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 نيملاعاا بر هلل دجلا
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 نيملاظلا ىعالإ ناودع

 ((| ىلع ماللاو ةالصلاو

 هلآ ىلعو دمحم انديس

 نيممجأ هبحصو
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 16 ةالصااكرات ةبوةع
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 لو زرع هللا لاقو

 مثدعإ نم فاكن 2
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 نع ةالصلا رحؤي نم

 لوسر لاقو ابقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كرشلاو للا نيب ام
 اذاف ةالصلا كرت الإ

 ناك اهدحح ىأ هك

 ىنلا نعىورو.ارفاك

 هنألسو هيلع هللا ىلص
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 . ءازلا رادىلإثعبلاو .ءانفلاوت وللا هةلخ ىلع كح و. ايحأو قلخ ىلا .ىلولاىلولا .ىلعألا ىلعلاهدجنلا |

 م رعد 1 يللا 1س : ١ ىدرن | هنأف ديعمد مهل كل 0 الهدح و هنناالإ هلاالنأد *أو .اض اهنم4 ناكفه رءاضق كر 0

 ىذلا هلوسروهدبع ادمجانالوموان ديس نأدبشأو . عداخت هيفوهل مع لكىلع بساحو .عجارو رئاصدبر ا

 ةماعلا علا رقف وع رطخف نوكم نوزضاخلاو قئاقزلا سك قاف "ىراقلا نوك اهنا رتكو
 ناك اذهف « رابتعالاببهذبو هتقولنزحلاو عوشلا كلذلوزيف طغللا لصحيف ءىش ىأىع ةفوطعم

 ةيمست كلذ لعلدب اك هلاوهأوتواا رك ذ نع اجرا هفناك امفذحل وباتكلا اذهلىراصتخا ببس

 رود ديو هنمب هعضاع ريغ نم لاعتما سرت رج الا ةردأ) نول لاو 5 هلا رت اكملا"
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 2 |وج دوب دوو دي صر لو د دعي دي د

 ركشهركشأو . اضقلا رم عريص نم د هدمحأ . ىعسناع سفن لكى زحتل .ءاضقلا راد ىلإ لصفلاو

 نيلسرلاو ءايبنألارئاس ىلع وهيلعهسو لصفوبللا . نوتيممهنإو تيم كنإ . نونكلا هباتك ىفهياعلزنأ

 4 دعبو آل نولفاغلا مركذو كركذ نءلفغ اكو نوركاذلا كركذ الك نيعمجأ مهو مهل ىلعو

 ىجرزخلاىراصنألا ركب ىنأنيدمح أ ن بدم هللا دبع أمامالل ةرك ذتلا باتكهيف ترصتخا باتك اذهف

 ظافلأ بيرغنمباسحلاو توملاب رك ذالامهتمفذحأ ى أ ىنمع « هتعىلاعتهلاىذرىطرقلا ىلدنألا
 كلذ نم ءىث اف ن وك نأ ىتشال قئاقرلا تكن افوحنلاو ةغالا قيل قوز د بارعاو

 « هيخأن وءىفدبعلا مادامدبعلا نوع ىفهللاو كلذ طتوع هلعلف حوصتلاةبوتلاثدحأو هدعباموتولا

 . قيفوتلا هللبو لوقنف باتكلا دوصةمىف عرشنلو * نيملاعاا بر شدجلاو

 (( دلولاولهألا فوأد جلاو لاما ق لزنتةبيصلب ءاعدلاوّتولا ملسلا ىنت نع ىهللا ىفءاجامباب إل

 تولا مدحأ نينمت. ال لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع ىلاعتهلا ىضر سن أن عاسم ىور
 ىلا ريخةافولا تناك امىنفوتو ىل اريخةايحلا تناك امىنحأ مهللا لملف اينمتمدب الناك ناوه. لزن رضا

 ا ا را 2 0 هيلع اللا ىلص هللال وسر لاق لاق اضأ تلومف ىورو

 دادز
9 



٠ 

 لاقهتوم لبقهنعّلا اطر بلطيو بونذلاكرتيوبوتي ىأ« بتعتسنأهلءلف ائيسماماواريخ دادز/
 ىلاعت هلوقىف ةبيصم ىلاعت هللاءمس دقو بئاصلا مظعأ نمتولا هللا لعج دقومهنع هللا ىضر ءاماعلا
 ىمظعلاةبيصااوهوراد ىلا رادنملاقتناو لاح ىلا لاح نملدبتهنال كلذو «تولل ةبيصمهتت اصأقر

 اوعمجأ دقولمعلا كرتوهيف ريكفتااةلقوهركذ نع ضارعالاوهنع ةلفغلاهنم مظعاو ىريكلا ةيزرلاو
 نوءاعتامتولا نمرلعت ماما نأول » ثيدحلا ىفو ركفت نم ةركفوريتعا نملةربع هدحوت ولا نأ ىلع

 | لعحوهنعىبارعالا لزتفاتيم لج ا ركن هلج ىلع ريسي ناك اببارعأ نأ ىورو « ائيمس اهنم متلك ام |

 كن شامة اسك حراوجوةلماككؤاضعأ هذه ثعبنتالكلامموقتالكالامهالوةءو هيف ركفتيوهب رودي

 هنع فرصناو هكرت م كلغش ةكرحلانعىذلاام كعرصىذلاامكثعبيناكىذلاام كلمحم ناكىذلاام

 : دشن أوه سصأ نم ابحعتمو هنأش ىف اركفتم

 هحمروو هعردكخع ىىرو * مفالو نيديلل اعيرص ىوبف * ةراشا هلالا لبق نمهتءاج

 مظعمبطخل ىجرلماقوأ * هعدبنإ خراصل بيحتسال * مظعلا كينفلاك قلم دتماو

 هلابامسراف نمهكيوأي © ىمرت ةيئاا ليخىأرامل * همارم رمو هتلاس تبهذ

 مثتم ادغ وضع نمدهيفام هؤاضعأ هذهو هاديىذه * ماكتب موهتءورم تبهذ

 هكحو هلالارمأ ؟< ىه * مدقلا نانبلا الو ىفرشملل * ةجاتحمىدرلالي>امتابه

 مظعلاملوتمظع ةبيصمو #* اهردق ردقي ناكول ةرسحاي محملا ءاضقلا ىف هقاو

 معن انلاح ىف انتأكو 6# هناكمب انلك انماع ريخ
 توللاموتلاقكنب اتامدق ءاوحاي لاق داو هلت امامل مالا هيلع مدن أ » هللا همحر ىذم رتلا مكحلاى 0

 كيلعلاف كالذدنءمالسلااهلع ءاوحهتنرف دعتءالوموةءالو ب رشبالو لك أ بال صخشلا ريصيلاق

 مالسلاو ةالصلام,ملع ليلخلا مها ربا ىلا ءاجت ولا كلمنأىورو «ءارباهنم ىنبوانأو كتائب ىلعوةنرلا

 هناحبسهب رىلاتوملا كلم جرعف هل اخ حور ضبقي الخ تءيأر لهت ولا كلم ميهار|لافقدحو رضدقمل

 ءادردلا وب أناكونآلا ىحور ضيقاف لاق هيلاعجرفهالخ ءافلهركياليلخ تيأر لبفهل لقلاقق ىلاعتو
 ريخ هللا دنعامو » ىلاعتهلوق ارةيلفىنقدصيملنف هلريختولاالا نمؤمنماملوةيهنعىلاعت هللا ىضر

 | ١ معأ او بيبحلا ىلا بيبحلالوصوهيف نال نم ومالا ريختوللا ناك امتادوسالا نب ناسح لاقو «رارب الل

 هنيدنم ءىثباهذ فاخاذإهب ءاعدلاو توما 1-1! ىنمتزاوج ركذ باب
 ىنقملأو اماسم ىنقوت » كللاو ةلاسرلالانامل مالسلاو ةالصلاه يلع فسو.لوق نعارخ ىلاعتهللا لاق

 ةربرهىبأ نعهنعهللا ىض ركلام مامالاىورو «اذهلبق تم ىتتيلاي» مالسلاهملعم رم تلاقو « نيحلاصلاب

 ىتتيلاب لوقيف لجرلا ريقي لجرلا رعىحةءاسلا موقتال » لاق مَ هلال وسر نأ ه نع ىلاعتهلا ىضر

 | كرتو تاريخا لمف كلأسأىامبللا » هئاعدف لوي ناك هيلي هللا لوسرنأ ثيدحلا ىفو « هناكم

 | نأشاهمح ركلامىورو « نوتفمريغكلا ىنشيقافةنتف سانلابتدرأ اذاونيك اسلا بحوتاركتلا

 ريغ كيلا ضبقافقيع رت رمثتناو ىنسربك و ىفوق تفعضدقموللا وعدي ناك هنع هللا ىض رباطخلا نب رمع
 | نمنورفءاموق ىأراذا ىرافغلا هللادبعوب أن اكو . ىلاعت لاهضبق وح كلذ زواافرصتمال وعيضم

 هلو هلا لوسر تعمسامأ كلذ ىلع هبتع ن1 لوقيواثالث كلذ رركيكيلا ىنذخ نوعاطايل وين وعاطلا
 اموقومحرلاةميطقو()افافحتسا وكلا عبو طرشلا ة رثكو ءاهفسلا ةرمااتستوملاباورداب»لوقي

 .ناملاعلابرشدخلاو «اههق مهلقأ ناكناونآرقلاب مه.نغلل لجرلا نومدقتي ريمازمنآر فلا نوذختي

 . ها كلذوحم وأن دلاباذافختساوابلعلو انيدبأب ىتلا خسنلاباذك لا ةعيطقو افافختساو هلوق )١(

 سمخم ىلاعت هللا هبقاع

 الم ةتس ةباوقع ةرمشع

 دنع ةثالثو اندلا ىف

 ربقلا ىف ةثالثو توما

 هحورخ دنع ةثالثو

 ةنلملا انأف' ولا ف

 ايندلا ىف هبيصن ىتسلا
 ةكربلا هللا عزني ىلو الاف

 حسعةناثلاو هرمعخ نم

 نم نيحلاصلا امس هللا

 لك ةئلاثلاو هبجو

 هناحبسهللاهرجأن اللمع

 ةعبارلاو هيلع ىلاعتو
 هللجو زع هللا عفربال
 ةسماخلا وءامسلا ىلا ءاعد

 راد ىف قئالخلا هتقمت

 سيل ةسداسلاو ايندلا

 نيحلاصلاءاعدفظح هل |
 هسصت تلا ةثالثلا امأو

 هنأ ىلوالاف توملا دنع

 هنأ ةناثلاواللذ توع

 هناةثلاثلاو اهئاج توع

 قسولو ناشطعتوع
 ىورامايت دلا راخم هانم ,

 ةثالثلاامأو هشطع نم

 هريق ىف هبيصت ىلا
 هيلع هللا قضي ىلوالاف

 قح هرصءإو هربق
 ةيناثلاوهعالضأ ف لتخم

 ران هرو ىف هيلع ادقوي
 اليل اهرمج ىف بلقتي
 اطلس ةثاثلاو اذاتو

 ىمسي انابعث هيلع هللا
 ءانيع عرقألا عاجشلا
 نك هرافظاو را نم

 رفظ لك لوط ديدح |



 # هل دادعتسالا ىف ءاجامو تولا ركذ نم راثكإلا بابحتسا باب ب 0 و رم ١) انأهل لوقف مون

 اورثكأو هل هللا لوسر لاق لاقهنعىلاعت هللا ىضر ةربرهىنأ نع اهريغو هجامنءاوىئاسنلا ىور

 نم الجر نأ هجام ناو كلام ىورو ةعوفرم ةءاوريف ءاجأك تولاىنم «تاذللامذاه ركذ نم

 توملل ع رثكأ لاق سنك أ نينمؤااىألاق الخ مهنسح لاقل ضف, نينمؤلا أهلا لوسراي لاقراصنالا
 لاق متلي هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىورو . سابكحالا كئلوأ ادادعتسا هدعب امل مهئسحأو اركذ

 توملابىفك» لو. هيي ناكو «ايندلا ىف دهزيو بولقلا صحمهناف تاذالامذاهركذ نم اورثكأ»
 ى تول ركذتنم من »لاق دحأ ءادهشلاعم رشعله هللالوسراي اولاق مهأثيدحلا ىفو «اظعاو
 : دشني هنع ىلاعت هلاىضر باطخلا نيرمع ناكو «ةىني ريشع ةلبللاو مويلا

 هنثازذاموي مره نعننت م * دلولاو لالا ىنفيو هلالاق بس * هتشاشب قمت ىرت امنع ىثال

 اودرياهنيب ايف سنالاو نحلاو * هلسايرلا ىرجتذا ناملسالو * اودلخ اًثداع هلواح دلخلاو

 دري دفاو اهلا بوأ لك نم * اهتزعل تناك ىلا كوللانأ

 اودرو اماموب هدرو نم دبال * يدك الا دوروم كلانه ضوح

 ةينافاارادلا هذه نم جورخلابلطو جاعزنالا راعشتسا ثروي توما زك دنا ناو لااا ودعا

 ةمءنوةعسو قيض نيتلاح نعرادلاهذهىفناسن الا كةنيالاولاقو . ةيقابلا رادلا ىلا ةظحل لكىفدجوتلاو

 ىف اولاقو . ةمعنلا ةلفغوةدشلا ةيومص نمهيفوهام ضعب هنعففخيل تولا ركذىلاجاتحيف ةمدثو
 مولعم ني رول موا م نص سالو وادم نين تول ضل ولاول لج الا زاطم او لقال[ رص توا رك

 ةنيدملا روس ىلع لبللا لوط ىدانيناك الجر نأانةلب و . ةيهأىلع اوراصو ساك الا هلدعتسا اذهلو
 : لوديدشن أافتامدق هل اولافق هنع لأسف هتوص ةنيدلا ريمأ دقق ىفوت اماف ليحرلا لمحرلا

 لالا هبا خانأ ىتح * هركذو ليحرلاب جبلي لازام
 لامآلا هبلت مل ةبهأ اذ * ارمشتم اظةتسم هباصأف

 .ىذلاامتواادعب كنع لص, ىذلا ام سةنايكحم و : اهلل وقيوهسفن يتاعبدّلاهمح رىثاقرلاد.زب ناكدقو

 ناكنفكرمع ةيقب عسقنأ ىلع نوبحتنتونوكتالأ سانلااهألوقيمث اذكهو تولادعب كنعموص»

 كب مث مانع ذتلب ف .كهجحر ريك الا عزفلا فوخوهسن ٌومدودلاوهشارف ىرثلاوهتبب ريقلاو هدعومتولا
 تولا نورك اذتيو ءاهتفلا عمجم هنع ىلاعت هللاىضر زيزعلادبع نبرمناكو . هيلعايشغمرخم تح
 اكو 5 زانج هيدي نيب نأك ىتح مثدحأ ىيو طرصلا ىلع رورلاوباسحلا ءوسوةمايقلا مويلاوهأو

 ناكوب رشرلو لك أبالو ةديدعامايأ هبدحأ عفتنيال توال ركذاذا هنعىلاعتهللا ىضر ىروتلا نايفس
 نم .هلصافم عطقنت داكت تول رك ذ اذاضايعنبليضفلا نب -ىلطناكو . ىردأ اللوق ءىثنعلئساذا

 د#ث ناكو ..هرادىلا شعنا!ىفهب نوعج ريف تومي داكي ةزانج عيشاذا طابسأ نب ف سو. ناكو.بارطخالا

 نيفنلاةعانكو ةبوتلا ل حتت + ءايشاةنالث مرك تول رك ذرثك !نملوق.هنع ىلاعت فائضر ةفاقللا
 نعلساكتلاوانندلا فهرشلاوةبوتلا في وسن: ءايشأةثالث بقوعت ولا ىسن نمو. ةدابعلا ف طاشنلاو

 بولقلا رم هنافهتبوهصوهسأك ةرارمو هتركسوتولا ىفاو ركسفتن ا وخالا اه-أ مكيلع تابف#ةعاطلا

 مكلاقتناو مكعرصم مويىفاوزكفتو « تايتقالل عطاقو تاذلل مذاهو تاءامجلل قرغمونوعلل كبمو

 رحهو قفرااو بحاصلاةنامخو روبقلا قيضىلا رودلا ةءسنم مكجورخو كروصقو مكتويي نم
 مثسب ايلا ردملاو نشخلا بارثلا طمكعض وو معانلامكئاطغوأ مكشرف قوف نممكلفتو قيدصلاو خألا

 هتوصو عرفالا عاجشلا

 نقاقلا تءرلا لكم

 فر قلصمأ لوقو

 عسيبضت ىلعكب رضأ نأ
 حبصلا نم حسصلاةالص

 كب رضأو ربظلا ىلا

 رهظلاةالص عييضن ىلع

 رصعلا ىلا رهظلا نم

 عبيضت ىلع كبرضأو
 رصمأا نم رصعأ | ةالص

 كب رضأو برغلا ىلا
 ةالص عيبضت لط

 ىلا برغلا ئم برغلا
 لع كبرضأو ءاشعلا
 ءاشعاا ةالص عيبضت

 حسبصلا ىلا ءاشعلا نم

 صوغبةب رض هب رضالك

 نيعبس ضرالا ىف

 هرافظأ لخديف اعارذ

 هجرخمو ضرالا تحب

 برضلا تحن حربي الف

 ذوعنف ةمايقلا موي ىلا
 رقلا ١ تاذع نم, هفاب
 ىلا ةثالثلا امأو

 ةمانلا" موب نيكس
 هيلع هللا طلسي ىلوألاف

 ران ىلا هبيحسي نم

 هبجو رح ىلع ميج
 ىلاعت هللارظني ةيئاثلاو

 تقو بضغلا نيعب هللا

 وبلا قد كالا
 هيساحم ةثلاثلاو ههجو

 اباسح لجو زع هللا
 نم هيلعام اديدش

 ]| اليوط ادمرس ديزم

 صك

 تح

 نومجر.



 هب لد وزع هللا رمأيو

 رارقلا سشبورانلا ىلإ

 هلا ىلص ىنلا لاقو
 ةالصلا ملسو هيلع

 كلبك ىهتنمو كنازيم
 اذإو تبحم تنفو اذاف

 لوقت داهزلا شعب ناكو * كوفرعي ممهنأك مهتاوهشو مهكحضو مه رشومبلك أ ىلإ تءنوعجرب
 بارخلا الادرود نمالوباهذلاو نافك ألا الا كلام نم كلسيلناينبلا ىفادهبتجايو لامل عماجاي

 ىلع كرازوأب تمدقوكدمحم ال نلهتكرت لبالك لاوهألا نم»ىش نم لاملا نم هتعمج امكذقن أل بف
 : كلذ ىف اودشنأو كرذعي ال نم

 طونحو امهيق ىولت تنآادر # هلك رهدلا عمجم امن كبيصن

 نفكلاو نطقلا ريغباهنم حار له * اهعمجأب ايندلا كلم نمل رظنا : رخآ لاقو
 اهاوه هسفنعبتأ نمزجاعلاوتوللادعب الل معو هسفننادنم سيكلا » اعوف رمثيدحلا ىفو

 ىامألاممتكلهأ موق نماونوكتال ل وقيهنع ىلاعت هللا ىض رىرصبلا نسحلاناكو « ىنامالاهللا لطىنمتو

 | نظلا نس>أ ولهنافبذكدقو ىبرب نظلا نسحألفإ مدح لوقيو ةنسح ملامواين دلا نماوجرخ ىتح
 «عادرأ ميري متتنظىذلا حتظ ملذو »ىلاعتهلوقديلا راشأ اك ةميقتسال ةّمي رطلا ىلع لمعلا نسحأل هيرب

 نولمؤتف رورغلاو مكبا : مهل لوقيو هناوخا ىلإ بتكي هنعىلاعت هللا ىضردياولا نةيقب ناكوتبالا

 ىفب رضي هن اكف كلذ لثملمف نمو ىتامألا هللا لعن ونموتائيساا نولمعتو رمعلا لوطو ءاقبلا
 متم مرو:قح ناسحالا بيرق هنافنايدلا دحا ولاه اوموقوناوخالا اهمأ كلذاوماعافدرابديدح

 . نيملاعلا بر هل دجلاو مادقألا
  ايندلا ىف دهزتو ةرخآلاو تولا ا يوما ىف اعف باب +

 نم ىبأو ىبف همأربق راز ملسو هلعدللا ىلص هنأهنع ىلاعتهلاىضر ةريرهىنأ نءلسم ىور

 اوروزف ىلنذأف اهريقروزأ نأ ىفهتتذأتساو ىلْنذأي مف الر فغتسأ نأ ىفىرتنذأتسالاقو هلوح

 ةرايز نع مشيه تنك »لاق ٍلسو هيلعدقا ىلصدّنالوسرنأهجامننا ىورو.تولا ركذت اهنافروبقلا

 لاقو تبذع تصقن

 نم : هني هللا لوسر

 هتفت مل امو. نيعبرأ
 نابتك ةدحاو ةعكر

 ةءارورانلا نمةءار هل

 ىلس نم : هبي نا

 قح هلا نك دب شاع
 هللا ىب سمشلا علطت
 ةنج ىف ارمق هل

 ليقو لطآلا سودرفلا الا هنأ هنعىلاعتنا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نعى ورو« ةرخآلارك ذتوان دلاؤفدهزت اهناقاهوروزفروبقلا

 لعل ارد ني مسقنا دقلاملافانلبق امريخامأ ربت وأ يتعان ورخ أ روبقلا ل هأ اي : لاقممماع ف رشأاملف ةريقم ىلطرم

 ند اباب نوء.س رصق

 لاقو . ةطفو بهذ

 هللا قلص هلا لوشو
 لثم اعإ : ملسو هيلع

 ىلع راج رهنك ةالصلا
 هنم لستم مدحأ باب

 تارم سمح موب لك
 اولاقنرد هيلع قبب لهو

 ةالصااكلذكف لاق ال
 لاقو . بونذلا لسات

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىلع . قظاو نم
 اهئوطوب سلا تاولصاا
 ايعوك روب :1تفاودو

 فرتعاو اهدو>سو

 اريخ اداز رن مل اولاقلاوءاطتس امه أولهلاوالأ لاق مث كريغم وقامناكسدق نك اسااو نجوزتدقءاسنلاو
 : لوقي ث.ح ةيهاتعلا ولأ نسحأدقلو ىوقتلا نم

 اهريغ ىلإ ايثدلا اوريعو * اورصبأو مهسةت أ اويساحو 6 اوركفول سانلل ابجت اي

 رشحلا مع اذإ ادغ #* قتلا لهأ ركع الا رثخ ال * ريعم محل ايندلا امئاف

 هرفغ ىف ناسنالل تست * رخذي امريخ فتاك ربلاو * قتلا نأ ساناا ندلمال

 رخفإ هرخآ ةفيجو * ةفطن هلوأ قرم لاب ام * ريقي هريق ىف ادغ وهو

 رذحمب ام ريخأت الو وجرب * اه دقت كلع ال حبصأ

 ردقي امو ىضقي ام لكىف * هريغ ىلإ ألا حبصأو
 روضحو روبقلاةرايزاهنمهرومأب ىلاعتهللا ءاشن نيل ىساقلابلقلانأناوخالااهأ.( اوماعاو )

 تول ركذاهنمو * داهزلاو دابعلا نم ىضم نمرابخ أ عامسو نيحلاصلاو ءاماعلا نم ظعولا سلاجم
 ممزع دعب تانبلاو نينبلا ميمو اهشيع دغر دعب تاعاجلا قرةموابعطاق ىأتاذللا مذاهوهىذألا

 ىساقلابلقلاءاودام هامأ اي :تلاقفابنعىلاعتدللا ىضرةشئاعىلعتلخدةأرمانأ ( انغلب دقو ) مهمدلاو»
 * كلذىلع ةشئاع لضف تر كشف اهلققرف كلذ تلعففتولا ركذ نمىرثكت نأهؤاود : اهلتلاقق
 بئاصلا نيوهتو ايندلاب حرفلاكرتو ىصاعلا باكترانع ناسنالا عدراض توا رك ذ دئاوف نمو
 نم» ىثلعف ىلإ ةيعادهل ريصي ال لتقلا ىلإ بحس مثدوقلا بج وهامهيلع تبث نمنأ ىخأ ايلمأتو .اهنف



 هناحد ةلااعوعب اهنا

 لجوزعهللام رح ىلاعتو

 لاقو ٠ رانلا لطودس»

 نمملسو هيلع هللا ىلص
 تناك ةالصلا لع ظفاح

 ارونوةمارةلامو.ةراحم هل

 ظفاحم نمو اناهربو

 هل نكت مل ةالصلا

 الو ةمايقلا موي ةراحم

 انامأالواناهراالوا رون

 هللا لب "ئدلا لاقو

 حسع ال ملسو هيلع

 '٠ةلضلا "ىف دحس اذإ
 ىلصت ةكاللا تاف

 دودحسلارثأ مادام هيلع

 نعو هتمجوهه>و ىف

 هللا ضر كلام نب سنأ
 حور تناك لاق هنع

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 لوش وهو هردص ىف

 امو ةالصلاب 1 وأ

 اف متناعأ تكلم

 قع نعول
 هللا ىلص همالك عطقنا
 ىنلا لاقو ملسو هيلع

 اذإ : مسو هيلع هللا ىلص

 ةضرف لجرلا كرت

 2000 ةدحاو

 راتلا كتان له ”هقا

 هلو> دنمهلدبال نالف

 سابك ناووعو ىاثلا
 لالا اعنا نقرر

 *ةلعشا ضعفا كوسر

 عدتال مهلا اولوو ملسو

 امورحم الوايفش انف

 اىرثلا لكأو متدودح |

 ؟للانأ هنعىملاعت هللا ىضر عملا ديعسؤةهاس نا دكلدك و افاد 2 قار نه لا

 لمألا ليوطناك ن «فالغع ل اها ويشواب اندلا 5 هنن زنم 000 "ا

 نافزءرضتحلا ةدهاشم نلقلا ةواسول ةبهذلارومألا نم ىأاهنمو د كلذ نمدضلاب نوذد ك< هنافاهف

 بيرق نعناسنالاناف ةربعمظعأ مههرك ةدش وحورلا عولطيفمهتجاعمو مهتاعزن و مهنا ركسىلإ رظنلا

 هنع ىلاعت هللا ىضر قرشا رطل وود . ةظعومهعفنتالف قواابظمتمل نمو كلذ لثم هلم

 ريغتم هلهأ ىلإ !ج رمث هءلزنام ةدشوهيرك ىلإر ظنفتولاتا 0 ئذاكدونم ضيرم لط لخو
 قلغشام تبأر ىنافيماعط متأ او كك مل لاقق ماعطلااذهنم لكأت الأ هل اولاقتاماعطهلااومدقق نوالا
 هذهل كتدهاشمىف ناكامأ هل لاق روبقلا نيبافيغر 1 اصخشىأردنأ ( انغابو ) كلذلثم نع

 نآروبقلا دوز نم ىغبنيو : : مهنع ىلاعتا هللا ىضرءاماعلا ( لاق ) لكألا ةووش نم كعنع ةرعرومقلا

 ىصاعلا نمءىثلعذ يطمزاع ريغنوك.نأوىنوملابرابتعالا نعدبعلا بجحم عبشلاناف ناعوجن وكم |

 همزال نماهبف بغا رلانافاين دلا قادهاز نوكنأوراشعا هنممصيالف نيطايشا|ةرمضح ىف مزاعلاناف

 الثمنيتفارقلا ءايلوأ مثدحأ رازاعرو روبقلاةيؤرب ظاعتالا سانلا بلاغمدع كلذلو بلقلا ةواسق
 عضاوملاك اضعب مهضعبب عامجالا ىلإةل سو كلذ نولء ١ وراصسانلالاغنألةقرال وءاكب هدنعل صلو

 ناك امك كريصم هيلا امفركفتم تنأوروبقلاىخأ اي رزف . نيتاسلاو راهنألا نم اهف نوهزنتي قتلا
 نر وقرادعيلع مالسلا كلوقي عشاخ بلقلارضاح تن مييلع سم « حلاصلا فاسلا هيلع
 كاياو ٠ ةداع ةثيشم هلخدي الققحم تولا نأل مم قوحللاةعرسس ةئيشملاب ادصاقنوةحال سا اش
 ىواساالدقابلك كترايز باو:نافتنثار وأتلاب نا اهسالةماهم وأ لعنب نيماسااروبق ىلع ىشلاو

 عطقتاو بارتلا تحمر اص فيك هب ريتعيلف هروزيربق طرئازلا فقواذاف * دحاو مسملعكتباد لوب
 ناكناوب اجي الفاحلاص لمعيف ايندلا ىلا عجربهنأنمتيراصوباوجلادرمدعوبابحألاو لهألا نع

 باحسألاب سنأتو رك اسعلاو شوجلاداقنأدعب زعلادعب لذلا كلذ لو صح ىلإ رظنيف ريمأوأ ناطلسربق
 ةربقلا تناك ناو . دازلل ا بتي هكرتي لف داعيم ريغ ىلعةتغب توللاهاتأ مثرئاخذلاو لا ومألا عمج و رئاشعلاو

 سرغورودلاءانبو . لاومألا عج ولامآلا غولب نمهيفا وناكامىلالمأتيلف . هباحأوهتوخا اهمف نذدامت

 فيكومهلاومأ ومهرودمهنع نذل ملو مهلامآتعطقنا فيكر ظنيو ماعطلا ذي ذلو ماسجألا ةحو نيتاسدلا

 ممدعب نمت امرتفيكو مهئازجأ رئاس وم ؤاضعأ ضرألا فتق رفت فيك مه هوجو نساحم بارتلااحم

 ةحصلاب رارتغالا نمرذحيل و ممتايحىف زعلانم هفاوناك امدعب مدعباولذو مهلافطأ تمتيتو مؤاسن

 كلتتومهنأمهتمدحأ لمأ ىفنكي ملوداعيم ريغ ىلع توللا مهاتأمبلك انباحصأ انيأردقق لمألا لوطو

 ىرصبلا نسحلا ( ناكو ) مدنلاهعفني الث يحاندحأمدنيو محل عقو ام اندحأل عمت. بيرقنعف مايألا
 ىلع مهتويع تلاسفيكو اهلهألاح ىفلمأتءلف رباقلا ىلع كدحفقواذإ لوقيهنع ىلاعت هللا ىذر

 ترثتافيكو هتحاصفوهتغالبب سانلا ىلع لوصي مدح ناك نأ دعب مهتنسل
 فرصن,الدحأ هرازوهسفن يعاف رسم ىنولا نمدح ناك اذإ و نيف راما ضعب لاق . بارتلا ىف هنانسأ

 لأسو هيبأوهمأر بقل سوهيلع هللاىفصرازاكلوبقااتارامأدجبو لجوزعدّللا دنعيف عفشي تح هربق نم

 امهناكواهطلاك كلذ ىف ناكفةرتفلا مايأىف اتام امهنوكل كلذلعفف هبانمؤي ىقدام,ميحم نأ ىلاعت هللا

 ىل
 انخيش فاصدقو . كلذ نمرثك أ هتازجعمو مثلي هتاماركوهب نمآو بلاطابأهمع متم ىنلل ايحأ ١

 ىلاعتهلا قلن ىذلا انداقتعا |

 وهو كلذب مهنم لك لاق اظفاح رشع ىنئارك ذو تافاؤم ةدعكلذ ىفىط وسلا نيدلا لالج ظفاحلا

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو . ىلاعت هللا ءاش ناهب

 باب )



  نيبجلا قرعب توع نمؤاا باب +
 لاقو « نيدملاق رعب توعنمؤلا 2 لاقولسو هءاعدللا بصدلالوسرنأ ةدبر نع هريغودجام ناىور

 ىلاعت هللا ىض رىسر افا! ناماس نعل وصلا رداون ىف ىذم رتلامكملاىورو . نس>ثيدحهناىذمرتلا

 هانيع تفرذو هنيبج ت>شرزا ائالث هتومدنعتسلا اوبقرا» لوقي. متلي هلالوسرتعمسلاق هنع

 هاقدشدب زأوهنولدمحوقونخ لا رقبلا طيطغ طغناو هب تلزدقىلاعت هللا نمة مح ر ىبفهارخنم رشتناو

 ىزاجيف هاياطخ نماياطخ هلع تيب اع رنمؤلا نا :لوةيهللا دبع ناكو (هب لح دق ىلاعت هلا نم با ذعورف

 هحاس وهل رفغي نيح لج وزع هللا نم ءابح هنيبج قر عبامتا هريغلاقو . هنيبج كلذ قرءيف توللا دنعاهم
 ىأروهلعمدقاذالجوزعهب رنمىحتسوهوالإر بالو قيدصالو ىلو نمامو« قرعيف كلذ دنع لجخبف

 نوكيدقلوقي دوعسمنبهللادبعناكو . لجو زعدب ربانج ىفةءاسالا كلت عم هيلاهب رناس>!وهتءاسا
 ه.ونذ هلع ام صحعوددشي ىأ تولادنعام ىزاجيف بونذلا نمهيلعقبت ةيقب نم نمؤلا نيبج قرع

 ىلاعتهّاهمحر ىطرقتلامامالا لاق . لجو زعهب رةرضحولا اهنم جورخلا بلطي وةدشلا يعاين دلا قرافيل

 نيبملاقرعاندهاشدقو ناتن:اوأةدحاو هيلع رهظتدقو اهانرك ذدقىلا ثالثلاتامالعلارهظن دقو

 مع أ ىلاعتو هناحبسللاو . لامعألاتوافت يسحب كلذوهدحو

  هيلاناسنإلا ريصإ امفو ضعب ىلع اهضعب ءاضعألا ميلستىفو تاركس تومللنأ ءاجامباب ع
 اهيف ةبلعوأ ةوكرهيد نيب ناك هيلي هللا لوسرنأ» اهنءىلا«ت هلا ىضرةشئاعنعهريغوىراخبلاىور

 3 بصن مث تاركسل تومللنا هللاالاهلإاللوشيو ههج واهم حسع واهيف ةكرابلا هدي لخ دي لعجفءام

 لوقت اهعىلاعتهلاىضر ةشئاعتناكو هديتلامو ِهّتِلَي ضبقىح ىلعألا قيفرلا ىف لوقي ل ءجوددي
 ىراخبلافوىذمرتلاهجرخأ ( عتيل لوسرتومةدش نمت رىدلادعب هتومنوهءادحأ طيغأ ام

 لَم هلالوسر دعب دحألت ولا ةدش ءرك الف قنقاذوقنقاح نيبلهناو هيي هلا لوسر تامتلاق اهنع
 هدنسمىف ةبيشو أنءاىورو . كلذريغليقو نقذلاةرقت ةنقاذلاو قلحلاو ةوقرتلا نيب نكمطلا ةنقاحلاو

 تااكمنانع رالف رب ينم وتدعو لاقهن أ اسوهيلع هللا لص ىنلا نعهنعىل اعتهّللا ىضر رب اج نع

 سو هيلعدللا لص هللالوسر أشنأمث بيجاعأمهيف

 نع انريخيف تاومألا ضعبانل جرم نأ لجوزءدللا انلأسو نيتعكرانيلصول اولاقف مهرباةمنمةربقم
 اوتأف ليئارسإ ىنب ىنعيمهمةفئاطتج رخلاق انئدحم

 مقدر نأهللا اوعدافنألا ىلات ولاة رار ىنعتنكساموةنسةئام نمتمدقل ؟ مد رأ ام ءالٌؤهاي لاق

 ضعب ىلع اهضعب اسيل هلصافمنإو هتاركسوتولا برك اعل دبعلانا » اعوفرمثيدحلا فو «تنك ||
 ةالصلاهيلعللخلا مهاربإل لاق ىلاعت لانأىورو «ةمايقا امون ىلا كقرافأو ىنقرافتمالسلاكيلعلوقي

 امأ لاق بذج مث لوابم بيطر فوصف لج ىخم دوفسكلاق تومللاتدجو ف.يكىللخاي مالسلاو
 هبر هللا لجو رع هللا ىلا هحور تراصال مالسلاو ةالصلا هلع قسد ىورو كيلع هان وهدقانإ

 وحنيالو عرتسيف توعال ةالقلا ىلعىلقي ىحلاروفصءلاكىسفن تدجولاق توالت دج نا
 برض نمدشأت ولا نا » ثيدحلاىفو . باصقلادبب خلت ةاشكى سف تدجولاق ةياورىفو ريطيف

 | دودساارثأ هينيعنيب ارساح نوالادوسأربقنم لجرسأر علط ذإ كلذك مهاهيبف اولعفف لاقتوملا

 ا لاقدنأ ْهُنيَي ىناا نع اعوفرم معنىنأ ظفاحلل ةياورفو «ضيراقلا ضرقو ريشانلارشنوفويسلا
 ل ا يل ناو 6 فدل رح ىلا نمسا نول كلمة انا قا يدار

 قشا!نمنوردتأ لاق مث

 لوسرايالاولاقءورحلا

 مورحللا قشلا لاق هللا
 ظحالهن الةالصلا كرات

 لوسرلاقومالسالا ىفهل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هت لع ةالصلا كرات

 الو هدحوت هللا لبق ال

 الو هتقدص الو هتنامأ

 دقو هتداءشالو هماص

 هةكئاللاو هيدا ٌأريت

 ىنلا لاقو نولسرأاو

 كارات مسوهيلع هلا ىلص

 رظنبال ةتحص لعةالصلا

 هلو هكَرب الو هيلا هلل
 بوتنأالا ملأ باذع

 هناحبسمللا ىلا عجربو
 هلع هللابوتيف ىلاعتو

 هيلع هللا لص ىنلالاقو

 قم نم ةرشع ملسو

 وبا ملم تا خطخسا
 مهم هللا رمأيو ةمايقلا

 مههوجوو رانلا ىلا
 ليقف محل الب ماظع

 لاقف مثنمللالوسراي
 لاض مامإو ناز خسش |

 ه.دلاولقاعو رمح نمدمو |

 دهاشو ةه.ءابىثاملاو

 ةاكحرزاا عئامو روزأا

 ملاظلاو ابرلا لك او
 نأ الا ةالصلا كراتو ل
 فعاشب ةالملا كر

 هاديتلغ دقو ةماقلا

 هردو ههحو نون رضا



 7 م ةنجلا هل لوقتو هينجو

 | ىفو «تولاتاركسةدشنمىرارلاوىراحطلا ىفودع ناك! كاذالولوهسحتودبملا فناكتةكنالملا ||] كنمانأ الو ىنم تسل
 | كتزعو لور وزوال ل ترمدط حور انوا لولا مالسا!هيلعت ولا كلمنا »تيدحلا كنمانأ رانلاهلل وتو

 هَ هلالوسرنأ ثيدحلا فو «نمؤم سمت تضبقام نآلاملعأ ام تولا ةركسنمتساعول كلالجو

 فودسلانم ةكسحلاج رحم لهف فوصيف تناك ةكسح ةلزنعتولا نوهأن الافق هتدشوت وأ نعلثس
 ىتتيلايل وقت تنك كنااءاتب أايهنب اهل لاق ةافولا صاعلا نيو رمع نرضح (املو) فوصل! نم. ىئاهعموالإ

 ىلهأ نمو ىنم تنأو

 كن ذعأل ناوفىنمندا

 كلذدنمف ادي دشاباذع

 تول ىلفضق لجرلا كلذتب ايتنأو دج امك فش قح تولا لوزن دنع ايبلالتاعالجر قل تيك 8 مهج ران هل حتفت
 بذي : كلوش نصغىحو رنأكو ةرامرخ نم سفنتأق أكو ران نم بج ىف ىفسع نك ف انذناو لامف مهسلاك اهمابىفلخ ديف

 مأ ص ىووف عرسلل

 نوعرفىلا اذ هسأر

 ىف نوراقو ناماهو

 رانلا نملفسألا كردلإ

 مسو هيلع نا ىل<(لاقو)

 :لوقيدشن أم ىغامدىلا ىمدق نم

 الوعولا ىعرأ لابجلالالقىف * ىلادب دقاملبق تنكىتتيل
 ع اعيمجاوتال ضرألاو تاومسلا ل هأ ىلع عدوتيملا نمةدحاو ةرعشملان أول » اعوفرمتيدحلا فو

 رجحلاك ظيلغل ىلقنا * هبهرأالو تولارك ذأ :٠ لوقيمهضعب دشنأو

 اظعاوملعاف توملابئكو #* رثألل وةقيتولاىئاروو *« دلاخ أك ايندلابلطأ
 دل نرسم زل حل ندا ف تك سرر لوح نار74 قينف هلع توا نأ كراتل ةاكزلا لحال
 لكى دآل كه جو ىفرظني تول كلمنا ملعأّللاو ىنغلب لومتي هنعىملاعت هللا ىضر زبز علا دبعنب رمعناكو هونك است الو ةالصلا
 ةئايعبتسءامسلا مسدأ تحب تيب لكف رظنيتولا كلمنأاضيأىنغلبو . ةرظن نيتسواتسوةرظن ةئائلثموب ||| ةنعللا ناف ءولاجتالو
 نيب ةعصقلاكت ولا كلمد,ىفاهلك ايندلاناو ضرألا فءالج روءامسلافهسأرتولا كلمن أ ىنغلب و.ةرم || ءاملا نم هيلع لزنت

 اهرخو اهرباهلك ايندلا ىلا رظنيف ايندلا طسوامتاقنوكيتولا كلمنأىنغلبو اهنملك ايكدحأ ىد ||| هللا ىلص ىنلا (لاقو)
 كلممهنم سبل مه لعأ كاواناوعأت ولا كلم نأ ىنغلبو . كدح جر نيب ةضيبلاكهيد, نيب ىهواحلابجو
 هنم عزفت تولا كلمنى غابو . لءفل ةممل ىف ضرألاو تاومساامهتا,نأالعو لج قحلا هلنذأ ول الإ
 نوبوذيمهنمتولا كلم ب رقاذاش رعلاةلمح نأ ىنغلب و . ىراضلا عسسلا نم دحأ عزف نمدشأ ةكسئالملا
 ةوضع تحن نممدآنبا حود عر تولاك لم نأ ىنغلو . هنم عزفلا نم ةريعشلا ل ثم ثدح أ ريصإ ىتح

 ةنمطو فلاب ةبرضفلأ نم دشأهيلعوهوالا لصفمىلالصفم نم حورلالصتالو هرعشوهرفظو

 اذاقخاوناذو اونالضرألاو تاومسلاهأ ىلع تبملا نمةدحاو# رعش عج و عضو ولهنىنغلب ونانلاب

 ةرارخ قاهلمج نمؤلا حور ضبقاذات ولا كام نأ ىنغاب و . تولا كلم اهضبقىلوتموقلحلاحورلاتغلب
 ه: ىهت |ةفيحلا نمانتت دشأ ران نمر اخف ىف ءادؤسةقرخ ىفاهلعج رفاكلا حور ضبقاذاورفذأ ك سمو ءاضيب
 ىضوأأدقانالفنا لوةيلئاقنف تارمغلاو نينألا كب لزنو تاركسلا كب تاحدقو ىخأاي كسفن لثف
 دروع ردقيالو باطخلا عميس وميو هناوخا لكي الو هناريحى منو هناسل ل هئانالفنال وق. لئاق نمو

 | الجر ترأرهسو هيلع

 تول داك ىلإ نم
 درف هيدلاونارإب ناكو

 تاركس ه.دلاور' هنع

 نمالجرتيأروتولا

 هيلع طلس دق قمأ

 هادف لسقلا :قاذع
 بياروءذ#افءوضولا
 دق مآ نم الحجر

 3 , هتءاحف ةيئابزلاهتشوتحا

 : لوقتتدشن ارضتعوهوابيب أىلطتنب تاخددقو . باوجلا أ نإ مني كولا

 را م ل ا # ما ىباتلل ؟نماخأ» يببح ىذا ناكر 1

 لاقوناوخالا ؤباحمألات دقق وناربلاولهألاك يلعب افك آلا هل 2 اونو دع كنك

 : اودشنأو . نالف دنعناكررخ فت لخدونألا هللحم وهعدوتنالف ةجوز نبأ ل ساغلا

 دعيمر خم ضرحلا نأ ملعتو < برقأ كتومو الامآ لمؤت * بمعلن كلام رورغلا اهأالأ

 ذه سلهمعطابارشقوذت * اعرس كأي تولانألقتو * بطعت كايإف اندلا هتتفس
 برك نا ةنملئا ا رشقو 0 رادو نسا 1 هتالص هتءاحف باذعلا

 اهيجورطلا مايد ست جود ىطحلا ماو« ارت تانلاو صو الجر تيأرو هتصلخف بجو مطلت مث ادب ضعت © بدنتو مونت ىلكثلاهبمأو * مارت ىتاتلاوىصوت كنأك 0

 اهارت اشطع ثهلي قمأ نم

 مرنم هتصاخف اندلا ىف

 قمأنم الجر تيأرو

 ةكئالم هتشوتحا دق



 مل ضوح ىلا ءاج الك
 هءاخل ماحزلا نمدلصإ

 تيأرو هاقسق ةيايص

 انا قمأ نه الجر

 الح سولج نوينلاو
 ةقلح ىلاءاج الك الح

 هلاستغا هءاخ هودرط

 ةالصلالجألةانجلا نم

 ىناج ىلا هاجت

 بكستنيعلاو ءاملا كيلعاوبصي ه* اودصةيكوحت نافك الاب كوءاجو # بجحمت ىهامدعب لاج راهارت

 مهحور عولط ءايلوألاومهملع همالسو لات اولصءايبنألا ىلعهللاددشامن او مهنعىلاعت هللا ىضر ءاماعلا لاق

 ملعدب قبس اك مهموتذ طةبوقع وأ محل رافك نيماسلا نم مه ريغ طددشاع او مهاجر دةعفر ىف ةدايز
 دقق # معأدللا وءالتبا ريغ نمتاجردلا كلتمهطعي نأ ارداقناك ىلاعتوهناحبسقحلافالاو لج وزع هللا

 هنأو عشب أ ومأ !ممعط ىلاسأكلاو عنشألا سمألا و عظفألا بطخلا وهتولا نأناوخالااهأ متع

 ىحدقو .ءاضعألاو باصعأالل قرفلاو تاه ر كلل بلجألا وت احا رال عطقألاو تاذلل مذاهلا ثداحلا

 هلون هلع ضرع نأرمأف ايسرافاحضاو ايسوط ابيبطرمض>ًاهض رمدتشا املهن أى اعتهّللا همح رديشرلا نع

 بحاصل اولوق لاقفديشرلا ةروراق ىأرقحريراوةلا ضرعتسي ل مك ءاحصأو ىضرملةريثك ل اوب أعم
 : لوقيدشن ًاوهسفن نمديشرلا سئيف هتينب تعادتوماوقتاحن ادق هنافىدوب لولا اذه

 ريخأت ناسنالا لجأ ىف مادام *« هب لد, ملع هل بيبطلا نا
 ريقاقعلا هتتاخو بيبطلا راح * هتاهم مايأ تضقنا ام اذإ قح

 كلهديلامىنعينغأام » لاقوهشارفمامأ اريقدل اورذع نر مأوانفك اهنم هلريختقنافك ًاباعد مث

 قمأ نمالج رتءأرو

 هنيع نعوةماظ همادقو

 ةماظ هلامش نعو ةماظ

 نمو ةماظ هقوف نمو

 هج هءاخ ةماظ هتحم

 هج رختساف هثرمحخ و

 ىف هلخدأو ةماظلا نم

 هءاجدقو هسفنب هنأكفةلغغ ىلعتامدق نع ربتعا نمىلاءتنامحرف  هتلذ نمتاف ع هيئاطلسىنع
 ماغرلاب تطلتخاو مادعالا كنم نكم وناد.دلاوماوملا ةريثك ةماظم ةرفحولخدأ مث كلذكتوملا
 ءام كباواطوأرادرادج دحأ كيىنيو راكنءانا كنماولمعاعرو مادقألاولاعنلا هؤطتابارتترصو

 هدب هذخأف هنميرشلءانابىفأهنأ هنعلا ىضر بلاطو أنب يلع نءءانغلب دققرانلاب ادوقوموأ اسحي
 «قالخر تو ووناا 0 . 2 : 0

 ص 5 0 1 | اهلعاصاخعاو ضرأ ىفاعزانت نيلجرنأ ( ىكحو ) ليسأد+وليحك ف رطنم كيف لاقوهيفرظنو
 «هنمكأأ . ف - 5 03 5 ء 8 5 0 0

 يي 0 ا فلئاندلا تكلم كوملاا نماكامتنك ىلا ناذهاي تلاقو ضرألا كلت طئاح نمةنبل ىلاعته ثا قطنأف
 0 0 8 | ىندخأمل ةنس فلأ اذك واذك تيففااار ”تردضو تد مثركب فلأ تجوزتوةنيدم فل تينب و ماع ُ :ءاكل 1 3 .٠ 5 500_ 0 50 2 5 ا 3-5 16 5

 رسم ا تلاقف محرلا ظ ةنبل نب رسغذ لج رىذخأ مث ةئس فلانا رت تيب م ترسكت قح ىت وام ءتساف ءاناىنملمعف ىروخأف

 ماا نينمؤأأ لأ امأ كلذ اوملعاف ةريثك كلذ ىف تاياكسحلاو اكمصاخت مفو اكعزانت ميفف طئاحلا هذه ىف ىنافخل
 هوكاص و هوملكفالصاو . نيملاعلا بر ل دجلاو ناوخالا

 تيارو 0 اوماسو د لسم لكل ةرافك تولا باب

 رانلا قلي قمانمالجر الأ توااو لس وهيلس فلا ىلص هللا لوسرلاقلاقدنع ىلاعثدللا ىضر سن أنعم نسحدنسب معنونأ ىور

 هدياهررشو اهرحو | آلا نم هريق ىفوهضرم ىفماةليامل مسملكل ة رافك توما ناك امتاوءاماعلا لاق « ملسملكتا ةرافك

 هتءاكل ههجو يرع ام هللا طحالإ هاوساف ضرم نمىذأه بص لسم نمام 2 ملسم ثيدح ىف سو ةيلع هللا ىلضدل وق ةئيرشب

 ارتس تراصف هتقدص )' « هنم يصياريخ هبهلادرب نم » اعوفرمأطو لا فكلامىورو « اهقروةسب ايلاةرجشلا طحن أك هتائيس

 ىلع الظو ههجو ىلع لا هفوأقحهمحرأ نآديرأ واين دلا نمادبعجرخأ الى الجو ىف زعو لج وزعدالوه راضأ ثدحلافو

 رانلا نماباححو هسار غلبأ قحهقز ريفا راتقاوهتشيعم ىفاقيض وأهدلوو هلهأ ىف ةبيصم وأ هدسج ىفامقس امل معناك ةئيطخ لكك
 ىف نا هني لاقو )' اذهو ءاملعلا لاق « همأ هتدلو مويكىناقلي قحتولاه لع تددش ءىثهيلغقب نافرذلا ل قاثم هنم

 ملل هل لاقي ايداو رانلا

 ود وع عتاب
 ةرسماج و طلال ةقر

 كرات عسلت ربش

 كلذ ىف ةالصلا
 اهم ىلغف ىداولا

 انمأوهشيع ىفادغروهقزريىفةعسو هدسج ىفةامامعةن->لكب هيفوأ قحهب ذعأنأديرأ ايندلا نم

 ةدحاو ةنسح هل سيلو ”ىلإ ضيع ت>تواا هيلع تنوهءىشقب نافرذلا ليقاثمهنم غلب ,قحهب رس ف

 قو( فما دج اناا تركو وذات حي دنس دوادوب هج رخام ىنملا اذه لثم ىفو « رانلا اهم قتي

 نأابنع هللا ىضر سابع: !نعىورو «رفاكلل فس ةذخأو نمؤملل ةحارةأخفلا توم 1ىذمرتللة باور

 ( ةركذتلا رصتخع - ؟)



 3 ةنس لناعمس هدسح ف

 ىلع قباذإ :لوقي 7-0-5 اطخلا نبرم ناكو تا 583 تايمر ةالصلا هيلع دواد 5 0 000

 عنو خخ ىربخ م

 ىداولا كلذىف ةالصلا

 ندماهتج رد كلذ غلب قحهدئادشو تولا تاركس هلعثاددش هلمعب هغلبمل ءىش هبونذنمنءْؤأا

 ىلإ ريصن مئايندلا ىفهفو رعم باوث لكتسيل تولاهيلعن ورفاندلا ىفافو رعملمءاذإ رفاكلا امأو ةنحلا

 راها سفن ليس كك ليست رفاكسلا سفنناو امر جرم نمؤاا سفن » اعوفرم معن ونأىورو . رانلا
 ادداو مهحىف نا

 ملعأ لاعت فاز ع تواا دع هلع | 2“ هيفنزحلا بج لهسيف ةنسحلا لمعإل رفاكسا ناو هنعاهب رفكيل تولادنعهراعابب ددشيفةئيطخلا لمعي نمؤلا ناو 6 0 9
٠ ٠. 
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 * لجو زع هللا نم فوخلا ىفو لجو زعهللاب نظلا نسحم وهو الادحأ نتوع ال باب ا 7 ف 0 ص

 وهوالادحأ نتومال » ةثالثيهتافولبق لوةيملسو هيلع هللا لص هللا لوس رتعمسلاقرباج نعي سمىور |] © 0 نوعجس دوس
 ءوص مهادرأدقاموةناف »اين دلا ىفأ نبال ةءاورىفدازواضإ أىراخملاهجرخأو ( ىلاعت لاب ناظلا نسم نمةباؤذ ةكوشلك ىف

 نبا ىورو « نيرساخلا نم متحبصأف ّ ادرأ برب متنظ ىذلا 3 8 لذ و ىاعت هللا ممل لاقق هللاب منظ ةالصلاك رات ب رضت مس

 هللا وعر لاق دع ا تولا ىفوهو باش لبلخدواسو هياع هللاىبصهلالوسر نأ هجام ||| ىف اهمس غرشتو ةبرض
 نطولا اذهلثهىف نم ؤم باق فن اعمتج اليسو هيلع هلل قصد لوس ر لاق ىفون ذفاخ او هللالوسراي ةرارح دحبف هدسد

 د لوشي » لاق هي هلا لوسرنأىذمرتلامكس+لاىورو . فاخئامدنمآو وجربامللا هاطعأالإ ||| مث ةنس فلأ اهمس

 ىننمأ نمو ةرخآلا ىف هتنمأايندلا ىفىنفاخ نفنينمأهلعمجأ الو نيفو> ىدبعىلع عمجأاللجو زع || همظع ىلع هج ىرَم

 لاقىلاعتهلانا .مالسلاوةالصلاهىلعىسومةاجانمىفركذءامفاعوفرمىورو« ةرخآلا ىفهتفخأ اين دلاىف ||| هجرف نم ليسو

 مواجأو مه.يحتسأ ىنافنيع رولا نمناك امالإ ريف هتشقان ودل ابعت لع حف االا يدع نمدبعقاقليال » || لهأ هنعلتو ديدصلا

 هنم ىلاعت هلا ايحتسا عنصي امتايندلا هذه ىف ىاعتهللا نمايحتسا نفباسح ريغب ةنجلا مماخدأو مهمركأأو ||| رانلا نم هللبذوعن رانلا
 ةروصو مهنعّلا ىضر ءاملعلالاق « نيفو هيلع عمجم الاك نءايحهيلع عمجمملوهباسحف ةمايقلا موي ||| اهمأ ةبوتلا مزالق
 ريس هللا ص كلذ نأوهب ونذعيجهلرفغيو هنعزواجتيوهمحر ب ىلاعتهنأهب نظي نأ ىلاعتهقاب نظلا نسح |]] ماد ام فيعضلا دبعلا

 هللا ىلص هلوقل تقولك ىفابواطمنظلا نسح ناك ناو توا! تارامأدو>و دنعكلذ اورحتسا امناو اح فقول هن رثلا تاب

 ىلعتوعل هريغ نمدك 1 كلذناكف « لحو زعهبرب نظل انس وهوالا ؟كدح أ نئوع ال مسوهيلع حوليل اضرلا نا معاو

 ناكلا »و ىف عك م ضرلا نم اسر قون زب ناعلا ندع ديفا لدم تاوتمابلاا موتر صدد ١ وو كتاو
 مدعو هنع زواحتلا مدعو هل ىلاعت هللا ةمح رمدع نم هترع ىنحيف كلذ ىلع توعو هضرم ىفىلاعت هللاب : تانألا هذه

 فرشأ اضيرمرضح نملكسل ىغبنيف نيمآنيماسلا عيجلو انل ةيفاعلا ىلاعتها لأسن هبونذل ةرفغلا 0
 نظدنعانأ »ىلاعتهلوقةريضضح ىفدب لخديو كلذ لعت وعل ىلاعت هللا, نظلا نس هرك ذينأت وملا ىلع

 هجو ىلعىنعي ءاشام ىلبنظيلف ةءاوريىفو اريخ ىلننظلف ىل ىديع نظدنعانأ ةءاورىفو (« ىنىدبع

 لات ناب لظل نوح نان لغو رع نظلا نس ء وشمالا كدحأنت وع الةياوريفو . دعلل ديدبتلا

 دصقاوليللا مالظفف مق

 انمبم

 اجدلا ىف هِلإ كادب

 | نب هللا دبع ناكو اللدم ةنطلا لخد ىلاعت لاب نظاانسحعم وهو مكنم تامنهةياورىفو . ةنلا نم 507 0

 للا لاك تاو اطخلالا ىلانتهناب قاطلا دا نقع الورع ذل ذل ناو لود ع نا ىدر هوس 0 < 0 0 :
 ىقليلهورسشبفتولاهرضضحدقلجرلا متيأر آذإ لوو ا هر علقا ىضر صانع نءاناكوهديب ريخخانأكلذو 00 0 ١ |١

 فوط لود ةنعاشا يمر ضانع نب لدصفلاناكو هود را اختك ناك ذا وتدن نلطلا نان وهو |7777“ 0
 رمتعلا ناكو *# فوخلا نم لضفأ ءاجرلاف تولاهب لزئاذاف اح. ديءااناك اذإ ءاجرلا نم لضفأ

 هيرظلا نسح انو نا ىقلأ لعل نضدولا قم ءىعب قتدع ئدلوا-لاق ةافولا فأ رمح اك لرش
 اذإ هلمع نساح دبعلل اورك ذي نأ نوبحتس اوناك لو, هنع هللا ىضر ىميتلا ميهاربا ناكو +

 قبوت لبقاف براق
 لس

 ريثك نعوفعتتلز اف
 لبعو

 انراوحم ناكل وقتي هنعاللا ىضر ىتانبلا تباثناكو #* لجو زعهبرب هنظن ا ولا ولا



١١ 

 هامأايلاق اذهكعرصم كرذح أ تنكىنناي لوةتىهوهمأ هيلع تيكن !ةافولاهترمضحاماف وهز هب باش

 هب هنظ نسحم هلله رفتباثلاق هفورعم ضعب مدعي الن أ مولا وجرأل إو فورعلا ريثك ابر ىلنإ
 ريثك ناك ةافولا هترضحاملف ىلاعتّشا نمفوخلا ريثكهنع هللا ىضر رذنرمعناكو *« كلتهتلاح ىف
 اني ذعتأ ب رايلافارصنالا دنعاءداماف امويدوادى أن باو ةفينحوب أ هيلع لخدف لجوزع هللا ىف ءاجرلا

 ىلا تاعاسلاىف ةرحسلالاح لثمىلع لزيل نم رفغامهللا لاق مم لعفت كارأال ديحوتلا انفاو>أ ىفو

 ةمحر ف مارح كدعب صصقلا هنعشاىضر ةفينح ونأل اف نيملاعاابرانمآ اولاقمهماف اهفمهطلت رفغدق

 هبجوىف سبع مالسااهيلع مرمنبى يعقل اذإناكمالسلا امهيلعايركز نبي نأىورو . كيلعدتا
 كنأك اسباع ىتاقلت ىسيع هل لاقق هبجو ىف مست ىبغ ىقل اذإ مالسلا هيلع مرم نب ىسيع ناكو
 اهرملا ىلاعت هللا ىحوأف هنلا باذع نم ىنمي نمآكن أك اكحاض ىناهات يح هللاتف ىلاعت هللا ةدحر نم ىنعي سن

 ىؤي لومي هنعهشاىضر مسأن ب ديزناكو ىرطلاهركذ ىنانظ اكنسحأ ىلإ مكلحأ نإ 5

 نمكطنقأ مويلا لج وزعهللال ويف ىماصو الص نبأ برايلوةيف رانلا ىلإ هباوقلطن|لاقيف ةمايقلا |
 نيملاعلا بر ٌفدجلاو نت رنمىدابع طن# تنك قمح .

 د هللاالا هلاال تبباا نيقلت باب الع

 مك اتوم اونقللوي لس وهيلعهللا ىلصّللا لوسر تعم#لاق ةنعهللا ذرى ردخلاديعسي أ نع لسمىور

 هنعهللاىضر باطخلا نب رمعناكو ةنإلا ىلا هداز تناك الإهتومدنعاهم هل مت دبع نمامهناف هللا الادلا ال

 اورشحا اعوفرم معن ىألةياورىفو نورتالامنو رب ممنافهتلاالاهلاال مثوركذوك اتوماورضحا لومي

 ناطيشلاناو عرصاا كلذدنعريحت,لاجرلا نم مكسحلاناف ةنجلابمثورمشب وللا الاهلا ال ثونقل وك اتوم

 ىتح ايندلا نم نمؤمدبع سفن جرخم ال هدب ىسفن ىذلاو عرصلا كلذدنعمدآنءاىلا نوكي امبرقأ

 هللاالاهلاال لقيلف رضتءوهو هاخأن اوخإلا اهسأ 5دح أر ضحاذاف * هلايح ىلع هنموضع لك احلوأتي

 لخديو ةداعسلاب هلمتخيف هلللالا هلال همالكر خآن وكف اهب رضتحلا كلذ قطن ىلا ةليسو كلذ نوكيل

 وقنأ ناوخإلا اه أ متماعد ف ( ةنل الخ دللاالاهلا ال همالكر خآ ناكنم » هع هلوق مومعىف - ْ

 اذإو هتديقع هيلعدسفل رضتحملل ضرعتهنافن اطيشلاهب عفدي ام ىلع هلهيبنتهيف هللاالاهلاالرضتحلا دنع |
 تيلا اونقللوقي هنعّتاىضر كرابلا نب هللادبعناكو اهريغ ملكش نأالا هيلعداعتالف ةرمرضتحلا اهلاق /

 اهامثِب وزجعي ومرت, ناهس هلعا ولأ اذا هيلع فام هنأل كلذو ءاماعلا لاق .هوعدفاح لاق وهاذإف هلاالا هلاال

 ةافولا كرابملا نب! ترمضحامل ىسيعنب نيسحلا لاقو ةماخلاءوسل اببسكلذ نوكيف هناسل ىعناطشلا

 توعنأ نيقلتلا نمدوصةلانألكلذونائمالكب اهدعب مك أ نأالا لعاهدعتالو هللاالاهلاال ىللةلاق ١

 ةاحنلا هب نوكيف هيفرظنيىدلاوه بالا لمعو بالا طرادلاو لج وزعدهللاالا هبلق ىف سيلو مدكنا

 ثيدح ركذب تكي فلسلا ضعب ناكو هيفةدئافالفالاو سلق! ىفامع ةنجرت ىهامناف ناسللاةكرحامأو
 لعأ كاوملاعلا لج رلا دنع نيقلتلا .

 هضيمختو تام اذاتيمللءاعدلا فيكوريخم ,لكشيووهابالف تيما رضح نمباب الع 6
 اريخ اولوقف تيلاوأ ضيرلا مترضح اذا : هيي هللا لوسر لاق تلاق ةماسمأ نع ملسم ىور

 نإ هللا لوسراي تاقف هيي ىنلا تيتأ ةءاسوبأ تام اماف تلاق نولوقتامىلع نمؤت ةكئاللا ناف
 وهنم هللا ىنبقعأف كاذتلعفف تلاق ةنسح ىقعهنم ىنبقعأو هلو ىل رفغامبللا ىلوق لاق تامدق ةماسابأ
 || مثلَ هلا لوسر لخد تلاق اضبأ اهنع هللا ىضر ةماس مأ نعو . هيلي هللا لوسر هنم ىل ريخ
 | جضف رصبلا هعبت ضبق اذا حورلا نإ » لاقمث متي ىنلا هضمغأق هرصب قش دقو ةباس ىنأ ىلع

 ا
 أ

 ا

 ظ
 أ

 لوذحم تنك ذا

 ىريخذتنأو

 نمو ىلاح ىكتشأ نم
 لسوتأ
 داعو اطخأ نمل قيةح

 ىذغمأمل

 للذتيهباوبأ ىلع ىاسو

 م ىلع ىو

 ىلإلا نم فيعض
 ديدسلا دوعلا لعل

 لضفتلا

 ةمحر ىملإ تدصق

 الضفتو

 هتالز نم بات نمل

 لبق.

 ىف ىناثلا بابلا
 د را براش ةبوقع
 ىلص ىنلا نع ىور
 لاقل ملسو هيلعدللا

 اهعئابو ةرخ هللا نعل»

 « اهرتشمو اهمراشو

 هللالوسر نع ىورو

 هنأ ملصو هناعدللا ىلص

 راب راشءىحب »لاق

 ادوسم ةمايعلا موب
 هاننع ةقرزم هي>و

 هردص لع هناسل اعل دنم

 مدلا لكم قاب لس

 موي سانلا هقرعي

 اوملست الف ةمانقلا
 اذآ اهؤفوول الو هنلغ
 هيلع اولصتالو ضرم

 هللا دنع هناف تام اذا

 ناك لاو ةلاحب
 هللا لوس رلاقو « نئولا

 لك» ملسوهيلعهتا ىلص [!



 ىألر فغامهللا لاق نولوقتام طنونمؤي ةكسئاللاناف ريخعالا سقت ألعاوعدتاللاقق هلهأنم سان

 روثو هريقىفهلحسفاو نيملاعلا ب رايهلوانل رفغاو نيرباغلا ىفهبقءىفهفاخاو نيدتولا ىفهتجر د عفراوةماس

 نيتداهشلاو ةبوتلاب هوركذيللعلا لهأو نوحلاصلاتيلارضحم نأ ءاماعلا بحتسا انه نمو ىبنثا «هيفمل
 . ملعأ ىلاعتوهناحيسملاو كلذب اوءفتنيف هفلخع نلوهل اوعديو

 ا ضيمغتلا دنع لاقي امو هنم باب وع

 ردي و وح كب
 رخلا برشنف مارح
 هيلع لامرح ايندلا ىف

 © ةنجلا ىف ةرخآلا رمح
 رصبلا اوضمت أف انوم مترضحاذا » مثلي هللا لوسر لاقلات سوأن يدادشنع هجامنبا ىور مسوهيلع هلا بص لاقو
 اهنعهّناىضرةماسمأتناكو «تيلالهألاقام ىلطنمؤت ةكئاللانافاريخاولوقوحورلاعستيرصبلاناف || 6 نودحيال ةثالث »
 مش اههمر ناو ةنحلا

 هيدلاو قاءعو رح نمدم

 قزلا هللا دبع نب ركب ناكو نيملاعلا برق دهلاو نيلسرلا ىلع مالسلا اولوةفرضتحلا دنع متر ضحاذا لوقت

 نايفسالتمئاوحبسو متي هلال و سرةلمىلعو هللا مسب اولوقق تيلا تضم اذا لوقي هنعهللا ىضر ىعباتلا

 ارفعج تضم لوغيىدهازلاةرسيمابأ تعم ممضعب لاقو مهم ردمحم نوحبس ةكئاللا وا رضاح ناكو

 تومأ نألبق ىككشيمغت لطناك ام مظعأ ىللاقوماناا ىف هتبأرتاماماف توالاةلاح ادب اعناكو ملعلا
 . ملعأىلاعتو هناحبسهللاو

 ب ةيفاعلا هلالأسن ةعاخلاءوسنم فاخمامو هتومدنعتيلارضحم ناطيشلانأىف ءاجامباب الع
 ةفص ىلع هنيع نعىدذلاف هلامث نعرخ آوهنيع نعدحا و نان اطيشهدنعدعقتولا ىف ناك اذادبعلا نأ ىور

 ص ىذلاو نايدألا ريخوهو ىراصتلا نيدىلعءتم نكلو اب كلو اقيفش كيلع نك ى إ ىننايلوقيهيبأ
 دوبملا نيد ىلع نم نكل وءاطو كل ىذخف و ءاقس كل ىندثو ءاعو كل ىنطب ناكهن الو ةيهمأةروص ىلعهلامش

 ولع فدك باتك ىف ىلاوملا دماج و اءانقق زك دو ىتلالل ىبافلا لوا ورك د نإ دانا ر خوفو
 هناوعأدعقأدق سيلب !نآكلذو نكفااهيلعض رعت عافت رالاو قا رتلا ف سفنلا رار قتسادنعو لاق .5 رخآلا

 عظفألا ل وملاو ةديدشلاةلاحلا كلت ىفوهوءرلا نوت أ يفهب مهلك وهيلع مبلمعتساوةصاخ ناسنالا |ذهمىلا
 ايندلارادىف هلنيبحلا نيحصانلاءايحألا نمفلسنمةروصىف هلنولثمتيف ءالقعلا لوقعهبف لزازتتىذلا
 تفنأشلااذهىفكانةبسن © ونالفايت وم تنأهلنولوةبف قيدصلاو مجلاو تخألا وخألاومألاو بألاك

 نيدهناف اينارصن تمال اولاقو نورخآموقهءاج ىلأو مهنءفرصن !نافهللادنع لوبلا نيدلا وبفاي دوه
 هلوقوهو هغيزديرينمىلاعتهثا غيزيف ةلملكدئ اقعدلنوركذيو ىسومنيدىلاعتهللا خنسن هبوحيسلاا
 كلذلبق انتيدهذإ دعب تولادنعانب ولق غزتالىأاين دلاىفىنعي «انتيدهذإدعب انبواق غزتالانب رز ىلاعت

 هنعدرطيف مالسااهيلعل.ريج عم ةمحر لاهتءاج اتيبثتوةيادهوا ريخهديعب ىلاعت للادارأ اذإفالي وطان امز

 لجوزع هللا نم هتءاجىلا ىرعشلل ةلاحمال تيملا مست كانف ههجونع بوحشلاحسعو نيطايشلا
 تم نيطايشلانم كؤادعأءالؤهو لي ربجان أى نق رمتامأنالفاب لو, مالسااهيلعليربجنأ (ىورو)
 اونمآنيذلا» ىلاعتهلوقوهوكلذب حرفأ الواهنمناسن الل بح أ ءىثالف ةيالخلا ةعب رسثلاو ةيفينحلاةلملا ىلع

 تن أكنإ ةمح ركن دل نمانل بهو» ىلاه:هلوةو «ةرخالاىفو اندلاةامحلا ىف ىرشبلا لن وقتياوناكو

 ىدي ودمح أ مامإلا ةافو ترضح د أمامإلا نب هللا دبع (لاقو) ىف أي ام ىلع ةنعطل ادنع ضب.ةءرث « باهولا

 لاقو «بت,1ناقازناو

 براش جرخم» هل

 نمنتنأ هربق نمرحلا
 قلعمزوكلاو ةفيجلا
 هد ىف حدقلاو هقنعيف

 تايح هدلج هب المو

 قلع سليوبرامعو

 هغامدامونم ىلغي ران نم

 نمةرفحهربق نوكيو

 نم ابيرق رانلا رفح
 «© ناماهو نوعرف

 ةشئاع نع ىورو

 ىنلا نع اهنءّناىضر
 » لاق هنأ هل

 ةمهلر خلا براش معطأ

 هدسج ىلعذدا طلس

 ىضق نمو ب رافع وتايح
 يلع هناعأ دقف ةجاحول

 نمو مالسالا مده

 ىلع هناعأ دفق هضرقأ

 ةححال ىمحأ فاء رشح

 الفرخلا برشنمو هل
 الف ضرم ناو هوحوز"

 ءىثىأتبأابهلتلمفارارمكلذلا ىتحادعبال ادعبال لوف قيفيم قرع ناكوهيبحلاهمدشأل ةقرخ

 قحادعبال ادعب اللوقأانأو ىنتقدمحأاب لوة,هلمانأ لط ضاع ىئاذعم فقاو ناطيشلا لاققتدرأكلذب

 اللوة.ناكف هللاالا هلاال لقدل اولاقهنعهّلاىض رىطرةاا رفع ىأمامإلا ةافولا ترضح (الو) تومأ

 نابدألا ريخهنافاي دوه تماهدحأ لوم. ىلامثن ع و ىنيع نع نان اطيشىن الاف هلكلذاو رك ذقافأاملف
 1 9 ىذلاوف ادبأ هودوءلا

 قى يدير هتك دقو ل اذه نول و <:الال ايتال اوت[ تكف: نايدألا رجيم هانا رست تمرخأآلا لوقا

 باتك



 اذ

 تمايدوم تمهل لوقيفدتوملبقكدحأ ىتأ,ناطيشلا نا » هلي ىنلانع ىتاسنلاو ىذمرتلا باتك
 | ريثك نيحاصال كلذ لثم عقوو طرقلا لاق مثأ ركل با وا سيل والى وهب امهلباوجلا ناكف «اينارصن
 نم ؤمنمامل وي هنعللا ىض ردها ناكوةداهشااهنةلي نملالناطيشالالممدحأ لوب باوجلا نوكيف
 لهأ اوناك ناو وه لهأن وخلل هأ اوناك نامهملا سل ناك نذلاهتسلاج لهأ هيلع ضرعت والات وع

 برش |لاقف هللا هلا الل قن الفايد! ليقق ماشا اهلج توم ت رضح ةريس نب عيبرلالاقو ٠ رك د لع رك

 ىدحا ةرشعهريسفتهدزاودهدزايمدلوةيلعجفهللاالا هلإاللقزاوهالادالمس رخآ لح رللقو ىنقساو

 نا( ىكحو ( نازيماوباسحلاهيلعبلغف ناويدلاو مقلا لهأ نم لجرلااذه ناكو ةرشءاتنثةرشع

 نينثالا لاقق هللا هلااللق نالفايهلاولاق رضتحااملف سيجا مويونينثالا مويديطعي جارخ هيلع ناك الجر
 لوب لعجف هللاهلاال لق نالفاب ةرمعبلاب رخآ لجرل ( ليقو)تامقتحكلذ لوةءدزي لف سيمخلاو

 باحنم مامح ىلا قيرطلا نأ * تلأس دقو امون ةلئاق براي
 دنع تيبلااذهلاق كلذافاقشع اب ماهفهلزتمىعاملدف ماجلا ىلع ةأصأهنم تلدتسا لجرلا كلذ ناكو
 ةليوطةصقمالكلا اذهل نأ ةيفاعلا باتك ىف قحلادبع دمع ودأ مامالا ركذو * هيلع اهقشع ةبلغاهتوم

 نسح تاذةأ ص اهب ترق ماخلا بابهيشيافرخزم هبابناكو هراد ءازاب افقاو ناك الجر نأ اهصخلم

 رادلا تلخ دفهرادىلا راشأو باجنم مامحا ذهامل لاف باحنم مامح ىلا قءرطلا نبأ لوقتىهولامحو

 اهعامجا ىقرورسلاوحرفلا هلت رهظأ اهلع بصن هنأو هراديف هعءابسفت تأر املف اهفلخ لخدو

 ةعاسلا امل لاف اننيعأ هب رةتوانشيع هببيطي امانعمنوكي نأ حلصي هل تلاقو ةولخلا كلت ىف هعم

 اهدجم ل تبلطامت اهانأ ملف بابلا قله م ورادلا ىفاهكرتو جر خفامله سفن تن أ مطاو نب ديرتاملكب كينآ

 اذاو اموي تيبلااذهدشن, وهانيبفةتزألاو قيرطلا ىفاهركذ نم رثك اواهح ىفامتاهجرخف رادلا ىف
 : لوقت ىهو ةأرملا كلت اهلعلو ةقاط نم هتباجأ دق ةيراجي

 بابلا ىلع الفق وأ رادلاطازرح * اهل تولخ امل امل تلعج اله

 نحملاو نكفلا نمهللاذوعن لاقاملاقق ةافولا هتريضضح ىح كلذك لزب ملو هناحيه دتشاو هنامه دادزاف

 ةعباصأ دقعي لعجةافولاهترضح ملاين دلاب لاغتشالا مملع باغ نمتةرسامسلا ضعب نأ ىطرقلا (ىكحو:)

 كلذكو # راما متفاع لاقف هللا هلال لق لبق ةافولا هترضحامل مهضعب نأ كح كلذكو بسبو

 هللاالإ هلااللق(رخأل ل قو) عبرالإة عب رأف صنو ةثالثل و ةيلعجفابق وسن اكو هللاالا هلا الل قمهضعبل لبق

 هللا اوعدالاقف هللا الا هلال لقةافولاهترسضحدقو الماكن زي ناكو (رخآل ليقو ) ىحدقىئنيلوان لافق
 لكنمنازيملاةفك ىحسم مدعلاطوق نم ىنعنع ىتاسل ىلعنازيملاناسل نافاهم قطنلا ىلع نوه-نأىلىملاعت |

 رضتحا ا هلا الا هلاال لق (رخآلل يقو) حابرلا بوبهنمابيف عمتجم ىدلا غسولا ىدقفتمدعوليلق
 اليدنمامل ىرتشت لعتفقو ةأما نساح ىلإ امون ترظن لاقف كلذ نم كعنعامو ليقف عيطتسأال لاف .

 ىناسلب اريج ىذوأت نك ىتألا< قطنلا ىلعردقأ اللاققهللاالا هلااللق رضتحانيح ( رخآللبقو) |
 ليعةأر مابت ول اذا تنك لاق عنصت تنك اذاهإهلليققابلعردقأال لافق هللاالاهلااللق (مهضعبللبقو)
 لاقق عنصت تنكاذ اف هل ليقق ردقأال لافقهللالا هلااللق( رخآل ليقو) تيضر ولاهليبقتى ا ىلاق
 هللا الا هلاال لق( رخآلل يقو) ىلاعت هلا نم ىحتسأ تنك امبرْثك ؟تيصعاذا قاخلا نم ىحتسأتننك
 لامقهناالا هلااللق رخآل لدقوىرمعىف ةرمانزلاىف تعقولاق عنصت تنك امهل ليقق عيطتسأاللافف :

 تاذأ ىف تاناكسللاو قا دبع لفن تيفو اة رم قطو تع رمال انف لعل تدك" انا ةل نقف ردك
 لعاوضر عتن لبق كسفنأ اوبساح وناوخالا اهم كلذا و ملعاف ةرخآلا واين دلا ىفةيفاعلا هلا لأسن ةريثك

 برشامهنا هديب ىسفت
 رفكح نم الا رنا

 ليم الاو ةاروتلا ىف

 ناقرفلاو رودزلاو

 هناحبس هلزتأام عيمجم

 عيمج .ىع ىلاعتو

 لحتسا نمو ءاسنألا |

 انأوىنمءىرب هنافرخلا

 هل ناو هلم ءىر

 مقأ ىلاعتو هناحبس

 نم نأ هلالجو هنزعب .

 ايندلا ىف رخلا برش
 ةمانلا مو. هدطعأ
 قرحمو اديدش اشطع .

 ةنم جرم و هداؤن |

 نمو هردص ىلع هناسل |

 موب هتيقس ىلجأل هكرت

 ةنجلا رمح نم ةمايقلا '
 «هشرعتحم سدقلامون

 هللا ىلص ةهنع ىدددأل

 اذادمعلان ارو مسوهيلع

 رخا نم ةبرعش برش
 تريك اذاؤ هلق ةوزلا

 تولا كلمهنمأ ريتةينان

 هنمأريتةثلا' برشاذاو

 هللا ىلص هللا لوسر |

 برش اذاو ملسو هيلع
 ةظفحلا هنم ًارتت ةعبار

 :ًارتةسماخ برش اذاو'

 مدابلا هيلع ل رج نق
 ةسضاس بش“ ا

 هيلع ليفارسا هنم أبت
 «ترتغ اذا مالملاا

 ليئاكيم هنم اربتةعباس ١
 برشاذاومالسلا هيلع |
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 ترك اذا تاومسلا

 ناك هنو تاع ةعدماب

 تيرع انا را وخلا
 هنود تماغ ةرشاع

 اذإو نانحلا باوبأ
 ةرشع ةيداح برش

 ناريتلاباوبأهل تحتف

 ةرشعةيناث برش اذإو
 شرعلاةلمح هنم تأرت

 ةرشعةثلاث برش اذإو

 اذاو ىسركلاهنم رعت

 ًاريتةرشع ةعبار برش

 برش اذإوشرعلا هنم

 هنم ريت ةرشع ةسماخ

 نمو العو لج رابجلا

 ءايتا كيس
 نوعمجأ ةحئاللاو

 نيملاعلا بر هنم ًأريتو

 عم مهح ىف كله دقف

 هللا تثراو نيننذلا

 هيقسإ ىلاعتو هناحبس
 ران نماح دق مهج ق

 ىرهو هانيع طفست
 | كلذ جهو نم هل

 نم اه>رخمو ا

 ا رخل اب راشاليوءهرد

 هذا تاذغ نم قلي ا
 نعو « ىلاعتو هتاحبس

 ك2 1

 قل نا لودر تن

 لوو ساو هلع للا
 ١

 هنطب ىف رخل عقو نم

 هناحبس هللا لبقي مل

 ١ ناف ةنسح هلم ىلاعتو

 مو امو: نيعب رأ ثكم

 نمائيشا اوطاعنتن أك اياو ا وت تر 1 زلال ل 0 ا ََت وفال 10 رفمالف نايدلا كلما

 + قيلاملا بز قدحلاو : ثولا دنع ةدابشلا نع دحأ ناسل دقعتا اعرف ىصاعلا

 6 متاوخلاب لامعألا نأو ةعتاخلا ءوس ىف ءاج امفو هنم بإب
 لمعي ليوطلا ع 0 لم«ل لحرلا نا» لاق هيلي َلال وسر نأ هنعهثا ىضرةري رهيب أنعلسم ىور

 هلمعهل متع مثرانلالهأ ل معب ليوطلا نمزلالمعيل لجرلاناورانلالهأ ل معب هلمعهل متع مث ةنجلا لهأ
 لمع لمعي وةنجلا لهأ نمدهنا ورانلا لهأ لمعي لمعيل دبعلانا») (اع وفرمىراخبلافو) «ةنهطلا لهأل معب

 نملالان وكي الةمتاخلاءوسمهمعهللا ىضرءاملعلا لاق « ميتا وحاب لامعالامتاو رانلا لهأ نمهناو ةنجلا لهأ

 ةماقتسالامدق ىلع ناكنمامأ لج وزعهللةءداخم رئابكل!ىلعمادقاهل و نطابلا ىف ىصاعملا ىلع ارصم ناك
 كلذىلع دجلا نو ادنأ وسبل متع اذهلثمنأ انماعالو انعساف نطابلا ىفةيصعمىلعرصيملو ىهاظلا ىف

 همدصيقةبوتلا ليقتولاهيلعلز' ام رفةبوت ريغ نماهف عوقولاو ىصاعملا بح هيلع باغ نم فالخم

 هنومدنعسانلل هؤاقعش ربظف ىلاعت هللا ذاعااوةشهدلا كلتدنع هفطخع وةمدصلا كلتدنع ناطيشلا

 ةماقتسالا قيرط نع جرخو هلجأ برق اذا لدسو ريغي مث هرمع لوط امقتسم دبعلا نوكيدقو
 نينا ةكئاللا 0 هللادبع هنأ درو دف نا د و هتعاخ ءوسلابسس كلذن وكف

 هاوه هعابتاوضرألا ىلاهدولخم اهنمخلناف هنانآءلا هاطعأ ىذلا ءاروعاب نبماعلب اذكوةنس فلأ
 سخلمو رفك ٠ ناسن الل لاقذا ناطر ثلا لثك هقح ىفلاقىلاعتهللانأى و رىذلا دباعلااصيصرب كلذكو
 هيلا اهولسرأق اهلقع ىف لبخ كلا! ةنبال لصف ءىرب عرصلابوأ نونجلاب اباصم مل اذا ناكهنأهتصق

 هللاق كلذ لعف املف اهسح نع ةبئاغ اهناف اه.نزا هللاقو سيلب اهانأف ةيريلاف هتعموص تحن تيدنل
 اذافلمرلاموكموكلا كلذ ىناهنفداواه+ذاف سانلا نيب ككت, تق كلذب ترعشن وكت نأ ف ام سيابا

 سيلبا نام هياعدب راشأام لعففكنوقدص» ممافتبهذو تئرباهنإ مل لقفاهلطل كلما ةعامجءاج

 مكمعتف كل ذب ترعشن وكتنأىثحو كتنبا ىف قف دقاصمصرب نا هل لاقودب اعةروص ىف كلل! ىلا بهذ

 : وقدصتالف كيلا ترهذ و تئرابنا كل لوةيسوهتعموص نمار قلمرلاموك ىفاهنفدوابلتقف تقافأاذإ

 ىلدجسا هللاقوبواصموهو سيلباهاتًافاصصر ىلصب رمأفاحص هلاقامىأرفهتعامج كلما لسرأف

 ب اةوقك تامو هدا مو نييلبا بعدو رفكف دوج !أموأت كتقوأ 6كضاخ انو كتب
 حطسلا نماموي اهآرفىئارصنتنب دحسلا راوعونذؤي اصل جر قيتعلا رصع ناكهنأ(ىكحو )

 ديرتاف هلتلافةرخآلاو ايندلا رومأ نعىلق تلغشدقلاقق بابلا هل تحتففتقوىفاهدءءاوفاهم نتفق

 اهتدب عطس قر مئاهني دف لخدف ىنيدفتلخد نإالإىضريال ىدلاو ناتلاتف كحوزتأنأديرأ لاق

 ةيفاعلا هللالأسن اماسمتاموهالو هدوصةءلانوهالف ايئارصن تافحطسلا نمطقسف ةنيدلا رظنيل

 لبف بولقلا بلقمواللوةتو فاحت هللالوسراي كارت تلاقامنعهللا ىضرةشئاعنأ ىراخبلا(ىودو)

 دبع بلق لقي نأ دارأ اذاراجلا عباصأ نمنيعبصا نيب دايعلا بولقو قئنمؤرامو ةشئاعابلافف ىثم

 ناك هناورئابكلا مأاهئاف رجلا اوبنتجا» لوقيناكدن أهنعهللا ىضرنامع نع ىتاسنلا (ىورو) هبلق

 كوعدت ىتديس هل تلافف اهتيراج هيلا تلسرأف ةيوغ ةأرماهب تقلعف للادبعي مكلبق ناكنهلجر

 ةيطابو مالغاهدنع ةئيضوةأرما ىلاتضفأ قمم هتةلغأابابلخ داك لعجف ةيراجلا عم قلطن اف ةدابشلل

 ظ اسأكرجلا اذه نم برشت وأىلع عقتل كتوعد نكل وةداهشال كتوعدام ىنا هللاو هلتلامق رمخ
 تح هيقست لزت ملف ىيديز لاقفاسأكهتقسف ىلع نوهأ هناف رجلا نم ىنيقساف لاقمالغلااذه لتفتوأ
 لا ناو نال شال او هنن رخل ويتجه قو هلع عوف رشا نك



 نيعب رألا لبقتاموبتي 772 0 : ا

 داع ناو هيلع نإ يي م د, لوألا كنيدي عجرافلالاقق لسا لجرلارصنتواماسأمئايكب و امهبلق قر نآرقلالتاذا ناكف نآرقلا
 نإ هلا ل ان نك : اودشنأو ةمتاخلا نسح ىلاعتهثالأسناينارصن تامو عجرب ملف ريخ

 نانا ةيلجا ةنم نمو قشو ديعس نف * مكسحلا م صأنم متحلاب * ىرولا اذ ىفماهفالا تريم
 0 8 ل 0 موختلافهميجول لذنمو #* املا ىف هسار زلزع نمو * مدع راءو لاما نم رثم

 ل ميلعلا زيزعلا ردقت كلذ * كلاس هجابنم ىط لك

 : 1 : لوي أشنأف ردقلا نع هنع ىلاعت هلاىضر ىعفاشلا مامالا لثس عبرلا لاقو

 تماعام ىلع دابعلا تقلخ * نكي مل اشن ل نا تئشامو * أشأ مل ناو ناك تئش

 نمت ل اذو تنهأ اذهو * تلذخ اذهو تننم اذ ىلع * نسلاو ىتفلا ىرحي ملعلا ىفف

 .حيقلاو مدلاورانلا لهأ

 ىضر دوعسم نبالاقو

 تام اذا ةنع لاعتألا
 هونقداف رخلا براش نسح مو حيبق مهلمو *# ديعس مهلمو قش ين

 مف هر ندا كيدي نيب همدقتل وهركلا ا ثولا كلللاق مالسلا وةالصلا مهبلع ءايبنألا ضعب نأثيدحلاف(ىورو)
 افورصم هبجو اودحت 0 مرشاوىشلاو ضار مألاو قاعلا نمةزنك ل سر لتاو من لاق كنم رذح ىلف ناناوركم
 تر اا كولا ف دازلاذخ[تقواذه نيك دلال ايا تولا كلموالاهسمش علطت موب نياباع كدا قو دن ةيلع هل لص هلل لوسر. |١ ىدعي سبل ىدلاو دتلا ناو لوسر تلو بل ىذلالوسرلاانأفريذندعب اربذن و لوس ردعبالوسر كيلا ناف ىتولتتاف ةلبقلا نع (إإ مدقألاهحور ضبقدنعهتيدان دازلالصحمملو بتي وتواا ىف كلذهب لزن نم ركفتيملاذاف رصبلاو عمسلا

 00 ا مو دق نيتملا ان . داصط اوذخألا انددقنيسحلاءانبأأي . ةديدشقي وق ؟واضعأ وةرضاح من اهذأ
 را تك ىلاعتو لبح هلدمىأ (ةنسنيتس غلب قحدلجأ أرح ىرماىلاهللا رذعأ» اع وقرمىراخبلا ورو. نيماةب انمحرو هتاحبس هللا هطخس ادع رفزوألا نا ركذ ٠ 0 ركذت نمهفر كذتيام كرمعتل وأ باسحلا ءوسوباقعلا
 هللا لبقي الو نيحس لوقي هنعهللاىضر ىريطلان اكو . بعلي وأ وهلينأ نيتس غلب نمل حلص؛الوهبعلو هو ع ريصلاو للا
 هتالص الو هموص هنم لوقيف ةرم نيسمح د ا ىفرظني ىلاعتهلا نأ ىورو بيشلا وهتبآلا هذهىف ريذنلا
 بوح نأالا هتقدصالو 00 بذعأ نأىحتسأ ىلاف كم ىحتسأ [م”ىنمحتساف كلحأ برتئاو كمظع نهوو كنس ربك مدآك ناي

 :اودشنأو ةييش اذ
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 اذه نول ريغ سفنلا لوقت * ريصق ىل رمعب نركحذ» #* ايانلا رذن ىف بيشلا تيار
 رذنلاهجو ادوسم ثساو * ىرمع رذن بيشلا املت لعق #* ريسإ رمخعىف ببطت كاسع

 بيبللا تنأو ارهد ىئاعتو * بيشلا كالع دقو ىلاعت © :١ اضيأ اودشنأو

 ليحر كنم ناح دق اهقماب#و# رق كنم مانجلا اياثمو < رذت كانأ دقو وهلخ فيك
 بيبط تلقع نا كيواديال * اهانضنمةركستوءللنا * بيصع مو. ليحرلا كاذ دعب

 ا بوو اهف كيلع ايانمل * الإ ىهدلا نمةعاسيف سيل

 ( هنعو ) ريصلا سئبو

 هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص |

 انزلا لهأ قاسي : لاق 8

 رانلا ىلارخلا براشو

 اوند اذاف ةمايقلا موي

 1 مهلبمتساو نم مث ريغو براقألاو لهألات وم ءاماعلالاقو . هئحم ةعرسوتولا لوس رمودقب رهشتىأ ( كولا ةنايز 3 5 0 مه 0 ريذن ىحا» سو هيلع هللا لص لاق ضرما ىأ ىجلا تولارذن نمنا أ هلا رنا وخالي اوماعاو

 :اودشنأو نامزو تقو لكىف رذنلا ىف غلبأ باحسألاو بابحالا ديدح نم عماقع

 ىيئدتو ىربق ىلا ىرمعلبحم د ىنبذحم مايألاو ىلايللا ىرأ
 ىنينعت ىهو ىريغ ثدحم 5و # انأ كاذو تيم نم ىنيدتكو

 انيدارب امع ةلسفغ ىف نحنو * انفكلارسشني نيح لكف تولا :اضيأ دشنأو
 انس ااماوثأن ءتحشو:نإو * اهتنيزو ايندلا ىلا نكمطنال

 باب ىف مهاوبرضو
 مئايئدلا مايأ ددعب رانلا

 مهزانم ىلا مهتوعفدي
 وضع قبب الف رانلا ىف

 برقع هغدلت قح |



 هسأر ىلع ةيح هشنتو
 غلسالا ةنس نيعب ا

 ببللاههفرب مث ةجردلا

 هب رضتف ةقيطلا سأ ر ىلا

 ىلا ىومف ةينابزلا
 تحضن اك رانلا رمق

 مالدي مدولسج
 |"الرفودبل هاهتربع ادولج
 نوشطعي مث باذعلا

 نودانف اديدش امنطع

 ةب رشا وقسا هاشطعاو

 | مل مدقتق ءاملا ند

 نولكولا '  ةكناللا
 نم احادقأ مهاذعب

 اذاف روفتو ىلغت مبح
 رخلا براش لوانت

 هنطب ىف ملا لصو اذاف

 تجرخو هءاعمأ عطق
 3 دوعل مث هرد نم

 هذهف برضيإ مث تناك

 . رجلا براش ةبوقع

 ىلص هللا لوسر(لاقو)
 نأ : ملسو هلع هللا

 هقنعف قلعمزوكلاو

 قح هفك ىف روبنطلاو

 نم ةبشخ ىلع بلصي
 اذه دانم ىدانف ران

 جرخشف نالف نا نالف

 مث هنونعليو ةنتندف نم
 بلصلا نم ةينابزلاهيقلت

 رانلا ىف هنو>رطبو
 ةنس فلأ امف قبف

 مث هاشطعاو ىدانيف

 هع لا تا لست
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 انكر 1 مت 11 دام ايون الاد دعانا
 انهر ىرثلا قابطأل مهتريصف # ةيفاص ريغ اسأكت ولا مهاقس

 منمتالوكوللا باهال نملاقف تنأ نم هللاةفمالسلاو ةالصلاهيلعدواد لعلخد تولا كلمنأ ىورو

 كراج نالف نبأ دواداي لامق دعب كئاقلل دعتسأملو توما كلمتن أن ذافلاق اشرلا لبقيالو نو صحلاهنم

 دهاج ناكو . دهتسا نمل ةربع ءالؤه ىفناك امأ لاقق اوتام لاقكبحاص نالفنبأ كسبرق نالفنإأ

 ركشلا ىف غلاب, نأو هيددلاو ىلعو هيلع ىلاعت لا معن رادقم فرعي نأ هل نآ دفق نيعبرألا غلب نم لوي

 معلا لجأ و سانلا كرد لوقيهّللاهمحر كلام مامالا ناكو « ةنسنيعب رأ غلب ومدشأ غلب اذا تح » ىل اعتهلوقل

 لزتعا ةيسنيعب رأ غلب اذافةنس نيعب رأ محدح أغلس ىتحسانلا نوطلاخمو اين دلانوبلطب مهو اندلب نم

 هباحصأالا,هيف لخ ديال هناتسب ىف سلجم هلناك رباك الاءاملعلا ضعب نأ ( ىكحو ) ةدابعلل غرفتو سانلا

 هنمهعاجخلا ردكتف هبنج ىلا سلج وءاج تح رجشلا للختبالج رىأ رذإاموي سلاجوهاهيبف طقف هناوخاو
 || عقدي اعفادم هلنأ معزف قح هيلع تبث لجر مع لاقق ةجاح نمكلله ملاعلاهللاةق باوبلاب اومهو

 كرتالوةعفنعتأي ملف الجأ كاحلا هل برضدقلئاسلا لافف ىربامردقب ك احلاهلموةيلاقق هيلعامدنع |
 هسأرجلاعلا قرطأفةنس نيس نم رثك أ هلهمأو هب قفرك احلا نا لاقق هيلعىضي لافقةعفادملا و ددللا |

 دحأ كيلا لخدامبا وبلا لاف لئاسلا نعلأسف هتركس نمملاعلا قافأ ولئاسلا ب هذواقرعهنييجردحمو

 دعب ىرب ناكافتوملل يهنأ وعدو ىنع اوفرصنا هباحسأل ملاعلا لاققدحأ دنعنم جرخالو
 جرخكولملا ضعب نأ ( ىورو ) ىلاعتهّثا ةمحر ىلا تامنأ ىلا ظعولاو ركذلا سل اجي ىفالا كلذ

 ايناث اتعلطف امهتفتنف قيحل نم اتضيبادبق نيترعش تبأر لاقف كلذ ىف هل ليقف ةتغب هكلم نم

 ىلا لاعتو اندلادلرتا نأ ىبرنم نالوسر ناذسه تلقق امهبف تلمأت مث انلاث اتعلطف امهتفتنف

 انيلعو هيلع ىلاعت ناةمحر تام ىتح ىلاعت هللا ديعي ضرالا ىف احئاس لزب ملف ةعاطو اعمس تلقق

 : اودشن او نيمآ

 فتملانمافوخ فتلاباهتكردأف * قرفع تحال بيشلل ةرئازو
 ىنلخ نم شيحلاق حاب. قتحكديور * اماو تلطتسا ىعض ىلع تلاقف

 هب رمل هدو ناب رقي رقتن م عجرامل مالسلاوةالصا| هيلع ليلخلا مهارباديسلا باش نملوأ نأ ىورو
 مالسلا لاقف كلمهيلعلزئفىب ًافاملزأ هإتلاقو ةراس كلذ تهركو اهب بج أف ةدحاو ةرعش هتيحل نم تب اشف

 . ميظعتلل ةينايرسلا ةغليف ءامحلاو فلأألاهمسا ىفكللادازف مرا الا كلذ ليقدمسا نكمل و ميهارباايكيلع
 ىفةيبشباش نمو اعوف م تيدحلا ىف واهلك تي تباشدقو حسبصأ مثكلذب مها ربا رف دتشاف مخفتلاو
 دشنأو .« ةبيشاذبذع نأ ىحتس ىلاعنهلانا » اضيأ ثيدحلا فو «ةمايقلاموبارون هلتناك مالسالا

 :هتيحل ىف ببشلا ىأر امل بارعالا ضع

 هباضحخم ,هيجوةرامع وجرب * باضخم هسأر قرافم هنم * تريغو بابشلادقف نم واي

 بابحالا ةقرفو بابكلادقف # .ةيزر لجأ امهتدجو ىلا * بارخل ةرامع لك ريصمو

 : دشنأ هنعىلاعت هللا صر ىعفاشلا مامالا سأر ىف بيشلا علط املو

 قماهقوفتششعدقةموبايأ * اهءابش ءاضأ ذا ىليل لظأو *« قرافملاعتشاب ىف: رانتبح
 اهءارخرايدلالكنم كاوأمو ,* ىنترزفىنمرمعلا بارختيأر * اهءارغراط نيحىنم مغرلا ىلع

 ,هييشم لبق ءرلا رمع ةزعو * اهباضخ ىنغي سيل بيشعئالط * ىضراءلحام دعب اشيعمنأأ
 اهباطتسم همايأ نم صفنت * هرعشضيباوءرلانولرفصااذا * اهءابش ىلوتسفن تينف دقو |

 ام هدي هكا 0 مدمس يعواو
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 ا ملعاو هاجلا ةاكز دأو # اهءاكترا قتلا سفن ىلع مارح * اهنافرومألاتاءاوسكنع عدف |

 ايان !ةاوكسلات ا راج رين *« موماق رثالعرارحالا ىلإ نسحأو # اهم ءاصن مت لالا ةاكز لثك

 06 2 | اهتمعط ىلاف اندلاقذب ىرمو * اهءارت كيوتحم ليلق اف * ارخافضرألا بكتمىفنيشعاللا
 ادامرريصتق ةقرحم را 3 7 0 1 ١

 د ٠ اهعارس ةالقلا رهظ ىف حال كد الطابو ارورغ الا اهرأ ملف * اماذعو اهمدع انيلا قبسو

 نومه بالك اهماع * ةليحتسم ةفيج الا ىع امو ١ اهلهأل اماس تنك اهنتحم ناف * اماذتجا

 اهاحح ىخرم باوألا ةتاغم * اهرادرءةتنطوأ سفنا ىوطف * اءالك كتعزان اهذت# ناو

 قيال قرف كلطاو وادع نديم كيفاف نأ وحال اينأ انللذاا رالف ىهنا
 6 بئاتلا وه نمو اهئنابو ةبوتلا ىفو سانلل دبعاا ةفرعم عطقنت قم باب +

 نم دبعلاةفرعمعطقات قماسو هيلعّشاىل هلا لوسر تاألاقىرعشألا ىسومىنأن ع هجامنب!ىور

 اعوفرم ىذمرتاا ثيدح ىنعموهو ةكناللاوأت ولا كلم نءاع اذإىأ ءاماعلا لاق نياع اذإ لاقف سانلا

 | واةمح رنمدلا ريصا امنا« كلذدنعوموةلخلا حورلا غولب دنع ىأ )») رغرغ ملامديعلاةب و”:ليقي هللانا 0(

 دبعال ةطوسبم ةبوتلا نآهلمف * ةعارم كابتك ىف ررقم وهاك ناعا الو ةبوتذئئيح هعفايالف باذع

 ىلإ ردعلا نم سصخشأا نيتو علمت اذإ كالذو حورلاب ةترغرع دنع كلذوحاورألا سباق نب اعإ قدح

 ةرغرغلا لبق بنذلك نمق 1 دبع لك لع بحيف ءتوأا روذءاهدتعو ةئباعلا اهدنعف موقلحلا

 : اودشنأو ةنياعلاو
 سلال سدح لو تال لق: حاط يون كيذا

 نرسحلا بيبال معو رخذ * اهناف سوفناا توف ا قبساو

 هللا لاق هدا ىحورلا مادام مدا نا قرافأالكلال>و كتزعو ناطيشإالاق »داعوة رمي دحخلاىفو

 ةلهاا نمز ىفانهدامناوخالا اسأانباونوتف « هسفن رغرغت ملاممدآن با نعقب ونلا بححأ الين زعيفىلاعت

 , انرافتسا لو#ي هنعهلا ىف رىرسصبلا نسحلا ناكدقق قدصلامدعل رافغتسا ىلا جات دقانتب وتوناكمالاو

 ناسنالا ىر ىلا اننامز_ ف.كفهنامز ىاذهناك اذافثاهمحر ىطرقلا مامالا لاق 1 رافغتسا ىلإ جاتحمب

 5 4 ونذ ندر رعد هنأ امعاز ةدعاس هد قداد موك وتللودتمال دابعلا ٍلظو ىصاعللا ىلع ايكمديف

 ىف عرمسإ الحر ىأر اذإ هنعشا ذر تااطقأ ن ىلع مامألا ناك انهنمو 3 رامتعالا نءلفاغهبلقو

 ىلع ردقي الن وةقحلا لاقو . ةبوتىلإ بات كتبوت ونيباذكساا ةب وهذه : هللوةيرافغتسالاب ةدبسلا

 مرافةتسا نع رافغتسالا نمو رافغتسالا نم اورثك أف #* اهتزعلسانلا نمدارفالاالإ حوصنلاةبوتلا
 1( ويرسل يدك دل مدا هذي كل لصحادإ 2 0 ير لشف نماوجراو منةدص مدعل

 فرتعا اذإد,ءلانا » اعوفرم لسمو ىراخءااىورو

 ا تحدق الاعيسلار ايكسلا سنت وناضمر رمو هيلا وس !تاولصا!ىدؤينمؤمنمام 00 اعوف رم _حصلا

 1 ةنآلا ) هنع نوت اني الا 10 ىلاعت هلوقالت مث قفصتلالا قحةمارقلا موي ةنجلا با وبأ ةيناع هل

 ١ .نالاعاا بر شدجلاو .هقلغأ الشادحتف با اذهلاةفةب وتنم سفنلا لئاقل لهدشا هح رشالاممامالا لثسو
 0 5 ءالغ 1 ياحب 7
 د 2و قحرفاكالو ندؤه هع عفر 6 35 باب 2#

 ندؤأاحورتعمتجا اذإل وه. ناك هن اهنع ىل اعنا هللا ىذرل احلا يف اتلا طرا نك ندع نفور

 هذهالت مث مالسلا كئرقب ىلاعت شا ناهللاىلو !,كيلعمالسلاهللاقف تولل كلا مهءاج جور خلا ديرت هيفىف
 هللا دبع ناكو « نولمعت مدن :ك اعةنلا اولخدا مكيلع مالس نولوةينيبيط ةكتاللا متافوت :نيذلا هةبآلا
 ةف كئثر ب كبرها نمؤلا د شقي ولا كاماجاذإ كا ىضردوءسمنبا

 أههعم ١

 ا هد:سمىف متا> وأ ىورو «( هيلعمللا بات هيئذب

 بر ىدانءفانتنم اقرع

 قرعلا اذه ىنع عفرا

 ءى قح هنع عفر الق

 ا 0 .
 هي ادعس هللأ ةديعلا 3

 اقتاخ هفلخف ىلاعتو

 موعيق را ند اديدح 9

 هالح ردد.ةمماد,ةلولغم

 لسالسلاب امق بحس |

 ثيغتس ههجو ىلع
 نمّقسف شط ١ ند

 ند ثدعتساو مهلا

 موقزلا ن ءىطف عوجلا

 دنعو هنطب ىف ىلغف |

 را ند لاعت كالام 1

 ىلع نيلعت اهنم هةسلق 1

 ىح هغامد

 هتدن رأ نم خاا 5 6

 رمج نم هسارضضأو

 راناا برم هدم جر

 هؤاشح ا طقاتةةوهف نم

 ىف لمع همادق نم

 نفاع نم توبات

 هءاذع

 لئا هيد ىف
 هنول هديدص

 3ك دقمأب راب لوك

 ريهسم
 م

 اذإ هلليوف ىمخل راثلا |

 ىدان اذإومحرال كش

 نمثيرغتسإ مث باح ال

 كلام هةسيق شامعلا

 اهوانتيف مجلا ةبرش

 اذاف هعباصأ طقاستتف

 هاثيع تعقو اهرظن

 ند
 ماع فلاأ دعب توات

 متهدودخو



 نحعسيف لمحف تانح

 | نم ت40 براقعو

 همدهقب نوذح ا.ثحللا

 قلعت ورأت

 هد قوديدحلاةلصاقم

 ندةق رح

 أ هقنع ىفو لالغألا

 نم جر مث نسراشلا

 ةنس فا دب نحسلا

 ىلإ ةنايزلا هذخاتف

 ليولاو ليولا ىداو

 موج ةيدوا نم داو

 اهدعبأو ١

 11 حاهرتك اناار

00 

 رد اهدشا

 ىف قبيو « براةعو
 | ةنس فاأ ليولا ىداو

 دقثاب دقشاي ىداني مح

 || ا ىلح ىنلا عمسيف

 لوةيقهءادن مسوديلع
 ا و ا

 0 مهح فاق م

 كا انه ىلاهت و هناحب د هللا

 ١ كر تاعما نملحر

 |؟9 اهرر ادد ردا

 ىنلا لوقيف بئات ريغ

 براي مسو هيلع هللا ىلد

 الإ تعافش نمجرخدق

 ! اهمأ بتف .هنع وفم ا

 | هيلإ بونذلا نم دبعلا
 1 ه.دلااطخلا نمرذتعاو

 | العلا هيلع لاقو

 ةمروتم هريق ند رجلا

 علد هئاسلو هنا 1 :م ةئاماو ةئافدس

 رانهنطب ىفو هردص لع
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 ترا ملل وه( مالسهت وقلي مون مهي )ىلا ءاهلوق قلو#: هل ءىلاعت هللا ى ُّض ربزاعن ءارلا ناكو

 0 دهاجم ناكوهيلع مالسلابباذعلا نهنامالاه.يطعي قحهحو ر ضيم.الف هحور ضف نيد ترأا ىلع

 ىوررو هنيع كلذب رهتلهدعب نمهدلو حالصب هحور عولطدنع رش نموا كا لوعي هنع ىلاعت شا |

 امان > رخآ اولاقاحلاكناكنافدسعلا حفر عواطف ها !ةكتاللا يضع اعوف رم تب اثم يح دنس هحام نإ |

 نابضغ ريغ ضارب رونا .دوحود ىرشأوةدمم ى >رخأ ب .اطاادسملا ىف تناك ىتااةيشمطلا سفنلا

 لجو زعهشاىد, نيب فت نأىلإ تاومسا!باونأ اهل تفتق ءامسلا ىلإ ىرتنت ق> كلذامل لاه لازالف

 ةميمذ ىجرخا ثييلادسحلا ىف تناك ىلا ةئيبلا سفنلا انأىجرخااجل لاق, ءوساالجرلاناكاذإ و

 0 جره مث جر قح كلذاهللاق.لازبالف ؛ جاو زاهاكش نمرخاوقاسؤو عم ىرشو

 ىعجراثيبخلا دسإلا فتن اك ىتلاةثيبحلا سفتلابابح رمال لايف نالف لايف اذه نملاةيفامحطستفتسيف
 4 ءىلاعت نا ىضرةرب رهو ناكو. ريقلا ىلإ ريصت ملع 0 ع !ائنمل 5 رتقءامسلا با وامل ستفت |

 ىلصٍضرألال بق نم تءاجةبرطورءامسلالهأل وةواهم نا دما ناكاماهاةاتدبعلا سو رتج رخاذإ

 اذإ رفاكلا نإو « لجألا رخآىلإ اهم اوقاطنا لاقي مئابر ىلإ اب قاطنبف هيف تنكدسج ىعوكياعدلا ٠

 « لجألا رخآىلإ اهءاوةاطنالاقيو ضرألا لبق نم تءاجةئيبخ حورءامسلالهأ لوقتدحو رتجرخ

 ك# هباحأىر ىأدقنأ لعهياعتتاك ةطير سو هءاعشا ىلصتللا لوسردرفه ف لاق وىراخلاهاورو

 (اعوفرممهسموىراخبلا فو ) كلذب ررمضتت اللف نالا ىلع ى عضو تور كلتعر هةكتاللا قت

 ههركم انلكف ثواااعأت تاع تلاتق « هءاقلهلاهرك هلل ءاناهزك نمو هءاغا نأ بح أ ها ءاقل بح ن مال
 هتماركو هللانا ودرب ريش, توا رضحاذإ نمؤلا نكلو كاذسيا» مسوهيلع لا ىلصدقا لوسرلا ف

 هللاباذعب رش رغح اذإ رفاكلاناو هءاقادّللا بحأو هللا ءاقل بح افدمامأ امتدلإ بحأءىث سيلف

 رصللا صخشاذإ (ةياددقو) )يع هعاقا هلل هركف شاع اقلهر كفه ءامأ م هلع ا سلف 4 ومحو 8

 هللاءاقل 3 موهءاقل هللا بحأ هللا ء تاتا تاس قاض ال عر هثقاو رد صااج رخو 0

 هنوملق هلرغق اريج دعب للادارأ اذا » اهنعىلاعت ا ىضرةشناعنع ( ةياورفو) اقلها هر

 ىأهسفن تعوهمت هباوث ىأرورض> اذافناكامت اريخنالف تامسانلال و, قحهقفوتو هددساكام

 ماعب هوم لبقهل ضيقا رشدبعب هللا دارأ اذإ وهءاقل هللا ب>أ هللا ءانا بح نيح كلذلف ترسشيتساو تح رف

 تماختلا باذعلا نمهب لزن ام ىأرو رضحاذاف ناكامثا ريشنالف تام سانلا ل و: ىدهنتف وهلضأف اناطش
 اذإ )»حيحنسحوهلاقواعوفرم ىذمرتلا (ىورو )« هءاقل هللاهركيو هللا ءاقأ هركي نيح كل ذف هسفن

 (ةءاورىفو ) «تولا لبق اصل معلهةفوب لاق هللا ل وس ايد مهتسا فيك لية هلمعتسا | ريخ هدبعب هللادارأ

 ىضري قح هتومىدي نيباحلاص المع هلستف,لاقدإ _عامو هللا لوسراب اولاقدلسءا ريخدب»ب هللادارأ اذإ
 وه حورلا « ناحمرو 39 0 ىلاءتهلوق قلوقي هنع ىلا هنت ىضر ةداتق و ( ناكو ) هلو> ن مهنع

 لاق هنأ سو هياع هللا ىلص ىناانع ( هحامننائىورو ) تولادنع ةكتالملا هب هاا ناعرلاو ةمحرلا

 اولاقدكتاللا نم وا ناعاذإ « نوه>رابرلاق تواا ثدحأ ءاج اذإح » ىلاءتهلوق ريسغت ىفةشئاعا

 لايف رفاكلاامأو . لج وزعهللا ىلاىقامدقلوةيفنازحألاو مومهللا رادىلإلوةيفاندلا 5 كمحرت هل
 نمهؤاانا داعوف رم(رازءملاىورو)ةءالا« 5ك ااا ا لروما »لوم 8 للا ىلإ كلم رئدل 1

 ا 5 5 0 0 : ع لس دا
 نمةرعشلا لساهحورلتستف -همقل2 ىآ ناعر رابضو كسماومفةر , رخ كن اللا د22 رضحاذإ

 أ ل تحرئأد هتما زر وهلا حور ,ىلاكنعامض رمة.طارئى > رحا ةنئمطاا س م ١) امي لاقيونيحما

 اذاف



| 

 ناو نييلعىلإاممبهذوةررحلا هلع وط مثناحرلاو كساا كلذ لعتبعضو هحور تدحرخ اذاف

 ىجرخاةثيبخلا سفتلااهتيأ لاقي وادي دشاعزن هحورعزنتفةرجهيف حس ةكتاللا هت ضحاذإ رفاكسلا

 حسااهيلعىوطيفةرمخلا كلت ىلع تعضوهحو رتج رخاذافهباذعوهلا نا وهىلإ كيلعاطوخسمةطخاس .
00 -: 5 5 ٌ 
 . نيمآ نيماسلا عيمج ونيرضاحللوانل مالسالا لعد ولأ وذع الا نسح هللا ل أمسن « نيحس ىلإ هب بهذي مث

 4 لامعألا ضرعو ضرألا لهأ نع لاؤسلاو ءامسلا ىف حاورألا قالت ىف ءاج ام بابإلع

 اذإ لوقي ناك هنأةنطنطسقلا ةنيدمجراخ نوفدلا ىراصتألا ب وأ ىنأ نعكراباا نبهللادبعى ور

 لاقيف هيلع نولبقيف ايندلا راد ىفريشبلا نول: اك هللا دابعنمةمحر لا لهأ اهاقات نمؤملاحورتضبق
 تاعف ام نالف لعف امل نولوةف لاقديدش برك ىفناك هناف عرتسي ىو اخأأ ورظن ا ضعبل مهضعإ

 نوءجارهلإ اناو ٌانانولوةفكلددق ملل وةيفتامدقلجرلا نعد ولأ ساذاف المت جوزتلهتنالف

 او->رف انسح اوأر ناف هلامعأ مملع ضرعتف لاقةبرلا تسكبومألا تسئيف ةيواملاهمأ ىلإ بهذ

 ناكو : كدبعب عحرامبالا | ولاق ١ رشاوأ رناو اهعأف كديع ىلع تكتف هذهموللا اولاقواو ريثيتساو

 ضعت ل نا : لوش ءادردلا وأ

 هنع هنا ىضرريمج نديءسناكو : ىاومأدب نزح ' لامع للمعأ نأكيذوعأى امبالا ل وق ءادردلا وأ

 هب رساريخ ناك نافدب راقأ ريخهيتأيو الإ مح هل دحأنماقءايح ًالارابخأ مهمتأتل تاومألانا لوقي

 مكايلال وةيفنالف لعفاملوةفتام دقلجرلا نءنولأ سر مهنا قح نزح وهل سيعارسثن اك ناو حرفو

 نانشو ) ناكو ( ةب رما تسكب ومألا تسيفةء واحلا همأ ىلإ ه كلسانب رمالوان ءاح امهللاوالن ولو هيف

 تاماذاف نينمؤلا حاورأ اف عمت ءاضبلا اللاتي ةعباسلا ءامسلا ىفا لاذ نا ؟لود ةنعلا قصر ةلنم

 مهيلع هرفس نم مدقاذإ هلهأ بئاغلا لأسر أك اين كا رابخأ نعهنولأسإو حاورألاهتقلت اين دلا لهأ نمتيلا

 ا (ىورو )مهن وأ ءاور م 3 0 ا ىلع ضرعت متلامعأنا » اعوف رم ىذمرتلا ا

 تايمألاو ءابآلا وءانب ألا ىلع ضرعتو ىلاعتو كرايتدللا ىلع سيخلاو نينثالا موي لامعألا ض رعت »اعوفرم

 نا (ىورو)« ؟اتوماوذؤتالوشااوقتافاقا رشاواضاي مههوجودادزتو مهتانس ن وح رفيفةعجلا مو

 تجوزتوأ نالفجوزتلهةنالف تاءفامنالف لهفام ملكت يبلا لهأ نعمهيلعمداقلا نولأسيتاومألا

 «فاتخا اهنمرك انتاموفانئاانمفراعتافةدنجم دونجحاو رألا» ثيدح فل قدقو .كلذو< و قنالف
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو كلذريغ ليقو ىوللو ماينلا حاورأ قالت ليقو قالتلا اذهدنا

 ىف باب +

 ناك اذاف لجو زعدتلا ىد. نيب امفقون قح حاورألا عف رت هكاللا ناهنعهّشاى ضر معن وأ ظفالاىور

 3 دس+لا ند جر نوح ريمعلا نأ ىلإو حاورألا

 | اذافتيلالسغيامردقوملع ةنطا ىفامنوريسيفةنلا نماهدعةماهورأوابءاو ريسلاقةداعساا لهأ نم

 وأربع ملكت ل نم مالكعمسوناف شعنلا ىلع اذاف هدسجو هنفكن يب تجردأوتدرنفكو لسغ

 0 لخدودس+ و حوراذدقوحورلاهيفتدر نفدوهيلعىلصو ىلمعلا ىلإ لص واذافرششب ملكت

 ىف هحورو الإت يم نماملوتي هنعّشاىضررانيدنب ورمعناكو . ىنأيسودروامألا هنالأسيفناناتفلا
 هللا هناتناؤؤ قدازءرق قلع ود ىتع فك ولد فكو نك فك هدسج قرطان كامدت
 مولع رق فاك ويارا مالكا كدر كو ل نم تا جالا ءانث عمساوربرسلعوهو
 شضقاذإ امهلو ةنس> باوثأ امهماع هجولا انسح ناكلم املوانت ةديعسلا سفنلا كلما نأ ةرخآلا

 ناكو # نونزحم وأ نور ,كشإو نوحرفيف ىاتوم ىلع

 حييصيف هءاعمأ لكأت

 عزمت ىروهج توصب
 براقعلاو قئالطاهنم

 هلو هدلج نيب غدلت

 ران نم نيلعن سبليو

 نوكيو همدامهلم ىلغإ
 نم امرق رانلا ىف

 نم ناماهو نوعرف

 ةمهل را براش مطأ

 هدسح ىلع هللا طلس

 ىضق نموابرقعو ةيح

 ىلع هناعأ دقق ةجاح هل

 نمو مال_سالا مده

 هناعأ دقق اًثيش هن رآأ

 نمو ملسم لتق ىلع

 ىلاعت هللاهريشح هسلاج

 نمو ةحح الب ىمعأ

 هوجوزتالف راب رش
 هودوعت الف ضرمنأو

 قلاب ىنثعب ىذلاوف
 الإ دحأر جلا برش ام

 ةاروتاا ىف نوعلم ناك

 رويزلاو لحن الاو

 برش نمو ناقرفلاو

 ميمج رفك د قف را

 هتاحيس هللا لزنأ ام

 لحتس الو هئادنأ ىلع

 ءىران ا ورفاك الإ رجلا

 رخْلا براش ناو هنم

 ىدانيف ناشطع توع

 ةنمس فلأ هاثطعاو

 ابن قلاب ىنثعي ىذلاو
 ءىجن رخلا براش نا

 هللا لوةيف ةمايقلا موي
 ىلاعتو هناحبسس



 زريق هوذح هحكش الا

 كلم فلأ نوعبس هل

 | ههحو ىلع هنوبحب

 ىف ناك نم ؟كيزأو
 باتك نمت ةئامدبلق

 الع بصو ىلاعت هللا

 مو: ءىحب ربما
 نم فرح لك ةما.ةلا

 نيب همصاخم نكرقلا

 نمو لج وزع هللا ىدب
 دقق نآرقلا همصاخ

 نع ( ىورو ) كله

 1 ززعلا دنع ْن رم

 31.1 تاذ تنك :لاقنأ

 اذإو دحسللا ىلإ ا.هاذ

 ا

 ام نتا تؤ قيرطلا

 1و نكست

 كل ا
 ع و5 7

 ساس ن

 ا هيلع

 ةرحآ سنك (لاعتف

 هتنعاف ةدابشلا هنملو

 نمل 811 هان تاقد ودعا امانا 1 و ناو ع ةيط لا" او دع نا هاذا

 | اهترركف اهاقي لف هللا

 لاقو هلع حتفف هلع

 يل

 ا! هور ثتحردو

9 - 
 ه2

 هاا ف اذيرلا »كلا

 / اولصت الموقان تيدانو

 9 هونقدت الو هلع

 راقم

 1 هلهأ اولأس انا رفات ام

 ١ اولاعو لعق ناك ام

 ناك هنأ ريغان ذهل لعنام

 بلس جاف رجلا برمشإ

 ةبورمضلا بححلا قرتخم مث ماع فا اهتم رحم لك لوطدر نمر ىفمث جا نهر ىف مءام نمر ىفمل 1 اهل ملف ةدا

 غش لك عفا رسل نيون اع قدا د لكل قدا يد فنا نوناع نعوو رلا نع ردو 9

 ةزر فلا نيىدان دقك لوكا محال ادا نخاف رزقا ا راعول حو قادت ىلازشلل

 )| ندم

 ا دناف نيدسأا

 هلقع نمدةف,هو ناسنالا صخش لثمةل>ئااردق لطىهوةنطاربرح نمريرح ىفاهوفاو ةييطةءار

 ةلاخلا نورقثاوةفلاسلا مألابر عملا زالفءاوملا ىفدب نوج رعيفءىئايثدلا رادىف بست.ك-لاا هماعنمالو

 ليئاصاص انأ لوةيف تنأنم هللا فبابلا نيمألا عرق فاين دلاءامسىلإ قأيقح رثتنلادا را لاثمأك
 ا ١
 ىفكاشريغ ةمزاح هتديقع تناكواظفاحم ناك لجرلا من نولوةيف هللإامح اوهئامسأ ن سحاب نالفاذهو ْ

 ناكالهسو الهأ نولوةيف ىلوألاهتلاتم لثملوةيف تنأ نم هل لاقيفةيئاثلا ءامسلا ىلإ ىهتني مئاهنم» ىش
 لثم لوقيف تنأ نملاقيف بابلا 000 ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ىمتتي 0 عييمج ةتالص ىلع الفا

 نالفت ااهأ لاف اب + 1 امودثلاث 1| ق 0 نوف لاف 0 ل ةعبارلاع اعد لا ىلإ ىهتني

 بابلاعرهف ل ل سالب ثفرلان ا ردأ ن مهل ومول انسحب فم وص ناك

 ىلاعت كبجاولا هححىدأ نالفب الهسوالهأنولوةفاهلبق تاومسلا ىفلاةأك لوةفتنأ نمهللاتف

 ىف لق لوقف تنأ نمدل لاقف باع لاعرقيف ةسداساا ءامسلا ىلإ ىهتني مث ءابرالو ةعمس ريغ نم |

 ىلإ ير قدر ع مكهيدلاوب ريللارع 3 املا سه“ :ااوملا ىلا لح رلاب ايحر مهل لات | 8 أ ثتاومساا

 راحسألا ّق رافعتسالا ركل ناك نالفب ايحرم لات ره مل وقف ا ندمدل لا 9 ةفاأس | كاما

 نم لاقيف بالا عرف لالجلا تاقدارس ىلإ ىهنثي ق>رعمث . ماتيألا لفكيو رسلاف قدصتيو

 سفلاو حلاعاا ديس رس كالذل 5 لاق ملوةف تا

 كلل او اال

 ىلا وفورعملاب سحب ناك ةطلا

 قى هنولاصو ريخلاب هنو رشد مهلك ةكلأ 0 ند رغم 0 - 16 1

 الهألاقيف كلذلبق لاق ام للثم لوقف تنأ نمىنع رم ام لاقيف بابلا عرقف ىهتنااةردس ىلإ ىبتني

 ران نهر ىف ةدظ نمر ىف رون نمر ىفرهفلحو زعاشاهح ولا ااخ هلمع ناك لح رلاب البععو ٍ

 رفا! نوناعتفا

 هلالح لح ليلخلالوةيفنالق نبا نالفلاميفام مثحىتلا

 انع كله دقدلأ نظ اذإ قد هلامعأ عمي حج ىلعه.ةاعوهشقان نيتع ركسلاه .دب نيب هاجان اذافديعلا متقدوإ ر د

 ىنفتوأ لاذ ؟ كب هلا لعفامدلا 0 ومدعب ماعلا ىف ا ىؤردنأ ( 0 0 نعى حدقو ) ى ملأ .ةنع

 ىنعت ةدح مقل 2 1 ة”دح اذهعام براي تاقف اذذ واذ وسلا خي اي لاةودبد» ني : ل ا ل ا ا ل

 كناح.سكنع ليرح نع 0 ىنلا نع ةشئاع نعةورعغ نع ىرهزلا نع رمعم ىنثدح تفوق ىلا

 رمعم قدصو تقدص لاقو مالسالا ق تت 8 ةدش اذ بذعأ نأ نع ىنا تللاعتو ا 3 ,

 دمع ( ىدرو كل ترفغدق ليرح قدصود# قدص وة كاع تقدصوةو رع قدص و ىرهزلاقدصو

 صل ىذلا تن أ ىللاةوندتع ركسلا هدب ناب فق وأ لاف ؟ كأن هللا لعفام هلل قف هت وم دعب مانا فمان نا

 كلفت ادا نادى كود تنك 6 لدول ادد كلذ تك قا كازا ماعلا دوم نيرا دل تاو"

 بهذا تقدصلاةميةرفأك م,ءم>حسو .يمدعأك مدح وسو مب ةاعأ اىااوبكما وم, ةاخ ىذلا مشدابأ

 هندي ندب ىنفق وأ لاقف ؟ كن هللا لءفامدل ليةؤهت و مدعي مانملا ىف رامنيروص:م (ىؤرو) تال ترفشدتق

 نيثالثوة نان تلق ةدحاو اهنمتا.ةاملاقت نآرقالةمت> نيتسو ةئالث تاقرو ه:ما.ىنتتح اذاعلاقو

 ىهننا كلت رفغدفف بهذا ىنتبحأنآلا لاف كب تاقر م خائحاذاع لاق اثيشاب,ذمتاءقاملاق ةدح

 ا بححلا نمهدر نممهتموهودرءادنلا عمس ىسر كلا ىل نم نسال نمو: رسل اذا ىط رقلامامالا لاق
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 0 ! ا ف 5 ا اهنع هسفن تذخ [توأاهرضحاذإ رفاكا اأو :ىلاز غلا ماهإلا (لاق) هوفراعىلاعت هللا مضل لصاعاو

 : 0 ا 8 ا 3 0 21 “ا ى 9

 هما نو ىو نايتس اذاق ريالا خارصك خارصةلاذإف ثيبحلادسملانم ةئيبخلا سفنلا اهني ىج رخا كللا اهل لاقو

 ا | رعشنم حوسم ميغا ةحم ارااونتنمبا2/ دوس هوجولا حابق ةنابز املوان مالسلاهيلع ليثئارزع

 1 تناكو هاصع ئم نم امرج مظعا ةرخالا يف رفاكساا نآل ةدارملا ردقىلع اناسنإ اصخش ليحتسيف فنعب امنوقلتيف
 وتلا ل دابق ا ىد هب جرعيفدحأ لب>كراناا ىف رفاكسلا سر ضن أ حس يح صا ىفى ا.سو ريك ًاةحورتناككلذلفنمؤلا

 ور ل ىحسأا باذعلا ةينابزب لكولاكللا انألوقيف تنآنملاقيف بابلا نيمآلا عرقيف ان دلا ءامس ىلإ ىهتني

 حولي لاصولا هعو
 , الهسالوالهأال لاَعيف ايندلا رادو هيلا اهضغبأو هئامسأ حبقأب نالف لوقيف كعم نم لاقي فليئايقدب

 ةلاقأأ هذه نيمألا عمساداف « ءامسلاب ا. هنأ ليتل 2 ىلاءتهلوةلءامدلا با وأهل حتفتالو امحرمالو

 5 0 نيدسملا ه؛تراسو ةياب زاادهتذخأ ضد اذاف قيحسناكم ىف راادب ىووتف هدب نمدح رط
 ل 22/7 0

 ملسو هيلع هللا ىلصويناا

 ديعلا بات اذا لاق هنأ

 ىلا هةكئاللا ت>رع 1 ١ ١ ١
 ا : املا وقأو املاعف نم ستقف هتالص ىف قرسان ندم مهعاولا فاات>5 نينمؤاا نمنورصقلاامآو

 انيراي نولومي

 ندىلع اونامزيذلا ىراصتلا امأو ىلازغلا (لاق) راجفلا حاورأ املاىوأت ةميظع ةرخص ىلع ىهو

 ردا لهأ اماولاق هنقدو هنينفكتوهلسغم دحأدهاشإو مثرو.ةىلإ ىسركساانمن ود ريفحسيسلا

 لاق.هت رف ىلا اتوق ةعوادو رطمد ريق رفاكلا ل :3قفانا اامأو مر ىوهدقدنأل كلذ نمائيشز ودها شر الق

 طع ابنا دو نوال ذو | // اني 33 تح ااا 000002-97:
 0 3 رئاسؤ "و كالذ ردغو جحلاو موصلاىف لوتلا 1ك و قدصت نالؤ هنعلاقلل 52 هنوكلا هتاكزدرت

 سعألاو ةافعلا هيد نم

 3 27 00 ا وأ هلسغىف 0 تنبأ !تدحوو دسالا ىلا تد راذإ حوراانأ (ىودو) ة.فاعلاهللا لسن تابرقلا
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 ىتااةثالثلااماف ةرخالا |[ : 9
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 ىوكت مهنيعأو دورعلاب
 نوداني مهف ريماسملاب

 نع لع اردت يمد كواا فلما تلق تول كلما د هلاذف اذه ١

 هباوشط ١و ضو.ةمدنأ كك اللا نمىلاوعأت ف رعدم !!تراظناذاف هيلاترظنت دم ءلحا ًادفناذاف برغالو

 عم سفنلاو عبامألا سوءرو نانبلافارطأنم هحور نويذحت مموتيلاناسل ل قثاعرو . ىللازغلا |

 معا |

 فحص شعا ىف تبارلوقيهنع هللاى ضر ةمركعناكو . ىورتتاياكح وب ريغت لاثمأ اهنأ انلاثمأدلإ :

 تافصهلنأهيلإ هلا ىحوأف لإ راظن أقحتولا كلمىتر أب رايلاق مالسلاهيلعمد[مابأن أ مالسا هيلع ثيش

 0 لا زن افاق نيملاصلاو ءاينألا لعل ىتااةروصلا ىفكاعهلزت أ سواملع ردفتتال ١

 امحتف عضاوم ف 3 احتفال نوع هلو الق 0 ةذاردلا تناك هنوف ةرهن ىف تعذو اهلك ١

 ندم اهاثمىلإ ةعاسلا كلت ند اق تنل ةقودض مالسلا هيلع مدآ قدصق سشاراقمو بلالكو دفقاقس ْ

 اندلا عيجاذإو ا تررملاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ ءارسإلا ثيدحىفو

 نم لل ريحاي ىحأأي تلق الامثالو انيع هنع تفتاءال هيفرظني بوتكمحول مدمسو هنك رنات نكو

 اهرب ضرألا ىف نم عسي جحاورأ

 قرشا نابام ناملس ىادبو ىيع نواب قئالخلا م.يجو 0 اك اندلانأىرتال 1 لاهو اهرحمو

 ىد تدق هرمأ نم ءىش لع ف عملو كالذ ا موقاحلا حورلابا وهل اذاف هدححور عد نوملاعإ

 نم سفنلا بذحم كلم ةكئاللا نمةعب رأت يلا ىلع لزني هنأ اني ثيدحلا ىفو هدسج نم اهعزتأفهيلا

 مامالا 3 هراسإ نماهعذدج كالموهنيع نما ذم كلمو ىرسيلاهمدق نما ذم كلم وىنعلا همدق

 لستف رفاك لاقوأ رجافحورحورلا تناكناامأو ةديه-تناكناءاقسلا م ةاذقاالالسنا لست كلذ

 تلم هنطب نأ نظيتيلاو اذه . مدقتدةوُث يدل !ىفدرواكلولبملا فوصا!نمىمحلادوةسااكهحور
 امهنيب طوغضم وهو ضرألا ىلع تقبطنا دقءامسلا نأكو ةربإ مرخ نمجرخم هسفن نأ سم واكوش

 ناسالاتامىلقأا ىلا حورلا تاصو اذاف

 ةيابزلا املواني مثناسناةروص ىلع ريط”وران نم امستييةسدق ةمومسمةب رح كلل هنعطإ نم مهن ىفوللا

 لاوح أ فاتحم كلذدنع مث هردص ىف سفنل|تعمج و قطنا | نع

 ةلصتم ةيعشالا ةرجنحلا ىف قبب الف ةر>انحلا ىف رصحنت ىت> اديور اديور هسفن بذحت ند مومو

 تول كلا نأنادعمنب كاخ نع مع وبأظفالا(ىوردق و) ةبرلا كالي كلما اهنعطب ذئيحو بلقلاب

 نألا هللاقوةب رحلاكلتبهسأ رب رضاين دلا نم ديعلجأ ىفتااذاف برغلاو قرسشملا نيبام غلبت ةبرح

 قرطأف ثيغا ربلاا ورأت ولا كلمىض

 ىلاعت هل ان ف تواا كلم نافلاق معنهل اولاق سقت مادا اليوط كلام

 2 , لههنع هنا ىخر سن أن كلام 0 تاومألاز 5 عءىر

 : نيملاعلا بر هل داو 5 همحر بيطخلا 3 وأ هاور «امومنيح سفنألا قوت هللا )

 # رفاكلاو نمؤلا حور ضبق دنع تولا كللم ةفص ىف ءاجام باب

 ريعيال لاح عزفلاو عورلا نمهنمدبعلا باق ىلع لخدءامومالسااهياع تولا كلمةدهاشمن أ ىخأْب ١

 لصوام ةياغو .هن ريصل نء ىلاعت هللا فشك نمالارمألا كلذةقيةحملءءالوهتي رقع اظفو هلوه مظل دنع

 تاوويلا رااح حانج فال 1 ةعل رأهتحنجأ) نهر دف كلمأ ند ةررصو توااك امهاتأو

 امو ضرألا هبد. نيب 0 ىعق أزواج حانجو قرمشلا ىدق ازواج حانجو ضرالا زواج حان>و

 اهنأولو ءازجألا نما طاحأاموباودلاو سنإلاو ناو ضايغ!اول وهسلاولابجلا نم هيلع تلمتشا

 امفو نيرفاكسلل ةحنجأ و نيميط.لا اهرششني ىرسشبلل ةحنجأو اهرمشن عضاومىفالإ اهرسشتيال ةحنجأو

 ناكو) لادم رىكا| رفاف نبا ظعاولا كلذ ركذ ريغتلا نمنا رفع زلادق رع نمناكف قافأ مث عب اسلامويلا

 ضيقي فيك هير نأمالسلاامهملع تولاكام ليلخلا مهاربالأس : لوةءامهنعهلا ىفر (سابعنا

 ا كو ا ةروص قوه اذاف تمن كام هنع ههحو فرصف ىنعكهح وف رصالاةف رفاكلاحور

 مالحر



 ذل

 2 روادع هور ضيقمئافوذ وةيش>و ايبعركلذ هافكل كصخ ثىلا هرظن ىوسرفاكلا قي مولهللاو

 فالتخ اية فات 2 روص ىلع ولا كللمةيؤر نم بحه تءالو: مهنع هللا ىض رءاماعلا لاق دع ةنسملا هتروص ىلا

 ةكتالملل عقتتافصا هذه نأ ريغ رفسلا فرجا وما حفلب هجولا ريت و نول اة وحش وماجخلالوخدةمزالع

 تقوىف ىلاعت هللا ةردقب مظاعتي مالسلا هيلع لي ريج نأ انغاب دقو ارا ةدحاولاةعاسلاودحاولامويلاىف

 . نيمآ نيءاسلاو انب فطلامرللا لجو زع هللا نم افوخ

 س4 موي لك ىف تيب لك ىلع :«أوقاخلا حاورأل ضب اةااوهتوللا كام نأ ىفءاجام بابإلع
 #ةرظن نيعبس مو؛لكدا.ءااهوحو و اظن هنأو ةعاسإكيف حودىذل اك لعوتاسه

 ماقنمؤلاحورتولا كام ضيف لهألو بابل ة تع ىلع ءاذالوم هنأ امنع ىلاعت هللا ىضر رم نئءىور

 نافائيش. 0 5 1 :مدحال تهذأالوا رم نم دحأل تصقامهللاوف عزجلا اذه

 ىلع مكطخسو م ءاكش تناك

 داي م ثلا .دحلاىو ( ادحأ 2 ىعإ ا ىدح ةدوعمح دو ا 3 0 منأف مكب ند

 رو م ركتياكش تناك ناو ربشلات مم داع !اعتهنا كا 3 ربغل

 تارمغ هيلع لأهل ًاعطقناوداكأ العدل ناد الانا تر رد 00

 ثيدخلاالجأدل تءرقالو اقزر مكتمدحالتيهذأام عزجلام هو عزفلا ممم ءيكليوتولا كلملوةيفايلب وب .2
 !اواهذلهلع وهامو همالكنوعمسإاو 0-0 اكمنورو وأود ١ ىقت 2 » ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاق

 لحام لثما ورذح اف ىلع ةعبتلاو مل ةاتمملاف دل ريغ نال وهلح نملاملا تعج ىبت يعلم ايندلا 5 نيعاتال

 كدا دنعتولا كلم (سوه يعل بدها لوس ررظن :لاقهن هد أنعدم نب رفعح نعىورو .ىف

 قمهحشص لكفف :ماانأوالا رخال

 ةضوعب حور ضبقتدرأ ىأولدقحاب هللاومهسفتأب مينممم ريبك وم ريغصب فرعأل ىلا قحتارم س موي

 ور ىفرعشالو ردم نمي لهأ نمامولاقم قف ر نم ؤملكب ىلافانيعرقو

 تقاوم دنع م.حةصتهنأ ىدروالا مامالا ركذو اهضيقي رمآلاوههلانوكي ىتح كلذ ىلع تردقام

 3 نأ طعئار >5 0 وع هعارتج ا اوهتاخ ىف لح وُرعهَنأ نس هلكهفرصت نأو حو رىذ لكض بقي لكولا

 سيقف دلع اعلع>و ثتولاكمم ىل 5 ام قام محاورأىن عمق ىف دعمكم اللاوأت وملا كلامك ر مشب فرش

 مم اهجارخحاو داسحالا نم املالساوحاورألا ا

 هتقوت» ىلاعت لاقو (عيكتاللا اورذكن ذل فوتءذإىرتولو» ىلاعتلاقوةيآلا «امتومنيح سفن الا فو

 مدقتاهفان ركذدقو لعاف لكل لعافو تاقولخلا رئاس نمدود>وملا قلاخ ىلاعت وف «نوطرفي ال مهوانلسر

 تايآلانيب عجاذهىفو * حاورالاق هز ىلاءثاونوجلاعي ناوءالاوحاورالا ضبقيت ولا كلمنأ

 قلخلا فضأ ام هيلاىفوتلا كلذ فيض أ ةرشابااوةطساولا كلذ ىلوتيت ولا كلمناك ام نكل «رابخالاو

 لاق اا دع ل يتداول ندء اوشا امحسبق كءامسلا ىفدسأ رو ضرالاىفهالجر |

 نوللااءافدلثموأمرملاوبايشلا و ريكلاو رذعااو ضرما وةحصا! نمناسن الا ريغتياملثم كلذ ناف سانلا

 1 مهو هلا كاف ل اودفاملا 5 1 عادلا مهتم واه ر عش ةرثانل امتموام دب اههحو ةك اصااممفةحض تيبلا

 ١ ةخراص!اواهودشب ةكابلاو اههجوقب راضااواهرعش ةرشانا اهتيب لهأن فهتارمغو هتابركهتيشءف توملا

 مم نع
 2 ىدالو 5 ىلهأاب ىدانتىعو شءنا!قوف هحورتفرفر شعناا ىلع تيل للهحاذا مث« مهسسفنأ لعاو و

 , اسق باد ايت ولا كاملا نمؤمهناف ىحاصب قفرا ماس وهياع هللا ىلصةللا لو سره! لاق راصن الا نم

 | وهاذهتولا كلمنأ سدا دا | ذهىفو :هنعىلاعتهللا ىض رىطرقلا مامالا لاق . سم تاولصلا

 5 1 فرم لاكلذكو لاقتولا كلمنود ملام ااا ورأ ضب ىلاعتهقانأ ث ثلا

 : هللا» ىلاعت لاقهر 0 ,هلامك نو وأجعل نعيش, نوك< ادنج قاخو امن

 ان را تاجا رسما

 تاكا انعاو ذو

 ةينابزلام ل ومتتف ةعاس

 برو جحر فوك

 سلع نابضغ نيلاعلا

 ىلصهللا لوسر(لاقو)

 الم نم : م

 هللا دام مارا نمهنيع

 رس هياع هللا

 مهج رج نم ةهئيع

 مارح ةارمات قزنمو

 هريق نم هللا هماقأ

 ا 1 ا نايا

 ىف اهاظمهبدو ادوسم

 ران نم ةل- يلب

 هدسج ىلع لدارسو
 هماكبالو نارطق نم

 باذعهلو هكزءالوهللا
 هللالوسر (لاقو) ملأ
 نم: ملس و هناع للا ىلص

 هرم ةاضانف

 رفا! ىفهياعو اهماعناك

 ةمالاهذه ف عأ باذع

 ةمايقلا موي ناكاذاف

 لجو زع هلل ََ

 هتانسح ىقاهحوز

 هقوسإو هبواذ هلم و
 كلذ ناك اذارانإا ىلا

 اهجوز لع نافهءاع ريق

 هتحوز ىلز ادحأ نأ

 هلع هنا مرح تكسو

 ىلعبتك هللا نال ةذجلا

 ىلع ما رح تن أةنجلا باب

 ىرد ىذلا ثودلا

 تكسي وهلهأ ىلع حييبقلا

 ناوادبأ ةنحلا لخديال



 نءلت عيسلا تاومسلا

 هللا قيكشلا نك

 جورفلا باحأ نأ

 | مو: نورشدم ةنازلا
 دقوتمه>ورذو ةماقلا

 أ مم د, اونورسش# واراث

 ىلا ةلولغم

0 

 مهةانعأ

 | ازلا

 رع ماب موماع ىدانتو

 | دانزلا ءالؤه سانلا

 ةلولغم مكوءاج دق

 )| اران م-مجورف دقوت

 او مج ورفنمرانلا

 الا "لود هيف
 ءايفصأو ءاينأقلخلا اذهنم قات كنا براي لاق ككيرام لاقف ىف محاورأ ضيقىلع كتطاس | 3 0 7 9 ا | ةانزلاجورف اور وده

 اسرأفاهداعأفهنمتذاعتسافلئاكيملسرأفاهذاعأفكلد نم |

 ىلاعتهشا مهنعل مهودعلاف

 الوران كلددنع قيبالف

 ءلا .رالا لاقالا رجاف

 هللالوسر(لاقو)ةان زلا

 ماهل ناكل“ قرف

 ةانناو الاخر كار

 براقعلا عم نيسوبع

 تالا

 موش تايلاو ميغدلت

 ب
 براقعلا مهو اهل

 ترجح ةلبق لك

 8 نءلا مع

 أ براقعلا

 |" ةراقملك ىو اهتاراقع

 مسخوار اماراقم ند

 هص رقت نممحل ق غرقت

 مسج رف نم ليس

 0 لهأ حييصلا د.دصأ ١

 ىلاءاهللازًاهريغوىرهزلاىور

 ارزعللاق العو لح برلانأ ىورئابنم
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 وم ىف كلا ىل 0 الا« ىذا رطل دعاك قلقا قام ذو لاح ١ فا 1 ااه لاو

 اهعمس قاخ واه روصفاك اها ىلاعت هلأ ثعل ةلنوعرأو ثالثةفطتلابرم اذا 00 اعوذرم ملسم ثيدح

 مش 1 انقلخ دقلو » ىلاه:لاق ثءدحلا « ىثنأ مأ 0 اي لوقي ما مظعو اب 2 واهدل> واهرصن و |

 ةحوٌثانذاب قالا ىلا روصعتلاو قالا ةفا انما د تماع دهق ( ءىذ ل اكو قااخ هللا » ىلاعت هللا لاقو 01 انو

 .ملعأ ىلاعت هاو ةيقح حا حاورالل نفل املا و روسااو قلاش اوهىلاعت كاناكناوت ولا كلم ىلافوتلاةفاضا

 ىحأات اةاملاكلملاقوءام جالا .هأان أت ولا كام لاقفار ظانتةايطل !كلموتولا كلمنأ ث تأ .دطاىفو

 8 رك وسيم وتيمالو يملا تيمالان اقدل اه رخسامو اكلم ىلعان وكاشيتلا ىلاعت تا ئحو اف ولا ْ

 راهنلاو لالا : لاقدن اهنع ىلاعتشاىضر ىئانبلاتباثنع ( معنوب أ ظفاط ا ىورو ) ءايحإلا باتكيف
 0 صأ ناف اهماع 0 تولا كلمو الإ حور ىذ عى ان عاق راد تل شا ناو ردع وعبرأ

 ويلكدابعلاهوجوىفرظنيتولا كلمنأ ( ثيدحلاىفو ) حور ىذلكىف ماءاذهو بهذالاو اضيق

 0 عم وهو هحور ضيفأل هيلاتثعب مدآن بال ايجعايلاقهيلاث عب ىذلادبعا! كحضاذافةرم نيعبس
 . لعأ ىلا#ت هللاو . كحضي

 قئالخلا حاورأت ولا كلام.ضبق بوسيف ءاجام باب ا

 3ك 0 8 2 لسرأ هللا تذاعتسافذخ ًايلاهاتأف ءىثب ضرالاةب رتنم

 ذخ ا واهذع لذ اف هنمتذاعتساف لئارزعل
 م

 م امم راله ىل !اعن لاق مهن لاق ضرالاةا:متذاعت كا امأىل

 ثول كام كف 5 لج وزعشالاَفا ال قه رن ملعب جوأ كتءاطب رايلاق كايحاص اههمحر

 ىتاىلاعت هلال فومتشو ىلوذغإأ ىلوفرع اذاف تولانم مهملاهرك أاةلخ قلت 1 كناو نيلسرمو

 ىضر سابع نبا نع ىورو تدل |ايعم كن 0 نوداك ءالفاعاح وأ وابا. .سأو الطلع تود 0

 ةسداسلا ضرالا نم اهزذك 1و نيضرأ ةتس نم مالسلا وةداصاا هيلع مدآ ةنطتعقر لاقدنأ امهنعهللا

 مالسلاوةالصلا هياعمدآ ةءرتب تولاكامين أاماف مرج ران اهبقنالةعباسلا ضرالا نمءىثابنم سلو

 ) رماك ثيدحلا كنهىل تذاعتساامأ لا 1
 1 ةلل م هيلع هللا ىلص

 مدآ ةيرت اهنمذخأ اكتلاق ضرالا نأ اضيأ ( ثيدحلاىفو

 ىزعوالعو لج بر لأ املا امو ىتصقنف ىتماحو ائيشاعم صقتت لو تأو هع تتاح براي مالسااةدلع أ

 اهحلام ضرالا هاي ادع اعدم لاق كاصع نع نوقت ل ا رعغو تلاثؤرق ْم رد اذو مر 0 كيلامهم

 تا نيمار 3 ماقأف مدآ ةيرااهنم اهطق اهصو اهولحو امذعو

 نيعللا سيل !هب رم مئاذه نم نيا اتاَد قام الب

 تلضف نا وهعطأ سيلبإ لاف راخعلاك لاصاد وهوةلصاص عمسفه.اع هدب برضف

 دعب هثمب ىلاعت هلاناو سيلبإضرالاةب رتب ىىأ ىذلا نال قو . ران نمان أو نيط نماذه هتكلهأ هياع

 ا .ءألىلالجو

 هب رع ةكتاللا تناكو ع م هن

 رنا ض عيل موصل لوعو هلانو 1 نوفق.

 لعاذه لضف نكل

 هير ةرعض> ىلا دود دوام 0 مم كنمّشاب دوعافا لاو هنمىلاعت هاب تدق 1 ليئاكمو ليرح

 اها هب تئدام نةلخأل للالجو ىلزعوبلاق برايىلب لاق كنمىف كعتسا م العوىل+ برلالاقف

 9 ملعا هللاو كءوسإ

 * نفكلاناسحتساو مثروق ىفتاومالاروازت ىفءاجامو رمصمل هع ى طقادأ ور لانأ ءاحام باب 2#

 صخشتاماذانأسن الان ١ 08 1 35 ءاورىفو ر معتلا ةعمت ضئقاذا حور انااعوف رم هدايا سه ىاقر

 ند وهوصضر رالاو 2 نعي ٠ 2 هموم 137 لما تباعا عي حيفا ٌكو)هرسعي

 هد امر
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 هه

 ا 0000 نا وطوم ل ىوروديلا كر طق اهم نسحأ ىؤرام ءارضخ ةدرمز

 اعوفرم ظفاحلا مئاحوبأ ىورو « هنفك نسحيلف هاخأ كدحأ نفك اذا » لاقماسو هيلع هللا ىلص

 نسح ىلع ىلاعتهللانو ردكشي ىأ « مثروبق ىف نوروازتيونوهابت, مهناف مك اوم نافك أ ونسحأ»

 ناكولا هناوثأ ىفصخشلا نفكينأ بح لوقيهنع ىلاعتلا ىذركرابلا نب هللادبعناكو مهنافك أ
 1: ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو امف ىلصإ

 « اهمالكو ةزانجلاب عارسالا باب ع

 ةزانجلاب اوعرسأ »لاق مسوهياع هللا ىيصهّنالو سر نأ هنعىلاعت هللا ىضرةريرهىنأنعناخيشلاىور

 (ىراخبللةءاورىفو) « يا ر نءهنوعضت رشف كلذ ىوس كتناوهيلااهن ومده ريخفةطاص كتناف

 ريغ تناك ناو ىنومدقى ومدقتلاقةطاص تناك نافمهقانع ىلع لاج رلا !مامتحا وةزانجلا تعضواذا |

 ءاءاعلا لاق ا قعصل هعمسواو ناسنالاالا ءىثلك امتوص عمسيفامنوبهذت نبأ اهليواي تلاق ةاص

 بيلا نودايشمابعم ىشلا والو اهنيفككو املسغ معيامةزانحلابعارسالابدا رلاو مهنع ىلاعتهللا ىضر

 ال اقام نوشع لوغي :هنعمللاىذ رىخنلامهارإا ناكو اهعبتي ٠ نمةفعض ىلع ثيىدلا عا رسالاه رك ١ هئاف

 ن 00 منع ىلاعت نا ىضر ةباحصاا ناكو ىراصتااو دوهملا بيبداهم نوبديالو ةداعلا ةيجساللق

 ماعأ ىلاعت هللاو ةلجعلا نوبعو ءاطبالا

 6 نفدلا دنع ريقلا ىلع بوثلا طسب باب

 اهناف ريقلا ىف اوعاطتال لاقو ربقلا لعطسب بوث. اعد املع ىلصادافةزانج عبت ةييشالوسر ناو

 كائى ١ 65 ارملاب صتخالا كالذل 1 طم هله ااهذهو ىدومت 0 لل 5 ود ععسوف رانااىلا هب رمأاع رفةن امأ

 ىلاعت هللا ىذركلامن, سنأ نعىرخ ًاتءاورفو دع ةأرااولج رلل ريق! ىلع ب وثااطسب تبحتسا لب لبق

 باذعلا نمهيلع هللاهردقامديعلاب ل نأ ىف ةنامأا راف ريقلا ىف | را يال وسرنأهنع
 ءادوسلاو . ليسو ايم !ا|اتوص عمسوف رانا !اىلا هل ؛رمؤ: 3 قوأهقنعىفةقو طم ءادوسةي> ىرب ف د ,؛ وهعلاو

 ةقماست!اموها,م بذع ةح..قةروص ىفهلمع ناسن ا لكل روصةقءاما ءااهل ناك ةئيسااهلامعأىهةروك ذل

 ةالولا ضعب نفد ىلوتهنأهريخأ ىرصتلا نحر لادبع هبحاص نأهللاد>ر ىطرقلامامالا (ىكحدقو)

 اولازب لفهيف ةحلا كلتب اذاودف هولخدي نأاودارأ املفرخآ ١ ريق هل اورفط هيف هولخدي نأ اوباهف

 ةىلاكلت عم هوئقدل نأ ىلع سانلا ىأر عجأف ريما قمل ضرمتت ةيلاو اريق نمثالث ىلا هكنورفحم

 ::نيلاعلا تو دق دحلاو نينآ ةرحآلاو اندلا ىف نتدلاو ةفاغلا هللا لاست "لج وزعف املك

 كلا ىلإ نكي باو هدو مدا لاغأ ردلا نع نآرقلا ةءارهش ءاحاس تاعؤط
 قدعتيو هل رفغتسوو هل ىعديو أر ام باوث و هنع

 لود !١

 لا هر اف اخيد

 لقونيتذوعلاو كا !اًةرع افا وءرقافرب ؛اهلا ملح داذا ل وهي هنعىلاعت هللا ىذرل ليد ندم أمامالا ناك |

 كلذىلق 4 ةنع ىلاعت هلا ىضرناكو مهلا لص هنافرباقلا لهألكلذب او اولمحاودحأ هللاوه
 0 ىدوأهم ءىلاءتشاىذر ,باطخلا رمع نأ تاقثلا ضعي هثدحاملف قودملل ءابحألا نمباوثلا لوصو /

 خب .ثاا نعانهأب كلذك و كلد نع عجرةرةبااةروس ةعاخ وباتكلاةعافهسأردنعأر قي نأنفداذا
 نأو » ىلاعتهشالاق لوقيوىنومالةءارقلاباوث لوصو ركتيناك هنأ ناد رمالسلا دبعنب نيدلازع

 هلوقأ تدك معتمد ردقلامتف كلدنع هلأسف هب اصأ ضعب هارتاماملف « ىتسامالإ ناسنالل سيل

 ظفاحلا ءاورام ام كلذ 0-3 قا وربقلا فان ًاودلو وص 0 ًارنيح *ىراقلا ئمىنولا دا دع ئه

 2 0 غ)
 3 محم

 ىلا ىلا

 مثو هلك ند رابلا

 لاقلب ريجاي ءالٌؤه نم

 تاينازلاو نونازلامم

 لهألعذنم هللابذوعت

 رابخلا ب ضغنمورانلا

 هلو ناد وس ر(لاقو)
 امارحةأر ها مفاص نم

 مون ءاج ةيدندأ ىأ

 ىلاةلولغم هديو ةمايقلا

 هذخف قطن امىز ناف

 لو# هبر ىدي نيب

 ىف اذك ىلع اذك تاءف
 ربش ىفاذك عضوم ||

 1ك عقف اذكواذك |
 و

 ههبحو قبو ةه>و

 0 لحو زع هللا ْ

 عج ريف ىلذاب عجرا

 قازلادجو ىقيو هلذاب
 نماداوس كد دوسأ م

 قازلا راكف نارطقالا ا ريقاالخادءادوس ةيحماذاو ريقااهولخدي نأ اودار ,ًاورفط!نماوغر ,فوهل اورقءاملف ةنيطتطسقلاب

 لعق كتيصعام

 هللا لوةيف براي

 ناسال

 ناسالا سرخيف سرحا ١

 قطنت كلذ دنعف

 ديلا لوم حراوجلا

 ى مارحال

 نعلا لوقتو تلوان#

 انأو لجحرلا لوقو

 تاعفمارحالانأو جرفلا ]



 انأو ظناملا لوو

 رخآلا لوشو تععس

 8 لودتو تك انأو

 ترظن انأو ضرالا

 لحو زع هللا لوف

 ىلالحو ىنزعو اناو

 || ىفو هوذخ ىتكنالماي

 ا ' 0 أ :اذع
 دقو هوقيذا ىطخس

 1[ لك م. لع مخ دا
 9 بحاصايظقتسافهؤارح

 نم . بويعلاو للزلا

 دعب تاع رقع سلا

 0 توم :نوردولا

 .اع هللاىبص هلال وسر

 1 00 هللانا » مسو
98 

 0 هارب نأ هدبع نمسح

 | انغارادب نيباعريضتم

 نا فلا يلدا
 ا هابل هاد نأ و ةاهعا

 ىلاعتو هن ايس هللانأ و

 1( نيباوتلابيبحانكوقي
 نيءطقنلا اقلكتانأو

 نيثيغتسلل ثايغ انأو

 نا ىذلا وه نم

 ىدذلا اذ نمو هتيخف

 نمو هتايقامو ىلا بات

 اث ىدعق يذلا

 مركلا انأ هتطعأ

 دا رحاب أوعز 0

 ند ىطعأ دو اىنمو

 ىلأس مل نمو ىلأس
 برهم ىلإب نعام

 انيردأرق مث نيئطاخلل

 مل ناو ا اا

 نمىطعأ تاوماللهرجأب هو مث ةرمةريشعىدحادحأهللاوهلقأر قف رباقملابر منماعوفرم ىنلسلا

 ثرهلالاقىرمأب ىلهأ ريم نمل رف ىنتق رد افاياطالاب وىنتق واف
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 هذهبر مهللالاققرااقلا ل دنملوةيهنعىلاعتهلا ىضرىرصبا!(نسحلاناكو)تاومألاددعب رحألا ١

 امالسوكنءاحو رايلعلخدأف مرالا ةنم ومات ىهواثذلا قم تسر ىلا ةرذنل مالكا لااوةبلال ا دادوعألا

 ةقدصلا باو لوصورلع ءادعاا عج أ دقوهللا #4 رىطرقلا مامالا لاق . تانسح مثددعب هل بتكىنم

 لك و تيد هدب روب ةددتم لك دا را ءاتس لاو ءاعنلاو نارا ةءاؤق قيلودلا كااتكتف نامل

 قيرغلاك هريق ىفتيلا 2( ملسو هيلعهللا ىلسال وق هو ادت لاملاب ةقدصلا صخن ملف ةقددفورعم

 امو ان دلا نمهم !!بحأ 1 1 اذان قى دص نموأ هخأن 00 وأ هببأ نمهقحلت ةوعد رظنتنيث وغلا

 ةأردا نأ هنعهلاىضر ى ىرص يا نسحلا نع كحو ( رافغتسالا وءاعدلاتاوم دال ايحألاايادهناو امن 0

 ىو كالذدعب ت تءؤرم + ماناا ىف كلذ نور سانلا لكواهربق ىفبذعت تناك معتلا ىف بيساماهل لق

 ةريقلا ىفناكوانل 0 وملسو هلع هللا ىلص ىنلاىلعىلصو ةحمافلا أرققلجر انبرم تلاقف كلذ

 هيلع للا ىلصىنلا لع لدرلا اذهةالص ةكرمب مهعباذعلااوعف راىدوتف باذعلا فالح رووتةسو ةامسج

 ء(ىكحو )وسو
 قرزأهجولا دوسأوهو ةلسلاسههدعىفو ريقلا كلذ بجاص ام بريضي ا دح نم 4 ةعمتمتوص تعمسف

 ربقةيف ناكو تمنفب ا رع ىفم وذا! ىلع ب اق ةنامح ت برز لاقدنأ لاهنم نب تارا

 تاذللاب هللاوتبلوطىصاعملا مهتمدحأ بكرامل اندلا لهأىن ؟رواىب لح اذامىل وابل وةيوهونينيعلا

 تلالعواب وع رماع زد ىمانلا نفت هاذا

 اولأسو اوك و هرقل اوتافدب اضاقا دب ترخأو نري لان تربح أ تان ثالثا د جوقالعأ نع

 رصبلا فطخم جاتهسأ ر ىلعو ةنس> ةئره ىفهترأ رفءربق بناحب تت مايأ دعب ناك اماف هل رغشي نأ ىلاعتهلا

 ىل اورفغتسا تح ىبا أوى انب ىف تملعأ ثيحا ريخ ىنع ىلاعنهللادلا زج لاقو بهذ نم نالعن هءلجرىفو
 . ملعأ هنا قتاقزرلا تنك ىو رو مم وك للون او ل ا وعدو

 6 اهنم قلخ ىلا ضرألا ىف نفدي تيلا نأ ىف ءاجام باب ل“

 ىورو (ةجاحامملاهل لعج ضرأب,ت وع نأدبعاللا ىغقاذا» لان هتيتن نال وس رنأ هرب قو قده زا ىو

 هللا نك ١ لاق «هتب رتىلادرتامادافده رفح بارت نمهترس لع رن, دولومل اكرراع وف رم ىما.دلا

 : اودشنأو 2 نا لوسر ةنيط نم (مايطنال ةليضفلا هذه لثم ةليذف رمعو 5 ىنألدعام

 0 الا هلو ابل نك ال عاملات
 رفحم رقباذاف ةنيدلا ىحاوت ىف فوط جرخ ل هلا: لوفر نأ قحدرتلا مكمل قوقل

 ند لحرل ا ولاقف ريقلا اذهن ١ لاو 4 اعاغق وقد هضرأ نم قيس هللالا هللااللاتف ةشيخلا ع لبقأف

 هتقثوأ ضراب ديعفلا لجأ ناك اذ سوقرم هجام ئأ ( جرخأ راهم قاح ىلا ضرالا ىف نئدقح

 اذه براي ةمايقلا موي ضرالا لوقتف هللا هثعبف اهم هللا هافوتف هرثأ ىعقأ غلب اذا حاملا ةجاحلا

 ملاظلا نع جرم نأ رفاساذا دبعال بحتسإ مهنع ىلاعت هللا كو ءاماع اك ماع نكون فووسالال

 | ىديس دشنأو .المأةرفسلا كلت نمعجرب لهىرديال هناف هياعو هلاع ىصورو هنود عي ىغقيو
 : ىلاعت هللا هقحر ىنيردلا ززءلادبع

 اهاوس ادإب الاط نمكردص قاضام اذا
 اهاوس اضرأدج + كاسفنو * ضراب اضرأ دحاو كناف

 اهادتاطخ هاد تردذ نيود النا تدك يطالب

 لدحرا دن داب

 اهوس ضرأىف توعسيلف * ضرأب هتينم تناك نمو



 دنا 6 ةحاح ىلذإ هللا ا مالسلاو ِ داس عاود ذل اً دالجر نأ ىورو

 مسيتموهو هدنعتولاكلمناملس ىأرف ةعاسااهذه اهلا ىنامحتف <. رلارمأتنأ كلأسأو 95 هللا
0-3 7 8 1 

 كدنعمارأ انأو دنحلاب ةعاسلا هذه ةيقءىف لجرلا اذه حور ضيقب ترمأىلا ابجعت لاقف كمسيت

 قباساا ثيدحلا ىفو ءاماعلا لاق * ملعأهتاو اهب ضف ةعاسلا كلتىف دنملاى لا هتلمح خرا نأ ىورف

 رك فأل ةمظع ةصنم )") هثرقح بارت ند ةناريس لع زانو الإ دولوم نمام 00 مل هلوق ند

 | هللاىضر ني ريسنب دمحم ناكو 2 هللالوسر ةنيط نم اممنيط نآل امهلع ىلاعت هللا ىذر رمعو

 ركب اأو هني هين ادمح قلخام هانا كاشريغ اراب اقداصتففاخل تفاح قول لوة.ىلاعت

 هللا هحر (ىطرقلا لاق) ىبتنا ةنيطاا كلتىلا متدرمث ةدحاو ةئيط نم الإ امهلع ىلاعت هللا ىضر

 3 نفديهنأثيدحلا ىف حصال مالسلاو ةالصلا امهيلعم رمنب ىسيعاض أ مة نو

 . نيملاعلاب رشدجلاو نام زاار> الز "اذا 2 هلالوسررق |

 د رقلاىف هعم وما امو هنقد كعل حرامو ريفلا ىلا تيل عسبتيأم باب 0

 هلامو هلها عج ريف هلمعوهلامو هلها هعياادحاو قو نان*ا عج رب ثالثتيملا عستي» اعوقرمطسمىور

 وهو هن ومدعل ديعال مثرجأ ىلاعت لا ىر 3
 و

 2 0-5 اع وفق رمدر ع ومعت وأ لظفاحلا (ىورو) «هلمع قسو

 كرتوأ ل تداواوا ًادديسم ىببوأ المع سر غوأ سا ,رف>وأ اره ىرحأوأ اماعملع ند هربق ىف

 ىنيوزهلا هحامئنديز نئد# مامالاىورواما ا 0 ةءناوريىفو «هتومدعب هل رفةةسادلو

 اعوقر مه (ىودو) "يه ىقهلام 0 اهح رخأةقدص هتانسح وهلمع نم نهؤاا قحلبام» اعوف رمهانسفف

 ريقلاس أر ىلع ء خف رون نمد ةايطأىف 1 ااا نم كلماممءىحف ةقدعب كتم نع قدتتل كنا 0

 هرقىف هلا لخدتف لاق اهلبقاف ةيدحلا هذه كيلا اودهأ دق كلهأ يرغلا ريقلا بحاصاي ىدانيف

 فاخأل انآ ره جااكالذ راحل ل 2 و و م لها ىء قو مما لو ذك هقهاروملو هلسفيو 0 لاو ءأ زار

 ياسا ةداداعلا نكرر ةقدخلا هود تكلا و وو ورد نك د ادع انو ادلو
 ب 6

 الل 81181 اع دعوا هل تلا انا ءايادلا تنك نكون ومد ةيوذقلا

 "ةو) نالف 3 داش هذه م لاهعف اوال مهماو وو نين 0 وَلا ١ ءاعد اذكهو 3 رخلا نم ل اءدانم

 تأ ل نيتذو 0 او ا هللا وه لقو 2 لاا رفق 6 00 رقم ىلعت ررم نيحلاصلا

 ىلصإ لله ىسفنت ىف ت 57 نيملسااتاومأىلا

 ىتأا كاتءارق باوئاذه ىللو# لئاقوع ىث ريق لكىلع هنمعطقت و نم دا و ءامسلا نم ارونتيأرف

 . نيملاعاا بر هلل دلاو . ملا ,تيدهأ

 د علطلا لوهيىف ءاحام باب 3

 ل )وهنا ثتوأا ١ وذمتتال 2( تع :دح مدقتدق

 مون نم كد 0 كالذ نم تبيع مهمدحأو ل 39 ىلا

 لاق هيعدللا كر 5 اا د مح نوطاملو « دش عالعأ

 رورغل هوعررغ نمنال قو رمت هيلا راغاف نينمؤلا 0 قالا: كدلع يعالوا دعانا لخرمل

 لودي هنع هلاىضر ءادردلاوبأ ناكو علطلا لوه نم هبتيدتفال اعيح ضرألا ىلعام ىلنأول هللاو

 هيفءلمكاحاضو هنعلوذ:: سيللفاغو هباطي توا! وايندلمؤم ىنكحض أ ثالث ىاكب أ وثالث ىنكح أ

 املا لوهوهبزحو راسو هراعدتا ىلصدمم ةبحألاقارف ىناكبأو طخاس مأهنعضار هللاده ىرديال (

 هيرمؤيله ديملاىرديالمث ةنالع ةررسلاودبتموب ىلاعتهلتلا ىد,نيب فوقولاو تولاتارمندنع

 لام كبرى هيقامتتمولو هطخس وأ هاضرام 5 ىلا«: هللا ئمري ريشدلا كئيحم مون لوأ نولثع قئالخلا 1!

 نوكتلا:حرتوانلر فت ا

0 

 ) نرساخلا نعم

 ىف عببارلا بابلا ا |
 6 طاوالاةب وقع

 نوتأتأ » ىلاعت شالا

 نيملاعلا نم ناركذلا

 مل قاخام نورذتو

 لب مجاوزأ ند عر

 « نوداع موق من 1

 ةالصلا هيلع ( لاقو ) ا

 نع لع ف مانا
 لعافلا اولتقاف طول موق
 نابع نا نان كوع هلو

 اير نا سار قر

 ىمر نأ طاوالا لدح

 قهاش عطس نمدبح اص 0

 ةراحملاب ىمد م لاع

 ىلاءتشانأل توع ىقح1لا

 اع ركذلا ىأر (

 نك ١

 لوق هنع ىلا ءشىضر كلامنب سنأ (ناكو) رانلاوأ ةنخلاىلا
 0 1 عمسإ : نيتللو نيمود ا

 طول موقمحر دق

 ولو ءامسلا نمةراححلاب

 لك يك اا

 صر لا هايع ةطاوالا

 قح اسجنلز ماع
 اذا ناطم هلا 0

 ركذلا ىف

 باذعلا ةيشد بره

 لع ر كذلا 0 اذاو

 شرعلا ع 17 هما ركذلا ل

 نأ تاومسلا داكتو

 كسمتق ضرألا ىلععت |

 كاوا هكيرلا#ا
 زوأرشيو تاومسلا

 قح «دحأ اوه لق»

 رابخلا بضغ
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 لحجر لط تدفقوت راث
 يبدع دحاف ةيؤلا

 هنع اهئدطنل ءام

 امالغ رانلا تيلعتاف

 اراث ل->رلا

0 

 ىلا هدر براي لاقو

 ىرأقح لوألا املا
 تغشكناف اهينذام

 اه اذاف ام مع راملا كلت

 لاقت مالغو لجر

 دق انأ ىميعاي لجرلا
 ياكل راو
 مالغلا اذ_ه بحل

 | ةو رشاا ىنامح 0

 تاعئاو

 َن

2 

 ا
 ف

 0 م ا هلل 4 ا 5 00-6

 0 ا.هوندب تلعف

 1 3 لاقف لدحر انءاع

 كاوا هللأ اوقتأ

 0 فانتا ان هل 5

 تاموتمايلف ىقأالو

 ةرمو ةرهىقرحفاران

 'ذهف هقرح أفا ران ريصأ
 نافارا لل اناذع

 نمور املا نم هللاذ وعن

 (لقو) رابلا بضغ
 ل ىلع دلل لوسر

 سو هيلع
 الو ىلاعتو 4 اح.سءللا

 ممعأإ هعيش

 ةنءاق"ا مون لا ر ظن

 ةأرماب ينازلاو اهتنبو

 نات 00000

 3 ل
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 نمسا لات قرا ةعانأا مو ار هلو خا كلا اب فل يقلل وكلامتبامإ وكاني مي امإ كب م
 . نيمآ ل

 * هل دادعتسالاىؤفومد:عءاكما!ىفو ةرخآلا لزانملوأ ريتلانأىف ءاجام باب 2

 ةنطارك د هالو هتك لع ىد هيل 3 2 ىلع فقواذإن اك دنع لا ىكر نانعنأ هحامئاىور

 طارم كازواخ ى ندع ةدءاش لكف اني ف طا .نأهلضف

 ةرخألا لزانمن 4 كا علا نا (( لاف هَ هللالوسر نا لاذ اذه نم و ىف الاف راللاو

 ارظنم تن .ًاراملو#: ل بالو رناكو )ع هنم رسولا دعب اقدتم كل جنونإو هدم مسا ًاهدعب اة ةنم ع ناف

 : دشنأ ريما هنولرم 00 ءادحأ ىأر راذإ هنعلا ى فر نامعناكو د هنم عاففأ رقلاوالإ طق ا

 ايحان كالادا ىلاف الاو د ةمرظع ىذ نم جنت مولا

 سلحف ةزانجىف ا 0 ةنع هللا ىكر تاع نءارلا نع سنأ نع هحامؤا قوز

 نفدلا نس هلوأ ءاماعلا لاق ني اودعأف اذهلثا ىف :او>!لاقوىر 1 ل.قح كيبأو كو رسل ريفش ىلع

 ةناهتسا هخ أ نؤد كر هدكلو نئدلا كى رعناك لاقنإللقو لي اهلماق لتق نيح با رغلارقلا 2

 هوجولان مهجن تح حال عفت كلاذ ىف سياف اهي ور ”وسملااب اع ا ؛رو.قلاىق هةاهام 0 واول /اق #2 هه

 :ةاوكش و حاصل اهلل هت ن ثا لا عفت. اع و

 لو وأعلم 4. نم هلعلو دع هجطس شمالا ريما ت>اضصاب

 اوناك ةم 4 اهاحلا لاعفأ نم كل نال ةتوحنااةراححلاب اه 1 ان ىف رحاقتلاو رو.هااىف ةاعالا انما زك

 9 اودشنأو مماوعأل اماهعن كاد نولمت.

 ارخفو ةاهايم الا اونأ * روخمعلاب راقلل قوف اون * اوتيمأ 0

 ريققلا نم ىنغلا ف رعامل د موعاب رتلا تشكو كرمعل د رونغل اق قدح ءا رهعاا

 ررخلاب ملا دسك الو د فود بو" رشامأل داحلا الو

 ريقعا!ىلع ىبغاا لفئاق # اذهو اذه ىرثلا لك أ اذا

 خرد اريقىأراذا هنعدللا ذر ناكو مئأم !!نمورق 4 رت«املو د رش لع هك 3 5 6 !ادز زا ناكو

 مدنلا هعفنإال ث يح مدنو هقلز اداديعال ريق 5 00

 . نيلاءلابر قدملاو لامعأن

اتحاىف ءاحام باب 2
 يوتا ةعملار

 ةرازنم » لاق ماس وهياع هللا ىلصدقلا ل وسرزنأ هلا4>ر ىنطقرادلاىور

 مهق ل رقولاما نم عمج امىلع

 هلتنكى را 5 *:ملا كوأ ىرت

 دعب ىفرازنمر» (ةءاو هرىثو ١ «نيمألان رم ةماعإ !امون للاهل ءانكمر ا دحأ قاا 0 اه.ةةوادع 1

 ةريرهىأ نع مسمو ىراحبلا (ىذرو 3 َ رقىف ىح 2 هنالعأ « ىايحىف ىراز اع ا ىا
 براي لاو 0 عج رثهنيع 1 هكمدءاحا ةايسمللا هءاعىدومىل [تولاكالم / 8

 لك هلذ رو'داح نام للعمد عضه لق 2 0 ىف لذو هتيعد اعاد رثلأ توأالا ادع رالديع ١ ا تباعا

 ةسدقلا ندر اان هن دي هللالأسف نالاف اللاق ت وأ مام لق همر براي لاق ةنسودب تاعغةرهش

 بيثكلا تحت قيرطلا بناجىلا ءربق متي رألمت تو مسوي ندا لرضرال 0 نيكو

 ىسوم ملعاف كبرسحأ هللاقق مالسلا ةالماادياع ىسومىلا ثولا كلمءاح 00 ىو)ر ,حألا

 اني اناا نأ نو فورا تاع نأ هودرت دمروا ميكحلا (ى ق 0 اهأقفف تولاكلم نع

 قاع يموت انذاعاو ءامنلا ولالا ةدح كلددم نانا ىف ايرامق يع امذم هماماق يسوع
 ىذمرتلا (ىورو) لعأملاو كلدىلع هئاديتاع ا كلذداوموصعمهنأل لجو زعدب رئم نذإب.تول' كلم
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 نكيعياعا ءاداعا تق الت دكا طوألا نأ حاب معاها لوي ىسرافلاناماس

 !!بحأو ريغ نفدأن الوعي ةرلان نئدأنأ س>ًااملاقه 1 نعةو رعن ماشهن ءكلام(/ىورو) ا

 عا ىطئارخل ارك وأو ىنتلالا ديعس وأ ىورا

 3 ةضومر ءاوخ ردك ار يو 5د> التام 3

 شال كنك كناري

 اكن الا مون يقل 2 5 ملأ اهتم ىرأ مع جاهل توأم ىنءا تاذالامذاه 0 مالا ول أ

 كه
وعنأ عاطتسا ند اعوفر ل نأ ًاطولا ىفواهم تام“: ناعفشأف

 5 ىنافاهع تعاقةلا 0 هن 

 دهعو د كاين رادىفةافوو و5كاليدس ىةدا,ش ىنقزرا مولا هئاعد ىف لوي ناك هنع هللا ىضر باطلا نب رم ا

 2 هللا لوسرةرواحمالإ نك .م ولو كانههوماعل اغذل لعأهشاو كلذو( ىط رهلامامالال | ة)ابم انقدف |

 ' لاق ريعم لهأ نم لح رهدلع دقو ال راس الاب نأ (ىودو) ىكلا مهريغوءادهشلاو ءاحاصلاو

 اموهلاكمح رب لدحر لا لاثريصم لد _ ىلا مطقلا حفس بارت نمبادأ عن لاقذحاح نم كلل اه لحرلا هل

 باتكلاىؤدع انالاق ليقام عمم هما ل١ قل“ ةدقوةن داب تنأو هر هللاةفىرق ىفهعضط ألاقي دير

 لخدف 000 امأوالوطاذها هاعأ ا لاقمومحللاىلإ ريصعأ ا نكي امسدعم هنالوألا ١

 ندا ن وملاملاو ءايبنألابلط !«اوان ؤاماعلاة لع هللاو رمصم نمهلب اقام لك فسلا ىف | هكرابلا عاملا
 سل دقو ةسدهلا لا مهلا ال ةاصءاافالاو ل اهإا مهطامعأ نملصاخلا سردقتلا يف ةدايز

 لسر فاهم نؤدتنأكلءاف ةسدّتاا ضرألا ىلإ ىخأ ايه هتيتاكم ىفىسر افلا ناهاسا لوق.ءادردلا وبأ
 37 4 2 م 3

 ىبيمنأ هلمع ناسأ الك

 نآةفاخم ل

 0 :- !١عاقبلا انين و ءةساده و (ىطرقاامامالا لاق ) ل

 للام نفدي واهم نفدلا ىلع سانلا
 أ ىلاهشاوةحردلال قل 2 اهنا رج وةئاوذانيبوهشارف عنو نفد نأ ناسنالا نسدتسإ لف

 محار

 هيلع امم يالا : تاطنأ لعل الاد هفو تماا ىلع تس ةديوايم

 54 0 1[ كنا
 3 2 نودي لوح ميلا موك تع

: 000 
 نفدن نأ كي هللا لوران صألاق هنع هقلاى هدر ىلع نع

 اذإ ) اعوفرممءاونأ(جرخو) كدا يس واللا يدا
 0 مق ىهل اوهام

 هدد

 لا ناف ني اص موقاطعسوان توم

 لودسراب اولاقءوسلا راج هوبنج وع

 انهنمو « ةرخآلا ىفعفنب كلذك لاق ناول ةاين كلا ىف عفني ل هلاةةرخآلا ىفطاصلا اجلا عفني لهومثلا

 ل ىلا عت ىلإالسونو من اكرمت رش اهأ و نيحلاصا ارو نمو مها هقدع : ناس الا دصق 00 اهلعلا ب>تسا

 مانا ىف اهلهأىلإ تءاطل تاحلاملا نمتناكو قساف صخشراو< تافدةأرمانأ( ىحدقو ) مرق

 نرةيدارلا لعا اولامفدعا ولأسو عطوألاب اهأش 2 رار هكا هن فى وفدتاءطوم مدحو وامتلاقو

 ند سصحش ) نذدو 0 كمال ا نمدحأمهلع 0 :موهر د 7 اهوحر جاف قسافلا نالقرق و

 لكف اقساف ناو نال ازا هكا 1 لاقذ كب 0 امدللاهو هتومدعب هدلو هآرق بارعألا

 5 ا تت لاا هلال ان تابوقعلا عاونأ نمه بذعيام ةدشنمعور ىدنعل ص ليلق
 - م د 0 3 لا

 . نيملاعلا بر هلل دملاو نيمآ |

 شد : 0 هيف عضو اذإ دبعال رقلا 25 ىف ءاحام باب
 5 امأ لاو ما نورت 0 ا نأ ىأر ف هالصم لخد هيلي هللا لوسر نأ ىذمرتلا قوؤر

0 

 رقلاهلاقنمّؤلا ديعلا نفد اذافدودلا تيبانأ باذعلا تيءانأ ةدحولاتييبانأةب رغلاتيبانأ لوقيفهف |

 2 نمسحأل تنك كناامالهأ وامحرم

 امأاداهأالوايحر ل ريقلاهل لاق رجافلاوأر فاك ادمعلا ع نفد 00000 ؤهرصل دم هلعستف

 تاع ىعاض ىركسف *ىل >7 !!ت رص دعوت هد 1| كتوآ ذافكر ,,مظ ىلإ

 هاع ماليف لاف كب ىعنص ىرتسف < قادرظوموملا كت. وأ .1 ذاف ىرهظ ىلع ىشع نع

 ضيعيو لاو نعل فوح َُّق ارضع كاف هعباصأب عل لاقو هعالطأ كاد قتلي قح

 لجحرلا

 ىلصدتا لوسر :

 لا

 ىف ةأراا حكانو هراج

 الإ هديحك انو اهريد |

 هرا>ىذؤموب وت. نأ

 دواد نب ناءلس (لاقز 1 هن 3000 5 ريش عميقبلا ىلإ قيفعلا نماامح نأ انام اهاذإ اهم احصأ ى .ادنز نبدهسو صاقو ىنأ نب دعس أ

 نسلبال مالا اهيياع

 ىأ قرخأ هللا هنعمل

 كلإ ”نحأ لاعألا

 ءىثىل سيل سياب لاق
 الواطا والا نم -ىلإ بحأ

 1 55 لح وزع هللاىلإ ض

 ك كل نأ نم

 ةأرال ةأرألو

 يبات فلا كولا

 هنأل لاق كلذ موكاليو

 الو هدأت 3 .دحأ نس

 ةعارم هلع و

 ناار د

1 

 دتشثا لترمواديبدش 8

 هحغ هيلع هللا بصغ |

 ( لاقو ) ةبوتلا نع

 ةناع هلا

 ؟مدرتلاب بعالا لاسو ]
00 0 

 2 اا ا ع
 هم اناا وذم مام وق لمح

 و نيب ةشرابلاو

 ةديطاما و بالحإا

 ةلقاناا]و شايك نك

 لوذدو لا نيب

 هر 0 هل
 صقثو رم الي ماا 0

 نازملا سم ولاكلا

 طول موةلاعفأهنهلك |

 مهتذو ايلمف نا ليؤأ]

 هال

 نايل لا ا
 58 يا ءابلارازإاوفشك اماذ |



 اوزرابو مهسوءر نع
 ئدافلا ندنو نع هلل

 | لحو زرع هللا 55

 1 تباقو مهسوءر لع

 لاصح ىأ مهمثادم

 | مهمحر واهلفسأ اهالعأ

 املا ن< ةراححلاب

 هءاج هنأ امهمع هللا ذر

 نآر قال ناتئراقناتأرما

06 

 هب ىففي قح هش فان دلا تقر اماثيش تدنن امض رآلا ىف خفت اهنمادحا وانينت نآولانين:نوءستو عسن هل

 ( ناكو) راناارفح نمةرفحوأ ةنلا ضايرنم ةطوررقلا اعإ 2 هلأ لو رلاقمُ باسحلا ىلإ

 تدلعامأ ىنتيسن فيكم دآ نبا ايل وةيف قطن. ان اسا ريقلل ىلاءقهللا لع لو ةءامهنعهللا ىض ررمعن هللا دبع

 تس انأآةشح ولا تانك وقيو كما رقلاناهنعةءاورفو ةشحولا سو ةدحولا تيب ودودلا تن

 ىبكرغاممدا ئااب لوةفهف عضو اذإ ديعلا ءاكيل رقاانا هنعىرخأةءاورىفو دودلاتيب ان ةدحولا

 6م ناك ناتيأ رألوةيف ريقاا| بيج هنعباجأ احافمناك نافقللاتيب ىنألعت ملأةءاظلا تيب ىلأ تماءامأ

 رون مدع دودو ءاريمسكلع ةوعأ نافزفلا لوقف لاف لكنا نع رزارو فوودلا سابا

 د باد

 | باتك ىف له هلاتلاقذ

 نا.شغ لحو زع هللا

 م لاق ةأرمال ةأرال

 اوناك

 هن ادرس هلا كالعأف

 ع دهع 0 ع

 تالسإ خخ موق ىلامتو

 | لجوزع هللا رخأف كلذ

 ه.اع هللا ىلص اد هيد

 ع اعردو ران ند اناماج

 رآث نماقاطن وران ند

 . نيفحو را ند احاتو

 / 0 ل0 5 5
 1 نارخاريخ ىقوران نم

 هازال تينا اذا اولا

 للاعتو 4 52

 اعردو ران نم انابلج

 راث ندم اهدو را ند

 . براقع 'ىلمران نم

 اهرد قارا نايتاو

 الإ هلءقيالاطا والا مظعأ

0 
 مَسو ةناع هللا ىلص هللا

 لن ةءعحر |

 « ثدنع هلخ دب انيب هللا نعل »
 هللاىلص ىننلا ( لاقو )

06 

7 

 ردا لاقز]ا

 هم ١

 .د عوج كر

 رثكأ نملوتيىروثلانايفس( ناكو ( هللا همحر 5 الادحأوأءاورنيملاءاابرىلإ هحوردععلو |

 ناكو راثلا رفح نءةرفح هدحو هك نعلفغ نمو ةنملا ضايرنم ةضور هدد>و 2 ند /

 قركشتت الأمدآنءاايلوقتو موئالهءحضم دبع نك نحل ضرألا نا لوقةنع تا ىو برح نب دمحأ

 تاومألاىلإ رظنلا لاقف تالظعلا غلبأ ام داهزلا ضءل للبقو شرف كنس وىدءامو فوج ىفكداقرلوط

 قر دقو عج ريف ممامع عطق:اوا وءهدقوىن ولا ىريف رب اهلا ىلإ ب هذ. ةواسق هباقىفدج واذإ مهضعن ناكو

 هترفح ىلإ هب اوند اماف اهنقد ريضح وةزانج ىلعىلص هنأهنعهلا ىضرىرصبلانسحلا ( ىحدقو )هبلق ]ف
 نماتوصعمسفهوع 2و هو ذل مكيلإ لقت نم متف رعول روبل لهأاب اهوص لع 8 ةارساث دان 1

 ناك ام ابارث ريصتقح هلك 17 نأ نمر دال ندادقو لا كاك را رو الإ ل 2مل كازو جاد رد
 حراوجلا هتلمعو ناسالا هب قاعنونامدقلا هيلإ تشمو ناديلا هتشطب امع هالأس وناكللا هدعقيو
 : كلذ ىف اودشنأو عام شمنلا قوفتيلا برطذاو هيلع ايشغمنسحلا رخخ ناكرألاو

 اومانو اولفغ الل اوقلخ ال # مانألا لع ول او امأ

 رشح مث ريش مث تامم * اوماهو اوحاس مهواق نويع * هتأر ول مويل اوقلخ دقل

 اوماصو هتفانع نماولصف * سانأ تامع دقرشحلا مويل * ماظع لاوهأو خيوتو

 مان ظاقا فويكدلا لها اا تاوأ انرمأ اذإ نو

 اون الوشا وذع ىلع دانعاعم ةحلاصاالامعألا امل اودعأو ةدقرلا هذهنم هلا مكر اوظقتساف

 : اودشنأو رازوألا ىلع ميتم كدحأو راربألا لزانم

 اك ردا وم لطب الو يكدأ ريح لع و متو * داعنلل كتايح نم دوزت

 داز ريغي تنأو داز مهل * موق قيفرنوكت نأىضرتأ ه6 دافنلل عمج لاما ناف

 لحار كنان اندلا ند دوز : رخآ لاقو

 الإ نولهألاو لالا اف

 عراسإ نميف تاريخلا 0 عراسو 2#

 عئادولا درت ا اموب ديالو دع ةعادو

 مجاسلا لجرلا هيف قرغي * حفاط هجوم رحم تولا
 حاصلا لهعلاو قنا الإ دع هربق َّق ناسالا عفت ف

 6 اهلاص هبيحاص ناك ناو ربقلا ةاطغذ ىف ءاج ام باب ل

 ءامدلاباوأ هل >:5و شرمااهل كر دقل ( ذاعمنب دعس ىفلاق ملسو هيلع هللا ىلد ىنلان؟ىلاستلاىور

 لوسر لاق تلاق ةشئاع نع ةياورىفو « هنعجرفمث ةعم هعتدقاو ةكتاللا نماقلأ نوءيسءدبشو

 لوسرنأ ميعوبأ ظفاحلا ( ىورو ) ذاعم نب دعس اهنماحنا دحأ اهنماحت ول ةلعفنح رقال 2 هللا

 اهريق لزت َح مدهت ةرمو رد 5 ةرمو لمع ةرم 05 دسأ ثني ةمطاف ةزامح عيش 2 هللا

 أمس الناتدرا لاهو اهدخلف 2ك وهص نءمولاسف جرخ ماهدحل قف كم و هحير هاما 5 2 و 8 7 5 6 ب 0 0-3 ا هل اند 5

 رانلا



 ليقفدسأ تنب ةمطافالا رة نواح ىنعام لاقواهريق اهءاع عسا أو هللاءاشنا ادبأ رانلا ْ

 ريخشلانب هللادبعنديزب (ناكو) امهنمرغصأ وهىدذلا م .هار , الو لاق مساعلا كن ,االو هللالوسراي

 هيلعقضر هيف توعىذلاهض ص ىفدحأ هلا وهلقأ رق نم 2 لاقهت السوهيلعهتا ىلصلالوسر نعىود

 هيلعهلهأءاكيب تيلا بذعيالو ( ءاماعلالاق ) هعالضأ مف فلتختف ةطغض طغضيف لاقىنع اوةكسمهتيل

 ءاكي بذعل تلا نا » ماس وهياع ىلا تش ا ىلص هللا لو سر لاق لاق نيس> نب نارمعنأ (ةءاورىفو) امساكتنأ
 . نيملاعلا برش دجلاو نيمآ ربقلا نم انظفحم نأ هلضف نم هلا لأسن . تبذكو بت هلال وسر قدص نارمت لاف بذ», فيك انبههيلع حانيو ناسارع توع لجز لاق « هءاعىحلا

 قاتم عضو 3ع لاشام باب + ص دحالاو ريعلا 1

 ودشن اوىانئادعألق كلاو انلدحالا »لاق ب 0 دانسابىذمرتلاوهدامنءاىور

 اتاقرانافك ١ هنعاوقشو دع هودسوف بارتلا رفع ندو د هوه ىدحل لع ىدح اوهذ

 2 ا ةحدص دع تضعتاذا هوعرصباولف د هوعق دعتلا س.درلا ىو

 #* هتلقم رظاون تلاص دقو

 هومتيستف هدهع مداتت # ىدفلا ةراجو جييبح #* هوثرعت له اورظناف اوماه

 5 * 5 لاقو 2#

 ادرفماماسم هورداغو دع الخام ىلع ميمو دع اونكناو ممويعاودخلاو

 نالف اذه ىلعلا ءادانو  هوف ضفناو هتانحو ىلع

 انحالا الا هارخأ هب عاب * ىذلاعيج نمهلن و * افاسأ اعانهر هسمر ىف

 وعدي 2 هللا لو تاك انه نمو ءاهاكلالاقدعىرتتا . اكلي رانأ و |ةنمفت اري غي هتروصق ناطيشا

 ا امل هيج در هلع اا دنع تن“ و ريعلا باع ع ندق ناطم 0 نماهرجأ ممألا ت 5200 ا ىلع دحالا 4 0

 : نالغد شأانمو ريخ نآت يحال 0 هللا لوس راعدأ ا1 كانه نالع. ثأا نكيلو ولأ ح ورلء امسل|باوب جاو

 .نيمآ ناط.شلا ضرعت نم نينم ْؤْأا اناوحاو ان ريغ نأ ىلاعت السن

 اذاه رظنأو ©

 ىنح ن 'نمبأ 0 قى يل نعالاىن :> نافا:هبار »| لعا ونش(ةب اورفو)ل ا>وزعىبرلسردهب عجارأ

 سن أتسأ تح اين مسقيو لبالانم ىأ روزجلا رحنءامردقىربق لوحاومقأمئانش

 نأمبالا كلأستف هلآ هتسلح دقوا رش الاه. ام الوانم+ لع تنأوكدعاذه مومللا ىعادلا لوقيتييلا
 5 - .٠ 3 .٠ 2 . ١٠

 هدسعب اناننالو ِهْيَِع دمع هين هقلسأو همحرا موللا ايندلا ىف هتيث اكةرخآلا ىف تباثلالوقلاب هتبثت

 دعب تءمللءاعدال فوقولا او.حتسا اماوّشاهمحر ىذمرتلا مكسحلا هللادبعوبأ(لاق)هرجأانمرحمالو

 نوعنشؤ كللا باسر 6-1 ءلافوقوكه اع ةاللصأا نال نيماس 000 هل اوعد مهنأعمنفدلا | أ

 ١ تيلاارق لغتشيةع ا ىضوهاعةؤاصأا ىقركسعلا ءاعد هرخ ورق تيدشتلالا وسل ريقأا لعفقوقولا امأدل 1

 ' (ةياوريىفو) (ةنجلا ىلاطا رصلا ىلعهزي ىحابفك أب ةمايقلا موي ةكتاللاهتلمحو ريقلا ةطغض نم نمأ وهريق
 ا هلهألاقفهريقىف عضواذادبء'ا نا( اعوؤص قورو )ثيدحلا هطرمفف ةرمةئامدحأ هلاوهلقأرق نم

 "هيا لوفد انضدمك ةايمأ كنك نولودام عمساكللا هللاق هافيرشاو هاريمأاو هاديساو

 0 8 بذعيلت يانا ثيدحل هب صو, ناوهيلعهلهأ ءاكبب بذع مهضعب لاقودب ىضروأ ماصوأ ناالا مهدنو

 9 اهرصان تن اهدضع تن أهل ليقو تيلاذي> هاساك اوهارصان اوهادضعا وةحانلا تلاقاذا هيلع ىحلا ءاكب

 1 هحولبةةسمناسن الاو تيدثتلاب نف د تيملل ءاعدلان وكي و هل هللا 4 رمجعت وبا ظفاطالاقىهتارسألا

 هلا نعل » ملسو هيلع |
 لاحرلا نم نيئنخلا

 «ءاسنلا نمتالجرتلاو
 هيلع هللا ىلص (لاقو)

 وهو تامنم » مم

 رثك ١ هيف ى ةقياب
 هللا: تحي موجة انما ند

 اكسام هيلا

 فاطخلا 0 هته

 هحرطب وهلج ر هفطخف

 فذقيف طولم ودا ْق

 بتكيو رانلا ىف مهعم

 نم سبأ هتيبج ىلع

 (لاقو) «ىلاعتهللاةمحر

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 ةماسقلا موي ىف ؤ:ملسو |

 نع 5ع روم سيل لافط 8

 هناحيس هللا لوقف

 م

 نولوة#يف من انم 7 0

 لوقف نوم د ١ هل ايزتكب رنمتيلا لئساذا : كوي هنعىلاهت هبا ىد ر]ئروألا نايفس(ناكو) هيف فدحتلي 0

 هو م لخو زع هَل

 2 نم م ماعا

 ايؤابا انماط نولوت#
 نوتاب وناأكخ منعا .

 قيملاعلا نم .نازكدلاا|
 8 با رتاالعاو: شق ىو متافد اذالاقةافولاهترض> امل هنع ىلاءآ هللا ىض رص اعلا نيو رمع نأ هريغو مسمىور

 ىلاعتو هناحيسس هللا ]|

 رانلا ىلا موقوس |

 لوةقرابدأ لا فانوقلأف

 مههابج ىلع اوبتكاو
 « قمحر نم نيس

 هللا كمحر بنتجاف

 تبتوةهحرلا نمسايالا :

 ىلاعتو هناحيس هللاىلا |



 حراوجلا قطن:نألبق

 ناسالا نركحي

 كلا متاسأب ميداني
 ناك ندع نأش

 6ع رضتف

 31 نم بتو هللا ىصاعلا

 هناف هيدي نيب بونذلا

 ميحر روفغ ملح سرك
 سماخلا بابلا ع

 ذوعن ابرلالك 1 ةيوقع

 هللا لاق 4 كلذنم هللاب

 | اعأي ىلاعتو هناحبس

 ] ةفءاضم افاعذأ اءرلا

 ند قبام اورذو هللا

 .نينمؤم متتكنا ابرلا
 مانلا ىف اهنيار ليللا ناك اق فرصنا من هللاالإ هلإالىلوق ةييشمأاي لوقاوا,فد دعب اهربقدنع موقأنا | م 1 ا . . | اونذأف اولمنت مل ناف

 هلوسرو هللا نمبرحخم ملسااهيخأنفدنا راس نقل راسل وا كالعاتدك كال لو
 | هللا برام دارلا ىنعي

 : هب راح هللاو هلوسرو

 , برحلا عقو نأ ليوف

 لحو زعمللا نيب وهني

 1 1 0 ظ 8 هناع نابضغ قحلاو
 مهم فخ واهقد نما وعحر اذا اك-طهتسملا لهأن 1 مةزانكلا ع عم ا 1 لكودق ىلاعت انا اعوةرصىور 0 5 ١

 :5 هايل ري ا ارو يقول وما مك ممطخلا | و ةلل مو هيلعشا ىلص د وم هلل ١ 8 2 مه ود ةبييرو ب ماهذ كح :ن حو 8 1 اودسلا# يو 0 0

 الا لا. ف را

 ىعار قوفذ نيفودم

 8 اقرو قءاوصو ادعر

 8 نيب مهنوطب الاحرو
 ىله تول 8 يدا

 [ وان براقعو تايح

 | مهنوطب ىف ةايحلا
 ليرح ا ىخأاي تلف
 ةلك لاق ءالؤه نم

 1 ديعلا اهعا

 لعنيكللا باجأو هيفمهتعافشتلبق لها 7 هرقىع اوفقوفربقلا ىناتفلاؤسو ماظل ل 17

 ىلاعت شا نألاوهالا نم هيلع مدقام مونيم ىلع مهم نوكنأ تياالهأل ىغعشو ىهتنا الأ باوتعلا 1

 و رفا ب ا راهظاوب اة !قيز وءاكتلاو ا 1 ا يللا كسلا

 هنزحر هظأو هب وث قرخدقةييصلا بحاص تي اراذا لو#.مصالا مناح (ناكدقو) قافنلا وأ ل مءااةفش نم

 ) ناكو )ركتم بحاصهنال هيلع 5 كيلع بحاولااءاومثالا ىف هلك راشدف كالددعب هتازعو

 احر ذخأاعاكف اردصٍب رضوأ ابوثقزُف ةيصق بيصأ نمل و ةيهنع ىلاعت هللا ىض رىخلبلا ديعسوبا

 الهجليولاىعادببجلا قيتش * بائتكا ىذ ممحوأ لهأب * باصم كاب عزال تبجع
 باحم مل هدم هللا لوسر * قح قاخلا هفشا ىواسو * باحعلا ءىثااكتواانأك

 لك ىداش كلم هل

 * هدف صالخالاةدامشهت ومدعب تما نيهلت قءاحام باب 3

 هنافةنالف نب |اينالفابل وقي مث ريق سأأ ريلع ؟دح أ مقيلف با رئااداع ميوسو مدح تاماذا»داع وثرهىور

 هنافةثلاثاا ةنالفنب|اينالقاي لملم بيعالو عمسهناف ةيناثلاةنالف نا اينالفابىلقل مث بر الو عمسإ

 نأةداهش ىو ان انلا نسال تجرح اقل داود نوءمسنال مكتكسا ودنا كح رات دشرأ ممأ للوعي ١

 اماما نآرقلاب واسن هلو د ءو انيد مالسالابوارهثلاب تيضركن أو شالوسراد نأو هتلاالإهلإ ال از ا نارتلاب واينن ْمُثِلَم دمحعو انيد مالسالابوانرهللاب تيضركن اوال وس راد نأو هللاالإ هلإ ال | 0

 ديبامينم دحاولكذخأي اريكنو ارك-:مناف رو.ةلاىف نمثعم هللانأو انف بيرالة ت1 ةعاساانأو
 لحر لاعف هنود اهرمدح ىلاعت هللا نوككو هند نةادقواذهدنع 08 دعت امان قاطنا لو وةيحاص

 اهتومدنعىأىنتصوأ لوةبةييشىل أن ب ةيش (ناكو) «ءاو> همأ ىلا هبسن. لاق همأ ف رع: مناف هللا لوسراي

 نس هذهناف تملا 5507 مدس ا 00 مّ ده وى 38 2

 . نيللاعلا بر هل داو هريغ نع الضق ديأب ل

 د مهي ثلا لهأ نايسن ىف ءاحام باب 0

 نكي وهنم | ووك مناك مهمنارعشو مم مهكحو مو رشو مهلكأ 1 نوذد و مهيمن وسكيف

 هترذ جرختساف مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ريظ لع حسمال ىلاعت كانأ ىوررو هانمع ثيدحلا مين“

 لات ضرالا مهعستالبراب ةكئاللالاق

 اعاح ىلا لا امو

 مازعتخسفتل كلذالولو دو#لمأاذبف هتدامع لعدن اعلاو هتعاص لع عئاصل 4 ىود: و وومألا ل م

 شيعاا م,ئنمالبراب هكالما تلاقف اتوم لعاح ىناىلاعت

 : 1 مكحتست ومش اعمبابسأ#ب مظتنت سانالىلاع”هللا نمةمح ر لمالا لوطن اكس
 ا«

 لامعالان 3 عطش ١ وةيلق ىسقن وكت رذار زمان ءااىسشيىذلا وهمومذملا لمألا نأ دو لمت مل 1 وسامأا

 مدآ نا ىف اع ناتء. ظع ناتمعن لمالاو ةلفغلا لومي عنا ئدزر: قرصا 0 ناكو : ةطلاعاا

 | نممدعل ملظع ررض ىلا كلذىداوارلهأ ىلع با.سالاتلط7و قيرطاا ىف نوءاسأا ىثدام امالولو

 ا ىلع ت كح  ىجأتقو تا لوعي ةنش أ ىدر تأ دمع 3 فرطم ناو 0 و موق



 ل 6 7 انرلتاقوألا ضعل ىف 6 ىو مدع ىلا 5 ىلفعءباهذ

 لامعأ نع كلذ مههايالو تول نورث نقلا نم اناع لاف هأ مهقاوسأ مهنيب تماقالو او انام

 . نيملاعلا بر دجلاو مهترخآ

 6 هريقىف لخداذا نمؤااهدبعب ىلاعتهّللا ةمحر ىف ءاجام باب الع

 ىف لخداذا هديعيالعو لج ب ران وك اممحرأل وهي ناكدنأ هنعهللاىذر ىتاسارحخلاءاطعنعىور

 ْ هسفن لع ف رسم خأ ناهلو ماشل ابراج ىلهابلا ةماما ىنأل (ناكو) هقراعمو هناريج وهلهأهنعق رفتوهرق

 / هنانأول ,عايدلاقف ىحصن عمست ف اذكواذكن عشا: ىنامأ ىدلوايدالوقي همعر اصف ةافولاهترضحف
 ١ نفدوشيقاماف ىمأ نم حرأ ىلاعتّلا لاقق ةنللا كلخ دتلاق ىةعئاصتناكفيك قدلا و ىلا ىنعفد

 3 (ناكو) ارون ةالتماو 5 رقلاتي ا رلاقف تع فوت كلاما لق عزف وحاص مث هريق قهمع ل زن

 :اودشنأو . :قارعف ىدحوربقلا يف سنأ 1 مهللا : :ىلاعت هللا همح ر ىفا رادلا ناماس ىفأ» اعد نم

 3 ىمظعلوقهيف عمتسا * ىربقي ارابتعأ فقاولا أ

 نكد اننا توق ندم اوتاكو دفعا نطاق وعدو

 مح رلا فوءرلاب نظلا نسح هو ىلاآف ص اوعز ال تلق

 نر لمد نمذلا قلك عا فر ةيدتك ١ نوفر
 . نيلاعابرهثدجلاو نيماسلا انناوخإو انع ءاوانمح رامهالا

 6 مالسلا هيلع توما كلم عفترب قم باب ا

 قاخدارأ اذإىلاعتهلاناهلهللاهقلخ امعةاغغ بل مدآنب انا » اعوفرمهنعهللا ىضر رباج نع ميعن وب ىور
 رخآ اكلمهيلاهقلا ثعبيف كلا كلذ عفترب مث ًاديعسوأ ًايقشوهلجأو هرثأو هقزربتك !كلملل لاقدبع

 توااكلم هءاجاذا ىتح هتاثيسو هتانسح نابتكي نيبتاك نيكلم هيلاهثاثعبب مث كردي ىتح هظفحيف

 ريقلا كلم هءاج مث توالكلم عقتري مه دسج ىلا حا حورلادرتو هترفح لخدب ت> هعمناكةح و ر ضبقبل

 15 يك انراصو تاعذلاكلمو تالا كليفتلع طعاةعاسلا ةضاقاذاف نافأتر "مث هانحتماف

 اذه نمةلفغىف تنكدتل» ىلاعتهلوق كلذف ديبشرخآلاو قئاسدحاو هعمأ رضح مث هقنعىف ادوقعم

 نيك رتل ىلاعتهلوةىف لاق 2 هللالوسر نأ ثيدحلا ىفو (ديدح مولا كريعبق كءاطغكنعانفشكف

 مامإلالاق «هيف مظعلا هللاب| ونيعتساف املظعأ رمأ كما دقنا 2 2 لاق,“ لاح دعبالاح « قبط نءاقبط

 : نفد دقو اب 0 ا اندجو هنعهشا ىف رىطرقلا

 4 هزمتلل ه ف ناعمتجم اناكىذلا ناتسبلا فناورمىنأ

 مظع

 رزولاهحاصربق بنج

 دوحهىدلا لوط نأ * انلطأ دقف مق ىحاصاي

 ديعصلا انقوف نممادام #* اهنم موقت نل ىللاقف

 ىضقتانل نامز لك * ديع نامزلاو اهاظ'ىف * انمعت هليل ىقركذت

 دسعلا همد- ىفرصق #* ىلومتناف ارفغبراي #* دشعرضاحهسؤشو

 . نالاعلابر شدجلاو ىبتنا

 د رانلاباذع نمو ريشلاباذعنم ذوعتلا فو دبعلل نيكسلملا لا وسيف باب 37

 هب احصأ هنع ىلوثو هريقفف عضو اذا دبعلا نأ » 2 هلا لوسر لاقلاق سنأن ء ىراخبلا ىور

 هللاىبص (لاقو) انرلا
 لك أنم» مسوديلع

 اهرد ولو ابرلا نم
 هْمأب انزاعاكفادحاو

 (لاقو) «مالسالاف |

 مل سوهيلع هللا لص ]|
 مهعرصت ابرلا ةلك أ

 عرصي اك ةيئابزلا
 هللا ىبص(لاقو) مو.

 هللا نعل » ملسو هيلع ]ف

 همعطمو ابرلا لك

 هيتاكو هدهاشو هريغل

2 

 كَ ةمشوتسااو ةمشاولاو 1

 عئاموه لاجلاولاح او أ

 ىلص (لاقو) «ةاكزلا

 ىقربظي» راسوهيلعملا
 نقع :ناكرا عا

 ايلا لك عبرأ
 عييبلا ىفةيذاكلاناعألاوأ]
 لايكسلا صقتوءارسشلاو لا

 اذاف نازيلا سخمو ١

 مف عقو كلذ ربظ أ

 مالتاو ضا رمألا
 ىلاعتو هناحيس هللا |

ْ 
ْ 

 ١ هلعّشاىلص دم لجرلا اذهىف لوقت 52 هئاددمف ناكناتما ًرملاعن عرق عمسيلهناو |

 ادعقمهب هللا كلدب أدق رانلا نم ب طلسم 2 هله نمؤالامأف م سو

 : د2 وج 115 حس ><

 نإ ةرككا رمح كم1

 أ

 نع ىلاعت هلا لاق فيسلاب

 سانلاموةيرمون »لجو

 ىارالالإ (نيملاعلاب را[
 انونحم عمرو موقي هنإف |

 «باسحلانم قئالخلا

 هلل 0

 لك أنم» مس

 لغو رغما الم ايرإل

 لكأ امددعت | ران هنطي

 مل الام بسكن إو هن
 تاحمج هنا لام

 هلمع نم ائيش ىلاعتو
 هللا طخس ىف لزب و



 مادام هتنعلو لجوزع

 ١ (دحاو طارق هدنع

 هللا لوسر تلاسلو ه2: ناكدوءسهنب تنادبعن انادرملازغلا (رك ذو) نيلقثلاالإ هيلي نماهعمسلا ٍْ و ) ( ١ 0 0 عا / هللا ل رص لاقو

 ملسو هلع هللا ىلص

 |"انزو بهذلاب بهذا

 | ةضفااب ةضفلاو نزوي

 (# دئازلاو نزو انزو

 ىف هب ىوكي ديزتسلاو
 1 طب ابراا ناو رانلا

 ظعبو تاعاطلا

 8 ناك نه تائيطخلا

 ندهو هموص هللا ليش

 ىف

 ناو هتالص هللا لبق
 1 لبقت مل هنم قدصل

 امو هتقدص ١ ةعاس نم

 ( الا ىنارلا ىلع ىضع
 | ةمايقلاموب هنعليقحلاو
 | هبراحم لجوزعقحلاف
 | هملكي الو هلارظنالو

 5 كففءط عم رظناف *

 [| هناحبس هللاةب راحت نع

 أ بولغاا وه نم ىلاعتو

 | ( لاقو ) رانلا ف قتلا

 ١ ىفنا هثِيِع فالوسر

 لهأ ثيغتسنايداو ماهج

 1 مول لكىف هرح ندمرانلا

 : تيتلآول تارم سمح

 ُ هب نحسلا هرح

 | ةالتلاب نوتواهتلا

 لايكلاىف نوففطلاو
 نازملا سم لهأو

 ىلا ةنجلاعابنمل ليوف

 | م

 وقد وه 3 ىق ٍخ .ث هذا ىف تنك ردأالل ا رااذه فوت 2 تنك امه لاف رفاكسااوأ قفانا امأو لاق . اه.جاها رفةنحلا ىف '

 | هيدانيام لوأ كلبقدحأ كلذ نعىنلأسام دوعسمنبا ايلاف هربقل+داذإ تلا ىتايام لوأ ام 0

 ناطر ةةلؤ قاد لكم ننل كودو تالع نك قاده غاي لوقف املا كلب سو نانو ز دعا كلل
 ديعلا لعجم مل هنف ند ةعطقمل عطقيف كاعيصأ كماقو كير هادادمو كساط رق كتفك تابمه لوف

 كللا ىوطي مث دحاو مودك ةتاتيعو ةانوح ذدئايح ني ايندلا رادف بتاكريغ ناكنإو كل

 » هقنعف هرئاط ةاتمزلا ناسلإ لكو 2( مسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر الت مث هعنعق ؤ اهتلعيو ة ةمطقلا

 روعشامهلامهءاين أب ضرألا ناقرخ نادوس أ ناكل ماهوربقلا اناتف هيلعلخ د كلذ نم غرفاذاف هلمعىأ

 اذاف اكدهلء ل ليج مظعأ#ب برضو هاعف رامنالقثلا عمتجا وادي دح نم عم ةمامهتمدحاو لكديب فيصضاعلا

 هلك 1 توك و نالشلا نو كيا نيم تب ودكم نر لدجل يراه لور تتسلل سارع 0-7
 هلي رنا راسم ءافع هنأ نرعيو تلي اة دهنف رطيو مهد يح كارج ير دة الور عرش دك 117“ راد ا

 هقفونُم كتلمقامو كين نموكنيدامو كبرنمهنالوقف ةحرفهفدحوو حسفنا كرم اًميح ءاملاك ا ش1
 | لوقيف راخألاءاماعلا الا هلوقيالاذهو ىلا يك_اسرأن مو لعاكلدن :رف لاق تب ثلا لوقلابهتبث و ىل ماتا [*1 هنطإ ىف وهو ىلص

 نم ةنلا ىلا نيباب هلناحتفيو ةميظعا| ةبقلاكربقلا ىلع نابرضر مث نرش ىئكو قدص رخالل امدحأ
 بحأ ةروص ىفهل«هيتأيو اهنا رواهح و روامميسن هيلع خدي واهرب رح نم هل ناشر فب مث هنيعءاقلت

 موقت ىتح ايندلا تيقبام رورسو حرفىف لازي الو |رونهريق العو هثدحنو هسن ؤيف هلا صاخشألا

 لخد لمعلاو لءلاليلقتيلا ناكناو لما معلا تح اء ىف نييلف ةعاشاا موتك هل ارو .ةكانلا

 حاصلا هلمعةلك اش ىلع بايثنسحأو ربيطأ اوةروصنس>أىف ناموردعب ليلقلا ملا اعلاهلمع هيلع

 نزمحمال لاصلا كلمعانأ لوم فكي لعل دلو عدلا نم ىلا كنا نملوهف 000

 || كاذكوه اهيبف هتجح هنتلي مث شهدتالف كنالأسيو ريكنو ركتمكياعلخدي لياقامعف لجوتالو
 هيلع هللاىبص د#وىبرهللالومتيف لوألا قبسيف كب رنمزال وةيفادنة مهن ادعقي وهنا روثيف هياعالخدذإ
 تقدصاهلنالوةيف م>ءتسم ريغ ىتامهتلموى أل لخلا مها رب! وىتابق ةبعكلاو ىمامإنآرقلاو بن ملسو

 ها مهارإ ةلم الو ىرن هل دمخ الو هللا فر ل مو باترا نإو ١

 عزف ف موقزو دياداص ع نماييفام عيمجو اهلالغأوام راقعواهت احوأار ماسالاس عم ّك ارظنف رانلاىل 1! اياب

 هلع ْن وتلغي مل ناثلا# نماعضوم هناكمثلا كلدبأ هنا نسال رظناهلنالوشإ مثعزفلا دشأ كلذل _

 رمل ماسالا لاق راتلاجأل | ةفلاعتاىف هتديقعتناك اذاهتلثسميف جبل نمسانلا نمو هللادمحر ىط

 3 ءاراث هريقاوم .ةيلع لعتشيةب رض هئابر معمق ظ اظظاهلألا نماه ريغىف ةذخأب و 500 قطن نالعر ره دهالف

 مالسإلاوهلوقب قلعنلا هيلع رمسعلا نمسانلا نمو 9 ايندلا تيقبام#ب 1 لءتشت مئامايأ 1 ا

 نيولوك وأن هريقةلع لعتشيفةدحا وة رضهن اب ريضيف تولا دنع هل تا عد ةنتفو ا هدنع ناك كل و 1

 ين و هزماو ايرع االول طبق الو هواك ناكدنأل ىطاذإ نا رءازودلو 3 ىطتلا لكل نهوكانلل

 نموهم رج ردق ىلع هربقىف هب بذعياو رجه ليحتسي نم سانلا نمو نيل وألاب لءذرامهب لعفف هيها وب

 ناكمن الدم بن لوين أهي اءرسع ن *...سانلا نمودروءرزخخ و رج ىأارزنخةلمم ليحتسا نم سانلا 5

 داسفو أةالصالا» 0_0 قدهع رج : ةلَملَي حلق ا هكس مسانإا ندو . ةئسألامس 8



 م

 قطنلا هيلعرسسي نمساناا نمو كلذو# وهدوحسوهع كرف 32231 هت فتان ةكلوتطإو ىف

 مو
 ميس جووعجووبسو هيج تت م حن يعو جب

 ى-وكلذمثوتف انارصنوأايدوه ناكمهاربا نأ رافكسلا ضعب نم عمسهنأل ىنليلخلا مها راوهلوقب

 لعفيف ( نيكر مثلا نمناك امواماسمةينح ناك نكل واين رصن الوايدو م ميهارب|ناكام» ىلاعت هللا لوق

 ىفضرألاهضفنت مثض رألا ىف لجاجت, قح عماقلا كتب هنابرمضي مثتفرعالو تيردالهلنالوةيف ىردأ

 لأسإ نمم,مورومألا ضعب نعلأس نم من4 لا وسلا ىف سانلا فاتخم ولاق .تارم عبسهناب مغ مثهربق
 ةعاسلا موقت قحهشرلب ابلكهلمع ليحتس نموهم باذعلا ىف سانلا ىلعلا وحألا فات اكرخ ضعب نع

 ناسنا لك نأ كلذ لص وءاماعلا لاق نوبات رملا ثوهب بذعن ا ريزتخ هلمع ليحتس نم مهنموجرا وخلامثو

 نم فاح . ناك نمممموورجلا نمفاخم ناك نم سانلا :قاندلا راد ىفهفاحم ناك اع هربق قب ذعن

 . نيداسلا عيملو انلةيفاعلاهلا لأسن . كلذ ىلع سقو ديس

 هني باول
 لعؤللا 0 لاقهنعىلاع5 هللا ىضر بزاعنبءاربلا نع ميسون دوادوب او دمحمامالاىور

 ملسو هللعتلا ىلصهقا لوس ر ساكس دحاب الو ريقلا ىلإ انممع :افراصنألا نملجر ةزانجىف مسوهيلع هللا

 | ءامسلا ىلإ راغنيوهرصب عقدي مل !سوةلع هللا ىلد نا لو رو 5 يطلا انسوءر لعام اك هل و>انسلج و

 ْ اذإ نمؤلا دبعلانا لاق مش ” ارارم املاقريقلا باذع نم هللابذوعأ لاق مثربقلا ىلإ رظنيوهرصب ضفخم و

 سفناا اهتيأىجرخالوقيف هسأردنع سافل تولاكلم هءاجايندلا نععاطقتاوةرخآلا نملبقىفناك

 املا نم ةكتالم لزني مث ءامسلا رطق ليسا م”ليستةف هسفن جرختف ناوض رود نمةرفغم ىلإ ةيشطلا

 قوشاحف ايطوتخ نم
 مهو انلسرهتفوت » ىلاعت هلوق كلذفلاةنيع ةفرطهد, ىفاهوعد. مل كلل اهضقاذاف رصبملا دم اهنم
 طونحو ةنانافك أ نم نافك ًامرعم سعشلامبهوجونأك هوجولا ضيب

 اديدشناكلم امتأيف هحور داعتو ضرألاىلإ دريفلاقىرخأةراتم,جرخم اهنمو مديعن ايفو مملح

 لوةتامنالوقيف مالسالا نيدو هللا ف رلوةيف كنيد امو كبر نم نالوقيفهناساحو هنا رمئيفراهتنالا

 انبرنم تاسيلابات ءاح لوقف كي رديام هلنالوقفكثالوسر وهلوعف مف ثعب ىذلا لجرلا اذهىف

 ى» ةرخآلا ىف واين دلا ةايحلا ىفتباثلال وهلا اونمآنيذلا هللا تبثي  ىلاعتهل وة كلذو لاقتقدصوهب تنمآف

 ا لاق مثرصبلا دمهل حسفيف اهمدازتمهورأو ةنحلا نم هولا ىد.عقدص ءامسلا نمدانم ىدانيف لاق

 رشبكلهئادعأ ارمشبأ هللوةيف بايثلانسح عيرلا بيطدجولا نس>لجرةروص ىفهلمعال لثعو

 اذه لوقيف ريخلاب ءاجىدلا كهجوفتنأ نم ري هالرسشب لوقيف مهقم ميعنايفتانجوهّللا ناوضرب
 نع ائيطب هلل كتعاط ىفاعيرستننك الإ كتماع ام هللاوف ملاصلا كلمع انأ دعو:تنك ىدلاكموي
 ىفناكوا رجاف ناك نافلاق ىلامو ىلهأ ىلإ ء+ رأى ةعاسلا أب رابلوةيف اريخهللا كافل هللا ةيصعم

 ىجرخاةثيملا سفنلا اهب أىجرخا لاتفهسأر دنع س

 : ملف اوماق كلما اهضبق اذافرانلا نم

 ةكللاو 0
 مكمكتو 0 ل م

 اذ كلامهءاجةرخألا نععاطقت اوان دلا نملبق

 حوسممهعمهوجولادوس ةكتالملزنتف هيضعو هلل طخس اهوعدب

 صعلاوقو رعلا 0 يجو ايوا وعر

 دج ]يخ 0 ا اا اا ١ مم
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 اهضرع [
3 0 .2 

 وأ ةمحم ضرالاو 8
 هللالوسرلاقو .نيتبح 31 ل لوقف كير نم4هن الوقف رجافلاامأو 5 ارا هيلع هربقابم لعتشي ةب رضدهب رض نم نيل وألا, لعف كه

 كاريصبلا

 سحس ىذلا 0 ا

 ةمايقلا مويءىجينازيلا |
 ناسالا غلا ه+ولادوسأ 2

 هقنع ىف نينيعلا قرزأ

 هل لاهي ران نمنازيم

 بذعفاذهىلإ اذهنز

 فلأ نيس نيلبجلا نيب [
 ضايع (لاقو ) ( ةنس |

 مو هود>ولا دوست اعا

 فيقطت نم ةمايقلا

 هلو ( لاقو روكا ا

 اسمحاو تاس انلااهءأ» |
 صقن ام سمح لبق

 مهالتبا الإ لايكلا موق
 نار يا

 50100 ا و تلج و اج ع وطرغبال | 8 8ع 3 ءامسلا نهب ددح :ايالف ةكت الملا هب 0 ددح تيطأك 5 تف لاق «ن ا
 نامسا ندخل نالفلا مّ فحورلاهذهاماولاقالإ

 ٠ 0 نمهعيش وهل حتففاي دلا عام | باونأىل هب وة

 نودع امكاردأ امو نيياع ىقهباتك هل اودقكلا لاقيفةعباسلا ءامسلا ىلإ ىرتني ق>اهون رقم ءامسلك |

 اهنمىأممتدعو ىناف ضرألاىلإ هودر لاقي ني اع دي انك يكف نورلا هديشلا موقرم تاكا ْ
 مهيلع هللا طلس الإ

 موق عنم امو مودع .

 هلا كسمأالإ ةكزلا ]
 مهلع ىلاعتو هناحمسم ١

 0 ااالواورطلارطق ١]
 ترهظاموةرطقاودسا ان

 الإ موق ىف ةشحافلا

 نوءاطلا ميماعهللا طلس

 لجو زعهنلا مهقاذأالإ |

 مهعل قاذأو ارود 1

 8 ا بعشلا ريد

 (لاقو) « ضعب سأب 1



 نا » تلي هللا لوسر
 طارصصلا نكم ىلع

 نك ران ند بيلالك

 1 امارد اهرد داقت

 ىف رانلاسيلالك تقلعت

 عرطتسلإ الف هيلجر

 | طارصلا ىلع رورلا

 | ىلإ هذخأ ام در قح

 ؛ ىف عقوو مه ونذ نم

 ماظلا اودرف *«رانلا

 أ نخؤت نأل قابلهأىلإ

 ند » ل هللا ل وسر

 لوول
 ا قوطهتشر قوةمايقلا

 | ائيشلك أنموران نم
 | رانلا تدقوأ امارح

 1 ةعاس قئالخلا بعزل

 1 قح هرق نم موقيام

 قئالخلا نيب هللا ىغَقي

 كفعي نأ كالوت
 أ ه.رقىفو كمحر ب هلعلو

 ىو, هنأ سيحصلاف درودقوارهوج بلقتي الهسف ضرعلا نألةحيبقو ةنسحاصاخش  لامعألا باوث

 ضرعهنًألاش يك ت وال باقتي نألاحمو عيذيف طارصلا ىلع فقويف حلمأ شيكمنأك ةمايقلاءوي توملاب |
 ىف عمت نأ لبقكيوأب
 (/ كيزخم 2 باذسلا

 سرخمو 2 كنزحمو

 معو كناسل

 لدحرلل دوزنق : كنلق

 ||| كينكي ال للقلاف

) 

 سودا 521 ناب 5 0 ير نكن انآ جرختف كلا 0 ف

 امل حتفت الفايندلا ها اوملتي قح هئامسأ ود نالئاذه نولوةيفةثيبخلا و الا اولاقالإ

 ىريفلاقىرخأةراتمهج رم امتمومثديعت اهفوممدلخ اهم قأممدعوىنإ ضرألاىلإاهودرنولوقف

 | ناكم ىفعيرلاهب ىووتوأ ريطا!هفطختف ءامسلا نم رخاع أكف هللابك رشي نمو »ةنآلا هذهالت و ءامسلا نم هب

 نالوةيف هناسلجب وهنارمْيفراهتالا|ديدشناكلم هيتأيوهحور هيفداعتف ضرألا ىلإ داعيف لاق « قيحس
 همسالىدتبم الف ف ثعب ىذلالجرلا اذهىف لوقت ام نالوةيفىردأ الل ءةف كنيدامو كب رنمهل

 قحمرقهياعقيضيف تءردالهل لاةيف لاق هتاق كلذ نولوةيسانلاتءعمس ىردأ الل وةفدمحع لاف

 | حيبقلجر ةروصفهلمع هللثعوهءالضأ ف ات
 انطب تاك الإ كتيلعام واود ثديخلا كلم ان لوةف 00 ءاجىذلا كهجوفتنأنملوةيفدطخسو
 ابارت راصل لبا برض ولقب زم دعمو ؟بأ مصأدل هللا ضيقيفلاق هللا ةيصعم ىلإ اهي رسدللا ةعاط نع

 هللا باذعب رثب ألو ةيف بايثلا حيبق خرلا نك:مهجولا

 دواد ىنأ ةناور ف دازىرخأ 5 ةب ريض برض. ةهحور داعن مث نيلقثلاالإ قث الخلا اهعم سإةب رضاب يضيف

 باذعنأ ناوخالاامأ اوماعاف * رانلاىلإابابهل اودتقاو ران نم نيحولدل اوشرفا لاقي مث ىبلاطلا

 ١ نممبعامسأو قئالخلا راصب ًابذخ اي ىلاعتهللا نكسلو ةحيحصلا ثيداحألاهب تح رصاك قحهميعن وربقلا
 ْ نأ كلذ 6 * ؛او.دحلم وف كلذ نق كتش نموةيهلإ ةمكل هميعنوربقا!باذعةيؤرنعسنالاو نما

 ىلطةرخآلا لاوحأن مهدعب امو خزربلا لاوحأس اقتالف اين دلا لهأ لاو>أ فالخ ىلع رباقلا لهأ لا وحأ

 انف رعالو رودقلالهأ لاوحأ نمائيشانف رعام كلذنع قودصأاقداصلا ريخالولو اندلا له لاوحأ

 ناك ولو هعالضأ فزلاخإ سحن وربقلا ةطغضب سحب توا الا عجأدق وبذعلاو معنلا

 لاق * ةقرفتم تناكولوملالابةرذ لك سحتف خررلا ىف ىرذو قرحدقناكوأ رويطلاوعابسلا نواب ىف

 اولصاذإة باحصلا ناككلذلو ثيداحألا رهاوظهيضتقتاك غلابلاك هباذعوريقلا ةطغن ف لفطلاو ءاملعلا
 ركنم ريقلااناتف ىمسي ملف ( لئاقلاقناف ) ربقلا باذع نمهذيعي ىلاعتهللا نأب هن وعدي لفطلا ىلع

 قلخالو ةكتاللا قاخالو نييمدآلا ىناخ هبشي الام ةاخ نأل كلذ, امس امهأ ( باوملاف) ريكو

 اهدنع قلخم ىلاعتهلا نكلو نيرظانلا نمدحأ امه- سن أبالعيدب قاخاه لبماوحلا قاخالو مئابملا

 هداقتعاو هماعوهلمع ةلك اشب ناسنا لكل نالكشتيف ىلاعتهنم الضف نمؤمالرتسلاو ةمحر لاو فطالا

 ١ نأ ( باوحلاف) دحا وتقوىفضرألا راطقأ ميمج ىف ف وال عسمج ناكلللا بطاخ فيك ( لئاقلاةناف ) ا اهأوادف « ضاقوهام

 َ كاللع ضا ض نيكسلا

 امك اسإو كلذ نسي رتل
 اه لك ذب قا 56 ايو كار نانا نوكف كولا كلن مسج لثما ريبك ا بهدم + لعج ىلاعتهلل

 معنم نم هل باطخلا نأ ليختيف ض رألاراطقأ رئاس ىفىنولا نم دحاو لكىلإل صو مالكب املكت اذاف
 ناف) باذعو ميعت وةدشو ف طل نمهلاح بسان اممالكلا كلذ نم دحاولك نذأ فل > دف بذعمو

 نم قاخن ىلاعتهّنانأ ( باوجلاف ) ضارعأ اهسفن فىهواصاخشأ لامعألا بلقنت فيكف ( لئاقلاق

 اذكهو ىطرقا!مامالا لاق * رانلاو ةنجلا نيب يذيفتواا هيمساصخش قال ىلاعت هللانأىنعلا امناو

 قحلل ناك اذإ لا نآأزوحو. ىهتنالوؤم وهلوةعلا ابكر دتالقلارومألان 5 مبايلا!ذهىفدروامل اك

 ( لبق ناف ) ملعأ هللاو ىلوألاابضرءاا نم رهوجلا دان | ىلاعت هلفمدع نمقلخلا دانا ىلاعتو هناحبس ا

 حيحصلا 0 راو اعارذنيعيسوأاعا رذ نيعسن نم4ةيضوربقل رهلاةعسف راثألا تماتخا دق

 1 در لال نمل كف ريخلا 0 ع 0 تاج و 0 كلذ أ

 1177 و و



 . ةيفاعلا هلا لأسن ادب أعستي ال ةدحاوةلاح ىط قرض هربقفرفاكلا امأوعسوأ هربق
 * هيف نيدحوللا نم ةاصعااو نيرفاكسلا باذع فالتخا ىفو ربقلا باذع ىف دروامباب 3

 هلناف » ىلاعت هلوةىفنالوةءاناك امها امهنع هللا ىضردوعسم نيقاديعو ىردخلاديعس د, نعىور

 1 رفلاباذع نمكش ىفسانلا ناكلاقهنءهللاىذ ربلاط نأ لع نءعورقلا باذعوه ( اكن ةشيعم

 نودلعتف «نوماعت فوسالك نومءاعت فوسالكر باق مترز قحرئاكتلا ماحلأ 0ةروسااهذهتلزأ ىح

 ىلص هللأ لومرُلا ) ىورو 0 ةرخآلا باذع ىلإ ةراشإىناثلا نودعت وريقلا باذعىلإةراشا لوألا

 « ىمعأ ةمايقلا مويهرسحت وءاكدض ةشيعم هل ناف » ةيالاءنهتلزن أن ميفنوردتألاقؤسو هيلعدللا

 انيثت نوعست وةعست هيلع طالها هديب ىسفن ىذلاو ريقلاىف رفاكلا باذعلاق معأدل وسرومّللا اولاق

 موا ىلإ هشدخمو همس ىف خفنت سوؤرةعهست ةح لكل ةمح نوهسل وةعست 0 نينالاام نوردتأ

 ريسن نحمانيب لاق رمعن ا نعشاهنحر ىلئاولا ظفالطلاىورو .ىمعأ قولا ىلإ هريقنم رشم وةمايقلا

 لاف ىنتسا هللادبع ايلاققدوسأ ابفرط كسع ةلسلسهقتنعفضرألا نم لج رجرخذا ردب تانابحي

 مث رفاك هئاف هقتسنال د وسألا ىللاقف هلا ديعايه.خأل ناسنالالوباك وأ ىمسافرعأ ىردأالرمع نا
 اودع كاذ هتأردق وألاتف هتريخأف ب ناو شر تاناف رمح نإ لاق ضرألا ل اذ دف هب ذتحا

 فالتخاب بتاذعلا ف ةاصعلالاوح فات وءاماعاالاق 0 ةمايقلامو.ىلإهباذع وهوماشهن لهجوأ

 ىورو « لوباانمريقا!باذع نا ار ونوم وش ىأنإا ىورو.ارغصوا ريكو ةلقو ةرثك مهيصاعم

 | اهدحأ امأ ريك هنا ىلب ريبك ىف نابذع.امو نابذعل امهما لاقف نيربق ىلع رم كلم ىنلا نأ ناخيشلا
 لوبلا نم هزنتسي ال مسا ةياور ىفو « لوبلانم *ىريتسإال ناكفرخآلا امأو ةميغلاب ىثع ناكف

 ىلع الإ ناسن الا بذع؛ الذإ بج اوهنعهزنتلاو لولا نمءارمتسالا ن ألع ليل دثيدحلا| ذهىفوءاماعلا لاق

 نملوةيهنع هللا ىضرشالام مامالاناكو لوبلا ىلعاسايقتاساجنلا عيمجةلازاكاذكو بجاولا كرت
 كلام كي هنأءارسالا ثيدح ىفهريغو قمبلاىورو . روبطريغب لصدق لوبلا نم'ىريتسملو ىلص

 لاقق كلذ نم ءىممهمعرتفيال تناك 6تداع تخطر اك رخصااب مهسوؤر خضرتموق لعدد ىرسأ

 ىلعو عاقر مهلا بفأ لعموقىلع هلي "رم مث . ةالصلا نعمهسوؤر لقاثتت نيذلا لاق ءالؤه نمل ريل

 لاقق ةاحلاةراجحلا ىنعي ميج فرو موقزلاو عيرضلا ىفماعنألا رست اك نوح رسب عاق مثرابدأ

 تلي رم مل . ديبعلل مالاظب لام وهللا ميماظامو لا ومأ تاقدص نود ؤر الن يذلا ءالؤهلاق لي ربجاب ءالؤدام ||
 جيضتلا نوعديو ثيخلانمنواك أي اولهؤ ثيبخ رخآ موج يشن ردقىف حلا مهيديأ نيب موقىلع

 مدحأ ىلا ف تاينلملا لو يطا ءاكتلا مثدنعونونزي نيذلاءالؤهلاق ءالؤهن ملي ربجايلاقف بيطلا

 اناو 0 ىلاعت نا لاق 1 تضرق لك راث نم ص زي رامع 0 رقم وق ىلا ع هيلي رم مث 2 . حبصإ قحأب يعم تح يف ةثيمحلاةأ رم

 رحح ىلع هلي أم هولا ا.طخ لاق الؤه نم ل رجا لاقء ىث كلذ نم مهمعرتفي ,الت ناك [5تداع

 نسحمالاكف «نوثراولا | 3" ِح 3 0 0 1 0 لاهو .طتس الق 5 ثيح 5 لحدب نآديرروثلا لءؤ مظعروت ةنم 2 ريغص

 كلذذحخ هشبك عبذ ١

 دنع طخسلا نس ال :

 لاقو . هدبعل هتتاما ٍ

 هيلع هللا فصلا لوسر 8
 . نددني“ تاملعم ةدظنل

 مهم وطب موقىلع هنري . رممث . عطتس الف اهدر نأديريف اهلع مدني :فةملكلاب اكتب لجرلالاقف اذه

 لاقلح و زعمللا ىلإن وحب مثو مهنوأطإ سانلاودهجو لعرخ موتي مدحأ ضيم را لاثمأك

 ناطيشلا هطيختيىذلاموقياك الإنوموقيالكتمأ نم اءرلا نولك أي نيدلا ثلاققءال وه نملي رج اب

 2 رمم ٠ سلا نم
 - ايلاو لجوزعملا 3 0

 مهافاسأ نم جرح مث ر ىلان ومقلي . وبها وفأحتفتف لبإلا رفاشك# رفاشم موق ىلع

 قيضو 8

 | لاومأن واكأي نيذلا كتمأ نم هملد 0 ليرج

 هسيف ماقأ بقل نم
 قيرحلا

 ىوجلا نم ىسفن نا

 قيفتال |

 عمدلاب ضيفت قيع نا

 ايكس

 ملا ىلا فرو

 قي.دصلا ١

 قاوبونذلا نمت رثك

 ىهجوو ايلا ليلقل

 قيفص

 محررا محار ريغ هلام

 للا

 قيفشلا معن ىلاعت ق-ا

 قفرل |

 ا

 بوابل ور الأ
 ران رح نم ىقلن نع

 ىلفلت [
 رعت باذعلاب اهرعق 5

 قدم |
 مرحم رفلا نيأىلهأ اي [

 ق.طأ ال هلمحم ىلا مث

 ىف سداسلاب ايلا 3

 “ ةممانلا ةبوقع

 نحن وتيع وى نحنل

 نحث ءىرب انأ > ملسو



 ة1قرحو قاسو قاح

 ل وقى ع 1

 لاقفءالؤه نم 0 الاقكيخأ مل لك ا مهدحأل لايف هن ومقايف مالا مم ونج نم

 هلي رم مث . كتمأ أنمقانرإ راع 100 2 ا لحوزع هللا 0 ا 0

 | (لاقو) حبلا

 ن.ذلاو لجو زع هللا

 لاق روزا نودبشإل

 |( كانو را حاجلا ف

 ساحم نم رافظأ ملم وق ىلع هم ىتعلا ردم .٠ دوادى ًالةياورفو نوزامللا كت« نمنوزامهلا ءالؤه ا

 مهضارعأ ىفنوعقيو سانلا مول نولك أي ئيذلالاق ءالؤدنملاقق مرودصو مههوجو نوشمخم

 . ثيداحأ ةدع نم اقفلم ىهتتا

 4 ريقلا باذع ند ذوعتلا تو هريك 8 نمّراا ىرش َق ءاحام باب 3# ١ جر » 0 000 م نع 5 هب و : ا

 ءىحتف ةحلاصلا هلامعأ هتشوتحاهربق ىف لاصلادبعلا عضو اذإ لوة,ناكهنأ رابحألا نك نعىود 1 ا 22
 . 0 2 0 7 ٌ م فكم

 لوةيفدهسأرل.قنم هنونافدم 0 - ال 0 و هيلج رلبق نم باذعلا ةكتالم 9000 2 مم 000 ز باف مسح بصأ 04 1 مها 2 ما 59 *.م 5 3 08

 لبق نمهنوتايفل>و رع راد ىفهشطعوهؤمظ لوطي ناكدمف ملل كي 0 هةمسد 7 افلح هلا اين اراد ىفهشطعوهٌؤومظ لوط ناكدقف هيلع ادسال مادصلا

 | لابرسو هللا ةنمأ نم 0 ادسال لحو زع 0 وهن دب بعت و همسج بصن أدق ملا داهشاوجحلال وهف |

 لاق ) اتيموايح تيطائينه من هلكلملا لوةيفلاق ا الهيهج وءاغتبا لجو زعهللادب ىفتعقو |

 ىلاعت هلدتين نسحأو هلعفوهل وق ىفهللا قدصوهلامعأ ىفىلاعت هلل صاخ أ نمل اذهءللاهمحر (ىطرقلا مامالا

 | ةعضاو ىهونارطق نم

 1 صحو اهردص لعاهدب

 م" كللاو هالبواو ىدانت
 1 نيئاطخلا نيئذلا نم دعوا ةحح هلامعأ وك ىذلاوه ا ق | نوكت مْ نيمآ لوش

 نأ ثيدحلا ىفو دع ةفاعلا هللأ لا ند اثيشدنع ع ل ردوا وإلا َ ةعاكنلا لع ا

 اذهم كاماعام هللاهفهريق ىفكدحأىؤف رو.هاىف نونتفت أ ىلإ ىحوأ »لاق كيب هللا لوسر ا , '
 3 : - 1 2 - 5” ١ 3 ُ 3 (لاقو) «رانلا نماهظح

 هللاقف تارمثالئانمطأوانبجأف ىدحلا وتانيبلاانءاج هلال وسر دمج وهلوتيف نمؤللامأق لججرلا | ل ب
 0 1 1 ا 20 | يع هما قص ملا كوسر

 ايشنولوش سانلا لورود ىرداا٠للوةيق باث رلالاق واقفانلا اماو 5 احلاص مافدب نمؤتكنأ انماعدق 1 ل 1 5

 : : 0-2 0 . 8 ةحمانلا هلا نعل » ملسو

 . نيملاعلا بر هللدجلاو ةركك كلذ ىقثيداحالاو مسم هاور « هتاقف لاق 7

 ١ 0 | ضعب لاق « ةعمتسلاو
 لاشام عمس تملا نأ ١١ تاذع عمس ماعلا نإ ءاحام باب 6

 # لاقيام عمس تيلا نأو ربقأا باذع عمست ماعلا نأ ءاجام باب لع 1 نسملا تلاس ةداسلا

 6 هنع هللا ىذر ىرصلا

 1 نب رجاهللع اسن نكله
 ' نأ هللا توعدل اوادت ال نأ الولفأ اهروبقىف ىلتت مالا نأ 2 لاق كارشالا ىف اونام |

 تداكف هب تداح ذإ هعم نحو هتاغب ىلع راحالا ىنبل طئاح ىف وه اب هلي ى لا نألسم قوز

 0 اولاعف ءالؤه تام نك لافانأ لحر لاقفروهلا هده ناو فرعا نم و لاققروقاذإو هم هملت

 5 0 1 1 نا ىلص ىنلا نمز ىف
 1فىو ٍ خلا ضعب ( ناكو ) ىهنا عب فلا ب نم م ال سو الا ىل ولا تاذع ال لو نيفراعاا ضعن ( ناكو منا ميسا ىذلا ريقلا تاذع ءرم ؟عمس |

 عمسالف ىا راع سانلا رب نمامأىر مع ريبعتلا ماع نمتسيل اهماف مءاهملاك را رسالا نامتكب فصنا نم ١ ديا 0 ال لاق لعفلا

 يا اللا ا نءكلذ ىلاعتلا متك اف كلذ نماثيش ١ تا 0 هدانا ءارإ 26 0 لان مقرات ع ا ل
 هن اانغلل دقو انفعص عمرادلا هذه ىفاتلاثمآ نم ريملا ىفهللا با ذع عامس قطب نمورعلا ب اذع عا دع 7 1
 1 0 . ا دقو ع سوهيلع هللأ ىبص

 ىفو . نهةيب تسملا ىلع كلملا | ةحيصنودىهو ةائاحا لزالز اوف صاقلا دع رلا عامس ند 0 تام ا ن0

 9 3 5 0 00 اهدلوو ونا لح
 تنلا عامس(اماو) ةيفاعلا ىلاعت هللا لا سأ د ا ل مد دحا عبس ول 0ثيدحلا 3

 ن.انالفايزالف نبا نالفايل اق نيكرسثاا نمر دب ىلتق ىلع فقو 2 نال مرن
 ىهوةازئلاىفاهوخأو

 ىنلا ال لاقف ىكت

 سو هيلع هللا ىلص
 تلاق كباصأ ىذلا ام

 ١ امل لاق ىلاحر تدقق

 مسمىور ردعف لامع م

 1 مرع راصم ةقرعم نم ىنعا 5 اةهدىر ىندعوامتدحو افاق هلوسر ف دعواممتدجو لهن الف

 ريغ مهنه ل وقأ ال عمسأب مثأ ام لاقابف حا ورأ ال ادا لا هللا ل وسراي هنءهللاىذ ررمع لاق

 ا .دح قوردب بلقىفاو أفا 0 .دعسق مع هل هللا لو سررمأ مث انيمي ءاعا ددر , نأ ن و ء_اعتسإ الي

 درو هنرعالاهلغإ ايقاندلار اد قدفرت رخأ نك ندهّوااهي هشأ ريق رماح نمام 0 اعوف ممل ادردتا#
 8 تنوع بسد ا ا ( تلاق ةنلاكلوىرمصا
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 مكن زج لوقو« ىتولل عمستالاكنا ىلامتلوقامأ اة دحر يطرقلامامالا (لاق) لالا ل

 نودصاخشالا ضعب ىف مهضعل لاقو . ضعب نود تاقوالا ضعب ىفكلذ ا لعلومحم (روقلا ىفنم

 لأ ىصاعلاو نم وااو قفانما و رفاكلا قح ىف ماعربةا!باذعنأ ملف رابخالاو تايآلا نيب اه ضعب
 . نيماعلا بر هل داو نيمآ ةيفاعلاو وفعلا هللا

  ريقلا باذع نم ىجنت رومأ ركذ ىف باب +

 تامناوهمايقور مش مايصنم ريخقليلو موي طابر داءعوف صم سمىور لجو زعل يبسيف طابرلا اهنف

 ىف كلذ صليل لك« كلا هدس ىذلا كرات 2ةروسةءارق(اهنمو) «تاناتعاانمنمأوهلمعهيلعىرجأ

 هنطيب تام نم (اهنمو)هليلدب كلذ مدقتدقو تو لا ض م ىف «د>أ هلا وهلق»ةءارق كل ذكو ثيداح أ ةدع
 ىذمرتلا ثيدحل اهتايلوأ ةعملاموي تولا (1منمو)هربقىفبذعيل هنطب هلدقن م اعوفرمدوادىلثيدحل

 معلا وةريثك كلذ ف ثيداحالاو ( ريقلاةنتف هللا هاقوالا عج اةاياوأ ةعتجامويتوع )سم نمام»» اعوفرم

 «ديبشلاالا هريق فن افي نمؤمل اك)) اعوؤ سمه ريغوةم توا اثيدحل رافكلا 9 رعمىتوأا(اهنمو)

 راجبو ابنم ركذف لا دبل اعوفرمهجامناوىتاسنلا وزوال ل.س ىف ل ودة ىنعل

 قيرغلاو نوطباا دن وعطلا باو ١١و رجالا فديبشلاب قاطو رقلاباذع نم

 ١ رابخالاهب, تدروام كلذرعغو هعرح نود وأ همدز ود وأهلامنودلتق نمو قي رحلاو قلطلاوبنجلا

 أ تاذو مدخلا بحاصو

 ءايسنألا داسحأو بنذلا بحعالا بارثلا هلك أ انو ا. ناسنالا نأ ءاحام بابل

 ع ءاديشلاو مالسلا خالصأا 0
0 

 قار هنفر تن ذلا بحعوهودحا و ماقعالإ ىلبب الإ ءىثناسن الا نم سيل »داعوف رمهجامنباو !مىور

 ماظعلا|اذهناسنالا نم قلخاملوأ ىأةمايشل امون :قاطا وقر ةنمو قادمة ناو قو( ةماسقلا و بقال

 0 هنمولد رخةبح نر رأي لق فل 0 نات الك نأ ل سب ىلاعت هللا نا من

 00 نوقزدي مع ردنع ءايحأ متوكل ءادبمتلا داس أ ضرالا لك ًاتملاعتا و ءاماعلا لاق .ثيدحلانوتبني

 دحأموي دحاورشىف انقدزييراصنالا ورمع نب فادبعو وا نيورمعنأ حسيحصلا ىف تيثونآ رقلاهب

 | اهدح ان اكو سمالاباتاماهمأك | ريغت .) ادجوف رخآ ناكمىىلا القني اسلعاو رف اهريقنعليساا رسك

 رج ىلع هدي عضو 5 حرجدق
 ارتاتف كاذك وذو نؤدفدح

 1 6 ل ع رتقحرجلا نع هنو عقرب

 نيب ديبشأل ىبلامدع ىف قرفالو ) ىطرقلا مامالا لاق )دحأ ةعقونم ةنس نهعب رأو تسدعب كلذو

 ةصقىفىذمرتلا ىف دام ليلدب لاتقلا ىفاوتامو مهئايبن أعم اودهاج نيذلاةفلاسلا ممالا ادب شوانثا دبش

 نب رمح نمزفف هريق نم جرخأ هعدص ىعهعبصأو نذدو كلملا هلتق ىلا مالغلا نآدودخالا بامصأ

 ا ةرتذلا مايأىفنارحنب دودخاألا باحصأناكو ٠ ف نيحام ءص وك هغدص ىلع أع ةع .صأ اودحوؤ باطخلا

 قاانيءا!ىرج ا ا ةيواعمنأرابخالا ةل2ىورو م مه حيحص فاك سو هيلع هللا صدت و ىسيع نوب

 ا وحد لدا دعلو هتقالخ مايا ىقكلذو ماتوم ليوحش ساناارماو ةريعلا طسوف ةنيدملابارطتتسا

 مدلا اسف بلط!ا دبعنبةزمح مدقتباصأ ةاحسأا اوأرسانلا ناّت> مهلاح ىلعاودج وفة نس نيسمخ نم

 ١ ركذتنأ نم ربشأ ءادبشلا ةايحو . سمالاب نفدهنأك هللادبع هابأ جرخأ هللادبعزي رباجناو اهنم
1 

 كللادبع نيديلولاةفالذ مايأ مدهناامل ملسوهيلع هللا لص ىنلإ ربق رادجنأ ةنيدلالهأةفاك (ىورو)

 | هللاىلص ىنلا مدق نوكتنأ اوفاخغ مدق مهل تدب ةنيدلا ىلع ززعلادبعزيرمع ةءالوو ناورمنإا

 نا دوج م اقالا عنا يم مهل ىور قح سانلا عزف ملسو هيلع
 ترج اهنا تالي 7 حقت 11 خ7 : جحد تح د هيج دج رو وجع حجج

 ثتوص 0

 مويلااذهدعب ىكاالثاو
 .ةنملا ىلتناكاذاادبأ

 نامزلا اذه ءاسن ناو

 نمةشوهود> ولا نشمح

 روعشلانفتتوبوبحلا

 ىلصهلا لوسر(لاقو)

 ضفبأ مسد هيلع هل

 هناحبسهللا ىلا تاوصالا 0

 دنع ةحمانلا

 نيمازمتوطو يملا

 سحا زلا هللا نعل حرف ىف 1

 ىلاعت هللا لاق عمتسلاو

 لئاسلل قح محلا ومأ فد» |

 اواعجءالؤهو «مورخلاو ||

 دنع ةدةاالاقحمملاومأ :

 ةحباش امحو ةمعنلا
 تبااث وع ةييصملا دنع

 هدتعو نيدلا هيلعو |

 ملاظلا هتمذ ىفوةنامالا

 بذج ىفلوملا قالدقو
 دنع بئاصااو هحور |

 فيشختلا ىنمت هبر

 هاتأ دقو هرازوأ نم ]|

 هك ل ناطوسلا

 هدده ةكئاللا عمسيف

 ةيوقعلاةدعوتوهب وني 8

 نالفاي هل لوقف 8

 قوف ةبوقعو اباذع

 بساحم ثيح كياذع

 كنم ىرج بنذ ريغ

 لوقيف هلهأ ىأيف
 تم نوهأ ناكام :

 ةناكف هععأمو ماع |

 نالف لثم ىل اعف ةلابز 8

 هلغمعو نرحل كرا كك
 هلثم ىلعو ءاكبلا لوطي



 حوالاو بدنلا حلصي

 ةحب انلاةث الفوت اوبلطا

 قمل لهانؤتأي كلذ

 يا ودحلا
 ءايحالا نكفت متاردلاب

 | بذعلو مشرود ىف

 3 رود 3+ قولا

 . ماظعتو مثرجأ مهعذعأ

 ددعلو مثدزو مولع

 هيلا سس دلما

 هيلع متفيف تيلا ىلعو

 نمةقاطنوءيس هريقق
 ١ بالك هلع لخدت ران

 ]د ةناير ودم كوس
 لوقف هب ريشلاو هسأر

 ]] نبأ نم هاليواي تيلا
 0 باذعلا اذه ىنءاج

 | هذه هكئالمل لوقتف
 | لوةف كيلا كلهأةيده
 1“ نعال ممازجال تيلا
 | اك مممذع مبالا اريخ
 ةكتاللا لوقتفىل وب ذع

 ة اوددعواو>ان ثلوقيف

 اماع نيعب رن يتخفتلا نيب نأ ءاج دقوت يب ألاقاماع نيعب رأ اولاق تيب لاق اربسش نيعب رئاولاقتدبأ لاق أ[ ىنذءىثئأانافاومطلو
 | كينذ هل هلا لوقف
 ! ال نأ مهتدهاعام كنا

 | لدا نمل تويز
 اع ةدهاعملا ىبن 3

 ]| النأ براقالل ةيصولا

 قلل 1 لرد افك كاملا قوطي فاعلا مو نسر لا لات ا و قر اكو نايل ىو هر ياض وردا
 1 لوسر(لاقوؤلجوزع

 ١ بنت اذا ةخمانا نا

 8 ىف

 مدق اهنأس انلافرعو هنعىلاعت ها ىضر باطخلا نبرمعنب هللادبعنملاس ءاج وعفرت ملاوي نيعبرأ |

 ددي1تامناوهمدىفطحشتملاك بستحلانذؤاا واعوذ ص ىوروهنع م لاعت هللا ىض رباط +1 نب رمع هدج

 تدل! ىفواضإأ ضرالاهلك امال بست اند ؤلا نأ اذهرهاظو ىرخأةياو رفاكدوديمىأ «هربقيف

 مكتتالص ناف ةمإلا موي ىف ةالصلا نم ىلع اورثك ألاق سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نا حيدسلا
 زع هللا نا لاقذ تملب ىأتمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فك هتالوسراب اولاقف لع ةطورعم |

 ملسو هيلعشا ىلصهلالوسرنأ ثردحلا اذه ىنف ءايبنألا داسج,لكأت نأ ضرالا ىلع مرح لجو |
 نم رثكأ متروبقىف نوميقيال ءاينألا نأ قباسلا ثيدحلا ىف هلوقو (تاق) قزر, هربق ىف ىح

 تيأرو عفرلا دعب ميعو>ر للعلم وأ مسو هيلع هللا ىلص درع أندم ريغ قح فق وه امون نيعب رأ

 مهلصأتسي ءالب هتمأ ىلعلزنيالهنأ لسو هيلع هلا ىلص ادمع دعو ىلاعت هلا نأ ةمألا ضعب مالك ىف

 مالكوهو متنا« موف تا م6ذعيل هللا ناك امو» ىلاعتهلوقب ةراشالا كلذ ىلاولاق ضرالا ىقمادام ا

 ملس وايلعهللا ىلصدربق ةرايز بابحتساب لوقلاو لالدتسالا حصل هداتعا ىنبنيف راقوو ةمشح هيلع
 . ملعأ هللاو مالسااو ةالصلا مهملع ءايبنألا روبقو |

 درانااو ريشنلاو رسشإ ا ركذو نيتخفنلا نيب 5و قءدااوخفتاا رك ذو قلخلا اذهض ا رقت ا ىفبابإل

 نيعب رأثكميف قمأىف لاجدلا جر لاق ماسوهياع هللا ىلص هللا لوس ر نأ ر مع نب هللا دبع نع مسم ىود |

 دوءسم نب ةو رعدن ًاكمب ص نب ىسيع ى ل اعت هللا ثءيسفاماع نيعب رأوأا رمش ندعي رأوأاموي نيعب رأ ىردأال

 الف ءاشلا لبق نمةدراباحمر هللا لسرب مث ةوادع نينا نيب سيل نينس عبس سانلا ثكع مث هكلبف هبلطيف
 ليج دبكى لخدوا؟دح أنا قح هتنبقالاناعاوأ ري نمةرذ لاثمهباقف دحأ ضرالاهجو ىلع قب
 نوركنيالو افورعمن وفرعءإال عابسلا مالحأو ريطلاةفخ ىف ساناارارش قبب وهضرةتىح هيلع تلخدل

 كلذيف مهوناثوألا ةدايعب مص ايفان مأتاف نولوةيفن وبيجتسنالالوةيف ناطرشلا م لثتديفا ركسنم

 لج رهعمس نملو افاتيل عف رواتيل ىئصأ الادحأ هعمسإلف رولا ىف خذني مث مهشيع نسح مهقز رراد

 هنمتينتق لطلاهن اك ارطمهللا لسرب لاقوأ ىلاعتهللا لزم مث سانلا قءصإو قعصيف لاقدإب |ضوح طول

 مهنا مهوفقو عبرا اوه سانلاامأي لاقي مث نورظني مايقمهاذاف ىرخأه يف فني مثس انلا داسجأ

 مويكلذف نيعستوةعستو ةئاعست فلأ لكنملاةيفنملاقيف رانلاثعب اوجرخأ لاقي مث نولوئسم

 هللا لزني مث لاق نأ ىلا ثيدحلا ركذف ةياورفو قاسنع فش موي كلذو ابيش ناداولا لع ]
 ا اذهلثمدحاو لكلدبال

 ضرالا هلك تال ادحاو(لقعالا لس والان اسن الا نئمء ىشثسبلو لاقلقيلاتانءاكنوتنرف ءام ءامسلا نم

 اموي نيعبرأ ةريرهابأاي اولاق نوعب رأ نيتخفنلا نيباملاق مثلت هلا لوسرنأ اعوفرص ىورو ادبأ

 ملعأ ككاو

 6ة,الاهللاءاشنمالا ضرالا ف نمو تاوءسلا ىفنم قءصف روصلا ىف خفت وىلاعتهلوق ىف بابإل

 وبأ_خيشلا لاق) ءادهشلا ليقومالسلاوةالصلامملعءايبنألا ليقفوهنمىناتساا ىف سانا فلتخا دق

 .لمتحم لكلاو حي ربخ مهييعت ىف درب مل هنأ حيحصلاو ( ىطرقلا سابعلا

 ةهدحو هلل كلا قبو دابعلا نفي باب 9ع

 | نبأ كلالان أل وقيمثهنيمي نهذخأي مةمايقلاموي تاومسلاهلاىوطن» ماسا ةياورىفو «ضرالاكولم
 كلللا ات اانأ لوةقةيدب هضرأو هتاووسشاذخأب» ىرخأ ةءاورؤو «نورمكشتلا نيف زوايا



 ١ نمو تاومسلا ىف نم قعصف» قءسصلاةخفن خفني نأ ل يفا رسا ىلاعت هللا رمأن أدعب كلذ وضرالاكولمنأ

 ءامسلا لهأ تامدق برايل وهف رابخلا ىلات ولا كلمءاج ىنوماوعمتحاذاف( هللاءاش نمالا ضرالا ىف

 ليربج تعللجو زعهللا لوقيفانأ تيقبو ليفارساو ليئاكيمىقبوليربج قبو شرعلاةلمحتيقبو

 تامدق برايلوتيفرابجلا ىلاتولا كلمىتأي مثناتوميف ىشرع تحن ناكنم لكى ع تولاتبتك
 : ١ ىثرعةلمح تعا لوقف انأت يق وكشرع ةلمح ترقي وتوع الىذلا ىحلات نأ تيقب ولي ئاك.مو لي ريج
 ايزعاي كدعب انل نم لا ىنأ مثتوميفليفارساتعل لوق,مليفارسا نم روصلا صيف شرعلا لج وزعدللا رمأنف نوتوميف

 || قاخ تنأ ىلاعتلا ىللوةف انأت قبو ليفارسا تاموكشرءةلمخ تامدق براي لوف توأا كلم

 / ىلع امننلا ىوط راهتلا دحا 0 ملاذافتولا كام ابومش ةتفتدرأاكتتاخ ىقلخ نم

 ىربطلاهركذ«راهقلادحاولا هل لوقي مثدحأ هبيجمالف مويلا كلما نا رابجلاان 5 لاقمث باتكلالجسلا ةظه لك [ كلا
 3 م نوثبلتمأ 2 ل ىنلا نع ر ماعز طيقل نءىبلايطاا دواد ىنأ ثيدح ىفواهريغو يىلعتلاو

 1 حبصأف 0 م ا 00 تامل 53 3 تا ا 0

 2 كلهأ ١

 "5 000 ا

 كاملا ناودل وقدنعو. ءاماعلالا ة(«مار < لالخ اوذكب رهجو ىتي ونافاهملع نم لك هل وي كلذىىلا

 تولانيبز ةجاجلاهنال 22 «مهارو نمو» 0 هللاراشأا وهواندلا نمزعاطقتاوه«مويلا
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 ةرود حبقأف هلمع هل. ةةسإ رفاكلا نإو (« ادفو نم را ىلإ نيقتأا رشم مون ») ولم م * مولا

 تنك كلذكلوةيف كح رنتنأو كترودحبقدق هللانأ الإ اللوةف ىنفرعتلهلوةيف احمرامتنأو
 ىلع مهرازوأ نوامحم محو » ولتيمث كنكرأ مويلا انأو انندلا ق تك راماطء ىلا :كلمعانأ اندلاق

 كلذىف نيرضاملاو انتاوإ عيمجتو اني فادللاو ةيفاعلا هللا لأسن «  نورزيام ءاسالأ مرورظ

 . نيلاماابر هلدجلاو مظعلامويلا |

 6 تاومسلاو نم رالا بخ  رألا لدقءوننتانلا وك ندا #*

 لدبت موي » سانلا نوكي نبأ دمححايل اعف هل ىنلا ىنأ دولا رابحأ نم اربحنأ مجسم ىور

 طا ارمصلا نعي 0 ةملظلا ىف كل هللا 0 لامؤ 00 ا ريغ 0 8

 . نيمآ مويلاكلذف انبفطللا هللا لأست طارصاىنعلاقف « تاومسلاو |
 د رشحلا ىف باب 0

 أو رك ىذلا جر ىذلاوه» ىلاعتهلوقهيلا راشأ اك ماشلا ضرأ ىلا سانلا رشحانههبدارلاو عما هانعم و

 اوجرخا مهللاق هل ينلانأ كلذو لاق سابعن!هلاق « رسما لوأل رايد نمباتكلا لهأ نم

 تيدت رانلا مهتيقب رشح و ريعب ىلع ةرشعو رعب ىلع ةعبرأو ريعب ىلع ةثالثو ريعب ىلع نانثاو نيبهار

 ىهتنا« اوسمأ ثيحممعمىسعو اوحبصأ ثيحممع ب عتو اول3ثيح مهعم ليقتو اوناب ثيح مهم

 مامإلالاة) ضايع ىضاقلا هلاق اك اهطارعشأ رخآوهو ةعاسلا مايقلبق ايندلا ف نوكيرسشحلا اذهو

 ملعأدلا و ةنجلا بئاجت نم ةرعبألا نوكستو ةرخآلا ىفوه سابع نبا لاقو ربظألا وهو ( ىطرقلا

 فئتصو 0 فاصو ةاقم تنم ف انس اةنؤل ةمايعلاموسانلا رشم »اعوؤرم اسم ثادح هدد ومو
8 

 اوناكامامظأ و طقاوناك ام عوجأةمايقلا موءاضيأ سانلا رمش واضإ أ ثيدحلا فو ثيدحلا ( م. هوجو ىلع

 نهو قس نمو مما و دصتاو طفاوت ىرعاو 00 لا ت هيد هلام 0 0 و لجوا 13 تا لقا 5 0 لعق

 ملسو هيلع هللا لص هللا لودر تل الاف كد ذاعم نع تيدا قو «مانك هللبع نمو كاءانك

 لاقمث ءاكنلاب هيشيع 00 هللا لوسر كيران «ًاحاوفأ نوتأتف روعلا ىف خفت 62 2( ىلاعتهل وق نع 1

 مهاج رأن وسكتم مرنمو رزاتخلا ةهروص ىل ع وش ند مهنمو ةدرعهلا هروح ني ء

 بدق نب

 " هلامثو هنيمت ىلع رسجلا

 ىلصي ناسن الا ناكناف

 هنيمع نع رس هلبصن
 آع ارباص ناك ناو

0 

 سإاالوهو رشم نم مبلمو فيلا نمانتندشأ |

 لمعتال بأ مصأ رشم نم نم م,ْئمو داعب 0 “ نم مهنمو مههوجو ىلع نوبحسي

 عن لهأ هرذق هيف نم حبلا ل

 مهالعأ

 سا هردص ىلع ىلذم وهو هناسل خا طع سفح نم مهنمو

 رشم نم مممو ا ا ع ايولل مهم رمش 00

 مف ةدرملا ةروص ىلع نب ذل امأف نا راعق ن م بيبالج

 ةلك أف به ار امأومأ رحلاو ت>سااةلك 0 ,زانخلاةروصىلف اعن .دلاامأ ون ومالا

 نيذلاامأو ٠ ماما نوم نبذل ف عيبا مصل دا امأوكسحلا فنورو# نيذلام رف ىمعلاام و . ابرلا

 مهدي ةعطمملا انما. محلا مفأ ملاونأ فان بئاسا 0 مهرو لص ى اعةالدم ىهو .,ةسلأنوغذع

 ناطلسلاىلا سانلاب ةاعسلافرانلا نمعو و ذح ىلإ اع نوبو هاصملا امأو . 0 ,>حنوذ ؤيندلامبفمبلجرأو

 0 تاوح دو ةعو تادذللا وا ويشلاب نوعتمم كك للا ميف فد ا هانتثدشأ 5 ندلاامأو . رئاجلا

 مهلا 5
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 كسبت
3 0 

 ذاعمثيدح ىهتناءاليخلاو رخفلاو ريكلالهأ مف نارطقلا نمسسالخلا نوسلين هوما ومأ

 4 ْ مظعتةيطوالاوةانزلا نأ ةرخآلام واعف دكب اتك ى ثا مر ىلا زل مامالا( نكد ( هنع ىلاعت هللا ىذر

 لك اي راصالو لمسات ع ذولا يح مي ىذأتي حا اديدص ليتوتماقلا وأ م>ورف ْ أ
 تقو هيبنج رانلا بحل |
 طارصلا ىلع روبعلا |

 َْق حدعلاو هةقنع ىفقلعمز ركشلاو ريع رخل براشورمازرمازلاوهقنع ف قلعمدوعلاو ريش دوعلا

 ةروص لعن ون وكي اسلاجدحاو لك يواساو مث رود ناو شاذ أ أك ةفيج لك نمنئن اوهوهد»
 حا ون هلن وك نمم.نموضدألا متمودوسألامرتمو فوشكلاا مهئمونايرعلا مف هيلعا وتامام

 هللا لأسن كلذ ىف لاطأ و ماعفلأ هسأر اقرطم مهنم دحاو لك لا زرالف سمشل اكن و ركن ندم ممو م ععلا

 5 نيمآ ميظعلامويلا كلذ ىفنيماسلا عيمج وأن فطلب نأ ىلاعت

 د 0 ناش ذكموي مهم *"ىرمأ لعل ىلاعت هلوقفف باب 2

 رمألاةشئاعاي لاق عل 5 مييضعل رن ءاسنلاو لاجرلا هللأ لوسراب تلق ال 0

 نأ حيحصلاثردحلا ىفمدقتو هينغ ناش ذئمو, مهم ءىرمالكسل ضعب ىلإ مهضعب رظني نا ندا

 ملنم ىلعةارع ثردحلا ىفانه هلوةلمحيفةمايقلا مويهّللاءاقتسلل قس نموةمايقلا موبهللاهاسك هلل اسك نم
 هللا ىلص ىنلا نعىورهن أى !ازغلا م واع ف شك باتتك ىف تيأ رب اين دلا رادىفادحأ سكي

 ىبمنأ «ةافحةأرع 4 3 راو ك1 اء رشح رشخم ىمأن افك و اك ىف اوغلاب» لاق هن 0 ملسو هيلع

 . نيملاعلا 50017

 « مويلا كلذىفانرتسينأ هللا لأسن اهلهأ عييمج عمموشي ىصاعا لمع اذإ دبعلا نأ ىفءاجام باب لع

 لمع نم نأ انغاب لوشي ناك هنأ هنع هللا ىضرجرعألا زمرهن نمح ر لادبع نء معنوي أ ظفاحلاىور

 انلاثمأ ةحيضفايف فاخت,نأدبعلا عيطتسالفاوموقا ذك ةيصعملهأ ايلا, نيحاهلهأ عم موي ىصاعلا

 2 رعألا ىلعاموت تاخد مزاحوب لاق و ةيصعم لك باعأ عمموقت نم وانيلانورظني سانا او موا كلذىف

 0 ة لهأ ا ىدانلا ىداني م ودانتلا مول كلاح فك اذ لوقيوهسفن يطاخم وهو

 لكعم ىوقتن ناني رت هلا رأف مهعم و كفا ودق اذك ودك ةكطخ علا ذات مم مرهم 3-1
 . نيما ١ تابحلا رهظتو ا 1| ىببت ماقن انعاش علا ل هلضق نم كال أسن 03 اياطخلا لهأ ند

 د دئادشلاو لاوهألا نم فقولا ىف سانلا قلي ام رك ذ باب ا

 ا اهأ َُك ولم نم كللا عز دقءالذأة | رعسنالاو نحل نم م ملا رشم ىلاعت هللا نآراثألافىور

 تابقأ مش ىلاعتو هناد.سةتيصوناوامعل موهضرأ ىف ادابع 2 0 دعب راغصلاو لذلامممزلو

 ةللذمبلكق لخلاءارو نم تفقومثةبيرفتعقوالو ةئيطخ اهماع سيل اهنأ عممويلا كلذ ل وه نمةعضاخ

 لهأةدع تلماكت اذاف نايدلا ىلع ضرعللةل .اذةعضاخاهوتع دعب نيطايمشلا تابقأمثاب ره اخ ةرسكتم

 ابق وذ نمءامس | 1 وج ترئانتابماوهوايماعن أوارعابسو اهشود ووامم ميطايش و امج وايسأ | نم ضرألا

 مهسوءرقوفابمظعب ترادفمبقوف نمايندلا ءامهتراصو اين دلا مهيلعتماظأف رمقلاو سمشلا تسمطو

 ةريسم ىهو مهسوؤ رق وفايظلغب ءامملا تقشن ااذإ كل ذك مهاهيبف لا وهألا كلت ىلإ ن ورظن.مهلكق لخلاو
 لوه نمترطفناوتقزع مث قئالخلا عامسأ ىفاهقاقشنا توصل وهةدشايفابكمس عطققي قح ماع ةثامسخح

 ةدرو تناكفءامسلاتقشنا اذاف » ىلاعتهلوقهيلاراشأ ام ةياذلا ةضفلاك تراصى>تباذ مثمويلا كلذ

 ا وهو شوفنلا فولاك ىأ ( نيعلاك لابخلان وكتو لرملاكء املا نوكت مود 2ىلاعتهلوقو « ناهدلاك

 م

 اون.هتساف 5

 يسد تنفك كئادشلا

 ريغ ناك نا وهراسإ نع

 نا
 نع عفديل ةالصااو

 ( لاقو ) راثلا بمل

 هللا ىلص هللا لوسر ]|
 موي ناك اذإ سو هب ناك اذا 0

 نم دانمىداني ةمايقلا |]

 لوقتف نيد هنا عه [

 ريغف ||

 ىذلا اذنمو قئالخلا 8

 لوقتف ند هللا ىلعدل
 اب ىلتا نم ةكئاللا

 هرعأ دو ىف نم

 ءالبلا لهأ نم ةريثك |
 تسيل ةكتالملا لوقتف ١

 انورأ ةسالب ىوعدلا 1

 ىف نورظنيف ميتا |!
 ىق اودجو نف مهفئاح

 امالك وأ اطخسهتنح ١]

 || ةللذرافتلاو ىراربلا ىفاهدارقتاو قئالخلا نمابشحوت دعب ايسوؤر ةسكتمابنك امأ نمشوحولا

 نرراصلا نم تنأ اف ؟

 اودجو اذإ كلذكو |

 اطخس ةأرلا ةفيحص ىف

 دفتا نولؤفي انكحاف

 ذخأتومهنيب نماهنودرب |
 نم نيرباصلا ةكئاللا
 ٌىح ءاسنلاو لاجرلا

 ثحم ىلإ ممولصوب
 انبراي نولوةيق شرعلا



 | نوراصلا كدايعءالؤه

 | لجو زع هللا لوقف

 | ةرحش ىلإ مثودر

 | ىلإ مهنودريف ىولبلا
 بهذ اهملصأ ةرحش

 انف ار رح

 تحن نوساجيف ماع

 كول
 ةدحاو دعب ةدحاوو

 رذتع م مهمل رذتعل

 لوي هبحاص ىلإ ل جرلا

 نراصلا ىدابع اي مل

 1 «ناوملال علت 1 لدا اعا

 د دع

 م.

 ما دع

 ١ متما ركل لب «لع

 ناد كو ىدتع

 يكوتذ اسئدلا راد

 | كشبأو مازوأت
 أ] متكام ةيلاع تاجرد
 |[ كلامعأب الإ نولست

 ل متر يصف

 ىنم ميحتساو

5 
 " كلا هنأ ا ص

 ةدشنم قئالخا عج عزفتف اهءراسيردقتلاب شرد ل ةكذالملا تطبه فوصل فعطأ

 مهفاصم نوذخأي مثرانلا ىلإ قئالخلا ذخأباورمأ اونوكي نأ نم ةفاخعومهمتاوص أ لوهو ممماسج أ مظع

 ءامسلا ةكتالمكلذكو مهم را نيعناخ نيليلذ مويلا كلذ لوهمظعامهسوؤ رنيسكتم قئالخ اب نيقدحم

 نكوددملا قاكدع ىلا ءامملا لهأ لع ءاس لك لأ كفمض أ دق ةعزاسلا املا ل[ هدا امو ةناثلا

 عبسلا نينرألا لهأوعبسلا تاومسلا ل هأعمتجاو فقولا ملك اورضحاذاف تاوصألا وراسل

 كلذ ىفلاظالو نيسوق وأس وق باقق الا نم تيندأ مث نينسرصءاهرحرادقم سعشلارح داز

 عاطقناو اضعب اهضعن عفدوا,ةياضت دممألاءاحد زاةدشعم هتقاقأوهبرك اهنمدتشاوهترمصدقاهرح ىأ
 مهماسجأ محاذو م,سافت أجهوو سمشلا رح فقواا كلذ ىفميلع عمتجا دق شطعلا ةدش نمقانعألا
 ةداعسلا نم مهبر دنع مز انمو مهيتارم ردق ىلع مهمادقأى ع مثضرألاهجو ىلعمْنم قرعلاضافو
 هينذأ ةمحش غلبي نم مهنمو هيوقح ىلإ غلي نم مهنمو هيبكنم ىلإ قرعلا غلي نم منت ءاقشلاو

 ةمايقلا مويناك اذإ لاقهن أ هنء هللا ىضركاحذ!!نع ( ىورو ) هيف ب غنأداكوقرعلاهنعأ نممهنمو

 لوزلاب تلا اهرمأب حت انيافاح لع ةكتاللا  نوكدت- ايلهأب تةقكتف اناللا ءاهن هللا
 نونوكيف نولزنيف اهيلتقلاءامللا لهأ هللارمأي مث ايف نمو ضرألاب نوطيحيف ضرألا ىلإ نولزنف

 ىف ىلعألا كالا لزم, مثةءباسلا مث ةسداساا مثةسماخلا مث ةعبارلا مثةئلاثلا ءامسلا مثففصلا كلذ فخ افص
 اهراطقأ نم ارطق نوتأ, الف اهقيرشو اهريفزْنوءمسيف منهج ىرسيلا هتينحن وهكلمودلامج وهئاهم

 اوذفنتنأ متءطتسا نا سنالاو نا رشعماي » ىلاعت هلوةكلذف ةكتاللا نم امايقافوفص اودجوالإ

 كلذك مهائيبفلدعلا وهناطلسلاف « ناطلسب الإ نوذفنتال اوذةئاف ضرألاو تاومسلا راطقأ نم

 مامالا ( ركذو ) فطالاىلاعت هللا لأسن  باسحلا ىلإ اولبقأف باسحلل فوقوال ىدانلااوعمس ذإ
 نرد لاو ىلوألا نمدعاو ف هدى وعيا اذإ قئااذل ان اةزجألا مولع فك ناتك قلازتلا

 تارمرشعمبلثم مث اذاف ةدحاو ةقاح قئالخلا ءارونم كقدحأف اناا ءامي كت ولع ىلاعت تا لالا

 ةثلاثلاءامسلا ةكتالع رمأ مث ةرمنيرسشع مهلثم مهاذاف مم اوقدحم تأ هي اثلاءامنلا 312 مث

 اوةدحم نأةعبارلا ءامسلا ةكتالع رمأ مث ةرمنيثالث ةينأثلا ءاملا هك الملثم # اذاف مماوقدحم نأ

 لثم مث اذاف ةسماخلا ءامسلا ةكتالع رهأ مث ةرم نيمبرأ مهاثم مث اذاف ةدحاو ةقتلح كذا
 ةرمنيتس ةسماخلا ءامللا ةكتالم لثم مث اذافةسداسلا ءامسلا ةكتالع مثةرم نيسمحةعبارلا ةكتالم

 ن. مدقتنم عيج ىلعةدحاو ةقاح ةرمنيعبسةسداساا ةكتالم لثم متاذاف ةعباسلاءامسلا ةكتالع مث

 قحمدق فلأمدقااقوف نوكيقحاضعب مهضعب ىلعاوءفادتف قئالخلا تازتو ضرألاوتاومساا اخ
 هب تءاجاترحل مولاكلذ ىفقئالخلا قرعىف نفسلاتلسرأول ثيد+لاىفو قرءلاىفسسانا|ضو (|

 | ىف ءالبلاب يدع طحأ

 ولىتح قئالخلا نمةمايقلامويسمشلاوندت لوقيهنع ىلاعتهللاىذ رنيعب الا ضعب ناكوءاملا ب رسثاذإ

 ضعب ناكو فيعلا مايأنآلا اهرح نم ةرم نيعيس ر ادعم موق لعاه رح فءاضإو اهلاتل هديدحأاك

 لابملاتباذو ضرألا تقرحأل ةمايقلاموي !متثيرك ضرألا لع سمشا!تءاطول لو, ملاصا!فلسلا

 نوكيمبملخ نآدارلا سيلف سانلامادقأب مبسود نمردلاك لذلاو راغطلاىفكوللا راصوراهنألا تفشنو

 3 اورغصو اولذ اوريكت امردق ىلءف ممسوفن ضافتاو مهلذم ىفرذلاك مهامنا مهوتيدق اكرذلا ةثيبك |

 د
 00 8 : رم مير ءر 8 2 3 5 1 |
 ّْ نازيكب 1نوج رب لافطأدالوأ هك تاموءادعسلا نمناك ن ممويلا كلذ ىفو( هلاهمحر ىرازغلا مامالا لاق) ا

 نم



 "ا

 تانبف ةفاقا نأ ل 0 ضعب ىأردقو #* ايفاصايذعاد 2 امد ةنملانا نبك نم

 ت6 عة 3 ب 2 حل ياموت لا يح ليتم م وج 5 و

 مهتمدحاو ىل لاف ةبرشىنولواذ متل ةفلاق ساناانوقسراغصلاناسصااو ناشط عءفقولا ىفهن ُظو

 تاقدصا|لهأ امأو (هّللا هقحر / زغلالاق) ءاملا اذهىف بيصن اندنعكل سيل لاق التاقف دكوانيف كلأ

 اذاقح ماعفلأ كلذكنولازيالف مويلاكلذر م نوسعال,متاقدص لظتحم مويلا كلذ ىفنوت وكسف
 مهانيبف مباذعلا لوزئاونظو هترقن مظعا مث راصب أت هش و قئالخلا بولق تلج و روقانلا رقتاوعمس

 ىف ىلاعتهلارك ذاك كالمأةينامت هلمحم ميظعلا شرعلا مز ندا كلذك ١

 !هتل فلا اجلا نك رالا ىف نق رزلا رةنني يد عاش ل وعلا قيطتالحيبستلاب مظعلجز مل وةنسفلأ

 ّ قرط تقولا كلذىفو ءاجاذا ام شرعلا رارهتسال ثتاومسلاو ضرألا ريغ ضرألال دنت َك هلا

 ىننا ءارقفلا ىدايعاب | 1
 نيلماعلا ءاماعلا فوخرثك,و ءايبن الاداسجأ بعرتو لاوهألا نم ميلك ايارباا قفشتو مهسوءرسانلا

 بلغ قحرون مريشغذإ كلذك مهاهيبفلا باذع ندنوخ الا وءاذوخلا ونوةيدصااوءايلوألا عزفتو

 3 هلالج لج ليلخلاو اة فق مضغ نوح وع نولازالف اهرحىف ذاوناك ىلا سمشلارون ىلع

 من عفش ىف دعإ ى ىلا مث مالسا|وةذاصا | هياعمدا ىلانوبهذي ذئئيحف ةدحاوةل اك بملك الومملارظنال

 2 دمج ان ديس ىلإ رمألا ىبتني تح ماعفل كل ذك ن ولا زءالف ةعافشللهمد# مدع نعدحاو لكرذتعيو

 | ردكتتو سمشلار وكت مويلاكلذىفو ىلاعتهللا ءاشنإ ةعافشلاباوب أ ىفىنًايساك اهلانأ اهلا أل ويف

 0 مامغلاب قدشتيو مولا كلذ لوهمظع نم اراطةنارطفنتواروم قئالخلا قوفءاملاروعو مودنلا

 رادقم نم مهمادق ىلع قئالخلا موقتو اليزنت ةكسئاللا لزنتتوتاومسلا طشكتو مهقوف نم مهلع لزاما

 دوعسمن هللا دبعناكو * رسما ثيدحلا ىف ىمساا طارصلان ودوتلا ةماظلا ىف ماعقن الئ ىلإ اماعنيعب رأ
 نموه مويلا كلذف ديعسلاوةبع,لا ىف باشنلاما> دزاك ةمايقلاموي قئالخا حدزتلوقي هنع هللاىضر

 هنيزاومتلقثن؛فولا نم ريطت ممل وةعتداكنا زيا ىلا قئالخل | ىعداذاغهءلعهعض, اعضومهمدقل دحب

 ىدان هنيزاومت فخ نمو ادبأ اهدعب قشبال ةداعسدعسوهنيزاومتا2نالف نب نالفناالأ دانمىدان

 نيماسلا ناف هنيزاوم تاث نم ةداعسكى أ ادبأ اهدعب دعسيال ةواقش قش نالف نب نالفنا الأ دانم

 ىفوائاطمنءزا وم مل ماقتالف رافكسلاامأ ولزانملاو ىتارلا فنوتوامتمنانجلا ىف ممألا رئاس نم نينم ؤااو |[

 قحىأ (سانلااوفأ ىلإ غلا رهن أواعابنيعبس ضرألا ىف بهذ! ةمايق!ا مون قرعلا نا )اءوف رم اسم ثيدح
 قرعءلاىفنوموهيلاق .نيملاعا ب رلساناامو ه2: مول :ىلاعتهلوةىف سابعن ا نعوىرخأةياو ريفا مهمحلي ||

 ممجاذإ عب فيك : اموب هباحسأل لاق مي هلا لوسر نأ ىلئاولا (ىورو) ماعفلأ مويلاكلذف

 075 ىزوجلاز ا 0 عيلار ظنبال ةنسفلا نيسمخ ةنانكلاىف باشنلاكىلاعتهللا

 ىل هللارفخ, ملأ ل ريجايلاقف هاكبأقح ةمايقلامون نم ل نا لويز كوخ مالسلاهيلع ليربجنأ
 ءاماعلا لاق * ىرتنا ةرفغلا كيسنيام مولا كلذل وهنمنديشتل دم ايلاف رخأتامو ىنذ نم مدقتام
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 لص هنأ (باوحلاف) مويلا كلذيف قرع نملكيلع قرعلا كلذ نبأ نف (لئاق لاق ناف) مهفاف ْ

 عا و>ءاضق قددرتو مايو مايصو جحو دارج نملجوزعهللاةاضرم ىناذ دلا راد ؤهجا رخا مدع نمهيلع
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 كادر , ساوحلا يع ىديستعتوا لجوادفوحلا موألجخلاوايملا نما عاتطساوب ميقا |

 انامز 0 و ارمأن ل ا وقرعلا ب عن أ لءرورغااو لهجلا نما س نمل وة,ىلازغلا

 نم دانمىدان ول لو هنع هللا وذ رمزاحوب امامإلاناكو ىمتاةمايقلا مون راظانالاو ب ركلا ق رعنم

 .رانلالوخد نم فوخلا هلع بجاولاناكلا ةمايقلاموه لاوهأن م نمأ نالفن نالفنإ الأ ءامسأا

 نيمآ 35 ءادشلاكلتىف اند 0 نم انيلع ناحن و موداكلذىف انب فطلب :نأ هلضف ن 3 ىلاهتقال !اسنف

 ناملاعلا بر هلل دملاو

 1 0 ةمايقاامو لاوهأ نم ديعأا ىحشن أم باب 9:

 نمت نقل نع سفن نم » لاق كي اكوا نأ حريحملا ىفتدُ هنعّت سفن ايندلا 57

 ا ل ل

 ىف نحنو مويتاذ

 هيواديءاودب ءاحفدح ور ضيق كام هءاج ىتمأ نمالج رت ًارابجعةحرابلا تبر إلاةفةنيدلا دحسم

 ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر انيلعحرخلاق هنعهلاىضر ةرمسنب نمحر لادبع نع

 الجرتيأرو كلذ نمهذقنتساف هءوضوهءاحفريقلا با ذعهيلع طسب دقىقم أ نمالجرتيأروهنعهدرف

 قمأنمالجر تيأرو مه.ديأ نمةياو رف وبدي نمهصاخف هللا رك ذهءاحف نيطارشااهتش وت<ادق ىمأ نم

 هتشوتحادق قمأنم الجر تيأرو هاورأوءاّمسف همايص هءاحف هنم عنماض و>درواماك اش

 نمانداللك اتلحاتلاحنوينلاو قمأنمالج رت روممديأ نمه:صلخف هتالصدهتءاحف باذعلاةكئالم

 ةماظدت# نموةماظه يدب نيب مأ نمالجر تأ رو ىنج ىلا هساج أف ةب انا نمهلاسةغاءاحف هود رطةقاح

 تبأرو رونلاىفهالخدأوةماظلا نمهاج رختساف هترمع و هةتحح هتءاجذإ بلف ريحتم وها(يبف ةءاظهلامشنعو

 تبأرو هوملكف هولك نينم ولا رسثعمايت لاف ح

 هيج و لعالظ و ههج و طا رتست راطؤهتفدص هتءادؤ ههحو نع هديباه ررش ورانا جهو ف 5 أ مالحر

 نموا ةقتتشاف ركنا نع هيبنو: فوزا ا هرم اء ءاخف ناكم لكن مةيئابز ا هتدحادق قم نما رت ارو

 نسح هءاجف باححهب رنيب وهنيب هتبكر ىلع امئاج قم /نمالجر تأ روةمح رلا كتاب عققراحتاو دبي

 تباروهنيزاومتلمفهطا رفأءءاحفهنازيست فخ دق ى ءأنمالجرتيأروهبر ىلعدإ>دأو هديب ذخًاقهتاخ

 دق قمأن مالح تيأروىضمو كلذ نمهذقاتساف هللا نمف وذ هءاجف مناهج ريفش لعامبأق قمأ نمالج ر

 هل تحتفف هللا الإ هلإ ل نأ ةداهش 0 قلعت. 3 اناحأو بو انايحأ فدح

 ىذدع طارصا ىلع قنا نم لحر اب لاو 2 كا هسا اا دخلا ىف وىرتاةنطاهتا خداوباو.ألا

 ىفو طارصلا ىلعهت زواج قح هدد تذخاف لع هتالص هنءاجذإ ةراتوب وةرا:تفد>زوةراترتع وةرات

 اهفاذافايحتفف لجو زعهشا نمةقاطب هتءاحذإ هنا زممتفخ د قنا زمملا دنع د نملج راب ىرخأةياور

 6 ترف نسساف وفا همس نم» اعوفر 3 0 (ىو دوز ها ةنحلا لذ دوهنازمماوع تاقثف ىلع هتالص

 هيض وا رسم نع سم هللاهلظأهنع عطووأ ارسعمرظنأن ماض 2 7-0 مساك اورىفو (هن هل افةماقلا

 0 ناكو عهلظف
 قاما اع ا تملا

 ىفوهبلاطبملامدح أن زوهللادنعمو. لكي هلف ان ويدمر ا للا

 | اعوفرمى اربط
 | نمنا»اعوفرم معنوي أ ظفاط|ىورو «ةمايةا!ىففقولا ةرار م

 , بلطف موههلا لاقدثلا ل لوسراياهر هرفك امواول3ةرمعالو جحالومايصالوةالصاعر هك الاون ذبوثذلا

 !اجرخو (ةمايقلامو.لاوهأ نمل هذاعأ ًارفاسمىوآوأ

 8 هع سي. 2 6-0 017 و

 ةشيعملا



 متع ف فختل لاصخلا هذهاواعفاو داعلا مو.لبقدازلا اولصحو ناوخالااممأ كالذاو عاف *6 « ةشيعلا
 . نيملاعلا بر هللدجلاو نيملاصلا ىلوتي وهو ماده ىلوتي هللاو . لاوهألا |

 دك

 نيعلاببتكلا ءاطعا و باسلا ىلع ضرعلادنع ةمايقلا مويفحسلا رياطتىف ءاجامبابإلي

 ريغولامعالا نمم نم ليقياموةمألا هذه نم هنيمس هباتكذخ ا, نملوأ ىفولامكابوأ

 سان أ لكوعدن مو. » ىل اع هل وةنابب و مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهئاعد نمكلذ
 هلوقىءاحامورانلا لهأ وةنحلا له داسحأ ميظعت فءاجامو « مهمامإب

 6« بذع باسحلا شقون نم » ملسو هيلع هللا ىلص

 انايداز ماع نألبقكسقنأ اوبساحر)لوةءناك هنأ هنعّناىضر باطلا نب رمع نعىذمرتلاىور
 هنعهلا ىضر ىناسارخلاءاطعناكو « ايندلا فهسفت بساح نم لعب اسملا فة امءاو ربك ألا ض رحال

 ميعلوب وب أ ظفاحلاه

 لوقي مس وديلع للا لص هللالوسرتءءمس تلاق اهنعهللا ىخرةشئاعزع اهريغوناخيشلا ( ىودو )

 هنيميهباتك ىتوأن م امأف : ىلاءٌشالاقدق سيلا هللا ل وسراي تلقف « بذعةمايقلاءويبسوح نم »

 «بذعةمايقلام وب باسحلا شقون نمض رعءااكلذاعا باسحلا كلذ سل لاقا ريس ابا سس بساحب فوسف

 د« ةيلع دعا وكلةن راهي وم ةماعاا مو نساع دعوا هلا نأ اندلع + لوفي

 ضي هنأ هم مىنمتامباسحلاةدشنمقليفةمايقلا موي لدءااىضاقلاب ىف ؤياعوفرم ىذمرتلا(ىورو)

 امافتاضرعث الث ةمايقلامويسانلا ضرعت» اعوفرماشيأىذمرتلاىورو.طقةرمهرمع ىفنينثا نيب

 ةضرعلا ىصوهلامش ذخآوهنيمب ذخ آف ىد,الاف فحصااراطتت كلذ دنعفريذاعمو لادحؤناتضرع

 نونظي وهب رىلع ضرع ال تح مهدح ل داحيف ءاوهالا لهأ, صاخ لادجلا وءاماءا! لاقوة ياو رىفاك«ةيناثلا

 ءاشنملبقتيف هللا ىلا قاخلارذتمي هلا نمو ىلاعت هلل ىبف ريذاءلاامأو .مبتحح تماقوا و اولداج اذا مهأ

 ةالصا|مهملع ءايدنالا نماهريغو انين ىلاو مالسلاهيلعمدآىلاالعو لج قحلا رذتعو:ءاشنمىلعدريو

 دنع هرذع نوكي نأ ب  ىلاعتو هناحبس و رف رانلا ىلا مهمءب. مئءادعألا ىلع مهدنع هتجح ميقيومالسلاو

 هيلابح أ دحأ الوش نمحدلاه يلا بح أ دحأ ال»درو كل ذو ةريهلا مهذخأ:ال حا رهاظ هئايلوأ وهئايبنأ

 تاولخلا كلت ىفمهمتاعيومم رميا واخيف نينم واب ةصاخ ةثلاثلاةض رعلا نا ءاملعلا ضععب لاقو (هللا نمر ذعلا

 اصخشنأ انغلب و * ىبتنامهنع ىضرب ومهلر فخ مديد, نيباقرع ضف ريو ءايحلانممهدحأ بوذ:ىقح

 تماقدقةمايقل ا نأهمانمىفىأر فا ملعهت رمش تكرحتف هتملكفارازإ امل ىرتشت أر ماهيلعتفقوا رجات

 رباطتن أل بقرباطتت ىلا بتكللاهذه رقم نأ (ليقناف) ءايحلا نمدب ,>و محل طةسف كلذ نعهللاهلًأسو

 احم رىلاعت هللا ثعب فقولام .وب ناك اذاف شرها تح ايلحسنأ اعوفرم ىليةءلارفء+وب أ ىور(باوجلاف)
 دوادوب ((/ىورو) (اييسح كيلعمويلاكسفنب كك باتك ًارقا» ايف طخدق و لئامثلا و ناعًالاباه ريطتف

 نطاومةثالثىفامأ لاف ةمايقلا موي ؟بلاعأنوركذت اهلا لوسراي تلاقابنءىلاعتها ىضرةشئاعنأ

 هنيميي هب اتك عتيأ ماعإ 00 ولهتثيمأهن يم فخم أمله, تح نازيبلا دنع دحأ ادحأ ًاركذيالف
 نأبيطخلا تباثئنا(ىورو) زوج ىقت> مههج ىدي نإ عضواذا طارصلادنعوهربظءار ومأهلامثىفمأ

 نيأفهل لبق سمشلا عامشك ع اعشدل و هنعهلا ىض رباطخلا نب رمعةمالاءذه نمهنيميب هب اتتك ىط نملوأ

 || اعوفرمهدنمز: نمحر لادبعظفاحلا ( ىورو ) نانا ىلا ةكساللاهتفز تاههلاقهللالوسرايركب وبأ

 نيمحارلامحرأان ً؟الاهلا ال شا ان أىدابعاي عيظف ريغ ع ردوصب ةمايقلامويئداني ىلاعتوكرامتشانا»

 م اورضحأ نونزحم متنأالومو ولا مكياعفوخال ىدايعاب « نيبساحلا عرسأو نيف < احلا مركحأو

 مهمادقأ لمان فا رطأ انو فس ىداجاوسقأو ةكئالماينو و.ساح تدي ويلامت ًافانا وجاورمسسبو

 '(ةركدتلا رصتع -1/)
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 ةنهلا باب ىلا اولصو
 ءىحق اهماب أوعرق
 نم لوميف ناوطر

 ةكئالملا لوقتف اذه

 لوقيف حتفا ناوطرل
 اوبسوحتقوىأ ىف مح

 خمس ا ومو ءال وع
 تارا نياك يانا
 قحلا رثامنألا ىلاو

 بص الواناوود لجو زع

 هكئالملا لوقتف انازيم
 سيل نورباصا|ءالؤه

 عمم قنااعح مال
 نان ابوبأ ناوضراب
 مهروصق ىف اودعمل
 حتفي كلذ دنعف نينمآ

 ةنملا ناوطر مهل

 مهلزانم ىلا نولخديف

 حرفلاب مدخلا مهاقتلتتف

 ل-لهتلاو رورسلاو

 نوساجيف ريبكتلاو
 بنا فرش ىلع

 نوج رفتبب ماع ةئامس>

 قح قلخلاباس> ىلع
 باسحلا نم اوغرمي

 اولاق نبراصلل ىبوطق

 ىذلا ام هللا لوسراب
 ريصلا لاق نازيملالقثي

 هريص ناك نم لكف

 هطارص ناك رثك

 لوسر(لاقو) ضرع
 ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 نودحم سانلا لكس يل

 ا

 ا

 ةرعشلا نم قرأاطا رص كه



 نيكسلا ند ددحاو

 هذه ىلع طارصا دحام

 نوكلاحلا الا ةلاحلا
 نودحم سانلا اما

 ردق ىلع طارصلا

 هد نم مهم مهلامعأ

 ! ةرزح ضرع لع

 ١ صض رعمد# ند مهنمو

 هد نم منهو عارذ

 | عباصأ عبرأ ضرع
 ا ىلع مريص رادقم ىلع

 ] ىلع محريصو دئادعلا

 نم ميمو تاعاطاا

 0 ةرعشاا نم قر هد

 0 هلئدال هل ريصال ندو

 أ ىلص هللا لوسر (لاق)

 | تام اذاوسو هيلع هلل
 ةكتاللا تح رعودلولا هب رد! لاقامع ىديع هلأس مث اماع نيعيسننم باسحلا ىف مّئاق وهو قدصت,والالح لكأيو هسأر ىلع ا

 | زع تا لو# هحورب

 ا قكئالمابلج 3

 نولوةيفكلذب لءأوهو
 قكيدات ةكنا رئاكرأ

 اذهل ود نلت نذل ةرك اخ

 ىلاعتو هن ادعس كا

 بهذ نم ادب امل اونا

 2 - اى
 هوودسو ىدرع هيي

 ا ثادحقو ريصأا ثان

 دجلا تف ةهوحس 0

 ىلصشا لوسر(لاقو)
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 ا

 6ث

 | اذكمويتمص«صلاخلا نيدلا ىلانأ الاهلاالهئاأنأ ىلصنالف لالا ذكو اذكمو.تيلص العولجةزعلا
 قدصت نالفلاقيل اذكواذكمورتقدصت سلاخلا ندا ىل انأالا هلاالثا ان مئاصنالف لامتل اذكو
 ءىشهتفيح ىف قال حعىشدعب ءىش ء ىخن الع ولج قل الازء الف صلاخلا نيدلا ىل انأالا هلا الثاانأ

 اذهلثمو ىلاعت هللاهمحر ( ىطرقلا مامالا لاق ) لمعت تنكهللا ريغل ا هاكلم 4 لوقيفتانسحلا نم
 ىضر كلام نب سنأ نع ىورفهنتسيف ىنطقرادلاهانعمعفر دقو عوفرموبف ىأرلا لبق نم لاءال

 ىدي نيب بصنتق ةموتحم فحص ةءانقلا مو.ءاحم » مسوهيلع لا ىلص هللا لوسر لاق لاقهنع هلا

 اريخالإ انيارام كتزعو ةكئاللا لوقتفاذهاولقاو اذهاوةاأ لجو زعهللا لوقف العولح برلا
 هجرخأو « ىهجوهب ىغتب مالا لمعلا نممويل!لبفأالوىريغل ناك اذهنا لعأو هولج وزعهللالو هتف

 مدح (ىعدي» لاق :مبمامأب سان ألك اوعدن موي :لج وز عهللال ويف اعوفرمىذمرتلا ىو رواضإ أماسم

 ٌؤلْول نم جات ةسار لع لعجبو هبحو سصضسو اعارذ نوكس هةمسح ف هلدعو ةئيمم امك ع

 مههتأي قح اذه ىف انل كرابو اذهم انتئا مهالا نولويف ديعب نم هنوريف هباحتأ ىلا قلطنيف ًالالتب |

 اعارذن وةسهمسج ىف دعوهبج ود وسيف رفاكلا امأ و لاق « اذهل ثمكنمدحاو لكس اورشب امم لوقو |
 اذهسانتأتالمبللا مويلاا ذه رش نمدقاب ذوعن نولوةيف هباحصأ هاريؤ ران نم اجات سبليو مدآ ةروصرملع |

 ىسيعنأ ( ىورو ) « اذه لثم ينم دحاو لكلا نإ هللا دعبل وقيف هزخأممللانولوتيف ميتتأيف ١

 لاقوربقلا نم لج رمافهللا نذاب مق ربقلا بحاصاي لاقو هلجرب هزكوف ربقيرم مالسااو ةالعلا هيلع

 بجأ نأ ةحيصاا تعمس تح ةنسس نيعبس ذنم باسحلا ىف م اما ىلافب تدرأ ىدااامهللا حوراب

 كك هللاحو راي لاتق كلمع ناكامث اياطقلاو بونذلا ريثك تنك دقل اذهاي ىسيع لاف هللا حور

 بطحلا لمحم باطح هللا ناحبس ىسءلاتف قدصتأو الالح لك آو ىسأ رىلع بطحلا ىلحأ اباطح

 هل لمحتل نالف ىدبعكلا رك موي ركذتأ لاقنأىل ىبر خسوت نء«ناكهللاحوراي لاف باسحلا ىف
 ملعت ت نأ و ىب كنم ةناهتسا ةمزلانم هناكم ريغ ىفهتيقلأو هب تلت وادوع هنمتذخأف بطح ةمزح

 ىو 3 3 2 : 2000 2 3 . ىبتتا كتينو كلعف ىلع علطلا هللا انأ ىنأ |!

 8 3 مدحادقو قمامع 3

 [١ 5 ١ اهداّؤوف ةرعثو اهدلو
 هللادمحر مهدأنب مهاربا ناكو.قنعللةدالقلامو زلك هل ناسن الكر ئاط ةمزال1ةراشاقنعلاصخاماو ١|

 6 « هقنعىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو » ىلاعت هلوق ىف هنم باب الع

 أرقا»هلليقوت رمل ثعب اذاف تيوط تام اذاف هلامعأ ةخيسن انف ستك,ةدالق هقنعف سدآلكلوةيىلاعت

 ةلمع ناسنا لك رئاط لو ةءاهبنءهللا ىقر سابع نبا ناكو « ابيسح كيلع مويلا كنب قك كباتنك ىف
 هباتكناسنالا ارق. :لوقيهللاهمحر ىرصبلا نسملاناكو يا روشنم هاةلياباتك ةما.ةلامويهاجرختاو»
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 آ دقو نم لس هيلع هللا

 انو: ؤيىتااةفيحصلا نمهللامع الع سانا فقواذا لوي هللاد رىودعا!ناكوايمأوأ راق ناكءاوس

 ةبساحلا نأ طلدف «ا ريسياباسح بساحمب فوسفهنيمي هباتك ىنوأ نمامأف )الت مث اهعاوبس وح ثعبلادعب

 ميدل موب د ىلامت لاق ىلع أ نتاخم رك ا3نوتاوك "وتعب اذا سانلا نأ تانكملا انمي وكت
 ءاجهللاءاشامهيفاوماقو فقول ىلامهروبقنماوثعباذاف « هوسنو للاءاص>أ اولمعاع مهتبنيفاعيمج هلل

 مهلئامش مماتكنوطعفءايقشألاامأف رورظلا ءاروولئامثااوناعألابف حلا راطتو باس اتقو
 : اودشنأو طقق ةداعسلا لهأل نيعلاو مهرورظ ءارو نمو

 انازيخ ءامح الاهل اقع وسم يبا ايرغ ضوعاا ووفاة ووو ناكم

 ًارقاو



 ا يدع ا كل انك افا

 و تارقامل

 ا[ 51 ريغ افرح هفق ىرالبق #* ليم ىل

 انافرع ءامشالا

 اناشطع رانلل ىمع يك داما ةودع ناسا كا

 اناكس ىف اودع نوك رشلا

 مكلامع أن يزاوم تبصن و كلئامث نع كناعأ نءعركت تراطتادا مكسوفت ففاوخإلااو هلمأتف

 فرع نم رارقا * هنءارق 0

 ذا ب اوضماو دع

 دلخلا رادب نونمؤلاو دع اومبملاو ناثلا

 برلااذهنايدلا ىلع ضرعال بهذي نالف ينال ألبقو قئالخلا سوءر ىلع همساب مدحأ ىدونو

 | رب ا ءاج اذافناصعا!لهأ نمهرمأ فلاخ نم لكىلع نابضغ مويلا كلذ فلو رع

 لباساو راج ارم تلاغ تنك ىذلا تنال اولاكو راهن اوةدشب ةكتناللا ْ ”ةلانزاسألا ككضتم ع
 مظعلاكللا ريصاو لج وزع هللا ةييه نم بولقلا ريطت وناولألا ريغتتو حراوخلا برا ,طضتو سئارفل ادعت

 لعنل ضرألاو تاومسلا علبي نآدارأ هناولودلع بنذالهنأعم رلاف ةبصقلاكدعر. ةكناللا نم

 للا لع تو تن ادخال لمار
 يس كيلع دعت نيح كلعمتبامىلانورظني راد ىف حالصلا

 اهيفخأو اهتمتكةريبك الوةريغصردافتال ال سانلا نعهتيف>أو هتلمعام عيمجم سانلاربخم اهءافكلامعأ |

 كنف دسم 0 كناان وقدحمافم#

 ةقيحصل ءىراعلا 0 َن وكت نيح كت 4 :اندلا ر

 لكبأ دبعن ملل فأكل دك الملا لوعت ىح 0 باف ولك ناسلي اهو رقاق ىهوالا اهب“ ررسأو

 ل 0 ىفشير

 ءاب ره ةفحصا!تنيفلو.تاو صالخ الا هف تننظ كددنع 3 أ 0 نموا تكو اهم روهظ

 ل رماح ع ايتلاوهذه

 هل :ااميفحا
 ءارم

 همح ر ا غلا مامالا (لاق )هللا بنج ىف ةانط رفا ىلع مولا 2 ّ قم 35 5 3 نحل وطاق طحأق قافنو

 أ دوسأ باتكهلجإ رخق فراعأا ونار محا نا سانالىذألاورور 0 كافي داعما لعام نمسانلا نمو نا

 اذه ًارقف لاق ضمأ طخ ةب ودكم ءاضرب مدحأ ةدح ناف فورعلا ورا ل | فاك رب كعدوسأ طخ ا
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 غلب اذافو وحايسهتا ن ظ وتانحلا ةءار مشن أدق تائيسلاهنطاب 60- تاس ا ةماط 0 كاقلا

 محال الا مدعل هماع ت تذر هن انلسح نا ءأعف 0 دو تاكا رَخآ ٍ

 ا الف نان ةدودرما 4 انعدا 0 عج ب مح ا نءطونعلاو

 اولدبو اوريغ مث ,هرامعأل وأ ريخ ىلعاوناكن يذلا رعو هيلع باذعلاةععاضم 0 قت اسدحم
 - ا ل ١ .- 9. ق - :.-

 لفقأو ةنملا لخدا لامفهللا ىلابت نالفا مدح الل قومبملاهتارظنب اوناهتسا ويتحاوماا| نك راو

 0 (ىورو)نارطملال انا 2 0 0 رز قدح و # وب تاعا اتش ن ءاذهلثمو .كءارو اهعاب

 | اك ىطعي ىذلا امأوةداعسا|لوصح نم سأيب م ولا كلل ذ ىف هلامشب هب انك ىطعي ىدألا نا لاق هن سابع نب | أ

 اك حلاو رز يروشملا فلعل 08 اد دنا ليجم فاكر متل اهم اس

 هن دم ان ديس ةكربب ىلاعت هللا لاسن « هل متحئاذامب اندحأ فرعبامو مظعر نذر اةناد دقن رق ءاادك

 مما ماو 2 ااعت هلوق ىناعوفرم(ىورو )نيم ءامالسالا عانت عن نأ وانلعر م اع ان فطلب نأ

 هسلوهوحو

 ل'ةوةعدلال هأ .

 ءوحود وسنوةئاسل !١له هأءوحو ضستق ةعدبلا لعأوةنسلالهأ قحىف تا ما«ةهوحودو

 كاوا ا وهألا لهأ ,«ةعدبلا لهأكلاممامالا
 لبقةيوتلاب.كبونذ نم اوربطتو مل لا نام ؟ مف 00 اماعلا اولاجو ةنسلا ةمزالع |

 . .٠ 1 .٠ 02 ل د 2

 وكتلان كلاىف ةنسلا ا ا ل !اولتوتو تول
 و

 . ناملاعلا بر هلل دجلاو ةرخآلا ىف

 ا فوخلاو نزحلاهو ولعب !ودههدو د وسفامف ن

 .مهضعب وادا وسالا همج وداد
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 هل هللا

 هنازيم ْق لحوزع

 هند 1

 نفك هلق" لع

 رجألا نم

 دقف نمو دحأ ليج

 اعرف لع رصو ىلا
 نينا ره هنا .ءاطغأ

 هيلط قهلروت هيدي ني
 ةئالثدقف نمو فقولا

 لعريصو دالوألا نم
 باوب ا هنع تةلغ مدقق

 نمو الغ وع اذا نانلا

 ىدحا د3 ىلع ريص

 نظن نملوأ ناك هيلع
 كرابت قحلا هجو ىلا

 علخلا هلا قلم وىللاعتو
 بصتتوىمعلا ل هأ ىلع

 ءالبلا ل هأ لبق مهتايار

 رع نما
 هللا ىب اعيجةهثندع دقو

 شرعلا تحب انوي هل
 هفصي الام كلما نمابف

 ريص نمو نوفصاولا
 ولاو لسغلا ىلع

 ةالصلا ىلع اسارتحا

 ةرعش لكن هل هللا 5-7

 سس و وص

 ةئسح ةهدايسح ىلع

 لجو زع هللا قامو

 رطقت ةرطق لك نم

 0 نأ سس 5 ل

 ةمايقلا موي ىلا ىلاعت
 ندد هلدوحسستا رحأو

 ع
 نسانلا ذأ ىلا ريض

 ماهج ىذأ هنعاللا نك

 ابابماهج ناو اهناخدو

 هلَذ ديال ىفشتلا بايهمسأ



 هيضغ ىش نم لك الإ
 ا هضغ فش ١ ندو

 ٠ هناحمسم َُك هند كرتو

 1 هنع هللا قلشي ىلاعتو

 ىلع ريعاذا بابلا كلذ
 هللا لقنيو طارصلا

 تانسح ىلاعتو هناحبس

 لفتة وه اذك ىلا ءاذآ نم

 ندو .ماخلا معن وءادأ

 نيملاعلابرشدجلا و نييئاتاودبصأونيبئاتاوسمأ وناوخالا ام[ كالذا و ءاعاف . ىلاعت وهن احبسهرهأ تيصع 7 د ف لاقوراغصاا

 هلا اناو ل انإ هللا

 الو لودال نوءحار

 ١ ملظعلا ىلعلا هشابالاهوق

 كت اللا :ةلع ىضت

 | لجرابجلا هنعىضرو

 الأ ساكنا معو هلالج
 لعهلا رخذريغصا اداولا

 | مور هيقسإ ضوحلا
 قيطللا موي ةماذقلا

 لوسر(لاقو) ربك لا

 !سو هلع هلا ىلص هللا

 ةمايتلا موي نمانااءوق.

 اعايج روبمقلا نم

 ف اشاطع

 مايأ ىف عوطت مايص
 ا
 هلل 0 ان دلاق رخل

 ءاعاا دناوم هل ىلاعت

 ان اك ةنط او دارو

 سانلا هل محارب هموص

 0 هل ناك نمو ةعدساو

 نود وهوتامدق دلو

 ةيسا و م>ازبف غولبلا
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 ا هل ناك نم

 ابونذ دبع لطدللا رثسام رلاقهنأ اتوقف رمهنع هللاىذر دوهسم قيمنا دبع ع مسم(ىورو) ءلعأاو ١

 م قبألا » 57 نيقفشم را ىرتف تعقل عضوو 0 1 هلوق ىف هنم هم با

 معن لاققةرخآلا ثيدح نمءىشب ىنثدح رابحألا بهكل لاقدنعاىضر باطخلا نبرمع نأ ىور

 هلامعأ ىلارظنيوهو الاقئالخلا نمدحأ قب. لف ظوفحلا والا عفرةمارةلاموي ناك اذانينمؤلا ريمأإب

 تانك اونو وول نود لل فى ردنا لوح رقت دبل لإتغابع ول فس ك ؛منهيفةروطسم
 «اهاصحأ الا ةريبك الوةريغص رداغإ الباتكلا |١ ذهلامانتلب ,واينولوقي وهيفامع نيقفشم نيمر هللا ىرتف |

 ارووسم هلغأ لا تلو انش اناس شاق قادت انك نام ,ةنمؤاا ىعدي مثراب آلا كلاق |
 ليضفلا (نآك 5و( 1

 ثيدحلا ىو .ىمناكحضلا ىه ةرييكلاو مستقلا ىهةريغصاالوق 5 سابع نباناكو 1

 رابكلالق رئاغصا!نماوحضانتاءوايلاقو ا !اعت كاد رضاع نب

 ناءاملعلا نم ةعاججلاقو (هكل متاوبحاصا هم ذخا ٌويقمهنافب ونذلاتا رقع و ؟ايارداع وف رميح.
 ةسنلابر انفلاك ذةكلاو تاكد قءاجلاع او رما اكس نك تملتم لا الاه اذا راك 5 توتال

 نمةمظعىلارظنا نكل و ين ذلا رغص ىلإ رظن:الاولاقو ىرخ أ اه ريق و ةراتامهظع نمدي.ءلا بولقىملا

 6 لاؤسلا ةيفيكو ةمايقلا موي دبعلا هنع لئسرام ناب باب الب

 نءذثم وي نائستل مث» ىلاعتلاقو «الوئسمهنعناككئل وأ لكدا ؤفلاورصءلاو عمسا انا »لج وزع هللا لاق

 كوراو كمسج كلحصت ملأهللاقي نأةمايقلامويدبعلاهنعلئسياملوأ »اعوفرمىذمرتلا(ىورو) )ن) ميعتلا أ

 اطخ دبع نمام» اعوفرممعنوبأ (ىوروزءالاو رعانادوسالا وه معنا ناةءاورىفو «درابااءاملا نم

 عب رأن ع لثسإ قحةمايقلاموهديعامدقلوزتال»اعوفرم مسم(ى درو) «ا دار اماهعلئسالا5

 مقوي .اورىفداز«هبستك |نبأنمهلام نعوهب لمع مفهملعنعومالب أمفددسجن 3 هانفأ مفهرمتن

 مو.ناك اذا «0لوه مسوهيلع لل ىلصتلا كوه ردم لاقاعوف ص هنع هللا ىضررمع ْن ء(ىورو)هققنأ

 ) ىورو ( هماعوهلمع نعدل اس اكد هاج نعهلأسإ وهب 5 ؛نيبهفقويف هديبع نمدبعب ىلاءتلا أب ةمايقلا

 هررقش 00 هفنك د عش تل يح ةمايقلا مو.نمّؤلا ىلا عت شاىقدي» اعوف رم ملسم

 انذلا قةفيعابت سانا ليج ءالا لوو فرعا ووفادك مو قفاذك كنود فر أ لودقة واد
 :قئالخلا سوءر ىلعمبماع ىدانيف قفانلاو رفاكسا|امأو هتانسح ةفيحص ىطءفمويلاكلاه رفغأانأو

 ناك اذا :لوةةنعهللا ىخر بلاط ىل نب ىلع(ناكو) « نيملاظل | ىلعهنلا ةنماالأ م ريلعاوب ذكن يذلا ءالؤه

 اكلم كلذىلع علطيال هلرفذإ مث ابنذابنذهب ونذىلع هفقويف نمؤلل هدبعب لجو زع هللا ىف: ةمايقلا مو.

 لوقيوتانسح ىتوكهتائيسال وقمت هيلعفقوينأءركبامهب ونذنم هيلعرتسيوالسرمايدنالو ابرقم |
 ةررهوبأ ناكو «هانعع كالذ ل سمىورو ملسو ةيلعتا دش لْوسَر نم كلذ تءمسهنع نا ىض ريع

 عقديو اهلكق ئالخلا نعدرتسي و هفن 5ك ياع : عضوي وةمايقلامويهنمدبعلا ىلاعت#ثا ند: لوقيهقعشاىذر

 ةعسلاب نق وةهخو ان قوق ةنسطاب 0” أرقامد[نءابهل لوقءرتسلا كلذ ىفهباتكيلا

 1 7هللا ىدن نيبدحس لازءالف كلام رفغ دق كتماساف عا انألج وزعهللال وةيفهمج واهءدوسدف ا

 مهضعب ىداني قئالخلا ناقحدودحساا كلذالا هنمقئالخلاىربالو ةئيسال ترفغوأةنس>4تابقاذا

 هفقوأ نيح لحو رع هللا ني عهنيب امفىل اذامنورديالو لقد رسل ىدذلادبعلا| ذهل ىف وطاض»ب ا

 || معنوب ا ظفاحلا(ىور و) ىلاعت هللا ءاشنا عوف رلا كح ىف وبفىأرلال بق نملاق.ال اذهلثمو ىبتتاهب د. نيب

 | نماهوحعال نكل وب ونذلا ىلاعتهشا رفغيدقل وق, ناكدن ا ىلا” شاد ر ىعا زوالا نت رلا دبع مامالا نع

 هتوهلبقاممباتب وندى كلذاعا هريغلاقو .ام,نمباتناو ةمايقاامو.اماعدبعلا فقو.قح ةفيحصلا
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 ىضر دوعسم ن.هللا دبع نءاع وف صح ملسم حسيت ىف واضيرأ هريغماورو ةردالا ىهيلعةرتسالإايندلا ىف

 ( انمبليو انب فطلب نأ هللالأسن * ةمايقلا مويهتروعهللا رتساين دلافهتروع ملسم لعرتس نمهنع هللا
 . نينمآ هاقلن قح تاركتلا كرتو تاريخلا لعف

 © نامجرت هنيبو هنيب سيل دبعلا ماكي ىل هللا نأ ءاج ام باب الع

 فشكلا ىلع ةرخآلا ىف هتاجانع ىلاعتهللا همرك أف ناعالا مكحم ايندلا ىفهبر ىجاني ناك هن الك لذو
 (ىورو ) عيرفتلاو خيروتلا مل عقي نيح رششلاللهأ نزح ايوكلذب ريخالهأ رورسايفدوهشلاو

 الفهنيع نع رظنيف نامح رثهنيب وهند سيلهبر هماكيسالإ دحأ نم مكنمام » اعوف رمىذمرتلاو ىراخبلا

 ولوراناااوةتافدهح وءاقلت رانااالإىر الفهيدي نيب رظني و مدقامالإ ىر الف هلامث نع رظن.و مدقامالإ ىرب

 | نينمؤءا باطخدحأ نم ركنم ام متي هلوقوءاملعلا لاق *« ةبيطةملكب ولو »ةياورىفو « ةرع قشب

 معأه لاو نينمؤملاب صوص وبف ةنسلا هب تدرو اك مهملإ رظني الو ىلاعت هللامرماكبال نيرفاكلاناف

 مدحللاقاذإ مكر لاؤسل !اوجاهافش مكب ونذ مترك ذ اذإ ,كتايانج مظع ىفناوخالاا.أ اوركفتف

 ١ لاح مهلم ىحتست تنك نيذلادابعااداحآك ىنتاعج كتيلف م ابةلابىتز راب نيح نمتيحتساامأ ىدبع اي

 نيح كج رف ىلعاببقر نك أ ملأ كل ل الامهب تماكت نيح كناسل ىعاببقر نك أ ملأ ك للحم الاماحهم

 فرتعا نافةشقاناا تاصحاذإديعلا لا وسن مدي الةنطابااوةرهاظلا مكحراوج عيمج ىفا ذكهودب تينز

 ا لاحلاهيلعدتشا تاعق امحراوجلا ه.اعد ديكو ركتأناو هللا نم ءايلاولحملا نم ههجو مل باذ

 رافغتسالا نم رادلاهذه ىفرثكأأ نملقاعلاودابشالا سوؤر ىلعةحرضفلا نمهللابذ وعنف رثك أورثكأ

 [ هيونذ رصخ 000 الءاقناك دحاو نذنمهرمع ةيقب دبعلا رفغتساول لب رابخلا بضغ ءىئطي هناف

 هللا ناك امو ») ىلاعتهللالاةدقف رافغتسالاب مكسفنأ اوكرادتو ناوخالا اه أك لذا وماعاف رشابم ناويد

 . نالاعلا بر هلل دجلاو « نورفغتسممو مهذعم

 د هنما وفعتلل قح 2 هساحىفو سانااقوقد ىلاطتسا نا ةمايعلاموي صاسصتقلا ىف ءاحام باب 3

 )»ع ءان رقااةاشإا نمءاحلجلاةاشال داش قدةمايعلا موءاملهأ ىلإق وةحلا ندؤتل 0( اعوفرمإسمىور

 . نوك الن أل يقمولاهنمللحةءافلاموأ ضرع نمه.خألةهاظمهدنعتن اكنم 2اعوفرمىراخمللاىورو

 نولوةيف جياع باسحال 1

 انتاهمأو انؤابأ ن.أ 8 نالاقعاتمالودلردال نمانيف سافنلا اولاق
 نا ةنرخلا مهل لوقتتف |

 هبحاص تائيسنم تذخ أ تانس>هل نكمل ناوهتهظمردقب هنمذخأ اص لمع هناك ن امر دالورانيد

 اا ل »اعوف رماسم( ىورو ) هيلع ل محتف

 كفسواذهلام لك اواذه ف ذقواذه ممشدقىف اء ومايصو ةاكزوةالصب ةمايقلا موي ىف اي نم مأ نم سلفلا

 ١ ذخ أه.اعامءاض1#لبق هتاتس> تياف نافهتانس> نماذهوهنانس> نما ذه ىطعيفاذه برضو اذه مد

 ا ىضَق مردوأرانيد هدعوت ام نم 2 اعوفرم( ىودو) ى» رانلا فرط م هيلع تح رطف ماياطخ ند

 ىلإ هديب ا موأو دابعاا هللا رش ) اعوفرم ( ىورو ) « مر دالورانيد مث سيلةمايقلامويهتانسح نم
 ةنجلا لخ دي نأ ة نجلا لهأ نمدحأل ىغبن. الف نايدلا كلل انأ ب رق نمودعب نمدعمس توصب مهم دانيف ماشلا
 لهأ نمدح ًالورانلا لذ د, نر انلا لهأ نمدحأل ىنين. الو ةماعللا ت>ةماظمه يلع رانلا لهأ نمدحألو

 ناكو « تائيسلاو تانسحلاب لاتفةارع ةافح ل ىلأت امتاهلال وسر اي اولا ةفةمطالا تح ةماظ مهيلعةنجلا
 مدحأ سبح ايندلا ف يكشم هل ايضاقت دشأ ةمايقلا مو. نيدلا لهأن ا لوةيهنع هللا ىضرميثخ نب عييرلا
 هتانسح نماوذخ ىلاعتلوةءفايفاحان يرعى ارتتسلأ بر ايزو.دلالوةيفمبقوقح هنماوذخ أ ,ىتح مهل
 نبدلا بحاص)» اعوف رم يدل اىفو. مكتائيس نمهيلعاو ديز لاق تانسح هل نكت ناف ملىذلاردقب

 و هدهؤ ىلع ريص نا

 لجو زعاللالعططخس
 لافطأ تاف هبراحمو
 لوح مهلك نيماسلا

 راوجلا عم ضوحلا
 ةيبقأ مهلعو ناماغلاو |

 ند ليدانمو جابيدلا 0

 قيرابأ مهديابو روث

 ند مادقاو ه4ضق نك ْ

 توعس مثو بهذ

 الإ مهتابمأو مهءابآ

 لح وزعمللا براح نم ُ

 هللا نذأي مل مدقف ىف | تءسنيد كينذأىلع ابيقر نكأ لأ كلل الامىلإام م رظنت نيح كينيعىلع ابيقر نك أ ملأ كنايصع
 (دقو) موقسينأ م

 نآرخآلا ريا فدو |
 نوعمتحم نيماسا|لافطأ | ا

 ةمايقلا فقاوم ىف |

 لاحت هلا لوف

 نوةةيفةنملا ىلإ ءالؤم

 لوقتف ةنلا باب ىلع |
 ىرارذبابحص ةنزّلا

 ةنملا اولخدا نيماسلا

 اوسبل متابمأ و ماب

 ابونذ مماعزأل كلم ا

 مهف تائيسو ةيلاطمو

 نوبلاطيو نوبيساحم |

 اوريص دق نولوتف اهم |

 باوثلا ءاجر اندعف ىلع 8
 درتاق مولا كلذدتل# 1

 ةئنملا باب ىلع نوهت



 . | ةحصص تروحصو

 هللا لوف ةدحاو

 | ةكئالملل ىلاعت وهناحبس

 ةحيصااهذهام ملعأوهو

 هذه انير اي نولوهيف
 اولاقدقنيماسلا لافطأ

 | عم الإ ةنلا لخدن ال
 لوقيف انتاهمأو انئابآ

 ل هلو هن اجيت . هلا

 ذخأتف 0 راخدبل

 ديفا مهن ”اهمأو

 نيعزاحلل ةسيخ ابو

 [ ىلع ريصلا ىلياقلا

 4 رجالا نم معوق ام

 | امل كاياو هللا انفو

 | م اياو انينجو هضرب
 امم طخستلا

 نمت مااو انلع»و
 طف هللاوو هم

 انلظ انير هنانثماو

 هلق

 انل رفنت+ نإو انسفنأ

 1 ند 0 انمحراو

 رساخلا

 ٍ * ةاكرلا ا ةبوقع

 0 اومقأو 00 !اهتهنالاق

 ف « داكزلا او ؟وةالصلا

 لحو زع هللا لاوو

 ١ ةالصاا نومة نيذلا»

 3 نوعفنإ 0 / 0

 يع تاحرد _ امد

 قزرو ةرفغمو مهمر
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 ةحلاصلا نرردلا لامعأ 0 0ع -- ُْث دلو )» نب دلابةمام 1 0"

 نمةيح لاقثم هتانسح نم لغفول>و 2 تالودو هلاك نأ هتءاظم ردق ناسنا لكل اوطعأو )ا

 ا ةنسح كن ناو ةرذلاةثم ملظيالشانا» هَ كر أرقم ة ةنطااه . لد هل ّىَح هل ىلاعت قحلا اهفعاضلدرخ

 هنانسد تينقدق برا هةكتاللا تلاقايةشا دبع نو دللا ناك ناو » امظع ا رج أهندل نم تؤ واع فءاضلإ

 اكصدل اوكسوهتائيس ىلإ اهوهنعأف ملامعأنم اوذخ ةكتالملا لجو زعهللالوةفنولاطمهيلء قبو
 هب نائلعت.ةمايتلامو.ناك اذافنيد اهداوىلع نيدلاوال نوكاهنااءوف رماضثيدحلا ىفو . رانلا ىلإ

 نآانغلب : لوهيهنع لا ىضرةر رهوب أن اكو . كلذ نمرثك أ ناك ولناينمت.ونادويفاداوان لوقف

 كنالوةفةلماعمالوةؤرعمكاندبو نام وشك الام لوه3 هفرعبال وهوةمايقلا مو.لدرلاب قلعت لجرلا

 تائيسعضوت فيك لوقتءاا ءافعض نم دحأ ( لاق ناف ) ىنارتتالف اياطخلاو ركنلا ىطفنارت كد
 بحاص وهيل ! امتنا نا (باوجلاف ( فرخ زو ةرزاورز الوىلاعلاقدقوا مامعا 1 ند هرهاظ ىلو اعد رعلا

 عم الاقثأو محلات ن امحلو » ىر ,أتنا ىف ىلاعت هلي لاقدق وءاش يح اهعضنأهلفةيعرشلا ماكحألا

 ديسلالوق مدقتو . .نيملاعلا برهشدجلا واهب يحى جلا ؟رماكحأ ن 1 يسارتءالارو ايلف 5 مها

 نألبق اهون زواوبساحم نأ لبق <لامعأ 0 ا أ: هنعهللا ىضربالعلا نبرمع

 هتوم لبقاماعفةيصعم لك نمبوت:.نأ هسفن دبع |باسح : مهنعدللا ىضرءاماعلا ( لاق ( كلعنزوت

 لخد كلذكه سفن يسا>اذافهسفن سيطت ق>هض رعيف عقو نملكل حسي واراهأ ىلإ ملال ١ عيجدرو

 ةيساحلا كرتب هيفديعلاطرف امىلعالا ةمايتاامو. نوكيال باسهل اذإ ىلاعت هللاءاشنا باسح ريغب ةنحلا
 اعقايغ ىققركذ دق برا كوه ةناقا ويدخل قاعتم نم مك كوكي ناد رولا زغلا مامالا ناكو

 ملوةماعط ةحنار مدي ىدالوأ ىذاوةهناس ١ كاكاو راو اضاف قرواجدقبر أن ١لو#:ن 2 كو ءوسلإ

 نك و ىنتعب نيس كع ا ع نعترف دى 0 ىنتاماعدقل وه ا نك ؟وائيشهنم مهمعطلا

 هد قاعتن نم ؟دقدحاح ىنطعا م 8 اس احا قلالي 0 9 ىتياركنالوق. وفي ب قاع 0

 اوداق: تيك واول

 ليلذ مهيديأ نييملاطظ اطلاو مه اود نم مه ن

 هى و دقدخأل لو# ع نع ىو ىنم اريخ هسفن ىأرو ىل رةحتسا دقبراب لوقي

 عن وقةلعت. نموا لازي الاف لفت لف ىنع ملخلا عف رىلع

 قحةنملال لود نع سو هيلعق ودا تايرأة رك نيرحتم تويم مويلا كلذلوه ندم عضاخ

 «باسلا عب رسدلا نا مويلا لظ هل :!1ىدانيكانهوهنممرلك اوف عتق

 دادلا هده دل اهلا لاعألا نمزتك 1 نملقانا الذ ىلع ناد عو نصااوطا الغى دم تعفو

 حرط نمدبالفالإو اوذهرب قحهياع ىلانقوذللا ناضألا طفاوةز ,>الا رادلا ىلإ لصلامف صاخأو

 لاخلا ند تسلا رثك" أ اعر لوق نانو تيداحألا ىف تاثاا6 ماظل زا ط لع نيمولللا تاتكش

 تطيحأف ءابرلاب ةطواتع اياك تعلطفاببف شقونف اهم ةاحئلا نظو لايجلاك هنيع قت راصى>ةحلاصلا
 هلكوهاذاف هحتنف هرادىلإهب ىنأم ابهذ هدقتع ابارج هنم ذَحَأو ابلطم م حتف نه“ م 0

 عماجلا ليسا مسالل هح رمش ىف هللا حر ىريشتلاماهألا رك دوج ةفاناادلا لاست ةردع وأ نيقاح

 ناك ولهنأ

 ازغلامامالا (ناكو ) كلذهيض ربالفةلوبقم ةالصةئاعبس ةمايقاا مويهقئادفف قئادلا بحاصا

 م :ا ذل كال يلوح عشنا لدفاع ادا نيم نعال فراح دعا لع

 ١ نعذئود فاصتالا نعل اهآرو راهلاو لءالال وطةتدابع ّ مئاهل مما صا ادبعلا ا والو# ىلاعت

 ىلاعت أك اذاهراطاخ ىلعةم عرورمىت ةماع هلا موا دحاوهب ىضرب الدقايلك ماوثدحولرارتغالا

 لد الا ب عىقرمت اعلا مث دهأأ دنقلا 3ك اع ردوعي هللا هقح ر دينا ديا و اغلا أ هك

 تت

 ا هللادمحر ىل
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 تلق لوقف لامع تاون نأ اة ل قدمت الفةمايقلاموي لماعلاملاعا راهلاو

 | تائيس ايلكاهدحيف هتفحص ىطعف ةمايقلا موي دبعلا ف ابامرو همود موي لك كئامصخ فئاخولا

 مهضا رعأ ف تعقونيدذلا كم وصخ تائيسم ذههل لايف تائيسااهذهىفتعقو ىلا وعأال ىلابراي لوقف

 ةرك اذار ةرظاتلاوديطاخلا و ةرواخا وة اناا وةلاماغلا ىفمماظ و مهنملضفأ كسفن تيأر وممرقتحاو

 ملال لو 2 بال نأ انلت ل وه هاذ رىريشقلامامالاناكو * تالماعلا فانصأ رئاسو ةسرادلاو

 اوناكىاا مدآىنب اض ثؤاود ا ريحا رار اوتار رشح ىلاعتهلانااورسثحاذا شوحولاو

 مامالا(ناكو) نيم" مهنللا نيمآ مو-!اكلذىف انعام تام نأ اننا أدت ىتا سانلا نع اوف

 انأوىلموصلا » ىلاعتهلوقل موصلاالالامعألا عيمجج نم ملاظملا ذخؤت لوي هللاهمح ر ىبرعلا نيركبوبأ

 ىدذلاوها ذهناففحصلا ةابوتكمالو قاع نمد والعم ريغ نوكنأ طرب نكل 45 ىزدحأ

 اذه لعمماكي ايم نود وللا حر رطاذاف باذعلا نم ةنحةلع نورك مس لل .ءأله و * ودابعلا نما ةرتسا

 (ىطر ها مام الا لاق) تائيسأا ثالت هرمضل الود لعفت >حمودصلا اودجوهمايصي دحأ ل« ىدلا م ا اسلا ملاظلا

 . نيملاعلا بر هلل دملاو رابخالاو تايآلا نيب عمجو نسح لي او

 * هنم باب 2

 ىلاعتشا نأ درواك مهءامصخ منع ىضريو ةرخآلاىف هدابع نيب حلصإ ؛ ىلاعت هللا نأ حيحصلاىفدرو دق

 نيتاسب وبهذ نم رصقاذاف رطنف راظناوكرصب 0ر1 ف ددش نال وق:

 1 ىطعأ نملالع ولج قل ا لوةيفاذه نمل براي لوهق

 ةنملاهلذدأو وثكاخأ دب ذح لوقف قهنع توفعدق ىنافبرا ا لاق ثا ذآ نع كوفع لوقف اذاع لاق نأ

 ىلاع قل اهلل وةيف كلذ لعردقب نمو لوقف هنك

 | هءامصد ةنع ىحكر وهنع وفعنأ دارأوهبذعي نأ در نم ىلع اذهل هح بحبو ءاماعلا لاق ىهنا

 . لعأ هللاو ثيداحالا نيب اعمج

 ىذةءاملوأو هلمك نم هيلعدتعلا دنا اع ل وأ ناسو سا نملوأ ناس باب 3#

 د ةموفمحلال ىعد

 نولوألان ورخألا ن>نفابنوةيمألاةمّألا نبأ لايف يما اباسحو ا ريح رمألال وأاعوؤمهحامنر!اىور

 ١ نم لواو سائلا نيب

 ممألا لوقتفءوضولا راثآنمنيلحءارغىضمنفانةءرط نءوممألا ال جرفتف ىدايطلادوادىبالةياورىفو

 مو. سانلانيب ىغمتاملوأ داعوفرم اهريغو ناخيشلا ( ىورو ) ءايبن أن وكتنأ ةمألاهذهتداك

 ءامدلا ىفةما.ةاا موي سانلا نيب ىغق امل وأ وةالعا ادع! هيلع بساحم املوأةءاو رىفو (ءامدلا ىف ةمايقلا

 ديرب (ةموصخلا نة>رلاىد. نيب ةمايقلا مو. وثحم نملوأان أ » لاقهنأ هنعهللا ىض رعنعىراخبلاىورو

 «مهمرىفاومصتخا نامهخ ناذه»ة.الامنهتلز' هيفورذوب أ لاق شيرقرافك نمهيبحاصل هتزرابم

 اذهلس برايلوتيفامددجادوأ خشن هسأرالماحهللا ليسيف لتقليتق لكى ًاياءوف رمثيدحلا ىفو

 هلىلاعت هلال وقيفكل ةزعاا نوكسنلهتلتق براي لوةيفهتلتق بف ملعأ وهو هلىلاعت هللا لوقيف ىناتق مف

 هىتأي مث نانجلا ىلاةكتاللا هعيشنتاو سمشلارون لثمهبجو هللا لع و تقدص وهو وكألذ رهخ لك 5 اع اون

 برايلوةيفهتات# مفر لعأ وهون لوةيف ىناتق ميفاذهلس براين ولوةفامددجادوأبخشتهسأر لماح

 ىفناكواهبذخأ الا !هاظ ةءاظمالو اهم لتقالا ةلتق ىقبتال شت سعت ىلاعت هللا لوف ىلةزعلانوكسنل هتلتق

 نافةالصلادبعلا لمع نمهف رظن امل وأ ثيدحلا فو عهمحر ءاشناوهب ذعءاشنا لجوزعدهللا ةئيشم

 :اعوفرمىذمرتلاودوادوبأىورو «هلمع نم ءىشىف رظن م هنم لب نا وهلمع نم قب اف ر ظن هنم تلبق

 رظن اهتكئالل لج وزعهللا لوي ةالصلا مهللامعأ نمةمايقلا مور سانلاهب بساحم اهلوأ
 د

0 
 : ا اع ا!ىديعةالص ىفاو

 لوسر(لاقو)« مرك
 ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 اباصن كلم اذا ملسأل نا

 الاقثم نورشع وهو

 نا همز بهذلا نم

 لاقثم فصنب هكزب
 ةضفلا نم كلم نمو

 هسمزلب مرد ىئام

 ةنس قبت ثدح اهماكز

 الع راد اذاف هدب ىف

 هيلع تبحو لوخلا

 ابكر مل ناف ةاكزلا

 نم ريماسماهاكت راص

 لاق ران

 بهدذلا نوزنكي نيذلاو»

 ىلاعت هللا

 قفاه وةفنيالو ةضفلاو

 ممرشف هلا لييس

 ىمحب موي ميلأ باذعب

 ميج ران ىف اهيلع
 مههابج اب ىوكتف

 مهروبظو ممونجو

 عقل مترنك اماذه

 متكام اوقوذف

 0 « نوزنكت

 نم 2 لا كد

 اسد رز اا# 3

 ةفص ىف ةمايقلا موي
 ارا نادت ءانع نات

 ديدح نم ةناتماو

 منام فلخ ىرحف

 ىنطعأ هل لوقف ةاكزلا ١

 ىح حلا و
 3 بريش اهعطقأ

 نأ 2. لوقف ةاكزلا

 بونذلا نم بربلا



 هنيع عطمميو هقحلفق

 عطق الكو ىرسيلا

 اهعطقو هدب لكأب

 بف ىَح دوعت ىهو

 عوام ةبدرا يد نب
 هيساحفق ندلا

 رمأي مث اديدش اياسح

 نفق لوقت نادا لإ هل
 كلامانأ لوقيف تنأ

 قاكز تل ىذلا

 مولا كودع ترص

 دب آلاىلا كيذعأ انأف

 كحاسو

 ىفهسأر ىلع هبكف
 لوبنر (لاقؤؤ) رانا
 مصو هلعدشا ىلص هللا

 ءارمقفلا

 نمامهدم ىسفن ىذلاو»

 ارقاوأ امنع كلمدحأ

 تءاجالا اهكزي مل الب وأ

 تناك امىوقأ ةمايقلا موي

 نورقامل اندلا رادىف

 امم ورقي هحطنتق ران ن

 ياي راع اهو 2و

 فصققتو ةنطي قشنا

 ثيغتسإ وهو هربظ
 اعابس ريصت مل ثاغ.الف

 «رانلاىف هقاعت اباثذو

 ةداساأ ضعب (لاقو)

 ذاك .قايش او تنك

 هل اوع اق عوطن نم ىدبعل لا رطل | لافافنحا ل لمقتل 36 ناو ةمات ' هل تدتك ةماتتناكناف اهصقت مأ
 لفاوتا!نمضئارفا!تلك اذال و2: نيف راعلا ضعب ناكو كلذ ىلع 0 هعوطن نمهتضا رف

 ةءارقبة ضي رفلا ىفةحمافلاةءارق لدكستف ةنساا نمةنسلاو نكرلا نمنكرلا لكسف هعون نم عونلكلك ١
 . لعأ هللاو كلذ ىلع سقو ةخمافاا دعب ةروسلاب ةحمافلا دعب ةروسلاو ةلفانلا ىف ةحمافلا

 ني هيلع دبعلا ءاضعأ ةداهش ىف باب لع
 مو.» ىلاعتلاقو «نوبسكيا وناك اع ماج رأدبشتو مهدي ًانماكتومبها وفأ لع مم ”موملا» ىلاعت هللا لاق

 اولاقانيلع تدهش مثدولجلاواةو»ىلاعتلاقو «نولمعإا وناك اع م ,اجرأو مهدي و مهتتساأ مهلع دهشت

 ىلعنأ سانا نظام .هاوفالا لعمتاذا »اعوف رمي دحلا ىفوةبألا ( ءىش لكقطن أىذلا فاانقطنأ

 لاق كحشف لس وهيلعتا لص ىنلا دنءانك») لاقهنع هلا ىضر سن أن ع م-م(ىورو) «باذعلامبهاوذأ

 لاق للا 0 برايلوقفهب ردبعلا ةعجاتع نم لاقف معأدلوسروهللااناقف كحضأومم نوردتأ

 انفسد كيلعمويلا كاسفنب ىنكل وةفلاق ىم ادهاش هالا ىسفت ىلع زيجأال ىلاف لوقف لاقىلب لوقف ا

 نيبوهنيب ىلع "شياقهلامعأب قات :3 قطلا ناكرالل لاقيفهفىلع م>يفلاقادوورش نيبتاكلا ماركسلابو

 ناكتاةفور وتاوادعو- ل كتعف نكت اة>سوادعب هئاضعأل نعي لوةقمالكلا

 معلا فلادجلا نع سو هيلع هللا ىلدهللا لوس ر ىه انهنمو دنع ةفاعلاهلا 0 ملسملل هلثم عي نأ فاخيف

 ناوخالااأاوماسفةمايقا!مو.ىلا مهعمرمتسيف تولا ىلا لادجلا كلذ مرمحصتسينأ هتمأ ىلع ةقذش

 . نيملاعاا بر هلل دملاو اوحلفت عتاشلمل اوداقتاو

 ىلعلالاةداهشىفو اهيفواهماع لمعاع مايألاوىلايللاو ضرالاة داش ىفءاجام باب الع

 * )») دلوشو قلاح اهم سفن ل 53 ثتءاحو 00 اا هلوقو هيحاض

 ثدحم ذئموية.الاهذهراسو لوما لش الوش رار » لاقهنع هللا ةررهى أن عىذمرتلاىور

 ىلع لمعاع ةمأو دبع لكل عدم: نأ اهرابخأ لاق ملعأ هلو-رودتا اولاقاهرابخأ نوردتأ اهراخأ

 نمام»اعوف ص ميعن وب اظتفالاىورو «اه رابخ أ هذمفلاقادك واذك موب .ىناذكواذكل معلوةتاهررظ

 كلدبشأا ريخ لمعاف ديمش هيلع لمعت :امفان اودي دج قاحان ًامدآناابهف ىدانيالا مدآن با ىلع أي مول

 هنعهللا ىغر صاعلانب ورمع ن هللا دبعناكو «كاذ لثم لال !لوةوادب أى ارت نا تيضمول ىنافادغ هب

 هللا ىضر نافع نب نام ناكوىلاءتهقا دنع ةمايتلامو. هل دهشردموأ رجح دنع عم وم ىف دس نه لوقي |

 اسمىورو.تلمجاع املع |

 دهش د هاشو ثلا ص ىلا ابق وسإ قئافلاف عرق ىئادا م د كت ءاحوذر ىلا د ها وقف لوني هني

 لك أيىدلاكهقح رم ريعل دا نمنأىردخلاديعسو أثيدح ىفاعوفرم 5

 ظ وه من وولح رضخ لالا |ذهناهريغو كلامماماللةءاورىفوةمايقلا مويديلع 0
 ١ اهم ؟كلذا وءاعافديهقح هيمعم نم لعةمايتااموب ديشلةتاو ليبسلاناونيكسااومتلاهنمى طعأ ن ٍ

 ويفك تكد ا ملقعكنأ اولو مظءألا دهاشلا وه ىللاعت هناف ا
 كالذلو رذاعلا هدايعل بع ىلاعتو هاك هنكلو ىلاعتو هناحبسه ريغ يلع دش دهاشىل !| اوحاتحم

 هب معن أ اهم ا مك شب ءانتعاو مكةحر مكلامعأ لع ةلغفملا نم ملا ةكئاللاولسرلا 0

 متمنا ىلاعت هللا اجا كل وديا كبلع 00 0 5 0
 7-50 ايل لجوزعشالاؤس ىف ءاجام 15 راج دالك در قررا ةالصلا

 د مهم ىلا ممر تالاسر اوغلب مهنأب امك و ةالصلا مهملع

 | ىلاعتلاق نك ادكاج 3 امب مميلع نمعقتلف نيلسرال ن :لًأنلومهملالسرأ نيذلا نائسناف 0 ىلاعتهللالاق

 ا اولاق مبج أ ذام لوقف لكلا كا عمجم موي 2 ىلاعتلاقو «نولمعب ا وناك امع نيه أمرنا ًاسنل كيبروذ»

 ماعال



 ها/
 لوهلاةدشل مالسلا وةالصلا مملعءايبنألا نم كلذعق واعاوءاماعلا ضعن لاق ب وغلا مالعتنن !كنإانل معال

 ممواقعيمجم ةبيحلاتذخأف «بويغلامالعتنأ كنإ انلوعال» اولاقكل ذارمألاة ب وعصو بطخلا طظعو

 ةاولناوناك امرك ذ مل ثدحأو ىلاعت.للا عأبن دئادشلا كلت ىلع نامألا ملل صحاذاف باوجلا نعاواهذف
 ا لحرااهعمو ةمايقلا مون ىنلاع ئع اعوفرم هجامئا (ىودو) ا ب مهتباجأاع كلذدعي اودهشف

 معن لوقيف تغلب لههلاقيف كلذ نمرثك اوقئالثلاهعمو ىنلاءىجن ونالجرلاهعمو ىنااءىحب ودحاولا

 ىعدتق هتمأو ٍلسوهيلع هللا لص دم لوةيف كلد مش, نملاةيفالنولوةيف يغلب لهلاتيف هموقىعديف

 ىلص د# انين انريخأ نولوت ف كلذب مكس عام ولاقيف معن نول ويف اذهغلب لهلاقيف 0 دمع ةمأ

 مك انلعج كلذكو » ىلاءتهاوقكلذف مهانقدصف مهبرتالاسراوغلب لسرلانأ كلذب سو هيلع هلل

 هيلعدللا ىلص ىنلانأ ثيدحلا ىفو « ًاديهش كيلعل وسرا!نوكيو سانلا ىلعءادجشاون ب الييرذيأ
 لحوزعهب 1 مالسلا هي ةمايقلامويهدايعهللا عج اذا : لاق مسو

 ىدبع ليفارسإ كغلي له هللاقيف ليربج ىعديف ليربج تغابدقبراي لوقف ىدهع ىف تلعفام

 ل.ربج لوقيف ىدهبع تغلب له ل.ربيلاقيو ليفارسإ نع ىلخيف ىنغلبدق برايرعن لءربج لوقف
 ىلخيف ممن نولوةيف ىدهع ليريج مكسب له م4لاقيف لسرلا ىعدتف لسراا تغابدق براي من

 لهم لاقيف مألا ىعدتف انمأ انغاب دق من نولوةيف ىدبع متفلب له لسرال لاقي مث لءربج نع
 ءادهشميلعانل مالسااوةالصلاوبملع لسرلالوةيف بذكسلامهنمو قدصاا مهن ىدبع لسراا مكفاب

 ن1: نضدعحا نولوقن ملدبش نملعأوهو لوقيف براي كتداهش عم انغلب دقانأ انل نودهشي
 ىدبع اوغلب ءالؤه ىلسرنأ نودهشت العولج برااممللوقيف دمحأةمأ ىعدتفهتمأو ل سودهيلع

 م متأو اندلع نودهشت فيك ممألا كالت لوقف اوغليدقنأ ايش نولوهف هيلا اولسرأنمىلإ

 اوغلب دقممأ انيلع صق اباتكو ادبع انيلاتلزئأو الوسرانيلإ تثعبدقكنإ انبراي نولوقيفان وكردت
 اطسو ةمأك انلمج كلذكو » ىلاعتهلوق كلذفاوقدصالعولج برلالوف انيلاتدهعاعان دشف
 || ةمأ عيججنأ انغاب لوقي ءاملعلا ضعب ناكو « ًاديش مكيلعل وسراانوكيوسانلا ىلعءادهشاون وكتل

 مامإلا رك ذو لغ نم ةبحوأ ءانحش هيخأ نيبو هنيب تناكنمالا ذئموددهشت لسو هيلع هللا ىلص دمت
 ءانرقلا نم ءامحلل صتقيو مئابملا نيب ىلاعت هللا كح امدعب ن وكترومألاهذهنأ ىلاعت لاهم ر ىلازغلا

 اورفكنيذلادوي » ذئنيحف ضرألا مهىوستف !بارتاون وكمل لاقيمث رويطلاو شو>ولا نيب لصفيو
 لبقنم ءادنلا جر مث «ابارتتنكىتيلاي رفاكسلالوةيو» «ضرألاممىوستوللوسرلا اودعو
 ليجمإو ةاروتنم كيف ترطسامنيأ ىلاعتهللالوقيف مظع جر ههلهب ىنؤيف ظوفحلا والا نبأ ىلاعت هللا

 هلىلاعت هللا لوةيفءاتكر كطصتودعر ليربي ىتؤيفنيمألا حورلا نملة برايلوةيفناقرفوروبزو
 | لاق هيف تاعفافلاق برا معن لوقف كلذقدصأ ىحو وىالك هنمت لقت كن أع زبحوللا اذهليربجاي

 | 2 دم ىلا ناقرفاات.تأوىسيعىلا ليجإلا ت.منأو دوادىلإروهزلا تيهنأ و ىس و! ةاروتلا تيهنأ

 كطصتودعري هب ويف حوناب ءادنلاب اذاو مهفئا فحصاالهأىلاو هتلاسرلوسرلكمىلا تءهلأو

 مكنأ ل رج عزب جوناي وقف ةقئارذو ءاككو
 ةدحاو ةرمزممىلؤف حوت موقانع ءادالاباذاف « ًارارفالإ اعد ممدز مفر اهنواليل مهمتوعد» لاقكموق

 جم تاعقام هلودت برا قدصلاق نياسراان

 ةلاسرلان ورك 4 ١ وءىش نمانغلب مك كا :نولودذةلاسرلا( هاب دقدنأ معالج ون كوخأ اذهلاهف ْ

 لوأ 1 نحن وفكن ولوةف هتمأو 2 دمح مولع قندب براي 0 ل هللال وقف

 ةلاسرلا خابت هلد ره يانمح لوةيشم سو كا مالارخ دم مألا |

5 

 (ةركانلا مخ )

 ىلتناكف ةاكزلا عنمأ

 جرخأ تنك ام منغ

 ةجاحلا نم ىلاكشف ريقف

 هتيطعأف ةرورضلاو

 ةليللا تمنف اشيك اهنم
 ناك مالا قا تاوت

 تابقأدق اهعيج ملغلا

 انأو ىحطنتو ىلع مم

 بره لا عردقأ الو ىكأ

 ءاحف اثنغم دجأ الو

 ىذلا شكلا كلذ

 رمقفلا ىلع 4 تقدصت

 املك ىنع مدر قف |

 .ك ءاج

 كلذ موقي ىنحطتي
 نأ دير مهنم شا

 هدر وهحطتيوشيكلا

 مهتراكل هوبلقف ىع

 نأ اوداكوهدرفعوهو

 ندرس وكت

 عزفلا نم 0 0

 تتادش# رثك كاما |
 ند تبتو ىمنغ قلك ا

 نمو هل

 او دقلو ةاكزلا عمم

 تدان ف ادعألا
 قابلا ةوادع

 هللال وسر (لاقو) ىعم ١

 ملسو هيلع هللا ىلص .

 ةنلا باب ىلع بوتكم
 ليخبلا ىلع مارح تنأ |

 ثويدلاو ةاكزلاعنامو
 امو هللا لوسراب لت 0

 ملعب ىذلا لاق ثوبدلا 8

 تكسو هلهأ لعحببقلا 1



 ىلص هللا لوس ر(لاقو)

 ىدأنم »مل سوهيلعدلا

 افاو امات هلام ةأكز

 ىف ىمس سفن بيطب

 ىفو اميرك ايندلاءامس
 ىفو اداوح ةياثلا

 ةعبارلافوام.طمةثلاثلا

 ةسماخلا ىفو ايخس

 ةسداسلا ىفو الوبقم

 ةعباسلا ىفو اظوفحم

 ىلعو هيونذهل اروفغم

 نق هللابيبح شرعلا

 ىعس هلام ةاكز دول

 الرع ايندلا ءامس ىف
 ىفو ًاحيحش ةيناثلاىفو
 ةكارأا ىو اتينا
 ةيماخلا قوات ودم

 ةسداسلا ىفو ايصاع

 ةكربلا عوزنم اعونم

 ربىفالولامىفهل ظحال
 انو رقم انا فو
 ليقتالةدود رمهتالصو

 «ههجو ا برضضيلب

 نسحاباشنأ(ىورو)

 دواد ىلع لد هجولا

 سورعوهو مالسااهيلع

 توااكلمو هسرعةلدل

 هدانا د دعا ىلاح

 سيل
 هنامعت لاق دواداياذه

 3 نمؤم باش
 لخدب نأ تحي

 راسي و ف رظنيءاجناالا

 كلم لاقق ىلع
 5 دواداي

 فرءتألاَقف هلع

 ملامعأو مح امس مهفر رعمق ةيشعو ةودغ ا

 ه4

 0 ةيوردلاا رداعلا 7 5 و جونا انلسرأانإ 2 مسو هيلع هللا ىلص 0

 ىدانيمث رانلاىلا ةدحاو ةرمز مم رمؤف نيرفاكلاىلع باذعلا ةملك تقحو قحلا سلع

 5007 مهل نودهشا هتمأو هل دّهعو ةمأدعب ةمأ جر لازت الوكل ذكهتمأو ىن لكىدانمل

 لصحيف نومرهلا اهأ مولا اوزاتماو لالخلاتاقدارس ليقنم ءادنلا جر مث لاقنأ ىلا ثيدحلا

 رانلاثعب ثعبامدا اي ايناثءادناا رم مش طلتخم ىأسنالاو ن1 ابةكتاللا جزتع و مظع عورسانلل

 ُ أ نإ مق ب : جرختسإلا زب الف ةنحلاىلا ادحاوو رانلا ىلا نيعست و ةءسنتوةئاعست فل أ لكن م هللاةيف ب رايلو ف
 قيدصلار كب وب لاقأك برلاىتنف> رادقمالا الح نيلفاغلاونيقسافلاو نيددملاا نم ثعب دعب اثعب

 بجودق

 نم ىلاعتهّقا لأ سنف ىبننا ىلاعت هللا ءاشنإ هناسب ىلا, ام ىلع ىلاعتو هناحيس ب را قنفحك ن< هنعهللاىضر
 . نيمآريبخ فيطلهنامويلا كلذ ىف انب ف طل نأ هلضف

 * باسحلادنع ءاديشلا ىف ءاجامباب 2#

 ءادهشلا و نييبنلابء ىجو» ىلاءتدل وق نماذخأ ءادهشلا و نييبناا بساحم ىلاعت لانا منعها ىض ران ؤاماعلاق

 ءالؤهىلع كب انتج ودير شب ةمألكنمانئجاذإ فيكف» ىلاعتلاقو «نوءاظبالمثوقحلاب مهنوب ىضقو

 ءاماعلا لاق «لاحلاب دعا ولامعألاةبتكديمشاابدارللا مهضعب لاقو اهمبنةمأ لكد بش نأ مواعمو (ًاديهش

 لسرلالوقتف مج م و «نيلسرلا متبجأ اذام» مهللاةياهلسر عم م مالا تر فعاذاو
 دحاو لكبساحف دارفت الا ىلعدحا ولكىداني مث “ هل قبانلا ىف رماك «ب ويقلا العد ؟كنإ انل ملعال»

 لعبال ثيحم
0 

 مهاجرأو مهديأومتساأم ماعد شت مون » ىلاءتهلوةوهو نالجرلاو نادءااو ناسللاد مشن فقول

 اذهىفو هباسعم نوماعب فتولا ل هأنإف 5 ةقباساا| فقاوأل فالخم فقوال اذهىفرخآلاهب

 لوةيقلح و زعشا ىدي نإ فقوت نمسانا!نمنأ انغاب و.ّناهمح را زغلا مامإلا لاقو «نولم»اون كاع

 لدفاع هيلعدجزا وج دو هتف ناكللا د لعاوي ذك دقل وقف ايضاعاطرتخ تاك وسل داني لاقت هَل
 . نيمآ همركوهنع ةيفاعاا لا لأسن د رانلا ىلاهب رمؤيمث

 6 هتمأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةداهشيف ءاجام باب الع

 هتمألامعأ سو هيلع هللا ص ىنلا ىلع ضرعتالإ موب نم سيل لوب هنعهللا ىضر بيسأل نب دعس ناك
 ةمألكنم انئجاذإ فيكف» ىلاعت لاق كمهلع مشي كلدلو م

 . ماعأىلا هل هللا 3 6 ادهش ءالؤهلم كبانكد وديهشإ |

 هيلع ادورو سانلا لوأ نادو محو 1 هللا ىلص ىنلا ضو 2 3 ءاحام باب 37

 اضوح ىن لكلا نأ ناو هنع درطي نم ناو |

 اريخىأ ًارثوكى مس اهالكو ناضوح ملسو هلعنا ندا لودزاو نادعو ىطرقلا مامإلالاق 1

 نيح طارصلا دعينوكف نال. 1 مهزوم 5نم سانا امس رخاذان وكيف اهدحأ ام هأفميضعبدا زار كا

 ىلص هللالوسرنأ هنعشاىفر ة ةرإ 0 ءىراخنلا و طا ريعا | ىلع نيشاللا ىلع ىلع مهد > رح ددشلا ظ

 لاقق مهيب و يندب نم لجر جرخ مق ةرعاذا قحةرمزاذا ض وحلا ىلع مئاقانأ اهب : لاق هس وةاعمللا

 ةرمز اذامث ىرقتبقلا ميلا ىلع اودترا ميما لاق ياشاف تالق 0 لاق نأىل !اتلققأ ودها

 تلققف هللاو رانلا ىلا لاقف نيأىلاتلقف اوءاهلاقف منيبو ىننب نملجر جرخ مهقرعاذإ ق>ىرخأ

 لبإلا نم ليواعلالمحلاو عناالمهلثمالا مرنم صلخم ى رأالف م رابدأ ىلعا ودترامهنا لاف ما ْ

 مم ىلص هللا ل وسر لئسلاقامهمع نا ىذ رسايعنا (ىودو) لياق مرنم ىجانلا نأ ىنعلاو او هلع هللا

 ا هللا ءادلوأ ناو ءالهشنا هدد ىسقت ىذلاو ىألاقف ءامهق له نيملاعلا بر ىداب ناب فقوأا نع

 لحوزع



 ا نودوذي ران نم ىصق ميش كلم فلأ نيعيس هناحبس هللا كنسو ايس ام اح نودريل ل> وزع

 طارصلال بق ضوملانأهلبةىذلاو ثيدحلااذهىفو (ىطرقلا مامالا لاق ) ءايننألا ضايح نعرافكسلا

 لوقلا كلذكو فالخ الف اضيأ طارصلاو نازيلا دعب ضوملا نا لاق نم مالك لمح صإ نينموح

 !ايأ ل يفت انما قل هذ واهل رمان كونا ماا و طاوسلا دق و هاف تلو ء اسأل ناد 3
 و 7 1| كالوس ركلذ ىلعديناك ادج عستم مظع ض وح وهو شمالا ىلعاك اذ كهطارصلاطسو ىفضوملا تنأ تواا كلل لاف لا 6 : , ١

 لاقوايلب ىلإ ن دع نيب امموةللاقو سدقلا تيبو ةبعكلانيبامىضوح ناموقا لاق لسو هيلعدللا ىلص

 نوفرع اعموقلكل لس وهيلع هللا ىلصهباطخ ناكف رهشةريسمو هموت لاقو ندع ىلإ اع نم مول

 ع ضرألا نب ىدودخأ وهاعإ مهووهو ثيداحألا رهاظ نم هومرفام بسم ضرألاه+ ويلعن وكي

 طارصلادعب نوكيىتاثلاوتلدب قلاضرألا لعن وكي لوألا ض ولا نا م.ضعب لاقو اين دلا ىف راهألا ةداع
 | ضوملا نم تعرفتو تددعت اعر ناضرملا ناو دحاو لكل فشكام بسحب كالذلعاو ىهتنا |

 اولي ملواوشطع الكس اناا هنمب رمش, ضوح رخآلا نعدمب رطق لك ىفن وكيف ايندلا رادىف اكمظعألا
 1 ةمرمحم معأ لاف فيق ون نءالإلاقيالاذهلثمو ( تلق ) ىبتاالثمةمحزلا ةدش نممظعألا ضوملا ىلإ

 ١| نالاق ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هلا ىضر سنأ نءتاينالبفلا بحاص ( ىور ) لاحلا

 نانعو ىدلاتا نك راو رعد ؟قئاثا ا نك رلو اف ناكرأ ةعبازأ ىطاود

 مركبابأضغبأو رمت بح أنموركب وب ًاهمسإ ملرمع ضفبأو ركب ابأ بح أنف ىلع دب ىفعبارلا نكرلاو

 فلا ةئام نم ءزجب متنأ املاقإسو هيلعدّللا لص ىننلا نأ قرأن ديز نءىكايطاادوادوبأ (ىورو )

 ا ) ورو )ةئاعست و أةئاعامت ذئمو اوناكو مقدأ نديز لاق ضومحلا "ىلع در نمع ءزح فلأ نيعبسو

 اناث سندلان رحابلا ءارقق ضوحلا «ىلعدر نملوألاق مسوهيلع هللا للص هللا ل ودير نأ هجئاف نبا

 لعد رند لوأتي اور ىفثو باونألا ىف نعل ددسلا مهل تفت الوتامعناان وحكش الن. دلااسوؤر تعشلا

 ءاماعلا لاق # مرابدأ ىلعاودترا مهنا كدعب اوثدحأ امىردتال كنا لاقيف ىناحصأ برايلوقأف هنع

 ضوحلا نع نيدورطلا نم ورفهبنذأ, ملوىلاءثهللا هاضربالامديف ثدح وأهلا نيدنءدترا نملكف

 اهقرف فالت -آ 2 عحراو ةلاكم مايدس قراف افوةعاجلاو ةنسلاالهأ فلاذ نمادرط مدعو اولاق ني دعبملا 1

 ( ىلعر ةلامامالا لاق ) ْن 0 اهتاوهأ فائصأ ىلع ةلزمعملا واهل الخ نبابت ىلع سضفاورلاو ا

 د لامعألا فىليدبتلا ناك نا مث قلا س مطو مظلاوروجلا ىف و نوف مسا ةماظلا كلذك و ىلا هلللادمحر

 ىلاطأو مامقن ودام راثلا لإ نودورطم 5 مف ى دلال اصآ ىفناك ناوم4هئارغغيو و ضوخحلان م نوره

 : لكل نا: لاق مسو هل 1ع هل قدشإال ود رن أع وىذمرتلا (ىورو )كلذ

 هتفان عرضه ض وح نافاخ اصالإ| دودج ىن لكل ناىلاعتهلئاهمح رىط ساولا نءالاقو. ادراورثك أمبأ

 ةب رشانيبن ضوح نم انيتسإنأو مالسالا ىلع انتيع نأ هلف نمىلاءاهللا لأسنف * ملعأ ىلاعت هللاو |
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآادبأ اهدعب "اظن ال ١

 دواد متغاف مايأ ةتس
 ةعبسباشلا قبف كلذل

 مويلا كلذ دعب رهشأ
 تول كلمءاخت عملو
 مالسلا هيلع دواد ىلإ

 مايأ ةتسالإ باشا كلذ ل

 تضقناالهنكسا وهن لاق 1 ا 4 ا 0
 /, ضوملاءام نأمثدحألاب ىف رطخ اءروءاملعلا لاق * ىنملا ىففالتخا كلذ ىفسيلف تافاسلا نم

 ىدن تددم مايأ ةحساأ

 هللا لاق هور نفل
 كلم اي ىلاعتو هتاحيس

 انالفىدابع لخ تول

 اريقق دحوف جرخ هناف

 هناكز ءالطعاف !ناهدعم

 قفرلعأ نأو رمعلا [[

 ىف مالسلا هيلع دواد ]
 ( ثيدحلا ىلعدتسإ ملناّْمع ضغباو ايلع بح نمو نامعهقس ملايلع ضغب اونامع بح نمورمعهقسإ

 ىلإ وهنعتيضرَف ةنملا

 ةيدل فاعلا ويك دق

 اهتدزو ةنسنيتس مانأ ||

 شيقت الف نينس ةرشع 1

 ةدملا ءاضقناىلإ هحور ل كت 1
 , نآىراخبلا (ىورو ) نزحلاب ءوابقتسا ليللاممئجاذإ نيذلا نومي اسا!نولحانلانولباذلا ضوحلا

 | نودرط ىأض وحلا نءنونجيف ىناحأ نم طهر ضوحلا ةيعدرب لاق لسوهيلعهلا ىلصالوسر
 دوادوفر هتيتك دقو

 تراحم ةنملا ىلا

 (لاقو) باهولا مركلا ا

 هلع هللاىلص هللال وسر 1

 لكءامسلا نمدزني سو
 نوعيسو ناتنثا مو. 8

 ىلع ةدحاو ابنم ةنعل :

 ىلع .ىرخأو دويل لإ
 0 ا 1 نوهابتي 32 اواضوح ىن

 لام لكو ةاكزلا عبام 4

 هبحاصفق هتاكز ىدؤ: ا

 تام اذإو نمر لابيبح |



 دب ىف عقوو هبحاص

 مل.وأ ةوكرةنرؤلا

 ش ةكتاللل لزت مل هوكزي

 هانسح  نونكبي

 ةمايقل موب ىلإ هبحاصل

 باذع نم ا.جان ناكو

 | باذع نمو رهلا
 ىلإ الخاد نارا

 ىذ ةةاللام كو نانا

 ثيبح وهف هتاكز

 | الو ثيخ هيحاصو

 1 ىلع ىرخم هرزو لازب

 ةمايقلا مو:ىلإ هيحاص

 5 هك زب نمدنععقو ولو
 ديعنم امو هدعب نم

 | بيطب هلام ةاكز ىدأ

 . ند دقع هءاح الإ سفن

 1 كلذ قرش هت. ةرفرون

 نمؤلا» لص روالا

 ىثمي تح ةمايقلا موب
 لاقل طرز ف

 | ةنجلا ىلإ هب لخديو
 مل هتاكر عنم دبع نمامو

 ١ كلذ نأ ول هقنع ىف

 ايندلا فعضو قوطلا

 : اهلك اندلا تقرتحال

 تسءواملابج تعطقتو

 نم هلل ذوءت اهراخم

 0 لأنو نمحرلا طخس

 نارفئلاو لولا هللا

 | نيمآ رانلا نمةاحالاو

 8 سفنلا لتاق ةبوقع
 * دي محرلا لتاقو

 « ائيش سفن لظتالفةمايقلامويل طسقاا نيزاولا عضن و »ىلاعتلاقاهبس# ءازجلا ن وكلاهرداةمراهظال |

 لكألا ةرثكمر< لعل لد نيمسلا لجرلا ىفقباسلا ثيدحلا ىفو هللاهمحر يطرقلامامالا ( لاق ) '

 رسغحالوقشهلوسرو هديعادتت نادوشاو كلاالإهلإ 3 نا دهشأ اهيفةقاطب هج رختف مولا كيلع لظال ١

 هللال وسر دمع هللا الإ هلإ الدب 1 ةءار ىع اعإو انه نوذخ ايالونازيم ل عفر الحيحصلا ىفدرو 39 1

 1 قح هنأو نازيلا ىف ءاج ام بإب »6 *  نازيلا باونأ 0

 تلقث نمامأف » ىلاعت لاقوةيآلا ( اًئيش سفت للاخت الفةمايقلا مول طسقلانيزاولا عنو » ىلاعتدشا لاق
 نزوتاعإ وم معلا ىضرءاماعلا لاقد# )") ةيواهحم افهنزاوم تمد نمامأو : ةيضارةثيعىف ويفهنيزاوم

 نزولاو لامعألا ري دقتل ةبساحلانأل ةبساحلا دعب ناككللذلف ءازحال نزولا نأل باسل ىذا اذإلامعألا

 « نودلاخ هج ىف مه-فنأاورسس> نيذلا كثل وأفهنيزاومتف> نمو»ىلاعت هلوةك تايآلا نماهوحمو

 و ىفتابآلاب مهيذكتل مهنيزاوم فخم نيذلامثمهنًالرافكللىأ لامعألا نزوب راخا بالا هذه ىفف

 ) نوءاظيانناباباوناك اع » فارءالا ف ىلاعت هل وةيىف ون ونم ؤا|ةروسىف (« نوبذكتام متنكف ) هلوق

 ىلاعت هل وة نيب وفن عجاذاف رافكسلا ىلعالا هقالطان وكي ال ديعولا اذهل مو نةيواههمأف 2 ىلاعت هل و5 ىفو

 قحلا هيفاوفلا امعن ولت رافكسلانأ تبث ( نيبساحانب كو اهانيتأ لدرخ نمةح لاهثمناكناو»

 ةاكزلا مهعنم لع مثدع واف » ةاكرانر الا دمال ليوو » ىلاعتلاق هعورفون دلال صأ نم

 نأا ذه ىلاعتنيبفةيآلا « نيملصلا نمك نجلا ولاقرقسىفيسكلسام» مل لاه هن أنيمرجحلا نءعىلاهتريخأو

 هناع نويساح كلذ نءنولوئسممهن أ وةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو ثعدلاب ناعالاب نو.طاخم 9 ىلا

 حانجدللا دنعنزيال ةمايقلاا مون نيمسلالجرلاب ىنؤيل هلا :لاق دري هللا لوسر نأىراخبلا (ىورو)
 ضعب لاقو#نزو.ه سفن رفاكا! نأ ثيدحلا ىفو « انزوةمايقلاع وبمحل مقتالف م مثشنا وأرقاوةضوعب

 نمو ةمايقلانيزاومىفنزوت مهلة نسحالف باذعلابةلب اقم محلامعأ ومملبا وثالهت أثيدحلا ىنعمزا ءاماعلا
 ائيشنزت الفلابجلاكلامعأب توي لوقي هنعىلاعتهللا ىضر ديعسوب أن اكو رانلالهأ نمورف هلةنسحال

 ىلإ لاجرلا ضغبأ ناولسو هيلعهللا ىلصهلوق هدب وي و نمسلاو هفرتلاهب ىغتبلاةءاف.كلاردق ىلع دئازلا

 ائيشدجو امراثءالاو رولا قيرطكالس ول مظعلا ملاعلا وهىدذلا ربلا نأل ىأ ىبتنا نيمسلاربحلا هلل
 1 لعأ ىلاعت هللاو ىلابلا نشلا وأ طوسلاك همس> ناك ليهن نمسإ

 6 هيف لامعأل !نزوو نازيلا ةيفيك ناب ىف هنم باب لع
 نعو زب لع قدا نمالعز مادمت هنا نأ: لاق - وديلعّنا ىلسهللا لوسرنأ هجامزءاوىذمرتلاىور
 اثيشاذه 05 لومي م ىصياادم لحس لك الديس نيمهسنو ةعست هيلع رشيفةمايقلا مو قئالخلا

 هناوةنسح اندنعك!ىلب لوةف برايالل وةيفرذع كلف ل وة ف براي الل وةيف نوظفاحلا قيتككتماظأ

 ةفك ىفتالجسلاعضوتقلاق ملظن ال كنالوةيفتالجلا هذه عمةقاطبلاذهام برايلوتيفكنزو
 لجوزع همسأ عمىأ ءىثىلاعت هللا عملمثرالف ةقاطبلا تلقثو تالحسلا تشاطف ةفك ىفةقاطالاو
 هل جرحت ةمايقلاموي نمؤملا تانسد تفحاذإ هنأ هريسف# ىف ىلاءتشا دحر ىريشقلامامالا ) ركذو)

 تانسالا مجرتفهتانسحاهبف ىتلا ىنألانازيلا ةفك ىفا,.ةليفةل لاك ةقاطب لس وهبلعلا ىلصهللا لوسر

 نف كقلخ نسحأ امو كهجو نسحأ امىأوتنأ ىنأب سو هياعدللا ىلصىنالنمؤلادبعلا كلذلوةيف
 ىفو اهلان وكتامجوحأاهايا كتيفو دق ”ىلعابمءاست تف ىلا كلاعب دع ع تاتا كود كلل

 حجر نافهنازيمدنعتننك ةجاح نقلا ]خالى انف : لاقوسو ه.اعدتلا ىلصهللال وسر نأ ثايحلا

 باسح ريغب ةنلانولخ دي ني كلا امل !نيعيسا!نأ لوة.ىلاعت هللاهمح رىلازغلامامالان اكو .هيفتعفشالاو

 كلذ نمىدنع رسأ مام "ىلع اه ادبأ اهدعب قش الةداعس دعسو زع دقنالف نبانالف ةءاربهذه

 ماقملا



0 

1 

 مايصلالهألو ةالصا!لهأل ةمامقلا موي بصنت نيزاولانأ درو كلذكو ( ىطرقلا مامالا لاق ) ماقتل

 نازيم ملب صني الفءالبلا لهأامأو نيزاوملاب مثروج أن وفوبو مهلامعأنز وتث جلا لهأل و ةاكزلا لهألو
 نونمتيل ةيفاعلالهأ نا قحةياور ىفدازباسح ريغب باوثلاو رجألا مملع بصيونا ويد مه رمتتبإالو

 ناكو ميعنوبأهجرخأل جوزع هللاباوث نسح نمنورب امض ؛راقملابتضرق مبماس+أ نأ فقولا ىف

 ىنغأ نمنكت ةعانتلا,كيلعىب اي ملسوهيلعهلا ىلص ىدجىل لاقلوةيامهنءهلا ىضر ىلع نب نسحلا
 لهأب ىنؤي ىولبلا ةرحش الاتية رحش ةنملاىف ناىنباي سانلادبعأ نمنكت ضئارفلاءادأوسانلا

 ىفوي اإ مسوهيلع هللا ىلصأر قو ابصرجألا مهياعبصيقناويدمهلرشني الونازيم مطب صن:الفايالبلا
 هلاوضر سابعنبهللادبعناكو . هللا رىزومجلا نباجرفلاوب ا هركذ .باسحر يغب مثرجأن ورباصلا

 هللاوضر رمعن هللا ديعلاقو . ةمايقلامو. اهءنيفاماسج أ املقدابعلا لامع ن زوهللادارأ اذإ لوةباحهنع

 تركنأ إو ىهتانازيلا قفكىدحا اه-ىلاعت هللا مج ريفماسحأ ىه ىتلالامعألا فئاحنزوتامهنع

 ىناوامأتولو اهسفن أب موةتالذإ مثدنعاهنزو ليحتسإضارعألاو اضارعأ اهنوكل لامعألا نزو ةازرتعلا
 نأىعةءاجلاوةنسلا لهأعاجادقعنا هتف قحلامعألان زوو قحن ازيا نأباومز طل رابخألاوتايآلا

 تائيسلاةفكورون نمن وكت تانسااة فك نأ ثيدحلا فو كلذ, ناممالا اوبجوأ و قحلامعألانزو

 نا :لاقهسوهيلع هلا لصهّللا لوسرنأ لوصألا رداون ىف ىذمرتلا مكحلا ( ىورو )مالظنمنوكت

 نعتائيسلاةفكو شرعا نيع نعتانسحلا ةفكو شرعلا راس نءرانلاو شرعلا نيع نععضوت ةنجلا

 لوي امهنعهلا ىذر سابعا ناكو.تائيسلالب اةمرانلاوتانس ا ةلب اةمةنملان وكف شرعاا راسي

 هنعدللا ضر ليلجلا ىعب اتا برح نيدمح أن اكو ناسلو ناتفك هلنازيميىف تائيسلاوتانسحلانزوت
 ةحلاصا!لامعألا نمءارمفةقرفوةحلاصلالامعلابءاينغأةقرف ق رف ثالث ىلعةمايقتلا موي سانلا ثع يتلو,

 نأللوةيىلاعتهللاهمح رىروتلا نايفسن اكو قئالخلا تاعبتةهج نم نيسافمنوريصي مئءاينغأ ةقرفو
 هنيب امفدحاو بنذب ىلاعت هلا قل, نأ نمهيلعز وهأ لج وزعهللانيب وهنيب امفاينذ نيعبسب هب ر دبعا | قلي

 ا ومهحرفوءر را ىنغنانأل يدك وهو ( ىطرقتلاا مامالا لاق ) تاعبتلا نمي سانلا نيبو

 نم هيلي لا لوسر نعحيحصا|ثيدحلا ىفوهنازيم اه حج رتةدحاوةنسح ىلإ كلذ فجات نيكسم
 ل هلال وسر نألوصألا رداون فىذمرتلا يكحلا(ىورو)ةنجلالخدهقاالإهإالهمالك رخآ ناك
 1 دلي ىنلا ىلعةالصاا نأ ثيدح باتكسلا| ىف مدقتو .نسح قلخ نم لق نازيملا ىفعضوي ءىمثام : لاق

 كب هللالعفام هلتلقفهتوم دعب مانلا فىاحصأ ضعب تيأر لاقمبضعب نأ (ىحو) نازيلاهب لقثرام

 ةفك ىفتطةسوءامللا نمةرص تءاقتانسلا ىلعتائيسلا تحجرف ىنائيسوىنانسح تنزو لاقق

 ىضرهبنمنب بهو ناكو# ملسم ربقىفهةيثح تنك با رتفك اههفاذاف ةرصلا تلك تحجرف تانسحلا
 هيديعلا مح ىذلا لمعلا ىلعدبحاصاهب دعسيو نازيلا اممجرت ىتاالامعألان زو رادم:لوقي هنع هللا

 ىف تبئام كلذديؤيوىهتلا ءوسبدل مح اءوس هيدارأ اذإوريخم هلمتخ اريخ دبعب ىلاهتهئادارأ اذاف

 هاجت حج

 نمو » ىلاعت لا لاق
 ادمعتم انمؤم لتش

 اهذادلا> هج هؤازخ

 هنعلو هيلعهلا بضغو

 » اهظع اناذعمل دعأو :

 هللا لوسر ( لاقو ) :

 : ملسو هيلع هللا ىلص
 لتق رئابكسلا مظعأ

 هسفن لتق نُف سفنلا [

 ةكتاللا لزتم نيكسب
 ف نيكسلا كلت هنماعت

 ديألادب أىلإمهجةيدوأ [
 وهورانلا ىفدلا> وهو

 ناو ىتعافش نم سبآ |
 لاعناكم نمهسفت قلأ 0

 نم ةيقلت ةكئاللا

 ىف داو ىلإ لاعقهاش

 ديألا دبأ ىلإ راثلا ]|

 نوسوبحم نولتاملاو |

 ناو ران نم رامأ ىف

 تاق لب هسفن قلع

 عوذج ىفاقاعملا رالف

 دبألا دبأ ىلإ ران نم
 زع هتمحر نم اسيآ

 هسفن لتق ناو لحو 8

 وه كلذف قح ريغب |

 أ١ انيلع +نعنأهلشف نمىلاعت هللا لأسنف متاوخلاب لامعألااعإ و: لاق ْهثِلَم هللالوسرنأ حييحصلا

 . نيملاعلا بر هلدجاو نيمآ مللاصلا لمعلاو ديحوتلا ىلع توملابانناوخا عميمج ىلعو

 6 فارعألا باحصأ رك ذ ىف باب ا
 مو.نيزاولا عضوتلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأرباج نعمدنسم ىفناولس نبةمثيخىور

 نمو ةنملا لخد ةاون لاقثم هتائيس ىلع هتانس> تححر نف تائيسلاو تانسحلا نزوتف ةمايقلا
 ا كنئلوأ لاقهتائيسوهتانس>توتسا نفهللا لوس ر ايليف رانلا لخدةاون لاقثمهتانسح لطهتاثيست حجر

 حربت ال نيبلا لالشلا

 نيك اكسب هم ذ:ةكئالملا

 ليس هو ذاطكران نم

 نم دوسأمد هقملح ند ا

 ناكاكدوعي م نارطق |

 نوكت اذكهعبذب مث ا

 دبألا دبأ ىلإ هتبوقع
 نوسوبحم نولتاعلاو ملا .



 | نيدلا> راننمرايبأف

 | ذوءادنألا نأ ىلإامف

 كلذكو كلذ نم هللاب

 تدحرط اذإ ةأرلا

 10 اعرب هلا لاق ارت

 ةدوع ولااذإاو» ىلاعتو

 ١ ) تا

 1 هلل لوسر ( لاقو)

 ل ىأب : سو هءلعدتلا ىلص

 : ةمايقلا م حوراطلا

 قلعت مش مولظلا انا

 ا براي لوهو هما

 )نوت ل هد ناعما

 [| هناحبس هللا لوقف

 | نأ نينظنأ هيناتق مل

 : تمرح دقىلافهقزرأام

 1! قحلاب الإ سفنلا لك
 | هذهاونلاس ىكتالم اي

 ( نزاخ كلام ىلإ ةأرلا

 نع ىف ا ع رالا

 ( ايماتستق نازحالا

 4# دادش لظالغ ةكنالم

 مم رمأ امشان ومع ال

 نورمؤ» ام نولعفيو

 نوءضق

 ع اهنوبحسو

 : أمم ريق رانلاىلإامه>و

 5 نازحألا بحىف كلام

 رانهيف قيمت بح وهو
 | اذإ رانالا راث ىمست

 هع 1 الو م ا ج تاع
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 هتانسح نمرثك أهتائيس تناك نمو ةنجلا لخد ةدحاوب هتاثيسنمرثك أ هتانسح تناك نف ةمايقلا
 ' نيذلاكئوأف هنيزاومتفخ نمو .نوحافاامث كئلوأف هنيزاومتلق*نف» أرقي مثرانلالخدةدحاوب

 هنانسح توتسانمولاقحجرتوأة يح لاثء فخم نازيلا نالوةي م( نودلاخ متهحىفمبسف: او رسخ ]

 ىفنيقيدصاناك اذإ نيلجرلا نا لوب هنعهّللاىضر رابحألا بكن اكو .فا رعألا با<أ نم ناك هتاثيسو
 اهذخ اه.وجنأةدحاو ةنسحالإ ىلقبامهللاو هوخأ هك لوةيفرانلا ىلإ رع وهوهبحاصب امدح رعايثدلا |

 نالخديفاعمج امه لجوزع هللاصأيفلاقفارعألا باح نمهوخأووهقبيو اهءوجنتل ىخأ ايتنأ

 حجرت ةنس> د اف ةمايقلامويلجربىن وهنأ ةرخآلا مولع فشك باتكىفىلازءلامامالا رك ذو . ةنجلا

 لاقةنحلا اه- كلخدأةنس> كيطعي ادحأ سلاف سانلاىف بهذا هنم ةمحر هل ىلا هلال ويف هنازمم ا

 جوحأ انف ىفازيم فم نأت فخ هلل وقءالإسمألا كلذ فدملكي ادحأدحم (فنيملاعلا لالخ سو ريصيف

 تانسحلانم مهعمموقب تررمدقلفةدحاو ةنسح لوةيف بلاط” ىدلا املج ره لوةيف سي يفارملا كنم
 ىنغت اهظأ امو ةدحاو ةنسحالإ قفصحت ىفامو ىلاعت هللا تيقادق ىنالجرلا لوف ىلع اولخف فال

 ىرجام هل كحف لعأ وهو كلابامهل ى اعتلال وةيفارورسماحرف اهم قاطنيف كيلإ ىنمةهاهذخ ائيشىنع

 ديب ذخ كمرك نمعسوأ ىرك هلىلاعتهلال هةف ةنسحلاهبهوىدلا لجرلا كلذ ىلاعتو هنادبسىدانيف

 دقةمايقلاموي لجربىنؤ يهنأ انغلب كلذك و ىلاعتاهمحر ىلا زغلا مامالا ( لاق ) ةنلا ىلإ اتاطناو كيخأ
 هلك كللا قاف رانلالهأ نبالو ةنالا لأ نت هللا نالوهنءاثسو هتانيخ تواسأ

 اندلا لابح ىلع حجر قوقعةلك اهل هتاكئيسنازيم اهنحجرتق فأابق بوةكمنازيلاةفك ىفايمذف ١

 هللوقيو ةنجلا ىلإ هب هللا رمأيفةملكلا هذه لثم نع كوفعوج رأت نك دق برايل و ةيفرانلا ىلإ ههرمؤيف
 ةمايقلا موناه لكولا نازيلا ب حاصلوق. هنع هللاىضرةفيذ> ناكو . ةنط! ىلإ اةلطناو كب ًاديءذخ

 قشيال ةداعسدعس انالف نأالا املكق الخلا عمسإ توصب ىدان هنازيم حجر نق مالسا اهياعل؛ريجوه

 ىلاعتهّتا ىف رىرسلان دانهلاقو .ادب ً اهدعب دءس الةواقش قشان الف نا الى دان تغخ ناو ادب ًااهدعب
 باحصأ لوةيثرحلانب هللا دبع ( ناكو ) ةمايقلاموي ةنالهأن بك اس؟نومس فارعالا لهو هنع
 نودوعمثةماشمهرو ىف ود.يفةلاستغا هنم نولستةف ةاحلا رهن هللاقي ره ىلإ مهب ىهتتيفارعألا
 متينع مهل مللاقإف لاسم ها لاو ع واع مهلاةيفاضاب تدادزا اولستغا اماكف نولستغيف

 اوفرع ءاضيبلاةماشلا كلت مجروح ىفوةنجلا اولد اذاف ةنملا لهأن يك اسع نوفرءيفافعنوءبسو
 ىلعفارعألالهأ نييعت ىف ءاملءلا فاتخاو ىلاعتهللاهمحر ( ىطرقلامامالا لاق ) سادلا نيب نابع
 سابع نباورابحألابهكو دوعسمنب!هلاقوهتاثيسوممانسح تواست نم مه لوألا هالوقرسشع ىنئا
 ءالضف ممعبارلا#ىودجااهركذءادبشلا مث ثلاثلا *« دهاجم هلاق ءاماعءاستف نوحلاص موق متىناثلا#

 محرلا ديعرصن نأ هركذ سانلالاو> أ اصا اوغرفتومهسفتأ لغشنم اوغرف ءادهشلاو نينمؤللا
 ليبح رشهلاقم,م.دلاول ةاصعا وج رخ ني دا اهّللا ليس ىف ن ودب ثدسلا سماخلا #ىريشتلا ميركلادبعوبا

 مثسداسلا * ىناربطلا هاور مجداهشتسا مهقوةعلداعي لاق ملسو هيلع هّللاىلد هنأهالديو دعسنإا

 داوسي مهيضةموهرجولا ضاييب ميج نوفق رع نيحانجلا وذ رفعجو بلاط ىفأ نب ىلعو ةزمحو سابعلا
 محلامعأب سانلا ىلع نودهشي نيذلا ةمايقلا لودع مه عباسلا # سايع نبا نعىلعثلا هركذ هوجولا .

 مهل تناك موق مثعساتلا * جاجزلا هلاق ءايننأ موق نماثلا #* ساحنلا هراتخاو ىوارهزلا هركذ
 نع بهو نبا هركذ ةلبقلا لهأن م بونذلا باحأ مث رشاعلا  هريسفتىفةيطع ناماكح ران

 نا
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 ةكمالملا مهن أر معى اثلاد سايعنبانعكلذ ىوران زلادالوأ مهنأ رشع ىداحلا * ةنلانولخدي سيلأ

 نعديم نبا لئسو ىتتارانااوةنجلا مهلاخ البق نيرفاكلا!نمنينمؤلا نوزيع رولا اذه. نواكولا

 اوسيلوا روك ذاوسيل مناهل همحر ل اقف لاج رك الملل لاقي الوةيآلا «لاج رفا رعألا لعو» ىلاعتهلوق
 نوذوع, سنالا نملاج رناك هنأ و) ىلاهتهل وق ىف نما ىلع عقواكمرملع لاجرلا ظفل عاقب ا دعبي الف ثاناب

 لضفت, نأهلضف نمىلاعتهل' لأس نفد« لع ىلاعتهللاو رانلاو ةنجلا نيب روسفارعالاو« نا نملاجرب

 هلل دجلاو نيمآبيجم عيمسدنالاوهألا كال ىفانب فطلب وانتانسح نازيمناحج ر اننا وخا ميج ىلعوانيلع

 ةمألا هذه نم قب اذافدبعت تناك امةمأ لك عسبتت ةمايقلا موي ناكاذاباب الج نيملاعلا بر

 د طارصلا ب رض اونحتما اهوقةفانم 58

 مهملع علطل متدحاوديمصىفةمايقلا موي سادلا عمجم لاك ماسو هلعدتلا ىلصتّلا لوسرنأىذمرتلاىور

 رواصتلا بحاصلو ةيدلص ب اع أ بحاصل ل اثم 8 كدعلا ١ ناك ام ناسنأ لك 00 ؟نيملاعاا بر

 3 .اورىفوهلول مطب ثد نشا وورش ونود اوناكام نوعبتيف ه 0 دا بحا هعأ وهز واصت

 انش كمعا ناكنمةمايقلا موا ١سانلا عج اذال ا وو زعدللا ل لوم لاق 0 وقع ءلعهّلل ل

 تيغاواعاادبعي ناك نم 2 1 نمو سمشأا سمشلا دبعإ ناك نم عبتيف ةعيتملف

 ريغةروص ىفّْشا مهتأيف اهوققانماريفةمالا ذه قبتو حسيسلا ناط_ش حيسلل دبعي ناكنموتيغاوطلا

 انيرءاج اذافانر انيتابإ قحانناكم اذه كك هللابذ وعن نولوقف مكب رانأ لوقف نوفرعا ىقلادت روص

 نيب طارصلا برضيو هنوعبتيف انبر تن لوقيف ميرانأ لوةيف نوفرعبقلاهتر وصف موتا فءانف رع

 مهللاذثمويلسرلا مالكولسرلاالاذئمو. ماكت, الوز وحب نملو أ قمأو ان أن وك أف بج ىنارهظ

 نادعسلا كوش لثمابع اف لاق هللالوسراب ماو نادعسلا مه ًارلهنادعساا كوش لثم بيلالكم هج

 قومس

 قأيسو وجنب قحزاجملاممموهلمعب قبولاممفمحلامعأب سانلا فطخم لاالابمظع ردقملعيالهنأ ريغ |

 ١ نوك نأ هيشالا اه وقفانم اهف ةمألا هذه قيتوهلوقوىلاعتهثادمحر (ىطرشقلا مامالا لاقو) ثيدحلا

 ءاقلت نمهلل دحس ناكنم ىت.ءالفهاوقىعوىرخألاةءاورلاةنيرقب مهلامعأب نيئارلا انهنيققانمابدارلا
 دارأاك ةدحاو ةقبط هرهظ هللا لهدف ءاقتاو ءاير رام سا ناك مالا قى الو دوح٠سل ايه نذ أ الا هسفن

 دجلاو انناوخا عمو انلمالسالا نع غيزلا نمةمالساا نال اسس عاشدملا افق لعرخدجسي نأ
 . نيملاعلا بر هل

 هتمأ لع لي ىنلا ةهوش ىفو لؤو هلع سحم نمو هتفصوطارصلاىلعزاوملا كك نا 3

 4 «(اهدراوالا يدم ناو» ىلاعت هلوق نامو ملعلا ؤسااوهلبق رطانةارك ذىفوكلذ ريغو

 ىلوألا ةرطنقلا اأو رطانق عبس ىف لكس قح طارم هلادح زومم نلهثام مم رهريغو ىلا زغلامامالا لاق

 اكسب مل امعولوق صالخالاو زاجاصاخم اهمءاجناف هللاالإ هلإ الن أ ةداهش ىهو هللا,ناعإلا نع لسيف

 هبءا> ناقناضمر موص نع ةثلاثلا| ةرطنقلا فلكس مزاج مانا, ءاج نافةالصلا نعةين اثلاةريطنقلا ىف

 ةرمعلاو جلا نعةسماخلا فلس, مثزاج ةماناهم ءاجنافةعب ارلا ةرطنقلا ىف ةاكزلا نعلثسي مث زاجامات

 نيمات اه-ءاج ناف ءوضولاو ةبانجلا نم لسغلا نعةسداسلاةراعنعلا فلس مزاج نيماتاه ءاجناف

 باتكىف ىلازغلا مامالا رك ذوسانلا تامالظ نعرطانقلا بعصأ ىهوةعباسلا ةرطنقلا فلثس مزاج

 نوهيدصااونوفراعلاو نونسحلاونوماسلاونونمؤلا الافقول!ىفقسملاذا هناا مولع

 معلولا هك قايقرالو ىةانقااو تاع مق لا لاا

 مااا

 تالا

 ىلالجو ٠

 ؛

 نم مح هس فلا
 بادو عابس هيف هرح

 برامعو

 بارو نيا نال
 ران نمبارح مه.ديأب

 قبتق نيلتاعلا نعطت

 نيسمح بحلا كلذ ىف |

 قح اهءذعت ةنس فلأ

 .ءاشي اع ابفدتلا ىغمي

 هيضغ نم هلياب ذوعل

 لوسر(لاقو) هادو

 :لسو هيلعدللا ىلصدتلا

 هنا هع الكل كا
 مرح قى ١ نفنلا لك

 الو قح ريغب اهلتق هللا

 سفئلا بيذعت لحم

 ىح ناسناهب بعل اذا

 ةجاحرينب هذي وتامأ |
 ةمايقلا موي فأي
 دعرلا لثم ىود هلو

 ريغب ىبذع ملاذهلأسا |

 لوةيف ىناتك مو ةجاح
 األ وس اهلا
 ىزرعو كقح ذخآ

 بهذأ

 ماظ ملظ ىزواحمال

 بذع نم لكىذعأل

 انانالاو قدر فاعور
 فوتسأ ملاذا ملاظلا

 مث مل اظلا نم مولظملل

 هتاحيسس هللا لو

 نايدلا كلملاا انا ىلاعتو 8

 2 مو م اننا "مكللا مظأال



 ىلالحو ىنزعو

 ملظ مولا ىنزواحال

 وأ فك ةملعلولو ملاظ

 ىلع دب وأ فكي ةبرض
 ا ءان رعاأ نم نصتقألدب

 دوعلا نلأسألو ءاحلل

 نلأسألود وعلا شدخ+ل
 ١ الورححلا شدخ+لرححلا

 هيلع نم ةنطلا لخدي

 8 نماعدؤ# ىح ةماظم

 0 مل ناف هتانسح

 نم لمح ثتانسح هل

 ىضمونيمولظلابوئذ

 ىلص(لاقو). رانلا ىلا
 2 ملسو هيلع هلل

 1 كاب كرشلا رئابكلا
 5 ريغي سفنلا لتقو

 ريما ىفعفشأال -

 9 لحو 3 هللاب

 سفنلا لتاق ىف عفشأال

 | ىنداذع كرشلا نأ اكو

 ( لتاق كلذك رانلا

 رابلا ىف. نا عدلا

 | هلا بضغ نأ اكو
 أ ىلع ىلاعتو هئاحبس

 كلذك مد ناكر مثلا

 سفنلا لتاق ىلع هبذغ

 ُ هللا نعاي مو ددش

 86 كدا ىلاعتو هز اديس

 ا كلذك 'ةمايقلا مو

 1 تاقبط ىلع لاقت, قحلا

 هب فسخنت تح ميج
 لفسالاكردلا ىلا
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 راحبلاتلعجول شرعلا راسي نعكلممهط ىلجتيف من نولوةيف هنوفرعتأ لوةيفهللا نولوقيف مكبر نم |
 رخآ كلممحل ىلحتيف كنمابذوعأ نولوةيف 3 ران لارمأب مهلوةيفت رهظامل هما |ةرقث ىف ةعبسلا

 ذوعننولوقيف ركب رانأ مطلوةيفتربظا!ةماهبا ةرقتيف رشعةعب رألا راحمااتاعج ول شرعلانيع نع

 قحلا ىفمهداقتعاةروصىهو اهف هنوفرعناك ىتلا ةروصلا ىف ىلاتو هناحبس برلا ممل ىلحتيف كنم هلل

 ىلاعته نودحسيف راطقالا و تابا نع سدقلا تالا ةيقحال نيقتلا ضعب هلاقاكمهطر و صتءاين دلا رادف

 اجاوفأ اجاوفأ طا رصصلا ىلع مهم رميفهن وعبتيفةنحلا ىلاهناحبسم وم قلطني مث مكبالهأ ىلاعت لوقف مبعيمج

 م6قنوءسلا قبتونوفراعلانونمؤلامث ءادبشلا مووت مث نوقيدصلا مث نويبنلامث نولسرلا

 ىلعزوجم نممهنفناعالا ماع نع اورصق موقمهنمو فارعألا فسوبحلا مهنمو هبجوىلعبوبكلا

 ةبر ىأرنمرانلاقرحبمل هلك كلذ عمو ماعفل ا رادقميىف هزو# نممهمو ماع ةلامو ا هم طارصلا

 ءادوسكتحم نم بج و طا رصلا ىلعتن أو ىخأ ايش سفن لثفل. ىسمتئااهف قش. الىأ هت قر ىف ماضإر الا: ايع

 نوتقاممي سانلاو ىرخأ ف حز. وةرات ىشع نم لع وأ طا رمصلا ىلعنن رااا لك الط اه يسم ررقو هنا

 عييمجم وانب فطللا ىلاعتلا لأسناليلقالا اف>ا زالوا شام ىرتداكتالو رذلا لاثمأن وءةيوموصُ ا رفدعترتو : 1

 ند طارصلا ىلع ارورصصسانلا لوألاق ملسوهياعدللا ىلدهتا لوسر نأ اسم ثيدحىفو .نيمآ انناوحا

 ى رجب مغ رجىألاح رلادشأ مث ريطلا رك مع رلا ركمنةيا ا رىفاك نيعةف راطىف عج رورعىأق ريلاك رع

 عيطتسالف لجرلاءىحب ىت>دابعللامعأ زحعت قح ملس مل سبر لو ةب طا رصلا ىلع مئاق مكين و مهلامعأ مهم

 لح و ميج ىلع رسملا برضضإ مثلاقنأىلاثيدحلا رك. ذه مسا ىرخأ ةياورىفوثيدحلا اند زالا ريساا

 ناكو . ثيدحلا كسحو بيلالكو فيطاطخهيفةلزم ضحدلاق رسما اموهللا لوس ر ايليف ةعافشلا

 تلالك هفو تابسلا نم دحأو ضقلا مقرا رشدان أ ىنلت لوةةعملا عز ئردطا دعم وأ

 ةعدلا ىعر لاله وأ ندد نا ريفر قر موتك ا دعارلا تواكلا + ةيرد أو ىرطاطخلو

 ةحلاصلا مهلامعأ ة 0 بسحم عساولاىداولا لثم نيقالا ىلعنوكةمايقلاموي طارصلان أانغاب لو,

 ائيطب ىنتلع>ل برايلاق اذافةدابءالطاشنلاوةمحلا ةوق بس نوكت طارصل!ىلعرورااةعرس كلذكو

 لوي هنعشا ىضردوعسمنب هللادبعناكو .اهتقو لوأ ىف ىتدابع نعكئلعب بسم هلل وةيف طا رصلا ىلع

 نولازلا(ثيدحلافو) مكلامم اب لزانملانومست#”وهللاةمحربةنطل انوا دتوهللا وفعب طارصا !نوزو<

 نأ اضيأثيدحلاىفو هلا همحر ىزو+لانبجرفلاوب ا هرك ذ ءاسنلاهنملزب نمرثك أو ريثك ]ما رصلا ىلع

 كللا ةرطفاي شرعلا تحن نم كلم ىدان طارصلا فرط ىلع سانلا راص اذأ لاق مْ هللا لوسر

 (حيحصلا ثيدحلاىفو)ةعاسنم اهللايف ملاظلكو 0 لك تيم لولا نصا ككاو رك انكلا

 ماع مناف كيخأ قحفف هتلقامانه تيثأهللاقيو ماعيالاع هيخأ ضرع ىفماكت نم لك طأ رصلا ىلع سيح هنأ

 ةدش نمرداب ًافءادهت ا وهادمشا وا ودان ىمأب ل ل

 ىنباةمطافالو ىسفن مولا كلًاسأ ال ىمأ ىمأ ب رى وصاعفا رىدان اف فز جح ذخآ ليربج ومهلع قافشا

 تدتشاو لاوهالا تمظعدقواذه. ىممتأ مسي لس ب رنودانهراسو طا رمصلا ندع نع مايق ةكئاللاو ا اذاوسفناا لتاق نعا»

 هكتاللا م6مدانتولالغالاولسالسلاب مهن وقلت ةنايزلا ولامثااو نيعلا نعن وطقاستي 5 فءأأو 0 أ ةنمل لتاقلا ىلع تعقو

 نعميمام اتخلا ىنلاك ءاجامأر اذن الا لك كرذن ام رانلابا ذعنم مكن مفوخامأرازوالا بسكن ع

 طارصلا تبأر اذا عزفاا نم كب لحم امف ىخأاي ركسفف. 0 نسل
 لاول طي د قي ور ترافل رو اطت اعو يادعم 0 0 لعب وص يقي
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 كتاقثأدق كربظ ىلع كرازوأو اذه . ةبوتهلهشالبةيهلو تاموهر#عىفةرمواو لج وزعهّللا ىصع نم

 ىلع كيمدق ىدحا تعطواذا ىخ أ ايكب فيكو .كانه هلم بكر هل نلاهضع نم لحن ملص افمداكست
 هلهأ ةضاقتاو هتقدةدش نم ىرخألاعضتنأ ردقت+ةدحاو لج ر ىلع فقاو تن أ وكب دعت راف طارصلا

 . لازإلف رانلا هبناوج لك أتو فيطاطخلا هكسمتف لز نمم,نمو . رذلاكرانلا فن وطقاستي قئالخلاو

 0 رك لقاعلاف . 0 نأ لوسر 01 ةعافشإا 00 ىح ةديدع نينس رادقم تاذك 1

 لك ادرو4لءجو ايندلا رادىف هيلع ملستلاو ةالصلا نم

 الثمربش ةدمدعب هركذت, لسو هيلع هللا ىلص هلءاف ةليالاو مولا ف ةالص فال 1 ةرشع اهلقأ مثلَ

 لمحت ردقي نمو ايندلا رادف لكشاا مح هكح فيطاطخلاو بيلالكلاب كوسم وه "7 1
 فيفختل ةالصفلأةئام ةليللاومويلا ىف ا ىعلم+ سخشلانأولهللاوو قاعموهوارهش ةاكشااملأ

 هللاف طارمصلا بيلالك هتذخأ نميف مثلَ هتعافش ةعرس ةلب اقمىف اليلق كالذ ناك مويلا كلذلوه

 همحر ىزوجلانب جرفلاوبأ (ناكو) نيمآ تاملا ىلإ هيلي هيلع ةالصلا رثكينمتانناوخإو انعم

 هبيلالكو طارصلا فيطاطخ عتذخأ اذإ ناوخإلا اهبأ فيك : هظعو سل< ىفلوةي ىلاعتهللا
 نمو هدشأ املاح رم ةلا رانلل مهوجوو طاريعال حا سوءرلا نيسكنم نيقلعم متاعجو

 ليش ىلاعتللا لملف كرامعأ ةيديرافغتسالا نماورثك أف . هلوهأوهعظفأ ام رظنم ندودبعصأ امق.رط

 00 ادعىديس تعمسو . ىبتالاوهألاو دئادشلاك لت يتءففخيف كرافغتسا

 عا طا رتدلا لع دولا كوذرانلا نأ اهل اك كاذك او دكا نار هنت ققاتا و خرصأ كو
 ةرثكب رابملا بضغأةطأنا الا ماقلل اذههن وكي ال هنأمولعمو ىبتنا ىمل كرون أفطأ دقق نمؤماي

 له ىخأايهللاقتف ىروه>توصب كحضا الحر ىرصللا نسملاىأرو . ىبتا ايندلا راد رافغتسالا

 ذاا اذهميفف هللاقاللاةارنم جر كن كغلب لبفلاق معن لاقرانلادرت كن كغلب

 . نيلاعلابرشدجلاو تامحاكحاضلٍجرلا

 ا لارصلاىلع فقودال مو طارصلاىلع نينم ولا راعشىف ءاجامباب الع

 طارصلا ىلع نينم ولا راعشر) لاقوإ 2 وهلع ا ىلصّنالوسرنأ ىذمرتلا ىور

 ماسماسل وي طا سلا عم ل 0 د 0 در

 اسوهيلع هللا
 )م

 هاوراك نسح ثيدحوهو «كي أرب اثدح هللا نيدؤثدحت الف ةنل | لخدتىح نيعةف رط طارصلاىلع

 كلذدعب ىؤ راق ك

 2 نيعةفرط

 ثيدح مدهتو )»ع 1
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 ىلص هللا لوسرنا ىلئاولا ىورو ٠

 ةيادقلا "يشأ نصرا ل هل قالو كر لأ معنوبأ ظفاحلا (ىورو) ىلاعتثاا+حر ىطرقلا

 ع ىلاعت هللا همحر ىلتخلا ( ىورو ) « طارصلا ىلع زاج ايندلا ف

 نكي نكر»“ لوذي رقت فالوسر تعم نيقلا توي ةحاساا ناف دحسالآلا كتب نكيال ىب اي نال
 لاق هنأ هلع هللا يدور ءاَدَر ردا فأن

 هتيبدحساالعجال هنألكلذو . ىلا « طارصلا ع زاوجلاو ةمحرلاوحورلا هل لان مضهتيب دجسما

 مانلا ف تير: ل وةيىلاعت هاه ررفعج وأ خيشلا (ناكو)امللمع وةرخألا ىلع لبق واين دلا كرتنمالإ

 لاوهألاهذهىلعروبعلا فيكى سفن فر كف تلف مظعلوهىلاترظنف مهج رطانق ىلع فقاوىفأك
 امو (تاق) ىرتثاربعاو اين دلا عضلاقتق ىلمحاموهل تلتف ربعاو كللمح عضّللا دبعايىغلخ نمل وهتيلئاقاذاف

 افهياعدوءدلاتدرأف رذلاكهنمنوطقاستي سانلاو بصن دق طارصلاوتماق ةمايقلاتب ار نأ ىلعقو

 ىعمامهل تاةفان لا نمائيش كعم .لوللاق 8 :ردق أ لهل تاققدعصت م كانه كلم ىللاق ىامدق تل زوردقأ

 ا فقوتالنأ تديحأناو كلذاوهركناو قئس سانلا مخ 2 هنءهللاىضر ةررهىنأللاق

1 

 | ىحهلهأ هداعث راو هلزازتعم طارصلا قدا يو## نأ ردق ف.دكف ضرألا لا ىدع نآت رجعو

 ١ هلا لوسر ىل 0 ةالسحأا ٠ نم ةليلو مو

 ءاثيس هلا لدس |
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 هللا دعأ او رانلا

 لعاب نع ناك يعقل

 سفن لئاق هاادعأ
 هللا نآل امظع اباذع

 نهو» لاق لد وزع

 لع

 ًادلا> ملهج هؤاز>ف |

 هلع هللا يذغو اف
 اناذع هل دعأو هنعلو

 دقق باتنمالإ «امظع |

 نذلاو) لج وز عهللا لاق ا

 الإ هللا عم نوعديال ١

 سفنلا نواتةيالو رخآ

 قلاب الإ هللمرح ىلا

 لوك امانا قاس

 لمعونماو باتنمالإ :

 كل وأف الباف المع

 ميم

 نأ :ناكو تان كلا

 اذان « امحر اروفغ 8

 تاطقسأوةأر اا تدمعت

 اهنا تب تف رتعا مل اهسفن |

 هللا ىلا

 هلوقل اهابت لجو زع |
 ليه ىلا وهو » ىلاعت ا

 تءرشو ١

 ةيدو « هدابع نعي وتلا

 اروصعم ناكنا نينملا

 هيأ ةثروللمثرد ةثاتس :

 مهتم بهوتستوهتوخإو |
 هن احييسولل قتعتوأ هتد ؟



 كا كا

 نيرهش مايصف دج ل نف»)
 اناني ةةوت نفاع

 ى» كح ملع هللا ناكو

 نمدنأ 0 000 لاو

 سفن ريغب ًاسفن لك
 | اع اكف ضرألا ىفداسفوأ

 نمو ًاعيمج سانلالتق

 ايحأ اعأاكف اهاحأ

 ول ىنعي «ًاعيمج سانلا

 ىف سفن فلأ كرتشا

 لكىلع ناك دحاو لتق
 نوكيولتقلامممدحاو

 لاتق نم رزو مهماع

 نمو . اعيمج سانلا
 ةرطضم سفن ىلا نس>أ

 ةمعط وأ :رييكحب

 1 ىف ءام ةبرشاهاةسوأ

 ةيرك وأ
 ملسلا هيخأ ىلع ابجرف
 سانلا كا ان اك

 نسحأ امتألو ًاعمج

 هناحبس هللا قلخ ىلا

 لوسر (لاثو) ىلاعتو

 مريخ : لي هلل
 هذال واو ةئاسدل 7 5-5

 « هلع كتكحأم امو

 هللا لوسر (لاقو )
 هئاسن ىلا نسحلا » 2

 ىطعي هدالوأو هلابعو

 شطع تقو

 د

 لاقو رصنبلاو رصنحلا ىعبصأ نيب نمةياقسلا رادقمىلرخ أ فهتحتفق لامثلا كفك منفا ىللاقق ءىشابنم |

 ياريم طارصلاىرخأةرم (تيأرو) ىهتنا طارصلا لعد وهص ريغ نمت ظةيتسافان دلا هذه |

 فقاو رهزألا مناعاو هل هللا لوس ر ولع ةالصلا سلجم خيشىلاءتهلاهحر ىنوشلانيدلارون |

 ا

 ٠ يم نيلصلا هباحأديذخأيوهو ضيبألا ىكبلعبلا نم ةبرضم هيلعو هطسوداش طارصلا ىلع رمشم

 اذكهو رخآ دا حر مسازسلا رز ا هالو دش ادع ودخل ردا هلو هلادوسر

 1980 وسر لع مالغلاو ةالصلا نم ناوخإلا اعآ ا ورتك اف # يت |مولكدبامسأب طا رصلا ز واج تح

 اهحاص ريحت اهم ىنغلب لوقو كلذ ىلعهب اححأ ثدع هنعشا ىضر ىعافرلا نب دمح أى ديس ناكدةف هل

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو ةعرسب طارصلا ىلع

  هتدشو اهبفرمألا مظعل مسو هيلع ىلص ىنلا اهثطخمال نطاوم ةئالثباب الع

 لعافانأ لاق ةمايقلامويىلعفشي نأ متي كالوسر تلأس لاق هنعشا ىضر سنن ع ىذمرتلاىور |
 دنعىنبلطافلاق كانهكقلأ ل اذافتلق طارصلا ىلع ىنبلطتاملوأ لاق كبلطأ نب أف تاق ىلاعت للا ءاشنإ
 ثيدح ىفو ىمنانطاوم ةثالثلاهذه ءىطخ أ الفاف ضوحخلادنع ىنملطافلاق كفل أل نافتلق نازملا

 طارصلادنعو فحصلا راطتدنعو نامل دنعادح أد ح ار كذيالف نطاومةثالثامأ اهنعهللا ىضر ةشئاع
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيم؟نيماسااانناوخإ عيجو انلهم ركوهنعةيفاعلاهللا لأسأ

  مهئادعأ كالهو طارصلادعب مبمتأو مالسا|مهملع ءايبنألا ةكسئالملا قلتىف ءاجامباب لع

 ,قحةمأةمأو يبن ابن ءايبن لاهل عمجةمايقلامويناك اذا : لوقيهنع للاى رمالسن هللادبءناك 1
/ 

 ىلا ىقع والاهثوانيع :

 اهرحافو هتمأرهعبتيو 1

 هتمأو دمحأ نا دانمىدانيو مناهج لع رسجلا ب رضي وهتمأو نيعمج أ مهلعو 2 دع ًازكر م هرخآ

 اوتفاهتق هئادعأ راصبأ هلا سمط طارصلا عنك اذاف اهرجافو اهرهتمأ هعبتتو هن هلا ىن موقيف

 كنيع لع ةنملا قب رط ىلع مهم ولديفانب ردكتالم هاقلت ةقهعمنوحلاعلاو 2

 هليبس ل ثم ىلع مالسلا هيلع ىسيع هعبتي مث نمحر لا نيمي نعىسرك هل عضو هلا ل تاع

 الامثو ًانيع رانلا ىف اوتفاهتق هئادعأ راصب اهلا سمط طارسصلا ىلعا ون اك اذا تح

 قح كلام ىلع كنيع ىلع ةنجلا قيرطىلع مهولدي ةكتالم هاةلتتفدعم نوحلاصلاو ىسيع ىضميف |
 مهرخآ نوكيىتح ةمأدعب ةمأو ىندعب ىن ىعدي مث رخآلا بناجلا نم ىسركهلعضوبف هب ريلا ىهتنب
 هل دمحم انديس ةلمىلع انتيعنأ هلضفنم هللا لأسذف ىبننا احون هللا محر ملسو هيلع هللا لصون

 4 رانلاو ةنجلا نيب ىتلا ةرطنقلاوهو ىناثلا طارصلارك ذباب الع

 ةنلا لخدنمالإ مهفيفخو مهليقث مهلكر شحلا لهألزاجياهدحأ نيطارصةرخآلا فنأ هلاك مح روعا |
 الو" ءان ركذ ىذلا رك ألا طارصلا اذه رم صلخاذاف اهنمجرخم ىذلا رانلا قنع ةطملب وأ ناساف
 رخآ طارص ىلع اوسح مهتانسح دفاتسي ال صاصقلا نأ مهنم ىلاعت لل اع نيذلا نونم وال الإ هنم صاخم

 ىلع بورضلا لوألا طارصلا اوربعدق مهأل ىلاعتهللا ءاشنإءال ؤه نمدح ًارانلا ىلا عجري الو مهم صاخ

 نأ ىراخبلا (ىورو) همرج ص اصقلاب تانسحلا ىلعىرأو هبنذهقب وأ نمديف طقس ىدلا مهجر هظ

 مهضعبل صتقيفرانلاو ةنجلا نيب ةرطاق لعن وح فرانلان :رمنونمؤااصلخم » لاق هل نا دي |

 0 سفن ىذلاوف ةنْلا لو دىف مهن ذأ اوهنواوب ذهاذاق حان دلاىف ف مهنعب تناك م 5 ملاطم ى رصعل نم

 0 007 همح ر ا مل ) نق انندلار رادو يلا 00 ْ

 هءاصأو



 عيمجمو انب فطللا 7 هللا لأسن نيدلاخ 5 متيط م كلع مالس » مهل اولاقو هباحصأو

 . نيمآ مويلا كلذ ىف انناوخا

 د ةعافشلاب جر مث قرت وت وع ندحولا نم رانلالخدب نمباب 3#

 مهنيذلارانلا لهأامأ لسوهيلع هللا لص هلا لوس رلاة لاق هنءهللا ىف رىردخلا ديعس بأن ع ملسم ىور

 اذا قح هللا ممامأف ماياطم لاقوأ ممم ون ذب رانلا مهتباصأ سان نكلو نويح الواهيف نوت وعالممنافاهلعأ

 مولعا وضيفأ ةنجلا لهأ ايل يةفةنجلا راهنأ ىلعاوثبف رئابُط رئابط ممم ءىشل ةعافشلا فمه نذأ ام اوناك
 مسو هيلع هللاىلصدللا لوسرنأك موقلا نملجر لافق ليسلا ليمحىف ةبهلا تابن نوتبنيف ءالانم
 اوسحمالق> نيدحولا نمقاصعلاة يق ية>ةتومةتولاهذهوهللاءممحر (ءاماعلالاق) ةيدابلاب ىعرب ناك دق

 لب نويحمالو رانلافنوتومال مهئاف رافكسلا فالحم مَنِ مهيدنلاما رك |قارتحالادعب باذعلال أي

 . ةيفاعلا هللا لأسن « باذعلا اوقوذيل اهريغ ادواج مهانلدب مهدولج تجضن الك »
 مهلامعأل جأ نم رانلال وخد لبق مهل عفشإ نميفو ءاعفشلا بيترن باب ع

 د6 فورعلا لهأو نوحلاصلا ءالؤه ىف عفاشلاو ةحلاصلا

 لوةيفةنجلا لهأ نم لجرلا مهب رميفنون ريف رانلالهأ دفصت لاق مّن هلا لوسر نأ ىور

 عفشيفلاق معن لوةيف وهتنأ كنا لوةيفاذكو اذك مويءامقب رشالاسالجر رداد نالفا تم لخرلا
 اذكواذك مويءوطو كل بهوالجر رك ذئامأةنجلا لهأن ءلجرانالفايمهنملجرلا لوقيو عفشيف هيف
 | نبنامءنعهجامنبا ( ىورو) هانءع هئئسيف هجامنبادجرخو ىهتناديف عفشيفهل عفشيف معن لوقف

 «ءادبسقلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ةثالثةمايقلاءوي عفش,» تت هللا لوسر لاق لاقدنع هللاىضر نافع
 ليربج ةعبرأ عبار هيي دم مكيبن عفشإ : لوقي هنع هللا ىضر دوءسمنب هللادبع ( ناكو )
 ءادهشلا ثنو ةيدصلا من ويبنلا مثةكسئاللا مثل سوهيلع هللا ىلص دمج حين مثىسيع وأ ىسوم مث مهاربا مث

 اها_هلوق ىلا_نيكسللا ىهطن كن و نيلصاا نم كن ملا ولاق رقس ىف ك<كلساه» مه لاقبف بج ىفم وققس:و

 (ىورو) مثهج ىف نوقيي نيذلا مءالؤيفهنع هلا ىضردوءسمنب هللا دبعلاق «نيعفاشأ!ةعافش مهعفنت
 لوسراياولاةممت ىنب نم رثك أقمأنملج رةعافشبةنجلا نلخدلل »لاق هل هللا لوسرنأ ىذمرتلا

 رعضم وةعي رني.طادح ل ثمة نا ىمأنملج رةعافشب لخدي قوسلاةياورىفو (ىاوسلاقكا وسما

 ع نال ركسر نآىذمرتلا (ىودو) لوقأاملوقأ اعالاقرضم نمةعب رامهشا ل وسراي لحرلاق

 ق>لجرلل عفشب نم مهتم وةبصعلل عشا ن نممب هوةلبقل عف ةشن نم مهنمو موقلل عفش نم ىقمأنمنإ »لاق

 «ةثالثللو نيلجرلل عفش لجرلا نا» لاق مك 0 ثا لودر نأرازبللةياور(ىفو) «ةنجلا لدي
 ةعافش مهنع هقاىضر ةباحصلا نم لج ر لكل لاقهنأ هنع هللاىضربعك نع ضايع ىضاقلا ركذو

 لج رقه نمنوكيلاق لسوهيلع هللا ىلص هللا لوس ر نأهغلب هنأ رباج نب ديزن نم رلادبع نع (ىورو)

 ناكئيذلاةعب رألادحأ وهاذه ةلصلعلو( تلق )ىبتنا اذكواذك هتعافشب لخدي مشن بةلص هللاقي
 ءاملعلا ىلاصرب اك !ن «ناكوءاضةلل حل سي دحأ قبافةعب رألاءالؤه كتافنا هل ليقو ءاضقلل منيع ةفيلخلا
 نمحأ نأ لاق هنعهللا ىضر ةفينحإبأ مامالا كلذغلب الفكي رششو مشأ ىبأ نبةلصو نايفسوة فين وب أمثو
 صاختيو قماحتيف ةلصامأو مقيف كيرشامأو برهيف نايفسام أ وىلابأ الو سبحأفان أامأ انيمحم كسلا

 اعأ هللاو ىهتناءاضقلل حاصيال اذه هوجرخأ ةفيلخلا هللاقق
1 4 

 ملين أهناسحاو هلضف نمهللا لأسنف ٠

 لييس ىدهاجلا ةحرد

 هللا لوسر(لاق 0
 ةقدصلا لغفأ » 2

 هقفنت مثرد ةاكزلا دعب

 اوصل كنا
 قاحخلا ةلكسم نع

 كدلو ىلع هقفنت مثردو /

 كنع تكلم امو

 ىلاة> احلا نعمموصت

 كل هللا بتكي سانلا
 نيعبس افعاضم هرجأ

 ىلص (لاثو) « أفعط

 ىسمأن م» مسوهلعهلل

 لالحلا بلط نم ابعت

 نع هسفت

 قدما سانا ”ةلكسم

 (لاثو) « هل اروفغم

 هلأ لص هللا لودجر

 تطاحأ نه» مسوهيلع

 نسحيلف ءىث ىلع هدي

 لوسرايل>رلاةفهيلا

 ةجوزىل سيلينا هللا
 ىوسةلئاعالو داوالو

 هللا ىلص لاقق ةجاحد

 تناادول ماسو هيلع

 نوصل

 اهي اهقاعف تربع

 هللا كبتكي مل ادحاو
 (لاقو)« نينسحلا نم

 هللا ىلك هللا :كوسز

 فاطالاب كيلع لسوهيلع : 0 ١
 0 ” 1| رام نمكل مومويلا تخبط شياهللاقو هيلع لسرمل ةفيلخل | ىلع لخ داملهن أهنع هللا ىض رهقماحم نم ناكو



 ٠ نييمنبجلا ركذو نيمفاشلا ىف باب إلي «
 هتعنم بر مايصل!لوقيدبعال ناعف شي نآر قلاو مايصلا نا »لاق لسو هيلع هللا ىبص هللا لو سر نأ هجام نبا ىور

 نبا(ىورو) «ناعفشيف هيف ىنعفشفاليلهت رهسأ برايز آر ما! لوةيو هيف ىنعفثفراهللاببا رسثلاو ماعطلا مكلئاسنب قفرلاو

 اولخد نيذلا مماوخاىف نوءفشب رانلا اواخ ديل نيدلا نينمؤلانا » لاق لَو هلا لوسرنأ هحئام“ ألو نع و دساظتال
 مهل لاقيف نوحح وانعم نولصوانعم نوموسص ان لا راد ىف انعم اوناك انئاوا انبر نولوقفرانلا انا نع اوي

 مهنموهقاس ىلارانلا هتذخأ نممهنما ريثك اقاخ نوجرخيقرانلا لعمهروصمرحتف مقرع نماوجرخأ ||| ةأرمال يضف لج وزع
 هباقفمتدجو نفاوءجرامهللوةيفهجارخابانترمأ نممدحأ اههف قبامانب رنولوقيف هيتيكرىلاهتذخأن م | بضغي ا تملظ اذا
 مندي انتسعأ نع ادحأاهيفرذنملانبر نولرتماد مثك اتلخ نوحرخف ةوجرخاقالخ ن مرانيدلاقثم | هيلع هللا ىلصلاقو . مبلل

 نولوةيمثا ريثكاقلخ ن وج رخيفهوج رخأف ريخ نمرانيد فصن لاقثمهبلقىفمتدجونف اوءجرالوتي ١ هلهألكريخكر ريجا) لهو
 نوجرخيفءوج رخافريخ نمةرذلاةثمهباق فمتدجو نأ اوءجرالوقي منا دحأ انترمأن ماهيف رذزملانب ر ا ام نهأل ريح انأو

 ل ل ءاور ىفواريثك اهتلخ أ كلا ءاسنلا مركت

 ,خ اوامعملاموقاهنمجرخيف ران نمةضبق ضبقيف نيمحارلا محرأ الا قبب ونونمؤلا عفشو نويبنلا | : مكالا نيناهأ الو
 ّق 0 مي نوحرتقةاملا ربت 4لاقر ةنملابابلع رهتىفىيةليفامحاوداعدق م 25 7“

 ةنملاهلامباخ دن .نلاءالؤه نولوق,و ةنملالهأ مهفرعتمتاولا مماقريفؤل والك نوجرخبف ةياور

 0 ل ل ”هومدق ريخال و هوامع لمع ريغب

 الفىفاضرلوقفاذه. نملذف ا ءىشىأوان رنولوةفاذه نمل ضف ىدن ءيلل وةيفنيملاعلا نمادحأ

 هللا لوسو ((كلاقو.)

 1 بسام ام لوأ ل

 | دعب مثهتالص ىلع لجرلا
 ل امو هئاسن ىلع كلذ
 لاق نم راثان كوم نجرخاا ىلالجو فز عو »لاق ىلاعتهللا نأ (ثيدحلا فاراخبا هدم دلع 1ك 0 1 9 7

 ملسو هيلع هللا لصهللا لو سر نأ هريغ هحصو ىذمرتلا( ىورو )كلذ ىلع تامو هرمعىفةرم هقلاالاهلا ال |

 هلاف رئابكلا له نم نكي نفىلايطلادوادىبألة باو ريف داز(قمأ نم رئابكسلا لهأل تعافش» لاق

 اولاققمأن مراريكلانأ معن ةياور فو نيث ولما نيئطاخلا نين ذملل قعافشن وكتاعا ( ةياورىفو)ةعافشللو

 ةنحلا نولخدنف مهرارشامأو .هلامعأب ةنجلا نولخدي مهرايخ لاق هللالوسرايممرابخل تنأفكف

 . نيمآ 15 هنع ديح وتلا ىلع انتيعنأ هلضف نم ىلاعت هللا لأستف ىبننا قعافشب ا اك

 6 هوجولا ضايبو دوجسلا رثأب مهيف عوفشلا فرع باب اج دون
 قح هلمعب ىنعي ىزاخلا مهعمو هلوقدعب هو 2 ىنلا نع هنع هللا ىضر ةررهىلا نعوسم ىور تاكو مرا لاه لجو 5 3 ذل 1 لإ : 8 "1 ةديرأت امف اح

 0 نه رثع نسحا

 5 لوأو هيلا هللا نسحأ

 1 لع ةأرملا بساحام

 سرانلالهأ نمدارأن مهتمحرب جرخم نأدارأو دابعلا نيب ءاضقلا نم ىلاعت هللا غرف اذاقح وجني ىذوأق احلا *ىم قلا
 هللاالاهلا ال لوقي نكت همحرب نأ ىلاعتهشا دارأ نمئائيش هللب كرمش. الن اكن مرانا!نماوج خخ نأ ةكسئاللا |[ فذ لصاأو ق>وز
 دولارا لك اننا زانلا لاء رخ وحس رثاالا دان ازانلا لك انيوجتتتلا ارئاب ىانلاف موف ريد" || هن لس افق قاسلب

 ثيدحلا ليسلا لمح ىفةبحلا تنتاك هنمن وتبنيف ةايحلاءام مماع ب صيقاوش>تمادقرانلا نم نوج رخبف دولا
 مههوجو ةرادالإ اف نوقرتحم رانلانم نوجرم اموقنا » لاق هلي هلالوسرنأ (ةياود ىفو) | زعشال بع, الهتيب لهل
 1 ةنيحالو ةرذع لَو
 ماص ولو هتانسح نم

 قرزلالو هجومه دوسالنيدحولا نمرئابكلا لهأن أ لعل يلدثيدحلا|اذهىفو « ةنلااولخ دي قح
 لوس رنأهنءهّلا ىضرةرب رهىبأ نعىذمرتلا مكحلاثيدحمدي وو رافكسلا فال نولغي الو نيعمم

 لوألا بابلاىفميفابملعا 0 رئابكلا لمع ناةمايقلاءويةعافشلا منار لاق لس م 0 باتوا ند ارجل
 1 لخدي نم لوأ ناكو

 نم عهنمو جرح مئامو» ا ند مهنمو جرح من م يالا 00 0

 د لدم ف ثكمي ن داو ةفيطأد 53 8 1 تك 0 مد عححر شم 26 اشك



 لعمق مم * ىبدلاو نم ىف حرأىل !اهتهنلا نامئاوباعلالاق ةنطلاك اخ دتلاقف ||[

 ءاسنو الوبكو زئاجعو اخورش هِي دمع ةمأ نم ؟ياكلا لها ىو. هنأ ةرحالا مولع كفك"

 يلع - ونإ ولفت يأ أىرأ ىافءاقتشألا رشاعم منْ نم لاقورانلا نزاخ كلاممملارظن اذافابابشو

 دق ةمأءاقشأ نحن كلام اي نولوقف - نسحأ ىلع دروامو م وجودوست ولسالسلاو لالغألا

 هتيحل ىلع هدي عمو خيش ن 00 ءاكبلا مفتي نلف اوكبا مهل لوقيف انيونذ ىلع يكن انعد هيلي

 لوطاوهاتبيصماو ىدانيلبك نمو هاتوق فعضاوهاماةملوطاو هاترسحلوطاو هاتبيشاولوهيو |
 اهرعشو اهتيصان ىلع ضبقدقةأ ا نمكو هانسح ريغت ىلعهابابشاو هافسأ اوىدانب باش نمكو هاماقم

 مهلخدأ كلاماي ىلاعت هللا لبق نم ءادنلا اذاف ماع فلأ نوكيف هارتسكتهاوماتأوساو ىدانت ىهو

 ةئامس مهنع راتلارفتفهللا الإهلإ ال مبعمجأب نولو قي ممذخأتنأ رانلا تمه اذافاهتملوألابابلا رانلا |

 بابلا ميلخدأ كلامابممذخ رانابىلاعتهللا لبق نم ءادنلا اذإوممتاوصأدتشتف ءاكبلا ىفنوذخأي مث ماع
 ١ كلاماهرحز بولا! قرم نأرانلا تمهاذاف فداةلادع رلاك ةلصاصامل عمس الذ دنعف رانلا نمل وألا

 مهنوطب ىفهوبصيل مجلاباوءاج دق ةينابزلا اذافناعاللءاعوناكونآرقلا هيفايلق قرم اللوة,لعجو

 كرابت هلل تدحس اهابجرانلاق رحت الوناضمر اهصمحأ انوطب ملا اواخدتاللوةيف كلام مر حْزيف

 نمرلاعت هللالأسنف مم واقىفأل الت, ناعالاو دوسألا ىأ كلولحملا ق.اغلاك امحاسيف نودوعيفىلاعتو
 . نيمآ نانم رك هنا نامالاو ديحوتلا انبلسيال نأ هلضف

 د« ةمايقلا موي هوفعو ىلاعت هللا ةمحر نم ىجري ام باب الع

 ١ ىوفعي طارصلا اوزودح نيداخلا هداعل ل>و زعدشا لو : لود هيعدلا ىكرىرصبلا و سلا ناك ١

باهومستقاوىت دحر ةنلااولخداو
دهشدمأ ابشرعلاتحم نمدانم ى ىداني( ث .دحلا ىفو ( ملام ا

 ا امأ 

 نأىوريو قمح ر ةنملااولخداو مكن مف ذاهورهاوتف تاعبتلا ترقبو كل هتبهودقف مك ابق ىلناكام

 ىنارعا هللاقق «ابنمكذقنأف رانلانم ةرفحافش ىلع متنكو » ىلاعت هلوق أرقام, نعهللا ىضر سابع نبا

 ىورو. هيف ريغ نم اهوذخ سابع نءالاقئابيف معقوينأديريوهو اهنممذقتيل هلل ناك ا هاو

 ىورو. رانلا هيلعللاءرح هللا لوسر ادمح نأو هلللالإهلإ النأ دهش نملاق 0 هلالوسر نأ سم

 لكةمحر ةئام ضرألاو تاومساا قاخ موي قلخ » ىلاعتهلانالاق هني هلال وسر نأاضيأ مسم

 اهدلو ىلع ةدلاولا فطعت انف ةدحاو ةمحر ضرألا ىناهنهلعأؤ# ضرألاوءامملا نيبام قابط ةمحر

 دوعسمنهللادبع ( ناكو ) ةرلاهذهم اهلك أ ةما.ةلا موي ناك اذإف ضعب ىلع اهضعب ريطلاو شحولاو
 يآ هللا هنعل سملاب ا ناّت>ةمايقلا مويسانلابىلاعتهللا 3 هه رلازتال لوم 9-2 هللا ضر ىحرمو ةهر 0 رع

 ىراخبلا (ىورو ) ائيشا,ئملاني نأ ءاحر اهلا لواطتل سيلا ناىقح ةءياورىقو هلاةمحر هلانتنأ ١

 ةدلاولا نم هدبعي محرأ هللددس ىسفن ىذدلاو » لاق جس وهيلعهللا ىبصةللا لوسر نأ اهريغوىذمرتلاو

 ىستيَري هلال وسر ىلع مدق »لاق هنعدللا ىذ رباطخلا نب رمع نعوسم ( ىورو ) «اهدلوبةقيفشلا

 ةأرلا هذه نورتأ متي هلا لوسر انللاقف هعضرتو اهنطيب هقصاتفايبص ذخأت ىسلا نمةأصااذاف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق هحرطتال نأردقت ىعو هللا لوسراب هللاو ال انلق رانلا ىف اهدلو ةحراط

 هللا ضر ,ةماماىنأ نع( ىورو ) اضيُأ ىراخبلا هاورو « اهداونهذه نمهدابعب محر أل سوا

 اذ 56 ا ماقاودعإي»ا كو وغودلا عمدتع وهسفن دوج هتبأرف ضب رمىلراح 20008

 نامل اةنل1ىبلخدتل اه ىتعناصتناكامىدلاو ىلاعتهللا ىنعفرول معايباشلا لاقفاذك نعكبمأملا

 رفلاةعم تلخ دقهمع لاق .

 لع 3

 ند انفاخلا نا

: 
 ا
 ا

 اذإةأرلا كلذكو راناا

 ليقت ال اهجوز تذآ

 هير َىَح اهعانسد ٍ

 ناف فورعملابهرشاعتو

 لافو هادي لل

 عتتعب نع علأس

 هللا ىلص هل لوسر

 ىلع بحب » ملسو هيلع

 لهأ سأي نأ لجرلا
 نا رض وةالصلاب هيب

 ىلص(لاقو) «ابكرتىلع |
 هللا اوقتا» سو هيلعهللا

 ىرسأ نيناف ءاسناا ىف

 نهوعذخأ ميدبأ ثأ

 مالحتساو هللا دبعب

 هللا ةماكب نه>ورف

 هويام ووو

 هللا عسول ةةفنلاو

 قازرألا ىف
 2 3 حسفيو

 نونوكت 6 اعلا

 (ىود)« للا نوكي
 لياخلا مهارا نأ |

 مالسأاو ةالعلا هيلع

 ايلا ل

 هيلا هللا

 علض

 ءاسنلا عييمج نافجوعأ .



 مدآ علض نم نةلخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناو ناسا رففألا

 نا جوءألا علشلا

 ريصاف 00 هتموق

 ىلع اهلمحنو اهماع

 اصقن ىرت ناالإ اف ام

 قح ف ءاجامتو .اميدىف
 لاق اهحوز ىلع ةأرلا

 هللا ىلص هللا لوسر

 لجرلامزاي ملسو هيلع
 تكلم اموهلهألهميلعت
 هنو ءوضولا هنيع

 نم لسغلاو ميتلاو

 ند لسالاو" ضحلا

 نم لسفلاو ةيانجلا

 مكحو  سافنلا

 ضئارفو ةضاحتسالا

 امنسوةالصلاو ءوضولا

 كرتوةنسلا لهاداقتعاو

 قوتو ةميغلاو ةييغلا
 تمصلاو ةساحنلا

 ةمزالمو ىنعي ال امع

 بادآلاو ركذلا

 ءوسلاو مثالا بانتجاو

 نع هملع رصق ناف

 نهريخأو لأسنوميلعت

 نلأسإ نبكرت الإو
 لحم الوهنذابكلذ نع

 لهُ عن نأ لج رلل

 هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ هريغوىذمرتلا( ىورو ) ىبتثاارونربقلا 'التماو رصبلادم عسنادقهتدجوف

ِ 

 تاهوركسلا عيمجو بئاصلا ىطربصلاو ركشاا لهأ ن ههيساقيام طريصااو ركشلا نعىهنلاو فورعملاب |
 مونلادنعةراهطلا دارتك ا ةةاوإو هيلاوعدتوابع البو سفالا ىوهقفاوت املك ورف تاوبشلا امأو ا

 دتشاء ىثىألا ل لاقوامجا رخابىلاءتدلا رمأف راناا ىفاممحايص دتشا رانلا لخد نمي نياج رنا لاقاسو

 ' انك ثيح رانلاىف اكسفن أايقاتف اقلطنتنأ ل دحر نالاقف برايانمحرتل كلذاناعف الاقفكحايص

 قلته مل هلىلاعتهللا لوف هسفن قلي الفرخآلا موةيوامالسو ادرب اهدحيفهسفن اهدحأ قايفناقاطنف

 كرابتهللا ل وةيفاهنم ىنت>رخأ ذإدعب املا درتالنأ كب تننظىلا برايل ويف كبح اص لعفاك كلسفن

 نم او>رخأ لجوزعءهللا لوي ) ثيدحلاىفو ( لحوزع هللاةمحر ب ةنلانالذ دف كؤاح ركل ملاعتو

 دبع ىلاعت هللا ماي لاق هنأهنع هللاىضر راسإنب ملسم نع ىو روما ةمىف ىنفاخ وااموب ترث ذ نمرانلا

 لجوزع هللالوقيف هئاروىلإ تفتلي ريص,ةينابزلاهتذخأ اذافةريثك تائيس هلوةنسح لمع ملراناا ىلإ
 ىلاعتها لوةيف كيف ىنظ اذهناكامبر ايهللاو لوةيف تفلت كلام هلىلاعت نال وةف فقوفهباوذق
 هلم كالوس رنأ هنع هلاىضرتماصلا نيةدابعنع ( ةياور ىفو ) ةنجلا ىلإ هب رمؤف تقدص هل

 اهدحأ تتلف رانلا ىلإ امهم رمؤيفنالجر قبب ةمايقلا موي قئالخلا باسح نمىلا«تهّللا غرفاذإ لاق

 ةلا لإ هن رمز ةنملا قلخ# نأ وعزا تنك تراي لودف تقتلت كالاع زلعو لج ترا لوف
 ةيدو قرورملا زي ثيدحلا اذك رك د اذإ مس وهيلعهللا ىلص هللا ل وسر ناكودنع هللا ىذ رةدابع لاق

 لوقيف من نولوقف ىلاقل جيبحأ لهقمايقلا موينينمؤملل لوقي ىلاعتهلانأ ( ثيدحلا فو ) ىهتتا

 (ىودو) قاطرو قمحر مل تبج وأدق لوةفكترفغموكوفءانو>رنول ويف كلذ لعل محام و

 طنقيو اهيفداهتجالا ىف غلابو ةدابعلا ىفهسفت ىلع ددشإ ناك ةيضاملا مألا ىفالج رنأ معن وبأظفاحلا

 ىدابتجاو ىقدابعن اف برايلاقرانلا لاقف كدنع ىلام برايلاقف تافلجو زعىلاء:هللا ةمحر نم سانلا
 ىبنتاقمحر نممويلاكطنقأ انأو ايندلا ىف قمح ر نمسانلاطنقت تنككنا العو لج برلاهل لاق
 موىلاعت هللا ةمحر نمسانلا سؤ نموه هيفقلا 3 لوي هنعهللا ىضر بااطىنأ نب ىلع مامالا ناكو

 . ناملاعاا بر هللدجلاو . هللا ةيصعم ىف مهل صخد
 6 تاورمشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنلا تفح باب الع

 رانلا تفحو هراكللاب ةنحلا تفح )) لاقواسو هيلع هللأ ىلد هللا لودسر نأ اهريغو ناحيشلاىور

 ىلإ ليريج لسرأ ةنجلا هللا قاخ امل لاق هلم هلا لوسر نأ ( ىذمرتلل ةياورىفو ) « تاوبكلاب

 هّلادع أ امىلإوابيلا رظنو مالسااهلعليربج ءاخلاقو اهفارلهألت ددعأ ام ىلإ وابل! رظن الاف ةنجلا
 لاقوهراكملاب تفك امرمأفاملخدالإ دحأا م عمسإ الكتزعوفلاةو هيلا عج رفلاقابيف ابلهأل ىلاعت

 لاقو قلاع عجرفه راكملاب تفح دق ىهاذاف اهيا عجرفلاق اهمف اهلهأل تددعأامرظنافابملإ عجرا

 ساذافابلهألتددءأامىلإو اهيلارظناف راناا ىلإ ب هذاهللاق مثدحأ املخ د النأ تف>دقل كتزعوف

 تك اه رمأف اهلخداف دخأ ا عمس ال نأ تفخدقل كتزعو لاقف هيلا عجرفاضعب امضعب بكري

 ىهتنااملخد الإدحأ اهنموجني النأ تيشخدقل كتزعو لاقق اهيلا عج رفاهيلا عجرا لاقفتاوبمتلاب

 رمألاو درلا ةدش ىفةرابطلاكهلمع اهيلع بعصيو هلعف سفنلا ىلع قشبام لك هراكسلا وءاماعلا لاق

 ةطيحلاتاوممشلاو هراكلا مم ىنلا لثم دقو ىطختي نأدعب الإ هيلا لصوتي ال ىذلا هب طبحلا

 .٠ ةهنروص هذه اع رانااو ةنحلا



/١ 

 م كف رمفلا قولا

 د
2 
 اذا نون دقات :

 قداص خيشدي ىلع كولسلا نم دئادشلا باكتراو تاوهشلا كرتديرب نادبال هنأ لعموقلا عججأ تلق

 كرتىلعردقيال باححلا بحاصفالإو نيعىأر امه اكرانلاوةنجلا درشي حدب احح ققرب و هتفاثك ف طلي
 : معأ ىلاعتهقلا و ةناهور كلا باكتراالوتاوهشلا

 د امهلهأ ةفصورانلاو ةنملاحاحتحاب اب لع

 ةنلاو رانلا تجتحا ملسو هللعهللا ىص هللا ل وسرلاق لاق هنعهّناىضر ةريرهى أ نع ىراخبلاىور

 لجوزع هللالاقف نيك اسلا وءافعشلا ىناخدي ةنلاتلاقونوربكتلاو نورابجلاىناخدي رانلاتلاقق

 ىلع اكسنم ةدحاو لكلوءاشأ ن مكب محرأ قمح ر تنأ ةنحلللاقو ءاشأ نمكب بذعأ ىناذعتن أرانلل

 نيسمحوأ ةرمنيرشع موب لكف اهتوقوهسفن لو> نمأريتنم لكوهءافهذلابدارملا وءاماعلا لاق .اهؤلم

 مالسلاو ةالصلاهلعهلوقىف مريلاراشلامثو نوعضاوتلا مهم دارملاةنيكاسلاامأو . ةياورىفءاجاك ةرم
- 

 ' نب ضايعزع مسم (ىودو) 1 اهلا مناف ف يح وا 4 ىعاو ًانيكسم ىنيحا مهللا )

 طسقم ناطلسوذ ةئالث ةنلالهأ ةبطىف مون تاذلاق ِمُثِم هللا لوسر نأ هنع هلا ىضر دامح

 (ثيدحلا فو) لايعوذ ف ةعتم فيفع ل سموى رقىذ لكل باقلا قيقرممحر لجرو قفوم قدصتم

 | هللاىلع مسقأول فعضتسم فيعط لك ةنملالهأب كرخأالا » لاقرلسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنأ

 | منزلاو «ركتسمماز لك » ةياورىفو «ربكتسمىرظعج ظاوجوتعلكرانلالهأب كربخأ الأءرأل
 | ةزهلناكنيعملجروهف مظءلانآرقلا فروكذلا منزلاامأو مئللا وهل 5و رسشلابفورعلا صخشلا وه

 بورشاالوك ًالاوهلل و عونلاعو+لاوه ظاوجلاو ةموصخلاديدشلا ىفاجلاوهلتعلاو سيتلاةمتزك

 | ريك داقنيالىذلا ظيلغلا ظفلاو بلقلا ظيلغلا ىفاجلا ليقولاتخلا محلا ريثكلاوه ظاوملاليقومولظلا

 | ضرألاف ىلاعتهللا ءادهش متنأ» ثيدحلا فوهسأر ىف عادصهللصخالىذلا وهليقو ىرظعملا كلذكو

 لعل! فيعض لكرانلا لهأ ةياو رىفو قاخلاءىسىأ ريظ:ش لكرانلا لهأة ياو رىفو نئاخ شاحف لكرانلا

 ةبحم ةرثك ةنلا لهأتامالعن ملوي هنعهّلاىضر دوعس«نبهللادبع (ناكو) هنيدرمأب ابعبالعادخ
 اوناكناف ليلقوأ ريثك مثله اهللعىلص نمرظنءاصخش لسرب ةزانج هيلعترماذا هن أاكوح ممل سانلا
 اونمآ نيذلا نإ » لومت, ىلاعتهللا نا لاقف كلذىف هلليقف ةبعكسللا برو ةنجلا لهأ نملاق اريثك

 ثيدحلا فو .ىبتنامهتاهمدعب ومهتايح ىف نينمؤلا بولقىفىأ «ادو نمحرلا ممل ءحيستاحلاصلا!اوامعو

 ىدانيمث ليربجهبحيف هبحأف انالف بحأ ىلا مالسااوةالصلاه ياعلي ريجل لاق ادبعىلاعتهلابحأ اذا
 ءاضتلا قرت ذو: (سرالاو لوبلاهل عضوي مثءامسلا لهأهبحتق لاق هوبحأف انالف بح هللا ناءامسلا ىف
 ءاماعلا لزب لف كلذ قدصإر سحلاو (ىلاعت هللا همحر ىطرقلا مامإلالاقو) ناخيشلا هاور كلذ لثم

 لهأ اضيأثيدحلا فو باذكليخم لك رانلالهأواضيأ ثيدحلا فو «رانلاهتبج وا رش هيلع متينثأ نف

 نمسا ماب نكات
 لوق نم ظعاولا هيف

 هلوسر لوقو ىلاعتدللا
 ملسو هيلع هللا لص
 رومأ كلذ نئرعيل

 نهورذحبو نيد
 لاقكلذلو رانلال و> د

 هللا ىلص هللا لوسر
 ماعلا بلط 0

 ملسم لك ىلع ةظارف

 ضئارف مع ىنعيةءاسمو

 . ندلا

 لجرلا مزليو (لصف)

 ىلع مايقلا نسح اضيأ
 امو هدالوأو هتجوز

 ةيراف هنعاتكلا

 موسكو مهماعطا

 ميد ر ومأ مههيلعتو

 نم هلك كلذ نوكيو

 هلل الو لالح هجو

 نم ءىث ىف طبرفتلا
 هو>ولانم هحون كللذ

 اهعأي »ىلاعت هللا لاقاك
 عسفنأ اوةاونمآ نيذلا

 اهدوقو ًاران مياهأو
 اهلع ةراححلاو سانلا

 دادش ظالغ ةكئالم

 مثرمأ ام هللانوصعبال

 «نورمؤي امنولعفيو

 لجو زع هللارمأ دقو



 ىلع رذم نأ ناسنالا

 ندحو راثلا نمةسفت

 | رذحم ام اهنم هلهأ ىلع

 ىلا لاق ةيسف .لط

 عار لح » تي

 ( هتعر نع لوئسم

 1 عارلج رلافةمايقلامو»
 لوئسموهو هلهأ لع

 | ةلوئدسمىهو اهحوزلام

 / هلعهللا بصلاقو (ةهنع

 ا ص وا رارسو
 ةلاهح نم مظعأ تن

 لوألاو 5 هتنب لهأ

 | هتجوزلج رلاب قلعت ام
 1 نيب هنوفقويف هدالوأو

 1 كلاعب هتاحيس للا ىدن

 1 اندح اها واود

 امد رادع ندا
 ( انيدر ومأ انماعل هناف

 1 مارحلا انمعط» ناكو

 رع ملعت ال ني و

 | ىتح مارحلا بسك ع
 تهذ م هج درحت

 ءىحتق نازيلا ىلا هب

 لثم هتانس هةكئالملا

 اذه ءىحيف لابحلا

 | اصقان ىلتنزو لوقف

 نهرفكبلاقهلالوسراب كاذماولاقءاسنلااهلهأرثك ؟تي ار فرانلا فتعاطا ونيك اسلاوءارقفلا اهامأ || ةتانسسح نم دخاي
 ( هل لوقف اذه ءىحبو

 ' /؟
 هباقىفوالا مههركي ادحأىرتداكستالو ملة بحلاو مهداقتعا ىلع سانلا فكم رصع لكف نوملاصلاو

 ةقئاوط نمرك !نملا تف ئاوط نم نيطاتعلاوءاداعال نورحلا :نوكيدقوةرتكو ةناظفوعو لغو قافت
 'ىفعمتجاهنا ىورف ىسافلا سيقنب رمح ةزانج ىف عقوأك نحل! نم فال [مدحأ ةزانجعبتيف سنإلا |

 مهنا اولاقف اولصنيدلا سانلا كثل وأ نمادحأ اور مف سانلا رظن نفداماف نوصحمال قئالخ هتزانج |

 هبنوا رك هباوضأو ىرتوالا نام ناك نذل ياما نذاذهت نيكو زن ناكو ؟ نكلا نما وناك
 مورزحف دادغب لهأ هيلع ىلص هنعىلاعتهللاىضر لينح نبدأ مامإلا تاماملو # ههجو ىلارظنلابو

 افلأنيثالث نموت مويلاكلذىف ىراصتلاودورملا نمو سأوهيف نحا!ىنارماوعمسو فلأةئاعبسن ماو ظ

 فقوىتلا ضرألا حسم نأر مأ ل كوتلا ةفيلخلانأ انغاب و . هتزانج ىلع سانلا بابك !ةرثكن ماو أرامل
 هنعهللاىضرهتومرخرشتنااءواهوحن وأ ف لأ ةئ املثو فالف قو هاهو دج وفاممف ةزان>!! ى.لعنواصلاا
 (املو ) لجوزعهللالإ مثددع ملعيال قئالخ هيلع ىلصف هربق ىلع نولصي ىرقلاو دالبلا نم سانلا لبقأ

 2 - .( هيه

 ىدوهمىأرو هللا الإ مثددع ىصخم ال قئالخ هياع ىلص هنع ىلاعت هلا ىذر ئرتسلا هللادب عن لوستال آ :
 همالسإ نسحو ملسأف ةزانجلا,نن وسمت ًاجاوفأ اجا وفأ ءامسلا نمنولزني ةكسئاللا نسلا ىف نعطدقناك ١ | ىف ةيعار ةأرأاو مهنع

 لطسانلامحد زافدنعهّلا ىضر مكح نبةريغلا تاممودالا اهب فوطب فئاط نمل مل ةيعكلانالاقو

 هللاهمحر ىطرقلامامإلا (لاق) هربقف هوراوو هوءيشقح فاوطلامباك اوكر تواهبن 0
 مهم نفدتقحتراسُث يح اهعم ريستو ريطلا اهعيشي نيحلاصلا نم ريثك زئانج دهوش دقو ىلاعت

 ملف ه تاقثلا كلذب ثدحم و ىعفاشلا مامإلا بحاصىزملا يهار [مامإلاو ىرصل!نونااوذ ضيفلاوبأ |

 ام ىلاعتتا محل ىلاعت هللا نم مهفوخومهعروومثدهز ىف نيطاصلاوءاماعلاب ءادتقالاب ناوخإلا ا

 اودنتحاو قفانمالإ مه ركب الف ضرألا فلومقلا مكل عطوبو يتبحم ءامسلا فلي ريج ىداني وموحأ

 نأ ةريشتنا نع ملسم ثيدح ىف ام زانلا لهأ تاقع نم اهنا 1 مكين ربخأ ىلا تافصلا

 ندجمالوةنجلا نلخ دب الةلئاملا تخبلاةمنسأكن مسوءر تالي تالئامتايراعتايساك ءاسن و سانلا اهم |

 نوب رضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق اهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص » لاق نألودكر

 ءافصةنجلا لهأةمالع نم : نولوةي ادا! فاسلا ضعب ناكو «اذكواذك نمدج و ءلاهعرناواهمر

 ةنجلا نلخديل » ْمكِلَم هلوقديلاراشأ كىلاعتهشا ند فوخلاةرثكو نيماسملاب نظلاءو -نمبولقلا
 ىف اولاق مهمافبارغلا امسال ارذحوافوتاناو.حلارثك أريطلانألىأ «ريطلاةدئفأك مهتدتفأماوقأ |
 ىلاعتهّلا نمةبهوافوخ هلق ىفناوخإلا اهمأ مكدمدج وى بارغنمرذحأهناهنيدرمأىفنطفلالحرلا |

 تامالعنمو .رانللز محتيلف كلذ نمدشلابهسفن دجو نموةن>لا لهأ نمهناف رشييلفهيصاعم نعهزح

 هلا راشأ < لح وزعدشا داعم وع هلأ تاورغلا لك اويبوت كلا نم ال حادا خوك ناةعلا لع

 انههبدارأو ءاماعلالاق « هلبلا ةنحلا لهأ رثك أ » لاق تلم هللا لوسر نأ هريغو قيمبلا ثيدح |

 نم ماش ردصن وك ىدلا وهلا موضعل لاقو ّ ةلمج رشاانعلفاغوهو ريخلا ىلع اعوراعم ناك ندم

 هلغاك ايدلا ةبح ةرثكرانلالهأ ةنالغ نمت ذو سانلاب نظلا نحو ىلاعت نا اج تف :ءىقارك

 257 1 تبارك هلى تعاطا اقرت ل هنا كوب رنا حيحصلافدرودقو . ءاسنلا وءابعألا

 نهادحا ىلإتنس>ًاولناس>إلا ن رفكيو -جوزلا ىنمي_ريشعلان رفكي لاق هللا لوس رايهقابن رفكي أ لبق ا

 نوبساحم مهناف ءاينغألا امأةياورىفو« طق ؟ريخكنمت ا رامتلاق هركتامكنمتأر مث هاكر هدلا

 | سابع نبا نع اندلا ىنأ نبا ( ىورو) ريرحلاو بهذا نمادلاف ءاسلا امأو: ن

 وصحملا 6

 ىكر



 اذا

 قئالخلا ىلع

 مضغابتو اهملع متدساع ىلا ان كلاهذهلاة فهد هةفرعم ند هلاابذو هل نولوتدش هذهن وف رعت 71لاقيف

 027717 11311107 101 ةدسدغعكل

 فرشتف ءاهوش ءاقرز ءاطق زوم ة 5 روص قى د ةمايعلامويايندلاب نة اهلا قف

 لجو زعدللا لوةيفىعايشأو ىعابتأ نبأ لوقتوىدانتف مهجران ىفاهبفذقيمث ماحرألا ام متعطقو
 نيمآ انتاوخا عيمجو انل ايندلا ةبحم نم ةيفاعاا ىملاعت هللا لاسنف * ابعايشأو اهعابتأ اهم اوقحلا

 . نيملاعلا بر د دجلاو

 د راثلا ىف ءافرعلا نأ د

 وهو 80 ريبك خش لأ نا ها لل وسر , اي لامف مسوهلعللا ىل د ىنلاىنأ الحر نأ هريغودوادو هنأ ىور

 قككلو ءافرع نهسانللدب الو قح هقا رعلان 0 لاو ةهدعل »ب 0 عأأ 0 نأكلأس هناوءاللا فرع

 مهرابخأ فرعتيو مرومأ

 هلوقامأو . ممم قفرلاو سانا طاصم ىلع لمعلا نم ايفل ىأق ح ةفارعلا نا هلوقامأو . مثريغ وءارمألا

 ىلإ ةلحلاو ةليبعلا صب معلا وه فهيرعلاو ءاماعأا لاق دب رانلا ىقءافرعلا

 معأشاو افلا قتيل اذإرانلا لوخد نمري ذو بف سائلا يعرمأتلاو ةسايرلا نم اههف ال ىأ رانلا ىف

 نو عازم ذا ليو »لاق ملسو هلعهللا لص هللالوسرنأىل اعتدنا همحرإ ىسلايطلادوادىبأثيدحىفو

 طول ةناظم وأ قوش هاد رغاوتاوك قا وا وحلا نأ 4 يافا كيد (تاقوخلل لوو ء انس إل

 . نيملاعلا بر هثدخلاو سانلا

 0 5 لخدي ال باب 2#

 ىأىروألا نايفسلاق 6 عطاق ةنطالخ دي ال0 لاقر سوهلع هلا ىلد الو رزأ ناخيشاا ىور

 ؟مبحاص ةنحلا لخديال م« لاقو

 ر عطاق الو يس

 «س و هلعشا 00 لوس رنأدوادوبأ ( ىورو ) محرعطاق

 هباورم اذإم ماع ب 6 الاممثريغو راحتلا نمدح 00 كاوا ىذلا وه س كلا بحاضو

 مث كلذ ل لثمن هاا بم أ مكايق 3 ريغ و نامزلا اذه ىف فورعم وهاك نيفعاا قا نيكل حول

 . ناملاعلا بر هلل دجلاو كايا

 د6 منهج مو رعستا نم لوأ ىنورانلا نولخد, ةثالث لوأوةنلانولخد. ةثالثلوأ ىف ءاج امباب 0
 هلل [

 هرم هل
 طاكئمرمأ رانلانولذ دي ةثالثلوأو هللاومقح ىدأو هب رةدايع نسح ًادبعو لايع وذ ففهءتم فيقع

 لحرو ديبشأا ةنملا نولخدي ةثالث لوأ» لو الوسرتعمس لاق ةرره أ نعىور

 نا » لاق هي هناكوهرنا هريغولسم ( ىورو ) « رول ريقفو هقحىدؤيال لامنمةورث وذو

 لاق اف تامعام لاف ايفرعف همعن هفرعف هب أف ديشتسا لجرتمايقلا مون هيلع ىغ#ي سانلالوأ

 ىلع بحسف هب رمأ مث ليقدقفءىرج لاقي نأل تلتاق 0 او ةيردك لاق تبوهتما وح نلف تلناق

 دو لانا ةتانعإف ةلاأرقو معلا لعتلجرورانلا ف قل, قحههجو

 ءىراق لاقل نآرقلا تأرقو ملاع لاقيل لءلا تم تكنكلوتب ذك ل اقنارقلاكف تأرقوهتماعورعلا

 ورانلا ىف قلق ههجو ىلع ب>سفهب رمأ مل قدقف

 لاقكل اف تقفت أ الإ اسف قفني نأ ب ليبس نم تكر تام لاهتف اههف تلمع ام 4لاَتف ايف رعف همعن هفرعفب

 لاق كل ثرانلا ىف قلأ قحدهج و ىلع بحسف هبرمأ ليقدفداوج وهلال كلذتاعف كنكل وتب ذك

 لاقايف رعف همعت هف رعف اننا

 ىف هلكل املا فانصأ نايك ا يدم

 فاطلي نأ هاف نما لأسنف ىبتنا (ةمايقلا موهرانلا مهم رعست نملوأةثالثلاءالؤرف ِهُترَي هلالوسر
 . نيملاعلا بر هن دجلاو نيمآ نكرقلا ءارقو ءاماعلا عيمجمو انب

 3 باسد ريغل ةنحلا لخدي نمف باب 3#

 )اولا » تاسح ريغل 8 هلآ ْن وقعمس ا ند ةنحلال ادد 00 لاق 3 ثري كالو رنأءريغووسم ىور

 د عع - 2

2 

 دة

 قدروا

 اهنوببنيق ةتانس> نم

 لوي وهلهأ ىلإ تفتليف
 ىف ملاظلا تاقثدق مه

 ىدانتف مكلجأل قاع

 ىذلا اذه ةكتاللل

 هتانسح هلهأ لكأ

 رانلافمباجأل ىغعو

 بنت نأ هياع بح

 ىلإ ندخمو .مارللا
 ةلص ىفءاجامبو ) هلهأ

 لاق ( ابعطقو محرلا |

 ةلص : سو هيلعدلا| ىلص 5

 قزرلا عسوت م-رلا
 ناو رمعلا

 عطقاو ىلصو

 نم لص م ريالا تلاقو

 ىنعطق نم عل
 ىلاعت و ا

 نلصال ىلالجوىنزعو ]
 نءطقألو كلصو نم أ

 (ىورو ) كنعطق نم

 هةر نيحلالا

 ةقادص ىل ناك لاق هنأ |

 ىلع |[

 دالب ىف ملاص ىل

 ةكعار 0

 تيبلاب فواعي ناكو
 فكعيو لبالا لوط

 ا ناآرقلا



 |! ةلاخلا هافيح لع هلناكو
 هتعدوأف نحكنس ةدم

 دالب ىلإت رفاسو امهذ

 هتدجوف تئجمم نعلا

 طخ [وورتسل قمريخ نأ بانا لوأ قاتلا ثرذملا عمو ءابلدلا نأ: هدا ع يندب نا نما رع رولي" >001 تادف تانمت
 | لاو !اتف ةعيدولا ن

 ا لوهتام قررت اف هناا

 هلا همح ررانيدنب كلام

 | كلاب ام ىل لاقق نا

 | اذإ لاةئهتثدخ ىخأ اي

 تناكو ليللا فصتنا

 قبب ملو ةمجلا ةلبل

 ناب فقق ددأ فاطملاب

 نيك12 وقد

 د »لاقهنع هللا ىض ر سن أ نع ميعأوب ًاظفاحلا(ىورو) « نيلماءاارجأ ([| ناف ىلاعتو هناحبس

 نأل كماكت

 مهلك نينمؤلا

 هحور

 حاورأ

 تدان عمت#

 ( ا

 لالا فصن ةعجلا ةليل

 1 ماقلاو نكرلا نيب تفقو

 ا ىنعاكي ا

 راند نب كلام تثدح
 اناو هللاثا : لاقف كلذ

“5 

 ل )نواك 0 ميدو نووتكي الو الدنو ولت الوذوترتسإل تينا ةلعاوعتا مم |

 ًاوهوىلاعت لوف لحو زعدللا ىدب ناد ا

 نم هلا لأسنفةريثكك لذ ىفثيداحألاو « ىتمحرب ةنحلا اولخدا متقدص ىلاع:لوةيف كال ذلالهأ انتلعجو ٠

 تايثح نم تايثحثالثوافلأ نوءبسلك عم باذعالو مملع باسحالافلأ نيعبس تأ نمةنلا لخدي

 ملسو هيلعهّللا للص نال وسر نأ ىلاعت هللا همح رىذمرتلا مكسحلا هللادبعونأ ) ىودد )« لجوزعىر ا

 هنع هللا ىذر باطخلا نب رمع لاقف باسح ريغب ةنطا نولخدي اغلأ نيعبسو اطعأ ىلاعت للا نا » لاق |

 لوسرايرمع لاقفافلأ نيعبسنيعبسلا نمدحاو لكعمىفاطعأف هتدزعسادقلاقهتدزتساالبفهلا لوسراب

 ىلاعتهّتاهمح ر ميشهلاق ىهتنا« هيدي ىوا رلا حتف واذكهىناطعأف هتدزئسادقلاَقف ايناثهتدزتساالمفهللا

 هريغك ب ساحيف رخآل معب ةنإ ا لهأنمناكنا وةروك ذلا نيعبسلا نمن وكي النينمؤاا نموتكي ملو

 نأ ىفعدب الو ىوتك ا دقةباحصلا ضعبنا هانعمام لصألا ىف( ىطرقلامامالا لاق ) ةنلا لخدي مث
 هللاىلص هللا لوسرنأىاسلا ظفاحلاو هيودرمنزا (ىورو) ملعأ هلاوافلا نيددسلا قم ةنوك نحر

 مل لجرو هسلب افلخشل دحم : مفدي وت ” لسغ لجر باسح ريغب ةنطانولخدي ةثالث » لاق سو هي هيلع

 دوعسم نب هللادبع ) ناكو ١ )») دير اههعأدل لمي لف بارشب اعدل روطق ني ردق هدق وت سم ىلع بمعشيب ا

 ن لع ) ناكو ( باسح ريغب ةنخلا لخداباستحا واناعاضرألا نمةالغب ارب رفح نملوةينع هللا ىذر |

 سانموةيفلاق اوموق لضفلالهأ م ًادانمىدان ةمايفاامونناكاذإ » لوةءامنعهللا ىضر نيسحلا
 لبق نولوةيف ةنإلا ىلإ نولوقيف نيأىلإ نولوقف ةكئاللل مهاقلتتف ةنجلا ىلإ اوقلطنا لاقيف نوليلق

 انيلع ءىسأاذإو انريص انماظاذإ وانماح انيلعلهج اذإ انك نيذلا نما ا نماولاق معناولاةباسحلا

 مل لاقيف نوايلق سان موقيفربصلا لهأ مقيل دانمىداني مث نيلماعلار جأ عنف ةنحلا | 7 ملاولاقان وفع |

 | مصو ماقلاو نكرلا

 ]| اًكاص ناك نافنالف اب

 ريصلالهأ ني نولوقف منأنم لامف مه نولوقيو كلذل ثم ,للو ذاك عاقل تاو اولحدا

 اوناك نيذلا مقل دانم ىداني مث نيلماعلا 6-5 مالا اودَدا مل لاقي ة هللا ةيصعم نعودللا ةعاطيرع

 منك ةنحلا 0 مهنولوةيفنولو#ي و ملاقيفلا 00 و هنلا ف ناو اح وهّللا قفنوروازت

 اوفه قح سانلان م ةعامج موقيف لجو زعهللاب ةفرعلا لهأن أش رءا!نانطب نمدانم ىدات دحاوديعص

 كاباانتف رع نيذلا كب ةفرءلالهأ نم نولوةيف منا نم مَع

 . نيمآ تاثيساا نودتاملا ىلإ تاحلاصلا لمع نم انام نأهلضف

  رثك أو ةنجلا لهأ رطش مسوهيلع هللا لص دمع ةمأ باب +

 ادا و رمل م راق سو كلا ىلص نال وسر نأ 000

 كلذف لاق نيعستوةءست وةئاعست ف لأ لك نملاقرانلاثءبامو برايلاق رانلا ثءب جرخأ ل ومف كيس ىف

 «ديدشمّللا باذع نكل و ىراكسإ امو ىراكس سانلا ىرتوابل مح لمح تاذ لكم عضت ودل ولا بيش, نيح !

 نمنافاورسش لاف لجرلا كلذاني هللا لو سراياولاقف مباع كالذ دتشافهنع هلا ىف رىردخلا دعس و:أ لاق

 اد ةنحلالهأ عب راون وكت نأ عمطأل قادت ئبس الاول كراج رتمزانلا ح مود ًاموجوجاي

 ىدلا و لاق مئان ريكو هان دمك ةنجلا ل اهأثلث اونوكت نأ عمطألى اهددب ىف ىدلاولاقمث ان 00 هللا
 دوسألا روثلاداج ىف ءاضيبلا ةرعشلا لثك مألا ىف, 5لثمناةن لا لهأ رطشاونوكت نأ عمطأأل ىف هديب ىسفت |

 نبرشعوةئامةمايقاامون قئالخلان وكن ل لاق ب الوم ( ثيدحلافو) راما عارذىفةقرلاكوأ |

 افص



 | مفالوسدابل اقةنسفلأ نب ريشعةريسم فص لك رع 0 ةريسمفص لكل وطافص

 ١ نيوادم ولا كنص امفلبق اف رقعة مشو ةنام لاقؤوك رشااو هل ابمف فود ثا #؛ لاق نودمؤاا
 مويقمأنا(ثيدحلاىفو).ىبتقلاهركذدوسألا روثلا اج ىفءاضيبلا ةرعشلاك نينمؤاا لاق نيرفاكسا
 رئاس نمنوعب رألا وافد نون امثمهنم متن أو فصةثامو نو رشعةمايقلا موي سانلا نا ةنجلا لهأ ثلث ةمايقلا
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نسح ثيدح ىذمرتلا لاق ىلا

 # اهئامسأو احلا وهأ ىف ءاج امو منبج باوبأ +

 قحاهلهأ لك أترانلان(ثيدحلا ىفو) مبجو محملاوةيماحلارانلا ىهوةيواهو رقسو ىظل اهعامسأ نف ١

 ادب أكلذكوبف هداؤف ىلع علطتفاضيأدبعلا لبقتست من تناك اك دوعت مث تبن !مهتدتفا ىلع تعلطا اذا
 نم ةاصعلاو نيدرمتلاو ةاغطلا اهب فوخ ىلاعت هلا نكلو نيرفاكسال رانلا'لصأو ءاماعلا لاق *

 تراطو هكئالملا تءزف رانلاقلخامل ىلاعتهللا نا (ثيدحلا ىفو) هنع هللا ثاهمامع اورجزتلن
. 

 كد ولا |

 دربال 0 0 0 ام بهذ دو 00 يل

 أ نم ىدصعم ل 00 ا امأ را

 ١ ديز نع(ىورو) (نوقفشمهتيشخ نم مثو» ىلاعتهلوق ها قحابنمأتال ان راولامتق قلخ

 ملسو هيلع هللا صدا لوسر'ىلع املسف ليفارسا هعمو متري ىنلا ىلا ليربج ءاجلاق هنأ لسأ نبا

 | ريكتم ليفارسا ىرأ ىللام ليربجاي مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق فرطلا رسكتم ليفارسا اذاو

 , (انغلبو ) هفرط رسك ىذا! كلذف ميج نمةحفل طبه نيحافنآهتحالهنا لاققنوالا ريغتم فرطلا
 | هللا لوسرا كلذاو رك ذفهتيب نم جورخلا نع كلذهسح تح فوخلا هيلع بلغ راصنألا نمقفنا
 | هيلع هللاهصينلالاقق اتيمرخو ىتفلا هقتتعاف هيلع ماسو هيلع هللا لص لخدف ملسو هيلع هللا ىلص
 | م هنا مالسلا هيلع ىيعنع (ىوريو) اهقافىأهدبكذلفرانلانم فوخلاناف كيحاصا وزبج اسو
 | ريغىذل اممالسلاهلعىسيعلاققفوصلاو رعشلا عرادم نمملع نا ولالا تا ريس انما قأل ١ ةعجرأب

 الوادربابف قوذيال رانلا لخد نم ناو رمناايانناولأ ريغرانلارك ذنلقف ةوسنلارشاعم نكتاولأ

  جرخ( نيعجأ مدع ومللمبج ناو » ىلاعت هلوق ع مسام هنعهللا ىضرىسرافل اناملسنأ(ى ورو )ابارش

 دق هللا لوسرايلاققهلأسف علم ىنلا ىلاهب ءىجف ايش لقعيال فوخلا ةدش نم ابراه هبجو لعامئاه

 انيجني نأ هلضف نمهللالأسن «ة.الا (نويعو تانج ىف نيمتلا نا » ىلاعت هلا لز' اف يق ةبآلا هذه تعطق
 . نيملاعلا بر هن دجلاو نيمآ رانلا لهأ لامعأ نم رادلا هذه ىف

 د رانلا نم هب راجتساو ةنجلا هلل لأس نميف ءاجام باب الع

 هلخدأ مبللا ةنحلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم » لاق ب هنا لوسو نايتمرنلا كور

 هللا ىبص هللا لوسر نأ قببلا (ىورو)« رانلانمهرجأمبللا رانلاتلاقرانلا نم راجتسا نموةنجلا

 | ديعلا لاق اذاف ضرألا لهأوءاملا لهأ ىلا هرصبو هس امتد فلا ال مورق او لال قرانا

 ىدابع نما دبع مب 3-5 لجو رع هللا لاق مرج اثرحنمىفرجأ مال وع دشأامهللا الإ هلإ ال

 أنا هرصل وةعمس ىلاعت هللا ىقلأ درلا ديدش مو.ناك اذاوهترجأدق ىأكدمشأف إو كنم ىنراحتسا

 لاق مج ريربمز نهى رجأ مبلل مويلا|ذهدرب دش امثل الاهلا الدبعلا لاقاذاف ضرألا لهأ و ءامسلا لهأ

 ررهمزامو اولاقف هترجأ دق ىنأ كدبشأ ىلاو كر ربمز نمىل راجتسا ىندابعنمادبعنا مابجل هللا

| 
/ 

 ناك « نوءجار هيلا

 لهأ نم ىمحعلا كلذ

 لا نعم نكن ويوانلا
 ارب اف ناف نعلا ضرأ

 توهر َ ئوشا

 حاورأ هيف عمتج

 بناج ىلع فقق ميج

 ىف نالفاي دانو رببلا
 هناف ليلا فصن تقو

 ىلا تيضفلاق كماكب

 تيضتتا الق يلا كلت
 رثبلا دنع تدعق ىلا

 !ءاجدق نيصخشب ان ًأاذاف

 اهو رثبلاكلتىف الزنو

 اهدحأ لاق ناك

 لوف لل
 ناكملاظلجر حورانأ

 ناطاما تالا نسع

 قامرف مارحلالكأيو

 هذه ىلا تولا كلم

 لاقو امف بذعأ ربلا

 1 عر 000
 دق ناورم نب كللا

 نامام و ةكراكا

 هذه ىف بذعأ تثحف

0 

 لك تساقف اخارص

 نم ىدسج ىف ةرعش



 ترظنفلاق عزفلا ةدش

 ثويص و: سلا كلت

 ةيوقعلاو برضلات حم

 نيأىخأاب تلقف كيل

 كتعدوأ ىلا ةعبدولا

 (([ ةنوفدم اهنا لاقق اهايا

 ىف ةينالفلا ةبتعلا تحب

 تلق الفلا عضولا

 تئج بنذىأب ىخأاب
 #11 ءاتغالا ل زاتمللا
 ىحأ تبئسل

 1 ةريقف ىهوتخ ا ىلناك

 محملا ضرأب ةعطقنم

 ةدادعإ اهمع تلغتشاق

 | ةرواجلاو لحو زعدشأ

 8 اهدقتفأ 20

 | الو ءىشب ةدلا كلتىف

 ' ش ادق 13 تم املف اهنع لأسأ
 مهنمو راثلا نم ثلاثلا كردلا ىف كلذف هقحتسم نعهمتكيو هماعن زل نم ميسور داذلا نيف اذلا

 يرسل ات

 عوج و قينكم َتنآَو

 1 2 .- 0 ا

 امظنو ناعيش تناو

 ىزعو ىورم تنأو

 عطاق م>رأال ىلالجو

 شب ىلا هباويهذا محرلا
 1 كلم ىلىأف توهرإ

 ١ انأ اهو املا توما

 !اداخ ًاداعو وول 3

 ا دق هنأل

 نأىلا نلا(ىورو) « ضعب نمهضعباهدربةدش نم قزمتيف رفاكسلا هيف ى 7 5 ةهلا لوسراي م مرج

 )» افيرح نيعبس ران 1| نع دج ودنا حزح ال آس ىفاموت ما ا ق ا لا ىلص هللا لوسر

 ىنلا نأ اضأ نيحيحصلا ىفو راصتخاب ناخشلا هاورو

 ا وتنمو لاقملسو هياعه ىلهنا لوسرنأدوادوب 0 1 ْن*

 / رتتس نأ مكنم عاطتسا نم » لاق هيي

 لوسرنأءريغوى اربطلا(ىورو)اماعىأ اني ل

 لارا هيور ىتح ءالأ نم هاقسو ةعبشأ ىحماخأ مداو » لاق 2 هللا

 ىلا لموجة ساا اول ةحلاصأا لامعألا نأ ث ,داح الا هذه ىف( املعلالاق 6 ماعةنامةرم رخ دمع 0 1

 ع و 5 وح د اامح اصيلص ,تانمةعاط اكناف تاعاطلا عسا ٠ د الاه ًامكلمفرانلان مدعيموةئحلا
 نيملاعلا 2 ةنحلا لوحد 0

 د ةعجلا مون الا عو. لك رعست اتاونكازدأ اأو 0 ىف ءاجام باب الع

 (ءاملعلا لاق) لزانم وتاةبط ىأتاكرد عيسى هو «رانلا نملفسألا كلر دلا ىف نيةفانملا نا » ىلاعت هللا لاق

 نم مكعو ميلئاوغ ةرثكو ثرفك ظلغاهيواحلا ىهورانلا نم لفسألا كردلا ىف نوقفانلا ناك امناو

 ةقلغم ىهودعب اها ا عع اهلل ميج فنا وذ. هدعاللا ىدرراخألا عك ناكو نم وال ئذأ
 نجلاء رمال و 0 باذعلانمرتللا كللتىفن وكي نأةفاخع موي لك منبجاهنم ذرهتسلا

 نملفسألاكردلا ىف نإ دوعسم نب |لاقو .ىبهناراناا نم هلفسألاكردلا

 لثم ىهانلقق ميج با 0 لوقت هنعهللاىضر بلاط ىنانب ىعمامالاناكو رانلا لفسأ ىف مهلع

 وه مابج نمتاكردلا ىلعأو (ءاماعا!لاق) ضعب قوف اهضعب اذكه ىهال لاقف نينمؤلا ريمأايهذهانباوبأ

 دعب واهماوبأ قفصتحايرلا ريصتو ةعافشلاب نوجرخم نيح م,نمولخم مث نيدحولاةاصع هلخدت ىذلا

 سوحلا هف 5 نوئراصلا هيف اا دوهلاهبف كرفاذ ا هنو ىناثاونويدمحلاهبق ا

 حييحص ثيدح ىف كلذرت مويطرقلامامالالاقدا نوذقانل هنق عباس سأأو ا هش سداسلاو

 2 ًاظعو اذاو فنعظعواذا نم مهممءوسلاءاماعاافصواذا لوي لبج نب ذاعمناكو .حيسيحص رثأ أالو

 كردلا ىف كلذف ناطلسلا نم برقلا ىلا ةلسوهملع ذخأينم م,ئمورانلا نم كردلوأ ىف كلذف

 رانلا نمعبارلا كردلا ىف كل ذفاعد ومدهأ سانلاةلةسىر الو سانلا هرج دا رقلاو زك لاء ىتوم

 رانلا نم سماخلا كردلا ىف كلذف هئدح رثكل مهي داحأو ىراصنلاو دوهلا م معتر نم مهنمو ١

 بحال هللاو افلكتم هللا دنع بتكب ىذلا كلذف قولس سانلل لوهو ايتغال هسفن بصب نم مهنمو

 كاردلا ىف كلذف القعو ةءورم هملع ذخت, نم مهنمو رانلا نم سداسلاكردلا ىف كلذف نيفاكتلا

 مثيج نا » لاق ملسو هيلع هلالض هلال وصر نأ هرغو معنوب ,أ ظفاحلا (ىورو) رانا يا

 0 مود مو 2 هلا لاق) هام اهءاوبأ حتفتالو ةعجلا موي رعستالاهلاف ةعم امو.الااياويأستفتوموي لكف
 نم اهريغ نود لا مايق دنع ةعجلا مو,ةزئاج ةلفانلاتناك معأملا وىنعملا 00

 فيسلا لدم نمل اهنم باب باوبأ 5 ةعبس ميل نا » لاك هل تاكو دونا ىذمرللا ىورو مآيألا ا

 ناكو ةيرورحلل اهتم ب باب تاون ةمدس ميج نا ةءاورفو ل دع ةمأىع ةءناور ىو ( دما لك ع

 لاه يسل هق وفىذلا نمارحدشأ باب اكه نس نيعبسة ريس م نيا لكنيب نأ : لوش هنعشا ىذ رهبنم ل بهو

 لك ىلع باوبأ ةعبس امل بل الو امل ءوضال ةملظم ءادوس ميج نا ( اضيأ ثيدحلا ىفو ) افعض

 ىقران نمقش فلأن وعيس ةبعش لكىف ران نم ةيعشفل أن وه.سلب > لكىف لمح فلأ ما



 ا/ا/

 ا 510 لا يي 3 فلأن وعيس قش ل 7

 راه تأ نوعيس بنذلكل بنذ فلأ نوعبسب رقع لكل ب رةتعءفلأن وه.سوةرح فلأن وعيس

 | نيعنعقدارسابنم ريطيفءاطقلا اهنع هدكمايقلا م ويناك اذافمسنمةلة فلأن وعبس راق لكف

 نالعثلا رظن اذافمهئارو نمرخاومهقوف نمقدارسو ميمامأقدارسو مثراسإ نعرخاقدارسو نيلهألا

 5 مجلس بر مهلك نودانت, اوراصو مهكر ىلع اوثج كلذ للا

 «مهملخ مظع ىفو اهتكتالم ةرثكو اهتمزأو منبج مظع ىف ءاجام بابإلم

 : 0 .٠ ل ع 5 5 .لنث
 ىنالومحر نأ لحو 1 ىلص ىنلا هحو رعت هاحانف ليرج ءانأ كيري هللا لوسر نآةياور ىفو اهنورحب كلمفل ان وعبس

 « اكداكد ضرألا تكد اذاالك » ىعأرق ليربجنا نسحلا بأ اي لاقق كلذ نءيلعهلأسف مسودهيلع هلل هللادنعبنذ ىل سيلا
 تدرشذا كل ذكمهاهيبف كلم فلن وبس هعم مامز لكمام زفل أ نيعبسب داقت تءاجاذا هنأ ىت ربخأ و ةبأالا
 (ركذو)ها دم اياهرذحاف عجلا ىفنمتقرحًالاهوكردأ مهن الواف مه ديأ نم تتلفت ةدرشمهملع
 فا نيعبسب داقتو سوماجلا قاخىلعملاوقعب رأ ىلع ىشةاه. نوتأي مهن أىلاعتهثلاهمحر ىلازغلا مامالا

عبسو كلم فل أن وعبس مامز لكف مامز
ملك اين دلاديدح عم: جاولة قاح فلن و

 ١ ةدحاوةةاحم لدعام ا

 تتافتاذا امنأو تدملضرألا دم نأوأ تكد! لابجلا اهم. برضي نأ ص أولةب زصهعم كملم ةقلح لكىلع

 قلعت, و نيلسرلا تح بكرلا ىلع فقوأا ىف نم لكوتجيفاهنأش ظءلابك اسمإ ىلعدح ار دقيال مدي نم

 ةالصا ا مهماع عد رمى دقاذهو نو رهىن دقاذهو حسب لا ىدن دقاذهشرعلاب ىسعوى مومو مهارإا

 الهأ لعاهظيغةدش نم نيفصن قشنتى أ« ظيغلا نمزيمتداكت » ىلاعتهللااهفص وأك ميج واذهماماتك

 / ىلاةروحدمىع>راامل لوةيواماطخم ذخأيف لدوزع هةر ا مسوديلع هللا ىصهللال وس رموقيف

 مارح كنافدقتاي ىل سلخ لوةتف كاهأ كيتأيقح كفاخ

 ف ا : 00 م ذحم فق 3 اهأ 0-0- وشرعلا لامثنع لجن وبذحم اهنامثدل ىعيطأو

 هنم ىعمسأ ش رعلا قدا رس نم ىدانتف ىلع

 أ عسيجل ةقيقملا 0 3 (.اهلا لاق ) 0 ىفهناب رم اك نازيلا بصني كانهو « نيملاءلل ةمحر

 اهلع تفرصناو ايندلا |
 نمؤم لكل ىغعبليف 1

 قيءالو>رسشملا ضرأب ةرئادىعو هيفهثلاا يقل ىذلا للا نماه-ءاحن ىأاه- ىت ؤيىنعمو . رانلا قابط

 جر الف مرق رحتف رشحلا لهأ ىلع ابجورخ نم اهعنقلةمزأ املاك امباو طا رصلاالا قيرط ةنجلا لهأل
 هنلَو هلال وسرنأ ( ثيدحلا ىفو ) رانلاىلا مم رمأن يذلا سانلاطقتلتاهنم جرت ىتلا قانعألا الا اهنم

 لكلوةنسةريسم هيبكشم نيبام كلم لك« دادش ظالغ »ىلاعثهل ودب مهلا راشأل ميج ةن زخ مظع ىفلاق

 انتاوخا عيمج و انيحن,نأهلضف نم هللا لأسنف # ىبتتا« وهالا كب ردونج ملعيامو ) ىلاعت لاقهثثا الا
 . نيملالا بر هلل دجلاو نيمآ رانلا ىلا انيرقي لمت لكن م رادلا هذه ىف

 6 كلذريغو هج مالك ىف باب لع
 اولا ووهرألا نينكيرف رآلا كنس عوب نر ىلا وف هل 0 هللا لوسرىلع لز:ليربجنأ ىور

 هبي يناداق« راهةلادحاولا هللاوزربو

 2 قعطاقم 1

 همن كدت 8

 ند هكدحم

 1 دقعاب هكاففماولا مر سانلا نوكبت نأف ل 5 رجأي م

 بهذا ىخأاي بذعم
 ان ىلا ىلطاو األ
 ىف ىنلعجاو ةحماسملا
 نعهللالعلف اهنم ل>

 ريغ ىلاعتو هئاحمس

8 
 كيل

 عضوا ىلا تيخف ١

 هةنيع ليلا ىلا
 ثتدحوف

 قعدو امقو ةرصلا 3

 00 يدا ما لوش مسوهيلعدللا لصد واهريغمويلاكل ا لوهيدحاو لكومالسلاو

 1 ىلا ىعدتةمأ لك ةيئاح ةمأ لك ىرتو »ىلاءتهلوقوهو ءاتكر هلمحت نمفقوأا ىف سيلو برايابجت و

 يديد طراد
 ل اا د
 اهنعتلأسف مجعلا دالب

 اهنتدحو اع تعمتحاو 1 أ

 ىلا هلوأ 0

 تلعجو 6 هرخآ
 تكشو لح ىف اهاخأ

 ةرورضلاو ةلةلاهللا ىلا

 (لاقو)همحر لصي نأ |
 راصل البج هدي ىفىذلا عمقم اب ترض هنأولت ةوقمهنم دحاو

 رهةىفافا نيعبسقب ريض لكي رانلا ىف عف ديفاكد

 مثددع معالرانلا ةكئالفالاو ةينابزلاءاسؤر ءالؤمدارملاف( شع ةعستاهلع» ىلاعت هل وقامأو بج
 هنا نكس لا لود

 ىف تأر ل 1

 بهذ نم ارصق ةنجلا



 |[ دحر بزوتوقايو ردو

 هنطاب نمهرهاظ ىرب

 تاقهرهاظ نمهنطابو

 ىحأاب لزاتلا هنا

 لصو نالاق ليربجاي
 هاللدملا ىدفأو ماحرألا
 معطأ و مالكلا نالأو

 ماتيألاب قفرو ماعطلا
 سانا و للا لح

 موس ( لقوو مان
 :مسوهيلع هللا ىلص هللا

 قاض ل نو
 هللا ةعاط عم هتحوز

 نمهلا هاطعأ هلوسرو

 م لير

 هيلع أ ىل_ص بوبأ

 لع ترص ندهو ملسو

 اهاطعأ اهحجوز قلخ

 قمل سلا نوعا
 هللا لوتس قف لدن

 تاظنم ول جوزع
 ام هتفلكو اهحوز

 اهتنعل هتذآو قيطبال

 ىذأ لص ترص نمو

 هللا اهاطعأ اهحوز

 ةأما ةيسمأ باو

 ىأرانلاتاقدارس نم قدا رس لك ةفاثكنأ ىذمرتلا يدح ىفواهناكردو اهضرأو بج > سفنب فيكف ا

 0 وةنسنيعب رأةريسمهرادج ةفاثك

 رح ناتسو ةهدش تالضفاها 1

/ 

 نا ا 0 0 ءاضن ا " 00

 مامز لكعم مامز فلأن وعبس !ماع افز فزت ةمايقا| مو. هجم ءاحيل هنإ ده ايمويلا كلذىف مه ةفاخم نم

 كتزعودهللاالاهلاال لوف ىماكت ماهجاب الو ةيف لجو زءهللاىدي نيب فقوتى تح كلم فلن وءبس
 2 ىنلا لاقف زاوج هدنع نمالإى زوج الو كريغدبعو كقزز لك !نءوويلا نقتل كتاظعو

 رسج زاجهللاالا هلا الن أ دش نف هللاالإهلإ الن دبش نمل ر سبأ رسب أ لاق ةمايقلامو.يزا وا امول:ربجاي

 هللا ةمحر يلا د 0 0 ددو) كالا 0 ىلا سد 1 ل يلا لاقف ماهج

 ا ا اضعب

 . رابح ريكتم لك لوقف كجاوزأ نمو

 د مهمظع نانو مح ةنزخ ةلج نم رشعةمهستلا نأ ىف ءاحام باب 2

 مثله(« رشعةعسن اهملع رششدلل ةحاولرذتالو قبال رسامه كاردأامو» ىلاءتهلوقنعماوعءلاوبأ لكس

 هلوق نمهتذخأ لاف كاذب كماءامو لئاسا !لاهتفاك_طم رض عةعسن لاق افلا رمثعةعسن و اكلم رشعةعست

 كلم لك دي اكلم رشعةعست متقدصلئاسلا هللاقف «ا ورفكن ذلل ةنتفالا م6 دعاتلعجامو » ىلاعت

 ثيدح ىفكلذدروو . اماع ىأافيرخ نيعيس دبعلااممىومف ةبرضلا برعشي, ناتبعشامل ةب زرممهنم

 ىهنا ةعسلا ةرمىفو ةرشعةرمىف اذكهو اذكه لاقف منبج ةنزخ ةدعنعدولاهلًاسنيح ىذمرتلا

 هللدجلاو لج وزعدشاالاهماعيال مرح ةينابزددعفالا وةينابزلا سوءر مهامنا ريثعةعستلاءال ؤهوءاملءا لاق

 طاحأ اران نيملاظلل اندتعأانا» ىلاعتهلوقو مْبجةعس نع اههنعهللا ىضر سابعنبا(لئسو) نيملاعا بر

 هقئاع نيبوةينابزلا نمدحاو لك نذأةمحش نوب نأ انغلب نكل و ابتعس ىردأامهقاو لاف ( اهقدا رسوم

 مهنع ىلاعت هلا ىضر ءاماعأ ا لاق بي مدلاو حيقلاةيدوأاببف ىرج اهنأو ةنس ناعبس ىنعإ 4, رخ ناهس ريسم

 تاومضااوضرألا ريغ ض رألا لدبت نيح مب ماك ق احلا عسا مْْبج رهظ ىلع رسج وهىذلا طارصلان اك اذاو

 اه بط رحبلا نأو ضرألا ىف بج نأ ىف ءاج ام باب الم

 وأ اجاح وأ ايزاغ مدحأ ناكن لالا حبلا اوبكرتال لاق هنأ ملي ىتلانع ورمعنب هللادبع ىور
 ناكو من مثبج > قط هنأل رحبلا ءاع :اضاوالال لو# ا 0 رحبلا تحن :نافا ندعي

 هللاوارا تراصف تدقتوأ ىأ « ترحسراحلا اذاو »ىلاعت هلوقىفلوقيامهعهللا ىضر سابع هللادبع

  اهتماتنا وخلا عيمج و ىلاعت للان ذاعأ اهرعق دعب و مْجج رحم دش ىفءاجام باب ال . لعأ ىلاعت

 دقوأمثترمحاىتح ةنس فل رانلا لطدقوأ : لاقوس وهيلعهللا ىبصهلالوسرنأ هريغوىذمرتلاىور

 ىهنةياوريىفدازةماظم ءادوس ىهف تدوساىتح ةنسفلا اهيعدقو أم تضيباىتح ةنس فلأ اهلع

 نانو ةيفنع هللا ىع رس واقل نادل ناك تف لا ودب راما فهاد اوم دعأ وق ةكاوو فول اناداردك

 لاق ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ مل-م (ىورو) اهرمجالو اهل ءىضيالةءاظم ءادوس ةرخآلا
 لاَقق ةيفاكل تناكناهثلا ل وسر اياولاق هج رح نماء زج نيعبس نم٠ زجاهرحاين دلا فن ودقوت ىلا ؟راننا

 2 هللا لوسرنأ هجامنءا(ىورو)اهرح لثمابلك ةءاور فدازوءا

 ران ىف اهديعالنأ ىلاعتهللا لأستلاهما واهم متءفتناام نيترم ءاملابتشفطأ هذهؤران نأالول:لاق
 قواه ا دا ءاملاب ةباورىفوراحبلاءاع تب رضابمأالول ةباورىفو. م رخآلا
 برضهنأ الواو نوحترا نتزوج ناوتس نم, رغم رانا هنعهللا ىضردوءسمنهللادبعنعةياور

 يب



/ 

 منج ران نملاقف تقلخ مايثدلا ران 0 (لثسو) ءىشبابسس متعفتنا اما رمر شع 0 4

 ا ع هلال وسو نأ (ثيدحلاىفو) اهنمبرقلا لع مردقامكلذالولو ةرم نيعيسءاملا,تشفطاهمأ ريغ

 نأولو اهرحنم ايندلاتقرتحالاين دلا لهأىلا هفك ب رخأ منهج لهأ نم ايمنهجنأول : ,لاقهيلع سو

 نلاعت هلأن طغ ئمهن ورصبب نيحايندلا لهأ تالهورصبت حادا لها ىلاجرخأ نهج ةنزخ نمانزاخ

 5507 لاق ةاسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنأ هدنسم ىفرازبلا (ىورو) هيلعىذلا

 ١ ثيدحلاىف هلوقىنعمو اح ىطرقل ةاامامإلا لاق) مهةرحألرانلا لهأن م لج ر سنت مث نوديزيوأ

 / نمدوجول ١ ىفام لك عمجو لهن أ ث يداحألا رخآآ ىلا! ءزج نيعبس نم ءزجاين دلا فن ودق وتىتلا هذه ران نا

 دقوأو هلك ايندلا بطح عمجولهنأه نابي وةروك ذلا نهج ءازجأ نماء زج تناكل مدآو:ءاهدقوب ىلا رانلا

 ١ اهلك اندلا ران رح نمدشأ اءزج نيعيس نم وهىدذلا مهح ءازجأ نم دحاولاء زا ناكلاران راص تح

 مث برغملابرانلا تناكو قرشملاب؟دح أ ناكولمديب بعكس فن ىذلاو لوة.هنعهلا ىضررابحألا بعكناكو
 | ربصوأ ةردق كلذىع ؟للهموقايلوةيمث اهرحةدش ن مهي رخنم نم مدحأ غامد جرخلاهنعفشك
 ١ ىضرقمتألا (ىورو) رانلالوذدنم ملنع هوعيطأق هذه نم ميلعن وهأ هّناةعاطنإموقاي هللاو

 | لمؤاضعب ىضعب لك أبر تلاقامرولإ رانلا تكتشا :لاق اسو هيلع ىلاءتءهللا ىلص هللا لو سر نأ مونع هللا
 نم نودحن امةدشواهر رههز نه دريلا نمنودحم ام ةدشف فيصلا ىف سفن و ءاتشلا ىف سفن نيسفنامل

 ةبجو عمسذإ هباحسأ عم اسلاج ناك 2 هنأ كوه نأ ءننغو ملسم (ىورو) اهمومس نمرحلا

 | مهج رانفىمر رجحاذهلاق معأ هلوسرو هللا انلق اذهامنوردتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقق

 ءىنلاعقو توص ىهوةدحلا ىهةبجولاو . اهرعقىلإ ىمتنانيحنألا رانااىفىوبهمومفافيرخ نيعبسذنم

 ناو ديعب اهرعقنإ ودي دشاهر>نافرانلارك ذاورثك ؟لوقي هنعهللاىض ر باطلا نب رمعناكوليقتلا

 رك ذهنافهللا ىوقتب كيلع سانلا اه أهتبطخ ىفلوةيسانلا بطخاذا ناوزغنبةبتعناكودي دحاهعماقم
 ناالمت لاو اهرعقىلإلص,الاماع نيعبساهرعق ىلإ اهريذش نم ىوبمف ماهج ران ىف قلي مظعلارححلا نأ نل

 برغل ابل جرو قرشملاب روئرخنمردق نهج نم حتقول لوي هنعهللا ىضر رابحألا بعكناكوةاصعلا نم
 ىلع ايئاج رخالإ لسرمىنالو ير ا ودار ا لاو اهرح نم ليس قح هغامد ىلغل

 رئاطلا طعقتللا# اهلها لشن رانلا نا كلو#. اهيتعاثائطزت شاع نا ناكو: ىف ىقن لوهر هتك
 رانلل لهف «ًاريفز وأ ظ.ةتاملا وعسدسب ناكم نم مهتأ راذإ » ىلاعتهلوق نع سابعنبا (لئسو) بحلا

 لق ًادعقم منهج ىنيع نيب أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نم هيَ هلوق متعسامأ معن لاق نانيع

 امأ لاق نانيع املو هللا لوسراي
 رخآ الإ هنلاعم لجنة مويلاتلكوىنا لوف هب قطني ناسلو نارصي نانيعهلرانلا نم قنعجرخم
 | مسو هيلعهللا ىلع هللا لوسرنأ ىذمرتلل (ةياورىفو) طقتليف مسمسلاب حم ريطلانممهءرصب أو هلف

 . معأهتاوزاجالةقيقحرانلا مالكنا

 6 مهلاكن أو مهلالغأو مهلسالسو رانلالهأ عماقمىف ءاجامباب +

 لاقو ( ملا فنوبحس,لسالسلاو مهقانعأ فلالغألاذإ ىلاعتلاقو «ديدح نم عماقم محلو » ىلاعت هلا لاق

 نسحلالوقىأيسو ةيآلا (امحجوالاكنأ انيدلنإ »ىلاعتلاقو «ًاعارذنوءبساهعرذةلسلسىف » ىلاعت
 | (ىورو)هيلع بوةكمهبحاص مساوالإ ديقالو ةلساسال و لغالو عمقمالو داو منهج ىفامهنإدوءسمنباو
 | نع يراها و ةفهلكة اضونأ 20: لاف مس وهلعشاىلصهالوسرنأ سيم هدانسا لاقو ىذمرتلا

 ( ثيدح هديؤيو ثيدحلا ديعب ناكم نم مهتأراذإ ىلاعتهلوق مع

 ةنبأ ميرمو نوعرف

 لوم هللا ناف نارمع
 نيلئاقلا قدصأ وهو

 ديزأ همحر لصو نم

 هلام راو ةرمع ق

 نودأو هراد رمعأو ا

 توا: تاركس هنيلع

 ةنجلا باوبأ هيدانتو
 هيلع (لاقو) انيلا مله

 لزتتال :مالسلا وةالصلا

 محرلا عطاق ىلع ةمحرلا

 نامرحلانم هللا ذوعت
 كولا تا لاشنو

 هلا و نا رففلاو

 .نازيتلا قمنامألا
 ىف عساتلا بابلاا# |

 # هبدلاو قاع ةيودع |
 هللا لصهللا لوسر لاق

 هللا ملع ولف :لسو هيلع

 مالكلا ىف لجو زع

 لاقامفأنملقأ ائيش

 نغلسامإ )لج وزعهللا 8

 اهدحأ ريكسلا كدنع

 لقو اهرهتالو فأ |[ :
 ا ثيداحالا هذه ىنف قطنناسلو ناعمس نانذأو نأ رص نانيعهل ةمايقلا مود رانلا نم قنعج رم لاق

 «اعرح الوق امه

 ىلصهللالوسر (لاقو)

 ناكول: ملسو هيلع هللا |[



 نم لقأ ءىشمالكلا ىف

 1 ىلقت الفرز هللا لاقام فأ

 9 نا غلابدق (فأ امل

 ىف ىلاعتو ةناحيس

 نيدلاولاب ةيصولا

 هللا لوسر ( لاقو )

 قاع: لسوهماع ةنالص

 ا ول هيدلاو

 تامورتولا لثم قب تح

 ١ هلع نانايضغ هادلاوو

 وهو اخو وغانا فل

 / (لاقو ) هيلع نايضغ
 1 ملسو هيلع هللا ىلص

 1 ه.دلاو قاع نيب سيل

 / رانلا ف سيلبإ نيبو
 (لاقو)ةدحاوةجردالا

 ةليل مسو هيلع هللا ىلص
 ءامسلا ىلإ ىىرسأ

 | نمتلعم امارقأ تيأر

 تاق ران نم عوذج ىف

 ىخُأ اي ىحولا نيمآل

 ءالؤه نم ليريجأي

 مهيدلاول نوقاعلا لاق

 ىلصاتالوسر( لاقو)

 ( بس نم ملسو هيلع هلا

 هسأر ىلع لزن هيدلاو

 : ةراق لك ددعب مج ىف

 0 امنا دل

0. 

 نو تلسرأ ابن ولو ولولا لدت ضيرالا تفلت هن 13 حبس و ضورألا ل واتكلا نك راةمحملا
 هللانأ (ثيدحلا ىفو)اهلصأ لاقوأ اه رعق غلبتنألبةراهللاو ليالا امنيرخنيعب رأت راسلةلسلسلا سأر

 نولوةيفنومتشتامرانلا لهأ ايمهمدانتف ان هاا اسر اهوأر اذافةب احس رانلالهأل *ىشني ىلاعت

 ىضرردكناا نب دمج ناكو .مبلسالس ىفداز:لسالسو مهل الغأ ىف دازت الالغأ ثرطمتفدرابلا ءاملا ىهتشن

 ىف»هلوقب ىلا«ائااه 0 ذقااةلساسلا قلح نمةدحاو ةقلح لدعام هلك اين دلا ديدح عجول لوةيهنع هللا
 ىدذلاعارذلان أ ونظناللوةيىلاعت هاد رىلاكبلا فون ناكو » هوكلساف اعارذ نوم.سايع رذةل ساس

 ةفوكلاو ةكمنيبامدعب عاب لك اعابز وعبسهنم عا رذ لك اعإ واذههعارذلثمةلسلساا عرذفشاءرك ذ

 . هفنمجرختفدبعلار بد نملخدتا مانغا, دقدنعهلا ىف رىروثلا نايفسلاق (هوكلساف» ىلاعتهلوقو

 بذعيافرانلالهأددعب عب اصأهل قلخ واكل مق اخ ىلاعت للان إل وهي هنعهللاىضر ىناعلا سواطناكو ||

 نم تباذل ءاملاىلع هعباصأ نماعبصأ كللا اذه عضوول هللا وف كلا كلذ عب اصأ نم عصب الا مهمدحأ 1

 ىلع انافويو رادلا كلت ىفو رادلا هذه ىف انب فطا. نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسنف * ىهنتا هرح '
 . نالاعلا بر هلل دجلاو نيمآ مالسالا

 4 اهلل ةيفيكو راثلا رانلا لهأ لود ةيفيك ىف ءاجام بابآ
 نيب راه نولوذ موجتلاكر رش ةمايقلام هاملها مرج ىقلتت لو ةرهنعهللا ىض ردي ز نب نمح رلا دبع ناك

 !ماولخ ديف ميج نماود رقاذاممعوجو نم ردنت مهقا دحأن أانغاب ولاق ابجهو نم مكعن# عن ام ىأ « مصاع

 لكئكنم نيبامزأ (ثيدحلا ىقوزلغ لدحر وأ كه لك ىف مماقرومءاجرأوممدبأ نيلولغمايمع ا

 اهب ن وعمي دي دح نم عم ةمنزاخ لك نيبو ديزن ا لاق برغااوق رشأا نيب م رانلاةنزخ نمنزاخ

 هل وهماظع نم*'ىث ىلع مدين وءضي الف ةكئالملا نماغلأ اذك وادك هلازداهودح ل فاذا ةوانلا ليلا ؟

 سيلو نيدفطمرانلا ىف نوقاي مثديدحلا فمه رومهلج راو مدا عمج واتافر مهم ديا تحن تراصالا اقرو

 باذعلاءوسههجوب ىقتي نفأ» ىلاعتلاةاومعو مبقادحأ تج رخدقوهوجولا الإهب نوهت *ىث مهل ىقبي

 اوداكاذإ ّىح اهالعأ ىلإ مثد رفا مهاملتأهرعق نوءةلماوداكو رانلاىفاوشل ا اذافةيآلا «ةمايتلامول

 نيبراهنولا زبالف برللا نمدشأ ر مأ مءاج وام مهوب رمضف دي د> نم عمات ةكسالملا مةاتاممن وج رح

 ناد ىلاعتهلوقىف دهاجم لاقو ( افا وديع أ انما وج رث نا ودارأالك» ىلا «تلاقاكن دب الادب أني دعاص

 مههنميفدب مماعدشي ىأ رانلا لهأدب لكني هنألكلذب ىسدقتااوه لكتلا نألادو.قىأ «الاكن ا انيدل

 ةنملا لهأ ىلع اوفرش, ىقح اهاهأ عفر. رانلابمل نأ (ثيدحلا ىفو)اهريغىلإ رانا نملاقتنالا نم

 ةنملا باحص أ ىدانو» ىلاعتهثلا لاقاك با>> ةنإلا لهأ نيبو مهنيبو ريطلا ريطي اكببللا نم نو ريلعبف
 نأ مهيب نذؤمنذأف معنااولاقاةح مكب ردعوام تدجولبف اةءانبر اندعواماندجودقنأراناا باحصأ

 نأ مهيب درطت ةنجلا راهنأن ورينيحةنملا باحصأرانلابا>ص أ ىدانيو ةبآلا «نيملالخلا ىلعهتلا ةنعل

 نمعمامع باذعلاةكتالم مجدرتف ني رفاكلا لعام مم رح هللا نإ ولاق هللا كنق ناغوأ )الل نماجاع اوكا

 امتإوءاملعلالاق . نوبذكست هب متتك ىذلا رانلا باذع اوةوذ مهل نولوةو رانلا رعق ىلإ ديدح

 ىلاعت ثا نأل نيرادلا نيب ىااةفاسملا هيا و اضع مهضعل مالك نوءمسإ راثلا لهأو ةنحلا 2 0 1

 5 نيملاعلا بر هلل دخاو اوءمسف ةوقلاب مهعامسأ 0

 ريئانتو الابحو اراباوانايح و4 رابصواراخوةيدوأو قدانخوالابج ميل نأ ىفءاجام باب “+

 ىلاعت ا ان احا كلذويعو تاتضو را ةءاوارعإ هن وا نوديح وانو دس انوخسو 6 همركو هنعابنم

 يور
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 ١ ىلاعت هلوقىفلاقم إسوهلع هللا لد ل وطبروا علا كويز وشد نءهريغو ىذمرتلاىور |

 ىفو و) ىهتنا ادب [كلذك هى ويم واف رخ وم سرفاكلا ةفدعص ران نيل .ح وهج ادوعص ةقهراسإو
 قوي نار ادلى موج طسو ىف قدنخ ىل !!نا ل ه)( ثيدحلا

 ىلاعت هلوقكلذف « ه رعق غلب .نألق اهب . رذ نيعب رأ رفاكلا هيف ىو مثبج ىقداواليو نا» ثي .دحلا |

 » فاك نوع ل نال نك رف لوو »ىلاعت هلوقىفراس نب ءاطعنعو ( نيبد.كسمالذئمو: لءوف»)

 مهجلفسأ ىفديدصلا ليسموهو هرحةدش نمتعاموتب اذ! لابلاهيف تقل ول منهج ىفداووهلاقةيألا |

 ا
 ا

 نيبداووهىردخلاديعس وأ لاقو.رانلا لهأديدص نم هج في ربص وه هنعدللا ىف رضايع ون ألاقو ا

 نملظو » ىلاعت هلوق ىفهنعهتلاىضر د.زنبا لاقو .هرء# حابب الاماع نيمب رأرفاكلاهيفىو م نيلبج

 الو درابال » ىلاعتهللا لاققدراب لظهنا م.نظاهواخدي نأرانلا لهأ ثرغتس ماهج ىفلبج وهلاق (موهحم

 مه> قداووه ماش وم»ىلاعت هلوقىفل وهي دهاج ناكو . منهج ريفش ناخد نمدنأل راح وهلب ىأ(مرك

 مهملات راثاذاف ثدلا لاغبلالثم تايح هيتفاح ىلع اران ليسإ منهج ىف رهن وه ةم ركعلاقو قيوم هللا ْ

 ىضرةشئاعتلئسو .مدو حبق نم منهج ىفداو وه كلام نب سن لاقورانلا ىف ماحتقالابارنما وث اغتسا مذخأتل ا

 لوةباهنعهللا ىض رسابعنب !ناكو هج ىف رن وهتلاق «ايغ نولي فوسف و ىلاتهل وق نعابنعىلاعتدللا
 ناكو. هر نم هج لهأ عج حاص باب هتفاذإ مهج يف نحس قلفلا ( قلفلابرذ وعألق» ىلاعتهلوقىف

 موق ىلع قيضتحمرلا ىف كدحأ جز قيضك ةةيض ريئانت منهج ىفناانغلب :لوَتي هنع هللا ىضر الهندي
 رصقدنا (ىوهدمف ىضغ هيلع لل نمو)) ىلاعت هل وق ىف ىحبسالا عئامنب قب نع ملسمىورو ملامعأب

 ناو هرهق ىلإ لص نألق ةدس نعل رأ ىوومف هالعأ نم رفاكلا هف ىر ىوه هل لاعب مه> ىف

 ملا نم برقعلا كلذ بنذ نم راق لك ىف براقعو تايح هف اماثأ ىعدي ايداو منهج ىف

 ةرار> نم منهج رح ىسنيف لجرلا غدلت ةفكولا ةلغبلا ردق نهنم برقع لكآلق نيعبس رادقم

 (ثيدحلا ىف قو ) ماهج ءازحأ ند ءرد> دم ءادلك اهلهالءاد نيعيس مهج ىف ناكوعد كو 0

 لكأ نم هف هللا قرغي ولا نكنم املظم دوسا ار + ميج ىف نا لاق ملي هللا لوسر نا

 بيهه امل لامار ماهح ىف ندا ا دل فوز « هلامعأب قلحخلا قىء ارو هريغ دعو هقزر

 منهج ىف نحس ىلإ نوقاس,مادقالا موطن رذلالاثمأ ةمايقاا مون نورس نيربكتلا نا» ( اضيأثيدحلا

 ا حمص ىفاك رجلا براشاهنم قس, ىتلا ىهو (لابخلاةنيط رانلا لهأةراصع نمهيف نوةسإ سلو هللا.

 بج نمهللاب اوذوءت» لاق هيت هللا لوسر نأاضيأ ىذمرتلاىورو.ىذمرتللةءاور ىفاكو ىراخبلا

 ىلاعت هللاودعأةرم نيعبس مود لك منبج هنمذوعتت منهج ىفداو لاق نزحلا بجاموهللا لوسر ايلف نزحلا

 هللا لو سراب ليقةرمةئاعب رأمويلكرانااهنمذوعتتايداو منهج فنا ةياور فو « مهللامع أب نيئار !اءارقلل

 « ءارمألا نوروز نيذلا ىبلاعت هللا ىلإ ءارقلا ضغبأ نمناو و رملامعأب نوءارلاءارقلال اقف هلخدب ن

 رودت ىح رلمنهج ىفنا :لوتيهنعهللا ىضرةري رهو أن اكو 0" نآرقلاةلمح نم ءايقش “دال هناهدعأ تارم

 2 مما اعاو اذهىلإ ؟ريص املوقيف ايندلا ىفمبف رعي ناك نم ضعب مباع فرسثيفءوسلا ءاماعب

 ١ اماوقأ رانلا ىفناانغلب :لوقيهللاه>رىتثاا نأ ناكو . هريغملإ مكفلا#و رمألاب؟رمأت انك انا اولاق
 _ كوة ىلنرفلا حج لن ةرتفالوة>اراهيق ملام ا 7 مهم يي د ف

 0-0 لك يس لل 2 صو ن1 هدم“ نوت فيس ا

 (  ةركذتلا رصتخم - ا

 ىدح وفق :

 قح |
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 ذمأف ل
 ىد ' ا يمت مون ل اك رانلاهنمد.عتستابداو منهج قنا» ىرذ اةءاورفوىل !ا«تهللاهمحر ىف راحلا هلاقةر 0

 عمسأ دوعأمت مهاسنأو

 نم هللاب ذوعن ضرألا

 رابلا ب ضغنمورانلا |

 لدي لمع لك نمو |
 لوسر (لاقو) رانلا

 ىبعش ال ) هل هللا

 عم بعتأ ام لثم ءىش

 مهتاهمأومهئابالنيقاعلا |

 عمسأ ةنلا ق نوكأ

 برضلا نم مهحارص
 ممءاكب عمسأو ةيوقعلاو |

 قير: ىف
 تحن دحساف مهيلع

 مه عفشأو شرعلا '

 لجو زع هللا لوف
 نافكسأر عفرا دمعاب |

 مهدلاول نيقاعلا ا

 رانلا ند مه>رخآ ال

 مهلع ىضري

 منع لغتشأ و ىاكمىلإ

 مهخا رص عمسأ دوعأمل ١

 لا نم هللابذعتسإ ىلمل هل لاقي ايداو مثهج ىف ىننا » (اضإ آثيدحلاىفو) « راحت اكس نأ ا عمت

 1 قعدتسالور 00050 ال ىلاءت هللا اهدعأا رب منهج ىف نا 1 ضي ثيدحلا ىفو) « منهجةيدوأ عيمجهرح

 8 فد) ىلا ءتهثادمحر سنأن كلامو ء ظفاحلا اعخلا هركذ « ايندلا قرمح نمدم ناكناو هللا نيد

 ىفضماف مثءاكو

 كَ هرم قاثدحسأو

 هللا لوقيف شرعاا
 عفرا دمحم اي لجو زع

 تبلط امهف كسأر |
 نيفاعلا الا كتطعأ 1

 ندم نودجرع ال مهئاف ا

 مثؤابآ ىضرب قحرانلا |

 ىناكم ىلإ

 رظنا ىتح مههبط باب



| ١ 

 ا

 ا
 ا

 لوف اهظع مهخارص
 دق ىلإ ل>و زع هللا

 دنعف كلذ هترمأ

 كلام ىلإ ىغمأ كلذ

 || الاجر رظنأفىل حتفف

 : ند عودج ق نيعاعم

 ١ لع راث ند طامس

 7 ىعستا ب راقعوتام>و

 ((| مهغدلتف مبلجرأ تحب

 أ تارم ثالث د>ساف

 لود شمل تع
 : مهل س يا لحو رع هللا

 | نأو براي لوقاف

 ا زع هللا لوةق م6دلاو

 1 ىف مهزانم ىف لحو

 8 ىلع ةعامج مهنمو ةنملا

 ةعاجممنمو فارعألا

 | م.نمو ىوألا ةن> ىف

 | لوقأف اهريغ ىفةعامج

 : قع ىد.سو ىلإ

 ىف مهنم دلاوهل نم لك

 هنادي سلا ىنف رعفةنجلا

 1 ميلإب هذ اقم ىلاعتو

 | كدالوأ مني روللوقأو

 ! ةئابز ممم تلكو دقو

 | ىلق ن زحأ دق مههقاعت

 مهحارصو مثواك

 | ىرجام مجؤابآ رك ذبف
 اندلا رادفدالوألا نم

 ل

 ىهتااهاندأىر ام اهاسقأ ىريوهفباذعلا ةكتالماملعر ع اروسجو منهج طسوىفاسلحجم كلامنا |

 . لاقت هنا ءاش نأ هما يدل ان انو

 * قدح ريغل نينمؤلا ىذوب ند دعوو مثه> لحاس ىو هنم باب 3#

 تخيلاك تادحو ماوه هفرحبلالحاسك الحاس منه نا انفا لوشن هنعاشا ىذر هرحش نيديزيناك

 كلتمهماعطل سلحاسلا ىلإ اوجرخاذافلحاسلا اويلطورانلالهأ ثاغتسا اذافمثدلا لاءباكبراقعو ١

 ةعجرلا نوبلطيو اهنم نوئيفتسيفاطشك ابطشكت مهنمهللا ءاشامو مههافشو مع رافشأذخأتفماوحلا .
 مثدحأ دلج ناودهمظع رهظإ ىتح هدلج مثدحأ كحيف برجلاممملع طلسراناا ىفاوقلأ اذافراناا ىلإ
 اذهلاقيف لاقاذهنمدشأ ىذأ ىأو لوقيفاذهكيذؤيلهنالف ايمدحأللاةيؤلاق اعارذنوهبرأل
 ران نمالبل مهج ىف نالوقي هنع هللا ىضر ىردخلا ديعسوبأ ( ناكو) نينمؤلا ىذؤت ا

 ةبقر كفنمالإلبحلا اذه دوعصنم لسالتداعا, فر اذافتباذ هيلعهدي عضو اذاف رفاكلهدعمصإ
 مونىفماءطاوأ ةبقر كفةبقعلا املا ردأاموةبقعلا محتقا الف » ىلاءةهلوقكلذو ةميغسمىذ مولىف مطأوأ
 نوعيس هلو ماهج ىف ليج انه ةبقعأا : لوقيسايعنبا(ناكو) )» ةبرتماذان.كسموأة ب رقماذ اهتيةبغسم ىذ

 طارصلاب ةلصتمو مهجرسج نودىهو لجوزع هللاةعاطب لمع نمالإاهزول الب وءصا!ةديدشةجرد |
 هردقت ماهغتسالا مالكا! ىنعمنا » ةيقعأا محتقا الق (( ىلاءزهلوق قنولوت ةعامجو ديزنا( ناكو (

 نوكيوةروأ تااةيفملاف زواج ف ناعو+لا ىنعي ناي:سلاماءطاو باقرلا كف ىفهلام قامت ابةةءاامحنقا الفأ

 ةبقع هللاو ىه لوقي هنع هللا ىخر نسحلا ( ناكو ( لجو زعالاةعاط ريغ ىفهقافتا نم هل اريخ كلذ

 ىدامأا نم ءىث ىفناطرشلا عطب و رادلا هذه ىفهاوهو هسفن دهاج نم الإاهزوان ال ةديدش

 : كلذ ىنعم ىف اودشنأو

 قاقشو قياب مظعل الإ *« اوطلس ام*عبرأب تيلب ىلا

 ىئادعأ مبلكو صالخلا فك * ىوهلاوىسةواندلاو سيلبا
 نم اسانأعمجأنأل :لوق.وةبقرلاكف ىلعناعو+لاماعطا مدقيهنعدْنا ىضربلاطى أ نيىلعمامالان اكو

 انناوخاو انقتع نأ هلضف نمهللالأ فها اهةتعأوةمسن ىرتشأ نأ ن م -ىلإ بح ا ماعط نم عاد ىلبت ىلامصأ
 . قملاعلا تو هدا نوما راغزلا مركلا وهدنا راثاا نم

 د » ةرادملاو سانلااأهدوقو 0 ىلاعت هلوو 2 ءاح اه باب 3#

 اهران نم اختل ىلعاماه ردقي الف ممماسج أب رانلا قصلتل كلذو تب ربكسا!ةراح+لا و سانلا اممطح ىأ

 نولوةءونآرقلا نوءرق.قمأنمماوقأىنأي » لاق 0 هللالوسرنأ(ثيدا ىفو) اهملأتلا نمالو
 ناك اإل وق, هنع لاىضردوءسمن.هقادبع (ناكو) « رانلادوقو مهشكائل وأ انم معأ نمانم ًارقأنم

 نئنوداقتالاةعرسباذعلانم عاونأةسمخم راححألا ع.يج ىعد.زتامنألتيريكلاةراجح رانلادوقو
 رانا نيئيشب نوذعم سانلااف ت.>اذإاهرح ةوقونادبألاب قاصتلالا ةدشون اخ دلا ةرثكوةحمارلا

 .ني.؟نيداسلا عجل وانل ةيفاعااو وهءااهللا لأسن د: دقت, بطح مقا رتحا ةدش نم سانلا ن أكف ةراجحابو
 عييزوتو هرفك عاونأ بسحم هئاضعأ ريكو رانلا ىف رفاكلا مسج مظعتباب ل:

  ءاضعألا لامعأ بسحم نيدحولا نم ةاسعلا ىلع باذعلا
 لثم رفاكللابانوأ رفاكلا سرضنا» هلي هللا لو سر لاقلاقهنع هللا ىذرةربرهىنأن ع لسمىور

 رفاكلا دلح ظلغنا » ىدمرتلل ةءاورىفو « عرسلا بك ارالمايأةثالث ةريسم هدا> ظلغودح أل بج

 هذكن ناوةءاورىفو « ةنيدلاو ةكمنيب اكمبج ىفهساجي ناودح ,لثماسرضناواعارذنوعبأو نانثا |



 ةماس 1 2 طيات قةربرهوبأ لاق فور 5 1 ههاينعلاو كا اع 12 0

 نوعيسرفاكلادلح طظاغت لوةيهنعنا ىض رنوميممىورمج (ناكو)باذعلااوقوذيل وم,تمرانلا ءىل يمل

 2 هلال وسو يذم رتلا(ىورو) شوحولاىدكىودهدس+ وهجلو هداج نيب عمسيلهناواعارذ

 نأ (ملسمثيدح ىفو) )» سانلا هّؤطل نيعسرفااو خسرفلا هناسل ند بدعسول رفاكلا نإ 00 لاق

 خف مهنمو ةيتكر ىلإ هذخأت نم مرنمو هيبعك ىلإ رانلا هذخأت نم مهنم : لاق 2ك هللا لو

 ١ ىف رالا لهأ توافتب ثيداحألا ت>ددقو (ءاءلعلا لاق) هتوقرت ىلإ هذخأت نم مهنموهتزجح ىلإ هذخأت |
 كلاماي ةمايقلا مويىدان.هنرابحألا هك ثيدح ليلدب ندحولاةاصءوأ ارافك اوناكءاوس باذعلا

 ترتأ رانلاف ملام ردن و هذخ ات راناللق كلامايز أ رقلانوأر ةاوناكدقفم مدسلأقر ,2 ال راثلا رم

 هللا ىغق اذإ لاق : حلي هللا لوسر نأ (ثيدحلا ىفو)اهدلوب,ةدلاولا نم مهقاةحتسا رادقعو مهب

 ا نيعب رأ طارصلا ىلع سحشت اًثسودت انسح توتسانا وةنل الخ ددبعلا تانسح تداز و هقاخ ناب ىلاعت

 ٍ نمنا ثيالح هحامنا (ىودو) رانأا ل2 دهتانسح لعدت اًءيوس تداز نإ و ةنطلالخدي كالذدعي 0

 تملعد ف (هنع ىلاعت هلا ىضرىطرقلا مامإلا لاق )اهاياو زدحأن وكي ىتح رانلا ىنهمسج ىنعمظعإ نمىقمأ

 ءاسن الل نسحأو لطقف 9 50 : نذل ف دسفأو نيس ءاينألا لتق نم باذع سمل ٌ

 هلدترصنل ران نم حاضحض ىف هنا كي هللا لوسر هنع ريخأ فيك بلاط ابأ ىرت الأ نيداسلاو
 . لعأ لاو هيلا هناسداو هنع ذأ

 6 كلذب رانلا لهأ مهءاذإو ىصاعلا لهأ باذع ةدش ىف ءاجام باب الع

 ثيدحلا فو ) نورودلا ةمايقلا موي اباذع سانأاا دشأ : لاق كي نأ لور نأ سم ىور

 (هجام ناعورو)ليثاعلا رودي أ ًايينلتقلجر ةمايقلامو اباذع سانلادشأ (اضيأ

 (ناكو) «هملعب هللا هعفل املاع ةمامقلا 6 ساناا دشأ نم نا» : لاق 2 هللا لوسر نأ

 (ناكوزتان زااجورفةحن ارننةدش نةة وذا راناالهأ نأانغلب :لوقيدنع هللاىض 0 زئ نم رلادبع

 رانلا نما نوذؤية ”الثنأانغلب :لوش هنعهللا ىضرحابر

 رانلا لهأ مهل لوقيف راناا لهأ مهتاوصأولع# ىح باذعااةدشنمنو>ضيف 5 لصأ ىف هوران

 : 00 اايررت املا تت و ةفاذه كب لعق رانا !لهأ نيب نم كلابام

 ل وةيفاذه ,كبلءف رانلا لهأ نيب نم مكلابام راثلا لهأ, لوف ا

 نم كابامرانلا لهأ طلو ةةالغ ذآ نورال لاو طار نر يرو احا ار عقب ماثلا

 2 هللا لوسرنأ (شتثم 50 ١ ني مس 05 نولوذا ذهإ كلا نانا جاع نع

 روءئاوليولاب نوعدي ميجا ومج+لا نيب نوعس ىذألا نممهمام ىلعراناالهأ نوذؤبةعب رأ» : لاق

 ضعبلمهثعب رانا لهأ لوقف

 كلمعناكام توباتلا بحاصل لاف لك أ, لج رواحيقوامدهوف ليس لج روءءاعمأر جب لحرو

 تنك لوةيف كلمع ناك امءءاعما رع ىذلالاتيوءاضقاهطدحأ سانا لاومأ ىقنعفوتمىنا لوقف
 رظنأ تنكلوةيفكلمع ناكام امدواح,ةهوف ليس ىذاللاقيوهلسغأ الوىنملوبلا باصأ ن ًاىلابأ ال

 تنك لوةيف كلمع ناكام هل لكأي ىذلللاقيو ثفرلا, ذلتسأاك اتراك ذاتسأف ةثيبخلا ةملكلا ىلإ
 نوردلا ىلعباذعلانوكيالو (ءاماعاا لاق) معن وب أ ظفاحلاهاور «ةميغلاب مهنيب ىثمأو سانلا مو لك آ

 !ءأ ىلاعت هللاوىصاءلا ىف اها وأاهمئافو مدعةينب اهذخأ ناك اذإالإ سانا !لاومهقنع ىف وتامىذلا

 | نمتسباوتمملعةتلغملاجر :ىذألا: نان

 ١! رمح نمت و !:هيلع قلغمل+ رف لاق ىذألا نماني امىطان وذادق ال ٌؤوهلابام

 حلاك ١

 ميج باو امهلع كلام
 مهدالوأ ىلإ! ورظناذاف م

 مهاذعو :

 نم ةددحاو لوعتف '

 بذع هعد تابمألا

 دق ناكدن ًالهللال وسراي

 ديو يعكر ىناهأ :

 ىلع ارداق ناك دقو ىلق

 تسبأ انأو اندلاولاملا

 هتجوزوسكيوةناعوج

 ةنايرعان أو ىلاغلا حسلملا

 هعد رخآلا لو# مث

 ب يصل ناك دقق بذعإ

 هلاح ةحاصمىفهتكك اذا

 دقو هتبب نعى درطنإو 1 هناوىدعودرمتو ىغطو رفك نمبا ذعك سيل طقف رفكنمباذعنا و ميج ىفباذعا! ىفس انا !توافت

 عنمإ ناكو لعفي ناك :

 مهل لوقاف ىضماحن

 دقو تام دقان دلانا

 | ود مساق ىض هام ىهم

 منع اوحقفصاو مل ْ

 لوقيفركلا"يبجلةمارك |

 ىيبحاي لجو زع هللا
 اع قشنال 3

 الإ راناا نم مهدال وأ

 لوةيف مهولق انرب

 اوشع نا مثرم براب م

 اورظني ميج ىلإ ىم

 هلا رمأيف مومحرب
 ىعم مشع لحو رع

 حتفيف مب

 نوكس

 انملعام هللات نولوقيو



 ديدشلا باذعلا ىفمهنا
 نمةدحاو لك حسيصتق

 اهتبالواايتنبل تايمألا

 حييصيفادلاو ناك ناو
 / دالوألا عمس اذافمدلول

 ١ ممتابمأوممئابآتاوضأ

 دحاو لكلوةيونوكمي
 تقرح ًارانلاهامأايدمأل

 ىدك

 ' تنك هامأاي ىنتكسلهأ

 ىفدعقأ نك ءاعنودأال

 | ةعاس اهرحوأ سمشلا

 كح الو ةدحاو

 تفك" كاجو رع

 ثريصو ىناذعي تفس

 ىداج نينحرت امأ ىع

 | يت كلذدنعف ىمظعو
 | نولوةيفتابمأألاو ءابآلا

 0| عفشا دمحاي اندبحاي

 1 رع لا لوقيف مهف
 | مهجرخأال ىلا لجو

 | دق ىنأل متعافشب الإ

 : ملجأ مولع تدضغ

 1 انديسو انملا نولوهيف

 جارخاب انياع لضفت

 لوف رانلانماندالوأ

 ةدلاوال لحو رع هللا

 نع اميطر دلاولاو

 || لجو زع هللا لوقف
 ا هدلاو هل مسر نم لك

 1 لكوهجرخأفهجورخم

 ' بذع هعدفهيلطي ال نم

 ااا امد ىذتا قح
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 نولمعيالو هنا تاك قوارذو نواعفبال ون ول وهي ئذلا كتمأ نمةنتفلا ءابطخ ءال وه لاف لي ريجاي ا

 لمعفهثراو هذخأتاماماف هنم هللا قح عنم والام عج لج رةمايقلا مون ةرسح سانلادشأ نأ : ىلاعتشاهمحر ا

 ةرسح ساذلا دشأ : لوقيفلسلا ضعب (ناكو)ةنملا ىلإ ث راولاب ورانلا ىلإل الا بح اص: رم وفا ريخدب |

 ىلاهتلاةو«اقافوءازحاقاسغ واممح الإ اب رشالوادربامةنوقوذيال 0 ىلاعتلاقو « ميثألا ماعط موقزلاةرجش ]أ

 نبهللادبع(ناكو)هريغونيز ردلاةنكناا ظلغلا ميلا وهل قورانلالهأ ديدص نم ل.ساموهقاسفااو |

 | قاسغلاهنعهّلا ىضررايحألا مك لاقو قرشا لهأتنتن الب رغاا فقره قاسغا !نمةرطقن أول لوي رمعأ]
 نعدجو هدلج طقسيفةسمغ ايف سمغيف ىدألاب ىف ويو عقنتسيف مست اذ لكمسا,ما ليسي مابج ىفنيع

 هنم تشرنالا ةشهن موقزلا ةرحشنم شبنالمدآ نانأانغاب لوة.هنعدللا ىضرىتوملا نارمعوبأ |

 ليلا امأو.اهلثم

 هلا لومتوا ( اذا تدق

 . نيملاعاا بر هلل دجلاو هم رات ىف ىراخبلا هجرخأ « ايندلا ىف سانلل

 <٠ امريغو ظعاووبيطخ نمماتأو ركنا نعىهنوهتأي و فورعع رمأ نم باذعةدشىف باب 4 '

 روديفرانلاف حرطيقةمايقلاموب ىنعيلجري ءاجم » لاق هلع هللا لوس نأ مسموىراخبلا ىور

 نعت فورعملاب رماتتنك تنل نالفاعأ نول وقس ز الا له اذ. تيدا ضرلا ناحل اووداك انف
 ةياور ظفلو ىراخبلاةاورهذهو (هيتآوركسنلا نعىهأو هنآ الو فورعملاب رمآتنك ل ويف ركنا

 عمتجتف ىحرلاب راجلا رودي اك اهم روديف هنطب باتقأ قل دنت رانلا ىف ىقليف ةمايقلا مو.لجرلاب ىف ير سم

 رمآ تنك ىلب لوةفركنلا نعىهنتو فورعملاب رمأت نكت كلام نالفاي نولوةفرانلا لهأديلا

 هل هللا لوسر نأ ميعن وأ ظفاحلا (ىودو ) « هيتآو نكس نع ئتاف هيتآ الو فورعملاب

 ءالؤه نم تلقق تداع تضرق الك ران نم ضيراقع مههافشضرقت موقعى ى رسأةلل تيتأ :لاق

 اع مهدشأ ةمابقلا مور ادع سانلا ده وا لاذ

 ةمايقلا مو نييمألا ىفاعي ىلاعت هللانا »لاق متم هللا لوسر نأ اضيأ ميعن وبأ ظفاحلا (ىورو)
 مسلخ دأام منول وقيف رانلا باحصأ نمموقىلإةنإلالهأ نمموقعلطي (ثيدحلا ىفو) «ءاملءلا ىفاهبالام

 ىزوجلا نبا (ركذو) هلعفتالو ريخلاب ىرمأت انك انإاولاق ؟ميلعتو دان لسع ةنحلا اناحداع[قزانلا

 مو.ناك اذافاهلةطمخلا سئاسدلا نماهشتف.ملواين دلا رادىفةحل اصاالامعألا 0 ةمايقلا موب

 حتف عج راملف زثك“ اوةسرفسة دعب دالب ىفاباطمحتق نم كحك هك ناكفةطباح اهلك اهدحوةمايقلا

 لاق مَثِلَم هلا لوسر نأ (ثيدحلا ىفو) اسفنخوأارعب هدجوفبلاعلا نم ايهذه المىذلابارحلا

 لاق هلل هللا لوسر نأ (اضيأ ثيدحلا ىفو) «هماعب هللا هعفن,مل ماع ةمايقلا موياباذعسانلا دشأ»

 اونو ناودالا ا كلذا اؤوهلعاف ىلا عاسقا ىو يطا سانا أن انك نقلا ن2
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو داعم ريغ ىلع ىنأي تولا ناف عسشأل

 نا»ىلاعتلاقو «نارطق نم مهاب ارس »ىلاعن لاقو «ران نمبايثمهتءطقاو رفك( نب ذلاف » ىلاعت هللا لاق

 ةريثك كلذفف تانآلاو (اةفترمتءاسو با رسشلا سشب هوحولا ىوش لهلاكءاعا واع اوةعغتسا نإ و

 هلوةف نو رسفلا لاقوة ثيبخلا ملا معأ كلذ قفا وىأاةافوءازحهب وثلح :رلا ردع يل ىفهجخل رف هماظع

 مك رانلا بلي ىنع اهنا و سداسا!بابلا ىفاملصأ ماهج ىفةرجش ىه ( ميثألاماءطموقزلا ةرحشنا» ىملاعت

 (ناكو) اهنملك أف اهقوفناك نماهللا ردحني نأ ن مرانلالهأل ديالفءاملا دريب اين دلا ىف راجشألا ىنحت

 ىذلا
1 

 ىلغلا تيزلا ركع وه لبقو ةباذلا ةضفلا ويف ميلا ىلغك نوطباا ىف ىلغي
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 ةرخآلاوايندلا ىفانيلعردقاهفانناوخا عميس وانب فطلب ىلاعت هللافة رار اديدشلا ءاملا نعي مخل لتك

 .٠ نيملاعلا بر ّ دجلاو نيمآ

 © مب اجاو مهئاعد ىف ءاج امو نوشطعو نوعوجم رانلا لهأ ىف ءاج ام باب الع

 هللا نا اولاقدثلا جف زرامتوأ ءالا نمانيلع اوضيفأ نأةنحلاباحأرانلا باح أ ىدانو » ىلاعت هلا لاق

 سمح راثلا لهأل :لاقهن اهنعهللا ىذ رىظ رقلا بك نب دمت نع قمملا(ىورو) ( ني رفاكسلا يلعامبم رح

 انتمأ انير » نولوهرادبأ اهدعب اوماكت ل ةسماخلا ىف ناك اذافاهنم ةعب رأ ىف ىلاعت هللا مومن تاوعد ا

 ىعداذإهنأب لذ »ىلاعتهلامرممجيف ( ليبسنم جو رخ ىلإ لبفانب ونفي انفرتعاف نيتنثاانتيمحأو نيتنثا

 1 اعز ا بيكسل ملا هلل مسحلافاونمؤتهبكرسشي ناو متر فك دحوم

 تاذعاو وذو انيسنانإ اذه موب ءاقل مث ةسلاعاوت وذف » ىلاعت هللا مهميحيق «نونقوم انإاحلاص لمعت

 نا مهميحمف (لسرلا عستنو وكتوعد بحسب ١ رثل احأ ىلإ انرخأانير 0نولو# م ى") . نولمعت منك اعدلخلا

 ىذلا ريغاط اصل معن انج رخأ نب :د» نولوق.مث « لاوزنم مسلام لبق نم مصرا وتود وأد ىلاعت

 نم نيللاظالاماوقوذفر ,ذنلا مما 5 ها ام كرمعأ وأ 2 ىلاتاشامرمجيف ى") لمعت انك

 )» نو ولاظ انإفاندع نإفاهمانجر خأانير نالاضاموقانكو انوهش انيلعتياغانر 2( نولو#يمت 0 ريصت

 نءكرابلاننالىرخأةياورفو.ادبأ ااهدعب نوملكت الف (نوماكت الواهفاودسخا » ىلاعت نامهمدجيف

 ١ انعفتم ا وعدا داولاقوةنز+لاباوثاغتسااذإرانلالهأن أىلرك ذوأىنغلب :لاقىظر تلا بمك ندم

 ملسر , ا ل ١ وأ 2 ةنزخلا مملعدرتف باذعلاهيف مهنع فقةغادحاوام واولأسف « باذعلانماموي

 | كن ا اتاوسإ ًااذاف «لالضيفالإ نب رفاكلاع اعدامو اوعداف» ةنزخلامملعدرتق « ىلا اولا تانيبلاب

 ا أك اهاصقأى رب وبفباذعلاةكالمابلع رع روسح وابطسو ىف ساج هلو نابضغ مهيلع وهواكلاماودان

 لاقةنس نينامتم,يحال ممنعتكسيفلاةتوللاولأسا لاق « كب رانياع ضل كلاماي» اولاقفاهان دأىرب
 لاقق نيناغلا دعب ميلا ظحلمث نودعتاهةنسفلاكمويلاو اموءنوثالثرهشلاوامو:نوةسوةئاغلثةنسلاو

 ءالبلا نم «لزتدق هنا ءالؤهاي ضعبلميضعب لاقهلبقامتا وسي واوعسامهنما وعمساماف (ن 0 امكنا»

 اوريص اذإ ربع! مرعفتف هللاةعاط ىلعةعاطلا لهأ ريصاك انعفنيريصلا لعلف ريصتلف ابق نورتدق امباذعلاو

 نم انلام انريصمأانعزج أ انيلعءاوس » اودانف اوعزج مثمهربص لاطفاوربصف ريصلالعمهمأ راوعمجأف

 امو عتفلخأف ست دعوو قحطادعو مدعودللا نا لاقف كلذدنع سياب !ماقف لاق جنم نمىأ « صيخ

 اء يح رسصع انأاميكسفنأ اومولو ىنوم وأتالف ىل متيجتساف ست وعد نأالإن اطلس نم ؟يلعىل ناك

 اءافلاق لبق نمن ومكر شاعت رفك ىلإ ) ىخ رصصع متنأ ام وائيش شع نغع ان املوةي (ىحرصع متثأ

 نمجورخ ىلإل بف » هلوقىلإ ( مكسقنأم 0 نموا هللاَسءل» اودونف مهسفتأ اوتقمهتلاقماوءمس

 «ريبكلاا ىلعلا هل مكسحلافاونمؤتدب كرسشينا 0 و هلا ىعداذإهنأب مكلذ» مهلعد ريق لاق « لميس

 مهلعدريف لاق(« نونقومانإااص لمعت انه> رافانعمسو انرصي ًاانءر » ةناثلا اودانفةدحاوهذبف لاق

 ق> نكلو» دحأ مهنمفلت مفاعيجج سانلا تيدملت ثشول لوي ( اهاده سفن لكانيتآل انثشولو»

 اوقوذو مانيسنانا اذه كو ءاقل يسن اع اوقوذف نيعجأ سانلاو ةنجلانم مهجن المأل نملوقلا

 كل وى 0 ىلإ انرخأانب رو ةثلاثلا اودانف ناتنئهذ رف لاق« نولمعت متنك اع داحلا باذع

 اوماظندلا 00000 ا لبق نممتمسقأ اون وكت 71وأ» مهيلعدرف «لسرلا عستن و
 ةعب ارلا ودان م ةثلاثلاهذبف لاق_لابجلا- هل رق ىلإ «لاثمألا مكلانب رضومانلعف فيك كل نيبتومهسفنأ

 ا ل ايمو دا لس انك ىلا رغ اكان فاجر خانوا

 تفاعلي ١

 د

 اوراص دقو مهجرخأف

 الا مهيلع ىرحف ا 8

 تبنق ناوملار من نم |

 فناولذديو رعشلاو 1

 لوسر (لاقو) ةكلإأل

 ربو ةالصلاب مكيصوأ

 ف ديزب هناف ندلاولا ٍذ

 ىسفت ىذلاو رمعلا

 نوك ديعلا نأ هد

 ثالث هرمع نمقب دق

 هدلاوىلإ نسحيف ننس

 لجو زع هللا اهلعحيف

 ىلإ ءىسبوةنس نيثالث

 زع هللا ايلعحيف هدلاو

 وأ نينس ثالث لجو
 ناسحالاو مايأ ةثالث |

 براقألاو لهألا ىلإ

 ءاقحلاو رمعلا قديزب

 برلاس تغيو قزرلاو

 : ناو ىلاعتو هنادس

 هلا

 3 محرلا عطاق

 ةءادعشا نخ وَ اقذلا

 هن ادهم

 ىلاعتو

 توهر رس ىةهحور |

 رول ىلإ منهج مق ىلع
 ملوسر (لاقو) ةمايقلا

 ملسو هيلع هّللاىلص هللا

 ىدعدقفهيدلاو قع نم

 قاعلاو هلوسرو هل 1

 هريقىفنفد اذإ هبدلاول
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 فاتخم قح ريقلا هرصع «نوبذ كتاب متنكف يلع ىلتتىفايآن كتملا» مهادان مثلا ءاشام منع تكس مث« ريصن نمنيملاظالا لا وقوذف

 سانثلا دشأو هعالضأ

 ىف ةمايقلا مون اباذع

 هندلا ول قاعلا ةثالث منهج

 هللاب كريثلاو قازلاو

 نيل اصلا ضعب (لاقو)

 نيب ليللا ىف تلخد
 جر اررقتيأرفروبقلا

 هيلا تراظنذ ناخد هنم

 هلم جر>و قشلاف

 هدي ىف دوسأ ىنابز
 برضإ دب دح نمدو#©

 كلذو هسأ ريفا رامحهب

 جرح مث قم راخلا

 ران نم ةلسلسب راجل

 ربقلا ىف ىنإبزلا هلذدأف
 ق.طلاو هفاخ لحدو

 تيقلو تءحمتف هربق

 ةأرصا تسقلف اركفتم

 كلد نع اهتأسف
 ىنزت ناك اذه تلاقث

 تناكو را برعشبو
 لوقف هلا ةمصاخم همأ

 قي اك قرنا اهل

 هحسم تام اماف راجل

 ىفو هريق ىف ارامح هللا

 ىنابزلا هجرت ةليل لك

 هنرضلاو هريق نم

 رامح اي قهنا هللوشو

 هدرو ةلساسب هرب مل

 هلع قطني ُح رملا ىف

 رانلا نم هللاب ذوهن

 نمورابخلا ب ضء نمو

 نمّؤملاف .راناالهأل مع
 نأدحام نإ ىور |

 ىذلا باتكلا ىأ » انتوقش انناعتءلغانبر » كلذ دنءاولاعو انحرنآلا اولاقهةوصاوممسامافلاق

 ١ اوئسحا» كلذدنع لاقق « نوما ظانإفاندع نافاهئمانج رخأانب ر نيلاةاموقانكو جانتوةشانياعبتك
 ضعب هجو ىف مهضعب خفني ضعب ىلع ممض»ب لبقأو ءاعدلا وءاجرلا كلذدنع عطقتناف (نودلكت الواهب
 مهبولعتحللا علطقب ءالل ىلإ كم ىلغتاباهأب رانلا ترادومدعب ستف ال اتاغو اقبطىأم,يلعتةبطأو

 ( ىورو ) « نورذتعيف محل نذؤيالونوقاطن,الموءاذه» ىلاعتهلوقكلذف ىرخأ»م شضقفخنت وةرات

 اماعنيعب رأ معيب الف باذعلا منع ف فم نأاك امن وعدي رانلالهأنا :لاقدنأ صاعلا نب و رمع نع

 نوداني مث «مبيلع نابضغمم رنأ كلامملع نيحممتوعدهللاوكلام طتنابفنوثكام مكنام,يلعد ريق

 اوئسخا لاق نوملاظ انافاندع ناف اهنمانج رخأانب رنيلاض اموقاذكو انتوةشانياعتيلغانبر» ممر
 ةملكب اهدعب موقلا ملكتبال هللاوذ نيترم ايندلاردقءعاوج نعتكس نأدعب كلذو «نوملكتالو اهيف

 قيرش اهرذنآو ريفزاحلوأ ريخلا توصرانلا ىفممتاوصأ هبشت ماهجران ىفق.مشلاوريفزلا الإ وهامو

 نمهيف ثاملدعيفعوجلا رانلا لهأ ىلعىلاعت هللا قلي » لاق هيلي هللا لوسر نأىدذمرتلا (ىودو)
 ماعطب نوئاغيف نوثيغتسيف عوج نمىنغي الو نمسإ العبي رض نم ماءطب نوثاغيف نوثيغتسيف باذعلا

 مهلا عفريف بارشلاب نوثيغتسيف بارعثلاب ايندلا ىفصعدغلا نوزيجت اوناك مهنأن ورك ذيفةصغ ىذ

 ثيدحلا« مهن وطب ىفامعطقممنوطب لخداذافمبهوجو ىوشمههوجو نمانداذافدي دحلا بيلالكب محلا

 نيبودن وعدي نيح مل كلامةباجا نيبناتثين : لوي هنع هلا ىضرشمعألا ( ناكو ) مدقت امهلوطب

 اوئسخا مهيبجيف هنوعديف مكر نم ريخ دحأ الف ركبر اوعدا ضعبلمهضعب لوي مثماع فلأ مهئاعد

 لاق ) ليولاو ةرسسهلاو ريفزلا ىف نوذخأي كلذدنعو ريخ لك نماوستي كلذدنعف نوملكت الواب

 (ىورو) ملعأتلا و زيزءلادبع نبةبطقهعفرلب عوف رااكو رف ىأرلا لبق نملاةءالاذهلثمو (ىطرقلا

 مثرو.ل رانلا هيوشت نمىأ « نوملاك ابيفمو» ىلاعتهلوق ىف لاقوسو هياعهلا ىلصهتالوسرنأ

 قاسغنم اولد نأولوهترسب رضتقح.ىلفسلا هتفش ىخ رتستوهسأر طسو غلبت قحايلعلا هتفش صاقتف

 لهأ_دح أ_هجو ىلإ ب رقدب اتكىف هللا هرك ذىدلا لبا نما ولد نأ لواين كلا لهأ نكن ألان دلا ىف بص ماهج

 قحمجلا ذفنيف مهسوءر لعب صيل مما نا ( ثيدحلاىفو )هترارحةدشنم هسأرةورف تطقسلا رانلا

 ىفام هب رهصإ 0 ىلاعت هلوق وهومهمادقأ نمقرع قحميفاوجأىف امتاسيف ميفاوجأ ىلإ صلخم
 ديدصءامنمّسو » ىلاءتهلوقىف ( اضيأ ثيدحلاىفو ) ناك امىلإلاحلادوء.مث «دول+لاومهنوطب

 اذافدسأر ةورفتعقوو ههجوىوشهنم قدأ اذافدهركف هيف ىلإ ب رش لاق« هغسداك الو هعرحتي

 تدسفألا ب: دلا فترطق موقزلا نهةرطقنأول»( ثيدحاىفو)(ه رد نمجر قح هءاعمأ عطقدب ريش

 نسح ثيدح وه (ىطرقلالاقو) هجامنباهاو ر (هماعط كلذن وكم نع فيكف مرش, اعماين كلا لهأ ىلع

 اوكبتمل ناف اوكبأ سانلا اهأا» لاق مسوهيلعهلا ىلص هللالوسرنأ اضيأهجامنب|ثيدح ىفو . حرت

 ليستف عومدلا عاطقنتق> لوادج اناء هوجو ىمهعومدليستقح نوكسي راناالهأ ن اف اوك اف

 ملسوهيلع لا ىلصهتالوسرنأ ل سم( ىورو ) «ترجل ا يفتيرج أ نفسا! نأولف نورعلاحرشتف ءامدلا
 * ثيدحلا« هغامدام نم ىلهي ناترمج هيمدق صم ىئفلجر ةمايقلام وهاب | ذعرانلا لهأنوهأنا» لاق

 . نيملاعلا بر هلل دحلاو نيمآ ناممالا ىعانناوخاعيمحو انتيعنأ هلضف نم ىلاعتهللا لأسن
 نانكلاا نمرانلا نم ءادق ملسم لكل باب

 دمع ةمألنذأةمايقاا مو. قئالخلا ىلاءتثا عمحاذإ »لاق سو هيلع هلا ىلصهللالوسر



 م

 مءادف تدع العد دقف جسوءر اوعقرا لاهي متاليوط نودحسيف دوحسلا ىفلسو هيلع ىلص

 اعد اهندياب اع ءاذع ةموحرم ةمأ ىتمأنا »لاق هيلي هللا لوسرنأ (ثيدحلافو)« رانلا نم
 نملجر نيملسملا نم لدحر لكلا عقد ةمايقلامو: ناك اذاف اندلا رادىف رمشلا نم مهم د ىلع عقب

 ع هنأ لوسر نأ ىزعشالا يود ا نع 8 7 ءاور ظفاو «ران !١نمكؤادفاذههللاّمف نيكرشلا

 «رانلا نم كلك اكف اذههل لايف ان ارصنوأ ايدوهع 0 ةمايقلا مو. ناك اذا»لاق

 مايأن اك املو 3 انارصنوأ ايدوهم رانلا ىفهناكمهللا لخدأالا مسملجرتوعال هل قرد ةءاور ىفو

 فاحف هدلاو نم هعمس له ثيدحلا اذه نعىسومىلأ نةزرب فاختسا زيزعلاديعنبرمع ةفالخ

 هللا لفت نيبث ذمموةقح ىف اذهو ومهعع ىلاعثّنا ىكر ءاماعلا(لاق)ه هدلا و نمةعمس هنأ ناعأ ةثالثدل

 ْ سيلف ثيدط ا! ذماولدتساو . رافكلانمرانلا نمدك اكف مهتمدحاو لكى طع ًافاتر فغموهتمحر مهيلع

 ناكءاوس ىنارصت وأ ىدوه ملسم لكل عقدي هنإ مهضعب لاقو بنذالب ةماقلا ىلأ نم قح ىفوه

 . نيلاعلا بر دجلاو بنذم ريغ وأ اينذم 5 اسما

 د «ديزمنمله ل ومت و») ىلاعت هلوقىف باب 0

 قحديزمنم ل لهلوعتو ب سانلاىتعي ب

 َْت 'ااتمادق ىنعي )0 كمركو كت :زعوطق اق لودتو ضءب ىلا اهضعب ىوزنفهمدق امفةزعلا بر عضل,

 ةءباورفو .ةنجلا لضف ممكسيفاةاخ اهلى لاعت هلا ءىثني تح لضفةنلا ىفلاز الكل ذكو ةدايز لمتحأ الف

 م 8 ىلا : ميج لازالا» ل اذ ع نال وطو نع ملسم ىور

 ضع ىلا امضعي ىوزنيو ءىل ع كلانمفطقطقلوةتفهلحر امفرابجلا عضي قح ءيلتءالف رانلاامأف ىرخأ

 ْ 0 طلو درخأتي تاعامج ناىأ هلجروأهمدقابف 000 ؛ىنعمو ادحأهقتلْخ نم ىلاعتهللا مظيالف

 لجرلاو«ر , ذاتي مأاهتزخمهلأس جوف اهيفق حلاك لمت لاتاكاجاوفاجاوفأ منول دي ينوكل ْ

 هد ءاج ب رءلا لوقت مدقلاكل ذك وةعاجا برعلا

 : رعاشلا لوق هديؤيو ماسج الا تافص نع هللا ىلاعتو لجرأ

 دارجو ىبد الجر 51 * هرادبابىلااحاوفأس انلاىرت

 ناىأابف تلي ميج لازتال: ثيدحلا ىفهلوقليوأتلا اذهدي وي كلذكو ريط, نألبةدارجلاوه ىبدلاو

 نءىوراكمرفاصوأو مهئامسأب ممو.اعدقذارانلا ف مهيتلتل جوف دعباج وفن رخأتاا كئوأر ظنت ةنزحلا

 اة الاتوباتالو يا رانلا ىفاملوةيناكدنأ دوعسم نب هللادبع

 ىاطق طقرانا!تلاقدح !قيبىورانلا قدرا ءاةاادحاو لك ىنوة:سااذافهب احا رظتني ةن زخل ا نمدحاو

 . ميبلع قبطنتو اهبنف نم ىلع ميج ىوزنت ذئنيحو تيفتك ادق ىسح ىسح

 دعدمساو هتايبقنييعتو هليمعلا قو ةنملا لحد ند مرخآو رانلا 7 نءجر ند رخآ د بابو

 رانلا لهأرخآ ملعألالا ( ل ةتالوسر لاقلاق هنع هل ىصر دوعسم ْن هللا ديع ناو ىور

 لخدة بهذا !لجوز علال وةقاوجح رانلان. جرا لحر ةنحلاالوخدةنجلا لهأ رخو اهنم احورخ

 بهذا4ىلاعت لا لوقيف ىاالمامتدجو براي لوقيف عجريف ىااماهنأ ايناث(١)هيلاليخيفاهبت ايف ةنجلا
 تنأوى ءئىزتست أ وأ ىنكحذتأ وأى رخستأ لوتيفاملاثمُأ ةرشعو ايندلالثم كلناف ةنحلالخداف
 ةنحلا لهأ ىندأ اذهف هذجاون تدب ىح كحض ع هللا لوسر تير دقلدوعسمنبءا لاق كالا

 حيت ىفدروام ريظن ةنحاالوخدب هللصح ىذلا حرفلاةدش نم كاملا تنأ وىنءىزهتسن ألاقامتاو « ةلزنم

 كاب ران او ىدبع تنأمهللا هلوق نمتولانظو اهدقف ناك نأ دعب ةيريلا فهتاحاردج و ىذلا قف ملسم

 تاقشلا هسفن لمحم

 اعزف باعصاا رومألاو
 دعبلاو ةعرطقلا نم

 :فل ولا لاقاكباذعلاو

 ىديسايك فطا ى رأى دع

 موي فتولا ةعاس ىف

 تاكل
 هباب ىلعتازال هللاو

 هيف ىمس> ىنص ولو

 باذو

 ىجتاملابروسكلاربجنو
 ولحم بلقلا تشو

 باتعلا

 ليز“ براي كاسع

 اقشاا

 فشكب دبعلا ريجبو

 باجحلا |
 روحا حرشإو

 ىديسأب [

 در نيكسلا عمشاو

 باوجلا ١

 ايبا.”

 ىهنلا ىفرشاعلا بابا!

 ة6ىناغلا و ريمازلا نع

 ملسو ةيلعللا ىلص لاق 5

 نمةمايقلا مئه ىداني

 نيذلانيأ شرعلاتحن |!

 2 لطابلاو

 ناتثو ىدمح موعمسأ 1

 ريمازااو ووالا 0

 اندلا

 فوخال نأ مثريخأو
 . نونئزخحم مثالوميملع

 ىلص هللا لوسر لاقو

 تلعل ملسو هيلع هل

 فلات ةياورلاهذه(١) ١]

 ء ملسم ىفام



 ةللىفرظنيال لد وزع

 | رمازلا باحسأىلاردقلا

 مار ةبايشاا امأو

 لاق عفان نع (ىورو)

 نب تا دعا عف تيشم

 | ىضر باطخلاز ع

 ةرامز عمسف هةئنع هللا

 عالذدعو

 لاقمث ىداا ىف عرسأو

 سدح عطقتا عفان

 | جرخأف من تاققةرامزلا

 | هينذأ نم هيعيدأ

 قيرطلا ىلا عجرو

 | لوسرت ًاراذكهلاقو

 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا

0 
 ١ ناكامو ادبأ ةءابشوأ

 الا تيبلا دنع مهمالص

 ( لاق ) ةيدصتو ءاكم

 ةيدصتلاو ةبايشلا

 اولاق ءانغلاو قيفصتلا

 نونغي ةيلهاحلا تناك

 دحسلا ىف نورفصو

 | مو. ناك اذا ةبابشلاب

 قحلا مهيسف مديع

 مذو ىلاعتو هناحبس

 مدعوأو مهاعق

 || ملألا باذعلا كلذ

 ىلصنا لوسر(لاقو)

 نوعلم ملسو هيلع هللا

 نم عمتسلاو رمازلا

 قيربطلا ن

 وبكيوةص طا رصا ىلع ىشلجرةنملالخدينمرخآ »ةياورىفو ٠ ملعأ هللا وحرفلا ةدش نم ًاطخأ

 هءاطعأ اماثيشهّنا قاطعأدقل كنمىناجت ىذلا ك رابتلاقفا,مما|تفتلااهز واج اماذافة ص رانا هعفست وة سم

 : برشأ وابلظب لاظةسألةرحشا هذه نم ىنندأ ب رىأل وةيفةرجشل مف رتف نيرخآلاو نيلوألا نمدحأل
 لأس الن أهدهاعيو برايال لوف اهريغ لأست اهكتيطءانا كلملفمدآنبااي ىلاعتهللا لوقف اهئام نم
 اهئام نمبرشو اهلظب لظتسفاهنم هينديف هيلع هلربصالاهىرهنالمرذع ىلاعت وهناحيسهب رواه ريغ

 امئاهزم بريش وايلظب "لطتسأله ده نموندأ ترئأ لودف لوألا نقنسحأ نق ةزجشفا عفدت م :

 برايالل وهف اهريغ ىلا اهم كتندأو كلذ كتيرا طعأ نا ىلعافمدآ ناابلوهدق 0 اهريغ كلأسأال ْ

 دنع ىرخأ ةرجشال عف رثاممماندأ ا ذافانمهين ديوةناع هلريصالام ىربهنال هرذعاةب روكلذ ىلع هدهاعو

 ةنجلالهأ تاوصأ عمسابنم ىندأاذاف اهنم هينديف لاقدلثم لوقيف نييلوألا نمنسحأ ىه ةنجلا باب |

 ىألوةيف اهعماباثمو ايندل !كتيطعأ نإكيضرأ كردغأام مدآنبااي لوقيف امدلخدأب رىألوةيف

 ككحض مماولاف كحضأ ممىقولأستالأ لاق مثدوعسمنباكحنمو نيملاءاابر تنأو ىبثئزمتسنأ بر

 بر كحنم نم لاقق هللا لوسراي ككحنم مم هولأسف كحض هيي هللا لوسر تيأر اذكه لاق
 رمح هللا دبع نع(ثيدحلا ىفو) « ربدقءاشأام ىلع ىنكلو كب 'ىزوتسأ الى لجو زعل لو ةيف نيملاعلا
 ريخلاةنيهج دنعة نجلا لهأ لو يف ةنيهج هل لاهي ةنيهج ن ءلج رةنجلا لخ دي نمرخآ» لاق هيي ىناا نع
 نا ليقدقو دحأ قئالخلا نمقب لههولس ةنلالهأ لوقيف ةءاور ىف داز بيطحلا ءاور«نيقيلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو دانه لجرلا اذه مسا

 ركذو رانلا نم ديحوتلا ىلع تام نم عيج جورخ ىف ءاجام باب الع
 #4 كلذ ريغو نانماي نانحاي ىداني ىذلا لجرلا

 مه ونذي رانلا نول دي ىمأ نماس سان آنا »لاق مسوي اع هللا ىلص هللالوسرنأءريغو دمحأ مامالا ىور

 نمعيف متك امىرثام مه نولوةف كرشاال 7 مجريم مل اونوكي نأ هللا ءاشام رانلاف نونوكيف
 هَ للا لوسر أرق مث ىلاعت نا هجرخأ الا دحوم قبب الف ف عقابنأل متاعاو مسقيدصت

 نا لاق هيي هلا لوسر نأ ( ثيدحلا ىفو ) ى» 0 1 دوياعر » |

 ل مالسلا هيلع ليربل ىلاعتدتا لوقيف نانماي نانحايق:س فلأ ىداني ميج ىف ادبع وع كلا ردا لق تعا الل هلل اع الأ انماي انحايذ ا ١ ان 11 585
 هلال وةفديعلا اذهرأ+ براي لوهق عج ريف مههوجو لع نيكاسم رانلا لهأ ىريق ليريج قاطنق

 لاق كالتمو كاك تدخو تنك ىذيءات هلل وهند ءيتقةتافلاق اذكوادك نام هنا ىلاعت
 رابلا ند نأ وكرات اكراو ودع لاقىدبع اودر لوقف لاق ليىقمرشو ناكمرش لوف

 اك

 ثيدحلا ىفو ) ىلاعت هللا ةمحرب ةنجملا لخديف ىنميىدبع اوعد ىلاعتها لوةف اهنمىنتجرخأنأدعب |

 «قمأ نم رئابكللال مع نال ةمايقلا مو.قءافش اهتا»لاق مسوهيلعتتا ىلصهلالوسرنأ ( حيحصلا |
 تينفا مو. نا تقلخ ذنم اندلا لاف تكعع نماهفاثكم رأنلا لهأىنءإ مهوطأنا ( ثيدحلا فو )

 نك وكلا سدا نيالا نكت ادع ةرايسااموحنلا ددعل كلذو ىهمنا ةيس قال 1 ةعيس وهو

 ةئاهلثاين لا رمع مهضعب لاق وجوربلاددعةنسفلا رمعانتا ان دلا رمع مهضعب لاق وةنس فلأداولكلناو

 اموهاندلارمع ف شكلا لهأ ضع لاقوةنس فل أ ةد رد لكل كلم! !تاحردددعب ةنس فا نوةسوتسو ا

 لع أ ىلاعت وهن احيسهللا و صقتنتال وادحاوامو. ل زال نون سأأن ماج !ثمىفافا أن يتسوةئ اهل ب رض نملصخم

 1 نأنايدألا لهأ ب واقىف فذ. رانلا٠ نمنيدحو لا جرم نأدارأاذاىلا اهل لانا مث

 0 يع ا يا رفكو متمافاي دلاىفاعيجكاياو نحن

 | مادي دشابضغ نيدح وملل كلذدنعىل !اعتدثأا بضءقدلحم 6نودلغعوابف مثنوب :دبكن و رانا كودعو ْ



 | ةايطارمن امللاقي طارصلاو ةنجلا نيب نيعىلا اهنمديحوتلا لهأج رخيف هلثممدعب الو هلثمهلبق بضغإ

 اهنم سمشلا ىليامو رضخأ امنملظلا ىلباف ليسلا لمح ىف ةبحلاتباتاك نوتينيف ءالا ئممهلع شريف

 ىدانيمث ةنسفل اف ثكع اد>اوالجرالإ رانلا نهللا ءاقتع مبهابج ىف بتكسف ةنلانولخدي مرفأ

 عجل مث هدم الاماع نيوبس هيلطيف رانااىف ضوذف اكلمهلىلاهتهلا بعبق نائمادنانحاب كلذدعي ٌ

 ةنحلاهلخ ديف ا

 يا كو 1 ملا هيلعليلخلا م.هاربإنإقح » ثيدحلا لوقءاا لهذتو رجانحلا بولقلا غلبت |

 نم نوفختسي اوناكى امره مك اهتتاو قم مهفافختساو ايندلا رادف ىرمأب مهنوابتمملعىضغ أ
 اقف ولعتو ىصاعملاب ف وز راي واوصءاذاسانلا

 لاكن الا تهووة يجو هوسا الإ ة مالا هذه ريغ نمراتلا ىلا قاس دع نماقوزانلا ىلإ ا ١

 مهناولأب نوقاسيمهئاف ةمألا هذهالإ هقنعوف |

 فقوتلاو 0 ممهقاشمو , همثداك و ءامشإأ لهأ ةيتاعع هكرمأن م كاللاماي رابشاو ديد كلام ا

 ةيفباذعلا ملاخدانع ||
 منواست:اوناكدتف لالغألاب ميلغتال كالامايايندلا رادىفاع ع ودحس أ

 نيو تالاظاب 3 رحالل مها ام اوءاخدقف ةناداق بولا كلامايما رحل يدب اوفاطدقف لاكن ألاب
ُ 

 نمل وسفن هنمجر الو حوردنمل>ديللخاهف ق.ءالفدمعلاكلتي دعو ريهاساا كلب دشتو

 قيرشلاو ريفزلاالإ وهاف «نوماكتالوامفاوئسخا» م ىلاعت هلوقدعب مهمالك عطققني راثلالهأنأ

 (ثيدحلافو)ةيفاعلاووفعااهلا لأن « ةددهت دمع ىفةدصؤمم,لعاهمإ » ىلاعتهلوةكالذفنيدبالادبأ

 لوقف هدجأمف ةنسنيعيسرانا| نم هتباطىناورانلا نمانالف كدبع جرخ نى ترمأكنإ برايلوقيف

 ةرخصلاك اتت نمهجرخيف بهذيف هجرخ ًافةرخصت حم اذكواذك ىداو ىفورف قاطن اهل ىلاءهللا

 8 ه.هنهجلا نامث

 | نوعلطفق رانلال هأمىلا اوعاطا نييمنهملا نم اهلخد نملكو ةنجلا لهأللاقيهنا مث 000

 اكلم ىلاعت هللا تعدف مسالا كلذم مم ء وحع نأ لجو زعهللا ن م نوباطي نع

 | هديسو أه ميدصو أ هراجوأه يب العادي دشان زحنزحيفهالوموأهقيدص وأ هراج وأ ءانأ ممم لجرلا ىريفمهملا

 قابطألا كلب مهيلعقبطتف ران نمدمع و ران نم ريماسمو ران نمقابطأب ةكسئالم مولا ىلاعت هللا ثعبي مث

 هول>وزع

 ثيدحلاىفمدقتو رش بلقىلعرطخالو تءسنذأالوتأرنيعالا#كلذريغونادلوورو> ودك اوفو

 برشولك أىفمقلا معنلابنول وغشمةنملا لهأ ونوئاغيالف نوثيغتسي مواناب روش رعاعو

 ةءاورىفو نك راعألا لسرمىنالوبر ,ةم كلم قلب :الفةرف زاب ءاجن نيح ةمايقأ مون رفزت تهجنإ»

 ةناك رفزا م قئالخلا ةدفأ امل راطةر 9 زنت رف زماعةئامر رق لع قئالخلاتناكو منؤ+ ءىجاذإ هنأ

 ١ الإ كالأسأال ىنت ةمرك أ اع ىديعل وقيو ىسفقتالإ كالأسأال قاجانع ىسوملوقيو ىسشتالإ كلأسأال
 اسأل ا كلأسأ ب راي» لوقف مسوهيلع هللا ىلص دمج امأو ىنتدلو ىلا مرم كلأسأال ىسفن

 4 م مانام كور ظل لح وزعشا ىد. نسب نوفقاو 0 2 اللاو اذهكتمأىف هه كن كيعلر قآل ىلالحو

 حماد رانلا ىلا دنع ةمأ فمن اكلا عا رع تاهوع اوةلطنا ةينايزلا سئافم لافت اة لوةف

0 

 لع ممل ىف ىل.غنتو محق ما رك عم ند ,طانلانوهأ نع

 منوقاطنيوءاسنلابئاوذولاجرلا ىحلب ةينابزلاذخ اتكالذدنعف ىمعن ال ومهملع ىلضفا وف رعي لف .هألا
 لالغالاو همدق

 ةمأىأنم امها رام محللاق كلام لاودرو اذاف

 ءايقشألا رشاعم كلام مط لوقيف نآرقلا ةمأنم نحن نولوةيف تم اهوجو نسحأ ىلعدرواف متنأ
 مهركذف 0 ا نومفريفلاقوسو هيلع 0 نفد لع لنا كارقلا ضلؤأ
 520 ااقكتمأ نمر رانلاىلاهير ا نمل عفشا ادم انام خا و نو ولو هل دق مهسذب لوهاا كلذ

 اوناكدةفمههوجو داوسنال كلامايلاميماهوج وءايتشألا نسحأ مهيار الوق
 1 0 كلاما ةبانحلاو

 ( ةركذتلا رصتنع - 79 )

 5ك 5

 هتأ ىل 8

 مخعت |
 نك انوه وداد

 ىف تابرطلا عمج

 تابرطم عمس الايثدلا

 نأ الا ادبأ ةنحلا

 توص ناو بوت
 مالسسلا هيلع دواد
 رامزم ةئامعسل لدعي

 موف ”ىرقلا وهو
 اوكرتاف قحلاةدهاشم
 كلذل برطلا اذه
 لج وزعهّللا لاق برطلا

 اف نوءاشيام مل»

 (لاقو) « ديزمانيدلو

 اذا» هبي هلالوسر

 رعتساو ةمايقلامون ناك ١

 ةنحلا ىف ةنحلا لهأ

 رانلا ىف رانلا لهأو

 ةروصىف تولاب و ا

 ىدانيو حلمأ لس

 اوفذرشأ ةنحلالهأ ايدانم ف

 اوفرشأ رانلا لهأاو ) *
 1: ىزعوذ نواز# 1 مولع فوخال كما نم قالوأنا العو لح لياحلا ه.حق ىفت مولا ا

 اعف مهلك نوف رشف ١

 5 اذه نوفر

 مهل لاقيف ىلب نولوقيف ١
 . - 1 1ل 0

 ماد تول وه اذكرو
 رانلاو ةنحلاا نحس

 لمهألاب دام ىدانيو ١

 ثوم الف دواح ةنحاا 3

 دولخ راناا لهأ اد

 كلذ دنعف توم الفا

 لاهأ تارسح من

 لهأ حرف دتحشاو

 ىلا نوهحرو ةنحلا ل

 هللا ثعبف



 مهل ىلاعتو هناح.س

 نيعلا رولا نم ىناغم

 ضاير ىف نوسلحف

 ةردنم ناواىف ةنجلا

 ماع ةئام هلوط ءاضيب

 اماع نوسمح هضرعو

 5” دنع نهلك ءاسنلاو

 ىكر ءارهزلا ةمطاق

 دنع لاجرلاو اهنع هلا

 هيلع هللا ىلع ىتلا

 رخآ ناوبا ىف مسو
 ١ بتارأا مهل بصقتو

 | روما مدقتمثدناسلاو

#5, 
 | امنمنسحأ نوعماسلا

 راحشأ نادملا كلذففو

 | ناصغأ نم نصغ

 ةرحشلا

0 

 0 هللا لوعيو روحلا

 رودلل ىلاعتو هتاحمس

 نيذلا ىدايع ندا

 | نع مهعامسأ اوهزت

 © لا فب تانرطلا
 اندلا ىفاوذذا:و ىلجأل

 ثيداحأو ىمالكعامسب

 هللا ىلصص مالا

 ا كل تاز جرا

 روحا ل ىغتق ىدنع

 قحلا حيبستب نيعلا

 ةنجلا باب ىلع ربع ىف مهليق راثلا نما وشحةمادقو ا

 لاخداب هّللارمأ, مث الابجو ةروصنسحأ ىنعياوناكام

 8 نوعست

 | ةكئالملا بصئتقارامزم

 0 مامأ راحمألا كلت

 قد صلاهلوقو 1

 .٠ معأ ىلامتقلاو « دبأ ”ا يوي ملط, لاقو نب روع هند هبي أ

 مهم فرعأ راثلاف مهلا معأ ر دق ىلع عدخأ تراثا كلاماب نآ ك0 0 مهتتسلا قرحتأل أ

 هشكرملا رانا د نممرنمو هيبعك ىلا رانلا هذخأتنممنفاهداو:ةدلاولا نم نوةحتسيام ربداقعو

 . مثرارصإو م وتعو 0 ومث رئابكر دق ىلع م.م ىلاءتاهللا م نا اذافهردصملا رانلا هذخأت» نموهنمو

 نوكم مهووًابارشالوادرب ام .ةنوقوذيال» رانلا نمىلعألا ق بطلا ىفمثوأرف باب نيك رش ا نيب ومهند تف

 55 مه ءامدو مهم وحل راثلاتلك أدقف كنرولا محلل عفشا وثاتمأ ن مءايةشألا مح راد#ابنولوةيو

 انمحر ا انبراب اولاقو لجو زع مهبر اودان مهربخ هغولب مدع ةدم 2 دم مهماع ًاطبأ اذاف

 ملن وكر شلا لوقت اهدنعف كدودحانيدعتو انأطخأو انأسأ امنإو ايندلا رادوف ادحأكب كرش اننإف
 ليريجاب لوقيو لولا اذهنم لجو رعشا بخغف ائيش متع ىنغأ دمحعو ميرب جناعإ ىرئام |

 تاءامجدعب تاعامج ىنعي رئابط رئابط مهجرخيف هلي دم ةمأ نم رانلافنم جرخأف قلطنا

 رضنأ اودوم,قح هيفنوثكميف ناورحلا رهنهللاقي
 نويمنرجلا ءالؤه مههابج ىلع بوتكم ةنجلا,

 و>عنأممرىلا نوعرضتيفكلذب ةنجلالهأ نيب نم نوفرعيف مثلَ دم ةمأنم نمحرلاءاقتع
 (ىورو) ثيدحلا ةنحلالهأ نيب كلذدعب !منوفرعيالف مهنعىلاعتهللا اهوحميف ةباتكسلاكلت مهنع

 موب ناك اذاهنأ انغلب )لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىف وحلا نا رمعىبأ نع هنعىلاعت هللا وخر معن وبأ ظفاحلا

 مهرمؤيمث ديد ابن وقث وفايز دلا فهرسشس اناا فا نملكو ناطيش لكو رابج ل كب هللارمأ ةمايقلا

 مهلبادب اءامسلا مدأ ىلإ نورظنيامهقلاو الوادبأأ رارقميمادقأل رقتسإالثاوالف مهملعاهقبطي مئرانلا ىلا

 ًادراهفنوقوذيالشاوالو ادب أمون ضمغب مهنوفج لحتكس:الشاوالورانلا فمهوج و ىلعنوب وبكم
 مو.لااولكوأر ابجالواناطيشاوفاخمالوباورألامورلا| وحتفاةنحلالهأللامت,نامزدعب مئادب أ ًابارششالو

 هللاو ىهةرااخلا مايألا هنعهللا ىضر ىتوجلانا رم وب أ لاق «ةيلاخلامادألا ىف متفاسأ اعائينهاوب رشاو»

 ىنأيسوىهتنا تاجردلا عفرأب ةرخآلا فاوزاجتل تاوريشلا كرتو شامءلاو عوجلاب مكيلعف هذه كمابأ
 نيدحولا ةاصعةعافشلاب اهنمجرءاعاو ادب أةن>!!نولخديال رانلاف نود نودلاخ رانلالهأنا

 فئاوطعد رأ هوريغال نوم رح لا رانلالهأب اندا رمو كلذ ىلع ةعاجلا وةنسلا لهأ عاججادقعناو طقف

 ركتو رفك ىملكو نوراقوناءاهو كوعرفو سانإك نواطعلاو نوةفانلاةنوركشلا ووك ردنا

 لاقو «ايع ال واق توعال منهج 2 رفاكلا ىأ «هلناف»ىلإ اعنلاق سن الا و نحا! نم قلخلا رث اسنمىغطو

 دلع الهنأ اضيأةنسلالهأ عمجأ و «باذعلا اوةودلاهريغادواح مهانلدب مدواج تجضن اك و ىلاعت

 قرخو معلا ىلا ىمتني نم ضعب كاذىف فلاخدقو (ىلاعتهللا همح رىطر قام امإلالاق) دح ومرانلا ىف

 لامعألا باب نمالنانتمالا باب ئمةنحلا لخ دب و دحاج و لطيمو رفاكلكراتلا ن .«جر# هنا لاف عامجالا
 اهدلولةدلاولا نمهدبعب محرأ هل هللاو) لاَع 2 هللا لوسرنأ اهريغو نيحيشا ا|ثيدحهيلاراشأاك ا

 لاقىهثا ةيعطقلا ص وهنلا رهاظا فلانعاذهو لاق ثيدحلا «ادب اهم رتالرانلا ىف اهدلو قلتامنورتفأ

 نإ» ىلاعلاقأك ةحراااهيةعبو عطقنت بنغلاةفص نأو لقءلا ىف زئاج كلذنأ ضعبلا اذههب لدتسا امو ٠

 صوشصتاا فالح وهو ةمح رااىلع هلةبلغلا تناكل عطقتيال امنادناكبذتغاانأواو « ىدغ تبلغ قمحر

 ىقزئاجهناف رانلا ىلا امنمةنجلالهأ جارخاىف لودلاكلذكو ضعبلا اذمللاةيف (ىطرقلامامإلالاق) ١
 قملاهدعوب دودرمدسافوهو ندب آلادب أ اف نوب ذه,رانلا ءايلوألا وءاين ألا لخدي نأ هيلع مز ف لمعلا

 ىلاعتلاةو عوط م ىأ « ذوذحمر مغءاط مع )) اهفن ودل نودلا>م 3 نانحلا لهأقحىف ذ
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  رانلا لعب ا ررشالا قياخ هكا 3

 | ميتفتفاوج رخارانلا ىفثورانلا لعأل لاقي لاقخ مهب" ىزمتسيللا »ىلاعتهل وقىفهريغوكرابلا نبا ىور
 مك ؟ارألا ىلعمريل !نورظن,نونمؤلاوجو رخانوديرابمإ اول قأتحتف دقاهوأ راذافرانلا باوبأ» "1

 اوناك امرافكلاب”وثله ار ل ا 2 ىلاعت لاق
 كحضيو « م. *ىزتس هللا » : ىلاعت هل وق كل ذف مهودتةلغرانلا باوب أ ىلإ رانا لهأ بت ااذاف « نولعمي

 ىوك رانلاوةنلا نيب نال وة.هنعلا ىض ررابحالا بكن اكو .ممودباوبألاتةلغنيحنونمؤلا مهنم

 عاطاف) ىرخأ يآ ىفىملاعت للا لاقاكى وكس! ضعب ىف علطأ اين دلا ف4 ناكو دع ىلإ رظن, نأ نم ؤاا دارأاذاف
 ىلاعت هللا ركشيف ىلغن' موقتللا مجاج ىريرانلا ىفعلطا اذإ نم واانأ انغلب قلو لاق« محجلاءاوسىفهآرف

 ريغت نمهيلع وه الهفرع ام رانلا ىف هابأدبع!افرع ىلاعت للانأ الولولاقباذعلا نم هنعىوزام ىلع
 | نيئررتسلا نا:لاق لسوهيلعهلا ىلصهلالوسرنأ ( ثيدحلا ىفو) ايندلا رادىفاهملع ناك ىلا نساحلا

 مل حتفي مئباباقلغأ اوءاحاذافةنحلااولخدا 4لاقفةمايقاامون ةنلاباوأ أ محل تفت اين دلا ىف للا دابعب

 ا مث :أىدابعي نوع 0 امنأ الع و لح برلا ملل وةيف نوم ديحح القن وعد 00( 5 1|

 قامنوماع مورانلا ىلإول ا رو ا فورد ل ل

 ةمايقاا مور مؤراضيأ (ثيردحلا قو)هيف مثامتممياعن وه فقول كلذ ىفرانلالو>داو أر مهكلورانلا

 اودوناهفايلهألّا دع امىلإواهرو هقىلإ اورظن واماحأا راو ةشنتساو اهنماون داذإ تح ةنجلا ىلإ سانأب

 اضراب ن ولوع- أي ماثعنورخألاو نولو ألا م نوعج ريفاي م الفاهم وف رصانأ

 ا لوةفانلعنوهأ ناكل كئالوأل اهيف تددعأاموكباوث نم ان .رأ امانيرت نأ ليقراتلاان تاخد أول

 3 نيءشاخ نيتبحم مثوهتي ا سانا ميعلاذإو مالظعلاب ىف :وعزراب متولخاذإ منك مكب ,تدرأكلد مخ ىلاعت

 مويلاق نول وساناا ملجأ 50 مناي ملوسانلا م بهو أ ر؟يولق نمىوطعتام فال سانلا 0

 زعلا ل ندم كةمرحام عم ميلألا باذعلام هذ
 رفاكلا ذإماظعلاب فو 09 : زران متولحاذإ م ل نمةاصمااقحىفوهاعإ خسدوتلا اذه

 حفصاو انع وف»نأ ىل !اعت نا ا مك هاظتم وه ليونر ةولخلا لع هنن 1 ك0 قافقوت ال

 | ..نيلانلا ثوادذ دكاو هثمأ 000 هئَي دم انيبنل اماركا

 د رانلا لهأ لزانم ةنلا لهأ ثاريم ىقءاح ام بان 3#

 ةنلا فانكسمناسنا لكل لعج ىلاعت لانا » لاقدنأ هل يناا نع ةربرهى أ نع ثيدحلايف (ءاج)

 مل زانم ىف ةرافكلا لمجو نافكلا ل زانمنوثريو مطزا فنوذحأف نود ركاز فاكس

 دحأ نم ماكنم ام و لاق كي لالوس نأ ىرخأ اور ىفو حي دانساب هج امن !هج رخأ «رانلا ىف

 هلوقكلذف هلزتم ةنحلا لهأت رو رائاالذ دق تام اذافرانلا ىلزنمو ةنحلا ىفلزن رحم نالزنم هل الإ

 | دام( كلر ءايحإلاب ات كقشاهمحر ملا

 . نالاعلا بر لدجلاوىبتتا « نوثراولا مم كئلوأ» ىلاعت

 د هحم دب نمو طارصلا ىلع تول حذو نيرادلا لها دول> ىف ءاحام باب 3

 رانلا لهأوةنحلاىل م!ةنحلا لها راص اذإ» مع ىلصهللال وسر لاق لاقر رع نا ١ نعىراحملاىور

 ةراثااو ةنحلا نيب لعج ق>توألان؟ ىحرانلاىلإ

 ا ديعس ف أنعم سم(ىورو) ( مهن زح ىلإ ان زح ران ا 007 ذو مهح > رقىلإاح رفةنحلا لهأدادزفتوم ١

 لاقلاقهن ءّشاىضرىردخلا

 1 نوراغنيو نو.يئرششيفاذهن وف رعت لهةنحاال اب لاقفر ,انااوةنحلا نيب فق ويف حلمأ شبكدنأ هناك تولاب

 | الرانلا لهاايوت ومال ةنحلا لهأ ا اي دانمىدان مل 2 نمت

 ءاج رانلا رانلا لهأوتةنك 1 ةنجلا لهأ ل خداذإ 2( مسه لع هللا يم لو

 ا .انلاق ىلإ تفرح اناثوأ ءاطتس انه لملف انسياب قلا خسنلاباذكه(1)

 ةديجع و هدي و

 حر بهو هديحونو

 ىلع شرعلا تحم نم

 برطيف ريمازلا كلت
 احرف اهظع ابرط موقلا

 نوميهو لاصولاب

 ةكتاللا ميلا مدقتف
 مهيلع بهذ نم ىسأ

 ةحوستم تتارم

 نم ىمو بهذلاب
 00 لا

 قرصا نم اعيئاظيولا
 كلت ىلع نوساحف

 لوقي قحلا ةكئاللا

 ىك دقف ستقرلاب

 ةالصلاب اين دلا ىف ميعتام

 لط اوسلجا ةدابعلاو أ
 ىمو ىساركلا هذه

 رادقم ىلع مب ليان

 جف اهمفف نيع ةفرط

 ىلع نوءلطف ةحنجأو

 رودتوىساركسااكلت

 ةفرط رادقم لع م

 ىاغم اوففخ نا نبع

 اواقث ناو تفخ ةنجلا |

 نع نويغف تلقث

 برطلا نم مهدوجو |
 هناحيس قحلا مييطعيف |

 رادقم ىلع ىلاعتو

 علو ةهدنع مهءاجرد :

 ةلوقصم اعلح مهياع |

 نمح رلا رود ةسوطم



 | بو: كمبهذلاباهزارط

 ١ مبد زارطلا طسوىف

 هذه ( ممحرلا نمحرلاهللا

 مسرب تحسن ةءلخلا

 نالفوأةنالفتن ةنالف

 تعقو اذاف نالف نبا

 اوركواوالهم,يلععلخلا
 الحر قآل امْ,.لع لسيف

 ةأرما ةأرماو الحر

 ابحر مل لو#يو
 قعاط لهأو ىدابعب

 ليف منع ا

 نولوقيف ىنع متيطر
 ركشلاو دجلاكلاني راي

 هت نفر ال

 | ةياركحلا# ءاعم لأ

 لجو نع" هللا لوقف

 مكيلعتم رحام متينتجا

 هب مكترمأ ام ملعفو

 ميلصو ىل>أل مهصو

 | نمافو متيكوىلحأل

 نوفلاخم ملو ىتعطق

 ىرأ ىلالجو ىنزعوف
 | امهم مكتيطعأ ول لأ

 - 3 ىكتفو ام مكتيطعأ

 قعاط لهأو نايحأايب

 ىلإ اوءحرا ىندومو

 اموحتفيف كروت
 اهل اراددحاو لكدحف

 ىلع باب فلأ نوءيس

 فلأ نوءيس باب لك

 هرحش لك ىف ةرحش

 1 فلأ نوعبس نصغ لك

0٠ 

 تولا اذه, نولوةيفنورظنيو نوب رشيفاذهنوفرعت لهرانلالهأايلاة.مثتولا اذه. نولوةف ١

 . هللأ ىلص هدي راشأو )»0 نونمؤ.ال مثو ةلفغ ىف

 طارصلا ىناستو ةماعلا مو ترا« اع ٠ لاق م

 نوعلطف رانلال هأاب لامي مل

 توللاذه مناولااذهنوف رم لهلا هي مل هم مىذلا مهناكمن ماوحرخم نأ ءاجر نكح رف نبر شت سم

 ادحأ نواف ةءاور ىدازتومالنودحب ا رفلل ل اع مثطارصلا ىلع عذيفدب رمؤف لاق

 تاحك ىفسيقنب مساقلا وب أمامالا ركذو .رانلا لهأ تاملان ز>تامادح ؟نأولوةنملا لهأت املاح رفتام

 مالسلاو ةالصلا هيلع يم ديسلاوهتواأ خذىلوةءى ىدذلا نا تاح وتفااىفنيدلا ىحم خيشلا و نيلعتلا علخ

 شكلا حذملود ىنلانأ معادشاهحر سيق نباةرايعو مالسلا هياعليريج ه2 ذىلو:ءاهريغلاقو

 همحر (ىطرقلامامالا لاق) مرك الاه رمأب هسو هلع هللا ىل ىنلا ىدي نيبهحذيايرك زنب يع وهروك ذل

 ريغ نمماودلا ىلع نيميةمدمأ الوةياغ ىلإ الامي نيرادلا لهأدواخ ىف صن ارتص عم ثيداحألا هذبفهتلا

 اكد اضيألاقو ىلاعتهلا لاقأك ااذع نم منعهم الو اوتوميفمماعىضقءالرانلالهأن كل توم

 ران نم بايث ع مت مطقا ور فكن للاف 2ىلاءعنلاقو «باذعاااوةودلاهري معاد ها لح

 اهنماوج رحمن ودارأ الكديدح نم عماقم, هود واحلاوممنوطب ىفام هب رهصل ميجا مهسو ءرقوف نم بص

 اهماو اهشورعلعةيواخ اهتلمح ةيلاخ قشتاهناواهتمن وجرك 2# رانلا لهأنا لاق نث «!هيفاوديعأ غنم

 ةعألاو ةنساالهأ هيلع عمجأ املو لوسرلاهب ءاجالفلاذعو لوقتلا ىضتقتم نع جراخومفلوزتو ىنفت

 ُ 0 ىف ذإةرسحلامون ممرذنأو» مسوهيلعمللا |

 هيو هللالوسرنأه+امنءاىورو . اندلا ل مس وهج اع

 هب مث ىذلا 50 او>رع “ نأ نيفئاخ نوءلاعي ف ةنملا لهأ ايلاهف

 نم ايلعلاةقيطلا ل اعاو« اريصمتءاسو منهج هلصن و ىلوتامهلون نينم ولا ليبس ريغ عبت: نمو لودعلا

 لاقت امف ريج رجلا اه ريفش ىلع تبذي ىتا ىضوةعافشلابا ممن وج رخخ نيح ريغالنيدح ولا ةاصع ا مف تلا متهج

 تبينيهنأ هنعشدحت.هن|لاقو ريحر حلا لكأ نءهلأسفماشلا نمكلامنب سن أ ىلع مدقاصحش نأ انغاب دقق |

 نبهللادبع نعرازبلاىورو .بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هاورىهتن اهلك أب سأب ال سن أهل لاق منهج ريغش ىلع
 لاق)نيدحولا نم ىنميدح أ اريف سيلا اون حابرلا قفخم نامزرانلا ىلع

 حتفالاقلغ ااوبأميلعتةاغأاهف اولخداذإر انا! لهأ نأاو عا ةيكملا تاح وتفلا ىف ىفرعلا نب نيددلا

 ناي لفل صاعلانبورمع

 نمايلعلا ةقبطلاهيدارملافا,مئمرانلالهأ و رخدهن م مه امءاجام لكوني رهادلا رهدوندبآلا دب هدعب

 ناوخالاامأ كاذاوماعافىهتنا طاغلاو مكايإفةعافشلاب اوجرخو نيدحولاةاصع ايف ناك ىتلا ماهج

 . نيملاعلا برهلل دجلاو ةعاخلا ءوسنم هّقاب اوذيعتساو

 6 ابميعن ةفصو اهتفص ىفو اهيف ءاج امو ةنجلا باوبأ

 كاتأله ةروس ىفو نم رلاوةعقاولا ةروسىفكلذرثك ونار لا ىفةنجلا فصودقىلاعتللا نأ( معا)

 ىوناس حضوأأ,ةتس داحأ ىفملسو هلعشا ىلصدللا لوسركلذني»وناسن الاةروسو ة.شاغلا ثيدح

 هدنع ناك « رهدلا نم نيحناسنالا لعىنأ له» ةروس هلدعتلزأأ امل 2 نا كورن |(تردعا

 ءمسو هلع هللا ىل لاس ناكف دوا ل احر لقتال كيسح باطلا نب رمع هللاةفلئاسم نع ىلا

 نانجلا ةفص و سوهيلع هلل لصد ا [بودباع نمسا لوس عاللا 0
 1 قنصغ فلا نوعيس

 داعب ةجرخأ : ملسو هج 4 ا ىلص نال وس رلاقهسفن تجرخةرهز :دوسألا لحرلا كلذ رفز

 معن نمهباتك ىف مكلولاعت هتافدو اهف ناوخالا اب .أ اولمأتفىب دا علا ! قوشلا م أ لاق

 نانملا



 الإ معلا كلذ لاثيال ةنملا يمت ىف ةجرد ىعرشرودأم لكل نف ةملاصلالامعألارقا اورثك اونانكلا
 . نيحلاصااىلوتي وهو ك ادهىل وت.هللاورمألا كلذ لعفب

 # ايندلارادىف ةنلا لهأ ةمالع باب الع

 ةقفشلاو ءاكبلاو نزلا و ف وخل ابان دلا ىفةنملا لهأ ىل اعتهللا فصو لوي هنعهللا ىضردي زن. هللا دبع ناك

 اناهأف لبقانك انإ» ىلاعتهلوقأر قي مث رورسلاو حرفلاو ميعنلا نماهيفامو ةنجلال وخد كلذ مههةعأف

 هكفتلاو امفكحضلاوان دلافرورسلابرانلالهأ ف صوو «مومسلاباذعاناقوو انيلعهللا نف نيقفشم

 ىلاعتهل وب ضعب لع لضفي نانملا ضعب نأ ىلاعت رك ذوةبآلا «ارورسمهلهأ ىف ناكدنإ » ىلاعتهلوب

 هلضفي لخدنل ناع الا ىلع توما انقزرب لاف «ناتنحامهمودنمو» لاق مث «ناتتجهب رماة مفاخن اود

 : ريدق ىش لكى علاو نان>لا هذه نماثيش

 د« معنلانم اهلهأل قادعأ امنا وةنحلاةفصباب الع
 نيحلاصلا ىدابعل تددعأ لجو زع هللا لوي » لاق هلع هللا لوسر نأ هريغو ملسم ىور
 أرق مث هيلع متعلطا ام ريغ ىأ هيلع متءلطاامهلب ارخذ رششب باق ىلع رطخال وتعمس نذأال ا دع

 تاذلاق هلو هللا لوسر نأ هجامزيا ىورو «نيعأ ةرق نم مط ىئخأ ام سفن معتالف : هلع

 ا زعيم < ةناحمرو ال التي رون ةبعكلا برو ىه امر طخال ةنحلا ناف ةنحلل رمشم الأ , هباحأل مو

 ةرح ىف دن اقم ةرثك للحتواا اح ةجوزو ةحيشن ةريثك ةيك افودرطي رهو ديشم رصقو

 .ثيدحلا « هللاءاشنا اولوق لاق لال وسراي ان ورمشل!نحاولاق ةيمةميلس ةيلاعرادف ةرمشنو

 ١ تلقءالا نم لاق قالا قاخ مم هللا لوسراب تلقلاق هنع هلأ در ةررهىأن ع ىذمرتلا ىورو

 توقايلاو ٌولّوللا اهّوابصحو رفذألا كسا اهطالمو ة ةضق نم ةنبلو بهذ نم ةنيللاهفهنحلاع انياك

 هاآورو . ثيدحلا مهءابش ىنفيالو مهب ايثىلبتالتوعالداخع و سأيرال عني اهلخد نم نارفعزلا اهبرتو

 : مع أ ىلاعتهللا واض أى لايطلادوادونأ

 .ه 6 اهتمايندلا فامواهلا بجو ةنحلا راوغأ ىفءاجام باب ع

 | راهنأو همعط ريغتل نيل نمراهنأو نسريغءام نم راهن أ مف نوقتلا دعو ىتلا ةنجلا لثم » ىلاعت هللا لاق
 رغفىراهجأ » ىورو . «تارمثلا لكنماهف مطلو قصم لسع نم راهو نيب راشال ةذأر مح نم

 5 نم جرم ةنحلا راهنأ لاق هل هللا لوسر نأ ثيدحلا ىو « ةردقلا دب ةطيضنم دودخأ

 كسلا لابج وأ لالت

 ليحأالا ف هللال وسر ايمق قةنحاامحالم نممحالمةعبرأو ةنحاارام :أنم راهن اةعيرأو

 ةنحلا لابح نم لابج ةعبرأ لاق متلي هلا لوسر نأ ثيدحلا ىفو .
 دحأ لح لاق .

 7 1 هذه نم طقاس عب ارلالبحااو ةنحاالايح نم ليجنانلو ةنحاالابح نمل.ح روطلاو هبحن وانبحم

 رديفمحاللاامأو ناحيجوناحسو تارفلاوليلافراهنألا امأو اهتدجويتلا خسنلاعيمج ىفةياورلا نيعبس للحكم بهذ |

 لوسرنأ ىورامكلذ ىلع لدي بيصخم ىمسلاوه عبارلا لبحا!لءلو(تاق) .رببخ وقدنخلا 00 و

 ىفلاقو . هلهأل كرابودق كراب موالاة نجا !لابج نمل بج بيدخاذهناق لءأهلوسرو هللا 000

 ىسومرمدقلو ابن نوعبسىلبق دجسلا اذهىفىلصدقلة نجلا ةيدوأنمداو خبسمءاخبسهذهءاحوراا

 ليئارسإىنب نمافل نيعيسىفءادرو ةقان ىلعناتيناوطقناتءابعهيلعوهذهءاحورلاب مالسلاوةالصلاهيلع

 لسعلا رحب وءاملا رح ةنحلا فنا »لاق هم مالم لال وسر نأ ىذمرتلاىورو .ثيدحلا قشتعلا تيل ءاج تح

 | ناح قدا هني “ هلادوسرنأاش 1 .دحلا فوو دعب راهنألا ققشت مرح ا رونيللا ربو

 راحشألا ١

 ةرك لكرتلا نم عون

 رخآلا هبشيال نول اه
 نم ةرحش لك قاسو

 للح اهقاروأو بهذ
 ةيوازلا ردق ةرغ لك

 نم نيفص لك نيبو
 اريرس نوعيس رحشلا

 رب رس لكل وط بهذ ند 1

 اودارأ اذافعارذتئ الث

 رصاقت هقوفاوعلطينأ

 عارذ ردق قس ق>

 لاطهقوف اووتسا اذاف ]ل

 ىني نأ ملرطخ ناف 1

 ضرأىف مه ىشم مم
 نأ اودارأ ناو ةنحلا

 نيب راط مسه ريطلر

 نوفطقعيف

0 

 نوعبس رب رس ل اكىلع

 ةدخو شارف 0 .

 ند دناسمو 1

 لكلوحو قرتتسالاو |
 امداد نوعيمس رم

 نمحدق مداخ لكدي ىف

 لكوف ةؤاؤل فلآ

 تارقلا نينول تالا اذهمساامنو ردت ل هلاقمثمهيىلسف ةيبظلا قرع لزن ءاحورلاب ناك امافءاوب الاب ةوزغازغ مقلي هلل
 نوعبس ىلو لكلو

 نيعلاروحلانم ةيرا> 8
 لح ع ىرارس ٍ

 ةلح نوعبسس ةيروح



 لاحلا كلت رون داك

 راصألا فطخم

 1 عون فلأ نوعبسو
 ردلاب ىلاكم ىلحلا نم

 ءاؤالاو

 هللا لاق نوم دارأن ع

 مثو» ىلاعتو هناحمس

 اهنا عفند

 مق لوسر لاقو «ا.ثءو

 ١ ملسو هلع هللا بص

 باب قدي كلم ىلا

 / نمكل ٠لوةيفاذه نم

 دق لحو زع هللا دنع

 وأ مكديسا ثكح

 ةالص ةيدهم عتديسل

 ايد ندلا ق عيصاا
0 5 00 

 كللا لخديو بالا
 مالسلا ملل وةيو مهملع

 مئرقي

 اهلقأف عتتالص ىلا

 مالسساا

 ا رم ىر و ا د خل 1 8

 اهاسرأدقةيديلاهذهو

 ءازج كيلا لجوزعهللا

 ٍ هللاىلو معجبو

 1 ةركب

14 

 ةفلاناف نادر 00 0 ا 0 ملكتار اولا ْ

 نم جرم ةعبرألا راهألا هذهو اهلسعرمنو>يسرمّنو اهر رهن رصمرهو اميل رم تارفلارهنو

 لاقق ليريجاياذهاملاقف نادرطي نيرون رم مثلَ هلا لوسرنأءارسالاثيدحىفو . رثوك-لارهن
 . لعأىلات هللاو ثيدحلا تارفااولبتلا |

 ا اهل »ا

 | نم ةرفس كلما كلذ

 بهذلا نمةرشعةيدبز

 ةضفلا نم ةرشعو

 مدونات نع ةرشعو

 | دسلا نم ةرشعو

 د جوجأمو جودأي جورخ دنع مكاوادارللا عفرو راهن :الامذه عفدف ءاحام ب اب 0

 ضرألاىلإ لز” لج وزع هّلانا » 2 هللا لوسرلاق لاقهنأ امهنعهللاىضر سان .عنبانع ىور 8

 لينلاوقارعلا ارهناهو تارفااوةلجدو خلب رمنوهو نوحيجو دنهلارموهونوحيس راهنأةسح
 ىحانج ىلع اهتاجردنم ةجردلفسأىف ةنحاان ورع نمةدحاونهعنم ىلاعتهللا الزل رصمرماوهو

 معيشافب فانصأف سانال عفانما هيف لعجو ضرألاىف اهارجأو لابحلا اهعدوتساف مالساهياعل. ريج

 جوجأم وجوجأب جو رخدنعناك اذاف«ضرألا ىفهانكسأف ردقب ءامءامسلا نم انلزن أ و» ىلاعتهلوقكلذو

 هلوقكلذو ءامسلاىلإ كلذ عفربة سلا راهنألا عييج و رلعلا و نآرقلا ضرألان م عف مقرا ل رعت الجبر

 نيدلا ىريخاهلهأ دقق ضرألان م ءايشألا هذه تعفر اذاف «نورداقل هب باهذىلع انإو » ىلاعت
 اك رظن جوجأموجوجأ,جو رخدنعنآر فلا عفر ىفوىلا«تهئادحر (ىطرقلامامإلالاق) ىهننا ايندلاو

 ن.قادبع دهعطدازىنم دمت ارفلانأىدوءسااىورو . ىلاعت قءاشنإ باتكلارخآ هنايب ىأيس

 !ءواماتشط هنمسانلا سمتلينامزىل ا يسهنافهدم اوه رك الدوعسم نبا لاق هدمس انلا هركفدوعسم

 . معأىلاعتهثاو ماشلا,نويعلاو ءاللا ةيقب نوكيفهرصن ىلا ءام لكعج ري نيح كاذوهن ودم الف ءام نم

 ايندلاىفهب ريش نمنأ نايب وةنحاالهأ ب ارش ر خل انأو ةنجاا راهن رحفت نبأ نمباب

 د6 مينو ةنحلا لهأ سابل ناب فو ةرخآلا ىفدب رشم

 ناكناشمرماصو ةالصلاماقأو هلوسرو هللاب نمآنم» لاق 2 هل لوسرنأ هريغوىراذللاىور ٍإ

 رشنالفأ هلا لوسراي اولاق اهفدلوىتلا هدرأىف سلجوأ هللالييسىف دهاج ةنحلاهلخ د. نأهللا ىلعامتح

 ءامسلا نيب اك نيتج ردلا نيب امهللا لبسىف نيدهاحملل ىلاعت هلا اهدعأ ةحردقئام ةنحااىفنا لاقسانلا
 رجفتهنمو نم رلاشرعهقوفوةنحلا لعأو ةنحلا طسوأهناف سودرفلا» ولسفمّلا تل اس اذاف ضرألاو

 ىلعأىنعمو ضرعلا ىف نانحاا طسوف سودرفاا نأىأ ةنحاا طسوأ ىنعمو ءاملعلا لاق « ةنداا راهنأ ا

 : هريغلاقواهاضفأو اهعفراواهالع وايطسوأوةنحااةونرسودرفااةداتقلاةو. عافترالا فىأةنجلا

 2 هللا لوسرنأ تاسنلاىورو راتلاتاكرد عيل مسا ميج نأ منانجلا عميق مسا س ودرفلانا

 نمو ةرخآلاىف هب ثمل ايندلا ف را برش نمو ةرخآلا ىف هسيلبل ايندلا ىف رب رحلا سل نم » لاق

 ةن>لالهأ سانل» 2 نا ّك وسر لاقمأ )") ةرخآلاىفاهنمل كَ 0 اندلاىف بهذلا ةيننآىف لك

 ةناآىفلكأو راب ريششو رب رطا سل نممر# اها وءاماعلالاق«ةنحلالهأ ةيئآو ةنحلالهأ بارشو |

 ممن ايدلافرخلا برشنم» تلي هلوقلهتوملبق اهنمبتيملاذاةنحلا ف كلذب منتااةضفااو بهذلا

 14 لك الاو يزاا نيبال لوقلا كلذكو كلامءاوت ا 0

 لخدناو ةرخآلا ىفهسول. مل ايندلا فرب رحلا س

 نكي منا ناييلا ةءاغىف عيرص صن اذهو (ىطرقلا مامإلالاق) «وههسيلبملو ةنجلا لهأ هسلةتحلا

 هلو ىأرلالبةنملايالهلثمو عراشلادارع : عأهن ًالىوارلالوق نمناكولو لب ىوارلالوةنمكلذ |

 5 ا ههنا

 بهذلا 5 3

 دل نم» حي دانساب در وهن أ ىف عامبمف براشلاو اةكفلاو

7 - 
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 6 ايندلا ىف ةنجلا رك هبشب امو اهرامتو ةنملا راجشأ ىف ءاجام باباي
 هللا هللأ لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر ةرره ىنأن ع ىذمرتلا ىور

 عيل
 معئالف » متكش نا اوأرقا رسثب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعالام نيكاصلا ىدابعل

 ماعةناماهلظ قف اناس ةرحش ةنل!ىفولاق «نولمعيا وناكاع ءازج نيع أ ةرق نم محل ئخأام سفن

 تددعا لجو زع هللا لوشت

 نف« مئْشنإا وأ رقا واومفامو اين دلا نم ريخ ة نجلا ف طوس عضوم و «دودمم لظو» متئشنا| وأ رقاو اعطال

 ةرحشةنلاىفناىرخأةءاورىفو«رورغلا عاتمالا اندلاةاي+ا امو زافدتقةنط الخ دأورانلا نعحزحز

 لوي هنع هللاىضر رابحالا بعكن اكو .دل-ا ةرحش ىهوةئاملاقوأةنس نيعبساماظ ىف بك ارلا ريسي
 بكر الجر نأول ةرجش ةنجلا ىف نا مّنلَِم دمع ىلع ناقرفلاو ىسوم ىلع ةاروتلا كزنأ ىذلاو
 هحور نم اهفخفتوهدبب اهسرغ ىلاعتهثانا امره طقس قحابمايام اهلصأ ىف رادمث ةعذج وأ ةقح
 ىذمرتلل ةياور ىفو .ةرحشلاكل:لصأ نم جر والا رهن ةنحلاىفاموةنلاروص ءاروناامئانفا ناو

 اهمف ةئام هنم نيفلأ ابلظ ىف ريس بكارلا نا ىبهتنلا ةرحش هل ركذو لاق منَ هللا لوسر نأ
 ةرحش ىلا تمفر امل لاق مثلي هلا لوسر نأ ةياور ىفو لالقلا اهرامت امنأك بهذلا شارف

 نارهاظنا رهابقاسنم جر ةليفا!ناذ[ل ثماجقر وو رجه الق لثماهقبن تيار عب اسلا ءامسلا ىف ىمهتنلا

 ىفوتارفلاولدلاف نارهاظلاامأو ةنملا ىف نانطابلاامأ لاققاذهام لءريجايتلمق نائطاب نارهمو

 ىبتناا ةردسق بن نا ثيدحل ا ىفوهالعأ ءىثلكريص و اهالعأىنعي ةنلاريصىمّتنلا ةردسزا ثيدحلا

 ايبا رعأنأىرخأةياورفورخآلاهبشي نولامفام ماعطلا نمانولنيعبسو نينثا نع اهنمةقبن لكقتفني

 هبسي اضرار خش أ هنا :لوسزانلا# ف نوط ئعد#ةردش من لاقةهك اف ةنلا فله هللالوسرايلاق
 قاس ىلعتذتةز ولا ىعدتةرحشكانهناف ماشلاتيتأله نكلو كضرأر حش نم ائيش هبش اللاق

 تطاح أ اكله لبا نم ةعذج تامر اوللاقابلصأ مظعاف هللا لوس رايلاقامهيش7ىأاهالعأ شرتفتو

 بارغلا ةريسملاق اهنم دوقنعلا مظعاف لاق عن لاقبنءابفلبف لاقامرهاهنوقرت رسكتت تح اهلصأب

 اهرمواهعرف ىلا اباصأ نمديشن ةنألا لم لوق.هنع هللا ىضرةديبعوب أن اكو كت ريش ءةماعو معن لاق قرب

 انثاارنع نمدوةنعلكو دودخأ ريغىف ىرخ اهءام ناوىرخأ اهناكمتداعةرك تءزئالكل الق! !لاثمأ

 نبيل :لو#.ةثعاتلا ىضز سن نب كلاممامالا ناكو .امف ىهوالاةرمثالو اهفوهوالا ن-حريطالو اهنم

 نءوءاتشلاو فيصلا ىف زولادجت تنأو ملا دالك ألو. ىلاعتهللانالز وللا الاة نجلا رامت هبشي ءىشاين دلا ف

 تاز' ةبك اف نا تلق واف اولك هباحصأل لاقو هنملكأف نيتنم قبط ِمّتِلَيِي ىنلل ىدهأ هن أر ذىنأ

 ناف هومظعو خيطلاب اوبك مثلي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ةره نب مصاع

 ىطرقلا مامالا هاور ةنجلا نم خيطبلاو ءابدلا نا لاق مث «نيطق, نمةرحش هيلعانتبن أوو هيَ هللا
 تسر يتلاكيلا ليتل دال

 6 امو اهليخو ةنحلا لهأ بايث نع قتفنت اهراهنأو ةنحاا رحش نأ ءاجام باب <

 امع ىد.عل قتفت |املىلاعت هللا لوقيىوطامل لاقي ةرحشةنحاا ىفنالاق هنعهللا ىضرةررهىفأنعىور

 7 2 رلم الا ككل ع 2 5 5 راد يس فم ياا حب

 ( لهأوىعبشتلةبملا هذهناهللا لوسرايلاقف ميظعلا ولدلاكلاقفانمةيحلا ردقاف لاق رتفيالوا ربش عقبالا

 ؛  ندغ اهفوالارادابف سيل ةن ا قةرحش ىبوط لوقيهنعهللاىذ رىلهابلا ةمامأ وب أن اكو .اعارذ مشع

 3 نعىورو .سرقتلا نم عفنتو ريسا وبلا عطقت اهمنافاه واكف احلال ةنحاا بك اف نآلهذهتلقةنكلا نم

 | جر>ًاوءاودنيعبسف وجلال دأ المقل اهنم لك أ دبع نماموةنحلاةوال> نمد والح وةنحلا نمهءام

 ا لوسرالتمتاج رد رششءهلعف رو تائيس ر مشع هنءام و تانسح رمشع ةمقأ لكب هادا ىتكو ءاد نيعبسهنع

 ردلا نم

 ناجرلا نم ةريششعو

 قيمعلا نم ةرشعو

 نم نول ةيدبز لكف
 رخآلا هبشيال ماعطلا

 نم ضيبأ زيخ امملعو

 لوي نم ةردقب جلثلا |
 نوكحف نك ءىثلا

 نم ليداخنع ةللجم |
 رضخالا سدنسلا

 ةعمو رخاكاملخدب وأ

 بهذلا نم رخآ قبط [
 دنع نم هكاوف هيف |

 ناحيتو العوالج حلا
 رواسأو 2 دوقعو

 متاوخو ليخالخو |
 ناسنا لكل ىطعف (|

 بهذ نمماوخ ةرشع

 اهصوسق ىلع بوتكم []

 ىلع رضخألا رونا |
 متاخ ىف ىلا صقلا 8

 انأ ىدابعإي مامالا ]

 صف ىلعو ضار كت م

 علانأو ىلهتتأةبابسلا ١

 ثلاثا صفلا ىلعو ال

 ىراوج نم كل حاربال ا
 عب ارلا صفلا لعو 9

 راد ىف ىبرمب اوذذلت 8

 صمنلا ىلعو ىرارق |

 ىف مثعرز سماخلا 1

 ىف متدصحو اندلا ]|

 صقلا ىلعو ةرخآلا |

 متدحس املاط سداسلا ا



 | مداسلا ضمنا لج
 مكل تعأ مويلا

 صفلا ىلعو ىندهاشم

 ( اذه 1 نداثلا

 || ىلعو نواماعاا لمعيلف
 ( مالس عساتلا سفلا

 ةوسك اهفعسو رمح ب هذاهءورفو رضخ ا دصزامعوذج ةنجلا لت لاقاونعهقا ىضر سابع نبا نعىود أ 8

 ا ىقع

 نم اللوق مالس رشاعأا

 نم هلا

 مالسلا 0 ليرج

 مىنمةأماو لحجر لك

 ةنالثو ماوح ةرمشع

 نم ةدحاو اا

 نم ةدحاوو بهذ

 قال نية دخلا وو ةقف

 مل د لا رولاثوتكم

 | الإهلإال راوس لك ىلف
 | انشا لوسر دمحخ هللا

 | ير داعش

 هلأ

 ءاشاك اهكيهو 8" مرر ارحبو لح الا نع ىدتتر 1 سل ةنتقءاش

 | ميلي ىنلا ىلا لجر ءاج لاق صاعلا نب و رمت نهللادبع نع ىئاسنلاىورو .بايثلاو بئاجنلا نعو
 مم لاقق موقلا شعب كحشف جسنت اجسن مأ قلمئاهلخ أةنلا باث نع انريخأ هللا لوسراي لاقف
 نع لئاسلا نبأ هلي هلا لوسرلاقف اليلق لاق وأ اريسإ ساخ املا لأسي الهاج نا نوكحضت
 .ملعأ هللو اثالئاملاةةجلا رامابنع ققشت امناو جسنتال لاق هللا لوسراي اذ وهاه لاق ةنجلا بايث

 »6 بهذ نماهقاسو الاةرحشةنحلا ىف سيل هنأو اهبعرزو اهرمثو ةنحلا لحم ىف ءاجامباب الع

 لسعلانم ىلحأو نبللا نماضابب دشأءالدلاو لالقا!لاثمأاهرمتو مبالحو مهتاعطقم اهنمةنجلالعأل

 لخنلا بح ىنافلخم نم ةنجلا ىفلههللا لوسراي لجرلاق ثيدحلا ىفومجتديف سيلدبزلانمنيلأو |

 1 ات

2-0-1 

 للح نسح أكف ءسو بهذ نمد :رحو بهذ نم فيناركو بهذ نم عوذجاهلهديب ىسفن ىذلاو ىإ لاق

 دشأ لالتلاكر امو بهذ نم عاشأو بهذنم هع راشو بهذ نم نيجارعو نيملاعاا ن مدح اهارب

 لَ هللا لوسر نع ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع ثيدحلا ىو لسعلا نم ىلحأو ديزلا نمانيل |

 رجشلاولخنلا نيأف تاقق لاق هدب ملدوعلا| ذهل ثم ةنحلا قتباطول ررجايلاقو هدب ادوعذخ هنأ

 هدنعو ثدح امو. ناك هبي هللا لوسر نأ ىراخبلا ىورو . بهذ نم اهقاسوالا ةرحش ةنجلا

 تئشامف تسلأ هبر هللاقق عرزلا ىف هبر نذأتسا ةن>!| لهأ نم الجر نأ ةيدابلا لهأ نملجر ١
 ناكف هداصحتساوهؤاوتساو هتان فرطلا ردابف رذبفلاقعرزأنأ نجا نكل و ىلب لاق معنلا نم ىنءإ ا

: 

 8 اه ا متبطىدابعا

 م07

 | لقث ةنحلا ىلخل
 ىعدةالصلا لهأ نمناكن مقر محاذه ادع .ءايةنحلا ف ىدون هللا ليس نيحوز 1 | دع 0 00
 ىل>ف ايندلا ىلح لثم

 ىلحو خشخشإ ايندلا

 هناحبسمتلا حبست ةنجلا

 ىنح توصب ىلاعتو

 برطي
 هللا لوي مث نيعماسلا
 نينحو

/ 

 الااذهدحج الشال وسراي ىنارعالا لاقق ءىثك عيشي الهنافمدآ نباايكن ودىلاعت هلال وقيفلابحلالاثمأ 8

 هلي هلا لوسر كحذف عزر باحصأب انسلف ني امأف عرز باحصأ مناف ايراصنأ وأ ايشرق
 . معأ ىلاعتو هناحبس هقلاو

 # اهتعسو اهيمستا ىفو ىه نمو ىم 5و ةنحلا باوبأ ىف ءاجام باب ع

 ا ينام ةنجللف ةينامعلا وا وهذه. لها لهأ نمةعامج لاق «ابم وب 00

 نأ دهشأ لوقرمث ءوضولا غبسيفأطوتي دحأنم , تمام ملسوهيلع هللا يصهلوقاولدتساو باو.أ

 مي مالا ما يم لا ةنالا الاف 1 ا ةالادكوسرو وهديعادت نأو هدا الإ هلإ ال

 قفنأنم» 2 هلوقوهو لالا ضعبل باو الا هذه نح رد ماسمو ىراخللاو ًاطاواا كد ف ةءاحو |

 ناكن موةالسصلا باب نم

 لهأ نمناكن موةقدصلا بابنمىعدةقدصاال اهأ نم ناك نمو دايحلاب اب نمىعددايحلا لهأ نم 1

 | ىدابعب ايحرم ىلاعت
 قكئالماي قءاطلهأو

 | ىثمتت مجوهمرطأ
|| 
| 

 ةرورضنماملك باوبألا هذهنمىعدي دحأ ىلعام هلال وسرابركب وب ؛لاقق نابرلا بابن مىعدمايصلا . ٠

 ممن لاق باوب لا هذه نمدحأ ىعدا لون

 ونبأ دازو.هيلع باس>النم هنملخ دي ىذلا نعألابابلاو نيضارلا بابو اغلا نيمظاكلا بابوةب وتلا

 بابباوي الاهذهىلع ةءاوريىف ل-مدازو «مهنمن وك نآوجرأو

 نافةيوتلابابهنا مهضعب لاقوة محرر لا بابوهو ٍلسو هيلعدتا ىلصدختم باباضيأ ىذم رتلامكسحلاثادبع
 حتتفي لف قاغا اهب رغم نم تعلطاذافاهس رغم نم سمشلا عاطن ىح قلغال هقاخ داماح وتفمهله> ىلاعت هللا

 ةلصو داهجو جحوةقدصوةاكزوموصوةالصنمربا'باوب أ ىلع ةموسةمباوب ًالاراسو ةمايعلاءو.ىلإ
 لادحر ىرحألا 0ك ا ظفالا(ىورو)ىرتاك اناب يشع دحأ ةنحلا با وب ادعت اذه ىلع وةرمخ ومحر

 ؛ اياب ةنحلا

 ىفام لاق مي هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىورو . رّدلا اهالعأو بهذلاو ولولا اهلوصأ لاقف

 ىانا» ا لوسر نع ىلاعت دانم اىدانيو ةمامق آل مون ناك اذافى عضلا باب 0ع



 1 ةنحللنا : ىذمرتلل ةءاور فوذنللا اواني اذهىحم حضلا ةالص د اوناكنيذلا نبأ 31

 ا نأدرواذملوهب نوفرع لمع مولع بلغ نك ملسو هيلع هللا ىلص درع ةمارئاسلوهلب د ستغال

 نبهبتع نعدرودقف ( ةنجلاباوبأةعسامأو ) ماحزلا نملوزتمبك انمداكتت قحديف نومحدزب سانلا |
 ةنجلاعيراصمنم نيعارصلا نيبامنأانل ركذدقل هتبط>. ىف لوة,ناك هنأ هنعهلاىضر ىباحصلاناوزغ

 عبراصمنهنيعارصلا نيبامنا ةياورىفو .ماحزلا نم ظيظك و هو موي هياء نيتأيلو ةنس نيعب رأ ةريسم

 هلع الا نما كرشو نأ يل ةياورىف و .عسوأو ىأىرصب وةكم نيب اكوأ رحهوةكم نيب اك ةنجلا
 لخديال اضعب مهضعب ذخآ نوكساهم فلأةئامعبسوأافلأ نوعبسمأن م ةنجلا ناخديل» لاقلسو

 نمحس ربه و رامزم ا نالمتحع 5 (يط رملا مامالا لاق) (ردبلا ةلل رحعلا ةروص ىلع مههوجو , رخآ لخد ّىح محلوأ

 !| الفكلذريغو رحهو ةكم نيباك اهضعبو ة ةنس نوعبرأ اهضعبف عاسنالا ةفلت ةنحلا باوبأ نوكك

 نيلعن وأ نيمهرد نيب عمج نم ل رمدارملا « هللا ليبس ف نيجو ز قفن أنم» ثيدحلا ف هلوقولاق . ضقانت

 ىفهدورولرمظألوالاو نيمو. مايصوأ نيم وي.ةالص نم لمعلا كلذ.دار نأل متم و نيب وئوأ نيفخوأ

 ةححفهت ردتنأ هللا ليبسيف ني>وز ققأنم» هلوةىفوسو هيلع هللا ىلص هلالوسر نع رذىأ ثيدح

 نيحيشلا ثيدحىفو. مكاو وا وثنيمهر دن ريعب مولع هاؤسالال وسرلاقمث «ةنحلا

 (ىطرقلامامالالاق) «دح ا هنملخدب مف قلغأ هنم مث رْخآل اح داذاف نوع اصل !هنملخ د نايرلا بابنا »

 بوتكم ةنجلا بابيطعاذاف هسأر عفرف ةنحلاباب ىلالجرب قلطنا» لاقملسو هيلع هللا لصهلئالوسر

 جاتحموهوالا كيتأيال ضرقلا بحاص نالىأ رشعتين مب دحاولا ضرقلاو امللاثمأ رسشعب ةقدصلا
 . ملعأ هللاو ىنغ دب, ىف تعقو ابرف ةقدصلا امأو

 د نمهؤدل اهلصح امو ةنحلا عدد ق ءاحسام باب 3#

 نيتجرد لكن يبامةج ردةثام ةنحلا ىف» لاق راسوهيلع هللاىلص هللا لوسرنأأهريغو ىراخبلا (ىور)
 شرعلان وكياهقوف نمو ةعبرألا ةنجلا راها رجفتاهنموةج رداهالعأس ودرفلاو ضرالا وءامسلا نيب اك

 ”وسواهرود ةنحلانمةحردلوأنا ) ىرخأ ةباور ىفداز ©« سودرفلا» هول أس اف ىلاعت هللا مل اساذاف

 نمابتيلاغمواهررسواماوبأو اهنوسواهرودةيناثااةجردلاوةضف نم امعيلاغمو اهررسواماوبأو

 اهتلاةمواهررسو اهاوبأو !متويواهرودقئلاثلا ةجردلاو بهذ

 لاق هل هللا لوسر نأ هحام نبالةءاورفو « مهتعسول نهادحا ىفاوعمتجا نيملاعلا عيمج نأول

 | «هعمءىثرخآ أرقي قحةج ردةبآل كب دعصو ًارةيفدعص| وأ رقاةنحلا لخداذا نآرقلا بحاصالاقي»

 أ رخ دنع كتلزتمنافايث دلا قلترتتنك كلتروقراوأرقانآرقلائرامالايهنأ هدوادىالةءاورىفو ا]

 انثامو فال 5 ةتس كلتفةجردةنآ لكل نآرقلاىاددع ردقىلعةنجلاج ردناةياور ىفو«اهؤرقتةبآ

 2 ٍ ماعلا دال 1 دالداعو 1 0 دان هنآ رقلاع را اناا قاعات

 تنمو مسوديلعلا لص الوسرنأ ثب 000 عاش دما دم 0 ومع

 - (ةركذتلا رصتع-9١)

 || عمبسو دحرزوؤل ٌؤلوتوقاينم
 أ ةح ردةئامةنحلا ىف نا»لأق 2 هلا لوس رنأىذمرتال(ةياورىفو) (هللاالا ىهام معالق جردنوعسنو

 مهل قلتو هةكستالملا

 نم ىعو ةنحلا ىتاخع 8

 مهى أتو نيعلا روحلا

 ةثانتابايشي ةكئاللا 8

 راحشالا فو ناصغالا ىف !

 لكى لم ةرحش لك |

 لخدتف شرعلا تحب

 اهنمنسحأ نوعماسلا

 ىلاعت هللا لوب مث[

 38 0 | نع هريغو دوادوبأ (ىورو) لامعألا باح, ةصاخلا ةنحلاباوبأ رئاسؤلوقلاىغبني كلذكو اوبرطأ نيعلا روحلل |

 تابرطللا نع مهعامسأ

 اوذذلتوىلح الان دلا ىف ١

 ىنالك عامسو ىرئا

 كارما 3 وعمسأف :

 ىنغتق ىلاثثو ىدمح |

 نيعلا روحلا ممل

 ربمازملا كلتمهمواجنو

 احرف موقلا برطيف
 ةرضح ىف عامسلا كلذب 1

 نم اوقافأاذاف لاصولا

 نم اوعبشو دجولا |

 انبرابنولوهي برطلا
 ايندلا راد ىف انكانا |

 كمالكو كركذ ع : 98 2 5 8 5

 ها لوقف ولا ا ىلع ا ىلا هب ىهنيف ضرالاو ءامللانيبام رادقم نيتجرد لك نيب نآرقلا تايآ ددع ةبآةرسشع تسوقما

 0 ١/ ىاددع لوقت اهنعهلا ىض رةشئاعتناكو . لايلو مايأةريسم'ىضنةتوقايىهو نكرر فل أن و«.ساملنييلع

 [؟ ( ىطرقلا مامالا لاق ) ىهتنانآر لا ءارق نمللضف أ ةنجلا لخ ديدحأ سيلف ةنجلا جردددعىلع نآرقلا

 :لوقي مث (نودلاخاهيف ْ
1 



 دواداب لجو زع هللا

 ]1 براي كيبل لوقيف
 دق لوةيف نيملاعلا

 ا موة:نأدوادابكترمأ

 |[ مستو ريل ل
 0 سشع ىابحأو ىدايع

 / قتريقروبزلانمروس
 ىلاعت لاقو «نو:ء1تافرغاا ىف ثواوامع ام فعضلاو ازجمهط كتل وأف اح اص لمعو نمآ نمالإ (( ىلاعت ف

 | ىلع مالسلا هيلع دواد

 1 نم ريس ارو ىلا
 طيف رويزلا
 هيلع دواد توص نم

 1 مه رط نم مظعأ مالسلا
 1 ةنلا ىناغم ىلع

 [ برطلا نمنوركسو

 مولا فر

 ( لدعي دواد توصو

 | اذاف ارامزم نيعست
 هناحبسهللال وا وقافأ

 له ىديعاي ىلاعتو

 | نم بي طأاتوص متعمس
 ال نولوقف طق اذه

 قرطام انبراي هلاو

 توص لاشم انعامسأ

 مالسلاهيلعدواد كين

 | لوققيف هنم بيطأالو

 يارعو لجو رغ هلا

 مكشمسأل ىلالجو
 اذهنم بيطأاتوص

 | ريدا ق رادع اي ىيبحاي

 موتي ام كد نم قفألا فر اغلا ىردلا كو ط5 لانوءارتتاك مهقوذن مفرغلال هأ | :

 اوقدصو هللاب اونمآلاج رهدس ىسفن ىذلاو ىلإ لاق مثريغ اج اهغلبيالع ادن ألا لزانم كلت هللا ل وسر اياولاق |

 نوءارتيلةنحلا لهأن او لصوالو مصقاهيف سيل ءاضيب ةردوأءا رض ةدجربزوأ ءارمحةتوقاينمةفرغلا نا :

 ىفت اك ةنحلا لهأ |

 لهأ ىلا نورظنل نييلع لهأن ا لاق لس وةيلعدتا لع لا لوسيا تدلا قو وسا »ىف نوراحتلا ل

 ثيدحلافو سوه لاو ىراصتلاودوملا ماين سانلاو لص دةفةعامج ىف ةرخآلاءاشعلا ىلص نمومايصلا ١]
 | أرميف سيو هط أرقاو

 مسوهيلعدلا ىلصىنلا

 ىندملا قرن
 مالسااهيلعدوادت وص

 برطف افعط نيعبس

 ُ ىساركلابرطتوم وعلا

 ظفاحلاهجرخأ ىوابلاو ءاجوألاو ماقسألا ل هأل لاق ىهنمل هلال وسراي ليق«ريطلا هابشأامنولخدي |

 ىلاهئاذ 1 ال 0 زهرالخ ا ا رألا ف شن 1 مال ىانلاذ 2 وسان ْ
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 01 اع د عل 2110111110 لن :ذخ أيل وهباعونآرقلا |

 اه رو بيطاوجمعطة جرت 0 نآرقااأرقيىذلا نم ولا لثم 2ىراخملاىفو « ةنلاىلااللدو

 ارقي ىذلا قنا راع رالو بيطاهممط ةرغل اكهب ل امعل الو نآرقلارقيى للا نم ؤاا لثمو بيط

 نآرقلا *ىراق نأ مدقتو هقرطل 6 .دحلا )ع امل يدالو رم اهمعط ةلظنحلاك هب لمعت الو نآرقلا

 . ملعأ هللاو ةنحلا ثتاجرد 6-2 زاح 4 لمع اذا

 6 ىمع ناو ةنحلا فرغ ىف ءاجام باب +
 كل » ىلا عت لنا لاق لاقوةيألا «راهنالا اهتم نمىرجت ةينبم فرغابقوف نم فرغ مهلمم راوقتانيذلان

 نوءارتيل ةنحلا لهأنا» لاق 0106 هلل | لوسر نأ سم ثيدح فو «اوريصاعةفرغلانوزجم كئلوأ»

 ذاهباورمأاعاولمعوىأ نيلسرلا|اوةدصوهلوقو دحاوىنمءاممفةءاوريف م”براغلارباغلاو «نيلسرملا

 ها لصعتلا لوس نع هريغو قانم ثلا (ىودو) ءاماعلاهلاقأك كلذلثم ىطعيال لمع ريغ نم قيدصتلا

 «نونمآتافرغلا ف مثد»هلوق قو (اوريصاع ةفرغلان وزب كئلوأ» ىلاعت هلو ىنعميف ملسو هيلع

 1 نع عوز نامل اووبامر متو ركاب ناوءامسلا قف قدجرعلاوأ قتلا كو كلان وءارتاك اهنمةفرغلا

 دومعلا سر ىفءارمح ةتوةاينمدومع ىلعل ىلا« للا ىف نيب احتتلا نا )لاق م 2 هلالوسرنعدوعسنا

 ةندلا لهأ لوقياين دلا لهأ ىلع سمشلا ءىضن اك ةنحلا لهأ ىلع مسح ءىغي ةفرغ فلأ نوعبس

 ىلع مهتسح ءاضأ مهملع اوفرمثأ اذاف ىلاعت هلا ىف نيباحتلا ىلا رظنن ىتح انب اوقلطنا ضعبل مهضعب

 ءالؤه مب هابج لع بوتكم سدنس نم رضخ بايثمملع ايندلا لهأىلع سمشلا*

 قرش لايف رونلا اذهامنولوةيفهيجوءايضب ةنحا!تقرشأ نييلعلهأ نم لجر فرشأ اذاف ةنحلا

 لاقلاقدنعهثا ىضر ىلع نعىذمرتلا (ىور و) «قدصلاوةعاطلا لهأرارألانييلع لهأ نملجر

 لجرديلا ماقف اهرهاظ نما,مطابو اممطاب نماهرهاظىرباف رغلةنحاىفنا» لسوهياعهتا ىلص هلال وسر

 «ماين سانلاو ليللابىلصو مايصلا مادأوماعطلا مءطأومالكلانالأ نالاتف هللا ل وسر ايم نمل لاف

 لوسرايكلذ قيطي نمو لج رلا فد لادمحر ميعن ىف ألة ياو رىفداز ثيدحلا مالسلا ىشفأ ن1 ىعةءاورىفو

 نمومالسلا ىتفأدققهيلع اسف ىلسلا هاخأ قل نم كلذ قيطي نع مربخ أس وكلذ قيطت ىتءألاقفدثلا
 مادأدقق مايأة ثالث رمش لكن مو ناضم رماص نمو ماعطلا يعط أ دّقف مبعبش قح ماعطلا نمهلايعو هله أ معطأ

 لاقف اله ابلخ دي ف 5و هلال وسر ايلبق اهتم نمدامعالو اهقوف نمقلاغماملس يل افرثلةنجلا فنا »

 ءايدن الا مهطيغل انيس ا اول ةمايعلاموي لاح رب نعت ول اض اثيدحلا ىو ماحشلامساقلاوبأ

 ىلا هلا نوببحب نيدنلا مملافق هللا لوسرايمثنمواولاةرون نمربانمىلع نون وكب هللا نممهلزانملءادهشااو



0 
 . لعأ لاق ركب داوود و ركاذاف ريظنرا مايتم لعايباسألا ىراتنإب نم اذكرو ىتأ لات

 * نمؤأا كلذ لاني مواهتويبو اهرودو ةنجلا روصق ىف ءاج ام باب 3#
 ىلاعتهلوق ريسفت ىفةربره ىنأو نيصح نب نارمع نعيىلاعتهللا همحر ىرجألا ركب وبأظفاحلاىور

 لاق لموهلع ثا لص الوسر اهنع الأ بت طقس ربخلا لع لاق ع ندع تانج قة بطنك انس ؤ
 دجربز نماتيب نوءيسراد لك ىف ءارمحةتوقاينمارادز وعبس معلا كلذ ىفةنحلا ىفةْؤا ول نمرصق »

 ةأرمانوعبس شارف لكىلع نوللك نماشارفنوءبس ري رس لك ىلعارب رس وعبس تبب لك ىفءا رضْخ

 افيصونوعبستيب لك ىفماعطلانم انولن وعبسةدئام لك ىلع ةدئامن وعبس تيب لكف نيعلا روحا نم
 ىفنوكل هنا ثيدحلاىفو.هاك كلذىلع ىنأبام ةدحاو ةادغىف ةوقلا نم نمؤلا ىلاعت هلا ىطعيفةفيصوو
 ابان و ءيسةف رغلكىف نيعاا روهلا نمةجو زةف رغ لك ىفةف رغن وعبسةنلا لهأروصق نمد>اولا رصقلا

 هلوق اذهولاقرخآلابابلا نمهيلعلخ دتىتلاةحا رلاىوس ةنجلا ةحما رنمةحا رباب لكن مديلعلخدي

 أرقنم » لاقل سوهيلعلا ىلص هلال وسر نأ ثيدحلا فو «نيعأةرقنم محلل خأام سفن لعتالف ) ىللاعت

 اهأرق نموةنجلا ىفنارصق هل ىبةرمن.رشءاهأرقنموةنملا ىفرصق هلي تارمرسشع دحأ شاوهلق

 هلو هلا لوسرلاقف انروصقرثكتا نذإهللا لوس رايرمعلاقف ةنلا فروصقثالث هلىنب ةرمنيثالث
 ىدبع لاقاذام ةكتالملل لاقدبعلا نبا لجو زعهللا ضيقاذإ ) ميحصلا ثيدحلا فو ( كلذ نم عسوأهلل
 هذهلهأ نمانب احأو انام ىلاعت هاف « دمحاتيب هومسوةنجلا ىفاتيب هلاونبالاقعجرتساوكدمحاولاق

 . نيملاعلا بر هلف دجلاو نيمآ تاجردلا

 4 «ةعوفرم شرفو» ىلاعت هلوق ىف ءاجام بابإلم
 ةريسمضرألاو ءامسلا نيباكل ابعافترانا »ةيآلاهذه ىنعمىفلاق هني هللا لوسر نأىذمرتلاىور

 ليقو ضرألاو ءاملا نيب 6تاجردلانهب و تاجردلا نع ةءانك شرقلا ءاماعلالاق « ماعةئامسمح

 كت ترعلاو لكلا ورسللا ىرادقألا تاع رف ءابناو ىلاو ذاق ىاللاءاّدنلا نءتباتك وتلا

 رهاعالو شارفال دولا ثيدحلا ىفو ءاسناال < شرفلانأل ةراشالاىلع ارازإو اسايلو اشارف ةأرلا

 : معأ هللاو « نمل سايل متأو ما سابل نه» مظعلا نآرعلا ىفو رجح لا

 6 كلذ ريغو اهقاوسأو ةنجلا مايخ ىف ءاج ام باب لع

 ةميخل ةنجلا فنا » لاق ملسوهيلعهللا ىلص هتا لوسر نأ هنعهشا ىضرىرعشألا ىسومىنأ نعاس هىور

 «نءهؤاامهيلع فوطي ني رخألا نوريام نمؤملل لهأ اهنمةيواز لك ىفاليمنوتساض رعةفوحم ةؤل ول نم

 عيرببقةعج لك اهنوتأي اقوسا ةنحااىفنا »مس!ةياور فو «ال.منوتسءاملاىفاهطوط»ةياورىفو
 ع ا 4 5 5 .٠ .٠ ا
 ١ الامحو انسحاودادزادقو.,لها ىلإ نوه> ريئالاج وانس>نودادزيف مماثو م,هوجوىف وثحتف لاهشلا ا

 «الاجوانس> اندعب متددزادقل هللا مثأ ونولوةفالاج وانسح اندعب متدد زادقلللا 0 ولهأ ملل وقف

 ١ كتبو عمجم نأ نا لأ س5 ررهوأهكلاةفامونةربرهابأ قلهنايسلا نيديعسنءىذمرتلاىورو

 ةكتالملا ه4 فن اقوساةنحا!ىفنا » ةياورىف ا معن لاققوساييفأ د. عسلافةنحلاقوسىف

 | ىرتشيالو اهيف عام سيلان.متشاامانل ل ء>بف بولقلا لعر طخ ! وناذآلاهب عمست وهلم ىلإ نويءلارظنتإ

 قد مهفام وهن ودوهنمىتايف ةعفترلاةلزتماوذ لح !|ليقيفاضعإ مهضعب ةنحاا لهأ تلي قولا كاذفو

 دحأل ىغبنب ال هنأ كلذودهنم نسحأ وهام هيلا ليخت,قح هثيدح رخآآى ضقنياق سابللا نمهيلع امدعوريف ا

 الوعي اهيفاماقوسا ةنحا!ىفنا 0 لاقدنأ لسوهيلعدللا صدا لوسر نعىذمرتللة ياو رىفو «!هيف نزحم نأ ْ

 .دحلا ىفو« اييفلخدةروصلٍجرلا ىهتشا ادافءاسنلاو لاجرلا نمروصا الإ ءارعش
 تا

 اقاوسأةنحلا فناث

 ليدانقو منع كنف

 ةكناللاو -2شرعلا

 برطلا نم جومم |

 نامافلاو نيعلاروحلاو ١]

 ف قس الو نادلولاو

 برط الإ ءىث ةنجلا
 ىلص يلاةوم نحل
 ةءارقنملسو هيلعْلل

 هللا لوقف سيو هط |

 ىابحأايىماعت وهن احبس

 نم بيطأ مدمس له
 انير اي نولوتيف اذه

 كلالجو

 انتملح ثذنم انعمس ام

 بيبطأ الونسحأ اتوص

 توص نم ىلحأ الو |
 هللا ىلص دمحم انيبح

 هللا لوقف مسو هلع ٍْ

 ىزعو ىلاعتو هناحيس

 تطأ متعسأل ىلالج دأ

 اذه نم

 ىلاعتو هناحبس قحلا

 اذاف ماعنألا ةروس |
 قحلا مالك اوعس

 اوباغ ىلاعثو هناحبس |

 دجولاو برطلا نع 8

 كالمألا تيرطضاو ['

 روتسلاو بجحلاو

 راجشألاو رودقلاو

 رونلا راخمو روحلاو

 تزتئهاونانجلات جامو ||

 ابرطراهنألاو راجشألا
 رافغلا زيزعلا مالكل |

 ها

 كتزعو 0

 أرقف

 ثدحاوتو



 8 ند اهناكرأ ترادو

 شرعلا رتهاو برطلا
 ةكتاللاو ىسركلاو

 تزاهاونوداحورلاو

 ْ يا ةنحلا

 [ افشكي مل

 | ههجو 0 باجحلا

 اقايتشاو

 0 ىدانو مركلا

 ١" انأ نم ىداعاب

 يلا ةمايقلا موإ هلا هاخم ع يا ا م ىلصوتلا ىلإ اح الجر نأ ىور ا

 ةكمالم اهنم 0 ةنحلا 1 نورجاملاءارقفلاةنحلاالوخد سانل!لوأ ال لاف ا

 | كلامهثاتنأ نولوقيف

 ] زع هلا لوقيف انقزر

 | انأ ىدابعاي لجو
 1 نوداسأا متنأو مالسلا

 مثأو نموا "انو

 اذه نوبحلا متأو

 / اذهو هوعمساف ىنالك

 3 اذهو هورظناف ىرون

 دنع هورظناذ ىهحو

 | هجو ىلإ نورظني كلذ

 ( الب العو لج قحلا
 اذاف باححالوةطساو

 روت مههوجو ىلع عقو

 1 قئالخلا قبتق روفغلا

 | هناحبس قحلا هجو ىلإ

 ىلإ رظنلاةذلةدش نم

 هناحبس قحلا هجو
 نأ ىلاعتو

 . كساامهحش روةضفااوبهذلا مبطاشمأنوطختعالونوافت,الوزوطوغتءالونولوبي الل زانمدعب مث مث | نفج ىلع اننج قبطي

 | ممرظنةذل

 كسمنمبارتو 7 رول 0 4 ع لاقدخلا 7 ا 0 هع ال

 مهم رل مهتدابع تناك ل ل و الا ىفا ون اك 6 نانملا كلت ىف نوف راهي
 2 قفكو تانك كلت رواه رب لارا ننكر زارلا ناودوسو لالا ناو اه ككل
 5 م ىلبلا لوطدعب انرص |

 4 زاوجم الإ ةنلا دحأ لخدي ال باب اع

 محرلا نمحرلا هلام زاوحمالإة نا دح أ لخديال »لاق هنت هنالوسرنأ بيطخلا رك وبأ ىور
 همحر ( ىطرقلامامالا لاق ) « ةيئادابفوطق ةيلاع ةنملا هوا دأن الف نب نالفل هللا نمباتكلااذه
 . ملعأ ىلاعت هاو اييرق ىتأي كباسح ريغب ةنجلا لخد,نم ريغىفاذهلعلوىلاعت هللا

 36 ءارقفلا ةنلا ىلإ قبسي سانلا لوأ باب )ع

 طسنوهيف ضيقت لام نماث دا ىفانل ناك امدهّلاو بساحت مالع نول وةف باسحلا ىلإ اوءجرا نولوةف

 هللالوسرنأث يدا ىفو نيقيلااناتأق حان ديعف للا رمأان ءاجموقانكلورو# ولزعنفءارمأن كن ملو

 انيرايمم نمةكتالملا لوقتف قلخ نمىنوفدنيأةمايقااموهلوةيل ىلاعتشانا» لاق مسوهيلع هللا ىلص

 نواكأيف ةنحلا نواخديف لاق ةنجلا مهواخدأ ىردقو ىئاضقب ءنوضارلا نورباصلا ءارقفاالوقيف
 لاق ملسوهيلعدلا ىلص هللا لوسرنأىذمرتاا ) ىورو 6 نوددرمب باسحلاىف ءاينغألاو نونرمشيو

 ةباورىفدازمو. فصن وهوةباو رفداز « ماعةئامسمم مهماينغ أ لبق ةنحا!نواخ ديني رجابملا ءارقف نا»

 ليقمويةئامسمح لاف موي نمرهبشلا فلق نهمش ةئ امس ) لاق ربتش نوماغلا مكفدشال وسرايل فة ىرخأ

 لاق مس وهيلعهللا لصهللالوسرنأ ملسمحيحص فو . ىبتقلا رك ذ ع نودمعتامم ةئامسمح لاقموبلا مف

 ةدلا فالتخالملو(تاق) «اني رخ نيعب رأب ةذحل ا ىلإةمايقلا مويءاينغألا نوةبسي ني رجابلا ءارقف نا »)
 هتدمتناك ةشيعم ق يطأ مثدحأ ناك اءاكفاقيضو ةعسو ةلوهسوةدشءارقفلا تاةيطفالتخاب فاتع

 | الإ ريققالو ىنغ نمام» لاق يلي تالوسرنأهجامناش :ةحقاو ملعأ ىلا«تءلا ورثك اهب قبسي لا |

 سيل » لاق هلل هللالوسر نأ اسم حس فو(« ارد و حام ا 0 027

 | تقرشأ قحلا هجو

 أ اوءتعوروتلابممهوجو

 | ز زعاا هجو ىلإ رظنلاب

 ان اقفل را ناراتلملا نكي لاقالاثطب مو تا «سفنلا ىعوشلااعاؤ نط ردا ةثك نع نا

 ديعلان وكيدقو لجو زعدللا نعابم نولفاغلاة ريثكسا! ل لاومألا باححسأ مث: ءاينغألابو ايندلا ريسيب نوعناقلا |
 . نيملاعلا بر هلدحلاو هسكعو بتاقلاىنغ دبلا را

 مهطاشمأو مومايثو مهف رغو مهبابشو ل وطو مهنسو ةنجاالهأ ب تارم ف ءاحام باب 2

 6# بزعأ ةنحاا ىف سيلو مهمئاسنو مهجاوزأو مثرماجو

 نولخديةرمزلوأ نا» ملسو ه.لعدشا ىلد هلال وسرلاقلاق هع هللا ىذرةر ره ىلأن ع ماسمىور

 ةياورىفداز (ةءاضاءامسلا ىف ىرد بكو كد شأ ىلع ممول, نيذلا متردبلاةليل رمقلاةروص ىلع تمن هةنجلا

 ءارو نمامهقاس خمىر ناتجوزمممدحاو لكل ةءاورىفو (نءااروحلا مهجاوزأ و ةولالا ثرماجمو

 لجرقاخ ىلع مهقالخأةياور ىفودحا و لج راق ىلع مهم ولق ضغابتالو مرادي فالتخا ال نسحلا نم محلا

 باةروصلعةءاورىفو مدام لوط ىعةراورفودحاو ةربرهوبأ ناكودانلإ 00 مدام

 ىدر 5



ْ 

 + تنمو ا سا 7 : دوب 0 م نسج 00

 يو

 ناتذثا نانا مم لحرلكل

 0. 2 :.- . روجس# 2 سوح م ةهدحد <. ا

 عل ل هع هلوقل لاجرلا نمرثك أ ةنجلا ىف ءاسنلالوقي هنعهللا ضر

 ال لاق هنأ هل هللالوسر نع ىذمرتلا ىورو . بزعأ ةنحلاىفامو محالاءارو نم امهئاسخمىرإ

 0 9 ل 000 ل نأ كلذو اهتعىريل هنا تح ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايىري ةنحلا لهأءاسن نم ةأرلانا

 مث اكلس هيف تلخدأول رححهناف توقايلا امأف «ناجرااو توقايلا نهنأك از لوقيلحو نعد

 ىلا تءلطا ةنحلالهأ نم ةأرمانأول » لاق هنأ 0 ىنلا نع ىراخبلا ىفو . هتيأرل هتفصتسا

 ىورو « اهفامو ايدلا نمريخ ايسأرىلع ايفيصنلو ار هتاالمو امهنيبام تءاضأل ضرألالهأ

 لوسرنأىذمرتلاىور (هت رسولا ة يحل هلنافنار مت نب ىسومالإدرمدرجةنحا!لهأ»ةءاورىفو (ةنس

 ودور كو رغم نع ةنحلا لهأ نم تاه ننكر لاق منِلَي هلالوسرنأةءاورىفو (موجنلاءوض

 لهأ نرلافو (تاق) ىذمرتلاهاور «راناال اهأ كلذت نات نود ةنحلاىف نيثالثو ثالث ىنب

 مهروعشو طاشم "اال ةنجلا ىفةجاح ىأ (لئاقلاةناف) معأ هللاو ف دكسلال اهألليوط مالك كلذكرانلا

 8 لهأ ميعت نأب (بيجأ) كالا دن تاك طامبحم رو 3 لرعو روحا ةجاحى أو خستتالو ديلتتال

 كلذكو ن مطع نءالو 62 سيلوم رشومبلك أكل ذكو مها رتعاملأ عفد نعسيل مهتوسك و ةنجلا

 عوج النأ كلنإ » مدآل ىلاعتهلوقىلا ىرتالأ ةعب اتي هرعأ و ةلاوتمتاذل ىهاعإو نان نع سيل مهبيطن

 | اوناك ام عونب ةنحاا ل اهأ معن 8 ؟ هلا نأ كلذىف ةكلطاو « ىح فت الواب ف أمظنالكن أ وىرعتالواهف

 0 وقو# ىف يدب نوم اعت هل وق 2 داق لها قة 1 كلذكو للاالإ هر ردع اع الامكلذ دازواندلا هبل هلل

 5 اا 5 امحجو د 585 كلذ ١0 ىلاعتهلوقىف د « ميا فن ويحس لسالسلا ومقانعأ ىفلالغألاذإ 0

 ىلاعت ل انأ نورتألوش هنع هللا ىض رىيعشلا ناكو اندلاىف هءنوب ذعناوناك امعونب رانلا ىفهللا مم ذعف

 مهب تاعتشا | وعفتر نأ اودارأ اذإ ينكلوال وهللاوال اوب رم نأ ة شخ رانلا لهأ لج رأىف لاكنألا لعج

 اوجرخاذا مهناسلو ىف رءعةن>ل!لهأناسل نأانغاب ل ويب ابشن با ناكو مقر افتال ىبف مه. تلذن مثىأ

 نألبق ةمايقااموب نوماكت,سانلانأ انغاب لوق, ىلاعتهللاهمح ر ىروثلا نايفسن اكو ىنايرسر وبلا نم
 ١ ملعأتلا وة رعلاباوملكت ةنحلا اولخداذاف ةينايرسلابةنحلا اولخدي

 د نبتسحو تايمدألاءاسن باوجو نبمالكو نيعلا روما ىفباب

 راك وناعم ةنيصمف اةسأف نقلا روطأامآو دحاو رع تعلا ف: تايدالا ءابنلانأ ءابالا

 ىف نا 2 هللا لوسر لاق ل هنعدللا ىضر ىلع نع ىذمرتلا ورو . ةنحاا ىف سفنلا همشتام ىلعو

 8 نحنو دين الق تادلاخلا نع : نلقي اهاثع قئالخلا عمست+ تاوصأب نءفري نيعلارودلل اعمتج ةنحلا

 ةلوعت ا نع هلا ىط ر غشت اتناك نإ انك وال ناك ا!ىوط طخسنالفتايضارلا نحنو سأين الق تامعانلا

 نياجحأ ةلاقلا هذه نيعلا رولا تلاقاذا

 اتضوتاا نحمي ونا اموتامئاصلا

 تعاطا نيعاار ولا نم ةأرمانأولوهالإ هلإالىذلاهللاو لوي هنعهللا ىض رىظ رقلا عك ن يده ناكو

 نو نكلصامو تايلعلا ني ايندلا لهأع اسن نم تانمؤلا

 هللاو نينباغفةشئاعتللاقناقدعت|هوتاقدصتلا نو نا ضو" اموت

 اهراوس

 ءارود ةنحلاىفنا لوش هنع ا ,ةر رهو ناكو سهشلارون ىلعهرون بلغ تلغي هلك( ىلآ اوبا.شلا نم

 لود ىو 9 كل دك ها عو اهلمع نع فيصوفلأ نوءيس اهلوح ىثم تشماذا ءانعلا اهللاقي

 , اهيلعافلوقلاكلذكو ةرونما! ف يكفرمقااو سمشلارون ىلع اهرون ءاضأل شرعلانم

 ْ لوك حا بني تضف كام يهينكم بكيل دلل: تاق ع تدرسالايزأ 1

 جدو 5 لا عل م موال م عوجحج يح 246ه »هه بل يسمع نرتاوسول < دعا ب

 مث كرت
 مل زانم ىلا اوعجرا |

 هلامح ىف نوبي

 ممراصبأ صخشتو

 قحلا مهطاخيف هلاكيف

 باطخلا |

 رمسعم 5 دع السلا 0 ٠ 5 زل 1 :

 3 )ا : نيثالثو ثالثوأ نيثالثءانبا نولديكم درمدرح ةنحلا لها» لاق 1 هللا لوسر نأ ىذمرتللا

 مهمدانيو

 ىلع اون بابحألا
 دقق م ءشثاو شام |! 2: : 0 2

 م مدش 4 سمشلا سمطتاك سدشااءوضتسملعل هرواسأت دف عاطاةن>ا!لهأ نمالج رنآول» لاك ع هللا
 نع ل تود

 مث باجحلا ىهجو
 هناحبس قحلا ىطعي

 دحاو لكل ىلاعتو
 اهرشق ةنامرةدحاوو

 اهبطسو ىفو بهذن ٠
 ىفام ددع ةنولم للح

 ا
 ةلحو ءارفص ةلحو

 ةبصقم ةلحو ءاضي ١]
 ناولأ لط بهذا |

 باجحلاىخرب مثةفلتع

 ىدابعاب

 دقو مكنع ضار ىنناف

 مكنسح 2 ثتدز

 ءاسنلاو لاجر اا عييمج

 نكلو دحاو نصح

 ءاسنلاو لاحرلا نسب

 قد رونا نم تاحك
 ميرح نورظني ال

 ميام لحو موصل

 اذاف ءاسنلل متي لاجرلل

 هدهاش ىلاعت قا ىلحن

 م ةلمح ءاسنلاولاجرلا



 2-5 < نيم دمع ميج لا مهم سمح» 5

 نم اه 0 520 ا بذعل ملا و تع 8 5 | لاق 1 ةنجبلا فنا اهرظن سمشلا تعلطاذا

 .فصو 0 هللا لوسرنأ ا : لج وزعىب رةعالعب لمعياف ىلئهلن وكي نأ بحأ لج ةدحاوةلمج قلخلا

 ةؤهدم ةلاغ ارسأ رو اعارذ قوثالثو لأ الوان ل اللا اتبح تيار دقت لاقوءاوتسالا لءارود | لساف ةيشتلا نع هل
 قوس ندلا للكس اهلل اخلخ وردنا نم بأ تئاوذلا و2: اوداسفلا نويت ةرقتلاو ءريفجلا نر ادإل | | مث ينس الو ليثم'

 رطسلاىفو .محرلانمحر اهلا مسي لوألا رطسلا ف رهوجلاو ردلابنابوةكمنارطسابنيبج طرهوجلا | لجوزع هللا كلوقب
 كتمأرشبو رشبأف كتمأل اهلاثمأو هذهدمع ايلي ربج ىل لاقل . ىنرةعاطب لمعيلفىئئمدارأنمىاثلا || ىدابعلا و مدقق كئالماي

 روحلانم ةأراانالوةي هنعهلاىضردوعسمنب هللا دبعناكو . لجوزعمهرةعاطىفدامتجالابمهرمأو || اومدق ىتلا ريغ بئاجم
 ةحاجزلا ىف رمحألا با رشلا ىرناك ةلح نيعبس تحن نمو مظعااو محللاءارونم اهقاسعمىريلنيعلا ١ دلل ىلا دقت يلع
 روما صن اضف ايندلاءاسن نم ةنجلا لخدنمنا لوقت, هنءهللاىضر ةلبجىنأنبنايحناكو ءاضيبلا | رمحأ توقاي نم اليخ

 تايمدآلانا » لاق مثلي هللا لوسر نأ ثيدحلاىفو . اندلا راد ىفتاعاطلا نم نامعاعب كلذو نيعلا | اتحتج واهم اهجورس

 : معأ ىلاعت وهناحيسللاو «فءضفاأ نيعيسنيعلا روح لا نمل شفأة نجلا لهأءاسن نم ||| رضح ىل ةللكمرضخ

 دي نيعلا روحلارورمةحلاصلا لامعألا نأءاجامباب الع لدو ةعاشا لوك -

 ايف ملو» هلوقىلا «راهمنالا ات نمىرجم تانج ملنأ تاحلاصاا اولمعواونم'نيذلاريشبو »ىلاعتلاق ||| اوربعا ىدابعاي مهل

 هلال وسر عمس هنأ ىرافغلادوعسمىفأ نءلوصألا رداو: ىف ميكسحلا ىذمرتلاىورو «ةربطمجاوزأ || نوربعيف ةفرعلا قوس

 ةفوجم ةردنمةميخىف نيعلاروحلا نهةجوز جوزالاناضمرنمامو»موصيديعنمام» لوي 2 | ضعءل مبيض لوقف

 لحاف مل ةلك نرد نردد قرع لع مالا قش ا روق بر وداو ةلوق لد نوع ننس ١ ل اذه اذغأ كوكو
 نوعبس نوم ةأرما لكل رخآلا عير ىلعنولاهنم سيل بيطلا نمانول نيعبس ىطعيو ىرخألانولىلع || ىف نك اسىخأ اب تنأ
 نونم ةأرما لكل ةكرأ شارف لكىلع اشارفنوءيسرب رس لكى لعردلاب ةحشومءارم< ةتوقاي نما رب رس تام اناا

 نمنول ابق بهذنم ةفحص فرص و لكعم فيصو فلأن وءبسو اهتمدخ واتح اهل ةفيصو فلأن وعبس 00 آي انأ لوقيف

 ا رمحأ توقاي نم 0 لثم اه>وز ىطعميو 0 اهدحم تذل 0 الل 00 ( عضوالاىف ةينالفلاة نجلا

 روحلانمةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيديبشلانا » ىذمرتلل ثيدح ىف ْ هلوقمدقتو تانسحلا ؤ ةكالملا ممل لوقت مث
 دجادنا نك »لاق ع هللا لوسر نأ ثيدحلاىفو .تايمدآلا ءاسن نمنيتجوزلا ريغ ىنعإ « نيعلا 1 رادىف مقدو مكنا

 ةسانكلاىه ةمالاونيعاا رولا رورمدحسلا نمةمايقلا جارخا اضيأ ثيدحلاىفو (نيعلارو+اروهم | ف نوريعت اندلا

 نيعلا رولا عديو ريثكلالاملإب نالفتنب ةنالف كدحأ جوزي لوي هنع هلاىضر ةربرهوبأن اكو ا مكجعتن كفا و

 كديعس هللاة يلد ررصع ناكل وب ىلاعت هللا هم ر نونحس مامالا (ناكو) ةريكلاو ةرمتلاوةمقالاب ا ريغوأ شاملا ةعطقلا

 هنا درعساي همأ4لتلاق سعنو مونلاهبلغاذاف ًامامإل يللا ىفاهبىلصياهدلوناكوتادبعتلا نم مأه!تناكو 1 الا ركل حصتاف كلذ
 همانمىفةأرماىانبلاتباثىأرو «انوعرم ظةتسفناسحلاروملا بطخم وأ رانلا فام ناكن ممانيال |[ لجوزع مكبدو نع

 نسحا ءاروح مه عع ىارو #١ ماين سانلاو لالابن دمحمال تلاقق تن نا املاقف نيعلا رولا نم : ف مكل عضو دق

 أ وهو اهتءارقنمغرف م وبتامهنأ انغاف ةمتخ فال ةعبرأ أرق, نإتلاقف تن أن ملا لامتفالامح سانلا أ ءىق لك -قودلا اذه
 نع تمنق ةليل مودلاىنباغ لوقي هللادمحر *ىراقلار صن خييشلا (ناكو) ىلابلا نشلاك ندبلا فيم | ائيش 7 ا
 خيشلااأ وت اىلتلاقف باتك اهفةقرواهعمو نانا ةبراج ى ما مىفتيارفدحرلا (لاق) نمألب م

 :بوتكم اهفاذاف ةقرولا ىن يلوانف مناهل تلق ا 6 لا نو اينو

 ندع لخوا ةمول ةذلو ا ل 5 ا ذئاذللا 0
 تاذ دئاسوو شرفو



 ف اعل

 َ راجناذافةللتاذ همت قتال] 205 ليا قدرو لناكلوق هنعهللاىضر 5" .دنب كلام 0

 ىلاتمفدق من تلققءءارقلا نسحم أىلتلافق ةعقراهد ولاجلا نم نوكيام نسحأك مانلا ىف ىنتءاج
 : بوتكم اهف اذاف ةعقرلا

 نانملا ىف سناوكلاك لت نعو * ىنامألا بلط نع مونلا كاهل

 ناسحلاعم مايخلا ىفورلتو * اهبف تومال ادلع شيعت

 نارقلاا دحبلا مونلا نم * اريسخ نا كمانم نم ظقبت

 . ملعأ ىلاعت هللاو ىبتنا
 * نقلخ ا نم نيعلا روحلا ىف باب +

 نولفسأ ءانشأ ةثالث نملاقف نتلخ ءىش * ىأنم نيعلا رولا ن لكم هلي هللا لوسر نأ ىور

 قورون ىفطخ داوس نم>اوحو نهروعشو روفاكلانمنهالعأو ريثعلا نم نوطسوأو كسا نم

 دمحاي لاقق نيعلا روملا هللا تاغ فيكى ربخأ ليربجاي تلق لاق هِي هللا لوسر نأ ثيدحلا ١
 كسم نمدهن نم قل ام لو مايخلا نهملعت ابو رضم نارفعزلاوربنعلا نايضق نم نوقلخ ىلاعت هللا نا

 ' عباصأنمنيعلا ر وحلا هللا قلخ لو ةءام,معْنا ىض رس ابعنب هللا دبعناكو ندبلا مثتلي هيلع ضي ًارفذأ

 أ ريثعلا ن نماهعنع ىلا امدث

 ا تابقأاذاناعنلا قئ ةكاعش لكمة فلأ 0 نيب الا روفاكتلا ندا رن ينس هو نا

 | اهسأرىفاهدلجو اهايث ةقر نماهدبكى ريواين دلال هأل سمشلا ال التتاك اعطاسا رونابهجوأل التي
 : ان لولا ةناوت اذهىدانت ىهواسلي ذعف رتةفيص واهنمةباؤ هذ محل رفذالا كلا نمةباؤذ فلأن و وعدم

 نهورفذالا كسلا. نمابع دك ل اهتيكريلااملجر دك نموا رعد نه

 ءازحلا اذه عامسدعب مسن فلامعألا نماومأفالواحاصناوخالا اهم اولمعاف ىبتنا نولمعبا وناك اع

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو هنم الاح نسحأ ماهيلاف ميظعلا

 د ةرخألا ىف 5 هتحوز تناك ايندلا ىفار 5 لحرلا ع اذا باب +

 ركب ىلأت نب ءامسأهتجو زاب رمغلا رك عل و رات ريبزلانأىلاعت هللا همحر كلام ىور

 ١ اديدشاب رضاهترض رعشب اهرعشدقعنأدعإ هنذا ريغب تجرخ نيح امو. ا رضف امممعهللا ىضرقيدصلا
 رص ةنني ى اال دف رك قاابم ىلا تكشف تك ا ءاهنأ  تريخلا ناكف ا مافن نيعأ ةرتقلا تناك
 ىف اهجوزت ةأرملابر كتي اذا لجرلا نأىنخاب دلو لاقةنحا |! ىفكجوزنوكي نأهءاوطاص لج ررييزلا ناف

 انا 2 ىتلا نع يدرودق جاوزأتاذ ةأرااتناك نافىبرعلانيركب وبأ مامالا (لاق 3) يبن ةنحلا

 هنع هللاىضر ناهلانبةفيذ> نأ ىرخأ ةياور ىفو هل تناك هتراتخا جوز ىأف حا جاوزألا ىف ريم

 رخآلةأر اا نافىدعب نمادحأ ىج و نتالفابف هللا انعج نا ةنجلا فقجوز ىف وكت نأكرسناهتجوزا لاق

 لوسر نءعثدخم ءادردلاابأ تعءمستلاقو تب ًافءادردلا من ايفسىب أ نب ةيواعم بطخو ىبتاابحاوزأ

 ١ (ثيدحلا ىفو) «ىدعب ىجوزتت الف ةرخآلا ىف ابجاوزأرخآل نوكت ةأراانا » لاق هنأ 2 هللا
 ١ نوكتاممسألةنحلا فناعمةجيف ناتوم مئاين دلا ىف ناجوزئااطنوك.ةأرلا هلا لوسراي تلاق ةييبح مأنأ

 ١ قلخلا نس>سهذ ”ةدا راد قاس نا افلح ام سحأل نكت لاقت رح اللوأ:لوالل

 نم اهنويحم نم 6 ةالخأ ودك ناوخالا انعأ كلذ اوماعاف 3 ىونا ةرخآلاو اندلا ىريع

 . نيملاعلا بر هل دجلاو ةرخآلا راد ىف اعم اونوكستل ايندلا راد ىف متاجوز

 ٍ مونالومؤشالو صمت :الواجق ةرذقالهت اوةققحاحاكن وأب رش والك ةنحاا ىف نأءاحامباب 8

 روك ا ةحلا لهُأ نا » لومي هني دنا لوسر تعمس لاق هللا دبع نب رباج نع ملسم يور

 ايش اد 0 1

 هفلخ نم 3 ةكسللا

 ةروص ىلع نوربع مث
 ةروص لكف مدآ ىنب

 نسحأ هنيع ىف اهارب

 رظني الف هتروص نم
 ايلثم تراصدقوالا اهلا [
 ةروص دارأ نم لكذ |

 هتروصت يشب واماارظن

 اير تا ف
 كلت لوزتو اهس>و

 هللا ةرده هنعةرودصلا

 نورظني مش ىلاعت

 كلذ ىف نودحف 1

 ةحنجأو اللح قوسلا

 لك ةكئالملا لوقف |

 ريتبطا نأ ىرشأ نك

 هذه نم ذخأيلفن |
 سيليوللحلاوةحندألا |

 ريطتفاهم و سبلبف ريطبف

 ىلانوريسي مث اودارأ ٍإ

 ةأرلا لومتف روصقلا

 كتسحدعأام اهجوزا
 كرر ل

 تراظن دقى نا ابا لوقف 8

 عقوف ىنلر هجو ى أ 3

 ىهبجو ىلع هروث ا

 مظعلا هللاو اضيأتنأو 1

 كبحو رون مظع دقل

 هل لوقف كنسحو 8

 ىبجو قرشرال فيك ١
 1 ءاشح لاق ماعطلا لاي ق اولا نوطتس داو نوطوغتيالو نولو» الو نولفتي الو نوبرشو امق



 رون هيلععقودقورونلاب

 | مه,هوجو قرشتف هبر

 ا مههيعت مودي وراونألاب

 | هلالاق رارقلا راد ىف

 اونمآ نيذلا 2 ىلاعت

 ىبوطتاحلاصلااولمعو

 « تان نسحو مهل

 ]مدنا كلوشر( كاثورز
 نا » سو هيلع هللا ىلص
 ةنحاا ىف ةرحش ىنوط

 ىراد ىف الصأ

 | لع ةلطم اهناصغأو

 | ىفسيلو ةنجلا روصق
 [دألا رادالو رضق ةنحلا

 نه ناسس هاو
 | لك لمحم اهناصغأ
 ١ ةرمث لك اهنم نصغ

 ة1 اندلا ف“ تناك
 : ع انذلا ل ناكرفي

 | هنأالا نصفلا كلذ ىف
 اواو

 : رهز نمنسحًاوايندلا

 1 ةرحش لمحمو ائدلا

 أ دوةنع لكابتع ىنوط

 م لك رهش 5 ريس هلوط

 8 اذا ةيرقلا ردي ةبنع
 ا ىلا لين ماه لم

 ا راسو هلع هللا ىلص

 #2 ةبنعلا نا هللا لوسراب

 0[ نحت ةدواولا
 ظ 52 كفا ىكتو

. 

 1 لوسر لاق قريشعو

 0 ,اسو هيلع هللا ىلص هللا
 )ل ةدحاولا ةبنعلا نا

 «اماتدلا 1

 دا نع هانهعىذمرتلا ه>رخأول اثااق ىلايل كعم وه 1

6 
 سنأ نع ىذمرتلا ( ىورو ) ىفنلا 0000 00

 لوشراي ليق عاجلا نم اذكو اذك ةوقةلملا ىف نمؤلا ىطم, لاق متلي ىنلا نءدنع هللا ىضر
 ةووشلاو عاملا و ب رشلاو لكألا فلج رةئامةوق ىطم يل ة نجلا لهأ ن ملجرلا نا لاق كلذ قطب, وأ هللا

 هنطب ريصيفاق رع ضيفي هداج نا لاقةجاحلاهنم نوك:برشرو لك أبىذلانا دومملا نم لجر كلاقف
 ايندلا ىف نمل ىضفن اك ةنحلاىف انئاسن ىلا ىضفنأ هللالوسراي» لاقالجر نأ رازيلا (ىورو) ارمضم

 اضأى رازياا(ىورو) « ءارذع ةئامىلاةدحاولاةادغلا ىف ىغةيل لجرلاناهديب ىسفن ىذلاو ىإ لاق

 ندعي ممءاسناوءماجاذاةنإل ا لهأنا» لاق عسوهيلع هللا ىلص هللا لوس رنا لاقهن أى ردخلا ديعسىبأ نع

 كلذرخآىف ناك اذاف باشا اوماعطلابةنل اله ىن«نوتؤيلوتي هنعهلاىضرتبالقوب أناكو « اراكبأ

 كسااعرن ءبيطأ مهدولج نءاقرعضيفتو مهنوطب كلذل رمضتفنوب رشيف روهطلا بارشلاب اوتأ

 هلخديدحأ نمام» هنعهللاىض رةمامأ ىبأ ثيدح مدقتو مار وهط ابارسش مهم رمهاقسو »ىلاءتهلوةأرق مث

 نونمامرانلا لهأ نم هثاريمنم نيعبسو نيءلاروملا نمنيثالثةجوز ةئامهاهجوز الا ةنجلا هلل

 الاي رىنعيراناالهأ نم هئاريمنمهلوقوءاساعلا لاق (« ىنانبال ركذاهلو ىبش ل قاحلوالا ةدحاو

 نبرباج نع ىنطقرادلا (ىورو) نوءرف ةأرما تثرو اك مءاسن ةنجلا لهأ ثروف رانلا اولخد

 ةنحلاو تولا وأ مونلاو ال» لاف ةنجلا لهأ مانيأ هللا لوسراي لبق لاق هنع هللا ىذر هلا دبع
 1 ملعأ هللاو «اهمف تومال

 »6 ىهتشإ اك ةدحاوةعاس ىفهنسوهءذطوو هل ناك ةنحلا ىفدلولا ىبتشا اذا نم ولا نأ ءاجام باب 3

 قدلؤلا ىرتخا اذا نهؤلانا »لاق لسو هيلع هللا ىلص هلالود رنا يردخ ادعو نعي دمرتلاة زو

 فاتخادقو ىطرقلامامالا (لاق)اضيأ هجامنباهجرخأو « ةدحاوةعاسىفهنسوهعضووهل ناك ةنجلا

 ىخنلا مهارباو سواطودهاجم لاقدبو دوهنمز وكيالواعامج هنحلا فنا مهضعب لاقف اذهىفءاملعلا

 امةدحاوةعاسىفناك ةنجلا ىف دولا ىهتشا اذا نمؤأا نا ثيدحلا ىف مكهريغو مهاربا نب قحسا لاقو

 ةنجلالهأن ا » لاق مكي لوسر نأ ىليقءاا نيزرىبأنع ىوردقو لاق ىهتشيال نكلو ىهتشإ
 ا 5 . معأ هلو « دلو اهيف ممل نوكمال

 6 ديببالو ىنفيالو ىلديالماد ةنحلاىفام لك نا ءاجام باب +

 ىداني » لاق هل هلل لوسر نع امرنع هللا ىضر ةرب ره ىنأوىردخلا ديعس ىلأْن ع سم ىور

 نأ مك ناوادبأ أاوتوع الفاورحم نأ <ل ناوادبأ ااومهست القا ودص'ن اكلنا - ةنحااىف ىنعي ب دانم

 ةنحلا مكلتنأا ودونو»لج 1 وقةللذو اذن اا وسام الفا وعدنا ًامركلذا وادبأ اومرهمالفاويشت

 ىنفيالوهبايثىلبتالو سأييالو هنيةنحلا لخدي نم» هلي هلوقمدقتو« نولمعت متلك اعاهومتثر وأ
 . ىهتنا دين الف تادلاخلا نين نيعلا رولا لوقو « هبابش

 د« ايندلا ىف ايندلالهأ نم اهجوزىرت ةنجلا لهأنمةًأرلانأ ءاجام باب (

 كجوزكي رن نأ نيب أ اهللاقيةنحلا لهأءاسن نمةأراا نأانغلب لوقي هنعهللا ىض ردي ز نب هللادبعن اكو
 أ رظنلابهدهاعتوهف رعتومارتقح هنيب و اهنيب با وبألامتفتو بححلا نءاملفشكف منلوقتفايندلا لهأىف

 ىفهتجوز نيب وهنبب نوكيهلءاو بئاغلا اه> وز ىلا ةأر لا قاتشتاك هللا قاتشةوهمودق*ىطيتسن اهنا ىتح

 اهنانل رع نبهت عد كع واط لوو( مع كلذ قيفة ودي دقق نرخ او ناو ءاسلا نانو

 ىفابجوزةأاىذؤتال» م سو هيلع هللا ىلص

 ىفواتلا كفاني 1 ليخدلددعو امانه كاناقيذؤنالن يحل روملا نا يت دلا



 . معأ هللاو ةيمدآلا ةأرملاك ةجوز ىمسن ءاروحلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه

 رثوكلاءام نع ملسوهياعهللا ىلع كال ل لاقدن اهنعهللا ىضركلامن سنأنع ىذمرتلاىور

 ةباوريىفو «اهنم معنأ الك 1» راسوهيلعهللا ىلص هلال وس رلاقف ةءءانلهذه نا هنا لوسراي رمعلافق

 ىفتبءردللا ىلواي ثدح ألو ةيف لجو ز عدلا ىل ودي ىلع فيطت تخبل قانع أل ثم اريطةنجلا ىفنا» ىلعثلل

 هلابلعرطخم ىتح هيدي نيب ريطلا كلذ لازيالف ىملكف ملستلا نويعنم كبرت رتل د ال

 ةنحلا ف ىعريراط مث رئاطلا ماظع تعمجم عمبش اذافدا رأامهنم لك ايفةفات ناولأ لعد دي نيب رخيف هلكأ

 لهو 0 لا لاس احر أ يدم قر «ءاشث يح

 رياعل ءارمحة و قاب نم س رف ىلع اف لمحت نأ ءاشنا

 كلةنجل!هلا كلخ دي نا » لاق هبحاصل لاقامدل لقي لف لاق لب |نمةذجلا فله هلا لوسرايلاق رخآل جر
 لاقق ةموطخم ةقانب لجر ءاجلاق دوعسمنب| نع مسمي ىفو (كنيءتذإو كسفن تبشاامابف

 اهلك ةقان ةثاعبسةمايقلا موي كل» سو هيلع هللا نك هللا كوس لا تا ليش قف ءةق نأ لوران

 داب وديع ضو ةدير لاق «تلعفالا تتش ثيح , هدعميم

 ملسوةيلعللا ىلص ها ىفو 00 ااا ا

 ا دا مما ها امل

 ع ةنحلا باود نم ىزعءلاو ةانثلا نأ ءاح ام بأي 3

 : 56 نم |[ يلا تاوو نم نادت دكا اع رانك وا زعل ل رهحاو هلم هلال وسر نع رازبلاىور
 جد رسل كوست 3

 ىراوجلاواهتمزاب قونلاوألا
 «ةنحاا باود نمةاشلا» يري ا لوسو لاق لاق اهرنعشا قضاز رمع نب هللا دبع نعهجام نبا ىورو

 د6نامرلاب تفح ةنجلا نأو ةنحلا نار ديس ءانحلا نأ ءاحام باب +

 قاتع نم امف ناوةنحلاناحمر ديس ءانلانا»ل وق ناك هنأ اهبمعهللاىخر رع ادع ءىرو

 قتفنتىوط ةرحشنا افوقومةريرهى أ ثيدح مدقتو لالا اهددع ىصخ الام بئاجنلا ماركو ليخحلا
 ! رع وق رلا ورف فيقوت نعال لايال اذه تموت تايثلاو بئاجتلا نع
 < رلا ف>وناحمرلاب اب ةح نجلا اخ ام ىلاعتهلانا ) لاق ,اسو هيلع

 ليل ءانلبا بحيملا ناو مالا نمشلا نخل ف

 أ هللاو فرعي ال نم هدانسا ىفو ثيدحلا اذه

 دي امالكو ارو 0 باب 3+

 ردم لالا قلع امو ءانلتأت نا

 ندع ةن> ىلاعت هللا ياخ ال» ماسوهي | عهللا ىلص ىناا نع هنعهللا ىخر كلام نب سنأ نع قيمبلا ىور

 ملا حاقأ دقتلاف ىماكت اهللاقهدب اهراحشأ سرغو
5 
 ةءاوروف ةوعذل اواما لزنمكل ىبوطل ة3 نوم

 3 «»)ن رفذألا كسلا ايطالمو هفضل ابل وما لا لن اح »لاقدر هللالوسرنأ رازبال

 انطاوع كل ار
 ىفو ابعطقيال ماع ةئام 1

 رجا راهعأ نيدايلا كلت 1

 0 اولاعف ةكمالمللا اهبلاخدم (نونم ولا حافأ دقر»ت لاو ىملكت امل لاقو هب تملي ىذلا اهنط ىأ |

 اعلا مورو وانك 0 3 يا 0 ام 0 2 0 20

 ١ الفةنحلا هلا كلاخدا نا لاقق ليخ نمةنحلا ىف

 1 ا لي ةعملا موي ىف

 " نا ضدنا لوسر وع ثيدحلاقو

 لهأ كنتو كينكت 3

 مرىم ةرشعو كتيب

 اضيأ اهف نإو كموت ١
 * ١ مرزملاقانءأك اهقانعأ ريطديفلسعلا نم ىلا ونمالا نماضابب دشأة نما ىفىنعي (هللاهيناطعأ رهن » لاق |

 ندش ةرع لك از“

 نيترع لكو ةيواراا ١]
 لثم قر الج لمجإلا

 (ركذو) سمشلا ١
 اها ىراغ قلل
 نار زا ات وزال نقسولا
 لك اشمشمواخوخو |

 لمجج ىل+ ردق نيترع
 ةر>ش فصو ماعب الو 8

 اهقلخىدلا ريغ ىوط ل 0
 0-0 8 ةنحلا لهأ ىدأ نا» ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع 0 ىرصمنلا نسحلا ناكو « ةموطخم

 | ةحنجأ امل رمحأ توقاي نم ليخىلع نيدلخلا نادلولا نم همدخ نم فلأ فلأ ىنركرب نم ةلزئم
 ةنحلا ىف نمؤدل

 يح 0 عاونأ نم

 فتاجتلاو متاوخلاو
 نم كلذ لكو لاحلاو ١

7 1 
 اكو '؛صغلا 5 3 3

 اهعضوم دن ةل> نمؤأا 8 0 8-2 حصل مل موضعي لاقو « ءامسلا ةكئالم هيلع

 ةرمث عطق ناو ناتلح |

 ناترمت اهعضوم تبن ١
 ةرحش | تحمو 8

 ريس تريدايم ىبوط



 ظ ناناو .لسعلا رابثآو

 راهنألا كلت ىفو نبللا
 داج ناتيحو كمس
 ةضفلا نم ناتيحلا كلت

 بهذلا نم اهرشقو

 اهجلو ريئاندلا لثم

 معنأ و جلتلا نما

 مظع ريغب وهودب لا نم
 كرتون و كوه الو

 نم بكارم راهنألا
 بكر رمحألاتوقايلا

 نوريصيف اهف ءايلوألا
 كلت ىف مهروصق ىلا
 رصقلا طئاحو نيدانملا

 1# ف كوالا

 رصقلاو رفصأ ىناثلا

 رصقلاو رمحأ كلاثلا

 ناك اذاف ضيأ عبارلا

 تعجر ىحضلا تقو
 ادحاوانولاباكروصقلا

 هيف رصق لك ناك دقو
 ىلا ناولألا نم نول
 توك ذابت د

 كلت ءانب عحر ربطظلا

 نم ةبوط روصقلا

 هني نم ةهوطو بهذ
 توقاي نم ةبوطو
 اذاف رد نم ةبوطو

 عجري رصعااتقوناك
 اطئاحو رفصأ طئاح

 ثلاث .كرولح شسأ

 نم ةردقب رودعملا

 قر ف ند ىتال دوش

 احرف اهب نوحرفيف

 هادا

 احزام ناك ناو بذكلا#ك كرت 3 ا ا ا رىفتس ل 2

 4 هريغوكلامىورو «توعنأع ءاش يح توءابر ممرشلان مالوابلطم ريخال عد, نمل 4 دل! لعأىفتسو |

 ةمنسأك نهسوؤ رتاليم تالئام تايراع تايساك ءاسن ثيدح ىف افوقوم هنعهللا ىضر ةريرهىنأ نع

 ةدكنس اننا كلامشأو روتتسا لام ة ريدم نمدح و لاهغرناو عر ندع الو تنل ناخذيأل تْميبلا

 اسفن لتق نمالأ» ملسو هيلعهللا لص ىنلا نعىذمرتلاو دواد وبأىورو

 نيعبسةريسمنمدجولاهغرناوةنجلا ةحأ ارحر الفهللاةمذب رفح أدقفهلوسرةمذو هللا ةمذال ادهاعم

 ىفسانلا فالت>اب فاتخم كلذل علو ءاماعلا (لاق) اماع نيعب رأ ةريسم نمىراخبلل ةباورىفو (اهيرخ
 أ ناو هفعضو مشكلا ةوق

 ةنلا سارغ نأو اهئانب ةقفن رك كلا نأو ناعبق ةنلا نأ ءاجام باب الع
 6 رك أ هللاو هللا الا هلا الو هل دجلاو هلا ناحبس

 ةالصلاهيلع مهاراتي ل سود عدلا لد هللا لوسر لاق لاق دوعسمنبانعء هريغو ىذمرتلا ىور

 اهتأوءالل ةيذع ةبرتلا ةييطةنجلا نأ مربخأو مالسا|ىنمكتمأ ءىرقأدمحاي لاقف ىبىرسأةلل مالسلاو

 هلعشاىنصلتالوسرنأثيدحلاىفو يربك أهللاو هللاالا هلاالو هللدجلاو هان احبس اهسارغنأوناعبق
 هللدجلاو هللان احس اذهنم ريخوهسا رغىلعكلدأ الأ 2 لاقف الخ سرغوهو ةربر هى أىلعرم ملسو

 هللا لوسر نأ ىذمرتلا ثب دحىفو) «ةنملا ىفةرحش ةدحا و لكب تال س رغلإ ربك اهللاو هللاالا هلا الو

 نعىلاريطلاىورو (ةنلا ىفةلم هلتسرغ هدمحمو مظع ءااهللا ناحبس لاقئنم» لاق مسوهيلع هللا ىلص

 اوفك رك ذلا اودح اذاف رك كلاب نيتةنملانأىنغاب : لاقهنأ هنع هللا ىضر ىس+>ألا دمحنب 1
 لاق ملسو هيلع ىل اص ىبنلا نعثيدحلا ىفو . هتقفن انمحم ى> نولوقف ٍكلذوف مه لايف ءانبلا ن

 هللا دن دعمف هللا ىصع نمو ريخلل هعيص وأ هموصو هتالصتلق ناو هللا 0 دقق هللا عاطأ نم »

 . ملعأ ىلاعت ناو 6 نخل ةمدصوت هيوضو ةفاع تراك ناو

 1 مالعأل امو ةلزنم ةنملا لهأ ىندأل ام باب الع

 ىتدأامبرايلاق هب رمالسااوةالصلاهيلع ىسوملأس» لاق مس وهياعدللا ىلص هللا لوسرنأ ماسمىور

 لوقيقةنحلا لخداالعو لج قحلا هل لوةيف ةنإلا ةنلا لهأل خدام دعب ىت ا يلج رهللاقف ةلزنمهنإل!لهأ

 اندلا ولم نم كلم لثم كلن وكي نأ ىض رتأ هلا ةقممتاذخ أ اوذخأ ورمل زانم سانلا لزئدق تفك كرات

 .ملس وهلعاللا ىلصهللال وسر نع

 ةرشعوكلاذهل وقف ب رتيض رةسماخلا ىفلاهقهلثموهلثم ند ل

 كنلوأ لاق ةلزنم مث العأ مث برابىسوملاقق برتينرلوةفكند عتذلو كسفن تممشاام كلوهلاثمأ

 ىفو 016 رطخ لو و نذأ مستو نيعدت م اف املعتنمت> قوىديد مدنا تبرع تدرأن يذلا ا

 نماجورخرانا!لهأرخآ .اوةنحلا ال وذ دةنحلا ع نار لاق ملس و هيلع هللا ىلص هللا لو سر نأ ىراخبلا

 لكفوتارم ثالث كلذهللوةف ىألمةنجاابرلوةيف ةنجلا لخداهب ردا لوقيف اوبح جرم لجر رانلا
 هيلع هللا ىلص ئنلا نأ ثيدحطاىفو «تارم رشع !ندلالثم كل نا لوقف ىالمةنحلا هيلع دع كلذ

 رد نمرصقو 00 بهذ نم رصق روصق ةعبس هلنم ةلزئمةنحلا لهأ ىدأنا» لاق ماس

 قلحلا نم رصقلك ىفشرعلانولنم رصقو راص ًالاهكردتالرمصقو توقابنمرصقو درمزنمرصقو

 ةيماق ل ا ف و«لحوزع هللا الا هماعي الام نيعلاروحلا ولاحلاو

 هنانج ىلإ رظني نا ةلزتمةنحلا لهأق دأنإ» لاق لتي هلع نا لسنا ل و رن |يانمرتلا ىونوو هيد »ا

 | هلا لوس أرقمث «ايشعوةركب ههجوىلإ رظني نمل مهمرك أوةنسفلأةريسمهررسوههدخوهميعأو

 ىلص



 2| فلأن ونا هلىذلا ةلزن هةنحلا ل هأ ىدأنا» هلةءاورىفو « ةرظاناهر ىلإ ةرضان ذئمو هوجو» 2

 | ناكو « ءاعنص ىلإ ةب احلا نيباك توقايو دحر زوُؤاْوأ نمةيق هليصتتوةحوزنوءيسو ناقتاوو د

 هاندأ ىرب اكماصقأ ىربةنس فل أ هكلم ىفريسي نا ةلزئمةنجلا لهأ ىدأنا» لوقرهنع هللا ىض ردهاجم
 . ىلاعت هللا ءاشنا كلذ ط سب ىب ايسو « ىشثعلاو ةادغلابهب ر ىلإ ر ظني نم مهعفرأ و

 6 ةنحلا ىفام لضفأ ةنملا لهأ ىلع هللا ناوطر باب الع

 0 م ب ىلاعت هللانا حلاق مسودهيلع هللاىبدهّلا لوسر نأهنعهلا ىضر ىردخلاديعس ىنأنءىراخبلاىور

 نولوقيف متيطرلهلوةيف كيدي ىفهاكريخلاوكيدعسوانب ركيبل نولو ةيفةنجلا لهأايةنجاا لهأل لوي
 نولوهف كلذ نملضف أ يطع الفأل وقيف كقلخ نمادحأ طعت ملامانتيطع أ دقو ب رايوضرن الانلامو

 هجرخأو ( ادبأ هدعب مكيلع طخسأالف قاوطر ,كيلع لحألوةيف كلذنملضقأءىثىأو براي ||

 . ملعأ ىلاءتهتاو اذه نملوطأب هانهع مسم

 6 ةنحلا لهأ معن نم مريلا بحأىلاعتو هناحبس مهمرل ةنحلا لهأ ةيؤر نأ ءاج ام باب اع

 ىلاعتو كرات هللالاقةنحلا ةنحلا لهأ لخداذإ» لاق مسو هلقدا لص كاةودر ناوزيغو مسمىور

 ىلاعت فشكيف لاقراتلا نم انجنتوةنجلا انلخدتلأ انهوجو ضيدتملأ نول وتيفكديزأ اًئيشنوديرت

 ىلاعتهلوةالمةياور قداز غ» لحوزع مهر ىلإ رظناا نممهيلإ بح أ ائيشا وطعأ امنع ىنع باححلا

 ١ ةنحاا لهل خداذإ» ىلاءاشاهح رىملايطلا دوادىألةياور ىفو « ةداءزوىنسحلا اونسحأ نيذلل »

 ىلاعتدلا ضي, لأ اولاقدوكزجني نأد.رءادع ومهللادنع مكلزاةنإلا لهأا,دانمدان رانلا رانلا لهأو ةنجلا

 ىلاعتهللا ثاطعأ ام هللاوف هيلانو رظنيف باجحلا ف شكيف لاقرانا!نمان رو اننيزاو«لمثيو انهوجو
 هذهنع لثس ملسوهيلعهللا لصهلالوسر نأ (ثيدحلاىفو )« مهئيعألرقأالو رظنلا نم هميبلا 1| تح اك

 ىؤورو (يىلا تامر يطرق مسالا لاق) ميركلاناد جوملا رزقا الا رطل ىسلل هذ ا رو سد

 تقةفصوراهنألا تمفدت هوأراذاف مهنيعأن ءبحالا عف رمد دايعأ لب اذإ ىلاعتهللا ناراخألا عي ف

 ا ترنوةريسلا لرلاتلسرتساو ررخلابتاققدتاا نيعألاو ريرصلا,تافرغلاو ررسلاتبواحنو راحشألا

 نأ جسم ثيدحىفو .نيءاا رولا تفرسثأو رويطلاتدرغوروفاكلاورفذالا كسااروصةهاورودلاىف 3

 ههجو طع ءابربكلا ءادرالإ ل جوزع مهب رىلإاورظني نأ نيب وموقل!نيبام» لاقوسو هيلعدلل ىلصونلا |!
 باححلا وه اذهناف ىلاعتو هن احيسفب ةطاحالا نع باححلا وه ءادرلابدارلاو (تاقز « ندعةنحىف

 8 ناو لام كلذو 4 ىلاعت رااح وهفرعأك مع ر قضاخللا عفر ولهنًالادب ًادعفر حصا! الىذلا

 ىلإ رظنق سو هيلعدلا ىلص هلال وسردنع انك لاق دوءسم نبهللادبع نعناخيشلا ىورورلعأ ىلاعت
 دراما 5053 هور ىفنوماطت الرمق اذه نورت انايع مكب رنورتس ا «لاققردبااةالرمقلا م

 دمج ممم و هزار 5 مث م اواعفافأ مىدرغ لبق ةالصو سمشأا عولط بق ةالص لع وبلشنالنأ ممطعتس نا اق ١

 تلقلاق هنع 000 ايمعلا نزرفأن 2 دوادونأ رخو ( امهورغلقو سحشا|عواط لبق كير

 لاقهقلخ ىفكلدةيا امو هللا كرو ابتاقق معن لاقفةمايقاامورهن ايام ىلاعت هلا ىرئانلك أهلا لوسران ظ ش

 اهملع ١

 نسحا م

 ىفتنك دقتنأو دخلا ٠

 نادع اندلا ناد

 ىف نمؤم لكو اهظع
 رايدو نك اسمهلةنحلا 8

 لكل ةميظع كالمأو

 تونكت هيمأو نمؤم

 اهءاوبأ ىلعو
 راوحو مدخ هل امفو

 'هنوتلتف فنراماغو

 حرفو ريبكتو ليلتب |
 ناوذر ىنايوهمودقا

 لكل ءايلوأالل ىلعغو |

 سورععم ةبتمتمىلو ١
 لحلاو لاخلا اهيلع 8!

 هللا ىلوا ىلواللو هتف |
 كلإ قوش لاط دق 8

 عمج دق ا دجلاف |

 لوقيف كايبو ىنس
 نم هللا ةمأ اب نمؤلا

 , 2 || ةدابزلاوةنجلا ىهىتسحلا وان دلا ىف اصا|لمعلاوهاونس>أ »لاقق (ةدايزوىنسحلا|ونسح أ نيذلل )ةيآلا : تنأو ىتنفرمت نبأ |

 اذه لق فتأد ام 1 ثءبيىلاتهلانإ مل ادم لع لاه[ ىردخألا يد ومى نعةياو رىفو مير كسا هللا جو ىلإ رظناا ىه ٍْ

 ماسلا فها كدعوامهلل كرب لقد ودق ةطلالهأ ىلإ لب ةمالا لأ
 هناحبس هللا نا سورعلا أ تاريثالثكدءوامكرمتأ له كلا لوةيفان دعوامهئلزجت ادق من نولوهقبفةربطالجاوزألاوراهنألاو

 بتكو كا ىنةاخىلاعتو 1 قي 20 كاما ناار ميل ا مننولوقفاودعوامتائيشنودهفالفأ|

 ىردص ىلع كما وف

 كللزانلاهذه قاخو 8

 لع كيسا كو :

 هذه قاحو اهءاودأ ١

 ا تراماعلا م

 مدل 1



 | هللا ناك دقو ىلاكلاو

 ناوضر نمايل جوع

 لعو كيلع فرشف

 لوقو ةحبلملا كلاعفأ
 ؟ كانيأرف كدي ساذه انل

 0 انمتشا اكو كانفرعو

 | باوبأ نءجرخم كيلإ

 اهنا داب "ايت

 ىلإ ناوضر انلمحيف

 - نوح لك رظفانالا

 88 ناف معي ال وهواه ديس

 1 لبللا مالظ ىف هتدجو

 هل لومتو حرفت ىللصإ

 : هللا عفر ىديسا,دصخت

 كتءاطلبق:وك تجرد

 دعب كنيبو ىنيب عمجو
 3 ؛ اليوط ارمع شرعت نأ

 مهمر هيفنوربىذلاديزااموي ١- موينم ةنحلا لهأ ىلإ بحأءىث سيل وم ركلا مم ردجو ىلإ 105 كذا دل قلو هق 3و دكلادن 3 ,هن الذم 0 م ةنحلا ١ ١ ]| ءءء دل كلا هج " 3 8 ١

 / ليلحلا كللا ةمدخ

 مثنأ و ةنجلا ىف انلزانم

 8 اندلا ىف نمؤم نم

 هنورب راو>و ناماغو

 هودجو اذاف معالوهو

 3 نودرفب ةمدخلا ىف

 : 0 ونزحالفاغهودحواذإو

 ]| هكاوش نرتؤي م

٠١4 
 قلخ ردوا 0 ماما هلافلاق قلت هب الع ردلا ةلالرمللا 1 ىركلكس طا نزرابأ اي |

 : مظعأو لجأ ىلاعت هللاو رحل ا ىعلإ ىلاعت هللا

 6 ديزم انيدلو هلوق ىفو ةنلا لهأ ىلع ىلاعت هللا مالس ىف باب الع
 رون ملعطسذإ مهمرمن ىفةنللا لهأانيب 0ليوطثيدح ىفلاقهنأ لس وهيلعهللا ىلصهللالوسرنءىود ||

 نمالوقمالس» ىلاعتهلوق كلذ وة نما لهأأب يلع مالسلا لاف ممياع فرش أدق ىلاعأبرلا اذافمبقوف نم

 هتكربو هروث قب مهنءبجتحا اذافمهنعبحتحم ق>ابميعتو ةنجلا اوسنهيلإ اورظناذافلاق« محربر

 ىنكف مبا! رظنيو مبماك. ىلا هتهنأ ىأمهيلع فرشًالعو لج برلا قح فهو ةبدارلاو « مثرايدىفومهيلع
 ةنلا دوهشىلإ مهدراذافىأ مهنعبجتحا اذافهلوقبدارأا كلذ كو مبفاف فا رشالابىلاعتهقح ىف كلذ نع

 هرون قبو هلوقةنيرقب ةنحلا دوهش ىلإ در هتؤرنع اوبحح مهنأالممرل مهتيؤ رعمةنحلا اوأر ابعث و

 ىلص هلال وسر نأ انغلب لاقهن اهنع هللا ىضر نسحلا نء(ىورو) ملعأ ىلاعتهّللا ومثرايدف ومهلعهتكرب 1

 هيفو هافرطىرنال روفاكن م بيثك لعةعجج مون لك ىف مم رىلإنورظني ةنجلا لهأنا» لاق لس وهلعمّنا

 اذاف اهنمن>أنورخأآلاو نولوألا عمس, م/تاوصأ, نآرقلانأر قي راوجهيلع كسل هاتفاحر اجر هم

 هللا نأال ولف مهل زانمرلإ ْواَول نمرطانة لعن ورع م نونمءاش نمدي لج ر لك ذخأ مل زانمىلإاوفرصنا
 لوقعلا نقرا تالا ةعمج لكفم مل ىلاعت هللا ث دم ام ابيلإ اودتها هر دهم ىلاعت

 ىفمهمر نوروزيلةنطلالهأنا: لوقي ا رىعب اتلا ىت نما هللا ديع نب ركب ناكو هريغةدهاشم نع

 ةفرعمهو- وورغح لاح درعا برنو انة رممابأ ةعبسلكف ل وقيهنأك كل وه دبع لكر ادقم

 رمأيف م رن ون ذأتسإو مهمئاجم نوبكرب و بهذلا ل لاك أمم ءاعدرمزلاو ردلابةللاكم بهذ نمرواسأو
 ىلاعت هان افةء+لا ىلإ اوعراس لوي هنعهللا ىضردوعسمن هللا دبع(ناكو)هاةما ركل ابالعو لج برلا مل

 ةعجلا ىلإمبعراست ردق طبرق ىفمهنمنوكيف ضرب أ روفاكن م بيشك ىف ةعمج موي لك ة نجلا لهأل زربي
 انيداو »ىلاءتهاوقوهو كلذ لبقهوأراون وكي ملامةما ركلا نممبييطعيف اين دلا ىف عم ا ىلإةياو رىفو اين دلا ىف

 رظنلا ىهةدابزلا « ةدابز وىنسحلا اونسح أ نيذال» ىلاءتهلوق ىف لو ةيهنعهللا ىض رن سحلا ناكو« ديزم

 ةودغ ةءاورووايشعو ركل هتهللادجو ىلإ رظني نمدهللا لعمرمرك أواهنعاتاىذر رمت نن!ثيدح

 ديز وب أناكو ةيؤرلا ىف لالا وفاتتع ةنحلا لهأ نأ لعلدباذ 2١ مامالا لاق ١اغهعو 8
 ,راوباناكو ةيؤرلا ىف 35 لها ن هلو( ىلارفلا + (اينعو امو نوماعتالابن دلا ىف

 اهميعت وةنحلا نم اوثاغتسال ةعاسهنعةندلا فم .دح ول ادابع ىلا هته نال وق هنعللاىضر ىئاطسيلا |

 . ناملاعلا ترهل دحلاو ئبتا اءاذعو رانلا نم راثلالهأ ثفتسإ ما

 * ةنحلاب قاعات تابآ ريسف# ىف ءاماعلا هلاق مف باب 3#

 ةنحلالهألخدياملوأ نا «لغ نم ممر ودص ىفامانع زن و» ىلاعتهاوقىفل ياسو لا

 نيءاانولخ د. :مثلغ نم مهم ولك ىفام ىلاعت هللا بهذيف نينيءلا ىدحإإ نمنوب ريش نانيع مهل ض رعتةنجلا ||

 ل اولاد 4نولوهف ةنحلاةنزخ مهلبقتست مث ضاقت نصت د ومثراشب ًاريغتالف هنعشا |

 ا ىضر,لعنعةباور كل ل ع ؛.ناولأ قرشتفامل را

 "0 ن ونمشالفكر طمأ نآنوديرئام محل وقف ةنحلا ل هأب ةباحسلا رع نأديزلا نمنالوقي هنعشاىضرةرم

 ( دفعتو تاني ىرا حان ىرط : ١ مأاهل نلوقأل كلذ ىلاعتهنا درشأ نالاض» األوة.ناكوهورطمأ الإ اثيش

 ا 00 8 ىلإ كلذ دعب عجرتو
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 ١ باب ىعاودج وةنحلا ل و دةنحا !لهأ دار أاذإ: لان اهنعهللا ىضر لعن :عةباور ,ىفو«نيدلااهولثداف |
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 نهدلاب اونهداع أ“ ادنأ اهدعب مثدولج

 دعس ا.

 ريغنالو ثروعش ثعشن

 ةنحلا باوب أ نم باب لكى لع مهاقلتتونردورذق لكنمتاسغو مهفاوجأت رهطىرخألا نما وب رشاذاف

 ايندلانا داو فوطب اكممنوفوطيفناداولا مهاقانتمث نيدلا>اهولخداف متبط «ياعمالسنول وقر ةكسئالم

 بهذي مئاذكو ا ذك ةنجلا ىف كل دعأدق كل ىلاعن هللا دعأ ام رشب هل نول و ةيوةلوطلاةبرغلا نم ىحن ميجلاب
 تنأ4#لوقتف ايندلارادىفهب ىعدي ناكىدلاهمسا,نالف ءاج دقامل لو ةيفهتاجوز نم ةجو زلاىلا مهنم مالغلا

 الفافادحإ نماوب رشاذاف نينيعةنحلا

 ثاوك اود وثيمى رازاذافرظنيف سلجم نول لكنمورفصأو رمحأو رضخ أن مل ْوالا لدانج نمهناينب

 قبلا لثمفنأل هرضر'تهاذا هتئؤر لعد ردقأ حمل اعتدتا نأالالف هتان ققسلا هلأ عفر مث ةعوطوم

 ىلاعت هلوق ىف هنعهللا ىضر ىرعشألاىسومىفأ نءىورو معنلاةنجو سودرفلاةنحودلخلاةنجوىوأللا

 نم راوس رواسأ ةثالث هيدي ىفوالا ةنملالهأ نمدحأ سيل لاق «بهذ نمرواسأ نم اف نولحم »

 سبيلت تناكامل ايندلا كوامنأكلذىف ةككحلاونورسفلا لاقؤاؤل نمراوسو ةضف نمراوسو بهذ

 سبلب هلا ىلو نأ ىنغاب لوةيهنعهللاىضرةربرهوب أن اكودجرزلاوناجرلاو ل والاب ةمظنم ةاح نيعبسمو»
 هندي سمأ انأكنم هللاىلو ىلع مرك أ انأهدسج ىلع قلالوقت حيلمتوصب نابواجت, نيهجوتاذةلح

 ههجونع ةبوجحم تنأو ههجوىرأ ىلا كنمدللا لو لعمرك أ انأههجوىلع قلالوقتو هنيسمالتنأو ١
 توصوملا عمتسا نم» لاق 2 نأ لودر لوصألارداون فىذمرتلا مكحلاىورو ل

 ءاماعلا لاق « ةنحا!لهأ ءارقلاقهلالوس راين وناحورلا نمو ل.ةنييناحورلا عمتس نأ 4 نذؤ, ءانغ

 ىف كلذ مرحب اهنمبتيملو اندلاىفرجلا برشوأررحلا سبل نميفدروامف لوقلاكلذكو مهنع هللا ىضر

 تسل حلا نأل ةنحلا ىف :رخل[برشو ريرطا نسل نم نكس ةعافشلاب ةنطلالخداذا نكلةرخآلا
 (ىورو) ملعأ ىلاعت لاو طارصاا ةزواجمىلا تولانيح نم ةبوقعلا امنا ةذخاؤمالو ةبوقعرادب

 ىه كئارألازأل لاجحلاىف ررسلاىلعىأ «كئارألا ىلع اههف نيئكستم » ىلاعتهلوقىف سابعنبا نع
 قئاعي ءاروح فلأ هرادقمىفىأ دحاولارمشلا ىف جوزتيل لجرلانا » متي لاق دقولاةررسلا

 نا : لوقي ناك امهنعّللاىضر سابعن هتلادبعنا ةياورىفو «اندلاىفهرمعردتب نبنم ةدحاولك ||

 تعج رالكوا ركب اهدج واهات كاع الواهلمال ةنسنيعيس رادقمءاروملا قئاعيلة نجلا له نملجرلا أ]

 هلوقىف لوقي كي رمثن بيسلا ناكو ىماهمالو نمهنم سيلالج رنيعبسةوهلاهمااهتوهش هيلاتداعهيلا

 اديدج الخ ىلاعت هلا نبئشنيابن دلا زئاحع نهلاق «اب رعآ راكب أ نهانلعحف ءاشن | نهانا شن ًانإ » ىلاعت

 تعمسامل ةشئاعزاو تلي هلالوسر نعريسفتلا اذهىورب ور اكب /نهودجو نوجاوزأ نهاتأالك ||

 ىفو عجو كانه سيل لو هيلع هللا لصون لاقق هامجواوتلاق سو هيلعهلا ىلص هتالوسر نم كلذ
 ةدحاو ةءاكستاىف هتجوز عم ممنتيلةنجلا لهأ نم لج رلانا» لاقدنأ هل هنا وسر نع تيدا

 تفتايف دعب بيصن كنمانل نآ امأىرخأ ةفرغنملمحأو ىبمأىهىرخأ ةجوز هيدانتف اماعنيعبس

 ملى خأام سفن لعتالف» «ديزمانيداو» نويف ىلاعتهللا لاق ىثاللا نمان أل ومتف تن ,ن ماهو قتيفابملا
 لياعيس ةدحاو ةءاكستاىف اهعم م اهلا لوحتيف «نولمعب اوناك ام ءازج نيعأ ةرقنم اماع

 1: ٠ دق حي

 || سيسأتىلا رظنيف ءىجيف عجرتمث بابلاةفكسأ ىلع موقت قح حرفلا نم ةلجعلا اهفختستم“ هتبأر

 | هثاىضر سابع نبانع (ىورو) . هللانادهنأالول ىدتبنل انك امو اذهلاناده ىدلا قدما لوقي مث
 لا ةنحو ندعةنجو مالساارادو لالحلا رادعبسنانجلا لاق («اهنولخ دي ندع تانح » ىلا عن هل وق ىفامهنع

 | ىف ةربرهى أن ع ايندلا فن باىورو . كواموهنأل ةنلالهأل كلذلثم هللا لءجناجيتلاو رواسألا

 ١ لكى للخلات نت ةرحشاهطسوىفةفو# ةرد ةنحلا ىفهل نم وم لكلاق «ر رحاج ف مهسابلو ) ىلاعتهلوق

 قتناد.ه  |

 مهل ىلا نيتاسبلا
 هعمور>آكلملخديو |

 نم فلأ ايف ةحمب |
 نم زارطب للحلا

 اهلع بوتكم بهذلا |

 ةميظعلا هئامسأ نم [

 ىلواي كللا كلذ لوميغ

 للحلاءذعىلا رظناهثلا |
 الا واهاكش كبحعأ ناذ
 ىذلالكشلاىلاتيلتا

 مث هيهتشتو تنأءديرأ '

 هعمو رخآ كلملخ د.
 ايندلا ىلحو ىلا فانصأ 1

 ةرخآلاىلحو خشخشي |

 هن احسست هللأ حبسا ١

 برطلي احيست ىلاعتو
 دحسق نياعمأدلا

 هناتيسل اركش نمؤلا |[

 هيلع مست مث ىلاعتو
 اوءاج نيذلا ةكئاللا

 حببصلا ةالص ةيدهم
 ربظلا ةالصص ةيدهو |!

 رصعلا ةالص ةيدهو [

 برغلا ةالص ةيدهو ]1

 ماشعلا ةالص ةيدهو

 عمجفكلذك ةريخألا |
 قاوألاوقابطألان مولا[

 اهم و. تعرف

 كحضفتق ةكئالملل 8

 هل لوقتو همكئاللا ١]

 عسقنأ نويبسسحم ف



 نؤلك أم اندلارادف
 قاوألان ودرتوةيدملا

 ١ نال ةثدملا بحانسلا
 رادىف ةءدهلا بحاص

 ا ىلا جاتمحم لقم ايندلا
 4 هسبق ل ثعب ىلا

 ددع نم نآلا هذهو

 ىنغلا مظعلا برلا

 | هنئازخ ىنفتالو هكلم

 ءىثالل ود ىذلاوهو

 هذهناو نوكيف نك

 ملا فىذلاو قىاوألا

 اوذخ نألاو تاولص

 هلا نم ءازج ميل

 | لكىف ىلاعتو هناحبس

 | ايادهسمح ةليلو موي

 | عفر ايندلا ف ناكنمو
 رثك لج وزعهللا ىلاهل
 لفاوالاو ضئارفاا ئم

 ا
 ا 0 20 تكا 1 ىلا هل تعي

 ىلاعت هلو ىف لاقو . نيعلا ةم.اظع ىأ نيع ىنعمو كنم نسحأ ائيش ةنحلا قىرأ امىدر ةزعو ا :

 ا ع | ناده نصح نه
 بحأي لمعتام ردق

 1 تت

 3 نمو مدصخ مدخ نم

 رسخ ند و دصح عرز

 ]| ةباحصلا تلاق * مدن
 أ ةنحلا ىف لههنالوسراي

 لص نا لاقراهن وليل
 | ىف سيل مسو هيلع هللا
 ١ ناو اديأ ةملظ ةنحلا

 ةنحاا فقس شرعلا

 ىفو ةبك افايسبايو اهطراهلكراملا «ةبك اه مهانددمأو » ىلاعتهلوقىف لوي امهنعهللا ىضر سابعا أ راد ف م

 || هللاىلا نوءفرت ايندلا

 ' سم ةليلو موب لكف
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 لوقتف تنأنمامللوةيف املا تفتليفدعب ةلودكنمانل نآ امل مجأو ىبمأىهىرخأ ةفرغنمىرخأ

 لوحتيف «نوامعياوناكاع ءازج نيءأةرقنم مهل ىنحأ ام سفن مهتالف») نومف ىلاعت هللا لاق ىئاللا نمانأ
 هنع هللا ىضر ةداتقناكو نيدب آالادبأ نوروديكلذكو مهفاماع نيعبسةدحاو ةءاكستا ىفاهعم منقيفاهبلا

 ىراذعلا ضاضتفا ىف لغشلابىنعي «لغش ىف» ةرخآلا فىأ «مو.اةنحا!بادأ نإ » ىلاعتهل وق فلو

 لاقاعا ىلاعتهلءاو تلق «نوئكت .كئارألا ىلع لالظىف ممجاوزأو مه» نورورسمىأ«نووك اف»

 نلاتتهلاو فرشلا قاهرك ةرم اطعم :قلاوودألا نع اونك نأ ةدايغ ملل عاجىف لقيلو لغشف

 ىف مهامنا ناعالو لذ ةعلا نشل «اشعو ةزكب ارق مهتزر مو » هلوقىف ءاملعلا لاقو معأ ظ

 بجحلا عفريراهنلارادقمنوفرعإو باور ألا قالغاو بجحلا ءاخرابليللارادقمنوفرعب امتاو ادبأرون |

 ىنلالاقف راهنوليل نمةنحلا ف لهدا لوسرايلاقالجر نأ ىذم رتلا مكسلاىورو . با وبألا تف 1

 مهتأتو ودغلا ىلع حاورلاو حاورلا عودا ادري رونو ءوضوهامتا وليل كانه سيل ملسو هياعدتلا ىلص

 ىلاعتهلوقىف دهاجم نعىورو . ةكئاللا ماعم ستواهف نواصي, اوناكىتلاةالصلتدقاو ا ايادهلا فرط

 اهمنولوانتب اهرامت ملتلاذىأ «اليلذتاهفوطق تالذو» رحشلا لالظ ىنعي «اهلالظمملعةينادو»

 ناكو .اهلاني قح هيلا تلدت عجاطضا ناوديلا تلدتدعقنا وساقردت تع رامهدحأ ماقنا وااو ءاماتا

 ةلخنلاك اعارذ نوتس ةنحلا اواخداذاةن>!!لهأ قلخ نا» لاق ملس وةيلعلا لف لا لوو نأ تيدا

 مهواهفوطق نمنولوانتيل مهناهديب دم سفن ىدلاوةءاورىفدا ز«ًامايقةنحلا رام نمن ولك ًايقودسلا

 مهدحأأ مف ىلا ةرمثلا لصتاف مه رف لعن وئكتم

 نومت ةضفلالثم ضيب أبا يشوه« كسمهمات> 2 راوه« قيحرنمنوقس» ىلاعتهلوةىفل ودي

 هنعدبلا ىذ رد اذ ذل وب ناك قرش |( ملكا لدبي قح

 كلذففو » اهيط حد دحوالا حوروذ قبل اهجرخأم هيفهعبصا عضو الحر نأول مهمارشش رخآدب

 « اليبحن زاهجازمناك » ىلاعتهلوةىفلوةبناكو ةحلاصا!لامعألاب ايندلاىفىأ «نوسفانتملا سفانتيلف

 مهطاخفاطاخاذارخلاو ليب#زلا نوب يطتسااوناكبرءلان وكل لب زلاو را ىنعي قيحرلابلثماععا

 ماعطلا نم ايندلاىف نوبحمام لثم ةرخآلا ىف يل لوي ىلاعت هنأكنوبحيو نوفرعي اوناكامب هلل

 فرطلا تارصاق مهدنعو » ىلاءتهلوقىف لوة,دهاجم ناكو ناعإلا ىلع متمنادك اوفلاوبارعثلاو
| 

 اهجوزل لوقتل نهنمةأر اا ناومهريغىلإ!نرظن,الف نهج ا وز أ ىلإ رظنا ىلع فرطل!تارصاقىأ «نيع

 نم عارصم فال آ ةعبرأ 62 حسرف ىف مسرف ةفوع ةهرد ةمضخ لكنا «ماخلاقتاروصةمروح»

 ىلاعتدتا قلخف شرءلا نم ترطم ةباحسنأ اذغاب لوقي هنع هللاوضر ىذمرتلا مكسحلا ناكو بهذ

 ءىطاش ىلع اليم نوعبرأ اهنم ةميخ لك ةعسوارنم نسحأر مل ءاروحاببف ةفو ةميخ ةرطقلكنم

 بابنع ةميخلا تعدصلا ةميخلا ىلاعتلا ىلو لخداذا نكلوباوبأ مايخلاهذملسيلو ةنجلاراهنأ

 روأاومايخلا هذهو لاقكلذلبقاهرتجل مدخلاو ةكئاللا نم نيقواخلا راصب نأ هللاىل ومعيل كلذو

 سنج نم ىلاعت هللا هازاجف هللا الا اهيلععلطبملو ايئدلا رادفدبعلا اهلمعىتاالامعألا ءازج تا روكذلا

 تبنبار هللة نجلا فنا لوي هنعهللاىضر ناملس نب ر متم ناكو رسشب بلق ىلع رطخم ملام هاطعأو هلامعأ
 اوبك راذافاوءاش يح مهم ريستف رضخلا فرافرلان وبكر ةنجلا لهأن الو ة.ناكو ىهتناراكب الا ىراوجلا
 اعفرواضفخو الاعثو انيع سانلا ليمتق عاملا ىفليفا رساذخأس رفلاكلاقوأ لي اكىهقلا فرافرلا

 اذاهنأ و ليفا رسا نماتوص نسح أ ىلاعت هللا قا نمدحأ سيل هن أر يلا ىفىوردقو هن وص عامسةوال> نم

 عرس



 !| لهأ ىلع عطق, عاملا ىف عرش ليفارساذخأو فرافرلا او.كراذإ مثموحيوست و مهتالص

 هروضح نع ف لختي لف سودقلا كلل سردقتااو حيبستلا نم نكس ءانغلا عاون 00 عامسلا ىف

 © ني ماكس »ا 5

 1 دا
 عببسلا تاومس

 الإ نيعلا رولا ىراوج نمةيرا> قيتاورمزلان ونفب ترمزالإ !ميفةبصقالو بهذلا ماجأ نمةمجأ قب
 مهوب واج نأةكتاللا ىلإ ىحوي ىلاعت للا نأانغاب ولاق ةنجلا رورط عيمج كلذكو ءانغاا عاونأب تنغ
 ناحلأب مهمنوبواجيف ناطيشلا ريمازم نعايندلاراد ىفمهعامسأ نوهزني اوناكن يذلا ىدابع اوعمسأو

 ىلاعتو كرابتهللا نام لاقابنمذلأب ععسامةدحاوةجر ريصتفاماكت ا وصألا هذهطلتختفةيناحو رتاوصأو
 1 ةمالسلا وةالصلاهيلعدوا دل لوق
 اودارأ فيك دعصتوممىومت فرافرلا كلت ىلع مايخلا لهأواذه ةفءاضمافاعذأ ةذللا فعاضتتفابلك

 تاوصألا رمغيتوصب هب ردجع دواد ف دنيف ىل دحف ىثرعقاسدنع

 ضعب اهنق ىفمرضعإ رظنيال ىأ « نياب اقتمر رس ىلع» ىلاعتهلوق ىف ل و ةيدهاجم ناكو ىبتنا عامسلا وةذللا ىع

 . ملعأ هللاوان دلا ىف ام سكع ةآرلاىف ههجو صخشلا رظن. اك ىنعلاهيخأ نيع لباقت
 د6 نيكرشلاو نيماسلا لافطأ ىف ءاج ام باب الع

 ىلاعت هلوق ريسفت ىفهنءهّللا ىذ ر ىلع نعام ريغوربلا دبعناو لوصألارداون ىفىذمرتلا يكملاىور

 لاق مهمسكب اونهتريف اوبستكي ملنيماسلا لافطأ مثلاق «نيعلابامصأ الإةنيهرتبسك اع سفن لك »
 نيكرشلادالوأ ىفومبيف فقولاىلإ ةفئاطبهذو ةنملا ىفنيماسلا لافطأ نأ لعروممجاو ريلادبعنب|

 امب ملعأهلالاقق لافطألا نعلثس ملسوهيلعهللا ىلصهتالوسر نأ ث يدحلا ىفورانالوةنجم مهيلع محن الف
 ىففقوتدقوهصنامىميلهلا جاممىفولفط نمالفط ص ملولافطألا قلطأ|ذ.كهلاقو نيلماعاوناك
 هلعاف هنأهنمىلاعتدللا لعاب لماع مهنملك ناك اذإلاقو نيكرشلا نادلو ففقوتنم نيداسلانادلو
 ىدحا تلا نيماسا! نملج رلتاما ريغص اييص نأ ىل اعتهّننا همح رجتحاو نيماسلا نادل وكلذكف غلب ول

 كيرديامو » مسوهيلع هللا ىل< ىنلا لامتقة نجلا ريفاصع نمر و ةصعهل نوط لسوهيل عدلا ىلص ىنلا ءاسل

 عطقي نأ ىغبني الهن أ ىلدياذبفلاق « الهأامل قا ورانا! قلخ و الهأ املقلخ :ةدنلاقاخ لاعتشا نآف
 مسوهيلع هل لص ىنلا نماراكنا نوكينأ لمتحم ثيدحلا اذهو ميلا لاق ءىشب نيماسملا لافطأ ىف

 نوكينأ لمتحورانلا فنيكرشلا نادلو نوكينأزو<هنالوةينملوق ىلعاذهجرخيف ني رفاكنإا
 كلذ دعب هيلع لزنأمث نيماسا! نادلو ىفءىشب هيلع ىحولا لوزن مدعل ناك اما مسوهيلعدتلا ىبصهراكتا

 ةايملا ىفاونمآن ب كلاب قل أ ىلاعتهناف( مهاب رذممانقل أن اعابمهتايرذ مهانعبتأواونم[نيذلاو» ىلاعتهلوق

 دوادوب هاو رىذلا ثيدحلا ىفوىبتناةنحلا ىفنيماسلا ناداونأ كلذب تبثفةرخآلا ىفمهمايرذ ايندلا
 لاقق ءالؤه نمليريجايت لف لافطأ توصتعمس ىبىرسأ ا لاقوسو هيلعهّللا لص ىنلانأىلايطلا

 ملعأ للاع للاؤتتحلا ىف محلا اوغلبيإ نيا رافكسلاو نيماسلادالوأ نأ بابلا

 6 اهولخد اذإ مهتم و هنحلا لهأ لوز' ىف ءاج ام باب ع

 موي طار الا نيوك هلاك ماسوهيلعهقلا ىلص ىبنلانعهنعهلاىضر ىردخلاديعسفأ نعناخيشلاىور

 ١ م وابلكن ينطاا عاونأب تنطالإ باب ىلعةقلح قبتمو حتفتاو جرا الإ بابالو رتساب يف قبر وةنلا فةرجش

 ( ةضورلاناف « نوري ةضور ىف مهف» ىلاعتهلوق كلذف ىناغألاو تاذللا نينافأممتفحدقواوبلطو

 ىنعلا مدحأ نيعنألباقتلاةلمح نمءاملعلا ضعب لاق | ؤاش فيكم رودتةرسألانأل ايباحتوالصاوت

 أ ىصاانوكيف نيتقانمان وكي نأ لمتحم وهيوب أن اعإب عطق كلذ. عطقتلاذإ نجلا ف ىصا١نأب تعطقىتلا ىلع

 ١ مم قحليقح مالسلاوةالعلا هيلعمهاربإ ممل تما البت اوتامنيدلا مالسالا لهأ ةيرذءالؤه

 ا ىفامحصأ لاقو قاروأ ثالث و>نب كلذ ىف طرقا مامالا لاطأ وةنحلا ىف مهمًا اضيأ اذهلدفىبتتا مؤانآ ||

 ل

 فقس ءاملا نأ 51

 آل "التي شرعلاو ايندلا 1

 نم قواحم وهو ارون |

 رون نمو رضخأ رون
 رفصأ رون نمو 0 :

 نفل ضيبأ رون نمو ['
 شرعلا رون ناولأ |
 اعيمج راونألا تفصتا |!

 نهض لاو نقع

 ف يلو رمحألاو

 سمشلاوةرخآلاوايندلا |

 رون نمةلدرخ ردفان
 ةمالع نكلو شرعلا |

 ةنجلا ىف راهنلاو ليلا
 ليللا أو راهنلا ىضماذإ |

 روصقلا باونأ درتنأ |

 ىلتحم وروتسلاىخرتو

 نيعلا روحلاعم نمؤلا
 مهن 1 عمورودخلا ىف ٍ

 نم مهنمو تايمدآلا |

 كالللا ةدهاشع قتع

 رابنلا علطاذاف روفغلا

 روصقلا باوبأ حتفت

 حيبسلاو روتساا عفو

 مهيلع مستو روبط |
 ايادهلابمريتأتوةكتاللا [

 هئاحبس قحلا سأب |
 ارتد 6 لاق

 مهناوخاو ممدالوأو 1

 مهنوروزي مهمراقأو |
 رانلا ل2 دنم ليوايق 1

 اذهنممرحومحجلاو 8
 اذإو د معلا ميعتلا ٠

 ىرب نأ نمؤلا دارأ [



 رب رسلا هب ىشع هيحاص
 ( نم عرسأ وه ىذاا
 | رطخاذإو فطاخلاقربلا

 ؟ هبحاص ىرب نأر خالل

 | نيدايمنايقتليفداوجلا
 1 تاثدحتف ةنجلا

 ]| رصق لك-او هرصقىلإو
 لكل ةفرشم فرغ

 | لكلابابنوعبسةفرغ
 نم ناءرصم باب
 باب لك يلع بهذلا

 ا رم
 ابيف رمحألا ناجرلا
 نصغ فلأ نوعبس

 نيعبسنصغ لكل محب
 1 لثمابضعب ةؤلؤل فلأ

 | لثم اهضعبو ضيبلا

 رغصأ اهضعإو صحلا
 ] اوءاش ناف كلذ نم

 | ناورابكلانماوذخأ

 | الو راغصلا نم اوءاش

 تبنالإ ةؤلؤلنوذخأب
 | ةرجشوناتؤل ؤلاهناكم
 ( ةرحشو ادرمز لمح

 | اودارأامسف انوقايلمحم

 / قوفو اوسدلو اوذخأ

 ردقب ريط لك ر ضخ
 ىلاعت هللا حبسي ةقانلا

 | ناصغألا كلت .ىلع
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 لهأ مادإد يس 2 ثيدحلا ىفو عبصالاك هنمةءطق ىهنونلا دبكة دايزو نساحملاو فرطلاو هك اوفلا نه ا

 عادولا ةحح ىف سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرلاةلاقهنع هللا رىردخلا ديعس ىف أن ع هحامناىور ا

 ا
 ادذهدنتمأا

 نملج ردا ةنملالهألالز“ةرفسلاف هتزيخ عدح أ افكي اك درر اظازه ك5: دكا وةزيخ ةمايقلا
 ةزبخ ملزن لاق ىلب لاقةمايقلا مود ةنجلا لهأ لزنب كربخأ الأ مساقلا ابأا#كيلع نمحرلا كرابلاقفدويملا

 نولخدي نيح م,تفحنامأو لاقافلأ نوعبساهدبك ةدايز نملك ًايزونوروث لاقمبمادإ 44/لاق ةدحاو

 اهفا رطأ نملك ًايناك مهر حني ة نجلا نم روثو مف كلذرثأ ىلع مهؤا ذغامأ و لاق ن ولادك ةدايرىرفةنطا
 لاقتقدصىدوومال لسوهيلع هللا ىلصىنلا لاف ىهتااليبسلس ىمسنت نيعنموهفهيلعممارشامأ و لاق
 فيضلاهبفحتي اموهف ةفحتلاامأومميلعهلوز' لوأ موةلعلزانلا فيضالأ,م اموهلزنلاو: ءاماعلا

 . نيللاعلا بر هشدجلاو «( محلا ةنجلا

 د ةالصلاو هللا الإ هلإ ال لوق ةنجلا حاتفم نأ ءاج ام باب الع
 «ةالصلاةنللا حاتفموةوضولاةالصااحاتفم »لاق غس وهيلعّشاىنصنالوسرنأىملايطاادوادو أى ور

 لهأكلأسنا» نعلا ىلإهثعب نيحدهل لاقدسو هياعدللا ىلصهلالوسر نأ لبج نبذاعمنعقيبلاىورو
 هبنمنب بهول لق هن أىراخبلا ثيدح ىفو « هللاالإ هلإ الن أ ةدار.ش ىه ل ذق ةنجلا حستافم نعباتكسا
 كلحتفنانسأ هلحاتفع تثج نافنانسأهلو الإ حاتفم سيل نكلوىلا لاق ثا الإ هلإ .القنجلا حاتفم سيلا
 ناعالاو طقق هديحوت الهيمن بانتجاو همألاثتماو ىلاءهلا ديحوت وهنانسألاو كلحتفي ملالإو

 دنعالجر ريضحت ولا كلم نأثيدحلاىفو ةعيرشاادعاوق كلذادهشاك طقف اهدحأ اللمعو لوق

 هيممل نع كف مئائيش هيفدحم ملف هبلق ن عقشمم ةدحاوةنسح دي ملف هئاضعأ نم وضع لك ىفرظنف تول
 ىأ ىرتنا صالخالا ةلككلوةبةنحلا كلت بج ولاه هللا الإ هلإ الل وي هكنحم امصال هناسل فرط دجوف
 افعءاشناوةنجلاهل>دأ مثهب ذعىلاعت ق+اءاشناف ىهاونلاو رماوألا نمدب لخأ امفةئيشلا تحن وهو

 دحومرانلا ف دلخم الهنأ اككلذ نمدبالةن>لا هبحاص لخدي هتاذب ديحوتلا نألةنجلا هلخدأ مث هنع

 . ناللاعلا بر هلل دجلاو

 6 هللا الإ هلإال لاق نمع فكلا باب * ةعاسلا طارشأو محاللاو نئفلا باتك ع

 قحسانلالتاقأ نأترمأ: ماسوهيلع هللاىلصهللال وسر لاقلاق هنعهللاىضرت ريرهفأ نع مسمىور

 مالسالا قالإ ملا ومأومثءامد ىنماومصعكلذاولاقاذافدب تئجاعوىناونمؤيو هللاالإ هلإال اولوقي
 . ىلاعت هللا لعمماسحو

  ىلاعت هلا دنع هتمرح مظعن ىفو هضرعو هلامو همد مارح نمؤلا نأىف ءاج ام باب الع

 ةمرك مارح كلع كلاومأو ؟ءامد ناوالأ اذهك دب دالبلامرحأناوا ذه <موبمايألا مرح أ ناالأ»

 مر وهشىفاذه سم وبةمرك مارح مكيلع مكلا ومأو ؟ءامدناوالأ اذه كدإب ىفاذه رب ىفاذه مم 3

 اركب ف !ثودح نق ملاسمهجرخأ و « ديشا مالا لاما لوسراب معن اولاق تغلب لهالأ اذه كدإب اذه

 فاط نيحماس وهيلعهلا ىلصدللا لوسرلاةلاقرمع نب هللا دبع ثيدح نمهجام نبا جرخأ و .هانعم رباجو

 مظعأ نم ؤلاة مرح هديب دش سفن ىذلاو نكساو كتمرح مظعأ و كتحلا ربيطأو كبيطأا.» ةبعكسلاب

 هضرعو ةمدما رح ملسلا ىلع مسا لكواضيأ ماسمثيدح ىفو ا ريخالا+ نظيالنأو همدودلا.كتمدثلادنع

 ىلا نعىذمرتا ثيدح ىف و عاين دلا لاوز نمهقادنع مظءأن م ؤاا لتقنا از اسلاك دحر فام

 انمؤمل تقي نمو» مظعلا نآرقلا ىف وملعأدقا و( ةكتاللل هتنعل ةدي دحم هيخأ ىلع راشأ نم ١ راس وهيلع نا ىلص
 || هاف عاضي اماث أقل كلذ ل« في نمو » لتقلاوان زلا نع ىهنلا قايسىف ىلاع”لاقوةبآلا « هج ءؤازخل

 قد
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رنأ معنوي أ(ىورو)ةبآلا «باتنمالإانابم هيف دلع وةمايقلامو, باذعلا |

 ىدلاومارحمد كفسنم كرشلادعب هللا دنع مظع ألمع ضرالاهحو لعل معام هدم ىسفن ىذلاو» لاق

 ىلع كلذلمع نمف هنذأتست احعلاق وأ احيحض كلذنم ىلاعتهللا ىلا جضتل ضرالا ناهديب ىسفت

 تام٠ نمالاهرفغي نأ هللا ىسع بنذ لكلاق هنت

 ىفواما رحامد ب ىوملامهنيد نمةحسفىف نم ولا لازال ثيدحلا ىفو «(ادمعتمانمؤملتقانم ؤموأاكرسثم

 «رانلالخدو_عطقناىأ_جأب اما رحامد باص اذافاما رحامد بصرملام احاصايقتم نمؤالازءالةياور

 نم سب.آهتيبج ىلعاب وتكمةمايقلا مويهللا قتل ةلك رطشب لسملتق ع ناعأ نم» اضيأ ثيدحلا فو ىورحلاهلاق

 . معأشاوماللاوءاتلا نود طقق قا لتقا فلو ةبنأ وهةماكلارطشو قيقش لاق «هللا ةمحر

 « نتدفلا مايأ ةدابعلا لشفوءىجن نين مولاظلاورطقلا عقاوك اهلوزنو نكنلا لابقا باب لع

 نأ مسمثيدح ىفوتايألا نم اهوحنو « ةصاخ كما واظنيدلا نييصتالةنتفاوقتاو » ىلاعتهللالاق

 ةعيلع ىسمو انمؤم لجرلا حب مللظلا ليالاعطقك نتف نوكتى> ةعاسلاموقتال» لاق هيي هلل
 مدواالا كلمنا لوفر نا تيدا فد كلا لاو و وال صل وأتم وم ىسع وارفاك

 7 هللا وسر نأدوادىبأث 0

 أ جوج أ ,مدرنم موي قت ير در ممل ليوتاالاهلاال «0لوقب 4ب محوارق# اعز زفاموي 0

 نوحلاصاا انفو كلبنأ اهنعهللا ىخر سني زتلاقف اهلتقااوماهالا هيعيصاب قلحو (هذهلثمجوجأمو

 لاقمث ةنيدلا ماطآنم م طأ ىلع فرشأ هلي ىناانأ ةماسأن ع ثيدحلا فو (ثبحلا رثك اذام مز )) لاق

 ىورو ىراخبلاهليقاموهاور « رطقللا عقا وك ويبلالخنكفلا عقاومىرألىلا 000 7
 اعأ» سو هيلع هلالص ىتلا لاف ىمهيورد الدال لع لسودي اع هللا ىلص ينلا لأ نالج نأ وعلا

 عوقوممثلاقهلالوسراياذامنلجرلا لاقت مالسالا مياعلخدأا ريخ مم هلاادارأمجعلاو برعلا نمتيب لهأ
 ىل, لاق هللاءاشنا هّناوالك لح رلالامتف للظلاكنّكفلا

 دوسأ عج دواسالان ال ماسا ا ءاخأ ىذ ؤينأدارأاذا عفتربومكضءب ولع, ندوعتل ىأ «ضعب باقر مكب

 ملبس

 برض|ابصدواسأ اف ندوعتل مالم ىسفت ىذلاو

 هىورو. ىرهزالا هلاق تضفن#او تيبصتنامث تعفترا شرتنأ تدارأاذا ءادوسلا ةيلا ىهو

 ىنلا طلمتسا » تلاق ماسو ةيلعمللا ىف يلا خوفا ةفسماأ نع

 نياصي ىل_هحاوزأدب ياا وص اق وين م نكفاا نمل زن اذام ونئا زا نمةلءللا متفاذام هللا

 3 ساك بر

 0 1 1 ل كسا ابن وهاعتولا راظلا ليالا علق اهم اكن فلا تءاج 0

 |١ ناح.سلوت. اعزفةليل ماس وهيا عدلا ىلص

 أ باص ايرر لاقق ةلباتاذ جرح 2ك هللا لوسر نأ ىورو « 6 رخآلا ك 3 .راعات دلا ىف

 تلك اهلا ل هان لوو
 تبرشو ةنلا رام نم

 ىنم لكف اهراهنأ نم
 ةردقب ةدئاملا ىلع عقف

 ىوشم هضع ىلاعت هللا

 هضعنو ىلعم هضماو

 هضعبو ولحم خوبطم

 لع ضماخحم خوبطم

 لك ًايفةفلتخمم ناولأ
 تانموالوو رمل امم
 قح نيعلار وْلاو

 دوعل مل هماظع قبت

 ْرع هل ةردقب ناكأك

 ريطلا كلذدعتي ولحو

 هللا تمسمان نصخغلا ىلع

 للخلا كلتو ىلاعت

 هلا هادا لا قاذك

 نع لو

700 

 روصقلا ناواء وسلب

 ةعانص املك رححلاو

 3 ءىنشثلل لوه ند

 عطقامف سيل نوكيف

 نم ولا لح دفق لص والو

 نكسو اهق جرغتيو 1

 /' 0 ا ةنتفلا نا 22 لوشي 2 7-1 وسر ٌتومس لاق نم نهلة عب دخلا ىف

 ىذلا ىسوم لتقامناو ضعب باقر كعب برض منأو ناطي تبارك مقرشلاو# هدب

 نأثيدحلاىفو « انوتف كانتفو 0 كانحنف اسفن تلتقو : هل هللالاعف | طخ ن وعرف ل 1نملتق

 لاقنوهطاصلاا دقو كلهم :أ ثيدح ىفءامأعلا لاق )» ا ةداعلا» لاق 2 نالوا

 رثك نافنوملاصلارثك اذانيملاصلا ريغ نع عفر دق ءالبلا نأ ىل لا من

 اوهتاو» ىلاعتهلوةىنعموهوهوركش ملوكلذ اردهرك ماذا لكلاك له نوكداصلا]ةونودسفلا

 لءاد كلذ ىفو

 ا ندع وءداسفب اذهارمض ر نمو اهاطاعتي نمابم قشمعلب «ةصاخ كسنما واظن دذلا نييصقال ةنتف

 ىحوأفدب اءااان الفاف نا ب رايلاةفّةب رقي فسم نأةكئاللا نماك لم رالا لاعتالا نأىوروهرارقاو

 دوادباصأامللوةي هينهنب بهوناكو . ىراح تكمتن |نيح هرج و ريختي هن افأدب افهب نأهيلا ىلاعتهلل

 2( لاهو ليئارمس ااه راعتم ك وكلأ#ترفغدقلاةقف ىلرفغا برايلاقةئرطخلا مالسلاوةالصلا هيلع
 اةمج مرفت راع ايي دلل ال ال ااا

 )١٠١-  0(ةركذتلا -

 رصق نمجرةتو م

 لوي>و ناتسب ىلا

 رمحأت وقاي سودرفلا |
5 2 

 رضحا درمزاهج و رمش

 نم اهاذك 1

 نا هللا ىلواي ىنكرا



 اةشما ىذا نأ دارأ

 ريسطن نأ دارأ ناو

 قوث اهقو تراط

 بكر يق كل ذك ناحه و

 ا نمهتدحاو لع نموا

 و رختفتف لودخلا كلت

 ؛ 4هعم كرو ق أ . لع

 هئاسن نم دارأ نم

 3و ريستقو ةهمدل->و

 لمس وىلاةدحاو ةءاص

 ؟ رصق ىلا راظنف هتلح

 هق ردو بهذ نم

 ا 0 "له ةردعمش

 اهقروو الملح ةلماح

 ةرمث لكرم اهفوللح
 1 ضو ةيوارلاةهقش ردق

 8 اذاف لسملا نم ىلا

 تمم ةرثلا كلتاولكأ

 | نم جرح اهبح

 | ةيراج ةبح لك طسو
 بوتكم مالغوأ

 امحاص مسا اهدخ

 ىلع ةماشلانم نسحا

 مالسلا لوقتو دلا

 دق هللا ىلواي كيلع

 7 كبلا قوش لاط

 1! كالت نب نوران

 ند« راهنأ ىلا روصقلا

 لسع ند راهعأو نعل

 راهمالا كالت ىلعو ئصم

 ردبابقو توقايبابق
 ايفا ناعم "باكو

 |( روهلاو مدخلا ند

 ١ || ليلو عستلاباذكه()
 .لانيرسشعو سمحة نس

 8 ىلع

- 1 

 ري
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 ليئارسا نب نمدهاشد شو ىلا! وقو2 هللا تاق"
 اف.سىلاعت هلازا «باتكلا م 0 دن وو سن ادام * هللا ىفك لق »ىلإ اان هلوقوع وم ندلاظلا |

 ا
 دوادابيلا ىلاعتثا ىحوأأ ف ىريغ اهراعمزلبوةث 701 لمع ادحأ راظرالىتلا لدم

 هيلعدللا للص هلال وسر نأ دوادف أب دح ىفوريكس لان كيلعا ولج ة.صعملا كلت لعتأرتحاامل كنا

 اهنع باغ نمو اهعباغنك اههركو اهركنأ افاهدبش ن مناك ضرالا ىف ةئطخل اب لمعاذا» لاق ملسو

 تادعاف قامو كك راد هالات ئحا ا ذذع نلف ويح اله رواها ناهيوق نك يعرف

 ناكو ىهتنا «هدنع نم باقتعب هللا مهمعي نأ كشوأ هدب ىلعا وذخأيمل وجلالغلا اوأراذاس انلانا» ىذمرتلا

 عينصب جتحا واهيفرا رقتسالا ىغبنيال واراهج ركنا اهف عنصن لا ضرالا رجم ل وهي هللاهمح ركلاممامالا

 ىفىوراك اهن زو نمرثك أب بهذلاةياقسعي زاج واب رلاب نلعأ نيحةيواعم ضرأ نم هجورخورذ ىفأ |

 لوي ناكو ضرالا ىفداسفا!ناكق لا ىعلطابلا رمظاذااضيأ ل وة. ىلاعتهلاهمحر كلامناكو .حميحصلا

 اذاهتارمألا ونس ذ نأسانلل ىدتت لوق ناكز ةكيلق ءزيقك و لطانلا لذق ناوةاع ةعاطا مو رننأ
 قشلأب ةماقالا ىغدتإل: لوم ناكو «ءايننالاو نتكلاه, تتأام سانلا تفلاخو :هفرحودخأا رف تكتل |

 توببااةمزالموتوكسلانامزاذهلومت,هللاهمح رناكو:فلسا !هءلع ناك اموةنسلا ريغب اف لمعلا ن وك

 نرقلانمىناثاا فصنلالهأب فيكفةيناثلاةئاما لهأن ملول |ذهناك اذافىبتن !توقلالقأب اضرلاو
 الوهفك ىف ىعرتةرج ىلع ردقي نمو رجلا ىلع ضبااقلاكهنيد نم ىشىلع هيف ضباقلا رابمىدلا رشاعلا
 ىلعطتولاوانب فاالا هلا لس دق لح وزعلاةيانعدبعلا فم نأالا قاطب الاع فيلكا اك اذه «هنعاسم رب

 . نيلاعلا بر هل دجلاو نيمآ نيتداهشلا

 * رودت ىتمو مالسالا ىحر ىف باب الع

 ىحر رود: »لوي لسوهلع هللا ىلص ىنلاتءمس لاقهنعهللاىضردوءسمنبهللا دبعنع دوادوب أ ىور

 مهيدمهلم شمل ناو كله نمليبسف | وك-اهنافنيثالثو عبس وأ نيثالثوتسوأ نيثالثو سم مالسالا

 برحلا نعةبانك ىحرلا نا رودءاماعلا لاق « ىضمامتلاف ىضماموأ قبامتاقف لاقاماع نيعبس مهل قي

 دارلاو . سفنالا الهو حاورالا ضبقنم اهفن وكام لك نحطتىتلاةراودلا ىحرلاب امهبيشلاتقلاو

 كالحلا هلهأ ىلع فام مظع رمأ مالسالاؤف ثدح تدئقنا اذاةدملاهذهناهرخآىلانيثالثو سمخم هلوقب

 اورصحورصمل اهأ ماقا مفناف(١) سه ةنسل ىح رلات رادف لاق نكفا|ثدحن وةفاللا ةدم ىضقنتهب ناف

 ةعقو تناك اهفف عبسةنسأو لجلا ةعقوىلا رسزلاو ةحاط جرخ اهففتس ةنسلو هنع نا مز نا

 مهل مقي ىنعمو حيبصلا قلق لثمىف ا يع رخال ىدذلا قودصلا قداصلا ىلع سودا ىلعف نيفص

 نمكلذوةيمأىبب ةفالخ ءاضقنا ىلا ةيواعم ن سلا عمياب نيح نم كلذو مهناطلسومهكلمىأ مهند |

 . ملعأ لاو ةنس نيعبس وحن

 # ةدتفلا فيس لس لتقامل نامع نأ ءاجام باب 3

 لاق كت رصن ىف تثجلاق كب. ءاحام نامعهللاف مالسنب هللادبع هءاجد.رأام ناعنأ ىذمرتلاىور
 اهم لاق سانلا ىلا مالس نب هللادبع جرف لخاد نمىل ريخ جراخ كنافىنعمهدرطاف سانلا ىلا جرخلا

 ملسو هيلع ىبص 9 لوسر ىامسف نالفةياهاجلا يف

 موقلا ىدهمال كانا من ريك ماو ندد

 نمتايآ ىفتلزتو هللادبع ىمساناكدتا سانلا

 اذهىف هللا لاف مسوق م زثىدلااذه كلب ف د ت رواج دقةكئ اللانا وك: ادومغم

 الف مك عه ومعاها فد 1 و ةكئااللا كك اريج ندر 1 ومتاتق ناهثاوف هواتقتنألحرلا

 0 الاذهلثمو . ىهنا نايءاولتقا 0 اذهاولتقا مهضعبلاو ولامع 00 1

 هج هيت سلا ياس

 ىأرلا



١ 

 هنعهللاىضر ةفيذحلوق ىتأيسو هلاقام هِي هللا لوسر نءائيشكلذف عمسشادبعنا الولفىأراا

 . ملعأ ىلاعتوهناحبسهللاو . رسكينأ كشوب الغم اباب اهنيبو كنيبنإ :رمعل

  هنمرش هدعب ىذلاوالا نامز ىايالةثاو نافلارويظ باب *

 جاجحلا نم قلئامديلا انوكشف كلامزي سنأ انيتأ لاق هنع هللاىذر ىدعنب ريزلا نع ىراخبلاىور

 نم كلذتعمس كبراوةاتىتح هنمرششمدعب ىذلاوالا نام زيلع ًايالهنافا وربصا|لاقف ىنقثلا ف سود نبا

 نامزلا براعتب» لاق سو هيلع هللا ىلص ىتنلانع ةرره ىأنع ناخشلا (ىورو) هي ع

 لاق «لتقلالتقلا لاق جرملاامو هللالوسراياولاةجرملارثكيو ن<ةلارهظنو حشلاقليو لمعلا صقتنيو

 هيلعلدباك مايألاةدمرصقهب دارا ليقوابف ةكربلا ل تو رامعألا رصقت ىأن امزلا برات. ىنعمو ءاماعلا

 ةظادلامولاو مويلاك ةفللاو ةمطاكررشأ او ررشلا# ةنانلا نوكت ىح براق نامرلانإو ثدخ
 ذاذتلالاةدشنمنامزلا براقتنوكينأل مت وىناط+لالاقىذمرتلاءاور (ةفعسلا قارتحاك ةعاسلاو

 هنوماعتي وهلان وعدي وهب سانا !ىصاوتتو قلتي ىأحشاا قليىنعمو « مالسااهيلعىديملا مايأ فاك شيعلاب

 دج وهناالديزب حشلا نأ كلذ ىنعم و :ىطرقلا مامإلالاق اهماعتف ىأ « تايكفبر نممدآقلتف » هنمو

 . معأشاو نامزلا ب راق:لقادوج وملزبملحشلاناف

 | 4 نافاادنعتويبلا ةمزالمو اهبلعءركلا كحوابيف حالسلا ريكو نكفلا نمرا رفا ىف ءاجام باب الع
 لامريخ نوكينأ كشون» مثلي هلال وسرلاقلاق هنءهلاىضر ىردخلا دهس أ نع كلامىور
 لاق ةركب أ نع ملسم (ىور 5) «نكفاانم هنيدب رفي رطقلاعقاومو كال قا عببتي اغسل

 ريخايف ىثالاو ىثالانمريخ اهيف دعاقلا نفث نتفمث نتف نوكتساهلا » هيلي هلا لوسرلاق
 تناكنموهنمغب قحليلف مهل تناكنمو هلبإب قحايلف لب !هلناكن ف تءقولاق وأ تلزن اذاف ىعاسأ| نم

 دمعي لاق ضرأالو منغالو لبإهل نكي ملنم تيأرأ هللا لوسراب لجرلاقف هدرا قع لف ضورال

 هللا لوسراي لجر لاقق اثالث املاقتغلب لهمرالا ةاحئاا عاطتسا نإ جنيلمث رجم 8 هنا

 موسع ىجم وأ هقيسب لحجر ىنب رضيف نيتكفا!ىدحاوأ نيفصاادحأ ىلا ىب قلطني تح تقرت نا تارا

 نب دم نءهجامنبا (ىورو) ملعأىلاهتهشاو «رانلاباحتأ نم ن وكف كفاو هاوي كا ىلتفف
 تأف كلذناك اذاف فالتخاو ةقرفوةنتف نوكتساهمنا» لاق اسو هيلع هللا ىلص هلال وسر نالاق ةماسم

 تعقودهف ةيضاق ةينموأ ةتطاخ دي كيتأتىتح كتيب ىف سلجا مث عطقنيقحهب رضاف دحأ ل بج كفيس
 هلعدللا ىلصدللا لوسر لاقلاقىسوم ىنأن عد وادوب أ/ىودو) « ملسو هيلعهللا ىص ىنلاهلاقامتلعفو

 حيبصوو انمومىنعوارفاكى سمعو انمؤماهبف لج رلاحبصإ ملظلا ليلا عطقك انتف كيدي أنيبنا» ملسو

 سالحأ اونوكلاقشالوسراي ان رمأتامئاولاق ىعاساا نم ريخابيف ئاقلاومئاق1!نم ريخاهبف دعاقلا ارفاك
 اهريغوةنعهللا ىض رىرصبلا نسحلا ليسا رمىف وللا ربظ سلحلا مزال. اك مكن :وتاومزلا أ كح 1

 ةلزعا نوكتدهق الاو هيقنولزتعي ىذلا مهناكمىأ «ممتوينينمؤلا عطاوممعن» هلي ىتاانع
 ناكو جاجحلا ىلع عوك الان بةداسلخددقو «فركلا ىلإةيتفلاىوأذإ» ىللاعتلاق اكفوبكسلا ىف
 | هتوملبق ناكناىلا الزب ملف ادال وأهل تدلوو كانهةأرما جوزتف نائعلتق نيحةذب رلا ىلا جرخ نحت

 اننلنذأ هلي هللا لوسرنكلو كلذ نكي ملاقف كبقعىلعتدددتراجاجحلاهل اقف ةنيدملا لزن لايلب
 دحاو لك سائلا طلاخم لزج نم مهم نأ م” نعفلامايأ نولزعمإ ساناالزتلو ىبتنا ةيدابلا ىنكس ىف

 سكملابوهرمع رخآ سانلا لزععي م هرمعلوأ طلاخم نممهْمو هسفن نمهل ىف أتيو هسفن نم مما

 ريثك ءىش ناداولاو
 ىلوان مهلك نولوقيف

 انقوش لاط دق هللا

 نمؤلا ثكمف كيلا

 ل توا د
 عتمت هتاجوز نمةجوز

 هلامج عتمتتو املامحي

 ىلع همسا بوتكم
 ىلع ايمساو اهردص

 نم نسحأ هردص

 ىف هبحو ىرةماشلا

 اهردص ىفوامهمحوروت

 ههجوىف اهبجو ىرتو

 راونألا ةرثكن مهردصو

 م انيق مهلع ىلا

 انادحلاممءاجذاكلذك

 نولو# مثو مهر نم

 ءايلوأ اي ركيلع مالساا
 دنع نم ةيده هذهدشا

 اع مكيلع مالسإ) مكد

 « رادلا ىقع عنق متربص

 دااؤلا خا لاحت

 اهضعب و ردلا نماهضعب
 اهضعبو توقايلا نم
 ناوأاهءاعو بهذلا نم

 ةمعطألا ناولأ اهف

 نوهنشي امث ريط محلو
 ري ا ايدو

 لك أف ؤلؤالاب ةلاكم
 ةمدألا هتحوزو وه

 هلقيدملا فصن نآلهعم

 ثدهاج اع املاهفصتو

 لجو زعهللا ةعاط ىف
 رظنلاب نوذذلت. مثو



 ميركلا هللا هجو ىلا

 هتحوزو ىلولا تكف
 مدخل |اونادلولا ورواو

 اولا كلك ضتتإو
 رابطألاكلتو ريختتمو

 قوفنم ناصغالا ىلع

 نوبواحتي مهسوعر

 هدحعو قا ديمحت

 دوجولا برطتتاوصأب

 عضد
 ةكئاللاو اهنمنسحأ
 مهن اعا نع م ودع

 نوءماسلا

 مينو م ومهائامث ن عو

 (] اذان مهر ند ا

 مهلك أنولك أباو 6

 اذاو عوج ريغ نم
 الو نولوبيال اوعبش
 اوعيشاذا] ب: نوطوغت

 بيطأ اقرع اوقرع
 هب ريثت كسلا نمقحا ر

 الو مهناع ىلا للخلا

 ىنفي الو مهمايث خستت
 مههيعل ْغ رفعال 0 امش

 نيدبالادب أ مئادوهلب

 كرابت قحلا ثوعدي مث

 لكدت رامز ىلا ىلاعتو

 نمو ةرم ةعمج مول

 ىف مثوعدي نم موقلا

 الجلل

 كلذىف للي دحلا لإ برع انسة ريشع نا م ءرمعز سا وأ سانا ل اقل كلانأام دا ١"

 : ىرالث ليقف لاوقأ ةثالث ىلع هرذعىف هب اعأ فاتحا دقو هرذعب ريخخ نأ هنكع دحأ لكس يل لامف ْ

 امتع دحسلا هبزتتىرب ناكف ةدربأهب تن اكلقو ناطلسلاىلاىثعالثل ل قواهللازا لعردةيالف ربك انلا ظ

 هللالوسر كمع نباو ىليلخنا لاقف بش وهاذاف |

 . نيملاءلا بر هل دجلاو ٌنادهمحرىنرءلا ركب وبأ ىضاقلاهركذ

 د نيملاصلا باهذو ةنتفلا مايأ تبثتلا فيكو هنم باب الع

 ابأاي ىنيعتالأ هنعهللاىضر نابهأللاق ةرصبلا لخدامل هنعهللاىضر بلاط ى نأ نب ىلعنا هجامنباىور

 ربشردق هنملفهلهتجرخأف ىنيسىلىج رخأةيراجايلامف ةءراع اعدم ىلب لاق موققلاءال ؤهىلع اسم

 نا نيماسلا نيب ةنتف تناك اذاىلا دبع كلَ

 كيدخ وو كفيمق الو كبف لوح اعالل اة كف تير تلم ناوةث دك ذكور نش او" اهدنا ظ
 نال ثيدللا نع ملظلا يللا عطقك انتف مكيدي أ نيب نا » لاق هلي هلالوسر نأ دواد ىنأ ذ

 ريخ نكسلف مق را ةراجحلا كف ويسب اوب رضاوىكراتوأا وعطقو كيسقاو نسا كلا

 فاخأ ىإكلتقألكيلإىدب طسايان ام ىناتةتل كدي ىلإ تطسب نأل »ةب الا هذهالتو لب اهىنعي (مد[ىنبأ

 ىفأينأك شوب نامزيو مكبفك » لاق مثلي هلا لوسرنأ هجامنبا (ىورو) «نيملاعلاب رتل

 اذكه اوناكف اوفلتخاو مهتانامأو ممدومع تجرمدق سانلانم ةلاثح قبيةلب رغ هيف سانلالب رغيف

 نوذخأت لاق نامزلا كلذ ناكاذإ هللالوسراي انب فك اولاقق ملسو هيلع هللاىلص هعباصأ نيب كبشو

 مهدورع تجرم سانلاتيأر اذا » اهنعهللاىضر صاعلا نبورمعن.هللادبعل لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص

 كيلعو ركشتامعدو فرعئامذخو كناسل كيلءكلماو كتيب مزلافمهتانامأ تفخو  تطاتخاىأ -

 ىلص ىنلا نع هنع هللاىضر ةربرهىبأنءىذمرتلا ثيدحىفو ( ةماعلا رم كنع عد وكف ةضاخ رهاب

 مهم لمع نمنامز سانلا لع ىت ايس و كله هب رمأ امرمشع مكنم كرتنمنامزف كنا» لاقوسو هلعمللا

 ملسو هيلعهللا ىلسهللا لوسرلاقلاق هنعهلا ىضر ةريرهىفأنعدجامنب!(ىورو) «اجم هب رمأ ام رسشعب

 (ىورو) «متطتسازا اوتو ىرارسش نيقبيلو 5رايخنيهذيلف ةلاثملا نمرعلاقتنياك نوقتثتل )
 رمتلاو ريعشلاةلاثحك ةلاثح ىقبتو لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذ, » لاق هلي هللالوسر نأ ىراخبلا

 . نيلاعلاهل داو « مهم هللا ًابعإال» ةياورىفو «ةلابدشاملابال
 رخآ ةاعد ةفصواهرورظو نئفلاةبلغدنع ةعاجلاموزاو هيفام عابتاونآر فلا ملعت رمألا باب اع

 « لاملاذخأو رهظلا برضناو ةفيلخالةعاطلاو عمسلاب رمألاو نامزلا

 تنكوريخلا نع هلي هللا لوسرنولأس سانلاناك »لاق هنعهلا ىضر ةفيذح نعدوادودأىور
 ملعت ةفيذحايلاقف رسشنم ريخلا اذه دعبأ هلا لوسراي اموب هلتلقف ىنكر دي نأ ةفاذغ رشلا نعهلأسأ

 ملعت ةفيذحايلاقف رمش *نمريخلا اذهدعبأ هلال وسرايت تلقم'لاقتا رمثالئاحلاةهيفاءعستاو هللا انك ||| نمد ةوم ةنس لك

 ]أ
 مرنم ةرم ريش للك

 0 هدهاشن نم

 اهاك ةدلا ىف هار نم

 لوسرايت لف رشوةنتفلاقق رش نمريخلا اذهدعبأ هللا لوس رايتلق اثالثاحللاق هيفام عسبتاو هللاباتك | ف 1 وعد نع موق
 اهلهأ بولق عج حرتال ناف عوقو نمدبالف اي هلا باتك عت ة هضم :ذحابل اقف ريخخرشلا اذهدعف لا

 ةاعد اه الع« اصءايمعةنتق لاق رش ري |! ذهدعبأ اهلا لوسر دان 0 .اورىفغو « كلذل اىهيلعتناك امىىلا |

 كما لذحلاو «مهمادخأ عبتت نأ نم كلريخ لذدح ىلع طاع تشاو هش «ذحاب تهناف راثااباوب ا

 | لوه ملسو هيلع هللا ىلص ناكوسو تعم لاق ليج ئذاعم نع معن ونأ (ىور وز قاسم حفلا

 ]آودخ



 /اى١ا

 ةجاملاكلذ نمومنع لي ل و هوذخ ًاتالف نيدلا ىلع ةوشرراصاذاف ءاطءمادامءاطعلااوذخ »

 الفناقرتفيسز اطاسلاو باتكساا ناالأ راد رح باتمكسااعم اورودف# راادمالسااىحرناالأرقفلاو

 مواتق ثومتيصعنا ميل نوذةرالام مهسفنأل نوضةيءارمأ لعن وكسدنا الإ باتكلا اوقرافت

 مالسلاو ةالصلاهياعمس رمنب ىسيع بامحأ 0 لاق عنصت تف كانوا ولاق «ىولضأ مث ومتطأ نا

 هللا ةيضوم ققايخ نمزرح هللاةءاظق ثوا:هاتم ىدقت ىذلاو :تشحلا لقااواحو ريفاتملاب اوشن

 لع كلذو ةد>او ةرم

 ىف مهمدخو هتبحمو
 نيذلا امأف ممرلاذندلا |

 ةعمج لك ىنهنودهاشإ

 اريك نذلا موةلاف 1 نءمس وهيلعهللا ىلصهتلا لوسر نولاسإ سانااناك 22 لاق هنعهللا ىض رقفي ذح نع نيحيشلا ثيدحىفو

 ممرامعأ اوقاوممابش | 13« هللا ان اقع نير ةل طاح ىف انك نادت كوسا تادف ىك ردا ةفاع يذلا نعل اضاتتك وول

 لنم هتمدخ ىف

 ليحرلا مويىلإ غولبلا |
 ىف هنودهاش نيذلاو

 نودترو نس ريغ نونتس موق لاقهن> دامو تاق ن>دهفو معن لاق رمش نم ريا اذهدعب لهفريخلا
 ةألإ

 اهيلإ مباجأ نم منهج باوبأ ىعةاعدمعن لاقرش نم ريخلا كلذدعب لهتلق ركتو ممف رعت ىده ريغب
 اننا ومر تاكا تاك 2 انتدل> نم موق مهلاقانا مهفص هللالوسر ايتاةفامفهوفذق

 لزتعاف لاق ماماالو ةعامج مل نكي نافتاقمهماماو نيءاساا ةعاهح مز 7لاقكالذت كر دأ ناىترمأت

 ىدعب نوكي» ةياو رفو « كلذ لعتن أوت ولا ككردي ق>ةرحش لصأ ىلع ضعت نأ ول وامءلكق رفلا كلت
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 ةدحاو هرم زهمس لك 7

 نذلا موقلا ؟مف

 لاق سإ نام> ىف نيطايشلا بولو موه ولقلاجر مهيف موق ساو قئاسا لوذكساا الود منودتمالةع ا ااعأ

 نيذلا موقلاو بايشلا ١ عمساف كلامذخأو وك رهظ برص ناوعيطنتو عمسأا لاقكلذتكردأ ناهّللا ل وسراي عنصأفك تلق

 رهن هعم لاجدلا جر لاق عقاولا رسشلا دعب نع اذامم نا لوس راية فيذح لاق»دوادىألةءاورىفو ( عطأو

 ام

 ةرم هدف لكف هنور

 ئذلا مف ةدحاو لاق اذامم لاقهرجأ طحوهرزو ب>وهره ىفعقو نموهرزوط>وهرحاب>و هران ىف عفدن 'فراثو

 قدر مهو هوع

 رخحآ ىف 5 قى مهر أ ومدح

 نذل موعلاو مرح

 اياك ةدسلا ىف هنود

 حلصا!نورهظ «واضعل م طع لوعتف بولعلاىف ةداسقلا عمي قحةعاساا موقتالهنأىورو «ةعاساامايقوه

 : ملعأ هللاو كلذ فالخ مهنطاب ىفوقافتالاو

 د رانلا ىف لوتقلاو لتاقلاف امبيفيسب ناماسلا ىقتلا اذإ باب الع

 | ناماسلاهجاوتاذإ» لوقي لسو هيلعلا ىلص هللال وسر تعمسلاق : هنعاللا ىضرةركب فأن ع سمىور

 هنالاق لوتقاا لاب اق لتاقلا اذهّنا لوسرا. لي ةلاقوأت اقف لاقرانلا فلوتقلاو لتاقلافام,مفيسب

 ىلعلتاق نمىلع لوما ذهوءاماءلا لاق «هبحاص لئةىلع اص رحناك هنا»ةباورىفو هيحاص لتقدارأ

 نيذلا مف ةدحاو ةرم 5

 ىف مثرامعأ اوفأدق |

 مهمر موحأ ام ىصاعلا
 مهي ملا باتل ن "7 ١) لوتقااو لتاةلافايندلا ىلع مللتتقااذإ اعوفرمراز زبلا ثيدح ليلدب ةاغبلا لاةةكمالصالا و نيددلا ىلعالاين دلا
 201 اق لق ةريره فأن نواعم ىورو ٠ ماعأ هللا واين دلا ىلع الندلا ىلف إعهناف ىلعوب واعموح لات ةفالم رانلا ىف

 2 ب
 0 0 ١ (ىورو)« راتااىفلوتقلاو لتاقلا.جرحلا لاقكلذ نوكي< ف يكل ية لتق مفلوتفلا الو لتق مفلتاقلا 3 قرد م هحرد 8 انأ اورداف .ة 0 قرح الموت سبانلا لعفأب ا بهذتالهدي ىسفن ىذلاو» مسوهيلعدلا ىف اص نا لوس رلاقلاق
 : مدع نم موكا نكس م 2 ىانإ مم يحصل مط هللا رش ةنّق ىناحأ نيب نوكس 0 لاق 2 أ

 ىلإ اقوش اومدخاو
 حج لو وأتهنأل روفغمةباحصلا لاتق نأىلع ليلد ثيدحلااذهىفو ىهننا « اهيسبرانلا نولخ ديف

 ١ . نيملاعلا بر هلل دجلاو

 د اهنيب ةمألا هذه سأب لعج ىبلاعت هللا نا ءاج ام باب الع
 هنع لا ىضر ناب وثنع ماسم ( ىودو ) « ضعب سأب متضمب قيذيو واعيش م .وأ » ىلاعتهثا لاق

 لحد امويهل نافهئاعل ْ

 كلذو هئالوأل هق

 8 ' 5 غابيس قمأناو امراغموابقراشمثي ا رفضرألاىلىوز هللا نإ ) ماسو هيلع هللا ىلصهللال وسر لاق لاق ةنملا لهأ دنع همساو

 تا هيرب ل ناادلاقاك ةضفلاو بهذلا نمي ضيبًالاورمحألا نيزتكسلا تيطعأ واهنمىل ىوز اماهكلم
 تاوك ل ةلدفا 1 ناومهتشيب ميبتسيفمهسفت أى وسنم اودع مهملعلعا اسيالنأ وةماعةنسب اكس .النأ مأل رم تلاع

 هدنع نماحافت روصقلا ظ طلسم نأ وةماعتشم مكسلهأ لن أ كتمأل كتيطعأد قا ودربالهنافءاضق تيضقاذإ ىنادمتاب لاق ر



 ىلو لك ىلإ نودلسيف
 اهكسمأ اذاف ةحاف#

 تقشنا هدب ىف ىلولا

 نم جرو نيفصن
 اود ا كطرف

 | لوقتف موتنع باتك
 مثيعلا كلير مالتلا

 | كلا هباتح اذهو
 بوتكمهفاذافدحتفف

 نا ند باتك اذه

 نالف ىلإ ملعاا زيزعلا

 تقتشا دقىنانالفنبا

-- 

 ا! قينك نأ ىف كلإ

 نمو لوةيف ىلإ قاتشت
 : اعإ ّىَغ لأسب قح انأ

 ىلإ قاتشإ ىالومو
 اقوش دشأ هِلإ انأف

 يئاجنلالاج رلا بكريف
 ريستوجداومللا ءاسنلاو

 | انديس ىلإلاجرلا عيمج
 هلل 5

 د وكدا
 ةمطاق دنع ءاسنلاو

 هللا ىضر ءارهزلا

 ىئاابكريو اهنعىلاعت

 دقعلو قاربلا 0# 1

 | ةعبرأوهودجلاءاول هل

 1| هيلع توك ردحالا

 بروةيئذم ةمارونااب

 . ءاوالا دععو رودغ

 ىلع ةكتاللا همفرتق

0 0 

 د

 4 ف تي

1 

1 

 لامعأب ةقلعتلا ماكحألا ثيداحأ | وعاشأك اه وعيش تكلةمايقا ويل نأ وكلانوماعياوناك مهنع ٠

1 

 شلل

 قحس تاهراط نب نكن هتاف نهيبللع 0 ا

 .نيلضلاةع لإ قمألطفاخأاعاو» دوادف أي اورىداز« اضعب مهضعب ىساو ا

 نك ر شملاب قمأ نملئابق قحلت قحةعاس ١ و تالو اما امو ىلإ امنع عف رمل قمأ ىف فيسلا عضواذإو

 نمةفئاطلازنالوىدعب ىنال نيينلامتاخ ناو ىن هنامعزنمبلك نوياذك نوثالثىمأ ىقنوكسدناو

 هللا ىضرلبج نيذاعم نءهجام نبا ىورو « هللا مأ ىف ا, ق> مهل اخ نمممه رضي النير هاظ قحلا ىلع قمأ
 مويلاتلطأ هللا لو سرايتلق ف رصنا امافا هيف لاطأ ف ةالصاموب سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلص» لاقدنع
 نأ هتلأسةدحاو ىلعدرو نيتنثاىناطع ًافاثالثى ملا مفهللا تلا سةبهرو ةيغرةالص تملص ىف لاق ةالصلا

 مهسأب لعب النأهلاسوايناطعأف اقرغ ميكل الن أهتل اسوار اطءأف ريغ نماودع مهملعطلسيال

 نأىل رتل اسةدحاوىنعنمو نيتنثاىلاطع افاثالث ىفرتلاس» معلا .او رفو ( اه رهاظ ىلعاهد رف مهند

 مهيب ا لع ال 0 ا قر علا 2 .النأهنل سو امئاطعًاقةئسلاب قمأكلبال

 اج رهلةعاسلاىدب نيب نا» مث هر هلال وسراجة علا ىرعكألا ىسومىن أ نعهجامنباىورو« امنعنم

 نمدحاولام املاىفنآلا لن اناهللا لو سراب نيماسلا ض هع لامف لتعلالتعلا لاق جرهلا !امدثالوسرايبتلقف

 اضعب ضعي لتقب نكل و نيكرشلا لقب سيل ملسو هياعهشا ىلص هللا لوس 00 و اذك ناكرشلا

 2 ثيدحلا )»ع هتارق اذو همح ناو هراجلحرلا لته قح

 * رحبلا جوم جوت ىتلا ةنتفلا ركذو ا هِي ىنلا ربخأ ىلا نتفلانم نوكي ام باب الع
 كلذ هماقمفنوكءائيش كرت ام اماقم ملسو هيلع هللا ىلصدلا لوسر انيفماق » لاقةفيذح نع اسم ىور

 هنمن وكل هناو ءالؤه ىناحأهماع دق هيسن نمديستن وهظفح نم هظفحدب ثدح الإ ةعاسلا مايقىلإ

 ىنأل ةياورىفو (هفرعمآر اذإمث هنعباغاذإ لجرلاهجو لجرلا ركذ.اكمرك ذأفهارأفهتيسن دقءىنلا

 ايندلا ىضقنت نأىلإةنتفدئاق نم بِ هللا لوسركرت امتاواوسانتمأ احس ىسنأ ىردأامهللاو دواد

 لاقةفيذح نع ملسم ( ىورو ) هتايب ق مساوهبب 1 مساو همساي انل هامس الإ ادع الو ناو

 1 لس ؛ قل الوسرنوكينأالا امو ةءاسلا نب وىنيب امفةنئاكىهةنتف لكد ساناا معأل فا ثاو»

 : ملاثيش كلذ ىف
 ) ا مو راغصاهنم فيصلا حاب رك ناف نينموات ا نرذي ندكال ثالث نوم نكفلادع وهو

 لاققنتفلا نع هيف انأاسلحم ثدحم وهو لاق مي هللا 0 ىرغ همرغ

 دنعادوعقانك» لاقرمع نبهللا ديع نع دوادونأىورو# ىريغ ماك ط هرلا كئا وأ بهذفةفيذح لاق

 امو هللا وزار اولا ف مداح الا ةتف رك ذب جا د تك" او قالا "5 دف ماسوهيلع هللا ىلصدلا لوسر ١
 ىنمهنأ معزي يب لهأن م لجر ىمدقتحم نماهتخدءوسلاة نتف مثبرخو برهىهلاقسالحالا ةنتف
 نم ادحأ عدتالءامهدلا ةنتق مثعلض ىلعدادوك لج ريع سانلا اط ست منوقتلا ايل وأ[ و ىنم سيلو

 سانلا ريص|قحارفاك ىعو انمؤماميفلجرلا بص تداغ تضقناليقاذافةمطاهتمطلالاةمألاهذه

 نم لاجدلا اورظتناف كلذناك اذافديف ناعإالقافن طاطفوهيفقافثال ناعإ طاطسف نيطاط سف ىلإ
 رصد واع 2 هّلالوسران ىلص »لاق. ىردحلا ديس أ نعىذمرتلا(ىورو )«هدغنموأهموي

 ىق(هلوةو) (هيسن نمهيسن وهظفح نم هظفحهب ان ريخأ الإ ةعاسلامايق ىلإ نوكأ اًئيشعدي ملفاييطخ ماقمل

 لامي ريعيلا رهظ ساحلامزل. اك اهنمزلوطي ىأ ماودلا ةنتفاهب هدارمسالحالا ةنتق قباسلاثيدحلا

 لجرلا تركع لالاوكهألا :لاوزةب دارلاةتوخو هلوقأمأ وهنمحربي داكيال ىأهتيب سلحنالف

 هلا ىضرةباحصاا نأ ىعليلدثيداحألاهذهيىفو( ىطرقتا مامالا لاق ) هلاموهلهأبلساذإب رخورف

 ا
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 0 ه هل لوسر نم تظفح » لاق ةريره ىنأ نع ىراخبلا هاور ام كلذ ديؤيو نيفلكلا

 ةدتفلاامأو ماعطلاىرح ىأ ( م وتل ادع هج .وافرخألا امأ 3 كف هتثئبفاهدحأامأ نءاعو

 « شرق ءاهفس نم ةمليغا ىدي ىلع ىمأ كاله » هت ىنلا 0 وهف رحبلا جوم جوع ىلا
 لاقف هنعهتاىضر باطخلان, رمع دنع اسواج انك »لاق ةفيذح نع هجامنباو ناخيشلا (ىورو)

 لاق فيكو ءىرهل كنإ لاقف انأ ةفيذح لاق ةنتفلا ىف ى لي هلل لوسر ثيدح ظفحم مكيأ 3

 اهريكت ةراجتو داو ةفو هلام هلهأ ىف لحرق لوف 2 هللا 1 تاق

 هب ديرأ اعإ ديرأ اذه سيل رمعلاف ركنلا نعىهنااوفورعملاب 0 ةقدصلاو مايصلاوةالصلا

 رسكيفأ لاق اهتلغم !باب اهنيبوكنيب نا نينمؤلا ريمأاي امهلوكلامتلةف لاق رحبلا جس وك ب وع ىتلاةنتفلا
 نمملعي رمعناك أةفيذحل قيقشلاق ادب /قاغيال نأ ردجأ كلذلاق رسكيلبالتلقلاق حتفيمأ بابلا

 نمةفيذح لأستن نأ انييفلاق طيلاغألابسيل اثيدحهتثدح ىنا ةلدللا دغ نودنأ ملعياك معن لاقف بابا

 باطخلانب رمعنابيطخلا ركب وب ظفاحلا(ىورو) «رمعوه لاق هلأسفهلس قورسمل انلقق بابلا

 نمباب كنا لوقي رابحألا بعكلىدوملا اذهتلاتق كيكياملاقف ىبت اهدجوف هتنبا ىلع لخد
 بك ىلالسر أف ج رخمثلاق اديعسىنتا> دقشا نوكينأ وجرألىإإ هللاءاشام رمعلاقق منهج باوبأ
 ءىثىأرم<لاقف ةنجلا لخدتقحةححلا وذ خاسن. الهديب ىسفن ىذلاو نينم ولا ريمأاي لاق بعك هءاج ايلف

 منهج باوب أ نم بابىلعدللا باتك ىف كدحنل انا هديب ىسفن ىذلاو لاف رانلا فةرموةنلا ىفةرم اذه

 ىأنع ىراخبلا (ىورو) «ةمايقلاموي ىلا اهفنومحتقي اولازل تم اذاف امف اوعقي نأ سانلا عنمت

 هللا ةنعل ناورم لاف شيرق نم ةمليغأ ىدي ىلع ىمأ كاله » لاق ِمْتَِي هللا لوسر نأ ةريره

 نب يحب نب ورمعلاق تلعفل نالفىنبو نالفونب لوقأنأ تئش ول ةريره وبأ لاقق ةمليغأ نممهملع

 ءالؤهىسعانل لاقاثادح أان [اغمهآراذافماشلاب | وكلام نيح ناو ص ىنب ىلإ ىدج عمر خأ تنك ف ديعس

 ةيواعمنب ديزي ملعأ ئاوةمايغألا ءالؤهنمناكو (ىطرقلامامالا لاق) «ملعأتنأ اناقمهنم اونوكينأ
 لتقو داسفلا نم ىنخم الام مرنم ردصدهف ةيمأىبب كولمثادح أن م م.ملزسملزعي نمو دايز نب هللا ديبعو

 فاخ ريغو . ةككو ةنيدملاب راصنألاو نيرجابلا رايخ لتقو ممدسو ِهُتِئَي هللا لوسر تبب لهأ
 نعانلا كالهاو لاومألا فالتاو.ءامدلاك فسم هادلوو كللا دبع نب ناملسو جاجملا نم ردصام

 د ها اهو قي تنل نيكو لاننا ودع وفجاححلا مملتق نم اورصح دقو اهريغو قارعااو زاجحلاب

 اوذخأو ,هءامد او كفسف قوقعلاو ةفلاخلاب هتيب لهأ ىلع ِهّتَِي هلا لوسرةيصو ةيمأ ونيلباق

 او>ابتساو مب رلصفو ميفرعش اودحج و مهرايد اوبرخو مهرافم اورسأو مهءاسن اوبسو مهللاومأ

 ١ اذإ ! مجاحخ اوف هتينمأو هدصق ىن مميق هولباقو هتيصو ىف بِي هللا لوسر اوفلافش مهسو مهنعل

 رعب موا موهحيضف ايو يرسل هيي نؤولط ةماعلا موب هيد لب اوهقو
 1 مودلا كالذ ىف هيلع نوط

 ش : مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف مظعلا

 * فسلا عقو نم دشأ ةنتفلا ىف ناسللا نأ ءا> ام باب +

 برعلا فاعنتست ةنتق ناوكستهر) 0 لا لوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ ىور

 نا أ(ىرخأت اورىفو)«فيسلال ا نقدا ا مفناسالا »ىرلا فاطنتسالاومهممرت ىأ«رانلاىناهالتق

 ١ اهفناسللا فارشاو هل تفرشتسا ل راكب ءايص ابيع قو وكسر كاك هلو هلادوسر

 5 فيسلا عقو لئمابفناسللا نافنكفلا وك ايا هجام نبال ةءاورففو كا

 رك ةيطلاد اقر. وزنا وب كن نمأتناع 1 كلا رابحأ لهتو روملال هأ دنع

4 

- 

 قوف رون نم ةدمعأ

 هلا لم ىنلااسأ#

 ىلصهتمأ نم تاداسلا |

 وهو ملسو هيلع هللا |

 لع مظع ركسع

 تايار مهع دبأب مويخ

 قح نوريسيف لاصولا

 مدآ رصق ىلا اول

 كوم ماعلا كبطل

 كدلو اذه ةكئاللل |

 ماسوهيلع هللا ىلص دمحم

 ىلاعت هلا مهاعد هتمأو

 مدآ لوقيف هترايز ىلإ
 قح فق دمخاي ىيبحاب

 هناحيس هللا ناف ءىجأ ١

 ليف ىتاعد دق ىلاعتو

 مالسأ اوةالصا !هيلعمدأ ١

 ُثيش هدالوأ يرو

 سردإو لياهو
 لو. لاكلاتنوملاصلاو أ[

 ىسوم ىلا نوريسإ م

 هياع ىسوم عمسيف
 لص مالسلاو ةالصاا

 ةحنجأ قفخو ليخلا|

 اذهام لوقف ةكئاللا
 اذه ةكئاللا لوف |
 هللا ىلبص دم كوخا ١

 كردد لس لو

 قح فق دمخ اي ىيبحاي
 دقىلاعت ثا ناف ءىحأ

 ىدوم طببق قاعد |

 مالسلاو ةالصلا هيلع |



 هموق ْنم نوحلاصلاو

 هللا حدر ىلا نولصيف

 ةالصلا هيلع ىسع

 ىسيع لوقف مالسلاو

 جيجضلا اذه ام

 اذه ةكئاللا لوقتف

 مسوهيلع هللا ىلص دمت

 هترايزولا هللا هاعد دق

 هيلع ىسيع علطق

 هريصق نم مالسلا

 دمتخاي ىيبح اي لوعيو
 كلا ءىحأ قدح رصا

 لاقت ودايما هلا قاف

 نوريسلا مث قاعد دق

 زع قحلا ةدهاشم ىلا

 انديس ءاول تحن لجو

 مسوهيلع هللا ىلص دمع

 لودخلا ىلع لاجرلا
 جداوحلا لع ءاسنلاو

 ىضع اولصو اذاف

 ىلإ ماسالا هكنذألا

0 
 دنعلاجرلاو اهنع ىلاعت

 ودلع هلا لسروللا

 57 ىلا 0

 ىحساثاسلا نم هضرأ

 هفو سدفلا ةريظح

 نم ةبوصنم قتارك

 نم ىساركو توقاي
 هن دا

 ىساركلاك لت قوفو

 عنان رضخ بتارم

 وادخل اول نك
. 34 20 

 لك سلاحف مهدياب

١ 

 00 1 1 كاع 5 لاق رت 2 ؟ ور نأ نيح. حصلاىفو «ارسقةتفلاعوقونم 5

 : ل اع ىوسا مف نيبتيامقءاو رىفو-الاباهملا قلي الهلا ا

 بذكلانمةملكلا, .اكتي ىذلل ليو)) اسود عننا ىلص ىناا نع 5 د+لاىفو)افي ديم د كانا

 ةبيغ نمان رطخس مف عوقولا نم الطفح ندا دف نم هللا ل اسنف ىعتن اهل ليودل نو نان تعدل

 . نيلاعلا بر 5 دجلاو بيج عيمس هنإ هنا شك وأ ناتمم وأ ةميع وأ

 ب نكفلا بنج نم ديعسلا ناو اهدنع لتقلل سفناا ملستو نافلا دنع ريصلاب رمألا باب +

 سانلا باص اذإكب فيك »د ملسو هيلعهللا سهلا لوسرلاق لاق هنعهللا ىضر رذف أن ع دواد وبا ىور
 رذابأ ايىللاقثريصت لاقوأ ربسلابكيلع لاق لعأهلوسر وهللاتلةفلاقريقلا ىأ فصراابتيبا!ن وك توم |

 هوسزو ل هنا نام كنود كف ردت تيارا راسخ كارا اد تن نك لان كادوا كا كنق
 افلاقنذا موقلا تكراش لاق قتاعطهعضأف قيسنخآ الفأ هلال وسراي تلقلاق هنم تن أن ءكيلعلاق

 قلأف فيسلا عاعش كرم. نأتيشخناو لاقىيب ىلع دحأ لخ دناف تلقلاق كتيب مزلتلاق ىنرمأت
 بيص ع وجىف رذاب أاي كب فيك » كلذدعب هجامنا ةءاورىفدازو «كمتاوهمثإب ء ود. كهجوىلعكاب وث
 كدحسم ىلإ ك شارف نممو نأ عيطتسنال وأ كاشا رف ىلا عج رتنأ عيطتسنالف كدح سمى ًاتىت>ح سانلا

 ةراحح قرغن ىتح سانلا بيص لتقو رذ ايأانتنأ فيك لاقل ةفعلاب كياعلاق لعأ هلوسروهللاتاقلاق

 باعسأ نمن وكيف كمن اوهعاب ءويبف كهجو لعكئادرف رطقل اة لاقنأىلاثيدحلار 9 ذفمدلاب تيزلا

 0 راحح أ ةثالثتن اكواهدنعةمحللا نوكت هن ك1 + علم وم تإ :زلاةراححو «رانلا

 قروألا لحال دع كتيب مزلا كاف يع لن و نافإالا# ةضفاا كيدحتو ةوكمن !ةاوونو
 قل هللا لوسر نأ دواد وبأ ( ىورو ) اهركالإ ىثع الو اهرك الإ ثعبني ال ىذلا لاقثلا

 نءىذمرتلا(ىورو) «اها وذ ريصف ىلت ا ناو نكفلا بنج ناديعسلا نإ نكفاا بنج ناديعسا!نا) لاق

 هنيدىلعهيف رباصلا نامز سانلا ىلع ىف أ,» لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق كلام نب سنأ

 هلتقيل هتيبناسنا ىلع لخد نم نإ انئاماع دنع حيحصلا (ىطرقلا مامالا لاق) « رجا ىلع ضب الاك

 ملي ىلا ىلإ ءاج الجر نأ ةريره ىنأ نع »ملسم حيت ىف ال هلئاقي لب هل مالستسالا هل زوال

 هلتاق لاف ىنلتاق ناتي أ رألاقق كلا .هطعتالف لاق ىلام ذخأ دير. لج رءاجناتيأرأ هللا لوسراي لاف

 نع ثيداحألافتيث دقو« راتلاىف وهلاق هتاتقناتيأرأ لاق ديقتنأفلاق تارا لاق

 لاتق اوأر مهمنأ ملعلالهأ نمتاءاج نعتيثو «ديبشورفهلامنودلتقنم»لاق هنأ متري هلا لوسر

 ىلاتقنا

 سنأنب كلامو ةداتقو ىرصبلا نسحلا و رمع نبا لاق هنو مهلا ومأو مهسقنأ نع مهعقدو صوألا

 نأ ملعاالهأ ماوع لاق اذهمو ىف رعاا نب ركب وبأو رذنلا نبا لاق .ناعنلاو قحساو دم وىنفاشلاو

 اتقوابف سخن ل ميل هلال وسر نعت ءاجىتلا رابخأالل اماظ ديرأ اذإ هلاموهسفت نع لتاق.نأل جرلل

 عنعي نأ هنكع مل نم نأ ىلع نيعمت لاك ملعاا لهأةعامج نافناطاسا 5 لاو ان الاح الو تاقوألا نه

 نءتءاج ىتلا رابذ الل هياعج رفغالو هب راخم الهنأ هتب راحو ناطلساا ىلع ىلع جور اب الإ هلامودسمت

 ةعامجلاقو . ىغتنا روملاو ماظلا ن :رم ناطلطلا نت ن وكام لع نيسلاب ةرمآلا ل د ةناكلردو

 ىلع ثيداحألا اولمح و انع عل أ اذا لتقل ماستسلا 0 ا ىلع بحل

 1 ماعأ ىلاعت تاوهلاتق ىققح 00 نيءسأا نم ها

 ي اهؤالب اهرخآ ىفو !مفاع ةمألا هذه لوأ ىف ءاج ام باب :

 | ةعماج هدام هءداند ىدانو روس دهبي د لودر 3 انك لا لاق رم 2 دنع نع رع ماسم فور

 انعمت> اف



١ 

 1 حالا ريخ ع ل م ناقل » لاق سس وهيلع هللا ص هلالو در ىلا ع

 مهْنم اموق نوسلحيو ا دا نان يحبو (منوركتترومأو ءالب اهرخآآ ب يصيسواحلوأ ف اهتيفاع لع هذه .هاذاو مه ةماعنام
 ىساركلا كلت ىلع نا ا وفشكست موكل هت هذه نم ؤاال ا ا
 نادك لع كامو تأكل يالا قلك ل راو ا مولاوتلا ند وقسم ه1 درا رانلا نع حزحذب
 ردق ىلع كسال نم قنعاوب رضافهعزاني رخآ ءاج ناف عاطتسا ناهعطيلف هباقة رع وهدية قفص هاطع افاماما عماب نموهيلا ىف وب

 37 ا ل ءاماعلا ضعب لاق هلا ةصءمىف هصعا وهلا ةعاط ىف ناطل سلا ىنع هعطأ : لوقي رمع ئ هللا دبعن اكو «رخآلا

 : هيسقل باهذاوهسأرعطقدب دارلامومهعب لاقوهتوموهلتقالهءاخ وهل زعوهرخألا قنعاوب رضافهلوهدارأاو

 ماسإ من مهاجر دو لجو 5
 ليز نك تيدا رهاظ وهو: نب ناك نمانثاك تدل عيوب ضاق را رجا تيد قةلوكادع لع لع
 ! . لعأ هللاو الدع لوالا نوك نأ كلذف
 الحر الحر ىلاعتو ا ا ا د

 5000007 * اهربظنم ريخ ضرالا نطب نأ ىفءاجامو نئفاا دنعتوملاب ءاعدلازا وج باب + 00 اهريظنم رخ ضرالا نطب نأ ىفءاحامو نّكفاا دنعت وملاب ءاعدلا زا وج باب
 0 تأ ريخلا لعف كلأسأىفا مهلا » هئاعدىفل وهي ناكراسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نأ ىل اعتهئاهح ركلامىور

 نس 7 ا فيتلا 8

 هناحبس قحلا مهملع

( 

 ١ ناكوكلام لاق « نوةةمريغ كيلا ىضقاف ةنتقسانلاب تدرأ اذاو نيك اساا بحو تاركتلا كرتو

 نمكلريختوعامالعىرد:تنأو توك لوقيف1هللوةيف تمطتسانإتمهللوةبلجرلا تلاذاةريسهوبأ

 ةداهشلا باط؛ ناك امباط+لا نيرمع نأءارأىذلا وكلام لاقهءلعتوءامالع ىردتال تنأوتومتنأ

 ةدسلا دنع نوه 3

 ناوءاىفءارهزااةمطاف

 تح ءاضد ةرد نوم : ل :5 3 5 ٠
 نفي - ل رش نم برعلل ليو »لاق لسوف اعوهليا ىلص هللا لوس رنآثيدحلا قونكفلاوريمغتلاو لب . وحتلا نمافوخالا

 صاتو ىلوط ةرحش 1
 بحرا 0 1 ايناش را ,ذحتلا ىفةءاغاذه وتادحر (ىطر ,هلامامالا لاق) « م ىطتسأنااو:ومبرتقادق

 ردق ىلع ا نه ا

 00 110 قارمأن اكاذا »لاق مقري متا ل لوسرنأىذمرتلا يدح ىفواهترشابم نما ريخت ولا لعد ثيح
3 00 

 00000 ١ مرارعشك ؤارمأ ناك اذا واهنطب نم كل ريخضرالار ,مظف نوب ىروش رمأو 5« دي م وا دغأو

 0 0 1 !|نع(ىراخبااىفو) «اهر 0 مل ل 6 ذو

 0 ا لجحرلا ريق لجرلا رع قح ةءاسااموهتال» لاق اسو هيلع هللا ىلص

 ةارماا هوما رقما و و ا و سانا نينا لال وة ادو دسم هلادنع ( ناكو) «ءالبلا قده انوا
 نخل فاعلا زداكسألا ةدك نما اللا سئ دانون قيوكلو ىلاعتدّا بحهب سيل اذه ناكم

 نع ءاجرد |

 للالو# الجر الحرو

 ايحرم ىلاعثو هن احبس ١ 5 لعأ ىلاعت أف هنيد رك انعم ّقَح هلامو هدلوو ةسفن ّق ناسنالل ةعقاولا

 1 5 َ : ١ ع 3

 لهاوىنايلواوىدابعب ا دي هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسملا ديسلا لتقم باب 3#
 قمحو قمدخو قعاط 0

 ممونيعأ قكئالماب

 . 2 0 -. 4 1 ديل جو يف -

 ىخرالوهتجرتىفىطرقلامامالا لاق لاؤس فورعلان نق ماسالا ىل اع تامناهلتاق نا قحلاو# ىرتت اهلتاق نع
 1 7ترعا نينا وددت ىلإع نادت : 011 ناتغ كونو ماكل 52 ملعأ ىلاعتهللاوهنعوفلاهتا

 ةكئاللا مهل مدقتق | ا

 اهلعردلا نم دئاوم 3

 اذاف ةمءطألا ناولأ |

 هناحيسلالوةءاواكأ [

 لتقف لاقءرصتيلف كنم هكردأ 00 هاا ضرانمضرأب لق ا دهو ناد ١ع هللال وس رلاة لاق
 نأنذأتسا رطلا كلمنأ سن نعهد:سمىف دم أمامالاج رخو * امنع هلا ىض رنيسحلا عماذه سنأ

 اذ لاق دحأ انيلع لدي ال بابلا 1 ىكاما هام لاعف هنذأف سو هيلعدللا ىلصىبنلا نأ

 ىلعو هيبكس:هىلعو لسوهيلع هللا لص ىتلارهظ ىلع دهم, لءجف لخدف يثوق هتعنفلخديل نيسحلا |

 ىدابعب ايحرم ىلاعتو |
 مهوتسا قكئالماب |

 ةكئاللا ميلا مدقتف ١ تناكوايثامتحح نيرشعو اس هنع هللا ىضر نيسحلا جحو ريب زلا نب بعصملاق ءالب رك اهنأانغلب
 . سمس ح8 9 1 5 00 0 لك بهذ نم احادقأ 89 مةنملالهأبابشاديسامهمار) نسحلا قوهيف ماسودهيلع هللاىلصىنلا لاقواهبكربالديدي نيب بئانجلا داقت
 لادعسل لاحم ه0 1 الخ دامب ادوادوب اىوراك اميلمحا عرو امهل شد اهار اذان اكوايندلا نمهىاتناحم راهلوق ناكو

 كتيرأ ا ناو هلكفتب كاتمأ ناف لاق 9 ا 2 ًاماسو هي 4 اع أ ىلص ىنللكللا لا 1 23 لاق هما

 تباثلاق اهراه ُّق امترصف ا ءارمح ةنيطإ ءاحفهدب برضمل هشلت 3 ىذلا ناكل

 ( ةركذتلا رصتخم -956)



 احادقأو ةؤلؤل فاأ

 توداباةللكمرواب نم
 نولحدق لكفرخألا
 قورطلا تاريقلا خم

 مهاقسو » ىلاعت هللا لاق

 « اروهط ابارعش مهر

 مهمدحاو لكلوانتيف

 كلذ نم ب ريثيف احدق

 يَ روهطلا بارشلا

 حدقلا لوقيف ىفتكي

 جك نأ لا لوا

 برشافانبل نم تب رش
 تنك ناو انعم

 برشافا رمح ىنمتب رش

 ب رمثيف صمالسءع ىنم
 0 ىح كلذ نم

 انرمأدقةك_:اللال وت

 هلع مفدلا نأ انو

 عاونأ نم حا

 انول نيعيس بارشاا

 رخآلا نم لأ نوللك

 هلا لود. ةايونك ااذاف
 ايحرم ىلاعتو هن أحس

 دقاا

 قعءاط لهأو ىدانعل

 ىرو :قدد-و
 مشوركلف قكنالماب

 هكناللا منلا مدع

 اف بهذلا نم اقايطأ

 اذاف ةبك افلا ناولأ
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 يفنيذه تيأردق»لاقوامه.دعصو اهذخًافلز'وهتيطخ عطقف بطخم وهو دجسلا ل وهيناكو )» ريصأ

 ةعملا م و.ف-هلتاقمحرال و ىلطرقلالاق_هللاهمح رلتقو ام, نمبح ًاوامهمح ًافامهمحأ ىلا موللا» اهب

 (لاق)ةفوكسلا نم فطلا4لاةءعضوم نمبرقلاب ءالب ركب نيتسوىدحا ةنسمرحلا نمزولخ رشعل

 دياولا ىلع هتعب تدروو نيتسةنسىفكلذو هدلود.ز ىلا ةفالخلا تشفأوةيواعم تاماملو عيراتلالهأ

 امهم ىنأفالل رييزلانبهّنادبعىلاو ىلعزب نيسحلا ىلا لسرأ اهلهأىلع ةعبلاذخأيل ةنيدملاب ةبتعنبا |
 امهتورب ىلا اعجرف انحيصأ اذا سانلا سوء رىلع عدرابن انكسا وا رسلاقوأاليل عي اببالاناثمالاقف اهيابلاقف
 ناضمرو نابعشةكع نيسالا ماقأق يجر نماتيق, نيتايللدحألا ةليل كلذوةكم ىلا امهلهأ نماج رخو
 رمع مهيلع رمأو نيسحلا لتةل اليخ دايز نب هللا ديبع ثعبف هفوكل اديرب ةيورتلا مو. جرخوةدعقلااذوالاوشو

 عجعج نأ ىحايرلا دي زب نبءا وحلا ىلا بتكدايز نب هللا ديب ءناليقو .ءالب ركب هكر دأف صاقوىنأنيدعسنب ١

 رمعب هدمأمث-ضرالا نم قيضلا عضوملا عاجعملا و م>عجلاو_هيلع قيضوهسوحادا رأةغللا لهأ لاق نيسحلاب

 الأن يرشعو نينثاا وغلب نأ ىلا ريهاج ار فنتسيو 0 زهللا ديبعلا زاممث فال 1 ةعب رأؤدعسنا

 5 لوقيكلذيفو . ىئلابدشرلا قسافلاعابف .ىرلاةنيدمهكللعنأهدعوو دعس نيرمع مث ريمأو

 نيسح لتةب اموثأم عجرأو * قينم ىرلاو ىرلاكلم لزأل
 رشاعلاتيسلا موي ليقوةعلام و.هلتقنأىلا قيرطلاحضاوهيدي نيب دسو قريضتدشأ نيعالا هيلع ق ضف

 ءالب ركهللاقيةفوكلا ضرأن م عضوع مرحلا نمنيضمرسثءادحالا مو. ل قوربلادبعنب!لاقو مرا نم
 راكب نب ريب زلا شي رقةباسن لاق ةنسزيسخ و تس نا وهوءانكد زخنمةيجهءلعو فطلاباضي[فرعيو

 ترصقابهفوعاقرلاتاذةوزغ تناك اهيفوةرجحللا نمعب رأةنسنابعشن هنول> لايل سجل هدأ ومناكو

 مرحلا نمرشاعلا ءاروشاعمويهنع هللاىضر لق هن أ لعاوةفتاوةءاسمأ هنري ىنلا جوزتاهيفو ةالصلا |

 ديزين بن سحلا مهفةزرابمهباعأ نمالجر نون امثونانثا هعملتقو نزلا ماعىمسرو نيتسو ىدحاةنس

 دعب ا ريسأذ خا فاضي رمناكهنافنيدب اعلا نيزب ىمسلا ايلعالاهينب عييج تق مثنيسحلا عملةقو زراب هنال
 همامعأىنبونيس+لا ةوخا رثك ألتقو هيبألتق

 لوسرلا] ؟تبدنناىبدناو * ليوعو ةربعب يبا نيع
 ليقءمل ةعستو اوييصأ دق * ىلع بلصل مهلك ةعبس

 لاةفهلتق نميفاوفلت>اوةب رضنونالثاو عب رأوةنءطنوثالثو ثالث نيسحلابدجو قداصلا رفعه مامالا لاق

 مهار |ناكو حم لاق .صاق وىبأن ب دعس نبرمع نيسحلا لتقىذلانانولوتيةف وكلا لهن يعم يخي

 رمح ىلا نيسلا لتقبسن اعئاربلا دبع نبا لاقو دعس نيرمع هليل هنأ ايدح هيفىورب ديعسنا |

 "دعس رمع مهلع رمأو نيس لاتق ىللادايز نب هللا دبع اهجرخأ ىتلا لرخلا ىلع ريمالا ناكهنالدعسنا ظ

 ناياسن اكو نعلا نمو رصم نم موق لءأهللاو خلا كلت فناكوهلدقو نيسحل ابر فاظ نا ىرلا هيلو. نأدعوو ظ

 ناني دلع ل ىو لاو رسم لح نما 11 مرلعاوةعاجهيفكرتشا نيسحلامد نالو د ةنقنبا

 دجوهو ىعخنلا نانسىبأ نب نانس ىلع ن:نيسملا لتقةقثلا ةباسنلا به مملاقوىمخنلا سوأ نا
 : رعاشلا لوق كلذ قدعو ىضاقاا كي رش

 ناار تالا يسع عت ىو

 ١ ناكودعسنب رمت شيحلاريمأو نشولا ىذنب رمشوه نيس التقىلوىدلا طاخخ نب ةفيلخلاقو

 ع لاقودايز نب هللاديبعىلاهب ىأو هسأر زف ريم نم ىحبصألا ديزب نب ىلوخهياعزجأو صرأأرمش
 اي>حلا كللاتاتقىلا #* ابهذوةضفىلاكر رقوأ

 تلتق



 اذا

 ابسن هوبسنينا مثريخو * ابأو امأ سانلاريخ تلتق

 اذه لوةيوهو دايز اىلعدب لخدو كلام رسشب سأرلا لمح ىلوتهريغلاقو ربلادبع نا هرك ذ يبن
 هب كنقحلألو ادبأ اريخىنمتلنال هللاو هتاتقرف كل ذكهنأ تماعاذافلاقوهلوقنمدايز نبا بضغف رعشلا
 لينح نيدمح أ مامإلا ىو رو .نيسحلا لتاق لتقىذلا وهةيواعم نبدي زينا مهضعب لاقوهقنع ب رضف همدق مث

 انف ةروراقهعمو ريغأثعشأ راها فصن لَم هللا لوسر تيأرلاق امهنعهثا ىضر سابعنبا نع

 هطقتل أل زأم هباحأو نيسحلا مداذهلاقف اذهام هلال وسرايتلقف اهيفهطقتلبو ضرألا نمهعبتتي مد
 مامإلالاق . مولا كلذ لتقدق نيسألا اندجوفمويلا كلذانظفحف رساينب رامعلاقمويلاذنمضرألا نم

 مودلاكلذف هت هلالوسر مرحموقلاقاسو سابعنبالاق هيف نءطمال حمص دنساذهو ىطرقلا

 ىف ناكو مهبلا نورظني اواعجو سانلا جرخ ةفوكلا ىلا مهاوغلب اذا تح ىراسألا قاستاك

 ىلعتنب بنيزو هقنعىلا هادي تعرجدق ضرلاديدشناكو امهنعهلل ىضرنيسحلا نب طذئمود ىراسألا

 ناكو ىلتقلا سوءرمبعم ةقسفلا قاسو نيسحلا اتنبةنيكسوةمطافوموثلكمأ اهنخأوءارهزلاةمطاف نم

 ىضر ءارهزلاةمطافدلو نممماك الجر رسشعةتس لعنب نيسالا عمل تقل وقتي هنعهللا ىذ رةيفنحلا نب دمع

 نكي ملهتيب لهأ نمالجر رهشع ةتسىلعنب نيسحلا عمل تق لوهتيهنعهنلا ىضر ىرسعبلا نسحلا ناكواهنعدّنلا

 نورشثعوةئالث هتيب لهأو هتوخإوهدلو نم لعن نيسحلا عملتقهن اهريغلاقو هيبش مل ض رألاهج ولع

 ىف لعجف داب زب هللاديبع ىلا نيسلا سأربىنألاق كلامزي سنأ نع ىراخبلا مسيح (ىفو) الجر
 هيشأ نيسملاناكداب زن هللاديبع بذك لوةيسنأ ناكوءىث هنسح ىف لوةيوهيف تكني لءحف تشط

 بصني تح سأرلاب هروف نمدابزنبهللاديبعرمأ مث ريسلا با أ لاق هيف رثؤي تح هد. ىفىذلا بيضقلاب

 هروةق مومذلانوعالا موككلاوهلب كرابلا نب قراطهللاتيلجرماقف سانلارثك ؟ءاماحتف عرااف
 مس! لحن الةيطخ مي بطخو عماجلا دجساا فمه مش سانلا فىدانو داب زن هللادربعدلو باس هبصنو

 اعدو هباحصأو هتيب لهأوهينب وهتوخا سوءرو نيسحلا سأ ر هيلا اسف ىنعجلا رح نبدايزب اعد م اهركذ

 دلب لكى مهئاتل ىلا ن وجر سانلاوءىطو ريعب ىلعدي زب ىلاهتاوخأ وهتامع لمحو هل محف نيسحلا نب ىلعب

 نيب مركسلا سأر لا عضو من ىسا اماه ث يح عماجلا دجسلا بابجردىلعاوميقأف قشمد اومدقتح لزنمو

 :لوةيوهيلارظني لجو بهذ نم تشطىف لعجم نأرمأف ديزي ىدي
 امصعمو افكن عطقي انفايسأو * ةعزع انم ريصلا ناكو انريص

 اماظأو قعأ اوناكمثو انيلع * ةزعأ لاجر نم اماه قلفف

 : لاقكلذثا دبعئ,دلا>ىأراملو ماشا اب باصت نأ س أ رلابرمأو حبق مالك ملكت مث

 دشن نبا كب اأكو * اليمزت هئامدب المزتم *« دقحعتنب ناب كسأرباوءاج

 اليوأتلاو ليزنتلاكلتقىف * اوقرتي مو اناعطع كولتق « الوسرنيدماع اراهجاولتق

 اليلبتلاو ريبكشلا كياولتق  امتاو تلتق نأب نوريكيو
 (فاتخاو) هباورفاظب لف هواتقيلهن وباطي مثو ارهشىئتخادقو نيعباتلادابع لجأ نم اذهدلاخ ناكو

 مدقنيح ديزي نأ ى ادمهلا ءالعلا وأ ظفاحلاىورفدالبلا نلمح ن أو مركسملا سأراا عضوم ىف سانلا

 نايفسف ا ىلاوم نمةعامج مهيلامضو مشاهىنب ىلاوم نم ماوقأ عمة نيدلا ىلا هب ثعب نيسحلاسأر هيلع

 ا ىقلت ىذلا ناكدقو ام مهر مأدقوالا ةنيدملاب ةجاح ممل عدبلو مهعمدلهأ نم قب ندو نيسحلا ل نب ثعبو

 نطيألا رفذألا كلا

 شرعلا تحن نم

 لوقي مث ماو رل

 ىدابعب ابحرم ىلاعتدلل
 قكن المان تءاطلهأ و

 مهو انتق ديوديكحا

 ارضخ اعلخ ةكئاللا

 اًضيو ارفصو ارمحو
 نمحر لا رونب ةلوقدم

 ىلاعتو هناحبسدللا الول

 مهراصبأ ظفحم

 روث نم تفطتخال

 لك سبليف علخلا كلت

 م ةعلج موهنم دحاو

 هتاحيس هللا لوك

 ىدابعب ابحرم ىلاعتو
 ق.حو قعاط لصأو

 مهولح نكس الما

 ةكئاللا مهلا مدقتق

 عسيمج نم ءاولحلا
 سدح بيسو فانصألا

 نواحصأ لع روهلا

 ىف نمماع نهعالطا

 لوف لاو الا ئاس
 امتحاصل نهادحإ

 كدستدجو ىذلا ام

 لود ليما خم كو

 ىكبي وىلصإ هتدجو دق
 هناحيسهللا ىلا عرضت,و

 ىرخألالوةتق ىلاعتو

 ىديس تدحو دقانأو

 ىرخألا لوقتف امئان

 ةدهاجلا ريثك ىديسنا

 ةلفقلا يثك هلدتل



 انام ن ركع يع
 اشاحامللوقتف ىد.سل

 ةعيطقلا نم ىديس

 اننب لج و زعهللا قرفام

 نم هلعج الوادي اهني و

 ( رصق ناف نيمورحمللا

 هللا ةعاط نع ديعلا

 1 ىحع ةصعمىلاءلقتاو
 روصقلا يرم ةمسا

 / ةنألا لهأ ثراوتو

 ناو همدخو هلزانم

 زعهللا ةعاط ىلع مواد
 ميعنلا ىلا لصو ل>و

 | ددحو بابلامزالف معلا
 | هللاىلا عرضتو باتلا
 ظحت باهولا زيزعلا

 ةاقالع نانلا ىف

 مدعأ لاو بايحألا

 مث (دقو) بآلاو

 بترلا باتكساا اذه

 || باوبأ ةرثع ىلع
 ثدالا ىف أ ةمالعلا مامالل

 هللا هحر ىدنقر مسلا

 لع للا ىلصو ىلاعت

 هلآ لعو دمع اندس

 : الست ملسو هيحصو

 | نيدلا مون ىلا اريثك
 نيملاعلا بر هن دجلاو

 ديشاا ىف نيسحلا سأر انعمروزتنأ ىرتادنع هللاىضر نيماسملا فم ىننحلاىاشلا نينيدلا باهش 1

 ىذر نيسْا ىنب ىد نيب عض وف ةندلا ىلادي راتخلا ثعبوماوعأةتسب نيسحلا هلق دعب كلذوهنعشاىضر 1

 ناكلهلع ماسو هيلع هلا ىلص هلا لوسرباضغاالاّتعاأ ومالا نمنيسحلا لتاق لعن كي مول لوعي هلع 5

3 

 ةمطاف همأربق دنع عيقبلا,نفذدو نفكف نيسحلا سأرب ديعسنب رمعرمأ مث ىلا هب ثعبمل هنأ تددو

 وه ىدلاراكبنب رييزلالاق هبو هيفلبقامحصأ اذهو ىطرقلا مامإلا لاق * امهنءهّلاىضر ءارهزلا

 هللاهمحر ىطرقلا لاقامو» نيعب رأ دعب ءالب ركب ةثجلا ىلاديعأ سأرلانا (ةيمامالا لاقو) باسن الاب لعأ

 (تلق) ىهتناحص,اللطابءىثوهف ةرهاقلابوأ ا فورعلا دبشلا ىفنالقسعب نفددن أنم رك ذاموىلاعت

 وحم اهلقتىف لذبنأدعب دهشلا اذهىلا سأر لال قن ةرهاقلابدهشلا ىنب ىذلا كيزرنب عئالطنأ تبثدق

 ىهو.هركسعووهسأرلاف وشكمايفاح ريصمجا راخ نماهالتفهركسعو وهجرخ و رانيدفلأ نيعب رأ
 كاتهشورفموسونابالا شح نم ىسرك لعةعوذومدوشلا ىف وهىذلا ريتا ىفرضخأر رح سن ىف
 خيشلا ىديسل تلق ىننأ ىلعفو (امتو) دهشلا مداخ كلذب نربخأأك بيطاا نم بدرإ فوم

 املف من لاقق كلذ ةحصريدقتىلع ةينلابهروز' هلتلهق كانه سأرلان وكت يشمل هنا لاق ىلياخلا ناخم

 لةثهللصحف هنهذىف الاليختم سلاحف سأر ال كباقبايقا رم ساجا خيشال تلقدهشملابهترو تةماناخد

 هللالوسر ةروصةملخدىح ةعبتيهرصب لازافربقلانمجرخدق طسولادودشمابسقت ىأرف مانف سأر

 ناروزي ىلا رعشااباهولادبعو ىلشلا نب نيدلاباهش خي شلاناهلا لوس رايد! لاقو ملسو هيلع هللا ىبص

 قح دجاوتو نيدلاباهش خميشلا ظقيتساف ىبننا امهنم هللالبق# هلو لاقف نيسحلا كدلوسأر

 ىتح هروزب لزولو ةعئاولا ىكحو انهسأ رلانأب تقدصو تنءآلاقو هسأر قوف نم هتمامعتعقو

 هللا همحر ىطرقلا مامإلال وتقف فشك كدنع نكي لنا ةحلاصلاة.كاب دهشلا اذهىخأايرزف 6 تام
 تومدعب كيزرن, عئالطاهاقناع !سأر لا ناف ىط لا مايأ ىف سيح ىلب لطاب رصم ىف سأر لا نفدن ا ىلاعت

 ةلتقدشأ ارحش ىمسلا نيسملا لاق ىلاعنهللا لتقدقو (ىطرقلا مامالالاق) مع ىلاعتهقلاو ممفاف ىطرقتلا

 نيسملا سأرهيفىقل ناكئذلا عضوالايف مومذلا هسأر ىقلأو اليوطانزح ىساقو

 هلا وذر ىرصبلا ن ملا ناكدقو ةلتقرشاو:اموهباحصأو دعسنب رمع قانعأ تب ريض كلذكو مهنعهللا

 ةرظن ىلا رظنيف ةنلا ىف مسوهيلع هللاىلص هللالوسر ىنا رنأافو> رانااترتخالرانلاوةنلالوخد

 كلت تيقلأو دابز نب هللاد..عسأرب ءىحاملاق رمح نب ةرامع نع ىذمرتلا (ىدرو) ىهنا بضع

 2 مهترخآو مهاينداو رسسخ وهب احصأو هللا دمع باخ لو: لخدنم لكراص دحسأا ةمحرىف سوءرأا

 هع كر اج داك دك ىساذلا اس انو كلوا نقلل اكمل ماورد سائلا ات

 هيرخنمتلخدف تءاجمث تبانف تجرخمث ةبدهتثكسف دايز نب هادي, عىرخنمىف تلخدف ءادوس

 اوري.حوشهب اأو ّناد_,عباخدق نولو#سانااو سوءرلاك الت نيب نمتا .مثالث كلذ تلعف تح ان ات

 لح ىذلا رهاظلا باذعلا تامالع نم ىهو نيسهلا سأ رب لعفام ىلعهلةأفاكم كلذ ناكو ءاماعلا لاق دع

 أ| رش مهلتقق ميلك هللا ديبع باحصأ ىلع راتخلا طاس ىلاعتهلانا ( مث ) نطابلا باذعلا نع الضف هب
 | ةسمح ىلع دايز نب هتاديبع ىقل كلامنب ميهاربانب جحذم رممألانأ كلذو رانلا مثدر وأ قحدلتت

 حامرلابا ونعاطتق افلا ن رشع نم لقا مهارباو اقل !نيناعو هثالثىف هتلادبعو لصولا نم خسارف

 اومارتو



 و١

 ءانسح ةدرب هيلعلجر ىلإ مهارارظنفمالظلا طلتخانأ ىلإ فويسلاب اونراضتوماهسلاب اومارتو

 ةحابيدلا نم هديجرخأدقو عردلاقوف نم ءارضخ ةجابيدو ءانكد زخ نم ةمامعو ةغباسعردو

 كلتهدب نمذخأل وه امتاو ءىثلال هاربا ريمألاهدصقف ةبهذمةفيحص هديىفوهنمحوفتكسلاةحارو
 ةفيحصلا لوانتف هسفن اهيف تناك ةب رض هب رضنأ ثبلي مهنم برقاماف هتحن ىذلا سرفلا عم ةفيحصلا

 ىلإقارعلا لهأ عجارتف ةماظلا ةدش نماضعب ميضعب رصبب السانلا ناكوهيلعردقي ملف سرفلا رفو

 الجر نيعبسو ةئالث قارعلالهأ نم اودقفدقوسانلا حبصأف ىلتقلا ىلعالإأطت ال لمخلاو مهركسع

 معو ميهارباريمألا ىلإ هودرف هللا دبع سرفاودجو سانلا بص امافافلأ نوءبسماشا!لهأ نم لتقو

 هللدجالاقةولجو رعت اداسرخو مهارباريمألا ريكفدايز نب هللا ديبع وهتماظلا ىفدلتقناكىذلانأ

 باطخلاوب أ ظفاحلاهرك ذسأر فلأ نوءيسسأرلا عموراتخلا ىلإ ههثعب مثىدي ىلعدلتق ىرجأ ىذلا

 ةاطرأن ب رششبب لعف كلذك دايز نب هللا دبعب لعفام ل ثمو ( هللا هنح رىطرقلامامالا لاق )هللاهمحر ةيحد نبا

 هلعربملو ملسو هيلعهللاىلص هللا لوسر تيب لهأ لتقومارحلا مدلا كفسو مالسالا كتتهىذلا ىرماعلا

 مثق اهو ناحرع امهمأ ىدي نيب ناريغص اهو بلطلادبع نبسابعلا نب هللا ديبعىنبا حبذو مامذلا

 لسرأ ةيواعمنأهدنسم ىف ةبيش ىنأ نبا ىوروقن ونىلاك تراصوامبمأ لقءلهذف نمحرلا دبعو

 لماعو ةنيدلا اومدق ىتح ماشلا نم اوراسف نيدكسحلا كمت دعب مظع شيج ىف ةاطرأ نبرشب

 لوسر بحاص هنعشاىذرىراسنألا بوبأوب أو ههنءهّثاىضربلاطىأنب يطةهج نمذئموب ةندلا

 ّْ ملسوهيلعهللا ىلصدتا

 ةنيدلا لهأ اي هللاو لاق مث امهنع هلا ىض رنافعنب,ناُّمع ىنعي سمألاب انهدتدهع ىذلا ىخيش نأ لاقو

 ىلإ ل سرأو ةيواعمل اوعي ابي نأ ةنيدلا لهأر مأ مثةتاتقالإ امتحم ةنيدلا ىف تكرتامة.واعم-ىلإ دهعامالول
 قح قلطناف راج كلذب ريخأف هللا دبعز. رباح ىنوتأتقح ةقباسال و نامأ ىدنع يلام لاقوةماسىنب

 ىرأ هل تلاقق ةيواعمل عيابأ نأ نوبلطب مهنا هامأ ايداقف مسوهيلعهللا ىلصىنلاجوزةماسمأ ىلعلخد

 ارود رمش مدهو ةءواعا هعابو اريشب ىنأ ارباح نامث ةلالض ةعب هذه لاقق كولتق الإو عبابت نأ

 | هسفنىلع ىسومونأ فاك هنءهلا ىضرىرعشألا ىسوموبأ امودكم أح قلطنا مث ةنيدملاب ةريثك

 مف ايلع علخنأ دعب هلتقألت :ك املاةفرشبل كلذ ليقف بررف هلق. نأ

 ىسومىفأن مسانلالبقف نعلاب هلماعو لطباحصأ رذنيلةيواعم نم جيلا ةئ وعبمال.> نأ نعل ا ىلإ ىسوم

 ّىَح ةفوكلاىلإ رق ريشل سحأ هغاب املق سابعلا نب هللا دبع اه.ف لعل ماعن اكو نعل | ىلإ رشب ىغم من كلذ

 ىلإ عجرو هنبا هعم لتقو هلتةفرشب ىنأف ىتراحلا ىنئادلا نب هللادبع ةنيدملا ىلع فلختساو ايلعىنأ

 واستلم كلذ دعب ريش هيلطي

 ةنيدلا قىأقح راسهنعشا ىذر ىلع ةعيشلتقىلإ ارش ةءواعم هحو ااوىنابيشلاورمع وألاق 0 ماشلا

 ١ مشب راغأةرفسااهذهىف ثملس ىب ةرحةرحلا اولخدىقح ةنيدلالهأ ءرفوسابعلا نبهللاديبع ىنبالتقف

 ءايحأ نم اريثك اتاخ لتقو مالسالاىف نيبس ءاسن لوأ نكسف مهءاسن ىسومهلاج رلتقق نا دمج ىلع

 تايزورشلاورقلا سس ليخلا تثارو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ردحسمىليخلا اوطب رودعس 2

 ' سابعلا نيهللا دبعاملعو نيعب رأ ةنسىفنعلا ىلإ ارششب ةيواعملسر أو ءاماعلا لاق ركب فلو خت ةراكب

 ىدلو عذو نمت سمعأب هنيدعابو نعلا لعرشش ماقأهلاديبع رف املفمينعدلا ىضرسابعلانب هللا دبعوخأ
 بره ىرعشألا ةمادق نب ةثراح هيلا ىلعثعب املو تامرحلا كتهوتاماسلا عابو سابعلا نبهّللاديبع
 ن دم ل اقهنع لا ىض رىلعلتقىق>امايلاولزملو نعل ادالب ىلإ سابعن هللا ديبع عج ر وماشلا ىلإ مث

 | اهرينم دعصف ةنيدلا ريش, لخدو هنعّناىضر ىلع قو ىراصنألاب وأ وأ رفق

 ةنسلا حور باتك ع

 #ةنئمطما سوفنلاحورو

 بطقو نيفراعلا دنسا

 دم ىديس نيمقحلا

 هللا ىضر سيردا نا

 ةنع

 (ميحرلا نمحرلاهللا مس )
 كرايو ملسو لص مهلا

 ىلعو دم انالوم ىلع
 سفنو ةحل لك ىف هلآ '

 كاع هةعسو ام ددع

 هنأ 2 هلع نيمآ

 ىلع مالسالا ني » لاق
 هلإ النأ ةداهش نس

 لوسرادم نآوهّللاالإ

 ءاتاوةالصلا ماقاو هللا
 ناضمر موصو ةاكزلا

 هنأ تلي هنعو « جحلاو

 نمؤت نأناعالا »لاق

 ةدكو هتكتالمو هللا ش

 هرشو هرح ردقلاو

 هنأ 2 هنعو (هللا نم

 ةرمد رماد وت نمززلاف

 ءوضولا ةفظو كاطتق

 ةالصلا *ىزحم ال ىذلا

 :نيت رم اًضون نمودن ود

 نالفك هل ناك نيترم

 أنضون نمو رجألا نم
 قوضو كلذف اثالثاثالثأ

 ند ءاسنالا ءوصوو ا

 اذه لعدازنمو ىلع 1

 )») مظوىدعت وع اسادقف

 2 هساعو ا #
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 هلوسرو هللا ىلإ هترجيفهلوسرو هللا ىلإ هترحهتناك نف ىونام 'ىرمالكل اعإو ( 955 ) تاينلاب لامعألا امنإ و لاق هنأ

 ىلإ هترحهتناك نمو

 ١ ةأرما وأ اهمدصلا اند

 | ىلإ هترحهف اهجوزت
 هنعو ( هيلا رحاهام

 ىلص نمو لاقدنأ ل

 ِ مان مق ًاردءال ةالص

 35 جادخ ب نآرقلا

 | لاق هنأ ٍمثِلِع هنعو *

 ا خ5 ةبآ ةئالث معلا

 «ىردأالوةيضامةنسو

 5 هفعو الع 8 ى؟ االسم

 ”للع كنان » لاق

 1 ائدش در وأ 0

 هل اوداف هب ترمأ

 ةهنعو ( مه> ىفاس

 ؛ دك رلاقدنا لح 0

 .ي

 نهو راذأا ند ةهدمعم

 ْ هدرف ثيدح ىنع هفأي

 لهأ نمهانمع نى واهو أالاهمع ورفالإ واهوب أل تقنيحاهاب ردن وكل نيدب اعلا نيزتنبايةسيفن ةديسلا ١

 | ىنع -

 ةمايقلامون همصخ انأف
 اذإو

 هوقرعل 0 ثيدح

 ١

 ٍ 5 ٌاهنلا اولوغف

 م هنأ سو هءاع هللا ىل 1

 هللامي لاكي اثاث ) لاق

 : ةم' ع ل ل

 + مو مم زالو

 د 0 لدفلا ملأ

 م قدنلاو ةنم الإ ايش

 )» « بذاكلا ل١ فلخل ! هتءلس

 هللا ىلص هلعو #

 نموا ةرزا «لاقهنأ سو

 [ الو هيقاس فاصنأ ىلإ

 ١ تكا

 0 هللا ر ظني ال د لاقدنأ هل :ءو« رانا! ىف كثذ نمىلفس امو نيبعكلاو

 ٠ ًاوتلف أدمعتم اع

 ا هناع

 لطأ مهلا لاق سابع ن هللاديبع ىباعذهنأهغلب الين نةنعا نا فر لك و2 وود ة: 0 يا

 تجرخأ نيسألا تخأ ةنيكس ةديسلا نأ ( ىورو ) سانلا بحتني ىنح نورءلا ىكتو نازحألا |

 ١ هللا كوت هللا للفن لرتكز عما ةفقوا( ذي 0 مو أل نم هريغو لبنح ا

 نيزىخ أن سحلامامالا ربقءارقلا عماج ىلامنام,تمبرقلا ب وهيخأدي زديسلا سأرهدنعو م.دق طخ هربق |

 ةيحد نبا لاق ىهتتاءوس لحجر ناكو هرمع رخآ ىف رش فرخو اولاق ريغص رشبو ضبق دق هني

 هللا ىضردب احأو ىلع بناج قءوسراخأ 4 تناكو هن هق ىلع ءاعد ىلاعت هللا باحتساف هلتعيهذأو هرم

 جسم < تلاراعشألا دشنت ومسوأا ىقافق تناك اهلقعامبمأتدةفونب ريغعا!عذاملو ةحدنءالاقمهعع

 : لوقت تدشنأو لخخلا قوف ءابخلا نم

 ممألا رخآ مثأو ملف اذام * ميل ىتلا لاق نا نولوقن اذام

 مدب اوجرض مهئموىراسأ مهنم « ىدقتفم دعب ىلهابو ىرتب

 اهسأر

 ىمحر ىوذىفءوس ىنوفاخم نأ * م2 ت> طن ذإ ىلا زج ا ذهناكام

 : هيلع ابوتكم ةياهاجلا مايأ نم اعدق ارحح اودجوو

 باسحلا مون هدج ةعافش * انيسح تاتق ةمأ وجرتأ

 فلأةئاعبس نيس بيسي لتقو افلأ نوءبسلتق املماللاوةالكاهلع ايركز بيسبلتق هنأىورو

 ىذلان يدب اعلا نيزاوباطنيسحلا كورك ًالاايلع اونتقا!ةةسفا! نأ معنوب أ ظفالا ىورو ىبتنالاقاك وأ

 هولتقم هما مثةنس ةرسشع ثالث هاخأ اولتق نيحهرمعناكو يك رف انس وود وذ هواتقل رددألا لكو#

 ىلع ابوتكمهتي أراك رصملين نمةعالا ةارحم نمابيرق هديشمىف رصمىلإ هسأر اولمح و ةدع كلذدعي

 نع سانلالوةياعإو ريقلاسأر ىلع عوض ومماخردومعىفبوتكم وهاك ةسيفنةديسلادلا ونيدباعلا

 ظ ةيتاللخلا ةراحدنعةن وف دملا نيسحلا مامالا تخأ ةنيكسة ديلا رصم ىلإ ممر ايد نم اوجرخ أ نيذلاتيبلا

 | ةديسلاونولوطنبا عماج ىلامت اهنمبرقلا, نيدباعا!نيز وخأ رونألا ده ديسلاوةغارملا نمبرقلاب

 ايفاح ىثعوةرطنقلا نمهلهن عل صا ولا !اعىديستيًاروعابسلا رطانقراو# ىلع مامالاةنبا بتيز

 ةمطاقةدتسااو موثاك مادديدلا عداد الوأ نووفمل د ءاثلع نق ءالاذكو هوفر واخ قع

 نمبرقلاب ةنوفدلاةيقرةديسلاو دءسن ثدألا مامالا ريق ىلإ هنملخد.ىدلا قاقزلا سر يطناتث وفدملا

 نماليعديسااءامانم اهنا ليقو ىسابعلا نينءؤلا ريمأ ةفيلخلالخاد نم. :رملاب ردلاةرجش عماج

 باب راوجم ةنوفدملا قداصلا رفءج تنب ةشئاعةد.لاتيبلا له نمر صم لخ دمانملع نوفل ذاك هتان

 مهاراامامالا سأ رتيبلا لهأ نم رصم لخد هانماعنمكلذك و * ةريصقةرانمابتب رتباب ىعوةفارقلا

 ةسيفن ديسلاعامجاب رصع تينلا لخأ نم نفد هانماعنمو # ةيرطلاجراخ ةنوفدلاد.ز مامالانبا

 هام ةغارملاب تنفد اهنأق حلاو هّلاد>ر صاوالا ىلع ىديسانخيش لاةاهربق نييم:ىناوفاتخا اعإو

 ىدلاناكلافتريهظامكلونو ول وطنا عماج : ىليا#ةقارقلا بان ن مان ردلا راخلا ىتنعاي واعلان ريعأا

 ١ نا اضمر ف وأ رتلاامىل لام هنع هلأ ىخرىدئاشلامامالان اكو اهعامح لاح هفكاد.متناكونآلاهف ىع َّك

 | تيللهيفلزتاذإ ع زربلاباب وهىدلا رق! نألهنمفشكلا لهأتبطاخوهنمترهظف هباهلق قلعتفدف

 اذه نمةسيفن ةديسلا تفطدق ودب نمي وانا ياومومك ةراظزجب ١ حملار رايت كد م جت دكح ناك

 عضوللا )»ذَ ءالمح ءءادر رع



 )/١11( هللا ىلص هنعو 6 هرازالمسم لح روالص هللا لمي الو لاقت أ 2 هنعو

 ىذلا لحلا نمةغارما نم تعلط روبقلا ىفام عبو روصلا ىفخفن اذإ مثنآلا هيفىه ىلا عضولا

 . نيملاعلا بر هللدجلاو لاوقألا نيب عمج كلذ ىفو هنم ربقلا اهولزأأ

 * ءالبلاو نملاو نئفلا بابسأ باب

 ١ ىتلا لام نوعجار هللا انإو 5 انإ لاقف ملسو هلعدللا للص ىنلا ىأليريج نأ ميمنوب أ ظفاخلا ىور

 زيتك ريغالرهد نم نامز لياقب كدب نتفتس كتمأ نا لاف كلذمفنوءدار هيلا انإو هللاثإ 0

 باتكي لاف ىلاعت هللا باتك مهفاعإ ونبأ نموتلف نوكيس كلذ لك لاق لالضةنتفوأ ر فكة ةنتف تاق

 الو مهقوقحنوماظيف قوقحلا ءارقلا ءارمألاعنع مهتارقو مهئارمأ لبقنم كلذو نوذتفي ىلاعت هلل

 ليريجابت لق نورصق,ال مثىغلا ىفممنودهيفءارمألا ءاوهأءارقلاعبتيونونتفيونولتتقيف اهتوطعي
 ناورازيلاىوروهوكرتاوعئمناو هوذخأ مه ىذلاا وطعن إرصلاو ف كلابلاف مس نم مسا فيكف

 عاج وألا ون وءاطلا مهبذ رهظالإ موق ىفةش>افااترهظ ام »لاق هيلي ىنلا نعرمع نبانع هجام

 اوعنمالوناطاسااروجوةن وا ةدشونينسلاباوذخأ الإنازيلا و لايكلا |وصةنالو مجفالسأ ىف نكس: ىقلا

 مهلع طلسالإهلوسردبعوهللادبعاو ضةنالواورطع مل مئاهملا الولو ءامسلا نمرطقتا!اوهنمالإ محلا ومأةاكز

 (ناكو) « مهنيب مهسأب هللا لعجالإ هللا باتنكب محلا مهنع اكرالو يدنا ىفناك ام ضعبا وذخأت مثودع
 فسخلا ناكابرلا اواك أ اذإ سمح ناك سمح ناكاذإ لوق, هنع ىلاعت هللا ىضر ىناسارخلا ءاطع

 ةاكزلاتءساذإو سانلا ىفرثك و تول ناكمباوناع أوان زلا رهظاذإ و رطلا طحق ماك ا راج اذإ و كزالزلاو

 لوسرنأ رمع نبا نع ىذمرتلا ( ىورو ) ةلودلا تناك ةمذلالهأ ىلعىدعتاذإوةيشاما تكله

 ىلع مثرا رمش طلس مورلاو سراف ء انأ أ مهتمدخو ءاطيطلا ىمأ تشماذإ » لاق مسوهيلعهللا ىل اضل

 ةخبتااءاطيطلاو « مهرايخ

 مسوهياعللا لصلالوسر نأ لم (ىودو) «باذعب هللاممممإ نأ كشوأءوريغلو ركشأل اوأر اذإ

 عت د وقلطنت مث مضغابتو مترادتو متدساحم و متسفانت مورلاو سراف عبلع حت 3 اذإ لاق

 ندم نست الور نأ مسم(ىورو ( ) ل رس

 نأ, كلع ىم> أ ىنكل و؟2لءىثخأ رقفااامهللاوف؟رسااماوامأو اورشبأ »نيرحبلا لاعةديبعوبأ ىلأ

 ا مكلف اهوسفانت اك اهوسفانتف مكلبق ناكنمىلعتطسبامك ايندلا ,كيلعطست

 حابص نمام 0 لاقل سو هللعفللا ىلص هنا لور نأ هحامنا ) ىؤرو )« ءاسنلا نملاجرلا لعرضأ

 ع م ْ 0 قلبك دا وابيف كفلختسمهللاناو ة حولا دلا نأ » لاق امفناكو اسطخ ءاق !سوهلع هللا لص

 لوأنافءاسنلااوت:اورانلا اوقتاف» ةءاورفواضي اسمهج رخو «ءاسنلااوةاوهللا اوقتافالأن وامعت
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 لكل نا» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرنأ ىذمرتلا# (ىورو 6 ءاسنلا ق تناك ليثا رسا ىنب ةنتق

 عبتا نمو 210 »لاق 2 هللا لوسرنأثيدحلاىفو * « لالا ىمأ ةنتفناوةنتفةمأ

 / معأ ىلاعتو هناحيساقاو « نتفا ناطلسلاباونأ ىنأ نمو لفغديصاا

 6 ةيفاعااو ةمحرلا بيس ةعاطاا نأ ءاج ام باب الع

 كالمودلوملا كلام انأ الإهلإ ال فاانألوقي لجو زعدللانا » لاق هيلي لا لوسر نأميعن ونأىور
 ادإدابعلاناوةمح رلاوةف أ رئابمسلع ميكولم ولم ٍبولقتل وح ”وعاطً اذإداب ءلانا وىدب فدل ولملاب ولقثلو ولما

 فعت

 ٠١ ساناانا » لاقدسو هءلعلا ىلسهللال وسر نأهجامنبا ) ىورو ىثلا ىفرتخ

 ا هللا ل وسرنأىراخبلا(ىورو )«كاجرلا نمءاسنلل ليووءاسنتلا ن ملاح راللي ونايداني ناك_طموالإ

 ف اواكو اورو َ

 توكلم ىف اولخدت

 ىلصدنعو( تاومسلا

 لاق هنأ ملسو هيلع هنا م

 برشااو مطلا ةلقو |

 هنعو «ىلاعت هللاتاذىف

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ملس نم ملسملا ) لاق هنأ

 هد.وهناسأ نمنوماسألا

 سانلاهنماثا نمنمؤااو

 مهلاومأو مهئامد لع

 ىهنامرحهنمرجابلاو

 نم دهاجلاو هنع هللا

 « للا وهودسفت دهاج

 ماسو هيلع ىلصهنعو

 اهأ الأدعب امأ» لاقدنأ

 رشي انأ اعاف سانا |

 كراتىفاوسجاف ىنر |
0 

 م
 هكا نان 000 0 : ا

 ف ىل 9 1 عاق يدع تك رامز لاذ مسوهيلعهللا صدا لوس رنانا> شا! (ىورو) «ممه”كيلت»ةءاور

 املوأ نيلعت

 رم روذااو ىدملا

 ناك ذذ اودي كسمتسا

 ءاطخأ نموىدحملا ىلع

 هللاباتكي اوذكن لص ١
 هب اوكسمتساو ىلاعت

 هنعو غ قس لهأ ف

 لاقدن ايل وهيلعهللا ىلص 1

 البق ةنتف نوكتس ١»

 هللال وسر ايارتمجرخلا |

 ًاين هيف هللا باتك لاق [_ 1

 نم هك ندم ةدسأا طا ل هواه ]تاركا وكو نينا هلل ليح وهولز 11 سل الا ع دعب نم 2



 ىغتانمو هللا همصق راج

 ( نع قاحب الونسلألا

 يفاقم لو ل
 00 ىذلا وه هاجت

 نع هتعمم ذإ نحلا هتنت

 انارقانمسانإجاولاقنأ

 دشرلا ىلإ ىدهم اجت

 [ قدصهب لاق نم «4ب انماف

 نمو لَدَع هب ؟ح نمو

 أ هناااعدنمورحأةب لمع

 0 مهتسمطا رص ىلإ ىده

 0 مسوهياءدللا ىلصةهنعو

 2 لف نانأل م لاقنأ

 "م
 ىد لعنلاب لعئلاودح

 همأىف أن همهم اك نا

 | ىمأ ىف ناكل ةيئالع

 ىنب ناف كلذ عند نم

 ىط تقرفت ليئارسا

 ةلم نيعبسو نينا

 ىلع قمأ قرتفتسو
 1 ماك ةلمنيعبسو ثالث

 انأ ام الإ رانلا ىق

 ا )»ع ىناحصأو هلع

 ٍ هس ةياعدتلا ل صدتعو

 نم ةثالث » لاق هنا

 | لك فلخ ةالصلاةنسلا

 3 كتالص كل ماما

 داهطاو همت هسلعو

 | كل ريمأ لك عم

 ؟ ءريش هيلعو كداهح

 | تيم لك ىلع ةالسلاو

 1 دحوتلا لهأ نم

 | لتاق تراك ناو

 ىلص هلعو 6 سم“

 | لاق هنأ لسو هيلع هللا
 ةنعو عهمااوب مراح ةرانال قنلا “لاف هنأ لوس اب نمت نم وبل تاو نم ىف لاو نمو. داو »

 ءاعدلاب مكسفنأ اولغشت الف باذعلاءوسمهوماسفةمقنلاو طخسااب مباع مهكوامبولق تاو>ىوصع أ

 ليوا ماو هللا انبسحو نيملاعلا بر هللدجلاو هب |

 ١ ةينيطنطسقلا متفوىريكسااةءحاللا» لاق ,لسوهيلع هللا ىلصىنلا نعهريغو دواد ىنأل ىرخأةياور |

 بلاغريغ لك ءالؤهوءالؤه ءىيف اوسع ىتحنولتتةيف ةبلاغالإ عجرتالت وءالةطرسشنوماسملا طرتشي ١

 ةلتقم نولتتةيف مهيلعة رئادلا هللا لع مالسالا لهأ ةيقب مهيلإ ضمن عبارلا موي ناك اذافةطرمشلا ىنفتو |

 ريخ مث مطوبخ ناولأو مهيئابآ ءاسأو مءاسأ فرعأل ىلا » تلي هللا لوسر لاق ةءيلط سراوف |
 لاق نابوث نع دوادوبأ ) ىورو ( دكمون سراوق ريح نملاقوأ« نئمون ضرألا نيظىلع سرااوق /

 هبستلتالو ءاملعلاهنمعبشنالو ءاوهألاهب غيزتال ىذلا وههئادلطضأءريغف (١؟4) ىدهحلا

 ' |ولمعاو كلذ اوماعافىهتنا « مك ولم كفك أ "ىلإ عرضتلاو 0 نلاب كسفنأ اولغشا نكل وكوللا يع

 © محالملا تارامأ باب

 سدقلاتيب نارمعنا» ملم هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر لبج نيذاعم نع دواد نأ ىور

 ةينيطنطسقلا متفو ةينيطنطسقلا حتف ةمحالا جورخو ةمحالا جورخ بري بارخو برث,بارخ
 ةئق ىفوهوكومتةوزغفف 2 ىنلاتيتأ» لاق كلامن, ف وع نعىراخبلا(ىورو) «لاجدلاجورخ

 مث منا صاعقك ميذخأب ناتوممثسدقلا تيب متف مث ىلوم ةعاسلاىد, نيباتسددعا لاقف» مدأ
 ةندهمثهتلخد الإ ب رعاانمتيب ىتببال ةنتف مئاطخاسلظيف راند ةئاملجرلا ىلع ىتحلالا ةضافتسا
 ةباغلاو « املأ رشعانثا ةياغلك تحن ةءاغنينامت تحن مكن وتأفنوردغيف رفصالا نب نيب وركتيب نوكت
 : ملعأملا وهدد تالا قى اسك ةيازلا ىف

 4 مالسالا لهأ ىلع ممألا ىعادتو اهرتاوتو مورلا محالم ىف ركذ ام باب ال
 مورلا مكس اصتس» لاق ماسوهياعهللا ىلص هللا لوس ر نأ ثيدحلاىفو هلبقبابلارخآى باسااثيدحلاهيف
 مئانمآ احلص

 موقيف نيماسلا نم لج رب ضغيف بيلصاا بلغلوةيف بياصا|بيلصا!لهأ نيب لجرلا عفريف لولتىذ

 جرع اولزنت ىح نوفرصنت مث نوماستو نومنغلو نورصنتق اودع مثو منانوزغت

 رشع انثا ةيارلك تحن يار نينا تحن نوتآيفةمحاما نوءمتحمو مورلاو زغب كلذ دنعف هعفديف هيلإ
 ىفو ةداهشلابةباصعلا كلت ىلاعت لامركمف نولتتةيف مهتحاسأىلإ نوماسلا روثتو دوادو:ًأداز( افلأ

 نينستس ةنيدلا حتفو ةمحللا نيب ىنمرتلاوه+ام نالةياورىفو« 0 ةعبسىفلاجدلا جو رخو

 دوعسمن هللادبعكلانهوةفوكلابتجاهءار اخ رنأ مسم(ىورو) « ةعباسلافلاجدلا جورخو

 ةميزغل حرف, الوثا ريم مسقي ال قحموقتالةعاسلا نا دوعسمن|لاةفةعاساا تءاجلاغق لجر هاتأف

 هلتلقق مالسالا لهأ مل عمت ومالسالا لهألن وعمتحم ودع لاقوماشلا وحنا مماحن وإ ذكههددب لاق من
 الإعجرتال توءالةطرشنوماسلا طرتشيف ةديدش ةدر لاتقل كلذدنع ن وكيولاق من لاق ىنعتمورلا

 مث ةطرشلا ىنفتو بلاغ ريغ لك ءالؤهو ءالؤه ءىيف ىلبللا مهنيب زجحب ىتح نولتقيو نولتقيف ةبلاغ

 ملم قيد ود الؤةئاماوناك بالاوتب دامت فاتمرخم ىح مهفاخ ا رع ريلعلانا ىح اهلثمر مل

 نم رثكأ مثسانب اوهعسذإ كلذكمه انيبف مساقيثاريم ىأ وأ رفي ةمينغىأبف دحاولالجرلا الإ
 ِ كك 7 6 3 5 5 2 5

 هر نوئعسف نولي#يو مهدي انام وضف ريف مهرارذىفممفلخ دقلاحدلا نإ لا قش رمصلا مثءاش كلذ

 ولسلاءاثنكءاثغ كتكلو رثك أل لاتقذكم و مت | نفذقيلوةباهلا كودع رودص نمهللا نعزنيل
 5 ١ د ما در ل

 ْق



 ندخل و ةلانآلادولَو ثوبا فقل 0 وسو ادب نأبحأ نم » لاق اي هلع نا ىص

 | 0 # 7713م5 ايندلا ب>لاق نهولا امو 10 0 5 ْ
 مدلل ةالصلاه يلع مهاربا نب قحسا نب وصيعن !مورلا نم رفصألا ىنب ىلا مهتبسنل كاذب اومسو مورلا

 ةرامضهل لاقياكلم حاصلا ىفىدهللا ىلالسرب ىلاعت هللا نا ليواعلا ةفيذح ثيدح (ىفو) كالذريغلبقو

 دينع ةيزجلا مهلع عضيف ماوعأ ةعبسىلاهطلاصيف نيكرمشلا لطنيماسلا روهظل كلذو محالملا بحاص

 كلذك سانلا (هيبف قشمد ىلا نوملسلا عجرب مثبيلصلا لن ورسكيوةمرح ىمورل قءالو نو رغاص متو

 عفديو بيلصلاعف ريف هسفن زعتف لالغألا ودويقلا ىف مهتانب ومورلا ءانب أىأر ف تفتلا دقءورلا نملجرباذا

 ْ هللالوقيو بيلصلا رسكيف نيءاسلا نم لج رموةيف هرصنيلف بيلصلاد يعي ناكنمالأ لوقيو هتوص

 | ةيفخ مهدالبىف مورلا كوامكلذدنع نوعمجيفردغلابىلوأ ,مو نوردغيذشيحف رصن اوزعأو بلغأ
 مهناف ةلفغىلعرهو نمألا مهنماوذخ أ دقنوماسلاو نوماسلا مه.رعشبال ثيح نيمالادالب ىلا نوتأيف
 ةريزجلابىقييالف افل أ رشعانتا ةرار لكتحت ةرارفل ار شع ىنثا فة يك اطناىلانوتأرف حلصلا ىلعن وديقم
 نميلاو زاجحلاو ماشلا لهأ ىلا ىدهلا ثعبب كلذ دنعف بيلصلا عفرب والا نا رصن ةكاطنابالوماشلابالو

 مودع وهللاودع ذاذج لع ونيعأ مل وقير مهعمجوم درا رم مهفرعقارعلاوةرصيلاوةفوكسلاو

 هيلا ايف كنعانلغتشاو انب لح وتارفلا لحاس لعن اسا رخ نمودعان ءاج دقه قرشا لهأه يلا ثعبيف

 نم هعمنموىدهملا مه. ىقتليف ممئاقلىلانوماسلاهءمو ىدهلا جرخيف ةرصبلاو ةفوكسللالهأ ضعب

 نودسيف امو» نيعبرأ العن وكيف قشهدىلا مورلا نيف اهنفنواخ ديف قثمدىلانوتأيف نيماسلا
 ىلع هرصنو هريسصص لزني ىلاعت#لا نا مث راجشألا نوعطقيو رايدلانومدمو دابعلانواتقيو دالبلا

 | ةلتقمو ةعقو نم اهلايف ريثك قلخ نيدسلا نم ديشتسيو منيب برحلادتشتف مما! نوج رخيف نيماسلا

 مورلابنوةحليف'يطو ناسغودهاو مياس لئابقعب راذئمو: برعلانمدتربواهلوهمظعأواهمظعأ ام

 رفظلاو رصنلاو ريصلا لزني ىلاعتدتانامث ميسجلارمألاو ميظعاال وهلا نم نونياعيامتنورصنتيو

 ديدحلاناقح مهيب برحلا لعتشتو مهئامدىف ليلا ض وم ى> ةميظعةلتةممورلا نملتةيف نيملسلا

 لتقيف ديدحلا نم عردلاهيلعوهذفنيف دوفسلابجلعلا نعطي نيملسلا نم لجرلا ناو اضعب هضعب عطمتي

 هلع كمدو نملسلا قاعتانا ضخ و ءامدلا ف لذا قضوخ قضت ربك اقل نك رثقلا كنوع

 دابع نمنوطلخلا امأو ىلاعت هلا قلخ ري ذئموب نوملسماةب اصعلاف مل ىلاعتدهل نمةمح ركلذو نيرفاكساا

 مورلا دالب ىلا نولخدي نيملس!نامث قفانمالو باترمالو قراشالو قرامالو درام ملل سيل هللا

 لاومألا نومنغيو نوصحلاو نئادلانولديف ىلاعتهلا ةردقب اهراوسأعقتف نئادلا ىلع نوربكيو

 ةنيدملاب ةنسةرشعاتتئاو برغلاب اهنمةرسشع ةنسنيعب رأىدهلامايأ نوكستو لافطألاو ءاسنلانوبسيو

 جور سانلا ملكستذا كل ذك نسانلا انيبف ةأجف هتف ن وكم ودكع ةتسو ةفوكلاب ةئسورمكع اتنثاو

 . نيااعلا برشدجلاو ىلاءتثاءاشناةءافكهيفامىدهملا رابخأ ن مى ا يسو لاجدلا

 د كرتلا لاتقىف ءاجام باب 1

 نامركو ازوخ اولتاقت تح ةءاسلا موقتال » لاق متي ىنلانأ ةربرهىفأن ع ىراخبلاىور
 (ىفو) « رعشلا مهل اعن ةقرطلاناحلا ةارملا فونألا سطف هوجولا رمح مجاءألا نم

 ظ ةياور ىفو « رعشلامهللاعت اموق ةعاسلا ىد,نيب نولتاقت » لاق هل هللالوسر نأولسمل ةياور

 ١ هحامنال ةياورفو مه ريغوىذمرتلاودوادونأ و ىراخبلاءاور « رعشلا فن وشع و رعش!!نوسبلي»

 ل ىنآكدا 0 0 ,ءنيعألار دع ا هموم 7

 هنعو ( هراج ىلا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نك نم ةثالث » لاق

 نهنم ةدحاو وأ هيف

 ةمايقلا مون هللا هجوز

 نيعلا روحلا نم

 ةنامآن ع ؤالج رءاشام

 اهادأف ةيفنخ ةيبش

 ىلاعت هللا ةفاخم نم

 لتاق نع افع ل+رو

 لك ربد أرق لجرو
 دحأ هللا وه لق ةالص

 6« ةرمةرشع ىدحإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 نمؤيناكنم» لاقهنأ

 رخآلا مويلاو هللا

 نمو هفيض مركيلف
 مويلاو هللاب نمْؤي ناك
 هراج مركيلف رخآلا

 هللاب نمؤي ناك نمو
 لقيلف رخألا مويلاو

 6« تمصبل وأ اريخ

 مس وهيلع هللا ىلص هلعو

 مأ نم » لاق هنأ

 هنأ ماعيلو هللا "قّيلف
 ىلص هنعو 6 نماض

 هنأ ملسو هيلع هللا

 م ؤاعفش متمأ» لاق

 نسمع اورضطناف

 هلنعو 6 نوعفشتست

 هنأ م هلع هللا ىلص

 اموق مأ نم » لاق
 هند ريخوه نم مهو

 مون ىلا لافسيف لذ (|
 ىلص هلعو (« ةمايقلا

 اونسحأن اف رجافورب ل 72 لالا رومي | 0 ا



 )» مولعو - اوراسأن ا محلو ملك

 ىنيب عاب مهللا د لاق
 0 امك ىاياطخ نيو

 ا قرشلا نيب ثتدعاي

 | ىن## مهللا برغلاو

 ضربألا بوثلا ىقتي
 لسغاموللا سندلا نم

 ا جلثلاو ءاملاب ىاباطخ

 ميركسا!كبج وذ وعأ

 ىنع دصت نأ

 | مون ميركلا كبجو
 هللاىفصناكو «ةمايقلا

 ناي ىف راسو هلع
 ريك اذإ تاقوألا

 لاق مارحالا ةريبكست

 (اثالثإا رييكربك أتاه
 ١ ل دحملاو

 ال.صأو 55 هللا

 (نان)
 ميلعلا عييمسلا هللا
 ) ميجرلا ناطيشلانم

 هيلع هللا ىلص ناكو

9 

3 

9 

7 

 8 ضعب ف ملسو

 ريك اذا تاقوألا

 لاق مارحالا ةريبكت

 ىذلل ىهحو تس>و»
 تارتحلا ريت

 اناافو اتحد رألاو

 نيكرشلا نم
 ىامعو ىكسنوقالص

 نيملاعلابر هل ىناممو

 كلذبو هل كيرشال

 لوا 101 ١ توما

 كللللتنأ مهلا نع رمماسملا

 ور تنأالا ا ع ا ىدهأ (اثالث ) تنأالإهلإال

2 

 مارحالا 1 ناكدنأ 3 هلعدشا ىلص هنعو

 تت

0 ) 
-- 

 تا 2 د دوادفنأةياوريفو 2-00 و ا

 ١ ةقايسلاىف امأف برعلا ةرزحم مهوقحلت ىق> تارم ثالث مهنوقوست كرتلا ىنعي نيعألا راغص موق

 « نو>اطصطق ةثلاثلاف امأو شعب كلبهمو شعب و>:قف ةناثلا امأو مهم بره نموحاف ىلوألا |

 | هيلعريهاربال تناك ةيراج مسا ءاروطنقو ةءاورىفاك ءاروطنقون مث كرتلاو (ىطرقلا مامإلا لا )

 || متمةريثكس انجأ مثو ثفاي دو نم مث ليقو كرتلاناك مهلسن نم ادالوأ هلت دلو مالسلاوةالصلا

 || دصي+ نمو ديصلا ريغ مسيل باعشااوىراربلاولابجلا سوءرىف موقمهمو نوصحو ندم باحصأ

 نبدمهلسيلو اهريغونابرغلاو مخراانواك أيكلذكوهلك ًافنارصمىف مدلاىودف هتبادجدومهنم
 رعأ ىلاعتلاو عو جوجأي م ءوذب كرتلا هنمن بهو لاقو * ةيسوجلانيدىلع ناكنم مهنمو

 مجعلا نم 5 الع نأ ىلاعت هلا كشوب » لاق مثلي هللا لوسر نأ ميعنوبأ ظفاحلا ىورو
 0 ىلاعت هللاو ممئانغو أف نواك انو 2 نواتقف - نورف.ال ءادشأ مهلمج من

 . نيملاعلا ب رش دجلاو

 ماشلا لضفف ءاجامو ةيردنكساو دادغب و ةرصبلا ىف ءاجامفو هنمباب +

 6 اهعضومو اهرةتسمىأ محالملا لعمهنأ و

 اهلل لاقي اضرأ ىتمأ نم ةفئاط نلزغتل » لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ىلايطلا دوادوبأ ىور

 ىلع اولزن قح نودعلا راغص هو>ولا ضارع ءاروطنقومب ءىجب مث مهليخو م مددعأب ةرثكيوةرصبلا ا

 كلبتق ةيدابلاب قحلتف لبإلا تاثذأب ذخأت ةق رف قرف ثالث نوماسملا قرتفيف ةلجد هللا مهرج

 عينت ارا الروز وول فلا ملابعتلع>ةقرفوءاوسكلتوهذف رفكست را

 ىضر بلاط أن بلع نع دادغب عي راتىف بيطخلا رك ذو «مّتقي ىلع ىلاعتدللا حتفيو - لاق - ديب
 كلم اهف نوك ةلحدو تارفاا نيب ةنيدم ىنت » لو# ل هللا لوسر تعءس لاق هنع هللا

 ليقف ( منغلا ع ذتاك لاج رلا ايف عب ذي وءاسنلا اهمف ست ةعطقمب رحاب ن وكيع ادوزلا ىف مو تاماد

 قح اهناوح ىف روزي برحلا نال » لاف ءاروزلاب ملي كأم نالوسر اهامسم نينم

 | ايفمطوخدنيح دادغب لهأ نمراتتلا لتقدفف ةوب :لامالعأ نمملع ث ثيدحلا اذهىفوتلق ها « 3 7

 نيدلامجم خيشاافشوك كلذبف . نآلا ىلا اهيلعاهمارخرمتساىتلا ةرلا ىهوناسنافلأ ةثامسحوحم

 لوأولاق دادغب لغات لتقدعب الادمحم ال ةنتقهذه لاق ةنتفلا دمحم ىف هّلالأس نأه هولاس ماقد يشلا

 هاما شوب ني واني اود ولن وا دك ةعامج دع قح نالف مث نالف قنع ملى ونعامف ب رضرام

 تسمو دارت دخ وت اطاط ةىسأرتءطقاذاهبا رصأل لاق لقا! ىفوأ سأرلا ىف ل |2ءل1 لحم نأ ىنةلداح

 ناكمىف عقومن امىشثموس أ رلاذخأو أطًأطهقنءاوب رمضاماف سأرا ا ىفالد بالا ىف لقءلا نأ اوماعاغابم

 ظ ىلاهتثاو هادم داق ا مامإلا ني دلا نيمأ خس ثلاث دحلا مامإلا ىخيش ىقريخأ اذكهن آلا هنفد

 سائلا نادي ردتكسالابهل لق هنآ ام د ددشا ىصرر ضاعلا نتووغو نادع نعد هنا: (ركذو ) ماعأ

 لاق سربقةيحان نمباررفسلاهف عزفلا اذهنبأ نملاقف لج رءءادف هسرفودحالسب رمأف اوعزفدق

 || نوتأ,اما ةيردنكسال !ةمحامهذهسيل لاف اويكردق سانلان اهنا كحاصأهلانلقف ىسرف نءاوعزلا
 1 بعكنع ىلئاولا (ىورو) ةثامعستدعقح ةئاممث ةثامى اتق برغلا سلبا رطوحم نمبرغال ةيحان نم
 ١( نا مالسلاو ةالصلاهيلع نارمعن.ىسومىلع لزنلا هللا باتكىف تدجولاق هنأدنع هللا ىضر رابحألا

 0 ىلا يهاب نيذلا مهو ى ب نم رخو ىفمن ردا ها من ع تتسرب مددكسالل

 ءادهش



 هللا كمت 0 ريخلاو كيدعسو كيبل تنأ الإ ا ع فرع 5 0

 ظ 0 اناا 0( مسيار #9 ل وسلة 1 ردا نعذاربلاىو هرو 10
 سَ تك

| 
| 

 ( هل 501 نأقياورف ولأ 000 لاجسلا 0000 5 0

 دومح لس لاةفاعزفكارأ ىلا مهلا لوسرايا مع ىلاعت هنا ىض رةشئاعدلتلاَمق اعزفهمانم نمظهيتسا ملسو

 راتخا ىلاعت هللا نادم اي ىلليةفماشلاطسو ىفز رغوهاذافىرصبب تيمرمث ىسأر تحن نم مالسالا
 لس موةيلعتاىبصةللا لوسرنأ(ىو رو) ازعو ةعنموارشحم كل ايلعجوماشلاكل |

 لجو زعوملاعتهلانأ( ىورو)« اهنمدج رخأ اريثدبدارأ نموابنم هبيصن هاطعأ و ماشل !هنكسأ اريخدب

 ةيغركنمجرخ نمرشحلاكلإ و قلخ ندى ١ ريخ كتنكس أ ىدالب وىذرأ نمىفوفصتنأ » ماشاللاق

 نعدوادونأ (ىورو) « هيلع ىنماض ركلذاعإف كيفةبغركلخ د نموهيلع نمطخس كلذاعاف كنع

 بناج ىلإ ةطوفلاب ةمحللا موي نيماسلا طاطسف » لاق ملسو هيلعهشا ىلدهللا لوسرنأ ءادردلا ىفأ

 لقعم » لاق هل ا لاو رزأةييش فأنا (ىودو ) « ماكل نادم خا نك قفمذ اهلا هني
 منيماسلا

 برعلا مرك أ مهيلاولا نماشيج هلل ثدي محاللل تعقواذإ »لاق متيم هلال وسر نأهجامنبا (ىودو)

 . نيملاعلا بر هلل داو « نيدلامع هللادب وب احالس مثدوجأو اسرف

 )»ع روطلا جوجأموجإ 00 نءمهاقعمو سدهملا تدب لاجدلا نم 1 قشمد محالملا ن

 د ام,ءارخو ةكمو ةنيدملا ىف ءاج ام باب 3#

 باهاامو ريهراليباها نكااسلا غلبت» ماسوهيلع ل ىلصهلا لوسرلاةلاقةرير هى أن ع لسمىور
 لوسرلاةلاقرمع نا نعدواد ونأىورو ى» المما ذك و ا ذك ىلعةني .دلا نموهلاةفالبهسهنعتل اسلاقف

 ةنيزمنم نايعارجرخم مثريطلا و عابسلا ىنعي ا ١/ الهرم ألا كاك ان رح لع دل نإوذ 2

 ١ هللا دارأن م » لاق

 ١ ىرهزا "1 لاق « حالس مه, اسمدعب أن وكي قحةنيدلا ىلإ او رصاحم نأ نوماس !كشوب » ملسو هيلع هلا ىل اصلا

 ١ لوه ممول هللا ىلص هللا لوسرتءس لاقدر ره ىأنع مسم(ىودو) ريخ نم بيرقناكموهو

 ةيأور ىو ( امههوجو ىلع ارح عادولا ةينث .ءاناذإ ىحاشح واهنادح ف امممنغب نامعني ةنيدلا نأ دن رب

 | هتماق ةعاسلا مايقىلإ ناكوهاع رهو لعملا ىلصهللا لوسر قرخأ لاذ ىكر ةفياذح نع

 نق ةبيشىأ نءالةياوريفدازةنيدلا نادل لها وت امع هلأسأ مل ىنأالإ هنع هتلأسدقو الإ ءىش

 >ةياورفو (ءوسلاءارمأاهثممهجرخم داعوفرمةربرهىلأ

 ريطلا لاق اهرسبو اهيطر لك اينفليقادب البل! نودوعيالفاينمن وجرخم مث "الع ىتحاهتو رمعيفابلإ

 اللاب ةمحلمةنيدملابنن وكل هديب ىسف:ىذلاو »لاق ةريره ىنأنعةبيشف أن | (ىورو)«عابسلاو

 لاقىنابيشلا نعو «ديرب ردقىلعولوةنيدملا نما وج رخاف ني دلا تاحم نكل ورهشاا قلحت لوقأ الةفلاهلا

 هي هللا لوسر لاقلاق سابعنب!نء ىراخبلا (ىورو) « ةشدحلانم لج رنيتقيوسلا وذةبعكدلا

 ىثح قاكر لي وطلااةفيذح ثيدح ىفو » | رجح ارح ةيعكلا قع اعلي جفا دوسأه.ىنأك »

 ارجح ارحح_ةبعكسلا ىنمي_اهنوضقني هباصأو نطبلا ريبكف ألا سطفأ نينيعلا قرزأ نيقاسلا جفحأ
 نم اورثكتسا لوقيهنع هلا ىض رمالس نب مساةلاديبعوبأ ناكو «رحبلا ىلإ اهم اوم ىتحاهنولوانتيوأ

 نودوعمثةنيدلا ن مة دما لهأ جر 2ىرخ

 ْ برع « ماس وهيلعهللا لص هللا لوس رلاقلاق ةرب رهفأ نع مسم(ىور و)ةمئاقةوتفلاوةنيدلا نبرختل

 كيلإو كيانأ كلإ

 «كيلإ ب وتأو كرفغتسأ

 هيلع هنا ىلص هنعو *

 نهؤيال لاق هن راسو

 نوكأ ىح مكدحأ

 هسفن نم هيلإ بحأ

 سانلاو هدلوو هلامو

 هللا ىلص هنعو ( نيعجأ

 لاق هنأ ملسو هيلع

 بحلاناعالا لغفأ »

 )» هللا ىفض ءةلاوشاىف

 مسوهيلع هللا ىلصهنعو

 مدحأ نمؤيال» لاقهنأ

 هللا دب ىفاع نوكي قت

 « هدب ىف اعهنم قثوأ

 مسوةيلع هللا ىلصهنعو

 عضب ناعالا 2( لاق هنأ

 اهالعأ ةبعش نوعبسو
 اهاندأو لاالإ هل الةلك

 كوع ىذألا ةطاما

 ىلص هنعو « قيرطلا

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا
 1 0 نمؤيال »

 هيلإ بحأ اذن وكت

 بحأ ىسفتو هتاذ نم

 ىرتعو هسفن نم هلإ

 « هترثع نمهيلإ بحأ

 هلي لال وسرل لبقو
 0 مالسالا ىأ

 ماعطلا معطت رز ل

 ندر مالسلا ىذا
 6« فرع نمو تفرع

 ملسو هيلع هللا ىلصدنعو

 نومصتخم مكنإ» لاقهنأ

 نأ متم لعلو ىلإ
 + نأ و 9 ا نيقاسلا ش 0 -- لعصأ لاا مكي ىنأكقدنيبو ميد نأ لقتكبلا اذهب فاوطلا

 مبلل م لاق ةداصال ربك اذإ ناك لسو - هللا 0 » 0 5 هل مطقأ او اف هيخأق خا تدكخ قفطان



 نوفلتع 0 ع لل هك تال تالا ليشارزعو (99) ليفارسإ ولي ئاكموليربج بر

 0 صن ند وص م دعت 2 ممل ف فلخا امل دعا

 نع ىدلايطلادوادوبأ (ىودو) نذألا سلا سأرلا ريغص لمصألاو »* مده ىق وا ماع دعاق كنا كنذاب رك نه

 ' اذه لحتسإ نم لوأو ماقااو نكرلانيبلجر عبابي» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانع ةريره ىلأ 1 :
 مثوهدعب رمعب الابا رخ هنو رق ةشيحلا ءىحب م برعلاكاله نعل اسن الفهواحتسا اذاف هلها تيبلا ا : 1 ا < ٠ |[ ىلإ ءاشت نم ىدهت
 501 0 ا : : ا ||| ةنعو ا مفتسم طارت
 ىفو « اهثيخ ىؤنت ريكلاك ةنيدلا )لاق علو هللالوسر نأ ثيدحلاىفتبثو 00 رختس ئيذلا 1 0 1

 1 و هللا اص

 اضيأ هريغو سم هاورو « ديدحلاث بخ ريكلا قنياك اهرارشةنيدلا نت ىحةعاس !اموقتال» ةباور 01 9
 ١ « ةحيصتلا دلا )لاق

 نيتفي وسلا اذني خارصلاهيتأي مالسلاو ةالصلا هيلع ىديع نمز فن وكي ةبعكلا مدهنأىميلحلاركذو 0 5 ١

 كلذ نامهضعب لاقو عستلا ىلإ ناغلا نابام ةفئاط ىددع هل لسرتف اهمدهم ةرعكلا ىلإ راسدق ىشحلا -ء 0 ا
 ا 2 2 ا * _ (([| ةع الوهلوسراوهث »لاق
 هير ىلع ىلاعن هللاف ىسع توم دعب كللذو فحاصلا نمو ساتلارودص نم نارقلاعفر دعب نوكي 7 0 ّ

 بوذياك هللا هباذأ ءوسب ةئيدلا لهلدارأنم» لاق ملسوهيلعهللا ىلصهنالوسرنأ (ىورو) لاخلا و( ممماعونيملس 1 3 8. - ع 8ع 0 5 "ظ- 5
 اديهشلاقوأ_اعيفشهل تنك الإاهدشواهئاوألو ةنيدملا ىلع دح أ ريصيرال» ( ثيدحلا ىف و) « ءاملا فحمل اورمات 2لاقدلا هور 0 . 5 1 0 1 جى هللا

 مامالا لاق) ( اهب تام نم عفشأ ىناف تميلف ةنيدملاب توم نأ عاطتسانم» (ثيدحلا فو) « ةمايقلاءو: ني وهات كوردلا
 هتايح ىفاك اهبلع لاوهألاو نكفلادراوت لبق هلحم اعيإ ةنيدملا ىنكسىلع ثحلانم دروامو( ىطرقلا تبأر اذإ ىقح ركنلا

 نيرا راما لعأ ىلاعت هللاو اهنم هجورخ ىف نمؤلا ىلع جرح الف اهدعب امأ هني ىوهو اعاطم احش
 هيلع هللا ىبص ىنلا هب ريخأ امعقودقو (ىطرقلامامالا لاق) ميراوتلاب تكف 00 وهاك ةباحصلا ةرثؤم ايندو اعبتم

 ديزهجوفةفالخلا لقعم تناكو ماشلاىلإةفالخلا تلوح واهنم ابله ل حت را املةنيدلا بارخ نمملسو | ىاد ىذ لك باجتاو
 ةرحب مهلتقومهمزهىح اهلهألتاقوةنيدملاب لزتف ماشلا لهأ نم مظع شيجىفةبقعنب لسمةيواعم نا 8 ةصيوخمب كيلعف هنأ
 اهلهأ نمتلخاهرابخألا لهأ ) ركذ و) ةرحلا ةعقو تيمسف مايأةثالثةني دلا حابتساواعي رذالتقةنيدلا رمأ كنع عدوك سفت

 اهئالخ لاحيىفو اهبلاسانلا عجارتمم ملس وهيلعلا ىلصهلالوسرربخأ ام عابسلاو ريطللاهرامت تق, و ||| ىلص هنعو 6 ماوعلا
 قح مهعزفيرمأ ةنيدملا ل هأ نيشغيل لاقرابحألا بعكن عةياورفودجسلا ىراوس لطبالكلات دع 8 لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 ىثع ىحو دحأ كلذ نءاهدرامينعلا فئاطقىلعرينانسلالوبت قحراغلاب ىنعي ةللذم ىمواه 0 أب ال ىذلا نا د

 . ملعأ ىلاعتو هناحبسةللاو د>ابعورب ام اهقاوسأ ىفيلاعالا | ىهني الو فورعملاب
 امو د شبل ركشلا نع

 هنعو « ىنالونآر قلاب
 هنأ ملسو هيلعفللا ىلص

 اهدعب اعيرأو اعبرأ

  هجورخ ةمالعو ىدبملاب ىمسلا نامزلا رخآ ىف نئاكلا ةفيللا ىف ءاج ام باب ع

 مييلإ حي النأ قارعلالهأ كشوب لاقق هللادبعنب رباج دنعاسواج انك : لاق ةرضن ىفأن علسمىور

 مهيلإ يي النأماشاالهأك شوت: 00 نوءنمم مجعلا لبق نم لاةفكلاذ نبأ نمانلق مردالو زيف

 هيلع لا ىلصّللا لوس رلاق لاق ةهينه تكس مث مو راد يراها نسال دب ايدل ورانيد

 رمع هنأ نايرتأ ءالعلا ىفأوةرضن ىألليق « ادعمدعب الوايثح لاملا قع ةميلخ ىتمأ رخآىفنوكي» ملسو
 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع مس وهيلعهثا لص ىنلاجوزةماسمأ نءدوادوبأ(ىورو) ال: الاقزي زعلا دبع نب |

 لهأ نم سان هيتأيف ةكم ىلإ اب راهةنيدلا لهأ نملج رجرخيفةفيلخ تومدنع فالتخا نوكي» لاق

 « رانلا ىلع هلا همرح

 لاق هنأ 2 هلعو

 سيل رهظلا لبق عب رث»
 نه

 هةنعو 6( ءامسلا باوبأ

 ءادببلاب مهب فسخيفماشلا نم ثعبهيلاثعبيو ماقلاو نكرلا نيب هنوعباببفهراك وهوهن وج رخيفةكم

 يلج اك مثهنوعابيق قارعلا بئاصعو ماشلا لهأل ادب ا هات كلذ سانلا ىأ راذافةنيدملا ودكم نيب

 بلك ةمينغ دبش, ملناةبيلاو باكشعب كلذو مهيلعز ور بظرف اثءب ممل ث ءبيف بلك هلاوخأ شيررق ٠

 د ل لل ل ا نا ا و

 0 : : 3 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ثسيليق ضرأآالا ىلإ هنارحب مالسالاّقابو رلموهع هللا ىلص مويدت ةئمست سانلا قى لمع ولالا مسقيف | ا : 1 نلاق

 35 5 : 0 5 0 5 2 ر
 : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىأنعةبيش ف أنبا ( ركذو) «نوداسلا هلع ىلص:وفوتن مثنينس عبس ١ ا 0-0 0

 أ
 ىفىلحلل نولوشو ءاسنلا مواتير وولد أل اءمف ةنيدلا لخدب ىح حا اق نم شيح ءىحخ 00 0
 3 5 اص نعد



 ماع الومالعأ ملغسأ كرديالفويبفخ فيلا ىذزمءاديلا اعف وسلا *كايطاو ١طبلا

 فسخ اذا ورمع نب هللا دبع لاق لاق مثةمايقلا موب ىلا ك0 0و فسخ اوةقرا

 : لاقت هللاءاشت نا ايرقرشحا تامالعتمان اسوا ها ىدهلا جورخ ىلع ةمالع كا ذفءاديبلاب شيجلاب

 ضد هن فسح ىذلا ش ثدحس | هن اوهلاتقل شيخلاث عب وهيلع نايفسلا جورخو ىدهأل ىفهنم باب 3#

 ةثالث» لاقدنأ لي 0 هنعوم ةقدصلاب كاملا اورجات هئاقااذاوو 2

 مهاةيبف بر غلا و قرشا ل اهأ نيب نوكتةنتف ركذلسو هيلعدتلا ىلص هلا لوسرنأةفيذح نعىور '

 اشيج نيهديج ثعببف قشمد لزن,ق> كلذ ةروفىف ىداولانمىايفسلا يلع رخ ذا كلذك |!
 لباب صور اب اول ىح ف تقلا وذ نيرا زدبف" ةكذلا لا اكيع وق رخال

 نولتشيو ةأما ةكاموق رك نونو فال ةثالث ل دادعب ةنبادم ىنعل ةثبحلا

 ةفوكلا نمىدلا ةيار جرختف ماشلاى لا نيبجوتم نوجر مث سابعلادإو نم سيك ةثاهلث ام

 ىسلانم مهديأ ىفام نوذةنتسيو رب مهنم تلفيال مث مهنولتةيف نيتالل ىلا ممم شدجلاكلذ قحلبف

 قح> ةكمىلا نيهجوتم نوجرخم مئابلايلو مايأ ةثالث !منويهتنيف ةنيدملاب ىناثلا هشيج لحمو متانغلاو
 فسم ةب رضهلج رب ام رضيف مكلهأف بهذا هللاقو مالسلا هيلع ليربج هلاثعب ءاديبلاب اوناكاذا

 ةعمبلاو ةن وعلملا ةنيدلا ىف

 نالجرالا ممم قب ةدالق « بيرق ناكنماوذخ أ وتوفالفاوعزفذاىرتولو » ىلاعثهل وة كلذ ومهم للا

 دوعسمئاثيدحظ هلو نيقياارخلا ةنيهجدنعليق انهنموةنيهح نماهورذن رخالاوريشب اهدحأ

 فلأ رشعةسمح هيفةف وكلا ىلا اشيج ثعبي ىنايةسلاةو رعنب دم نامث» هيفو ثيدحلااذهنم لوطأ

 شيل ام ًافهعبت نمو ى دولا ةب راح ةنيدملا وكم ىلا بكار فل ار شءةسمخ هيفرخآ اشيج ثعبيو سراف

 ذخ أ يولاجرلا لتتيو لافطألاو ءاسنلا نماببف ناكنم سيو اهيلع باغيف ةفوكسلا ىلا لصي هنافلوألا

 اص نب برءشدل لاقي ممم ىنب ءا أ نم ريمأ مهعبتيف قرسثملابةحبص موقتف عجرب مثلا ومألا نماهق دحام

 هللا لوسرقني دم ىلالصي هناف يناثلا شيلا امأوةف وكلا ىلا عجريو ىسلا نممهمدي أ ىفام ذقنتسيف

 ”اهن واتا ةيف
 دي رشلاا لا مهتم قسالف 2هحامئا ةياورقداز (« نيعمجأ هللا مهام ءاديبلاىلا اولصواذاف هعم نمو

 *! ليقنمدوسلا تايارلاتءلط اذا هحامنبا (ىورو)« مهنع ربخم ىذلا

 00 )لاق نيلي هلل لوسر نع اضيأهجام نب! (ىورو) «جلثلا ىلع! وبحولو هوما راذاهوعبابف

 هللاقي ىدبلاءارزو نملجرجرخم هدوادىبألةءاورىفو (هناطلس ىسركىدبملل نوط ويف قرشلا نم

 تكماك مهملعو هلي دمع لآل نكعوأ *ىطوي روصنم هل لاقي لجر هتمدقمىلع ثارح نب ثرحلا

 . معأ ىلاعتهثاو « هتناعا لاقوأ هترصن نمؤم لكىلع بجمو هلي ىنال شيرق
 ىسيععم جرم هن وهثكمو هئاطعو همساو هتفص وىدبل ارك ذيف ءاجب امف هنمباب *

 د لاجددلا لتق ىلع

 عبسف ىصقنأ ىديملا ىمأف نوكب » لاق هي ىنلانأ ىردخلا ديعس نأ نع دوادوبأىور

 ىدملا هلل ةفلخ هناف قرش

 هدعاسيف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هلاأحاي احلم لجرلا دج الوحءالب ةمألا هذهنييصيل » لاق مثِلَط هلالوسرنأ(ىورو)« نينس
 : ىض ري اماظوا روج تنلماك الدعواطسق ضرألا هب الع قبب لهأ ىفرتعنمالجر ىلاعت هللا ثعبسف اخاا ئم ١

 ْ ىدبلاةب راحل ةكمىلان ورم يم ةلواو لعدن تارا رودس هولا واخ اا كاقاب

 1 ثرددحىفو (ذ> لوةف ىنطعأ ىديمابلوةيف لجرلاموةيهدنعرتكيو هنمزىفلاملا ىمو عستفالاو

 نوطلاا وعامر خ نا ٍ عيسكاعاماظوار وج اماك الدعواطسق ضرالا الع فن الا ىنقأةبسجلا عساو ىنمىدبمملا اي ادوادىبأ " كاع اماظ حتنأم طسق س ا ُُ 5 0 0 ا

 لام نمةقدص تسصقنام نوياءمنإ

 ديزنال ةقدصلا ناو

 ريصامو ةرثكاالا لالا
 اههلظ ةلظم ىلع دع

 اموازعاهم هللا هدازالا

 باب هسفن ىلع دبع حتف
 سانلاهيف لأسي ةلأسم

 باب هيلع هللا حتفالا

 ةعبارلاو رقق

 را اع كيف

 الاايندلا ىفدبع ىلعهللا

 هعم

 «ةمايقلا مويهللا هرتس

 ملسوهيلع هللا ىلصهنعو
 ملاومأاورهط»لاقهنأ

 م اضرماووادوةاكزلاب
 ىلص هنعو « ةقدصلاب

 : لاقدن أ لسو هيلع هللا

 ةمايقلا موي ةاكزلا عنام»

 ىلص هنعو « راثلا ىف

 : لاقهنأ لسو هيلع هللا

 تاب.كلابدودحلااوءردا 8

 هنأ هِي هنعو
 مدع » لاق

 أطغنأنمريخوفعلايف |
 ةهنعو « ةبوهعلا ىف

 مسودل ةوهيلع هللا لص ا

 ريخم قمأ لا زتال» لاةهنأ ١

 تيكا >
 موحالا كيتشن قح

 حبصلا اورخؤي ملامو

 6« مودلا يدع يح
 هل ؟وهيلع هللا ىلصاةنعو

 لازتال » لاقدنأ ملسو

 » رودسلا اورخاو

 هيلع هللا ىلص هنعو +8

 انأو كلذ ىفه تن ذأ اناف ا اراذا 00 0 ود ان دو تال ىسردلا# 00 لاقت لبو ١ و



 اورثكتال» لاقدن أ اسوهل آوهيلعهلا ىلصدنعو « هضغب اانا وكلذ نع هتبجحانأف (١#ج) ىف ندد ا ديع كاراذا وك
 نافهثاركذ ريغب مالكلا

 ا ريغإ مالكلا 0

 نإوباقلا ةوسق هللا

 اهتابن نمضرألا عدتالواراردم هتيصالا ائيش اهرطق نمءامسلا عدتال ضرألا نك اسوءاملا نك اسدنع

 'ىفو «نينس عستو أن ينسنامتاوأ نيدس عبس كلذ ىعثكع شرعلا ءايحألا نمت,قح هتجرخأالا ائيش |

 ٍ : 0 * 1 لاا | نأ م تولت دفأ نمالج رديف ىلاعت هللا ثعبب ىتح مويلا كلذ ىلاعت هللا ل وطل دحاو مو..الااين دلا نمق ملول »دواد ىبأ ثيدح |
 حي نسح لاقو هانعع ىذمرتلاهحرخو ( نأ مساةيب |مسأ و ىمسأ ةمسأ *ىطاويقيب لها نموا ى ما وح

 6 1 0 ١ « ىساقلا تاقلا ىلاعت
 نوكتق يب لهأ نملج رملي قح مولا كالذهنلا لوالدءاومو.الااندلا ن هقماواواضإ اهلةءاورىفو ع 9

 عاطتساامدي وث ىف هل حيف ىنطع أى د هايل وةيف لج رلاه تأ, ولاملا هيف رثكي و مالسالا رمظي وهيدي نيب ةكتاللا

 ا لاق هنأ مِبَم هنعو *

 | دنءةج رددابعلالضفأ»
 ىفلج وزع هللاهحل ع تيبا!لهأ انم ىدملا »لاق هيلي هلا ل وسر نأ معن ىبأ ظفاحالة باو ريف و«هلمحم نأ

 أ ةمايقلا موي ىلاعت هللا
 ايدك نأ نوركاذلا
 | ىف ىزاغلا نمو لق

 1 برضول لاقثا لبيس
 رافكلا ىف هنس

 رسكتي قح نيكر شل او

 ناكل امد بضختيو

 ' ةمال طنا ل رق اذلا

 2 هلعو ( ةحرد

 عسبأ الأ ر لاق هنأ

 ْ اهاكزأو مكلامعأ ريغ

 ا اهعذرأو عكيلم دنع

 ا جلريخو ميتاج رد ف
 | بهذذلا قافتا نم

 ايندلاالوةدشالا مالا دادز. ال» لاق ميلي هلال وسر نأ هريغوهجامنب!(ىورو) «نيمو.ىفلاقوأ لل
53 

 « ميسم نب ىسيعالا ىديمالوساناا رارعث لعالا ةعاسااموةتالو ادشالا ان دلا ىلع سانلاالو ارايداالا

 هيلع سم نبىسيعنأش مظعتءانعمنأل ىدبلا ثيداحأ ىف مدقتام ىفانبالاذهو (ىطرقلا مامالا لاق)
 قفالممل وقك ىدملادوجو ىفانيالف هلاكوهتمصعل ىيعالا ىديمال هنأىأىديلا ىلع مالسلاوةالصلا

 هيلع ىديع عم جرم هناو الدع ضرألا المع قبب لهأ نمىدملا »ثيدح كلذدي ؤيو لعأهتا وىلعالا

 ىلصيو ةمألا هذهمؤي هناو نيطساف ضرأن م دل باي لاجدلا لاتقىلع هدعاس, مالسلاو ةالصاا
 . معأ ىلا#ت هلق « مس نب ىددع هفاح

 نيترمعب ابر هن أوهجورخ ةمالعفوىدبلا جرخم نبأ نمباب ع
 د هلتقيو ىنايقسلا دهم نب ةورع لتاقيو

 نامزلا رخآىف جر هنأ (ى ورو)ماقلاو نكرلانيب عباس ىدرل|نأهريغو ةررره ىبأث يدح مدقت

 امفوموقراهبف رفصو ضي ةتايا راليمنيعب رأ هيدي نيب رصناا ىثع برغلا ىدقأ نمىدرلاهللاة.لجر

 هللاقي عضوعرحبلا لحاسنماهماعيناو تايارلاهذه مايقو ةياردلمزمتالفاممف بوتكم مظعألاهللا مسا
 بزحكئلوأ در فظلاو رصنلا قاثيم مل ىلاعت لاذخ أ دقموق عمت ايا رلا هذه د ةعيف برغل لبج نمةسام

 ناكمو بناج لك نمسانلا ىنأيفلاقنأ ىلا ثيدحلا ف لاطأو «نوحلفلا ممهلابزحنا الأدثلا
 برغملابسانلا ايعبانىلا ىلوألاةعبلادعب ةيناثااةعبابلاهذحلهراكوهو ماقلاو نكرلا نيب ةكم ذثم وهن وعي اببف
 ْ جرخيف |سمأ هلنوصءبالو هن وبيحيف و دعوهللاودعلاتق ىلا اوجرخا سانلا امألوق. ىدهلانامث
 ددبتي مث بلكن مدعم نمو ىنايةسلا د نب ةورع ةب را ماشلا ىلا ةكم ن «نيءاسلا نم هعمنمو ىدبلا

 1 نم لريخو قرولاو

 ا او رضتف ودعا وقاتنأ

 ( اوبرضيو مهتانعأ

 لاتق نم ةيييواج نييئاكاو ةيريط ةريخم ىلع ةرحش لعاىلع ىلا .ةسااةورع دجو مهشيج ا ىف اولاق مكقانعأ

 مهلتق لحب فيك ا لوسرايلاق هنعهللاىضرةفيذح نأ( ثيدحلاىفو )ةحيصوأةريبكت وأ ةماكب ولو باك ا ركذلاق نال و كرات

 رخلانا مهأد نولوهو جراوخ مهمال ةدرىلع مهاعااعا : راك ىللالاةقنودحوم نوهسممثو :

 نوعسروهلوسرو هللا نوي راح نيذلا ءازحاعا (2 8 2: هللا لاق .٠ هللانوب رام مهنا كلذ عمو لال_> ْ 3

 هللا ىلص هلعو « هللا

 هنأ مسوهلآو هيلع

 | مناعإ اوددج »لاق
 | هلاؤل لزق نماورثك أ
 : ىلص هنعو ©« هللاالا

 | مسو هلآو هلع هنا

 1 ةكستالم كنا لاقدنا

 ! ضرألا ىف نيحايس

 || قينانلا تانك نءالخف

 ىدعب متفتس» لاق هلي هالو سرنأ ثيدحلا ىفو .ة.آلارخآىلا «اوبلص: وأ اولد, نأاداسف ضرألا ف
 مهءاسن نوبسيو مهدالب رثك اومملاومأن وذخ ايفر فكلا لهأ مييلع يلغتيف سل دنالاب ىمست ةريزج
 سانلارتك !لدح وازانكو ىفاف دالبلارثك أمجرتو رايدلا نوبرخو راتسألا نوكتمو مهدالوأو

 ا فوخلاو جرا برغلا ىف نوكح.و اهاقأالا قييالو ةريزجلارثك أنوذخأيف مهلاومأو مهرايدنع
 ١ نملجر جرم كلذ دنعفاضعب مهضعب سانلا لك أو ةنتفلا رثكتو ءالغلاو عوجلا مهملع ىلوتسيو

 | طارش أ لوأوهونامزلار ىف اقلاىدبلا وهو مثلَ هلالو_سرتنب ةمطافدلو نم ىصقألا برغلا
 ا ىهتاىدهملاجورخالااندالب ىفاهانياعو ر ومألاهذهعيج اندهاشدقو( ىطرقا!مامالا لاق )ةءاسلا

 ا مم يي كنك 0 نانرم س نأ تاي ريم سن د > قو |!” اعلاف نوفر . لعاسشاو يدي لاسو ر>ل لق ناضمرةلف نكت 0 ا اا ؛ | 0 1

 باع مهن وفحيف متجاح قااوقلم#اوداث لانا نو ركن. اموز وذ دو اناذ ركذلا لق نوسمتل»



 ةيمور حتفتسلو جا ميردلا ليج كلع "7 نأ ءاح ام باب 2

 3 كلذ ريغو هدا ا ةكااطلاو

 مع الا اندلا نم قب مول 22 ع كالو لاق لاق هنعشاىضر ةراره ىأ ن ع هدام فور

 نامت حيي هدانساو و (ةنيطنطم ماو دل ليج تيب لهأ نم لج ركع قح لَو زعهللا هلوطلدحاو

 ثالثابلعن وريكيف رحبلا لعةمظعةلي دم ىهوةيك اطناةنيدمىلانو: اي نيماسلا نمهعم نموىدمملا

 تور لا ورع 3 * مالسإلا لهأةرارعب رمعتو دجاسملا اهفيىف وةك اطناىدبلا كلع مث لاومألا

 لتاقم فلأ ةئاعبرأ اههنولتقيو ةيموروةين.طنطسقلا نوحتفةتسيف بهذلا ةانكو ةينيطنطسقلاو

 ان ولف رنات ودل در ومسار ل1 نودكتس قرط كل د نودع

 سدقلا تيب ىف دج وف 'سدعاا تين از 2نيح رضق مورلا كلم ايفايعدوأ ىلا ىهلاومألاهذهو ةرش

 ارتد اهناغ ذأ ةلماك اه زباب يعدل ينك لالخ كلا نايس عا حارب امدح اة لاوذألا هذه ظ
 دهلهثالوسرايةغيذحلافق ةءاورىف داز سدقاا تيبىلا اهدريف لاومألا كلت ىدبملا ذخأيف ءىش اهنم |

 نأ كلذو درمزوتوقايو ردو ةضفو هذ نم مادا امال ءلع دواد نب ناملس دي ىلع هللا هانتبا

 تقاوءلابهوتأو نداعلا نمةضفلاو بهذلابهوت هاف نحلا هلىلاعت هللا رخسمالسلااهميلع دواد نب ناملس

 فانصألاءذبسهوتأاماف «صاوغو ءانب لك 2 ىلاعتهلا لاق اك نوصوفب راحبلا نم درمزلا ورهاوجلاو
 2 0 وردلابهني زو ة ضف نمةدمعأو بهذ نمةدمعأو همر و بهذ نماطالب امف لعؤ اهتمهانب

 فكو ا !لوسرايبت اقف ةغب حلاق قانسألاء ديه و ددوت يح هوان ٠١ لاهل ىلاعتهّللا رخسو درمزلاو |

 « اعل هلؤق وهو هن ةلاعيش كلم ناكو سويا ن نم وهو رصنت# مهلع ىلاعت هنا طلب ءايهألا
 نا را اود و سدت تلا وكمت ه0 ييتق ساب لوا ان ذاع مكي انثعب اهالوأ دعوءاج اذاف»

 ةررل هلا فايع ند سدقلا تيب ىف ناك ام عيمجو لا قمألا وادحأو لافطالاوءاسثلا اوسف

 ليئارسإ ىنب نومدختس اوماقأف لباب ضرأ اهوءدوأ ىح ةلجع فلأ نيعبس ىلع اهولمتحاف

 نم كلم ىلا هللا ىحوأف مهمحر لجو زع هللا نامث ماعةئام لاكنلاو باقءااو ىزخلابمهاوكمتتيو

 راسف ليئارسإ ىنبنم مهديأ ىف نم ذقنتسإ نأو لباب ضرأىف سوهلا ىلا ريسإنأ سراف كولم |
 سوجلا ىديأ نم ليئارسإ ىنب نم قب نم ذقنتساف لباب ضرأ ىلا لخد ىتح كلما كلذ مهلإ |

 ىنب اي مه لاقو ةرم لوأ ناك ام هيلا هدرو سدا تيبلا ىف ناك ىذلا ىللا كلذ ذقنتساو

 مكي نأ مكب ر وسع » ىلاعت هلوق وهو لتقلاو ىسلاب م كلا اندع ىصاخملا ىلا متدع نإ ليئارسإ

 دعو ءاح اذاذ 0 ىلاعت هلوق ورق رصيق مورلا 0 مهملع ىل !اعل هللا 0 ىصاعملا ىلا اوداع سدهلا

 ىل 2 دحاأو م ا مهلاومأ ذخأو و ميلتقو معن رحبلاو ريلا ف مهازغف ة 4 ,الا(١) «امالوأ

 هن دا رف 150 ا ةيينك هعووأ ند ة فلا نين قا دتساو ندقلا تب
 اسر كلذ دعت كلذ دعب كرش! لهأ ىلع َك نيرهاظ نودسملا نو لا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو لقره لهأ نم سماخلا وهو مورلا كلم هللا

 .ها ةرخآلا دعو ءاح اذاف ايلعلو لصألاب اذكه (1)

 ٌ نود و لافط لاو ءايتلا نو فو لاجرلا نولتدف لجوزعهللاةردقب رحبلا ىفاهروس عميفتا ريبكت 5

 ١ لوأ اهذخ أىده!!ناك ىتا لاومألا !هفنودجيف بهذلاةسينك نوتأيو لافطألاوءاسنلا نوبسإو

 | توللا لحأ نم وه 0 الور لاعف ردعلا مظع رطخلا مسج امظع هللا دنع سدقملا تسب ناك

 ١ اولتقو اوصع كل ئارسإىئننا م اعدلنا لص هللا ل وسر لا ندا اور محا ا

 | 3 ىلا لئارسإ ود تعجر اماف ةبوقعلاب م ل 00 ىداعلا ىلا ع دعنا ىنعي « اندع متدعناو

 قوأر 0 كرت

 كوأرامشاوالنولوقف

 قوأر ول فيك لوف

 اوناككوأرولنولوةيف
 كلدشأ و ةدابع كل دشأ

 كدر

 امل لوقف احيبست
 نواودن نرلايعإ
 لوقيف ةنجلا كنولأس
 الراو اهنا ل

 اهوأرام براي هللاو

 مهنأ ول فيك لوقف

 مهنأ ولنولوةيفاهوأر
 اهلع دشأ اوناكاهوأر

 الط امل دشأو اصرح

 مثلاقةبغر امفمظعأو

 نمنولومف نوذوعتي
 اهوأرلهلويف رانلا 3

 براي هللاو ال نولويف
 فك لوقت اعوارامأا

 نولوعيف اهوأرممأ ول 1

 دشأ اوناك اهوأر ول

 ةفاخم دشأو ارارف ابنم [!

 دق ىلأ ؟دبشأ لوقف

 كلم لوةبف مهترفغ

 نزل ندا ف ملا
 ةجاحل ءاج امنا مهنم |

 قشبال موقلا ثلوقيف

 هنعو « ميسياج مم
 مس ولآ و هلع شاىلص 1[

 ليريج ىنثدح »لاق هنأ

 هلإال ىلاعت هللا لوي لاق

 هلخد نمو ىسصح هللا |١ م

 هنعو «ىناذعنم نها

 ماسودل 1و هيلعدللا ىلص

 » عطقتل 0 ع ع هع هى ىث نم م وهلا رك ذب واغاا هلاك ناو لاه“ 0 لاقهنأ



 5 لقال 10 ا او

 . همطخ عضاو ناطشلا

 ناف مدآ نبا بلق ىلع 7

 "ناو. .نسنخ هللا رك د

 هنعو «هبلق مقتلا ىسن
 ملسوهل او هلع هنا ىلص

 نيذلا هللا ءايل وأ ) لاقدنأ

 : هنعو (هّللاركذا و ؤراذإ

 ماسو#ل آو هيلع هللا ىلص
 الإ هلإالب مكيلعو لاقدنأ

 اورثك ًافرافغتسالاوهّنا

 يل نع
 تون كلا ابل فكلما

 الإ هلإالب ىوكلهأو

 الذ ناتخمالاو نما

 مهكلهأ كلذ تيأر

 من وبس و ىوحلاب
 ىلص هنعو « نودتيم

 ملسو هلآو هيلع هللا

 نم رشعماي » لاق هنأ

 ملو هناسلب نمآ
 هبلق ناعإلا لخدي

 مسلاه خأ ةروع عبتا

 "رهو ةئووع هلا عبتا

 هحضف هتروع هللا عبتا

 « هتيب فوج ىف ولو
 هل اوهلع هللا ىلص هنعو

 ثرويانزلا» لاقدنأ سو

 « رمتفا انزنم رعتلا
 هل آوهلعشا ىلد هنعو

 نشل نم» لاقهن اماسو

 دجلا لاثف اديدحاب وُ

 1 ناك ىلا

 : 4 نه هنقزرو بولثلا

 هتناف انئد : 1م ندا 6 الا ك0 را ادعو ( رجا ك8 هند لا عهناو ةلكرتا رق الو نم لوم نع

 نار لاقهنأ ملس وهلآوهيلع هنا ىبصهنعؤ « اين ذكرتتال ولمعايمرس الاالإ ا هنأ
 ١س

 جور ةمالع اهحتفو حتفت نبأ ن مو ةنيط .طنطسقاا حتق ىف ءاج ام باب + :

 2 هايإ هلتقو مالسلا هيلع ىسيع لوزاو لاحدلا

 مورلالزمت تح ةعاسلا موقتال» لاق مسوهيلعهّللا ىلص هللا لوسر نأ ةراره فأنع » ملسم ىور

 اوفاصت اذاف ذثموي ضرألا لهأ رايخ نم ةنيدلا نم شيج مما جرخيف قبادب وأ قام<ألاب

 نيبو م كسب ىلال لاو ال نوهسلا لوقيف مهلتاقن انم اوبس نيدلا نيبو اننيب اواَخ مورلا تلاق

 ها دنع ءادهشلا لشفأ مه ثلث لتشو ادبأ مملع هللا بوي ال ثلث مزهنف مهنولتاقيف انناوخإ

 مهفويس اوقلع دق مثالا نومستقي مه انيق ةنيطنطسق نودتتفي ادبأ نونتتفي ال ثاثلا حتتفيو
 اذاف لطب كلذو نوجرخيف كياهأ ىف مكفاخ دق حيسلا نا ناطيشلا ممف حاص ذا نوتيزاإ
 نبىسع لزئيف ةالصلا تميقأ اذا فوفصلا نووسي لاتقلل نودع, مه اميبف جرخ ماشلا اوءاج

 0 كلهم ح باذنال هكرت ولف

 نع فوع نب ورمع نع هجام نبا (ىودو) 0 هللا هلع

 نيماسلا للاسم ىتدأ نوكن قح ةعاسلا موقت ال ) لاق ملسو هيلع دا لق نال رس نادك

 ىنب نولتاقتس مكنإ لاق هللا لوسراي ىف 3 أب لاقق ىلعاب لعاب ىلعاي» مس وهيلعهللا ىلص لاق «ءالوبب
 نوفاخم الن يذلا مالسإلا لهأ مالسإلاةقورو مالسإلاةقو 0007 نممهنولتاقيو ر فصألا

 اهومستق,قتح اهلثم اوبيصيمل مئانغنوبيصيف ريبكستلاو حيبستلابةينيطنطسق نوحتتفي متالقم ولها ىف

 ىورو ( مدان كراتلاو مدان ذخالافةب ذك ىهوالأ دالب فج رخ دقوسيسلا نال وةيف تاه ًافةسرتألاب

 اهم بناجو ربلا ىف اهم بناج ةنيدع متعمس» امويهباحصأل لاق هنأ مُترَي ىنلا نع ةرب رهىنأ نع ملسم

 اولزناهو ءاج اذاف قحسا ىنب نمافل أن وعيساهوزغي ق>ةعاسلاموقئاللاقهللا لوس رايمعن اولاق رحبلا ىف

 ىدذلا لاقالإهملعأ الر وثلاق اهبناجدحأ طقسيف رك اكاوشاالإهلإالاولاةيسباومرومل والسب اولتاي ملف

 رك لاو االإهلإالةثلاثلا لودي مث رخآلا امناج طقسيف ربك أناو هللاالإ هب الةيئاثلا اولوقي مث ا
 || دق لاجدلا نا لاف ححرصلا مهءاج ذا متاغلا نومستق. مه ابق نومتغيف اهنولخ دف مهل جررفتف

 ةينيطنطسةلاحتف لاق هنعهتاىضر سنأ نع ىذمرتلاىورو «نوعجر.و ءىث لك نول تف جرخ

 ولف ءالاىف حلل بود مك باذ هللا ودع هآر اذاف مم ٌّيف مس

 هللا ىضر نامع نمز فت حتف ا دنع حتفتو مورا ةنيدم ةينيطئنطسقلاو ةعاسلا مايق عم

 ىلوامل ناّمع ناكالذو حرس ى أ نب هللادبع دىلع ةيقيرفإحتف ناك اهمفق ني رسشعو عسب سةنس لخدمم هنع

 أف رمصمدنج نمح رس ىأ نب هللا دبع ناكو ةءاكش نع الا ادح أل زءبال ناكر مصمم هلمع لع ص اعلا نب ورمع

 هل اديعو سيقاادبع نب عناقن هللادبعهءمحرسوةيقيرفاىلاهحرسو لاجرلابهامرودنجلا ىلعنامعهرم
 اهايتأف سلدن لا ىلا هللا دبعو هللا دبع جارخ ةيقءرفا ىلاعت للا تف املف نيب ريشا نيصخلا نب عفان نبا

 لبق نم حتتفت املا ةينيطنطسقلا ناف دعبامأ سلدنألا ىلا بدتنا نموا نافتاك ردا قف
 حتفتسونامزألا كلتىف تحتف اهنا لايف رجألا ىف ءاكرشلا تنك اهومتحتتفا نا مكناو سادنألا
 أ ا لع لدي بايلا لوأ ةرره ىلأ ثيدح (هللا همح ر ىطرقلا لاق) ثيداحألا ف ا ةرم

 6 نيترم نوكي امل ىدبللاحتف لعلو كلذ ريغب حتفت اهنأىلع لدي هجامنبا ثيدحو لابنلاب حتفت
 1 لهأه ياا زاحمابرغملابج رخ اذاىدرلاناف نيترمبهذلا ةسينك حتمي هنأ 5 ريبكتلاب ةرمولاتتلاب

 ٌ رفكلالهأ اهءاعبلغتو امبلهأ فاتوتفلت دقق نيد اذ , زج رصنا هللاىلواي هلن ولوةيف ىلدنألا

 ١

 ٌْ ايلا 0 ل علا ماو هس وعملا نابت هي لامك لع عورولاءان ا هيهدل رنا
 تنجب د فضا ام ممم 7 حكت

9 



 -كتااقمم )»ع رك يل 2 ل ا

 07 وناكم لك ندا نا 3 دمع ةقلارمو ذل نيدارو 190 0 ةكرألل لس نم
 ىدهلا ب>اصو ءارغلا ةقانلا بحاص وهو موطرخلا بحاص هركسع ةمدقم ىلع نوكيو هرمأدنع

 هللا ىضردق لجارو سرافنيب امةلتاهتلا نمافل أن ونامت هعابب كلذدنعف احنا ىلوومالسالا نيدرصانو

 نوريعيف مظعلالضفلاوذهللاو هلممسفنأ اوعابف «نوحلفأا مههناب زح نإ الأهل بزحكئلوأ» مهنع

 ىأيف ةغيابةبطخ بطخعو عماجلا دج ىفربنلا ىدهلا دعصيف ةيليبشا ىهو صمحىلا اوهتتي قحرحبلا
 مورلا دالب ىلا ابجوتم نيماسلا عيم# جرخم مث اهفمالسالالهأ عيمج هعيابف سلدنألا لهأ هيلا

 ىلا نواصي هعمنموىدهلا نا مثةونعودعلاىد.أ نمابجرخم مورلا نئادم نم ةنيدم نيعيساههفحتفيف

 توباتاهيفدحم مث ةيوسلابسانلانيب ابمسةيف ىدهلا اهذخ ًايفةميظعالاومأ اهبفنودجيف بهذلا ةسينك

 ةالصاا هيلع مدآ اهب طيهىلااصءلاىهو مالسلاوةالصلا امبماعىسوماصعو ىسنعةزاكعاهفوةنيكسلا

 هيفام عيمج لمتحاو سدقلا تيبلا نماهذخ أد قء ورا! كلام رصيق اكو اهنمجرخأ نيحةنجلا نممالسلاو

 اصعلا نوماسلا ذخأ اذاف ىدهلا هذخأ,ىت> نآلاىلا امفوهف بهذلا ةسينكىلا لاومألاو عاتملا نم

 مهأر لذخ سلدنالانممالسالا لهأمايقهلادارأ اذاف كنوكتن أدير مهنمدحاو لكو اهفاوعزانت

 ذئموب مهواءزج مهئمركسع نك اداة لق اطئل نوعللف موقع بابلألا وذ بلسو

 كرشلالهأ ميلع ربظو منيب فالحخلا عقوو رصنلاو رفظلامممع عفر كلذاواعفاذاو 5 اسععبرأ

 ىنعلااذ نين رقلا وذاهانب ىتلاةرطنقلا نم زوجيف لب إةر وص قاكلم مي ءلعّلا ثءييفراحبلا اوتأيقح

 لحم را الك كلذكنولازءالف مهءادومورلاو هير ةنيدمولا اوتأي ىقح هءاروسانلاذخ أف ةصاخ

 رصمنوكلمتف مهءارومورلاو رصمضرأىلإ نا تح كلذك ُن 0 را احمر ةلحرمن وفليلا

  اهمتامالعو ةعاسلا طارسشأ باوبأ اع

 نارا فو كاملا ند معأب اهنعل وسلامه سمءاور ىدلا لي ربج ثيدح ىف وهااالاهماع الفاهما قتقوامأ

 «ةتغالإ مستأتالو ىلاعت لاقو «وهالإ اتقول .يل الن ردنعايملعاعإ لقةعاسلا نعلن ولأ سي » ميظعلا

 ليريج ضفتناف ةعاساا قتمىسع هل لاقف مالسا|وةالصلا امهماع ىسع ليريج قل لاق ىعشاانع ىورو

 (ىورو) ةتغبالإ ؟2اتالضرألا و تاوهسلا ف تلقت نلئاعلا ند ملعب اهنعل وئسلااملاقو هتحنجأىف

 اهطارعشأام هللالوسراي لبق طارشأ ةءاسال » مثيري ا لوسر لاقلاق ةفيذح نع معن وبأ ظفاحلا

 ركنلالهأ روهظودجاسلا ىف قسفلالهأ تاوصأولعلاق

 موزلك كتيب ىف سولجلا مزلاىأ كتيب سلح نك لاقو فرعتام ذخوركتتامعد لافقهللا لوسراي
 نم شالا هنت ارنلع ةعاذلاا طارش أ مدقتىفةنكسحلا وىلاعتهللاميمحر ءاملعلا لاق « ةبادلا بظل سلحلا

 عفنبالنأ لبقامابرأ ىلا قوقحلاةيدأتوةبانالاوةب والاب ميسفتأل طايتحالابذخألا ىلعمهتحو ةلفغلا ةدقر

 ١" همحر (ىطرقلا مامإلالاق) مهمتداعس نيبو منيب لا نأ لبق نمو لبق نمتننم[نكنملاهاعإ اسفن

 هلتفو ىسعلوزاأو لاجدلا جورخاهنف 0 اذ دلا ةدمءارن | لعةمالع ىلاعتهّشلا اهلعح دق طارشألا كلت

 نممههوجو ىف سانلا مستىأ مههاكت ضرألا نم جرت ىتلاةبادلاو جوج أ موجوجأ,جورخولاجدللا

 ملعلا ضبق نمتايآلا هذه مدقت امامأ و ماظعلا تايآلا ىههذهفاهم رغم نم سمشلا عولطاهنم و#رفاكو حسم

 !"ىرماتاف فارغا لاق فوردلا لها لع

 مسوهلآو يدك

 ف دهز نه» لاقهنأ

 ملعت الب هلا هملع ايندلا

 هلعح وةبادهالب هادهو 0

 « مثلا هنعفشكو ا ريصب

 : لاق ل هنعو أ

 هايد بحأ نم » :

 نمو هن رخآب رضأ

 رضأ
 نا ل 0

 ءافملا اسلام افك يار ورز دانوول دايو ءاوزرام 2 اغو |

 سوفا ١ 2 عشا ىلصفت عءو 2 ىح )ر ك ذتلا رصتخم س )١4

 قييم اورثآف هايندب

 هنأ مسوهل آو هيلعدتا 1

 نئاكلاوك و لاق

 ىلصدنعو «اندلابح |

 قمأ تمظعاذا» لاق

 ةبيهاهنم تعز ايندلا
 مالا تل ياذا وسال

 نع ىمنلاو فورعملاب |

 ةكرب تمرح ركتنلا

 قمأتباستاذاو ىحولا

 »غ هللا نع نم تطمس

 هلآو هلعدللا لصةنعو :

 8 اورذحا» لاقهنألسو ١

 نمرحسأ اهناف ايندلا

 6 تورامو ثتوراه |

 هل وهملع هللا ىلص هنعو

 نعالهم» لاقهن أ ماسو

 بايشالولهناف اليمهللا |

 عد وسو ينك
 عضرلافطأو عت رمال 1

 باذعلا مكيلع بصا 00 : د 0 0 0
 3 نافامدوءولاةعاسلا مايقل دا دعتسا وديه ىلع ةعاسلا طارشارويظدعب اونو د ناس انلل ىغيتمق ىل

 هلأ: م «(ايص م

 لاقدهنأ ماسودل اوديلع :

 هدس ىسفن ىذلاو » ش

 0 اخدءال

 001 0 ل



 يك دييجو حرتوا ران تيدا 5005 0 (0؟4) سوال 5 5 دعا ل سةنعو «قلخلار خرا

 هلأ 0 اوهيلع هللا

 هشنأ هريس نم » لاق

 موي مهج روف نمهنا
 هلاظىف هلمحيو ةمايقلا

 نينمؤاا ىط نكيالف
 «امحرمهنكيلو اظيلغ

 هل ؟وهيلعدللا ىلصانعو

 ديعلانا » لاقهن أ لسو

 هللا ىدي نيب فقبل
 هللا ليطيق ىلامت

 لوةيفديدشب رك كلذ
 ١ مويلا ىن_محرا براي

 ْن« ةييصلا

 ائيشتمح راه لوقف

 ىلجحا نم قلخ نم
 ولو تاه كم راف

 باحأ ناكف (١روفصع

 مسو هيلع هللا ىلص ىلا

 فاس نم ىغم نمو
 ريفاصعلانوءبابتيةمألا
 هددعو ٠ اهنوتلطف

 | سودا ؟وديلع هللا ىلص

 ' معأ امن وداعتول» لاقهنأ

 متيكلو الاق مكحضل

 غاص املو ارثك

 : «بارشلاو ماعطلا كل

 هيلع هللا ىلص هنعو

 نم»لاقهن أ سول آو

 | هنعو «هللا ءاضرأ هللا

 مسوهل آوهيلع هللا لص

 هللا قشينم » لاق هنأ

 ليف لك هيدا باهأ

 هللاهب اهأ هللاق تي نمو

 منن عد« ىشلكنم

 حج

 عزمنا رجسمنم م ىف رذذ ًاوريخأْاهف 2 تاور ةقدصمةثداح بابسأ ىه اماف قح ريغب لهل ىنعي

 . نيماعلا بر هلل دجاو

 *© نيتابك ةعاسلاوانأ تثعب سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب ل
 ىطسولاو ةبابسلا مضولاق ( نيتابك ةعاساا وان تثعب ) لاق هَ اناالوعر نأ نسا نع قود

 صأ سبرةتاهفالتخاىلعابلك اهانعمو اهريغوىذمرتلاو ىراخبلا فقرط نمثيدحلا اذهىوردقو

 امو »ىلاعتهلوقو « ابطا رسثأ ءاج دف » ىلاعتهل وب كلذ ىلا راشأ دقوا. ةعرسوةمايقلا ىعىتااةعاسلا

 قشناوةعاسلاتب رتقا »ىلاعتهلوةو « مهءاسحسانلل برتقا »ىلاعتهلوةو « رصبلا حلك الا ةعاساا رمأ

 نيدباعلا ن زمامالان اكو متلي دمع وه ةعاسلا طارششأ لوأنالوة, نسملاوكاحشلاناكو « رهقلا

 ءاماعلا لاق دب ملعأ ىلاعتهلاوةأحفلاتوموريسا وءلاوماذجلا رو, ظةعاسلا بارتقا نملوقيهنع هللاىضر

 نأ كايجال ةعاشلا مانق ثقو ملعي ناك هني هللا لوسر نأ هنم ملعبام قباسلا ثيدحلا ىف سيلو

 ىطسولا الا ةبابسلا دعب سيل هنأأكةءاسلا الا هدعب سيلف نوكي ىن رخآ هنأ ْمُنلََي هدارم نوكي

 اهنقو ىلعال ةعاسلا هيف موقت ىذلا مويلا ىلع ٍمُثَِي هلوسر علطأ ىلاعت هللا نا ءاماعلا ضعب لاقو
 . ملعأ هللاو مويلا كلذ نم

 6 ةعاسلا ىدي نيب نوكست رومأ ركذ باب الع
 ناتثف لتتقت قسح ةعءاسلا موهتال » لاق 2 هللا لوسر نأ ةراره ىنأ نع ىراخبلا ىور

 نمبيرقنوباذك نولاجد ثعبإ ق>و ةدحاوام توعد ةميظع ةلتقم امهنيب نوكست ناتميظع

 جرم ا رثكبو نئفلا رمظنو نامزلا براقتيو لزالزلا رثكتو ملعلا ضب قح وهلال وسردن امعزب مهلكن يثالث
 هطرعيىذلا لوةيف هطرع قحوهتقدص ل بقي نملاما برعم. ىقح ضيفيف لالا ريك يسولف وما

 علطت تح وهناكمىتيلابلوةيف لجرلا ربي لجرلا رع تح وناينبلا ىف سانلا لواطة, ىقحوهيف ىلبرأال هيلع
 تنمآن كنملاهناعإ اسفن عفنبال» نيح كل ذفنوعمجأ اونمآ سانا! اهآروتءاطاذاف اهم رغم نم سمشلا

 هناي وامن الودئاعب اش اا ايت اهيعوت ناللخزلا رق دقوةغاسلا نموقتلو عاريخ اهناغإ ىف ت دسك وأ لق نب
 قسالفهطوح طيلبوهوةءاسلا نموقتلوهمءطيالفهتحتل نءلب لجرلا فرصنادقوةعاسا!نموقتلو

 هذيفىلاعت ثادمحر ( ىطرقلامامالا لاق ) «اممءطب الف هيفىلاهتاك اعف ردقوةعاسلا نموقتلو هلباهنم
 نمةفعضلاثيداحألا ىف درواةحاحالو دحاو ثيدح ىف ةريرهوبأ اهاور ةمالع ةرشع ثالث

 ىف نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعىوراك ةنيعمنينسيف ةنيعمرومأعوقوب ةنذؤاا تامالعلا

 و ن ريل قوناذك والك نو نيقانو رقع نال قو اذكواذك ن وك نيئاك ند

 رنا ن طا نينالا بنص تودنف ةفاس نيعشلا دكر نيقالاو تك ةيدب ف وا 35 نيقاعو نانا
 عيراتلانافاضيأ و مثدعب نملهلقن سانلا ىلع فخم مل عقر هنأولو ليقامم ءىش عق,ؤوةدلاهذه تضمدقو

 قتايذانلا نم ردك سمدف هنأ مسوهيلع هّللاىلدىنلا تومدعب باطلا نب رمع نمزىف عضواملا
 ىنلا هبريخأام عيمجنأ رمالا لصاح و ريغال عراتلا نييعت ىفمالكلا اهناوييحصلا ةفرذح ثيدح

 دجلاو حيحت قيرطىلاجاتحيفهتقونييعتامأوهعوقو نمدب ال نتا وكلا و نكفلا نم ماسو هيلع هللاىبص |

 اياك نام نك قتلا لوف لج رلا رق لح

 5ع ا هي ل هيض تي 0 يل كلذىف ىرامل ٠

  رلارعىح ةعاسلاموةثال ثيدح ىنعمو * نيملاعاا بره
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 ىلو مدآ نانا نالعطلس اعإو» ول لاق هنأ ملسواا ادي تارلطعتولنا اك النا ةمشخ ن“

 ريغ فن ممدآ نبا نأ س تع

اقاذهاتامز قاذه ب لاغدجو دقو (ىط رقلامامالا لاق ) قح ريغي 0
 أ انور ل

 ىذلا ىنعيذاحلا فيفخ هيف طبغ نامز سانلا ىلع فأين أك شو : لو. ناك هنأ هنعهتاىذر رذىد أ نع

 هب رش مويااطيغب ؛؟ناطلس !!نعددعم لجرلا طبغي ودالوألا نمةرشع وأمويلاطبغياك دلو وال وهللهأال

 ةدايعلاق هناك 0 اندحأت لن ولوعو مهس وو ر ساناا زممفق وسلا ىف ةزانجلا رعودابعااللا صاختم

 000 (ىط ل اح ظئامم 0 0 اذهنارذابأايتماصا انا

 اوريغو ثان داولدب 0 0 راق, ضلال

 نى ملأ اعارذو ريشبأ 0 ند ناس نع. تلو ثيدحلا فو «تحسلنو هلاكأ بذكلا نوعا 0 هللا َ
 نهي مقتل ا : 0

 تدع عرولا ود ناحل نسحأ دقلو .نف: لاقىراصتلاودورملاهللال و سراي اولاق« ار ل

م (ىطرقلا مامالا لا اق)امتابهر ,وءوس رابح اودعك وللا الإ ئدلا دسفأ لهو :هلوةىفكرابلا نا
 مزاع

 ىهتنا « ةقسفءارقولاه>دابعنامزلارخآ قنوكس»: مسو هلعدلا ىلصهّللا لوسرلوق اضيأةعاسلا

 نمنتنأ مبملاع نوكينامز سانلا لعىنأي : لوقي ىلاعتدلا همحر لو>ك<مناكو ناتفصااتدجودقو

 ا 0 2 0 متو هيلع هللا ىلصهلا لوسر نأل اوما رداون ىفىذمر خلا مكحلا (ىورو) رامح ةفح

 سنالق رهف نونتن ألا ثوهرشنم هللا ذوعتلف نامزلا كلذكردأن ف ءارقلاناديد نامزلاارخآىف

 لب لاقفمهنموأ انماولاةنيس م رجأك هرجأهنيدب ذئمون كسمتسلاو ءايرلا نمذئم مايحس الفدربلا

 تفابتبوثلا لس مماوقأرودص ىفنآر ثلا دس - لوي هنع ىلاعت هللا ىف رل بج نذاعمناكو )»ع 3 1

 | نافوخ هللا العمط ,طامعأ بائذلا ب بول ىلع نأشااد ولج ن وسل ةذلالوةوهش هنود الهنو ءرش

 سانلااهدوةو» ىلاعتهلوق باب ىفمدقتواكيش هللا كرست ملانإانل رفغيساولاقاوءاسأ ناو غلبن سا ولاقا و رصق

 ىو رانلاهب رست نم لو اوف ىنمأ رقأ نم لاقونآر مااا رق نمنأىلإ رش تفاح ةدع ( ةراحملاو

 نملح د جر ,ث قدح ةعاسلام و2 الواضإ ًاهيفو «هاحهملاهل لاقي لح ركالع قحةعاسلاموقتال» ثيدحلا

 || رانجر وح ةعاسلا وقالو لاق كلي هتاذوسز ,نأ ملسمو ىراخبلا فو (هاصعب سانلا قوس ناطحق

 لاق عا هللا ىلص هلال ودير نأ ىذمرتااىورو ( ىرصبب لبإلا قانعأ ءىغل زاحملا ضرأ نم

 مكيلع لاقان ماتا لوسراي اولاقةماقلا مون ليقت ومرض حو نموأتومرضح نمران جرختس»

 قرشما نمسانلا رشم ران ةعاسلا طارشأل وألاق» لس وهيلعمللا ىلصهللا لوس رن ىراخبلا فو «ماشلاب

 اولتقت ىح ةعاسلا مومتتال هدب ىسفن ىذلاو ) لاق ت هللا لوسرنأ ىذمرتلاؤفو« برغلاىلإ

 ةعاسلا موقت المدي ىسفن ىذلاو داني ثيدحلا فو( را 2 كر ودا فاما اونانخو مكماما

 1! ةيذع لدجحرلا ماكيقح»ةباورف ءو ع هلهأثيدعو ري وهلعت وهطوسلجرلا ماكرو سنالا عابسلا م اك ىح

 | اجورمبرعلاضرأدوع:ىحو هلم 8 ام نمدجن اافهناك زبجرخيفلالا ضف قحوهلعت كارشوةطوس

 هنا همح ر(ىط رقلامامالا لاق( ىزعلاو ت ل ل

 ا ةم.ظع ةلزازاه ودب ناكوةميظع ران تحج رخدف « زاحتلا ضرأن مران جر ىتح 0 - م هلوقو ىلاعت

 1 موب راهنلا ىحنم ىلإ ةئاّتسونيدمحو عيت رح حا :مثلاثلارحفلادعب ءاعرألاةلل كلذو

 هنتلا عاق دنعةظيرقب رانلات رهظو تنكسفةعجلا

 2 ننام حدو نوعحلاف را ري يا رضيعا طيح

 روس املع ماعلا دابا اةروصيىفىرت ةرحخلا ف فر طب مج

 و 2 نت مج

 1 0 لاوم أ لعمارحلا ذا 362 و الغلا و ع ماكشألا ل

 تعش

 ند جرب ا 0 ى رع ال مم :ودوملاحرى

 دحأ هيلعطلستي مل هللا

 نمل مدآ نبا لكو اعاو

 ن.انأولو مدآ نبااجر

 مل هلا الإ جيجل مدك
 © هريغ ىلإ هللا هلكي

 هيلع هلل

 لاق هنأ ملسو هلآو

 ,ىلص هنعو

 سأرىلاعتهلا ةيشخ ا

 هلل هنعو « لمعلا

 مقرع ول » لاق هنأ

 متيشمل هتف رعم قح هللا

 تلازاو راحللا ىلع

 ولو لابجلا مكئاعدب

 هتفاخمع قح هللا مح

 سيل ىذلا ملعلا متماعل

 غلب نكلو لهجهعم
0-7 

 تنأ الو ليقدحأ كلذ

 نءمظعأ وان أشزعأتلا 0

 0») هلكهرمأدحأ غلس نأ

 هلع هللا ىلص هنعو

 دهزلا » لاقدنأ ملسو

 بح امسح نأايندلا ىف

 م ضقت نأو كاقلاخ |

 نأو كقلاخ ضغب

 لالح ند ع

 نم جود 3 اندلا

 باسح املاح نافايما رح

 نأو باذع اممارحو 1

 ا”نيملسملا عيمج محرر

 مالكلا نم

 ع مك كنيعي اللا 8

 جرحم م امتعيزو اند ءاظح 2 ند 2 ناك - قلاقنلا نب رع م ل اكذإ 0 0 نأو مار 7 ندم



 مهمنعلا ةعس» لاق هنأراسو هلع هللا ىلصةنعو « اندلا ىفدهزلا وهاذبف (2١غ0٠) اندلا ىف كلمأ رصقت نأو رانلا نم

 لام لاو روخصلاذخ أي دعرا ىودك ىود#اقرزأرهورخأ رهن كلذ عوج نمجرنغ وت ناك 0 0
 برقىلإ رانلاتبتتاومظعلا لبجلاك راص مدر كلذ نم عمت جاف ىفارعلا بكرلا طيح ىلإ ىهتنيرو هيدي نيب 0-0- 0

 | ىأرهنأىاحأ ضعب ىلركذو ( ىطرتلامامالالاق ) اهتقرحأفنعلا ىرقنمةيرقىلإتهتاورودقلا |]] ©“ لحتسالو ما را نالثك انايلغ رانلاهذه نمنودهاش,اوناكو سو يلع هلل لص هتك راب ميسن ةندلا ى !.امتناكو ةئيدلا لحتسلاو هللا ب
 | ىطرقلا لاق) ةوبنلام العأ نم كلة نم مايأة سمح ةريسم نقولا قداس رانلا كلت ْ ا مرح 00
 تباذأ اهنا تح مرحلا ميج تقرحأف ةنيدللا مرحب ةيضرأ ىرخأرانرانلا هذه دعباشفو ( هللا همحر 37 0
 نم لذيوهللا لذا نم اهيلعراتلا بلغتب هادغب ذخ كلذدعب اشفوافقاورو لا ريغ ق..مودمعلا تعقوفدمعلا فىدلا صاصرلا | تور ل

 رثك و نع رلامعو بركلامظعو ف وألا رشتناف ها وأمو مالسالادومع كلذو ىسوابيف ناك نم لتفقف

 هيلع هللاىلص هللا لوسرنأ ثيدخلاىفو ىبتتا ماما الو ةفيلخ ريغب ىراكس ىرايحسانلا قب ونزحلا

 لكأت ملأ باذع ابق سانلا ىشنت توهرهل لاقي داوىفةدماخ مويلاىمران مين <تدصقتل » لاق ملسو

 اهرح نمدشأ ليللاب اهرح باحسلاو ثررلا ريط ريطت مايأ ةينامت ىف 1

 . شرعا نمىدأقئالخلا سوؤرنمىهفصاقاادعرلا ىودك ىودضرألاوءامملا نيباملو راهناب
 تانمؤاا و نونعؤلا نو لات تاتاؤااو نيتمؤلا لع ذفموي قه ةعالسأ هلا لوسزاب ةنيدحلا

 هاور ( همدم مثدحألل وي لجركانهسيلو ماهملا دفاستتاك نودفاست,ر جلا نم رشذئموب سانلا

 * دلابرثاتسلاو مقا. رعأ

 هنعو « ىنسلكراتلاو

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 لجو زعهللا] وش »لاق

 الإهل مدآ ننالمع لك

 1 ىرح أ انأوىل هنافموصلا

 نمران جرختس» ملسو هيلع هللا ىلسهلوة,ةدارلارانلاهذهلعلو (ىطرقلامامالا لاق ) معنوي اظفاحلا 0 لص هنعو 1
 . معأ ىلاعت لاو 6 تاومرطح هللا لودي» ملسو هيب
 6 هنم باب ال نصا مل نم لجو زع
 يرام نع هحراوج

 عد, نأىفىلةجاح الف
 لاق « هباريشو هماعط

 ىلعملستلانوكي ىتح ةعاسلا موقتال » لاق لسوهيلع هللاىلص هللا لوسر نأدوعسم نبانء(ىور)

 مظلاوشفي وماحرألا عطق:ىت>وةراجتلا ىلعابجوزةأرلا بيعتو ةراجتلاو شد:ىتحوةماعلانودةصاخلا

 تانكملا رك روهظديدا راو مظلالدب معلا وشفيوةياورىفو «قحلاةداهش متكتو روزلا ةداهشرظتو ١

 موقتال»ةياورىفو علا رهظي وة را>تلا رهظ:نأةعاسلاطارشأ نم»ةياو رىفو ىسلايطلادوادو: أ ءاورأك

 هيف لام. ناك اما نامز انيلع ىنأدقلو ن لا لاق « لهجلا رهظي ولالا ضيفي و معلا عفري ىتحةعاسلا

 هللادبعناكو ىبتنا دحاولا رحاتلا وأدحاولا بتاكلا الإ ل ىلا

 هللا ىلص هللا لوسر

 عموم نم » ملسوديلع
 ةمللاو دورا لون

 نأ ىف ةجاح هلل سيلف

 لاق( هباريشوهماعط عدي

 لجرلا لع ل>رلا مسي نأواقر طدحأس 1 ذخج نأ ةعاسلاط ا نءنال وه هنع هللا ذر دوعسمنا

 ةمايعلامود ىلإ وادي 3 صخر 0 لاو ءاسنلا رورمواغت نأ واع .>هتأرماو لدحرلا رحتبنأو ةقرعملاب

 رهظيودل اهلا رهظيو ملعلا اة.نأ ةعاسلاطا شأن منا » لاق ل هللا لوسرنأىراخبلا(ىورو)

 هللا لوسرنأ ملسمثيدحىفو« دحاولا مهلة رمانيسق نوكيىت>لاجرلا لقتوءاسنلارثكتوانزلا

 هنماهذخ ًارادح ادب الث بهذلا نمةقدصلابلجرلا فوط: نامز سانلا ىلع نيتأيل لاق ملس وهيلع هللا ىلص

 ه.لعهللا لصللالوسر
 ةدابعىف مئاصلا» ملسو

 0 - ع 6 0 0 5 هللا 1 ّّ لاق دو

 دحاولا لجرلا, نذلب اسذلان !كلذ ملع ا ىلاعت هئاا ود: رب (ةأرمانوعب راهعيتتدحاولا لجرلاىرب ناو 2 1

 | لجرلا عناب, نهارتف لمارأ مم ا ةدو محالملا ف لاج رلا لتقل كلذو ءاسنلا ةرثكو لاج رلاةلة نم ا
 1 لاج رلاةإقوءاسذلا ىلع قبشلاةيلغا كالذاعإ مب رطعل لاقو اطعو ذخ أو ءارمشو عسب ن نم منيح اصع موقيدحاولا 017 3 :

 ناكو هيشا لوألا ىنعملاو ىنحكتا ىنحكنا هل لوقت ةدحاو لك رمان وعبر ؛ًادحاولا لحرلا 2 أ 7 َ 3 ل 1 ٌ : اقرب مبوليقابق رحب

 كا اح ككل كوسا
 | لوقيناكو ةئسلا وباتكلاب لهملاهف رهظنو م لعل اهقب له :نامز ميلع أيس: لوشي دوعسم ن هللادبع

 ملسموىراخبلا ىف 0 ةماقاب هظفح اعإو فورحلا ظفحم نارقلا ظفح سيل

 مع هنو بة هعزنياكإ واذا .ركاطعأد رادع ماعلا عز ال ىلا هقدقلا نا د لاق ماسوهيلع

 | 2 هنعو « ةسغ وأ

 ناواكدبعىلإ مهللا و لاق

 ىف كتمأ ناو كدبع

 نرسل ع عر لكي كالأسأ كاش 0 1

 ٌ 1 ىلص هلال ومرنأ



 ميظعلا نآرقلا لمحت نأ كدنع 0400 تنلالجار تراس واهتمام ايعامرأ كلبا دز رديت

 طارشأ نمنا » لاق يوتا لوسرنأدوادونأ !(ىورو)نولضي ونولضيف مم أرنوتةيفنوت:ةتسيف

 5 معأ ىلاعتدثا و «مه ىلصيامامإ نودجمالف ةمامالا دجسلا لهأ عفادت. نأ ةعاسلا

 د لا ومألاوز وكدا ام لس ضرألا نأ ءاجام باب »*

 | رحتي نأ تارفلاكشوي لاق مث هل هلال وسو نأ هنعشا خر ةريرهى نأ نع ثيدحلاةمأ (ىور)

 دحاو لكلوقيو نوعست وةعست ةئام لكن ملتةيف هيلع سانلا لتةيف بهذ نمل بج نعت ا رفلا رسم »

 ىفو «ةعسن ةرسشع لكن ءلتقيف هيلعسانلالتتقيف» هجامنءالةءاورىفو «ومأىذلا انأن وك أ”ىلعل

 نمناوطسالا لاثمأ اهدبك ذالفأ ضرألاع قث» لاق هل هللا لوسر نأ ىذمرتلاو لساةياور

 ءىجب و ىمحر تعطق اذهىف لوةيف عطاقلاءىحبوتاتقاذهىف لوقيف لتاقلاءىجيف ةضفلاوبهذلا

 اذه نوكينأهبشيو ىميلحلالاق « ائيشهنمن وذخأيالف هنوعدي مث ىديتعطقا ذهىف لو ةيف قراسلا

 ةالصا!هيلع ىسعنمزىف كلذو دحأ هلبقي الف هبق ضيفي لالا نأ ع ىنلاربخأ ىذلا نمزلاىف

 لاق نك نشلا لاوعأ نسا وملسلا همتغيام عم مظعلا ضيفلا كلذ نملص> ىذلا لبجلالعاف مالسلاو

 ناف ةعاسلا طارشأ روهظو رمألابراة3لل بلا كلذنم ذخألانء ميل هيبننوكينأ لمتحمو

 عفادتلا فوخ هببسز وكي نأ لمت« ورارتغاو لهج كلذ دوش عماهنمراثكتسالاو ايندلا ىلا يك دا

 : ماع ىلاعتدلا وىلوأ اذهو ثيدحلاهيلعلدباكهلعلتاقتلاو

 © ةماعلا رمأىف ملكتي نميفو نامزلا اذهرخآ ةالوىف باب ا

 ىذف ةعاسلاقملاقف هباحصأ ثدحم وهو ِمثِلَم هلالوسر ىلع لخد ايبارعأنأ » ىراخبلاىور

 مل لب مهضعب لاقو لاقام هركسف لاقام عمس موقلا ضعب لاف هثيدحىف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 لاق ةعاسلا نع لئاسلانبأ لاق هئدح ىضقاذا ىتح لاقام ملسو هيلع هللا ىلصص هللا لوسر عمسي
 ىلا رمألا دسواذإلاق اهتعاضإ فكولاقةعاسلا رظنناف ةنامألا تعيضاذافلاقهللالوسراي اذان اه

 ىلص ىنلا لاس ليربجنأ» هريغو ملسمءاو رىذلا ليوطلا ليربج ثيدح فو «ةعاسلا رظتناذهلهأ ريغ

 دلك كاف اوما ندد ع اقول لالجلا هملعأب اهنعل وعسل ااه لاقق ةعاسلا نع مسوعيلعما

 تب.اراذا» لاقفةءاورىفو «نانبلانولواطتي ءاشلا ءاعرةلاعلا ةارعلا ةافطاىرتنأو امر ةمألا

 «اهطارسشأن م كلذف ضرألا كولمعبلا مصلاةا رعلاةافحلا تي راذا واهطا رسشأ نم كاذفامتب ردلتةمألا

 يم ا ا ل و
 ْ 0 هللا لوسرنأ ةءاوريف ناس «اظيغدلولاواظق رطلا نوب د ىح ةعاسلا موقتالا» ةءاورىفو

 نئاخلا اف نمتؤيو قداصلا ايف بذكبو بذاكلا اهف قدصيتاعدخ تا ونس سانلا ىلع ىقأيس» لاق
 ما قطني هفاتلالحرلالاق ةضسورلا انزال سرا ةضييورلاامف قطني و نيمألا اهفنوخمو

 شحفلاربظي ىح ةعاسلاموقتال» ةياورىفو . ركذلا لماذا سانلا نم سيسخلا وهدفاتلاو (ةماعلا

 لوءعولا امو هللالوسراي اولاق توحتلا ربظتو لوءولاكلهتو نئاخلا نع ٌؤيونيمألان وح ولخبلاو
 ءاماعلا لاق «مهمملعيال سانلامادقأ تحب اوناكنيدذلا توحتلاو سانلا هوجو لوعولالاةتوحتلا امو

 أ عامسا نع مص ةيصعم نع نورجحزسالو ةظعوم نوعمسال ةالولاراصو تامالعلا هذهت دحودقو

 0 رةناسامالع المل م ايإوانتيعوانتالوب وانب فلا ىلاهتدللاف هلراصبالا نع ىمع هب ماكتلا نعم ب قحلا

 ىرصبر رون و ىلق عسر |

 ءالجو ىردص ءافشو

 ىمخ و ىمه باهذو ىف زح
 وأمه هباصأ ديعهلاقام

 همنا بهذأالا نزح
 ههنا حل دبأ ا 2 : ل

 نار د عسولا | مسلةياوريفو « بهذ نم لبج نء» نيخيشالة يا ورىفو ( ائيشهنمذخ ا رالف ريضح نف بهذ نمزنك نع
 «ب دمح أوك احلا هاور ا

 هيلع هللا ىلص هنعو

 ةشئاع ىأردنأ ملسو :

 لك أت اهنع هللا ىضر
 هلو لاقق نيطلا

 نيطلا ىلك أتالةشئاعاي»

 نم مدآ قلخ هللا ناف |
 لعؤيطلامرحف نيطلا |

 هَ
 ىفو تامنم» لاق هنأ |

 هنعو « هئرذ

 لدوش ةيعلاسا لل

 رانىفشادبك أنيطنم

 هيجو ىلع مهج
 لاق هنأ 2 هنعو

 ف مدحأ نيفعال 2

 «بنجوهو مئادلاع ءاملا

 لاق هنأ هلع هنعود#

 ةرششع قوف ىنب نم »
 ىلا كلم هادان عرذأ
 6« هللا ودعاب نبأ

 هيلع هللا ىلص ةنعو

 ىلصي الجر ىأرهنألسو

 نأدرمأف ةلبسمدب اينو
 ةالصااو ءوضولا دس |

 ىلصف ءوطولا داعأف
 ىلاءاغو لا [كلذرع
 ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا
 ءوطولا ةداعاب هرمأف

 لح لا دليم 8

 ككاو هلا كوع
 ءوضولا ةداعاب هترمأ

 رزتناك اورزت ار لاكدن رسوما 1 5 0-0 دم 0 مسوهيلعهلا ى !ههلاقق نيترمةالصلاو



 زسئحرأ نم» لاقدن أي هنعو « مقاس فاصن ىلا ) لاق نيملاعاا ب ردنعةكئالملا رزتت ( ١ ع ؟ فيكواولاق «نيملاعلا ب ردنءةكئاللل

 هيمدقت حن لخدت تح

 هلوسروهللا ىصع دقف
 هلودرو هللا ىصعنمو

 هنعو «مههج ران هلف

 ن دعساي» لاق هنأ ْميِ
 كرازا ليستال ا

 « نيلبسما سحال هللا ناف
 رمع ئ ادع لاق

 ةلعدلا له 0

 ليسم ىرازاو معو

 تلعف «اذهنم» لاقك

 تنكنا» لاق هللادبع
 ى» كرازاعف رافهتلادبع

 هل اوهيلع هللا لصهنعو

 ىفعقواذا »لاقدنأ سو

 نكسف المؤتنأولجر

 موقللو اريصاث لجرال
 هنعو «م,نعمقوارحاز

 ملسو هل آوهيلع هللا لص
 السم باتغا نمو لاقدنأ

 هلاسلو ةماقلا وت اج
 هلي الءافق ىلع دوقعم

 نم قع هللا وهعألا
 هنا مثبت هنعو مهب اتغا

 كذع كشسأر لا
 كت كعسلو كنانل
 «كنتثيطخ> ىلع كباو

 هللا لوسراي ةشئاعتلاق

 الول ةيفد نسحأ ام
 تراشأف اذكه اهنأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص لاقف
 ةلكتلقدتل 0 مسودل 1

 رحبلا ءاع تحزمول

 0 الا
 قماش ةيسعلار) لاقدهنأ

 نيضرأ عب ىلا هنادق وطضرألا نما ريش سصغ نم » لاقدنأ هي هنع و «مالسالا ىف ةينزنيثالثو (١)ةتس

 ؤ
| 

 6 ءالبلا اهب ل> ةا + ةرمشع سمح ىتمأ تلعفاذا باب لع

 اهبل حةلصخ ةريشع سمح ىمأتاءفاذا» مثلت هلال وسرلاقلاق هنعهلا ىضر لع نءىذمرتلاىور
 لجرلا عاطأو اهرغمةاكزلاو انعم ةنامألا والود منةاناكاذا» لاق هللا لوسراب ىهامو لبق «ءالبلا

 هرشةفاخملجرلامرك أو مطذرأم ولا معز ناكو دجال ا ىفتا رسال سف را وق | انحودمأ نعود و

 كلذدنعاو.قترلفاملوأ ةمألاهذهرآ[نءلو قزاعلاو تانفقااتذخعاو ريرللا سلوروخلاتب شو

 مهةسافةليبقلاداسو نيدلا ريغا معلا لعق و»رثعةسمخلا لطىرخأةءاورىفدازحاخسموأ ا ةسخ وأءار محام ر

 ماظنكت ايآلا تعب انت كلذةمألا تاءفاذا )هيف و ثيدحلا «هرمثةفاذ لجراامرك أو مهذرأ موقلا معذناكو

 رخآىمأنمموقخسع» لاق متلي هللا لوسرنأ مهن وبأ ظفاحلا (ىورو) «عبانتفهكسلس عطقلاب
 هللالوسركنأو هللاالإهلإالنأن ودرشيو هلال وسرايلينق ىرخأةباورفداز «ريزانخوأةدرقنامزلا

 ةبريشألا نؤهربشو فوفدلاوتانيقلاو ف زاءلا نوذختي » لاقهتا لوسراب محلاباف لق من لاق نوموصلاو

 ساننب مثل »هجامنءا ثيدحىفو «رزانخوةدرفاو>سمدقو او-بصأذامموملو مام رمش لع مث ايف 1

 ناكو متاردلاو ريئاندلا | ١
 : ||| ريصقاهةنعنأىلا اهديب

 ضرألامبم ىلاعتدلا فسم تانيقلاو فزاعلا ممسوؤ ريع برضت اهمساريغب اهنومس رخل ىمأ نم
 هحوةثاةئع هللا ىض رباط انيرمع نع بيطخلا(ىورو) (ةمارقلامون ىلا ري زانخلا وةدرقلا مهتملعجن و

 ليلا نمسيجياذاف رك اهللارك أهللالاةف ةلضن نذر صعلاتقولخداماف ةيسداقتلا ىلا ةيواعمنبةلضن
 لوسرادهت نأ دهشأ اقم ةلضن اي صالخ الاةلكل اقف هللا الإ هلإ النأدهشأ لاقمث ةلضن ايا ريبكت 0

 مث ةعاسلا موقتهتمأس أر ىلعو مالسااوةالصا|اميلع م رمنب ىسيعهب رشب ىذلا وهو ريذنلاوهلاق هللا

 ادم باجأ نم حلفأ لاق حالفلا ىلع ىحلاقمث اههلعبظاوو ايلا ىشم نا ىف وطلاق ةالصلا ىلع ىح لاق
 ةلضناي هلكص الخالات صاخأ لاق هللاالإ هلإال ربك أهللا ربك اهللالاق متم دمعتمأل ءاقيلاوهو هت ١

 ةيحان نمنذؤلا بيحب ناكنم ىنعي هلاولاقاوماقو هناذأ نم ةلضن غرفاماف رانلا ىلع كدسج ىلاعتهّللامرحف
 ان رأف كتوص انتءمسأ هللادابع نم فئاطمأ نا ن منك اسمأتنأ كلمأهللاكمحرتنأ نه لبحلا
 نع لبجلا قافتافلاق هنعهّشاىضر باطخلان؛ رمعدفوو ْمُكِلَم هللا لوسر دفووهللادفواناف كترود
 هل اولاقف هتاكربوهللاةمحر و ؟لعمالسل | لاف فوص نم نا رهط هيلعوةيحالا وسأرا!ضيب أىحرلاك ةماه

 ىسيعاساصلادبعلا ىصو العرب نب بن رزان لاقف هللا كمح رب تن أن مهتاكرنوهللاة مح رو مالسلا كيلعو |

 أريتوبيلصلا رسدكيو ريزتخلا لتقيف ءامسلا نمهل وزن ىلا ءاقبل الوطن ىلاعدو لبجلا اذه ىنكسأرمنإبا

 براقو ددس رمح هلاولوةو مالسلا ىنمرمعاوئرقأف هي دمج ىقل ىتافذا امأف ىراصتلا هتلحتسا امثل

 اذابرحلا برهلاف مَن دمة مأىف ترهظاذاف ام
 ميت حر لو عيبلاومريغ للا اومكاو يكاسربغ قاوستناو ءاشالاءاستلاو لاح ران اج رلا ىلا

 هب بلحيل ملعلا مهملاع ملعتو هنعهني ملف ركنا كرتوهب رمؤ:ماق فوردلا هرتوم ريبكمريخدرقون لو مث ريغص

 ءانملا اودشو فحاصأا اوذضق وتارانملا اولوطو اظاغ دلولاو اظةرطأا

 كربخأى لا لاصللا هذه هوريخأو رمألا انددعمف

 ابرلا لك أو مكملا عبو ماحرألاةميطقو ءامدلاباوفختساو اين دلانيدلا اوعابو تاوهشلا اوعبتاو
 باغ مث جو رسلا الا ثكنف هياعرلسف هنمريخوهنمهلماقق هتيب نم لجرلاجرخوا زعىنغلا راصو

 بتكو رمعىلا دعسهب ساكف صاقوى أن دعس ىلا ةلضن كالذب تكف هر لف العر نب ين رز ىنعب انع

 داو

 | لبجلا اذ اولزثتق>راصنألاو نير جاهلا ن :كعم نموتن رس كوب اهل دعسايدعس ىلا هنعهثلا ىضر رمع

 مالسااهيلع مرمنبىسيعءاصوأ ضءبنأ انريخأ مثلَ هللا لوسر ناف مالسلاىنمهئرقأف هتيتلناف

 دو

 ها تيفدعا قى ديول دألا !14:6)



 0 » نع 000 2 ةلارإلا مهيرعسل نمل أ م لاقدنأ 1 وها اوديلع هديص و
 كلذ لز'قحراصن لاو نيرجاب أ نمفال 0 ةعب رأى دعس جر لاق 0 كلذلز' دق

 رداون ىفىذمرتلا مكحلا (ىورو ( ىهتناباوح الف ةالصتقو لكى ناذألاب ىدانيامو نيعب رآلبملا

 5 مهاذاف مهئاماع ىلإ سانلا ريصتق ةعزفىتمأ ىفن وكي » لاق لسوهيلع قاف دهتالوسر نألوصألا

 , ةقلخلا رييغت خسلا نأل ريزانخو ةدرق ءاماعلا ءالؤه هللا نسم امنإو ءاماعلا لاق « ريزانخو ةدرق

 كف هعطاوم نع م لكلا فيرحتو هتهج نع قحلا رييغت نم اولعفام ريظنب اوبقوعف ايتهح نع

 قحلا اولدب ام” مهتقلخ ريغو سرس ل

 انتيعو قحلا نع غيزلا نم ءاهعفلا نمانناو>او انظفحم نأهلضف نم لالا سنف 0 ملعأ ىلاعتثاو الطاب

 . نيمآ مهللا نيمامالسالا ىلع

 د«بولقلا نمناعإلاوةنامألا عفرف باب الع

 اهدا اود نودع مسوهيلع هللاىفصهللال وسرانثدحلاقةفيذح نع اهريغوناخيشلاىور

 نماوءاعف نآرقلالزن ممم ولقطسو ىنمإ لاجرلا بواقرذج ىفتل زن ةنامآلا نا انتحر خلا رظننأ انأو

 ةمونلالجرلا مانيف مان وهو لجرلا بلق نم عفرتةنامألان مةياورىفو ثيدحلاةنسلا نما وماعونآر لا

 لئثماهرثأ لظيفدبلق نمةنامألا ضبقتف ةمونلا ماني مثتكولا لثماهرثأ لظيفهبلق نمةنامألا ضبقتف
 هلحر لعابج رح دف ةاصح دخأمل ءىمهيق سيلو أريتنم هارتفطفنتف كللحر لعهت> رحد رمجك لها

 لجرلل لاقي ق>وانيمأ الجر نالفىنب ىف نالاقيق>ةنامألاىد ٌؤيدحأ داكب الزوع» ابقي سانلا سيف

 فططللاهللا لأسن ثيدحلا« ناعا نملدرخ نم ةبح لاقثم هبلقىفامو هلّدعأ ام هفرظأ ام هدلجأام

 . نيمآ نيماسملابو انب

 6 سانلا نم عفرب ملع لوأ ضئارفلا ملعو عوشخلا نأ ءاج امو هعفرو ملعلا باهذ ىفباب +

 لعلا باهذ ناوأدنع كاذ لاقفاثيش ملسو هيلع هللا 0 لاق دلل ئ دايز: نءهحامنءاىور

 مو: ىلإ ممئانبأل ان ؤانبأ هر متوان ءانبأ هءرقونآرقلا ًارقن نحو ملعلا بهذي فيكوهللا لوسرايتلق

 ىراصنلاو دورللاءالؤه سيلوأةنيدملاب لجر هقفأالا رآل تنك نادايزايكمأكتاكث »لاف ةمايقلا

 ىلص ىنلا عماتكلاقءاد ردلا فأن عىذمرتلا جرخو (اهرنم ءىش نولمعالليح الاوةاروةلانوء رش

 ءى.ثىلعهنماو رد ةيال تح سانلا نم معلا ساتخم نا وأ اذهلاق مثءامسلا ىلإ هرمدبب صخشف مسوهيلع هللا

 | لاف انءانبأو انءاسن هنئرقنلو ارق هللاوف نآر لا انأرق دقو انم سات فك هللا لوسراي دايز لاق

 ىراصنلاو دوهملادنعليجتالا وةاروتلاءذهةئيدلا لهأءارقق نم كدعألت ءنك نادايزايكمأ كتلكش +

 سانلا نم عفرب ملعلوأب :ةدحأل مكشنا لوةيهنعهلا ىض رتماصلا نبةدابعناكو «مهمنع ىنغتاذاف

 ىطرقلا مامالاهلاق مم هدانسإو . اعشاخ الجر هيف ىرتالفةعامح دحسم لذدتنأك شو عوشخلا

 نآرنلا ظفح سيل لوقب ناك دوعسمنهّللا دبعهلاقاكل مهلا عفر ملعاا عفرب دارلاو ءاملعلا لاق هللادمح

 مترلا عفر بولقلا نم معلا عفر دعب مث ( هَل همحر ىطرقلالاق ) هدودح ةماقأ ع نكلوفورحلاظفحم

 هجامنا (ىورو ) هدعب بابلا قا لعةدحاو ةيآنارقلا نمضرألا 0 هبات ىكلاو ا

 طق رادلاو

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو « قمأ نمعزني ءىشلوأ وهوىدني وهو هلا فن هلاف

 6 نآرقلا باهذو مالسالا ساردنا ىف ءاج ام باب لع

 نحف را ىشو سرد. امالسالا سردي.) لس وشل وس رلاقلاقةفيذح نعدجامنناىور

 ام

 أ سانلا هوءاعو ضئارفلا اودعت 0( لاق هيرب هللا لوسرنأ هنعدّلل ىذرةريرهىلأ نع

 هلو هيلع ىلصةنعود

 عفش نم» لاقدنأم طلسو

 ىدهأف ةعافش 0

 دعف اهليقف ةءيده هلإ

 باو أ نماهظع امابىنأ

 ىلص هنعو © ابرلا

 هنأ .ماسوهل آو هيلعدللا

 بحم فيظن هللا نا لاق

 ىلص هنعو « ةفالفنلا

 هنأ مسوهلاو هيلع هللا

 ناف عتينأأ وفظن »لاق
 «اتينفأف ظتتالدوملا

 هيلع هللا
 نعل »لاقدن اماسوهل آو

 روتملا :تارئاز هللا

 اهلع نيذختلاو

 اهلعنيدقولاودجاسلا

 هنلعو 6 جرسلا

 هلآو هيلع هللا ىلص
 ةأرمااعأ» لاقدنأاسو

 ىلص هنعو *

 تدحارد مم ثتييطنت

 هنعو « ةيناز ىهف

 ماسوهل او هيلعهللا ىلص

 صيص# نع ىبن هنأ
 نأو هيلعىننينأورقلا

 ًأطوب نأو هيلع بتكي

 هللا ا نعءو *

 نايت : لاق هنأ ههحو

 رباقلا ىفىلص أ نأ ىليلخ

 « لبالا ضيارم قو

 هلآو هيلع هللا لصةنعو

 هللا نعل 0( لاق هنأ ملسو

 قوش اودع دوبلا

 « دجاسم مهئايبنأ
 هلآو هيلعلا لصدتعو ]|

 عمسإت يملا و لاقهن أ سو آل

 نمؤلل مظع رسك» لاقدنأ 2 1ع 7 نوال ةيستالا رز لع نب 0 هيلع مل نممالسوةماقإلاوناذألا



 هللا ىبص هةنعو ( ايح ءردككاتيم

 ا هلل 02_53 مظعأ نمؤلا

 كال هللا ناكنمةمرح

 نهؤاأ نممرحوامارح

 ١ ناو هضرعوهلامو ةهمد

 | هنعو « ائيسانظدب نظإ
 ١ ملسو هل اوهيلع هللا ىلص

 ٍِ نوموصعمةثالثو لاقدنأ

 | هدونجو سيلبإ نم
 انك هللا نورك اذلا

 | راهلاو ليلا
 | راحسألاب نورفغتسلاو

 | ةيثخ نم نوكابلاو
 هنعو « لجو زع هللا

 1 مسودل آو هيلع ىلص

 مل هللا هبحأ نم لاق هنأ

 هساعو # بنذ هرضلا

 سو هل 1وهيلع هللا ىلص

 | ناف نظلاوكايإ» لاقدنأ

 | «ثيدحلا بذك ؟نطظلا
 هيلع هللا ىلص ةنعو #

 ةالصلا لاق هنأ ملسو

 . ثيدحلا فو (دسحلا نم

 ١ لوسرابلاهةف لج رءاج

 | هتحوز قاطىدج نادللا
 لبق ةقيلطت فلأ

 | ىلص لافق جرخمنمدل

 ل نا» ملسو#ل آوهيلعدلا

 ١ ها لعج فهلا قت مكابأ

 اد رخم هرمأىف

 1 دو وة

 | هنمتناب

 تالا مدعاة اعتو

 هللادع ناكو «اوزهدشا

 دوحتسم لحساب رمح نا

 لع ةوالتلا

 ظ
 ا

 1 مع

 )» هل دعو 9 0 نم مثرضبال 8 0000 00 لازال 2 لاق هنأ هيَ هنعو #

 نوت ل ال وال ةيراقللا اةةيكلا ىارانيأ عفا 0 ) 1 ١

 ضرألا ىفهنم قس 78 ا 0-0 0 الوماي 2 1

 هللا الإ هلإ ال ةملكل اذه ىلعان ءابآ انكردأنولوةيفزوجعلاو ريبكسلا خيشلا سانلا ند فئاوط قبتوةبآ ا

 ضرعأف كسنالوةقدصامومايصاموةالصامنو ردءالمموهللاالإ هلإ ال مممعىنةتافةاصهل لاف رقت نحف

 نءمهمجنت ةلصاي لاق هيلع ةغ .ذح لأ مثة في ذح هنع ضرع كلذلك اثالثهيلعاهددر مة فيذح هنع

 جورخ دنعالمالسلاوةالصا هيلع ىسيعتوم دعب نوكيا عإاذه د( يل رقلامامالا لاق) اثالث املاقرانلا

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو مدقت اكجوجأ و جوجأت

 6 ةعاسلا لبق نوكت ىتلا رشعلا تابآلا باب

 فرشأفةفرغىف لس وهيلع هلا لصهلال وسر ناكو طْئا>- لظوف ةنيدملاباسواج انك لاقةفيذح نء(ىود)

 اهلبق اورتق>ةعاساانورتال 0 ةعاسلا نع اناقاذ امف لاقف ثدحتت اناقف يسيح املاقوانءلع

 بففس> فوسخ ةثالث 3 * ةبادلا مث لاجدلا من اخدلا مث اهب غم نم سمشاا عواط اهلوأ تايآ رشع

 نو دجوج امو جوجأ,جورخ و ىسيعجورخوبرعااةريزجم فسخو برغملاب ف سخو قرشملاب

 نعمانعع ملسم جرخورشحلا ىلإ هقوسنالإادحأ امفلخ عدتالن دع رعقنمنمعلا نجر ران كلذرخآ |

 هللاىلص هللالوسرنأىراخبلا فو. مالسلاوةالصااهياعىميع لوزن رشعلا نمدعوةياور ىفوةفيذح
 نءهللا دبع نع مسمىورو « برغأا ىلإ قرسشلا نم سانا ارش ران ةعاسلا طا رشأ لوأ » لاق هسوهيلع

 اهرغم نم سمشلاعولطاج و رختايآلا لوأ »لاقدن أ سو هيلع هللا ىلصهللا ل وسر نمتاظف>لاقر مع

 ابيرقاهرثأ ىلعىرخألافاهتبحاص لبق تناكامهمأو (ىطرقلاامامالا لاق) ( يع ىلاثلا شاول رح
 تاركنمتامالعز وك كلذ دنعق رحبلا ىفاهتراجحا وح رطوة معك !!تمءاهاذأ !)ىرخأتب ,.اورفواهنم

 اعوفرم ملسمحيحص فو . ثيدحلا « ةبادلامثجوج أ موج وجأب مثلاجدلا مثاهم رغم نم سمشلا عولط
 ملعأللافةبتر م ريغوةبترم تانآلا تءاج دمفةل جابو «رحبلا ىف سانلا قل. خر جر خم قحةعاسلا موقتالا»

 جوجأموجوجأ,جرخاذإتاياورلا ىفءاجدقو ( ىطرقلامامالالاق ) نيملاعلابرهتدجلاو لبق عقءاع

 مايألاتلواطتو مرنم ضرألا تلخومالسلا هيلع ىميعهيون ىلاهتهثا ضبقو مرقانعأ ىف فخنلاب هللا مهلتقو
 نم ثادحالا اوثدحأو ممتاداع ىلإ عوجرلا ىفسانلا ذخأ مالسالا نيد مظعم بهذو سانلا ىلع |

 ىلاعت هللا جرخيف هضبق مث مهملعة بح مهنيب و هنيب ىلاعت هللا هبصن مءاق لك دعب هوثدح أ 5قوسفلاو رفكسلاا

 مهةسف نعقاسفلاو ثرفك نعرافكسلا كلذب عدتريل رفاكسلا نم نمؤاازيمتف ضرألا نم ةباد م 4
 لعاورصأ اذافقنولمع ومع ةبادلا بيث م نايصءااوقوسفلا نمهيف مهامع اوهحراو اورصتتساو 0

 فيلكتلاو باطخلاليزأو ةبوت قساف الورفاك نمكلذدعب لبي ملواهم رغم نم سمشلا تعلط مهنايغط

 «نودبعيلالإ سنالاو نا تقاخامو» لوقي ىلاعتهلانألاب,رق كلذرثأ ىلع ةعاسلا مايق ناك مث مرلع

 امأو# كامب رءاماعلا ضعي لاقاذكهاليوط انامز ضرألا فكلذدعب مرقم دبعتلا مهنععطق اذاغ

 قرشلا نيبام العان احد ةعانللا طارت أنمنا» مسوهيلعدلا ىصوبتلا نءةفيذح نعىوردقف ناخدلا

 ةلزنع نوكيفرفاكلااعأو ماكزلا هبش هنم 6 نمؤلا امأف انوي نهر ضرألا ىتكع بولا

 مون مهجراث ن.«ناخدلا اذهلبقو « هربدوهنذأو هينيعومرخنموهفتأ نم ناخدلا جرح نا ركسلا

 ناخدب ءامسلا ىفاتموب بقتراف» ىلاءتهلوقىنعت وهو ةباحصلا رباك !نمهريغو لعن عكلذ ىورقمايقلا

 لجرلاراص قحدوهحلاوطحقتلا نم اشيرق باص اموهن اخدلاناةبًالاهذهىفد وعسمنءالاقو (نيبم

 2 داذإ لود ول ا دا أقح 2 ةك نت كاوا و هنيب ىرت مونم



 (١عه) يمسوهلآ وهيلعُلا ىلصدنع وةكناللا ءامسأب ىمستلا نع مقلي هلال وسر ىهن

 رارش قسو نمؤم لك حور ضيقتف نعلا نمبونحلا خرلا هللا ثعب كلذ دنعف ىركلاةشطبلاو

 مهيلعلوقلا عقواذاو » ىلاعت هلوق وهو سانلا ماكتامنأاهمف ىلاعت ّلاركذدقق ةبادلاامأو *# سانلا

 افصلا نم عدص نم جرخم مظع قاخاهنأ ريسفتلا لهأ ركذو «مهملكت ضرالا نمةبادمهطلانجرخأ

 | ناكو هللب رفاكهينيع نيب بتكتو هبجو دوستف رفاكلامسو هبجورينتف نمؤال مستف دحأاهتوفيال

 هنأ سابع نانعىورو . لاجدلا ريخ فى ايساك ةساس+لا ىهتبادلا هذهنا لوقي رمعنهللادبع

 لهأنأىراخبلافو . ىلاعت هللا هيناذن انى اس 6 نانقللا 4 ماع م2 اقم كلا 5 ريس ناك ىذلا نابعثلا

 اودهش ا لاقفامهنيب لمحلا ونيفصن رمقلا قاقشن ا مهارأف نآ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس 9

 قشناو » ىلاعتهلوةبدارأاناءاملعلا ضعب لاقو « رمقلا قشناو ةعاسلا تم رئقا 2 ىلاعنهلوق هديؤيو

 ىدذلا|اذهرمقلا قاةشن ابدا رما ناكناف ىم.احلا لاق ىف اي ىأ (هللا رمى أ» ىلاعت لاقكق شنيس ىأ (رمقلا

 ١ امهمدحاو لك ضرع نيفصن اًقشنمنيتليل نباوهولالحلا ىراخب تيأردقولاةىأدتق ةكتعتو ||
 | هجرتأل كشىلا راصام,نكسلو اناك اك الصتا قام ملارظن أتلزامو سمح وأ عب رأ ةليل رمقلا ضرعكا

 ١ نمىريخأو لاق تيأراك اوأرف ءامعلاو فارششالا نم ةعامج ىعمناكو تباغنأىلااهنعىفرطلمأمو

 قشناو» ىلاعت هلا لوق نأ رظدتف ىم.احلا لاق نيفصن ةشنم ثالث نياوهولالحلا ىأر هنأ اضيأهب قثأ

 ةياىلاعت هلا هلءجىذلا قاقشنالا نود ةعاسلا طارسشأ نم وهىدذلا قاقشنالا ىلع جرخ امنا( رمقلا
 . معأ هللاو مني هللا لوسرا * 50 هللالط

 د6 نيتثالا دعب تايآلا نأ ءاجام باب

 1 نأ وترا ثيدحلا ىنو (نيتثاملا دعب تايآلا» مث هل هللالوسر لاق لاق ةداتق قأنءعهجامنباىور

 مهنولي نيذلا مث ىوقتو ربلهأ ةنس نوعبرأف تاقبط سمح ىلع ىتمأ » لاق مسو هياع هللا ىلص

 مانا :ورادتل اهأ ةئامو نيتسملا مهنولي ن ,كلا مالو محارت لهأ ةنس ةئامو نيرشعىلا

 امأفاماعن وعب رأ ةقبط لكت اقبط سمح لع ىمأ ىرخأ ةءاوريىفو ( ءاجنلا ءاجنلا جرملا جرملا مث

 ىوةتور لهأف نيناقلا ىلا نيعب رالا نيبامة يناثلا ةقبطلاامأ و ناعاو مع لهأف ىباحصأ ةقبطو ققبط

 . ملعأ ىلاعت هللاومدقتام وح ركذ مث

 د6 خسعوأ هب فسخم نميف ءاجام باب لع
 هيا راصما نورصع نتاثلان ار. نن ايلاف مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ سنأ نع دوادوب أ ىور

 اهقوسواهالكو اهخابسوكاياف اهتلخدوأ ا. تررم تن أن اف ةريصبلاوأ ةرصبلا هللاقياهنمارصمناو

 | ةدرقنوحبصيفنوتيب موقو فجرو فذقو فخ اهلنوكيهناف اهبحاوضب كيلعو اهئارمأ بابو
 ١ ثدحأأهن أ ىنغاب هنا لاق مالسا !كيلعأ رقءانالفنالاتق رمعنباىتأالجر نأهجام نبا ىورو (ريزان>و

 ةمالا هذه ىفلاقوأق مأىف نوكي »لو, هني هلال وسر تعمس ىنافمالساا ىنمهث رقتالف ث دحأ ناف

 ١ ىدبلا لاتقل ةكأ جراخ وهودب فسخ ىدلا شيجلا 5 ملسم ثيدح ىف مدقتو (فذقو خسمو فسخ

 لعنوتيياموقنأ اف ركذفرامدلاابب لح ةلص+ ةرششع سمح قمت لعفاذا » ىراخبلاثيدح ىفو
 لاق اسوهياعدّللا ىلص هللالوسرنأ ىلعتلاىورو « ريزان>وةدرق اوخسمدقو نوحبصيف بعلوومل

 | فسم نئازخلا املا ىحي ضرالاةربابج اهنفعمتجم ةرصبلاولب رطقوليجدوةلجدنيب ةنيدم ىنبت »
 ١ ىمتا«ةو>رلا ضرالا فديحاادتولا نم ضرالا ىفاباهذ عرسأ نهلف اباهاب فسحب مةياورىفو «اهم

 . ملعأ ىل 7 هللاو دادغب اها لاقيو

 « *قت - .لفاعاة ترك ند ا لاقدنأ

 ىلص هللا لوسر ىأر

 مسودل 1و هيلع هللا

 لاقئامئاق برش الحر

 نأ ىضرتأ » "ل هل

 لاف رملا كعم برش

 كعم برش دقفلاقال

 «ناطيشااهنمريششوهنم

 هل آوهيلعللا ىلصدنعو

 ةشئاعاي » لاقدنأ ملسو

 تلاقف كناطيش كاتأ

 نتا ا لوكا

 لكل معن لاق ناطيش

 هل تلاقف ناطيش دحأ |

 الا مل لاق تنأ تح

 ماسأف هيلع هللا تن اعأهنأ

 « ريعالا ىقرمأي الف
 هيلع هللا ىلص هنعو

 نادر لاقهنأ ماسودلو

 للاب هدي طسبل نا .

 راهللا ءىسم بودل

 راهلاب هد طيسنو 0

 نيل نس ير
 هيلع هل ىلص هلنعو

 ىف لاق هنأ ملسو هلو

 نيب هللادب » وزشلا
 لاق ءاش نا نيفصلا

 لاق ءاش ناو اذكه

 مول» ثيدحلاىفو حاذكه

 قلخال ىصعي نأ ئاادر

 ىلص هنعو « سلبا

 امتاقشرش نما لاقل

 ١ ىفد ( دبأ 5000

 مكماعط ىلعاوممتجا ةنامأ للا لك أ) ثيدحلا فو «هبف كلك رايب هددعا ورثك د1 اورغص» ) ةركذتلا 0 د ( ١



 ثيدحلا فو« هيفيلاكرابي
 هدفر علعو هدلح>و

 برضلو

 هل اوهيلعدللا قلصاهنعو

 هد سنع

 ان لاق هن ملت احا نمر لاقهنأ لس

 قما داسق دنع قدم

 ( ددهش ةئام رجأ هلف

 هت ريضحم لدار ماكتو

 ماسودل آو هيلعهلا ىلص

 هيلع دنا اع
 كل ةداهشال مقدل لامف

 تفل نال وديوان لاف

 هلا ىلص هللاقق دوعأ

 لو هلو هلع

 نآرقلابأ زمتحبصأ»

 هنعو( همراحم لحتسا

 هلآو هيلع هللا ىلصص

 رثك أ » لاقهنأ ماسو

 ةنكلا سانلا لخدبام

 نا سحو هللا ىومت

 يم امك او قلك

 نافوخالا نانلا ىاتلا

 هنعو ( جرفلاو مفلا

 ماسوهل اوهيلعهلنا ىلص

 دح تام نمور فهن

 نم ثعل نيسمرحلا

 ةمايقلا مو. نينمألا

 )4 باقعال وهدع باسحال

 هيلع هللا ىبص ةنعو

 ناو لاقهن اماسوهل آو

 مكتالص نعى انغأ هللا

 نازك امرأ نكشو

 ىلص هنعو (« مل

 ملسو هلو هيلع هللا

 ةنملا لخدي ء الزر لاق هنأ

 2 ةنحلا 6 ىعم ناك ىايحأ ندهو نأ ارق 6 لاقهن أهل 1وهلع هللا ىل اص هنعو( ماع

 ا ني

0) 

 جرخاذاهعمامو هجورخةمالعامو جر نبأ نمو هثعبو هتفصو لاجدلا ركذ باب الع
 3 ىوال غو صرالاو مك ا و ودنا ع او

 فيكلا ة ةروال نمدسابا رقع لوح هما را ملسوهياع هللا ىلد هللا ىننأ ءادودلاو نع ءمسمىور |

 هلي هللا لوسر لاق لاق ةفيذح نع ىورو 07 ةروس رخآن م ةياورىفو (لاجدلا نم مصع
 ل ها هنع) انة و فدع هاد ران رق م ودلال انوي ميا! ةيسر دا لاح كلو
 رخآلاو . ضيأ ءام نيعلا ىأر اهدحأ . نايرجب نارهن هعمدنم لاجدلا عم اع معألنأ» مَ هللا
 هنم ب رشيفهسأر*“ىطأطل مث ضمغيلوارانهارب ىدلا رهلا تأيلفدحأ نكردأامافبجأتران نيعلاىأر
 بتاكن مؤم لك هؤ رقي رفاكه ذيع نيب ب وةكمةظيلغةرفظا لع نيعلا حوسملاجدلاناو درابءام هناف

 ىلع دك أتلانون لاخدا فر عملو نكر دأاماف) !بمدنعالا ةراذك هس ن تاطخلا وبالف «بتاكرقو

 هلادبع نعو ملع أى لاعت لاو « دح ا دكر دأاماف» سم حمص ف ءاماعلاهررقام هباوصوانبهالا ىذالا ظفل
 سيل هللا نا » لاقق لاجدلا ميسا! سانلا ىتارهظ نيب اموي مي للا لوسر ركذ لاق رمع نبا
 هتِلَي هلا لوسر لاق لاق مث « ةيفاط ةبنع هنيعنأك ىنعلا نيعلا 3 لاجدلا خيسلاناالأ روعأب

 هيبكتم نيب هت ب رضت مدآ نا مدأن مىرئام نسحاك مدآلج راذاف ةيعكسلا دنعمانلا يف ةليالا فارأ »

 اذهاولاقاذهنمتافتيبلا,فوطي وهو نياجر ىكسنم ىلعهيدياعضاو ءام هسأررطقي رعشا!لجر

 ناددلا ر لاق علو نأ لوس نأ ضايع نبا نع ةيساو أن ركز. (ىورو) (لاجدلا خيسلا
 ىلايطاادوادوب أ(ىورو) ( نطق نب ىزءلادبعب نسانلاهنداةر كم ةفحةتا رناكرلا ناد هدم جر وأ

 رخئنلا ضيرع ةبجلا ىلحا نيعلا روعأ هناف ةلالغلا خس هامأ 2 هلي ىنلا نع ةريره نق انع

 ههشدللا لوسراي رض هلال وسرابلج رلاف نطق نب ىزعلا دبع لثمةخسن ىفاك ءانلاىأ ءافدناهيف |

 ىنلا دنعلاجدلا ركذلاو ةروذدو أ نءاضل ىبلايطلا دوادوب أجرخو ى") رفاكو هو سم تناللاقف

 يتلا د لاقوأ مسوهياعدلل ىلص

 لعبا لؤسر لاق لاق هنع تائَدر قيدصلا نك نع ىدمزلا (ىورو) ى") ريعلاباذع نم هللاب

 مههوجو ناكماوقأهعبتي ناسارخ امل لاقي قرستملاب ضرأن م جرخم لاجدلا نا» ملسو هيلع هللا

 ىردخلا ديعسيب أن عقازرلا دبع (ىودو) ىطرعاا مامالاهل ةكحسي ددانساو ىبمتا «ةقرطللا ناحلا

 مهيلعةياور ىفو « رضخلاةسلايطلا مهلعافلا نوعبس من ملاجدلا عستي »لاق متي هللا لوسر نأ

 هللالوسرنأى اريطلا ( ىورو ) كلذكج دش وقل نام انحأ هيو ىره زر الا ل35 20

 ماوعأ ةئالث هجورخ لبق نا » ُهّتََِي هللا لوسر لاقف لاجدلا هدنع اوركذ ملسو هيلع هللا ىل

 نط رالا واه رطق فاق ءاهسلا كف اتا ارا تا فس اعلا ىف 5

 الو س رض تاذ قبال ت> هلك ىنعل اهمتابن ضرالاو هلك ىنءي اهرطقءاملا كس ثااثلاماعلاو اهنابن ثلث

 ماعلا فو »ةياو رؤواضيأ هجام نب اوى ايطاادوادوب هج رخأو ثيدحلا كو( تامزل كاظ تاو

 مز الق 0 نطقلا تاهل :كلاثلا

 ذوعنو ءارضخ ةحاجز اهنأكهينيع ىدحا م لاقف لاجدلا مَ

 قحاتاننالوةرضخ ضرالا تننتالو ةرطقو امملان ١

 ل 0 وع 0

 0 ىذأ 0 لغلا هيكل رسَأ م ةيدويلا 1! اع ٠ ةيرقنم 0 ةحان نم

 ماهنأكىعلا نيعلا روعأ ططقدعج أميسجةماقلا ل 5 وقال ع الاحدلا ة اك اعار رد نوعبدأ |

 لكي ىدلاهنأب دوكلا يسوهل آوهيلعها لد رسفو («باذعةقرفااوةمحر ةعاجلا»



 مايقتلا هنع هللا ف فخ ةالصلا فمايتلالاطأنم» لاقدن أ اسودل آوهيلع هنا ىلصهنعو

 | جرخاذاف لحوزع هللاب نمؤملك هٌؤ رش رفاكب وتكم هينيع ناي و مدلاب ةحوزم ىرخألاهنيعو قا

 هنا» لاقي سوهياع هللا ىلصهللا لوس رن ث يدا ىفو «برغلاو قرسثلا لهأ عمسي تاحيص ثالث حسصي

 بوتكم ةظيلغةرفظ ىرسيلاهنيعب ىنميلاهنيعروعأ هنالاجدلا خيسلاهتمأرذ>دقوالإ ىلبق ىن نك« مل

 ا امهتممتئشول ءانسن ألا نم نينبن نارنشت ناكتام هعمران رذآلاوةنجاهدحأ نايداو هعمرفاك هيذيع نيد

 تيمأو ىحأ تسلا مي رب تسل[ لاج دا لوةيف هلامثنعرخألاو هنيع نعاهدحأ ا مهئابآءامسأ وامهئامسأب

 نونظيف سانلاهءمسيف تقدصه!لوّةفهبحاصالا سانلا نمدح اهعمساال تب ذك نيكسالادحأ لوقف

 مش لحرااكلذةيرقهذهلوةيو هلنذؤيالف ةنيدلاىل 0 لاج دلا ريسب مث هتنتف كل ذف لاجدلا قدص نأ

 نأتماصاا نب ةدابعنعهريغودوادوب أ ىورو « ققةيقع دنع لج وزع هلاك مفاعل يأ ابق ح ريسلا

 لاجدلا خيساا نا اولفغتالنأ تيشخ تح لاجدلا خسيسلا نع عتثدح تنك« ىلا » لاق هيي هلا لوسر
 سيل © رزأ اوماعاف م؟يلع سبتلاناف ءارجحالو ةئتانب تسيل نيعلاسومطمروعأ دعج جحفأ ريصق

 00 0 هىنمتلا نيعلا روع لاح دلا نأ ثيداحألا ضعب ىف ءاجدق : ءاماعلا لاق «روعأب

 تفرشأدق ةرفظابم لع نيعو ةءكلاةسوماع منيعف صقئااروعلابدار !ا نأب نيتياورلا نيب عمج ولاهشلا

 ىكو هصقلاوز لعردقيال تاذلا صقان لاج دلاوهتاذىف لاكسلاهط رش نمهلالانأ دا رملاف ىمعلا ىلع

ْ 

 ظ

 ظ

 3 روعأب سيل ؟ 6 تإو » 0 هل وقامأو هناريصل كار لفل اكدنع لاجدلل اريقحم وازحع كلذب

 اهاحأو ةروصل 00 إم ناكولو هوح ولان مهجوب لاجدلا هيشالهنأو لاك لاي ىلاعت هفصو هبدارألا

 3 داما افحص ةنيابمتافصااوتاودلا رئاسىفهقاخ عي ني ابمىلا هتان أ ةعاماوةنسلا لهأ عامجال

 . لع ىلاعت تاو لاو>ألا نملاح ىف

 د6جرخاذادالبلا نمهل وحد نملاجدلا عنعام باب الع

 ةياورفو «ةئيدلا ودكمالالاحدلا هؤطيسالا داب نم سيل »لاق 2 نال وسروأ نادتعلا عور

 ةءاورىفو  اهاتلكلاجدلا ىعنام رحم امبفةييطوةكم ريغةليل نيعب رأىفارطبهالإ ةيرق عدي الف )ىرخأ

 5 ىو ريغ هلخدالإ عضومقسالف  ىواحطالةياوريىف - روطلال بجو سدقلا تيب وةيعكلا الإ

 1 معأ ىلاهتوهناحبسعللاو م عضاولا هذه نعهدرطت هكئاللاناقروطلا لمحو سدةلا تيب وةنيدلاوةكم

 6 هب رفكينمودعبتي نمرك ذوهللاهن عزب جرخ اذا لاجدلا نأ ءاجام باب لع

 ثيدح ىفلاق ملسو هيلعدتلا لصىنلانا ملسو هيلعدللا لص ىلا نع بدنج نب ةرمس نعةببش لان اىوز

 سيلف هقدص وهعتاودب نمآن ف هنلاهنأ معز جرم قمدناو»لاجدلا ' هب رفك نمو فاس لمع نما هعفني

 رصحم هنأو سدقلا تيب ومرحلاالا اهاكض رألا لع ررظ سهناو فلس لمع نمع ىثب بتاعي سيلف هب ذك و

 : ملع أ ىماعت هللا و ثيدحلا «سدقلاتيب ىفنينمؤلا

 دي ضرألا ف ثكككو هوطخةعسو هراحةفصو هجورخ بدسو لاحدلا قلخ مظع ىف باب 3#

 امعاملا ءاقىلا مد1قلح نيام كوع ل هلالوسر تعمسلاق نيصح نب نا رمع نع مسمىور

 قحاعارسانعلطت اف»رومشلاى رادلامع ثيدحىفو قاخلديرمأ ة ةءاورفو 5 اقلخ

 ةايصنإا لهن ارمعغ نان ءناسو ثيدحلا «اقاثوهدشأو اقل طقمانيأ رناسنا مظعأ اذافرب كلا انلخد

 هلتلاقف اهغابدقو ةصفح ىلع رمت نب الخ دف ةكسإادسىح خفاناف هبضغأ الوقلاقف ةنيدملا قرط ضعإ ىف

 ىهتنا (اههضغيةيضغ نم جرم اما» لاق 2ك هلا لوسرنأتماغام ا دايصنءا نمتدرأ امهناكنحر
 نردلاغ نمةعف> ىف لاجدلا جرح 0 ثيدحلاىف كتفقو لاح دلاوه هنأ ىلعلدبام دايص نا رابخأ نفاد

 ادور هانا اجه و 0 3

 ًارقو « نيملاعلا ب رلسانلاموق.مود 0 71

 ملسو هلآو هلعدللا ىلص

 ف

 نأ اهم برلا
 وبأأرقو نتءهكرلا

 تلا ةذاض قالك
 ا 1 0

 رمعارقو ةرهبلاةروس

 نارمع لآ حببصلا ىف

 ةالمصلا ماعت تناكو

 فارعألا ةرواس

 ىلا ىهاذلا بهذيف

 ةجاح ىغةيف عيقبلا
 هكرديوعج ريف ناسنالا ١

 هنءو»ىلوألا ةعكراا ىف
 ملسو هيلع ا

 ةرذعلا رش » لاقهنأ

 رشو تولا رضحم نيح
 « ةمايقلا مون ةمادنلا

 هل آ ودلع هللا ىلص هنعو

 لالحلا» لاقدهنأ ملسو ١

 هباتك ىف هلا لاحأام |

 ىف هللامرحام مارحلاو

 حمس امو داع |

 دب

 هنع افع دعف هنع اا

 «هتيفاع هللا نم اولبقاف
 هلاو هيلعدللا لصهنعو

 ىف آرنم »لاقهن أ ماسو
 ىفريظأىناف ىلآردقف

 ىلصهنعو «ةروصلك 1

 هنأ ملسو هل 1وهلعمللا

 ملعيالن!ليواي» لاق

 ةرم هماعل هللا ءاشولو |

 ليووليولا نمةدحاو ٌ

2 
 اذ

 5 ١
 ع لمع و مع نأ

 » ليولا 3 ثتارم

 هيلع هللا ىلصص ةئعو

 لوسرى بم ىذمرتل الو 0 هرج نافابنعاو 8-5 و رجح ور لاقدن ا ماسودل 1و



 لدسلانع مسوهلآو هيلع هللا ىلص هللا

 9 لوسر باحأ ناكو

 هل آو هيلعدللا ىلص هللا

 مهديأ نودفري ملسو

 عفرو ضفخ لك دنع

 هنعو * عيوارلا اهنا

 هلآو هيلع هللا ىلص

 ءامنألا ) لاقدنأ ملسو

 «نولصي مثروبةىفءابحأ

 هيلع هللا ىلصص ةئتعو

 نم» لاقدن أ اسوهلآو

 فرايز دش مل ع

 ناتحح هل تنتتك

 1 ىلص هنعو«ناثروريم

 هنأماسو هل آو هيلع هل

 اد حا نم» لاق

 هللا ىلص ناكو «هملعلف

 ىصوب ماسوهل آو هيلع

 ]| لاف رمع نب هللا دبع

 0 قيسام كنرشبال هل

 0 نم كيوبأل

 وه اعا كنيد كن.د

 نمعرظنافكمدوكمخ

 ىذلا نع ةيخ ذحأت

 | نعذخأتالو اوماقتسا
 ىلص هنعو «اولاقئذلا
 هنأ ملسو هلو هلعدلا

 | ىلاممدآننال وهيه لاق

 كلام مكال سيل و ىلام

 عتيد اف تلك [اننألا

 اعد يل نسما وأ

 و1 ا تقدمت

 هل ؟وهياعللا ىلص هنعو

 رصأام»ل !اق هنأ مانو

 ىف داعناو 0

 (ةرم نيهاسس مولا

 ىذا 1 ف )» هد ىز 0 و مرخت ةدنبملا و لاقدنأ ىلسو هيلع هلل ىلصهنعو

 حوارلا اهنأكعفرو ضف> لكدنع هيد.عفري متلي ناكوتالصلاف )١54(

 مث ةعماك مويلاو روشلاك اهنممويلاوةنسلاك ممموبلا ضرآلاىف اهحيسرةليل نوءبرأ ملعلا نمرابداو |

| 
 ا

| 
 ا

 ظ
 أ
| 

 روعأوهو , ران أسانلل ل وتيف اعارذنوعب رأهينذأنيبام ض رعهكر راح هلو هذه مايأك همايأ رئاس

 الا لهبنمو ءاملك درب تتاكريغو نيك توا و1 1ك هديازو توك روغأب سدل عد ناو

 رادتم هراح اهوطخم ةوطخ لكناو » تاياورلاض ع ىفو ثيدحلا « اهاوب ابةكئالملا مايقل ةنيدللا
 ركذ ىلعمالكلا ىف يسو (ةنيدللا وةكمريغءذخ ايوالإ عضو مدل قبءالوهؤط الإ رعوالو لهسدل قءالو ليم |

 ةعج اكر هشلاورهشلاك ةنسلا ةنسنيعب رأض رألا ىف ثكع لاجدلانا» ثيدحلا ىفو ىلاعت هللا ءاشن ا هتايآ

 1 معأ ىلاعتدللا و « رانا! ىفةفعسلامارضاكمويلاو مودلاك ةعجلاو

 لوز'ىفو اهيفثكعكو ضرألاىفهريسمةعرسو جرخاذاتارمشلاو نئفلا نم لاجدلا هب ءىحن ام بابو

 جورخو دوبملاو لاجدلا هلق ىفو ءاحاصا نمذئموب ضرألا فن وكي ؟وهتعن ومالسا او ةالصا هيلع ىسيع

 ةمالسلاوةالصا هيلع تاماذإ ندي نيأو ضرألا ىفهثكموهحب وزتو ىسيع جح ىفومهتومو جوج اموجوج 8

 نارمعنعدوادوبأ (ىور و) ران هتنج وةنجهران نأو ارانوةنحلاددلا ا ذح ثيدح ىفمدقتدق

 كد نينمؤلا نملجر هلبقدجو:فلاجدلا جر » لاق 2 هللالوسر نأ نيصح نا

 هعبشف نمّؤمدنأ بس وهو ةنتايللج رااناهللاوذ هنع ءىنيلف 0 نمالأ هو لب ىداش

 جرم » لاق خل هللا لوسر نأ ىردخلا دعس أن ع لسم (ىورو) «تابيشلا نم هب ثعببمل
 0 نولوةيف لاجدلا اسم ماسلا هاهتليف نينمؤاا نم لج رهيلاهح وتيقلاجدلا

 مهضعب لوقيف هولتقا نولوةيف ءافخ انبرباملوةيف انبرب نمؤتاموأهلنولوةيف جر ىذل!لجرلا اذه
 اهنا لاق نمل اء[ راذاف ةلاجتذلا لاهي نوفل و لافت وذادغأ اوت 3 رو اهندقسيلأ ضعبل
 لوف جشيف لاجداا هبرمأيف : لاق ٍلسو هلعدشا ىلص هلالوسر هرك ذ ىذلا لاجدلا اذهسانلا
 لاق باذكلالاجدلا خيسلاتنألوةيفلاقىف نمؤتامألوقيفلاق ابرضءروظ ع سوف هوجشوهوذخ

 مق لوي مث نيتءطقلا نيب تاعدلا ىلا هياحر نيب قرذيقح هقرفم نم راشأملاب يتفهب رماق

 ىدعب لعفي الهنا سانلا اهعاب أ لوةفلاق ةريصالا كيف تددزا املوةيفىن نموت اهلل وةفاك اًقىوتسدف |

 لاق الييسهماا عبطت ةساالفاسا هت وق رت ىلا هتبقر نيب املعح فهن ديل كاستلاودحاف لاق سانا مدحت ا

 هللا لوسرلاق ةنملا ىفهب قل امناو رانلا ىفدب فذقاتاهنأ سانلا.بس>يفهب فذ هيلج روهيديب هذخأيف

 لحرلا اذهنالاق :

 هقفاوو ايابش'ىلتمم باشوهامت ارض اوهس دل ىف رعاانب نيدلا ا

 ايلخ د رده الف ةندلاق ايلاحدلا نار» ةبانرو تابلا اذهيق يرقى اشو ااذ لعن كلا لأ

 ىعيسااقحساوب لاق (نيملاعاابربردنعةداهشساناامظعأ اذهو هلع

 0 انلارخ وه نضر ةنيدملا ىلت ىلا خا انسأا شعل ىلا ى قلع ةيرعازإال

 متيأرأ لاجدلا لوقف هثيدح 0 لال رو دج ل كلو نما

 طق 1 هللاو هيمن نيح لوقيف هيب مث هلتةيفلاق الزولوةيف رمألا فنوكشتفاذه تلتق

 لوسرلاةلاق سنأنعوىراخبلاهاور (هيلع طاسالف هلتقي نأ لاجدلا دي ريف لاق نآلا ىنمةريصب دشأأ

 ةكّتاللاهيلعالا اهباقن نم بهن سيلوةنيدلا وةكمالا لاجل هؤطسوالا ددب نم سيل » ماس وهيلعهللا لص هللا

 | لكو ةباورو «قفانمور فاك لكفل حر خم تافج رث الث ةنيدملا فج رتفتخسلاب لزن ف اهن وس رح نيفاص

 ١ لاحدلا ملسوهيلعدل ىصاّنلالوسر رك ذلاق ناعمنب ساونا !نعواضيأ ىراخبلاهاور«ةقفانموقفان» ||

 ا يئنأ جرش ياعفو اجلا شام لاق لخلل نك تح عرف مةخفدادش تاذ

 انأف



 ةثالث )و لاف هنأ يَ هنعو (8١غ8.) كلذ لعفي ريبزلا نااذاكو نيتكر عوبسأ لك لست نا الو حنو فاوطالخ

0 _ 

 30 طق فيلخهلاوه سفن جيجح ؤرماف كف تسل وجر ناو ين ود هجرجح انأف
 نيبةلحجراخهنافهكسلاةروسعتاوف هيلعأ ر قياف تمدكر دأن ف نطقنب ىزءلادبعب ههبشأ ىنأك ةيفاط |

 امون نوعب رألاةضرألا ىفهثبلاموهللا ل وسر اب انلقاوتيئافدللا دابعاب الامث ثاعوانع ثاعف قارعلاو ماشا

 انيفكي أ ةنسك ىذلا مويلاكلذفهلالوسراب اناق كمابأكهمان أ رئاسوة عمك مويو رهشكموبو ةنسكموب
 ' لعق يف عيرلاهترب دتسا ثيغلاكلاق ضرألا فدعا رساام وهللالوسرابانلةهردقهل اوردقا اللاق مود ةالص هيف

 مهتح راس مييلع حورتف تبنتف ضرألاو رطمتفءامسلا نما نوع سود نومؤف مثوعديفموقلا ْ

 نوحبصيف مهلع فرصتيفهلوقهيلع نودريف مهوعديف موقلا ىتأ,مئانبل رثك أو اع ورض تناك امد وطأ
 تيساعك اهزونك هعتف كروبق رجا لوهقةبر ا رعومهلاومأ ندع ىث د

 لاق

 نيب قشمد قرشءاضيبلاةراناادنع لزئيف رم نباحيسلا هللاثعبذإكلذك وه اميبف كحضإ ههجو

 لحمالف ْول ٌؤالاكنامح هنمردحت هعفر اذإو رطقدسأ رأط أ طاذإ نيكلمةحنجأ لعديفك اعضاونيتدورهم

 سدا نيلحم# ا

 متيلبقيفهوعد مثض رغلا ةيمر نيتلز جهعطقيف فيسلاب هب رضيفاب ايشائلامالخر وعدي مثلحنلا

 ىأيمث هلتقيفدل بام هكردي ثي>هباطيفهفرط ىبتتي ثيح ىبتنيه سفن وتام الاهسفت مي ردجم رفاكل
 2 مهماجردب مهد ومبهوج و نع حسمف هنم ىلاعت هللا مههصع دق موق مالسااوةالصأا هلع ىسع

 اداع د رع ادق ىمالكلاو ةالصلا هلك ميرمنب ىديعىلإ ىلاعت هلل ىحوأ اذإ كلذك مث انيبفةنجلا

 رميفنولسنيبدح لك نم مثوجوجأمو جوج, هللا ثءيوروطلا ىلإ ىدابع زرذ محلات دحألدبال
 | هللان رصحخمو ءام ةرم هذهم ناكدقل نولوةيفمثرخآ رعوابيف امزوب رشيف ةيريطةريخم ىلع مهلثاوأ

 ىدسدع هللا ىن بغريق مويلا كدحأل رانيدةئام نماريخ مدحأل روثلاس أر نوكق>هءاحأو ىسع

 طبع مث ةدحاو سفن توك ىنوم نود>بصيفمماقرىف فذنلا ىلاعت ال سريف ىلاعتهللا ىلإ هباحصأو

 بغرف مهتنو مهمهز هأالم الإ ريش عضوم ضرألا ىفنودجمالف ضرألا ىلإ هباحأو ىسيعدللا ىن
 رامحتف تخبلا قانعأك اريط ىلاعت هللا لسريف ىلاعت هللا ىلإ هباحصأو ىبيع

 ظ لاقي مثةفل زلاك اهكرتي تح ضرألا لسغيف رب والو ردم توب هنم نكي ال ارطم ىلاعت هللا لسرب مث ىلاعتلل
 | ابفح, نواظتسيوةدحاولا ةئامرلا نم ةباصعلا لك ًاتذئمويف كتكرب ىدروكترمت قبنأ ضرأالل

 | رقباا نمةحقللا ناو سانلا نمماثفلا ىبكسشل لبإلا نمةحقللا نا قح نحالا ف ىأل سرلا ىف ىلاعت هللا كراسو

 ىلاعت هللا ثعبذإ كلذك ممائيبف سانلا نمذخفلا ىنكتل منغلانم ةحقالاو سانلا نمةليبقلا ىنكتل

 اهيف نوج راهي سانلارارعش قب 0 !-هلكو نءؤءلكحور ضبقتف مطابآت حن مذخأتف ةييط احمر

 ةرم هذه ناك دقل» جوج أ موجوجأ,لوقد»ب ةدابزئرخأةياوريىفو «ةعاسااموقت مهيلعف رمخلا جراج
 لتقنلف مابف ضرألا ىف نمانلنقدقنول ويف سد لا تيب لبج وهو رجلا لبج ىلإ اورتن تح نوريس مث ءام

 ىذمرتلا ه+رخأ « امد ابوض# مهءاشن مهيلعهللا دريف ءامسلا ون ىلإ مهءاشنب نوم ريفءامسلا ىفنم

 1 ا تلح مهحرطنق مب

ا ف مه>رطتق ىدذمرتلار غل ةءاور قودهعماج ف
 ىأ ا عاطمدنع ىدذلارحمل لاوهل لاو ليم

 ا حا .اسلاةياورلاف لو كنازلا ةءاوو وت كلا رحبلا فمهح رط 3 جوجأموجوجأي ريطلا لم
 كوت ىح رودلا نمهلثم ا

 ماسو هلع هللا ىلص هللالوسرنأ ثددحلا ىفو ىلاعتهّنا

 هيلع مدآهللا ًارذ ذئمضرألاىف ةنتق نكت / هنأ» ثردحخلاىفو )») نينس عبس مهسا رتأو مهاشن وجوج امو

 ١ ءايبنألا رد ان أو لاجدلاهتمأر ذحالإ ادن ثءبي مللجو زعهللاناولاجدلا ة نتف نممظءأمالسا اوةالصلا

 اج 1 نا جد حا سار نا «جرخخ نافةلاحم ال ميلعجراخ وهوممألارخآمنأو

 ٍِ جوجأ ىسق نم نوداسأا دقوتس » لاق

 لجر كبر مهيحش.ال

 هل
 لسلا "لذى نكس

 هاد لسرأ لجرو

 براي لومي لعجو

 « اهسي>ابراي اهسيحا
 لاق هنأ هلي هنعو

 نويلعف 0 ةثالث

 ناعالا لكتسا دقف

 ملاعلل مالسلا لذب

 كسفن نم فاصئالاو

 مراتقالا نم قافنالاو

 هيلع لا ىلص هنعو

 نم»لاق هنألسو#او ||

 ءىرص| كالم ريضح

 امون ماص اعأكف لسع

 مويلاا هللا ليتم قف

 رضح نمو موب ةثا ميس
 ملسم ءىرصا ناتذ

 ىفامون ماسياع أكف
 هناي مودادنا لدم

 هللعاللا ىلصةنعو (مون

 لاق هنأ ملسو هلآو

 رهظإ اليلق ىدعب ١)

 نم ءىث رهظام روجلا
 نمهلثم بهذالاروجلا

 ىف سان داو قحلدعاا

 هريغنوفرع الروملا

 رهظام لدعلابهقا أي مث
 بهذالإ لدعاا ئمءىذ

 نوقرع الل دعلا ىف سان 1

 لوس رباح أ لاق «هريغ

 الا دي

 مهلا رع ةنلا لهأ ءاسأدف نيملاعلا برنم ا ىنعلا هدي ىفلاقتق هلامثو هنيمب هيدي ىلعضباق وهو مو.تاذ هني



 3 نيرتاثك اةهلالاث ف يدلل مسقب و اعلا كعب ا ( ليل ١» مث قلاشعو ىلئابت

 رانلا لهأ ءامسأ هف

 مهلئابقو مهئابآ ءامسأو

 ىلع لجأ مث مرئاشعو
 هللا ىلصلاق مث «مثرخآ

 غرف » مسوهلاو هيلع

 هللا ىلص هنعو « عد

 لاق هنأ يسود او هلع

 | ذحأي ال انذؤمذخما »

 : : ع : آ هنعو « ائيش هناذأ ىلع
 تنك امهللاو لاجدلا لاودعتن أو هللا فر هللوةيف كب رنمثيبلاهللوةيفهللاه ب ف ىريغ اير هلنأ |

 سودا ؟وهيلع هللا لص

 بضغي نا لي و» لاق هنأ

 « برلا بضغ ىدنيو
 تاظ نمر يدا ىو
 ةرخآلا لمس ايدل

 | نم ةرخآلا ف هل سيل

 هللأ ىلص هنعو « بيدصل

 لاقدنأ ملسو هلآو هيلع

 ةرشع ىنثا ىلصت 2

 اهرابنوا لل نم ةكر
 ا ١ نيتمكر لك قدهشتتو

 "أ رخآ ىف تسلح اذاف

 | هللا لع نأأف كتالص

 | ىتلا ىه لصو ىلاعت
 مسوهل آو هلعللا ىلص

 رقت دجساو ربك مث
 ةحماف دسحاس تنأو

 تارم عبس باتن ل

 5 ع ىدر ا ةبآو

 ا هللا وهلقوتارم

 ١ ّ 5 1 نتذوعلاو تاره عيس

 اق نوردش لاؤراصتلا مايألا كلت تق كنك الك را اولا مح يح رسال ايبا مادو حلاو لاو 3
 5 2 د7 3 ا هلل 28 و ا ع

- 

 رع هددعو 1 هل هل كن

 ىع دجلا هلو كللا

 3 توءعالئ >حوهوتيعو

 3 لعوهور مل اهدس

 د 1 ندهز ا 51 1 2 6 الا لقمن تارم ردع ريدق ءىش

 .-_ - يي تعم 5

 ُتيعيف فاول كل 57 0 ع ىف 21 را دع 0 م

 هنأاو ا لوهفودس هنأ ىلم ,, ىنهايأ اهفصإول مةفص مسا هفصأس ىافاوت دثاق هللا دابعاي اللاش ثم .هوأث 2

 نوتكم#اوزوعأب نمل در كوول ميرنورتالو مب ران أل وةيف ىنثني مثىدعب ىنال

 رانهتتح وةنجح هرانفارانو ةنج هعمْنأ هتذتف نم ناوبتاك ريغوبتاك نمؤم لك هؤ رقي رفاك هينيع نيب

 رانلا تناك م امالسو ادرب هيلعز وكتف فبهكلاةروس حوف أرقيلو هللإثهةسيلف هرانب ىلتبا نذ

 هللوةيف كب رى أدبشتأ كمأو كابأشكل تثعب ناتيأرأ نا رع ل نأ هتنتف نمناو مها ربا ىلع

 سفن ىلع طلس,ن أهتنتف نمناوكب رهنافهعبتا ىنباي نالوقيف همأوهيبأةروص ىفناناطعيش هللثميف من
 معذب مثنآلا هثعبأىافاذه ىدبع ىلإ او رظنا لوي مثنيتتش قلت حراشئملاباه رشأي اهلتتيفةدحاو

 لاقهنأ سو هيلع نا ىلص ىنلا نعانوروىءمفانطلا نسحلاوبأ مامالا لاق «مولا ىنمكاب ةريصب دشأ دعب

 نب رمعالا لجرلا كلذ ىرن انك ام ىردخلاديعس وبأ لاق« ةنملا ىفةجرد قمأ عفرألجرلا كلذنا »

 0 وس 0 0 رم 0 5 0 ( ا 0 يتم قح هنعدللا ىذ راباطخلا |
 00 سو

 نوحصتو ل 0-0 0 نودريو م منوعديف ىلا رع نأهتنتف

 تبنت نأ ضرألاورطمتف رطع نأءامساارمأيف هنوقدصيف مهوعديفموقلا ىنأرمثعءىش مد.أب سيل

 هثطوالإض رألا نمعى ل قس ال هناودهمظعأو تناك ام نمسأ كالذ مهمون نممهمشا ومحور ىح تيننف

 دنع لن قحةطاسف ويسلاب ةكتاللا هتيقل الإ امهماقث نم بقت مما انةنيدملا وةكمالا هيلع رهظو

 جرخالإة قفانمالو قفانم قييالفتافجر ثالئاباهأب ةنيدلا فجرتفةخبسلا عطق:مدنعرمحألا بيرظلا

 كب رش مأ تلاقذف صالخلا موب مويلا كلذ ىعديو ديدخلا ثيخ ريكلا قشاك اهم ثلا ئتيقهيلإ

 لزئذإ حصا أمهم ىلصإ مدقت دقااص لج رويماماو سدعلا ثدب مرام و لاق ملاقذتموب برعلان أف

 مدقتيل ىرةهملا ىش#ع ص

 هل لوقيمث

 اودحتقا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاق فرصنا اذاف مهمامأ م ىلصف تعبقأ كلاهئافلصق مدقت

 لاجدلا هيلإ رظن اذافجاتو

 5 مامالا كلذ عج رف حس صال مالسااو ةالصلا هيلعم رم ن ىسيع مولع

 4 3 هدب :مالسلاو ةالصلاهم 1ع ىسيع عضو اق سانلاب ىلصا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسع

 ىل< فس وذ مهلك ىدوم فلأن وعبس هعملاحدلا هءارووحتفيف بالا

 ىقبست نلةبرض كيف ىلنامالسلاوةالصا!هيلعىسعلوةرواب راهقاطناو ءاملا ساما بوذي (باذ |

 ىدوههب ىراوتيهللا هقلخامبءىشقسالو دويل اىلاعت هللا مز مف هل ةقيف قرشا ادا ةام ربان دنعيكر دفا

 مث ر حش نماهئافةدقرغلا الإةيادالو طئاحالو ر>شالو رحح قب الةباورىفوءىثااكلذ هللاقاعنأالإ 1

 ةئس نوعبرأ همايأناو» مسوهيلعهللا فصدقا لوسر لاق (هلتقاف لاعت ىدو سا ذه ىلسلا هلا درءايلاقالإ

 باب ىلع كدحأ حبصي ةررشلاك همايأ رخآو ةعجلاك ةنسلاو رهمثلاك ةنسلاو ةنسلا كمتك هيما

 هياعويعنوكيف» ماسو هيلعهشلا ىلدهللا لو -رلاق «اولص مثلا وعلا مايألا هذهىفاهنو ردقتاك ةالسعلا

 كرو ةنزحلا عضو رزخلا لتعو بيلصاا قدي اطسقم اماماو الدع 6 قمالسلاوةالصلا

 دل ل را ا م * ىلع ىعس القةقدملا

 ا نم ضرألا الع واهلك هنأك منغااىفيثذلا نوكيو اه

 مسلا

 ره دعو هرعت وهرمشل > :اافةيحلا ف 2 2



 ا شيرقبلتواهرازوأ برحلا عضتوهللا الاد هد لج ل وب ااعاكرلسلا

 )١6١( ىلعألا كدحو شالا كئابسأو مر رك ألا كهحوو مظعألا 5 تباتك نم

 را اا ا تين ةضكأ 50

 نم اذكو اذكب روثلا نوكيو مهعبشتف هنامرلا ىلع رفنلا عمتجمو مهعبشيف بنعلا نم فطقلا ىلع
 هلليقق ادب أب رك نكرباللاةس رفا! صخر. امو هللا ل وسراي لبق تاحمردلاب 0000 لاملا

 ع وجاف سانلابيصي دادشتا وتستال لاجالا جوز <لقزا واج كسر كوع اقر وثلاىلغامو

 رمأ.مث اهتابن ثلث سبح نأ ضرألاهّللا رمأ,و اهرطق ثلث سدحم نأ لوألا ةنسلا ىفءامسلا هللا ناد

 ىف ءامسلا هللا رمأي مث اهمتابن قلث سبحتف ضرألا رمأيو اهرطقىلث سبحتف ةيناثلاةئسلا ىف ءاهلاهّنا
 الوءارعضخ تدنتالف هلك اهتاين سدحم نأ ضرألا رمأ.و ةرطق رطقتالف هلك اهءامسيحتف ةثلاثلا ةنسلا
 ليلهتلابلاقق نامزلا كلذ ىف سانا! شيعي مف ليقف هللاءاشام الا تكسله الا نسالو فاظتاذ قبت

 هللاهمح رىراخبلا نمحر لا دبعلاق ىهتنا ماهطا ا ةأزحم م,معكلذىزج و ديمحتلاو حيبستلاو ريبكتلاو

 | اولاقممنأ ثيدحلا فو ملعأ للا و باتكلاىف نايبصلاهماع,ىتح بدؤلا ىلا ثيدحلا اذهعفري نأ ىغبذي

 ةتطألا ل وت ناو ناحل نأ ىدع ىو دع اف هرتع ندم اةدح أ نا قاوذ لاخلا ترك ذ هلا ومرا
 ةكئاللا ناف اولاق ةكئاللا ئكحي ام ذئمو. نينمؤاا ىنك هلي هللا لوسر لافق هيلا ىوزت
 قو عييبتلا دعوي نينمؤلا ماعط علي هلا لودر لاه سد# اهتكلو برش الو لكأت ال
 بيلصا| نرسكيلف الدع كح ميرم نب ىسيع نلزنيل » لاق ُهْتِيَي هللا لوسر نأ ملسم ثيدح
 ١ ىلانوعدلو دساحتلاو ضغابتااو ءانحشا!نيهذنل و الع ىجبالف صالقلا نك رتيلو ةيزجلا نعضيلو
 نبالاق مكشم كمأف كسنم كماداو كسيف برم نبا لذ اذا كفيك » ثيدحلا فو «دحأ هل, قيالفلالا

 ةيرمام ةنسو لحو نع ع مكب رباتكب مك 0 ّ , كم كمأام نوردتأ بئذىنأ

 ل 7 ءاورىف 0 .وأا رمتعمو أ اجاحو احورلا ح جب مس نبا ن ابملهديب دن سفن : قا

 هه اضأثيدحلا ش
 ةمحن *

 ىددعقى

 ةازما ةئاعب رأ ولج رةئاع ام ىلع مره نب
 أ ةياورىفو ( ىقم نم المك ذئمو: ضسرألا 2 قَد رايد

 ١ انأموقأت ىربتفىعمنفديو ةنسنيعبرأو اسمح ثكميف هل داويو ج وزعي لزت اذا مرمنب ىسيع نأ

 ..اتنب هاداتولاجسدلا لتقيام دعب ب رعلانمةأرماج وزعيهناليقو رمعو ركب ىلأ نيب دحاو ربقنمىسيعو

 ان قر هنلاح و ناجح نى دتت عدلا علما 3 1 د ناس رعاك دعل وهدوعوتومتف

 0 ىف ىميع ثكع » لاق 0 هللا لوسر نأ ث.دحلا ىفو كلذ ناس نادلو هل داوي هنأو

 قىساانطلا دواد 0 «هتوئقدي ونوماسلا هءاعىلصيو توك تت نفر لس ام دعل

 ىلوأ انأو دحاومهنيدو تش مهمابمأ تالع ةوخا ءايبنألا » لاق هَ هلا لوسر نأ ثيدحلا ىفو
 ضايبلاوةرما ىلإ عوب رملجردهناف هوفرءافهومتيأر اذاف ىن ةنينو ل نكي مل هنأل مسرم نب ىسعب

 رزتخلالتقيو بياصاا رسكيفناو للبهيصرملو رطقت هسأر ناو نيغوبصم نيبو”ىأنيتدو رم نيب

 خيسم هنامز ىف هللا كلبم ىتحو مالسإلا ريغ اهلك لالا هنامز ىف هللا كلهم تح لاملا ضيفيو

 بائذلاو رقبلاعم رغلاو لبإلاعم دسألا ىعري تح ضرألا ىف ةنمألا عمتو باذكلا روعألا ةلالضلا
 تومي مث ةنس نيعبرأ ضرألا ىف قبب اضعب مهذعب رضي الف تايحلاب نايبصلا بعلتو منغلا عم

 ةنس نيرمثعو اعبرأ ضرألا ىف ثكع هنا تاياورلا ضعب ىفو « هنونفديو نوماسلا هيلع ىلصيو
 اظاحألا نق ناكوتاناؤ رلاحصأةنسنيعب رأةياورو ةوادع دحأ نيب قببالو لاق نينس عبسة ياو رىفو

 لزنأام نلف متنالفايلوةيف تيملاب رمث ى ل1 نا ق> مالسلاوةالصلا هيلع ىبع نمز ىف قزرلا عستي لو
 ت0

 عمس ىضق احتلم هلا 0 الو. احلم 1 1 هللا هللا اشام ؛ و هللا انيسح ًالاهللا ناحبس
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 تاكرابملا اهلك تاماتلاك تاكو

 الو رب نهزواجم ال ىلا

 ماستو ىلصت نأ رحاف

 د#ع انالومىلعكرامتو

 قيطعت نأو هلآ ىلعو

 كرداو اند هااذكد

 ةنعؤ اذنك ذك ع

 ماسو#ل آو هلع هللا ىلص

 دنع أرق نم»لاق هنأ

 تراآرقلا مأ هعحضم

 رخاآو ىسركلا' ةنآو

 نيتذوعلاورسشحلاةروس 0

 حصل ىتح ع وس لك ند

 هنعو « هل رةغتامناو

 ماسوهل آو هلع نا لص

 اذهلاق نم » لاق هنأ [

 لحم ىف ساجو ءاعدلا

 هرمضلا ال ضراالا ند

 ءىث

 هللاكب رو ىفر ضرأاب

 لع 4-3 ىد

 كرش نم هللاب ذوعأ

 كياع بدي ام سشو
 أ نم هللاب ذوعأ :

 ةحلا نهو دوسأو

 نك اسرش نمو فرعلاَو

 دلو امو دلاوو دليلا

 تروا ند تدفع

 قراسااد.يوةملاناسلو

 رو سنالاو نحلاو

 نعو ىع رشثىذ نك

 دهشأ لو ىلها عيج نا

 نأدبشأ و هنلاالإهلإ النأ

 هياع هللا

 ىفاكلاهللا دجلا مسوهلاو

 مدد فر 0 2

 ىلص هتعدأ ا



 ذخاوه الا ةياد نمام

 لع ىلر نا اهتيصانب

 دجلا زر مقتسم طارص
 مو ادلوذخت,م ىدلاهل

 كللا ىف كب رشة نكي
 لذلا نم ىلو هلنكملو

 دوراعوملا كرك و

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 نالفاي» ىب ولا نيتلتىف

 ترك انك داةالث نبا
 ١ اندلا راد ىف ةيرع
 هللا الإ هلإال نأ ةداهش

1" 

 اير هللاب تيضر كنأو
 دمحعو انيدمالسالابو

 هنعو ( الوسرو اين

 ماسودل آو هيلع هللا ىلص

 الإ هلإ الل اق نم» لاق هنأ

 ةعب رأهل رفغ اهدموهللا

 لرم بنذ فالآ

 ىلص هلعو « راكلا

 هنأ ملسو هلاو هلع هللا

 هلإال كتوم اوذقل لاق

 مابك !اينانا ناكل

 اولاق امد_ه بونذلا

 يب ب ب؟ٍى؟؟ يي يسبب بس س7٠ _ ببسسل__  سسْسْ#ْ

 10 رك... ال1 اك الا 0... اح لا

 ' ل

 ىمس,نيداواهنم قزديو نالفل ؟ نم ةأرما ج وريل ىسيعناو لاق ضرألا ىف ةكربلا نم ىلاعتدللا

 نيعبرأ كلذو نامز ريخ ىلع هعم سانلانوكيو مالسلا ةالصلا امهبلع ىسوم رخآلاو ادت اهدحأ

 هلا لصينلا بناج ىلا نفديو توا قوذيو مالسلاو ةالصلاه لع ىسيع حور ىلاعت هللا ض,ةيو ةنس
 || ادب مّيَِي هلوق كلذف نينمؤلا ةلق ىف رارشألا قبو ةمألا رايخ توعو ةرجحلا ىف ملسو هيلع
 نامزلارخآىف مالسلاهلعىسيع لزن اذاو مهئءهتلاىضر ءاماعلالاق * ادب اك دوءيسو ًابيرغ م

 ةعيرش ريغ ةعيرشب مكحم هلا لوسر دعب ىن ال هنأل اهل اددجمو متي دمح ةميرسل 0 قو

 ناطلس ال هنأل اطسقم اكح ىديع نوكسيف نييبنلا متاخ ابو عئارملا رخآ اهنأل هيي دمت

 رمأب ماعدقو لزنف هنم سانلا الخو ملعلا هللا ضبق دق ًايتفمالو ًايضاقالو امامإالو نيماسالل ذئموي
 هسفن ىفدب لمعيلو سانا|نيب هب كحيل ةعيرشلا هذه رمأ نم هيلاجاةعام لزني نأ لبق ءامسلا ىف ىلاعت للا
 ريغ مكحلا ليطعت نأل هريغكلذلحلصي دحأالو مهسفن أىلع هن ودكش و هيلا كلذ دنع نونمؤلا عمتجيف
 ضرألاهجو ىلع قسالنأ ىلإ اماق فيلكستلا لازيالف فيلكا نوكمامنا اندلاءاقب ناف اضيأو زئاج
 هنعّلاىضر ةريره ىبأ نع مسم (ىورو) ىلاعت هلا ءاش نا هحاضبا ىأبام ىلع هللاهللا لوقي نم

 وأ ارمتعم وأ اجاح ءاحورلا جفب 0 نبا نلبل هديب ىسفن ىذلاو » لاق هَ هللا لوسر نأ

 جح هنأب حرص اذهف «جوجأموج وجأ,ج ورخدعب نرمتءلوتيبلا ن ححلو ةباورؤو_ امش

 . ملعأ لاعل هللاو نامزلا رخآ لز' اذا تيبلا

 6 مهعم مرجح ىفو فيكلا لهأ لزن اذا ىديع ىراوح نأ ءاج ام باب الع
 ءاحورلابمرم نب ىسيع رعقح ةعاسلا موقتال لاق 2 هللالوسر نأ قاحسا نب ليعامسا ىور

 فيكلا بامسأ هيراوح ىلاعت هللا لغو ةرمعلاو جحلا نيب هل هللا نء.جيل وأ ارمتعم وأ اجاح

 . ملعأ ىلاعت هللاو ىعتتا اوتو ملو اوم مل مهئاف اجاجح هعم نورميف مقرلاو

 1 هنم باب 3

 رداون ىف ىذمرتلا مكحلا هاور اك هيراو> نم الخ هل دمع ةمأ ىف دحب لز' اذا ىسيع نأو

 نماقلخ قمأ ىف رم نبا ندحل مهاب قنا ىلا و وا هد ىف ىدلاوو هي هظفلو لوصألا
 مكلشل مهنا اماوقأ ةمألا هذه نم مالسلاو ةالصلا هيلع حبسلا نكرديل » ةياور ىفو «ه.راوح

 . ملعأ ىلاعت هللاو عاهرخآ حيسلاو اموأ انأ ةمأ هللا ىز نلو تارم ثالث مكسنم ريخ وأ

 #* اءاسم رضي ال لاجدلا نأ ءاج ام باب «

 ةنتق نم ىدنع فوخأ مكضعب ةنتفل »هب األ لاَ هلي هلا لوسر نأ ةفيذح نع رازللا ىور

 اهنم اجم دق اهلبقام ةنتف نم احن نف لاجدلا ةنتفل عضت ل يك و روس هكا ل لاجمل

 هنيدىف هنتفي نأ ىلع ردقي ال ىأ السم رضيالنعمو «رفاك هينيع نيب بوتكم السم رضي ال هللاو
 ملعأ ىلاعت هللاو راشئملاب هرشأ, سانلا ضعب لتي هنأ درو دقق الاو

 هجورخ ةفصو فاص همسا نأو لاجدلا وه دايص نبا نأ نم ركذام باب لع

 د دوولا ند لع هنأو هيونأ ةفصو

 ناهللاب,فلحم كاديع نبراج 3 لوش. ناك هنأ هنعشاىذر ردكناا نب دم نعهريغو لسمىور

 ىنلا دنع كلذ ىلط فلحم باطلا نب رمع تعمس ىلا لاف لاب فاحتأ تلق لاحدلا دابص نإ ١
 نبا لاجدلاخيساا نأ كشأ اه هللاو لو. رمع نب هللا دبع ناكو هيلي ل 1 هركحن. ماف هلي

 داص
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 دايصنإا اهيفىتلا لخنلا ىلا بمكنبىبأو وهقلطنا ماسوهيلع هللاىيصهلا لوسرنأ ٍلسمىورو دايص
 لبق ائيشدايصنبانمعمس.نأ لتءوهو لخناا عوذجم قدي قفط ملسوهياعدشا ىلص ىنلا ىأراماف

 تأرفةمرمرابف هلة فيطق نم شارف ىلع عحط ضم وهو ملسوهيلعهنلا ىلصهللا لو سر هآرفدايص نب! ها رينأ

 مساوهو فاصاي دايص نبالتلاقق لخنلاعوذجم قتيوهو ماسوهيلع هلل ىلص لوسر دايص نبامأ

 لوسرنأةءاورىفو . نيب هتكرتولماسوهياعهتاىلصهّلالوسر لاقفداص نب ا رات دمعاذه دايص نب |
 هيلعمّللا ىبصهّلال وسر لاقف خدلا وهدايص نب الاقق «ائيبخ كلت أبخ ىتا» هللاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 | ملسوهيلع هلا ىلصدئا لوس رهللاقفهةنع ب رض ىنءدهللال وسر ايرمعلاقف «كردق ودعت نلف ًاسخا» ملس 71

 | مويلاجدلااندةقلاق رباج نعدوادوبأ ىورو «هلتق ىف كل ريخالف هنكيل ناو هيلع طلست نلف هنكينا»
 ا رمت نبا دك نانا رك اوكار مقر ع اولا دا رع را كورت ىردخلا دعسوب أناكو ةرحلا

 اماعنيثالثدمأو لاجدلا وبأ ثكع »لاق مث هع هللالوسرنأ ىذمرتلاىورو نيتصدايص نباتيفقل لو:

 لوسرانل تمعن مث « هبلق مانيالوهنبع مانت ةعفامهلقأو ءىثرضأ روعأدلو الدلو يم دلو اممل داويبال

 1 ةليوطةيحاضوفةأرما همأوراقنمهفن أن أكمحالا برضلاوطهوبأ» لاقفهيوبأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 مأ وهمدآدلو نما لاخدلا نع قرخأ هلال وسرايلاقق و ىناا نأ الحر نأ ىورو ( نيديلا

 ,لاجدلا نا ميضعب لاقو «دويهيلا رشم عت دىلع وهو سيلب ادلو نمهمأ ومدآدلو نموه »لاق سيلب دلو نم

 ١ دقو لع ىلاعته او حصأ لوالا وىلاءتهلادمحر ىطرقلا مامالا(لاق)نامزلارخآىفدلويسودعب دلوي مل

 | هنأ عم نيب اذكلالاح ىفانت ىلا قراوخلا نمهيدي ىلع عقباملا رثك :انالتخا لاجدلا ضاق سانلاقلتفلا

 عراب نوعا داع 5 نيئم ٌوااهدايعهب هللا نحتما ةنتف ةهنأ ىدنعىللاوءاماعلا ضعت لاد تاك ٠

 همصع وهلا هاده نماجت وأ وكلبفموقدب؛ 00 لحعلابهنامز فىسومموقدللان ':>تمادق وةنيب نع ىح نم

 لوالاونامزلا رخآ دلو. سةنأ ىلعال مكر لم هللالو سر ةايح ىفادوج وم ناكدنأ الطواش هلك اذه 3 مونم

 . ملعأ ىلاعت هللاو حيخصأا وه

 مهماعطو مهسابل فو مهتفصو مهجورخودساا جوجأمو جوجأب بق باب 3#

 | 4 « ءاكد هلعج ىبردعو ءاجاذاف » لا هلوقناسو

 ا قح موي لكدسلا نورفحم ٠ جوجأموجوجأينا ) لاق رش 2 هللالوسر نأهريغو هجامنباىور

 ١ قحناكام دشأ ىلاعت هللاهدعتفادغ هئورفحتسف اوءجرامملعىذلا لاك سمشلا عاشور !وداكاوا

 ' اوعجرالاقسمشلا عاعشن ورباوداكاذاّقتحاو رفح سانلا ىلع مهئعبي نأ ىلاعت هللا دارأومهدم تغلب اذا
 ١ نوج رم وهنو رفح فهوكر نيح هتئيبكو هوهيلانودوعيف اونتسافىلاعتهلا ءاشزاادغ هنو رفدتسف
 ءامملا ىلا ميماهس نومريف مهتوص> ىف مرنم سانلا نصحتيو هلك هنوب ريشي ىأ ءاملان وقتسيف سانلا ىلع

 مهئافقأو مهقانعأ ىف افغن هللاثعبيف ءامسلالهأ انولعو ضرالالهأانربق نولوةيفمدلا اهبلع عجرتف
 نمار كش ركشتو نمستل ضرالاباودنا هديب ىسفن ىذلا و » ملسوهيلع هللا لصهللا ل وسر لاق ( مبلتقيف
 قح ممراقتعدسلان ورقتي جوجأمو جوج أينإلوقيرابحالا بعكن اكو «مهموحل نم لك اتاه رك

 قلأص الا غلب اذافناك اك داعدقوهيلان وعج ريفلاق هنمغرفنفادغ هيلاعجرناولاقاوج رخنأاوداك اذا

 هنوقرخيف اوكرتاكوهونوعج ريفلاقهنم غرفتف ادغىلاعتهللاءاش ناعجرنلوقي نأ مهتتسلأ ضعب ىلع

 ىنأيونيطنم اهيفناكامزوسحليف اهيلع مبطسوأ ىنأيوءام نماهبفام نوب رشيف ةريحبلا ملوى أبف
 نم ىلعان رمظوضرالاىفنمان رهقدقن ولو ةفءامسلا و مين تن كلومر تابت ادق نؤارلا 0-17

 ْ 20 يح سلا ره واتا أف فغنلا امل اتي باود مهلعهللا بصيقلاق ءامسلاىف

 (ةركاذنلا رصتع - ) 7١

/ 

 ىه فك هلا لوسراب
 مدهأ ىهلاَتف ءايحالل

 اهوبسح تح مدهأو
 ثتءاجو ةرم نيرشع
 هللا .كودير» ىلإ ةارما

 مسودل ودلع هللا لص

 هللا لوسراي تلاقف

 ىرجهاراللاةىنصوأ ||

 3 ىرثك أو ىداعلا
 نيقلتال كناف هللا ركذ

 هيل! بح أءىشبادغ هللا

 » 5 ةرثك نم

 هيلع هللا ىلصص هنعو

 نمآ ام لاق هنألسو

 راع وان اعتق تانك

 وهو اعثاج هبنج ىلا
95 
- 3 

 لاقدنأ مسودلاآو هيلع

 هللا ىلع ةنعو (

 رما مف تابموقاعأ»

 هلع ا ىلصدنعو ) هلا

 0 لاقهن أ لسودل 1و

 فرتكه

 0 0 نمو

 ا رش نمو همد



 أ ٠

 1 ةهموث كن هموث

 هل لاقف قرعس الحر

 ىدذلاواللاةف تقرسأ

 * سيين#4## سيما

 ”مانغرفدق ضرالال اهأ ءالؤهميائاق ا[
 7 35 523 1 6ع 3 5

 1 ىار « هب ىلوا راتلاف

 نيف فينك دما
 ريتا لورق فرضا 08 ّ ِ 3 1

 ىلص ةهلعو ىدع

 1 هنأ مسودل اوديلع هللا

 ف”ربؤع سبل : لاق

 رن اكألا# لكتمم

 : ءاخ رلاوةمعت ءالبلا دعو

 نكح اول ةيسمم

 نأل لاق هللا لوسراب

 اح لكلام ال هوانا
 هع ذل انوا كلذكاو
 سيل وءاليلاالا

 هن ناع لا لكسدم

 ىفنكملام مغىف نكمل

 نمؤع

 ا 000 واق ةالص

 ىجاني ىلصلا نال لاق

 م

 نبا ىحاذي انعاف ةااص

 0 هيلع نا ىلصهنعو .مدآ

 اذار, لاق هنأاسوهل آو

 مل

١٠6: 

 | «ىشبحلا نيتي ولااذنوءمس مثلاقتيبلا ل اهألاق نكسااامو رابحالا بءك] لق نكسلا عسبشتلةنامرلا

 :جوجأمو جوجأب دس حتفي ) : لاق هل هللالوس رز نأ ىردخلا ديعس 6 ءاهحام 0 جرخو

 ريص/ق>نوداسأا مهنمزاحنيو ضرالان وءءيف نواسني بدح لكنممثو ىلاعت هللا لاق 6 نوح ريف

 اورذءاموحهنوب مثيفرمئلابن ورعل منا ق>مهشاوممما|نومضي ومهاوصحو مهئادمىف نيماسلل ةيقب

 لوف ضرالا ىلع نوروظيو ءام ناكلااذهب ناكدقل م,ائاق لوقيف ممرثأىلع مدحأر ميف اثيش هيف

  2عجرتق ءامسلاو<ىلاهتب رحز مل مدح نإ تح ءامد

 ذخأتقدا رولا فهنكباودىلاعتهقلا ثعبذا كلذك مهاهيبف ءامسلالهأ اناتقدق نولوقيف مدلاب ةبوضخع
 نملهزولوةيفاسح من وهمس! الن وماسلا مب صيفاضعب مهضعب بكر بدا رجلا تومنوت وميف مهقانعأب

 مومدانيفىف وم مث دجإف» ولتة,نأ ىلع هسفن نطويف لجرمبملا لزنيف هواعفامرظنيو هسفن ىرتشإ لجر

 مهموملالا صمم نوكيا ممشاوم ليس نول و سانلاجرخيف ممجأب مودع كلهدقفاو رشأ الأ

 ناكامل: لاقد وءسمن هللا دبع نعهريغ وهجامنباجرخو (طقدتب اصأتاين نمرتجام 00 ملع رتحتف

  0ةعاسلا اورك اذتقمالسلاو ةالصلا مهملع ىسيعو ىسومو مهاد
 اهتمهدنع نكي لف ىسوما ولأس مشو !ع اهنمهدنع نكي ملفارنعم ولأسف مالسلاو 0 مهاراباوأدف

 لج وزع هللا الا ام.اعي الف ميج 0 امتبجونوداوف ىلا دهعدقلاق نب ىسيعىلا ثيدحلا اودرفم

 جوجأب مهلبقتسيف مهدالب ىلا سانلا عجريف هلتقأف لزنأف لاق لاجدلا جورخ ىلا ثيدحلا ىف ركذف
 : هللا لان ور احق هؤتشفاالا ءىك الوءوي شالا ءاغ نو زعالف نولسأ قدح لك نم مثو جوجأم

 دمضرالادهولابجلا فسنت مث رحبلا ىفممةليف مهلمحيف ءاملابءامسلا نكسر فلا نوع ذي و دك لاك

 اهندالوب مثؤحفت قم املهأى رديالىتا|لماحلاك سانلا نمةعاسلا تناككلذ ناك اذا*ىلادءعدقو ميدالا

 نممهوجوجأمو جوجأ,تحتفاذا قح » ىلاعتهل داما كا ففألد ع دعتق مانام ماكل ىو
 منج رذجوجأم 5 جوجأي نال وقيصاعلانب ورمعناكو « قملا دعولا ب رتقاونولسنيبدح لك

 هضرءوهلوط مرنم ثاثو نيريشا!لوط ىلعو ريشاا لوط ىلع فائصأ ةثالث لع لع مثو قيدص مف سيل

 جوج ينال و ةهنعهلا ىذ رناسح نب ةيطعناكو مالسااوةالصلاهيلع حون نإ ثفايدلو نممهو ءاوس

 ىعازوالا نمحرلادبع مامالا ناكواضعب اههضعب هيشر ةمأ امنم سيل ةمأف لأ ةئارعب رأةمألكناتمأ جوجأمو

 ةداتقناكوقاخلا رئاس هيف ءزجوجوجأمو جوجأياهنم ةتسفءازجأ ةعبس ضرالالوة.هنءهللا ىضر

 جوجأت ريغقلخلارئاس هيف ىذلا ءزجلا ىنم, خسرف فلأن ورشعو ةعبرأ ضرالا لوي هنع هللا ىخر

 برءال خسرف فلأو مورال فالآ د نيسلل فال 0 ةياعو دنسلاودت ملل ال رسثعانثاف جوجأمو

 ىسع ىلا ىلاعت هلا ىح وأ ا جرخاذا ل لوقي هنعشأ و رذناان , ةاطارا نو ىرمنأ

 روطاا ليج ىلا كءم نم زرخ ىريغدح ًامبهيطرال قلخ نءاتلخ تح رخأدقىلا مالسلا وةالصلا هناع

 لوطىلع ثلث فانصأةئثالث لعمهو مرجع رذجوجأم و جوجأيلاقافلاأ رشعانثتاىرأىذلا نم هعمو

 دلومهوىرخألاب فدتليو هنذأمهدحأ سرتفي ثاثو دشأمهودحاو هطرعو عب سم ثاثو زرالا

 اهم لك جوجأمو جوجأينا» مسوهيلعلا ىلسىنلا نع ىقر , «ومالسلاو ةالص ءااةماع 2 0 0 ثفاي ا

 نورشءوةئامه وطزرالاك مهممفنصمداو نمسراففلأر ظني قح مهدح تو عال ريمأةثاعب ر :اارطةما

 تامن داكن اوك ايودولك الار خالو 5 ؛نورعال ىرخالابفحتابو هنذأشرتفي فااصواعارذ ا

 ةنبدلاوذكت نمد بمنع وةيربط ةري و قرشأا اا نوير ناسارع ممقاسو ماشلاب همم دقم ممم

 تبدو
 -و

 ناقح ضرالاتدنتف نيعب رأ ءامسلا هلأ لسريف رحبلا ىلإ ممنادب أ لقنتف اريط ىلاعت ا مث مهد |



 هه
 هت جور 5 ١

 أ فانصأ ةثالثىلع 3 جوجأت لاو 000 2 5 0 9 7 0
 نوفةحتلب فنصو اًضرع عرذأةهب رأ ف نصو الوط عرذأ ةعب را فنصو "اودع العا فاض

 فانصأ ةئالث جوجامو جوجاي لاقهتأ هنعهللاىضر ىلع نع (ىورو) ىرخألا نوشرتفيو مهناذآ

 روءشو بت ذلاكءا وعو مئابملاك نودفاسقي وعابسلاكباينأو ريطلاك بلا مجلو رشل وطىف ىف مهعم بنص

 ا ىضر سابع نب !ناكواهيبف نوفي صيةدلج ىرخألا واف نوتشيةرب واهادحإماظعناذاودربلاو رحلا مق

 بكن اكو قلخلا رئا هيفءزجو جوج ءوجوجاياهيفءازجأةسمخف ءازجأ ةتسضرألا لوي امهنءهللا
 لاق#جوجأم 1 جوج, هنمهللا قلخف ساق ا تلا راق طاتخ افمدلتحا كوي هنعهللاىضر رامحألا

 نملكألا ف عقواك كلذ لثمىف عقوهنأ لمت و نوماتعال ءايبنألاناف رظناذهىفو ءاماعلا ضعب
 نب ثفايدأ و نه مه لت امملاقو كرتاان مجوجأمو جا هويدا 3 كاحذلا ناكو ىلع ًاىلاعتهّلاو 0 ةرحشاا

 . ملعأ اهلا 701

 ؟واءجورخةفصو تح رخاذا امعمامو جرم نأ نمو جر ' قموةنادلا ةهصباب 3

 6 لاجدلارك ذنم هفامو ةساملا ثيدحو ةجرخ نماهل
 مهدت عي نه ( مملكت ضرألا نمقباد مهلا نج رخأ » بضغا!ىنعي «مهيلعلوقلا عقواذإ و» ىلاعت هللا لاق

 07 ماكتلا ىفراؤي مالكا نأايكفةمالعلا ى 0 وةمسلا نممههست ىنعي نيف راعال ضعب لاقو

 اذه ةرايزنم 0 الوش دوعسم ن هللا دبع ناكو هو رخ ىأ ةلاك كف ةمالم ءااك موسوملا ىف

 لاق لاح ر اا رودص ىفاع ف.دكف عقرت ف حاصلا هذه نمح راادعابأ اياولاعف عفر نأ لبق نمتينلا

 عقي نيح كلذواهرابخأو ةياهاجلا ءارعشىلانوءجريفالوقلوةنومالكت ماكدت انك دق نزول و ف نوضما

 اوراصاذاف بجوىأ رمألا عقولاقي نايصعلا ف مهمداتل مهملعديعولا عقيىأ ءاماعلا لاق مهيلع لوقلا

 مهحاكتضرألان 2 ةباد مل ىلاعتدللا عيدلاسوب م3 جالو ٠ ركذتممف رثؤتال وةظعومن وبخال

 ةداعلا ف باودل /١ناف ة ةرورمض لحوز ا لقنم أ 0 لعامل كلذو قطاتو لهعت ةيادىأ

 برق ةيدالاب عضو هم ىلا ع هلا لوسر قابهذ : 0 هنعهّلنأ ىصر راهد رناكو المالك ال

 » عضولا اذه نم ةبادلا جر ثا 2 هللا لوسر لاعف مر اهلو> ةسباي ضرأ اذاف ةكم نم

 هذه ىاصع وه اذاف هلاصع انا راق نيم كالذدم تدححدف ةددرب نب هللا دبعلاق ريش ىفرتفوه اذاف

 نأ ىذمرتكلاو هحامئا ىورو ىرهوجلاهلاق امهحتفاذا م | مالاو ةباامس ! نييام رتفااو اذكواذك

 واحتف نارمع فن ىسوو ىدعو دوادن ناملس متاحا عمو ةبادلا جر ا»> لاق هل هللا لوسر

 نمؤملل ممدحألو و نوعمتحل ناو ا لهأنا قح مئاخلاب رفاكلافنأ معو اصعلاب نمؤاادحو

 ةبادلا نع نكد 2 هللا لوسرنأ ىلاطاادوادوبأىو رو (رفاك ايرفاكلل مدح لوةيونمؤماي

 مثةكم نعي هب را ل ال لا جرختف رهدلا نم تاجرخ ثالئاط» لاف

 )» ةيرقلا اهر ذل> ديو ةيداباا ىفاهرك ذوشفف كلذن ودىرخأةجرخ 6 ظل مثالي وطانامز ندكست

 نهد اها" مالي هلال وسر لاق ةكمىنعي
 تيدر ىءانع نيانلا ضف راف تالا اهسأ رن ع عفت ماةللاو نك دا كوب وغرت ىهوالا معو ر نا مارحلا

 كو كلاك منكر تقح مه وجو نع تلجف مب تأدبف هللا او زجع نل ممنأ اوف رع نينم ولا نمقب اصعامل
 هيتأتق ةالصلاب اهنمذوعتيل لج رلاناقتح براهابنموجابالو بلاطابكر ديال ضرألا فتلومثىردلا

 أو ةمرح هللا ىلع دجاسلامظعأ ىف سانلا انيبف :

 | نامأآلا 3 سانلا كرتشو قلطنت مل هيحوف همسُدف هلع ليقتف ىلصت نألا نالفاي لوقت هفلخ نم

 نمهؤااناقح رفاكلل! نم ندمّؤلا فرهيو راصمألا ف نوحاطصيو ١ رن يف ترانا

 مركيافزاربلا دحأ ىفأ

 اهلبقتسي الف هلا ةلبق

 بطتسيل ماهر دتسإلو

 ةثالثوأ راححأ ةئالثب

 تايثح ثالثوأ داوعأ

 دجلا لقد مث بارتنم

 ىنع جرخأ ىذلا هلل

 لع كسمأو

 ىلص هنعو (ىنعفتيام

 ىيذؤيام

 هلأ ملسو هل آوهلع هللا ا

 دق ساناا ام لاق

 ناف نيرمأ مفك ر

 اولضتالف امهم متهصتعا

 1 ناسك ذأ

 هللا ىلص هلعو (ةهسن 8

 لاق هنأ سو دل ؟ هيلع

 نيب تمدام قوعطأ»

 تبهذ اذاف مكربظأ

 ىلاعت هلا باتكب مكيلعف

 اومرحو هلالح اولحأ

 نام اتقن ففازج

 ىف نآرقلا ىلع ىرس
 بولقلانم خسنيفةليل

 ىلههنعو «فحاصلاو

 هنأ مسودل 5و هيلعدللا
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 ثيدحلا قدصأ » لاق

 نسحأو هللا بانك

 ىلص دمحخ ىدهىدملا

 م” ملسو هيلع هللا

 لكو اماتدع نودألا
 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم

 ىف ةلالم لكو ةلالض

 هللا لص هنعو «راذلا

 لاق هنأ سو هل آوهيلع

 0 ىلا ايكبلا هذهام »

 رخل مكنع ل

 م اك

 هللا انكش نأ كفو

 هيلع ىرسف هباتكل

 | ةكروىف كرب الف الل

| 

 / الإ افرح هنملقىفوأ

 : هللا دارأ نم 2 هب بهذ

0 
 | نعو (« نأ الإ هلإال

 / ىلأ نارهمنب نوميم

 لجر باطخلا نرمع
 أ انانينمؤلا ريمأ اي لاف

 ريخ ةنيدم انحف امل

 مناك هيف اياك تيس

 كاعف هن تحف حمي
 ال لاق هاب اتك نمأ

 نوتساهلوط مئاوقتاذ ءارعش ةيغزمةباداهنأ (ىورر) ةبعكلاىنبتنأ شيرق تدارأنيحباقعلا |

 هرهعش رج لجحروهاذاف دوادوب ألاقو ةلساسل قثؤمل>روهاذاف هيقىذمرلالاقو ديد الا ا

 هحوىفو نمؤ» ها شمتنف خفتلاب ني 0 0 مسقاهعاىلد و مح حو

 كك ةيعكسلا ىف عدص نم ةبادلاج رخم لوي ام,نعىلاءهشاىخر رمع نب هلل ديعناكو رفاكر فاكلا

 نكرلا اهردص غاييف دارجأن م جرخم ضرألاةبادنا (ثيدحلا فو) امثل جرم المايأ ةثالثس رفلا

 ةبادلا جرح لوقتي هنءهلاىضر صاعا!نبورمع ناكو مئاوقو ربوتاذ ةبادىهو دعبانذ جرو
 ناكو بارتلا ن ءدعب اهالجر تجرخامو باحسلا اهسأرغلبيف جحلا مايأ ف كلذوةرحش نمدكم نم

 يع ابن وورو نعأ راب مارق ناويكي 5 قلد نق. ادلا تع عدل وقر امنع هنا ذوري لان ناد
 اهترصاخو رع نولاهنولودس أر دصاهردصو ةماعن قنعامقنعو لبأ نرقامرقوليف نذأ اهنذأوريزتخ

 ىلعثلا هرك ذ اعارذرسثعانثا لصفمو لصفملكنيب ريعب مئاوقاهمئتاوقو شبك ب نذاهياذو رهةرصاخ
 اهعلتقا تلا ةيمكلا رادج ىلع فتلملانابءثلا ىه ةبادلال وة, امهنعهللا ىض رس اع نءاناكو ىدرواللاو

 لات ملم هلال وسر نأ هيفو ليوطلا اسم ةيدحو 6 ةيافطا انآ لاك وانا رذ

 مسأو عدرابق ءادف 1 الح رناك ىرادلا امعنأل - ىنكلو ةمهرلالو ةيغرل عتجام 2

 نيثالث عم ةيرخل يد يش ردا ور مدي

 نب كام رش تس رسلا ) :ررعما 5 حيرلامه.تبعلف ماذجو م نمالجر

 ةرثكن م هربدنمهلبقامنو رديال رعشلا ريثك ب اعأةبادممتيقاف ةريزجلا|واخ دف ةنيفسلا برق او لحف

 ىف مهتقذق تح مم تلاجف رحبلاىف ةنيفساو كر نيطسلف لهأ نم اساننا ىذمرتلالاقو ىهتتارعشلا
 مللةياوريفداز ةساسحلا ان أت لاق تن ًااما ولا فاه رعشة رشا: ةسايلةءادب مهاذاف رحبلا رثازج نمةريزج

 اوقلطناموقلااهمأتلاقةساسجلاامواولاق ةريز جلا ممعولطوةنيةسلاب 0 د ملقا موع ورك ةنادع
 انقلطناف لاق ةناطيشن وك_:نأانفخفالجر انا تمسف قاوشألاب ريخىلاهناف ريدلا ىفلجرلا اذهرلا

 هيل نيبام هقنعملاهادب ةعومجاقاثوهدشأواقلخ طقمانيأ رناسن إمظع أ هفاذافريدلا انلخ د قحاعا رس

 نم سان نحتاولاقف متأ امىت ورخأف ى ربخ ىلع متردق دقلاق تنأ امكليو هلت لق لالغألاب لسلسم

 هذه كتريزج ىلا انتمرأمث ارهشانب جولابعلف ملتغادق رحبلا انفداصف ةيرحم ةنيفسىفانبكر برعلا

 نمل عرشك رص رد ند هلق ردا رعشلا رثك تلعأ# اذاكلف در نال اذن اهيرت او انعلجت
 ردلاىفلجرلا اذهىىلا اوةلطناموقلا اهأتلاق ةساسجلا اموانلق ةساسملا انأتلاقتن أام كلي وانو

 لمن نعى وريخأ لاق ةناطيشز وكست نأ نمت مواهتمانعزفواعارسسك يلا انلبقأف قاوشألاب كر

 ممن هلانلقرمثي لهاهلخم نع م لأ سأ لاق ريختسناهن أش ىأن ع انلقنيط فون درألا نيب قنا ناسي
 لهو ءامنيعلا فل هلاق ردا انىا نك انتة يرطة رع نعد ورح لا ريش أل نا كم ولات اننا

 لعفامىمألا ىناانعىنوربخأل اق اهئامنمنوعرز اهلهأوءاملاةريشك 0 نيمإاءاعابلهأ عرزب

 ند طر رظدف هن أيءانرشأت مام عنص فيك لاق, منانلق ب رعلاهلتاقأ لاق برثيب لزن ودكم نم جرخ دقانلق

 ىناىنع م تاو يوم اح كلذنا امألاق معن انلق كلذ ناكدق مهل الا "انس

 اهطبهالا ةيرقعدأالف ضرألاىف 0 ىلذذؤي .نآكشوأىاولاجدلا

 كلم ىنايقتسا امهمةدحاو لخدأ نأ تدرأ املاك اهاتلك ىلع

 مح ىلا هناف

 خيسألاأ --

 نادي رخمام ةببطو هةكمريغ ةللنيعب رأىف

 ا هيلع هلا ىلص هللالوسر لاثكا موس رح ةك الما مم بقث ل اكيطنكناو اهنع ىدصي الص ف يسلاهدس

 من سانلالاقق كلذ كتثدح تنك الأ ةنردلا نعي ة ةيط طه ةربطو ذعار كللاق ةعرسخم .نعطورلسو

0 4 9 

٠. 



 ماشلارخ ىفهنأالإ ةكمو ةنيدلا نعودنع ؟شتدح تنك ىذلا قفاوهن أ ىرادلا مت ثيدح ىنبجت أ هنافلاق

 .تاخدك تلاق قردلا لإ ةدح ًاموأ وهام قرمدلا لاق نموه اس قرشلا لبق نملنال نعلا نم لاق وا

 ةالصااهياعلاص ةقانا ناك ىذلا ليصفلا وه جرم قلاةبادلا نا ليقدتو مث هللا لوسرنم اذه
 هيف وهف رجحلا هيلع قبطنا مث هفوج ىف دف رحح هل حتفناف هسفاب ليصفلا بر هتلتقاماف مالسلاو

 ىموهلو#بءاغرلاركذ نمثيدحلا ىفمدقتاملوقلا اذه ةحىلعلديو ىلاعتهللانذاب هجورختقو ىلإ
 ىلع ماهسالا هني هب دصق نعل رحم وأ ماشلا رحب ىفهنأ الإ ثيدحلا ىفهلوةو#لب الل ن وكمامتا ءاغرلا ناف وغرت
 ىلاعت هلله ربط لا مامالا هلاق قرمشأا لبق نم لب اللاقو قيقحتلابكلذ نع ب رضأهن  مئالوأ نيعماسلا
 5 ملعأ هللاو هنع هللا شدو

 6 كلذ دعب ضرألا ىفسانلا ثكع و ةبوتلابا,قلغو اهءرغم نم سمشلا عواط باب ا
 نكت مل اهناعااسقت عفني ال نجرخ اذإثالث » هي هلا لوسر لاق لاق ةريرهى أن ع لسمىور
 (ىورو ) « ضرألاةبادو لاجدلا واهم رغم نم سمشلا عولط !ريخاهناعا قاس وأ لق تقلا
 ةبوتلا احوتفم اباببرغملابنا » لوقي هيلي لالوسرتعمس لاقلاسع نينا وفد نعهريغو ىذمرتلا
 تاومسلا قلخ موي هقلخ ماشا |لبقدنا نايفسلاقو (هوخ نم سوشلا علطت تح قاخ الةنس نيعبس ريسم

 ىلعثلا قحسا ونبأ ( ىورو ) اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح قلغيال ةبوتلل ىنعي احوتفمضرألاو

 بهذيو ضرألا ىف ىصاعملا رثكت نيد سانلا نع سيحم سمشااناهانعم امليوط ثيدح نمهريغو

 تنداتساو تنجب 15 شرالا ت2 200 ناد ةيدح ا ذع نت ةلفركسال و هم و لح اهب ساب ذاق قو ردأل

 ١ نم نانذأتسيو ابعم دجسيف رمقلا امفاون تح اناوج اهملعدرب ملعاطت نيأنم ىلاعتوهناحبساهبر
 كلتلوطف رع الفرمقلل نيتاياو سمشلل لال ثالثرادةماسي قحاب اوجام,ملعد رالف ناعلطي نبأ

 رادقماملماذاف نيماسأا دالب نم ةدلب لكى ةليلق ةباصع ذئموب موض رآلا فنودحلا الإةليللا |

 اندر نأ ضي لافت و هناخشا بلا نال وة مالسلا هيلع رج ايلا لاعت لا 'لسرا لال ثالث

 أ

 ١ سمشللءوضالندوسأ امه. راغم نمناعلطيق رونالو اندنع كل ءوذالهئاوهنماعلطتف اهكب رغم ىلإ

 ىلاعتهلوقو« رمقلاو سمشلاعججو » ىلاعت هلوقكلذف كلذلبق امبف ودك ىفاعي اثم رعقلا لونألو

 ةرسرمقلاو سمشلا غلب ام اذافنينيرقلا وأ نيريعبلالثمكلذك ناعفتريف «تروك سمشلا اذإ »

 نكلو امه. راغمنم امه رغيالف برغلاىلإاهدرو امهنورةب ذخأف لب ربج اهءاجاهفصتنمىعو ءامسلا

 باب قلغاذافعدصامبنيب نكي مهناكريصيف امهنيب اممتتليف نيعارصلا دريمث ةبوتلا باب نمامهب رغب
 ناك امهياعىرحم هناف انس كلذ لبق ناك نمالإ ابلمع, ةنسح هعفنتهوةب و:كالذدعب دبعل لبقي مل ةبوتلا
 وأ لبق نمتنمآ نكن ملا ماعا اسفن عفني الكب ر تانآ ضع قامو » ىلاعت هل وق كلل ذف مولا كلذ لشق

 ' سانلاعناعلط؛ مثرونلاو ءايشلا كلذ ده نا.سكي رمقلاو سمشلا نامث « اريخاهناعاىف تسلا

 سانلا قبتو لس وهيلعدللا لص ىلا نع اورتعن هللادبعلاق ناب رغيوناعلطي كلذ لبقاناك اك ناب رغيو

 عولط لبق لاجدلاجورخ نوكيو ( ءاملعلا لاق ) ةنس ةئامو نيرشع اهبرغم نم سمشلا عواطدعب
 جورخ لبق ناك امي رغم نم سمشلا عولط نآولو اولاقثيداحألا رهاظوه ام اه رغم نمسمشلا

 - 9 3 -- 0 - 0 ا 5 كر 0 37 . 1 نا ءانعنام كرولا قوت ؟لعأ كاوا دعا او ندا يضر الق شفي ماذا متاع دولا رام لاخلا

 هجح ىغ5 اذافةكم ىلإ اجاح جرخ لاجدلا لتقومالسلا هيلع ىسيع لزااذاف تافوسلاتايآلا لوأ

 لسرأ سو هيلع ىلص لوسرلا ربق ىلإ لصو اذاف لسوهيلع هللا لص دمعان ديسةرايز ىلإ ف رصنا

 نم هعم نمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىديع حور شيقتف ةيرتع احبر كلذ دنع لجو زع هللا
 امر عج

 لعش ةردلاب اعدف

 رلا » ًارقو أمم هن رخل ْ

 باتكلا تان كاتبا
 انارق هانلزنأ انا نيبللا |

 تنكناوهلوقىلإام رع أ]
 «نيلفاغلا ناهلبت نم ]

 ناكنم كلهاعإ لاق مث

 عاوتبقا معأب دق |[
 0 مهئاملع 0 :

 قحلبج الاو ةاروتلا

 امهمف ام بهذو اسرد

 لع نعءو . ملا نم

 ةثالث لاق : هنعهللا ىذر ْ

 هلريدلا لع قيال

 اولاق ىأرلاو ريكلاو

 ىأرلاامنينم وا ريمأاب
 تاك نوعدي لاق ا

 هلو ةنسو لاع هنا

 هنعو#ىأرلاب نولمعو
 ملسو هل آوهيلعّلا لص |

 ةروءىلإر ظن نم» لاقدنأ ا

 هللا لبي ملادمعتم هيخأ

 امو نيعب رأ ةالص هل

 ةوعد هل بحتسلا و

 هنعو ( احبص نيعبرا



 مو هل آوهيلع هلا ىلص

 ركتحا نم » لاق هنأ

 ص
0 

 قمأ

 | « سالفالاو ماذخلاب

 لاق هنأ 0 هلعو

 الو شا مهم اكي الة عبس 2

 باذعمملو هي الو

 رانلامملخديو نيل هاعلا

 ( نأ الإ نيلخادلا لوأ

 | اوبود, نأ الإ اوبوتي
 باتنف اووتي نأالإ

 حكانلا هيلع هللا بات

 ا. لاو ىلا لعاشلاو ا

 لمع نوامعت نيذلا 4

 ١ ىح هيدلاو بتراغلاو

6 
 | هونءلب قح هتاريج

 ' « هراجةللع ىنازلاو
 هلآو هلع لا ىلصدنعو

 35 5 - 5مل

 نمةثالل ١ لاقهن المو

 اماعط ١

 ( ىذؤأاو

 ىراكسىرايح سانا قبت مث هتطور ُّق م-وهيلع هللا لص ىنلا عممالسلا هيلع ىسع نفد ونينم ولا

 دنعف مالسالا لهأ نم قب نم ىلع ر فكس لهأ ىلوتسيوةلالذلاو رفا كسلا ىلإ مالسالا لهأ رثك أ عجربف |
 | ةشملا لع ماسلا مو تالا والا نآرقلا عفر كلذدنعوامم رغم نم نيوخلا لك كلذ

 2 * مهملكت ضرألا 5 3 ؛ادجر# م ” رحللا ىفةرا>طابنومريو ارححارحح هنوضةنف ىلا عت هللا تدب ىلإ

 ا نملد> ديف رجافلاورفاكلاامأو ماكز لا لثم هييصق نمؤااامأف ضرألاوءاملا نيب 0 الع نام 0

 ريرحلا سماهسمنعلا لبقنمبونملا نم احمر هللا ث عبي مث مهسافتأ قيضتو م عماسم بقثيف مهفونأ

 ءاسنلا ن هن وءبش: ا١للاجرلا نروك؟ و سانلا نأ عم قبتوةنمؤااونمؤلا حور ضيةتف كسلا عراب رو

 ىف بيترتلا ءاملعلا ضعب رك ذ اذكهرحبلا ىفمهمةلتف حايرلاهلا ثءببمثلاجرلا نم نعبشي الءاسنلاو

 0 0 ةحفنلاّ سب رقو اهم ءلايل ماعو اي ان دلا ضا رقت أ ىلاعت لادار ,ًااذإ لامو ظارفألا

 نوعيابتيمهقاوسأ ىفماهيبف 1

 ا قالا عي وح موجعه ا.27ومرعم تيبتسشحلا ىل م! سانااقوست |

 نم لكوضرألا شاش>وماوهللاو ريطلاو عابسلاو شو>ولاو

 نم نوموش الف قالا فصن اهنم قءصقءامملان 5 هدم طع ةده اذإ أ رشلاو عييبلاب نولغتشمس انااو ١

 0ع هلوةعلهذت قاخلا نمرخألا فصنااومايأة ثالث ذنم مهتقعص ا

 نممظعأىرخ اةدماذإ كلذك ماني قاوفنم اهلامةد>او ةحرصالإ ءال ٌوهرظنءامو» ىلاءتهلوق

 لح وزع اننر لاق مك اهنمتام الإ دحض رألاهجو ىلع قييالق فصاقلا دع رلاك ةميظف ةظيلغ ىلوألا أ

 الو نجالو سناالب اين دلا ق ةمتف ( هللا اشنمالإ ضرألاف نمو تاوعسلافنمقعصفر وصلا ىفخ متو (

 مولعلا تقولا وهوحورهلء ىثلكو باودلاو شوحولا وماوملا نم ض رالافنم 3 قر ىلا
 انناوخاعيمجوانتيعنأهلشف نمىلاعتلا لأسنف * ىبتتا نوءلملا سيلبإنيبوىل

 . نيمآ ريبدتلا نسحب لاوهألا نم انيديأ نيب امفانربديو مالسالا ىلع
 ءاق ةدلمو ماقلا لق داليا نو ضرألا تارغ ىف ءاح اه باب لك |

 # ةئابقلا موب لبق !ارخ ةئردلل

 امن هللا نيب ناك ىذلا ١

 قح ضرألا فار طأ ىف ىفبارخلا أ ادس » لاق هنأ هيي ىنلا ن ء ناعلا نب ةفيذح ثيدح خ ندهىور

 قد بارطا مهم بارخو قارعلا ن 4 ةرصملا بارخو ةرصنلا برع
 نمةئيدملا با رخ وة شاملا نم ةكم با ر> ولنا فافح نم

 نمةنمارصمو سومان شل

 ةليآبارخودا م

 بارخو نمرألا نمل دلا با رخو ولي دلا نمكيلاعصلا با رخو كيلاءسلا نمسراف با رخو راصالا نم كلا

 دعما نم دنا تارحو قءاوصلا نمالزتلا تارانو:لزنلا نيرزكلا بارخورزللا ندومزألا ل

 نمءاروزلا بارخو ةفجرلا نمةشيحلا بارخول>دلا نمنيصا بار ونيصلا نمدنحلا بارخو

 ىزو+لانبجرفلاونأ ماهالا زك د طاخقلا نم قارعلا تارد وفدا مداح لا تارخنو قايفكلا ظ

 0 ىلككل افون ناكو مل اعأشاو ميةعلا عبرلاب سادن ألا با ر> نأ تعمسو (ىطر ,هلامامالا لاق) ٌنادحر

 كذاك: رهلاو 0 0 اذافريطلاك ايندلا لوقيهنعىلاعتدتا
 | د ةنيدملا لهأايشاو امأ » لاق متلي هللا لوسر نأ ثيدحلا فو. ىهتناتبهذ |
 ذر نو داي واسس ير انامل لف كولا نردقت لود سا يس يدر ا ناك نا

 1 ملعأ هللا تارفلاو شيرعلا نيبام الإةةرب الو ةدعرنوكتال ىقحماشا|لبق قرعلاو |

 للا هلا ضرألا ىف لاقي ال تح ةعاسلا موقتال باب ل |
 فد 04 ادا ضرألا ىلاعب تي 0 0 2 مولا اتوب نشا 5-0 ىود 1

 أ

79 



١6 

 عفربةلالخاظفلا وطبطدق و هللا مهجر ءاملعلاا ىبتنا (هللاهلا لوةيدحأ ىلعةعاسلاموةتال» ىرخأةءاور

 ىأركناا نع ىبللاو فو رءملاب مالا عاطقتنا هانعف بصن نموديح وتلا باهذ ءانع عف رنئاهصنو ءاهلا

 ْ ةنسلا ىلع مظعلا مسالااذهىرجأىلاعتهللا ناءانعم مهضعب لاقو هللا قتال وي دحأ ىلع ةعاسلاموقتتال

 دوهموةلاقوةيألا (ةكئالملزنأل هللاءاشولو» حوت موقلاققةعاسلا مايقى لا حون موق نمدابعلا عج

 00 كلذ ريغ ىلا (هّللا ناوقيل باخ نم متل اس نكل و ) ىلاع7لاقوان ؤاباآدبعي ناك امرذن وهدح وهثادبعنلانتثجأ
 0 ءاقخ ىنعموهولاق نمل نممسالا اذه عرتتاو نينمؤلا حاو راش بقا هلا لاوز ىلاعت هللادا رااذاف

 غره نا لبق هتمح |! لد حو زع هللانا ثيدحلا ىفو « هللا هللا كلوش نم ضرالا هحوىلعو ةعاسلا موقنال 2 هي هلوق

 . ملعأىلاعتهلاو اهلئاقلامارك ةنسنيعب رأ ةخفنلا رخأف هللا هلال وةيالئاقتعمساذاليفارسالل وقتي

 نم رشمم و قلخلا رارشش ىلعالاةعاسلا موقتاللاقاهمعهللا ىض رصاعلا نب ورمعنبهللادبع نأ لسمىور

 لاقفهلادبعلوةءام عمستالا#|ليقق ماعز. ةبقع لخدف ميلعهدرالإ ءىشب هللا نوعديال ةيلهاجلا لهأ

 اءاقلوم نأو هتالص نم

 الو ناذألا عمسإ نأو

 لوقيام لثم لوقي

 ىلصص هنعو « نذؤألا

 هنأ ملسو#ل اوهيلع هللا

 ميلا كحضي ةثالثإ) لاق

 لجرلاةمايقلا موي كبر

 صأأ ىلع نولتاقي قمأنم ةباصع لازنال : لوقي مث هللا لوسر تعمسف انأامأو معأوه ةبقع
 ىلصي ليللا نم ماق اذا . هحورتضبقالا ناعا نملدرخةبحلاقثمهباق فادح كرتتالر,رحلا سك اهسمكسلا عيركاحير ىلاعت م مهتأ7قح مهفلاخ نم مهر ضيإال مثودعب نىهاظ هللا

 ةالصالا و فضاذا ودلاو
 «لاتقالا وةداذاموقلاو

 | سانلارارشعالاةعاسا!موقتال» دوعسمنب هللادبع ردح ىفوةعاسلا موقت مهماع سانلا را رسش قبتمت

 ١ ىأرماجراهتن وج رات, ىنعموثيدحلا (رجخلا جرامتنوجرابتيا ركسنم ركن الوافو رعم فرعيال نم

 ١ لتقااوطالتخالا وه اذهريغ ىفجرملا ولاق ىعمصالا لاق اهعماجي ىأابج ربمنالف تابلاي نودفاستي

 هللامحر » ثيدحلاىفو إلا موقتال: لوم. هي نلوم عرس ية و مسم (ىورو)رخآ ثيد حوف درو 39

 نع هناسل فع أما || نيحنظأالتنك هلالوسرايتلقق .ىزعلاوتاللا دبعتىتح مايالا وىلابللا بهذتال_ةياورىفو_ةعاسلا

 لارا نر ردا كك راودك رردلا لق رطل قطا نحر ىوفطا رم ند را ناو حر نأ لد
 ١ نم ةبحلاقثم هباق فنملكىفوتتف ةبيطاحر هللاثعبي مث هللا ءاشامكلذ نم نوكبسلاقماع كلذنإ

 ناف نيدسلا ضارعأ

 ناعطل لحم ال قءافش

 ثيدحلافو«ناعالالو | كاقوسو هيلعهثاىلدهللالوسرنأ (ىراخبااىفو) «مهئابآنيدىلا نوءج ريفهبف ريخال ن٠ قبيف ناعا
 نون وكبال نوناعالا » || هللادمح رناطقاا نب نسحلاوب لاق ثيدحلا (ةصاخلا ىذ لع سودءاسن تايلآب رطضت قح ةعاسلاموقتال»

 مو ءاديمشالو اه

 ص (ةياكح) « ةمايقلا
 يقدم قبال وح ضرألا راطقأ عي ىفهلكو امة: نيدلا نأ ام دارلا سيل اهانعم ىف ءاجامو ثيداح الا هذه

 | اسرغدوعو فعضت هنأ دارلااعاةعاسلا مايقىلا ق«مالسالانأ سو هيلعهللا لص ىنلا نع تيثدقدنأل

 ق>قحلا ىلع نولتاقيقمأن مةفئاط لازتال » لاق ملسوهيلعهللا لصىبنللا نأ ( ثيدحلاىفو ) ادب اك
 ىنلا نأ( ثيدحلا ف 0 ماشلا لهأ مه لو هنعهللا ىضرفرطمناكو ها (لاجدلا خيسما مهرخآلتاقي

 ىسيع انديسىلع رند

 مالساا هيلع مص نبا

 مالسب بهذا هل لاق جوجأمو جوجأي جرس و لاجدلا خيسلا لتق مالسلاو ةالصلا هياع ىسع لزئاذا » لاق هي

 باوصأ حم و يحن هن ًاوهللا ريغ ضرالا فدا مالسالا نيدو مالسلاوةالصل هيلع ىسدع قسو نوتوعو

 ' نع معنوب أ ظفاحلا(ىورو) ملعأهّلاو اهمايق برق ثيداحالا فةعاسلا مايقيدارااو (هعم فبكلا

 | نيتسرشعبصخلاو ةديدشلاةحارلاف جوجأمو جوجأ,جورخ دعب سانلا ثكع لاق رابحالا 525

 كلذ عن وثكع ونالجرلاهلمحيل بنع!! نمدحاولادوقنعا!ناونالجرلا اهامحيلةدحاولا ةنامرلاناو

 ١ جراج نوجراهتي كلذ دعب سانلا قبتمث هتضبقالاانمؤم عدتالف ةبيطاحب ر ىلاعت هللا تعبي مث نينس رشع

 لاقف رزئخهنا هلل

 دوعأ نأ بحأأال كا

 نمهانرصصتخاامرخآك لذ ( نكسيلو ) ىبننا كلذ ىلعمهو ةعاسلاو هللا مأمهمتأي تح جورلا ىف رخلا

 نيماسمانافوتبنأ مركسلا شرعا بر مظعلاهللا لأسنو ىلاءتهللاهمح رىطرقلامامالل ةركذتلا كا
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 هبيصيام عيمج ىريوهل دسمال ىذلا ءالبلا لطريصب نئءانلعم نأو نيل دبمالو نب ريغمالةنسلا و باتكسلا ىلع

 .  خيشلا (هفل ؤملاق) نيمآموللا نيمآ تابوقعلا نم هقحتساام ضعب نم لاوهالاو دئادشلا نم

 قادمصلا فراعلاو ىنابرلابطقتلا نيديرلا بص ةمابفلاةدمعلا ةمالعلاملاعلا مامالا

 نمانيلعداعأوهتاكر نمنيماسلا ىلعوانيلعهللا ضافأ ىنا رعشلا باهولا دبع
 00 ونيمانيملاعلابرايةرخآلا وان دلا وني دلا ىفهتاحف: وهرارسأ

 ةوقالو لوحالو ليكولا ماو هللاانيسحو نيملاعلا بره
 تبسلا مويهفيلأت نم غا رفا ناكو مظعلا ىلعلا هلابالإ

 ةئاعسن وناع ةنسلوالا عد ررشع عباس

 انديس ىلع هللاىيصوةسورحلا رصع

 د# انالومو هنعو *اريخالإ ىناسل

 هبحصو هلآو هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف لي ريج ىتاتأ :لاق

 كرمأي هللا نا دمحاي
 اند كلي كيفلا ليس

 ةحالا لاق كينفلا

 ميو ةيلع هللا بص ةنعو

 تأضوت اذا » لاقدنأ

 عباصأو كتيحل للخ

 «© كيلجرو كيدي

 ىلص الود راشد

 ذخأو ملسو هيلع هلل

 ةيبللعءالا نم افك
 ىترمأاذكه» لاثوهتحل

 ماقلا ىعشدجلاو ىبر

 هللا ىلصو لاكلاو
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 ةحعوص

 ملا تولا مسا ىنع نعىبنلا ىفءاج ام باب
 جلا تولا سما ىنك زاوج ركذ باب
 محلا دج حي ا تولا ركذ نمراثك الا بابحتسا باب

 ا ةرخالاوتوأا 5 ةعرونلاف ءاحاما ناب 6

 نيبحلا قرعب توع نمؤاا باب ٠7
 لا تاركس توملل نأ ءاجام باب
 جلا سم ل ركل ةزافك توات

 هللا , نظلان بح وهوالإدحأ نتوعال باب ٠٠

 لا لجو زع
 هللا الإ هلإال تلا نيئتلت باب ١

 ري ماك :و وغلب الق تيا ريضح نم باب

 ضيمغتاا دنع لاقبامو هنم باب +١

 دنع تلا ؟ريفع نا خلا أ قب اسك كاب
 جلا ةعاخلا ءوس نم فاختامو هتوم

 ع ذايعلاوةع اخلاء وسىفءاج امف وهنم باب ١

 لا سانال دبعلا ةفرعم عطقت ىم باب ١7
 قدح رفاك الو نمؤم دبع حور جرم ال باب

 خلا رشدي

 لا ءامس لا ىف حاورألا قالت ىف ءاحام با ةوي

 ملا ريصت نبأ ىلإو حاورألا ىف باب
 ملا ىتوملل ىفوتلا ةيفيك باب ١

 لا تولا كلم ةفص ىف ءاجام باب *؟

 لآ ن مب اقلاوه تولا كلمنأ ىفءاجام باب مس

 1لا توا كلم ضبق ببس ىفءاج ام باب
 حار صبلا ةعبت قدا وو ءاحام باب

 اهمالكو ةزانجلاب عارسالا باب ؟ه

 نفدلا دنع ريقلا ىلع بوثلا طسب باب

 لا ربقلا دنع نآرقلا ةءارق ىف ءاجام باب
 ىلا ضرألا فنفدي تيلا نأ ىفءاجام باب 9

 اهنم قلخ
 خلا ربقلا ىلإ تييلا عبتيام باب م“

 ١ لوه ىف ءاحام باب |
 آاةرخألا لزانم لوأربةلانأىف ءاحام باب مم [

 | نفدلل ةعقبلا رايتخا ىفءاجام باب 1

 ك8

 هححدص

 5| موعم نوك نوحلاصموق تسلل راع باب «ه

 هيقعضو اذإ ديعللريقلا مالك ىفءاج ام باب
 ا 1 ةطغض ىف ءاحام باب .٠#

 دحالاو ر هلا ١ قاس 1 عضو دنع ل لامام باب ىلا

 خا نفدلادعب اليلق ريقلا دنع فوقولا باب

 ١ متيم تملا لهأ ناسأ ىف ءاح ام بان

 ا نمؤأاهدبعب ىلاعت هللاةمح رىفءاحام باب مع

 مالسلا هيلع توأا كلم عفت ل قم باب

 لادوعتلا ىفو ديعلل نيكلملا لاؤسىف باب

 3 ريقلا باذع قدروامب اب ماي ةهنم باب مم

 خا هريق ف ندمْؤلا ىرش ّق ءاد ام باب م

 رقلا باذع عمست مئاهبلا نأ ءاج ام باب

 رقلا باذع نمىحن# رومأ ركذ ىف باب مو
 تارتلاةلك ايو لس ناسنالا نآءاخ ايبا

 بفنذلا بع الا
 خفتلا ركذو قلحلا اذه نفاس

 لا نيتحفالا نيب 5و قعصلاو

 نم قعصف روص ءلا ىف خف وىلاعت هلوقىفباب
 ةءآلا ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف
 هدحو هلل ثأللا قييو داعلا ىنفي باب

 ةخفن وهورومصلا ىفىناثلا خفتاارك ذ باب ع١

 جلا كلذ ريغو ثعبلا ةيفيكو ثعبلا

 هيلع تامام ىلع دبع لك ثعبي باب ع؟
 هريق نم هني ىنلا ثعب ىف باب عم

 ةلجل اماويو لل اانا مايألا تدق ءاجام بأب

 هريق نم ماقاذإ نموا ديعلا نأ ءاجام باب

 هلمعو ان دلا دعم اناكناذللا ناكلم ا هاتاتي

 ضرألا لديت موي سانلا نوكي نبأ باب ع
 تاوعسلاو :ضرألا يغ

 رشحلا ىف باب
 دلير يتم "كرت لكل قلاع اواو اق

 هنغ ناش

 ) حلاىصاعلا لمع اذإدبعلا ىف ءاج ام باب
 7 وجا

 ل



 نم فقولا ىفسانلا ىقايام رك ذ باب
 دئادشلاو لاوهألا

 آلا ةمايقاا موي لاوهأ نم دبعاا ىحنرامباب
 دزعةما.ةاامون فحصل ارباطت ىقءاجام باب

 لا باسلا ىلع ضرعلا
 هانمزلأناسنأ لكو ىلاعت هلوق ىف هنم باب
 ههنع ىف هرباط

 لا باتكلا عضووىلاعتهلوقىفهنم باب
 لا ةمايقلا مويدبءلاهنعلثسي امنايب باب

 ملا دبعلا ماكي ىلاعت هللا نأ ءاجام باب
 لا ةماقلا موب صاصقتلا ىف ءاجام باب

 هنم باب
 بساحم ام لوأو بساحم نم لوأ باب
 ا هلع ديعلا

 هيلع ديعلا ءاضعأ ةداهش ىفباب

 لا ىلادللاو ضرألا ةدابش ىف ءاجامباب

 لا ءاينألا لجو زعهللالا ؤسيف ءاجام باب
 باسحلا دنع ءادبشلا ىف ءاجام باب

 هتمأ ىلع متلي ىنلا ةداهش ىف ءاجام باب

 قحهلأو نازيلا فءاجامباب (نازيملا باوأ)

 لامعألا نزوونازيلا ةيفيك نايب ىفهنم باب

 فارعألا باحصأ 5 باب

 هلا ةمأ لك عبتت ةمايقلا مون ناك اذإ باب
 هلا طارصلا ىلع زاوجلا فل تاب

 لا طا رصاا ىعنينم والا راعشىفءاح امباب

 خلا ىنلا امئطخم ال نطاوم ةثالث باب

 طع ءادنالا ةكتالملا ىقلت ىفءاحام باب

 جلا مالسلا

 ناقل اةنلك يقل رك تاب
 جلا نرد>ولانم رانلال> دب نمبا

 ل

 ملا ملل عفش نميفو ءاعفشلا بيترت باب
 نيسنهمجلا 0 نيعفاشلا ىف باب

 خا دوحسأا 0 مهف عوفشلا فرعي باب

 ةمايقلامو:هوفعوهللاة مح ر نمىجرام باب

 لا هراكملاب ةنملا تفح باب

 اهلهأ ةفصو رانلاو ةنملا جاجتحا باب

 رانلا ىف ءافرعلا نأ ءاحام باب

 جلا سكم بحاص ةنلا لخديام باب

 ةنجلا نولخدي ةثالث لوأ ىف ءاجام باب
 باسح ريغب ةنجلا لخد»ي نميف باب
 رثك أوةنجلا لهأر طش مي دمعة مأباب
 ( اهئاسأواحلاوهأىفءاجامو مهجباوبأ )

 راحتساو ةنجلاهللا لأس ن ميفءاج ام باب
 رانلا نم هب

 لاك ردأامنأو مهج با وأ ىفءاجام باب
 ملا اهتمزأو منهج مظع ىف ءاجام باب

 كلذ ريغو منهج مالك ىف باب
 جلا ةلمج نم رشعةعستلا نآىفءاج امباب

 لا ضرألا ىف منهج نأ ىف ءاجا» باب

 اهريقدعبو ماهج رحةدش ىف ءاجام باب
 اهنم انناوخا عيمجو ىلاعت هللا انذاعأ
 حلا مجاسالسو رائاالهأ عماقم ىفءاجام باب

 رانلا رانلالهألو>دةيفك ىفءاجام باب

 لا قدانخو الابج منهل نأىفءاجام باب

 ىذْؤي نم ديعوو مهج لح اس ىف وهنمباب

 قح ريغ نمؤأا
 سانلا اهدوقوىلاعتهلو3ىف ءاجامب اب
 ةراحملاو

 ريكو رانلا ىف رفاكلا مسج مظعت باب
 لا هرفك عاونأ بسم هئاذعأ
 ىصاعلا لهأ باذع ةدش ىف ءاحام باب
 كلذب رانلا لهأ مهتءاذاو

 1ا هنأ, و فورععرمأ نم باذعةدشىف باب

 ملا مءارشورانلالهأ ماهط قءاج ام باب

 نوءوخم رانلا لهأ نأىف ءاجام باب

 مهتباجاو مهئاعد ىف ءاج امو نوشاطعيو
 رافكسلانم رانلا نم ءادف لسم لكل باب

 ديزم نم له لوقتو ىلاعت هلوق ىف باب
 رخآو رانلانم جرم نمرخآ ركذ باب
 ةنلا لخدي نم

 تام نم 2 جورخ ىف ءاج ام باب

 ىدذلا لحرلا 0 دواوانلا ند بجوالا ع



 الكل

1١ 

8 

 هع

8 

 كان

95 

 5ا/

94 
 هى

١١6 ٌ 

 كلذ ريغو نانماي نانحاب ىدان,
 رانلا لهأب ءازهتسالا ف امانا

 لزانم ةنلا لهأ ثاريم ىف ءاحام باب

 : رانلا نأ

 لا نيرادلا لهأ دولخيف ءاجامباب
 اهتفص ىفو اهمف ءاج امو ةنجلا باوبأ )

 ( اهميعن .ةفصو

 ايندلا رادىف ةنجلا لهأ ةمالع باب

 جلا ةنإلا ةفص باب

 هللا رابنأ ىف ءاجاع با
 راهنألا هذه عفريف ءاجام باب
 ةنحاا راهغأ رحفت نبأ نم باب

 امواهراع و ةنحلا راحشأ ىف ءاحام باي

 اندلا ىف ةنحاا رك هبشي

 ملا قتفنتاهراهنأوةنجلا رجش نأ ءاحامباب

 ملا اهرمتو ةنجلا ليخت ىف ءاجام باب

 ملا ةنجاا باويأ ىف ءاجام باب
 حلاة نحلا جردىف ءاجامباب

 ملا ةنحاا ف رغىف ءاجامباب
 ملا ةنحلا روصقىف ءاجام باب

 ةعوقرمشرفو ىلاعت هلوقىف ءاحام باب

 1اةنجلا مايخىف ءاجام باب
 زاوجيالا ةنحاادحأ لخديال باب

 ءارقفلا ةنحاا ىلإ قبس سانلا لوأباب
 جلا ةنجلا لهأ ٍبتارمىف ءاجامباب

 حلا نيءلاروملا ىفباب
 نيءلاروحلا روبمةحلاصاالامعألا نأ ءاجام

 بال ٠67

 نةلخ ءىثىأن م نيعلا رولا ىف باب

 ملا ايندلا ىف اركبلجرلا جوزئاداباب

 ملا اب ثوالك أةنحلا ىفنأ ءاجامباب
 ىف كولا ىرتشا اذا نمؤلا نأ ءاجام باب

 لاناك ةنحلا

 لا ىلب. ال مئاد ةنجلا ىفام لكنأ ءاجام باب
 لاىرت ةنجا!لهأ نمةأر لا نأ ءاجام باب

 اهلا [ةايارحو عل ازبار فج ءاعامزباب

 ةحوص
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 ليلا

 اهنيبةمألا هذه سأب لعج ىلاعت لأ نأ ءاجامباب

 ةنجلاباودنم ىزعملاو ةاشلا نأ ءاجام باب

 لا ةنلاناحم ر ديسءانحلانأ ءاجامباب

 امالكو احم رواضبر ةنجلل نأ ءاجامباب

 ناعيق ةنجلا نأءاجامباب
 ةلزنمةنل !لهأ قدأل امباب

 لضفأةنملا لهأ ىلع هللانا وض رباب

 هناحبس مهي راةنجلالهأ ةيؤرنأ ءاجامباب
 للا بح أ ىلاعت و

 ةنللا لهأ ىلع ىلاعت هللا مالس ف باب

 ةنملاب قلعتت تايآر يسفتىف ءاماعلاهلاق امف باب

 نك ردا ووسط أى اك ادد

 ةنجلا لهأ لوزن ىف ءاجامباد
 حاتفم نأ ىف 1 ام باب

 جلا هللاالإ هلإال

 (ةعاسلا طارشأو محالملاو نتفلا تانك ١

 هللاالإ هلإال لاق نمع فكلا باب

 لوكا
 7 1 2 0 ا رو

 اهلامو همدمارح نم ؤلانأف ءاجامب اب
 جلا نكفلا لابقا باب

 رودنىمو مالسالا ىح ريف باب

 ةنتفلا فيس لسلق امل نامعنأ ءاجامب اب

 لا ىلأيال هنأو نفلاروباف باب

 جلا نافلا نمرارفلا ف ءاجام باب

 لا هنم باب
 خلا نآرقلا ملعتب رمآلا باب

 حلاامبي فيس ناماسأا قتلا اذا باب

 لا ريخأ ىتلانكفلا نم نوكي امباب

 نم دشأ ةنتفلا ىف ناسللا نأ ءاجام باب
 فيسلا عقو

 جلا نفلادنع ريصلاب رمألا باب
 1 اهتيفاعةمألا هذهل وأ ىف لعج باب
 نئفلادنع توملاب ءاعدلا زاوج باب
 نيسحلاديسلا لتقم باد

 ءالبلاو نحلاونكفلا بابسأباب
 ةيفاعلاو ةمح رلا بيس ةعاطلا نأ ءاجامباب
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 (محاللا باوبأ)

 محاللا تارامأ باب

 مورلا محالمىف رك ذام باب

 دارلا لاك قل اا

 هئم باب

 اعارخو ةكمو ةنيدلا ىف ءاجام باب

 نامزلا را[ ىف نئاكسللاةف.ا1ا ىفءاجام باب

 ىدهملاب ىمسملا

 ىدهأأ ىف هنم باب

 لا ىدهلا رك ذىف ءاجاوف هنمباب

 ىدهلا جرم نبأ نم باب
 ميدل ليج كلع ىدهلا نأ ءاحام باب

 ةينيطنطسقلاو

 ةينيطنطسقلا متق ىف ءاج ام باب

 امتامالعو ةعاسلا طارشأ باوبأ

 نيتاهك ةعاسلاوانأتثمب عقلي ىنلا ل وق باب

 ةءاكلا د نوال دج
 هئم باب

 اهفوجىفام جر ضرألا نأ ءاجام باب
 1الاومألاو زونكسلا نم

 اك2:نميفونامزلا|ذهرخآ ةالوىفباي

 ةماعلا رمأ ىف

 لح ةلصخ ةرشع سمح ىمأ تاعف اذاب اد

 ءاليلا اهم
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 بولقلا نمناعالاو ةنامألا عفر ىفباب

 لا مالسالا سا ردنا ىف ءاجامباب

 ةعاساا لبق نوك:قلارسثعا!تابآلا با

 نيتئالادعب تايآلا نأ ءاجام باب

 عج وأ هب فس نميف ءاجام باب

 حادثي و ةتفصو ناعدلا 3 ةتاب

 داليلا نم هلوذد نم لاجدلا عنعام باب

 هللاهنأأ مع زجر خاذالاجدلا نأ ءاجامباب

 هب رفكي نمو هعبتي نم رك ذو
 لا لاج دلا قلخ مظع ىف باب

 لهأ ل زئاذا ىسع ىراوح نأ ءاجامب اب

 هعم مهجح قو كركحلا

 اماسم رضبال لاحدلا نأ ءاجام باب

 1الاج دلاوهدايصنبانأ رك ذامباب

 لا دسلا 0 و جوج اي بقت باب

 ا جر قمو ةبادلا ةفص باب

 ملا م رغم نم سعشلا عولطباب

 لا دالبا| نمضرألاب ا رخيف ءاجامباب

 جلا لاقءالقح ةعاسلاموقتال باب

 ةعاساام وتم ىلع باب

 « تع
  شماحلاب ىدلا نوزحلا باقلا حرفمو نويماا ةرق باتك تسربف ع

 ةالصاا كرات ةبوقعىف لوألا اللا

 را براش ةبوقعىف ىلاثاا بابلا

 انا ودع كلاتلا فانا

 طاوالاةب وقع ىف عبا رلا بابلا

 ابرلا لك 1 ةيوةعءىف سماخلا بابلا
 ةحمانلا ةبوقعىف سداسلا بابلا

 ةاكرا ا ونحو عياسلاباباا

 ةدينص

 جلا سفنلا لتاق ةبوقءعىف نماثلا بابللا <. |

 هتحوز لع مايقا|ن سدح لحرلامزايو لصف

 هننع تكل اهو ةدالوأو

 الا
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 هيدلاو قاع ةبوقعىف عساتلا بابلا ايو

 قاغلاو ريمازأا نع ىهنلاىف رشاعلا بالا

 ةكملعلا سوقتلا حودو ةنسلا باتك .١
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