سيلف ةيلابمللا روصال هيبشت هنا ةغالبلا

 ناب امهنيب قرفلا روهظل + لاوغا بايناكق رز ةنونسمو + وهنأ

 اههسوءر ةفوصوم ةققحم ةدوجوم نيطايشلاو ةمودعم لاوغالا

 ةعانشلا تالت صيذعشت نا هيف ليخلاب دارملا ماو اهتاذ دح ىف ةعاشبلاب

 ةروص عشباب نإطيشا|لثمي دحا لك نال نيعماسلا تالايخ ىلا كرت

 ةيدترلا ةلهملا درجل مث رجلا ىف ةراحصلا مرح مث هلوق هلاخ ىف

 ىتح ةلهم ديالا لوزن دعب عقو رهخلا ميرحن نا ةيضنقملا ةينامزلا ال
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 قيرط ىف عقو هلاف هبعش ىلا ةراشاو ابرلا ىنعمل انايب هنوك نيعت ال
 اذه دعب هللا هجر فلؤملا هجرخ ثيداحا اذه قرعط نم رخآ

 اهنع هللا ضر ةشياه نع قورسم ىلا دلاخ نب رمشب قيرعط نم

 مر دجسملا ىف نهالتف لسرو يلع هللا ىلد هللا لوسر جرخ

 لكآ رزو ظيلغت ىلع ةيالا هتاه تلد دقو . رؤخلا ىف ةرامجلا

 لاملا ظفح نا مكل انمدقو رانلا ىف دولملاا هل تلعج ىتح ءايرلا

 انه اولعاو ركذلا ىف ةنملاو باتثك-!!ىف سفنلا ظفلل ايخاوم درو

 دولخلاب :يعو درب مل هلاف دحاو اضيا ام«لع ديعولا نم درو ام نا

 لوق ىف سفنلا لنق ىلع الا ىصاعملا نه كارسشالا ريغ ىلع رانلا ىف

 بضغو اهف ادلاخ ماهج هءازخل اديعنم انموم لتقي ن.و ىلعت هللا

 ىهتاف هبر نم ةظعوم هءاج نف انه ىلعت لاقو هنع'و هيلع هلأ

 اهف مه رانلا باصصا كئاواذ داع نمو هللا ىلا همماو فلس ام هلف

 كسمتق (اريثك اذالتخا هيف اودجول هللاريغ دنع نمناكو لو )نودلاخ

 راثلا ىف ريابكلا لهاو قاسفاا ديل ىلع ةلزتعملا نيترالا نيتاهب

 قرط تفانخادقو .٠ « قاسفلا دل لعنيبل يلد اذهو » فاشك !|!ىف

 نيتالا نيتاه نع باوملا ىف ,هواراع تبريطضاو ةنسلا لها

 وهو» ءاسنلا ةروس ريسفن نم لتقلا هنآ ركذ دنع حرشلا ىفف

 فالخ ىلع ةلادلاليالدلل ظيلغتلاو رجلا ىلع روهملا دنع لوم

 عيا باوج وه اذهو «ها ةبوتلاب وحمثبنذ ليكف الاو الذ

 نم اهنا. اضيا سانلا ضعب معز دقف ابرلا ْديآ اماو مالا هذه نع

 هناي فشكلا بحاص فزرعاو لتقلا ىف اوركذ كظيلغنلا ليبق
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 هلوُق ليلدي ابرلا لكا لحل دولملانا رهظتساو رهاظلا فالخ
 لجلا نا مكتع بزعي الو ابرلا لثم عببلا امنا اولاق مهناب كلذ ىلعت

 داع نمو ىلعت هلَوُق نال ادج ديعب ابرلا لالحتسا ىلا ءهدوع ىلع

 نع وا لكالا نع اما ءاهتنالاو ىهتنف هلوق ةلباقع ىف عقو

 امهنم دحاو لكرع وااعم امييلع اما دولخللاذ ناكاماياو لالحتسالا

 نع ةيالا ورع مزل فثكلا .بحاص لاق مث اعم امييلع ناك َنآذ

 ريك الاو نايبلاب ردجالا هنا عم لالع“ا نودب هاكا مكح نايب

 ناطيشلا هطبخي ىذلا موقي أك مهمايق كلذ ىف ىنكي الو عوقولا ىف
 باذعلا نع ىنغيال باسملا لبق تاهيوشنلا نم عقب ام عيجج نال

 ريصملا ءوسب راذنالاو ةعانشلا نالعا الا هنم ضرغلا سيلو اًئيش

 نفي مل اكو رهظلا ةوك نم لاعتلاب باتكلا ذخا نغي 5

 ديب لونقملا ذخا نغي مل اكو نيضرا عبس نم .بصاغلا قيوطت
 نينسللا تاراشب ناف باوألا بنج ىف اذكهو باذعلا نع لتاقلا

 ىلع هش ىه لب هب نوزاجت ام ىراصق ىه تسيل ةمايقلا موي

 همدي اثولم ديهشل نايتاك ةءاركلا ناكمو ةجردلا ولع

 لطبف نايرلا باب نم مياصلا لوخدو كسملا ير حميرلاو

 مايقلا دنع طبخلا نا هجولا لب فشككلا بحاص هب باجا ام

 اولاق مهناب كلذ ىلعت هِلوُق ليادب مهليلحت نع ءازج روبقلا نم
 ىف هعوقول ذخال: ءازج وه دولخلا ناو ابرلا لثم عببلا امنا

 ىف ىلعت لوف اضيا هدضاع دقو فلس ام هلف ىهتناذ ةلاقم

 اهف ) ةيلهاملا ابر صوصخ ىف تناك ناو نار لآ ةيآ
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 اناعضا اءرلا اولكات ال اونما نذلا اهلااي ( لع هللاو ل

 تدعا ىتلا رانلا اوقتاو نوحنفت مكسلعل هللا اوقتاو ةفعاضم

 عيورللا نم كلذ ىو نيرفاكلل ةدعملا اهناب اهفص وف نيزفاك-ال

 دعبو امهن* دحاو لك ىلا دوعلا مزلف انه هب حرص ام ديلختلاب
 هعفد نكمي ال اليلد لتقلا ةيآ ءاقل ةلزتعملا كسمت عفدي ال وهف

 هتاه عفد نم ماقملا اذه ىف انا ام تش ناو انه نكما ا

 نا رفغي ال هللا نا هءنات5 ىف لوس ىلعت هللا نا اولعاف ةبشلا

 ىذلا لصالا وه اذهف ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي

 هللا ىلص هلوق عم نينموملا دولخ لاطبا ىلع انءباعصا هب كسم

 نامما نه ةبح لاقثم هبلق ىف ناك نم رانلا نم حري رم دلع

 ةيالا كئلواف داع نمو هلوقو انموم لندن نمو ىلعت دوق دروف

 امه«يلع بترت نامئا ناذهف اءرلا لكآو لتاقلا دولي نييضاف نيصن

 راظآ ىف نيتفاغا دولخ ق دنحولا ةلزتملا لضاامهو ذدوللتا

 مثالا ىلع باذعلا قاقحسا نإ نور الو قراف ءاغلاب سايق عم

 كرمثلا ريغ ماثالا عيمجي قلعتت ةرفغملا ناف هيف ةرفغلا لوبق ريغ

 مون ثكم بجوب بنذ اهقلعت ىف ذئيح ىهو ىلعت هللا دعو اك

 اهنم نا ريغ ءاوسلا ىلع ابذ دولحلا بجو بنذ. وا.رانلا ىف

 كلذ نود ام رفغيو ةياب اهيلع لولدملا ىهو ةئيشملا ىف ةرفغم

 نع دولذلا ةرفغم ىهو اهب عوطقم ةماع ةرفغم اهنمو ءاشي نم

 رداد جرد مف 6 دا رابعا ترو كايرخألا غ

 نيالا نيذه ىف دولختا لطب اذاف ائيش هللاب كرشي' ال تام نم
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 باذعلا لوط ىلع ابهف دولخللا ىنعم قب رابخالا هذه ىضتقم

 دولحلاا قاقحن“ا ىلع امهتلالد ىفو نارفغلا قبس الوا قاقحالا عم

 نع مفصلا دعبو امهئا رادق» ىلع هيبنتلا ىف ةيافك نيمثالا نيذهل

 لطيف امهاوس تبنذ ىلع رانلا ىف دولخلا لعجي مل هنال .امهه رجم

 لطب و نيمنالا نيذه ريغ ىف كلذ نود ام مومعب ةازعملا لضا

 نيمدقتملا ةبوجا نم عقوو ماقملا ناب دقو حجحصلا ثيدللاب انهبف
 نمل كلذ نود ام رفغيو دي اب ناتخوسنم امنأ نيتالا نيتاه نع

 اذه لاظبا ىلا قخ فرط نم هللا هجر فاوملا راشا دقو ءاشي

 قيرط نم انه جرخاف ءاسنلا ةروس ريسفن ىفو انه هجرخ ام

 ىلص ىبناا ىلع تازئ يآ رخآ لاق سابع نباىلا ةبقع نب ةصيبق

 ادمعنم انموم لتقب نمو باب ىف جرخاو ابرلا يآ سو هيلع هللا

 فلتخا يآ لاق ريبج نب ديعس نا سابا ىلا نبا مدآ قيرط نم

 لاقف اهنع هتلاسف سابع نءا ىلا اهيف تلح رف ةفوكتلا لها اهيف

 لزتام رخآ ىه ةيالا ادمعنم انموم لتس نمو ةيالا هذه تلزن

 ساسبع نبا نع نيتاورلا .قانت تيار دقو ها ئش اهزيسنا امو

 وه ام ةيرخالا نم دارملا ىلا ريبج نبا ةياور ىف راشا ام الول

 لها فالتخا نا ىلا راشاو خسني لو اريخا لز' ىذلا نم اهنا

 خوسنم وا هرهاظ ىلع ديعولا نا ةلاسملا هتاه ىف ةفوكلا

 راع قيرط نم ةجام نباو ىءاسنلا هاور ام ىنعمللا هذه ديوبو

 ام دعب سابع نبا دنع انك لاق دعملا ىبا نب ملاس نا ىهذلا

 !ليعتم اتموم نق لحرف عر اما لمصر كانا طرد لا
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 هل دعاو هنعاو هيلغ هللا بضغو اهبف ادلاخ مهنج هوازج لاقف

 ىلا ريشي ) ئمن املاص لعو بات نا تيارفا لاق ا!يظع اياذع

 ىدتها مث ام اص لعو نمآو بات نم رافغا ىناو ىلعت هلوق

 ىدهلاو ةبوتلا هل ىاو هما هتلك# سابع نبا لاقف ( ةخسان اهناو

 لوقي سو هيلع هللا فص هللا لوسر تعمم دقل هد ىسفن ىذلاو

 بنعشت هنيع اذخآ ةمايقلا مون ءاح ادمعن* نموم لتاق هما هتلكت

 ةيالا هذه تلزئا دقل هدب ىسفن ىذلا مياو لاق مث هجادوا

 نا ودخول ىلد مكس ضبق ىتح هيأ نم اهتنسن امو

 | مفاذتلا مزا الاو نيتيلوالا نيتياورلا ىف ةيرخالا نم دارملا ترسفف

 ىف دشر نبا ديلولا ونا ىضاقلا هلّقن أم اذهل لديو هيمالك نيب

 ةبآ لزن ام رخآ نم ناك لاق هنع هللا ىضر رع نع تامدقملا

 اضياو اهرسفب ملو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوتق ابرلا

 نذوي ام ام« سبل ذا لزنام رخآ امهناب ضاقريغ مالكلا قايسف
 ةياهن نوكي نا ملي ال اهظع اباذع هل دعاو نافذ مالكلا ءاهتاب

 امون اوقتاو ناك ناو نواظن الو نولظت ال اذكو حولا لوزتل

 نولي ال مهو تبسك ام سفن لك ىفوت مث هللا ىلا هبف نوعجرت
 هجر فاوملا ءاور ام ماتللاب هنم مقوا نكل ةلجلا ىف الاص

 لاق هنع هللا ىضر ءاربلا نع ءاسناا ةروس ريسفن رخآ ىف ىلعت هللا

 | لق كنوتفتسي تاز هنآ رخآو ةءارب ةروس تلزن ةروس رخآ

 هتاه عمس ول ميلسلا قوذلا وذو ةيآلا. ةلالكلا ىف مكيف هللا

 اهرخآآ ىلعت هلوقل جولا نم لزني ام رخآآ اهنا اهنم سل ةيآلا
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 ناينالا ةلعركذف ميلع ئش لب هللاو اولضن نا مكل هللا نيب

 اهناو ةلالك ثروب لجر ناك ناو هلوف ىف ةلمجيلا ةلالكلا نايس

 ىلص هلوسر ةافو بارتقا ىلا ءامبالا نم كلذ ىفو مهنع لالضلا عفد

 مث اولضيف اذه مهل ني نم اودجي ال نا كشوب هناو لو هيل نا

 مالاىف هل ضيوفتلاو ىلعت هللا ىلا علا دانساي اهيف مالكلا متخ

 ىضق ام نالا ىلا فلسلا نم معلا لها لمت نم ىرج ايفو

 ماتخ ىف مهرما ىرج دقف ليزتتلل ةمامللا ىه ةيالا هتاه رابتعاب

 عينص., اهبشت ىلعت هللا ىلا رعلا مهدانساب مهفيلاتو مهسورد سلاجم

 نحررلا هللا مسب هيف مهدارياب ءادتبا هب اوهبشت اك ديجلا باتكلا

 « عا هللاو » اهماتخ ىفو ميحرلا
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 سردملا ملاعلا ىلا لضاس !١ هارقاو هرَر 4

 ةسردملا حش مريب دمت ديسلا عش 5ْ 3

 مويرصعدعي كلذ و ةروكذا

 ناضمر ؟ ىف ءاعبرالا

 لضخ 1-7



 ها 3

 لسو هبعصو هلآ ىلعو 3 انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 اا 4 الط ع نب ىادسا ارح ءالصلا دب نكذلا تا

 ىلوم دبعم ابا نا ورع ىتربخأ لاق يرج نبا انربخا لاق قازرلا
 نم سانلا فرصصن نيح رك ذلاب توصلا عفر نا هربخا سابع نبا

 سابع نبالاق سو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر دهع ىلع ناك ةبوتكملا

 لاق هللا دبع نب ىبلع انثدح هتعمس اذا كلذي ارفرصنا اذا عا تنك

 شاع نبا نا ديعم وبا ىقريخا لاق ورع انثدح لاك نايفس انثدح

 ريبكتلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص ءاضنا فرعا تنك لاق

 ىلاوم قدصا دبعم وبا ناكو ورع نع نايفس انئدح ىلع لاقو

 هللا ديبع نع رقعم انئدح لاق ركب ىبا نبا دمت انثدح سابع نا

 ىننلا ىلا ءارقفلا ءاج لاق ةريره ىبا نع حلاص ىلأ نع ىع“ نع

 تاجردلاب لاومالا نم رودلا لها بهذ اولاقف سو هيل . هللا ىلص

 مهلو موصن أك نوموصيو ىلصن أك نولصي مقملا ريعنلاو ىلعاا

 لاق نوقدصت,و نودهاحجيو نورقعيو اهب نوح لاوما نم لضف

 مككردي مو مكقبس نم مكر دا هب م.اخا نأ ماب مكتدحا الا

 هلثم لع نم الا هينارهظ نيب مننا نم ريخ متتكو مك دعب دحا

 انفلتخاذنيثالثو اثالث ةالص لكربد نوربكتو نودمحتو نويت
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 ىنو نيثالثو انالث نيبو نيث الث و ان ال5 ميس انضعد لاقف انس

 هللاو هلل دملاو هللا ناحي- لوقت لاقف هيلا تعجرف نيثالثو اعبرا

 ثيدمل ةجزنلا َهَهاَطم نيثالثو انالث نهاك نهنم نوكي ىتح ربكا

 ىظفل ىف نيثدسحلانا مولعملا حمو ح رسشلاو ناببلا نع ةءنغ في رمشلا

 مهيشلا ةءارق ىف امه اهعنساىف امم ةيوسنلا نيبهذ» انربخاو انثدح

 ىلع ةءارقلاب ان ربخا ص .صخت وىراخيلامامالا اذه ىلعو هيلع ةءارقلاو

 حرش ىف رج نبا ظفاحلا هيلع هبن اكةقراشملانيب عئاشلا وهو ميلا

 كلذ. رهللا وه معا هللاو ركذااب توصلا عفرب دارملا نا مت يكل

 بولطملا وه اك هتبانىلا توهلا ٌدمالطسوتلاوهو هريغ ععس ثيم
 ءاش نا هنايب .يايس اك ماقملا | ه ىف هنع ىبسم كلذ لب ناذالا ىف

 هنال رك ذااب رهملا امهنعىلعت هللا ىضر سابع نبا عام و ىلعت هلا

 ليبف ند ثيدملاو ىدصو هنر هل نوكي ةريثك تاوصا عامتجاب

 انك ىباحصلا لوق ناب مهحبرصنا اماجبا امكح ريرقنلا نم عوفرما

 عمو روهشملا ىف عفر ل هيلع هللا ىلص هدهع ىف ةدايزب لعفن

 نبا ثيدحو هيلع عمت هعفر مالسلاو ةالصلا هيلع هعالطا مامن

 ءاضقنا فرعا تنك هلوق ىنعا ىنالا اههنع ىلعت هللا ىضر سابع

 هللا ىلص هعالطا ىف يرصد ريبكتلاب ولع هللا ىلص ىثلا ةالص

 توصلا عفرب مهغارف تقو فرعا تنك ىا لذ ىلع سو هيلع هلا

 هب حرص اك رعا لوعفم ىلوالا اذاف هابا ىىامس تقو ىف ركذلاب

 ىلعت هللا .ىضر ةشئاعل مالسلاو ةالصنا هيلع هلو5 ىف كللام نا

 وهو ىضغ ىلع تنك اذاو:ةيضار نع تنك" اذا غال ىلا اهنع
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 هقالخ ىلع روهجلاو ةيفرظلان ,عاذا جورخ زاوح لوقلا ىلع ىئبم .

 000 راتعلا هيا هي هاذا ريل كود قااولصتو

 ىلعت هللا ىذر سابع نبا ثيدح نا مث هوو كلاش هريدقت معا

 هللا ىلص ىنلا ةالص ءاضقنا فرعا تنك هلوق وهو ىلاثلا يهنع

 نم ا وراشلا تردخلا يف كدا ظفال رسسفم هناك ريبكتلاب مسد هلع

 رمل ن6 حلا وه هنآ هيلع اههنع هللا ىحكر سايع نا راصتقا

 ديمحتلاو حبستلاىف دراولا ىنالا ثيدللا ىف سيلو ةالصلا دعب هب

 روكذملا راصتقالا قا ىح اه رهطا بلط ىضعت م ريبكتلاو

 سابعنبا ناوم قدصا دبعم ونا ناكو رانيد نب ورمت انديس لوقو

 لبق ال قدصلا سفنف اآلاو اقدص رهزكا ىا اههنع لعت هللا ىضر

 ءا رققلا حم هتاكح و هنع هللا ىضر ةربره ىبا ثددح 2 لفات

 رد عج خلا روثدلا لها بهذ مهلوةو ٍلسو هيلع هللا لص ىنلاىلا

 تاجردلاب لاؤمالا ف مهلو مب هوس اذهلو ّىَس لك نم ريثكلا

 مكتدحا الا مهل ابيحي سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ثيدملا

 ةيقبسلا هذه ىف فلنخاو حلا مكقبس نم مكردا هب متذخا نا ماب

 لاقو تلح انا ءرغو ةيونعم اهنا دعلا !قئقد نبا لانقف

 ثاو مكدعب دحا مك ردي ماو مالسلاو ةراقلا هيلع هلوق هدنوب

 عمج ةيق.قللاو ركذلا وه ىذا|لمعلل ةعجار ةيونعملاناب امكن ممح نا

 لماعيو ةيسح ةيقيقح اهناف ةرخالا َّق تاحردلاو ءازدلل ةعحار

 مكب انقرف ذاو ىلعت هْلوُق هنمو هتلماعم ىونعملاب هيبشلا ىسملا

 نيب متنا نم ريخ متنكو سو هيلع هلا ل هلوقو معا هللاو رجلا
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 نيب صخشلا دم ةماتاىؤف ل عدس انذالا اذه لصاو مهتسإ ىا مهيا رهظ

 لع ةلالدلإ رهظلا ظفل ءاحناو معلا دئلسمو ماوه روظتسم موق

 ةبسنلا ف ىناسفن لاقي اك ديكاتلل ةساتلا دعب نوثلاو.ففلالا ةدايزو

 راهظتساب اقلط موق'انيب ةماقالا ىف هلامعنسا عاش نكمل سفنلا ىلا

 لع نم الا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو انه دارملا وه و هنودبو

 ددا مككر لب . مأو ىنعانيتريخالا نيتلجلا ىلا عجار انشا هلم

 ىنعا ىلوالا ةلخلا نود هينارهبظ نين متنا نم ريخ متنكو دعب

 هيف فالخال امث ةريخالا ةلجخلا ىلا هعوج راما ركقبس نم متكردا

 300 0ك : 5 ليلدلا عم روديق هيلا ةعوجر مدعو اهليق ام ىلا هعوجر اماو

 لج وهو ىلوآلل هعوجر ىلع عنملا ليلد انه ماق دقو اناا دنع

 ىلا قبس نم قيغلل ووو نك« ال ذا هانمدق إك ةيسملا ىلع ةيقبسلا

 ملأ ثالذ ىلا دشرب ما مالسلاو ةالصاا هيلع هنا عم ةرخالا رادلا

 ةعص ليلدو رذاتلا وه كنوشقباسلا كلوا بهذ نا دعبالا

 قيفوت لما ىلع ةردقاا ع نم ءايحالا ىف ام وه ةنناثلا ىلا هعوجر

 لاومالا لها قبس هللا لودر اب تلق رذ وأ لاقو هتناعاو ٠ ىلعت هللا

 هيلع هللا ىلص لاقف قةنن الو نوقفنلو لوقن ام نولوش رجالاب

 نم تفو كلبق نم تكردا هتلغتنا اذا لع ىلع كلدا الفا و

 نم الا دئنيح ءانوالا ىنعم نوكيف ثيدحلا هلثم ل لع نم الا كدعي

 الف مهنا رهط نبي متنا نمو و مك-كر دب هناف دعب ن .ع مكلع لَم للا

 نيلوضفم وا مهلنيد ندواسم اونوكي نال َن يع وهو مينم اريخ نونوكت
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 نرجاهلملا ءارقف نا نم سم مص ىامىلاتلا ديؤن نكل مينع

 نم انناوخا عم اولاقف لسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر ىلا اوغجر

 هللا لضف كلذ مالسلاو ةالدلا هيلع لاقف هلثم اولاقف لاومالا لها

 هيلع هللا ىلص هيلا ,هدشرا ىذلا ىعالا مها نيب دقو ءاشب نم هيتوب

 انالث ةالص لكربد نوربكتو نودمحتو نوحيسل هلوعب سو

 هلا ىلع لوالا اثالثو ربد نم الكت عزانت ةثالثلا لاعفالاف نينالث و

 وهو درف لكل عومجلاذ ردصملا نع بئان هنا ىلع ىناثلاو فرعظ

 ىدحخا ةرشع ىئدحاب حم رصتلا را م لاقو رج نا هرهظتسا ىذلا

 . انفلتخاذ ىعسلاق 0 قو فريعض هدنسو رازبلا ةياور ىف الا ةرسشع

 هلل دجلاو هللا ناس لوقت لاقف ملاص ىبا ىلا عجرالف خلا انف

 ىورملاوه كةعومم راك ذالاهذه ركاذلالوقب لهو حلا ريكا هللاو

 لكىلع هلو دعلا ىلا جامي هناب ىناثلا عجر ةدرفنم وا حلاص ىلا نع

 ربدتلا تبنا هنابو ثلثلا الا هنه علا بحاصل سيل باوث ةنم

 اك قيادللا ىضتقماو ثالثلا نم ةلك لك عم: ليم ىف. نسيازو

 هرخا ناف لاق ةالصلا نم غارقلا دنع لاقب ركذلا نا رخخ نبا هركذ

 رضي الف ىسركلا َةيام؟ ةالصلا بيقع درو امم الغاشتم وا ايسان

 نب ثالملا دبع نع نايفس انندح لاق فسوب نب دمه انثدح لاق هبو

 نبا ةريغمللا يبلع الما لاق ةبعش ن ةرنغمللا بتاك دارو نع ريع

 ىف لوس 3 كو هلع هللا لص ىنلانا ةيواعم: ىلا باتك ىف ةرعش

 هلو كللملا هل هل كنزش ال هدحو هللا الا هلا ال ةبوتك» ءالص لك ربد

 امل ىطعم الو تيطعا امل عنام ال مهللا ريدق ىش لكىلع وهو دما
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 ىلع اريها كاذ ذا هريغلا ناكو دملا كلام دملا اذ عفنب ال تغنم

 ىلا تتكا نا هيلا ةيواعم بتكف ةيو'ء. لبق نم ةفوكلا.

 ةريغملا تثكف سو هلع هللا لص هللا لوسر نم هتععم ثيدح

 ىكم اهدسب امو ةفيرمثلا ةءاكلا روكذملا ثيدححلا ةيواعم ىلا

 ىودزيلا مالسالا رطفك انناصصأ ىدل وصا نم نيقةلانا رعاو لوقت

 ظيقالاب الا دعب اهف ركملا ديشب ءانثتسالا نا ىلا اوبهذ هيقفاومو

 هجوالا هناب ريرحملا ىف مالا نا ققحلا حرتصو روهيجلا اقاذو

 هبنو سكماابو تاسا ىثنلا نم ءاناتسالا نا ةغالا ةعا نع لقالإ

 دصّس مل نا ةراشا هلاو قوطنم روك ذملا مكحملا نا ىلع هيف

 ةقاكك دصق نا :ةرابعو ةئالث الا ةرمثع ىلع هل كالؤقك قوسلاب

 قافنالا نا نم ةيعفاشلا ههجو ام درب الف اذغ ىلعو ديحولا

 ىلعىشمت اما هنا عم هللا الا هلا ال اناوقب درحوتلا لوصح ىلع

 هنع توكس٠ هنا ,كلوق ىلع ال هيلع موكحم ىنئتسملا نا انلوق

 هنع توكسم ىنثتسملا نا رخالا لوقاا ىلع هجوتم وه ليق ناف

 تاثالاو ىلوقلا ىئنلا نم لصح ديخوتلا ناب هنع بيجا دق لاش

 كرابت عناصلا دوجو اوركت مل رافكلا ,رظعم نا ثاذو ىللعلا

 ديحوالا لصحي ريغاا كلذ ىقئبف هريغ هعم اوكرشا امنو ىلعتو

 حاورالاملاع توكساملا نإ اك ماسجالا ملاع ملا مضب ثالملاو اعطق

 ىكحو ىنفلا ليقو ظملاو تخيلاب رسدفو امهيف ملا محب داو

 قعلاف دنع ىنعم نهو داهتجالا ىنعي نوكيف رسك لا ىنادشلا

 هءاسننغ الو هظح كدنع ىنغلا اذ وا ظحلا اذ عفن, ال لوالا ىلع
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 لمعلا ىف داهتجالا اذ عفني ال ىناثلاىلعو كلضب هلع هعفني امما

 ىحضن ال لمتلا ناذ ريخن ةقباس هل نكت مل نا هداهتجا كدنع

 مو 5 ىل كح : هلك ةدللا لص لاق رعت هللا ”نيصفما | م اعاو ةسقت

 دبع نع ةيعشس لاقو فاوملا لاو هلهعب ركنم ددحا هناا لخدب نأ

 ىنغ دج انر دج ىلغت هلوق ىف ىرصبلا نسا لاقو اذهب كما

 هللا ىذ َّن فلوملا ناكو اذهم ةرعجم نب مساقلا ن 6 ركا نع

 فيرذلا ثيدخا ْق ربل اريسش ىئغلاب دخلا ريسفت قاس لذع ىلعت

 نإ رافال ا 41 دكاوخا تبعضت ذك تانلا:ثيداخا»نا رعاو

 هلوق هيفان الو ةريثك ثالذ ىف ثيداحالاو ركذلاب رهجلا زاوج

 مكسفنا ىلع اوعبرا ريكتلاب متاودا ىجنارل مالس'او ةالصلا هيلع

 لاو ٍس و هيلع هللا ىلص هتاو نغىدحا ىف ناكهنال ةحلحم هيف نكت ل

 00000 و ةغدخ برخانا امل غبن ال الذ لثم ىف رهجلا

 ظفاطحا حرصو ط رفملا 6-50 ىلع لو# هنأ ليقو 00

 0 تي داخل رع و 0 ريح ل امض ناعم نا

 ميشلا عجب دقو ةقدصااب نما نا رق رتل كاملا ١ كلكوقلا

 ايلا فاخ ثيح لضفا ءافخالا ناب ا.ه ىلعت هللا هجر ئوونلا

 نال كالذ ريغ ىف لضفا رهملاو مهوحتو ماين وا نولسعم هب ىذان وا ٠

 درطيو بلقلا ظقوي هنالو نيعماسلا ىلاهندن اق ىدعتل رك اهذ لمعلا

 1 لوح ثيح ىلعت هللا هجر ةعس ىلا ءاعالا 5 فاعلا ديزيو مونلا
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 ةعسىلع ةلالدلا و راكذالا هذهب ءاينغالا لاعا باون نوكردي ءارقفلا

 اهرصح نع قيضي ةنسلاو باتكلا نم لجو نع هللا ةجر

 بلا دقو فيكنا للا وزقلا عصف ابنع ريبعتلا ىلع زجعيو نايبلا قاطن
 تعسو ىتج-رو ىلعت هللا لاق دفف ريبخ لثم كئبني الو ربدقلا ميلعلا اهب

 نودام رفغيو هب كرش نا ,ةغي ال هللانا لثاق نم لج لاقو يش

 ىلع اوفرسا نيذلا ىدابعاي لق هلالج لج لاقو ءاشي نمل كلذ

 وه هنا اعيجج بونذلا رفغي هللا نا هللا ةجر نم اوطنقن ال مهسفنا

 رفغتسي مث هنسفن لظي وا اءوس لمع نمو ىلعت لاقو ميجرلا روفغلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو اهحر اروفغ هللا دحي هللا

 لجو نع هللا لودي رفغتساو اسذ دبعلا بنذا اذا سو هبدصو

 بنذلا رفغي ابر هل نا لعف اسذ بنذا ىدبع ىلا اوريظنا هتكالل

 ىلعت هللا ىلص هنع كورس دره مك دهشا بنذلاب ذخايو

 لعجابراي لاقف هتها بونذ ىف ىلعتو هناح#“ هب ر لاس هنأ سو هيلع

 مه هيلا لجو نع هللا ىوافهيواسم ىلع علطي الثل ىلا مهباسج

 ىريغ ىلا مهباسح لعجا ال كنم مهب محرا اءاو ىديبع رهو كتما

 رفغي ىلمت هللا نا درو دقو مهيواسم ىف كريغ الو تنا رظنت الث

 لواطتآبا سلبا نا ىتح دحا بلق ىلع ترمطخ ام ةرذغم ةمايقلا مون

 باسملاىبلي نم هللا لوسر اي لاق ايبا رعانا ىورو هبرصت ناءأحر

 وه لاقف لجو نع هللا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف قلحللا باسح

 هيلع هللا ىل د هللا لوسر هل لاقف ىبارعالا مسبتف لاق عن لاقف هسفنب

 مساس بساح اذاو ىنع ردق اذا ميركلا نا لاقف تكوص فيك سو
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 هلاذ لجو نع هللا نم مركا ميركالو سو هيلع هللا ىلص لاقف

 راكذالا ةلالج ىلا يوولتلا امو نيج-ارلا محراو نيمرك الا مرك |

 هللا لص ئنلا نع مصف ةريثك رابخا.ثالذ ىف درو دقو ةروكذملا

 هلل داو هللاناخ عب را ىلعت هللا ىلا مالكلا بحا لاق هناطس و هيلع ش

 ةالصلا هيلع هنعو تادب نهياب كرمضي ال ريكا هللاو هللا الاهلا الو

 انالث ريكو نيثالثو اثالث ةالص لكربد مج نم لاق هنا مالسلاو

 هد>حو هللا الا هلا الب ةثاملا متخو نيثالثو اثالث دجاو نيثالثو

 .هبونذ ترفغ ريدق يس لك ىلع وهو بلا هلو كلملا هل هل كيرسث ال

 لاق هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو رحيأ دبز لثم تناكناو

 هللاو هللا ناحيو نازيملا الم هلل دجلاو ناميالا ريطش روهطلا

 هيلع هللا لص هنعو ثيدللا ضرالاو ءامسلا نيبامن المت ربكأ

 لور اي انناما ددحن فيكو ليق مكتاما اوددج لاق هلا -

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو هللا الأ هلا ال لوق نم اورثكا لاق هللا

 موب الو مهروبق ىف ةشحو هللا الا هلا ال لها ىلع سيل لاق هنا

 بازتلا نم مهسوؤر نوضفني ةحيصلا دنع مهلا رظنا ىناك روشنلا
 روكش روفغل اير نا نزلا انع بهذا ىذلا هلل دخلا نولوقيو .

 ىلعت هللا ىضر ةريره ىبال لاق هنا مد هللا ىلص هنعو .

 ةدايش الا ةمايقلا موي نزوت اهلمعت ةنسح لكنا ةريره انااا رهنع

 نازيم ىف تعضو ول اهال نازيم ىف عضوت ال اهناف هللا الا هلال

 امو عبسلا نوضرالاو عبسلا تاوعسلا تعضوو اقداص اهلاق نم

 ثيدح يفاني ال اذهو كلذ نم جرا هللا الا هلا ال تناك نهيف



 ي ١99 و

 - ةعبرالا زاكذالا ا تلق ناف ةذابشلا الا'هل لمع ال نمل ةقاطبلا

 هللال وسر دمت هللا الأ هلا ال قالطالا ىلع راكذالا لضفا تلق لضفأ

 هلوقو ركذلا لضفأ“ هللا الا هلا ال لسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 هلا ال ىلبق نم َنويِبنلاو انا هتلق ام لضفا مالسّلاو ةالصلا هيلع

 ناو نزوت ال اهنا ىلع قباسلا ثيدحلا لد 'هناش مظغلو هللا الا

 ىف درو اك ةنسح لك موع ىف هلوخدل نزوي راكذالا نم اهريغ

 روكذملا مومعلا نم داقتسملا مكملا اذه يرصتلا راكذالاضعب

 عيجصلا بانكلا اذه هنع ىلعت هللا ضر فاؤملا هب متن ام كلذ نف

 هبهصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص مجضفلا لا لوسر انديس لوق نم

 نجحرلا ىلا ناتييبح نانك حيرصلا لوقلاو توصلا عقرب

 ناحيس هدمحب و هللا ناحيس نازيملا ىف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ

 ريظعلا هللا
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 عما ا مامأ مريب دجلا ىديس 1 .

 موي رصع دعب كلذو روك ذملا ا

 ناضمر# فنيش 00

 ةاس 19٠



 سو هبعصو هلا فو يع لومار اندبس لع هللا لصو

 هلصا ميلا ديدشتو ةلم#لاو ةيقوفلاب اق كا

 ىو رشبلا ىلا مسا مدآ ىرخلالا يف امهالوا تغدا نيهجي مجاحت

 لعفا هلزو ىلع هنا ىلا عجب بهذ فالخ ايت وا ايبرع ةيوكا

 ىه هيلعف ضايبلاب موق اهرسفو ةرعا ىنعم ةمدالا نه هقاقتشاو

 ةودقلاو ةوسالا نعم كيردلاب ةمدالا نم وا دادضالا ءاع*أ نه

 ىلعت هللا نا دحاو ريغ ىور امل اه» رهظ امم ضرالا ميدا نم وا

 هقاخف اهنزحو اهلهس ضرالا عيجج نه ةضبق ضبق مدآقلخ دارا الل

 ىنعملا اذه نع مصفأ دقو نيفلتتث ىا افايخا هونب ىنات ثاذلو هنه

 هلوق ىف مهضعب

 نيإ نمو سمللا نشخ نم مه اهنمو ضرالاكس الا

 نيعالا ف عضوي : لا هب ىمدت لدنك

 ىهذلا نداعك نداعم نيانلا سو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم وهو

 مركلا نا ديفملا مالسالا ىف كرايخ ةيلهاجلا ىف كرايخ ةضفااو

 مسني هلاونم ىلع لكو اهنع ىلا كال ال ناسنالا ىف ةزيسغ موللاك

 سكعلاك هتريس تدج- هيربرس تباط نف راثالاب وه امنا قرفلاو

 جر ال ثبخ ىذلاو ه.ر نذاب هنا جير بيطلا دلبلاو ىلعت لاق
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 لصالا ىلع لعفلاب لالدتسالا ءامكملاا دقعا انه نمو ادكن الا

 نازيم لجرلا قطن مهمكح نف هيلع دهاوشلا قدصا نم هوذلعو

 لاقف مبضعب هعظنو هلصا ىلع دهاش قدصا هلعفو هلقع

 هيف نم بيطلا جرخيالا ابيط هرصنع نكي مل نم

 هيف امي زوكلا حشريو هلمف هبشي ”ىئرما لك

 هيفاخ رهظي هلعفف ىف هنكلو ىنخي ىتفلا لصا

 هلثمو رجاهو رزاث5 لعاف هنزو ىحم هلا ىلا ريثكلا بهذو

 ىلع ةريغصتو مداوا ىلع هعج- هل دهشيو ريثك ةيمحعلا ءاعسالا ىف

 مديااو مداءا لاقي لب كلذك رغصي و عمجب ل لعفا ناكولف مديوا

 فرصي ال لكىلغو واولاىلا ةزمملا بلقلدهجو نمال ذا قرقحلاب

 ىسومو لعفلا نزوو ةيملعلل وا ىجع انلق نا ةمحملاو ةيبلعلل اما

 هيلع ىف بشمللاو ءانملا مهدنع هانعمو ةيناربعلاب ىشوه برعم

 ادحاو الوق ىجتا وهو ءاملا ف توبات نم ذخا هنوكل هب مالسلا

 ةيدنعلا لجو نع هلا دنع لئاطب تاي لف هلزو ىف مهضعب ضاَحَو

 ىنعملا اذهب ىبهو ناكم ةيدنع ال فيرشتو صاصتخا ةيدنع

 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف ىلعتلاق ةمايقلا ىف اهلامعنسا درو [ك

 ىبر دنع تبا مالسلا هيلع لاق ايدلا ىف اهلامعتسا درو قلذكا

 نيرادلا نم لكىف امهجاحن :عوقو لقت هيلعو ىيقسيو ىنمعطي

 بابلا ثيدح قرط ضعب ىف اهتوبثا ةج-رلا ىف هللا دنع ةدايزو

 رج نبا ققحلا ركذو هندام ىه اك كلذ. ًاراعشا فاوملا اهداز

 نا ىلا ةراشالا ضرغل اهتدابز نا معز ناك نم هخويش نم نا



 كلذ نع عجر مث لاق هللا دنع ةجامملا عوقو وه .مامالا دهتحم

 براي ىسوم لاق ظفلب دوواد ىبال عقو هسف ثيدحلا نا ام

 تنا لاقف مدآ هللا هازاف ةنملا نم هسفؤ انجرخا ىذلا مدآ انرا

 فاوملا ىلا دنسلابو .اييادلا ىف كلذ عوقو ىف رهاظ وهو لا انوبا

 ءانظفح لاق ةنيبع نب نايفس انثدح ىيدملا هللا دبع نب ىلع انثدخ لاق

 لاق ناسيكنبا وه سواط نع رانيد نبا ىنعي رع نم ثيدحا ىا

 فلتخاو اجاحتى أ ٍلسو امهيلع ىلعت هللا ىلص ىس وهو مداء جيتحا لاق

 اهنا لمح ليقف تعقو نياو تناكىته مالسلا ام«لع امهتاقالم ىف

 ىف أك هربق نع هل فشك وا مذا هل ىيحاف ىساوم كيهص قع تعا

 نوكي الف ديفي ال ءايحالا نودي ربقلا نع فشكلا نا هيفو مهلا

 هللا ىلص ىنلا ىرا أك هحور هارا ىلعت هللا نا ليقو رخآ اهجو

 ضعب ىف ءاج هنا هيفو ءنالا حاورا جارعما ةليل سو هيلع

 ءايحاب رغشم اذهو ءايسالا نم هنود نف مدآ هل ثعب هنا تاياورلا

 نوكت نا زوجي بابلا ثيدح ى ىضاقلا لاق اذلو داسحالا

 تبث اك اموالتو اعمتجاو ىلعت هللا امهايحا ناب ةينامعجةجاخلا

 ءايبنالا عم مقا زسو هيلع هللا ىلص هنا ءارسالا ثيدح ىف

 ايؤرو مانملا ىف هحور هارا ىلعت هللا نا ليقو اماما مهب ىلصو

 مالسلا هيلع ىسوم ةاقو دعب ناك كلذ نا لح و ىحو ءايسالا

 ىسياقلا مزج هيو ءامسلا ىف وا خزربلا ىف امهحءاورا تقتلاف

 نا ليقو امهر دنع ةدابز. ثيدحلا ةياور هديؤدو رلا دبع ناو
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 | هعوقو ققكل ىضاملاب ريبعتلاو ةرخالا ىف عقيسو دعب عقب مل كلذ |

 | الاقل اعّمجا ول ىنعملاو لثلا برص هجو ىلع ناك كلذ نا ليقو ١

 | فيلاكتلاب ثعب ئين لوا هنوكلا ركذلاب ىءوم صسخو كلذ |

 | راصتخالا ضع نع هعبتت انج رح امم كلذ ريغ ليقو ةديدشلا

 | ربخ نع هتوبثل هب ناميالا بحي ام اذه لثم نا لصاحلاو

 | لالا ةيفيك ىلع علطي را ناو ٍلسو هيلع هللا ىلص قداصملا

 ْ ىلع فعن ماو هب ناميالا انيلع بجو ص لواب وه امو هيف ا

 سيلف تالكدملا فشك ىف ليلا تقايض ىتمو. هانعمب ةقيقح

 هل لاقف اليلق الا ربا اذه سنج نم تون ملانال يلسنلا الا

 يضخ افلا نا ةدافال ةلخلا هذه انونا تنا ىسوم مدال ىا

 دالوالا ىلا ةبسنلاب فظعلا ةودالا ىضتقم نال هلعف ام باتنتجا

 نامرلا ىهو ةيبحللا ىف انتعقوا ىا انتسخ ,هرضي امع مهظفحو

 هنال كلذو اهم انجارخال اببس تناك ىا ةئللا نم انتجرخاو

 هدالواو وه. ةنملا ىف رقسا :رصشلا نم لكالا: كرت ىلع رتسا ول

 نوكلا رخات ىصاعلاو ابف نوكلا رارقسا عيطملا تاف اهنم هلكابف

 عم وا اتقاوم ةرخالا ىف باذعلاة دم نم هللا ءاشامو ايندلا ةدم اهبف

 ىبمف .نامرح وهف مهريغ قح ىف ارقسمو نبدحوملا ىدح ىف انقوم

 رئاس نيب نم كصخ ىا همالكب هللا كافطصا ىسوم اب مدآ هل لاقف

 ىجولا بتاسم ىهتنم ىه ىثلا ةناكملا هناهب مالسلا مهيلع ءايبنالا

 ىسوم هللا ماكو ىلعت لاق, أك ةطساو الب ملكتلا ةظخ ايهالعاو

 ناكىسومل ىلعت هلكت ناو زاحجلا لاقتحال اعفر ديكوتلاب اذكه اهلكت

 م نع
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 ديكوتلان | نم هانركذ ىذلا اذهو ناكق يرط ىاب هيلا ىنعملا لاصياب

 مالسلا هيلع ىسول ىلعت هللا مالكن ا ققحم زاجلا لامتحال عفار ةيالاىف

 الا نب رسفملا نم دخاو ريغ هركذ ام. وه ةقيقللا هجرو ىلعالا نكي مل

 زاجيلا لامتجا عفر نا وهفلعفلا.ديكوت مياكتلا ناب هيف نظن باجنشلا نا

 وه ماكملا نوكم ناب دائسالا نع ال.دكو م وه ىذلا لعفلا نعف

 عقاو هدانسا ىف وأ: هيف زودملا ديكونو ازاحم ىلعت هيلا دنساو كللملا

 حور اهجنوز:ىف نامعنلا تنب دنه لوقك ناسللا ف

 فراطمللا ماذج: نم انيع تحيو .-هدلج..ركتاو حور نم زملا ى

 أم ىعست يرعلا نا « نم ءارفلا نع لقن امو نعت ال بايثلا نا روهظل

 اذاف ردصملاب دكوي مل امم لصو قيزط ىاب امالك ناسنالا ىلا لصرو

 عفر هيفام ةياهن ذا دوصقملاب قيال مالكتلا ةقيقخ الا نكي ل دكأ

 مصخللف ذئنيحو دانشالا نع زاجلا عفرل هل ضرعت الو لعفلا نع زاجيلا
 موقت الو زاحم ىلعت هللا ىلا هدانسا نا الا ةقيقخ ميلكتلا لوي نا

 لها هيلع اهقاصن ديالا نكت رف لامتخالا كلذ قب الا هيلع ةجج يالا

 ملكللاعقو اكو رخا ةلداكالذ ىلع مهلو هيف ةرهاظ من كلذ ىف ةنسل|

 ءارمسالا ىف اسو هيلع هللا نض انديسل عقو تلذك مالنا هيلع ىسوم

 ىبنل ةزمحتم نم ام لب ملكتلا دح ىلع ىمالا سيلو ةعفر ةذايز عم

 ةدايزو اهثلم سو هيلع هللا ىلص انيبنت الا مالنسلا مهيلع ءاببنالا نم

 الا: نيملاغلا ىف تغشا رون ةرذ نه ام لب ىلعت هللا»هفرمش فرش

 ىريصوبلا هللا ا

 كاق ثيح
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 مع هون نم تلضتا امان 00 لضم

 ىل هده ةازوقا حاولا 'تواطختو مولا كود نفاه ا
 هضصوخلا ةلماعلا ديلا نال ةَردق:ىئا لب مالا اذهب ىل ام لاه هتردعت

 ' اهب رعد ضانم لك | اهنموهسيانو دماغه هتردقتتل [كنا# النا

 . ىلا نيرخالا ىف ىدص نامل ىل لعجاو وحن ازاح ةزدقلا نع

 هنا هش روكذم ةاروتلاناىور امل ةلخلا هذه هدازو اقداض اركذ

 ما ىلع :ئمولتا ةنش نيعيراب هقلخ لبق :لكالا كلذءهل ردق لعت

 نيمبراب ىئقلخي نا لبق لوعفلا فذحب هردق ىا ىلع هللا ردق
 يثت ىلا ةفيلخ ضزرالا ىف لعاج ىنا ىلعت علق نيام ىا ةنس
 ردقلا كلذن وكي نا زو هريغلاقو:نينلانبالاق ام ىلع هيف حورلا

 نب نا سم ىف تبث اك حورلا هيف تضمن نأ ىلا انيط هثبل ةدف

 تاياورلا ضعب و ةنس نيعب را ةدم ناكهيف حورلا متن و انيط هريوصت
 لبق اذه ىبلع ربدق هللا نأ رعت ملا ىور دقف نيعبرالاب اف ديقت ال

 قلي نا لبق ىللع هللا هردق سما ىلع نمولتا ةياور ىفو ىئقلخي نا

 ىلع ةقلطملاو ةباتكسلا ىلع ةديةملا لمح عجلاو ضرالاو تاوامسلا .

 مدآ قلخ لبق: كلذ هللا بتك دارملا نا رهظالا ىرزاملا لاقو علا

 ىلا ةكتالإل ىعت هلوقتةدلا ادبم ةقفاوأ ضرعتلاناىرب ةنسنيعبراب

 قايسلا نع جورخ انيط مدآ ربوصتل وا ةفيلخ ضرالا ىف لعاج

 ىلعت هللا نا ميحتلا ىف.تبث ام هانررق ام ىلع ركعي الو هيجو وهو
 دنس فلا:نيسمخحب“ ضرالاو ةناوللا قلخي نا لبق ريداقملا ردق

 02 سم اسا سعت دال



* 089 

 نيعبراب هقلخ لبق تبت5اهصوصخب مدآ ةصق وكت نا زاومل

 دوجو لبق ميدقلا ىلعت هللا لعاب طاحا دق اهأك تامولعملا ذا امأع

 مدآ 3 ةتوافتم تاقوا ىف تعقو اهتات5 نكل اهاكتاةؤلخلا

 ظفاملا نع هبصن ذشو ةلقالا قافتاب ةيلعافلا ىلع مدآ عفرب ىسوم

 حدف ةجاخلا ى هيلغ ىا مدآ هذ ىرهزلا ةياور هدربو ىرجيسلا

 لهال لصا ثيدحلا ربلا دبع نبا لاق انالث اهلاق ىا اثالث ىسو» مدآ

 د هيكل : و ١ ال تاه مال كو تعا نقلا ل وعاو نيقلارتاداا ى ىلغا

 هسفن لبق نم همال ىسوم نا وه مالسلا هيلع مدآ ةخ ىف هجولا

 ىلع هريغ مولي نا دحال سيلف ىلعت هللا لبق نم هحين امنا موللاو

 موللا ناز هيلع هللا بات ثيحو ىلقع ال يرش ةفلاخملا ىلع

 ةيونتلاو بسكسااو ردقلا عهقتجا مالسلا هيلع مدآ لعف ىف نا ليقو

 تناكاذا اهس ردقنا الا قبي ىل هيلع دي الث بسكلا رثا وحمت -: م ا - ١ 7 َه 0 5 -

 عطق هيف زوجي ال ىذلا بابسالا ملاع ىف عقت مل ةجاحملا هذه

 دنع ىولعلا ماعلا ىف تناك لب باستكالاو طئاسولا نع .رظللا

 رادىف مادام فاكملا ىلع هجوت امنا موللا نال حاورالا قلم

 دعب عقو كلذ نا ىرخاو ىلعت هللا ىلا ءماف اهدبعب اما فيلكتلا

 لا ع هاي تي م 3 لاقو قباسلا ردقلاب ءاحصحالا ىلا لدع اذلف هلع هللا تان نا

 بات هللا نا ةاروثلا نم ع هنوكل ةجاب هيلغ امنا ىظرقلا

 ءافملا ركذ لاقي اك ءافج عوب كلذ ىلع هل هءول ناكف هيلع

 قع مفصلا دعب ةنلاخلا رثا نالو ءافج ءانصلا لوصح دعب.



 هييمحم

 « ا".

 دئاوف ثيدملا ىفو الحم ماللا مول فداصي الف نكي مل هناك ىتح

 هيلع مدآ نا كلذو حدملا ةغيصب ضيرعتلا لامعتسا هيف نآ اهنه

 علطا هنا ىلا هديب كل طخو همالكب هللا كافطصا ةلوقب ريشي مالسلا

 اضياو هءالام كلذ رضحسا ول هناو جولاب هفرعو هرذع ىلع

 ناك ناو كلذ نم متا رخآ ئُش ىلا ةراشالا دصق نوكي دقف

 ىلع بتزملا ىجارخا عقن مل ول لاق هناكف صاصتتخا عون هيفىسومل

 ىف تيف ول ىنال بقانملا هذه كل تلصح ام ةرحشلا نم ىلكأ

 نوع فك عينشلا رفكلاب رهاج نم دجو ام ابف ىلسن رقساو ةئفخعا

 ىق.ببسلا انا تنك ذاو نفي ثنطعا ام ىلضتو:هلا لإ

 هيف نا اهنمو ىبول كل غوسي فيكف كال لئاضفلا هذه لوصح
 دعو ىتلا دلما ةنج ىه مذدآ اهنم جرخا ىتلا ةنملا نا ىلع ةخح

 هجورخ نا ىف ةلزعاا ضعبل افالخ ةنسلا لها دنع وه اك نوقتملا

 اما زانلاو ةنملا نا مهلوقل ايندلا نيتاسب نم وا ىرخا ةنج نم

 زانلا دوجو تبث ةنملا دوج وليادلاب تبث ثيحو ءازا موب ناقلخي

 نم ملاعلاةرظانم زاوجوةرظانملا ةبعورمشم اهبنم و لصفااب لئاق ال ذأ

 رعلا دايدزاو قا راهظا دصقب كلذ ناكاذا هابانءالاو هنم ربك أ وه

 بولقلاىسي ةنالادخلا ىف ام لقاف الاو ءايشالا قئاقح ىلع فوقولاو |

 مدني ةناسا كلمال نم ىنباي هنبال نامتل لاق اك نياغظلا ثرويو

 نا امو مهني ءولا لخادم لخدب نمو مشي ءارملا ثكي نمو

 نان"اراغشا انالث ىسوف مدآ جف مالسلا هيلع هلوق ريركت ىف

 داشرالا ىف غلابو هل مها كلذلف ردقلان وركتيس : زتعملاك هتما ضعب
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 وه كلذ ةدانال سس و هيلع هللا ىلع هيكترا ىذلا 2 طا

 نكل ررقت رركت اذا مالكلا لاقي اك ريرقتلل ىضتقملا ريركتا

 ام وه ريرقتلاو ديكوتلا ةدافال حلاصلا ريركتلازا كيلع بهذ.ال

 ةدايز اذ ىناثلا هيف نكي مل ام بابلا ثيدح ىف عقاولا لثم ناك

 الا سيلف نيرمالا دحا ناكام اما هتاذل ادوصق» وا لوالا ىلع

 ىنتلك ىف اكا- هقجا اذا ىرحاو نيم نود سيسانلا ىلع لجلا

 نادللا ىلع ناتفيق> 0 دلو ديس لوق دروم عيبسلا

 هدمحنو هللا ناحيس ناج-رلا ىلا ناتبيبح نازيملا ىف ناتليقث

 ميظعلا هللا ناحب ا ةاإآ ٠ دب



: 1 

0 
 يبل 11
2 

59 5 5 
 - كو

3 

 اا و 6 +

 ام : : اره

 مثلا ةمالعلا ريرحتلا مامهلا هارقا ادع
7 

 عماجلا ماما ىضاقلا نب نسح ىديس

 موي رصعدعب كلذو روكذملا

 ناضمر اال ىف ةعجلا
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 0 هيردصو هلآ ىلعو دي انالومو اندنس ىلع هللا ىلصو

 سابا ىلا نب مدآ اننادح هدنو هناسا نم نولتملا لس نم ميسملا با

 | ىبعشلا نع ليعامساو رفسلا ىلا نب هللا دبع نع ةبعش انثدح لاق

 نم ملا لاق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ورم نب هلل دبع نع

 هنع هللا ىهن ام رجه نم رجاهملاو هديو هناسل نم نولسلا اس

 ناج- رن وه ىذلا ناسالا فك ىلع ةرهطملا ةعيرشلا انتضرح دق

 ةباككلا راثآو * ناسلا عفر ثيدحو * نآرقلاصن وه اك* نانجلا

 هاورام بابلا ثي.ح رهو. ناشلا عيقر ثيدح نف * نايعالا

 ةزمملا رسسكب سايا ىلا نب.مدآ انثدح لاف ثيح ىراخيلا مامالا

 نيسدعو تس ةنس ىفوتملا ةلم# نيس هرخآ ةيتحلا ةانثملا فيفحتو

 فرصنم ريغ ةبعش نع رك اسع نبالو ةبعش انثدح لاذ نيتئامو

 نيتس ةنس لوا ةرصبلاب ىفوتملا ىطساولا درولا نبا جاجا نا

 اهناكسا ىحو ءافلاو ةلمهملا محفب رفسلا ىبا نب هللا دبع نع ةئامو

 قوتملا فوكلاى ناد«! اهرسسكي وا ميملا محقو ةاناللا مضب دمحم نبا

 ىليصالا دياور ىفو ليعامسا نعو دمه نب ناورم ةفالخ ىف

 سج+ ةنس قوتملا قدجعالا دلاخ ىبا نبا ةخبست ىف ركاسع نباؤ

 اهلا نوكسو ةمحعملا حتفب ىبعشلا نع امهالك ةئامو نيعبراو



 4 ع+

 صاع ورع ىبا نادمه نم نطب بعش يلا ةبسسن ةدحوملا ريكو

 دعب ىفوتملا ةفوكلا ىضاق ليلملا ىعبانلا فوكلا ليحارمش نبا
 ىفونملا ىميبلا ىئرقلا صاعلا نبا ىا ورع نب هللا دبع نع ةئاملا

 عبس وا ثالث واس ةنس َدحلا ىذ ىف رصم وا فياطلا وا ةلكمي

 هللا ىضر هببا لبق سا ناكو نيعيسو ثالث وا نب وا نيتسو.

 ىزملا هب مزج [كةنس ةرمثع ىدحا نسبلا ىف هنيبو هنبب ناكو اههنع
 سو هيلع هللا لص ىبنلا نع اثيدح نورسدءو ةتس ىراخيلا ىف هلو

 ةمذلا لهاو تاملسملا اذكو نولسملا لس نم لماكلا رسما لاق هنا

 عماوج نم اذهو ديو هناسل نم بيدات وا ريزعت فا دج ىفالا

 مزلتسي اذه تلق ناف هيلا قبسي مل ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هاك

 كلذب دارملا ناب بيجا الماك السم ناك صاخ مذهب فيصتا نم نإ

 دارملا نوكي وا مالسالا ناكرا ىه ىتلا تاسفصلا ىفاب ةأعرم عم

 لخديل لوقلا نود ناسللاب ريع ىباطخنا هلق اكن يلسملا لضفا
 هءاذيا نال ديلا ىلع همدقو هبحاصب ءازهتسا هءاسل خا نم هبف '

 لياقلا رد هللو دياكت دشاو اموقو ركا

 نابسللا حرج ام ماتلي الو ماثنلا اهل نانبلا تاحارج

 لامفالا ةئطلس نال اهريغب لصحي دق لعفلا نا عم ديلا صخو

 ىف ليقف تبلغ مث نمو عنملاو عطقلاو شطبلا اهب ذا اهب رهنظت امئا

 دارملاف اسهب عوقولا رذعتم ناكناو مهيديا تلمع امم ذه لع لك

 ريغ نم ريغلا ىتخ ىلع ءاليتسالاكهحراملا نم معا وه ام ثيدخلاب

 قب ام ىلع فاطع من ةيقيقلما ديناب سيل نكتل ءاذيا اضيا هناف ىج
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 يا ل عا ف نم ةقيقح رجاهملا ىإ رخختاهملاو هلوق

 لاقتالا درمم ىلع اولكت الثث كلذ. اوبطوخ نأ رخلأليل [ناك قط هللا

 مل نم بولقل ابيبطت ةرجملا عاطشا دعب تالذ عقو وا مهراد نم

 هجرخاو ةنعتعلاو ثيدحملا ثيدملا اذه دانسا ىفو كلذ كردي

 حجرخاو رسم نع هتلمجأ درا نم 0 قاقرلا ىف اًضيا لولا

 نابح ناو ىءاسنلاو دواد وبا هجرخاو هك*“ ىف هضعب 6

 نيدلا مولع ءايحا ىف ىلازغلا دماح وا مالسالا ةح ركذ كاملاو

 هدفا وا ركذت يعل اةقا ينم ضعي لع 'ضنتنلف ناتنال دفق يرمتع

 ىلع هناحيس هللا صن دقو زيزعلا عرمتلا دهاوش نم ابيف درو اموةييغلا ظ

 مكّمعب فدغبالو ىلع لاقف ةنيملا للك ايااهبحاص هبشو هءانكى اهمذ |
 حور ىف لاق هوقهركنف انيم هيخا مل لكاي نا مكدحا بحبا اضب

 وه ذا طلغ نيغلا حقو بايتغالا نم مسا رسكلاب ةييغلا نايبلا

 ءوسلاب اضعب ركضعب ركذي الو ىنعملاو ةبوييغلا ىنعم نعم ردصم اهحفب

 اناهف ابيع إو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمو ايئاخو هتيلغ ق

 د هيف نكي مل ناو هتبتغا دقف هف اك نط هركي ام هاا كنا

 يعلو فيلا نار اطلاو هلعشب مل ام هيف تلق ىا هتهب دقف

 مالكب ىا بيع نم هيف امب روتسم ناسنا فلخ ناسللا ملكتي نإ وه

 مالكا كلذ ناكناو همهنل هعمم ولو ةيوق ةرورض ريغنم قداص

 هلوقو ابارخ ىا عقالب رايدلا كرنب ىذلا وهو اناتهب ىع#ب ابذك

 لاحلا ىلع اتيم باصتتا انيم هرخا ملل لكاي نا كدحا بحي ىلعت

 ةالصلا هيلعهلوقل تيم هناب فصوي ىبللا نملصفنملا مللاو ركل نم
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 بهذم ىلع خالا نم ليقو تيم وهف ىبح نم نيبا ام مالسلاو

 ىا عفان هددشو هطرش رفوت هيلا فاض'١ نم لالا زيحت 3

 باتغملا نع ردد: امل ريوصتو ليثم مالكلاو ديدشتلاب اتيم ارق

 شحلا ,لع هبحاصب هقلعت ثيح نمو هنع هرودص ثيح ن٠

 ثيح نم باتغالا هبش ىنعي اعرشو القعو اعبط هعنشاو هجو

 اهبشت انيم ناسنالا مل لك اب باتغملا ضرع لوانت ىلع ةلاغشا

 ةئيهلا نا كشالو ةهشملا ةئيهلا نع اهب هبشملا ةئيهلاب زغوان |

 روكذملا ليثملا نوكيف هحئاو لوانتلا سنج شخلا اهب هبشملا

 نم هبلق ملاتي ناسنالا ن' كلذو روصلا مجقاب بايتغالل اريوصت

 ن* فرشا هض ع لب هل عطق نم همسج لات, اك هض ىع ضرق

 هل نسح مل“ سانا مول لكا لقاعلل نسحي مل اذاف همدو هجل

 ىهانتملا وه ةتيملا لك نا" انصو ضخ "لوألا قبر طلاباهض ىلا أ
 ةيظع ةبيغاا نأ ىلا ةراشا ةلف ابطل رونو سوف ةهارك ىف

 مثلا لاقي نا وهو مهو عفد ىلا ةراشا 20

 بانغللا هلع عالط' الف باتغالا ام'و 0 ملوي هجولا ْق

 اذه عمو هلون الف تيم وهو خالا ل لكاناب هعفدق مرحي فيك

 ىف اذك ةوخالا قح ةياعر نع لحارمب هنوكتل عجقلا ةياف ىف وه
 ناو بابتغالا نا لاش نا نكمي ريقفلا لوقب خجشلا نبا ىشاوح

 مكح ىف هنكل هيلع هعالطا مدع ثيح نم باتغلل امم نكي مل

 ما ناو ملاتم تيملا نا لوقن انا ىلع همهفل هعمم ول ذا ماليالا

 اعجو ناكاذا ملاتم سرضلا وهو نسلا نا اكحور هيف نكي
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 ام بينزل ءافلا هوقهركف هلوكو فرعاف ةايح هيف نكي ما ناو

 5 مك مالا ناك ثيحو ليف هناك ل يثقلا نم اهلبق ام ىلع اهدعب

 دوصقملاف ءازملا ىف ءافلا لوخد حي' رو دلك رمضاف هوقه رك دقف

 ىلع ثملاو بيغزرتلا هبثملا نه مهرذقتو مههاركتسا قيقا نم

 هل كما رك تققحتن اذإ ليق هناك ةسغلا وهو هب هبش ام هاركتسا

 هللا اوةئاو هلو و بادتغالا وه ىذلا هريظن ةهارك كدنع قتلت

 ا نر ردح ورع ىدللاو هياخاب عشا اكل
 باو هللا نا هلوةو ىهاونلاو ىماوالا نم مدقت ام ىلع فطع

 بئانلا لمحي ثيح ةج-رنا ةضافاو ةبوتلا لوبق ىف غلابم حر

 ناو عبجلا مب ل بات نود بئاتب كلذ ص الو بن ما نك

 ىزارلا مامالا لاق تاقلعتملا راشعاب ةغاابملا ةغيصف مهبونذ ترثك

 اروما ةيالا هذه ىف ركذ ىلعت هللا نا اهنم فئاطل ةفرشلا ةيالافو

 نظلا نم اريثك اوينتجا لاق ىلعت هللا نا وه اهناب ةيئرم ةثالث

 مث نظلا ىلع ءانب مهف هول مل ام نينءوملا قح ىف اولوقت ال ىا

 اهنقيتسنا ,هروما فشاكت نحن اولوقن الف تانونطملا نع ملئس اذا

 الو مووت يع نم ائيش اهنم منع نا مث اهركذ لبق

 بلط نع ىهن مث ملعب مل امم ىهن لوالاىنف اوبيعت الو مهنع هوشفت

 اودجا لديزمل لخت هللا نا اينو لع امرك د نع هت مث عا كلذ

 لب كشلا او.ذتجا لاق الو هنولعمت ام فالخ ىلع ارما اولوقت نا

 فالخ ىلِع لوقلا نال كلذو نظلاب لوقلا وه هنع ىهن ام لوا

 امهو زهو هقس بيغلاب مجرلاو كشلاب لوقلا و ءارتفاو بذك علا



 # ؟1١/ ذ

 نال اونمآ نيذلا اهلا اي هلوَس ءاسفتكا نع ها ةباغ ىف

 رفاكلا تاد وه ىذلابامرالاو ءاريفألا ن _ 0 نامم الاب مهفص و

 ىبلا ديالا ىف لاق كالذلو نيلسللا ىف ىف هدوجو رثكي امم مهعنم امناو

 يلو الا ىف لاقف ةبوتلا ركذي نيتيالامتخ هنا اهنمو موق رخ## ال اهلبق
 باوب هللا نا ةياثلا ىف لاقو نوملاظلا ره كئلواذ بت مل نمو

 رخخ-! ال هلوق ىف'ىهنلاب ءادتالا ناكامل ىلو الا ةيالا ىف نكل محر

 ةيئاثلا ةيالا ىفو ىهنلا نه بيرق وه ىذلاىننلا ركذ موق نم موق

 وقف ىذلا تابثالا ركذ اوبنتجا هلوق ىف ىمالاب ءادتبالا' ناكامل

 ىبلص هللا لوسر لاق هنع هللا ىضر سنا نعو مالا نم بيرق

 لاقف ليربجاي ءالؤه نم تلقف ,مهرودصو ,ههوجو نوشمخب

 ثيدحلا ىفو مضار عا ىف نوغدبو سانلا مول نواك اي نيذلا 2

 ةيذاكلا نيل و ةميفلاو ةسغلاو بذكلا خئاصلا نرطنن شخ

 هيلع مدآ باتغا سيلبا باتغا نم لواو سنا ةاور ةؤبشب رظنلاو

 اهلئاقك ةسغلا عمس* نا هل هيبنتلا ب امو راندب قدصت نا

 هيلع هللا لص ىنلأ لاق دقو فيك اهدري نا اهعمم نه ىلع بجوف

 م رانا ههحو هع مناخ نع دز نو

 لال لق لاقف ينم لكدل ليقف ءدنا ولو يضل هنا
 ثيضرو تعّمسا كنال لق آئيش هيف تلقام لاقف نآلف دبع تبَتْغَأ
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 اددحا هدنع باغي انا اددحا 0 الو اددحا بتاتغي 0 نوع“ نكد

1 

 دصق اذا ةيبغ نوكي امنا هب فس امب هركذ نيماكتمللا ضعب نعو

 000 3و نزع نوكيال اقساتاء كج اذا امإ هب ةماعلا وان اونا
 تاعقاولا ف هلثمو ماقهالا هجو ىلع لسملا هيبخا_ءواسم را

 0 لالا سفن وسلا 4 دارا ولثا ةينغ نوكيامنا هناي للعو

 وه ام ىلا رحي نا ةنظه هنال مظع رطخ هولاق اهك تاق,هريسفتا ف

 ىهتنا طوحأو ىوقتلا لاييردااسار انيك رف نمؤي الف ةسغ ضخم

 اموق باتغي ىتح مثاي ال اقيرف باتغا وا لجر ىبذهملا ةيده ىفو

 هل ”هبغ ال ناسالا وا ديلاب سانلا ىذؤيو ىلضي لجرو نيفورع٠'

 ندم [نعوشا مئايأل ءرجزي ىح ناطلسلا هب عا ناو هيف ا

 ركذاو هل ةييغ الف ءاذلا بابلج قلا نم ىورو رجافل ةمرح ال

 00 زاح ا تاوكتلا فاك نانا 0 هيف ام رجافلا

 ىف اك رفاكلا ضرع صقن زوج نا ىلواف هتبيغب قسافلا ضرع

 الا الا يل مع تلج و كلما ننال قريشلا ترش

 نيريس نبال ليق هنأ ىكح [كاقلطم ىواسملاب قلحلاا ركذ هناسا نع

 دديحوتب هللا هيححن ىتح هيف لوقا لاقذ امي جاخلا ىف لوقت ال كلام

 ليضف ناكو ديزي نعل نع مهضعب كيما انه نمو هبامتغاب ىذعيو

 5, سعالا سفن ىف انوعلم .ناك ناو. ىارطق سلبا تنعل ام لوقت

 هتبقاعو هتماخ لاحو هلاح هبتشا نم نعلي فيكف نآرقلا هب قطن

 0000 الا ندا ىلع ديحا ىف مسا دج ذل

 كقيدص رذحاو كو .ءلزتعاو كننعي.ال امل ضرعتت ال لاق هنع هللا



 « وذ
 رجاقلا بحت الو ىلعت هللا ىشخ نم الا نيما ال نيمالا موقلا نم

 نيذلا هسا ف :سكتساو تكرس لعل هروذم نم عت

 تكسول املكب ماكتت ناكسعي ال اهفمالكلا دحو ىلعت هللانوشحي

 ةمذمالو صخمتل باغا الو لاح ىف هب رضتسن ملو مثات مل هنع

 لست ىناو كئامز عيضم هلكت لذ عم تناف ىلعت هللا هقلخ أمم ئشل

 كي ال اع كريغ لاست نا اهتلدج نمو اهانركذ ىتلا تافالا نم

 باول تيا: تايساع تاكل وشم ل عيضم لاؤسلاِب تناف

 دفآ هنع.لاؤسلا ىلا قرطتي ال امم ئشلا ناكاذا اذه عيضتلا ىلا

 لوقيف الفم. هتداع نع كريغ لاست كاف تاقآ ابف ةلثسالا فلو

 هيلع لخديف هيا ارهظم ناكون لاق ناف مئاص تنا له هلا

 20 رسسلا ناوبد نم هتدابع تطقس لخد مل نآو ءايرل

 ناكت كس ناو ابذاك ناكل لاق نا و تلف 1 رهجلا ةدايع لضفت

 دهج ىلا رقتفا باوملا ةعفادل لاتحاناو هن تيذانو كل ارقكتسم

 راقحتسالل وا بذكسا وا يرلل اما لاؤسلاب هتضرع دقق هيف بعتو

 كثاذكو هتادابع رئاس نع كلاؤس ثاذكو عفدلا ةليح ىف بعتلل وا
| 

 ام كلاؤسو هنم ىحتسيو هيفخي ام لك نع ىصاغلا نع كلاؤس

 اناسنا ىو كاذكو تنا ميو لوقت اذام هل لوقف كريغ هلال

 رك ذ ناف هركذ نم عنام هعنمم امبرف نيا نم لوقت قيرطلا ىف

 تيسلا | تنكو بذكلا ف. عقو. قدصي مل ناو ىضساو هبا

 مل امبر لوثسملاو ايلا كب ةجاح ال ةلاسم نع لاسن كلذكو هيف

 ىنعا تسلو ةريصب ريغ نع بيف ىردا لوب ناب هسفن : محبس



 "فل

 ررض وا متا هيلا قرط اذه ناف سانجالا هذه ىنعي ال اهث ماكتلاب

 دوواد ىلع لخد مكملا نامل نا ورام ىلا اة امناو

 لم مويلا ثاذ لبق اهاءر نكي ملو امرد درسسي وهو مالنسلا هيلع

 كسماف هتمكح هتعنف كلذ نع ةلاسي نا داراف تاو امم نجني

 من لاق مث هسبلو مالسلا هيلع دوواد ماق غرف انك هلاسي لو ةسفن

 غلا لصح ىا هلعاف ليلقو ركح تعصلا نامقل لاقف برعلل غردلا

 ةنس هيلا ددرني ناك هنا ليقو لاؤسلا نع ىغتساف لاؤس ريغ نم هب

 اذا ةلئسالا نم هلاثماو اذهف ناونم رع نش كلذ ه0 ديرب وهو

 ىنعي ال امم وهف بذكو ءاير ىف طيروو زتس كتهو ررض هيف نكي مل

 صرخلاب هيلع ثعابلا هريس اماو هدخ اذهف مالسالا عسح نم هكرتو

 ددوتااليبش ىلع مالكلا ىف ةطسابملاو هيلا هب ةجاخ الام ةفرعم ىلع

 نا هلكك لذ جالعو اهنف ةدئافال لاوحا تاياكحب تاقؤالا ةيزجت وا

 سار هساقنا ناو دلك ل كت نع وعم هنا ةناثن نيب تولأ.هتا رعب

 هلام اذ نيعلا رولا اهب صنتق نا ىلع ردقب ةكبش هناسا ناو هلام

 نماماو علا ثيح نم هجالع اذه نيبم نارسخ. هسضتؤ كاذ

 توكسلاهسفن مزلي ناوهيفىف ةاصح عضي ناوا ةلزعلاذ لمعلا ثيح

 ناال' طبضو هنعب الام كرتناسللا داتعي ىتح هننعي ام ضاعب نع اهب

 سدق لاازغلا مالسالا هج ركذو ادج ديد لزتعملا ربغ ىلع اذه ىف

 نتيصلاب الا هرطخ نم ةاحأ الو مظع ناسللا رطخ نا عا 0

 هيلع هللا ىلص لاقق' هيلو ثحو:تعدلا زيزعلا عرمشلا حدم-ثالذلف

 كج يملا ماللاو ةالصلا هيلع لاقو انجن تعص نم سو



 *« + 5١"

 هرسس سدق ىلازغلا مامالا لاف ىتح مزحو ةبكح ىا هلعاف ليلقو

 هريغو لادجلاو ءارملاو بذكلاو ةميقلاو ةسغلا نم اهانركذ

 كلنا الا اسم ىلع الو هيف كيلع ررض ال حابم وه اهف رلكتتو

 هب عيضم تناف هلا كب هجاح الو هنع نغتسم تنا امي ملكت

 ىذلاب ىندا وه ىذلا لدبتسمو كنامل لع ىل .ب.احمو َكِِمَز

 ناك امير ركفلا ىلا مالكلا نامز تفرص ول كنال ريخ وه

 ءاودج .مظعي ام ركفلا دنع هللا ةجر تام نم كإ معفني

 كا اريخ ناكل هتعسو هتركذو هناحح هللا تلإ» ولو

 نا ىلع ردق نمو ةنملا ىف ربصق اهب ىنب ةملك نم ركف

 ارساخ ناكاهن عفت ال هرد هناكم ذخاف زونكلا نم ازيك ذخ اي

 حاسم لغتشاو ىلعت هللا رك ذ كرت ىم لاثم اذهو انس انارسخ

 ركذب ميظعلا حييزلا هناف ثيج ربسخ دقف. مناي مل ناو هناف ةبيغب ال

 ةربع الا ءسظنو اركف الا هتعص نوكي ال نموملا ناف ىلعت هللا

 سارو لب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق اذكه اركذ الا هقطنو

 اباوث اهب رخدي ملو هينعي الام ىلا اهفرص ام*و هنأقوا دبعلا لام

 نم سو هيلع هللا ىلص لاق اذهلو هلام سار عيض دقف ةرخالا ف

 يبست و هليلهت نا لدي اسمو هننعي ال ام هكر“ ءرملا مالس' نسح

 ىبأ نب ىلع نع ىور ام ةنلا ىف روصقاا اهب لصحي هركذو

 تكش مالسلا اهيلع ةمطاذ نا ههجو مركو هنع هللا ىضر بلاط

 امداخ هلاست هيلع هللا ىلص ىلا تتاف ىحرلا نم اهدب ىف قلت ام



 فشل

 لاق هتربخا ءاج الق اهنع هلل ىبطر ةشئاعل كلذ تركذف هدجت رف

 .اننيب سلخ كناكم لاقف موا تبهذف انعجاض انذخا دقو انءاخل

 وهام ىلع اهكييداالا لاقف ىردص ىلع هيءدق درب تدجو ىتح |

 ا هيلا كنان نا فو اذا مذا ناكل |

 نيدو نال عال نيتالتو نال امس و نيثالثو اثالثار كف 0

 ..هتثبال بحناذ ىتالطسقلا ةمالعلا لاق مداخ نم امكن ريخ اذهف |
 ريضلاب هتدش لمحو رقفلا راككلا# السلا افاد اههولو ٍْ

 ربصلاب نوكي اك رجالا مظع نا ع انه ٠ نءو رجالل اهظعت هيلع |

 ] اراك يق نو ون ما لمحتو دئادثلا ىلع

 ف تائيسلا زدغتو + اةناسؤذلا اهنا مهازتا ام ءذهأ نع ركذلاو |

 ركذلا نا انلق دقو-+ تاداسلا ديس نع ةيوارلا ةنشلا كلذ, تقطن ظ

 حاتفم ءامدلا نكاد و امدلا ركذلا نمو رجالا هب مظعي ام

 هن قطن دقو * نيدصاسقلا بولق رفظ ةيطمو * نيلئاسلا باونا |[

 ها ْئشلكل هلوقو لاق ثبح + ناشلا عيفر ناسل ىلع* نآرقلا

 قاعد اذا ىعادلا ةوعد بيجا ير ىف ىنع ىدابع كالاس اذاو

 + هيدل ةعاربضلا فكا اطسبو + هيلا 0 هللا انما دقؤ انهم

 يس و + نيلسرما ديس ةنسا اعتمو + نيمادلا بر لوقا الم لوقا

 1 هبانالا ؛ هيلاو لكوتلا هيلعف + ةباجالا هبانك ف
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 نمر
 شا هبعصو هلآ ىلعو دم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 ضايع ىضاقلا لضفلا ىبا مامهلا ملاعلا مامالاجشلا ىلا دنسلابو

 ءانثلاو حدملا عمج ءاج اهف لاق نا ىلا هذنع ىضرو ىلعت هللا هجر

 كج-ر م نيملاعلل ةج-ر الا كاتلسرا امو ىلعت لاقو نساحلا دادعتو

 ادبملا نم ىلاقلا ةدافتسا نا ةيمكلا مولعلا ىف ررقت دق هنا هللا

 اديابلا هاش: اهلع ءامكيلعأ ىنادقو 'انهس ةبسانم ىلع فةوت

 ةيسانم كحل براوضلا قورعلا َْق ىذلا قاوخلا حورلا نا مهيأوق

 اهنم ضافيو الوا اهب قلعتت ةقطانلا سفنلل ةفاطللا ىف

 طسوتب اهلا ىرستو ءاضعالاب قلعت مث ىوقلا رئاس اييلع
 ةتايملا تنك املكف مهلا و ملا اهللثما نهو ىوقا كات

 دادزا امهف بطملاو راثلا اذكو ٌرركا رعنلا ةدافتسا تناك ما امهنيب

 ناك تف ةراملا ةيودالا اذكو قارتحالل ليما ناك بطملا سدي

 سفنلا نا لوقت هيلع ءانبو كلذل هيف ريثاب دشا تناكنذعسا ندبلا

 ةيندبلا قياوعلاو ةيرمثبلا قيالعلاب ةقلعتم بلغالا قةياستالا

 ةبا ىف هاحكس بجاولا تاذو ةرمسلا تاذللا سانداب ةندتم

 هزت طيانسو هداسعب هفطل نم هللا لعراف هزئلا ةباهنو سدقتاا

 ةيرشب نطاوبلا ةيكدلم تناكىتح قياوعلاو قيالعلا نع اهسوفن
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 ديفيو بلاطملا مهيديا ىلع ضيفيا نيملاعلا الكل ةبسانم رهاوظلا

 هللا تاولص اني مهصخاو ىجولا باصا رهو الا براثملا مهب

 شرعلا نم دوجوملا راس ْنا سيارعلا ىفو نيعجحا مهلع همالسو

 ىلع فوقولا ثيح نم اصقان الا مدعلا نم جرخي مل شرفلا ىلا

 غولبلا نع نيزجاع اوراصف رعلاو ةفرعملا لاك تعني همدق رارسأ

 دمم ءاجل ةيءايربكلا سوماق لداوسو ةيهولالا راصب طش ىلا

 مولع قئاقحي هحابشا حورو ملاعلا داسجا ريسك ١ مالسلا هيلع

 كناذا هب تفئشت امم ثا نابف قلخأل قحلا ليبس 2 واو ةيازالا

 لامهالاو طيلتاو قالطالا ةغالا ىف وهزو لاسرالا ديك رب

 للا مجفلا و رساكسااب ةلاسرلا رسالاو هجروا

 ُكولم تناكاذلف تلق هباسلو هبلق ةلزمم هنا ءايدالا لاق هلس

 ركب ىنا ةمالعلاك رب راصتلا ءالعلا الإ مهترافس ىف نولسري ال نيلبسملا

 سادنالا كلم هلسرا دقف هب كيهانو برغملا ةذازخ ىبرعلا نبا

 هادباأم بئاجت ىفو مف لبق كالذو ةناتسالاب مورلا ميظع ىلا

 راهزا ىف ام ىلع بيطحلاا نبا نيدلا ناسا سيئرلاكو لوطي ريخ

 نبا ريزولا ثعب لاق نودلخ نبا نيدلا ىلو نع القن ضانرلا

 الق ةيغاطلا ىلع دادتسالث نانع ىلا ناطلسلا لا اريفس بيطخلا

 هيذاتسا ءالعلاو ءارزولا نم هعم نيذلا دفولا مدقتو هيدي نبب لثم

 مياق وهو دثناو هل نذذ ا هيد نيب همدق ءش داشنا ىف

 رق اجدلا ىف حال ام كالع . ردقلا دعاس هللا“ ةفيلخ

 رشبلا هعفد عيطتسي سيلام هنردق فك كذع تعفادو



 كيلا 0

 رطملا كفك لحلا ىفو ان 2ىجيد ردب تاانلا ف كهجو

 لاق نا:ىلا

 اورظتناو كا ىنوهجوف مدهلاطم .سمها دقو

 مهلاطم عيمجب الا معلا عجرت ال لاقو تايبالا هذهل ناطلسلا زهاذ

 مماقلا وبا ىضاقلا لاق اولما اع مهدماو سولطلا ىف مهل نذاو

 هلم !راثك ولم لس ر اودقو اذهالا :سولملا قل نذيون“ نا لبق

 قمل برغم لا تنطلسا ىجاونلا هلع زلم نم مهلود هللا قبا

 مت ىرورضلا نف ىنلا نيبو هن قرفلاو اح الطصا هفنرعل اماو

 ىرجا امي ناسنالل رذعاو مهقبدصت بجوا دق هلالج لج هللا-نا

 اهف ىدبع قدص هللا لوق :ةلزنم. ةلزنما .ةرجلا نم لهي. ىلع

 ىلع ردقب ال نا برعلا دنع وهو زجعلا نم دل ىهو.ىنع غلب

 هتاف هزجعاو ىعيصالا ءاكح معو برضك هلءفو ديرب ام

 ريعتسا مث زعأ تابثا زاحعالاف كلذك هربجو ازجاءهدجو انالفو

 ىلع زاحم وهف مالسلا هيلع لوسرلا قدص راهظال مث هراهضال

 هراهظاو هراهظا رهتلا تايثا مازلتسال .وزللا اعسف هقالعلاو زاحي

 انوهلا دع يضخ هب. زيا ام ئنلا.ةزمعميو لاوسرلا :قدنص. ناهلفا

 صا ىه دعسلا لاق اذرعو ةيمسالا. ىلا ةيفصولا نم لقنلا .ءانلاف

 نع نيركشلا دج دنع ةدوبتلا عاش دلع ةداملا هنالك

 ءاملا عبنو زمقلا قاقشناك تالذو هلثعت نايئالا نع:مهزج هجو

 اذِصللا مهسووررتو هيلع هللا ىلح ةفيرسثلا هبا دا نيب .نم
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 ةغلابلا ةحلا وذ زبزءلا نآرقلا ىربكدلا ةيالاو اضعلا بلقو

 نم الو هيدب نين نه لطابلا هيايال ةيقاب ديا ةغمادلا ةوقلاو

 اهتاقوا ءاضقناب تضقنا ءايبنالا تازحمم رئاسو هفلخ نمالو

 ةئام ةرثع ثالث ىلع فين ةد٠ مويلا هيلع ناك ام ىلع تاتكءلاو

 اهلك راصعالاو هتضراعم ةعنتمم ةرهاب ةرحممو ةرهاظ هش | ٠0

 مالكلا ناسرفو ةغالبلا ةعاو ناسللا لع ةلج ونايبلا ل هاي ةفاط

 ىف نينلك فلا الو هتضراعم ىف رثوي ئشب ىنا نم مهنهآف
 ىف اهركذ ىطاشاا قاحسا ىبال تارذش انه اهو هتضقانم

 ةيشخ اهركذ. مل نيعلا ءامي بتكت نآرقلا ناش ىف تاقفاوملا |

 هتازحمم ةلجؤ مومحلا ديمو مولعلا ديفم لاق هج رف 0

 ديسلا لاق دقف اهلالد اما نوسّ و ةزحمم ىالا ةعبرا مالسنا د

 ةياقع تسيل ةءوبنلا ىىدم قدص ىلغ اهتالد و فقاوملا ىلع

 هناثناو هماكحا ةلالدو لعافلا دوجو ىلع لعفلا الد )000

 اهسفنل بترت ديلقعلا ةلدالا نافذ هنع ردص امب انام د

 ىلع اهفقونل ةيعمس الو اهيلع ةلاد ريغ اهريدقت زوحيالو !متالولدمي :

 دنع ىهو دضعلا لاق ةيداع ةلالد ىه لب روديف ىنلا قدص

 روهظ بقع قدصلاب :رعلا قلخي هتدام هللا ءارجإ ةرعاشالا

 مهسوعر ىلع هفقواو لبملا قتن مث ىنن انا لاق نم نال ةرجعملا

 مكنع فرصنا ىنو_ةثدص ناو ركيلع عقو ىنومهذك نإ لاقو

 مهنم برق هبيذكي اومه ناو مهنع دعب هقيدصتب اومه املكف
 نم ثالذ عانتماب ةيضاق ةذاعلاو هاوعد ىف قداص هنأ ةرورضلاب
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 رئاسل ىلعت هتردق لول ايلقع اناكما انك هنوك عم بذاكلا

 ةارحا ها روغم كل ىف طرخب انف ةنيتت ابها تانكملا

 ىلا هللا ءاياوا رئاسو نيعباتاو ةباحصلا تامارك مالسلا

 نم هتريرس تددفو هتريصب تي نمي الا اهراكتا نكم ال

 لالضلا ممثاسور نم كلذ نوفرعي ال ذا لالضلاو غيزلا لها

 تاز“ ةقيقالاب ىهف مالسلا هيلع هعابتا اهعبنم نا كشال ذا

 ةجر مدا ىلع هللا اهارجاف سو هيلع هللا ىلك هقيدصتا

 كلذ اندهاش دقو هنمز كرد ماو هتمأ نم نما نع

 انعفن هللا ءايلوا نم هريغو حلاصلا بهذلا انش نم هلل دجلاو

 هتيطعا ام عيج نا هتاقفاو٠ ىف ىطاشلا قاحح#ا وبا لاق مهب هلل

 اا 21و تافئاكملاو تاماركلاو ايازال نم ةمألا هته

 هنا ناظ نظي الف مالسلا هيلع انين ةاكّش» نه ةسيتق» ىه

 نمل جارسلا وهو فيك هتوب ا نود يخي لع لصح

 كولس ىف هب ىدتهي ىذلا العالا رعلاو عيب 4 يفتش ىئذلا

 ْ كل يملا ناك وسلا

 ىهتلا وذ .لمات نا. تقو لك قبو

 ةديدخلا  تاروعلا ثودح ..دهالشي

 ترظن اذا هانءم ام نيملاعلا ىلع هللا ةخ ىف ىناهبنلا ةمالعلا لاق

 تظحالو رضحو .ودبو رصمو رعصع لك ىف ءايلؤالا نا ىلا
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 ىريصوبلا نيدلا فرنش لاق دعلا ىلع وبرتو دا نع وبنت مالسلا

 ركذ امم ىلوالاب

 مهب هروث نم تلصتا امناف اهب ماركللا لسرلا ينا ىنآ لكو

 مالسالا عش نع القن حي لا بلقلا ءافش ىف روشاع نب خجشلا لاق

 هغبانلا لوق نم ذوخام هيبشنلا اذه نا قوز نبا

 بذيذت اهنود كلم لكى رت ةروص كاطعا هللا نا رت لا

 بكوك نهنم دبي م تعلط اذا بكاوك كولملاو سمش كناف

 للعلا معا نم ءانثتسا هنا ىلع فصنلا زيح ىف نيملاعلا ةجحر الآ

 الا للعلا نم ةلعا ركذ امب كانلسرا ام ىا لاوحالا معا نم وا

 ةجار كنوك لاحالا لاوحالا نم لاح ىف وا ةعساولا انتج را

 مهحاص» ماظتنال انهو نيرادلا ةداعسل ببس هب تثعب ام ناف مه

 ةهرجتو هيل ىرطإق امتاف هراثآ مئاغم ماتغي مل نمو نيتاشنلا يف

 اهلو ةقرو ليم اهلصاةجررلاو دوعسلا وبا ةمالعلا هلاق هقح

 هدارا وا نسحا هعبط قر نم نال هتداراو ناسحالا مزاول

 ازاحم نيمزاللا نيذه دحا اهنم دارب سدقالا بانا ةجحرف

 لوالا ىري نالقابلا ىضاقلاف هناحس هقح ىف موزلملا لاحتمال

 ىرعشالا مامالاو لاعفالا تافص نم اهنا ةرورض ةثداح ىبهف

 انعججا مهللا لاش لوالا ىلعو هتدارا اهنال ةميدق ئهف ىناثلا ىرب

 ىفو تاذلا اهرقم ذا ىناثلا ىلع ال ةنللا ىنعي كتج-ر رقتسم ىف

 انبر ىتاثالو ىبر نم ةجحر اذه. :لواللذ امنيلكا دبشي ام نآرقلا

 ىبا نع القن' هللا هجار فاوملا لاق العو ةجار ئش لك تعسو



 يع

 ةجحر هنوك ناكف ةجرلا ةنيزب ادم هللا نيز رهاط نب ركب

 ريك الا ميشا 1 قلحلا ىلع ةجرر هتافضو هلئاعت عيجو

 ىتج ىمما ىتما ىربق ىفىدانا لازا ال تم اذا مالسلا هيلع هنع

 حورلا هكردت امل نذالا نينطف هللا هجر لاق روصلا ىف مهن

 هيلع ةالصلا تبحتسا اذلف ادنلا كلذ نم هسارو هبلق ىف ةنكللا

 سيل روكذملا توملا مث مالسلا هيلع هقح نم ئشا ءادا كلذ دنع

 ءاسيحا ءاببنالا ذا لاح ىلا لاح نه لاقت'ا لب توف.الو توم

 هيلع هآر نع ىوونلا لئس هنت ءادهشلا نم ىلوالاب نوقزرب

 | هناب باجإف هب لم ملا هيلع يحي له ساب هرماي همانم ىف مالسلا

 ناو هب لمعلا يبن :ف هاسفن ةصاخب ىف .ناكو عرمشلا فلاخي مل نا

 جاتحي وا همهفي ل امرو هل ليق ام طبضي ال مئانلا نال بحي مل

 ن٠ ىفاني الف نسح مالك وهو للعلا لها ضعب لاق ليواستل

 هللاو ةفيرسثلا٠ةيالا نعم لصاحو ثيدملا اقح ىتآر دقف ىتآر

 ةقلطم ةجنر الا كانلسرا امو ىا رباكالا ضعب .هلاق ام. ىلع عا

 ىوذ ملاوع ملاوعلا عيمجب ةطيحم ةعماج ةلماش ةماع ةلماك ةماث

 قاقتالاب فراصالو ماسجالاو حاورالا ملاع نم ,هريغو لوقعلا

 روهظو هدوجو رون الول مولعملا نف قالطالا ةلالد نع هفرصي

 ىلص وهف كالمالا دجوا الو كالفالا هللا قلخ ال هدوجو همرك

 ن* يش لك تعسو ىتلا ةيهلالا ةجرلا رهظم سو هيلع هللا

 دادمالا ةمعن ىلإ مث داحيالا ةمعن ىلا ةجاتملا ةينوكلا قئاقملا

 ىف اهبتكاسف هانعف ةيالا نوقت نيذلل اهبتكاسف ىلعت ْلَوُق اماو



 « لا و

 نيملاعلا ةج-ر صيصخت الب وهف نيسلا «ديوب ىواضيبلا هلاق ةرخالا
 ةمدقم ناك ىنن لك نا ءالعلا ضعب نع القن نايبلا حور ىف ةمئاخ

 انو الوسر ثعب' ىنح نييذعم انك. امو ىلعت هلوقل ةنوقنلإ
 ةجرالا كانلسرا امو ىلعت هلوقل ةج-رلل ةمدقم ناك مالسلا هيلع

 تقبس هلوقل ةجرلا ىلع ةماخ نوكي نا ىلعت داراو نيملاعلإ

 ةجر دوجولا ءادتاف مالا رخآ هانلعج اذلو ىضغ ىتجر

 ةجار هتماخو هرخآآو

 ارسمزر زرروا هن لزلن

 ا ىلا
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 ميشلا رب ملا ةرالتلا مامهلا ءارقاو هررح م ّْ

 ىكلاملا ىنفملا راججلا دي ىديس 00
 موي رصاع دنع) ثالذو ٠

 ناضمر ؟م ىف تبسلا

 16 ةاس
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 سو هيعكو هلآ لعو دمع انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 متاح دمت 0 ىلع مالسلاو ةالصلاو * نيملاعلا بر هلل لولا

 موجن هءاحصاو »* نيرهاطلا هل 1 ىلعو * نيلسرملا ماماو * نييبنلا

 نب دمخهللا دبعوبا ةحلا ظفاملا مامهلا رعلا مامالا مثلا لاق + نيدنقملا

 نم ناعيالا باتكىف هنع ىلعت هللا ىضر ىنعملا ىراخيلا ليعاعسا

 دبع انثدح لاق ىنثملا نب دمت انادح نامالا ةوالح باب هك

 هللا ىضر سنا نع ةبالق ىلا نع بونا انثدح لاق ىقثلا باهولا

 دحجو هيف نك نم ثالث لاق سو هيلع هللا ىبص ىنلا نع هنع

 ناو امهاوس امت هيلا بحا هلوسرو هللا نوكي نا ناممالا ةوالح

 هركي اك رفكلا ىف دوعي نا هركي ناو هللا الا هبح ال ءرملا بحي

 هلات ال ندلا ىف ميظع عقوم هل ثيدحلا اذه رانلا ف فذش نا

 ةاداعلا لضا ره ىدلا ناعالا لاك ققح اهب رعب ىتلا ةمالعلا ىلع

 ثيح هل هتشاشب ةطااخمو باقلا ىف هنك«و تاريخا عيجج عبنمو

 هتقرافم ىلع ردعب ال ثيح هب اذ:لم ريصيو دبعلا ىلع هبح ىلوتسي

 ىدرلا نم ةمالسلاو ىدهلا ىلع تابثلا لصحي كالذو نيع ةفرمط

 يل دقف ناو سنالا نيطايش ساوسو رش نم صالخلاو

 قراوط نم نامالا ةزوح هب ىمحت ام نايب فيرشلا ثيدحلا اذه
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 ىوبنلا مالكلا اذه ىف ايلا ريشا ىلا لاصملاا ىهو ناثدلأ

 ندبلا مالي اهث ةوالملا لامعنسا عاش دقو اذه ناشلا عيفرلا

 ىذلا ةرارملل داضملا مطلا ىلا قالطالا دنع فرصنتو ةمان ةعالم

 داضتلا وهو نيدناعتملا نعم نادض امهن فالحل ةياغ اهنببو هنبب

 ناكام هلوعل كلذ نم معا وهف روهثملاىئعللاب داضتملا اماو قيقملا

 مل ناو امهعاتجا نك ال نييدوجو لك نم ةرخخلاو ضايبلاك

 مهشلا مماست دقو هحرشو فقاوملا ىف اك فالملا ةياغ امه نكي

 كلذو ةرارملاض يش ةوالحلا, لعج ثيح ىلعت هللا هجبر قيعلا

 عقاولا نأ عم ايمدع رخالاو اىدوجو امثدحا ناك ول 2 امئا

 دقو لياقملا نعم دضلا لمكساذف ىدوجو امهنم دحاو لك نا انه

 دناعملا ىنعمب انه هنا تلع دقو دضلاب ربعف رملا دض وللا لاق ثيح .

 اهنا ليقف ثيدحلا اذه ىف ايلا راثملا ةوالللا ىف فلتخا دقو

 هنع اشنت اليجب افيطا ىنعم هكأرداو لقعلا روضت ىلا عجرت ةيونعم

 حارسشنالا كلذ نع ربعي بلقلا ف رونو ردص حارشناو ةنيئام
 ناميالل ةفاضالا اهتنييرق ةحرضم ةراعتسا ةوالحلا نوكت ةوالحلاب

 ناميرالا هيش ناب ةيانكلاب ةراعتسالا ىلع مالكلا جري نا 0

 فوصتلا لها نم ةعاج- بهذو لبست ةوالطاو الثم لسعلاب

 راثآ لصحيو الوا حورلا اهب ذتلت ثيحب ةيس> ةوالح اهنا ىلإ

 هف ىف دحي وا ةللات ةمجالم هل ميالم ماب سف دسملا ىف كلذ

 ىلا نب هللا دبع ىديس مجشلا بهذلا اذهل رصتتاو ةوالطلا عط

 ليواتلا نم نسحا وهو هرهاظ ىلغ ثيدخحلا ءاقبا هيف ناب ةرج



 هيك 00

 . هل دهشيو لاق ليواتلاب ضاق ضراعم ظفللا رهاظ ضراعي ملام
 ىكح دقف تالماعملا لهاو مهنع ىلعت هللا ىضر ةباحتلا لاوحا

 نيبيحاصلا ثيدح كلذ نم ةسوسحم ةوالح اودجو مهنأ ميلع

 نيلسملا شيج ناسرخي سو هيلع هللا ىلص ىلا امهلعج نيذالا

 ودعلا لبق نم سوساملا اذاف ىلصي رخالا ماقو امثهدحا مانف

 ظشا ةثلاثلا دعنف اهنم دحاو لكف هبيصي تاره ثالث هامرف

 امو ىنالص تءطق ام نيلنملا ىلع تفخ ىتا الول لاقو هبحاص

 هدحن ام هنع تبهذا ىتح ةوالحلا نم اهيف دجوام ةدشل الا كاذ

 ةذالا دوجو لصا ىلع لدن اما ةصقلا هذه تلق ماهسلا لا نم

 صوصختاا مطلانوكت نا نع الضف ةسوسحم نوكت نا مزاي الو
 ىلص اذا ناك هنا هنع هللا ىضر ىشوراهلا معلا نع لقن دق من

 0 او ةوزللا عطادخ لو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع

 عنام الو ققحم ما لاصخلا هذه هل تلصح نمل ةذللا دوجو نا

 هلوقو ةيونعم مهضعبل و ةيسح سانلا ضعبل ةبسنلاب نوكت نانم

 نا اهدحا بيراعا هيف ناممالا ةوالح دجو هيف 0 7

 ةفص هلا ةركت هيوك عم ه ءادتالا غوسو ادتبم ثالث هلوق نوكي

 ادتبلا وه فوصولملاف ثالث لاصخ ريدقتلاو فوذ# فوصومل

 نك نم ةلجم هريخو هءاقم ةفصلا تماق فذ> الف ةقيقحملا ىف

 ىييعلا ممثلا لاق ةيطرش وا ةلوصوم نمو نامالا ةوالح دجو هيف

 اذه اهنم هيف نك نه ريدقتلاو فوذحم ادتبملاب ةلمحلل طبارلاو

 نونلا وهو اسح ادوجوم طبارلا نال ريدقتلاىلا ةجاح الو همالك



 كفا ل

 نوكي نا هلوق نم كبسنملا ردصملاو ثالثلا ىلع دئأع هناف نك ىف

 ميذلا زاجا هيلع فطع امو امهاوس امم هيلا بحا هلو.رو هللا

 نا رخالاو ثالث نم الدب نوكي نا ا دحا نيهجو هذ ىنيعلا

 رابخا اهنا رهاظلاىسونسلا رحشلا لاو فوذحم ادتبم ربخ نوكي

 تانابي وا ثالث نم الادبا اهنوك فعضيو اهم ىا فوذحم ادتبم

 لدبملاو لدبلا نيب لصفلا نم هيف امل ربللا وه هيف نك نم نوكيو
 مهلا صن دقو اذه ها ربملاب هيلع فوطعملاو فوطعملانيب وا هنم

 دجو هلوقو ربملاب عوبتملاو عباتلا نيب لصفلا زاوج ىلع نابصلا

 داراو ادحاو الوعفم بصن اذاو باصا هانعم ناميالا ةوالح

 مدقت مزلتسي ال دوعلا ناف اقلطم هب فاصتالا رفكلا ىف دوعلاب

 نييف>ا ثيدح ىف سو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع لدي ا؟فاصتالا
 اممح اوداعو اوشحنما دقو نوجرخيف ةعافشلاب نوجري نيذلا

 ريما درفاو اممح كلذ لبق اونوكي مل مهنا عم ,سقلاكادوس ىا

 لعفا هنال امهاوس امن هيلا بحا هلوسرو هللا نوكي نا هلوق ىف

 بحي ال ةلجمو دارفالاو ريكذتلا هيف مزتلي نمي نزنقم ليضفت

 نا ديرب بحي لعاف نم لاملا ىلع بصن لحم ىف هللا الا

 بملا تارمث نمو ىلعت هللا بحل اعبات داسعلا هبح نوكي

 اذه ديقو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعنااو ةفلالا عوقو هللا يف

 هيلع هللا ىلص لوسرلا بح ديش ملو اضلاخ هلل هنوكب بملا

 هلل ناك اذا الا نامبالا باب ىف هب عفتشي ال هلأ عم كلذب لسو

 ةبحم تناك امل هلا اهدحا هوجول الثم ةبارقلاك عبطلل نكي ماو



 كنس

 فاضملا لوسرلا ظفلب ناونعلا ايها سوو هللا لص لوسرلا

 ةصاخللا ةلاسرلا فصو ىلع ,ك-لا اهبف بتر دقف ىلعت هللا ىلا

 هررق اكءاءالا باب نم هتيلعب رعشم فصولا ىلع ركملا بيترتو

 بحا لوسرلا نوكي نا لاق هناكف ةلعلا كللاسم ىف نويلوصالا

 كالذ نوكي الف هللا. لوسر هنا ثيح نم قلخللا نم هاوس ام هيلا

 هلل بلا نوكي ناب عي رصنلا نع كلذ ىنغاف ىلعت هلل الا بملا

 هنع ريع ثيح مالسلا هيلع هريغ بح ىف ىنعملا اذه ىنتنا املو ىلعت

 ىنواثيح غيلب هجو ىلع هلل نوكي نا هب عافتنالا ىف طرا ءرملاب

 ىسوئسلا مشل لا ريصقلا قرط غلبا وهىذلا ءانثتسالاو ىننلاب هبف

 ادر دارفا ريصق رصصقلا اذه نأ رهاظلاو هنع ىلعت هللا ىضر

 ناممالا ةوالح ةرم ىنعا ةيزملا هتاه لوصح مهوت نم ىلع

 ]1 ىف كل دتالا (ناك/اذلا و. ىويند نينا ىطازفلو كلل نانا ةبعجح

 بلا ضخ" اذا ىرحاف ةيزملا هئاه لوصح نم اعنام ةبجلا

 ةدئاف ىلا ةراشالا انه دارفالا رمصق نعت دقف ىويندلا .ضرغال

 قردهوطا مومو نانينالا مكحلا ىف هرسف ءرملاو بلقلا رصق

 ربتعي ال نم بهذم ىلع اما انه هل موهفم الف لك ىلعو لجرلاب

 دادنمزيوخ نب اكهربتعي نم بهذم ىلع اما و رهاظ الاف بقللا موهفم

 اذه لوانيف بلاغلا جرخم جرخ هنال اضيا انه ريتعي الف

 ضعب هركذ امو ةلاصلا ةارااو نما ىنمومو ةكئالملا مكحلا

 دقف ةنتفلا ةنظم ابنال ةمالا ركذي مل هنا نم محباصملا حار

 ونادا ضربا ال هللا ناك امل ىللا+ ناب نسونسلا ميشلا 6
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 تاحلاصلا بح نيململا نيب رهتشا دق هنا هديؤيو تلق ةنتفلا تقتتا

 انه ةنظملاناف ةلخلابو ةجوز نوكت دقو مرحمن وكت دق ةارملان الع

 لئاسم سج- فيرسشلا ثيدحلاب قامتيو اهلا تفتلي الق ةفيعض

 ثيدملا اذه ىف سر هيلع هللا لص ىنلا عجب دق ىلوالا ةلاسملا

 بحا هلوسرو للان وكي نالاق ثيح دحاو ريعض ىف هللازيب وهني
 نيب هتبطخ ىف لاق ىذلا بيطملاا ىلع هراكتا عم امثاوس امئ هيلا

 ىوغ دقف امبصعي نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم ندب

 هل هرك ىباطمللا لاق بهذا لاق وا مث سو هيلع هللا ىلص لاقف

 ريمضب اههنع ربعي نا هرك ىا ةياثكلا فرح نيعسالا نيب عجلا

 ىف ةيوستلا مهوت اهنال ظفللا ىف ةيوسنلا نم عجل ىف امل دحاو

 هعوقو هجو اف هنع ايهنم عجلا اذه ناك امل لاقيف كلذ ءارو سغا

 هنع ىهنملا باكترا نم هتعصع عقب سو ةيلع هللا ىلص همالك ف

 عما كلذ نأ ججئاصملا حراشل اهدحا ةبوجاب هنع بيجا تلق

 امهادحا تدرفنا ول ىتح نيتبحلا عومجت انه ربتعملا نا ىلا ءامأ

 روكذملا مكمل اهبلع بتزني الو دفتمل هلوسر نود هلل بخ |ناكناب

 ةيفاك نيتيصعملا ىدحا ناب امالعا بيطمللا ةصق ىف دارفالاب عأو

 لوسرلا ةيضعم ذا ىرخالا ةيضعلل ةمزاتسا'اهنالا ف

 نيب قرفلا نان ىلعلقشاناو باوللا اذهو تلق عتهللا دع

 وهو داريالا لصا نع باوملا ىلع لقشي مل هنكل نيماقلا

 دق هنا هيلع درب هنا عم ظفللا ىف ةيوسنلا ريضلا يف عجل ءاضتقا

 عطي نه حاكت ةبطخ ىف لاق سو هيلع هلللا ىلص ىبثا نا درو



 ي 50و

 اورو هسفن الا رضي الو |مهصعت نمو دشر دقف هلوسرو هللا

 نءو ةجاملا دنع هتمال اهلع ةبطخ يف لاق مالسلا هيلع هنا اضيا

 لدغ .اذلف' بطلا هنع ىفن ام نيع رعاظاا,ىف اذهو امهوصع

 هيلع هتايضوصخ نم عجبا ناب باجاو باوملا اذه نع مهضعب

 ريعضل' ىف هعج- نم هوت, الف لازلن لباق ريغ هماقم نال مالسنا

 دبع نب نيدلا زعل باوأا اذهو نيماقملا نيب ةيوسلا داقعا

 قح ىف ىنتا ناو مهوتلا ناب ىسوتسلا ميشا هضزعاو مالسلا

 ناكف نيعماسلا قح ىف فتنب ف سو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 هنالو ةج هظفا نال دارفالاب قحا سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 فاكملا ناب دارفالا اذه نع باح نا نكميو تلق هب ىدتَش

 هريغل هيهن مس مث عجل رسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم عمس اذا

 هنم سررحا هلع ناف ىهنلا ىضتقا ىذلا هحولا ةفرعم بلطتإ

 منا ىئعملا اذه نه بيرق ىلا راثا دقو فقوب هلغي ل ناو

 ةيكملا تاحوتفاا نم نيثالنااو ىداإلا بابلا ىف لاق ثيح ..ىالا

 نا اندراف هلو ىف دحاو ريعض ىف هللا نيبو هيب رضملاا عج اما

 هتحن اندرا هلوق نال اجر برقاو ةاكز هنم اريخ امير اههدبإ

 رقتس٠ ىفو ىسو» رظن ىف هريغ ىلا ساو ريملا ىلا سعإ ناسا

 رييض ثيح نم هلل وهن لعفلا اذه ىف ريخ نم ناكاف ةداعلا

 ىف ىسو٠ رظن ىف مالا رهاظ ىف ركم نم هيف ناكامو نونا

 عما نولا نا سف نونلا ريض ثيح نم رضخلل ناكت قولا كالذ



 كلل

 ولو هسفن ىلا برعلا قاضا هن ارهاظ بيعاا ىنا هجوو لعت هللا

 نيهجولا نيذه لغ ىوغ دقفامهصع# نمو لاو ىذا

 مولا .بيطخ سد سو هلع هللا ىبص هل لاق امرضحلا | امهلع نيذلا

 دحتاو ريم ىف هير نييو هني 'لسو هيلع هللا لتعا ع

 الا رضي الف امهصعي نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نمو لاقف

 ىف ةكئالملا عم هسفن هللا عجب ثٍيذكو ائيش هللا رضي الو هسفن

 لوسرلا ةيصعم نال كلذو هاىنلا لعن ولصي هنكئالموهللانا ِهْلْوُق

 ةلاسرلا فصو وهو هللا لوسرل ةيصعم اهنوكي اهتمرح ةلإعم

 نا لصاملاو ئشب ةللعم تسل اهتاف هللا ةيصعم ةءهرح فالح

 ماهيا هيف امناو ركحلا ىف داحتالا ىلع لدي ال ريضلا قالا

 دوك اذملا عجا عقو اذا نوكي امنا ماهيالا اذهو ةيترملا ىف ةيوتسنلا

 ةيوستاا ىلع لدب ال ريعضلا ىف عجلا نا ىلع لدب اممو موصعملا ريغ ىف

 .الامحلاو املا ندحاف ورعو ديز ىو ءاجلوقتكناىربالامكسللا ىف

 رخالاو ,هارد ةريشع امهدحا تيطعأ نوكت ناب فلتحم كناسحا

 ةهاركلا ىلدس ىلع وه امنا عملا نع ىهنلا نا ليقو ,مهرد ةئام

 امكق هب رثثك زاوملا نايبل اسو هيلع هللا لص دعجتو ةيهيزتتلا

 تافنلالا طرشب زوي روكذملا عجبا نا نين دقو الذ نع هيهن عم

 ميشلا هيلا راشا ام ىلع ةيوستلا مدع راضعساو ةهملا فالتخا ىلإ

 دافتسي ةياثاا ةلاسملا هنع ىلعت هللا ىضر ىنرع نب نيدلا ىحم

 دقو نءدلا ىف ةوخالاو هللا ىف بلا ىف بيغرتلا ثيداحا نم

 ىبص هنع ئور دق 5 الدصصت ال. زابازو كيداحا كثالذ ق درو
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 نه نيدلا ىف ةوخالا ىلع ءانثلا ٌُضرعم ىف لاق هنا سو هيلع هللا

 0 ناو ف ديس نأ اطاص اليلخ هقزر اريخ هن هللا دارا

 سو هيلع هللا ىلص لاقو هبحاصل ابح امهدشا هللا ىلا امهبحا

 نكلَو اذه هللا ىف ضغبلاو هللا َْق بملا نامألا ىلع قنوا

 كلل ىلا ا لا نامالا ءاشه ذل ننللا هلا هطياض» ىف

 ناسنالا بح اهدحا بابسا هل بلا نافذ ققحي مل هللاب نامالا

 ةقالخا ةدهاشمو ناسنالا كلذ ةيورب ذتلت كنا ىنعم ىلع هتاذل

 ةبسانملا درجمب نيصخت نيب ةدوملا مكس دق لب هايا كءاسعمسال

 رشبلا ةوق ىف سيل ةيفخ بابسا اهلو هيلا تذ<م ئشلا هبش ناف

 فاتءا اممم نامت فاتثا امنه فراعتام ةدد دونح حاورالا

 ىلا ةليسو نوكيف هتاذ ريغ هءاذ نم لانيل هبحي نا ىتاثلا عونلا

 هدوصقم ناك ناذ رعلا نما حافس ديلا نك  هرع بويع

 هللا ف بحلا نم سيل بملا اذهو ةبوبحلا ىه ايندلاف ايندلا رسعلاب

 ىلا عجار ريغلا كلذو هربغل لب هتاذل ال هبحي نا ثلاثلا عونلا

 هيف نوت رعلا لجال هتذاتسا بح ىذلا ذيلتلاك ىلعت هللا

 ْ 3 ميشا كك هللا َْق بما ند اذهف ىلعت هللا هحو ملا

 |. ةيظع ةيارع ىهو هللا دنع ملعتلا ةبتر هل لصحت هب نال هذيلت

 مهيمعطي و نافيضلا عمج ىذلا لب ىلازغلا ميلا لاق ىلعت هللا دنع
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 بملا اذه ناك هتعنص نسل اخابط بحاف ىلعت هلل اب رقت ماعطلا

 علا غرندل ايئدلاب هنيعي نم بحانم:لوقاو اذهّلع فلا

 نم لوسقاو اذه ىلع ديزا لب هللا ىف نيبحلا نم وهف لملاو
 حلاص دلو اهم هل دلوب وا هنيداهبانوصيل ةللاص ةارها جوزت

 هبحي نا عبارلا عونلا هللا ىف بحم وهف كلذل اببحاف هل وعدي

 صا ىلا 'ه» لئمؤتيل الو العاالو اذع هنم لاني ال هللا قو ١

 نم ناف نكمت وهو اهضغناو تاجردلا ىلعا اذهو هتاذ ءارو

 ولو هب قلعت. نم لك ىلا بوبلأ نم ىدعت. نا بحلا ةبلغ راثآ
 نموملا بحا اذا نموملا نا ديلولا ْن ةيش لاق ىتح دعب نم

 هبلك بحا

 رايدلا نكس نم بح نكلو ىلق نفغش رايدلا بح امو

 هاوس دوجوم لك ىلاىدعتي بلقلا ىلع ىلوتسا اذا ىلعت هللا بخ

 راثآ نم رثا هاوس دوجوه لك ناف هضغبب عرشلا سا نم الا

 ةيصوصخ دينم هل نم اهم ال هتردعب هدجواىلعت هللا نال هنردق

 ةلاسملا ةيزااو ةيصوصملاا كلت مهبح مظعيف نيؤاصلاو ءانس الاك

 نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بح نا هانررق امم نيت دف ةثلآثلا

 قوسدلا مهاربا ىديس لاق كلذلو هعباوتو هللا بح

 هبيطب كنم ركذلاناسل محض و ةبابصدز قطصملابحم ايالا

 هبيبح بح هللا بح ةمالع امباف نيبلطملب نابغتالو

 لغشي لوسرلا بح نا نومءازلا مه نولطبملا بهاوملا حراش لاق

 ن+ سو هيلع هللا ىلص هبح نال لطاب كالذو ىلعت هللا بح نع
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 ىلعت هللا هجر ضايع لضفلا وبا ىضاقلا لاقو قلعت هللا بح

 ةتقاوم نوكتو ناسنالا ققاونام ىلا لملات للا ةقيقنن افلا" ىف

 ةطساوب هكارداب هذاذلتسال وا ةليجلا روصلا بك هذاذلتسال اما هل

 هناسحال اماو ءالعلاز نيكاصلا بك ةفيرش ةنطاب ىناعو هلقع

 اما ةثالثلا ىاعملا هذهل عماج مالسلا هيلع هنا تلع اذه ررشن اذاف

 ىف انررق دقف نطابلاو قالخالا لاكو رهاظلاو ةروصلا لاج

 كيلذكف هماعناو هلاسحا' اماو ةدايز ىلا جاتحيال ام باتكسلا لوا

 مهل هتج-رو مهب هتفار نم هل ىلعت هللا فاصوا ىف هنم نم دقف

 لضف ىف درو دقو اذه رانلا نم مهذاقنتساؤ مهايا هتبادهو

 هاذ تا 7 تايآ سو هيلع هللا ىلص هتبح

 تددعا ام هل لاقف ةعاسلا ىّتم لاف سو هيلع هللا لص ىنلا ىلا

 ىنكلو ةقدص الو مايص الو ةالص ةرثك اهل تددعا ام لاق اهل

 ىف لخدي هناكش الو تببحإ نم عم تنا لاقف هلوسرو هللا بحا

 ةنرألا هتاه لوصح ىف طّرشيف ناسنالا سفن امهاوس امم هلوق

 اناذيس نا ميجتلا قو هسفن نم يآ اثم هلو للا نوكتا

 ىلا بخا تنال 6 ةيلع هللا ىلص ىننلل لاق باطملاا نبا رع

 هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ىنج نين ىتلا ىسفن' الا يش لك نم

 رع لاقف هسفن نم هيلا بحا نوكا ىتح مكدحا نموب نإ سو

 ىنج نيب ىتلا ىسفن نم ىلا بحا تنال قلاب كثعب ىذلاو

 ىف لاق كناميا مت رعاي نالا سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف

 تح نال هسفن هؤانثتساو ه سعأ لوا ف 0 فقوتو تبهاوملا



 *« 5ع:

 الوا هباوجل هسفن دهاج نم الا هنم سي ال ىعيبط هسفن ناسنالا

 بحا ميسو هيلع هللا ىلص ىبنلانا فرعف لمات مل عبطلا بسحب ناك

 ةرخالا ايندلا ىف كالهلا نم اهتاحن ىف ببسلا هنوكل هيسفن نم هيلا

 ارصقم هسشن ىار رع ناك لئالدلا حرش ىف ىسافلا خعشلا لاقو

 لصاو ةدايزلل ابلاط سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحم ىف

 كلذ رع لاقو بلا لامك هلاكو بلا لصاب طورشم ناميالا

 امجار سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا هلاح ايكتشم قلاب امداص

 كالذ سو هيلع هللا ىبص ىبتلا هل لاقف هنيذ ىما نم همي اهف هيلا

 هللا ىضر رع قطنف لجو نع هللا نذاب الاح هب ءضاو الاقم

 هلوسرلو هل اركّسو هللا ةمعنب اندحن نيلا ىف هل لصح ام ارخم هنع

 ىنلا ةكري ةلماكلا ةلاخلا ىلا هلاقتا ىف ىا هيلا هناسحاب افارتعاو

 نم ناك رع ايديس نا لاقي نانكمي و تلق ها ساو طلع هللا بص

 هتكلو هيسفن نه زثكا لسو هيلع هللا ىلص ىنلل ابحم هما لوا

 ىوعدلانم ئشخو سو هيلغ هللا لص ىنلل هباطخ دنع طاتحا

 موكحلا نم ال ركملا نم هسفنل هواتاتسا نوكيو سفنلا ةيكزتو

 ضعبو ةيفنملاك ءانثتسالا ىنعم كلذ نا ىري نم بهذم ىلع امادهب

 رهاظ الاف ليهستاا حرش ىف طبارملا نبا هاكح ام ىلع نييوغللا

 هب موكحلا نم جارخا ءانثتسالا نا ىري نم بهذم ىلع اماو

 رمت انديس لع امل م ازاجم هانركذ اهف المعتسم بيكرتلا نوكيق
 هللا ىلص ىنلا ةبحم ىلع فقوتي ناميالا لإك نا هنع هللا ىضر

 هسفن نم قثوتف هلاح ىف لماتلا داعا سفنلا نم كا سو هيلع
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 كالذي عي رصف هسفن نم زكا سو هيلع 2 ىلص ىنلا بحب هلا |

 ةيلع هللا لص كلوق ىنعم  نوكيف .هيلعو, لسو هيلغ .هللا ىلبص. ىبنلل
 ةلاسملا هديفي ام كرابخاي همامتا نهظ هنا كناميا مت نالا سو

 ةرخالاىف سانلا دعسا نا اوققحن و رئاصبلا بايرال حال دق ةعبارلا

 جرادم ىف ةيزوملا ريق نبا لاق ةبحلاو نعت هلل ابح ,هدشا

 بحلاب موقي ىنعم اهنال اهنم حصوا دحب دحن ال اهنا نيكلاسلا

 نيهرخا. ماما اسهرمفو هنع مصقإ نإ نكمي الو هسفن نم هكرد

 وهو م حرش ىف ىسونسلا لاق ليملاب حّرقملا اهرسفو ةعاطلاب

 هللاو ثداحملا نوكي امنا ليملانا ةعاطلاب اهرسفنم هجوو قيقحلا

 ةبحم ريسفب عنتمال سم حرش ىف ىبالا عشلا لاق نكل كلذنع هزيم

 هراعشال ساحاىف ليملا وه هنع هللا هزني ىذلان اف ةقرقح ليملاب هللا

 هراثياو ئشلا ىلا بلقلا ليم ىه لب دارع سيل اذهو ناكملاوةهلاب

 ىف ةيؤرلاو نالا هب لا قلعتي أك ىلعت هب كلذ قلعت, نا عنتمي الو

 ةمالا نا 2 نيدلا مولع ءايحا ىف ىلازغلا مالسالا هحح لاق ةرخآلا

 فيكو هل دوجو الام ضرفي فيكو ضرف هللا ةبحم نا ىلع ةعمجم
 مب بلا مدقتي نا دبالف ةبحلا ةرمب ةعاطلاو ةعاطلاب بملا ريسف

 محي ىلعت هلوق هلل بلا تاب" ىلع لديو بحا نم عيطي

 ىلع لياد وهو هلل ابح دشا اونمآ نيذااو ىلعت لوقو هنوبحيو

 دكا ليك هللا لوس لمح دقو ةنق تيوانتل | تنابثاو يلح: تابثا

 نمو ال لاقف ةريثك رابخا ىف ناعالا طرمش نم هلل بما سو هيلع

 رعاو. لاق م امهاوس ام هيلا بحا هلوسرو هللا نوكي ىتح مدحا
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 ىف رظنلا م اهسفن ةبحلا ةفرعت الا فثكت ال بلطلا اذه نا

 ىلعت هللا قح ىف اهانعم قيقحت ىف رظناا مت اهبابساو ابطورش

 ةذل هكارداىف ىذلا ئشلاىلا بلقلاليم ىلا عجرت ةبحلالوالا امأ

 قشع اد#نا برعلا تلاق كلذاو اقشع ىبمليملا كلذ دكات اذاف

 ةعاضلا ناف ةعاطاا درحم كلذ اودصقي مل مهنا مولعمو هبرا

 اعبان ناكامل بلا ناف ىناثلا اماو ىبرعلا ناسللا ىف اقشع ىمست ال

 س#٠: ساوللا. بيسح ىلع تاكردملا تمسقنا ةفرعللاو لارا

 نم ةساح مالي ام لكف تاكردملا نم عونا كاردا ةساس لكل

 قلعتي رصبلا كارداف بوح وهف ةذا. هكاردا ىف ناكو سارخلا

 اذكهو ةنسملا تاوصالاب قلعتي عمسلا كارداو ةليجلا ةروصلاب

 ةالصلا لعش ةالصلأ ىف نع ةرق تلعجو ٍلسو هيلع هللا لص لاق دقو

 ساوملا اهب ىظحي سيل هنا مولعمو تابوبحلا غلبا اهلعجو هنيع ةرق

 تاذل ناف بلق هل ناكنمهكرذب تلقلا هتنظمسداس سن ل |

 اروصقم بلا ناكولف ناسنالا ماهّبلا اهتف كراشت سخخلا ساوملا

 كرد. ال ىلعت هللا نا لاق ىتح سما ساوللا تاكردم ىلع

 ةيصاخ ذعايح تطبل بحي الف لايلا هب قلعت الو سلا ساوملاب
 رونلاو لقعلاب هنع ربعي ىذلا سداسلا سما نم هب زي امو ناسناالا

 ةكردملا ىلاعملا لاج-و نيعلا نم اكاردا دشا بلقلاو بلقلاب وأ.

 راصبالل ةرهاظلا روصلا لاجج نم ,ظعا ةءهلالا رومالاو لقعلاب

 بعلل ىنعم الو ىوقا اهلا ميقتسملا لقعلاو ميلسلا عبطلا ليم نوكيف

 ةيسجح بملا بابسا نا ثلاثلا ل صالا ةذل هك اردا ىف ام ىلا لبملا الا
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 اليم هعبط: َّق قع هسفن دوجول ناسنالا تح ىلا مخ لوألا

 دقو.بمملا سفن ىلا ناسحالا ىتاثلا بيسلا هدوجو ماود:ىلا

 نصملا بح ثااثثا ببسلا اهلا نسحإ نم بح ىلع بولقلا تلبج

 الداع اكلم ععم نم ناف بحملا ىلا هاسحا لصي مل نآو هسفن ىف

 هناسحا نم اسيا ناكناو:هيلا اليم هبلق ىف دّجو هتيعرا انسحب

 ساوحلاب لري اف نصتتخا ريغ هلا. مدقت, دقو لاما عبارلا:بيسلا

 ةعجار ىهو ةليج- قالخا ءذهو نسح قلخ اذه لاق. هناف سلا

 بهما نيب .ةيفمللا ةيسانملا سماخلا ببسلا مركلاو ةفعلاو رعلا ىلا

 ف لا اهءاتجاو اهلاك روصت ل ةسخلا تابسالا هذهو بوبحملاو

 بلقلاو هٌواذغ كلذبو هتيحمو ىلعت هللا ةفرعمل قلخ امنا بلقلاو

 ىهتشي اهحاص راصف اهجانم دسفىتلا ةدعل ضي سم هريغل بحملا

 إ مامالا كالذ نم ثيرُق ىلا راشا دقو تلق ماعطلا نم الدب نيطلا

 نسلاوناىديس انش خلعت هللاب فراعلا ريبشاا دخلا ريبكلا بطقلا

 كئايلوا بولق تال كتيظع ىهالا هلوقن هنع هللاىضر ىلذاشلا

 ؛ ىدا رغصي الو ربكي الى تح كتمظعب ىلق الماف ئُد لك مهسل رغصف

 هللا قح ىف ةبحلا بابسا عاقجأ ناو ىلازغلا مهّشلا لاق مث ئش
 ش ماودو هسفن ناعنالا تحاوهو لوالا امانكالا هحولا ىلع ىلع

 / هلدو> وال ناستالا ناف ىلعت هلل بما ةداغ ىضتعا اذهذ هدوجو

 ناف وه مث داحالاب هبلع منملا وه هللاو ضخ مدع وه لب هتاذ م

 | ماعنا الول,صقان وه :مث دادمالاب هيلع هللا ماعنا الول هدوجو بقع
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 ببسلا اماو هنع تافالا عفدو لامكلا تافص ءاليضإب يل

 دبعلا ىلا هللا ناسحا عاونا نمي الف هيلا نسحلا بح وهو ىتاثلا

 نيب دقو اهوصحخن ال هللا ةمعن اودعت ناو نيع ةفرطو سفن لكىف

 بح وهو ثلاشلا ببسلا اماو ركّشلا بات؟ ىف كلذ نم افرط

 هقلخ عيجج ىلا نسلا وه ىلعت هللا نا ىنخي الف هسفن ىف نسما

 ةياهن ال ام ىلا اوقلخ ذن» ةفعاضم فاعضاب مهتايرورض قوف امب

 لك بح وهو عبارلا ببسلا اماو نانملا ىف ءادعسلا ريعذ نم هل

 ّرصبلا ةساحب كردي امب اصاخ ..ي بلا نا ادب دقف هسفنا ىف ليج

 صخئاقنلا نع ةهازتلاو ةردقلاو ملا نم لامكسلا تافصل عبان وه لب

 نيتولخلا تالاك هيلا ةبسذلاب ىشالتت هجو ىلع ىلعت هلل تباث اذهف

 ىلع تيثثا اك تنا كيلع ءانث ىصدا ال نيفراعلا ديس لاق اذهلو

 هللا بح ىضتَس اذهف ةبسانملا وهو سهاخللا ببسلا اماو كسفن

 لب لاكشالاو روصلا ىف ةهباشملا ىلا عجر ال ةنطاب ةبسانمل ىلعت

 ال اهضعب و بتكلا ىف اهنه ضعب ركذب نا زو ةنطاب ناعم:ىلا

 نوكلاسلا هيلع ثم, ىتحةريغلا ءاطغ تحن كرتي لب رطسي نا زوحي

 ديع ابرق وه بتكلاىف ركذب ىذلاف كولسلا طورش اولمكتسا اذا

 قالخاي اوقلد ليق ثيح ءادنقالاب ابف مماىتلا تافصلاىف هنر نه

 ةيبونرلا تافص نم ىه ىتلا تافضلا دماحم باستكأب كالذو هللا .

 ةمالإ مالك ىف ررقم وه اك ق لخلل حصن ام اهنم ىلعت هءامعأ ناف

 برش امم كلذ لك قلخلا ىلع ةج-رلاو رينا ةضافاو علا كلذو

 ا ,يلا بوي ىتاا ةبسانملا ىهف رطسي نا زو ام اماو ىلعت هللا ىلا
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 جور نم هيف تخفنو هلوقو ىبر معا نم حورلا لق ىلعت 0

 ضرالا ىف لعاجىنا نعت عوق اهلا ريثيلو هتكئالم هل دحم“اكلذلو

 ىلص هلوق اهلا نمريو ةفالخلل مدآ لهان ةبسانملا كلتو ةقيلخ

 دارملا سيل ذا هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا ضو" هيلع هللا

 | مالشلا ايظا سول لغم هلوقت هزاشالا هيلاَو جرهاطلا“ ةروضلا

 ىدبع ضرع لاق كلذ ف.كو بر اب لاقف ىبدعت اه تضره

 .ىريوذلا نسملا ايا لعاو هدنع ىندجول هيدع واو هدعت ف نالف

 لياقلا لوق ىف دجولا هبلغ ذا ماقملا اذه ىلا! رظنم ناك

 ع

 هلو ”اننعا انايالا» ريصت ' * الزم كذاذو نم لزنا كلام

 تققشت ىتح هلودا تيفبو ازرصت عطق ةجلا ىلع ودعي لزي ٍض

 نا نين دقف اهاوقاو ثملا بابسا مظعا نم ؛ذه اتمروتو هامدق

 هللا ةيحم ىف ةساخلا ةلاسملا هتبحمو هللا ةفرعم ىف تاذللا مظعا

 هدلبع بحي هللا نا ىلع ةرفاظتم عر دل ساو لآ معا هديعل

 نقتل ا عجرب اهانعمو ءالعلا لاق هنوبحيو محي هللا لاق

 كبرقلا بابسا نم. هتيكمو ءانعلا لازجاو هبلق :نع باخلا

 ' ىلعت هللا دنع ةيوبحلاب دابعلا لاعفا ضعب فصو اضيا درو

 باوثلا ةهظع هيدل ةاوبق» هدنع ةيضرم اهنوكل عجري كلذو

 نانلك ناندع دلو ديس لوق هيلا ريثي اك ناسحالا ميظعل ةيضنقم

 نازملا ىف ناتيقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناج-رلا ىلا ناتبيبح

 بوبحلا لمعلا نع ريخاف مظعا| هللا نايس هدمحو هللا ناس

 هلل دبعلا هبحم نا اوزكذ ذقو اذه نازملا ىف ليقت هنأب ناج-رلل
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 نا اوركذ أك ءءاضّه اضرلا اهنمو هتعاط اهم تامالع اهل

 عابتاو هتعاط' عجرت تامالع رسول هللا لص ىنلا ةبح

 رد هللو هب قلعت هل نمو هباعصاو هلآ ةبحمو هيلا قوشلاو هتنس
 فيرشلا وذابت دومم ىدس انحش مِيلبلا ىقلا ظل ١

 وق ثيح
 مصعلاو ءالالا مثالل هنمو * مظعلاو ءايلعلا اهل تيب لها اي

 مكل اهرخش ىزعي مراكم الا + اهربانم عرفت مل دجلا عماوج

 متكم ليلا ريع ىف دوو + رتثتنم. .يبصلا ناسلب مؤانث

 منو صلخم بلق ناديدجلا هل + طبئرع ناممالا هب قطنو دع

 متالاو تالحلا تئاست ناو * ةبطاق ضرالا لها ناد مكب

 تاسبرقنا لضفا ن٠ ىهو هيلع مالسلاو ةالصلا ةرثك اهنمو

 هام هيط تزرتع نم هو هسا وج لاق دقف لئاسولا عجتناو

 قازرالا رثكتو بورك-لاو مومملا فشكت اهناف ىلع ةالصلاب ثكيلف
 هللا اوهتلاس اذا هنع هللا ىضر ءادردلا ىلا نعو ب'اولا ىضقنو

 نم مركا هللاناذ سو هلع اوع ىنلا ىلع ةالصلاب اوءدباذ ةجاح

 ىرخالا دريو امثادحا ىضقيف نيتجاح ,لئسي نإ



 ةهادسا صاد وفضتعا»

0 



 . ماعلا ىلا لضافلا ءارقاو هروح



 نال
 سو هبعصو هلآ ىلعو دم انالومو انديس ىلع هللا ىلحو

 ةئيسب وأ 508
 ثيداحا اهب ركذي باوبا دادعت ىف هللا هجر ىراخلا مامالا لازال

 ةجرلاىهو ةقر هيف ىذلا وهو قيقر عج قاقرلاو قاقرلاب قلعت

 ام هيبنتلاو ظعولا نم اف نا قاقرلاب انيمست هجوو ةضلغلا دض

 ةنسملاو هب لمعلا دصق يجرب وه ئشلاب مهلاو اقيقر بلقلا لعجي

 دنع اهبحاص هجو نيب ةنسح تيمسو اعرش هلعاف حدمب ام

 نال ةئيس تيمسو اعرش هلعاف مذي ام ةئيسلاو ةمايقلا موب اهتيور
 ىت> ةمالعلا ريسفن ىفو ةمايقلا مون الع ةلباقملا دنع ءاسي اهبحاص

 قلي ام وهو سجاهلا بتاىم سه ىلع سفنلا ىف عقي ىذلا نا

 عقي ام وهو سفنلا ثيدح مث رطاملاا وهو اهنف هنايرج مت اهف

 وهو مزعلا مث لمعلا دصق مججرت مثال وا لعفي له ددرتلا نم اهف

 تانسملا ىف تناك ول لوالا ةثالثلا م هب مزملاو دصقلا الذ ةوق

 اهب ذخاوب الف تائيسلا ىف ناو دصقلا مدعل رجا اهب هل بتكي ال

 ةردق ال هيلع دروا يش وه اماو هلعف نم سيل هنالفسجاهلا اماق | |

 هعفد ىلع ارداق ناكمدعب ىذلا سطامللاو عنص الو هدر ىلع هل !:

 ثيدح نئم هدعب امو وه نكلو هدورو لوا سجاهلا فرصب



 هي 50+ وذ

 نع ىنع مالسلا هيلع هلوق وهو عيحسصتلا ثيدملاب ناعوف ع سقتلا

 هلبق ام عفيرا سفتلا كف > عشرا اذاو اهسوفن هب تثدح ام ىما

 بابلا اذهوعراشلا امهريتعا دقف مزعلاو مهلا نا ريخالا اماو ىلال واب

 رم وبا انثدح هلوقب فاؤلا راشا هيلاو امهيكح نايبل دوقعم

 ىدراطعلا ءاجر وبا انثدح نامثع وبا دعج انئثدح ثراولا وبا انثدج

 اوف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 كالملا ةطساو»ب وا ةطساو الب هاقلت امن لجو نع هرر نع هيوري

 اههردق ىا تائيلاو تانسللا نتك هللا نأ لاق لاق عجارلا وهو

 نيب مث كلذ بتكت نا ةكسشالملا ما وا عقاولا قفو ىلع هلع ىف

 هلوقب تائيسلاو تانسملا بتك هلوق ىف هلج-ا ىذلا لصف ىا كلذ

 ىف ىورملا عوفرملا هثيدح ىف كناف نبا ميرخ داز ةنسحب ره نف

 ضرحو هبلق اهب رعُما دق هنا هللا عي نابح نبا هصح# و دج دس

 لاق ةلءاك ةنسح ىلعت هدنع ره ىذلإ هل هللا اهمك اهلمعي ف اهملع

 انهنوكل اهصقن موتي الف اهيف صقن ال ىا هللا هجر حراشلا

 اهنا ىلع لدي ةلماكب ريصبتلا نا لاقي الو درجلا مهلا نع تاشن

 ةاواس٠ هنم مزلي هلال لامكلا وه كلذ نال رثع ىلا فعاضت

 نم ىلعت لاق لماعلاب صاخم فيعضنلاو هلعف نمي ريمللاىون نم

 لمتحيو اهب لمعلا وه اهب حلاو اهلاثما رمشع هلف ةنسملاب هاج

 لضفلا ىف ةدايز اهيلع مزعي ما ناو مهلا درج: ىلعت اميبتكي نا

 ريللا ةدارا نال ةدارالا درجمب ةنسملا بتات اعا ىضعب لاقو

 ةناملا لوصح هرهاظ اهلمج مف هلوقو لما ناي



 «ي "0: 3“

 يلا مظع تاواسشتب ”نآ' هب و ”الاؤأ عنا كرينا درج

 ا رسم مه ىذلا دصقو ايجراخل ناك ناف عناملا

 دصق ناف تالذ نود ىه# 3 ىذلا ل ند ناك ناو ردقلا

 ايس ال الصا ةناللح هل كثي ال نا رهاظلاف ةلوه اع ضاىغألا

 1 هنيعب هفريصو الثم مه زد قدصت, نأ ره ناك امةالح لع 8

 هب مهي ىذلا بلق ىلع كللا علطا فيك تلق ناف ةيصعم ىف

 كلذ هب كردي الع هيف قلخي وا كلذ ىلع هعلطي هللا ناب بيجا دبعلا

 ىدانب لاق ايدلا فا نبا دنع ىبوملا نارغ ىبا ثيدح لوالل لديوو

 ناف هاون هلال وقيف هلمعي مل هنأ بران لوقيف اذك نالفا بتكا كلم:

 ءانتعا ىله::هدنع الع ىذال هل هللا اهبتك اهلمعف َهنسملاب اهب مه وه

 ىلا لثه فعض ةئامعبس ىلا تاتسح رشثع هل اف ريثتو امبحاصب

 - روضحو مزعلاقدص و صالخالا ىف ةدايزلا بسح ةريثك فاعض |

 لضف تانسملا ةفعاضمو فاشكلا ىف لاق عفنلا ىدعتو باقلا

 هلا جاحزلا نع بيغلا حوتف باص لقنو لدع ةائيسلا ةافاكمو

 غلبي ال ئش ةنملا لوخغشلب ىلع هلل ةازاحم نال ض.هاغ ىنعملا لاق

 افاعه ذا وا فعض ةثايعبس وا اهلاثما سثع لاق اذاذ هرادق»ه فصو

 وه ىذلا دحاوا| لثمل فيعضتلا ىلع هللا ءازج نا هانعف ةريثك

 اق ورسم اللاذع لك ىراملا نق سؤفنلا قاو ردقتلا ف ةياجنلا

 اهريغاما ةمالا هذه صياصخ نم فيعضتلاو لضفاا الا تانسملا

 هب دعوام لقا سثعلاو ةدحازو ةنس متل سح هداك مثالا نم

 ةمالعا| لاق اهلاثما سثع هلف ةنسكلاب ءاح نم ىلعت لاق كف اعضالا نم
 مكنت



 « ”هد. 9

 ذا نينهوملا نم ىا ةنسملاب ءاج نه هلوق هبالا ذه ريس

 رافكلا ناىلع عاججالا دعنا ضايع ىضاة'الاق نامياالب ةنسحال

 |وإسا اذاهمعن باذع في الو ريعنب اهلع نوباش ال ومهلاعا رهعفتت ال

 |وبقم رافكلا تانمح ثيدااىف امل ةقباسلا تاريملا ىلع نوباثي

 اهلاثما تانسح رسشع هلف ىا اهلاثما رشثع هلذ هلوقو مهمالسا دعب

 هل ةفص لاثمالاو تانسلا وه اه زيمم لب رشعلل ازيمم سإ لاثمالاف

 بتري دق عراشلا نا ب مكملا ةلئساىف و سثءلل ءاتلا ركذي مل اذلو

 لوعلا كيذ نوكي الف هيف ةلفغلا ةزكل كرين الل لش

 نم هيلع باوثلا كلذ بتري مل ىذلا هيلع دكوملا لمعلا نع لضفا

 هل هللا نب ةعكر :رسدع ىتنثا ىعضلا لص عم مالسلا هيلع هلوق الذ

 نم لضفا رهظلا ضرفل ةبتارلا ةنسلا نا عم بهذ نم ةبللا ىف اتي

 بزغملانيب تاعكر تس ىلص نم مالسلا هيلع هلوقكااذ نم و ىسضلا

 لضفا برغملاةنس نا عم نس ةريثعىبتنلا دابع هل هللا بت ءاشعلاو

 نم بنارلا ريغ لضف الف رابخالا ىف ةريثك كلذ ةلثءاو كلذ نم

 دقو هرجا نيعي ما نإو دكوملا بتارلا ىلع هرجا بتر ناو لفاوتلا

 ةبتار ةنسالو بجاو ضرفلا دح غلب ال هنا ىلع علا لها قفا

 غليي الو ,ركح وا لمت ىف ةليضفلاو رجالا ىف ةبتار ريغ وا

 نسل اناف اه رجا ردق نيعّت 7 ناو ماكحالا نم لفن ةينارلا هنا

 ننسلا صياقن مقل لفاونلاو ضيارفلا صيافن ريقنل تعرش

 ال ضرف ءاضقن هءاضأ بحي ضرف بانم لفن بون الف ةبتارلا

 .ىف بغريو ضئارفلا كرب ماوعلا ضعب معزي اك لفاوالاب طق



 يا "و

 ريغ ثالذو برغملا لعل ةالصلاك هيلع ندحالا همك درو امث لفاوتلا

 هيه رد الا هلع ىلع ىزاجي ال نانالا نا ىلع لدب ىعس ام

 باوث ةفعاضم ىف ةدراولا لاوقالا نه مدقن ام فلاخف دادز الو

 وهف هسفن لمجت الا عفت ال ناسنالا نا ىلع لد كاذكو لاعالا

 0000 عافتنالا لوصح ىف ةد 0 لاوقالا. فلاح اضيا

 ريغلا نع 5 اىا اذه ىف لضالا ريغلا ن ع أ فاي لوا ىف ةيادهلا

 ةقدص و امود وا ةالض هريغأ هع باو لعب نا هل ناهد نأ

 نا ىورامل اناا ه غب ةعاملاو ةنسلا لها دنع ١ نيغ وإ

 هسقن نع اضددحا نييلما نيشبكي 5 سو ةيلع هللا ىلص ىنلا

 هجر مامهلا نس لاوككا] اهحراش لاق «يلع قدم هتمأ 0 رخالاو

 نالوقب ال انهذع هللا ىضر ىفاشلا مامالاو :ئالام مامالا نا هللا

 لالش ةوالثلاو“ ةالمقلا دينها ١ خنبلا + تادانبلا "لوضاون

 د قلل كادالا لك ىف كلاذتو يحاو ةقدصلاك اهريغ لودوب

 ةبعس سيل هريغ ىعسو 0 م الا نايم نسل ناو ىلعت هلوقل

 رتاوتلا غل. غلب ام صيصختلا قنو مهلوق لاطبال باوملاو

 دلاؤلل ءاعدلاب ىعالاكف باتكلا اما دنسلاو باتكلا نء ىعطقلاب

 كيداحلا ايف ةنلاناغااو ةددعت أنآ ىف ننفولل هكتالملا وان ةثشاو

 هنم اذهو هتما نع ةاشا سو هيلع هللا ىلد ىنلا ةيححد# اهنمةريثك

 غ ىلع هعفن ناسنتالا ناب هتمال ملعت مالسل و ةالصلا هبلغ

 ىف ام اهنهو قثولا ةورعلاب كاسقسالا وه مالسنا هيلع هب ءادتقالاو



 4« ها +

 لاقف نرش 2 مو هيلع هللا ىلد هللا لوعز نأ ني

 لوبلا نم ريتسي ال ناكف ام*دخا اما ريبك ىف نايذغي امو نابذعي امهنا

 سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ذخاف ةميخنلاب ىشمي ناكف رخالا اماو

 هلعل لاقو ةدحاو ربق لكىف زرغو نيف. ذ اهقدف ةبطر ةديرج

 هللا ىلص هعضوب تيملا نع ففخ اذاف ابيب مل ام امهنع ففخي

 هن هاخ ىذلا نآرقلاب كلذ نوكي نا ىلوالابف ةديرلا سو هيلع

 ىنلا لاس هنع هللا ىضر سنا نا ىور ام اهنهو هللا دنع نم

 انائوم نعأ قدضتت انا هللا لودر اي لاقف سو هيلع هللا ىلص

 مهناو من لاقف م ملا كلذ لصي لهف مهل وعدنو مهنع عحنو

 هلوق اماوأ هلا ىئدها اذإ قبطلاب كدحا حرف. اك ه نوخرفيل

 دحا نع دحا ىلصي الو دحا نع دحا موصي ال مالسلا هيلع

 تبق باوثلا ءادها قح ىف ال ةدهعلا نع جورخللا ىف قح وهف

 ةيندبلا ثادابعلا ىف نيمامالا لوق ءافتناو ةلزتعملا لوق لاطبا كالذي

 ىلعت لوف ناك ثيخو ربدقاا محب هطسبو لامكساا لاق ةضخلا

 صوصتنلا هيلع ترهاظت ام فلاي ىقس ام الا ناسنالل سيل ناو

 بحي لامعالا باؤث ةفعاض» نهو ريغلا لم عافتنالا لوصح نم

 هذه نا وهف لوالا لاكشالا نع باوملا امأ هنع باوملاو ههيجوت

 نامبإب مهتايرذ مهتعتاو اونمآ نيذلا ىلع: هلوقب ةخوسنم ةيالا

 - سابع نبا هلاق ءابالا حالصب ةنجلا ءانبالا لخداف رهتايرذ مهبانقملا

 لماعلا هه ما امب ةديقم ديالا ناىناثلا باوملا امهنعىلعت هللاىضر

 هللا ىلص ىنلا ةيدهدت ىهو كلذ ىلا ريصملا بجوب ام تبث دقو
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 0 وكب ب الف قرط ةدع نع ىورم 0 سو . 01 زك نا: دعب داق قرأ هيلع هع يجو ملا علما عمو هلع

 كلن باتكلا كييقلا زوحن اروهشم هتما نع رنعت ئهو ها شملا

 رافغتساو نيدلاولل ءامدلاب نمالا نم زيزعلا بانكلا ى ام اذكو

  تااخضف ريغلا لمع عافتنالا لوصح ىف يلفت نينمولل ةكلالمل

 . هلاق ئسنلا نم ىلوا وهو اهرهاظ ةدارا ءافتثاب انعطقف اهرهاظ

 وهف ىناثلا لاكشالا نع باومللا اما و هللا هجر ماما: نب لامكسلا

 لابو تال فير لعل قرط نوب نام الانا نسل هنا

 قح ريسفت ىف اذك لضفلا نب نسما هلاق لضفلا قيرط نم ءاشام

 قاح#أ ايا ذاتسالا تعم“ لوشن دنق رع“: ىسرافلا ركب ابإتعمسو هيفو

 نسال لاق ناسارخ ريما رهاط نب دبع نا لوب ىتارفسالا

 ا دينثكت ناد رابتابآ ثالث لع كاكما نلخعلا نضفلإ نب

 قح ىف ةبونمدنلا اذه نكي ملو ةبوت مدنلا ناب رددخا مصو نيمدانلا

 فج 0 ردنا مص و ناشىف وه موي لكى لت هلو اهناثو ليبات
 ؟كاديالا سل ناو ف هلوق اهشاثو دسابع با للا * كوه امم

 ىلوالا ةبالا اما لاقو هباجاف ةريثك افاعضا ىلعت هلوق عم ىن انمالا

 هيلع دم ةعيرش ىفءةبوت راض اعاف فيو ةلوت نكي مل مدنلاف

 ودقتلا وه اماني :روكذلا ناسشلا ناف ةيئاثلا ةدالا اماو مالا

 ديالا اماو تيقاوملا ىلا ريداقملا قوس وه امئاو ءادتبالا قيرسطب

 قنا هلو: لدعلاقيرمط نءىهس ام الاناننالل س ل هنا ويفةثلاثلا

 .غوسو هسار .لبقو رهاط نب هللا دبع ماقف لضفلا قيرمطي ءاشام



 4« "هو +

 ف ةليسن م هم ومالسلا هيلع هارهردفلا نيسجخ ناكوهجازخ

 جررعالا قيرط نسير ى ا تيقاسابف اكن هللا نم اذوخ اهلمعي

 هدنع اهب ره ىنذلل هل هللا اهبتكىلعت هللا ءاش نا ديحوتلا ىف ىتالا

 نيابع لآ قذر أ تملا لا ةتساتس الارق ا ريغ ةلءاكةنسح

 فوملا نابطصسأ: رعب ةلر هتشتخت لاقي وايه اش
 مو ةئيسب مه :نع وفعلا ىلع ثيدملا لد دقو رخالا ةنْسخ نود

 نم هريغو ىنالقابلا ىضاقلا بهذف ةيصعملا ىلع مزعلا اماو اهلمعي

 مئاي هسقن اهيلع خطوو هبلقب ةيصعملا ىلع مع نم نا ىلا نيققحلا

 مزغلا درج رمي نما نوكيت نا الا ح راوجلاب لمعلا ما ال مزعلا ملأ

 نم« هولعجو نيماكتلا و نيثدحماو « ءاهقفلا:عرم ريثك هفلاخو رفكتلاك

 هلاق ام ىلع تهبل دبلام قاب "نعاس اقل هبقعتو عوفرملا مهلا

 بلقلا منع ىلع هال ولان هيت و ضل ره ا دقو ل

 ننذلا ف ةشحافلا وك د نيذلا نا ىلعت هلوقك رقتسملا

 كاوا لكداؤنإ +صبلاو عم عمسلا نا ىلعت هلوقو ميلا باذع مهل اوننمآ

 مرحب عقو ام ةدخللا اولا مدعب لاق نم مْوقءىتبلاو الوئيماةلل ١

 نم هقذي ظن داحلاب هيف درب نمو ىغت هلو حمصي رل نأو ةكع

 هيفنل اطايتحا فياطلاب ىنكسلا سابع نبا راتخا اذهلاو ميلا باذع

 بجاولا فلاج هيفةيصعملاب ره نف هيظعت داقتعا بحي مرذلا نال

 القن نيدباع نبا ىفو ةنيدملا نم لضفا ةكم نا ىلع لدب يالا هذهو

 ةنءدملاو ةكم .دالبلا لضفا نا ىلع اومجا هحرشو بابللا نع

 |. لنهذم وهو كم ليقف لضفا اميأ اوفلتخاو اهظعتو نرش امهداز



 هدو
 ةيعفاشلاو ةيكلاملا ضعب لوق وهو ةندل ليقو ةثالثلا ةمالا

 قالفغاو لوقعم الو لوقنم ال لوق وهو. امهنب ةيوسنلاب ليقو

 اقلطم لضفا وهف ةفيرمشلا هءاضعا مي اف سدقملا ريقلا ىدع ايف

 ريغ ىف فالمللا ىا اذكو عاجبالاب ىسركلاو شرعلا نم ىتح

 سدقالا ميرضلا ىدع ام ةنيدملا نم لضفا ةبعكلا ناف تيببلا

 ءاسبتالا قلملا ءامملا ىلع ضرالا ليضفتب ىتكافلا جانلا حرمض دقو

 ىوو.لا لاقو نيزك الا نع ممضعب ءاكجو اه مهقدو اهنم

 اهنم ىتتتسي نا ىئبنيف ضرالا ىلع ءامملا ليضفت ىلع روهجا

 مه وه ناذ ءالعلا لاوقا نيب عيمجلل ءايبنالا ءاضعا مض عضاوم

 مهضعب ىثتساو فيعضت ريغ نم ةدحاو ةئيس هل.اهبتك اهلمعف اب

 ىف ييمنلا ىلع روهجلاو اهميظعتل ةكم مرح ىف ديصعملا عوقو

 نب ثيدح رخآ ىف اسلو مظعلاب تواخ2 دق من ةنكمالاو ةنمزالا

 ىتلا ةنسملا لمع وا ةبوتلاب وا لضفلاب اهحخا ىا اهحسن وا سابع

 مهو اهلثم الا ىزحي الف ةثيسلاب ءاج ندوب متي لاق ةئيسلا رفكت
 ملصاو ىنع نف اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ىلقت لاقو نولظي ال
 ىهو ةلكاشإل ةيناثلا ىلع ةئيسلا قالطاو ىهت'ا هللا ىلع.هرجاف

 ىلعت هِلوق اهتلثما نمو هتبح< ىف هعوقول هريغ ظفلب ئشلا ركذ
 يعاشلا لوف اهنمو"كسفن ىف ام عا الو وش قلق ست

 اصيقو ةبج ىل اوخيطا تلق هضيط كل دحين اًئيش حزقا اولاق
 ريغ نءا اهنع لباقت نا بحي ةئيسلا تلبوق اذا ةيالا ىنعمو

 ديزي الو هلثم رخالا هقش رخآ اندحم صخش منش اذاف ةدايز



 « لوا

 بذدكلا ىف ةزباقملا ىرت الف انزلا فلك دح هيف نكي مل ام هيلع .

 لب .ال رخالا هل لاقف نازاي رخال لاق ريونتلا ىف لاق ناتهبلاو

 نكلو افاكت تنا لاقف ثيبخ اي الثم لاق وا ام فالح ادح تنا

 ضقاني تلق ناف هللا ىلع هرجاف رثصلا و ىنع نف لاق اكٌلضفا وذفلا

 ىلعت هْلَوُق وفعلا ةيلضفا ىلع ةلادلا تايالا رئاس اذكو:ةيالا هذه :

 ماقم.ىف .طزكذل ..هلافن نورصتتي. مه ئنبلا: ميباصا اذا" يذلا

 ىلع وفعلا ناب بيجا وفعلا نم لضفا ةافاكملا نا ىلع لدي حدللا“

 مهضعب لاق اكأخ ودهم ن:وكي ةراتو امومذم نوكي ةرات نيعسف

 هلعاف دوس !نع اهضعب ىفو ةاذ ا عضاوملا ضعب ىف ملط ىرا

 ةهارك ماعلا تاؤفهو نيبلغتلا نع وفعلا وهف لوالا مسقلا اما.

 ىعاشلا لاق قاسفاا ءارتجاب للذتلا

 دنولاو ىبملا ريص نالذالا الا . هب دار ميض ىلع يَّش الو

 دنحا هلا ىقريرالف جحش! اذو دير و م ىلع اذه

 ةياذ ىف امه نذالا نالذالا الا ةقح ىف دارب مظ ىلع ريصي ال ىا

 قشي. ىذلا دتولاو ةيلاب لي ةعاقن طورملا راجلا اهثو لذلا

 مسقلا اذه ىلع ةلو# ةيالا هذهف دحا هل مر الف هسار قديو

 هنال ماركلا تاروعو زجاعلا نع وفعلا وهف ىتاثلا مسقلا اماو

 وفعلا تاياثف هتاغب نع ىنالا عوجرو ةذافلا نيكستل بيس

 لاق نم لوق هانرك ذ ام ىلعو ضقاننلا لازف مسفلا:اذه ىلع ةلوهت

 ادرم مئالا تءركا ضنا ناو... هيكلم ميزكللا تمركا 0

 ةعس ناي تالا ثيدجح ىو اذه ىقح ةمالعأا ريسفل ْق 0



» 30١ 
 || .دجا. نخ ال تا قاك اذ الل ذا ةمآلا هده لع هللا لضف |

 مع

 1| مظعاو تاتعللا رهلع نم كا تاايسقل ةابعلا لع.نال ةنجلا

 1 ىف ام انهلضف.ىق قكيو ةداهتاا ذلك ركذ اناوثو ارجن تانسملا

 | ريره .ىبال :لأق لسو .هيلع.هللا .ىلبص ىبللا نا نم ءايجالا

 ال. نا ةدابش الا ةمايقلا ,مون نزو اهليعت دزيمح :لك ةريره ابا اي

 تعض وو اقداص اهلاق نم نازيم ىف تعضو ول اهناذ هللا الا هلا

 حجرا .هللا الا هلا ال ناك نيف امو عبسلا نوضرالاو تاوهبسلا

  ميشلا نم ىتح لضفا اهركذ نا ىلع لد, اذهو كلذ نم

 ناج-رلا ىلا ناتبيبح ناتلك ثيدح ىف نازيملا لقث هناب حرضتلا

 هدمحيو هللا ناس نازملا ىف ناتيقث ناسالا ىلع نائفيفخ

 ررغأ ىوتحلا فينا عومجلا اذه عبط نم غارفلا قفاو دقو

 مرك الأ ناهش نه سماملا مويلا ىف ةيمحلا ةيسنوتلا ةلودلا

 نيلسرملا كيس ةرعش نم نيرثعو دحاوو ةئامالثو تق هن
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