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 مث ناب
 ليبس كولل هتادبم هقفوو دابعلا نم هراتخا نم دشرأ يذلا هلل دما

 مىلاعت هلوق قادصع قةحتف سابل ىبما وه يذلا ىوقتلا سابلب هلججو داشرلا

 ريشبلا دم اندي_س ىلع مالسلاو ةالصلاو سانلل تجرخأ ةمأ ريدخ منك

 ىتلا قالخالا ”مراكم ممتيل ثمب يذلا رينملا ججارسلا هنذاب هللا ىلا يعادلا ريذنلا

 ميركلا هباتك ىف هيلع هللا ىنثاو قآلملا كاملا ءاضر ىلا اهي قلخ نم لصوت
 هلارملا نم قلما ذقتاو هلاسرلا أبعأب ماقف ميظع قلخ ىلمل كلاو هناحبس هلوق
 هلا ىلعو هياع هللا ىلص ممقتسبملا طارصلاىلا مادهو ميوقلا نيدلا ىلا مدش ذأ

 ناسحاب مهعبت نمو مايق نسحنأ نيدلا رئاعشءايحاب اوماق نيدذلا ماركلا هباحصأو

 (دعبو ) داوملا كاملا مهيرولا دابملا نواصوملا نودشرملا اميس نيدلا موب ىلا

 داووا ثقاك ان ةاضو خلا نا هتقَو يك رداقلا دبع هللا ىلا ريقفلا لوقيف

 تاناغتالا ىلعا لا ثال نيملاعلا بر نم دبعلا برق يف ديزب 16 نيفراعلا ةداسلا

 داشرالاىفىلوطلا ديلاهل نم ناكو ةئينملا ةروثأملا تاوعدلاب ةاجانملاو ةذيرشلا

 بحاض يلذاشلا نسملا وبا ىلع يدي_-س دادسلاو قللا قيرط ىلع ةلالدلاو

 اهنيودت تدرأ ةيلعلا تارملا ىلا هتف رط ءانمأ امم تقرت ىبلا ةيهملا داروالا

 هده مدخ نم دادعى ن وك“ 1 نيرظانلا رسب ولسا ىلع اهنيترتو نديزمال

 انمفوب ىلامت هللاو ارجأ كلذ, بستك او يناجلإ رّملا برقو ءارغلا ةئيرطلا

 ليق كت اقوالا رمم ىلع مهلكري انامشنو مهجحب انعفتيو تاداسلا رثآم رابظال



 ةاملا قوف ممادقأ مَع نم ةداس ىل

 .هاجو نع مىيح ف , لف مهنم نك نا

 ةدئانلا | يبو تنل وريف ىف دير ( عير ك1 رمل بق
 نمرفظت يتح داروالا هذه ةئاردي ديرملا اما كيلمف ةيلذاشلا داروأ يف هيلملا

 اذه هبءاج ام ىلا ةدامسلا ليجس كلاسو ةاجنلا بلاط رظنيلو دارملا غولب هل
 تايلكلا ومكحلا نمو بازحالاوداروالا نم ريثملا جارسلاو ريبكلا بطقلا

 روتسمورارسالاايابخ نع راتسلا فشكتو لاكشالا مفرتو لاضلا دشرت يتلا

 قراشملا ام ترانتساف برغملا نم تقرشا داشر سمش نم هلايف راون الا

 انودسرأ موا ولك نم نينحلا تراك ف هقوض راناهر ون عطسو تراثلاو

 هئافلخ نمنيحشرتملاةدعفأ جورب يف تلقنت اهنكلو هداشر سمش هللا تلفأ
 زاونالا وبأ ىلنلا جضانلا رمثملا سرغلاو ىاسلابكو كلا مهنم ناكفهدالواو
 دحوالا بطقلا مهنمو ثراولا ةفياللا وهو ىسرملا سابملا ونا دمحا ىديس

 قوف الدرك دقزوقافالاة وون مم يذلا يث رعلاتوقاب ىديدحمملا مامالا و

 ىديس موقلا انقرط جارسو مهظنلا دّقملا اذه ةرد مهنمو قابطلا عبسلا

 نم اريثك ( يبر يذلا ىلا بحاص ى ردنكسلا هللا ءاطع نبا نيدلا جات دما

 هازل: مجنلا مهتمو نيفراعلا رباكا نرم هداشرا كريب اوحبصاف ئيدبرملا

 ةدربلاب حاص يريضوبلا دمع نددلا فرت فيلم رظاملا باد آلا ضورو

 م 0 نود دف نيذلا باطقالا نم ( مينمو مهنمو ملم و) ةيز.هلاو

 9 رك ذ نع م6 ر هش ىننت نيذلا قالخلا كالا الا دع مويصحم الو قاروالا
 نوحافملا م كاوأو ميز نم ىده ىلع كناوأ



 مد يلذاشلا نسحلا يبأ يدييلاربلا كزعدع

 هنع هللا ىضر يدا هّمح يف لاق يذلا ريبكلا 3١ بزملاب ريهشلا وهو

 نم نذاب الا فرح هنم تك ام لاقو اني 0 راعو انلام هلف انب زح أزق نم

 لكيف ميظع رس هلو هنوالت لاح ملكتي الو حيصلادلب درر واهو هل وير وزال

 وهو * لماكللا درولا هل لابو ٠ هللا الا هملعبال ين

 بنك ياا لق انتاب اب نوثمؤي نيذلا كءاج اذ ذاوميحرلان حرا لام

 حلصأو هدمت نم ب بات من ةلاجي ًاونسكم لمع نم هنأ ةمحرلا هدسفن ىلع مك

 ةيلايمال ركناو كلودل نوكي ين ضرالاوتاومسلا ميدي دو رولا
 ل

 لك قلاحوحأل الك انا كلذ ميلع ةيش ا

 راصن هلا كردي وهو راصنالا هكردتال | ليك 'ي 4ك لغوشَو هودبعاف "يش

 نرخ انبرو قملاب كح بر قسعمح ال رلا ”ريبخلا فيطللا رهو
 "يشم نمل ةركذتألإ ىقشتل_ نارقلاكيلع انلزنأ ام هطن وفصتام ىلع ناعتسملا

 يفام هلى وتس شرفلا ىلع ؛نجرلا ىلعلا تاومسلاو ض رالا قاخ م ًاليزنت

 هناف' لوتلاب ريت نإو ئرألا تحامو امهني امو ضرالا يف اءو تاودسلا

 نأ ل مل كنإ ا : اع الا هل وهأل هلإ ال هللا ىفخأو سلا ' م ف

 يتلابجت, ارم هي 10 فوصوم مل كلا ثفورعم ةلاهحلاب

 ثيدقأ ىثلك ىلع كنا يلرفغاو كملعل ةتءسو م” كتم رب كلذ 0 0

 نك او كانضر هنف انل تملعام كاين نم انل ]نه ناهواي كلامي للا اي
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 0 بفصو ”لك نع اسِدقو كاياطتع ميج يف نتفلا نم !مبانتت 7
 كلأسن م” لعام اذعاب ”هلااب كاوس نم كلل قاب كو اناا اس

 افا اءمف ان لاو كارز الا ديدن آل حك ىننلاو كاوس ام ّرّدقلا

 تالفخالاو سافنألا يف ةمصعلا تيبالج اسك او كالو نمل ا هّدلع

 يف نيلماك هب ”ريصف الع كندل نم انملعو تالاملا ميج كل اديبع انيق
 اذامب انحرف عت يب رت ام لامفلا ديجَملا بلا يملا تنأ مبللا تاملاو ايلا

 انمو انيف هتدرأ ام نوك تبِجْوأ دقو كلذك اننزح ملمتو اذام ىلعو اذامو

 0 ايف كدنع نم حور دينأتل كلان كلو اممفد كلأ كلأسن الو

 ءيث لكى لع كنا كقلخ نم نيقدصلا ا و ل

 0 0 تنأ ةدابشلاو بيغلا"ملاغ ضرالاو تاو.سلا رطاف م 0.

 نأليولا متليوولا ل اب كف ا ليولاو كئاضق ُض كفر 1 اعين

 ىتح لاب مهيلع اء تركحدق م 3 مبللا كماكحأ ضرب موكتينادخَوب 1

 لدن كال سنف كلاود م رع قم اوذجو قعدنا يلع ككسو او
 هبحصتا دقق هضوعكلأسنف كن ِِء 557 ”لكو كت حرافئاطل يل هذ

 نم ىلع ةواّمشلا تررظو هتبحأ نم ىلع ةداعنسلا تربظ دف هنإف كتبحم داونأ

 موللا ءايقش ل را انًاصعاوءادعسلا بها ا انف نيكل ريغ

 زوسنال نيكك منا مث يعن اشو ع كلا د نا

 نسم لأم ذلاو حدللاو انو انَآسأ دقو ملعنال اهب 00 كح 0

 ةيبنغأن م امح ةيعسلاو هلْ نم د دام نك او دحلاسا نم .حالصلا وخ



 انف كل نادل ّة 3 عم لَم رح نم ا يقشلا و تل لاكسلا لرع

 رفغاو كل انلاؤس ةرثك عم كتمحر نم اّمرحت الو كنم انلاؤس نع كلضفب

 نم كيذومن ”ميكحاب كاوا رابجاي ش ءامملا ديدشاب 0 0 انت

 سونتلا ديك ن م كب ير ايت وعملا ذوعلو تملخ ام رش

 ”ء كا انزين تيفث | اه: لع دانا رق: قو كلب قؤ3و فوراو توف ايف

 يلدا رع لسو هيلع هللا لص دمت انيس كين ةكلأس اك ةرخآآلاو ايندلا
 يع بيرق ميس كنا ةدهاشملاو ءاقللاب ةرخ الا دعو ةقردلاو ناعرالاب

 لأ ام فرط ةفاراصو ةحو سف لك ْيَدَب نيب كلا مّدقا ينإ مسللا
 كيلا مّدقإ ناكدق وأ ٌنئاك كملع يف وه؛يث لكو ضرالا لهأو تاوسبا

 هل ون الو نس هذخأت ال 'ويقلا ثلا وبخ الإ هلأ ال "هلا هلك كلذ يكذب ني
 نيب ام لي هنذاب الا هدنم مفتي يا يالا ناو تاورحلا قا

 8ع
 هيسرك عسو ءاش امم الا هماع نم ءيشب نوططيحب الو ٍمهَلَخ امو مهدنأ ل

 طب كيلع ةدبنأ ءملا ُيللاوهو ايم در لو ةضرالاو :كارجلا

 هب ا ريخ ست كي لاكو كينيع رود كوجو عب لو كيدب.

 كلذل و . ًانكاو كيملعي اخو كتتردق هب تقلعتو كتيشم

 ةايحلا عم ةفلإبلا كلل ةدكح انل ىهو كتممن انيلع متو امم نك أ و

 يف ك ريغ نيبو اننيب لحو كدي انحاورأ َضبق ٌلوتو ةئسّحلا ةتوللو ةبيلا
 ل اكلع كنا كلضف ليجو 0 ميظعو كلاذ رونبهدعلأمو هلبق امو خردل

 بياب بيرقاي ”عيمشاب ”ميرك 2000 .ظعأي ”يلعاي لاي يدق "يش
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 ءوسو دابعلا لظو ةوبشلاو ةلفغلاو ءاسنلاو ايندلا ةشف نيبو اننيب لح ٌدودوأب

 مل نم انتو هوس ا ننك اوان | : ضقاو انبونذ انل رقغاو ناخلا

 فيطلاب هللا اي هللا أب للا اب ري دق * نم لك لعاسللا ا رع ةسماتل اذمعلاو

 نا قزرلا طسبت ضرالاو تاوسلا يلام كل زيزعاب يوقاب قازراب

 كاتمحر نمو كاتمجر ىلا هب انلصوتام قزرلا نم انل طاف ردو ءاشن
 ةداعسلاب انل متاو كئوفع هن انمسنام كلماح نمو كتتمقت_ نيبو اننيبهب لوتام
 انحزحزو كلاقل موي اهدعساو انمايأ َريخ لعجاو كئايلوأل اهب تمتخ ىلا

 ا ةدحا ندايم ىف كاش انلعجأو ةورعلا رات :توغاثالاو

 نى انمْيَمو ادلوتع نم اريبظ انل لعجاو ةمصعلا بيبالج كرون نم

 اريك ل1 دوا نكح كلي ى انشأ قم ارخسمو انحاو 0

 حقا و "لا اد ا ان بهو ا رعاك تنك كنا

 كاثرك د اذا هن انرك ذنام َنِسَحْأِب كنع انلمتغ اذا انثك ذاو انراصاأو انعامسأ
 اهنممدقتام ان ونذ انل رقغاو كانمطأ اذا هب انمحرت امم م كانيصعاذا انمحراو

 * رش لكب كاف كنغ انبجحم الو ك ريغ نع انيجحص افطل اني فللاو رخأت امو
 ان انه اندبو كركم اسم ابلقو كر 7 بطر انأسل كلأسن انإ مهل يلع

 هم -
 معرع

 لعار دمك ةكدقولف ندأ لك نيع اللام كلذ عم انطعأو كتعاطا

 انتغأو كملع هتملع اين موا هللا لد ارك ل

 لع كنا كئادعأ نيبو مهنيب اخزربو كابل والىننلا نيساتعاو ىنااب

 الع كلأسنو اعشاخ ابلق كلأسنو امئاد اناعإ كلأسن انا مهللا ريدق 'يش لك
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 د1 قوم ةنفانلا كلاسو اناكد: كافر انذاض اذه كلأبتو اننأ

 ىتلاكلأ وةيفاعلا لعركَشلا كلًأسنو ةيفاعلا ماودك سنو ةيفاعلا ماكل سنو

 ةلماكلا ةبحلاو ةلماشلا ةرفغملاو ةلماكلا هب وتلاكلأسن نإ ملل( (اثالث) سانلا نع

 ةعاقلا ةعافشلاو ةنطابنلا راو لاو ةيئتاولا رار“ ةف ةاصلاةلخيلاو ةعماملا

 بهاوعةيعتلا نماتتاهر وةضنلا ٌنساقَو كفو ةرلاملا ةضردلاو ةنلابلاة حلاو

 نيكل ةوملو اماوذو ةيوتلا كاست ألا ملل ”ريدق ؟يش لك ىلع كننا ةذلا

 ىلع ائامحاو اهتارطخ موجه لبق كنم فوملاب ان 17 ذف اهيابسأو ةيصعملا

 2 اا ا راع اواو حماو اهقئاَ ل كلا نيو اق ةاحالا

 كيءرك رحب ن تاج د راهو وخلا ودل اهات دعو

 اهلابَو نم ةمالسلا ىلع ايلدلا نم جرخم ىتح كوفعو كدوجو كلضفو

 هبيحبييملا ةفأر انب فأراو اهب نيملاع ةداهشلاب نيقطان توملا دنع اناعجاو

 لإ :نانضتراو سيرت ايقوتر ابدل وه ساتر أ و اهوز ونت ادقلا مف
 كيلاةملت اننب ون نوكتل انيلا كنم ةقاس د 3 كلأسن انإ ميللا امميمنو ةنملا
 6 يف هدلول ةودق نوكيل تايكسلا كنم م دآ يتلَدك كنم يللا انل بهو انم

 سأ رسبإ دباب هيشلاو رارصوالاو داّتملا نيب 1 عاب ,وتاحلاصلا لامجالاوةبوثلا

 نم تانسح انتاتسح زي لو حا نك اك انت "انيس لمخأو ةاوثلا

 كنم ملا عم نقال ةءادالاوتقانم ٍضْعبلا ف عقال ناسحالاف تضَقنأ

 ا دعأو ان اجر ثبيخحالو انفوخ ْن هاف فاو ردرتل اذلع رمالا تمهبأ دقو
 ل
 521 فاح 0 كلأسن نا لبق نم نامإلا انتيطعأ دعف انوش
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 ام ْلع ذ_جلا ك كاف تنأ بلا منف تمجرت هب ام : نسلالا فاو تاكو

 نامرحو مهلا نارك الو ءاطعلا دعل ىلسلاب انيقاعت الو انلرفغاف تمعنأ

 تاوبشلانعو كتيصعم نعو كتعاط ىلعانريصو كئاضُمب انضر مهلا ىض لا

 فان ال ىتح > كب نامالا ة ةقيفح انل سهو كنع دعبلا وأ صقتنلل تابجوملا

 انعِزوأو كاري ايش د دل هلو كَريغ بح الو ةلرغ رعو الو.كريغ

 رفس آو كيلع نو الاو نيقيلابارصناو كتتيفاع ءادرب انطغو كامل َركَس

 كدي لمجاو كئايلوأن يب ةمايقلا مو انرشإو انككض 2 كارم انهوجو

 انسقتأ الكت الو كتحزب انعم نمو اندالوأو انيلهأ ىلعو انيلع ةطوسبم

 3 واع يف وه وهوه ن هرماب (انالث مامر كد َلقأ الو نيع ة ةفرط

 و نم كيلا اوكشأ مايالاو يلايللاب ًاطيحمإ مارك“ الاو لالملا اذاي تبرق

 مل نا مفاد نم هلام مقاول كلذ نِإو باذملا ةدشو باسحلا ءوسو باجملا

 :كيلاكشدقلو (اثالث) نيماظلا نم تنك يلا كلناحبس تنأ الإ هلإ ال.ينمَحَر

 هنئيب تعمجو هرصن نم بهذام هيلع تَدَدرو هنزح نم هتصافل بودي

 ُبوبأ كادان دقلو هن ذك ن هدا لف ف 1 كادان دئلو هداو نينو

 ”ددقلو همت نم ل 'كاذان دقلو رض نم هبام ت رو هاكف عل نم

 تلعدتلو ةئس ناك و هلجأ سأب ذم هبلص نم ادلوهل تيه وف ءايركز كادان

 نينا ها :هلهأوأط وا تيل هّودع ران نم هندقنااف يهارباب لام

 .قاؤم ن دة اناف كبااذع نق داب نع ىنيذعت نا كدبعاذ 7 أبف هموق

 شيف م 0 نم قح او كلذب لأ تناف ئار رجأ إ ميظع عم مهتمحإ راعينحر



 م
 : كنق نمل نا لودبموهلب. كيلع لبقأو كعاطأ نع ًاصوصخم كمرك

 نملالا ن دسحت النا مركلا ن مسيلو كنع ضّرعأو كاصع ْنِإو كقاخ 3

 كيلاءاسأ نم ىلا نسحت نأ أ مركلا نم لب ئنغلا لاضفملا تنأو كيلا نسحأ
 لو تنافانيلا ءاسأن م ىلا نحت نأ اننرسمأ دقو فيك" علا 'هيحرلا تنأو

 (ع نيرساملا نمننوكنل انمحرتو انل نفعنا ن اوانسفنأ انملظ اًب) آنم كلدب

 نكت منا (نالث وهاي) وهوه وه نماي(انالثمويقاي) (امالثرمحراي) ساي هلي”
 ثيغماي) (مالثهال وماي)(نالثهبرامزانلان: ناله كتمحرفاملانننأ الهأ كتمحر
 عسو نماي محرأي باي انمحراو مب رك انبرأ انثغا انثغا انثغا ( اثالمث هاصع نم

 نامرالاكلأأ 'ملظملالعلاو هواه ظفح هذؤي االوضرالاو تاومسلا يسرك

 كرد ينم راو لا فوخو يقزرلا بيه نمي هب كسب عاكف
 كلل وسر لبي ربل تحي رف كايلخ ”ميها ربا نع ةتقح باجح "لكي عدي قحممتاب رق
 ةّرضم نع بجمال فيكو هّودع ران نع كلذب هتبجحو كنم هلاؤل الو

 نم كنرت سل كلأسأ ين الكءابحالا ةعفنم نع ةتنبَع نم ءادعالا

 بدق "ىث لك ىلع كلن ينع هدعبب الو ؟ىث برقب سحأ الو ىرأ ال يتح

 لإ آلقملا كاملا "لل ىلاعتف نوجا انيلاركسنأو اتبع كانقلخ امنأ ميخأ

 انفه هل ناهربال رخآ املا هللا عم عدن ن 1 ميركلا ردا قو وهل

 ديخ تنأو محراو معا ثبرلقو نورفاكلا حا اال هنإ هبر دنع ا

 نيملاعلا بره دججلا نيدلا هنيماع مرغذا ر وهالا هال ىلا وه نيمحارلا

 [ملتاوملسو هيلع اولصاونما ىدت ابمأأي يذلا ىلع 00 ككيرذ نا
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 كرابو ٍدمح لاو ادم راو دش انديس لآ لعو دمخ الديس لعلص مبللا

 انديس ىلع تك رابو تدحرو تيلص امدمع انديس لآ ىلعو دم انديس ىلع
 5 ضْراَو مهللا دمحم ديمح كلنا نيملاعلا 5 ميها ربا انديس 00 ميها ربا

 ةنطافايبماو نيسملاو نسلاو يلعو نايك معو قيدصلا ركب ىلإ انتاداس

 نيعلاتلا 7 و نينم ؤللا تارما كيب جاو 0 نعو نيعمجا ةاحفلا نعو !ىهزاا

 أب الا ةوق الو لوح الو نيدلا موي ىلا نسحب معتم نمو نيماتل علان
 ُدَجماَو نياسرملا ىلع مالسو نوفصي ام ة زملا بركب زنا مياتملا يملا

 نالانلا موش

 « يهورصلا تقو هلبق ًارقتو رحبلا بزح همدقم ©

 نعرااوهةدابشل اوبيذلا ملاع وهالاهل ريا هللاوه ميحرلا نمحرلاَّلل 7

 م رولا و تلاو ولا مالسلاس ودق الما ا هللاوه محرلا

 ثامسالا هل ٌرّوصملا يرابلا قااللا للا وه ن وكرت ؛١ امعدهنلا ناحيس ريكتملا

 تلاناحبسفأ رخل زيزعلا وهو ضر لاو تاومسلا يفام 2 حسا ىف حلا

 نيحو ايشعو 35 تاوم.سلايف ب نوحبم] نيحو نول نيَح

 7 ضرالا بيو: لا نفاذيبلا كو بلا ياا جر نوروغأ

 نرسل نا كا اذاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0 وم

 أ 0 لع نسال ةحرا هل تربك لع م

 تايآلا لصفت كلذكو محد رع ا مار نم بان مث ٍةلاج

 هللا ل لود ٠ نه نعد نذلا دبعأ نأ تيبنينا لق نيمر لا ( لوس نويتستلو

 ف
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 00 1 منيت "0 مءاوها ع اال لف

 َسيغ للاب نلوناثل 0 - دق كا 0 2 شما 3 78 مَآ معلا

 ل هلك مالا نإ لق يش نم مالا نم اناره ذولوقي ةيلهاجلا نظ 3

 نبه انلتقام 0 يث رمالا نمانل 0 كل ل نو : الاب موسقل قرر

 لا يلب ومب ,مجاضَمُلا تقلا م ل ءذلا زري 37 5 ١ قرتتك ول لق

 هللا“ لوسر ع رودصلا تادب 1 7 1 كرودص قام

 نم 0 يحال تام مولي 0 رافكلاىل اعءاّدش اهعم نذلاو

 مس ةاروتلا يف مباثم كلذ هولا | نم قو يفوماجس اناوضروتللا

 52 ها لع ىو تةساف افلغتساف را اطشج 0 عن ل لجوال يف

 رغم مهم تاحلاصلا اولمعو أونما ١ نذلا "هللا دعو رأ 2 الي آيخيعارزلا

 الو رينو لبس بز ةّوقلاو لوملا هب محلا نعرا هللا 2 يطع ارجاو

 ص شسز رذ د خح ج ثْت ب. قم ريسع لك رسوم اي انياع رسعت

 در( تار را الا هلاال) ىال و ه ن 1 لاك ف عوعاظ طض

 ) ةدحاو ره )هلهأوه امادخت انع *هللأ فر وباع هللا ىلص هللا 5-6

 ريكا هللا ثسلاالا هلآ الربك هللا يك ١ هللا ( تاسع رسثع ) ميافعلا لا رذعتسا

 مالا ”ينلا دمع انديس ىلع لص مبللا ( تارص عبس ) دما لو ربك | هل

 ةفرشلا ةحافلا ارو هندن مفرو مر.( تارص رشع ) ما هيككصو هلا لعو

 ( هدوصقم يونبو هديإ هبجو حسمبو ددحأو ةرم
 مس - حصا درس تحج سس
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 مد يلذاشلا نسملا يبأ يديسل رحبلا بزح لت

 َِك ءلعو ير تنأ ”مياعان ميلا ”ميظعأي يلعاي ميس >رلا نمحرلا هللا مس

 ”محرلازيزعلا تنأو ءاشن نم رص ” يبسح بسملاملو ين ُبرلا منف يبسح

 تارطخلاو تاداروالاو تاملكلاو تانكسلاو تاكرملا يف ةمصملا كلأسن

 يَبادت بويناا هلا بواقلل ةرتاسلا ماهوالاو نونظلاو كوكشلا نم

 ضيم مهيولق يف نبذلاو نوةفاثملا لوي ذإو اديدش الارز اولزازو نونمؤلا
 تندرغس امترحبلا اذهانلئرخسو انرضناوانتبتف ارورم الاهلوسرو لا اندعوام
 لابلاترخسو مالسلا هياع مها ربال دانلا ت 0 ومالسلا هيلع ىسومل ّرحبلا

 سنالاو ناو نيطايشلاو حبرلاترخسو مالسلا هيلع دوادل ديدحلاو
 ناهلسل

 توكلملاوكملاو ءامسلاو ضرالا يف كل وه رحب لك انل رخسو مالسلا هيلع

 توكلم هدب نمأي 'يث لكح انل زْخسو ةرخآألا رحبو ايندلا رو

 انل حتقاو رب رصانلا ريخ كاف انرصنأ ( اثالث صميبك ) ءيش لك

 نيمحارلا ريح كاف انمحراو نيرفاغلا ريخ كاف انل رفغاو نيحصافلا ٌريخ كلناف

 امير انل هو نيملاظلا موقلا نم اَنْنَو اندهاو نيقزارلا ”ريخ كاف انقزراو
 لم اهب انلمحاو كتتحر نازخ نم انيلء اهرشناو كملع يف يه ام ةبيَط

 يش لك ىلع كنا ةرخ لاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاملاو ةمالسلا عم ما ركلا

 ف ةفاملاو ةمالسلاو انئادبأو انبولما ةحارلا عمانرومأ ان وول 5 ريدق

 ىلع ( امثال سدطاو)اناعنأ يف ةفيلخ و ان :رضح وان رس يفابحاصانل ن :كوانايندوانند

 ءاشن ولوانيلا يبل ال ويضعلا) وميطتسي الف مونت اكم ىلع موسما زاك ةعاوعاو



 نع

 ىلع مهانخسمل ءاشن'ولو ن وربي ينأف طارصلا اوقبتساف مهنيعأ ىلع انسمطل

 نمل كلنا ٠ ميكحلا :نارقلاو ىف نوفر لو اضما وءاظتماا موتاكم

 ملل رذن أ ام اموق ردت ميحرلا زيزملا ليت ميقتسم طارص ىلع نياسرلا

 مهقانعأ أف انامج انا نونمؤيال موف م مرثك أ ْ مي وكلا ويمفتل نولفاغ ميف

 لكرسو ديو مهيد أ نيب نم انامجو ل مهفناقذ ل ىلا ىمف 9 ١

 ةوجولاْت دعو( اثالث ةوجولا تهاش) ن ا مانيشغأف اًدس مها

 نايت ؛ نيرحبلا َ عميس سطالظ لمخ رم باح دقو مويقلاي 5

 انيق ةلاةبو انألا 2( كارو عبس 0 كاسل يح
 بذوتلا لباقو ينذلارفاغ ميلعلا زيزعلا هللانم باتكلاليزنت مح نورصنال

 انئاطيح كرات انياب هلل 2 ريصملا هيلاوهالا هلا ال لؤطلا:يذ باقملاٍديدش

 ('ميلعلا عي سلاو هولا مكينكيسف)اثياج قسح انتراعكا كل 53 ع

 ءانيلعردش اللا ل وح ءانيلا رظان, هللا نو اءُل يم شرملا ' 1 .(امالم)

 وهو مناع خ هللاف) ظ وو حلف ةيج ارفوه ل 17 2 مهم ارو نم ”هللاو

 ناف) نيملاصلا ىلونب وهوباتكلا َلْزن يذلا هللا َىَلَو نا (م نيمجارلا * مح رأ

 ( ع ميلظملا شرعلا بر وهو تاكوت هيلع وه الا هلا ال هلا يسح لقف اًواوت

 ةوق الو لوح الو) (م ميلعلا ىلا ؟ يث هسا عم رضيال يذلا هللا مشل )

 مس هيو هلا ىلعو دمع اسف ىللصو ( م ميظملا !علا هللاب الا

 زشو 2 , رق مشقو هللا نم. ضن .نيملاعلا بر هلل دجلاو اريك اماست

 هكدا ميلع ؛يش 0 وهو نطابلاو هاظلاو *رخ الاولَّوالا :وه نينمؤملا



 د ْ

 'يلا كيلاو اًنبرتارفغ يصنلا رينو ىلوملا من ريصإلا ميمسلا وهو يش

 « يهو هدعل ًارقتو رحبلاب زج ةمعزع ا
 هيلع هللا لصاللالوسر فنك يف نم هللا فتك ىف ن < مح رلا نمح اهلل مس

 فَلا فلا ميحرلا نم ىلا ةفامعسب فنك يف ْق نحمر ميظملا نر آلا فنك ىف .نحن سو

 فلا كلا تست انفاتك ىلع مل اسو هيلعتللا 0 للا لوسو دمحم نلاالا هلال

 فلا فلا ترشح اتبولق ىف مس دو ياعالم أ لوينر همغاو هللاالا هلاال

 هلا الغلا فلا تيصن انسؤر ىلع مسا و هيلع للا ىلص هللا لوسر دمج هللا الادلا ال

 ترضحاذا ءوسلا ةعأ نيب وان لوحي ملسو هيلع للا ليصل لوسر دمج لا الا

 ماروسانتراد ماسو هيلع ىلص هللا لوسر دمحم نبا الا هلاال فلا فلا

 طاحاو هن زد نان د راما م ىجلأ 4 ناك لوسرلا ةنيدمب تراد

 ”هللاورمقو يب رع َرَدقو ىلر ٌلجهدمحصو هللا ناحبس هرحو هرب يف اع ماع

 ا ٍِ رابابو مقسلا مقاداي مالا ريكأ هللا ٌكذَلو د نأ يعمل

 تومو ضارمالاو ءالثلاو ءابولاو ءالبلا ينع مفدا_مالآلا ميج اأعإ 5

 نيمحارلا محرأ اب كتمحرب ةاجفلا

 # يلذاشلا نسملا يبأ يديسارصنلا بزح ف

 ةثاغإ ة ةعرسلو كربق توريج ةوطسإ موللا ميحرلا نمحرلا 0-0

 لاي كلأسن كاني آب ستحا نا 0000 كاهتنال كتريشو كرصن
 نمل نلعب يدب رايق ا تعم رابجاب انساب يق يش همر
 ةرساك الاو كولملا نم ةدّرمتملا كالههيلع ممل الو ةربابلا ربقه زجمب ال
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 ني رو هنا انتا رك نو ركزو رحن يف ىنداك نم ديك ل مج نأ

 اهلا انام يديساي هلمجا عادملا ةكبش ىل بصن نمو اهففااعتاو ىلرمح

 مهلعجاو ىلا مل ادعلا انفك أ صعيهك قحيمبللا اهيدل اريساواهيف اداصمو

 مهلمش ددب مبللا ادشلاو م ويلايف ةينلا | لجاعم .اءطاسو ادف ييبح لكل

 : مولع ة ةرئادلا ليا مهللا م مدح 1 مولا مع لقمبللا م رمح قرف ملل

 0 ولابمإلا اددم,مهلسا و ملحلا ةرئاد نع 0 را مبألا مهيلا ب تادباا وأ

 هتقرم قرم لك مهفزم مهلا لام آلا مهفابت الو مهيولق ىلع طلزاو مهدي دب

 كنايحالد راصتناانل رصتنا مبللا كئايل و وكلسرو كئارنالكر اراصتنا كئادعال

 عبس مح) انيونذي انيلع موطلست الو انيف ءادعالا نكمتال مرللا كئادعأ ىلع

 انشانع قس «ةرورصترال ادق: هاما اجو مالا «ْ ( تار

 اجرلا لمأ انطعأ مهللأ اولبلل الح انلعجت الو اوسالا رشانق مهالا فاخن ام

 (امالثلجملا) كلأسن لأسن هلضفل هلضفب نماي وهاب وهاب وهاي لمالا قوفو

 هئادعا ىلع ميهاربا رصن نماي هموق يف ًاحون باجأ نماي ( امالث ةباجالا ) يحلا

 ةوعدباجأ نماي بوبأ نع رسغلافشك نماي بوقمي ىلع فسوب در نماي

 تاوعدلا هذه باعصأ رارسأب كلأسن ىّتم نب سنوي حيبست لبق نماي ايركز

 كدعو انل نأ كانلأسام انيطمث تأو كان وعد هبام لبقتت نأ تاباجتسملا

 نيملاظلا نم تنك ىلا كناحبس تنأ الا هلا الن أن ينمؤملا كدابمل هتدعو ينذا

 تاظأنإ كينالا كح و انؤاجر باخو كنم الا كنتّرعو انلاما فيلا

 ركع لا ةراغأب ماما ةراغ اهنمد تلا براق: تدشاو ماحرالا 0
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 ا وو او رفا ا ا رار

 الو يكول منو ثلا ايسح اريمف لب يفك الو لب قكو 1 00
 نذلا م وقلا اياد عاتق قاما قيما نما ان بجتسا ميظعلا يملا هللابالا

 ناملاملا بر هلل.ددجلاو اوملظ

 م:#( هيلذاشلا داروأ هج

 لصحو ءاجرلا اذ قّمحو موزت ام قات ةيلذاشلا دروب كيلع

 لمأتملا نيعأ يف ىدْملا وجم مناف مهنع كانيع نودمنالو

 لص مهالا (ةرم ةئام) هللا رففتسا وهو ةيلذاشلا هيندملا درو الوا

 هلا لععو 0 مينلا كلوسرو كيبنو كدبع دم انديس ىلع ٠ ملسو هبحصو

 (ةرم ةئام) ١ ٠ لص مللا لوسر دمحم انذيس (ةرم ةئام) ا دل هلال

 هنال ةرم لسيللا يفو ةرص رابملا يف أرب ( ةدحاو ةرسم ) ملسو هيلع هلا

 (ةرضةثاعسأ راسا زون ةيماثلا هدم درو امآو ةارلا هيك أكف ةظشاولا

 هلا ىلعو يالا ”ينلا كلوسرو تا ص هللا من

 (ةرم ةئام) ٍنيحو تقولك يف كناذ ةملقع ءردق ًاماست ملسو هبحصو *

 ةسم) سو هناع هللا يلص هلال و ا ةمعام ) هللا الا هلآ ال

 ةرم ليللا يفو ةيصرامللا يف ًارقبو ( ةدحاو

 © شيشل نبا مالسلا دبع يديس ةالص « :

 تقاقتاو زارسألا تعثنأ هنمنم ىلع 3 ملل محرلا نجران مس

 تلءاضن هلو قئالللا ديعأف مدآ مولع تارت ئاقلا تقرا هيفو راونالا



 لا

 ةقلوم .. هأاجرهزب توكشللا ْضأبرف والالو قاما كرد 0 م

 الول ذا طعون هب وهو الا ءى الو ةنف تم راو نقب هنو رللا اخو

 مهللأ ةلهأوه امميلا كنم كب قيلت ًةالصطوسوملا ليق اك بهذل ةطساولا “٠

 ينل امهللأ كبدي نيكل مالا ملعالا كب اجحو كيلع ُلاَدلا'عماملا كرس هنا

 عَرطاو لهما درا نم اهب لسأ ةفرعم يا قو بحي بس
 كترصن قوذع المح كن رضح ىلا هليبس ىلع ىناحأو لضفلا دراوم نم اهم

 لاحوأ ن ءيناشنأو ةيدحالار احب يف يب زو هتمدأف لاماا ىلع يبنفذقأو

 سحأ الو عمس لو قرا الع 5 ةدحولا رخ نيعيف يقرغاو:ديحؤتا

 هتهيفحو ىتءيهح ريح يحوُر ةايح مظعالا باجملا لعج 1 وأ امم آلا

 ينادن ممسان طا ارهاب داك ارا لوألا قحلا ق 00 : يملاوع م عماج

 كلكن ينديأو كل كب ينرصناو مد 1 ةلازع ادا كفي اع

 ضر يذلا نإ لا نانو كزبغ نانو يندي يوكل ديو يني مجأو

 ةنيحا رخ لا يفو ةنسح اينالا يفانن اني وداعم ىلا كّذارا نارقلا كياع

 لءجاوإاَدشَر انرءا نمانل ءَيهَو ةحر كنذلن م اننا انير راثلا َباذع انقو

 ابا ينل ىلع نواس هتكالمو هللا نإ(انالمث اجر نعو |جرف يت رسعا نم ىل

 هتجرو هتأيختو همالسو , للا تاواص) ًايلست اوملسو هيلع م اونمآ نذل

 هبحصو هلا ىلعو يملا ينلا كلوسرو كيبنو كدبع ٍدمح انديس ىلع هناكربو

 ْ (اثالثث تاكرابملا تآنمآلا ان ر تاكد دعو رولا 7 مدل ددع ملسو

 جرب جيس



 ني

 ماسو 0 لم عدا قاب ما ال 0

 0 رسالا ت تشلا هنمئمولع نوأتبلاو وهلا يف نوؤشل 0

1 
 210 ةمل ىلا: هتأفص ءامم يف وطعن واونالا تةلفناو و هيلا هناذ

 5 الو رأت هب فمما مولع تارت هيل كارا راكتا

 كلذفهيفكي ذ 6 لكو مووفنا تلا اف ةلووقت اوف توا ام 0 ه قئالخلا

 قباو- ىلع قحال ها الو هدوجو يف 00 نوزفلا لا

 تقوم هازل هللج زعزب توكملاو كلل شاي ين نمد ىظعأف 5

 تا ةقفدتم هانا رع د راونا ضيب كرا ا

 1 12 ل فلا ها اما هرم

 قاغلا راو 2 اووسسلا تاك كل هن كام طر كلا نلف مسهذل

 وه 0 و ةمق الملا هده قرا ًامالسو هياع ديدملا ضدي و ديدملا

 رس هلآ ميال الل نو نس نارها كاور اعلا ءامس سوءش هلا ىلعو هلق

 ا اولا كرونو رارسالا لكتل مم ماملا

 لص الف كمدب نيب كل م 200 كيلا كملاوع كك 3 ةئاقو

 ىتملا امبللأ ةمماللا راو ال اع مو الو ةعئاملا ع لا ل لقا

1 
 0 ا 8 هف رعم ةأنا ىف رعو يب وبلا هس ىنهمحو يجوُررلا هيل

 هفراوعل نوجا ةراوت دود ارد اعرب هيجي اع مالجم | يراصاو

 بئاكرو كنذامل بئاجت ىلع ىنامحاو هفراعمي ل لضفلا ذراوم ن نم أم . غرك أو

 ارو تقل
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 ةلصتلا# رفحا ملا هطارصو 5 ولا هليبسيف ينسو كفاطعو كنانح

 دون# ارم لع ةيبن هلا هتساحم تارجتب ةجل ةجلبت لا : فنا كنرضك

 عيج يف هعاولأ طابا ىلع يب فذقأو كب رم اروحصم كير

 ةطيحملا ةيدحالا راح يف يف 3 و قح 5 ةحولا ىلع نحل ها ّّ هعامب

 فو رالادرر هذا ءاغق لا ةيسسولا لاييوأ قمع اوةليقو مكر لك

 ااا يتح ا ةدج ولا رحب نيع يف ىقرْغَأو ديبتتلاو قالطإالا

 لا ا ل رع ا ةويسو الو اهلا حلو دجا الو ممسأ

 باجحلا مهلا لعجا و دوم كدنعو ًاحودمم هْيَدل كلذ مبللا لعجاو !دوجُو

 لمكاو اناحبو كليم هةر فاد ألا ذا انايعو نشك يحور ة ا مظعالا

 الا يملاعم ع“ ءاجييف يبلاوع ماج 0 0 يتةيةحرس ةحو هدد

 نطابلاو رهاظلاو رخ لا ولو ذل قمل قيد كاانهام ىلع كلذ ىنافح ول امو

 نطاباب يش كتوذ سيلفر هاظاي يش كدب سيلفرخا اب يش كلبق سالف لوا

 ىناعجاوأي ارك رك ديعت 00 5 كود س لف

 يفد ..أوكلملاو سن الاو ”نملالاوع يلع كب ينْرناوايضرم كذ :ءوأي ضار كنع

 نع لزأو كنييو ىنب عمجاو كف كلم ْنَسو َكِلِق كلس رم ديب بكل كل

 هللا للا هللا كدبمو كرخ أن م ىاجاو كل ريغنييو ينب لحو كنيغ نيعلا

 0 هاوس امودوجولا بجاو هللا دوُمَي هيلارمألا ا مالا هلق

 ضامن اوداعتسا و بارق 1لك يف داعمىلا َكّذاَرل نارقلا كيلع ضَرف يذلا نإ

 ا 95 انج اًديشَر ارم قمانل رهو هععز كنذ] ند انآ انب رداعتقاو
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 دورا ١ راف ا اا ىح ىدبف كل

 اونما نذلا اما اي يبنلا يلع رام تكفا للا نإ جراتم جراعم ان

 35 وداعا لصف هلطان امو لصف مبللأ اهلست اوملسو 2007

 م مارقحالا نم هب قيل ام كرذن الو ا رول ا

 كيبنو كيدبع دمع انيس ىلع هناكر و هتجرو هنايحتو همالسو ىلا هلا تاولسص

 ابر تايك ةدغو رثلاو عقشلا دع هبحتصو هلا لعو خلا ينلا كلوسرو

 تاصع) ( انالث قاخام رش نمتامأتلا للا تالكإ ذوعأ ) تاكرابملا تاماثلا

 ب تومال يذلا ي يلا لعتلكو كوكا و م صتع ءاوكورلا 5 ةزملا ىذب

 د تر رركتو ) ( اثالثث ثيددق يش لكىلع كلنا يَذَألا نع فرصا

 ءامسلا يف الو ضرألا يف * يث هسأ عم رضي ال ىذلا هللا مسن ( (انالث) ةص

 ولو لوعالا اندلع نيكولا مو هللا اناسح ) (اثالثث) ”ميلعلا ”ميدسلا وهو

 دبملا ادبأ تومبال ىذلا يملا ىلع تاكوت (اهبرأ) ميما يللا للاب الا ةوق

 نم لو هل نكي ملو كلما يف ةكيرش هل نكي مو ادلو دخت م يذلا َه

 را ريصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع لس مبا اريكحت 0 هاذ

 ود نا هللاف (انالثث) مهلعلا ميمسلا وهو لا 'يبكيفكسي

 نما 0 3 فانا او ل جرا

 وحلا هلال هللا ( امال 0 ريصل هللا 0 هللا ىلاىرما ضف 7 (انالث)

0 5 

 اذنم ضرالا يفامو تاو.سلا ينام هل م موت دلو ةمددخادا ول 1

 ءىَشلا نواطيح لو مهفاخ امو مهنيا نيب أم م هنذا الا هدنع عفشل ىذلا
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 ابيع اوال شرا فارسا 1 رك مستو ءاشاجبالا هيلع نم

 هللاب نم | نك نووي مديل لأ موسما زم ميافملا يلعلا وهو

  00-65انماطاو :انعمس اولاقو هلسر نم دحأ نيب قرم هلسرو

 نك انامل امس ا فلكي ال ديما كيلو ابر كنار

 انياع لمحتالو انبران الفخ وا ادب ١ ذا انير تيستك ! ام اهملعو

 نساو) هب هب انل ةقاممالام نالوا راني نم نيذلا ىلع هتلمَح اما رضا

 ململاو هنا ”يمدللاو وهالا هلا ال هلأ ها دبش (اثالثث انمح راو انل رفغاو انغ

 لق ل للا دنع نيّدلا نإ "يكمل زل و لالا ال طسنلاب امئاق

 ءاشن نم ٌنعنو ءاشت نم كلملا د عرزاتو ءاشن ن م كللملا ن 5 كاملا كلام ممللا

 يو رابلا فل لون يذق 0000 ريل كد اك م

 1 يا نم تييلا م رختو ثيبلا نم ىلا روبل يفز

 اح صيرح مايل زيزع كسلا نم 0 دما باسح ريغ ءاثن

 0 0 لا ةلاال ل ينس لف اووف )ميحد فَ نينمؤأاب

 يلعألا كر م 8 :تمحرا ا ال“ ميتا شردلا ُبرودو

 ىوحأ ءاثغ هل ىع ىعرمل ,ملا جّرخأ ىذلاو ىدهفَرّدق يذلاو ىَر رويل

 ىرسلل د و و ىفجامو نم معي هنإإ هلإ هللا ءاشام الا ىسنتالف كتر رفتس

 قست ينل ىثدأل ارمنجابو شي نم يسوع ىلا فرست نا ف

 مسأ ركذو 350 نم اق ا دف ىحيالواب ف تودبال ىَربكلا رن

 ا اذه نإ يهب أو د راخ 2 "لاو ايندلا هال نورث" لب ىلصق هير
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 كا ْحَرْشَت لآ ميحرلا نمراا هللا مسب ىم و مهأرإ كيس لولا

 مم ّنِإف كَرْكَذ كا اًسفرو كرف ضن يذلا كرو كنعانمضوو كّردص
 مب بعرف كبر كا يعكس دلو و رسما

 ردا لي رذدقلا هللا كارذأ امو رْدقل ليل يف ُهاَنلَر م١ انإ .حرلا نمحرلا هللا

 مالسرمأ لك نم م< مد نذر امف حورلاو لكتاللا لذا 8 * فلآ نم ريخ

 ابراز ضرالا تلو اذا ميدحرلا نمحرلا هللا مسب رجلا ْملْطَم ىتح يه

 اهرابخأ ثّحت ٍذكْوَي اهلام ناسإإلا لاقو اهلاتنأ ضرالا تجرخأو

 ْلْسَب نف مهلامعأ اريل اناتشأ سانلا ُرْدصي دموي امل حو كبر 0
 لرعرا هلل مد رار لانخو#ل اه قمل هلأ ريكا ةرد ل لاقثم

 اذهّبرا 1 ككاو ءاتسشلا ةلحر ديا ارق ةفاليرال ميح حرا

 ( اثالثث يفوخ نم 6-4 :اوز عوج ن : مهمعطأ 0( كل

 موذلوي و . ةسا هللا ذحأ ”للا وه لآ. ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نم م قلذلا ب ذوعأ لق ميحرل نحرلا هللا مس (انالث اةحأ ونأمل نك 53

 رش نمو ل 3 ١ يف تاثاثلا رش نمو بقواذا قساغ رش نمو قلخ ام رش

 هر يلا رار ق ميحرلا نم نحل هلا مسي دس اذا سا

 ةنجلا نم سانلا رودص يف سوسو 0 انا ساوسو دل رش نم سانلا

 مداخل ميلا نلف را ثان كالا ميحرلا نحر هللا مل 'سانلاو

 تع نيذلا طارص ميتتسللا طا رسملا اندهأ نمت كايإو ديم كابإ نب دا

 مع ةّرعلا كبر كبر ناد 1 نيلاضلا أو م-مياع و را ريغ مويلع



 فز

 نيملاعلا بر هلل دمحاو نياسرملا ىلع ءالسو نوغصي

  هلوق يف ىفارآلا ردب يبأ ىلع مامالا بيئرت بسح باتكلا ةحناف ف

 قرر استام تنك اماذا

 اعيرس وجرت يذلاب رفظنو

 اف ناف باتكلا ةحاق

 ءاشع ىةع اهسرد مزالف

 ليل لك ىف برغم يتعو

 ءاجو رذع نم تنشام لت
 لانبلا رونقا كيو

 اماود جارخاو قيفوو

 .عاطقناو عودو يرع ندو

 رحو كيع نم دصقلا لهو

 ردغو 4الاغ نم نمأتو

 ره ا ايف اقام ان

 ردعو ربا يفو 00 فو

 رسثعل ابعبط نيعستلا ىلا

 ردق ىلعو ٌةبابم مظعو

 يرحم ناصقنلا نم ةثداحم

 رخل ةناع ودا عوماتو

 صاو يم يذل شال نمو

 را ملا يقووكتو رشعل نيستلا عبط يأ رشمل اهعْش هلوقو

 تاولصلا :ر٠ ةالص لكدعب اهتءارق نوكتف برغلا ةالص دعب ًارق..امف

 نوكيف ةرص نيرشعو ينامث ًارتق برخلا.ادعام ةرس ةرشع ينامث سملا

 3 ا بحاص هيلا راشأ اذكم ةرم ةنام سلا تاولصلا بع اهتءارق

 نهتلا يناردلا

 ه«تاريلا لثالد بحاص ىلوزألا ناواس ندم ىديسل رشعلا تاعبسملا#

 (يههو رصعلا تقو ًأرقتو مالسلا هيلع رضملا انديس نع يورتو)

 ةروسو ( ًامبس ) سانلا بريذوعا لق ةروسو ( ًامبس ) باتكلا ةحتاف



 فر

 و ا انيس لاسلا داو عزا ةوونشتا ايسر قالا قلوب وع ال

 0 هللا 00 أعبس ) ىسركلا ةناو ( اعبس ) نورفاكلا اها اي لق

 (اعبس) ميانملا' ”يلملا رهاب آلا ةوفاآلو لوح الو رك ”شلاو طا الا هلا آو

 ميهاربأ أثديس 0 0 اهي انديس لا 1 ىلعو دم انديس لع ص ممللا

 ىلعتك راب اهدمحان ديس لآ ىلعو دمج ان ديس ىلع كرابو هاربا انديس لا ىلعو

 ميللأ (اهبس) دمج دي كنإ نيملاعلا يف ”يهارب ان ديسل 1 ىلعو ميهاربأ انديس
 مهنم ءايحالا تايلسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤءللو يدلاولو يلرفغا

 ةرخ لاو اندلاو نا يف الجو الجاع ميمو يب لمفأ ممالأ ( (اعيس)تاومالاو

 ةعرك ذاوجةماح روم كن لهأ هل < امانالوماي انين فت الو هأهل تنام

 (ةرسم 7 ) ليكولا ملو ذا اع( هر راعأ (اعيس) ميحر فور

 هدحو "هللا الا ىلا ةره ةبام ئرم ) هذمجبتو ماسلا لا ناحيس

 (ةرم ةلاغز ىثث ”لك ىلع وهو ملا هلو كاملا هل هل ”كبرشال

 4 رفا كلوارقو ا بحاص يردنكسلا هللا ءاطع نبا ةاجانم

 اريتف نوك أ ال يكف يانغيف 2 1 يبلا مي 5 ا

 5 يبلا . يلبجيف 0 نك هلك يماعيف ”|ورلبإ اناو# رشف ف

 كلو ٠ كلضبف ينم .نساحلا تربل م نإ كمركز ب , امشانمو يجذولب قيليام

 فيكي هلا .لع ا كلو كلذعبف ين « يواسلا ت رهظ نإو ٠ لع هل

 دا لانا كمأو "بأ تلو يل تلو در لك
351 

 نا لاحم وه اع ل ف
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 2 2 كابناع يخيال و ا كيلا وكشأ مك كيلا لص

 تدر كرولا عي اوقللاو دكر نا جرا
 عم يب كنلطلا ام يملا .كيلاوتّماق كو ىلاوا نسحتال فيكما كيلع

 ا ا 0

 ينقطلا يأ ينسرخا الكىملا ٠ كنع + كاع ينجي يذلا اف يب كفار امو

 هاجم تناك ْنَم يبلا٠ كتنم ينتعمط | يفاصوأ سب امو كمرك

 1 يواعَد قاس كاك فو 6 نادرا ل كيك واسم

 فيكو .”رهاقلا تناو نادك ى لا يواعد هيواعد نيركت هل ككف

 كياع ع ينممجأف رازملا دع ؛ بجو رأن اا كلا تناوأ مز نعاال

 6 هدوجو يثوه أع ٠ كيلع دس نيك٠ كيلا يلوا بمد

 ريالا وه نوكي ىتح ٠ كا 5 ١ در

 نوكت ى ترك قمو٠ . كيلع لدن لد ىلا جات ىت - تبغ يتم ٠ كل

 تّرسخو» 2 اهلع كاَرتال نيع تيم يبا . كيلا لصوت لا نق 0

 : كيدي نيب ٌرهاَظ 00 اذه يهلا | 6 كبح نم هل لمح ل ليغ د

 كياع لدتسا هنو لوصؤولا ْباطا كلدم ٠ كياع ىتخنال يلاح اذهو

 نك ا 3 كيدب نس نيدو ق 0 يلا كيلا كرون 00

 0 00000 ٠ يريد 0 نا لأ كاس يفي

 0 نإ
 ٠ دنيفل لذ تتر يج تزكلو كرار اطضا رك اسم ىلع ين ينمقوأو٠ ٠ يرايتخا

 يت
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 ىرعلاو ةسصتتسا كلبا قيمر :لواح لقا قارشو كش نيف قزرطو

 الفي غر كلضفيفو .ىنمرحت الف لأسأ كيلاو ٠ ينلكت الف لكوتأ كيلعو

 اطال ناوبلا ل نا الف حست أ كب انجل جوبي

 تحيل ” مانعا كف را أوهشن || قئاثوب ىوهلا َنِإَو ينم بلغ َرَدَعْلاو

 ىذلا تنأ» يباط نع كلضف قب ع كلضف يقع ار 0

 زادسا قه نايعالا تلزا يذلا كناودكنالزأ بزلف ف راوألا كفرت

 ىتحمهتن ده ىذلا تنأ 9 4 وعلا م,ةشح 7 يح مل سن ْؤملا تنأ.كئابحأ

 00 ورم كنف دلا اقوم كد قع واذ م٠ ملاعملا مل تا

 ب رج فيك ءالوحتم كنود يه 0 نمّرسْخدَملو .الدب كنود َصَر نم باخ

 كلام امكرأو كريغ وم الط تاكو ناسحإلا تعطق ام ام تنأو كاّوس

 :نيفاب مهيدي قو اوماقت ة حن رم هواك هاا قاذأ نم اين اتمألا ةذاغ

 قي وال كاف زعتسم هن زعل اوماقق هتليهس الم ةكانلوا رسل ا نقاو

 دارا ناو قدرانلا م ,ةنم ناسحالاب يداياا تنأو ٠ نيرك اذلا لبق

 نمانل ثيهو ال تنأ 3 ان آه 0 «نيبلاطلا ىلط لبق نم ءاطع الا

 لبقأ ىت ر كن ينبذجاو ٠ كيلا لصأ ىتح كتمرب ينبلطاف ٠ نيضرقتسما

 ين يمال فزغأ نا م كتيصع 'نإو كنع ,مطقنيال ىئاجت نإ يمل ,كيلع

 كيلاع كم ركب ىملع ينفقوأو ٠ كيلا لاوملا ىتتمفد دق ٠ كتنطأ نإو

 يفو ا ناع انقيك أ . ىلعأ تناو: يخاف يكف

 تنأو رقتفأال فيك .ينتبسن دقكيلاو تسال فيك مأ. ىنت ركرأ هَل
 ) داروآا ]



 ان

 يذلا تنأ. يتينغأك موجب يذلا تنأو رقتفأ فيكم أ. ىتمقأ رتفلايف ىذلا

 "لك يف ىل تف ها ليش كاهج اف ءيش لكل تفرع كريغ هلآآل
 راصف هش ع ىلع هن ةحتاوح را م نم ايءكو :”لكينآ ارهاظ كت أ رف 2 يد

 ءراث الايزان الا هم 7 4 1 5 9 امهتنامحر يف يعول

 هرمتاقدارس يف جتح نماي٠ راونالا كالفأ تاطيحمب رايغألا تاوحو

 1 ومالا هتيطع تدم اج لاكر نسما: ةانفألا ردنا نع

 هللا ىلصو ٠ ”رضاملا "بيق لا تنأو 'بيننت فيكم أ. رهاظلا تنأو يفت 53

 هدا ان للا لعد يك ذل رهاطلا "ألا "ىلا دم انديس ٍ
 ةالص باعصلا رومالا 5 نونو ا ل ابركلا اهم جرو

 نما لالا سوانا يل خس رك

 * قورز دمحا يديسل ةاحنلا ةنيفس ىلع ةموظنملا »©

 ( ميحرلا

 ُ اء الان سح باهولا نم ”تيلط

 نمحرلا هللا مس (

 ةلالج لح هللا مج تان

 هلضفب مان الايدي 000

 اياد د وملاو لاضفإوالاب معن

 اللهاج ناك م رحب صون -

 قدها لا قي هللا قرد وفن ىتتيفس

 البلاو بئاصلا مفد اهفيداحم

 اهرسأب ار م قالا ترحيه ينأف

 ةيربلل اجرلا باوبا ”حتشو
 مقيما لع رحب نم ف راخمل
 ةئيفس ىكراف هللا ل ضف نكساو

 ةعلرشلا رح نيف قى رحنو

 ةءالسلا وحنا 0 اهسيئرو



 يتريجو يلهأو يباحصأ ت هلاخو

 املا رطف يذلل يبجوتهجوو

 شبت ىلاملاب يلف تتتعو
 اهزتت يلاعملاب فرط تحرطو

 تا ع

 :أغولا عمجم ىف زعلا فيس داةو

 أهرسأباَّرط برغلاضراتكلمو

 افراغ ناك ىم ضم اهنكلف

 ايصنم لا * اردق مفراف

 "ناو يلوأ ماموت لزعاو

 انما ضبقأو اح اورا طساو

 ءاناخ روكا ار ودكم ريعاو

 املاظ ع اذا نيلاز

 1 - تيادعأ رار عاطل أو

 هناتشل ماج ىديرا للا

 ٍةدشو قيضوب رك تنكّنإذ
 امس ركذ اذا يلبق ةيركوت

 مخ بييملاب اناجر قدح

 ؟/

 ين ريشع تلزتعاو لج دست
 ا 1
 ةرينتسملا_ الفا نعاتض سعآو

 0 ريغ نم قيةحتلابت فش 1

 ةبنلر لك يف بلا راح تضخو

 ةعفر لكيفتقولا مامإتبرصو
 ىتطبق يم يفقرشلاد البل كو

 ةريس نسحاب اهيف ىندخو
 هم عفراو راد قم خراب

 0 و

 ور ىح

 هل قوف ضبا م ١

 يتمم مقراب اعوضو» 0

 ينوادس ناطلسامولظم رمهناو

 ةرينتسملا العلا تاما كرو

 قواديخ نا رار وج ىلطساماذا

 ةعرسب يآ قورز ايا دانف
 ىتبك دارفأب 0 ةبرك و

 ةئيطملا دوجولاس مش يرولا ماما
 ص 7 ءيإ | ُ
 ةدشل ًافثك'يرمالكموجربام همالس مثلا ةالص هيلع

 ةاهدلا كو ىوعلاو لخفاواوأ مهلاو نودشارلا ءاقلللا اذك



5/1 

 5 ةمواذنملا كعلا رن ةثاغتسا 0

 مالي يتقثاي * 0 لاخاب

 دل معقل 37 ىدصفمو يناجر ع

 ىلزالا بيها كبل“. عدت قل بيجلا ل

 لجالا لواح دنع * ىل م ريخي مخأ

 لمازألا ةروسو * ىطصلا هط قحب

 «قورزدمحا يديس قوفدلار حبال هاجالا ةنيفس ةامسملاهةياظولا هدهؤ#

 « رصعلا تقو كلذكو 00 وف

 0 نحرلا لا مسن ميجرل ناطيشل رشلا نم للاب ذوعأ

 نمحرلا هللا مس مويلا يملا وه الا هلا ال للا 'م فيلا سلا م الأ هلا ال

 هللا ٠ 'مويدلا يحال ل ل ىلا وه الا هلال هللا, ملا بحرا

 يقامو تاودسلا يفام هل مون الو لا ال مويا ي لا وهالا هلا ال

 الو ميفلخامو مهيدبأ نييام مل هنذان الا هدنع عفش يذلا اذ نم ضرالا

 ا هةسرل مشو ءاش ام الا الا هملع نم يشب نواعيحي

 باتكلا ' ليزتت مح ميحرا نما هللا مسل ميظملا العلا 0 هدول

 09 ملا يذ بالا هديتك بو ىلا لإ ءاقو بفذلا رفاغ ميلعلا زيزدلا هللا نم

 يفأم د 3 و ضرالا يفامو تاو.سلا يفام د ريصملا هيلا وه الا هلا ال

 لعنوان نواب دوا يا داق قاف عيل وسل
 هللا نما 6 وا وقل لن ام وعزا نا را“ ين :لك
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 1 0 : م

 أنعط أو أن انعمس اولاقو هلسر نم ٍدحأ نيب 00 هلسرو 4 هبتكو 00

 د1 نال الالا هللا فلك "عما كلباز او كنارع

 ائياع لح : الواح و اناطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤتال ذر قيمت 1 فو

 اند فاو هب انل ةقاط الام انس الو اً انلبق نم نيذلا ىلع هتلج اك درصإ

 نمح را هللأ مسل نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنا انمحراو انل ْنرذغاو

 الو دبع ام نودباع 3 الو نوئبعتام دبعأ ال نورفاكلا اهبأأي لق ميحرلا

 هللأ معسل ٠ ند ىلو 8 مل ةبعأ ام نودبأع متأ الو متدبعام لياعانأ

 هللا ند يف نولخدب نون ادقلأا تب ارو متنلأو 5 سهل ءاح اذا ميحرلا نما

 ميحر ا ةرخلا هللا مجد اناول ناك هنإ هرعةسأو كبر دمحت حبق احاوفا

 ( انالث ) ٌّدخأ اًُك هل نكيو دلع و ذل م دملا الا ٌدحأ "هلا وه لق

 قساغ "رش نمو َقلخام رش نم ق "لا برب  ذوعأ لق ميحرلا نمحرا هللا مسن

 (انالث ) دسح اذا ٍدسأح رش مو ل دم ملا يف تائاقلا رش نمو َبَمَواذ

 رش نر « سانلا هلا سأنلا كلم سأنلا ابر هوغو اق ميحرلا ن نيرا ها

 (0ال/) سانلاو ةنملا نم سانلا رودص ف سوسو يذلا سانملا ساّوسو ا

 (انالث) معا اللام كرفتتساو لع !ءااناو كب كرش أنا كب ذوعأ يا بل

 ةوغاو ل سكلاو رجلا نم كي ذوعأو نّرحلاو ا كب وع ينإ مهللا

 مهللا(انالث ) ٍلاجرلا ربقو ندا ةباغ نم كب ذوعأو نيجلاو لخبلا نم كل
 تنناآلا هلا ال ريقلا باذع نم كم ذوعأو رقفلاو رفكلا نم كاب ذوعا يا

 يرصل, يف يناع مبللا ىم.س يف ىفناع مسللا يندب يف ينفاع مبللا (انالث)
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 انأو كذبع انأو يتقلخ تنأ الا هلآ ال يبر تنأ مهللا ( اثالث) تناالا هلا ال

 كل ارنا تمصام زم: تورم كب ةوقا ”تطعدلا» كرعوو كد لع

 مللا ( امال ) تنا الا ":بوثذلا رفتبالهناف يل رفغاف يبنذب ءوبأو ىلع كتتمعن
 كتيفاعو ىلع كتتممذ 'مهتأف رتسو ةيفاعو ةمعن يف كللنم ”تحبا ين

 لوقت ءاسملا يفو حابصلا يف اذكه أرق (اثالث) ةرخ آلاو ايندلا يف كّرتسو

 دحاب وأ ةمعف نم ىب حبصا ام مبللا ( للا ةدعن يف كنم تيسمأ ينا مبللا)

 (اثالثث) ركشلا كلو دجلا كلف كل كيرش ال كدحو كنف كتاخ درم

 يبرأ (ملا ةءن نم يب يسما ام مبالال وقت ءاسملايفو حابصلا يف ذك ا رق)

 8 هللاب ”“تيضَر (انالمث) كناطلس ميظعو كبجو لالمل ىنبأ امكدججلا كل

 ناحبس (انالث) الوسرو اس ماسو هيلع هللا للص دم انديسو 2 مالسالابو

 ذوعأ (انالث) هنالك دادمو هشرع 2 ام اقوول دع هدمحتو هللا

 ا عم ضال يذلا هللا مس (انالث) قلخام رشنم تاما نا تاك

 عيمسلا رشابذ وعأ (انالث) ميلعلا ”ميِمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرالا يف *يث

 بيلا لاع وه الا هلا ال يذلا هللا وه (اثالث) ميجرلا ناطيشلا نرم مبلعلا

 ”ءالسلا سوقا كلملاوهالا هلآ ال يذلا هللا وه مح رلا ٌرتحرلا وه ةدابشلاو

 قلامللا هللاوه ن نوكرشإ امع هللا ناحبس ريكتملا رابجلا زيزملا 006 5

 دقو نضرالاو تاوجبلا يامال ل يللا ءاينألا الزركلي
 ا (اثالث' ميظملاوّلا ناحبسهدمجبو لا ناحبس ) نالثث يكمل ل

 ذلا يملا ىلع تاكوتو توكلما برب تنصتْغاو توثروملاو ةّرعلا يذب



 ف

 رركيو (اثالم ) ريدق ءىث لك ىلع كنإ ىذالا انع فرصإ تومي ال
 ثالثا نم ةرم لك يف اثالث رق ةي لك ىلع كنا ىذالا انع فرصا

 فيملاو ءاتشلا ةلحر خيفالإ شار نالرإل ميحرلا نورا

 فوخ نم مهتما 1 عوج نم موممطأ يذلا 0 اذه بر 0

 نيركاشلا نم كان انلمجاو انساف مهتم او انممطأف مهتمعطأ م مبلل

 توناو كرفت ثا الا هلا: نأ ا كدتحو مبلل كا

 هيلا بوتأو مولا يلا وه الا هل 1 يذلا ميظعلا هللا رفذتسا (انالث كيلا

 ىلعو يالا نا كلوسرو كيبنو كدبع دم انديس ىلع ل ص ممل ( (انالث)

 ءاطح را اق هن زمدو كاداع هب طاحأ ام ددع املس (انالث)ملسو هبص وهلا

 نرعو ّيلعو نامعو معو قيدصلا ركب يبا انتاداس نع ىضرلاو , كياتك

 ناحب-ندلا موبىلا ٍناسحأب مهن يمدإتلا ىنلاتو نيمااتلا نعو نيعمجأ ةباحصلا

 نيملاملا بر هَل دماو نيلسرما ىلع ٌمالسو فتوذصي امم ةّرعلا بر كبر

 هلا ال نا دبشأ | ( هلم ) هلل لوسر دم ( فلا ىلا ةئام نم هللا الا هلال )

 انتل ( هرم ) ملسو هيلع هللا يلص( (اثالث) سلا لور ادمم نأ دبشاو للا الا

 العا رابخ يم انلتحاونإ انالمر اهتم يزن ايماازرإ 30 افون ير
 لورا كاع ابنا ( نال ] نملانلا مو نإمأ نإمأ نيمآ نم ( اتالم
 كامحييف انيسمأ لايف املا يفامأو ) ( حابصلايفاثالم )انالوماي كاضريف انسم
 نيملاملا بر نيما نيما نيمانيما (انالث) انالوهاب كاضر يف انحبص انالوماي

 نسا نيمآنيءانيما (انالئرانبنذ رفغا انعمج اي 3 ردحاو تنأالا هلا ال(اثالثز

 ملاع اي راربالا ةمرحب قب امانا حاصاو ىخ. ام انل رفغا (انالث) نيلمعلا "بر

 ملاع اي ( انالث ) نيملاملا بر نيما نيما نيما نيما (اثالث) رارسنألا



 الضن

 نالاتلا ضر قيما قيما نما يما ( انزل ) انعيرالا ةقهكتال اسيرلا

 انتجاح ضقا بيبحلاب اناسوت ثيم الك وجرب نم بيخي اي انالوم اب (انال/ (

 يما نيما قيما نما ( اثالث) بيغبال 1 رضاحا تاجاحلا تقو ادله بيرق

 لعودم انديس لع كرابو دم ديس سو لص ميلا (انالثث) نيملاعلا بر

 مالسو ( انالث ( نيملاعلا بر قيما نيمإ ١ نيمأ. نيما ١١ (ارشع) دمخ اديس لآ

 يف ةدايز يلوالا (انالث) ةحئأفلا ًارقب مث) نيملاعلا بر هلل دملاو نيلسرملا ىلع

 يديسو يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل هيناثلاو ملسو هيلع هّللا ىلص ىنلا فرش

 هناوخاو هذاتسا ذاتساو هذاتبال ةثلاثاو ةيلذاشلا ةداسلا عيجو قورز دا

 تاومالاو مهنم ءايحالا تارلسملاو نيملسملاو تانهؤملاو نينمؤملا عيمجو هللا يف

 الست اودلسو هيلع اولبص اونمآ نيذلا اهمأ اي ”ىبلا يلع نول هتكمالمو هللا نإ

 كينو كدبع دما : ديس ىلع هن ريو هتحرو هأيحنو همالسو ل تاولص)

 تاناثاا 5 0م قررا عقشلاددع هبحوهل !ىلعو الا هكاكلومرو

 ”ايكرلا موانبسح وهو ميظملا ىلا للبألا ةوق الولو>الو (امالث)(تاكرابملا

 (امالث) ميحر اب انحرا مركأب انالوم اي ) ”ريصتلا معلو ىلولا معتق

 برّملا بيملاو انزع للاب نحت

 بصخمو هاج الا انرصت زع انهب

 ينجاوبيرقنم آنلذ دارا يذلاو
 ينلا و هللا ايش . ”انلوع هيف انتسب

 كبرناحبس (اثالث )مادلا ىلواناحبس (امثالث) هروكدماةناغتسالا رركيو



 قر
 نيملاعلا بر هلل لاو نياسرملا ىلع مالسو ْنوْدِصِي أمع ةّرملا بر

 «« يهو ةاسمو ًاحابص اثالم أرقتو يلذاشلا ىسافلا دمم ىديسل هيتوقايلا

 3و فاد عضزلأو نما ها يب جرا ذاكتلا نب للاب ذوعأ

 ماسو لس مبلل ايات اومآسو هياع اوُأص اونمآ نذلا ام .أ اي ينلا لعو راع

 ةماحرا كراونال كالثاو ةيتوثربجلا كزارينا قايشلال امس اح ملل

 كتاذ ةيدَحأ ا ا كرارس 1 ةياعتو هنا لاذو خلا نع راشف

 ناو كلم !اجحراص كنم كبف ةيلزالا كنافصربتم ؛ نعد ديلا

 هرخازلا حبلا ومالا كلا وبف كقاخ نم ريثك نعدب تبجح - كييغرارسأ

 هلامفاب ايلا لاوت َرمعت نا كيلع' هتماركبو كيدل ههاجن ممل كلأسنف مل معلا

 و ا انحاورأو هراوناب اني ولقو لالا و

 هتاض رم يف انلامعا متاوخوهلامج ايحمراونابانراصإاو هتدهاشمب انتطاوبو هتاماعع
 |بلعامه ّلذاو نين رسضحلاب نيترضحلا نءابئان نوك اف كومز# كدبشت ىح

 مع هانم نافيا ًاملتو ةالص هياع ماتو و لص نا ممللا كلأسنر

 1 م نست هيدل امه رة صلاخم ينب تو د مهب ىنعمجتو هرذق

 ا لاو نيا دما 9 اب يجو متن

 ششلا ةبوهيقلاو كنان رك فا ةيواعتملا ةتوقايلا وهف ن زونكلا

 راص ىتح كني وير سس نم ًالدبو كبي نم ابيع ناكف كتامؤاعم اهم
 كذب انني دقو كلذك _نوكينال فيكف كيلع هم لد اًرهظم كلذ
 انع لاز دق هللا نوعياب امنا كن وميابي نيذلا ْنِإ كلوق كباتك 2 ف

 (داروأ 0(



 ؟

 كم انتامأ اءمو 3 كياع انتاالد 0 لءجاو ةابتثالأ لصحو برا كلذب

 ميبولق تريصو اَدنقالل الحم مهتاعج نم ىلع مهللا َضْواَو همام راونا نم

 نم 328 ن. « رادكألا بئاوشو رايغالا قر نق نيراعلا ىتمحلا حيباصم

 قداس ف مهترتخاو يناآبمل لهال ق درمحتلا كئالق تن د ىلا ا ْرَرَد م ,وأق

 تاداسلا مب 0 كند راصتنال مهيضرو راتخلا كين باعصأ نم ممار ًارادتالا

 تيفسملاو ةريتلاو ل ل د ميلع كناوضر 0 مال فعاضو زابخالا

 نيئمؤملا مم هللا يف انناوخاو انخياشمو انيدلاوو انين ملا نفغاو راث ل

 ر ازوالا لع أو مهنم نيمسطلا تالسملاو نيماسملاو تانمؤلاو

 ( هدربلا ةرالت لبقأ رقاعد اذه )

 نراَدلا ريخ ينيطعت نأ كلا ةرالا يضف الرق هب لسوتأ ين ملل

 الجاعو الحا

 يريصوبلا ىصالودلا كيعس نب د هللا ديع يا ندلا فرش خيشلل هدربلا

 عم ةرابط ىلع هعمجا موب ًارقت يهود>4 ةنس يفوتلا هيردنكسالا ةئيدم نيفد

 اذه وهو لصف لكوا تيب لكس ةعيت آلا تييلا أرقبو ةلبقلا لابقتسا

 . مارنلا ىوكشو لزنلا يف لوالا لصنلا

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مس )

 مدّقلا يف راتخملا ىلع ةالصلا مث مدع نم قللنا ىثنم لل دملا



 "و

 ياك قالا ريخ كيببح ىلع ةربأ افاد ما ماتو لص يالو“

 مدبةلمن ةقولاع ل مكس يب نرد نما

 من ءاراظلا يفاقربل ضم ةمظاكء ملت نم“ جرا تيه مأ

 ًّ قماح تاقذإ كبلتلامو ” [عهاففك | تلق نإ كينيلاف

 مراهم و مجسقم نيام مكناس اا

 0 ونإبلا د ذل تق ةرأال و للط ىلعأعمدق رن ىوملاالو

 هسلاو عيال وع كياعدب كدت كن فيك

 ل كب دخ لعوامل ١ لم ينضوة ربع طخ جولات تدنأو

 ملالبت دل ضرب بلاو يتقرأف ىوهأن مف يط ىرس من
 مم تفصن ا ولو كيلا ينم ةَرذ ّيرذعلا ىوملا يف يمئالإ

 مسح يئاذالو ةاشاولا نع 0 يسال يلاح كيد

 مصيف ل لاّدعلا ا نإ :هيسا تتلو كلو حصتلا يتمتع

 مهتلانم «حصن يفذعبأ بيشلاو لّدعيف سيلا: مما

 ه5 سننلا يوه نم ريذحتلا يف يناثلا لصف ا

 ملا 0 تملا ام ءوسلاب يتراما ناف

 هك ار ري 5 يرق ليم لعفلا نم تّدعاالو

 ماكلابهنىلادب ا" سسارمتك 6م ةَوأام 1 معا تكول

 مجللا ليخلا ا امج ُذَ 5 ا 0 درب يل نم

 مهنلا ة ةوبش يوقب ماعطلا نا 207 يصاعملاب مر الف



 اذ

 ماعفتي همطنقتن ضو عاضّرلا بح ىلع يش هلئبتنإ لفطلاكسمثلاو

 مصتوأ مصل يلو نام ى ا ]أ دار نار دامو هاه فرضاف

 مسنالف ىعرملا تلحتسا يه او ةءاس لامعالا يف يهو ابعارو

 مشل يفملاَأر ردن ثيح نم هلئاق هرالل ذأ 0

 .مختلا نمّرش ةصمب اف حرش نمو عوج نمسأاسدلا شخ

 ما مزلاو مراحملا نم تالتم ادقنيعنم هللا ٠

 َ انسصتلا كاضحم اهّنإو |ءبهغاونااعيشلاوسذنلا ف لاخو

 لامك ا امكَح الو مصخا هتموت الو

 مقع يذل السن هب تنل دال. لمع الب لوق نم د

 مقتسا كا يلوق افكتمتنسا امو ارب امك راق تكا أ

 0 ضف ىوس لصأ و ةلفان توما لبق تو

 6 ملسو هيلع هيلع هللا ىلص ىنلا حدم يف ثلاثا لصفلا ف

 مرونم ”فلاذامدق تكتشانأ ىلا ماللظلا يم نئحاوم ةماشدلت

 مالفرتماحتكر امهات < يوطوهءاشحأ بس نمّدشو

 مش امنا اهارأت هسفن نع بهذ نمثيشلالابجلا هنَدورو

 متسملا لعوذنتال ةرورضاانإ رو دا معا كاكاو
 مدملا نم ايندلا سرت مل هالول نّمةرورضايندلا لاوعدت فيكو

 مجع نهوبارع نه نيةيرفلاوني_لقثلاو نينؤكلا ديس دمع
 ملال هتم ال لوق يف ا دعا ولف يهاثلا ل



 تاو ىلا يطاوم
 هب نوكسمتملاف هللا ىلا اعد

 قا يفو قاخ يفنويبنلا قاف

 ام هللا ل لوسر نم 3

 مدح دنع هندأ لوهقاوو

 ةتروصو هانمم مت ىذلا وهف

 هنساحم يف كييرش نع هزئم

 مي فورا 5
 مْتْعشام هتاذ ىلا ساو

 1 سيل هللا لوسر لضف ناف

"/ 

 محتةملاوهالا نمل هلكت

 مصمم ريغ لبحب نوكسمتسم

 مرك الو ملع يف هون ادن ٠

 مي3لانماةشروار حبلا نمافرغ سس

 حلا ةلكض نسوا مللاةطت ف

 ملا راب ابيبح هافطمصا م

 مشن ريغ هيف نسما هْوْج

 0 .ةاحدم تع 0

 ملفع نمت

 مهب قطان هئع 506 د

 م“ 2 0 0 5

 1 رلاس راد ىعدب نيح ةمسا ىحا اظع هنأب أ هردق ثكاس أ ول

 هب لودعلا يبعلا أب انحتع ل

00 

 ةتاسإو 0ك
 شل هنأ هيف مسا عاف

 ابيماركلال -رلا ينأ يا لكو

 ابيك اوك ع لطأ س.ش هنأف

 قاخ هناز رى ناخب مرك |

 مس ريغ هيف 0

 مما 37 نمفراعلا لو ريس

 محلا 4 :ء انوا 0 موق

 5 هللا قاخ ”ريخ هناو

 3 هروت كر ٠ تادلأ اأن

 3 هاا ىف سانال اهراوأ لرب, 3

 مسلم ر مشل لت هَ 0 1



 ل4
 ممه قرهدلاو م مرك يفرحبلاو فرش قردبلاوفرتيفرهّرلاك

 مشحيفو هال ن يح ركسع يف هتلالج نم د رف وهو هناك

 مسّنابمو هنم قم نة فدصنونكلا 00
1. 

 ماناهو هنم ا يلوا هّلتعأ ماب لدم مطال

 د: هدلوه ناب يف عبارلا لصنلا لج

 0 هنم ادتبم بيطاب هرصنع بيط نع هالوم نبأ

 مقنلاو سوبلالولختاو رذنا دق 0 نر فنا مو

 ا عدصتموهو ىرسك نا وت ابو
 مدس نمنيملا ياسر لاو هيلع 5 نمساتالاةدماخُرانلاو

 يلق نحل دا اهذرأو ذو. ع كضاق نا هداه

 مرض نم رانلاب ام ءمابو ارح للي مم ءلملاب امرانلاب نك

 ملكن مو ينعم نم مظل ق او ةعطاس راونالاو ضتبت ناو
 ممثل مراذنإالا ةقرابو مست مراشبلا اا قو

 م 1 جوعلا مهند ب مهنهاك م وقالاريخأ أمدعل نم

 مص نم ضرالا ىفامَوفَو ةضقنم بش نم قف ألا يفاونب اءامدعبو

 مزبنم رثإ وفي نيطايشلانم ”مزهنميحولا قير ط نعا د ىتح
 يةيتحار نم ىمحلابزكسعوأ ةهربأ لانا ابره مهنأك
 ةئاء ءاشحأ نم حبسا دين امهنطبب حيبست تهب هاذ



 مف
 ه6 لسو هيلع هللا ليسهنأ ز جسم يف نيءاللإ لضدلا كف

 مَدق الب قاس ىلع هيلا يثق ةدجاسرأجشالا هتوعدلت ءاج

 0 األ عيدب نم | تحمل ست اا

 يمح ريل سيلطو رح هيقت ةرئاس راس أ ةماهنلا لثم
 .مشلا ةروربم ةبسن هبلق ن هم هلّذإ وفْنلا رقلاب تلسفأ

 ا امألكو م ل 07

 مرأ نم راغلابام نولوة مهو اميلي ةصلاوراغلا يفق دصلاف

 م جست مل ةيربلا ريح ىلع وبكتملااونظو ماما
 ملعألا نم لان نسور عورتا ٍةفعاضم نع تنغأ هلا ةياقو

 م مل هنم اراوج تلنو الا هنت دربَتْساوأمْيْضرهدلا ىنماسام

 تصريخ نم ىلا تملتساالا هدب نمنيرادلا ينغ ْتْسَقلا الو

 مني 1 تانيملا تممأن اذا ابق هناءاؤزوم يحرك ال

 متم لاح هيف ركن سيف هنو نم واب نيح كاذف

 ا تنفر ل يب الو بستكم يجو ام للا كرابت

 مشل ا قع الر | كفو هتحار سل ًابصوتنأز 01
 مدار صعالا يفةرغْتلكَح ىتح هلنمد ايرشلا ةسلاتيَحأو

 مرعلا نمكيس وأ را ا حاطبلاتاخ واداج ض راعي

 م: هحدمو نارَدلا فرش يف سداسلا لصفلا 5-

 ماع ىلع اليل ىرتلاراثروبرظ تروظ#ل تابآ يفصوو ينعد



 مظتنموهو انسح دادز ردا

 ىلا يدل , لاما لواطن اف

 ةدحم نمحرلا نم ٍقح 3

 ا[ ىهشو نامزي نرتبقت م

 را لا

 تاكت

0007 

 اعراس ف عفا كا تقر

 ددميف رحبأ جرتك نامماهل

 ابئاَع م 0 داس اف

 هل هكتفا راق ني م ترق

 لقلت عيورم عاهل نإ

 20000 ضوملاابناك

 ةلدتم نازك ظازملاكو

 اهثركش حاردوسمل نيجْتال

1 

 مظتنم ريغ ارذق 0 نمل

 ميشا وقالخالا مركن مهيفام

 مدقلاب فوصولا ةفص ةعدق 7

 مرا نعو داع نعو داعملا نع
 مدن لو تءاج ذا نييدنلا نم

 5 نيس انويقانش نأ د

 ىلا يأ ءاملا يداعالا يدا

 مَرملا نع ينال ديرويلا َر

 ميقلاو نسملايفدرهوج قوفو

 ماسلاب راثك مالا ىلع م ان الو

 0 هللا لبحب ترذ هخ دق

 ماهو نم تل حت أنا

 ”ممجلاك مزاج دقو ة أصعلا نم

 مقبل سانلا يفاهريغ نماطستلاف

 مهلا قذاحلا نيع 22 المات

 مس نم ءاملا مط 'مفلاركسو دمر نم سشلا# هرم نعل كساد
 ..ه76 لس وهياعاللا ليصجار ل 0 00

 كيرلا ا *ءمو

 من ءالاقني الا رد وفواعنب

 3 9 قييم ةمعتلاوهن مو
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 مرجيلالي مرح نمت رم

 ةلزاما كن نأ لاَ قراتبو

 ام ءاسالا عيمج كئتمّدقو

 مهبقابطلا يسلق راقتنا 1

 قبتسمل اوأ 2 0

 ذاةفاضالاب ما
 لما

 ”ةيضفح

 اتسم يأ ع روماك

 530 ريغ هر لك تو

 تتر نيرا 3

 انلذإ .مالسالا شمسان ىرش

١ 

 ملظلا نم جاديفردبلا ىَرساك
 مرو كَرذنإ نيسوف باقنم

 مَدَخ لع م والخ دقت لس رلاو

 ماع لم دعب
 متسل ىف الو ودل نم !

 رملارسلا زل را تذو

 0 "يأ ٌرسوذويعلا نع

 محد زم ريغ املك ت تزجو

 2 ؛ نمتياوأأم كاردانرعو

 مدهنم هر ؛انعلا نم

 مسالا مرك ” انكلسلا م 2 هتعاطل انيعاد هللا اعد امل

 7 سو هيلع هللا لص هدابج يف نماثلا لصفلا جيو

 منان م الفتات اناا ا هتثعل ابنا ادملا بولق عار

 ص ضو لع اجانب | 100 1 سم لك يف“ مهاقلي لازام

 خرا ونابمملا عم تلاش« الش بدو اوداكُف َراَرلاوُدَو

 8 نوردبالو ايلا يضع

 مهتحاس لح 200 كلا -

 5 قوف سيخ رجب ٠ رك

 بدكحم نة يتلتم لك

 ملا ريشالا لات 0

 0 ادعلا 000 9

 1 00 ا نعول

 ( داروأ -)



 ش 1:5

 مرا وب وماهتب ند نأ ميغ و مالسالا ة لمد ىتح

 معا عفر 0 | ريخو أ ريخم مهنمادبأ 0

 مدطصم لكيف مهنم ىاراذأم مومداصم مهع لف لاط# مه

 ا ىهذأ ل فتح وصفا دحأ 6 لسوا ديتح لسو !

 ملل نقد رمل ادبلا نم تدر راتما رع ضيبلا ير علا

 0 مهمالقأ ٠ ا طللا رمسي نيبتاكلاو

 ماسل نم «اميسلابز اتعدرولاو مريم مم ل طلاع

 يلم ماك الاي رهزلا ب سسحتف م رش رصنلا حاير كيلا يدع

 1 0 ملا ةدشما أيذ تبت ليخعاروليفمهناك
 3 ا ل قرت 'اف آو ةرقمسأ نماذعلا تولف تراط

 م امساجاينذنسألا هقلتنإ مرضت هللا لوس ناك قفو

 مهقتمربغ ودع نم الو هب رصتنم ريغ يلو نم ىرتنأو

 مجأيفلا شالا مملح ثنيلاك هتلم زرح 6 أ لحا

 يدخن نمناهربلا مصخ كو هيف لدح نمناتالك ْتلَدجك

 متيلايفبيدأتلاو ةيلهاجلا يف .ةزجعم يالا يف لما كافك

 8 ودعا للص هللا لوسرب نيبوتلا ىف عساتلا لصتتلا و

 3 دحلاو رعشلا ف يضم ٍرمحب ونذ 4 ليهتسا تا 4-مدح

 معنلا نم يذه | همهم ىل : 0 نيام َِس د



 اج را 5 سف ةراديشاف

 هلجاسب هنئم الج عبس نمو

 ضن يدهع اذ تا نا

 يتبمست هكا ندد تان

 ىديادخا | يداعم يف نكي نا

 . همراكم يجاكرلا مزحب نا هاشاح

 هادو قرامأ تفز دو

 تبرت ادب هنم ىف لا توفي ناو

 كلتا ىتلا ايندلاةرهز -

 د

 مس و انندلاب ( نيدلا رثثن

 ملس يفو عيب يق نيفلا هل ني

 مريد يلبح الو ينلا نم

 ممل قلخلا فوأ وهو دمت

 0 ةلز اب لّقف الاو الضف

 مادام ريغ هنم ”راحلا ب 1

 مام ريخ ىماللل هندجو

 ّ يف راهزالا تبني ايملا نا

 م١ اع ريصهُز 5 ره ىلع ىن

 1-3 تاجاحلا ضرىغعو ةاجانملا يف رشاعلا لصفلا 1-0

 هبذولأ نم يلام قلطلا ميك أي
 ىل 00 هللا ل 0 نلو

 ارضو ايندلا كدوج .نم ناف

 تع ٍةلَز نم ىطتقتال مرضا

 اممسقب نيح يبَر ةجر لما
 ٍسكمنمريغ ىئاجر لءجاو برا
 هلتنانيرادلا يف كدبعل تنلاو

 ةمئادكنم ةالص بحسل نّذئاو

 مط نيمداتلا مث بحصلاو لالاو

 3 ولا مع تان

 ممللاك نارغنلا يف رئابكلا نا

 مسقلايف نايصعلا ب سح ىلع ىتأت
 مرخنم ر يغيباسح 'لعجاو كيردل

 مزمن لاوهالا ' ع 0

 معسنمو لمع 1 ينل لع

 مركلاو و محاو ى لاو ىقتلا لهأ
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 ِ سيعلا ىداح سيلا ةبرطاو ابص 2 نآبلا ةكاذع كي وام ١ ءراو 9 :

 هن ربلا ريخ حدم ُف هئاولا ةديصقلا تك

 ع

 ا

 امود ىنألا ةحاس كيلع

 وهو م50 ةنس يفوتملا ننملا دمج دوم يبأن بدلا سمشيديسل هيئاملا ل0

 درع نبرادلا قف مار لرداب

 دوجولا ةرئاد باق كلذف

 م2 يلذاشلا نسملا يبأ يلع ىديس دهب ةيلذاشلا ةداسلا ءافلخ سماخ

 هيلو :ماادب حبصلا

 العو الضف السرلا قاف
 ممنلا ي وم مركلا زك

 نبل !نلعا تينا 3 ذأ

 هاا

 ىرسا ةل_يل أ لبي ربج

 قع .هللاو افرشلا لا

 اد وله 5 0

 هترثو .درم يجد ليللاو

 هتلالدل السلا ىدصا

 هةجتشوبلا مالا يداه

 هتمدخ يف برعلا قى

 هنراشإب رسمثلا قش

 هتريس_هلط ةهاعد بزاو

 هستمأ نلرم املس امم

 هتاجال انل زملاف

 ل د

 نمحرلا دبع نب دمت هللا دبع يأ يديسل تاريملا لئالد قع -
 . - 240 م55 هنسيف وتلا يلالبسلامأ يلوزملاناملسنب ركب يل نبا

 بلا لعةالصلا م دنا نا

 رع 0 8

 دك كيلع أدرو اهلعجو

 تايآلا يف هللا هيلع لص
 تاريملا لئالد كيلع تحال
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 تاوبشلا يظليف كدوقتتدغو تنكح كنذ سفتلاتيأو اذاو
 تاريخا لبالدب امس ال ايظاوم ةالصلاب اهاوه فرصاف

 ينتبم ام لست اهتءارق مزلاو 2اكسمتم نك تاريملا لئالدب
 ينبغال امل يخأ كننم كرتلاو اهب ةحال راونالا قراوشف

 تارين قتلا نرم هوجوب .مئامح مْ نم فتوقلت

 تاريظأ 2 مو لك اهلع حولي ًامجوأ انا

 مد تاريملا لئالد حاتتفا 2+

 لوجو ليكولا ممنو ل يبسح «نيملاملابر هللدبجلا ميحرلا نمجرلا هللا مس

 كالو لا وق مو 0000 أبا ينا يللا * م املا يباب 0

 كلوسرو كيبنو كدبع دمخ انديس ىلعةالصلاب كيلا برش ىلا موللا#كموقو

 انيديعتو كرمال الاثتما * نيمجحأمبيلعو ةيلع مّلسو ىلاعت هلا ا ىلص نيلسرماديس
 العأ لسو هيلع هللا ىلص هنوكلو ءردقل اهظمتو هي ملا اقوشو هيف ةيحمو هل

 ام 2 ينتفوو نيلئاسلا ك دابع نم ىلمجاو: كلضفت قم اباشف كلذا

 ”رفشتسأ نيممجأ هبحصو هلآو دمحم انديسب ىلع هلل َلصو كدنع ههاجت ماودل
 الو ريك أ للاو هللا الا هلا الو لل دججلاو لا ناحبس (انالم) ميظملا هللا

 مث) اثالثث) ليكولا منوهّللا يبسح (اثالث) ميظعلا يلعلا هاب الا ةوف الو لوح

 لق ميحرلا نمحرلا للا مسب * ميجرلا ناطيشلا نم هّللب ذوعأ ( يلاتلا وق
 كلذ مو ةحئافلامث (ةلمسبلابة م نيئذوعملا مث) (اثالث) اهرخاىلا دحأ للاوه



 أ

 5 اعلا ةرعتو بيغلاب ل دونم نيذلا نيّتءلل ىَد ذه هيف ترالجاكلا

 كابق نم لأ امو .كيلا ليثأ اب توننؤب ندذلاو نوقفتي مهانقزر

 0 نرسل مه كنئاوأو مز نم ىده ىلع كئاوأ نونقوي مث ةرخ آلابو

 « ىتسحلا هللا ءامسا ١

 مسا لك بقع لوقو ( اهمهوعداف ينسملا ءامسالا لو ) اهتوالت ليقأرشو

 هذه يهو ( هلالج لج )

 ”نمحرلا وه الا هلال يذلا فاوه نما كلان محلا نمح لا هَ هلل مس

 "ا ازيزعلا 8 نيييملا« نم وللا « مالسلا « سودقلا + كاملا * ميحرلا

 قارا تاه ولا * راق و راك وصللا# ي يرابلا « ”قلا لا يك

 «لذلا * زمملا <« فار سا فاما * يا اتا ميلا «حاتل
 مظنلا * ميلملا ردا ف كيال 2 لدعلا»# م ااه ميسا

 0 *”بيسحلا# تيما *”ظيفملا 00 «”ىلملا « ”روكشلا * روفثلا

 ”ثعابلا«'ديجل اد ودولا# ميكسلا «ةمساولا ا «بيقرلا *مركلا

 ىدبملا# ىعحلا « ديلا« ىلولا * ”نيتملا «"ىوقلا# كا 'قحلا « ديبشلا

 ”دحالا ءادحاولاءادجالا 0 ”دجاولا# مويقلا # يملا *'تيمملا# يبحلا « "كيعملا

 رهاظلا *”رخالا«لوالا «”رخؤملا «مدقملا «ردتقملا «رداقلا *«دمصلا «درفلا

 ا * وفعلا « متنملا * باوتلا « تريلا * لاعتملا * ىلاولا * نطابلا

 *« ينخلا * لا 0 نهال لا مارك ولا و لاللاوذ * كلملا كلام

 * ثراولا * يفاب "ملح هلا «يداملا «روثلا عفن علا 3 ”منأملا

 رام قع ع و ةايقآلا# نع تسّددَش , يذلا * ةوبصلا * دمشرلا

 دا ”فورعم ”ربلاب « ةلع ن .هال موجومو دن مال عارف اقم لاث اعمّدلا



 5 ا
 الب دو 2 ةياهمزالب فوصومو د ةياغالب .فورعم #3 900 ناسحإلابو

 الو تاقوالا 00 ةئف لزق دوا هلأ لالالا اول حا وهاذا

 كدب .هانولاو كاملا ةلزأو هتمظع ”ربق تاقولخلا لك َنوُيسلا هثهوت
 قد 2 نودحولملا جمب اهديحوتبو 03 نويعلا 3 هتياوربو# والا أ

 ددع ملعو * ميعنلا تانج هتبحم لهأ حابأو * ميتنسم طارص ىلا هتعاط لهأ

 ليلا حج يف لقلا لجرأ تاكرح يربو * مسدقلا هملعب هتاقولخم سافنأ

 لدعب طيحم * هردق ىف نشحولا ةدجسو © هركو ىف 'رئاطلا - * ميلا

 توأتلا ل 37 هرصلو هدب 8 نينمؤملل ل داك 3 هيرو هارس ديعلا

 ل ضرالاو' ءامسلا / موقت نأ هنايآ ن نو ا 00 ةلجولا

 هلثك سبل ا رفغو « الع هىث ل هلك اس ١ 57 كس نيباسلا بونذ هغو اع ِء ا
 تك و تكا ءاوببلا ا اننكا | مهلا ريصبلا معيمسلا 9 يش

 كيااوانر كلنارذغ د ريصنلا مئايو ىلؤملا مناي 03 يدق ءاشنام لع كنا

 كيلع ان ىدحنال كلنا دعي هَ لع ءلا هللاب ا 3 ال لوح الو ”ريصملا

 ءانيام تأ ريش كعاج عزو كيو لحب كف لع 16 كل

 اذا ضرالاو تاو.سلا ميدبأب ”مويقب يحاي ه هنزعلا ا كو د هتردش

 ذيجتسل كباذع ن نمو ثينتسل كتعرإ تنأالا هللال مارك لاو لالجلا

 (انالث) انثغا ملسو هي هيلع ليص دمج اب ديس هأجب تا 1 هل هلال نيثينتسملا تأ ع

 للأ درب امناءّذن حم كيج ملا اه يع 000 هللا 0 ا

 هتكئالمو هللا نا 2 5 كربطإو .تشلا عا سج لآ نع رع ل
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 لص ممألا * اهلسثاودلسو هيلع اواص اونما نيذلا اهمأإ ّينلا ىلع نواصي

 ةدع مّلسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس كلت اقواخم دا لك ذاع رقما

 قوانانلا رك هع و نورك لذلا 2ك 7 ذ اذك كن انك دادمو كنامواعم

 تل لا

 ه6 تاريمخلا لئالد ةءارق سيرت ةيفيك

 تاريخا لئالد ىنعأ اذه هءاتك ىلاعت هللا همحر فنصملا ميسقت نأ معا

 ىلوالا تاجرد ثالثيف نيلماعلا نال داشرالاو حصنلا باب ن نم ميسقتتا اذه

 نكمي الو نيلك الا ةجرد ةثلاثلاو نيلماكلا ةجرد ةيناثلاو نرصقملا ةجرد

 هلع نهوع ليلا الا كلذ وكم آلو ابايقام عطق دعب الا ةجردىلا لوصولا

 اهبتك رظعأ ن .م يلا سو هيلع هللا 0 ينلا ىلع ةالصلا ىلاعت هللا باتك دعب

 هع غوابل اي اناضنأو اضلناز اعازأو انا اهيلع تاتكلا اذه

 ىلا تقرت ةموادملا املع لبسو سفنلا تنرغ ” اذان نمل ىلوالا ةجردلل لعل

 اذاف ةيناثلا ةجردلا يف تراصف ثاثلا يلا تقرتاهلع لبسو تنرمتاذاف منزلا

 تراصف لكلاوىلا هتمو لصللاىلا تقر هنم العأ يلا تقاتشأو هيلع تنرك

 ميسقتلا اذه ةكح لماو تاّيربلا بر.نم تادارلا تفلبف ةثاثا ةجردلا ف
 ب مال خيشلا نع ىنكك ت .كا سو هيلع نإ للص ىنلا ىلع ةالصلا نأ أب

 ءامسالا نيت ةيقرتلا كولا يف خماشلا ةفيظو تن اكو هل خيش ال نم خيش

 نُملافنيقلتلا ةلزنم هريغىلا علرلا ىلا نقلا نم ينعأ ةيقرتلا هذه فنصملا لمج

 مالا ةلزنم ثاثلا و(ّللا) يناثلا مسالا هلق علب رلاو (هللاالا هلإال) ل والا مسالاك
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 ةداسلادنعةبوملاةبدحار حت نيع يف قارغتسالا ةلزئم"فصنلاو ( وه ) ثلاثلا

 ةيلذاشلا ةداسلا دنع ةيوهلاةيدحأ نيع يف قارغتسالا ةلزنم لكلاو ةيلذاشلا

 ءاعدلاب الوأ ًادباف اهتموادم تدرأو كلذ تملع اذانيمآ ةيعبتلاب مهلا انت

 ءامسالا هلل ىلاعت هلوقل الاثتما ىنسملا ءامسالاب مث روسلاب مث هركذ مدقتلا

 ءامسأب , مش لويقم 00 هيلع را ينلا ىلع ةالصلاو اهب هوعداف يف ينسملا

 وأ افصل وأ اننث وأ الر وأ انك ًاضيأ هل يلع ةالصلاب مث لسو هيلع هلا لص يبا

 موي يف امنادتباو ءاعدلا اذبم ةعمج يف اتاك ا نا كنافكماقم بسح ىلع 3

 (مادتباو عيرأ أ يف اهلك اذاو ةممج يف لئالدلاو نارقلا لكأ 0

 اهلك ناو عوبسأ يف نيتىس اههأدتباو لئالدلاونارقلا لك أ نك تنك

 ثالث يف اهأدشاو لئالدلاو فتارقلا لكأ نك تنك اهنأدتاو ثالث يف

 ملا لضف زوحيل مثلا موب يف ءادتبالا ظحالب نأ يلاتلل ينشب امنا اذكهو

 كلذك نوحلفلا ىلا ةمتللا لوأ همتخ دعب أره نآرقلا ىلات نأ !؟ ةءادبلاو

 كلذو ثالث ةيدمصلا أرق هنأ هرخآ ىلا لئالدلاو نارقلا لكأ نك انلوق ىنعمو

 ىلا ةرّبلا لواو ةحافلاب ةمتحلا ادساو ةيدمصلا امف تسيل ةمتخ باو

 9 لئالدو ةمتخ باوشب كلذ نأ كشالو عجأ لئالدلا أرق دقو نوحلفلا

 ءايدالا نم هناوخا ةيش ىلا را هو هيلا كادوا

 نيلماعلا ءالعلا نممهنثراو ىل !! مثنيمركملا هبامصأو هتب لاا ىلا مث نيلسرملاو

 نم فلس نممملا مث نيتلا ريخلا اذه يف ببسلا وه هنال لثالدلا فلو« اس

 ريخ نمتدرأ امئب هلل عداو نيدلاولاو ةبحالاو ماما ايس نيملسلا تاومأ
 ( دارو ا)



 م.

 ّللاو نيزئافلا عم زفن اهب لمتاف نيملاملا بر هلل دمخلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 ينسملا مل تعءبس نذلا نم انلعجو هاضر هيف امل انمفونو نيعججا نادره ىلوت

 نيما هباحصأو هلا ىلعو وهلم هللا لص هاضر هتمدخت بلطت نحي نم ها

 مد هنع هللا ىضر هفلؤمل تاريملا لئالد باتك ةبطخ »جم
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 ملسو هبحصودلا ىلعو د ان ديس لعهللا ىلصو ميحرلا نمحر لا هللا مل

 نم هب انذنتسا يذلا هين دم ىلع ةالصلاو مالسالا وناماللاناده يذلا سدجللا

 ضرغلاف اًدهدعلو * ماركلا ةَرَريلا ءابجتلا هلا ىلعو مانصالا ونابوالا ةداع

 اهرك دب ايلئاضفو ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىلعةالصلا رك ذ باتكلا اذه يف

 ديرب نمل تاممملا مهأ نم يهو 'ئراقلا ىلع اهظفح لبسيل ديناسالا ةفوذحم

 راونالا قراوشو تاريملا لئالد باتكب هتيحسو بابرالا بر نم برشا

 هلوسر يف ةبو ىلاعت هللا ةاضرأ ءاغتنا را:لا ىنلا ىلع ةالسصلا ركذ يف

 نم هتنسل انامجي نأ لوثسملا هللاو ايلست ملضو هيلع هللا ىلص دم ميركلا

 ريخ الو هريغ هلإ ال ريدق كلذ ىلع هناف نيبحلا نم ةلماكلا هتاذلو نيمااتلا

 ميظملا ىلعلا هللا الا ةوق الو لو> الو ريصنلا منو ىلولا مل وهو هريخالا

 . م ملسو ةيلع هللا ىلد ينلا لع ةالصلا لضف ُْق لصف 1-0

 اون نيذلا اهسأ اي ينلاىلع نولصي ةتكئالمو هللا نإ لجو مع هللا لاق

 تاذ عرج ةيلع هللا ص هللا لوس 5 ىورو *«املسلا اوماسو هيلع اولص



 ١ه

 امأ لاف مالسلا هيلع ليربج ينءاج هنا لاّتف ههجو يف ىرت ىرشتلاو موب
 الو ارشع هيلع تيلص الا كتمأ نم دحأ كيلع ىلصي ال نأ دم اي ىضرت

 مسو هيلع هللا ىلص لاقو ركع هلع ةيلنالا كتمأ نم دحأ كيم

 هياع تاص ىلع ىله نر ٠ر٠ لاقو * ةالص ًلع' مهر رثك أ يب سانلا ىلؤأ نا

 نم ءرملا بسحب لاقو * رثكيل وأ كلذ دنع لاي ىلع للصي مادام ةكئالملا

 هةمملام وب ىلع ةالصلااورثك"أ لاقوه "لج ىصي الو هدنع ركذأ نأ لخبلا
 و ل اولا هن وك وأ نعول سلا
 ةوعدلا هذه بر ميللا ةماقالاو َناذالا مسي نيح لاق ىم لاقو ٍتائيس
 يذلا دوم امام هثمداو ةليضفللاو ةليسولا اًدمححانديستنا ةُئاقلاةالصلاو ةءفانلا

 ”لككالملا لزت باتك يف "لع وص نم لاقو ةمايقلاموب يتعافش هل تلح هتدعو
 دارأ نم ينارادلا ناملس ونأ لاقو باتكلا كلذ يف ىمسا مادام هيلع يلصت

 متخيلو هتجاح هللا لأسن مث ينلا ىلع ةالصلا 'رثكيلف هتجاح هللا لأسن نأ

 هامه ام عدب نأ نم 0 ا وهو نيتالصلا لبق هللا ناف يننلا ىلع ةالصلاب
 قنا هما كورا ة ره هنا ةعمجا مون يلع ىلص نم لاق هنأ هنع يورو

 لع رون يلع يل صحا لاق هللا لوهنوب نإ هع هللا يضر رين لأ نو هني

 لاقو « رانلا لهأ ن م نكي مل رونلا لهأ ن م ظارهلا لع ناك نمو طارمهلا

 اذاو (كرتلا ناينلابدار آ اهناو) ةنملا قيرط اف كف يلع ةالصلا يمل نم

 ةءاور يفو ةنلا ىلا اكلاس هيلع ىلصملا ناك ةنملا قيرط رمي ك راتلا ناك

ع هللا ىللص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر فوع نب نمح را دبع
 سو هيل



 د

 نوعبس هيلع ىلصالا دحأ كياع صب الدم اي لاف ةف مالسلا هيلع ليربج ينءاج

 لعمل رثك أ لاقد ةنمللا لهأأ ن نم ناك ةككالما هيلع تْلص نمو كلم فلأ

 ةالص لع لص نم لاق هنأ هنع يورو ةنملا يف ًاجاوزأ مكارثك أ ةالص

 نول اسال ركل روان رع لجو مع هللا قلخ يحل اهظمت

 ةيوتام همنعو ىل !ةسلا ةعئاسلا ضرالا ف نانرور مم هالجرو برغماب رخ + لاو

 وبف يبن ىلع للص كك يدبع ىلع لصءهل لجو مهلا لوب شرعلا تح
 ةمايقلا موب ضوملا ىلع وري لق هنأ هنع يورو ةماي ايلا موب ىلا هيلع ىلصي

 ة ص يلع لبص نم لاق هنأ هنع يورو “ يلع ةالصلا ةراكالا يرعاك موتا

 هيلع هللا لص تايم ّرشع ىلع لص نمو * تارم ٌرشع هيلع هلا لص ةدحاو

 ىلع ىلص نمو# ةرص فلا هيلع هللا ليص ةرم ةثام ىلع لبص نمو * ةرم ةثام

 ف و انا ةايحلا يف تباثلا ل ولاب هتينو رانلا ىلع 002 هللا مرح ةرصم فلا

 ةمايقلا موب هل روث ٍش *ا ذاع تءامو ةتللا لاكن قبل هي رخل

 ةنللا يف ًارصق اهالص ةالص لب هللا هاطعأو ماع ةئامسجخ ةريسم طارصلا ىلع

 الا يلع ىلص دبع نمام 000 لانو كا كل

 برغالو قرش الو رحب الو رب يتبب الف هيف نم ةعرمشم ةالصلا تجرخ

 للا قاخ ريخ راتخملا دمجم ىلع بص نالف نبا نالف ةالص انا لوقتو هب رمتو الا

 فلا تروعيس هل كئاط ةالصلا كلن نم ليو هيلع ىلصو الا ؛ش ى د الف

 لكيف ٍدجو فلانوعبس ةشدر لكيف يف ةشلر فلا نوعبس حانج لك ف حانج

 لاهذا عني ناك كنان كلا نوعت ملك مف فلا نوعبسس هجو



 د

 بلاط يبا نب ىلع :رعو هلك كلذ باو هل هللا لتكيو ةغل فلا نيعبس

 ةعمجا موب ىلع يلص نم ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر

 مسواك قلما نيب رونلا كلذ مسق ول رون هعمو ةمايقلا موب ءاج ةرسم ةئام

 قاتشا نم شرعلا قاس ىلع بوتكم رابخالا ضعل يف ركذ + مهعسول
 ترش بع لع ةاللشلا "لاني نيو ةهلمأ نان وعر

 ناوضز ةباحصلا ضعل نع يورو * رحبلا دبز لشم تناك ولو هبونذ هل
 تماق الا دم ىلع هيف لصُي سلجم نرمام لاق هنأ نيممجأ مييلع هل
 هيف لص لم اذه ةكمالملا لوتتف ءامسلا نانع غلب قش ظ 0-0

 أدب اذا ةنمؤملا ةّمالاوأ نمل ةبمأَنرابخالا ضمب يف ركذ « دمحم ىلع

 البف شرعلا ىلا ىتح تاتدارسلا و ءامسلا باو أ هل تحف دمع ىلع ةالصلاب

 هال أ ديلا كلتا ةورتشتو د لع رهدالا ترجل ل ها
 فشكت اها لعةالصلا نمثكيلف تايم تع وو لولا ا

 ل 0 18 يضقت و قارزالا كبور فوزكلاز مومثلاو مونحلا

 هللا لمفام هل تلقف مانملا يف هتبأرف تاو خاسن راج يل ناك لاق هنأ نيملاصلا

 يف دمحم مس ١ تنتك اذا تنك لاف كلذ مف تاّقف يلرغغ لاقف كب

 ريعالو كس نال تا ل اما يناطعاف هيات تيلص تانك"

 ن.«ٌؤِي ال سو هياع هللا بص هلل لوسز لاق لاق هلآ نأ نعو * رمشل بلق ىلع

 سانلاو هدلاوو هدلوو هلام هسفن نم هيلا ّسحأ لو < 5ك دحأ

 لوسوان لا 2 كلا هنع هللا ىصر باطملا 0 رمت ثيدح يفو * نيعمج
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاف ينج نيب يتلا يسفن الا ءيش لك نم هللا

 لزنأ يذلاو رمع لاف ١ كسفن ن م كيلا سانت اذ نكمل

 هياع هل لاف * ىنح نيد َقل أ ىشت نم ىلا 5 1 هوحا تانككلا كياع

 هيياع هللا لص دّللا لوسرأ ليقو كناميا مت رمعاي نآلا :مالسلاو ةالصلا

 "ندا تنيحأ اذا: لاق اهداض ام ومارخا ظل قو انمؤم نوك أ ىتم سو

 لاق هلوسر بحأ ىتمو ليقف هلوسز تببحأ اذا لاق هللا سحأ يتمو ليق

 تيلاَوو هضغبب تضنأو هبحب تئبحأو هت ت تامعتساو هتقيرط تعبنا اذا

 ِق مهتواش رد ىلع نامبالا ف سانا توا هتوادعلإ ترداعو هتبالوب

 ع ناعيإال الأ يضنب يف مهتوافت ردق ىلع , رفكلا يف نوتوافتبو يتبحم

 لوسرا ليقو هل ةبمعال نمل نامعإال الأ هل ةبحعال نمل َناميزال الأ هل ةبحال
 كلذ يف ببسلا ام عشخمال ًانمؤمو مشخم انمؤم ىرث ملسو هيلع للا لبص هلا

 نحول مب ليقف مشخم مل اهدجي ل نمو ع ةوالح هناعال دجو نم لاّقف

 هللا 5 0 و ليقف هللا ف نما قدصلا لاق هسا آنت م وأ

 أءمح يف هلوسر ءاضرو هللا ءاضر اوسَقْلا هوو بح لاف تسكر وأ

 مهمارك او موب انررمآ نيذلا دمع لآ نمرلسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ليقو

 ممامالع امو ليقف صلخاو يف نما نم ءافولاو ءافصلا له الاقف م روبلاو

 يفوّللا ركذ دعب ىرك ذب .نطابلا لاغتشاو بوبحم لك ىلع ىتبحم راثيا لاقف

 للا لوسرل ليقو يلع ةالصلا نم راثكإلاو يركَذ نامذإ مهتمالع ىرخأ

 هناف تَرَ لو يب نما نم لاّقف كد ناميإلا يف يوقلا نم سو هيلع هلا ص
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 ينؤر دوب هنأ هنم كلذ ةمالعو يتبحم يف قدصو ةنم قوش ىلع يب نمؤم

 سلخملاو ًامح ىب نمؤللا كلذ ابهذ ضرالا ءلمب ىرخأ ىفو كمي ام ميمجم

 نيلصملا ةالص تيأرأ ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسرل ليقو « اقدص ىتبحيف

 ةالص علل 0 احا كدض لأ نمو كنع باغ نمم كياع

 ادد هرم هال يلع ضرعتو مهفرعأو يب يتبحم لهأ

 م: هده يهو دحاوو ناتئام مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ءامسأ ل2.

 « دوم ه دما « ةدحأ هدم وئامسأ ف رشأ نم ىلع كابو لسو لص ميلا

 «ررطم + لهاط * سلب * هط « بقاع * رشاح * يروا

 ف تقم « عماج يق * ةمرلا لوصول يل * لوسر * 5 ف بي

 2 دم « لسيلكإ * لماك# هةر ودور محالملا 0 ا

 ”.اخ را ملك« هللا 'ىمجب * ٠ هللا ل تبييح #* هللا دبع * 1

 ل *« جنم ه ىحم « لسا مناخ « ءايبنالا

 « ديرش « دهاش هريبش « مولعم « عيلع صيرح « بَل ين * ةمحرا

 «يسسام اصمم عا رور نمو ل يعود ة هرج

 * قح *« لو وعم يح باج « ببيع ه عدمه عاده ريثم » ”ةيدبم

 * لمؤم « نيبم  نيتم * نيكم « مركم + مرك * نومأم« نيمأ * يوق

 0 عاطم « لضف وذ *ب نعوذ * ةناكم وذ « ٍةمارح وذ#* وود لوفر

 هاا قلاع بو ل ريك راو رشا« عر قدص مق« عيطم
 1 .ه مك 00 َُ

 هللا "'ثتحذ # ماك طارص # هللأ طارص » ىقنو ةورع #3 هللا ةيده



 هك
 « قتنم * يتجم * يفنطمهم * بقاثلا 'مجنلا # هللا بزح « هللا فيس

 خيتوو هيض أ مداقلا وب «رابج « يأ ةراغ 5 7

 دا « نيم * حلبمم * اص * عيفش * عفشم * مهاد

 * نمحر لا ليلخ ا !|“رذلا ”دئاق + نيقتملا ماما «نيلسرملا ديس « دف

 « قيفش « ليفك * لكوتم « لبكو * حصا * حيصل * هيجو * ريم "ل

 *« فاك« طسقلا حور * قملا حور « سذنقلا حوذ نا معقم

 « قئاس * قياس « لوصوم «لصاو *« فاش * غلبم « غلاب « فيكم

 *ةمحرلاحاتفم *حاتفم * حاف « لضفم * لضاف * زيزع * مدعم * لهم « داه

 *تانسحلاحححصم# تاريملا ليلد * نيقيلاّملع * ناميالا. "هلع © ةنملاحاتم

 « ماقملا بحاص « ةعافشلا بحاص « تالكزلا نع حوفص « تارثهلا لدم
 * فرشلاب صوصخم * دهلاب صوصخم *« زءلاب صوصخم * مَدقلا ب بحاص

 « زازإلا" بحاص « ةليشفلا بحاص ه فقينلا يحاص # ةليسولا بحاص
 ةجردلا ياض * ا بحاص #« ناطلسلا بحاص * هيلا عاد

 ةءارلا بحاص ه« ءاوألا بحاص « رفثملا بحاص * جاتلابحاص » ةعيفرلا

 « ةمالعلا بحاص « متاللا بحاص « قا ردا ياو نيقألا ناو

 *فكور * نانا ربطم * ناسللا حيصف * نايبلا بحاص * ناهربلا بخاص

 «رخلا نيع# ميعنلا نيع * نين :وكلا ديس مالسالا سس « ريخ د محجر

 « ب ركلا فكك دما لع * مم لا بيطخ * قاخلا دعس # هللا دعس

 «هلا ىلعو هيلع هللا ىلص * جّرفلا 9 رع « بنا عفار



 هأ/

 * (ملسو هيلع للا للص ) مس ةوالن بّمع لوش ىلا يلاتلا ىلع جنو ف

 فصو "لك نم او ل قطصملا كيبن هاجم براي ملل

 3 املا قؤشلا 3 ها 1 هنسلا ىلع ايتعأو كتبو كتدهاشم نعان دعابي

 0 را ماما و نييبنلا مناخ دم انديس ىلع هللا 5 و“ 5 الاو لالجلا اذان

 نيملاملا بر هلل دجلاو نيا رم ىلع مالسو نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو

 ملسو هل | ىلعو ٍدمح انالومو انٍديس ىلع هللا ليصو ميحرلا نحر هللا مس

 ع و هيلع هللا ىلص هللا ”لوسر اف _درفد ىتلا ةكرابما ة ٍةضو للا ةفص هذهو

 أءهنع هللا يضر "رمعو ركب وأ أيحاصو

 ظ ْ سو هيلع هللاىلص يبلا ربق ةفص | |

 | هنع لا يضر ركب ينا دق أ

 | هنع هللا يضر رم ربق |

 للا لوسر نفد لاق هنع ىلاعت للا يضر ريبزلا نب ةورمع هركذ اذكه
 هللا لوسر فلخ هنع هللا ىضر ركب وأ نفدو ةووسلا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 ركب يأ نير دع نعد ىذر باطلا نبرمت نفدو لَسو ةيلع هللا ىلع

 م يسيعز رعأ هللاو لاَ ربق عضوم امنف ةغراف ةيقرشلا ةوهسلا تيو
 ( دارو ه)



 ة/

 تلاقو * سو هيلع هللا للص هللا لوسر نع ريملا يف ءاج كلذكو هيف نفدي

 قرار تسمتف ىردع ف طورت زانقا نذلث تءار اعلا ضر .ةعلاو
 الف ضرالا لهأ ريخ مم ةثالث كتيب يف ننقديل ةشئاعاب يل لامف ركب ىبأ ىلع

 دحاو اذه ركب وبأ يل لاق يد ىف نادر لسمو هلع نا لجعل 0

 1 ريتك سو هل ىلعو هيلع هللا لص مريخ وهو كراس

 ُ تاريملا لثالد ءدب ءاعد اذه

 هياع هللا ىلبص يب لا يس ةالصلاب تناون يلإ ممللا م .حرلا نمحرلا هللا ميل

 و ةبحو ملسو هيلع هلا لص , دمحم كين ًاقدصتو كرمال الاثتمالسو

 كلضفي ىنماهأبقتف كلذ الهأ ملسو هيلع لا لص , هنو كلو هردقلا طولا

 مال « نياصلاك دابعنم ينلعجاو يلق نع .ةلفغلا باجح لزأو كناسحإو

 هرون لع رونو هتيطعأ يذلا هنمع ىلع ازعو هتيلوأ ىذلا هفرش ىلع ًاقزش نش هداز

 لستم تاجرديف هتجردو نييبنلا؛ تاماعم يف همام لعاو هتفلخ هنم يذلا

 باتك || ىلع تولاو ةعادلا ةيفاعلا عم نيلاملا بر اب هابضزو كاضر كلأسأو

 ل «رزغاو ريشت لولب ود اين لع ةدابشلا 'ىاكو .ةعامجباو ةنسلاو

 ديس ىلع هللا ىلصو نيمحارل ّحرأ اي كمركو كدوجو كلضفب هتبكترا ام

 نياس را ىلع .مالسو نيممجأ هبحصو هلآ لعونيلسرملا م اماو نييبنلا مئاخ دع

 نيملاعلا بر هللدجلاو

 ل
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 م26 ملسو هيلع هللا يلص ىبلا ىلع ةالصلا ةيفيك يف لصف جه

 4 هموبيف نماثلا بزألا مخ دمب أرق وهو لوالا بزملا 2

 هيحصو هلآ ىلعو ٠ لك رخو دو لكما يلص مم .>رلا نمحرلا هللا م

 دم ىلع ءكرابو ميهاربأ ىلع تي تياصامهتيرذو هجاوزاو دم ىلع هسا آر

 لعو دمج ىلع لص مهللأ ذيج ٌديمح كنا ميهاربا لا ىلع تكرابمهتبرذو هجاوزأو

 لأ ىلع تكراب مدمج ل يلع و دم ىلع كرابو "ميهاربا ىلع تيلص ممل

 ىلع تياص امدمم ل اوم ىلع لص مهللا ديجم ديم كلنا نيملاعلا يف ”ميهاربا
 ممللا ديجم ديمحكنا ميهاربا يلع تكراب ادم ل او دمت ىلع كرابو مهارب

 كل وي رول ديعدمت يلع لص مهلا د لآ ىلعو - ينلا دم ىلع لص

 كيا ميهاربال | يلعو ميهاربأ يلع . تياص ام دمخ لا يلعو .دمح ىلع لص مهللا

 لايعو ميهار | يلع تكراي م د2 ل يلعو دم ىلع كراب مهللا ديجم ديمح

 يلع تءحرأ مد لآ يلعو دم يلع محرتو مهلا ديجم ديم كنا ميهاربا

 5 مش ل اىلعو دم يلع نامنو مهللا ديجم ديمح كلا ميه هاربا لايلعو ميهارب |

 دم“ ىلع ملسو مبلل ديبع ديج كلا ميهار الآ ص علا ل تننحم امك

 مولا ديجم ديمح كنا ميهاربا لآ يلتو مهار ا يلع كاش مدمم لآ يلعو

 ل ايلعو ٍدمس ىلع كرابو . دمح لاو ادم محراودمخ ل ل 1 يلعو دم يلع لص

 نيملاعلا يف ميهاربا ل ىلعو , ميهارب ىلع تكرابو تمح وو تءاض اك دمت

 لهأو هتيرذو نين مْ تابع .أ هجاوزاو يبا دم يلعرص مبلل ديحم ديم كلا

 دم لا ىلعو دم ىلع كراب مبللا ديجم ديمح كلنا ميهاربا ىلع تيلص مدت
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 يرابو تاّوحدَملا يحاد مسالا ديجم ديم كلن ميهاربا يلع تكرأب اك

 كلنا ولص فئارش "امج [هنفت واهيةشأهت طف يلعب مالا ا و تاك لا

 قاغأ ل ] ميافلا كلوسرو كدبع ٍدمم ىلع كننحت َدمأرو ب يماونو

 0 5 ليطاب الا تاشئيجل غمادلاو قحلاب قالا ناعما ا ماما و

 كده ًاظفاح كيو ايعاَو كاش “رم يف ارفوتسسم كتعاطب كرمأب ماطشاف
 ةبابسأ هله لم للا ءال سباق اسف يَرْوأ ىتح كمأ ذاهتت ىلع ًايضام

 مالعألا ٠ تاحض وم 0 هب و 0 مال نتفلا تاضخ دعب بواقلا تب ده هلأ

 نوزذملا كملعن زاخو "ن ”نومألا كنيمأورفمالسالات 57 و ماكحالا تارئانو

 يف هل حسفأ مبللا ةمحر قملا,كلوسرو ةممن كثيمبو نبللا موي كديبشو
 نرم تارّدكم ريغ هاكات كلفت ونزل تافعاضمد زجاو كن دع

 هءانب سانلا ءانب ىلع لعأ ميللا لولعلا كاطع ليزجو .لولحلا كباوث زوف

 لوبقم هل كئاعتبا نم ه را :متأو هلزنو كيدل ه 00 و

 آن ميظع نا هربو لصق ةطخو اع قطنم اذ ةلاقللا ضو ةدابشلا

 كلل لق اويلسوهنعازاع اونا وألا بماي وتلا يلع نولصل هتكَن المو

 نييبنلاو نوبرملا ةكئالملاو ميحرلا بل للا تا رام فسروا
 يلع نيملاعلا بر اب ءيث نم كل حبس امو نيملاصلاو ءادهشلاو نيم دصلاو

 لوسرو نيقتملا مامإ ونيلسرما ديسو نييبنلا متاخ هللا دبع نب دم انديس

 مالسلا هيلع رينملا جارسلا كنذاب كيلا ىعادلا ريشبلا دهاشلا نيملاعلا بر

 متاخو نيم مامإو نيل سما ديس ىلع كلتمحرو كناكربو كلناوأص لعجا مهلل
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 هثملا مهلا .ةمحرلا لوسرو ريما دئاقو ريما مامإ كلوسرو كدبع دم نييبنلا

 دل !ىلعو دم ىلع لص مهلا قووخ لاو قولوالا هيف هطرشل اد وم اما

 امدمم لآ يلعو دم ىلعكراب ممللا ديم ديمح كلنأ ميهار | . يلع تياص امك

 هءاحصأو هل ا ىلعو دسم ىلع ل اق 000 ميهاربا ىلع ت ككرا

 ةيدعغو هءاقاو ذر ادهلاو هرابص 0 هت لهاو هتيرذو هعازراو ةقالواو

 ىلص نم ا ىلع لص مهلا نيحارلا محرا اب نيعمجا مهعم انيلعو هتمأو

 ةالصلاب اننرمأ مدحت يلع ع لصو هيلع لص مل نم ددع دم ىلع لصو هيلع

 د لا يلعو دم ىلع لص ميلا هيلع ليصلي نأ بحي مدت ىلع لصو هيلع

 نا هلهأ وه امد لا ىلعو د ىلع لص مهللا هياع يلصت نأ اتناسما اك

 ىلآو دم "براي مهللا هل هاضرتو بحت اكدمت لآ يلعو دمت ىلع لص مهللا
 مهللا ةنجلاىف ةليسولاو ةج ردلا ادم طعاو دم لآو دم يلع لص دنت

 لص ميلا هلهأ وه ام ملسسو هياع هللا يلص ادم زجا دمع لآو دمت براي

 د_# لا ىلعو دمحم ىلع لص مهللا هت لها ىلعو دم لا ىلعو دمج ىلع

 ةحرلا نم ع ال درع لاو اد محراو 0 ةالصلا نم قبب ال ىتح

 ىلع ملسو ”ىث ةكربلا نم قب ال ىتح دمحم لآ ىلعو دم ىلع كرابو "يش

 يف دم ىلع لص مهالا ءيش مالسلا نم قبب ال ىتح دم لآ يلعو دمت

 يلع لصو نييبنلا يف دمحم ىلع لصو نيرخ آلا ىف دم ىلع لصو نيلّوالا

 طعأ مسبالا نيدلا موب ىلا ىلعالا الملا يف دمج ىلع لصو نيلسرملا يف دمع
 ٍدمحمب تنما ىنا مهالا ةريبكلا ةجردلاو فرشلاو ةليضفلاو ةليسؤولا دمع
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 ىنهساو هتلم ىلع ينفو:و ةجخم ىقزر اوهتنؤر نانجلا 0 الف ُهَرَأ 1

 1 لك 005507 الفن ال اكيننه ًامئاس 8 3 رشم هضوخ ن

 الفدرأ مو هب تنم 15و مهلل ًامالسو ةيحل ىنم دمحم | حور غلبأ ميلا ريدق

 اياعلا ةتجرد مفراو ىربكلا دم ةعافش *لبقت ميالا هتبؤر نانملا يف ينمرحت

 دمحم ىلع لمص مجالا ىسومو ”ميهاربا "تلا 6 لو الو ةرخ الا ف هوس هناو

 ٍدسحم ىلع كرابو ميهاربا لا ىلعو مههاربا ىلع يلف امدح لآ ىلعو

 5 دع 0 كيا مههاربا لا ىلعو مههارب ىلع تكراب اك دمحم ل ىلعو

 كليلخ مهارباو كلوسرو كيس دمحم أ ديس ىلع كرابو ملسو لص ممللا

 كتكئالم عيمج لع و كتملكو و كحو ز ىسبيعو كيجنو كليك( ىسومو كيفصو

 2 كئايلوأو كّتصاخو .كلايفصأو كقاخ نم كن" يخو كلئارينأو كلسرو

 ل ءاضرو هقلخ 53530 ان ديس ىلع هللا يلبصو كئاهنو كضرأ لهأ

 نع دعو نوركاذلا هركذ لك هلعأ وه اكو هنالكادمو هشرع 5 ةلزو

 ىلع لص ممللا املسن "3 و نيرهاطملا هنّرت تع و هت لهأ لععو نولفاغلا ه ركذ

 نيب رمل ةكئتاللاو نياسرملاو نييدنلا عيمج ىلعو هعرذو ةعاوزأ ءو دمحم

 ىلع لصو ابي فم ءازبلا:ترطما اودع نحل املا قاذف عيمجو

 موجنلا ددع دمحم ىلع لصو امتو>د ذنم ضرالا كنا ام ددع دمحم

 شم ةساورالا تاسقتام دع دمحم ىلع لصو اهتيصحأ كاف هامملا يف
 فانا هلل د الانا او قا انو تقلح م دض هع زج لوفر ا رققخ
 كتالك ةادمو كشرمع ةن زو كسفن ءاضرو كقلخ ددغ مهماع لص مبللا كلذ
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 مهلعنيَللا ةالص لضفتو قوفت ةالص مباع لصوبللا كتانآو كدلع لبمو
 ةءاد ةالص مهيلع لص مبللا كتاخ عيجج ىلع كاضفكص نيعججأ قلملا نم

 ”مارصناال وامل ءاضقنا ال ماودلا ةلصتم مايالاو يلايللا سم ىلع ماودلا د نيت

 مها ربا و كيبن د ىلع لص مهلا ِلطَو ٍلباَو لك ددع مايالا وىلايللا ص ىلع

 كقلخددع كئامو كضرأ لهأ نم كئارفصاو كلئايبنأ عيمج ىلعو كليلخ

 عيبج ةنزو كيلع ىعتنمو كنالك دادمو كاشرع ةن زو كفن ءاضرو

 كملع ىصحأ ام ّلمو كملع ىصخأ ام ةدعادبأ ةرّركم ةالص كناقواغ
 مهيلع نيلصملا ًةالص 00 لزا الزم لطحن

 كقلخ عيمج ىلع كليضفك نيمجأ قالا نم

 *« ىلاعت هللا ءاش نا ةباجالا وجر هناف ءاعدلا اذهب وعدت مث 5

 ٍ 5 ملسو هيلع هللا ىلبص ينلا ع ةالصلا دع 3#

 هنماح مظعو مسو هيلع هللا ىلس ٍدمم كيب ة ةلم ام مزأ نمم يف :اعحا ميللا

 هيعلأت رو ةرعدو هيزح > رصلو هتمذو هددببع سدو هتلك دعأو

 كا متسالا كلأسأ ينا مسبللا هةيودلبم فلاختإلو هن 5 فاو هتقرفو

 كلأسام ريح نه هكا قا مبلل هب ةيداعاع فارحنالا ن م كب ذوعأو , هتلسلا

 كدايشما اه رش نم كب ةوعأو مسو هيلع لا ىلص كلوسرو كيب دم هنم

 نتفلا د 3 نم ينمصعا مالا لسو هباع هللا ص كلوسرو كيس دم هنم

 00 نم يلق قنو نطل امو رهظام ىنم حلصأو نحلا عيجج نم م ىقفاعو

 فلام نسحاب ذخالا ك كيعسأ ينا مهللا دحال ةعابت : يلع نص الووتللو

 جرخلاو فافكلا يف دهزلاو قزرلاب لفكتلا كلكس أو مقام ب ةئدل كرتلاو
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 ا ' 0 ع

 اينضالا و بضغلا ىف لدعلاو ةجح لكيف ٍباوصلاب يلفلاو ةهبش لك نم نايبلاب

 كتلخ نيبو ىني مف ونذو كنيو ىني مفي ونذ ىل ناممالا لزملاو دما يفق دصلاو

 كلا كلضفب يننغ او ينعهلمحتف كتللخ اهنمناك امو هرغغاف اهنم كلناكامموللا

 نتفلا نم صلخ و ىف دب كتعاطب 'لمعتساو يبق ملعلاب رو مهللا : رفغملا ميسا و

 هنم ىثرجاو ناطيشلا سواسو رش ينقو يركف رابخالاب لدقاو: قرش

 "ناطاس ىلع هل نوكي ال

 مد( ءانالثل 98 يف ىناثلا بزملا رع

 2 راو ممل 5 - ل ٠م كوغار م أم ريخ نمكلئسا يلا مهللا

 د ىنمرا ممل ببن 0 0 0 0 اك نم

 ىتح نمحزراي

 ١ ىفاعم يلجأ ل ىتح كملخ 00 نيصح را 5 ذاك

 ىلعو 5 ىلع لصو هيلع 0 نم ددع دمح ل لعو دمحخ لع لص مهللا

 هيلع ةالصلا ىنبنت مدمس لا ىلعو دمخ ىلع لصو هيلع لص / نمددعدمخ ل 1

 08 ىلعو دمخ ىلعل مصو هيلع ةالصلا ات تم دمع لآ ىلعو ٍدمش ىلع لصو

 نم هرون يذلا دمحم لآ ىلعو دم ىلع لصو هيلع 0 ترمأ ميم

 دم لا ىلعودمم ىلع لص مهللا ٌرارسالا هّرس عامشب قوما راونالا رون

 ندعمو كراون أرحب هلا ىلعو دمحم ىلع لص مهللا نيعمجأ رارءالا ده لهأ ىلعو
5-2 

 <« نع 0 م 5 . .

 كئايدنا مكاخو كنرضح مامإو كتكلمم سورعو كتجح ناسلو كوارشا
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 انع ام ىضرتو هيضرتو :كيذو ةالصكئاب , ىقبتو كماودب مودن ٌةالص

 0508 برو مارحلا ر رمشملا فَوَو 00 لحلا بر مبللا نيمحارلا ممرأإ

 لص مهلا مالسلا انم دمتم انالومو انديسل ,غلبأ ماقملاو نكرا بزو مارملا

 انالومو انديس ىلع لص مبللا نيرخ آلاو نيلوالاديس ٍدمحشانالو و انديس ىلع

 يلعألا الما يف دمحم انالوهو انديس ىلع صوبللا نيحو تقو لكيف ٍدمحم

 يرسل ىتح دمحم انالومو انديس يلع لص مهللا نيدلا موب ىلا

 يدم لآ يلعو يأ يبنلا دم يلع لص ميلا نينراولا ريخ تنأو اهلع

 تك راب كي لا ”ىنلا دم ىلع كرابو جم دمج كللا .هاربإ ىلع تيّلص

 دم انديسح لآ ىلعو ٍدمث انيس ىلع لص مبللا ٌديجم ٌديمح كلنا ”ريهاربا ىلع
 هيلع تلصو كتئيشم هب تّقبسو كملق هب ىرجو كملع هب طاحأ ام ةدع

 ةدبأ دب الا ديأ ىلا كناسحإو كلضفب ةيقاب كماودب واد الص كتكئالم

 انيس لآ ىلعو دمت انيس ىلع لص مبللأ تيمون نق الو هيب ةيامال
 او كيكلالم هب تشو كباتكهاصحأو كملع هب ةماحأ ام ةدع د

 ىلعو دم لآ ىلعو ٍدممح لع لص م 0 مجراو هناحصأ نع

 ميهاربا ىلع تيلص اكرم لآ ىلعو دم ىلع لص موللا لم باصحصأ عيج
 نيملاءلايف ميها ربال ا ىلعو ميهارب ىلع تكراب اكنمخ لآ ىلعو ٍدَمُح ىلع كرابو

 (وهو دودواي هرخآ ىذلا ين آلا ءاعدلا أرقي مث ) ديب ديمح كلا

 َنلأي كبو دوحتج ريفي يديس اي كل دوجسلا دنع باقل يع

 كشرمعىلا زونلا لاكلا ةلسركيو دوبعلا ظيلغ ينكينادب ىبث الفليلجاب

 فاررا'دسباة) (٠١
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 تقوصو كدا وسلا قلق نأ لببق اقح كشرع ت تمص ناك امبو ديجملا ميظبلا

 نيبحلا نم ينامج ا فدي >ؤوتلاب تفرع اهلإ طق 3 ملام لثمت تنك ذاَكاذ دوعُرلا

 هللا ايدللا اي.هللا ايدنلا ايدتلا ايدنلا ايهثلا ايهثلا اب كل نيّمشاعلا نيفراعلا نيب لاذ وبحم لا

 ىلع لص ميلا كمل هب طاحا ام ددع دم انالومو يع ص ميللادود واب

 دم انالومو انديس ىلع لص مبللا كباتك ءاصحأ ام ددع دمع انالؤمو انديس
 صحم ددع دمج انالومو انديس ىلع لص مبللا كتردق هب تدَت ام ددع
 « كيبنو كئرمأهيلا هجوت ام ددع دم انالومو انديس يلع لص مبللا كتدارا

 ان ديس ىلع لص ميللا كعمس هعسوام ددع ٍدمس انالومو انديس ىلع لص مبللا
 ددع دم انالومو اندبس ىلع لص مبللا رص هب طاحأ ام ددع ٍدمح انالومو

 هرك ذ نعل مغ ام ددع ٍدمح انالومو انديس ىلع لص مهل نورك اًذلاهركَذ ام

 ىلع لص مهللا راطُمم الا رطق ددع ٍدمس انالومو اندوس ىلع لص مهللا نولفاغلا

 دم انالومو انديس ىلع لص.مهللا راجشالا قاروأ ددع دمع ارادت

 مهللا راحبلا با ود ددع ٍدمْح انالومو انديس ىلع لص مهللا راغتلا ٍِبا ود ددع

 انالومو انديس ىلع لص مهللا راحبلا هايم .ددع ٍدمح انالومو اديس ىلع لص

 انالومو انديس ىلع لص مهللا ُراهلا هيلع ءاضاو لِللا هيلع ملظأ ام ددع دمع

 يللا لامّرلا ددع دم انالومو انديسب ىلع لص مهل لاصالا 3 وذنلاب دمع

 انالوموان ديس لع لصوبللا لاجرلاو ءاسنلا ددع دم انالومو انديس ىلع لص

 1 ملا كتاككة ادم دم نالومو اديس ىلع لص مهلا كيف ءاضر دم

 انالومو انديس ىلع لص مرللا كضْزأو كتاومس 00
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 ميللا كتاقولخم ددع دمحم انالومو انديس ىلع لص مهللا كشرع ةلز دمحم

 ملا .ةمر لا" يب ىلع لص مبلل كن اولص :لضفا دمحم مالمو ادم ع لص

 ىلجم ىلع لص مسلاا همغلا فشاك ىلع ل اص مبللا ةم ل | عيفش * لع لص

 ىلع لص مبلل ةمحرلا يتم ىلع لص مبللا ةمعللا لوم يلع لص ميلا ةماظلا

 ىلع لصوبللا د ومحملا مالا بحاص يلع لص مبالا دورؤوملا ضاوملا بحاص

 يلع لد مبللا دوبشملا ناكملا بحاص ىلع لض مبللا دوتعملا ءاّوألا بحاص

 ضرالا يفو دو.حم ءامسلا فوه نم يلع لص بالا دوملاو مركلاب فوصولا

 ا مولا ةماعلا بحامص يلع لص مهللا ةماشلا بحاص يلع لص ميلا دمحم

 ناكنم يلع لص مهلا ةماعلا, صوصخملا يلع لص مبللا ةماركلاب ف وصوم اىلع

 لصوعبللا همامأ نم يرياك هفلخنم ىربناك نم يلع لص مبللا ةماهنلا ةلظن
 ىلع لص ممل ةعارضلا تحاص ىلع لص ميللا ةمايقلا موب عفشملا عيفشلا ىلع

 ةليضفلا بحاص يلع لص مهللا ةليسولا بحاص ىلعلص ميللا ةعافشلا بحاص

 مسمللاز ةوارحلا بحاص ىلع لص مهلا ةعيفرلا ةجردلا بحاص ىلع لص مهللا

 ناهربلا يح اص يلعلص 00 ىلع لص بال نيلعتلابحاص ىلع لص

 ىلع لص ميلجاتا ب بحاص ىللع لص مهل ناطاسلا بحاص ىلع لص مهلا

 كيلا اروع | مولا بقل بحامص يلع "لص مبللا جارعملا بحاص
 ىلع لص بالا قابطلا عبسلا قر رت |ء لص ميللا قابلا كا يلع "لص ملل

 هيلا ىكبنرم ىلع لص مهللا م هلا كف بسم ىلع لمص مهلا مانالا عيجيفعينشلا

 نم يلع لص مولا ةالفلا ' ريظ هب لسوت نم ىلع لص مهلا هقارفل نحو عّذجلا
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 مالك حصفأب "يلا هبل قش نم ىلع لص مبللا ًةاصملا هنكيف ْتَسّبس
 ٍس لص مهلا ”مالعالا هب ا ودع اللب ىلع لص مبللا

 هيبلأ اتش نم م يلع لص مهلا ريثملا ج ا جارسلا ظ لص. مبلل ريذتلا ريشدلا

 ىلع لص ميلا ' ريمثلا املا ةننامأ ني رم رجفت نم ىلع لص مبلل ”ريمبلا

 رمقلا هل قشنا نم ىلع لص ميلا راون ألا رول ىلع لص ميللا روطملا يهاطلا

 ع لص ملل بكرملا لوسكرلا ىلع لص موللا بيطملا بيطلا ىلع لص مبللا

 ىهنولا ةورعلا ىلع لص ممللا بقاثلا مجنلا لع لص ميللا عطاسلا رحفلا

 » ضرعلا و عيفشلا ع لص مسمللا ضرالا لها ربذن ىلع لص ممللا

 دجلا ءاوا بحاص ىلع لص مهللا «ضوملا نم سائلا ىتاسلا ىلع لص مبلل

 كتامض سم يف لمعتسسملا ىلع لص ميللا «دملا دعاس نع رمشملا ىلع لص مبلل

 « متاللا لوسرلا ىلع لص مهلا ماما يتلا ىلع لص مسبللا * ديجلا ةاغ

 مسالا « مساقلا يبأكل وسر ىلع لمص مهلا * مئاقلا فطصملا ىلع لص ميلا

 لص ميللا * تالالادلا بحاص ىلع لص ميللا تاي الا بحاص ىلع لص

 ىلع لص ممللا « تاما ركلا باص ىلع لص مهللا * تاراشالا بحاص ىلع

 بحابص ىلع لص مبالا تانيا بحابص ىلع لص مهلا تامالعلا بحاص

 تمس نم ىلعلص مهللا تاداعلا قراوتشلا بحاص ىلع لص مهللا تازجْمملا
 يلع للص ميالا ٌراجشالا هيدي نب تدجس نم ىلع لص مهللا ”راجحالا هيلع

 مهللا ”رام | ةتكري تن 5 اط خم ىلع لص موللا 'راهزالا هروت نم 00

 تضاف ن لع لصوممللا ر أجشالا هثوضو ةيب ن نك ترضخا نه ىلع لص



 نإ
 ميل اولا 0 لع ةالصلاب نم يلع لص مولا د راونالا 'ميمج هروث نم

 هيلعةالصلاب خم يلع لص مهلا راَرْبالا لزانم ”نن" هيلع ةالصلاب نم ىلع لص

 رادلا هذه يف م : هيلع ةالصلاب نم ىلع لص مهللا زاغصلاو رابك ا ”حدر

 ممللا رافغلا زيزملا 5 ةعبر لاح هيلع ةذاسلاب كرم يلع لص ميللا ر رادلا كلن يفو

 انالومو انديس ىلع لص مهللا د دجمملا راثخلا ٍس لص ميلا ديؤلار وعلا ىلع

 لاي اش وحاولا ت تلعن رفقالا بلا يف ىشم اذا ناك نم ىلع لصمهللا د لم

 نيملاعلا بر هلل ا 3 ملسو هبصو هلا يلعو هيلع لص ميللا

 م يناثلا علرلا ءادنا جم

 كا و موللا هت ردهم هوه ضو هتلعدم هنزع ع ةذللا

 نأكب ذوعأو كنم الا فومللا نمو كل آلا َلَّذلا نمو كيلا الا رّمفلا نم

 ءادقألا لايك مخل ةوص اورو رع كءنوك أ وأ اررجن ىنغا اا ولا

 مس و دم أن ديس ىلع لصملةمقلاة أ وةمعتلالا 1 زوءاج رلا ةييخوءاّدلالاضعو

 هيلعملس ومها ربان ديس يلع لص مب (انالث) كبيبح هاعا وجلاء زج او هيلع

 امدمحجاتديسلا يلعو دمج ان ديس ىلع لص مهلا (انالث )كليلخ هله هام انعمزج ا

 كتتلخ ةدع ديب ةيبح كنا نيملاعلا يف يهاب ىلع تكرابو تنحرو 57
 نمد دع دمج أن ديس ىلع لصوبللا كنالك ةادمو ك كلش ىع 3 زو كسف ءاضرو

 أن ديس ىلع لص مهألا هيلع لصيب من م ددع دمخ أندمس يلع لص ملا هيلع ىلص

 لص مهللا هيلع ىل انفأم فاعضأ دمحان ديس يلع لصولا هيلع يلصام ةدع د د

 هيرو اع دع ادع و لص ملل هلهأ وه م دمت انديس ىلع



 داسجالا يف هدّسج ىلعو حاورالا يف دم انديس حوُر ىلع لص مهلا

 املك دم اديس ىلع لص مولا ملسو هبحصو هلا يلعو روبقلا يف هربق ىلعو

 نولفانلا هركذ نع لفغ اذكدمم انديس ىلع لص مهللا نورك اذا هركذ

 هتبرذونينمؤملا تابم أ هجاوزأو ملاين ال .ملسو لص مولا

 لص مهللا 5508 2 الوا 000 ىمحبال امالسو الص هلي لهأو

 كل نوكت ةالص كاتك ٌءاصحأو كملع هن طاحأ ام ةدع دم انديس ىلع

 ماقملا ملا هئيناو ةميقلا ةجيوذلا , يطفو نجوا هلع اوفاذا هنو ءاض ر

 0 م هناوخا عيجج ىلعو هلهأ وهام انع هزجاو هتدعو :يذلا ةومحلا

 لزنلا هلزنأو 0 اص مهلا نيحلاصلاو ءادبشلاو نيقدصلاو

 اضرلاو زملا جانب هجوت ميللا دم انديس ىلع لص مهللا ةمايقلا موب برقلل

 ادد طعاو هل كلكم لصف دع انيسلا لفعا مهللا ةماركلاو

 تنأام لضفأ دمم انديسل طعأو كقلخ نم ٌدحأ هل كلأسام َلضفأ دمع

 ميهارباو حونو مدآو دم انديس ىلع لص مبللا ) ةمايقلا موب ىلا هل لوؤسم

 مهيلع همالسو لا تاواع قاس لاو نييدبلا نم مهني امو ىسيعو ىسومو

 امهطعاو كتكئالم ةالصاوحاَمأو مدا نب أىلع لص مبللا ( ثالث ) (نيممجأ
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 ةلمحو ليئارزعو ليفارسإو لئاكيموليربج ان ديس يلع لص مبللا(ثالث)اميدلو

 هللا تاولض نيلسرملاو ءاسالا عيجج يلعو نيبَّرمملاو ةكئالملا يلعو شرعلا

 ام <لمو تملعام ةدعدمت انديس ىلع لمص مهللا (90ث) نيعجأ مهيلع ةمالسو

 ةلوصوم ًةالص دمع اديس ىلع لص ملا كبابلك ةادمو تملعام ةئزو تملع

 لص .مهللا دين : الو دابالا دبأ مطقبال ةالص دم انديسىلع لص مهللا ديزملا

 يذلا كمالس دمج انديس .ىلعملسو هي هيلع ت 0 يتلا كتالص دم انديس يلع

 كيضارت ةالص دم انديس يلع لص مهل هلهأ وه امانع هزم ملغ حا

 دم انديسي يلع لص مهللا هلها وهام انع هزجاو انع أمم يضرتو هيضارتو

 مامإو كتكلمم سورعو كتجح ناسلو كزارسأ ندعمو كراونأ رح
 كديحوتب ذذلتملا كتعرش قيرطو كتمحر نا زخوككلم زارطوك نر ضح

 رون نممدقتملا كقلخ نايعأ نيع دوجوم لكي سبسلاو دوجولا نيع نانا

 ةالص كملع نود امل ىهتنمال كئاقب ىتبنتو كماودن هوذا ةالبص كئايض

 3دع دم .انديس ىلع لص مهلا نيملاعلا براي انع اهب ىطرتوهيضرتو كيضر

 ىلع تيلص امدمت اديس يلع لض ملا هللا كلم ماودب ةمئاد ةالمص هللا ع ينام

 تكرأب. اه دمحم انديسلا ىلعودمحم انديس يلع كرابو ميهاربإ انديس

 ةلزو كسفت ءابمري كقاخ د ددع ديم ديمحكنانيملاعلايف ميهارباان ديس لآ ىلع

 مام ددعو ئضم ايف كَتاَخ 3 كركذامت ةدعو كن كتابك دادمو كشرمعإ

 يلو“ موو ةعجو لهشو ةنحس "لك يف قا اف 4: كنور رك اذ

 داباوا.دلا داناو ددالا .ىلا دب الأ نم حلو ةفرطو تو مشو تاعاسلا

 نم ٌةعاسو 3



/ 
 انديس يلع ص ميلا ةرخآ دن الو ةلوأ مطقنبالكلذ نم رثك أو ةرخآلا ورع سر 0 . < ل

 هب كتبانع ردق يلع دم انديس يلع لص هللا هيف كبح ردق ىلع دمع

 ةالص دمج اديس يلع لص ميللا ةرادو هردق قح دم انديس ىلع لص مبللا

 ارا تاجا عج ج اهم انل يذقتو تاف " ا 3 نماء

 اض رلا ةالص دم انديس يلع لص مهللا تاملا دلو ةايملا يف تاريملا ميج

 هزون قلخلل قلاسلا دم انٍديس ىلع لص مهلا ابضرلا ءاضر هباعصا نع ضراو

 مهنم دعس نمو قى نمو كماخ نم ىضم نم ددع هروُهظ نيملاعلل ةمجزو

 ويم الو ال < انا ةؤلرم دلل ا نيمو دكا قرم فايف 2 فو

 كلذ لثم اباسن ملسو هبحصو هلا ىلعو كماودب 0 ةالص ءاضقا الو

 كلامج نم هنيعو كلالج نم ُهباق .تالم يذلا دم انديس يلع لصوبللا

 ىلع هلل دجلاو اهلست .اسو هبحصو هلا ىل رلعو ف أديم اح رف حبصاف

 راغلا ا عيجو ثنوتيزلا ق :اروأ ددع دم انالومو انديس ىلع لمعلا كلذ

 عر نك د دمر 1 وفصول كلير يلع لص ملا

 يلعو ل انالومو أثديس يلع لص مهلا زامل هيلع ءاضاو ليلا هيلع لظأ

 انامجا هياعةالصلا هك رب مهلا ةنمأ نماقا ادي هك , ردو هجا وزاولا

 تس نيراشلا نيدراولا نم هضوح يلعو نبزئافلا نر رم هيلع ةالصلاب

 ال ريفاَو نيملا هلا برأي ةمايقلا مد هنييو انني لَك الو نيلماعلا نم هتعاطو

 نيملاعلا بز هلل ”دجحلا نيملسملا ميو اني دلاولو



 فر

 مد يناثلا ثلثلأ ءادتبا نيم

 كقتلخ مرك أ دم انديس لآ ىلعو دم انديبس ىلع كرابو سو لص ميل

 1 وس ةالص كقفرو كريسيتب ثومبما كقحي مق لضفأو كنتفأ جارسو

 انديسس ىلع كرابو ملسو لص ممللا اهراونأ نارك الا ىلع حولتو اهراركت

 ماصتعالل عاد فرشأو كلوقب حودمم لضفأ دم انديس لآ ىلعو دمع

 هاك كلضف ميم نيرادلا يف انملبت ةالص كلسزو كئايدنأ مناخو كابحي

 انديس لآ ىلعو دم اديس ىلع كابو ملسو لص ميللا كلصوو كناوضر

 جارسو كداشر قارأطل نيدانملا فرشأو كدابع نم ءآمر ركلا مرك أ دم

 لم مبلل ديزملا ةمارك اهم البت ةيبت الو ىنمال ةذاض:كدالبو كراطقأ

 بحجاولا ةماقم عبف لة دس طظو د انني ىلع كرابو لسو

 مهللا اددع صحت الو | دّمْرس ىنفت الو ادب مطقتتال ةالص اواو هل

 نيملاعلا يفميهار .ا لآ لعو مههاربا ىلع تياص اكدمت لآ ىلعو دم ىلع لص

 نورك اذلا هركذ املكد م لآل عو دم ىلع ء مسالا لصو ديحم ديمح كلنا

 دمت محراو دم لآ ىلعو دمحم ىلع لص ملا نوافاغلا هركذ نع لفغو

 ىلع تك رابو تاحرو تيلص اكدت لا ىلعو دم ىلع كرابو دمح لاو

 يبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا ديب ٌديمح كنإ ميهاربا لآ ىلعو ”ميهارب
 ةلاسرلا هب تْمتَح نم ىلع لص مهللا مّلسو هلا ىلعو ربطملا ىهاطلا يالا

 ين دم انالومو انديس ىلع لص مبلل ةعافشلاو رثوكلاو رصنلاب ديو
 (ذارراس ) ٠١



 قا

 1 رلا متو ميلظعلا قاخخاا, صوصخملا جاهولا جارسلا ةكملاو مكحلا

 نع مولا هن م ىلع نيكلاسلا هعابتأو هباحصأو هلآ لعد -ارعملا ىذ

 ا ىدتمملا .مالظلا حيباضمو مالسالا موج حا . جاهنم هب ٠ عبللا

 ا اومالا رحبالا يف تطال ربكم ةيئاذ ةالجم عادلا .كشلا : ليل

 ةالتفلا ةاتقناو اجلا ق قيم جف لك ن 'رم قيتعلا .تييلاب فاطو

 يف قئالملا ميفشو دابعلا نم هتوفضو مير كا ةردو دم ىلع ميلستلاو

 ميلبتاو او ةلأسرلا ء 2 ؛ضهانلادوروملا ضوملاو دومحلا: ماَتلا بحاصود داعتملا

 لعو هيلع هللا ىلص عظعالا ح الصلا ف ةياعسلا ف فرشل ص .ودصخلاو ملل

 نيلوالاثيس وبف مايالا ويلايللا ا ودل“ تمتسُم ةادةالضهباحصأو هلا

 مالس قا ننامألا ةزلص لضفأ ةياعنيرخ لة و الا لعقاو نيرخ 3 1

 عازم كاولم حاولا تاراط ركقا و هورإ اذنك تيطاو نيملسملا

 منأو هللا تاولص ْمَبسوّل اراض لك او هللأ تارلس اأو هللا تاولص

 للا كارا ماك اوباما تاواذف مظعأو نا نارام راما وا كاوا

 تاولص يمئاو هللا تاولص ىزاو هللا تاولص كرباو هللا تاولص ُفيطاو

 تلا وام رثك اوفا تاج لذا هلا ةتازابم ساو كازازم يفوأو هللا

 تاولص قباو للا تاولص 'هوداو هللا تاولص معاو هللا تاولص عمجاو هللا

 لضفأ ىلع هللا تاوا_ص مظعاو هللا تاواص مقراو هلا تلاوات او هللا

 تاواخ لمتاو لا قاخ رك او طا ناخ نعاوشا قاقيرتحلاو دا ناغ

 هللا يبو هللا لوسر هللا دنع هللا قلخ مظعاو هللا ق اخ "يناو هللا: قاخ لك او



 و

 هللا ةريخو هّللانيماو هللا ّيلوو هلا ليلخو هلا جنو هللا يفصو هللا بيبحو

 للا ركوب نااناسلا ا ها دا خو قدخ نم

 ناهودشلا هاو وم راتخلا ّللاةمحر .حاتفمو هللا ةمعنو هللا ةمصعو

 ثوعبم مركأ أ َتهَو اهف صاخلا بغارلاو بهؤملا يف لطلاب رئاقلاَنا

 غلبت ايف قداصلا وردا مف نيالا شم لضفا مفاش ميجا لت قدصا

 خيدظعأو .ةليسو هللا ىلا هللا لسر برقأ لمح امب ملطضملا هب رمأب عداصلا

 مهيحاوّللا ىلع ةوذصلا ماركتلا ل ءايبنأ مرك او ةليضفو ةلزنم هللا دنع ادع

 يان ماتو ا لع قل كار يدل لذ مهرقاو هل لا

 ءايبنالا لضفاو الضفو ًاتساحم عيلكااو الخ وب .مظعاو ةردق سانلا ىلع أو هلل

 مهلضفاو اباطخو انا م 0 1 امن ءاينالا فرشاو برش مهكاو 0

 مريخو ةموثارج مهفرشاو موز أ نيانل كارلا وابا اعمر اًرجاهمو 0

 اه,ع مثافواو ًالصا مهتتثاوالمف عاكزاو الوق مهقدصاو ابلق ممروطاو

 ا هر اعرف مهبيطاو اف معلا اعبط مه“ ا و 0 0

 1 وفن مهمظعاو رق مهلجاو امالس ماكزاو ًامالك مهالحاو امام« ثالعاو و

 ادعو عهقدصاو 17 مهافداو اركذ العالا .الملايف مهفر 0 0

 م م«برقاو ًةريخ مهسحأو رض م 6م مهالعاو.اركس ردت رك رثك او

 25 محلواو ًاازيم مهحجرأو اناهرب مهتبثاو مش مهيار ن6 ممل ف

 اطلس مهروظاؤ ًانأسل مهحصفاو تايب مهحضواو



 اك

 « سبيلا موي ىف علارلا بزملا وف

 ةالص دم لآ تو يممالا ىبنلا كلوسرو كدبع دم ىلع لص ميلا

 ماقملاو ةليضمتاو ل ةلسسولا هلع هدا تلو زج هلو هانمر كل توكت

 نعناع تيواعا# عفا دالولاو هله وهأم انع هزجاو هنتدعو يذلا دويح ا

 محراب نيلعاصلاو نيبنلا نم هئاوخا عيمجج لعل صو هيمن ع ًالوسزو هموق

 كناك ب يماونو كتاوكز فئارشو كتاواص لئاضف لعجا مبللا نيمحارلا
 ةنيلسرأا ديس ٍدمحىلع كئالا لئاضفو كتتيحتو كتمحرو كنتفأر فطاوعو

 مهللا ةمالاديسو ةمرلا 5 سيلا حتافو ريخلا دئاق نيملاعلا بز لوسرو

 قورخ لاو نولؤالا هيف هلي هني هلو برق د فلا ادومت 0 هثملا

 ةلزتلاو قرا ةكيودلاو ةلييسولاو ةقورقلاو ةلسالاو لضفلا هطعا مبلل

 مفشم واو عفاش لوا هكمجاو هلومأم هْملبو ةليسولا ادم طعأ مبلل ةخعاشلا

 هتحزد نيياع لهأ يف مفراو هن جلباو ةتازيم لعثو هتاهرب مظع مبللا

 ”انلجاو هنلم ىلع انقوتو هتنس ىلع انيحأ مهللا ةتلزنم نيبرقملا ىلعأ يفو

 نسم انساو هّضوح اندرؤأو هنرمز يف انئشحاو هتءافش لهأ ن 7

 نينناف الو نيريغم 5 نيلّدبم الو نيك آش الو قيمدانألو 0 هساك

 هطعأو دمج لآ ىلعو دمت ىلع لص مبلل نيملاجلا ترا نينا نيودنم هلو

 هتدعو يذلا دودحلا ماقْلا هشنباو ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفللاو ةليسولا

 مدا انيبأ يلعو 0  ٍدمش ىلع هللا للص نييبنلا هناوخا عم



// 

 لصو نيملاصلاو ءادبشلاو نيقيّدصلاو نييبئلا نم اَدلو مو هاوح انمأو

 محراب مبعم انيلعو نيضرالاو تاو.سلا لهأ نم نيعجأ كتكن الم ىلع

 يجو اًريغسنم ينآيبو اك امهمحراو يدلاولو يبونذ يلْئفغا مبللا نيمارلا

 انني علت و تا ومالا وم ءايحالا تايلسملاو نيدلسملاو تانمؤرملاو نينمؤملا

 الو لوحالو نيمارلا ٌريخ تنأو محراو ٌرقغا بر تاريملاب كم

 رارسالا رسو راونالا رون دم انيس ىلع لص ميلا . ميظعلا يلعلا ملل الا

 قرشأو ليلا هيلع ملظأ نم مرك أو رايخألا نيلسرملا نيزو راربالا ديسو
 المرا هبعالاو تابنلا ىماهرخا ىلا اندلا وأ نم لرتام ةدغو زان ةلغ

 2 ركب ةالص دمت انديس ىلع لص ميالارابلا دحاولا هللا كلم ماودي عاد

 ةالصلا هذه) هاضرو هانم ةمايقلا موب اهب ْمَلبتو هابقع اهب ْفّرّشتو هاوثم
 لادو كاملا ىميمو ةمحرلا ءاح دمت ىلع لص ميللا) ثالث (ذمتا كتل ًايظمت

 الك ناكدق وأ نئاك كملع يفام ددع_متلملا ,حتااقلا لماكلا ديسلا ماودل

 ةاليمخولفانلا ةركذو ك5 5 نع لفق اهلكو نورك اذلا هك دوك رك ذ

 (ثيدق يش لكى عكا كملع نود اهل جمال كاتب ةيقاب كماودب قاد
 ىهبأ وه يذلا ٍدمم لآ ىلعو يمالا ينلا دم انديس ىلع لص مبلل اثال
 ةهزا هوو اهررتشاو ارك ءارنالا نيستأو اهروحاو ارول ىدملا نول

 ابمرك أو اه'ربطأو ًاقالخأ ةتيلخلا قو اههضوأو اهئرشأو هايبنالا راونأ
 وه يذلا دمع لآ ىلعو يالا يبنلا دم انديس ىلع لص مبلل ادعو ان

 لص,بللا مضخلا رحبلاو ةلسرملا باحّسسلا نم مركأو ماتلا رمقلا نم ىعنأ
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 ةايحمو هتاذب كربلا ترف يذلا يبت لآ ىلعو يمالا ينلادمت انديس ىلع

 هلا ىلعو 000 ىلع لص مهللا 0000 تيطن 'ملاوملا ترافل

 محراو دمج لآ لعو دمع ىلع كرابو دمح لا ىلعو دمع ىلع لص مهللا.لسو

 ديمح كنا ميهارب لآ ىلعو ميهاربا ىلع تلا رايز كيلص ام دم لاوادمت

 دم لآ ىلعو مالا يبا كلوسرو كيبنو كدبع دمح ىلع لص مهللا دي

 دمح ىلع كرابو ةرخ الا ءلمو ايندلا ءلم دمت ىلا ىلعو دمت ىلع لص مهللا

 ايندلا ءلم دمتم لاو ادمت محراو 3 رخآلا < وايندلا لم دمت لآ ىلعو

 ىلع ملسو ةرح الفور ادلا علو ل لآو دمت زجاو هر ل

 نات سما دمت ىلع لص مبلل ةرخآلا هاما كلا ردد لآ ىلعو دمع

 قطصملا كيدن ىلع لصوءبللا هيلع ىلصا نا ينبش جيدمت ىلع لصو هيلع ىصن

 دم ىلع لص ممللا ءامسلا يحو ىلع كنيمأو ىتجلا كيلوو ضرما كلوسرو

 | فارععالا ةروس يف تومنملا فاصنالاو لدعلاب مئاَقلا فالسالا مرك

 دي ضاع خي يملا فاراقلا ن وسل يا كلا بالما .:رمتتلا

 فافملا ليبس هل تنياو فالللا نم هب تيده يذلا فام هع نب باطلا

 امبو كياعابم ركاو كيلا كنامسأ بحأبو تندم لضفأب كلثسأ ين ملل

 صمأو ةلالضلا ن نم هب انف ملسو هيلع هللا لص 8 دمحم انيلع تذنم 8

 كلتااغا هوي انهو طلو ةراقك و ةحروب هلع [ذلم 6-50 هياع ةالصلاب

 ائينتل نم ان كةوعوأ ريو ككضول اعابلاو كرمآل .ايلقمت كوعماف

 تلقو هعم لزنأ يذلا رونلا انمبتاو هانقّدصو هباَتمآ ذا البق هنح ءادآ يف دم



 /ف |

 اجاشت اوماسو هيلع | ولص | ونمآ نيذلا امن يبنلا :ىلغ نر هتكنالمو هللا نإ

 لالجب كلكسنف اهب مهنسأو [منيرفا هقيرف مهين ىلع ةالصلاب ةابعلا كرش

 ىلع كتكتالمو ْتنا لبصت ناكسفن ىلع,تبجوأ اعو كتتمظع رونو كهجو

 ىللعتيلصام لضفأ كقلخ ن و كيريحو كل موك دو كل رهنزو كريو

 هنازيم ٌلقتو هماقم 'مزكاو هتجرد 'مفرا مهللا دج ٌديمح كنأ كقلخ نم دحا

 ل 0 ينضأو هباوث لزج أو هتلم ررظاو هنجح 0

 لمجا ممل هلبقائلخ نيذلا نيب يفهمظعو هني مع ف هت لهاو هن 0

 مهالتعاو رو لارا ءاَرزأ ممرثك او نييبنلا رثك ١ ادم

 هلم نقلا لو هتباغنيشاسلا يف لعجا ميللا 1 ازنم ةنملا يف مهحسفاو َة ةجرد

 كدنع نيم كالا رك ك1 هلعحأ ملل هتلازام نيطيفلا فو ةواذ نو رمل فذ

 مدحبجلاو مالكم رم ا مهتناو 2 ميرقاو 1 مهلضفاو الو

 تاف'رغ ف هلؤناو ةبغر كدنع اهف ممظعاو ا كيدل مهلضفاو ةلكسم

 قدصأ اًدمم لعجا ميلا اهقوف ةجردال ينلا ايلعلا تاجردلا نم سودرفا

 هطبفت ةعافش هتمأ يف ةمفشو .متشم لضفأو عفاش لوأو لئاس حجناو لئا
 يف ادم لمجاف كئاضق لصفب كدابع تزيم اذاو ورح الاون ولولا اي

 ان اني لعجا مللا ا نييديملا يفو المع نينسحالاو البق ن نيقدصالا

 1 مهلا | رخاوانلّ ال انعم اذ ةضوش نيفعاو طر

 هيزخو هترصز يف انلعجاو هبجوانف معو هتلم نع انفوتو هتنس يف انلمعتساو
 هادا ىتخهنيب 7 اني قرفغنالو 8 ل وهب انما اكمنيب وانني عججا ممللا
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 نيم دصلاو نييبنلا نم مهباع منملا عم هامفُر نم انلمجتو هضوح اندروتو

 نالافلا ترد هلا راتفر كقوأ عو نيلاضلاواءادبغلاو

 مد ثلاثلا عيرلا ءادتبا جه

 دشُرلا ىلا يعادلاو ريما ىلا دئاقلاو ىدحلا رون دم ىلع لص حلا

 كتلاسر مب مك هدب "ينال نيملاعلا بر لوسرو نيقتملا مامإو ةمحرلا يبن

 رماو كك دقو كده ىوو كدودح ماقأو كنايآ التو كدابعل حصنو

 ىداعو 5 نأ ع يذلا كيلو يلاوو كتيصعم نع ىهنو كتعاطب

 هدسج ىلع لص مهللا دمت انديس ىلع هللا لصو هيداعت نأ بنينا كوع

 هادهشم لعو فقاوملا يف هفقوم ىلعو حاورالا يفدحور ىلعو داسجالا يف

 مالسلاتم هلأ ملل اني ىلع انم ةالص رك ذاذ هرك ذ ىلعو دهاشملا يف

 لص مبللا ناكر لانك دا ةحْرَو يبنلا ىلع ”ءالسلاو 'ءالسلا كد ذم

 نيلسرملا كل-سر ىلعو نيربطملا كلايبنأ لعو نيبرقملا كتكئالم ىلع

 ناوضروتوملا كلمو ليفارساو لئاكيمو ليربج لعو كش سعةلمح ىلعو

 كتعاط لهأ ىلع ل صو نيبناكلا ماركلا ىلع لصو كلامو كتنج تزاخ

 لضفأ كين تبب لهأ تآ مبلل نيضرالاو تاومسلا لهأ نم نيمجأ

 تيزاجام لضفا كيبن باعصا راو نيلسرملا توبب لها نمادحإ تينا ام
 نيناسلاو .تاثماولاو نافل رفغا ميللا نيلسرلا بامىضا نم ادا

 نامالاب انومبسنيذلا انناوخالو انلرفغاو تاومالاو مهنم ءايحالاتاءلسلاو
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 ىلع لص مهلا مب ىر فور كلنا ّ را نيا الغالق يف 00

 ةيرلا ريخ لم ىلح لص مهألا لسو هيضودالا لعو.بع يقاسملا و

 ٍدمح ىلع لبص مهلا نيمحارلا محرا أب انغ اهب ىضر مو هيضرتو كيضرت ةالص

 ماودب ًاماد اليج اليزج هيف اكرابم ًاببط اريثك ايلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 ءامسلا يف موجنلا ددعو ءاضفلا ءلم هلآ ىلعو ٍدمم ىلع لمص مبللا هللا كلم
 موب ىلا هقلاخ كامو ققاعام دعو نضراالاو كاويتلا ناو ةالبغ

 دم ىلع كرابو ”ميعارب| ىلع تصاميم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مبللا ةمايقلا
 ديمح كنا نيملاعلا يف مههاربا لا ىلعو ميهارإ ىلع تكراب امدمح لآ ىلعو

 مبلل ( ثالث ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاملاو وفعلا كلأسأ ين مبللا ) دي

 كهجورون قحيو ل ) ليما كرتس انئتسا

 كلالجو كتمظع هرم كفو رع ايو ميظملا كلشرمع قحصو ميركلا

 يتلا ةنونكلا ةنوزملا كئامسأ قحبو كناطلسو كنرذقو كئابمو كلامجو

 ليللا ىلع هتمضو يذلا مسالا كلكسأو مبللا كتلخ نم ٌدحأ اهيلع عطب م

 ْترمَتساف ضرالا ىلعو ْتلَقَتْساَف تاومسلا ىلعو رانتساف راهنلا ىلعو ظأت

 ىلعو ْتسبتف نويملا ىلعو تر ةدوالاوراحلا لكو تسراف لانا لو
 هيلع َليفارسإ ةبّبج يف ةبوتكملا ءامسالاب ممل كلكسأو تراعماف احلا

 ةكحنالملا ىلعو مالسلا هيلع ليربج ةهبج يف ةيوتكملا ءامسالابو مالسلا

 ةيوتكملا ءامسالابو شردلا لوح ةبوتكملا ءامسالاب ممللا كلكسأو نيّرتملا

 كلئسأو نوتيّرلا قرو ىلع بوتكملا مسالاب ممللا كلعسأو :نمركلا لوح
 ) 1١12هراواس (



 م
 رعأ ملامو اهنم ثملعام كآسفن اهب تمسي ماظملا ءامسالاب مبلل

 م ةممجا موب يف سماملا بزملا هج
 ينلا ءامسالابو * 'مالسلا هيلع ”مدا اهب كاعد يتلا ءامسالاب ممللا كلعسأو

 ءامسالابو#مالسلا هيلع دوهاهب كاعديتلا ءامسالابو *مالسلاهيلع و اهم كاعد

 «مالسلاهيلع ٌمحاصاهب كاعد يتلا ءامسالابو «مالسلا هيلع 'ميهاربا اهب كاعد يتلا

 هيلع بُويأ اهب كاعد يتلا ءامسالابو#مالسلاهيلع مرسنوب اهب كاعد يتلا ءامسالابو

 اهب كاعد يتلا ءامسالابو«مالسلاه يلع بوسي اهب كاعد يتلا ءامسالابود«مالسسلا

 يتلا ءامسالابو«مالسلا هيلع ىسوم اهب كاعد يتلا ءامسالابوةمالسلاه يلع فسوب

 «مالسلاهيلع ٌبْيَمَش اهب كاعد يتلا ءامسالابو * مالسلا هيلع نوراه اهم كاعد

 دؤواد اهم كاعد ىتلا ءامسالابو « مالسلا هيلع ليعابتإ ام كاغذ ينلا ءامسالابو

 كاعد ىتلا ءامسالابوهمالسلا هيلع نايلس اهب كاعد ىلا ءامسالابو ةمالسلا هيلع
 ىتلا ءامسالابو«مالسلا هيلع حي اهب كاعد ىتلا ءامسالابومالسلا هيلع ايركز اهم

 ءامسالابو «مالسلا هيلعا.شاب كاعد ىتا ءامسالابو#مالسلا هيلع ءايمزأ اهم كاعد

 «مالسلا هيلع مسيلا أبب كاعد ىتلاءامسالابو * مالسلا هيلع سايلإ اهب كاعد ىلا

 هياع مش وباهب كاعد ىتلا ءامسالابوهمالسلا هيلع لفكلا وذ اهب كاعد ىتلاءامسالابو

 كاعد يتلاءامسالاب و*مالسلا هيلع مي سم”نب ىسعاهم كاعد يتلا ءامسالابو «مالسلا

 امددع كيين د#“ ىلع ليصتنا نيلسرملاو نييبنلا ميج لعو لسو 'لعاللا صدم اهم

 "اساور ع لابخاو ةيحدم لاو ةينبم ءانلا نركت نا لق قمت
 ع دة ماو ب وع 5 5 م لو م م

 ائيضم رمقلاو هيحضم سمشلاو. ةرمبنم رامالاو ةرجفنم نويعلاو ةأزجم



 اذذلا

 تناالا تنك ثيح ٌدحأ ملبالتنك ثيح 6 رام نك اوكلاو

 ددع دم ىلع لصو ك.ح ددع د# لع لص ميلا كلل كلب يقال كدحو

 دم ىلع لصو كت.ىت ددعدمم ىلع لصو كتالك د دع دممش ىلع لصو كملع

 لصو كشرعع ء لم دم ىلع لصو كضرأ <لم دم ىلع لصو كنا وس < لم
 باتكلا مأ يف ملا هب ىرجام ةدع دمحم ىلع لصو كشرع ل ز دمخ ىلع

 تناام ددع دم ىلع لصو كاودس عسيس يف تفاخام ددع دم ىلع لصو

 لكددع دم ىلع لص ميللا ةرسص فلا موب لكيف ةمايقلا مو ىلا نيف هقلاخ

 لكيفةمايقلاموبىلا اينّدلا تق 0 نم كْضرَأ ىلا كتاومس نم ترطق ةرطق

 كايتيوو كاركتو كلامو كحبس نمددعدمح ىلع لص مهللا ةرص فلا ءوب

 دم ىلع لص مهللا ةرمم فلاموب لك يف ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقلخ موب نم

 موب نم مهف امتةلخ همست لك ددع دم ىلع لصو مهظافلاو مهسافنأ ددع
 ةدع دمت ىلع لص مهلا ةرسم فلا موب لك ىف ةمايقلا موي ىلا اينذلا تقلخ

 ىلا اندلا ت ةاخ موب نم ياذا حايرلا ددع ٍدمش ىلع لصو ةيراجلا باحسلا

 حايرلا هيلع تيهام: ددع دم ىلع لص ممللا َة ةرص فلا موب لك ىف ةمايقلا مو

 ىلع تةلخام عيجو رامثاو قاروالاو راجشالاو فراصغالا نم اةنكر حو

 موب لك ىف ماي ايقلا موب ىلا اينالا ت ده وتل ار امو كضرأ

 مد لاابدلا ت هك نم هانا موج ددخدمخ ىلع لص ممللا ةرص فلا

 تاقأو تام امم كضرأ<لم دمت ىلع لصوبللا ةرم فلا موب لك يف ةمايقلا

 هملع لميالامم كراحب عبس يف تقلخام ددع دم ىلع لص "مبللا كتردق نم
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 ىلع لص ميلا ةّرم فلا موب لك يف ةمايقلا مو ىلا ابن هقلاخ تاو بالا

 تاقأو ٠ تق ا مدارج عم رابع سورسو كراك ءلم ددع دم

 ىلاايندلا تقلخ موب نم كرا < جاومأ ددع دم ىلع لصو مبللا كيردق نم

 يف ىصحلاو لمرلا ددع دم ىلع لصو مهلا ةرمم فلا موب لك يف ةمايقلا موب

 موب ىلا اينّدلا تقلخ موي نم املابجو اهلبس اهب سغو اهقرش نّيضرآلا رقتسم

 ةبذملا هايملا بارطضا ددع دمحم ىلع لصو مل ةرم فلا موي لك يف ةمايقلا

 لصو مهلا ةيصفلا موب لك يف ةمايقلا موي ىلا ايندلا تقلخ موب نم ةحلماو

 أه.سغو اهقرش نيضرالا رقتسم قف كضرأ ديدج ىلع هتتلخام ددع دم لع

 هتتلخام رئاس ىلا اهمماغو اهرماعو اهقيرطو اهتيدْوَأو املاجَو اهلبس

 ال ميلا اناا قع نور 2 ورا را نق انوار
 امْبَق نم ضرالا تابن ةدع ينلا دم ىلع لص ميللا ةيص فلا موب لكيف

 اهعورزو اهتارؤأو اهرامثو اهراجش ا واه دوأو اهلابجو اهلهسو أمسغوابقرشو

 يي ف ةنناقلا م ىلا اندلا تقاخ م 3 امم رول نم جرام عيمجو

 سنالاو نا نم تقلخام ددع دمت ىلع لصوأ ”مهللا يم فلا مد لك

 ممل رم فلا موب لك يف ةمايقلا موبىلا مهن هقلاخ تنأ امو نيطاتشلاو

 د مه وز لعو مرهوجو يفو مهنادبأ يف ةَرعش لك ددع دمت ىلع لصو

 ددع ٍدَمُح ىلع لصو ميللاة م فلا موي لك يف ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقلخ

 موب ىلا ايندلا تقلخ موب نم نيطايشلاو نجلا ناريطو ريطلا ناَتَمَح

 امتنلخ ٍةميب لك ددع دمحم ىلع لصو مبالا ةرم فلا موي لكح يف ةمايقلا
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 نم اهيراْعمو ضرالا قزاشم يف ريبك وأ ٍريخص ا نرم كضرأ ديد لع

 ةمايقلا موب ىلا اينالا تقةلخموب نم تنأ الا هملع لعبا انتو اهنجو اهسنإ

 ضرالا هجو ىلع ماطخ ددع دم ىلع لصو مهللا ةرم فلا موب لك يف

 دم ىلع لصو مهللا ةرص فلا موي لك يف ةمايتلاموب ىللايندلا تقلخ موب نم

 ٍدمخ ىلع لصو هيلع لصن مل 12م ددع دم ىلع لصو هيلع ىلصإ نم ددع

 ىلع لصو ميللا 'يث : لكودعد# ىلع لصو تايدناو: نافلاو:*طنلا ةديع

 يف دمع ىلع لصو ىلحت اذا راهللا يف دم ىلع لصو ىثي اذا ليللا يف دمع

 لص وايض م البك دم ىلع لصو اكد اباش لم ىلع 55 لوأألاو : رخآلا

 يش ةالصلا نم يتب ال تحدم ىلع لصو ايبص دما يف ناك ذم دم ىلع
 هتيطعأل أس اذاو هتقَّدصلاق اذا يذلا هتدعو يذلا َد ودحملا ماما ادم طعأو مبللا

 لبقتو ملل هتايضف نيبو هتجح جلبأو هتاينب ةفّرشو هتاهرب ,لظعأو ملا

 تحنو هتمز 5 امر شحاو هتلم ىلع ءانقوتو هتلسل انلءمتساو هنأ يف هتعافش

 مهللا هنبح اني ردن < انا توج انذروأو هلاك ن“ ٠ اناعجاو هئاول

 تفصو ام ددع ٍدمم ىلع َلصت نأ اهب كتوعد ىتلا كلئامسأب كلثسأو نيما
 البلا عيججنم ينيفاعتو “ رع بؤتتو يدر ناو تنال هلع ميال امو

 تايلسلاو نيملسملاو تانمؤمملاو نينمؤملا محرتو يدلاولو يل غغت نآو ءاولبلاو

 بذملا باتكلا اذه ءئراق كدبعل رفغت ثأو تاومالاو مهنم ءايحالا
 نيملاعلا براي نيمآ مبلل كيحر روف كلا هيلع بوتت ناو يتعلا 'يطاملا

 بتك ةدحاو ةيم ةالصلا ةدهارثنم] سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاق
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 مالسلا هيلع ليعامسادلو نم ًةبقر قّتَأنم باوثو ةلوبقم ٍةجَح باوث هلل
 يببح ىلع ةالصلا َرْثك ١ يدابع نم ٌدبع اذه ىتكتالم اي ىلامت هللا لوقيف

 يفرح لب هيغل يعافتراو يدجمو يدوجوو يلالجو ينَرعَوَ دم

 ةليلرمقلاكههجوروت دجللا ءاول تحن ةمايقلا موب يت ايلو ةنملا يف اًرصق ّىلص

 لضفلا اذه هل ةمج موب لكلا نمل اذه دمت يبيح 2ك ىف دك زدلا

 كيسرك لج جام قمح كلئسأ ينا مهللا ( ةياور يفو ) ( مب اظعلا لضفللا وذ هّللاو

 نوزذلا كيسا قحبو كناطلسو كامو كلالجو كن ردقو ةكاكياتع نم

 لع يف هن ١ تار كا كياتك يف هتلزا أو كلسفت هن ٠ هب تيمس يذلا نونكلا

 اذا يذلا كلسساب كلعسأو كلوسرو كدبغ دمخ لع يلعن نأ كدنع بيذلا

 ىلع هتضو يذلا كساب كلعسأو ثيطعأ ا داو هل تيعد

 ضراالا ىلعو تيا تاوجلا ىلعو رانتساف راهلا ىلعو ملظ ا ليللا

 تبكمف ءامسلا ءام ىلعو تَلْذف ةبعصلا ىلعو تّسّرف لابإا لعو ترقتساف

 كلأس ام كلكسأو تأ دمحم هن كلأس اع كلثسأو راما باحسلا ىلعو

 نوّرقملا كتكئالمو كلسرو كّؤاسأ هب كلأس امب كلعسأو كيبن مدآ هب

 يلصل نأ نيعجأ كتعاط 'لهأ هب كلأس امب كلعسأ و نيعججأ مهل هللا للص

 ةينيم ءامسلا نوكت نأ لبق رم تقلخ ام ددع دم لآ ىلعو ٍدمح ىلع

 سشلاو ةربئمراهمالاو ةَرِجشمنويعلاو يسار ةلايللو يحطم ضرالاو

 دمحم لا ىلع ود ىلع لص مبللا ةريما بك اوكلاو 7-5 رعقلاو ةيحاطم

 ىلعو دم ىلع لصو كملح ددع دمت لا ىلعو دم ىلع لصو كيلع ددع
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 ىلعو دم ىلع لص مهللا كنلع ني موا وللا ا لا

 لآ لعو ٍدمس ىلع لصو كدنع باتكلا مأ يف ثرقلا هب ىرجام ددع دمع لآ

 دمخ ىلع لصو كضرأ لم دمم لآ ىلعو دم ىلع لصو كناومس لم دمع

 ىلع لصوبلل ةمايقلاءوب ىلا ايندلا تقلخم وبنم هملاخ كلام لمد ىلعو

 مديجمتو 2ديمحنو مهسلدقتو مهحيدسلو ةكئالملا فوم صد دعدم لا لعودمع

 دم ىلع لص مسللا ةدادلا موب قاانالا قات عوق مهليلهتو مجريبككو

 ىلا اينادلا تقل موي نم ةيراّذلا حايرلاو ةيراجلا باحسلا ددع دم لآ ىلعو

 نرم طن ٍةرطق لك ددع دم لآ ىلعو دمح ىلع لص مهللا ةمايقلا مو
 لآ ىلعو دمع ىلع لص مبللا ةمايقلا موب ىلا رطقت امو ةلضرا لآ كتاوس

 غودّرلاو قاروالاو راجشالا تك ان ةدعو حايرلا تهام ددع دمت

 ميلا ةمايقلا موي ىلا ايندلا تقلخ موي نم ظفملا رارق يف تةلخام عيمج

 ايندلا تقلخ موب نم تابنلاو راطملاو رطتلا ددع دمت لا ىلعو دم ىلع لبم

 نم املا يف موجنلا ددع دمحم لآ ىلعو دم ىلع لص مبللا ةمايقلا موب ىل

 أم ددع دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهلا ةمايقلا موب ىلا امدلا تقلخ مد

 ةمايقلامويىلا هقلاخ تنأ امو تنأ الا هملع ملعبال ام ةيسبلا كراع ف كف

 ضرالا قراشم يف ىصحلاو لمّرلا ددع دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مبال

 سنإلاو نملا نم تقاخام ددع دم<م لا ىلعو دمحم ىلع لمص مبللا اهراغمو

 مهسافنأددع دمع لآ ىلعو دم ىلع لص مبللا ةمايقلا موب ىلا هقلاخ تنأامو

 دمحم ىلع لص ميلا ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقلخ موب نم مهظاملأو مهظافثأ



 ما
 0 مدي نم ةكئالماو نما ناَررط دع دم لآ يلعو

 ققوحاولا هع اواو روطلا دنع ندع ل[ صو ليغ لع لص لا

 دمحم لآ ىلعو لحم يلع لص مبللا اهبراخو ضرالا قراشم يف ماك لاو

 هيلع لظأ ام دع دي لا يلعو دمحم ىلع لص ممللا تاومالاو ءايحالا ددع

 لص مسبللا ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقلخ موب نم راهلا هيلع قرشأ امو ليلا

 موب نم عدرأ ىلع يشع نمو نإلِجر ىلع يشع نم ددع دمحم لآ ىلعو دمحم

 نم ددع دمحم لا ىلعو دمحم ىلع لص مبللا ةمايقلا موب ىلا ايدلا تقلخ

 ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقلخ موب نم ةكئالملاو سنالاو نها نم هيلع ىلص

 دمحم ىلع لص م عللا هماع لص مل نم ددع دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 اكدمحم لآ ىلعو دمحم هو را

 ةيث دب ال ىتح دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا هيلع ىلصت نأ ينبف

 نيرخ آلا يف دمحم ىلع لصو نوال يف دمحم ىلع لص مهل هياع ةالصلا نم

 ماب الا يقال للا ءاشام نبدلا موب ىلا ىلخالا اللا يف دمحم ىلع لص مهل
 ا ميظعلا ”يلعلا

 م تبسلا مدي سداسلا بزملا جم

 دولا ةليفقلاو ةليسولا هطغأو لحم لآ يلعو دمحم ىلع لص ملا

 5 أش 'ملظع مهلا داميملا فاختال كنا هّتدعو يذلا ادودحم ًاماقم هثملاو ةعبفرلا

 اناعتساو هتمأ يف ةتعافش لبقتو ُهَتايضف نيبو هتجح :لبأو هناهرب نيبو

 «تيصز يف انّرشحأ براي مهللا ٠ ميظملا شرعلا ًبرايو نيملاعلا براي هاب
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 هاب براي مبللا نيملاءلا براي نيمآ هتبحمب انمفناو هساكب انةساو هئاول تحتو

 نيملاعلابراي هتمأ نع ينلا هب تيزاجام لضفأ انع هزجاو مالسلا لضفأ انع

 عيج نم ينيفاعتو يلع بوتنو ينمحرتو يل فخ نا كالئسا ينا براي مهللا

 ثربدق "يش لك ىلع كنا ءامسلا نم لزانلاو ضرالا نم جراخلا ءاولبلاو ءالبلا

 ممم ءاي>الا تالسملاو نيماسلاو تانمؤملاو نينمؤءالرفغت ناو كتمحرب

 نع هللا يذرو نينولااجأ أ تارهاظلا هجاوزأ نع هللا يضرو تاومالاو

 م نيمداتلا مياتو نيمباتلا نعو ايندلا حيباصمو ىدملا ةمأا مالعالا هباأ

 نيملاعلا بر هلل دمْلاَو نيدلا مدي ىلا ناسحاب

 مد: ثلاثلا ثاثلا ءادتا قع

 ةءجازلا حاو رالا ةعاطب كلأسأ ةيلابلا داسجالاو .حاوزالا بز مهلا

 كذخأو مهف ةذفّنلا كا ءاكبوابقورمب ةمقتلما دا جالا ةعاطبواهداسجأألا

 كتمحر ن وجرب و كئاضق لصف نوراظتن كيدي نيب قئالللاو مهم قملا

 يناسل ىلع راهلاو لوالاب كرك ذو يرض) يف ٌرونلا لمت نا كبامغ نوفاخمو

 دمش ىلع ٌكرابو ”ميهاربا ىلع تيلص ادم ىلع لص مهللا ينقزراف ًاطاص ًالمو
 دم لا ىلعو دم ىلع كناكربو كناولض لعجا ممللا هاربا ىلع تكراب م

 ىلعو دمج ىلع كزابو ٌديجم ٌديمح كلنا ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلع اهتاعج اك

 لعل ص مولا يجدي كلن يهاربا 31 ىلعو ميه ل تكراب ام دمع لآ

 تاملسملاونيملسلاو تانمؤااو نينمؤملا ىلع ص و كلوسر و: كد دن

 كباتك هاصحاو ”كملع هب طاحأام ددع هلا ىلعو دمع انديس ىلع لص موللا
 ( داروأ ١١؟)
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 كلئسأ ينا مهالا هل كلم ماودي مود ةماد ةالص كتكئالم هب تدي و

 كس اهب تيس يتلا ءامسالابو رع ملامو اهنم تماعام ماظملا كلئامسأب

 ددع دع كلو رو كيو كدبع دمج ايا يلصت نأ رعأ مل امواهنم 00

 لاو 03 شرا 1 ايبا ا نا لبق نم تقاخام

 2 00 و اضم رمقلاو ةق رك زيمفلا وة ا رامالاو ة هرم ويملاو

 كيلع ّددع دم ىلع لص مهلا ة نيم راسقالاو هير رادتلاو ةردتتتم

 د ىلع لصو كنالكددع دمت ىلع لصو كملح ددغ دمخ لع لصو

 لصو كدوج ددعد# ىلع لصو كلضف ددع دم ىلع لصو كتمت ددع

 دد_ء دمح ىلع لصو كضرأ ددع دمت ىلع لصو كابات 1 لع

 ىفتقاخام ددع دم ىلع لصو كتكئالم نم كناومس .عسبس يف تقلخام

 ىلع لصو اهريغو ريطلاو شحولا نم اه ريغو سنالاو نجلا نم كضرأ

 لاتسو ةمايقلا موب ىلا هن يرجم امو كبيغ لع يف 0 ىرجام ددع دم

 كل مو كركشو كلم ع نمددع دم ىلع لصو راعملاو 0 دم لع

 كتكالمو تنأ اهياعتياصأم ددعد# ىلع لصواللا تن كناثهشيو كدَجَيو

 مل .:رم ددع دمخ ىلع لصو كقاخ نم هيلع ىلص نم ددع دم ىلع لضو

 لد و ى.هملاو لامرلاو لابملا ددع ٍدمح ىلع لسد و كشلخ نم 0 لص

 ب 11 ددع دمت ىلع لصو اهل 5 ردلاو اهتاروأ وأو رجشلا ددع دم ىلع

 توعامو مون لك قلختام ددع دمت لع لفو اف تع انوابق ناع امو

 ءامسلا نيباه ةبراحلا باحسلا ددع دمخ ىلع لصو ميلا ةءايقلا موب ىلا هيف
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 يف تاّرْخسلا حايرلا ددع دم ىلع لصو هايملا نم ٌرطمت امو ضرالاو
 ءامسلا مون ددع دمج ىلع لصو اهتابقو اهفوجو اهبراغمو ضرالا قراشم

 لامرلاو هايملاو باوَّدلاو ٍناتيملا نمكراحب ىف تقلخام ددع دم ىلع لصو

 لت ةدع دمش ىلع لصو يصحلاو تابنلا دذع دم ىلع لصو كلذ ريغو

 دمت ىلع لصوةحلملا هايملا دع دمح ىلع لصو دما هايملا ددع ٍدم ىلع لصو

 نم ىلع كباذعو كتدقن ددع دم ىلع لصو كقلخ ميم ىلع كتمعن ددع

 انالثث هليبقت دع فب ,رشلا م ءآلا ركذ دنعةدحاوةسم ىلاتلا] وّقن) دمحم : رفك /

 الوسرو ايبن ملسو هيلع هللا يلص دم انديسو ايند مالسالابو ابو هللاب تيضر

 دم ىلع لصو ملسو هيلع هللا ليم ؛ مالتالا ند فلا ند: لك نخر

 ةنجلا يف قئالخلا تمادام ددع دم ىلع لصو ة ةرخالا وامدلا تمادام ددع

 هبمحت امردق ىلع دمع ىلع لصو راثلا يف قئالللا تمادام ددعدمم ىلع لصو
 نيدبألا دبا دم لعل صو كاضريو كبحيام ردق ىلعدم لع لصو هاضرتو

 ةعيفرلا ةجردلاو ةعافشلاو ةليضعلاو ةليسولاهطعأو كدنع ب رقما لوتلاهلونأَو

 كننأب كلثسأ يفا ملا ةاميلا فلتال كنا هتدعو يذلا ةومحلا ماقلاو

 دلبلاو مارحلا روشلا ةمرح كلئسأ يئاجرو م و يالومو يديسو يكلام

 ملي الام ع ٠ يل َبَبَت نأ مالسلا هيلع كيبن ربقو مارحلا رمشملاو مارحلا

 0 مسللا تنأالا هملع معي الام ءوسلا نم ينع فرصتو تنأاالا هملع

 بوعي ىلع فسوب درو قاحساو ليعامسا ميهاربالو يش مدل به

 يف رضخلاا َدئازابو همأ ىلا ىموم در نمأيو َبوُيأ نع ءالبلا فشكع 7



 هب

 ةنبا ظفاحايو ىسيع ميرأو يحي ءايركزلو ناواس.دوادل بهو نمايو..هملع

 بهو نمانو نيلسرملاو نييبتلا عيم-ىلعو دم ىلع ليضت نأ كلث أ يعل

 و يبونذ يل زفغلا نأ ةعيفرلا ةجردلاو ”ةعافشلا سو تداوم دمج

 كنارغغو كنامأو كتاوضر يل بجوتو رانلا نم. قي باك يويع يلا

 نيش ّدصلاو نييبنلا نممهلع تمعنأ نبذلا عم كنتتج يف ينعتمتو .كناسحاو
 هلآ ىلعو دمع ىلع هللا ىلصو :ريدق ءىش.لك: ىلع كلنا نيمعاصلاو ءادبشلاو

 لصؤأو ابامح حوُر يذ. لك قاذو مك اع 'جابرلا تعز ام

 يتتلخ امل ينذرفَأ ميللا ) امالس و ةيحن مالسلا راد يف مالسلا لهال مالسلا

 انأو ينبذمت الو .كلثسأ انأو يتمرحن الو هب يل تلفكت امب قس وهل

 هجوتاو كاثسأ ينا مهللا ىلسو هلا ىلعو دمم ىلع لص مبللا !نالث كرفعتسأ
 :مفشاف كير. ىلا كب .لسوتن انا دم اب انبييحاي كلدنع قطصملا كبيبحب كيلا
 ثالث كدنع ههاجانيف هعفش مبللا) .رهاطلا لوسرلا- مذاب ميظملا ىلوملا دنعبانل

 ندراولاو هتيم قاب تملا نيخ ”قمويفياع قيئابلاو اعلا نع عرب انلبعاوت

 ةمايقلا تاضّرع يف هن.انحّرفو هيدل.نيبوبحلاو هيف نيبحلا رايخأ نمو .هيلع

 بالا. ةكئانم ال ريدم را ميمنلا ةنج ىلا اليلد انل هلمجاو
 نيملسملا ميمو انيدلاولو انل رفغاو انيلع ًابضاغ هلعجت الو انيلع البقم هلمجاو

 نيملاعلا بر لل دملا نأ اناوعد رخلاو.نيتيملاو مهنم ءايجالا

 6-5 عبرا ميرلاءادتبا لج

 هلإ ال .ماركألاو لالملا اذا موق ١ هاي للأاي هللا اي دش اب كلكسأفا.
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 ة كيتبزك لخاع كلششأ خيلاظلا نت عنك ىلا كلاحبس نأ الأ

 ةنونكملا ةنورزذملا كئئامسأ قحو كناطلسو كتردقو كئاه.و كلالجو كتمان

 ليللالعهتمضو يذلا مسالا قحيو كلج نم دحأ الع :علطي مل يتلا ةربطمل

 ترةتنب اف نرالا لغو ةلتعلاف تاوودلا لعو زانقناف رابلا لو مظأت

 كافس أو ترطمأف ناختسلا لعو ثعبف لويعلا لعو.ترجتفناف راَجبلا لعو

 ةمج يف ةبوتكملا» ا السلا هيلع ليربج .ةببج يف ةبوتكسملا ءام.الاب

 لوح ةبوتكملا ءامسالاب كلثسأو «ةكتالملا عيمج ىلعو «مالسلا هياع ليفارسإ

 مظعالا ميظملا كلمسأب كلئسأو# يسركلا لوح ةبوتكملا ءامسالابو شرعلا

 ملعأ ملامو اهنم تملعام اهلك كئامسأ نحب كلئسأو «كسفن ه. تمس يذلا

 اهب كاعد ىتلا ءامسالابو * مالسلا هيلع ' مدا اهب كاعد ىتلاءامسالاب كلكسأو

 كاعد ىتلاءامسالابو#*ماللاهيلع 07 كاعد يتلاءامسالابو 0

 ءالسلا : م اهب كاعد بلا 0 نوراغ اهب كاعد ىلا
 ليعمسأ ام كاعد ل ءامسالابو *:مالسبلا هيلع ميعا ربا 5 كاعد ىتلا ءامسالابو

 كافد يتلا ءامسالابو نت مالسلا هيلغ. هاد 5 كاع قل ءامسالابو*«مالسلا هيلع

 ءامسالابو«مالسلا هيلع ءايركز اهب كاعد ىتلأءامسالابو#مالسلا هيلع ٌمنميلس اه

 مالسلا هسيلع عش .وب اهب كاعد ينلا ءامسالابو « مالسلا هيلع ىِحي اهب كاعد ينل

 هيلع سايلإ ام كاعديىتلا ءامسالابو*مالسلاهيلع 'رضكلا اهب كاعد ىتلا ,ءامسالابو

 اه كاعد يتلا ءامس الابوت# مالسلا هيلع مسببا أمم كاعد .يتلا ءامسالاب و*مالسلا
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 ءامسالابو «مالسلاه يلع ىسيع اهب كاعد ىتلا ءامسالابو «مالسلا هيلع 7-0 وذ

 يو دع م هين جو اهي كاعذ ىلإ

 ةليبع ةرودحلا ع 0 "لاو هولا هلوقو لاق

 هردقو هئاضقو هملع يف قبس دقو الا ن نوكس الو ةركلو ف الو لو

 هيف يلع تر مسلو باتكلا اذه عمجي يل تيضقو ينتهلأ كن وكي ف 0

 َبائرالاو كشلا اي || ”ينلا اذه يف يلق نع تيفنو بابسالاو نب رطلا

 سايس ينشأ اي كلثسأ ءابحالاو ء هاب رقالا عينج بح ىلع يدنع هبح 53

 ريغ: ةرم باسملا موب ةتففارمو هتعافش هعاو أ ف ”لكو ينقزرت 86

 ريع راو وود ىل وثقت ناو تاعألو خيبوت الو باذع الو ٍةشقانم

 موي بابحالا ةلجيف ميركلا كهجبو ىلا رظنلا ينس نأو رافغاي باهو
 يتئياتخ ندب كملع طاحأ امع فعن نأو يلمع ينم َلبقتت نأو باوثلاو ديزملا

 00008 ىلعو هيلع رميلستلاو هربق ةرايز نم ينفلب نأَو يلازو ينايسلو

 ينع هيزاجم نأو يلوا محراب فورا كمركو كدوجو كلضفو كنع يلمأ

 تاومالاو مهنم ءايحالا تاهلسملاو نيماسملا نم هعبتاو هب كرما نملك نعو

 كالئسأو يلعاي زي عاب ييوقاي كتلخ ن . اذخا هن تي زاع ام معأو متأو لضفأ

 تقلخام ددع ٍدمحلا ىلعو دمحم لع يمت نأ كياع هب تصفق قح 7

 نووعلاو ةيوأع لايحلاو 00 ضرالاو ةيئبم ءاملا نوكت نأ لبق

 اثيطم رءملاو ة ةيحلطم سعءشلاو ة ةرمهش# .هراهمالاو ةَر ةرخسم راحبلاو ة ةرجسفنم

 هلآ ىلعو هيلع 0 نأو تنأ الا نوكت ثيح دحأ ميال وا مجنلاو



 3م

 يلصتنأو هفورحو نارقلا تأ, ادذع هلا ىلعو هيلع يلصت نأو كمالك ددع

 لص 0 نم ددع هل ىلعو هيلع ىلصت نو هيلع ىلصت نم ددع هلآ لعو هيأع

 ددع هلا ىلعو هياع ىللصت وأو كضرأ ءلم هل لعوهيلع ىلصت نأو هيلع

 ىف تقاخام ددع هلآ ىلعو هيلع ىبصت نأو باتكملا ”مأ يف مقا را

 لكو راعملا يطق ددع هل ! ىلعو هيلع صن نأو ةره فلا موب لك ىف ةءايثلا

 ةمايقلا موي ىلا ايندلا تدلخ مون نم كنضرأ ىلا كئامد نم ترطق ةراطف

 ةرص فلا مون لك يف

 مده دحالا موب يف 0 بزملا جم

 كل دجسو كلسدقو كحبس رم ددعهلا لو هيلع لص نأو

 ناو 0 فلا 9 لك يف ةمايقلا 0 ىلا امدلا ت هلخ موب نم كانو

 موب ىلا اندلا ت ةلخ موب نم اهيف مهتقاخ ةنس لكددع هل 1 ىلعو هيلع ىلمت

 ةيراجلا باحسلا ددع هلآ ىلعو هيلع ىلصت ناو ةرم فلا موب لك ىف ةمايلا

 موب ىلا ايندلا تةلخ موب نم هيراذلا حايرلا ددع هلا ىلعو هيلغ ىلصت ناو

 2 لآ عانت ام ددعهلا ىلعو هيلع يبصنناو ةرمم فلا مو لك يف ةمايقلا

 تقفلخام ددعو راهزالاو راقلا قاروأو راحشالاو ناصغالا ن ريا هتك رخو

 5 46 اهلا مو للا امندلا تا مد نم كئاوج نيب امو كضرأ ذأ ع

 موب نم كراحب جاومأ ددع هلآ ىلعو هيلع يلصُت ناو رف لا موب لك

 هل | ىلعو هيلع يلصت .ناو ةرمم فلا موب لك يف ةمءايقلا مؤي ىلا ايندلا تقاخ
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 امراغمو ضرالا ق راشم يف هتتاخ ردمو رجح لكو ىصحلاو لم رلا ددع

 ٍفلا موب لك يف ةمايقلا موب ىلا ايندلا تقاخ موب نم اييدوأو اًهاَنعَو اراهس

 اهةرشو ابفوجو اهللبق يف ضرالا تابن ددع هل 1 ىلعو هيلع يلصت ناو ةرم

 امو تجرخأ ام عيمجو عرزو ق اروأو رمثو رجش نم احلابجو ايلبسو أمرغو

 لك يف ةمايقلا موب ىلا ايندلا تق ةلخ موب نم اتاك رب ؛و اهم ع نم اهنم جرخي

 نملاو سنالا نم تقاخام ددع هل 1 ىلعو هيلع يلصت ناو ةرم فلا موب

 يلصتناوةرنم فلا موب لك يف ةمايقلاءوب ىلا مهنم ةقلاخ تنأ امو نيطايشلاو

 تّةلخ نم مهسؤر ىلعو مههوجو وممادب ف ةرعش لك ددعدل 1 ىلع و هيلع

 ىلعو هياع يلصت فاو ةرم فلا موب و لك يف ةمايقلا موب ىلا ايدلا

 ةمايقلا موت يل اسدلا ت هلخ موب نم مهظاحلا و مهظافلاو مهسافنأ ددع هلا

 ناتعو نا نارطظ فدع هلا ىلعو هيلع ىل رلصآ ناو ةرم فلا موب لك يف

 يبصن ناو ةرم فلا مويلك يف دانا موي لانا تتلخ + مون نم ننالا

 قراشم ية رو : ريف كضرأ ىلع اهتماخ ةمي لك ددعهل ١ ىلعو هيلع

 مويا ايندلا تقلخ موي نم تنأأالا هلع لعبال امو :ملع امماهيراشمو ضرالا
 هيلع ( 00 ددع هلا ىلعو هيلع يلصت ناو ةرم فلا موب لك يف ةمايقلا

 .موب لك يف ةمايقلا مون ىلا هسيلع يلص» نم ددعو هيلع .لصإ ل نم ددعو

 تةلخام ددعو تاومالاو ءايحالا ددع هلا 1 و هيلع يلصت نأو ةرم فلا

 ليللا يف هل ا يلعو هياع يلصت ناو تارش>و لو لغو ٍريطو ناتيح ن و

 ناو وألا ةرخالا يف هلآ ىلعو هبا هيلع يلصت نأو ىل 1 اذا راهلاو ىثْي اذا



 هال ْ

 ه0 0 عشا هد ل اق لا لعرعع د

 ءاضرو كنناخ ددعال ا ىلءو هياع ىلعت نأو ا ل امم الذع كيلا

 ةجوذلاو ةليطالاو ةليسولا يامن نأو كتالك دادمو كفر ةئزو كنف
 نأو هناهرب ماظمت نآودوددملا ّنِلاو دومحلا ماقملاو دوروملا ضملاو ةعيفرا

 هام لع اَنَثرَك نأو هتخد انالو ءايانلمعتدت نأو هتاكم مفرت نأو هتاينب فّرشت

 هضوحا دزؤت ناو هنا نوانادع ناو ةثاول توتا ضأ ىف انريقحت نأو

 عيج نم انيفاست نأو انيلع نوتث ناو هتنحتم انهت نآو ا

 رفذتو انع وفمت نأو انمجرت نأو نطو امو اهنم ربظ م نتنلاو ءاولبلاو ءالبلا

 تاومالاو ملم ءاي>الا تاياملاو نيماسملاو تانمؤملاو نينمؤملا عيمج وانل

 .هللار هلا: هق الولوج الو زك ولا مو يبسح وهو نيملاعلا بر هلل دملاو

 متاوملا تح وماما تعجسام دم لا 9 و دمت ىليع لص ميلا ميظملا لس لإ

 #1 يلد لد مبللا | ماو 3 تو 2 ىلا تشو مامتلا تمفنو ماههلا خمور

 بقاعلو حابش هلا تبدو حابرلا تبهو حا حايصإلا جلبأ ام دمي لآ لعو

 محو رالاودا جالا تّعكو حامرلا تاقتعا و حافصلا تدل و حاورلاو 0

 تحّبسو كالحالا تَجّدو كالفالا ترادامدمم لآ ىلعو دم ىلع لص مبلل
 ىلع كرابو 3 | ىلع تياص امدمم لآ ىلعو دمت ىلع لص ميالا كالمالا

 لصوملل ديحم ديح كنا نيملاعلا يف ميهاربإ ىلع تكراب اك دمم لآ ىلعو دم

 قرنا امز .سججلا تيل امو ٌسمشلا تملط ام 25 مم لآ ىلعو دمج يلع

 تاومسلا لم دمت لآ ىلعو دم ىلع لص مبللا دعر حبس امو َقْدَو نفدنو
 ( دارو د+)
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 ءابعاب ماق اك مبالا دعب ءييش نم تئشام لمو امبنيب ام لمو 07

 ل اعكو ةلالضلاو رقكلا لغا دهاسو ةلابملا نم قلطا ٌدقتتساو. ةلاسرلا

 هلومأ مقئانو 8 ممللا هطعأف .كديبع داشرا يف ةنادفلاب ىساقو كديحوت

 هتدعو ىذلا دو.حلاماقمل هثملاو ةعيفرلا ةجردلاو 0 ةلضنلا هناو

 نيردترملا هتبحمب نيفصتملاهتمي رشا نيعبتملا نم انلمجاو مهلا داميمل فلخم ال كلنا

 ةعابنأ يف انرشحاو هتعافش لضف انمرم الو هتنس ىلع انفوتو هتريسو هذي

 لص مىللا نيمحارلا م رآ اي نيملا باحصأو نيشاسلا هعايشأو نيِلجَحملا ترفلا

 نيعمجأ كتعاط لهأ ىلعو نيلسرملاو كئادنأ يلعو نا ردللو كنكّتالم ىلع

 ةماهت نم ثوعبملا دم ىلع لص مبللا نيموحرملا نم مييلع ةالصلاب انلمجاو

 ةمايقلا تاصرع يف بوثذلا لهال ميةشلاو ةماقتسالاو فورعملاب سعاالاو

 دومحلا ماعملا هثملاو ميل لاوةالصلال ضفأ انبييحو اتعيشو اني انع) غابأمبللا

 ميظعلا فقوملايف هتادعو ينلا ةيفراةحردلاوةلشنولاو ةليشلا لاو مييركلا

 01 هياع لص ميلا مودنو ىلاوتت ةلصتم ةمئاد ةالص هيلع مبللا لضو

 ءلم هل 1 ىلعو هيلع لصو قداو رمهناو قساغ بقوو قراش ٌرْذو قراب حالام

 ةالصهل !ىلعو هيلع لصو ىصحلاو رطقلاددعو ءامسلا موجن لثمو ءاضفلاو حل

 كنالك دادمو كاضر أبو كشرعع ةنز هيلع ل اص ميلا ى

 00 او هتبرذو هجاوزأو هلا ىلعو هيلع لص مبللا كتمحر ىهتنمو

 | ميهاربإ لآ ىلعو ميهار | ىلع ا

 08 ا نع اين تئزاج ام لف! انع هزاجو ديحم ٌديمح

 الا يصحتالوثمنال
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 1 ريك آلا عزا موب انرشحاو هتلم ىلع انفوتو هيدهب اندهاو هتعيرش جابت

 ىلع لص مهللا هتيرذو هباحصأو هلآ بحو هبح ىلع انتمأو هترمز يف نينمآل

 كئايبنأ متاخو كتايلوأ مامإو كئايفصأ مركحأو كئايبنأ لضفأ دمع

 نيمجأ مدآ دلو ديسو نيبنذملا عيفشو ةياسرلا فوفو نيالا فو بييحو

 قداصلا ريما جارمدلا ريخدلا ريشبلا نيبرلا ةكئالملا يف ركذلا عوفراا

 هينا يذلا مياتسلا طارسدلا ىلا دانا ميح لا فوزا نيبلا قملا نيمالا

 هنع ْقشنت نم لوأ ةءالا ىداهو ةمحرلا يبن ”ياملا َنارقلاو ىناثملا نم 8

 0 و ةاروتلا يف ةنرشفملا ليئاكيمو. لرب ديؤلا ةنللا لدي و ضر

 باطلا دبع نب هللا دبع نب دم مساقلا يأ بج دلا نجلا قطعا

 ا ليلا توحبسي * نيذلا نيبرقلاو كنكالم لع لص مبللا مئاه

 ”'مهتيفطصا كو مولا وص ا نولعشو معا هللا نودع الو ا

 فنك م هل تقق رول ىلع ءادهشو كيّحو ىلع و كابو لا ءأّردس

 ةلمحو 56 ةنّرَخ مهنم ترتخاو كييغ نونكم ىلع مهتملطأو هاج

 مشكسأو ىرولا ىلع مهناضفو كورس ب ككارمل

 صلاقتلا نع مهسدق ودا انذلاو يصاعم ا نع مهنه 6 ورمل تا نيد

 مرافتتسال انلم#مو ًالضف اهب مديزت ةئاد ةالص مهيلع لصف تافألاو

 مجرودص تحرش نذلا كلسرو كايد | عيمج ىلع لصو مبللا الها ام

 قربا هنو كتك يبلع .كلزلاو كنك مهقّوطو كدتكح مهعدؤأو
 كديعو نم اوفوخو كدعو ىلا اوقّوشو كديحوت ىلا اوعدو كقاخ مب



 ١ ٠و

 ْثهو اهلست ميلع ممللا 5 و كليلدو كتجحم اوماقو كليبس ىلا اودشراو

 ةلوبةمةعاد ةالص دمت لاا يلعو دمج ىلع لص وبلا اظع 0 موباعةالصلاب انل

 ةجبلاو لامثاو نسا بجاص دمت ىلع لص ممللا ميظملا هقحاتع اهب ىَد ون

 روكشلا ناسللاو روصقلاو كف ,ملاوزوطاو نانلزلاو رونلاو ءاهلاو لاكلاو

 جاوزالاو تانبلاو نينبلاو روصنملا شيملاو دورغلا ملعلاو روكشلا باقلاو

 بانتجاو مارملا رمشلاو ماقلاو مزءزلاو تاجردلا ىلع ولعلاو تارهاطلا

 ناضمر مايصو نمحرلا حيبستو لارا جحلاو ماتمالا ةيبرتو مان آلا

 بيغرتلاو ةيغرلا بحاص دورعلاب ءافولاو دوملاو مركلاو دوتعملا ءاوللاو

 توعنملا باوصلاب قطانلا باّوالا ينلا بيضقلاو ضوحلاو بيجنلاو ةلغبلا !

 دقق هعاطأ نم ينلا هلل 0 ينلا هللا زنك ىنلا هللا دبع يتلا باتكلا يف

 ىنابتلا يملا ىزمزلا ىثَرَدلا ىبرعلا ىلا هللا ىصع دّقف هاصع نموها عاطأ

 8 نوكلاو ليسالا دلغاو ليحكلا فرالاو ليخلا هجولا بحاص

 تانجىلا نيلجسملا رثلا دئاق نيكردتلا لتاقو نيرفاكلا ديبم ندعم رهاف
 نيملاعلا بر لوسرو مالسلا هيلع ليربج بحاص ميركحلا راوجو ميعنا

 ىلعو هيلع هللا | ىلص م اًقلارقو مالظلا حابصمو ا نيبنذلا غيفشو

 هيأغ هللا لص 1 ريغ دب الا: ىلع ًةئادةالص بج ربط" نمنيطصلا هلا

 لصف هروشلو هثمل داعيملا يف امم فّرشيو هروُبح اه ددج ةالص هلآ ىلعو

 عماوملا ثويغلا دو مهيلع دوجم ةالص ملاوطلا مجالا هلآ ىلعو هيلع هللا

 اناعا اهخسشأو اناسل ابحصفأو انا اهحضوأو انازيم برعلا حجرأ نم هلسرأ
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 ةقيرطلاحضوأف اماغر اهافصأو ًامامذ اهافوأو امالك اهالحأو امام اهالعأو

 مارملا رظحو ماكحالا ربظأو مانصالارّسكو مالسال ارّبشو ةقيلللا حصنو

 ةالصلا لضفأ ماقمو لفحم لك يفهلآ ىلعو هياع هللا ليص مامنالاب ميو
  5ًء حك م 2 0

 ىلصادروو ةريخد نوكن الص ادبو ادوع هلا ىلعو ةيلع هللأ ىلص مالسلاو

 حوراهعبتي ةالص هلا ىلعو هيلع هللا ىلصو ةيك از ةمان ةالصدل اىلعو هيلع هلا

 راجنلا هنم باط نم ىلضفأ ىلع هللا لصو ناوض رو ةرفخه اهبةعيو ناحْيرَو

 مهلا هنيك دوج دنع 'تلءاضنو ناقالا هنيمح زوم ترانتئساو راخنلا 4 أمسو

 ٌراوغالاو داجنالا كئاضا هنايا رهاب ىذلا دم انسو انديس راحبلاو

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص رابخآلا ترئاوتو باتكحلا قطن هناا تازجععو

 مثو نورجابملا منف هترجه يف هورصنو هترصنل اورجاه نيذلا هباحو

 البو كتيهو ةاطألا اهكبا ف كجسام ةماد ةييماث ةالبغ ؤاضتالا

 نيبيطلا هل 1 ىلعو دم ىلع لصوبللا هتاواص مئاد هيلع هللا فعاضراردملا عدل

 مبللا ماركخالاو لالجلا يذ ماودب لاصتالا ةَئاد ةلوصو» ةالص ماركلا

 نم يداحلاو ةلاسرلاو ةَوبْنلا سمشو ةلالملا طق وه يذلا دمت ىلع لص
 يلاوتلاو لاصتالا ةئاد ةالص لسو هيلع هلا ىلص ةلاهجلا نم ٌدقثلاو ةلالضا

 يلايللاو مايالا بقاعتب ةبقاعتم

 لع هللا لصدحاولا دمصلا كلملا لوسز دهاّزلا ىبنلا دمج ىلع لص ميللا

 نم م انيجنت ةالص داق الو عاطقا الب ديالا 5 ىلا ةئاد ةالص ملسو



 ل

 ةالص ىلسو هلآ ىلعو يجالا يلا دمح ىلع لص مسللا داهم سضلبو مهج رح

 اهب مركت ةالص دم انديس ىلع لص مهللا سادي ال ٌددع أمل ىصحنال

 ليصالا ينلا دم ىلع لص ممللا هاضر 3 ةعافشلا نم ةمايقلا مول وأما امو هأوثم

 نيمالا هءاجو ليوأتلا نايب حضواو ليزنتااو ىحولاب ءاج يذلا ليبتلا ديسلا

 مجمل ليللا يفليلملا كلملا هبىرساو ليضفتلاو ةءاركلاب مالسلا هيلع ليربج
 ةردق ىلا نافلو توريللا ءانع هازاآو توكللا :لعأ نعل قفكف ليوطلا

 نانا ياا لاو ملسو هيلع هللا ىلص تومبال ىذلا قئبلا مئدلا يملا

 ةدع دم لا ىلعو ذم ىلع لص مبللا ٠ لاضفالاو ريللاو ناكلاو ندطاو

 دم ىلع لصو راجشالا قرو ددع دم لآ ىلعو دمخم ىلع لصو راطقالا

 لآ ىلعو دم ىلع لصو رافقلاو يراحصلا لمر ددع دم لآ ىلعو دم ىلع

 لهأ ددع دم لا ىلعو دش ىلع لصو راجحالاو لالا 1 ددعدمخ

 لصو راحو: رارءالا ددع د 0 ىلعو د ىلع لصو راذلا عاود

 انتالص مهللا لعجاو داهْلاو ليللا هب فاتخي ان يلعو دم ىلع

 ”ءاذغلا نيزدلا ثنا كنااؤارالا راد ةحلاال ايسو رانلا تاذع جم ًااجح د

 نيمركألا هتباحصو نقرا هتبرْذو نيبيطلا هلا ىلعو دمت ىلع 3 .ىلصو

 ىلع لص مهللا) نيرا 0 ىلا د ةدرتن هوو ةالص نينمؤملا تا ةخاولاو

 هياع قرشأو كليللاهيلع لظأ + مرك او رايخالا نيكاسرما نّيزو راربالا ديس

 همامنا يّراجي ال ىذلا لوّطلاو هلانتما فاك الىذلا نملا اذايمبالا) (ثالث راها
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 لاؤسلا دنع انتتسلا قلطت نا كريغ دحاب كلكسن الو كب كلئن هناسحاو

 ةزملا اذاي لازازلاو فجرا موب نينم آلا نم انلمجتو لامعالا لساصل انقفوتو

 الب ينغلا لاوزالب يقابلا تن ًاروهدلاو ةنمزالا لبقرونلا َروناب كلثسا لالجلاو

 نازل المت الو نام هب طيخيال يذلا هاقلا ئيِلملا ”رهاطلا ُسوُدل لام

 ةلزنم كدنع اهفرشأو كيلا كئامسأ مظعأبو اهلك ىلا كئاؤبا كلئسأ

 ةريلتا وكلا نوزخملا كمسابو ةباجا كنماهعرسأو ابان كدنع اهلزجأو

 هب كاعد نمع ىضرتو هبحن يذلا مظعالا ميظعلا ربك" لإ ريبكلا ”لجالا

 تاو.سلا ميِد نانملا نانملا تنأ الا ل1 يللا كلثسأ هءاعد هل ُبيِجتستو

 كلثسأو لاعتملا ريبكلا ةدابشلاو بيغلا ماع ماركآلاو لالجلا وذ ضرالاو

 تيل هم تلكتن اذاَو تيا تيعذ اذا يذلا .مظعالا ميظعلا كيمساب

 لكو ماوهملاو غابسلاو تاولملاو ”ءالظملا هتمظمل كذب يذلا كلمساب كلئسأو

 كألملا اذان و ريجلاو ةزملا هل نماب يتوعد ْبجتسا براي هل ب هتقلخ ءيش

 مفراو كن مظعأ ام ير كناحبس توعال يح وه نماي توكللاو

 ريبكأي مظعأب ةيعرأ كاناو ؛ غر كيلا هّنو ربج يف ا ةما نراك كناكم

 كنناحبس ميظعاي كناحبس ءر تيلاعت ميظعاي تكرابت يوقاي رداقاي رابجاب

 الوأ مار كلا نا ل مانل ميظعلا كلمسأب كلعسأ ليلجا

 | ارجافالوا ابدل واديدشالو كتلخ و سالما اد ا ادب ,رماتأطيش

 .تناالاهلا 1 اليذلاهللاتن 1كنأذ مشأ يناف كلثسأينا ممللا دينعال و ع و

 نما وهاب دوا ارهك هل ن1 , ملو كلوي لو دلي, ل ىذلا دمصلا دحالا دحاولا
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 وه نماي يموميداي ىرهداي يدبأ ب لرأي وه الا هلآ3ل نمايوه الا وهال
 طاف مبللا تنأ الا هلآ ال ادحاو اللا ءيث لكلا و املا ايت ومبال ىذلا ىلا

 نايدلا مويقلا يلا ميحرلا نيحرلا ةداهشلاو بينلا ماع ضرالاو تاومسلا

 كدب قئالللا بواق ماركألاو لالملا اذ ثراولا ثعابلا نانملا تانملا

 مهم كلش اذا رشا 0 مهيولق يف ريسطلا عرزت تنأف كيلا مهيصاوأ

 كتييشخ نم يلق ّوشخضناو ههركست ءىث "لك يلق نم وحمت نامبللا كلئساف

 ةمحرلاب نط طال ةيفاعلاو نمآلاو كدنع اهف ةبغرلاو كتبهرو كتفرعمو

 ةبانإو نيفئاللا ملع مبللا كلئسنف ةمكملاو باوصلا اًْمْشَأو كنم ةكربلاو

 مهللا كلثسنو نيقيدصلا ةيوتو نيرباصلا ركسشو نينقوللا صالخاو نيتبَْلا
 كف عا ىتح كتف رعم يلق يف عرزت نا كشرمع ناكرأ الم ىذلا كهجو رونب
 نييبنلا متاخ دم انديس ىلع هلا ىلصو هب فّرمل نا يبني اك كنتفرعم قح

 دلاو نيلسرملا ىلع مالسو نيعججأ هبحو هلا ىلعو نيلسرلا ماماو

 ناملاعلا بر هلل

 م تاريللا لئالد مح ٍبيقع ًارقب ءاعدلا اذه جم
 نيروشحلا نم هلعجاو همحراو هفلؤأ رفغا مهللا ميخرلا نمر هللا مس

 نذما مبالا نيجارلا محرا اي كلضفب ةميقلا موي نيقبدصلاو نييبنلا ةيصز يف
 ةعاملجباو نسا ىلع كنببو اننيب ةلماعملا ”حيص انل هو ةفرعملا ءافصل ائيلع

 ورقم كيلانب ر شام لكب انيلع نئماو كب ناظلا نسحو كيلع لكوتلا قدمو
 هدابع ىلع مالسو ىنكو هللا انيسجو نيلاعلا براي, نيرادلا يف وفعلا
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 اا نيللملا بر لل دجلاو قيسرلالع مالسو ىفطصا نا

 20 ارد ةيأع ةالسملاب رشا ميللا م لا نمحرلا هللا مس

 ع ضقاو ان ,ونذ اهب نفغأو انم ومش اهب فشك او أنم وبأن انمومه اب خد و اروع

 ابوح | «ب ساو ايو اهب تو اناآ يؤ اناوحأ ب حلصأو اند

 : اهلعجاو انْ اهب محراو انن ه انتشحو اهب داع انتنسلأ | ب روطوانتجحاهيرصلاو

 ,يفو انتي نمو انقوذ نمو انئامث نمو تامين 4 اندلخ ن نيموانيدأ ني 1

 اي لو انسؤر ىلع .ةمايقلا 8 الظو انرشتو رح وانروبق يف وا هوو ان

 هللا لص ادم انديسو اني فن ىن انيء اتاك مدأو انتانسح نيزاومبرا

 ,هنيواتني قّرشالو نورشيتسسم نوحرف نواثملم نونمأ نو لسو هيلع

 نييبتلا نم مهملع تملأ ن يذلا عمركلا»ب راوجىلا انبو انّه هلخذم الخد قس

 لام هب هب م انا مبللا انف كئاوأ وأنسحو نيملاسبا و ءاذيشلاو ني. ّدصلاو

 .انلمعتساو هّنبع عاتب وق توتي رب نيرادلا يف مدللا ان انمتف مَ و وسو ةيلع

 أتعفناو نيحلفلا هب زو ةيجانلأ هن هن صر يف انرشحا و هتلم ىلع انفونو هت ع

 الولامالو دجال موب. راسو هيلع هللا ىلص هتبمع نم ابولق هيلع ترطنا 3

 كمرح ةرايز انيلع سيو فؤالا هساكبانقساو ييصالا ةنصوح انذراأو نب

 هياع لا ىلص همرحو كمر <“ ةماقالا انيلع مداو انتي نا لبق نم همّرحو

0 

 كيلا ءاعفتشلا ةجؤا وه ذِإ كيلا هب عشتلا انآ ملل وتل نأ ىلا مس

8 

 5 كيلاد ١ لسوتنو كيلع هق | مسق أ نممظعأ وه ذا كيلع هب ' مشن و

 لوطوانب و3 ةرثكو انواغ ةَرسق براي كلا وكسشن كيلا لئاسولا برقأ
5200 
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 ىتشلا مف تاىتاخملا ىلع انسوجسهو تاعاأدلا نعانلس اكتوانلامتأذاسفو انلامآ

 لكوتن كإضف ىلعو انرصناف انسفنأو انئادعأ ىلع رصنتسن كم براي تنا هيلا

 ملسو هيلع هللا لص كلوسر بانج ىلاو انيراي كرش انتكت الف انحالص يف

  25محرا ميلا اني الف لئسن كايباو انذرطن الف فقت ” كباسو نةعمالف

 انلاغتشا كتعاطن لعجاو انلاوحأ اصأو انآامعأ لبقتو انفوخ ماو انعرضت

 يهاظ انّلذ اذه انلاجا ةداعسلاب متخاو انلاما: ةدايزلاب قمحيو انل ام ريا ّلاَو

 نعني الو انيكتراف انتيبنو انك رتق انرصا كيلع ىتصأل الا: كيدن نه

 ميحرفؤرم و رعكلا لود مير ا كارلا

 للدجلاو املست سو هبمصصو هلآ ىلعو دمج انديس ىلع هلا لبصو نيمحارلا مجرأأي

 ميظملا ىلعلا هلل الا ةرف الو لوعالو كولا ملوا يح وهوا نرلاتلا فر

 ا أرق مث )

 حاتفم ىلع لصوبللا مالظلا رون ىلع لص ميلا ماملا ردب ىلع لص ميلا

 مانالا عيمج يف ميفشلا ىلع لمص مهللا مالسلا راد

 يهو فاؤملل ةبوسنملا تايبالا هذه أرقت مث

 يناع سلمم يننا للا ةمسن اي 2نلجو فئاخ ىنا للا ةحراب

 يناجاو ىحاقملا كتب ىوس هب يللا ىلا لم يل سيو
 ينامَج قارحا نمو تاملارش نموقايلا رشنمىناما نكف

 ىنايصعلالغأ نميكا اكفنكو 2 سلفهدمبام ىذلا يانغ نكو .

 يناضغا قاروايفقرولاتدغام  .هتجرو ىلوملا ددصلا ةيحم
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 ىناحيرو ىحور هحدمنمو ىقوالا 2ىدنسايو قثولا يتورع.اي كيلع

 افصلا تاولص «

 اهئافشو نادبالا ةيفاعو اماودوب والا بط دم انديس ىلع لص موللا

 ملسو هبحصو هل ١ ىلعو اهئايضَو راصنالا رونو

 «*« تاذلا ثاولص

 ءامسالا ميمج يف ىراسلا رسو تاذلا رون دمحم انديس ىلع لص مهلا

 سو هيلع هللا ىلص تافصلاو

 *« ىودبلا دمحا يديس تاولص

 هيئاراوتلا لصالا ةرحش دمحم انالوهو انديسللع كرابو سو لص ممللا

 ندعمو ةينامسلاةرودلا ف رشاوةيناسنالا ةقيلخلا لضفاو ةينامحرلا ةضبقلاة عمو

 ةجبلا 5 ةيلصالا 3 ةضيقلا بجاص اص ةعافطصالا م ولعلا نئازخو ةينابرلا را يمال

 ملسو لصو ؛ هيلاو هنممهف هتارل تم نويت تمنودلا ند ةللملا ةثرااو ةيليلا

 موب ىلا تييحاو ّتءأو تقزرو تّتلخ ام ددع هبحصو هل 1ىلعو هيلع كرابو

 0 ريتك ملح 2 و تدئفا نم ثعب

 ةفاك انناوخاناوخالو انئاوخالو انذات ءاذاتسالو انذاتسال ميللا رفغاو

 تاومالاو مهم ءايحالاتاململاو نيماسملاو تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو ةمأع

 نيمحارلامح راابكتمحر

 *« ةيلذاشلا ةلسلسلا لاجرب لسوتلا ©

 ( ميحرلا نحرلا هللا مس )
 ىدتقملاباتكلات ايا ”رسنو 0 ميظعلا مسالاب براي
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 نكي نم ًامح راتخملا ىناعصلاب

 ادملا ينفم اهلمسو هتنبو

 م-هممجم ءاينالا مث لسرلاو
 ةسيفلو ةليكسو يضزو

 ىلا ةمطاف ءارهزلا ةعضبو

 مهلك ةباحصلاب ردب لهأو

مْ «ةراونلا كديعلو
 كلاع 

 أطعلاو مراكملاوذ دعس نبا اذكو

بأ يودبلا ديسلاب
 قاععلا 

 ادا ىعافرلابو لذا كاب

 نم باطقالاوبا شيشب نبااذكو
 ةليس و ريدخ لامتملا ديأعلو

 يس رملا انماماو اننوغلو - 5

م ءاطع نإ لضاقلاب
 ةثأطعل ن

 ةغالبب نم يريص وبلا لماكملاب

 هلامك نم ”يثرعلاب كاذكو

 هل نم لئالدلا يذ ىلوزملا مث

 ١ هك رض
اوضرااب برأي

 ن
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 هنامز يطق قورز دمجابو

 ادمحم ' داعملا مون انل ًاثوغ

 دما انوه نفل اهنا
 ادجسلا ما ركلا ةككاللا اذكو

 ادغيفو بوطملا يفرئاخذلا نه

 اددوسلاو ىنلا لان 5200

 ادمرس ًاناوذ مل نيعداتلاب

 ادمحاو دوجولا يطق ىفاشلاب

 ادرلا ىكسن هب نم لضافالا ثيل
 ادتلاو مراكملاو ةكوتفلا 7

 ادحمالا يتوسدلابو ”يرداقلاب

 ادتساو داغ رلا ىلا ديرما لَ

 اهصاقم ديرملل مثللا دنع

 ايو "لفاشلا قيرطلا رش
 اديشو نيلفاثلا بولق ّىحأ

 ادرفملا ناك راتخلا ةحدم يف

 اديسو مانالا يف ًابطق راص دق

 ادبؤم لازي ال انيلع لضف
 ادتحم العأ تانجلا يف هحنماو

 اذنلاتقو يعداذإ 'سيجلاوهو



 نرم راوزلا ةبمك يفونملا من

 هنامز ثوغ هللا دبعل اذكو

 هلجتو فافكلا قوزرم بطقلاب

 يذلا ثوئلا انخيش قيفملا 9

 هليضفو بيجملا سلا هل اذكو

 ةتاغا زجر ةيوركملا همآ ان

 هناف طملث تئش دقام هلئساف

 هقيرطب ادتقم كي. نم زوف ا
 دمحم املا ريحلا انريمأب
 يوح نم يلاعملا ىبا ينيرلا من
 دمحم "ىهبلا ربما انخيشنو

 ادا ىلاعملا يلا يرهوجلاب

 يقرا قيفللا لجنلا سولو

 مرسو ملك ةهكلذاشلاب

 انل بهو انينج دق ام انل رفثت

 ىلا كتءاطل ًايفوت انقزراو

 انبورك ثيغم اب كلضف لزأو

 انقازرا يديس كدوجب و

 ىضرلا عمم السلاو كتالص مدأو

 ل
 اديزأو ميرئازا مارلا يلم

 ' ادشرا نم يدهلاوباعي رثلاوهو

 ادوع دق هب نم مراكملا رم

 !نيهاعمس. ةازكوو هكر ضل

 ادعلاو ةبحالا لك هه تدبش

 ا ل
 اد وحاو يطل رحبلا نم ا

 اددرت فاعلا نلكو ا رئاؤوا

 ادر'ومو مولعلا يف ارحب ناك نم

 ادئاز الضف نمحرلا ةدابس

 ادرومو مانالا يف ًابطق ناك نم
 ادام راحو فرخ اذا نأك نم

 اهعاب مث ربل دبعل اذكحو

 ىدتقا م6 7 اذك نيحلاصلاب

 ادصلا جا والضفن باتملا نسح

 ادع انمزكتو انه اهب ىضرت

 ىدتعا اذانامزاديكنم انظفحاو

 ادب هل مانالا دم نم ريك أ



 ل
 ادجمم ماودلا ىلع نوكي.اضرب انلادجو ميرك اي ريخم مخاو

 هبدصو هل !لعودمحم انديس كتاقولخم دعسأ ىلع ةالص لِضْفَأ لص مبلل.

 ةرآ د نع لةغوذورك اذلا كركذ الك كتالك دادمو كلامولمم ددع لسمو

 باوتلا تنأ كلنا انيلع نو ميلعلا عيوسلا تنأأ كلنا انم لبقت انبر نولفاغلا

 نيعمجأ ري كتم ان مخاو ميحرأا روفغغلا تاكا انمجراوأنل رفغاو ميحرلا

 ىلعمالسو نوفصا امم ةزعلا بر كير ناحبسس نيممجا هبمصو هلآ ىلعو دمحم

 نيملاعلا بز هلل دمْلاو نياسرملا

 دوم ونا نيدلا سمش صالخالا ىبأ ناطلسال راكذالاو رونلابز>

 ةداسلا ءانلخ سماخ يلذاشلا يميتلا َُىي ركبلا ىلع نب نسح نب قنحلا يع

 *« ةرهاقلا نيفد ةيلذاشلا

 فلؤملا هأرقب ناك اهسح ءاشعلا دعلو رصعلاو حبصلا ةالص دعن ارق
 مر هحراش هيلع لد مي ىلاعت هللأ همر هيلا راشملا

 كرابملا برزملا وهاذهو ع

 موب كلام ميحرلا نمجرلا نيملاعلا بز لل دمللا ميحرلا نمرلا هللا مد )
 تملا نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها نيمتسن كاياو دبعن كايا نيدلا

 كلذ ملا ميحرلا نمحرلا هللامسب ( نيمآ نيلاضلا الو مهيلع بوضما ريغ مهيلع
 ةالصلا نوميقبو بيغلاب نونمؤي, نب ذلا نيقتما ىده هيف بير ال باتكلا

 هنع يكرو هفلؤم هللا 1

 كلبق نرم لزتا امو كيلا لزنا ام نونمؤي نيذلاو نوقفتي ممانقزر امو
 مكشلاو (نوحلفملا م كاوأو مهر نم يده ىلع كياوأ نونو 9 ةرخآلابو
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 ويقل يملا وه الاهلا ال للا ميرا نحرلا وه لإ لال م

 عفشد يذلا 00 تاومسلا يف أم هل مون الو ع هذخأتال

 الا هملع نم 9 نوطحي الو مهفلجأمو مههأ نيبام لعب هناي لا هدنع

 معلا يلعلا وهو امهظفح هدوُوِبالو ضرالاو تاومسلا هيسرك عسو ءاشام

 هب كيسا قو مفنأ يفام اودي ناو ٍضرالا يفامو تاومسلا يفام
 لوسرلا نمآ ريدق ءيش لك ىلع هللاو ءاشن نم بذمبو ءاشد نمل رفتيف اهلا

 قطا درو هيقكو ةنكشذا و قارون "لكن ونمإلا و هنو ورمهلا لو اذ

 تلك ال رييشملا كدلاون يت كانا رع اننطاو اقم الاقل ضو نهانا لإ

 وأ انيسننا انذخاكوتال اير تبستك ام اههلعو تيسك اماملابعسوالا ًاسفن هلا

 انامحت الوانير البق نم نيذلأ ىلع ع هتامح 6 ماع مع الو اكو اناطخأ

 موقلا يلع انرصناف انالوم تن ا أنمحراو انا رفغاو أنع فعاو هب انل ةقاط الام

 | ًالدصم قملابباتكلا كياعلّزن مويقلا يملا وه الا هلال هللا ل1 نيرفاكلا

 نيذلا نإ ناقرفلا لزنأو سانلل ىده لبق نمليجنالاو ةازوتلالزنأو هبدب نب
 (يث هيلع نضال هللا ناماقتلا وذ زيزعهللاو ديدش تاذع مهلشا كا ورك

 وه الاهلا ال ءاثد فيكم اجرالا يفروصي يذلا وه ءامسلايف الو ضرالا ي

 طسقلاب اقاق ملا او وأو ةكمالملاو وهالا هلآ ال هنأ للا دبش يكمل اززلا

 كاملا كلام مبللا لق ”مالسالا هللا دنع نيدلا ناريكحلازنزملا وهالا هلآ

 كدي انت نمل دتو اكل يور داك 0 و ءاشن نمكلملا يقرأ

 جرخمو ليلا يف راملا وتو راهلا ىف ليلا 2 ربدق ءيش لك ىلع كلنا ريما
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 تاينخ انا نال ين ىالرأوا ىلكا ينل عضو كيلا 0
 لاثمالا كلنتو هللا ةيشْخ نم ًاغدصتم ًامشاخ هتأرل لبج لعذارقلا اذه انلزأ ول

 ةداهشلاو بيغلا ماع وه الا هلال يذلا هللا وه نوركمت ميلعل سانلل ارضا

 نمؤأا السلا سود.-هلأ كلملا وه الأ ةلاال يّذلا هللا وه مخل نجزلا وه

 ئرابلا قلاذطلا ذأ وه فوك ركناص لا قاعي نكست رابلا ررعلا طبل

 ميكحلا 5 رلاوعو شرا و تاو.سلا يفامهل ببسي ىنسملا ءامساالا هل روصلا

 هللاالا هلآ ال مياظملا شرعلأ بر و وه الا هلال ميظعلا ميل وهلا هلال

 ميخأ أ )5 0 ميركل نقرا ترو ضرالا رو قا وبشلا بو

 تنأألا هلا ال ١ قيلاملا تراةندنملا ميظملا شرعلا بز ا هانت ميظملا

 كيعسأ اين هب كرشأل يبز هللا هل 0 قالاظلا متن نا كات

 نكي مودلو: ملودلي 1 يذلادمصلادحالا تناالا هللال هللا تنأ كنأدبشأ ينأ
 تاو.سلا غيدب نانملا تنأ الا هلاال دبل كل نأ, كلئسأ ينا مالا دحأ اًرفك هل

 ثيفتسل كتمرب تنأ الأ هلا ال مويقاي يحخاي ماركأالاولالجلا اذاي ضرالاو

 يفو ةنسح ايندلا يف اننا اير هدمحتو ميظعلا هدأ لاحبس ةديحوت ثنا ناويجب

 ةفرط يسفن ىلا يناكتالف وجرأ كتتمحز مبللا)رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا

 نا كدبع أ ممل ( انالم'“نيمحأرلا - رآاي كتر هلك ناقل حاصأ و نيع

 كلعسأ كؤاضق "يف لدع كلكح "يف ضام كدس قيصان كلتمأ نا كدبع
 هتنزنأ وأ كاقلخ نم آدحأ هتملط وأ كسفن هن تيمس كااؤه مسأ لكب مبلل
 عيبر ميظعلا نآرلا لمجي نأ كدنع بيغلا ملع ىف هب ترئأتسا وأ كناتك يف



 ا

 انيد مالسالابو ير هاب انيضر يمه باهذو ينزح ءالجو يردص رونو يلق

 دمحم انيد مالسالابو 5 للاب تيضر الوسر سو هياع هللا ىلص دمحمبو

 نذل قلخ ام رتق نم تاماثلا ثنا تارك ذوعا اين لس هيلع هللا ىلص

 مايمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرالا يف ءىث همسا عم رضيال يذلا هللا مسب
 حبصأ ام ميللا لب الا ةوق الو لوحال هللا ىلع تلكوت هللا مس (نالث) ممل

 كلودبلا كلف كل كيرشال كدحو كنف كتةلخ نم ا ذأ هيل نم ىل

 ةلج دهشُتو كدبشن انحبصأ انا مهللا ( ىب ىسمأ ام )ءاسملا يف لوقتو ركتتا
 كدحو تناالا هلآآل للا تنأ كنا كتلخ عيمجو كتكئالمو كش رع

 (انيسمأ انا مبللا لوقت ءاسملا يفو )كلوسرو كدبع ادم ناو كل كييرشال

 كقةاخ عيجو كتكمالم و كشرع 08 دبشأ و كدي تيما يفا ميلا

 ذو. انا مهللا(اعرأ)كلوسرو كدبع دمع ناو تنأ الا هلل هللا تنأ كلل
 الاهل 1آل يجر تنأمبالا هماعت ال امل كرفغتسنو هملعن ايش كب كرشن نا كب

 نه كيذ وع تعطتسام كدعوو كدبع ىلع أنو كديشألاو يتقلخ 5

 بونذلا رفنيال هناف يلرفغاف ينذب ءوبأو "ىلع كتمعنب كل ءونأ تعنصام رش
 كالئسن اناممالا كناطلس ميظعو ثابجو لالجل يبني مكدجلا كل ىبراي تنأالا

 لوح الو ريك أ ّللاو هللا الا هل 1آل ةرخ لاو اينادلاو نيدلا ىف ةيفاعلاو وفملا

 تايلظلا قاف يذلا تنأ) (هادهو ءيش لكر وناي) يظعلا يلملا هللاب الا ةوق الو

 ىمحوأمينءاز رحيل جرخت نأ كتينادحوو كتيدحأ قحكاتسأ/اثالث كرو
 ل موا 0 1 5 8 ٠

 يادو.يدلوو يلامو ىلهاو يدو ىبدش هء لغد انيصح انصحو اري

 00 مارواسد»)
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 ىت>دهزلا قئاقحيىةقحو يدنعاللا مل عيججو ىتانع هقحلت نم عيمجو يف رخو

 ىنظفحا مهللاكاوس نمت كب ىنبجحاو كنع كب ىنميف مبللا كريغي لذتشأال

 كتمظمب ذوعأو يقوف نمو يلامش نعو ىني نعو يناخ نمو يدب نيب نم
 نيذلا كبابحأ ةيصز يف ىناخداو ةكله لك نم ينمصعاو يتحت نم لاتغأ نأ

 ىتح كدنع نمعيش لك يندبشاو ميقتسملا كطارص ىلا مهتيدهو مهتيفطصا

 دجأالىتح كتبحمب يلق الماو تلمع ام ريخأت الو ترخا ام ليجعت بحأ ال

 هيمصودلا ىلعودم اثديس لعمرللا لصو ميظعلا لضفلا اذاب كريغل د هبق

 ن*رلاهللا مسن نيما لوقو تيبحاامب هلاوعدت مثنيملاملا بر هللا دجلاو نيممجأ

 (دحأ ًاوفك هلن كيلو دلو ملو دلي مل دمصلا هللا دعا لا وهلق) ميحرلا (11

 ملسو لص ميلا ) (ةيصا0) (ىبردمحمو هللان احبس ىجذأ هللا رفغتسا) (هسم

 وه الا هلاآل ا ميحرلا نمحرلا هللا مسي ) ( هرصا10) (دمحشات ديس ىلع كرابو

 اذنم ضرالا يف امو تاوم.لا يفام هل مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا للا

 نم ءيشلنوطيح * الوميفلخ | مو مهد نيبأم م هنذاي الا هدئع عقشل ىذلا

 ليلا عر اراه وو الو لطرألاو تاوزيللا سرك عسو ءاش امب الا هلع

 (دمحج انديس ىلع كرابو ملسو لص ميلا ) (تارم علررا ) (ميظعلا )١رصيه(

 ) هيلعّللا لص هللا لوس ردم ّساالاهلال) ( هسمى1) (ّللارفغتسا وسلم()١11مسر*(

 سو لص ميلا ) ( ةيسح1) (ريك أهو للا الاهل الو لل دجلاو هللا ناحبس)

 الاهل ا11ل ) (هسم)(درفّشا ) (هيصحح) (َشلادَنلا ) (هيصح) (دمتان ديس ىلع

 نمةللاءاشنا ثمبن ابواهلعو تومن اهللعو ايحئابلع ( انالث) (هللالوسر دمت
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 ىلع كرابو ملسو لص مبالا ) همرث و هللا ةمحرب نيرشبتسملا نيحرفلا نينمالا

 ددعو نورك اذلا كرك ذام ددع سو هبحصو هلا ىلعو يمالا يبنلا دمحم انديس

 ماغفل  نمتديبحا ام لجو نع للاوعدت اهدمب مث ( امثالثنولفاغلا هرك ذ نع

 ةالصلا هللا لوسزأي ائديساي كيلع مالسلاو ةالصلا « ةرخاآلاو ايندلا رومأ

 ةالصلا هللا ليلخاي كيلع مالسلا و ةالصلا هللا بيبحاي كيلع مالسسلاو

 نعهّللا يضرو كيلع هللا لص كيلع مالببلاو ةالصلاهّللا ميلكاي كيلعمالسلاو

 للا لو هر باص نءهّللا يضرو ىلعو نامءو رممو قيدصلا ركب .يبأ كيعيجض

 لل دللاو نيلسرملا ىلع مالسو 3 رقم اع ولا بز كير ناحبس نيعمجا

 هىمقانلاو (م) صالخالا ةروس رقت 3 تيبحأ امب هللاوعدب م نيملاعلا بر

 كلنا انيلع بتو ميلا عيمسلا تنأكللا اثم لبقت انير هرم هحأتلاو ةسص ننانلاو

  5كنمانل تاو ميحرلا روفثثلا تنأ كنا انمحراو انل رفغاو ميحرلا باوتلا

 نيممججا هرحصو هلا ىلعو دمه انديس ىلع كرابو. لو لص ميلا نيعججا ريخم

 نيملاملا بر هلل دمجلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفضي امم ةزعلابر كير ناحبس

 ». يننملا ناطاسلل راودلا بزح هل لاقي يذلا ريبكملا بزملا «#

 حبصلا ةالص ىلإ نجفلا نم هتقوو.) ( .

 دلوي لو دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا وه لق ميجرلا نرخ هللا مس

 كاباو دمت كلانا نيدلا موب كلامي.( هرم )٠١١ دحأ وفك هل نكيلو

 ٠٠١ )نيملاظلا نم عك ىلا كيأحبس تأالإ هلا ال ( هرص ٠٠١ ):نيعتسأ

 اننا مالا (هم ..) ايش هب كرشأ.ال يبر للا للا .( هرم
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 انرجا منهللا ( هس ٠٠١ ) :كلضفب الك انع مفداو كدب هشافك نم رش

 ايندلا يف انت؟ اني ( هيض ٠٠١ ) ةرخ لاو ايندلا يف ةحي_ضفلاو يزملخا نم

 مارك الاولالجلا اذا (هيص١٠٠) رانلا باع انقو ةئسح ةرخ الا يفو ةنسح

 نم ينانسغ مهللا (هرص ٠٠١ ) ثيغتسن كتمحرب تنأ الا لآل مويفاب حاب

 بولا ىعنب كي اباطخ نم ين موالا ( هم ):٠٠١ درابلا ءاملاو جلثلاب ياباطخ

 تد.ءاب ام ياباطخ نيبو يني بعاب مبالا (هص ٠٠١ ) سندلا نم. ضيالا

 ىنسج ينم أمل هللا ييسح ينيدل هللا يبنح ( هرم ٠٠١ )ب رغملاو قرشملا نيب

 )٠٠١ ل دجلاو هللا ناحبسو يذل هللا رفقتسأ ( م١٠ ليكولا منو هلا

 ىلع يلق تبث بولقلا باقماب ( ءيص ٠٠١ ) يبلق يححا مويقأب يبحاي ( هم
 ىحي دججلا هلوكاملا هل هل كيرشال هدمحودننا الا هلا ال ( هرم ٠١ ) كبد

 ميظملاّسلاناحبس هدمحؤتللاناحبس (هرم ٠١ ؛)ريدق "ىث لكل عوهو تيعو

 (ةيسم١٠) نيبملا قلسا كاملا هللا الا هلآتال ( ةيسم ٠٠١ ) هللا نفغتسأ هدمحمو

 (هىص )٠٠ ةبونلا هلثسأو مويفتلا يملا وه الا هلا ال يذلا يظملا هللا رفذتسأ

 هرك ذام ذدع ملسو هبحصو هلا ىلعو يمالا يننلا دمع اديس ىلع لص ميللا

 دان ديس ىلع لو لص ميلا (هرم١١٠)نولفاغلا» رك ذ نع لفغامددعوذو ركاذلا

 ناحبس (هيص١٠٠٠) هللا فعتسأ («يض١١٠)ةللابالاةوفالو لوحال (هيص )٠٠١

 هسفنءاضرعتلا ناحبس ( اثالث ) هشرمع ةنز هللا ناحبس (انالثث )هقاخ ددع هللا

 لل دجللا ( اثالث) هقاخأ ددع لل دخلا (.ل )هنالك دادمّسا ناحبس (انالث)

 (انالثث )هنالك دادم لن دبجلا ( انالث ) هسهتءاضر هند دبلا (اثالث) هشرمع ةنز



 /ا١١

 الا هلا ال ( اثالثث) هشرع ةنز هللا الا هلاال (انالث) هقلخ ددع هللا الا هلاال

 هتلخامددع هللازاحبس (اثالث) هنالك دادم للا الاهلا ال (انالث) هسفن ءاضرََّلا

 > هدع هللا ناحبس (انالث) ضرالاىف هقلخام.ددع هللاناحبس (انالثث) ءامسلا ىف

 * :هتلخام ددعش دملل !(امالث) هّملاخ وهام ددع هللا ناحبس (اثالث) كلذ نيبام

 هقاخام ددع هلل دمحلا ( امالثث) ضرالا يفهتاخامددعّس دجحلا (امالث) ءامسلا يف

 هقلخام ددعللا الا هلا ال ( انالثز هقلاخوهام ددع هلل دججلا (امالث) كلذ نيب

 ددعللا الاهلاال( امالمث) ضرالايف ةقاخامددعللا الا هلا ال (امالمث )ءامسلا يف

 ربك | هللا (امالث) هقلاخ وهام ددع للا الا هلاال (امالمث) كلذ نيب هاخام

 هللا( امالثث)ضرالا يف هقلخام ددع ربك أ هللا (!”الث) ءامسلا يف هقلخام ددع

 ميللا (اثالم)هقلاخوهام ددع ربك آ هللا (اثالث) كلذ نيب هقلخام ددع ربك أ

 .اندي_س ىلع لص مبالا (امالمث) ءامسلا يف تقلخام ددع دم انديس ىلع لص

 تقاخام دم انديس ىلع لص ممللا :(امالث) ضرالا يف تةلخام ددع دمع

 هلآ ال (امالث) هقلاخ تنأام ددع دم انديس ىلع لص مهللأ (امالث) كلذ نيب

 ايات سو هياع هلل ىلص هللا لوسر دمع هللا الا هلا ال ( نيثثالثو امالث) هللا

 نيما نيملاءلا بر هلل دملاو نيدلا موب ىلا اريك

 6 قابلا نب دمحأ نيدلا بابش مامالل ديحوتلا بزح ف
 « ةيذاشلا ةداسلا ءاناخ ثلاث

 كردصيف نكي الف كيلا .لزن ا ٌباتك صللا ميحرلا نتحزلا هللا. مس
 زيزعلا هللا نمباتكلا ُليزنت مح نينمؤملل يركذو هب رذنتل هنم جرح
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 2 هيلا وه الإ هلا ال .لوطلا يذ ب باتملا ديدش بوت لباقو فذلا رفاغ اعلا

 ةزعيف اورثك يذلا ل كذا يذ نار 0 ص قمع مح صعيرك ريصملا

 نأ اودجصو صانم نيح َثالو ادانف نق نم عيل نمانكلهأ م قاقشو

 ؟دحاواملا ةل "لا لمح ع 1 رحاس اذهنو رفاكلا لاق 0م ل م

 لاف مسم زذنم مهءاج نأا وبمع لب د ديجلا نار لاو ق باج *ي هل اذه نا

 ام انماع دق دس يهل مجر كاذ بارت انكو ان اذإ< بيجم *ىث اذه نورفاكلا

 يف مءاغ امل قملا اوبذك لب 1 ُباتك اندنعو مهنماضرالا صقنت

 جورف نم امل امواهانيزو اهانيش ل موقوف ءامسلا ىلا اورظنم ةأع رم ع

 ةرصإ جيب جوز ل اهف ا أو يماور اهف انيقلأو اهانددم ,ضرالاو

 نورفاكلا اهيأاي لق (انالث) صالخالا أر ب مث بينم دبع لكل ٠ 4 ذو
 متأالو متديعام دنا انأ الو دبعأام فترودناع متاالعن نود هلام ديعأ ال

 ماع وه الا هلا ال يذلا للا وه نيد يلو 2 3 د ا 0

 سودقلا كلما وه ال هلا اليذلا هلل وه ميحرلا نمحرلا وه ةدابشلاو بيذلا

 للاوه ن زوكرشي اعنا ناحب ربكشلا ر 1 زيزعلا نمييملا نم ولا 'مالسلا

 ضرالاو تا وعلا يفام هل بي ىنسحلا ءامسالا هل روصملا ءئرابلا قلاخلا

 كتاذل بجو امكاأسأ معام لعورلع | موه نا لا ميلا زيزملا وهو

 موت طيحاي نطاباي ىهاظاب رخآاي .لوأاي كت وعلو كئامسأو كنان و
 ا( ةيحاو كوش ومن اوم مسمللا ”عاو كتاقولخع ىلإ انيكبت الو كتاذم 1

 قحاو كباذ دوبشل اناوذ داوخوا ملل ققحو كنافسمإ انيافصو كنامبأب



16> 

 انيغو باحتحالا نع ناجع لأ و كنع 5 باجح لك انع مهللا

 هنا مسمللا باهولا تنأ كلنا ةمحر كندل نم انل بهو بابسالا ةبايغ نع

 هيلع تامتشا ام انل نيب ةفرعم كب مهللا انف مف تنأ الا تنأ «كفرسبال

 نع مهللا انهزنو اهنم كل بنو اهنع كل بوتتل كب لبجلا نم كب انتفرعم

 0 دحالا رحب 1 و ا زيتابل ا د كين 1

 4 قيلب و ءىثلك نم ا 0 ءايشالا ا روصق 5

 هصصخ اع الاء ىث نمهيلا فرقا عيش سيف هنافصو هءاذب 0 0 كسح نم

 :رم لصفللاو لصولاو كح ف نالاحم دعبلاو برقا يبل ١ هتاف رمت نم 5

 تأ لب كلذ نع كايربك لاك لابت اناصفو انضوو اندعلو اسرق يح

 مه اماو لعلاع لعل متنا !١ ا مملاع محل ثيح نم انلوم ودع ردق ىلع انتيطاخ

 مهللا انصصخت بضغلاو ىخرلل ةراشالا مجارتلا هده يف كفيرعت لهأ كنع

 كلذك "نكي نإ وهو كلذ كتم باطل يناو كيبضغ نم ان'رجاو كاضرب

 نكل هبلط ارحو هعوقو ا ةسكع وأ تقو ةعيضو لصاح ليصحتف

 ةزملاب ىننلا عضوو هيبوبرلا ةمكحم ةلئسملايف َحاملالاو ةقافلا تضنقتا ةيدوببلا

 السمتو الوق مهللا انمفوف بدالا طوةس طرشب بلطلا ماق كلذإف ةبدمصلا

 تاس ملا رد ءىثلك لع كلنا الماو ارعوفاعر كح مهللا انهمحو

 نعمهللاانه زن لوبقلا ريق كي وبح تانسحو لوبقلا 007 كل
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 نع هتبوبيغ عم لزالا قباوس نذل ةفئاطل هيدي ىلع تيرجأ هتبيحأ نمو

 الف تربخأ اممارصلو هعمس تناؤ اذه لزي مل ام ةيؤر يف لوزي امدؤر

 فصو نم ميللا انامجاف رارطنمالا ”ئاوش هقمرت الو رايغالا ”تافأ هقرطت
 ءارو سيل ىعد نمل للا ممس يفكو هللا انيسح هادبع فاكب للا سيلأ كئاوأ

 حينافم كتمكح نئازخ انل حتفا مبللا ليكصولا منو هللا انبسح يهتنم هلل

 كتممت ىذل توكل دويق نم انصلخو «كتادح و راحت يف انقرغأو كتمحر

 كنم نيبوحصم ةاجنلا ليهس انب كلساو قيقحتلا مدق ىلع كعرشب انقأو

 اودع انل تلعجدق مبللا (انالث) (ميركاي ينغاي ميلع اي ”حاتف اي) قيفوتلاو فطالاب

 انيف هئاجر سكمل كيف انءاجر انل ميللا قم كيف انؤاجر سكع انيف هؤاجر

 تنناوا ار ال فرتعب - رز لوقو وع انارنقلا مهالازيزعلا ىوقلا تنأ كلا

 (ا'الث) (نيبمايقح ايرون اي “هللا اي)ئرودصلا ينذم امو نيعالا ةئئاخ ملعت انب ريصبلا

 ءانطصالا اظةحو ءابتجالا ريصو ءانتعالا صن كلاسن'ريصنلا مو ىل ولأ مل 1

 كيردقو كل.اع هب قاعت امو تارطخلاو تادارالاو تانكسلاو تاكرملا يف

 كيلا كب. اندهاو كيلع كن انلاد مبللا تايرئمالاو تايقلملا نم كنداراو

 ةريصيلاب صوصخلا ليبس ىلع كيلا كلضف. نيعادلا كيلع نيلادلا نم انلعجاو

 ىلع كنا عبطلا عقاومو عرشلا هراكم نم ةينالعلا ةمصعو ةريرسلا ءافص عم

 رشا امو فخ ام انم نسحو ربظ امو نطن ام انم "ملصأ مبالا ريدق ءىث لك

 انصاخو ةميطقلا لاحوأ نم انلشناو كتعاط عاونأب انبلاوقو كانبولق الماو

 كناذ ةفرعم انا دجوا ميللا كات كيهر نم انلعجاو كارشرالا كارشا نم



 دكه

 .كلتبستميف انقأو كئايلوال ىلا يبس انلمجاو كلئامسأ رونو:كتافص مّلعو

 اهبكلنم اننطقت الو كيبلا انمام ةءؤر نع كليف انييْعو كئادعأ لع ةجح

 ىلع ةئميهملا كاتينطابو كنيرمهاظو كتبرخآو كتيلَأ دوهش نع انيلا كنم
 تدبأ اب انذيأو تش فيك تش نم هب تبجح اه انبجخا مبالا يش لك

 .انذلا..ةرع اقبلابو اعلا نع ىنغلاب 5 ةياعر انعؤاو تش اك تش نم ه

 كلساو نينقوملاراثع نم انلقأو نيدحوملاديحوتلاحوأ نم كتيدحأب انلثناو

 ةرضح يف ان-لجاو نينيس روط ةورذ ىلا ان ضولاو نييرقملا جم انب

 ةلاهجو زجمىلا اناف مهتيلتبا امم ةيفاعلا عم نيصوصخ ا لين يف انسمشاو نيقيدنملا

 ىرفب هن وك لبق "يش لكل نماي كلدعل هتامح نمم كلضفب هتامح نم سيلو
 نينراعلاءامحو نيئقوملا ءاجرو نيش املا ريصو نيلفاغلا رع تملعدق هردق ىلع

 رايتخالا لبق نيممحلا ءاّنو نيلصاولا ءانفو. نيبرقلل مر نيسحلا ءاضرو

 لضفلاثيح نم 00 اع كنم هل مقام .مهنم لكل جرخ كلذاف

 .ميللا اندهشاف ةمسقلا يدم ف ةكللا ري هيما 3 اكسال لدملاو

 .كدجع انَثدَْأ 'قطناو كدمح انتتسلا قاطو كلانه ام انجح ال كلذ

 «لك ىلع كنا :كرمقو كلوحب كنببو اننيب لوحب لاح لك نيبو اننيب لب>و
 :كتافصو كيبندمحل كندع يف اهترخدل يتلا كلئامسأب كأس انا ميالاربدق "ين

 .ةيدوبعلا رس نع .انل تشكك نأ ريكآلا ءاجنإلا ددنع اهدوبشب هتنصصخ ينل

 .ةءركملانيهاربلاو ةيلقعلاراظنالا: نع ا  افثك ةيهؤلالا نحو , رمل لو

 أنب ضمل مبللا ر اونالا نتفو رظلا نحمو راطوالا راطوأ ١ نم مهلا انيلسو |
 ( ةاووا نع 83:



 قف
 هنا مسللا كيلع كب لاح لك يفانب لبقاو كيدي نيب كدوبشل انقأو كيلا

 هنموهيلا لصوت هب نمايف كنم الا كنع ةعطق الو كب الا كيلا لوصؤ ال

 كدبع ينلمجاو كلضفب كلدع نمو كلصوب كلضف نم ىقرجأ هنع عطقتم

 ةدابع كنم يلاؤسو ةيدوبع كل يلط لمجاو كّدعو ينلناو كّدنع ينقاو

 كرانعلا كرفت لديعلاوب عوضا رغالا نئارغا ةضراعم ىرم ةمالسلا عم

 ديرا ايف يل عمجاو اديوع كداب سلو ا كنيداراب يناعجاو ضارسغالل

 هلآوانملا مسط سلط مط امني ملنأ ريخال هناف كاضرو كتدارا قلعت نيب

 كهجو فناحبس ةيحوبس ةلجبلا ريشم كيلع راجي الو ريم يش لك
 نيما ءاه مح مذا فاق نوحا ميركل

 « هنع هللا يضر اضيا هل ريونتلا بزح #

 لعجو ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا هلل دل ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كب ًاناميا كلأسن انا مهلا تولدمب مهبرب اورفك نيذلا مث ّرونلاو تارظلا

 (متملع ام ىلع كنع هب اًؤواج امبو كلسربو كبتكبو كئاممأبو كنافصلو

 كيلع نود سيل ذا ظيفملا كملم, وهام ىلع باتكسلا مأ يف كل ُبجاو وه

 رونلاو .لكألا دوبشلاب يدل اًماد كلذ مالا لءجاو هلك كلذب ةلاهجلا إلا

 رسلاو بينما حورلاو بي آلا بلقلاو بئانلا سفتلاو لضفالا لقعلاو لوالا

 ىنعملاو كيلا ميحرلا كسا ةرضح يف ةصخاشلا ةقيقطلاو كيلع عومجلا

 نيصاخملا نمكل نوكتل كبحبانص خو كاضرب مبلل انممتو كيد كنمذخ آلا

 نيطساقلا .ىرم نوكن.نا نم كب ذومن ميكحاي عم اجاي طسقماي هللا
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 نونمؤأا ىلإ ا دةفءاوغالاو ءاوهالاب بارطضالا نم انطسق ةمالس كلأسنو

 كلطارص ىلع نيش دصلاو نييبنلاهب تيدهاماندها ملا اديدش الا زر ول زاذو

 ينتملاو كح يل ثههبرو ل رونايو ضزالاو تاو.لا رونا ميمتسلا

 ريبنلا ةنج ةنَرَو نم يناءجاو نيرخألا يف قدص ناسل 1 لدعاو نيحلانتلا

 لام عقم ال موب نوئعبي مول ينزنت الو نيممججأ نيملسمللو يدلاولو يل رفغاو

 رابجاي مياس بلقب كينأي نم مبلل انلمحا ورميلس لقب سلا ىتأ نهالا ْن ونب الو

 هب قحمب ام لامثلا ىلع ةنءيبملا ءامسالا هذه راوثأ نم يل سه زيزعاي رابقاي

 هذه راونأ نم يل به محراب فؤراب فيطلاب كنع ةىطاقلا هبجح ىنع

 فيي يري ةقلت رحتوو كليو راع رارمأ نيفيا ام نيملا لع ةفيلا ءادخلا

 ىمظملا ةباننلاب ًاطونم كرشلا ةيدوأ نع ًاقوطخم ةداسبملاو ةيدوبعلاب مايقلا

 ) ميفراب كل دجسو "يش لكشال حبس يملا (انالث كدمحمو مالا كناحبس

 كال ذو لرتلا لرعز لوقلا انني سك وقل لاشنا تايون

 هدابع ىلعمالسو هللدجلا هللا انيسح "هللا انير (انالثىلعالا يبر ناحبس) لوقملا
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 ماسو هلاو فطصملا دمت كيلع لادلا عماملا كرس ىلع هللا ىلصو ىفطصا نيذلا .٠

 « ةفيلخلا يسرملارمتنب سابعلا يبا دمحا نيدلا بابش مامالا يديس بزح #

 « همك ةنس يفوتلا ةيردنكسالا ةنيدم نيفد ثراولا

 نيملاعلابر للدم يحرلا نمحرلاهللا مسبب ميجرلا ناطيشلا نم للاب ذوعأ

 مقتسلا طارصلا اندها نيمتسن كاباو دبمأ كادانيدلا موب كلام ميحرلا نمحرلا



 نيف

 هلإ ال هللا نيمآ نيلاضلا الو مهلع بوضغلا ريمغ مهيلع تمعنا نبذلا طارص

 ضرالايفامو تاو.سلا يفام هل مون الو ةئس هذخأتال 'مويقلا يلا وهالا

 نوطيح الو موفلخ امو مهيدبأ نايا ملعب هنذاب الا هدنع ”مفشي يذلا اد

 هدؤي الو ضرالاو تاو.سلا هي سرك عسو ءاش امب الإ هملع نم "يشل

 ”لك نوننؤللاو هنو نم هيلإ لزتأ ان لوسرلا نما ميظملا يملا وهو امهظفح

 انني اولاقو لتر نم دحا نيبو رهأل كيور هتكو هتكت المو قلاب نم

 قيسك امال اسر الا انف هدا ناكيال ريصملا كيلاو انير كنارغغ اًمطاو

 انياع لمح الو انمر انأطخا وا انيسل نأ انذخاؤنال انمر تيستك ام أملعو

 انع فعاو هب انل ةقاط الام انلمح الو انبو انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح اه اًرصا
 الا هلال للا ل نيرفاكلا موَلا ىلع انرصناف انالوم تنا انمحراو انل راو

 ةارونلالزناو هيدي نيب امل اقدصم قملاب باتكلا كيلع لن مويقلا يملا وه

 كيرو رذنافمق رثدمل ابمأ اي ٠ ناقرفلا لزناو سانال ىده لبق نم ليجنالاو

 ًأرقا ٠ ربصاف كيراو رثكتست نمت الو رجهاف زجرلاو رهطف كلاينو ربكف

 لع يذلا ”هرك الا كرو ازفا قاع نع ناتنالا قاخ قاغ يذلا كمر مسأب

 نايبلا هملع تاسنالا قاخ كارلا ملع نحرلا ٠ ملعي ملام ناسنالا ملع ملقا

 نازبملامضوو اهعفر ءامدلاو نادجسيي رجشلاو مجنلاو نابسحب رمقلاو سمشلا

 يفر ناحب-) مارك الاو لالجلا يذ كير هسا كرابت نازيملا يف افطنال نأ

 كام هلميكملا زيزعلا وهو ضرالاو تاؤ.سلا يفام هلل حبس (انالثث مياظعلا



 لع

 ضرالاو تاو.سلا قاخ يذلا وه ميلع يش لعب وهو نطابلاو سهاظلاو

 امو اهنم جر امو ضرالا يف جابام م شرغلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ف

 هلريص؛نولمست اع هللاو منك امنا سم وهو اهيف جرمي امو: ءامسلا نم لذني

 حلونو رايللا يف لالا طوب رودالا عجر هللا ىلاو ضرالاو تاومسلا كلم

 بيغلا ماعوه الا هلا ال يذلا هللا وه رودصلاتاذب ملع وهو ليلا ىف راهللا

 مالسلاسودّقلاكلملا وه الا هلا ال يذلا هللا وه ميحرلا نمحرلا وه ةدابشلاو

 قااخلا هللا وه نوكرشي ام هللا“ناحبس ريكتملا رابملا زيزعلا نميبملا نمؤملا

 زيزملاوهو ضرالاو تاومسلايفام هل حبسي ىنسملا ءامسالا هل زودملا ىرابلا

 دحأ وفك هل نكي مو دلوب ملو دلي مل دمصلا هللا دجأ هلا وه لق ميكا
 رمث نمو بقو اذا قساغ رش نمو قاخام رش نم قلفلا برب ذوعأ لق

 هل آس انلا كلم سانلا برب ذوعأ لق دسح اذا دساح رش نمو دقملا يفتائفنلا

 سانلاوةنملا نمسانلارودص يف سوسو يذلا س انما ساوسولا رش نم سانلا

 نيقيدصلاو نييبنلا نم نوصلخملا هللا دابع هفصوام ىلعو كلذك وه نماي مبلل

 ةضراوفلا ومس له انه نورقلا ءاياوألاَو ننتوملا ءالعلاو نيكل افلاو ءاقيشلاو

 مأالاو اهنم ميظملابو املك ءامسالاو تايالابو اهب كلأسا نيمججأ قلما رئاسو
 ءاحبو ةقفاولا ىلع نيمأتو متاومللاو يدابملاو ةرمبلا ةروس مناوختو ةديسلاو

 رافكلا ىلع ءاّدشا همم نيذلاو هللا وسر دمت ماوددلا لادو كلملا ميو ةنحرا

 مههوجويف ماوس اناوضرو هللا نمالضفنوغتبب اًدجس مكر مارت مهني ءامح
 ٠ رز ان جرخا عر 1 ايم الا يف مبلثموةار وتلا يف ملم كلذدؤجسلا رثانم



 فا
 نيذلا 'َللادعو رافكَلا مهب ظيفيل عاّررلا بجي هق وس ىلع ىوتساف ظاذتساف

 ءاه مح ّمدأ فاق نوحأ امظع ارجأو ةرفغم ممم تاحلاصلا اولمتو اونما

 الو كلسرو كءايبنا اهي تمحر يتلا كتمحرب ينحراو يلرغا صعيبك نيما

 كيلا يدتهأال 5 احا نا ةنفاخأو تمَخ ينو ايّقش بر كلاعدب ينعي

 اييندلاو نيدلا ىف فوذعو فوخ لكى رم كب يمآو كيلا يندهأف اليس
 مويقاي ضرالاو تاوءلا عيدباي مالا ربدق 'يث لك ىلع كنا ةركالاو

 اريصنو ايلوانل نكت نأ الاهلا ال انما اي. مويقاي يحاي "يش لك مويقايو نيرادلا

 اححلاو كراوح ىف انلمساو تناالا قانمال قت رم لك نم كباانماو

 نمانيلع نبصأو كققاخ نم دحأ كارب الو ىرتف كلءايلوأ هب تبجح ينذلاب

 جر قسعتج سط مر وة رتتا رقلا زم انعم رفا وب ولخ اوفلكا للا

 ءاجرلاو كننم فوللا كلاسن انا مهللا نايخال خزرب امهنب نايقتلل نيرحبلا

 كرمال ةعاطلاو كنعىضرلاو كب ننالاو كيلا قوشلاو كل ةبحلاو كيف

 تنأالاهلا ال كنع كب نيةطانو كيلا كنه نيرظان كتدهاشم طاسب ىلع

 اةطعواد وجانيلع بتف نعول وق كيلا انت دقو انسفلا انماظ 5 كتب

 نيماسملا نم انأو كيلا انبت انا انتي ذ يف انل حاصاو هاضرت لمعد انلمعتساو

 كديحوتب اناصو كدوب انبرقو انونذ انا رفغا ميسحرأب نبا دودواي روفغاب

 ىلع انامحاو كنود ىث عم ةفقولا,الو ةرتفلاب انيقات الو كلتعاطل انمحراو

 سانلا ماجاب مهللا ربدق "يش لك ىلع كنا اهرئاج نم انمصعاو دصقلا لييس

 ةيهلاو عوشحلاو صالخالاو ةينلاو قدصلا نيو انئيب ممجا هيف بيرال مويل
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 طاشنلاو ةمصعلاو ظفحلاو ةفرعملاو مملا و نيقيلاو زونلاو ةبقارملاو ءاملاو

 لتس انسمتو ناقل يف يقناو» نايباو حالا و ةرفثملاو رتسلاو ةوثلاو

 اكو يمرر اهيباث كو ةلوفار سيكعتاو ةناطسالاو هنا
 ينذلا قزرلاو لالا لمعلاو ىندللا سلا انناو اذيكمو ذنوب ذاضو لو

 ةرخ لايف هيلع باع الو َلاؤس الو باسح الو ايندلا ىف هب باجحالىذل

 اناخداو عبطلاو ةوبشلاو ىوحلا نم نيا عربشلاو نو و لع طاسب ىلع

 ريب اناطلس كيدل نم انل 2 قدص جرخم انجرخأو قدص لكي

 نمراي مويقاي يححاي ريدقاي ديرماي ريصبإب عيمسأب ميلعاي ميلحاي ميظعاي ”يلعإ

 كشثرع ناكرأ تالم يتلإ كتمظعب ِكلأسأ وهاي وه وه وه نماي ميحرأ

 كماعنو "يش لك تمعسو ينلا كتجرو كقلخ ىلع ام ترّدق يتلا كتردقو

 بيرقلا كرصبو كممسو ؟يش اعزب ال يتلا كتداربو 'يش لكب طيما
 ارتفا مّلظعو ىقايح لق دق "يش لك نم يلا برقأ وه نماي "يش "لك نم

 قءاؤسو ىقوهشو يتريحو يتنحمب ريصبلا تنأو فاش برتقاو قانم دع

 كتافصو كئامسأبو كب تنمآ يتافص نم حبق انو يتقافو يجبامتو يتلالض لمت

 هرمي يذلا اذ نمو ككريغ ى خرب يذلا اذ مف كلوسر دمحمو

 يندنجو ينلا ليبس ينرأو الياس هيلا ىندهاو دشرلا ليبس ينرأو ينمحر اف

 نرجو نادل لما مكحلاو رونلاو قل كنم ينيصأو اليبس هاي
 هرك اونيمللا ديرا ناو ثيسمأ يا ممللا نيبماي قحاي روناي للاي كرونب

 كرون يندهاف للاب الا ةوق الو لوح الو هلل دملاو هللا تاحبسو رشلا



 دلل

 كقلخ نيبو ين» ىرجي امفو كيلا ينم ردصَي اهفو .كنع ُدري امف كرونل

 يباجح تنأ نكو كلبجح لعو كنزنع بجحب ينبجحاو كيرقب ىلع قينضو
 نرم ينمصعاو قزرلا اذه ّسمأ يل نْخسو كيلع الا ينم *يش مهب ال ىتح

 قاخلل لذلا نمو هن مهلا قاعتو باقلا لغش نمو هبلط يف بمتلاو صحا

 امو هلوصح دما لخبلاو حشلا نمو هليصحم يف رييدتلاو ركمتلا نمو هببس

 رموب كيدارأوب كملع لع كيري هت كلذ نم فلا ىف شاين
 ماكحأ ةدهاشمو ةيدوبعلا ةماقال ايل اركاتاع لاكمال تاور

 كراك أورو دوةكلراو أ نم رونو كتان نو نيج ليو ةوذلا

 ىنلكتالو كناذب يرمأ َلوتو كتكتالل ةبعصو كلايبنأ تاعاط نم ةعاطو

 ةمحرو كتانسح نم ةنسح يناعجاو كالذ نم لأ الو نيع ةفرط بش ىلا

 يف ام هل يذلا هللا طارص ميةتسم طارص ىلا ءاشن نم امم ىدهم كدابع نيب

 ينطعأو كرونل يندغا ميللارومالا نوصل هللا ىلا الغ ضرالا يف امو تاومسلا

 بهو كنع ىنلئشد ءش لك نمو كل وه ودع لك نم ينعنماو كلضف نم

 كيلا افنلاب مركب, اورو كم قلاب عمس ابلقو كركذ نع تغب ال ناسلل

 امو رهظام نيزو كتءظع لالنلل ادماخ القغو كبرق كئئاقح اممم اًرسسو

 ىتقلخ اك مبلل يكح اي زيزعاي ميلعأي ميدساي كل تعاط.عاونأب ينم نط

 كملع قفاوب ايلع ل سهو ىلرفغاف يتئيطخم يب تطاحأ د-ةو ينفشاف كنع

 نم يناعجا و كدابع نيب قدصنال يل لعجا و كك تفداصي اك و
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 ةجو قرأو كتمجرب ال امو الا ةنللا يناخدأو رانلا نم ينجو كنج ةلرو

 نيب امد كدنع ىاّتم لمجاو كنييو ينيب امهف باجحلا مفراو كيبب دمت

 كنيبو يني ندب نوكي ال ىتح ينع َنْيبلا طقسأو كيلا كب ارظانو كيدي
 نومضمادبزملا عم كدبعل هدعب باطال ًافثكمالا ةَيمح نع يل فشكأو

 تدبأ دق كلا مكحاي زيزعاي هللااب ريدق يش لك ىلع كنا كدعو مركب

 كتاباوأ ةمدخل كرصنب انديأف تئشام ىلع تش فيك تش اه تش نم

 هنع ثيضر .:رمانل خراجاو كلئادعأ ةاقالم دنع كتفرعمل انرودص سوو

 تطخس نم ديك انع فرصاو كلوسر د.حل هتباج ام َلِذَنو هل عطخم ىح

 بابسأ نم ةيفاعلاب انرجأ ايندلا يف انناو كليلخ ميهاربا نع هتفرص امديلع
 ايندلا انل ْضْعلو رايغالا م ند انيواق ةمالسو رابج رئاج لك َظ نمو راثلا

 ّللااي ريدق يش لك ىلع كلنا نيملاصلا نم اهيف انلعجاو ةرخ آلا انل بح

 00 تطاحأ دق كدبع محراب اا ملا مظعاب

 تناولت نرع تزمج دقو عيمسلا تن "أو متن الهلاك ادنو

 0 اولا قئاو اهتم ىو ميلعلا

 َنبلاب يسفن سوسأ فيك مأ كلأس ن . كرتلو كلأس مل نم بيجت فيكم أ

 يعلا كدي ةمحرلا ازخو ؟ 2 اهجرأ فيك مأ ا كن انني ال قطو

 كتمظعل يلق ًالماف "يش لكم .دأ رغمف كئايلوأ بواق تلم كتءاظع

 عيمسلا كاف فلطالا صئاصخم بادن عمسأو 0 5 هيدل ممل لود ال ع

 كتضبق يف انأو كتيصع ىتح كنم ىناكم ينع رتب يهلا 'ىش لكح نم

 ( داروا دس 7)



 اذ

 ةعاطلاب ينتدان كتيصعم يهلا كيلاراذتعالاب يكف تحرج ام تحرتجاو

 ةيسملا تلق نا 'وجرأ امهمأ يفو فاخأ مهيأ ينف ةيصمملاب تدان كتعاطو

 يل عدن ملغ كلدعن يتتاباق ةعاطلاب تاق ناو 7 ُك عد لف كملضش ينتاباق

 كاضف نوعا فيكم أ كباسحا عم ىلاسحا عر فك زيك تياف احر

 عماملا رسلابف كريغ ىلع نآلاد اهالكو كرس نم ناس ج ق كنايصع عم

 منماي رافغأي حاتف ا هللا اي ريدق "ين لك ىلع كنا كريما ينئدت ال كياع لادلا

 كباذإ ناو دعا ان كنارنا نوت نقل ين هو رع لانا فداه

 يناذنال لذماي زعماي ب ىف عاو ىنرصناو ىتدهأو ىلع م أو يل رفغاو يل حتفأو

 ريئلاوب هك "ما ضاللاو كلك لكلاذ كَل اهب كن ين راغثت الو كلام ريبدت

 هلا الو كلعج لءملاو كّمح قحلاف ىدع ىدوجوو ىدوجو يدع تل

 دق كيلع افّولاو مركلا اذ اب ىفخأو رسلا ملاعاي نيبملا قللا تناو كريغ

 تفطلت كريغ ىلط نم ىقشد ال فيكف كبلط يف يقش دقو كدب ااا

 لهجلا رم ىئرجأف رفك كرينل يلطو ٌلهج كل يلط نا تدلع ىتح يف

 كريما 1 كيرقديعبلا اناو بيرآلا تنا بيرقاي رفكلا نم ين.معاو

 كباط» يلط 0 يح كلضفن يل نكف كل باطلل قدر كنت ىلمتو

 انتاوهش ّيحو انتاداراب انيذمن ال مبللا ريدق ؟يث لك ىلع كلنا زيزعاي يوقاب

 ماس وأ طخسن وا نزحت وا اندارم دوجوب حرفت وا بحت وأ لفتت

 لضفالاديزماوريكألا ميمنلاب انجراف انيولقب لعأ تنأودقفلا دنع قاتلا ميلست
0 

 يف انرصناو داهشالاب كليا انذهجاو يش <لك انع 26 و انيمو لك الا رونلاو
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 ديرح أب ميكح اي زي نع اي ديرم اي زيدق اي هلل اي داهشالا موي موبو ايندلا ةايملا

 ءامسالاو ىربكسلا تاي الابو ايلعلا ةئيشملابو ىمظعلا ةردقلاب كلاسن انا ملل

 ضرالا يف كل وبه رحب ”لكو رحبلا اذه انل ٌرخست نأ اهنم ميظملا اذهبو اهلك

 ميهاربال رانلا ترخسو ىسومل حبلا ترخس اك توكلللاو كالاو ءامسلاو

 ناهلسا نجلاو نيطأيشلاو حرا تكسو دوؤادا ديدللاو لاطا تزذسو

 هيلع راج الو نيج وهو ءيش للك توكل هدب نماي ءيش ”لكانل رخسو

 هللا ىلصو ( نيما ةاه مح مدا فاق نوحا) مياءإب مياح 1 ميظع اب يلع

 بزحو ) نيملاعلا بر هلل دجلاو املست ملسو هبدصو هلا ىلعو دمج انديسىلع

 ) ةريخالا ءاشعلا دعب درووه هركذ مدعتلا سرا سابعلا ىلا دمجا ىديس

 * ةرهاملا نيفد يتارعشلا باهولا ديع يديس بز> اده ِ

 نيكسللا ىلع مالسلا يح رلا نمر لا هللا مسب ميجرلاناطيشلا نم .هللاب ذوعأ

 ميحرلا نحرلاهللا مسب ( ابتك ) هتاكربو للا ةمحرو نّيظفاملا نيبتاكلا نع ركلأ

 نأ دهشأو دحأ وفك هل نكي مو دلوب لو دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا وه لق

 نا دبشأو هلوسرو ُهدبع ادم نأ دبشأو هل كيرش ال ةَدحو اا الا هلال

 نم ناملخ مويلا اذهو يلا مبالا ٠ روبقلا يف نم ثعب هللا ناو اهف سيرال

 كيراحم لع 0 هيفيل نز الو نابع يتلا الإ هيف يناتبت الف كقلخ

 كبذوعأى لا مهللا٠ "ىلع تضرتفا ام قمح اقافختسا الو كتيصممل اباكترا الو



 قلن

 نمو يولبلاو« البلا نمو يولَلاو لذلا نمو للزلاو غيرزلا نم م ويلا اذه يف

 قيس دق تانك رف نمو ءادعالا ةنامث 0 نمو مولظملا ةوعد نمو مظلا

 طاسن الو ين ديف يييصم الو ىملع مايو الو يربك ا أسدلا لعج ال ممللا

 ثيح نم هليبقو وه اناري انناروع ىلع ًاملطم انبويعب اريدصب اودع انبونذب انياع
 ك وفع نم هتطاف امم انم ةطنقو كتجرنم هتسل ا ام أئم هسيب افمبالا ارث ال

 مرللا ريدق ءيش لك ىلع كنا كنرفغم نيبو هنيب تدعأب !م هنيبو انخد دعابو

 الو روش الو ةايح الو و الو 5 الو 0 يسفنل كيمأ ال تحبصأ ىلا

 ىضرتو بحت مل انفو مهللانتيقاوامالا قا الو ىتتيطعأ امالإ دخلا نأ عيطتسا

 نم هب تيضق ام مبلل نيمحارلا محرا اب ةنحم الب ةيفاع ىف لمعلاو لوقلا نم

 ملل نيدلاوَلقملا امهف سو اريخ انتفاع نع اف ردف نودي كير دقأوأ ءاضق

 كباه 0 اف انهو نح اف ف انتيحأ امادبأ انراصنا وانعامساباتمتم

 يح دجللا هلو كاملا هل هل كبرش ال هدحو هللا الإ هلاك (ريدق ءيذ للك لع

 كةلخ عيمجو كتكئالمو كشرىع ةلج ديكو كدبشأ تحبيصا يبا ممللا (

 كدبع ادم ناو كل كيرش ال كدحو تنأ الا هلا ال يذلا هللا تنأ كلنا

 و هملعأ ايش كب كرشأ نأ كب ذوعأ يلا مبلل ( ) تارص 4 )كلوسرو

 .نم جاردتسالاو ركملا نم كب ذومن انا مبلل ) (انالث هملعأ ال ام كرفغتسا

 ايبا رعتانلاعا يفور ورخا اعانذ ريك لكلا ممللا ) ( انالث رعشن ال ثيح



 ام

 مهللا ميظملا هللا رفغتسا هللا رفغتسا هللا رفغتسا ( مالم كال موب انمايأ ريخو

 مارك لاو لالجلا اذ اي تيلاعتو تكرابت مالسلا كنمو مالسلاتنأ

 نيملاءلا برةلددجملا يحرلا نمحرلا هللامسب ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ

 ميقتسملاطارصلا اندهانيمتسن كاباو ديعت كابا نيدلا موب كلام ميحرلا نمجرلا

 كلا و نيما نيلاضلا الو مهلع بوضخلا ريغ مهيلع تمعنأ نذلا طارص

 هذخأت الءويقلا يلاوه الا هلآآل للا ميلا نمحرلا وه الا هلآآل دحاو هلآ

 الا هدنع عفشي يذلا اذ نم ضراالا يف امو تاومسلا يفام هل مون الو ةنس

 ءانش 8 الإ ةملع نم عيل نوطح الو مهفلخ امو موديل نيب أم مل هنذأب

 يفامهّلل ميظملا ىلعلا وهو امهظفح هدؤي الو ضرالاو تاو.سلا هيس 7 عسو

 هللا 0 مساح وق وأ مكسفنأ يفام ود ناو ضرالا يفامو تاوء.سلا

 اع لونا نما ريدق ءىش لك ىلع هللاو ءاشل نم بذعبو ءاشن نأ رفغيف

 قرفنال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا نما لك نونمؤااو هنز نم هيلا ل

 فلكي آل ريصملا ةلئاو انر كلارخم اننلطأو نعيم اولاقو هلسو قد ةعسأ ني

 انيسن نا انذخاؤتال نير تبستك ١ ام اهيلعو تيك امامل ابمسو الا ًاسفن هَل

 الو اشر انابق نم نيذلا ىلع هتامح م ًارصا ائيلع لمحت الو انير انأطخأ وأ
 انالوم تنأ (اثالثانمحراو انل رفغاو انع فعاو ) هب انل ةقاط ال | انلمحت

 اولوأو ةكتالملاو وه الا هلاآل هنأ هللا دبش نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف

 لف'مالسالا هللا دنع نيدلا نا ميكسملا زيزعلا وه الا هلال طسقلاب اق ملا

 ءاشت نم زءتوءاشت نم كاملا عزتتو ءاشن نم كلملا ينؤت كلملا كلام مولا



 للا

 وتو راهنلا يف ليلا و ربدقءيش لك ىلع كنا ريخلا كدب ءاشت نم لذنو

 ءاشتنمقزرتو يلا نم تيملا جرختو تيملانم ىلا جرختو يللا يف زاملا

 ميلع صيرح منع ام هيلع زيزع مسفنأ نم لوسر مءاج دل )'باسح ريب
 تاكوت هيلع وه الا هلآآل للا يسح لّقف ولوت ناف ميحر فو ر نينمؤلاب

 نوحبصتنيحو نوس نيح هللاناحببف ( تأ ميظعلا شرعلا بر وهو

 نكرم ىلا جرخم نوربظل نيحو ًايشعو ضرالاو تاو.سلا يف دجلا هلو

 انلزن وا وج رض كاذكو اهتوم دعب ضرالا ىحبو يجلا نم تيملا جرخوتمءلا

 :لاغالا كتو تا ةشغ لف اعدم ائاخ هحأرلا ليج لع نارثلا اذه
 ةدابشلاو بيغلاماعوه الا هلال يذلا هللا وه نوركمتب مهلعل سانلل اهبرضن

 نمؤملا مالسلا سودقلا كلما وه الا هلال يذلا للا وه ميحرلا نمحرلا وه

 رتوصملا ئرابلا قلاملا للاوهن وكر شب ام للان احبس ريكتملارامجلا زيزعلا لا

 ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاوءسلا يفام هل حبس ىنسلا ءامسالا هل

 نكي ملو داون ملو دل . يعل للا دحأ هللا وه لق ميحرلا ن نعل ةاملا

 د نع قاف هجرت ةرعأ لق ميحرلا نحرلا هللا مس ) ( ثالث دا اوك هل

 دساح رش نمو دقعلايف تاثافثلا رش نمو بقو اذا قساغ رش نمو قاخ ام

 سائلا كلم سانلا برب ذوعأ لق ميحرلا نمحرلا هللا مس ) (انالث دسح اذا

 ةنلا نمسانلارودص يف سوسو يذلا سانخلا ساوسولا رش نم سانلا هلا

 (ة يمص ربك | هللا) (ةرم سبع ةللدجلا ) (ةسصسبج هللا ناحبس ) ( انالمث سانلاو
 ريدق» يش لك ىلعوهو تيعو يصدجلا هلوكللاهلهل كيرشال هدحو يلاالاهل ذل



 قرا
 اذ عفني الو تنيضق ام دار الو تينم ال ةرطمماالو تيلعأ | مئامال ميلل

 كرفغتسلو مهنلاليزت اهب يتلا بونذلا نم كرفغتسن انا مهللا ) دل كنم تملا

 ءادعالا ريتاهم يتلا بونذلا نم كرفعتسنو متنلا لح اهب يتلا بونذلا رم

 انرجأ مهلا ) ( تارص ؛ ءامسلا ثيغ سبخت اهب ىتلا بونذملا نم كرفغتسنو

 لك.نمو زانلا باذع نمو رأنلا نم ابرج اير اي ( تارص « رانلا ىرم

 رافغاي زي زعاي كتمحرب هلك اننأش انل 'بصأو ةنجلا انلخداوراتلا يل انبرق لمع

 هلهأ وهاع (انالمث ؟ريخ انع ملسو هيلع لص ادم انيزنو اديس هللا ىزج)

 اياست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأ اب ينلا ىلع نولصي هتكتتالمو هللا نا

 ميهاربا ىلع تياص ادم انديس لا ىلعو دم انديس ىلع ملسو لص ميللا )

 لعو ميهاربإ ىلع تكراب مدمت لآ ىلعو دم ىلع كرابو مهارب لآ ىلعو

 كشرع ةيزوك سفن ءاضرو كقلخ ددغ ديحم ديم كا نيملاءلا يف ميهاربا لا

 ممللا) ( اثالمث نولفاغلا هركذ نع لفغو نورك اذلا كرك د الك ك ناك دادمو

 مرت ومحل ىلعو نياسرملاو ءاينالا رئاسىلعو دم انديس ىلع كرابو مول

 لص ميللا ) (اثالث نولفاغلا هركك نع لفغو نوركاذلا كركذ الك نيممجأ
 كافرا هدع مسو هبحص وهل | لعودمخ ان ديس كاق ولخم دعسأ ىلع ةالص لصف

 ميللا ) ( انثالثث نولفاغلا ه ركذ نعل فغو نورك اذلا كركذ الك ك نايك د ادمو

 سو هبكصوهلا ىلعو يالا ينأا كلوسرو كيو كدبع دم اًثديس لع لص

 نيملسملاوانرومايف كلفطل رجاوامهنبامو ضرالا قامو تاومسلا يفام ددع

 ل لعوب ل اة دش لعفلراو سو لص ميل ) نال نيالا براي نيج



 نر

 (انالث لا لع يف ناكو هام ددعو نوكي ام ددعو ناك ام ددع ملسو هبحصو

 هدسج ىلع ملسو لصو حاورالا يف دمخ انديس حور ىلع كرابو مسو لص ميللا)

 ءامسالا يف همسا ىلع لسو لصو روبقلا يف هربق ىلع لسو لصو داسجالا يف
 ( انالث ةماهنلاو ةمالعلا بحاص دمحانديس ىلع كرابو ملسو لص ميلا ( نال

 لصو رمشلاو سمشلا نم ىهبا وه ىذلا دمخ ىلع كرابو سو لص مهللا )

 دم اءديس ىلع ملسو صو رحو ركب 5 تانسح ددع دم اديس ىلع ملسو

 انديس ىلع كرابو لسو لص مبالا) ( ثالث رجشلا قاوواو ىضرالا كام قلع

 ملسو لص,مللا ) ( انالثث حيصفلا ناسالاو ىلعالا ماعلا بحاص حبلملا يبنلا دمح

 يذلا كيينو سوفنلا تاتش هب تعج ىذلا كدبع دم انديس ىلع كرابو

 مبللا) ( اثالثث بيبح لك ىلع هترتخا ىذلا كيهبحو بواقلا مالظ هب تلج

 نيلاعلل ةمحر هتاسرأو نيبملا قلاب ءاج ىذلا دمحم انديس ىلع كرابو سو لص

 مياظعلو هوب ف رشا ىخذ م دمح انديس ىلع كرابو ملسو لصومبللا (تاسص ٠

 لصو ميظعلا هرادقمو هردق قح دم انديس ىلع لسو لصو ميظعلا هردق

 سو لص ميللا ) (انالث نيمألا عاطملا يركسلا لوسرلا دم انديس ىلع ملسو

 نيرخ آلا يف دمح اندينس ىلع ملسو لصو نيلو ألا يف دم انديس ىلع كرابو

 يف دمج انديس ىلع ٍلسو لصو نيحو تقو لك يف دمحانديس ىلع لسو لصو
 نمو ضرالا ث رن ىتح دم انديس ىلع لسو لصو نيدلا موب ىلا ىلع ألا الملا

 دمحللا بييح يلع كرابو سو لص عبللا) ( الث نيثراولا ريخ تنأو اهبلع

 للا حور يلعو ميلكلا ىموم هيخأ ىلعو ليلللا ميهارب هيبأ ىلعو بيبحلا



 اما/

 ءايبنالا عيمج ىلعو دواد هيبأ ىلعو ناهلس كيدنو كدبع لعو نيمألا يسيع

 اياك نيضرالا لهأو تاومسلا لهأ نم نيعمجأ كتعاط لهأ ىلعو نيلسرملاو

 نيع ىلع كرابو لسو لص مبللا نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا كركذ

 ةيلا نابلو ةكذملا سورعوةللازار طو ةءادحلا ز زتكو ةمايقلانيزو ةياثملا

 حونو مدآ | ىلعو ٍدمح ايم ةحرلا ينو ةرضحلا مامإو مدل عيفشو

 ىعو نيمألا ىسيع هللا حور لو ميلكلا 000 هيخأ ىلعو ليلا < مهاربإو

 مهبحصو مهل اىلعو نياسرملاو ءايس لا عيمج لعو ىحو ءايركزو ناهلسو ةواد

 لضفأ لعجا مهللا نولفاغلا هركّذ نع لفغو نورك اذلا كركَذ انك نيعججأ

 ىلع اًددمو ًالْضَق كتايحن ىزأو اًدمْرس كتاكرب ىنأو ادبأ كتاولص

 تايلجتلا روظو ةيناعإل قئاعملا حجو ب هبات قئالملا .ف رشأ

 شيج مّدقمو نييبنلا دفع هطساو ةينامحلا را رسألا طببمو ةيناسحإل

 او لماع نيعمجأ قالا لضفأو نيمركللا ءاينألا كو دئاقو نياسرل

 راونأ دهاَشُمَو لزالا رار أ دهاش ىتس لا ديما ٍةمزأ كلامو لعأل زعلا

 0 درظمكملا راك ممل ولولا عبكمَو مدقلاناسلنامجئتولَ القياس

 دسج حو ىلفسلاو ّيولعلا دوجولا نيع ناسناو ّىلكلاو يزل دوملا

 قالخأب قلختلا ةيدوبعلا تو العأب قمحتلا نيرادلا ةايح نيعو نين وكلا

 3 دبع نب دمج انديس م ركأألا ٠ تيبللاو مضعالا ليلخلا هب ةيئافطممالا تاماقللا

 الك نيعمججأ مهصو محلا ىلعو 0 رملاو ءاينالا رئاسلعو باطما دبع نإ

 لوسر دم هللا الإ هلاال ) ..نولفاغلا هركّذ نع لفغو نوركاذلا كركذ
 (داروا دس 1)



 ذر/ا
 < 5م معسب هلل > « ة رص ميس هليأ هلا هلال » « ص مع لسو هيلع هللا للص هللا

 ىلص يننلا حور ىلا هعيج كلذ باوث ببنو (اثالث )ةحضافلا 0 مث ةرم ةحاذلا

 ميج هلا ءايلوأحوررلا مث نياسرملاوءايبنالا نمدنا وخا ةيقب ىلامثلسو هيلع هللا

 نيملاعلا بر هلل دبْلاو سو هبعحو هلا ىلعو دم انديس ىلع هللا لبصو

 « يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل تايآلا بزح
 هأ رق ناكهنعاللا يضر خيشلان ا نئملا فئاطا يفةللاءاطءنبنيدلا جاتىديسلاق

 امهنيب لصفب لو نيذلا كءاج اذاو هلوأ يذلا بزملا عم ةرانو ةراث ادرج

 بلاغ يفو ميركلا فيرشلا باجملاو ميظعلا ريبكلا بزملا ابعومت يمسو
 تاي آلا بزح نع هرم نيذلا كاج اذاو هلوأ ىذلا بزملا نا خسنلا

 اذه وهو.روكذملا

 الولو هللا لوسر دمع هنا الا هلا ال لوقأ ميحرا نوعا هللا مس

 سجّرلاو ِسّْدلاو نئفلا نم اهب انهزن اهئلق امل نمحرلا ميدحرلا سلا ةحر
 نيذلا نا بينلا ىف ةيشملا طوقس نمو بيملاو ينذل نمو سجنلاو

 للاب الا يتيفوت امو هللا يبر ريبك ثجأو ةرفغم مهل بينلاب مهير نوحي
 لا ىلع ميكملا زيزعلا لا دنع نم الا ٌرصّتلا امو عرين هيلاو تلكوت هيلع
 ىلعنيرفاكللا مولا نم كتمجرب انجتو نيملاظلا موقلل ةنتف انامجنال ابر انلك وت

 يبر وه لق نيمئافلا ريخ تنأو قمل انموق نييو انني حتفا انبر انلكوت هللا

 نولكوتملا لكوتن هيلع هلا تس لااا هبلاو تلكوت هيلع وه الآ هلا ال

 لكم ةمالسو ًاناوضرو الضفو كنم ةمعن كلأسن ليكول منو هلل نيسح



 لولا

 3 اللا يبسح ميظع لضف وذ كلا امهذب امو هزم الاواثولا ىف

 هلل-الا 1 هللاب الا ةوق ال هللا ءاش ام هللا ىلع تلكوت هللاب تيضر هللا

 وتلا انا رك 1 كلو م نيدلا كلذ هانا الا اودبمت ال نأ سمأ

 ليبس يف نولتاَس ةنجلا م ناب مولاوم و ٍموضأ نينمؤلا نم يا هللا نا

 ىفو اة ةاروتلا يف اًمح هياع 007 هللا

 نوئئاتلا ميظعلا زونلا وهكلذ ودب معيب يذلا كك اورشدتساف هللا نم هدبعل

 نقورملا نوم الا نود خاننلا تورك ازا :قوكاشلا نودماللا قوذانلا

 نونمؤملاحلفأ دق نينمؤملا رشبو هللا دود نوظفاملاو ركتللا نع نوهانلاو

 0 / نيذلاو نوضرعم وغالا نع مث نيذلاو نوعشاخ مهمالص يف مم نيذلا

 ا 0 مهجاوزأ ىلع الا نواذفاح مهجورفل مث نيذلاو نولعاذ

 00 م نذلاو نوداعلا م ككئاوأف كلذ ءارو ىنتا قف ومرام ريغ مهماف

 نوري نيذلانوثراولا مهكئاوأ نوظفاحممهماواص ىلع منيذلاو نوعار مدبعو

 تانءؤااو نيدنمؤملاو تاململاو نيماسملا فا نودلاخ اهف مه سود رفلا

 ني.شاخلاوتارباصلاو نيرباصلاو تاقداصلاو نيقداصلاوتاتناقلاو نيتناقلاو

 مهجورف نيظفاملاو تاكاصلاو نيعاصلاو تاقدصتملاو نيقدصتملاو تاعشاللاو

 ًاماقعارجأو ةرفخ مهل هلا دعأ تارك اذلاو اريثك هللا نبرك اذلاو تاظفاحلاو

 هلآ ايرون يللا ةيمااذاو ًاعورح نقلا هادا اهرلع قلخ ناننألا نا

 لئاسلل مولعم ندي 0 يف نيذلاو ن 00 مهتالص ىلع مه نيذلا نيلصللا
 مو م 5 هم 4 .رآ
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 مهجاوزأ ىلع الإ لنواظفاح مهجورفل مث نذلاو كوم ريغ ممر باذع 5

 نوداعلا مه كنوأف كلذ ءآرو ىنتبا نف نيمولم ريغمهناف يلعاف كلما

 لعره نبذلاو نوماق ممادابشل م نيذلاو نوعار ه م دبعو مهمانامال م ه نيذلاو

 فومللا ةبعص كاأسن انا مبالا نو هركم تانج ىف كتئاوأ نوانفاح ؛ متالص

 نم ماملا رارسالا ّرس كلأسنو ركفلا ماودو لسلا تابثو ق ةوشلا ةباغو

 لمعلا ىلا اندهاو انيتجاو رارق بيعلاو ينذلا عم انل نوكي ال ىتح رارصإلا

 كايياخ ميهاربا نهب تياتباو كلور ناسل يلع انل امتطس ىتلا تاراكلا هذهب

 نيماظلا ىدبع لاني ال لاق يّترذ نمو لاق اماما سانلل كلعاج ينا لاق نّماف

 نيقتملا ةمَأ ليبسانب كالساو سو ومدأ ةيرذ نمو هتبرذ نم نينسحم ا نمانلمجأف

 ) رفغافانما اننا ار نولوش نيذلا دابعلاب ”ريصن هللاو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسن

 نيرفغتسلاو نيقفتملاو نيتناهلاو نيقداصلاو نيرباصلا رانلا بادع انقو انبونذ انل

 هلاال طسقلاب اًاق معلا اول واو 25 الملا وع الا اهلا هل هنااا انيق ناخيسألا

 تاومسلا قاخ يف نا ”مالسالا هللا دنع نيدلا نا ميكسلا زيزعلا وه الا

 لاذورك ذب نيذلا بابل الا ىلو أل تايآل راهلاو ليللا فالتخاو ضرالاو

 زانلا لخدت نم كلا انبر رانا باذع انةف كناحبس الطاب اذه َتقلخ ام
 اونءا نان اعالل ىدانب ايدام اندمس اننا انيوراصنا نمنيملاظلل امو هتيزخأ دف

  5 7انتاوانمر راربالا عم انفوتو انب ايس انع رفكو انمونذانل نةقاف نير ام اف

 يف انآ انبر داعيملا فلخم ال كلا ةءايقلا موب انزخم الو كلسر يلع انندعو ام
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 انَفارسسإو اني ونذ انل رفغا انبر رانلاباذع انقو ة"سح ةرخ الا يفو ةنسح اين

 انيسُت نا انذخاؤت ال انّبر نيرفاكلاموقلا ىلع انرصنأو اّسادقأ تو انرمأيف

 انلمحت الو انيو انابق نمنيذلا ىلع هتلمح !ك ًارصإ انيلع لمح الو انير انأطخأ وأ

 مولا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحر و انل رفغاو انع فعاو هب انل ةقاط الام

 كلنا ةمحر كندل نم انل بهو اًشبده ذإ دس انبولق غزت ال انبر نيرفاكلا
 داميمل ةفاخم ال هللانا هيف بيو ال مويل سانلا عماج كا انير باهولا تنأ
 موقاي ىموم لاقو نيدهاشلا عم انيتكاف لوسرا اننيتاو تلوأ اع انما ان

 أشير انلكوت هللا ىلع اولاتف نيملسم ماك نا اولكوت هيلعف هللا مثلما منك نإ

 نم اننا انبر نيرفاكلا موقلا نم كتمحرب انجتو نيملاظلا مودال ةنتق انلمج ال

 ريخ تنأو انمراو انل رفخاف انمآ انير اًدشر انسمأ نم انل بهو ةمحر كنأل

 تءاس اهنا ًامارغ ناكاهماذع نا ميج باذع انع فرصا انبر نيمار

 نيتشلا الجاو نوعا ةكرق اقازذو اةغلوزا نه انل يعاني اماقمو ارسم

 كليبس اي نذلل رفغاف لقوة يش لك تنسو اننلو ماع

 كلذو هتحر دقن دئمو تائيسلا قنا نمو تائيسلا ' مبتو محملا بذع مهنو

 اناوهأل رانا افون نونمؤم انإ باذعلا انع 3 أ انبر ميظعلا زوفلا وه

 فوؤر كلنا ابر و 1 نيذلل ًالغ انبولق يلمع الو ناعإلاب انودبس نذلا

 ندذلل ةنتن انام ال انير ريصملا كيلاو انسنأ كيلاو انلكوت كيلع انمر ميحر

 انلاوقاو الا زيزعلا تنا كلا انيرانل رفغاو اورفك

 اهرخ خا ىلا دحأ هللا وهلق ميحرلا نب حرا هللا مسن ريدق يش لك ىلع كلنا
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 دام (الئراهرخآ يلا قافلا برب ذوعأ لق ميحرلا نمحرلا هللا مسب (ال)

 ميحرلا نمحرلا هللا مس (نالث) أهرخا ىلا سانلا برب ذوعا لق ميحرلا نمحرلا

 ورفكن يذلا مث رونلاو تاملظلا لمجو :ضرالاو تاومسلا قاخ يذلا هلل دما

 ملأ دنع ىعسم لجأ و ًالجأ ىضق مثنيط نم مدلخ يذلا وه نولدعيم رب

 نوب كلام معو كرهجو ل نس ملعي ضرالا ينو تاوسلا يف هللا وهو نورتف

 لسرتءاج دل ؛نلااناده نأ الول يدتبلل انك امو اذهل اناده ىذلا سن دما
 نم: ي 1 ملماعأب مهبر مهيدي تاملاصلا اولمعوا ونما نيذلا نا قلاب انبر

 مالس اهيف مهتيحتو مبللا كناحبس اهف ماوعد ميعنلا تانج يف راهنالا منح

 مو اَدلو ذنَع مل ىذلا لل دملا لقو نيملاعلا بر هلل دحلا نأ مهاوعد رخآو

 يذلاّلل دججلا ًاريبكك هربكو ل رذلا نم لول نكي لو كلملا يف كبرش هل نكي

  3هدأ نم 00 8 55 2 يو لج و باتكلا هدبع ىلع

 ًادبأهيف دك اناسك ارخعا مهل نأ تاملاصلا نولمعي يذلا نينءؤأا رشبو

 ىذلاّش دملا نوكرشي ام مأ ريخ هللا فطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمللا

 ريبخلا ميكحلا وهو ةرخ آلا يف دلا هلو ضرالا يف امو تاومسلا ىفام هإ

  0وهواهف جرعل امو ءامسلا نم لزني امو اهنم جرخ امو ضرالايف جاب

  1ىلوأ السر .ةكتالملا لعاج ضرالاو تاو.سلا رطاف هلل دجلا ر وفغلا ميح

 ريدق يش * لك ىلع هللا نا ءاشد ام قاكلا يف ددزي عابرو ثالثو ينم ' ةيحا

 نم هل لس ص الف كسع اموال كم الف ةمحر نم سأانلل هللا حش م

 ءىث ىلع ردقاال اكوام ادبع الثم للا برض ميكسحلا زيزملا وهو هدمإ
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 لل دجلا نووتسب له ارهجو اًّرس هنم قفثي وهف 38 انرر اضرار نمو

 ضرالا انثروأو هدعو انقدص يذلا هَل دجْلا اولاقو نوملعي ال عرتكأ لب

  0لوح نم َنيفاح ةكئاللا ىرتو نيلماعلا رجأ منف ءاشن ثيح ةنملا نم

 وه نيملاعلا بر هلل دمجلا ليقو قملاب مه يضقو مهر دمحم نوحبسن شرعلا

 ذمللا هللف نيملاعلا بر هلل دملا نيدلا هل نيصلخم هوعداف وه الا هلآ ال يملا

 تاويسلا يف ءارركلا هلو: ةماعلا فر ضرألا ترو ةاودبلا هز

 هون ودم نيكو نويت قا هللا نادم ميكحلا يزملا وهو: ضرالاو

 تيملا نم يملا جرخم نوروظت نيحو ايسشعو ضرالاو تاومسلا يف دما

 ناحبس نوجرخت كلذكو اهنوم دعب ضرالا ىحنو ىلا نم تيملا جرخمو

 نيملاعلا بر هلادمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امج ةزملا بر كنز

 ١) يلذاشلان سلا ىبأ ىديسل حتفلا بزح 4
 ىو هنع هللا ىضر خيشلا ىلع حتق هبو تاكربلاب فورعما روهشلا

 فتوكتثءارقو رارسالا ةرد يف غابصلا نبا ةءاور وهو راونالا بزحي

 اذه وهو حبصلا دعل

 هبحصومل 7 ىلعو دمج انديس ىلع هللا لصو * ميحرلا نمجرلا هلا مس ف

 ةعاطو كرش هلبايال اديحوت كلأسنو هل ضال نال كلأسن انا ملا لسو
 ءىشل ال ةبحم كلأسنو سانذالاو صئاقنلا نم هب زنتلا دعب ةيصعم ابلباق ال
 صق نبال اهمزنت كلأسنو ءىثىلع الو ءيش نمال افوخو .ءيش ىلع الو

 كش هلباقنال انيمي كلأسو سائدالاو صئاقنلا نم هءزنتلا دمن سند نم الو
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 هثوف سبل املعو لاكمءارو سيل الكو سيدقت هءارو سيل اسدقت كلأسنو

 يسفن تملظ ينا بر رايغالا نع اهنانكو رارسالاب ةطاحالا كلأسنو مع

 قيضو منو مهو بنذ لك نم يل ل_ءجاو كاوقت يل سهو ينذ يل رفغاف

 لك نمو ةلفغو ةلعفو ةداراو ةركفو ةرطخو ةبهرو ةبغرو ةورشو وهسو

 عيجج ىلع كةردق تلعو تامولعملا عيمجي كمملع طاحأ ها ريع اود ا

 يسح تانئاكلا نم يش ابفلاخم وأ اقفاوي نا كتدارا تلجو تاروُدقملا

 بر وهو تلكوت هيلع وه الا هلاالهّللا ىوس امم *يرب انأو (اثالم) هل

 الا هلاال هللا حول زون هلا الا هلاذل هللا شرع ون هللا الا هلاال ميظملا شرعلا

 للا لوسر ّرس روت هللا الا هلا ال هللا لوسر روث هللا الا هلاال هللا ملق روث هلا

 حوت هللا الا هلآال هللا ةفيلخ مدا هللاالا هلا الّلالوسرتاذرسرونّساالا هلاال

 لا الا هلآال هلا ”ملكى دوم لال هللال سل يلخ ميهاربالالا هلال هللا لوسر

 لالا هلال ةصاخ ايا هّللاالا هلال هلا سيبح دمج هلل الا هلال للا حور ىسيع

 هللا الا هلآال نيبملا ىلا رونلا هلالا كلملا براا هلللالا هلآال هللاراصنأ ءايلوالا

 ءىش لك قلاخ هللا الإ هلاال نيتملا ةوّدلا وذ زيزعلا يوقلاقازرلا فيطللا كلملا

 رافغلا زيزملا امه امو ضراالاو تاونبلا بر زابقلا دحاؤولا وهو

 برا هّللاالا هلاال ميركلا ميلخلا هلا الإ هلا ال ميظملا ىلسلا هلا الا هلا ال

 بونأ هللاب تنما هللا يسح نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا ىلاو شا نمو

 كريغ ةبحم يبلق رم عاف كيلا تنام تنأ الولو كيلا كنم كب كيلا
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 كتردقب ينظفحتو كنيمب ينعدم نال هلابو كم ةفلاخمنم يحراوج ظمحاو

 ىلع الا كلذ ررض دومب ال مث كقاخ نم اةمأ نكلهالو يسفن نَكلهأل

 كيذوعأو كتبوتع نم كتافاعمب ذوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأ كدبع

 نا نم لجأ تنأ لب كسفن لعتيننأ كتنأ كيلع ان يصحأال كنم
 تراسل ىلع انل اهتخسن دقو كم رك ىلع 01 5

 الا ناسحالا ءازج لبف كردق ىلعال انزادتقا لعاب كدبعنل كلوسر

 ةمرحب لب ذاتسالاة مرحب كلأسأ ءيش لك هيلاو هنمو هب نماي كنم ناسحالا

 ةمرحمو ةيناكلاو نيعبسلا ةمرحتو ةمدرالاو نينثالا ةمرحبو ىداملا يبتلا

 ةمرحبو كمالك نمنارلا يأ ةديس ةمرحنو كلو ردم ىلا كنم اهرارسأ

 وهوه يذلا مظعالا مسالا ةمرحبو كبتتك نيب ميظعلا نارقلاو يناثلا عبسلا

 لقةمركو مياعلا عيمسلا وهو ءامسلا يفالو ضرالا يف ءىش همسا عم نيش

 لك دحأ اوفك هل نكي ملو داوي ود , م دمصلا هللادحأ هللاوه

 نم ينط بااط لكينفك او رخأت وأ مدقت امه ةيصعمو ةوبشو ةلفغ

 تنأو ةنلابلا كل كل ٍناف ةرخ آلاو ايندلا يف قملا ريغل وأ قحلاب كنلخ

 قدصلا ل يهس يب كلساو قلملا فوخو قزرلا م ينفك اوريدق ءىش لك لع
 انسبلي وأ انلجرأ تحن نم وأ انقوف نم باذع لكانفك او قملاب ينرصناو

 نرد 0 م لك انفك او ا انضعل قيدب واعي

 ريدقءىش لك لعكنا نوكي وأ ناك امه كملع هب قاعتام رش : انفك او ةنلا

 بيغلالاعنوهصي امم هللا ناحبس قازرلا قالخلا ناحبس قالخلا كلملا ناحبس
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 كلملايْذ ناحبس توربملاو ةزءلا يْذ ناحبس نوكر شن امج ىلاعتف ةدابشلاو

 يذلا يملا ناحبص تيعبو ىح نم ناخبس.ىتوملا ييحم ناحبن توكلماو

 ةدابع قوف ىهاتلا وهو سهاقلا ميظملا ناحب س رداقلا كاملا ناحبس ت وعال

 لكوتياف .هيلعو تلكوت هيلع وه الا ةلا ال هللا ي يبست ديلا كمل وهو

 يبر هللاب ذودعأو ءادعالا ةنامث نمو ءاضقلا ءوس نم هللاب ذوعأ نولكوتملا

 توكلمهديب نماي باسحلامويب نمؤيال ربكتم لك نم 'ىثلك برو برو
 ىتح كيلعلكوتلاو كنم فوللاب ينرصنا هيلع رايالو يحي وهو ءيش لك

 نولثم نرالا نموتلا ويس: عيا قلاغا كا ها يش ديعاالو كريغ فاحا ال

 ءيش لكب تطحا دق كنأوريذق ءيش.ل اك ىلع تلا أ نر ”مالا دنت

 ةباغ هيلاو ىهتنملاو ًاديلاو ةوحولا لصأ ىه يذلا .سمالا اذه كلأسأ ايلع

 ىسومل .رحبلا ترخس: ام هيفامو امدلا رح رحبلا اذه يل رخسن: نا تاياغلا

 نحلاو 2# لآ تروخسوو وادل ديدحلاو لابْملا ترخس و.ميها ربالرانلات رخسو

 2 لكيل رخسو ديدح لك ىلرخسو لبج لك.يل ٌرخسو ناهلسل.نيطايشلاو

 انيق لك لرهتو يده ىف يبو نيلالاو نتا وم ناظم لوكا
 رصنلاب ينذيأو نييلاب ىرمنأ لححاو ينّرضنا ءيش لك توكلم هدنب نم
 هبحومل ا ىلعو دم انالومو اديس ىلع هللا لصو ربدق ءىثث :لك ىلع كلنانيبمل

 ميلظعلا ىلا لب الا وقالو لوحنالو ايلست سو

 #« رولا بزح ف

 بزح عمق فتم وهو مسالا اذهب يمسم هللا ءاطع نب نيدلا جات يديسل
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 أ.بلئاوأيف الا ناريغتسال ا بعي جابه رثو اظفلمدقتملا راونالا بحب ىمسملا حتنلا

 نيتباورب خيشلا نع ىور ادحاو ابزح ن وكي نا اننافما رك اك يفك فاو أو

 .نذه .لع 3 رف خيشلا نال نيب ْزَ> المد وأ هيفام باس ءامساب ىمسو

 ىر م نآملا فئاطل ةباور هذهو كلذ ررحياف نيبجولا

 4 ميحرلان>رلا هللا مك ب

 ىنمبفو كملع نم ىتملعو كر وزب يبق حتفا نيبماي قحاي زونأب هللااب
 كدؤوبشل ينقأ و كنم حورب يأ وك ينرسهل و كنم يندمساو كنع

 كب كنم ىوقتلا سابل ينك او كالضف يلع امن وهو كيلا قي رطلا ينف سعو
 املا وقت لرفلاو يلع بنو ينك ذ وينك ذا مهلا ربدق "يش لك ىلع كلنا

 نم ىل نففو كاهضو كي نيف قاطاو كاوك ل نيه كاو "شرك

 ةلعفوةداراو.ةركفو ةرطخو ةبهرو ةبغرو ةوهشووهسو قيضو مغو ل

 تلعو تامول_.ملا ميحي ك.لع طاع اير ماو اشتاك نيو لغو

 ن. *ي ارفلاخ وأ اهتفاوب نا كتارا تاجو تاروُ#.لا عيمج ىلع كتردق

 تاكوت هياءودالا لال لا ىو اسم ّىرب انأو (انالمللا بسح )تانئاكعلا

 هللا حاولرون لا الا هلا ال. لانش رمعرون هللاالا هلا ال ميظملا شرعلا ببر وهو

 لوسر ٌرسرون هللاالاهل اال لال وسو رون هللا الاهل الما لق رونا الا هلا ال

 الاهل الهلا ةفياخ مدا هللا الادل ل هللا ل وسر تاذ رس رونهللا الا هلا ال هللا

 هللا يلكى سوم للا الاهلاال هللا ليلخ ”ميهاربأ هللا الا هلال للا لوسر. حو هللا

 ءايبنالا هللاالا هلا ال هللا بيبح دم هللا الا هلا ال هللا حوو ىسييع هلاالا هلا ال
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 روثلاهل آلا كاملا برلا هللا الادلا ال هللا راصنأ ءايلوالا للا الا هلا ال هل. ةبضاخ

 نيتملاة وهلا وذ زيزءلا يوقلا قازرلا فيطالا كاملا هللا الا هلا ال نيبملا قا

 امو ضرالاو تاوءسلا بر رابقلا دحاولا وهو "يبث لك قلاخ هللا الا هلا ال

 هلاال ميركلا ميلخلا هللا الا هلا ال ميظعلا يلملا هللا الا هلاال رافثلا زيزعلا امهْس

 ميظعلا شرمعلا برو عبسلا تاو.سلا بر هللا ناحبس ميظملا برلا هللا الا

 تن« ] هللا يبسح نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا ىلاو هّللانمو هّللابو هللا مس

 ةبحم يلق نم *عاف كيلا تبتام تنأ الولو كيلا كنم كب كيلا بوتأ للاب

 يناظفحتو كنيمل ينعرت مل نآلةلبو .كمأ ةفلاخ نم يحراوج ظفحاو كريغ

 كلذ ررض دوميال مث كتلخ نم ةمأ نكلهالو يسفن نكلهأَل كتردق

 كتبوقع _:رم كتافامع ذوعأو كطذس نم كاضرب ذوعأ كدبع ىلعالا

 تنأ لب كلسفن ىلع تيل اك تنأ كياع هان يصخحأ ال كنم كب. ذوعأو
 انل امتخسن دقو كمرك ىلع لد ضارعأ ىه ايار لف ىشي, نا نم ةردعأ

 ناسحالا ءازج لبف كردق ىلعال انرادقأ ىلع اهب كدبعنل كلوسر ناسل ىلع

 لب ةاتسسالا ةمرحم كلأسأ ءوش لك هيلاو هنمو هن .نماي كنم ناسحالا الا
 ةيلاقلاو'نيعب_سلا ةمرحتو ةميرالاو  نينثالا ةمرحبو يداحلا ينزل ةمرح

 كمالك نم ْن ارقلا يأ ةلين ةمرحو كلوسز دمحش ىلا كنم اها را ةمرحو

 يذلا مظعالا مسالا ةمرحبو كبتك نيب ميظعلا نارقلاو يناثلا بسلا ةمرحبو

 مياعلا ميما وهو ءاملا يف الو ضرالا يف 'يث هعسا عم رضنال وه وه

 دحأ ًاوفك هل نكي مو دلوب لو دلي مل دمصلا للا دحأ هللا وه لق ةمرحبو
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 ينباطي بلاط "لك ينفك او رخأت وأ مدت ام ةيصعمو ةوبشو ةلفغ لك ينفكا

 ثنأو ةغلايلا ة جهلا كل ناف ةرخالاو ايندلا ف ىلا ريخ#وا قطا كتلخ نو

 قفل نيدو كاتو قالا فوخو قزرلا "مه ينفك او ريدق 'يثلك ع

 اسيل وأ اناجرأ تحن نم وأ انقوف نم باذع لك انفك آو قملاب ينرصناو

 فتروذ لوه لكو منو م لكانت ل وا انضمل قيد وأ ان

 ريدق *ييث لك ىلع كنا نوكب.وأ ناكاسم كملع هب قامتام مش انفكاو هنجلا

 بيلا ماع نوةصيامتةللاناحيس قازرلا قالخلا ناديس قالخلا كلملا ناحيس

 كلملا يذناحبس توربجلاو ةزملا يذ ناحبس نوكرشي امج ىلامتف ةدابشلاو

 يذلا يملا ناحبس تيعو يحب نم ناحبس ىتوملا ىبحم ناحبس توكمللاو

 هدابع قوف ىهاَملا وهو رهاذلا مظعلا ناحبس رداقلا كلما ناحبس ت وعال

 لكوتيلف هيلعو تلكوت هيلع وه الا هلآ ال هللا يبسح لق ريبملا ميكحلا وهو

 رو يبرتّللاب ذوعأو ءادعالا ةنامث نمو ءاضقلا ءوسنم هّللاب ذوعأ نولكوتلا 8

 توكلم هدب نمأي باسمحلا م نم وال ربكتم للك ند "ين لك برو

 ك.يلع لكوتلاو كنم فوملااب يترصنا هيلع اجي الو ريِحِي وهو ءيث لك

 ضرالا نمو تاو.س عبسلا قلاخاي كاوسأثيش دبعأ الو كريغ فاخأ الىتح

 تاخا كفا كالاو ريدق يش لك ىلع كنأ دبشأ نس ”سمالا لد نرلثم

 ىمتنملاو ًادبملاو دوجوملا لصأ وه يذلا ىمالا اذه كلأسأ الع ىث لكب
 رحبلا تر خس ام هيف امو ايندلا رحب ّرحبلا اذه يل رخست نا تاياغلا ةباغ هيلاو

 ترخسو دوادإ ديدحلاو لانا ترخس و ميهاربال رانلا ترخسو يمول
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 ديدح لك ىلرخسو لبج لك يلزخسو ناولسا نيطايثلاو نما ”ميرلا
 ىسفن يل زخسو سنالاو نملا نم ناطيش "لك ىل رخسو 05 لك ىل رخسو

 يبرأ لاو ينّرصلا ئىث لك توكلم هدب نمأي 'ىث لك رختسو

 دق عاود دنع يشل فدعو هللا قديم يبل ردعتلا يندب اونافلا

 ىشخم نمل ةركّذت الا قشتل ن ارقلا كياع انلزنأ ام هط هدحو بازحالا مزهو

 يفامهلىوتسا شرملا ىلع نرحرلا ىلعلا تاو.سلاو ضرالا قاخ نم اليزنت
 معي هناف لولا ربحت ناو ىرثلا تح امو ابني امو ضرالا يف امو 0

 ياوعلو الا ادهم كلأسأ ىتسبملا ءامسالا هلوه الا هلا ال هللا قخاو يلا

 ةمللاة 0 ل نأ الملا كاملا تن أكلنا < ماركللا كءايلوأب تظفح

 نوديعت امو 0 انا ممول اولاق ذا هعم نيذلاو ميهارب | يف تناك ينلا

 اونمؤت ىتح ادبأ ءاضغبلاو ةوادملا نمو اننيب ادبو عب انرفك هللا ن نود نم

 'يثهمسإ عم رضياال هنال 'ي 00 ا ُك دجو:نا يبر لج هدحو للأب ,

 7 الا ميدسلا وهو هامسلا ىف الو ضرالا يف

 4 هللا ءاطع نبا هاور خيشلا بازحأ نم بزح اذه ه

 « ةيدسل ريغ نم ناملا فئاطل يف »

 يتأتسو ةقرفتم راكذأ هنكل رارسالا ةرد يف أضِيَأ غابصلانبا هركذو
 وهو هراكذأ يف كلذ ةروص

 اهرخ ١ ىلا ةحئافلا ميحرلا نيحرلا هللا مس ميجرلا ناطيشلا نمهلب ذ ا
 هبتكوهتكالهوهللاب نم | لك نونمؤملاو هبر نم هيلا لزنأ ام لوسرلا نما

 كيلا انمر كنار انمطأو انم.س اولاقو هلسر:نم دخأ ني قرفنال ةلسرو



 ١ذا

 ان ملك اان دو فينك اننادل اييرقلا 2 نك الملا
 نيذلا ىلع هتلمح م رصأ انيلع لمحت الواننر انأطخأ وأ انيسن نا اندخاؤت ال

 انالومتنأ انمحزأو انأرفغاو انع فعأو هن انل ةقاطالام ا الوانيو انلبق نم

 كيلع لزن مويتلا يملا وهالا هلآ ال هللا ملأ نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف

 نبق ورم لمصالاوب ةاروتلا لو اودي نو ١1 اةدسم قلنا نامل
 ديدش باذع مل لل تاباي اورفك نيذلا نا ناقرفلا لزنأو سانلل ىده

 ءازسلا يف.الو ضرالا يف ءىث هيلع ىن ال هللا نا ماقتنا وذ زيزع ع هللاو

 ميكحلا زيزعلا وه الاهلآ ل ءاشي فيك ماحرالا يف كروم يذلا ود

 ءاشنت نم زمتو ءاشننمم كلملا عزنتو ءاشن نم كاملا يتؤنت كاما كلام مبللالة

 وتو .راهنلا يف 3 لون ريدق ءيش لك ىلع كنا ريخلا كدب ءاشن نملذنو

 نم قزرتو يلا نم تيما جرو تيما نم يملا جيرو ليالا:يف راملا

 ا وه يذلاو نيدبي وهف ينملخ يذلا بانح ريغ ءاثن

 يتئيطخ يل رفني نأ عمطأ يذلاو نيج مث يتتيم يذلاو نيفشي,وبف تضرم
 يف قدص ناسل يل لعجاو نيلاضلاب يتم اوك يليهبر نيدلا مو

 الو نيلابضلا نم ناكهنا يبال رفغاو منيدلا ةنج ةئرو نم ىناعجاو نيررخ 1

 مياس بلقب للا ىنأ ن ولا ذوب الو لام مقني ال ف نوبي موب ير

 ٌضرالاَوْتا و.سلايفامدلل حبس نواغلل مجلات“ 3 نقلا ةنملا تفاز ا و

 0 ىلع وهو تيعو ىحب ضزالاو تاومسلا :كلم هل. ميكحلا زيزعلا وهو

 وه ميلع ءي * لكب وهو نطابلاو نهاظلاو رخآلاو لوالا وه ربدق ءىث



٠ 
 ميلي ام معلش رملا ىلع .ينوتسا مث مايا ةتس يف ضرالاو تاوءسلا قلخ يذلا

 اغغأ مسموهو اف جرعي امو ءامسلا نملزمي امو اهنم جرخم امو ضرالا يف

 رومالا عجرت هللا ىلاو ضرالاو تاومسللا كلم هلريصل نولمعت اع لاو منك

 يذلا ّللاوه رودصلا تاذب ميلعوهو ليللا يف راهلاطوبور اهلا يف ليللا لوي

 وه الا هلآ اليذلا هللا وه ميحرلا نمحرلا وه ةدابشلاو بيغلالاع وهالا ل1

 نوكر شيام هللاناحبس بكت ارابجلازيزعلا نميبملا نمؤملا مالسلا سودقلا كاملا

 ضرالاو تاومسلا ينام هل حبسي ىنسملا ءامسالا هلروصملا ىرابلا قلاخلاوه

 هللا نا اهرخآ ىلا حرشن ملأ اهرخآ ىلا ىحضلاو ميكحلا زيزعلا وهو

 ليبس يف نولتاق ةنجلا ممل نأب مهلاومأو مهسفنأ نيدمؤلا نم ىرتشا
 ىفوأ نمو نارقلاو ليجنالاو ةاروتلا يف اح هيلع ادعو نولتّيو نولتقيف هلا

 نوباتلايظملازوفلاوه كلذو هب معاي يذلا مكعيس اورشبتساف هللا نم هدبعل

 نورتملا نورماالا قودعاتلا نويك ارا .نوحئابنلا"نوتستاخلا قوداانلا
 نونمؤلاملفأ دق نينءؤللا رشوو هللا دودل نوظفاملاو ركتملا نع نوهانلاو

 ةاكزالمهنيذلاو نوْضرعم وغللا نع مه نيذلاو نوعشاخ مهالص يمه نذلا

 مهناميأ تكلمام وأ مهجاوزأ ىلع الا نوظفاح مبجورفل مه نيذلاو نولعاف

 مهتانامال مهنيذلاو نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نف نيمولم ريغ مهناف
 نوثرب نيذلا نوثراولا مهكلثا واذ وظفاح مهناواص ىلعمهنيذلاون وعار مهدبعو

 تانمؤملاو نينمؤملاو تاللسملاو نيململا نا نودلاخ ايف م سودرفلا
 نيعشالاوتارءاصلاو نيرباصلاو تاقداصلاو نيقداصلاو تاتناقلاو نيتناقلاو



 او
 مهجورفنيظفاملاو تائاصلاو نيعاصلاو تاقدصتملاو نيقدصتلاو تامشالتاو

 فارجو رام مل هلا دعأ تارك اذلاو اريثك هللا نيرك اذلاو تاظفاحلاو

 اعوتم ريل يش اذاو ًاعورج رقلا سم اذا اعوله قاخ ناسثالا نإ

 لئاسال مولعم ٌقح ملاومأ يف نيذلاو نوُئاد مهتالص ىلع م نبذلا نيلصلا الا

 نانوةفشم مهبرباذع نم م نيذلاو نبدلا مويب نوقّدص نيذلاو مورحماو

 و مجاوزأ ىلع الا نوظفاح مهجورفل مث نذلاو كوسا ريغ مهي باذع

 نوداعلا مث كتلوأف كلذ ءارو يفنبا نف نيمولم ريغ مهلاف مهناعأ تكلم ام

 لع م نذلاو ن واق م6مادابشل م نبذلاو نوعار مثدهعو مهمانامال م نذلاو

 فؤومللا ةبع كلاس انا مبالا نومّركُم تانج يف كئاوأ نوظفاحت مهتالص

 نم مناملا رارسالا رس كلأسنو ٍركَذلا ماودو ملدلا كانو وفلا دك

 لمعلا ىلا اندهاو انبتجاو رارق بيعلاو بنذلا عم انل نوكييال ىتح رارصإل
 كليلخ "ميهاربا نهب تياتباو كلوسر ناسل ىلع اهتطسب يتلا تاكا هذهب

 نيملاظلا يدهعانبال لاق يترذ نمو لاق ًامامأ سانال كالعاج يفا لاق نما
 ةمأ ليبس انب كلساو حونو مدا ةيرذ نمو هتيرذ نم نينسحلا نم انامجاف
 هللا ىسح نونمؤملا لكوتيلأف للا ىلعو هلا ىلاو هللا نمو لابو هل مسب نيقتلا
 هللا الادلاال نأ دبشأ للاب الا ةوق ال هللا ىلع تلكوت للاب تيضر للاب تنما

 نينمؤمللو يل رفغا بر هلوسرو هدبع ادم نأ دبشأو هل كءرش ال هدحو

 بر ىطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو لل دملا لق ( ةحأفلا ًارقثو ) تانمؤلاو

 ينا كناحبستنأ الا هلا ال "لع بتو يلر فماف ار يثك الظ ىسفن تملظ ينأ
 ( دارو 0)



 اه

 ديرم ايريصب اب عيمس اي ميلع ايم ءاح اي ميظع اب ىلع هللا ب نيملظلا نم تنك"

 رهو وهو ندا مر نر ١ ةاعاوا مذأ ب مويقاب يح اي يدق ا

 ماركحالاو لالجلا ىذ كبر“ م كرات نلطان ا نها علا او

 رمل انيق تونذلا ورشا ارباةنقا ل نرعو مياظملا كلمسب ينلص

 فتردبلاو سفنلاو رسلاو حورلاو لقملاو باقلل جتاوملا هب ىذشت و

 جرد وزدبلاو سفثلاو رسلا هحورلاو رلاو لّقعلاو بلقلانم او هب عفدت اخو

 ةمالسلا جرد كلامفأ تح للامفأو كنافص تحنيتاف هيمو كباب 6 فت يافا

 ةعأ هن تياتبإ امف يل نكو ةمامالا روبظو ةماركلا لّذنَتو ةمالملا طاتسإ ف

 نمو تلشاامي ئخ ىح ىحأو ى ود عب ىدغأو كنالك نم عدملا

 هناف ىلرفغاو نيعتملا 15 1 نيعبرالا 5 زخ قاب و كدابع نى قرعح

 نايئيبالزرب مهني نايقتلي نيرحبلا بص قسم سط نيملاظلا كدهع لانم ال

 ( نالت كلا وه لقو ةّرع ةفاقلا ارقثو)

 « هرس سدق ىلذاشلا نسملا ىلا يديسل فيطللا بزح اذهو

 ةلازاو ب ركللا يرفتل ابيجع ارسم هلذاف تابركسلاو دئادشلا يف هب يعدد

 ىلامتهمسا ىلع ءاعد نوكي نا حلصيو نطابلاو ىهاظلا ضارمأ نم ملؤم لك

 اذهوهو فعل
 ةمافلا) ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا تاطيشلا نم للاب ذ ع

 لك يف تاكربلا ىنأو تاواصلا لضفأ لمجا مالا (اهرخآ ىلا

 هيلع ىلسو تاومسلاو ضرالا نلعأ لق اد ادد لع فاقوآلا
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 هريخو ماش هقلخ 000 نماي ممللا تازيمطا عيج يف تايدتلا قرارا

 كينطاب انل نكو ف ا 1 ءاو اطل االا ةءاد نع اييرقلال ةضاوودمأ

 5 مياستاوءاضتلا يف فادالا ةباقو كلأس فيطلاب رهاظاي نطابايهالظلا فانا

 كنا: 53 لزالايف ىقبساع مي ات : كناميالا صرااوهلوزن دنع ةمالسلا

 غأجتلالا هيلا نءاي لوأيك 0 ند >يف ا لزت اذ

 هئالتن اندر 7 مهماع 0 2 يف هماخ لأ نماي ب ملل لّوعملا هيلعو

 نيع هع نم انبااتاذ الإ عيج نه قو ةاحئلا ةنيفس ىف لح ن م انامحأ

 عيد اب ريدق اب كتاعرب اظوحل٠ اظونحم ريدقتلا ىف هب افوادا» ناك كتانع

 ىنلا كلذال ىعلا ىعر نم َريخ اي كتساعر نيدد انعزأ ءاعدلا بيجم اي بيرق |

 نم تبجح يرولا ميمجم تفطل يذلا فيطالا تناو يري نأ نم لا

 ّرس اوُدبش الف نايعلاو ةفرعملا لهأ آلا ةدبش الف ناوك آلا يف كّرس نايَرس

 فطللا اذه رس اندبشاف ءيش لك وس نم هب ونمأ ءيث لك كفطل

 ةمه هدرت ال ديبعلا ىف كتقيش.م 'مكح انبلا قابلا مئادلا كننطل ماد ام قولا
 اهناوصح ةعئاملا ةيفللا فاطلالا باوبأ انل تحتف نكل ديرص الو فراع

 8 ان وكيف نك ءىشال لوق نم اب نودحلا كلت كننطلب اناخداف ةيلب لك نم

 يخف ولاوةب مل الهأبنك دادوو كتب لهأب اميس ال كدابعي فيطللاتنأ

 كنكح ٌديغتو كدلخ فاطلالاو كتم فاعلا نبل كازو ايهقطالا قنالفلا
 نبك نيملاعلا يف كلدح ءاصقتسا منت نيقولخملاب كلذلل ةفأرو كلقح كقلخ يف
 هل ةجاطلا عم هنم انعئمتفأ نيحاتحم ريغ نفطال نحو اننْورك لبق انب تنام

 وه كفطل انبلاىناولا كدوجو.يف ىفاكلا كنفطلب انذح نيمحارلا مرآ تناو
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 تاقدارس انلخداف ترقو اذا كفطل وه ك-ظفحو تيعراذا كظفح

 ا فعلا كلاس نينل ا هك طيفه راوسأ انيلع :ترضأو كلفن

 زجاعلا كدبعل كرم ( انالثفيطل اب ) ادعلا شو ءوسلا انق ظيفح اب

 ”للعال ىل نك ينؤكو ىلاؤ- لبق يب تاطل م مهللا فيعضلا فئاملا

 ىنسلا زيزعلا وتلا وهو ءاشي نم قزرب هدابدب ففيطل للا ينرعو نيمأ ا

 تيفو فيلا كاطملب "هن ان تملا لا ىف كفاك نأ تيطل ان كفا:
 مهئزو نم هّللاو ظيفحاي فيطلاب اهملا نع كنفطاب تيححو ادرلا كففطاب

 لوقب ميدج بطخ لكن م توجت ظوفحم حوا ىف ديجي نارق وه لب طم

 لوقب دساحو ٍناطيش لكنم تسل ميظعلا يلعلا وهو امظفح هدؤيإ الو ىبر

 هللا يبسح ىلوشب ليبس لكيف "م ل يفك د رام ناطيش لكن م اظفحو يبر

 لوسروءاج دنل( نودلاخ اهيف ,ه هلوق ىلا يمركتا ةنآ أر قب مث ) ليكولا مو

  5اهرخا ىلا سرت فالق ) ةرودلا رخآ ىلا مسقنأ ن (١ ضييك تيك

 قنودا ميحر بر نءالوق مالس اكل هلو وال هلوق قسم م

 تنام لكووادف الا ويرد اكوا زيناإلا لف قع ميللا نيما ءاه مح ما

 انالك أ كتينامحر ألك حم راهلاو ليللاب مك لكي نم لق رادك آلا نم هقلاخ
 الا ةوق الو لوح ال كاب ينلاؤس لذ اذهبر كتطاحأ ريغمىلا انلكن

 هياع هللا ىلص نيببنلا متاخ دم نيملاعلل ةمحر هتلسرأ نم لع يلص 03 كب

 نانحاي نامالاو ةمحرلا نم "0035 ا

 نيملاعلا بر هلل دمّلاو نيلسرملاو ءايسالا عيمج ىلع مالسو نانم اي



 هأ/ ١

 * هرس سدقيلذاشلا نسحلا ىبا يديسل ءافنخالا بزح اذهو 3

 اذاومصخ لكنا كدقعورش يذلكو ودعا عفدل ءاسمو ًاحابص ارو

 ناف هظفح دصق نمو هسفن نع كلذ مفد دصقو نوعاطلا نمز يف يرف

 دنعو ةفيخلاتاقرالا ىف ارو هلك كلذ رش هظفح دصق نم نعو هنع مفدي هللا

 ىلاعت هللا نذاب فوخم لك نم نامأ هناف ةربابإلا ىلع لوخدلا

 تنصحتو لماكلا مئادلا للارونب تبجتحا#ميحرلا نمحرلا هللا مسب وطوهو

 مهللا لتاقلا هفيسو هللأ ميسا | يلع يغل نم تيمرو لماشلا يوتلا هللا نصح

 ناطيشلا نيبو ىني لحدبلقو ءرل|نيبالئاحو هقاخ قوف ًامئاقإبو ه رمأ لعابلاغ ٍ

 مسوتسلأ ينم فكم
 وول نم ادت مهديو ينيب لءجأو مهيولق ىلع طلراو مولجرأو مهل للغاو

 زابق ردتتم وداق ىح كنا: كناطلس نم ادنجو كتف نم ابادجيو كتل

 هقرب انسداكي مراصبأ َىلابأ ال ّىح ةملظلاو رارشالا راصبأ ينع شغا ممل

 مل راصن الا ىلوال ة وو كلذ يف نا راهلاو ليالا هللا باب راصنالاب بهذ

 ضرالا تابن هب طاتخاف ءامسلا نم هانلزنا ءاكقسممح هللا ممدب صعيبك هللا

 ةدابشلاو بينلا ملاعوه الا هل 1اليعذلا ل وه حايرلا هوت ايشه حبصاف

 نيم ظالامنيمظاك ر جانا ىدل بولقلا ذا َةف ز ا موب ٠ ميح ىلا نمحر لا وه

 "0 قدح كشئلخ نم هب ىل -7 الل نم نو هغزنو

 ا ساكلابمسقأ الف ترضحأ ام سفن 0007 عا عيش الو م نم

 ليد 0 يذ نأ 0 0 اذا رار



 ١ هم

 ميمادقأ تحن مهترشو مهنيعأ نيب مريخ تلعج بواقلا تلجوو نسلالا

 قي توقطنب الو نورصبب الو نوعمسي ال مهفاتكا أني ناهلس ماخو

 لن يذلا هللا يلوزا (اثالم) ميلعلا ميمسلاوهو للا مبكيفكيسف صيعتبك

 وهو تاكوت هيلعوهالا هلال هللايبسح انالث) نيملاصلا ىلوتب وهو باتكلا

 نه ىنافحا مبلل ظ وف حاول يف ديبع نآرق وهب ( ًامبس) ميظعلا شرعلا بر

 نمو يرسهاظ نمو ىئامأن مو ىناخ نمو ىلامش نعو ىنيع نعو يت“ نمو ٍقوف

 نالثتلايكنيبو يني لوحت نم نيبو ىنيب لحو يلك نمو يضعل نمو ينطاب
 هل ىعو دمج انديس ىلع هللا لصو ميظملا ىلا لب الا ةوق الو لوح الو

 امان زسو هنو

 ه6 هريس سدق ىلذاشلا عبسملا ىلا يديسل سمطلا بزح اذهو 0 ا

 مس وهو غابصلا نبا اهاور يتلا راكذالا يف بزملا اذه ل أ اعف

 يعادلا ةوعد بيجت بيلا بيرقلا 'ميمسلا هللا الا هل ال ميحرلا نمحرا هللا

 ةفيلخ ضرالايف ءاشت نم راتخ#و ءوسلا فشكتو رطضملا سيجنو كاعد اذا

 ءاعد لبقتو انير ىتيرذ نمو ةالصلا يقم يناعجا بر ءاعدلا عيمسل ىبر نا

 اياش بر كئاعدب يناجتالوباسملا موق موينينمؤمللو يدلاواو ىل رفغا انبر

 نايخ_ال خزرب امهنينايقتل نيرحبلا رص صعيبك مح سط صن سب هط
 ةمحرلا ءاحب كيلعتسسقأ نيقتملل ىده هيف برر ال باتكلا كلذ ملأ 5

 ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمع ماودلا لادو كلما ميمو



 لل
 ٠  - 5هب 2 5-3 - ٠

 هاطش جرخا عرزك ليجتالا يف مبلثمو ةاروتلا يف مهلثم كلذ دوجسلا رث

 هللادعورافكلا مهم. ظيغيل عارزاا تجمل هقوس لع يوتساف طظاذتساف هرز ا

 مدأ ق تودحا ًايظع ًارجأو ةرفتم مسهنم تاحلاصلا اولمتو اونا نيذلا

 كلم ونالو ةنس كذخاتالم ويلا يملا تنا الا هل ال هللا تنا ميللانيما ءاه مج

 الو ينمفشاف كنذاب الا دحا كدنع عفشي الو ضرالا يف امو تاوءلا يفام

 كاوا كدؤي الو َضرالاو تاو.سلا كيس رك مسو ةهلرقل يندر

 نمو ىلاهش نعو يع نعو يناخ نمو يدب نيب نم يناظفحاف ميظعلا ىلعلا

 يلق رونو يلك نمو ىضعب نمو ينطاب نمو يرهاظ نمو يتحن نمو ٍيقوف

 نيز ميم نيس ءاه ميظعلا ىلعلا هللا تنأ كنا كنتزمعو كتمظعو كملع روب
 محلا نا رثلاو ق:قوزاتس ان ملقلاو ن ميكحلا نارقلاو سي مال فاق

 كتم رناوديعم كرون امقامشو ةزعيف اورفك نيذلا لب ركذلاىذ نارقلاو

 كل رجأ نم نط امواهرارساو اهقئامحو اهعومجع كلأسأ نيئسحملا نم ير

 انةييماودق ف رخدل ايماوهيفزدك أل انو هعم رهف ال ىنغوهعملذ ال رعاه

 ْنسمْطاو كتضبق يف لوالا قاثيملا موي انك امثيح كتعاطيف ديحوتلا ةباجأب

 انيلا ءيبملا الو يضملا نوعيطتسي الف مهناكم ىلع موخسماو انئادعأ هوجو ىلع

 مهانخسملاشن ولو نور صب. ىناف طا رصلا اوقبتساف مهنيعأ ىلع انسمطلءاشن ولو

 تنعو (انالث)هوجولا تهاش سط نوعجرب الو اضم اوعاطتسا افمهتناكم ىلع

 508 0 ها 0 5
 الوزواقعي البف يعم مكب 6 الظ لمح نم باخ دقو مويقلا يحلل هوجولا
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 نوراتخم الو نوربدتبالو نوركفتالو نوةطن الو نوزع لوو وسم

 ترورصب ال مف مهانيشغاف ًادس مهفلخ نم د مهيدبأ نيب نم اناعجو

 مهلا ميحرلا نمحرلا هللا مسن لضفن ((نالث ) مياعلا عيمسلا وهو هلا مهكيفكيسف

 ةالصلا لضفأ هيلع ةيربلا ريخ ينطصملا دمت كيلع لادلا عماجلا كين ىلع ىلص

 مياظملا ىلعلا للاب الإ ةوقالو لوح الو ليكولا منو هللا انبسحو مالسلاو

 * هرم سدق ىلذاشلا نسحلا ىب يديسل ةاؤيفملا تزح اذهو 2

 بحاص هركذ دقو رشلاعفدو ريلا بلل ارد وخر اود لوفر

 زيزعلا نءييملا هللا مسلب ميحرلا نمحرلا هللا:مسب وهو راكذالا يف رارسالا ةرد

 نيرصانلاريخ كاف انرمصنأ ص ن ج ق يرصأت وهو ءيش لك لخأ رداملا

 ريخ كاف انمحراو نيرفاغلا ريخ كاف أنل رفغاو نيحافلا ريخ كاف انل حتفاو

 سا ملا نيأاظلا موقلا ن.< انو اندهاو نيقزارلا ريخ كاف انقزراو نيمحارلا

 تاي آلابو اهب كلأسأ نايغبب ال خزرب مهني نايقتل نيرحبلا بيم قسعمح

 لع 5 املا فلالاو ىدب َعوط ماللا لعجت نأ اهنم مظعالابو اهلك ءامسالابو

 سعالاو كنكح جملا (نمأ ءاهمح مدا فاق نوحا )ىلا كنمةلصو ةطقنلاو

 نيله نه: نييفاع قيبملا للا تين كريغالل لوك ني لاو كل رع

 يف دج ارق وه لب طيحم ممارونم هللاو ) مح صعببك رلا صملا ملا مسط
 ادي يلع هللا لصو ميظعلا يملا بالا ةوق الو لوح الو (ظوفحم حاول

 سو هبحصو هل 1 ىلعو دمت



 ل

 « هرس سدق لااشلا نسحلا يبا يديسل ربا بزح وه
 ريصملا كيلاو اننا كيلاو اناكوت كيلع ابر ميحرلا نمجرلا هللا مس

 ميكحلا زيزعلا تنأ كلنا ار انل رفغاو اوزفك نذلل ةنتف انلم2 ال ابر

 عم انفوتو انتائيس انع نفكو انيونذانل رفقا ابر ”ريصملا كيلاو انبر كنارغغ
 نم باخ دقو مويقلا يحلل هوجولا تنعو (انالث هوجولا تهاش ) راربالا

 طيحلا تنأ ”ماوملا نم تدجوأ ام ريبدتبمتادلا 'مويقلا تنأ ميلا الظ لمح

 كيدي نيب ىعوضخ#و كل يلياذتبو زيزع اي كتزعبف كن ودوه ءيث لكبو ان
 ليآلا يف راجفلا ٌركمو رارضالا َّرْض ىلق ةقفش هن اه نو قع فرضا

 راهقاب شطبلادب دش اب ءيراب اب يىنخ اي راتس اي باهو اي راهغ اي زيزمع اي راملاو

 ”همنلا تناف يسفن هب تسلظو فعال رفا( لح ينزع زب زعإب

 كرتن ينطغو ىنيدو يدلوو يلامو يسفن يل به باهو اي ىلع لضفتلاو

 رارءالا ن م ينبتكاو كوذع يف ينلعجا ةيراب ايو افح يف نا خاب راتساب

 'لاغاو ءوس 'ىنداك نم نيا راه ب ينفي نم نييديفي لح ش عطبلا دتدشاب

 ىفخ اي فاخت امم انما قع نك 7 ج 5 ح ح 1 مح ةشطابلا هد

 هللا كو اخ اولانم ل ما انش اورفك نذلا هللا ةروىاحأ ام ينجت فاطلالا

 الانيلا مأو ع 28 متيحقأ ازيزع ًايوق هللا ناكو ”لاتتلا نينمؤلا

 عدب نمو ميركلا شركلا بر وهلا هلاذؤل ىلا "كلما "نأ لا ودع

 لقو نورفاكلا حا 0 ال هنا هيز دنع هباسح اهئافدبهلَناهربال ر 3 اطارتشا مم

 كك نذا هللا لق قا ص ن صن مش نيحارلاريخ تنأو محراو رفغا بر
 ( دارو 511)



١ 
 ردم لا لا رلا نينو اذيلا انك نييك نزف نأ لع
 انلمجو نوهئشي ام نيبو مهنبب ليحو ىَرتُم ائيدح ناَرقلا اذه ناك ام سب

 موب اذه نورمصبب ال مهف مانيشغاف آذس مهفلخ نمو اَدس مهيدبأ نيب نم

 يفك و ءاغع اذا لكلا 5 نم مأ نورذتعيف مل نذوب الو نوةطن ال

 مكره نر دن اهوا للا عم هلإء ضرالا ءافلخ مكذجيو وعلا

 هللا مم هلإت هتجر يدب ني ارشن ايلا لسري نمو رحبلاو اخاف ف

 نياسرماىلعمالسو نوفصي امم ةزملابر كير احبس نوكر شب ام هللا ىلاعت

 نيملاعلا بو هلل دجلاو

  هرس سدق ىلذاشلا نسحلا يلا يديسل ةبافكلا بزح
 مالسلا سودا كلللا وه الا هلآ اليذلا أوه ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هاا تا وهن كرش انعدم ناتي ركللا ابل و أ ندم نقولا

 وهو ضرالاو تاو.سلا يف ام هل حبس ىندملا ةامسالا هل وصلا يرابلا

 قرششملا بر نونمؤلا لكوتياف هللا ىلعو وه الا هلا ال هللا ميكحلا ةزيزعلا

 كيلع تنأ الا دل ال ىو تنأ مبلل اليكو هذختاف وه الا هلآ ال. براملاو

 نأ معا ن نكي مامي ١ ملامو ناك هللا ءاش ام ميظعلا شرعلا بر تنأو تلكوت

 ال ةينآ ةعاسلا ناو الع ءىث لكب طاحأ دق هللا ناو ريدق ءىش لك ىلع هللا

 نمو يسفن رشنم كب ذوعأ ىنا مهللاروبقلايف نم تعب هللا ناو اهف ببر

 مقتسمطأ رص ىلع ىف رااهتيصاندخا تنأ اذ لك روف ميجرلاناطيشلا رش

 .مظعلا شرعلا بر وهو تلكو هياع وه الا هلا ال هللا يبسح لّمف اًولوت ناف



 لدذت

 تاخدو للاب تنءأ نينجا للامحرا وهو اطفاع ةريخماف ميحرلا نمحرلا هللا مس

 دن نا لوو تريعتاو انا: تالاو تا: تانك تلمعو طا تنك ىف

 ذوعأ رذحاو فاخأ امتربك أ هللا ربك أ للا للا دبع نا ملسو هيلع هللا لص

 يف ءىث ةمسأ عم رضي ال يذلا هللا مسل قاخ ام رش نم تاماتلا هللا تايلكب

 الو لو>الو ليكولا ملو هللا يبسح ميلملا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرالا

 ىلعو ىناحصأو ىلايعو يللامو يلهأو ينيدو يدفن لع للا نسل ياظعلا ىلملا للاب الا ةوق

 نيب اناطيح كرات اناث مس يفاكلا ظناحلا للا يبر هيناطعا ءىش لك

 ظوفحم حول يف يع را لا مهنارو نوم هّللاو انفقس

 ءانغام انيلغ رتخاال تا لوح انبلا ةرظان للا نيغو انيلع لويس رفلا كتم

 مهللا( اهرخآ ىلا ) دحأ هللا وه لق فلأب دحأ نم ىشخمال للاب الا ةوقال هَ

 يتانكو ىتاكرحو ىتاطش و يبونو يرافسأو ينمظو ىراهمو يلييل يف ينظفحا

 ٍدمَرَو دكنو مغو مو ءالبو ءوس لك نم يبايغويروذطح ويباباو يباهذو

 رك امو دساحو ودعوةبيصمو ةنتفو ةهاعو ةفاو ممصو ملأ و عادصو عجوو

 ينس :مرحاو ناطاسو ٍضاقو ملاظ ةوك احو قراسو ناخو قراحو قراطورحاسو

 ىثالاو رشبلاو قال | ميج نمو سنالاو نملاو نيطايشلا ميج نم حو

 مانالا يراباب شحولاو ريطلاو ماوهلاو بيبدلاو برّملاو ةيللا نمور كلو

 مال ميلملا عيمسلا وهو هلا م.كيفكيسف ماركآلاو لالملا اذاي مويقاي يحاي

 ةبامحو ةبافكقسعمح ضع يبكَنياسرملاو ءايبنالا ىلع مالسو نيملاعلا يف حوت ىلع

 لاق كنا مركب ىناجر سيم الو يناعد بجتسا مهللا ةباقوو .انل ظفحو
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 مراوئيع ناساو يإ ذ يل رفغاو يردص يل حرشاو يرصأ ىلرسن مهلا ماع

  1يدصقو عا نابو يتجاح ضقاو قتالصو يلع ل ايقتو ىلق ٍط

 ينغابو كم ركل ياسو كلضفت يننغأو يف يما نسحو يقزر مسووقداراو

 ةالصلا لضفأ ةناعدمم ةب قو ماقملاو مص زومارحلا تببلا وةبعمكلا ةدهاشم

 نيماسملاو ىبراقأ وله و يتبرذو ىدلاو ىلعو يلع ك_ةمحرب دجو مالسلاو

 ىئاجر بيخم الف ينظ تنسحأ كيفو ميركلا تنا براي ميمذلا ةئنج اناخداو

 ةوق الو لوح الو نيمارل مرآ كتر ميحراي روذغاب ينع فعاو ينفاعو

 دجلاو اياستولسو هبضو هل للعوا دمج انديس ىلع هللا ىليصو ميظملا يلملا للاب الا

 نيملاعلا بر هلل

 « هريس سدق لداعلا نيل نأ ينقل ىوكتلا بزداذعو »

 ىح املاك َّرابم اريثك ادم نيملاعلا بر هلل دجلا ميحرلا نمجرلا هللا مسن

 ير ىلع لص مبللا هناكربو هللا ةمحرو ينلااجا دمدن ضو اح

 ىللعو ميهاربا لع تكرأب مكدمح لا 1 ىلعو دمج ىلع كرابو ميهاربا ىلع تيلص

 ين مهللا ميلملا عيمسلا تنأ كلنا انم لبقت ار ديجم ديمح كلنا ميهاربا لآ

 نيفعضتلا بر تن أن بقواذملا ىلع يناوهو يتايح ةلقو ىنَّوق فعبض كيلاوكشا

 نير د نر ال ازا ع قيل دعبل 0 ننلا قواشملاو
 وب ةؤعا ل عسوأ ك.تيفاع نكلو يلابأ الف بضغ ٍس كل نكي لنا

 لزني نانم ةرخ آلاو ايندلا أ هيلعسلصو تايلظلا هب تقرشأ يذلا كبجو

 ةارق الو لووتالو يضر ع تلا نإ ةلاعح لع ليي أ كينغ



 للا
 فيطلب تقلعت نماي ىلاؤس فقول ىلاوحأ تولت كيلا وكشأ ير كب ال

 ىل امو يرصأ ةبقاع محل نماي ىلاحينخ هيلع ىنذمال نماي ىلاما دئاوع همرك

 ىالاآو كياعىنخماليلاو-أو كيلامجرت اهلك يرومأو كديب يتيصان نا بر

 ىبابشمرصناو يبائتك ا مظعو قاسم لجدق كيدل ةمولعم ىومهو ينازحاو

 ليجعت نع رخأتو يباصوأو يومه ”ىلع تعمتجاو يتارش فعض لع ز هدكتو

 0 ةينالعو ىرسم# ان هرمأي ىف امو يعج م هيلا نماي يباتعإ زيكو يبل يلطم

 يتوق تفعضو يتيح تلقو ينردق تع ف ىبام ة ةميدحو يملا ةاعام ملعلو

 يفرح يو يتينمأت دملو ىنلام تعءاسو ىتيضق تعسناو ير كف تهانو

 قايوو ىثجلم تنأ و يتعمد لابسإ ي د و حضفو ٍيترْفز تدعاصتو

 يتدئالع ىق ران داع مفدل كوجرأو يتباكشو ينزحو يتب غرأ كيلاو

 ىوكشلا ىهتنم كيلاو لئانلل 000 كلضفو لئاسلل ج حوتفم كباب مبلل

 لئاحلا يلاحو لحانلا يمسجنو لئاسلا يعمد محرا مبللا لئاسولا ةباغو

 ىريو عمل نمايىوجنلاو ّرسلا ملاعاي يوكشلا مفرت هيلا نماي ثاملا يدانسو

 ماودلا بحاصاي ينسمحلا ءامسالا هل نماي امملاو ضرالا براي ىلعالا رظنملاب وهو

 كواس هيلعر ذننو ةساونلا ةيوذ تقلغو:تاسالاب تقاس دق كديعءاقبلاو

 ىلا هل حتفي ملو هرم ىضقو بائتكاالاو رفلاو "محلا هب رادو باوصلا قيرط

 سفنلاو همايأ تمّرصتو باب تاحارلاو وةصلا ل هانمو تارضحلا كلن حييسف

 بالا اذه فكل وجر تنأو تاقكألا انوو ةلقنلا يداي ةمئار

 بر بانملا ميظعاي بابرالا براي باسبملا ميرساي باجأ ىعد اذا نما



 حلا

 لوح ىلا ينلكتالو يترسح ينءدت الو ىتلكسم درت الو يتوعد بجحتال

 ّق تر دقو ىركف هاتو ىردص قاض دّقف يتقافو ىزح راو ىوتو

 حيرفن ىلع رداقلا ىّرُضو ىعفنل كلاما ىررجو ىرس ماعلا تنأو ىرصأ

 هؤاد رثكو هوامش نعو هضم ملظع نم محرا بر ربع وتمر م

 ةكااقعو ةاففاكلازق نينا قامقو هوغو فاهم رف كتاو هوو يللو

 راثتنا ريتف كد نعام ىلا جات كدبع اذ انأاه هؤامسَنو هذوج ةبربل عسوو

 كنم لاطأ فئاخ نآجنارفتلا كنملأسأ يندم كفوو كسنو كدوج
 نايل رطماسألل ترا زر دج هر يقف ننال علا
 كش ىسفديتم وجسم ناسخ الاود وما كتم لأس ةيلكلا ةقافلادن ظسانئاس

 نأ يسعف رع علاج نايعلا ودوبشلات ا رسل أجح نجس نمط وهّذيِق

 يف 'ججأتت ن الظن الظن امظ نامالا لاح نمىسكيو بير تلا تارهثنم معطل
 ىملا بارش نم يقسو بركلا درا ةهنع درب ىسمف ناريذلا ع هاكحأا
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 دعب منيو نازحالاو مال آلاو سؤبلاهنع بهذبو برآلا تاساك نم عركيو

 نعمل 000 بل رغ ءأن ناك ام ناك نيح هص ص دعا نم قشلو لاو

 برذلا هل دوميو ءاقشلاو بلقلا ًادص هنع بهذي نا يسف ناطوالاو لمهالا
 هيلع لحتوت فطللا هلانيو نايبلاو لالا هل حوليو اًلاو ماس هل 50

 موناوك ألا هيلع تقاض نم محراب رايب رايبر اي نارفغلاو ناوضرلاو ةمحرلا

 لهالا نيب ناكولو ابيرغ ىسمأو ناريح ًاماوم حبصأ دقو نالتثلا هن"

 شحوتسمنامزالا ريغت هنزحوهثب نع هيبليالو ناكم هبوايال اجعزم ناطوالاو



 ا ظ
 يبحتالو هراوناو هبرقب الا بلف نئكسي النم اي ناجالو ”سِْإ هبلق سنوي. ال

 هدايع سنا نمأي هرابظاو هداد.هاب الا دوجو قالو هزازتعاو هفطلب الا دبع

 ىصقأو ىحأو تامأنم اي هرارساو هتاجانم َرايخالا نيب رقما هءايلوأو راربالا

 ىفقو رّدقو ىلباو يفاعو ىنغاو رفاو ىدهو لداو قفاوددساو ىندأو

 تانج يأو كباب ريغ دصقت باب يأ قر هريدش قلاسو هريبدب ميظمل للك

 بر كب الا ةوق الو لوحال يذلا م ملا تنأ كبانج ريغ هيلا هجوتي

 يذلا اذنمو دوجوملاقحلا فاو محو الو ةوعتلات اودصلا نإ

 ىف لغو دوبعملا تلا كئأو هلأسأ يذلا اذ نمو دوملا نحابص تنأو ىلطعي

 ميركل ه أ يجريف كئريغ هلا ةكاسملا يف مأ ىديف كاوس بر دوجولا

 اننلاو لسنلا دع لاف كارم دارح مله مأ املا هنم تلطيف كاريغ

 هيلا دتمي يتلا دبملل لام نم لهم أ ىّوكشلا هيلا مف 0-0 1 أح له مأ 1

 كيمرك الا سيلف هيلا تاجاملا عفرتو فك الا طسبت بر كاوس له مأ

 انفرعف انتمملا هيلع راجي الور نمي يلا الا هتم احلم ال نما[ كدوخو

 ينمو بيرةلا نا ةج دق اطغلا هتملاف ةاوحوأ ىحريف بر انه أه كريغأ

 دودولا تنأو بيحنااو بركلايب دتشاو بيقرااوودعلا يب تمشو بييطلا

 زينتا قف ؟ مأ رداقلا ميلملا تنأو يكتشا نم ىلا ّبر ديجلا فؤرلا برقا

 ءيجتلا :رمملا مأ ىهاقلا يوقلا تنأو ثيغتسأ نم وأ رصانلا ىلولا تنأو

 نم مأرباج بولقلل تنأو ىرسك ربي يذلا اذنم أ رتاسلا ميركلا ثنأو

 نم اي ئارسلا يف ام ملاعاب رفاغلا ميحرلا تنأو يبنذ ميظع رفغي يذلا اذ



 للي
 اذه ره 5 نهاقلاو نانا وح لاول والا وهون نطل هدازع قرف وه
 كنم هلسيل دبع ىلع ةءانعلاو قيفوتلاو ةبادحلاو فطللاب دجو رباكملا دبعلا

 يببيط تنأو ىضرمم ايو دوملا بحاص اي دابملا هلا اي ٌراص كيلا وهو دب
 كيلا الا ىكتشا النا ىلع يح ىب يذلاو يتلمل يملا ا ميلعتنأو يككشا نملف

 أجلي هيلا نماي نواكوتملا لكوتب هيلع نم اي كيلع الا لكوتا ال نا ىل منع الو

 هربق ناطلسإ رم اي نوجارلا قاعتب هدئاوع ليمجو همركب نم اي نوفاملا

 هناعتو هلضف ليجو هناطع عم ول نم اب نوراضأأ ثي .هلسل هل>ر ميظعو

 يفوخ نماو كياع لكوتب نمم يناعجاف بر نولئاسلا لأسوىدالا طش

 هقوسن نم ينلعجاو كيدي نيب ترص اذا يئاجر بيخم الو كيلا تاصو اذا
 ىلعجاو ميمعلا كدف رب ”يلع دجو ميظملاكلضف نم ينطعاو كيلا تارو علا

 بيس هلام ادبع كدوجب محراو كيد نيب اعاد يناعجاو كيلاو كنمو كب

 وذ هياع كرماي جرف هن نماي تن هن نماي لمع الو ملعالو كاوس هوجرب

 هب تقاص دقف تارا لبق هتشاشح تباذ نم ةيق كردأ لك تاقافلا

 رااسابتالزلا رفاغاي تاوعدلا بيجماي تامظعلا لعاب تاب 5 رفماي ليلا

 تقاض نم مرا ب راب تاوءسلاو نيضرالا برأ تاعودلا عيف را تاوودلا

 هيلع نماب لمت الو ملعال ارارق هباقل دجي ملو لبسلا هيدل تبرباشتو ليملا هب

 يئاعد بجاف بر لأس نم لاؤس همربيال نماي لمف ءاش اذا نماي لكما

 نم كتمحرو كدوجب ينفاعو يئاد ءافش لجو نار ا الو قادن عمساو

 تدتشاو يراظتنا لاطو يرابطصا لق ينا بر يالواي براي يئالب ميظع



 لي ظ
 يرادك أو ينازحأو يرازوأو يمومم ىلع تردلطعوت را راو قات 5

 مفد ىلع رداقلا تان ضايب ”عولط ىنعدملو ليل داوس لع لواطتو

 ىل حال دق ينا بر ىبلق حالصاو يبرك مير فتو ىراصا باهذو ىراصعا

 كادوج تلطاوعر اتا كاتم نإ لع قون انتحر كاكبس لم ةقرا

 تاطسبلاو لضفلا عئانصو كناسحا دئاوءلئعامطا تقةلمتو كتمحر فئاطلو

 الو رساللا ىئاملا ةّركب ىنّدرت الف كتب وبر دعوو كمرك عساو يف ىلامآ

 نيب قلو لوصولا نع ح نم يناجي الو نساكلا مدانلا ةرسك يد

 رصاناي زيزعاي يوقاي رداق ءاشي نم ىلع وه نماي ارئاح اددرتم لوبقلاو درا
 ْ كيلا وكشا ىلا بر ىدلج فعْضو يربص ةلق محراو ىدِب ذخ بر

 نم يلطف - ىدذئسو ىالومو ىئجلمو وع وه نمأي ىدكو ينزحو

 نم يبق ربطو بابحالاو ءايلوالا ىلع هب تننم ام ىلع نمو باجملا نجس
 ةنسلا ىلع تاملا دنعو ةايملا يف امئاق ادبأ ينتبتو بايترألاو كشلاو كرشلا

 يف مهلا لّوأ نم ىنلمجاو ىنتفوو يترك ذو ىنماعو ىنمهفو باتكلاو

 دنعو ىر< نم قب اهف كتفأرو كناتحو كتمحرو كفطلب ىل نكو باطما

 نيييطلا نم ىنامجاو ىفوخ نماو باسحلل دابشالا موقن مونو لجأ روضح

 كتردقب يذلا تنأ بز ُباوبالا تحف اذا مالس يان, نممو نيرهاطلا

 كرتس ليمجيو ىتبده كفطلبو ىتتيبر كتمعنبو ىتيده كتمحر بو ىتتملخ

 ةمأ ريخ يفو ىتأدب أ كعادنإ ماوع يفو ىتبكر ةروص نسحأ ىفو ىتترتس
 يدل لكو ىصحنال ينل كتممن ىلع 'ممتاف ىتتمحلا نّيدجعلا ليبسو ىتتجرخأ

 ( داروا ا (



 0 ا.
 قدأو برو ىعوو عمسو ىدتهاو ىده نم يناعجاو ىسنتال يتلا كيدايأ

 برَقلا لهأن م يناعجاو ىنتام لضفأ لآن رو ا لسا جو

 هل مسق نمم الو ىوغو لض نم ينامجي الو اّبلا راد يف ايلملا ةبترلاو اّمللاو

 انندلا ةايملا يف ةيعس لض نم الو ىنشب اع لغتشا نم الو اًمشلا نم بصل

 تدلع دقو ايلعو ةمخر ءىش لك تعسو انبر اعئص نونسحي مهنأ نوب مو

 اذقلا نم تش امب رقلا ىرجو ىلع الا كلماع سدقتو ائم نوكي امو ناك ام

 كتمحرو كاضغانكرادتف انتددر هبامع الاانل ٌرفمالوانتّةفو هيلاام الا انل سياف

 ىلعالا كملع يف ناكام لكتعسو اماكحف بر كترفغمو كوفعب اًنم>و

 دال ىف رج تف عراب كت كوز نع رك اهو كاكاع تلجأ
 نماي ادمأ 0 كوفعو كم ركر احب يفينسمناو ىمظعلا ةعساولا كتتمحرب

 ىلع ينعأ كيلا قدللا ٌتبلطو كتبلط يعلا العو ة ةمحر ءيث لك عسو

 كلأسن انا مبلل كيلع ءاشن نم يب عججاو ينعججاو كيلا لصوتلاو لوصولا

 ىلع هللا ىلصو نيمجارلا مح رأي كاتمحرب باجحلا ءاغرا دنع بدالا نسح

 مالسونوفصيامج ةزملا بركر ناحبس نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمع انديس

 نيملاعلا بر هلل دمجلاو نيلسرملا ىلع

 «هرس سدق ىلذاشلا نسما يبأ يديسل حالفلا بزح اذه ١

 كيرش هل ع نكي لو ادلو ذنع مل يذلا لل دجلا لقو ميحرلا نجر هللامسب

 امو اذهل اناده يذلا لل دجلا أريبكت ه ريكو قا نم لو هل نكي ملو كاملا يف

 انع هللا يزج قلاب انبر لسر تءاج دقل للا اناده نا الول ّيدتبنل انك
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 غرزتال انبر (اثالث) هلهأ وهام ّلِضفأ ملسو هيلع هللا ىلص ادم انيبنو انيس

 (اثالث ) باهولا تنأ كنا ةمحر كندل نم انل هو انيده ذا دعب انبولف

 عمرضبال يذلا هللا مس (اثالث) قلخام رش نم تاماتلا هللا تالكب ذ وع

 ير نأحبس (انالث) مياعلا عيوسلا وهو ءامسلا يفالو ضرالا ِ ءيش ةمسأ

 ميظملاّلا رفع (انالث) ميظملا يلملا هللاب الا ةوق الو لوح الو هدمحتو ميلظملا

 امم امو ضرالاو تاو.سلا ميدي وه الا هلال يذلا ميظملا للا رفغتسا (نالث)

 الا هلاال (انالث ) هيلا بوتأو يسفن ىلع هتبنج امو ىملظو يم رج عيمج نم

 انامجاو ابلضفب يالومايانعفناو اوس براي انتبث ( ةرشع ) هللا ل وسر دمحم هلل

 مراو(انالث) نيمآ ملسو هيلع هللا ص له ةلرصز ٍِق انرشحاو ايلهأ ريخ نم

 لبقأ براي انلاحي املاعاي انياع ىت كدوجب نيملااصلا ةكربب نيا نيدلاولا اه

 هللا لضف ىلع لل ركشلاو نييبنلا متاخم انبر كلأسن انينذ رفغا براي انفرص

 نيملاعلا بر هلل دملاو

 ه«(هرس سدق يلذاشلا نسملا يبأ يديسل ةرئادلا بزح اذه)*

 ايزح هنوك امأو ةربتعلا بتكلا يف خيشلا لا هنالك ة بسن حص بزملا اذه

 باز الاك ابفلؤ «ملدي مل يتلا عيماجملا ضءب يف خيشلا ىلا هتبسنف اذكم اعومت

 راك ذالا يف رارسالا ةرد بحاص هاور دقو ملعأ لاو ةعبس يهو هلبق ينل

 تنيك ا 0 ةوقالو لوح الو ميحرلا نما 38

 ىنا كناحبس تنااالاهلاال لع بتو رفغاف كيلا بوتاو كرفغتسا كيلا

 ملا (اهرخخا ىلا) دجأ هللا وه لق ميحرلا نمحرلا هللا مسب نيماظلانم تنك



 قف

 وه الا هللال ٌدحاو هلا مكبلاو ( نودلفملا ىلا ) هيف بير ال باتكلا كلذ

 ىلا) لوسرلا نمآ (اهرخ 1 ىلا ) مويقلا يملا وه الا هلآال هللا يحرلا نما

 (باسح ريغب ىلا) كلما كلام مبالا لق ( ةروسلا رخآ

 كلما هلو قحلا 1 عاجز نم ًالوق مالسميحرلا نما هللا مس

 ليدبج ن ق سلع صمربك نايغببال خزرب امهيب نايقتلي نيرحبلا جرم
 نسحلا وأ يلع نامع رم ركب ونأ مالسلا مهيلع ليئار نع لارا

 ءامسلا نم مهيلع لدن أشن نا (اعبس) ربك أ هللا مع هللا ىضر يلذاشلا

 (امبسرورط) ةاطلا ىفادعأ سفنأ ىلع تنكح نيدضاخ امل مهفانعا تاظف با

 (اعبس قعدب ) فاقلاب ملوةع تقلق محر بر نم الوق مالس الب هللا الا هلاال

 كلم .كيكملا زيزملاوهو ضرالاو تاو.لايفام للحبس (امبس هللا ناحبس)
 ”خ آلاو لوالا وه ريدق ءىش ل ! ىلع وهو تيدبو يبحي ضرالاو تاو.سلا

 1 ضيرالاو تاوعهسلا قاخ يذلاوه مياع و رو نطابلاورهاظلاو

 نم لزع اموا مم جرح امو ضرالا ف ايام لعل شرعلا ىلع ىوتسا مث مايا

 م تحاق ءاء ريصلا نولمل 0 : لاو مثك اميأ «مموهو أببف جرعل اموءامسلا

 يسش : نعنيسلاب 068 (اعبس مالسأب) (اعيسهيبحم )ماع ءلأ حافلا نمراطمتسالا

 تألم نيع (أءيس هلل دجلا 0 (امبسهروص )رأ ملا ع يدلوو يلامو لهأو

 ينبطعت نا مظعالا ءانسلابكالًأس أن يس (امبسمالساي) (اعبس هببحم ) ارونوة مع يلق

 نيطايشلا تازّه نم كب ذوعأ بر(اءبس هللل) (اعبس سيطاغقس) يلق حاتفم

 اديأتو بوق نم ةوقو كلوح نمالوح فالاسا نورمح نا برك يذوعأو
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 مدا فاق نودأ (اعبس ميطاقس) كاوس ديشاالو ك رع زال ع كديأتنم

 ليربجودم قحب مبللا (ةروسلارخآ يلا) هعم نيذلاوهّللا لوس ردم نيمآ ءاه مج

 نك قح مالسلاو ةالصلا مهيلع حورلاو ليئارعو ليفارساو ليئاكيمو

 يلذاشلا نسملاىبأو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامعو قورافلا رمعو قيدصلا

 نم يتباقو كتتءاظع ميظعاي ميلل يقامهم ينيفكتو يتجاح ىضقت نا مهنع هللا يضر

 ل هييعاوب ةوبعأ ةكئاللا ينذضمف نيلاعلا ىلع يلاجو نيملاظلا موقلا

 نيعجأ هيعصو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا لصو ميلعلا عيمسلا تنأ كلن

 نيملاعلا بر هلل دبجلاو

 « هرس سدق يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل لسوتلا ب زح اذه

 كياع كن مقأ ينا مبللا كيلا كب م ونأ يا مبللا ميحرلا نحرلا هللا مس

 كئاطع نم يتانسح نا مبللا كيلا يعيفش نكف كياع ليلد تنك ام مبلل

 كلذ وحمت ىتح تيضق ام ىلع تيطعا اع مهللا دجف كئاضف نم ينائيسو

 هلهيف كاصع اهف كاصع نمل الو ركشلا هل كعاطأ امفكعاطأ نمل ال كلذ
 كواطعال رامملا ذ وانسي مهو لعفب امع لعمال قملاكلوقوتلق كنالرذللا
 منعأو لجأ تنأو نيزئافلا نم تنكل كؤاضق الولو نيكلاهلا نم نكمل

 كلم الا صمت نأ وأ كاضرو كيذاب آلا عاطت نآ مر أو نعاو

 كتداراب كتتمظأ ت ذق ىتح كتيصعالو ثيضر ىح كتمطأام يبلآ كاضقو

 عاطقناو كتجح ا كريدقتب كتيصعو يلعكل ةنلاو

 نيمحارلا رأي ينتيفكام الا ينع كانغو كبلا يرتفو ينت حرام الا يتجح
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 ىرج نكلو كتح افافنختسا الو كييلع ينم َةاج بونذلاتا لينا مبلل

 لوح الو كباتك هاصحأو كملع هب طاحأو كنكح هب ذفنو كملق كلذب

 يرسلو يممس نا مبللا نيمحارلا محرأ تنأو كيلا رذملاو كب الا ةوق الو

 ءيشل يلع تيضن اذاف 3 كلذ نم يكل ١ كدب يلعو يباقو قالو

 ىلععأ نم مرك أو لثس نم ريخاي ليبس موقأ ىلا يندهاو يلو تنأ نكف

 ىزعا لو اند كلعال اًدبع محرا ةزع الا امسدلا نمحر ايو نيمحارلا مرأإ

 سو هبصو هلا يلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ريدق ءيش لك ىلع كلنا

 * هرس سدق يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل راكذأو ةيعدأ 5

 رار تر اف ىلاعت هلوقةوعدكلذ نف)

 ءاقعلا بحاص يسونسلا خييشلا رك ذ(مي رك كلم الا اذه نا ًارشن اذهام

 ةبحلاوهيلع سانلا لابقا دارأ نم لاق يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلل اهلا هتابرجيف

 ميحرلا نححرلا دا مش يهو ةوعدلا هذه هياعف مهبولق يف هل ميظعتلاو ةبيملاو

 ظفح يف يسفن ىلا يناكنال ثالث ميحراي نال 0 رايا(مالث 0 )ثالث هللااب)
 ظيفملا كل.سا قئاقد نم ةتيقدب ينذدمأو ينم هب كلمأ تنأ امل يتكلمام

 ينداقو كتبافك نم عزدب ينك او تادوجو.لا ماظن هب تظفح يذلا

 كنم ءادربيِنّدَرو كتماركو كزع جاتب ينج تو كتبامحو كرصن فيس

 كلمسا قئاقدب يندد.( شخ قح) تاملادمبو ايحلا يف ةاجنلا بكم ينبكرو
 رملا ةبالوب ينلوتو تايذؤلا عيج نم ءوسب يندارأ نم ينع ه 8 رابقلا

 ص قل ميللا (الع رابجاي زيزعاي) دبرم ناطيشو دينعرابجلك اهب يل عضخم



 ا

 هب لذتو ةبواقلا هب دهشنام كتنوبر فرش نمو كتتبمع نمو كتب نم
 هل وففتو رفالا هلاؤذحتو ناس الا هلق 'رتوت تقرا هل عضخمو ْسوفنلا

 (انالم رابجاي زيزعاي كلاماي للاي ) رابق كلم لكدل رسمي رابج ربكستم لك
 ىتولرحبلا ترخس م كقلخ عيمج يل ع ممللا راهقاب دحأأي دحاوأب هللااي

 نوةطنبالمهمافمالسلا هيلع دوادل ديدحلا تنيل ممم ولق يل نيلو مالسلا هيلع

 تش ثيح مهفَّرصت كدب يف مولقو كتضبق يف مهصاون كذاب الأ

 هّلللالا هلاالب سانلا ب ضغ تطأ (اثالثب وغلا مالعاي) (اثالم بولقلا بلقماي)

 هتريك |هئنأر الف ملسو هيلع هللا لص دم انالوموانديسب ماضر تبلجتساو

 ميرك ىلا نويدبأ نمطقو
 *( نيملاظلا نم تنك يا كناحبستنأ الا هلاال ىلامتهلوق ةوعدهذهو )*

 لاقو) هوركم لكنم ةاجنلاو مغ لك نم صالملاو بوركلا ميرفتل يهو
 ناميالابىع تننم ىعلا لوقأ نا تمهلاف ميظع مغ يف ةليا تب (هنع هللا يضر

 يفتح رطو ةيصعملاو ةوبشلاو ةلفثلا ىف تطاحأو ديحوتلاو ةعاطلاو ةبحلاو

 همقتلا دق مومغم مومبم نوزحم كادبعو ةملظم ىهف ىوهلا رحب يف سفنلا

 ىتمزي سنوب كدبعو كيبن موصعملا بوبحلا ءادن كيدانب وهو ىوملا نوت

 تبجتسا 6 يل يجتساف نيملاظلا نم تنك نا كناحبس تنأالا هلآاللوقو
 نانملاو فطالا َراجشأ ىلع تبثأو ةدحولاو ديرفتلا لحيف ةبحلاب يتددأو هل
 تسللو كل كيرشال كدحو تنأ الا ىل سيلو نانملا كلللا ّنلا تنأ كلئاف
 ملا نم هانيجتو هل انبجتساف قملاكلوقو تاقذا كب نمآ نك كدعو يناخم



 ] ظ ل
 انسفنأ قاخالو انتاخ ىلع نبهت مل كنامبللا (لاقو) نينمؤملا جنن كلذكو

 كل نكي ملو كلملا يف كيرش كل نكيملو ادضع نيلضملا نم ادحأ ذخت و

 كدوجو 08 نول كريكت نا لبق كسفن تيك لذا د ل

 نا بسن الو ببس هل سيل ىذلا يظعتلاب كلأسن نوملتمللا كمظمب نا لبق
 فرعا تاو ردك ال ناو همز هال ققوردكم دال فاقول

 يفلوالا قائما موب انك ام بسح كتتعاط يف ديحوتلا ةباجاب اندعسأو هدم

 ينبجح ال المع ينتآ مسالا ( هتيعدأ نمو ) ريدق ءيش لك ىلع كنا كتضبق

 كءايلوأ هب تاصصخ يذلا لمعلا نم يل بهو كلوسر مالكم بف نعو كنغ

 نيصصخملا ةءاده كرونب يندهاو كدابع نم نيشّدصلاو كءايبنأو كلسرو
 ىدحلا ناف كتتمحرب اهب ينصخم ةإ اك ةعسوت رونلايفىل عّسوو كتئيشع

 كتمرب صخم ميلعلا عساولا تنأو ءاشنأ نم هيناوت كدبب لضفلا ناو كاده

 عساواي م 5 ينغاي مياحاي زيزمعاي (لاقو) ميظعلا لضفلا وذ كناوماكلاو

 يفو املاس كريغ ع نموا كيو اماد كدنع يناعجا ني ءاعاي

 يش نوكي ال ىتن > كتيبو يني نيبلا طقسأو املاع كت اقف وب ا ا

 مبللا (لاقو) ريدق ءيش لك ىلع كنا كنع كب ينبجحت الو كنم للا برقأ

 3 ناك ام ايلست سو هيلع هللا بص كلوسر هب ىأر يذلا رونلانم ىل يه

 رظناا ديدحت نع كب اينغ هسفن فصوبال هديس فصوب ُدبعلا نوكيل نوكيب

 عاونأب ًاطيححو تارودّتملا نم دارأ امعزجم هقحلي الو تامولعملا :رم يشل

 حورلاو لمعلا عم بلقلاو سنن عم ندبلل اييرمو تاوعدلا عاونأ عيمجم رسلا



 اا

 نع تملا لّوالا لّقعلاو تاذلا عم تافصلاو .ةريصبلا عم | ممألاو ّرسلا عم

 «يهتيعدأ نموإ»ر يدق ىش لكىع كنا ىلغالا سلا نع لصفننلا ربك الا وألا

 ةولك نم رك انف تاي الا ةودق الو لول ركوب ينقزرأ ميلا

 قزرلاكلذب يننغأو ينم ةوق لك يلق نم هب نحت ا أم ينف رصاو ةنملا

 رايتخالاو ريبدتلاو قاْلا لذ نع هب ىنج رخأو ,قاللاو سفنلا ةظحالم ن

 ءىث لك ىلع كنا رارطضالاو ربقلاو سفنلا ةئيشمو دوبشلاو ةلفثلا نعو

 ني 5 5 هيف بيرال مويل سانلا مماجاي مالا هتيعدأ نمو  ريدق

 و ةرخآلا مو ايندلا م نيبو ينيب 'قرفو كتدهاشم طاسب ىلع كتعاط

 حيو كراولاب ووو كاتم, يق الماو تنأ يح ءالساو اهرمأ ى ع

 كلذ نم "لقأ الو نيع ”ةفرطيسفن ىل | ىلكَت الو كتمانع ناطلسب يب 1

 نماي مبللا 6 هتيعدأ نمو إ ريدق ءىث لكى ع كنا هلكي أش يل دل

 ”ليلجاي ةجامحلاب انلتبتال ةجاملا هل هيلا مهلكو مهلا ةجاح ريغ نم ”قلخلا قاخ

 ديدشلا بعارلاب ينرصناو كئايلوال هب تنك يذلا فطالاب يل نك ليما

 بعص لكاتيلع لهسو تديببلا اَنَل وطا ديجملا كسا قمح مهللا كئادعأ ىلع

 انجراو ميركاي انثغا هأصع نم ثيغماب (اثالث) هابراي ( ثالث )للاي ديدش

 نطاباي ىهاظاي رشي لوأ بد وجو لك لبقدوجوماي (لاقو) ميحراب باب

 الإ .ايثمالو اجلمالو تبحر اع ضزألا لع تفاضو يلق لع كاض

 باوتلا تنا كلنا ( كثري باونال] ب وت أل ع بتو ينمحر او يلرفغاف كيلا
 كبابحال تنك مكتايحب يل نك تنأ الا هلآ الم ويقاي يحي (لاقو) يحرلا

 ( دارو ؟+)
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 كلر زم ةمصعلا كلَ ام 0 يناعجاو كثايفصاب تاعفام كتافصل ينع ةعاو

 اذا (يملا) ريدقد يش لك ىلع كنا ملسو هيلع هل للص كيب دمحم تلمف 1

 كن.مأ دقق يل تنمضام كتلأس ناو كتريغ ”تبلط دف ثونلا كنم تبلط

 ثودملا نع كفاصوأ تلج كب ”تكرشأ دّقف كري ىلا يلق نكس ناو

 كنب انا نرك 1 كيكح لادلا وع كفرات كعب نك كك

 « هتيعدأ نمو » كريغ نع ياوق نوكب فيكف رايغالا نع تيلاعتو
 ٌلضف نماي كش هطلاخم ال انيقبو ٌهض هبوشي ال اديحوت كلأسأ ينا مهلل
 كري ”تبرج دق نيركاشلا *ركش هركش نع زجعو نيدسنللا ماعنإ ةماعلا

 نعو دودرم كريغ ىلا دصاق لك اذاف نيلئاسلا نم ىريغل 1 نينمؤأا نم

 .”تلكوت ءاّرضلاو ءارسلا يف هياع و ”تلسوت هيلا هب نماي دوقفم مودعم كاوس

 زين نماديلا ىقفؤام ليك كيلع ةفوقوم ىلاماو كذآ ةفوث رض باخ
 هدؤنال ارك اي هيدل يبابسأ بسمو ينذيعمو هيلا يداحلا تناف هميطأو هلمحا

 38 متنلاب كن افوذحم تلؤام 5 رو دصاقلك هيلا 8 د و 'بللاطملا

 ”ركشلا لعجو هئالب ىلع ان'وعربصلا لعج نمايم ركلاو ناسحالا ةداغ ىلع

 نأملا ىلع ركشلل ف ونو نوما لع ربصلا نسح كلأسأ هيئال 1 ديزملل ايس

 ىلع 'لضفتف اهانداب ماجي نأ نع تمانع واهل يركش نع كتمعن تلج

 ردجأ هنا كلم 0 عرسأب كَ 7” و أ هب تنأ وفعل يزجعل يرارقإ

 ابيعو هرفثت انذ هلمجاف هلبقت ٌرذع كنم ينذل نكي مل ناف ردقأ هيلع تنأو
 ًايلست لسوهبحصو هل ىلع دم انديس ىلع هللا لصو نيمحارلا مجرأ اة رم
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 اذا ةالصلا دنعدراك دا 0 نمو 2
 هلا ال لوش هيأ )| ماق

 بررقلا عيمسلا هلل اللا

 نم "3 3 |١ فش شيكو رطضملا سو يعادلا ةوعد 5 يا

 نمو .ةالصلا اي - ءاعدلا 0 يلر لإ 6 ءاشل
 ميم ينل

 أسأ ”باسملا موب موب نينمؤءللو ”ىدلاولو يلرغغا انبر واعر

 00 ىلعو هياع ”ىلعت ناكلوسرو أ دبع دم انديس 5 55

 كناف نينمؤأا نم يناءجاو زونلا ىلا تايلظلا نم امم ىنجرخم الف ًيلعو

 انيعالو كنيبو ىد ةلص ةالصلا هذه لدحا مهالاميحر فر نينمؤلاب

 نينو كو ركنلاو افلا نع ىت ةالم ارانعلو كدت ل نانو
 ةماركلا ةبح هيْيحْصْأَو لو يفت يف هين رأو ريك لا ركذلاب كنم

 هلآ ىلعو دمع الديس ىلع هللا صو ريدق ءىش لك ىلع كنا لجأ ةياغىلا
 ميرك ا ينغاي. ميلعاي حاتفاي ناي هي هتيعدأ نمو »© املس ملسو هبحصو

 كر فخم ىلع نئما و كتتيصعم نع ىنبجحا وكتعاطن ينجراو َُك رون يلق 8

 كايحيو يندار ١ نع كمدا رابو يماع نع كماعلو ينردق نع كرد ي ىتنغأو

 يون نع كوندبو يدوج نع كدوجو ينافد نع كءأنصلو ينايح نع

 يلغفح نع كظفح و يثدص نع كقدصلو يح نع كبحو يبرق نع كبرشو

 كلوحو يرايتخا نع كرايتخابو يربيدت نع كريبدتو يراغت نع كراطلو

 كلنا يلبعو يماع نع كملحو كام ركو كدو#و ىتوقو ىلوح نع كنوقو

 لك تطفو ريدقاي,ديرماي ميلعأي لأ ايد« هتيعدأ نمو ريدق ءيش لك ىلع

 ناسحالا يأرنم ًامح ”قشلاف كرد هتفرصو كتداراب هتيمو كململ ملاعلا
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 ىتح كيأذص !ينيحأف كتضبق يف لكلا ناف ةيفارعلا ى واعدلا عم كريغ نم

 هو 07 ىنزيمو كملع يف ' تنك اكن بوكت ريغب نوكأ

 هب ثامطي ام كتتردق رون نم لاوضو كل كي د2 ثداح ال ذا ثودملا

 قشأ ال ةداعس كلذب كلأسأف كل نوك أك يحلاتنأكايلخ .ميهارباك يبق
 ميلعاي او فوود ربدق ءيش لك ىلع كنا ك ريغ ةملاطمب اهبعم

 تبرقشو كءاطخ ديد وكعبلا يذلا هللا تن ا مئاداي طيحمأب بيمتأي بررقأب

 كتدجوذ كتباجاب تدرأ اب تنأ ثيح نءينتئبحاو كباجح فشك ل

 يان باخ يسفن ىلا ترظن نا كماود عم هب ةطاحملا ىتب اف امد ًاطيمم
 كه أ يلتف ك رارق عم ارق يل نكي مل كيلا تراظنناو كتظحالم نع

 تنأ يملا كدب قرش كي يرووتتما يضرخاصا يلقو

 ةبحم نمو نيس ٍثنردح نمو يلق قيدصلا نو يلع هيزت نم يل بنز

 قاتنا كب رق خ ينافصل يباحح نم كب ذوعاف يرس ةداهش نمو يحور

 ن* 1 نس تالا ل1001 فحم نم هنع ينيج الف تنأ ثيح ن نه هيلا

 هن الاول ار كوع اور دوو : لك ل فبا تلعن قي

 يذلا تن : ع عماجأب ثراوأي. 6 يي هتيعدأ نمو ميلظعلا يللا

 وك بو تف شلع دانا تاو تكنك نم يللا عمجت ش

 ينذعأو كل نوكيام الا يل تيثيال ثيح م00

 هل 1 ىلعو هيلع هللا لص كلوسرو ةثليبن ادمتذعأ مك دنغنم فئاطلب
 ايندلا نا مبللا 6 هتيعدأ نمو  ريدق ءيش لك ىلع كنا ايلسن ملسو هبحصو
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 ريما 0 يدل تنأ وامفام م 1 ع 3 ةرخ الا نأ واه فامريةح ةريمح

 ادهاز نوكي فيك مأ كّريغ بلط نم ارك نوكي ىنأف م ركلات مّركو

 كريغ بلط نع كدب ّينغتسا ىتح دهزلا قئاقح ينم كمم ايندلا راتخا نم

 فيك مأكبلط نم كيلا لصي فيك يل 1 كبلط ىلا جاتحا ال ىتح كتف رمع

 مقتنماب. ميحراي كتمقنب ينبطت الو كتمحرب ينرطاف كنم بره نم كون
 رسلابفكيلع نآلاد اهالكو كرس نم ناّرس (ح ق )ريدق ءىث لك ىلع كلا
 ريدق ءيش لك ىلع كنا كريغ ىلا الو يسفن ىلا ينلكتال كيلع لادلا عماجلا

 فيعضلا نم ىنغلا ”ريغ ريقفال“ن م زيزعاي_ربدقاي يوفاي ىنغاي(هتيعدأ نمو ف
 قدصلا طاسب ىلع ىنسلج أ فزيزلاريغ ليلذلل نمرداقلا ريغزجاعلل نم يوقلا ريغ
 نع كتمظعل قيخاو كتايآ نم وهو ريخ وه يذلا ىوقتلا سابل ينسكأو

 كنا كريفل 32 هيف نوكي ال ىتح كتبحمب يلف ًالماو كلّه ءيث لك

 ديما كلو دبا كلمهللا < يرابللاديمحت همالك نمو » ريدق ءيش لكى لع

 تنأ م كد عيطتسأ ال دْدَب الو لبق هل كَردي الوّدح الو ةابن الادمح

 هلا قلع 16 كدي تعالو كلدورخ ةةكح قخأ نايل لف الواللم

 قرش ادع قلاب دلو تيم ثلو كلا انك اردنا نيك
 صوك ههجو دربال هاندأ ةحاطلا ظافلالا قبسو هانعم: ةحراشلا ظافلالا

 نيم الو نان لاتمام الو ضش «زوصالو يسعدك الو
 هعسن الو هيصخي ددع هعمجم الو نيك الو لامش طفش الو لمش هرصحم الو

 ااا اك هاه .٠ + 5 رس ع

 ك كش وهيلاوت تفطهءداوهت قيس اذاهيفوتسل دما هعدبال وهبوحن اديادملا
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 م 1 - م : 5

 نع زحاع ين م ىئكدتسو اهتدابز ىضتش 2 أمصحا ال ىتلا كس ىلع

 هتيطعأ يذلا لّملابف ركشاا تذف ًانايتال كركذ جاو 06 و كركش

 نافع تيلوأ ي اد ئةلابف كل ا ناو تيب :ا يذلا فطللاف 0 لاو

 ىداقتعا 0 ولو كنءوكل وه كلذ عيمج ناف يسفنل هفصأ يذلا ركشلا

 كلذ ناد ناكام كتوي لود يناسأ: هرابظاو كتاده لود نم يله

 2 ول و كش نمتف رصو كيمعأ ا م سنا لجل ضمن ىتح

 هقحتس امه كلذ غاب ناك نيا كتدابع يف الأ مننا الىت-> يقايح ةدم كل

 نم ءيشل مايقلا عطتسا ملاموب قزرا ةدام يع تعطق ولو كترظع لالج

 و امو كديبع ءاقيض نم ديعلاو كدوخ لضاوف نمةمعنلالب كِض'رف ءابطق

 هتلعج يذلادم انديس ىلع ىلصت نأ كلأسأ و طيدتسو كفقيفوتف ركشلا نم :

 در زال سدود ديالا ىلا نفعا ِصَس ” مالص 0 ىلا دايعلا ليادو د اشرلاروت

 ىلعو مانالا رشا مالسلاو ةيدتلاب ىنعهٌذوتو تاكربلاوةمحر لاب 0 ددّملاو

 للا كألم ماودب ًاريثك ايست سو ماركلا هتم لهأأو هةر هءاصأو هل 1

 ىلا( ص 7 .

 هنأ ةءارق ىلع موادا اريثك تنك هنع هللا ىكر لاق * هدارؤا نمو ِ

 نار لا ةروسلوأو لوسرلا نما هلوق نم ةرّدبلا ةروس ميتاوخو نمركلا

 د ريغب هلوقىلا كالملا الام مبللا لق نيت الا عم مي كلان وعلا ةلوق ىلا

 كلاسنو ركذلاما ودو ملا تابثو قوشلا ةباغو فوملا ةبحبص كلأسأينا مهلا

 هدهاوانيتحاف رارق ينذلا عم انل نوكيال ىت>رارصإلا نم نامل زارسالا ل



 ار
 ميهاربا نب تيلتباو كلوسر ناسل لعاهطس 3 تاملكْلا هذه لمعلا ىل

 يدبع ”لاتببال لاقيت رذ نمو لاق ًاماما سانلل كلعاج ينا لاق "نيمتاف كليلخ
 اني كلسأو حونو مدا ةيرذ نمو هتبرذ نم نينسحلا نم انلمجاو نيلاظلا

 الا بونذلا رففي الو ًاريثك الظ يسفن تملظ ينا مبللا نيقتلا ةمأ ليبس

 نم تنك يا كناحبس تنأالا هلأ ال لع بتو ينمحراو يل رقغاف تنأ
 (لوقتمئابيع ىرت هتوالتبف رك اينضو مظعنأش هلرافنتسالا اذهو) نيملاظلا

 مويقاب "ىحلاب ريد اب ديرم اب ريصنإب ميمسأب ميظعاي ميلحاي ميظعاي "يلعاي هللا
 مسا كرابت نطاباب سهاظاب رخآ ب لوأ اب وبهاب وه وه نمأب ميحراب نمرا
 ميظعلا كامسبأب ينلص ملل هراكذأ نمو » ما رك الاو لاللا يذ كبر

 'ميلعلا ”عيمسلا وهو ءاهسلا يف الو ضرالا يف غيث همسا عم رضبال يذا

 هب يضق ابجو هنم ىل لَمْجاَو اثيش بوثذلا هعم رشنال اس هنم يل بهو

 م وماي مفدت اهج وون دبلاو يفلاورشلاو حورلاو لّمملاو بلقلل م زل

 كامسأ تحنيفامسأ ٌسرداو ندبلاو سفنلاو رسلاو حورلاو لّقعلاو بلقلا نع

 ةمالما طامسا و ةمالسلاو جرد كلاعفا تحن يلاءفاو كنأفص تح يئافصوا

 ف 7 ةمنأ نم هب تياتسا ايف يل نكو ةنامالا 0 ةماركلا لّنتو

 نم تئشامو تش ْنم ىل "يَ ىتح ينيحأو يب ىننل يتح يننغأو كنالك
 لني ال لاف يل رفغاو نينتلا ةصالخ نمو نيد رالا ةنازخ يئاعجاو كداب
 ارق مث نايغببال حوزت مهني نايلي نيرحبلا جم (قسح ىط)ذ 7نوللاظلا كدبع
 قحاب. روني هللا ا هيهمالك نمو © انالث دنحا كااوغ لقو ةرمةحتانل



 لن

 كلنم ينممسأو كلظفحم ينظفحأو كملعنم ينملعو كرونب يلق حتفا نييماب

 ىف رمأو ردفلا نم هب ا كلف نم ايه بيسو كل ىرصلو كلعينمبفو

 كوجو ىلا رظنلا ىلا هب يناصوتو ةرخ لاو ايندلا يف هيىلحلصتو لذلا نم هن

 اريصنلا مايو ىلوملا مما ريدق ءييش لك ىلع كنا سودرفلا ةنج ىف ميركل
 كيامف رسمبلا حمل نم عرسأ كل باجتسي نأ تدرأ اذا همالك نمو

 ةءىلا عمجو رسلا ريبطتو ينال بانتجالاو ىمالل لاثتءالا ءايشأ ةس.خم
 مورحلاف(ةم آلاهاعداذا رطضملا بحي نمأ) ىلامتهلوق نم كلذ ذخورارطضالاو

 ترا مطتسن مل ناف ًادج بابلا اذه رذحاف هريغب ُلوغشم هباقو هوعدب نم

 كحنأبق نم للا ءاشام ركّذاو سانلا نع ةولملاب كيامف ءايشأ ةسلاب فصتت

 لقو كيلع هرتس ليج نم هتماع ام هيلا مدقو كلامعأ عيمج رهتحاو كلامفأو

 نع زبع دقو ك”ريغ يصاعلا دبعلا اذهل نم لضفلا اذاي ميرك اي نائماي للاي

 لبح هل قبب مل كتعاط يف لوخدلا نع ةوبشلا هتمطقو كتاضرم ىلا ضووللا

 كانغ ضرُم وده نم لاؤلا لع ءىرتجم ىيكو كذيحوت قوس هبكنت
 تاعجو كانملا ئسلابن آلا ىلعتننم دق و كيلا جاتحم وه ينام فيكم أ

 كنئامسال تاعج دقو ميرك اكتمحر نمًابئاخ يندر الف كيف ءاجرلا ّىبسح

 الماي هللا كئامسأ ةمرحبف هتبجأ ًائيش كي كرشال اهب كاعد نف 1

 روصمأي يراباي قلاخأي ربكتماب_رابجاي بز عاب نميبمأي نمّؤماب مالساب سودقاب

 نظلا ءوسو كشلاو لخبلاو نيملاو لسكلاو زجعلاو نّرلاو محلا نم ىنق
 يفام كل حيبس دقو ىنسملا ءامسالا كل ناف لاجرلا ربقو هتباغو نيدلا علض و
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 انوا تاريخ كلأسأ ىف أ يلا ممل م كلا يزملا تنأو ضرالاو ثاومسلا

 تاريخو ةيفاملاو ةحصلاو قف ّرلاو نمالاب ايندلا تاريخ نيّدلا تاريخو

 كالا ىلع ركش لاو كلئا ْطَش اضرلاو تاع لكروت اأو كل ةعاطلاب نيدلا

 هللا اب ديحماي ديمي هناي ( هراك ذأ نمو ) ربدق ءيث لك ىلع كنا كيمنو

 3 كذمْحأ ام كتمر نم ىلإ به نيتماي يوي هللاي ميحرأب د ب مك ١

 رفاق ارب هب نوك ام زع )| فئاطل نم ينقزراو نينمؤملا ا

 امحر كتدجو ي هلا نيها ل مهو هكر هكردن ال املا يف تفطلا فطلا نطاضلا

 ينتمطق اذا يل نم كوجرأ انأو ره كم ال كو كرد تك

 هيث لك ىلع كنا ملسعأ الو ملا ثيح نم ينلصف ينتحر اذا ىل سيل نمو

 كباذع نم كب ذوعأ ( ليف ُنذ هّرضيال نا دارأ ل ريدق

 كلناف تابللا عونم ندوه تاذنلا لجاع قف كلب دوعأو كقابع ثعبت مول

 يل رفغاف اريثك ايظ يسفن تملظ يلا بر ميحر ٌروفغل كناو باقعلا ميِرَس

 اذا همالك نمو ) نيملاظلا نم تنك يا كناحبس تنأ الإ هلآ ال "ىلع تو

 بنذ كياع قبب الو بركألو م كحلي الو باق كل اتصال نا تدرأ

 مسيألا هللا الا هلال ميظعلا هللا ناحبس هدهحتو هللا ناحبس (كلوق نم رثك اذ

 هلل دملا لقو تانمؤملاو نينءؤءلل رفغاو ينذ يلرفغاو يباق يف اهماعتتت

 هلك ”شلا بلغت نا تدرأ اذا همالك نمو ) قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو

 هلك مالا هل نماي (لقف لمعام لمع ناو قياس كلقبسي الو هلك رخل قحلتو
 تنأالا هللال يذلا هللا تنأ كنف هلك ّرشلا نم كب ذوعأو هلك ريملا كلأسأ
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 .ميقتسم طارصولا ملسو هيلع للاى لص ٍدمش يبداملا كلأسا ميحرلاروفنلا ينثلا

 كلأسأ : ومالا ٌييصت هللا ىلا الا ض رالايفامو تاومسلايفامهل يذلا هللا طارص

 اهب هدو يرحأ اهب رسنيتو يِركذ أب مفرتو يردص اهب حرشل ةرفغم

 ىلع كنا يرذق اهب عفرتو 5 ام 5 يرس اهب ْس ّدقتو ىركف

 ينغاي ريصناب ُحلواي للاي (هتاجانم ضعل يف همالك نمو ) ريدق ءيث لك

 ا مو كهجول ييصن اهف نوكيأل اند نم كن ذوعأ دبحاي

 كد ءادتقالا نع ير  ةكرح نم كب ذوعأو كرينل ظح اهف توك

 كب رضح ىف يل ان فطعاو كتف رعم ةقيدحيىلا 0 الةرباعل ع نعو كلوسر

 ةدمتلاا ذه همالك نمو ) ريدقءيش لك ىلع كناكتاعرب يتباعر نع ىتنغأو

 هللا ةزعيذومن (اممانثأ يفو راهنلالوأ يفو ليللالوأ يف لاق نا حلصي. ام لاق

 هدعل اهفو مويلا اذه يف نئاك وهامو ناك ام رش نمتاماتلا هتايكبو هتردقو

 ةياغال يذلا دبآل دبأودب اللاو لزالا يفو ةرخ آلاوايندلا يفو ةمايقلا موب.ىلا

 كاالجو كالامجم ذومتو نوكي ناك قيك ناكوأ نوكيام رش نمو ه

 دوبل كيدازاو كنردكو كناطلتنو كئانسو كنا ,و كلايربكو كتمظعو

 كناذبو كراونأو كقالخأو كرا كلافصو كئامدأ يجو كتشيشم

 يبو تن ”ًاشالوم مولعم سك رش نمو هرذاحأو 50 * نمكلالج ةكاقلا

 ىلع ءكتمحر 1 نقيفطعاف مالا مثو يبر براق ذينَح كنلعو

 هتكيالم و للاب ت نما ايربم رم هلا اولا عدت ان وكملعةعس

 ةماكلا نع تاق محملا تاكلون ل هلك ردقلابو رخ الإ مويلابو هدر ةشكو
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 دمع انالومو انديس ىلع هللا لصو ريصملا كيلاو نير كنارغ كاذب ةاقلا

 نولفانلاهرك ذنعلفغو نورك اذلا كرك ذالك املست ملسو هبصو هلا ىللعو

 لضفلا اذاي ميلعاي عساوأب ( لاخلا قيضل هباحصال هءلعي ناك ام همالك نمو )

 كاضنل دار الفريخي نذرت ناو تنأ الاول ف شاكاللف َرضب يتسم نا ميظعلا
 ناك ام قالك تير ىرارولا كللاو كدابع نم ءاثن نم هب بيصأ

 هدب عضيلف كلذ ١ سح | نم ةكدرلا رطاو إناو ساوسولا مف ةدأ هباعصال هملعب

 مث)تارم عبس لاعفلا قالخلا سودقلا كلملاناحبس(لوشو ه ردص ىلع ىن 5

 نمو ) زيزد هللا لعكالذ امو ديدج. تاب تأبو مكمن ايد (لوق

 هللا يضر يلذاشلا نلا يأ م الك نم م نم ميظنلا ردلا يف يمفايلا هرك ذام كلذ

 رئاج ناطلس نم فوخ هياع 1 ا هعف نيس امم نا هنع

 نأ قيرط هن تاكا عزف هجاه وأ ملاظ هعور وأ قدح ريغل كج هيلط 5

 وه الا هلا ال يذلا هللا مسن ميحرلا نمرلا هللا مسن ( لوقي مث ةروس أرقي

 يذلا للا مسب مارك الاو لالجلا وذ وه الا هلال يذلا هللا مس مويقلا يملا

 ىنا مسيللا ميلملا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرالا يف ءيش همسا عم ٌيضِبال

 اتبطءارسلا تقبل ول هنأ لعاو كلذ ىنكي.هناف ةنالفوأ نالفرش نم كب ذ وعأ
 لا هاجت أجللا قدصب دحاو سفن يف هير دبعلا عاطأ مث نتنلاب ايثدلا تاعتشاو

 نم رك اف لوقلا يف قدصلا تدرأ اذا ( لوقب ناكو ) صلخأام ردقب ةاجي

 نعاف كلاوحأ عيمج يف صالخالا تد رأ ناو ردقلا ةليل يف هانلزنأ انا :ةءارق

 ةءارق نم رثك اف ةمالسلا تد را ناو هحا هللا وه لق ةءارق كسفن لع



 /3 ١

 ةئاعبس ىلا موب لك نو... راثك الا لقأو مهضعل لاق سانلا برب ذوعأ لق

 للا انبنسح لَمف ةرخاآلاو ايندلا نم ديزم كسيلع درو اذا لوق تاكو

 تنسحتسا اذا ( لق, ناكو) نوبغار هللاىلا انا هلو سروهلضف نما اني ويس

 الا ةوق ال هللا ءاش ام لّتخ هلاوز تفخو ا 1 0 كلاوحأ نم ًائيش

 م مس ١ نأ د رأ نم (لوش ناكو ) هللا

 لدق سنالاو نملا نم دحأ كفوخ اذا (ل 00

 ذاك ناو ( نيملل أرق هنع هللا يضر ناكو ) ليكولا مو هللا انيسح

 نونجمل هنا نولوقبو ركذلا اوممشامل مراصبأب كنوقلديل اورفك نبذل

 نمو رهاظلا م ينك اهرخا ىلا كير مسي ًأرقا ) 0 نم لوق ناكو)

 ( هنع هلا يضر هراكذأ نمو) نطابلا مه ىنك اهرخآ ىلا هانلزنأ انا أرق

 مل ديسلا هللا م :طابلا رهاظلا رخ الا لوالا دنلا الا هل ا ال

 ا 5 .
 ذا ارةياف ةرخ الاو اندلا لاوها نم

 كدوبشا يف فو كرونب يلق أ نوما قع روناب هللا اب (ًاضيأا مو )

 اذ ل ىناجأو يلرذغا تر ( اهناابمو ) كيلا": قيرطلا ينف غو

 ) ابنمو) تان .ؤالو نينمؤمللولرفغاو كلالج نسا سومطم كراونأإ زييغلا
 ينركذو ىنلءو ةرخآلاو ايندلا ىف يندم الو ف رتساو ىلرغثا مسللا

 ةعاطو كد ءالا يي“ لك قل ع رو يربو ينبح رفو ينمحر أو ىنمهفو

 بدع لوش ناكو ) مسو هي هيلع هللا لص كلوسر تاع كياحمو كلوسز

 ماركلا ّدخأ كيلا انيدباب ذخو ًاقوططع انيلعو افؤر انب نكمبللا (همالك

 ثيح انل نكو انرُثع اذا انمدباب ذخو انمتسا اذا انعاو 0-0 اذا انموق
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 نوءجار هيلا اناوهّلل انا ( تلزن ةبيصم لعتلق هنع هللا يضر لاقو.) انكم

 (لوقأ نا نا يتق )اهنم اريخ ينبمعاو ىتبيصم يف يرخا ميلا

 اهفّوشع وه امو اهب لصتا امو اهمباوت نم ناك امو اهبيس ىل رفغاو
 ابك ايندلا نا واخ (لِع تايفاهتف)اهدسب نوكياموابلبف ناكء يش لكو
 ميلسنلاو اضرلا درب نم تدجوام ناكلو ىلع تن امل اهف تارفاو ىل تناك

 نا لاقو ىلاءاج الجر نأك تير( هنع هللا يضر لاقو)هلكك لذ نم ىلا بحأ

 للاي هلوق ىلا كلتبحو كنز نم يلع لا مهللا لقف كليلا ينأ, ناطلسلا
 يضر لاقو) ةمآآلا يزبك | ةنيأر املف ةوعد يف مدقت مرابقاي دحاواي دحأإ
 فترالق نب نالفل لق يل لاق ملسو هيلع ل لوسر كار( هنن

 يذلا هللدجْلا رطملاك ابص ةمحرلا هيلع صنت اهللق نف تاملكلا هذه لوق

 كرش يبإ رفغا ميلا هللا الا هآاال كلذك ءيش لكو دومي هيلاو ذمحلا أدب هنم

 تجرخ (هنع هللا يضر لاقو ) تانمؤملاو نينمؤملل رفغاو يريصقو ىملظو

 ليئاكيم بر هللا مس ليربج بر هللا مس تنقلف حبصلا ةالصل يلزم نم
 بر هللا مسب دمحم بر هللا مسن ليئارزع بر هللا مسن ليفارسا بر هللا مس
 وهو ءيش لك بر هللا مس ىسيع بر هللا مس ىموعبر هللا مس ميهارإ

 ردع وماشن نمل قزرلا طسبي ضرالاوتاو.سلا ُديلاَمم هلل يكو ءيش. لك ىلع

 ليالا لوأ يف لاَع نأ حلاصي امم ( هنع هللا يضر لاقو ) يلع ءيش لكب وعد

 ذيومتلا رخآ ىلا هللا ةردقب ذوعأ هللا ةزدب ذوعأ امهئانلأ يفو راهللا لوأ يفو

 لجرل مفدلا يف ةءلظلا ضعبل يشكي نا دا رأ دقوهنغ هللا يضر لاقو) مدقتلا
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 كناوضرو كالضفل ءاغتباو كوجولاعضاوب هيلا بشد لعجا مبللا( (نيملاصلانم

 نه اوعرخا قالا ننءابلاواءارتقا نوي رو كل ويتزوكا صلو

 هاوشزو هللا نورمدلو اناوضرو هللا ن ها در مهللاومأو عرابد

 يفرودصلا نم ةدجالا عفدو راثبالاو ا قو هنوقداملا م م كناوأ
 انناوخالو أنل رذغاو نيحاذأا ن٠ يناءجاو يفت ف ىنآ و 0 و .ليللا

 كفؤر كلنا انير اونا نذلل الغ انبولق ىف لجن الو نامعزالب انوةبس نبذلا

 0 00 )م اظلا نم هيف مهام سانلا يوكش عم 20 لاقو) محر

 2 الف كلدعل 2 انإو نيملاظلا لظو تا و ف

 ٍ 00 5_0 هللا ىضز لاقو) ربدق ءيش لك لع كنا :كطخس

 اندلا يف دهزلاو ال ّضنبلاو ةيصمملا ةهاركو امل سملاو هعاطلا كلأسأ

 انهو اهم تنسق اه اضرلاو كدب ىنامب ةئثلاو امل عرشلا ةنامأب طهي

 ااا ردو رسل كل خلو دفا مارا دجولا عم ركشلل

 العو اك از العو ايئاذ ًاضالخا انأ بهو انل يقب ام ةمفتم نم انيلا بحأ انع

 لل يضر لاقو ) ميةتسم طارص يا ءاشنأ نم يندهت كنف اد ل

 اقوشو كاتعاطب المو ةبحو كل ةفرعم وكلب ارظنو ًاهابتنا كلأسن انا مملا ( هنع

 امو )كلو درو كيداصوو كالع ذك وتو كفا ءاجرو كننمافوخو كال يل

 ىلع افارشاو أ رظلو هرونب ع ةلصو كالثسأو كدنع نم هنن ءاج

 ربدق ءىش لك ىلع كنا هملع

 يمسمب ءامسأ املكو فيسلاو زرملاومتاملاو ةرئادلاركّذ يف) < لصف زف
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 اق طبضو .المجو ةءا رق صاو الا ن ماهف أمو اهبعضو ةيفيك يفو دحاو

 نع اهادحا نيش رط نم ةرئادلا هذه يف ةءاورلا نأ و (كلذ ريغو ةمحعلا

 نبدلا بابشمامالا يديس نع ةيلاثلاو ىسرملا سابعلايبأدمحأمامالا يديس)

 يديس (هاوراماهنف)امصاوخ امأ(مهنع هللا يضرىلذاشلا نسملا يبأ خيشلا دلو

 يدادجاو يب 1 نع انزوةرئادلا هذه لاق هنأ هدلاو نعن .ريدلا باهش م امالا

 دنسلاب ةرئادلا هذه بتكب خيشلا ناكو لاق قيرطلا يف هءابادنزب ماركلا

 خيشلا دأ_ص خساشملا صحا لاق توعال عا ع ةرئادلاهذه تناك نملاقو

 ىلع تمادام توملا قراط نم اهلكربب هزرحو هللا ظف> يف لازي. ال هنا كلذ

 ديرب امب هسأو نع اهلازا ردق هلجأ ةءاهن دنع هحور ضبق هللا دارأ اذا تح هسأر

 تماد ام هل لاقو زدملا كلمللا هتك آل خيشلا نا كلذل دهشيو لاق بابسالا نم

 هأيه موتحلا هءاضق هب لزني نأ هللا دارأ اءلف تومتال كسأر ىلع ةرثادلا هذه

 تررق اذاتلق نافماحل لخاد لتقف ماملا لوخدل درج امل اهعزتف ماما لوخدا

 توم ا نم منام الو مفادال ىغتنا اذا هناو لجإلا ةناهن دنع توملا نم دباال هنا

 ناب لع اذا. ةبقنملا هذهب امل خيشلا صيصخت يف ةدئافلا امو اهلمح يف ةدئافلا اف

 باوملافلماحلا ريغوةرثادلاهذهل لماملا 0000 ممل دنع توع دحأ الك

 تمادام اهلماحن ا يهوةليلج ةدئاف ةبةنملاهذه ركذ ىلع هيبنتلا يف نا كلذ نع

 قر م كرك ودوم ادع لاك م ةركفلانئمطم وهف هسأر ىلع

 ندحلاو عيرسصلا شيملاكهلذ وكتفهريغو قراس نم هلاتغيو هيلع وصل نمث رداف

 هئاضقل مفادال وهللا دارل مئامال ناانل ورق عراشلا نا كلذل دهشيو لاق عينلا
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 هسرحمو هذيعب ىلامث لا ناب الق دعوو نيصاحتو ذيواعت انل نس كلذ عمو
 عوردلاو شويملاو نوم ذاختأب هللا ءادعأ نم نيصحتلاب ًاضيأ انسعأ دقو اهم

 لاق كلذ ةباثم خيشلا هيلا راشألم نوكيق هل عام الف هلا عأ ينأ اذا هنأ ىلع

 هللا مسا نم ةبعش |هيف ةرثادلا هذه نا هدلاو نع نيددلا بابش مامالا يديس

 لاق كلذ نايب ينأيسو مظعالا مسالا:اف نا خيشلا نع ةباور يفو مظعالا

 ردوصامل هنا كلذ نف ريثكف اهكرب مظع نم دهوشام امأو غياشلا ضعب

 يتلا كل يبابشلاو ماخرلا نم هتبب يفام عيمجج ةماعلا بف انحوي نبا بحاصلا

 ةئيطدجوف تيبلا ىلا ءاجو روك ذا بحاصلا نع جرف املف تيبلاب تناك

 ينيص كلذ ةلج نم ناو ةيلكلاب اهيف امم ءيش ذخ*و مل حوتفم اهبابتييلا يف
 هذهب اذاف اورظنف كلذ نم سانلا بجعتف هاوسامع الضق رانيد فلأب عيب

 تسرح امنا ةقبطلا نا سانلا لعف ةقبطلا باب ةفكسأ لع ةعوضوم ةرثادلا

 لصح ملو سأر بحاصلل فشكت ملو لاق ةرئادلا ةكربب سانلا يدأ نم

 عاشلا ضعيذأ اهنمو هسأر ىلع تناك !هنوكسل هريغ الو برضب ةناها 4
 ىوهلايف ةرئادلاكأطخ هديب طخ هريغ وأ ناويح نم ءيش هلعاض اذا ناك

 طسو يف لقعلاب هلكشيو مئاضلا كلذ لّدعتيو اه رخآ ىلا هعبصاب اهبتكو

 طق هعم طخ ملو رار كلذ لمف مئاضلا كلذ ىريفهجراخ اههتكيو ةرئادلا

 ىلع ىدلاو طخ ةرئادلا تناكو ةافولا هتكردأ خأ ىل ناك هناهيدهاش اممو لاق

 خيشلاةكردافرجفلا برق ىلا رهظلا د نم هياعلاطو عزنلاه يلع دتشاف هسأر

 امم دلاولا هين دافأ امو لاق هتقول هحور تملطف هسأر نع ةرئادلا عنب صأف



 او
 هفرعتسام ابلئاقو ابلمال ةلالخلاو ةنابملاو ةهاجولاو لودقثلا نم أمف هللا عدوأ

 نم نأحبسف اهريغ ُُق دجو داك« الف ةدددع ارارص هأئيرحو هادهأشف كعمل

 نادم لجأ اهصاوخو ةرئادلا هذه مفانف ةلمجلابو ءاثد اكءاشابف هرس عد 1

 اهئامسأ نم مسا لك يف ىلاعت هلل ةقدرأ اه اما ويوسع نأ نه رك ويقل

 فواخملاو دئادشلا يف اهظفل رك َذ اذا ةفيزملاةشرشلا ةنوصملارارسالا نم ةمجعملا

 نم هب قطنلا ليق رك ذيف ركذلا نم اهنم مسا لك صخب امو 3 ولا ةاققو

 نعءذةورب نبدلا بابش م امالا طخ هارهنا رك ذ م يبفايلا هللا كيع يبا ةباور

 ميحرلا ن نجح رلا هللا مس هأق هللا لاطأ يدلاو ينالمأ هلاثمام هنع هللأ ىحكر هدلاو

 فلا كرفت كلا كنم كب ميلظعلا ىليلا هللأب الإ ةاوق الو لوح الو

 ملعا نيملاظلا نم كنك ىلإ كباعَس 0 الا هلآ ال "ىلع تو يل رفغاف كيلا

 هفيفوت هادهو هنوعل هللا هاده نم الأ ةرئادلا هذه ملظعلإ طيح ا هنأ ىبباي

 نيفوتلاّسابو هلهأ ريغ نع كلذ نصف اهف ام قل اسوي ىمعل ناو

 هنافصأ روكا هناذ يف لماكلا لالا مس آايلإ م ريلع) لكولا مثلو انيسح وهو

 0 لد 5 نإ ا ما 3 0 (أعبس هللا 00 ٍّظ لوخدلل

 تاذ قاب هب يش 007 يتاب ينمب ىنثلا 2 *« قعدب ع عبس مسالا
 مالس أرقا 95 (ماي) لق م(اعبسّلا لله )ةاضققلاو ءالملا ىلع لوخدلل ماسقالا

 «ةببح# اعبس مسالا ركذا مث(فاقلاب) مهل وةعتقلف لقمت محر بر نمالوق

 مث( اعبس هللا حبس) قزرلا بالجتسال نآملا نملمو محلا نيبم ثلاثلا مسالا
 ) دارو «ه 0
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 امب لاو هلوق ىلا ميكملا ززملا وهو ضرالاو تا ومسلايفام ّهحبسأ رقإ

 رك ذا مثميلدلا حاتنلا نم زاطمتسالا باب اهب تحتف (ءاح) لقمث ريصل نولمعت

 راخملا مفدل عضاخ اخ رابج لك هتنب 0" يذلا عيارلا مسالا 7 هروص #3 انش مسالا

 هللا دايع نم ناك نم نالف نعو يسفن نع تماس لوقت 5 أعبسمالسأي) لوقت

 ةاؤدلا مل وغو نيالا مسالا (ةيبحع) عبس مسالا رك ذامأ راكلا ف قوما

 نمو ردو ةزع يلق تاللم نيعل وقت مء(اعبس تدملا) انهلوش مدقت أم ريظن

 سداسلا مسالا ( نمط انمد) انين مسالا رك ذنم نينمؤملاكناوخا نم تئش

 ( نيس )لوقت مث (اعبس مالاساي ) لوقت باقلا ىلع حتفلل بيغلا حاتفم فورعملاوهو

 مسالا( ميطاقس )اعبس مسالا رك ذو يبق حاتفم ينيطمت نأ مظعالا ءانسلابكلأسأ

 لوقت نا وهولاكلاةبترلو زونكلا حاتفمىلا لصوملاةلالجلا مساوهو مياسلا

 ازمه نمكب ذوعأ برلوقتمث ( اعبسدملاو مفرلا ءاهو لصولا فلاب هللاي)

 نم هوقو كلوح نم اللوح كلأسأبر نومي نأبر كيذوعأو نيطايشلا

 مسالاركذا مثكاوس دبشأ الوكَريغ ىرأ ال ىتح هدب لف ادوار كلارت

 هلهأ ريغ نع هل ةنايص هلوأ يف مالكا تمتدأ هنع هللا ىضرلاق مث ) اعبش

 تقاتخا (نيِمأ ءاه 0 مدا فاق نوحأ)هلوق نمو( ءامسالا لع مالكلا تبا

 ىعد اذا يذلا مظعالا مسالا نم ةبعش اهنا ةياور يه ) خيشلا نع هيف ةباورلا

 ىه اهنا يفتقام هذه ىفايلا ةءاور يفو ( ىطعأ هه لئس اذاو باجأ هن

 هغارف دعب لاق خيشلا نا ةمدقتلا ةباورلا مات ركذ ثيح مظعالا مسالا

 رورسلا مامتو رومالا لامك مت هدصل م ءايسالا لع مدس ام ءال_مأ نم



 ص6.

 ةالص لبق رجلا ةالص دعل تارم رشع س ةروب- أرق نآرومالا عيت ف

 ىلسو ( ةيص نيمبس نيءا ءاهمح مدا فاقذوحأ ) ظعالا مسالا لئاو حبصلا

 كلأسا ضوصخلا تفولا يف كنوالت بقع لوقت 1 لاؤلا ةفصو ديرت ام

 اذهو اذكو اذك يل لمذا (نيمآ ءاه مح مدا فاق نوحأ) وه نماي مهلل

 لاقو( هَ مظعالا مسالا لتا و خيشلا لوذل رظعالا مسالا) وهاذه ناب حرص

 هاملاوزملا نم ىرت كاف مس وهيلع هللا ىلص ينلا ىلع ةالصلاب م 3 مهضعل

 ءادعالا مفدو كدصاقم غولب ىف ريسيتلاو ةيلادلا تاماقملا قرتو ةلزعملا ولع و

 هللا نذاب رظانلا جهبرو رطاللا حرشب ام فيطللا فاطلأ نم كنع نيدناعلا
 ةجاملاتقو ىفوتاولصلا ىّنعو ليللا فوجيف ادرو اهذاخنأ ةفصو ) ىلاعت

 .ساجم نأ كلذو لمجاب هفورح ددع مسا لك أرمتق ليلا فوج يف امأ (اهلا
 ةءارق ًادبنو ةلبقلا ليةتسمىلقلا رضاح رسبت ام ةالص دعل ةلماك ة رابط ىلع

 ةرقبلا متاوخو يسركلا ةناوةرئبلال وأو هحنافلاو نيتذوعملاو اثالثصالخالا

 لوقت مث ثلا هلو قحلا هلوقو باسح ريف, ىلا كاملا كلام مهللا لقو

 للثأر بج ملسو هيلع هللا يلص دم( ميحر بر نم الوق ءالس سط ضل
 مح هيلع هللا ىلص ليفارسا سو هيلع هللا ىلص ليئاكيم لسو هيلع هللا ىلص

 يندر ام هنع هللا يضر رت هنع هللا ىذر ركب وأ ملسو هيلع هللا ىلصليئارزع

 دمع أرقت مثدنع هللا يضر يلذاشلا نسملا وبأ يديس هنع هللا يضر ”لعهنع لا

 نم مسيياعُل رن ان نإ لوقت مئاميس ريكك مث ةروسلا رخآ ىلا هللا لوسر
 (ءاطلا) 55 احو ريمآو ناطاسو كلم لكس فن ىلع تلكح لوقت 5 هب الاءامسلا
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 ميكحتلاو# وان الا زازيبكتلاةينتوايعت و وبلف لوالا م دال رك ذب مثاهم ”هتربقو

 مسالا نك ديو اريكع كل ةزيعألا 0 ىلع مسالاو

 اذاف0007) تناك( )يف ( ةيص دس ) هنررك اذاف(ه رم ؟ا.).هددعن الا رشع

 ةحش ومسالا ددعالما يعش ذوقك نأب نال ريخالاة رملايف تدز

 ارسا ددملا ىلع ةدايزلا نا اولاق نأشلا اذه ةمئأ نا وه مسالا دمي رك ذلا

 مالسلق متاعبس لله( قعدب يناثلامسالا ) لام ددملاةقفاومو لالخا صقتنلاو

 مث اهبهتبلغو فاقلاب ضاقو ملاعو 9 لّقع تاقلق( ءاب) ميحر بر نمالوت

 : 50 و هس(70) مسالاو فرح اون ' الاو لياهللا ديعتمث اعبس ركذا

 س (ةيبمم ثلاثا مسالا ) مدقت ممسالا ددع مثيل ةينامث ركذنو لات

 حاتفلا نمراطمتسالاباب اهي تحتف (ءاح) لق مث ريصا ىلاديدحلا لوأ ًارقا مئاعبس

 نامث حاتفتسالاو فرملاو هب آلاو حيبستلا ديمت مث اعبنس مسالا ركذا مث ميلملا

 مسالا ) هددع ميل ةينامث مسالا رك ذنو حبست ةريخالا ةرملا ينو. تارم

 عيبمج يبسط نع. نيسلاب تبلس لوقت م اعبس مالساي لوقت (هروص مئارلا

 لعفلاديمتو اعبس مسالا نكذت مث نينمؤللا كناوخا نم تئشنم نع وأ راضملا

 يبق تالم نيع لوقت مث اعبس هللا دمحم (هببمع سماخلا مدالا ) هم(45)

 رركت مث اعبس مسالا زكذت مث نينمؤلا كناوخا نم تش نو اردو رع

 آعيس مالس لوقت ( نييطافمس سداسلا مسالا ) م دق مك تار( (م) لمعلا

 5 مسالا ركذت مث يلق حاتم يني ةباطعل نأ اذعالا ءانثلاب كلاس (نيس )لوق م

 مس "9 ددملا منيل تارم سمخ ةريخ 0 رملا يفود يم(4) لمعلا روك م
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 بر لوش 3 : ادي مقرلا اهو لصولا فلاب هللا) لوقت )م لطافس علا

 مثمدقت م كاوس ديشاالز(يلا]دورتسمت(لا )نيطايشلا تازمه نمكلب ذوعأ

 ددع ةريخالا ةرااو ةرص (م١ ) د دع لعفلا اذه ديعل م عبس مسالا ركذت

 دارأن اف (ادج ريثك هيلع مالكلا مظعالا ميالاو) ددعلا لمكيل تار )٠١(

 تاق نوحأ )وه نماي مبللا لومي مث مدقت سي ةروس أر, اههماسمأ ناسنا

 كلذن وكيهناف اذكو اذكىل لعفاهريغاذكه الو اذكه وه نما, (نيماءاه ممدا

 ءاعدلا ةلاح ير لصح ناف ةباجالا رب ض١ نا ىلا ما لك كلذ ةمّزالم م

 وتلا مزال نع قاسام اذه ةءاجالا ة ةهعرس يف غاب نأ ناك ءاكيو عوشخ

 ةيملا | بارا دلعأ ىلا ام يقرتلاو ةشرشلا ةرئادلا ا !اؤلاو راحسالا

 ركذ. نا وه (سجلا تاولصلا باتعأ يف ادرو اهذاختا امأو )ةويندلاو

 قب اف ةتس ةتس مسالا ددع. طقس نا هتروصو ريغصلا لما ددمب ءارسالا

 لوقت م أعيس ربكتف ةمارأ هلبضأف 286 هلاثم هردقهر ْد 0 مسالا 5-5

 منالا) تارص عيرأ ل مفلاديعت مئاعبس مسالا أرقتو 5 و ةب لا رقت مث (ءاط)

 مث تارمثالث هرك ذب(ةببحم)تازم (ه) ددعدب متاَدلا هرك ذب ًارقن(يناثلا

 تارنغ + دذع مظعالا مسالا رقت مث ةروسلا رخآ ىلا هللا لوسر دم أرق

 اذك يل لعفا هريغ نع اذكه نوك الو اذكه وه نمأي هددعلا لوقت مث

 كواملاىلع لوخدلا لثم ةمهملا تاقوالا يف ادرو اهذاخئاامأو) مدقت ام اذكو

 اهنم.تدز اكو ددع الب امم ةناللا اهنك امأ يفراك ذالا .رركستف( ةاضقلاو

 أمم قانا ةوق كل نفل نم دبشلا ين > اراقوو امارت>او الالحو ةب يه كلب ديز



 لحل

 ميفاف كلهاك ىلعلالجلا نأك كتبيه نم ىرتو كدحو همواقتو هرسأب ملاعل

 تدرأ اذا مهضعبلاقو) هرسب رفظت هلهأ ريغ نع همتك او كيلا لصوام رس

 دم ةيم )١( هللا الا هلاال الوأ لّتاف (اهرخآ ىلا هللا لوسردمم رقت نأ

 نا نامع ةرم (١١؟ )باطما نب رع هرم (١١؟ )قيدصلا ركب ولأ ةرص (10)

 ةزوسلارخ الا هللا لوسردمت هره (١1)ىلاط ينأ نبا لعدم( )١0 ناذع

 نم يتياقو كتمظع مياظعاي مهللا لوقت ةء الا ةءارقنم ةرم لك يفوهرم )1١(

 يئاعدبجتساو نيعمجأ ةكئالملاب يندضعاف نيملاعلا ىلع يلاججو نيملاظلا موقلا

 عاجوالاو هنلاو محلا باهذا ةرئادلا هذه عفانم نمو) ميلعلا عيمسلا تنأ كلنا

 ءاينلاو لاول هذا لك نفت ةئيسازطاو ةوذلاو ةكرلا وب ودلال قو نيو

 حاير وا تشاو درب وأ يح نم ناك ع جو يأ ىلع تقلع ناو(لافطالاو

 سنالاو نملا نم ودع فوخ وأ سرض مجو وأ عادص وأ بلق جو وأ

 زرح يهو عاجوالا عيرج قكو هيفك ١ اديرم اناطيش وأ ادينع ارابج ناكناو

 نم ابفو هتوق تفعطو نسلا يف نعط نمل ةوقو لماوحلا ءاسنللو لافطالل

 ةبادىلع تقلا ولو هموري لطم بعضو دحأ ايلمج امو ىصخب الام مفتلا نم

 ةدرابلا يف ا قم رتك قا م صلخو احومج ناك نا اذه تلذو تعضخ

 هل تبحو 5 هلا ل وعسر ني يهو اف ىتلا ةءالا ةءارق 1

 ةلورصت اناوعأ هل نركو ةنيلأ لا قيطلا ترف جورملاو ةوعدلا ةباما

 بيط تزب اهاحمو ١ 5 ابتك نمو لا امندلا ىريخ قزريو هنونيعلو

 ماروالاو ريزانحلاو تاحارملاو لمامدلا نم ةيهاظلا ضارمالا هب نهدو
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 ةعبس وأ مايأ ةثالس ىلا وأ بلاغلا يف ابموب نم هللا نذاب تئرب حورقلاو

 نا( ضارمالا رئاسل اهرمأ بيج نمو) ةئطابلا ضارمالل ترشنكلذكو

 ءام ليلَس اهوحمت ميديا ىلع اممدقت ةلمسبلاو ةصئافلا عم ءانأ يف ىتكت

 لك يف ابيلع امد هلسببلا ممم ةحتأفلا دعب بالا ولتتو ابيط اتيز هيلع لمجتو

 نهدت مث ةنيل ران ىلع نوكيو تيزلا فهي كسفن لمجتوةرم( ؟4) ددع ةرم

 تناك ةيناسفن ةنطاب تناكنا برشد وأ ةرهاظ تناك نا ضارمالا هنم

 لاذ هل خذا امري افلا دع كناق: ةكيفاخ وأ تناك ةماعاةةتارنعو أ

 ريثاتلا ةعيرسلا تابرجملا نم اهناف اًتلطم ءاد لك نم ءاود نِهو اهم ظفتحاف

 نمضتن ةفيرششلا ةي آلا اهف ناف هتمرب فرألا لع هنءضتام لكت عمج الأ ملعاو

 هللا ىلص ينلا مسا : مظعالا مسالا و ةعبسلا ةفرشلا ءامسالاو مجعلا فورح

 خبشلا مساو ةميرالا ةكتاللا ايمو ةنلراللا ءا قل اورق دم نذل ملسو هيلع

 بر نم الوق مالسو كالا هلو قحلا هلوقو ةيناروناا فرحالاو يلذاشلا

 ضد اهب يلخم ناك خيشلا نا ليقو) تاراشالا مطقنمو نآرسقلا باق ميحر
 ةروص هنواخ يف رضحتس نا يغبنيف( اهذارأ نمل اب ةولطخلاب نذاو .ةذمالتلا

 (هجتاوح ىغقتوءامسالا مادخ هبيجتو )هحور هل رضح هناف نسحلا يبأ خيشلا

 هللا ةظنل ار دععتس وك نا ايما (طورت حناوملا ءاضق يف اهب هجوتالو)

 هدابع نم هصتخا نم اهيلع علطي هئامما يف هرارسأ ناوهئامسأ ةمظغو ىلاعت

 ليوا هربا ف ريهعو نقلل اسوس كما نأ طنط نوكيو هلق رشف

 مهترضح ىفهنا لثعو ةمدرالا ءانثلخاو ةعدرالا هتكئالمو هلوسرو هءاتكو هللا



 ء

 يف يلذاشلا نيسملا ابأ غيقلا رشحت ةيابنالا ىلع ةناغالا هنم مناي. هلاو

 اف امبس ادرُم ركذلا رركي هنعررضلا فد دا رأ اذاف كلذ ىلع ليلد هناو هبلق

 لكاش امنوأ باقل ىلع تتفا اذا بلج لثم ةعفتم بالج دا أ اذاو ابقوف

 لع ال للاف هللا كداز تداز تدز اكو اهقوفاف ا رك ذلا ارقيلف كلذ

 اممدخمو همللاوع كتهدخ هتمدخو كيلا راصام ردق تفرع اذاف اولمت ىتح

 ىرتدب لمعاو كلذ لعاف انجو اكلمو ارش السو اولع ملاوءلا عيمج كل رخس

 ناسلب تسيل اهيف يتلا ءامسالا نا معأو ولنا ويعم ون ةناوملا قرح عئاغ

 رك ذب ةينوربج ةثل يه امناونيملاعلا تاغلنم ةئاب الوتوكلملاوكلملا ملاوع

 نيرخ لاو نيلوالا لع اهيف عج دق هناو هتوربج ضاير نم ةضور يف اهم هلل

 اهامح ناف نكمأ نا ةلماك ةراهط ىلع ألا اهامح الف اهلمحو ءاعدلا دارأ نمو

 اناكمو اندبو ايوث ترهطت اذا اهئامنأ صاوخ نمو)قدلا يمح هتثروأ بنجلا

 اهنرارتسأ ىزت نأ تدوأ اذاو (اهزارما توات الدم كثقو انالكابارتو

 رع ءامسالا ًارقت ةثاملكدمدو ًافلأ ةلالخلا لتأو لدتعم ناكم يف سلجاف

 ةءارقلا تقو للم هارت 5 وأ من 5 م يف تدك نافارا رم رت كات

 ةعرسلاب لغفلا ريثأت ترظن لابولاب مهيلع تيوثو موق نم قيضلا ناك ناو
 ميحربز نم الوق مالس أردت ت دش ةجاحىالو ةعسلا ىلا قيضلا نم جرخمو
 تئشاع وعدت وة رص نيدبس( نيم ءاه "مح مشأفاقذ ؤحا] هدمت لو و(حالدح)

 هذه ب تككواذكو اذك يل لمفا(نيما ءاه "مح مذ ا فاقنئوح ا)وهنماي لو:

 اهعم بتكبو نيزملا وأةّمفنلا وأ ماعطلا يف ظفحلاو ةكربلل اهطورشن .ةرئادل



 ما

 اذه نا لات ةلوتك امقلناو كلا قئاو أنو ناس اع اهنسو دنع ل انك

 3 انا نيقزارلا ريخ وهو هفلي وهف ءيث نم مشا امو داغن نم هلام انقزرأ

 مكحملا لتي طورش هلق ارعضو ةيفيكامأو ( نوظفامل هل اناو ركذلا انلزن

 ابطو رشف اهرصأ لاكو اهناشل امشفت نيناجملل تانمتم ىف:بادآو املآلتخاب

 نع طخ جرخمال ثيح ءاوسلا ىلع ميرالا اهناوج نم اهطاطخ نوكت نا

 ابطسو ىف ىتلا ةفيطللا ةرادلا كلذكو عيرالا اهاياوز طاطخ قاادكو طخ

 عضوت ناو راكيبلاب اهعضوب كلذ ىناح انناو' انركحرو اهرودل ف

 ثيح ربرحتلا ىلع ةفيطللا ةرئادلا بطقب اهنع ربعي يتلا يهو ءادوسلا ةطقتنلا

 هذه نا خيشلا نع ىورو جراما يف رهظي اليم بناوجلا دحأ ىلا ليمتال

 ءاضقامب ديرأ ناو عسوت اهلاف قزرلا ةعس ةرئادلا لمحت ديرأ نا ةفيطللا ةرئادلا

 كراسي لباقاموهو نممالا مث ىلعالا طحلا مدقب نا بجو ىضقت مناف تاوملا

 م ايلعلا ةبهلا نم ىنملا هنوازلا 3 لفسالا مث كنيع لباقام وهو رسالا 9

 ىذلا لوالا مسالا تتك ناو امن زمملا مْ يلفسلا نم لا مث ايف ىرسيلا

 ىلا ىهتنت نأ ىلا ءامسالا ةيقب بتكم مث نيوايلعلا نيتتوارلا نيب (روبط) وه
 نم ةرئادلا عيمجم رطسلا كلذ طيحت ثيحب |: ؟تادعاو ا زطسايانعو (نيعأ)

 اهروطس ددع نوكي ناسجيو( اهظع هلوق ىلا لوسردمت)“ىدتب مخاد
 نوكي نأو ًاسودطم فرح اهف سبل ةفوجم ابفورح عيجج نوكت ناو ادرف
 يرحم ريغ نم اهعوضومو !متيفيك ىلع اهئامناب اهب قطنلا يدؤي ال بناكلا
 هلوق ىلع ةيشاح تبأرو ابعيج لتخا كلذ: نم طرش لتخا ناف ليدبت الو

 ( داروادسك5)
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 اهربك ولو ريغصلا ريخالا رطسلا ىلت ةطقتلاو لاق ادرف اهروطس نوكت ناو

 ىف ىنفايلا مالكو طخ اذبف اهلي الاخ نقخا ارطس لمجي نأ افالخ ادج

 تاملكلا ةباتك نوكتتو ًاّصرعو الوط ءاوس عيبرتلا يف نوكت نا ابعضو

 ليتل لبو ف :قوكو كرحلألا نم قل يطوف عونا زا ةناوؤافم

 امأو كيلا لصو اب ظفتحاف كلذ نم رثكأب حبرصتلا نكحمأ الو ةفيطل

 مدقت مل يمكن وه امناو “ىث لالتخاب لتخمال ىتلا يهو اهتباتك يف بادآلا

 ثيح يلاعت هللا نم ىوقتو ةلماك ةرابط ىلع نوكي ناو اًماصابنناك ن وكي ناو

 اهم غارفلا نيح ىلا ةلبقلا ليقتسم نوكي ناو ىهاظلاو نطابلا ىهاط نوكي

 حئاوفو ةحنافلاو نيتذوعملا مث (انالث') صالخالا ةروس ابعضو لبق ولتب ناو

 ةمظعو ىلاعتّللا ةمظع ارك اذعوشخو راضحتساب بتكت مئث اههتاوخو ةرّبلا

 هعدوبنونكملا هرس ناو هناطلس مظعو هتكيشمو هتردقب افرتعم هناياو ةئايبأ

 دنعهب صتتخلا ركذلا نم هانمدقام ما لكدنعرك ذب ناو هئايلوأ نم ءاشي_ نم

 اهاياوزي خيشلا منا فورح قرفيف وحنلا اذه ىلع اهياتك تبثا اذاف هركذ

 لباقت ىتلا يفو مالو 'فلأ اياعلا نم كلنيمب لباقت ينلا ةيوازلا يف بتكتتف

 يرخالا يفو مالو لاذ ليفسلا نيتبوازلا نم ىلوالا يفو تاو: نيف كراش

 يف يأ اهنم ةيلاثلا ةعاسلا يف ةعجللا موب اهتباتك كلذ نم نسحأو ءاي فرح
 ينلاةممللا وأ هنم ةريخالا ةعملا اهدك 1و ناضمر عيمج انيح او در اهم عا

 ردلا ىفو ردقلا ةليل نوكتت اهنا ليق ذآ هنم ريخألا فصنلا دارفا يف يتأت

 اليل هنم نيرشملاو ملارلا يف ةباوز يفو ناضمر رشع عبار يف ىفايلل ميظنلا
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 مالا ربنعلاو يواحلاك ةبيط ةحئارب رو قروأ ءاضي ةريرح يف ارامن ا

 نيديعلاءويو ءارواعموبو ةفرعع موب ىف ا بتكتو نارفعزااو روفاكلاو

 ةرهزلا ًاصوصخ كرك لك فزبشاف نتكلو ليضف و لك ىفف ةلمجابو

 |مأ نوكي هناف درو ءامو روذاكو نارفعزو كسع ةرير> يف روثلا علاطلاو

 يأ نكم ايف نكم | امب اهتكب رطضلا لب طرش كلذ يف سبلو امظع

 باد آلا نمو اولاق ةمدقتأا طورشلا ادع امل ظحالم ريمت جاتا تقو

 رظنتال ناو ملكي وهو بتكيال نأ ًافلطم ةميمت لك ىف طورشلاو ةدك ول
 بناكلا رضحتسي ناو سمشلا عاعسش اهيلع عقبال ناو رقت وأ نيع الا اهلا

 ملعأ ّللاو هيلع هؤرشب وأ هتناتك دنع ىتكيام ىنعم

 نر لوالا مسالا ) اهب قطنلا ةيفيك ملي فاي طبض لصف )»

 للا ا ةءاور هذبف خيشلا نع هيف ةباورلا تاتخا ( قَعْدَب يناثاا)

 (ةزوص مئارلا ) 0 ثلاثلا ) ةدحوملا لد تح نم ةانثع ةءاور يفو

 ( سيطافعس سداسلا) *( ةَيبحح سماملا ) ةلءرم نيس داصلا لدم ةيناثلا ةباورلا

 ( مت علاسلا ) فاق اهليو ةموزجم ةدحوم ءاب فاقلا لدب ةءاور يفو

 (نوحأ) (هنم ةبعشلا 3 مظعالا م الا امآو) ررعأ هقاوءاف فاقلا لدي ةياور ٍيفو

 كنا هتعاطل هللا كفو ملعاو * ( (نيمأ) (داه) (مح) (؟ ذآ (فاق)

 ةتس وهو هللا الا هردق ميال يذلا مدطلاز تكلا 1 مظعالا مسالاب ترفل

 دحأ هب اعدام يذلا مظعالا هللا مسا يه اهنا ناويح نبا هركذ امافرح رشع

 ةفحن هذهو باوصلل قفوملا هللاو عوشخو بلق عوضخم ناك اذا باخو



0 
 ءامسالا هذه نا ملعا ( ( نيمأ هام م و فات نرحأ ١ قف يفا 0-0

 5 00 ماع الو كلملا ماع ةنملا منان تسل لا نا 00 ّش

 ايلا هنا كد ةيوزع ءايسأ يه امناو نيملاعلا تاغل نم ةغاب الو

 ةخالا هذه نع انل نيبيف ةيدرألا ةيبطقلا ىدأ نُف هنوربج نم ةضور

 اهيا ايو ةضنقلا تانعلا نب هتلطلدب امو ءايألا هذه انو ايلعأ فو

 اهبف اذامو مولعلا نم اهب قاعتي امو ماوعلا اهفرعإ ىتمو صا وألا ابفرعي ىتمو

 نم ىهه لهو ثوذلا درفلا ذخأي نبأ نمو ةيدمحلاو ةيدحالا رارسالا نم

 م ولغ ءامسالا هذه يف عج دق هللا نا عاف أهريغ وأ ايما نيعستلاو ةعسنلا

 مولعلا ددع هو ةيدحالا فلا ( امم ىلوالا فلالاف ) نيرخ الاو نيلوالا

 مولع ( اهم واولاو ) ةيدرفلا مولع ( اهنم ءاملاو ) رشع ىدحا و ةئاملا ةيدمجملا

 ايلك مولع ( اهنم فاقلاو) ةيرادقملا راث الا مولع (اهنم نونلاو ) ةيربلا ءدب

 مولع ددع( اهنم ةيناثلا فلالاو) ةيرودلا تاقلعتلاتايئز جو ةيكلفلا تاكرملا
 ( امن« ميملاو ) ةيكسلملا رادقالام ولع ددع ( اهنم لادلاو ) ةيثوغلا ةبدرفلا ةيبطقلا

 ةيمدالا لحارملا مولع ددع (اهنم ةيناثلا ءاملاو ) هيبطقلا بنارملا مولع ددع

 هيبرعلا رارسالا مولع ( اهنمءاملاو ) ةيدمحلا ةرئادلا مولع (اهنم يناثلا ميملاو )

 اهيف ( ةيزدحلاو ) ةيديغلا ةرئادلا ثيح نم ةطاحالا مولع اهف (ةثلاثلا فلالاو )

 رئاودلا ف فورس لافت نا ءايسأ قد مسا 0 )ةيد ليحارلا يئاودلا زا رثسا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسن ) لوقت نأ وبف مدقت امل !متوالت امأو ملعأتلاو ةنالثلا

 أممي نايقتلي نيرحبلا جرم محر بر نم الوق مالس كلما هلو ملا هلوق
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 ليفارسنا ليثاكيم ليئاربج ( ن ق مح سط صعبهك رلآ ) (نايغبب ال خزرب
 منع نان روزذال ندسملا وأ ىلع نامْمنع رم ركب وبأ مالسلا مهيلع ليئار نع

 مح مذا فاق نوحأ ديلط فس سيط افتس ”هببحع هر وص ةببع نعذب زوهط)

 ىف ابو ةزئادلا قلن قامادع( روشان: لان نأ ليسو كح ( نإمأ دا

 ةب الا نيرحبلا جرصو ءاقلطخلاو ةكتالملا ءامسأ كلذ نم طقسل امبرو 5

 ةرئادلا سف يف ام ىلع رصتقا امرو كلذ ادعام ىلع رصتقيو خيشلا مساو

 هر ذ مسا ََس عم ركذ ام ىلع دبز امبرو هرخاىلارورط نموهوناكرالا نود

 ىرت ام امتروص هذهو ةرثادلا بزح مدقت دقو مدقت م



 كلا

 للا هظفح انخيش طخم اذكه اضيا اهتراروةمدقتملا ةرابملا قفو ىلع هذه

 ةيقالم يربكلا ةرادلا نوكت نا ىنيطو هتخسن نم ةيشاحلا يف لاقو ىلاعت

 يمنا ةلخادالو اهنع ةجراخال ةعبرالا طوطخللا

 صاوخ يف ميظنلا ردلا باتك يف يمفايلا خيشلا امتروص عضودقو)

 يبا خيشلا نع ىلوالا نيتقيرط نم اههاوز نيتيفيك ىلع ميظعلا ككارتلا

 هنع هللا يضر ىلذاشلا نسحلا يبا درفلا بطقلا خيشلا نع ىسرملا سابعلا

 امروص هذهو نيما هي أائعشو



 ا
 مامالا ىديس هيبأ رع نيدلليقت مامالا ىديس نرع ةيناثلا ةباورلاو

 هذهو مهنع هللا ىضر ىلذاشلا نسملا يبا خيشلا هيأ نع نيدلا بابش

 (ىرت ام اروص

 ىنفايلا نعالقن ىاطسبلا نمحرلا دبع حيشلا اضيأ ةروصلاهذه لعارعضودقو

 ةعجللاءوب نم ىلوالا ةعاسلايف ةدايزلايفرمقلاو ةضفلا نم حول يفاهشقن نملاقو

 دهاشدعم هلمح نف بايثلاوزدبلا رهاط لبمتسم وهو باق روضحو ةمه عمج
 الو سانلارئاسدنعلوبقلاو ةبحلا لاثو ملاوعلا ميججدنعداجلاو ةبيملا نم يئاجسلا

 نم ءاش نم هب هللذا ةيف هبكص نمو اجرخمو ةعس هنم دجنو الأ قيْص يعقب

 يف تخسرو هتيعر هتبحأ الا كلم هلمح الو ماهلاو عابسلا ىتح هللا قاخ

 هنع هللا جرف هلم لع مواد نمو هلان الا اش هب هللا لابن الو هتبيه بولقلا
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 هبابسأ عسوو هفلخ نسحو د دوو حرشو هرسع رسلو هيرك ٠

 كس ءاضيب ةربرح يف تكن اضيأ | درعا لانا ليصل هياعمقالو

 لازمغ قر ف فلتو ناضمر نم رشع علار يف روفاكو درو ءامو نارفعزو

 تيربكلا وهف هريدتق مخنالا هرسو مظعالا هللا مسا هيفو ةيلذاشلا فيس وهو

 بواقلا لهأ داحا الا هيلع لطي ال يذلا ربكآلا قايردلا نم هضعنو رمحالا

 ةعلرأ موي لكيف هيلا رظن نم نا ةيفاصلا هدئارفو ةيفاشلا هدئاوف نمو لاق

 بابسأ هيلع هللا رسن ةروسلا رخآ ىلا هللا لوسر دم لوقت وهو ةرم رشع

 ةعافشلاو ةداهشلاةرئاديفهلخدأو ةعاطلا ىلعهناعأو ةرخ'آلاو ايندلا يف ةداعسلا

 هناف كلذ ىلع مواد ناف ةيناطيشلا تافآلاو ةيئاسفنلا تايلبلا رش نم سو

 نم وهف هربدتف تايافسلاو تايولعلا يف ةماكلا دفان ةوعدلا باحم ن وك

 ىهتنا ةنوزذلا رارسالا

 « هرس سدق ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىديسل ىنخملا بزملا 4

 انل لمجاو كفطل حانج : تح اناعجا مسللا م >رلا نحرلا هللا م

 فيطلب رشا فاطا ىف ا دبمو اخو انفو ايلعو 00 0

 هلا 7 هللا لوسرب تعفشتو هللا فنك يف تلخد هللا راس ليمجي هللا عنص

 (ميظعلا ىلعلا هللابالاةوق الو لوح البلا الا 41 !الب هللا كلم ما ماودب ملسو هلع

 هللا باجح يسفن ُتبجَح ( شايعأ شايهأ )( لبتعأ ةزيغاز ( هاك

 ماظعلا يحب نم قحب ميكحلا رك لاو تانيبلا تايالابوهللا تايآب اهتمتمو
 ينامأ ملسو هيلع هللا لصّدمو ىلامث نع ٌليفارسا يني نعليربج) يمر ينو
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 ىلع ناملس ”ًتاخو يناه ىتآر نف يدي ىف هاصعو ىاماو ينلخ نع ىسومو

 هّللاو ينبحأ يف ار نف يهجو ىلع فسوب ٌلامجو يتجاح ىفق هيلاثسشملكت نفقلاسل
 لوحالو ( لاعتملا نييكلا هللا الا هلا ال) ءادعالا ىلع هب ناعتسملا وهو يب مي

 مثلا فشاكو ةحرلا "يبن دم انيس علل ىلصو ميظملا ىلملاّب الا ةوق الو

 ( همابخ) مسالا اذه رركت و(فيطلاب) مهلا كلمسا قم لسو هبحص وهل اىلعو

 دم خيشلا ةمالعلا ةيلذاشلا هيندملا ةقيرطلا مامال ةءرفاظلا ةفيظ ولا »

 ١و ١ةنس بجر 7 سيما ةليل فصتنميف يفوتملا ىندملا رفاظ هزم نسح دمع

 6 ةياعلا ةناتسالا نيفد

 نذلا امنأ اي .”يبلا ىلع نولصإ هتكالمو للا نإ محرلا نجر للا مس

 ناوك آلا تربظ هلج ال ىذلا ىلع لص مبلل اهلست اوملسو هيلع اولص اونمآ

 ناينبسالخزربامهنينارةتلي نيرحبلا جرم نايات زْيبو هتاذ ءامس نم حالو
 كدوجو نّيع كتردحاو لت رقو كتتيدحأ سءش ربظم ىلع مبللا كتالصو

 دورْؤملا ضؤحلاودوةمملاءاوالاو دومحلا ماَقْلا بحاص كدوبش دام ءافصو
 زونب ةقرشم اهاهنثم كَرْدي الو ىهاس ال ةالص دوجوم لك ةماطل ببسااو

 "” وه نم ىلع لص مبللا اهانمداضتقا ام هن ولتم اهاوس وم مب اهانس

 ىن> ام يت>و رهط ام هنم رهظ ىذلا روتلا وهف داحمالا دعب داحالا اهنم ددعت ىلا همنابرلا

 ةيدوبعلا ماق» نع فكتتسم وهال دارملا بسح ىلع ةيلفسلاو ةيولعلا ملاوعلا هب تمظتناو

 سو هيلع هللا ىلص هقلخ نم هتريخو هبيبحو هلوسرو هللا دبع وهف
 ١ داروا سس ؟؟) (



 نفل

 ةيلحو لاخلا ةءلخ اهب انوسكُت ًةالص وه ال وه ثيح نم وه ثيحن وهال

 يبت دنع اهيا ولو لالزلا ىفاص ةرمخ رم اهب انيقستو لالجإلاو ءابلا

 اذ اقص ىسوم رخو كد هلم ٍلبجلل هير يل (لف لالجلا اذا كترضخ

 رف نقلا مالا كلكسنو نينمؤللا ُلَوأ انأو كيلا 5 تباع لاق

 'رخآ ايلوأ ب الاحو ًاقْوَذ هتقيقح رسب لابقالا دوجوب ديؤملا طسبلا .ملاع نم

 لوالا 0 قيقحت كلانه ام ىلع كلذ ينةفحو لاعتماي ن .رطاي اب ىهاظ اب

 ا“ حاولو دجأ الو ميسأ الو ىرأال ىتح نطابلاو ,صهاظلاو رخآلاو

 ىلا مارح ادجسملا م الل هيجل ىَرْسأ يذلا ناس رف ماا ةصاخم

 نيبعبلا ما وه هنا انثايا نمهب برئ ةلؤح انكحراب يذلا ىّصقالا دجسملا

 نر“ اليزات ىشخم نمل ةركذت لاو ثقل نأ رقلا كيلع الأ ام هط

 يدي او ل قي دنا كاوكاو نفرألا

 هل ينخأو سلا مب هنافلؤُملاب ”يتنإ لا كح امو امهني امو ض رالا يف

 ربما لزشو يردصل رشا بر (ثالث) نسما ءامسالا هل وهالا هلا ال

 ىلا نراك لها نع ا روبل ناو لوف وعقل ناكل نم ةدقا دعو
 رينك كل ذنو رهن كح ْك يرعأ يف ةكرشأ أو يآ هب دثشأ

 ًاعادو اريذنو | اًرشبمو يهاش كاناسرأ نا 'ىنلا اهمأ اب اريصب انب تنك كلنا

 اذاو ًاريبك الضف هللا نم مل نأ نينمؤللرشبو ١ اي هنذاب مسا ىلا

 ةعراا هسفن ' ىلع عبر بتك يع الس لقف انناي اب نونمؤي نيذلا كءاج

 ”محر روفغ هناف حلصأو هدعلا نرم باث من ةلاهج اوس تم لمن 1



51١ 

 هدايع ع نم ءأشن ن * ىلع هرمأ نم حوأرلا يف ملي شرعلا اوذ را كر

 مويلا كالا ن ل ليش مهم هلا لع يتني ال نوزراب مممدي قآلتلا 0 ردنيل

 را ترا 0 ني ها الا

 لوالا وه ربدق ءىَش لك ىلع وهو تيكو 0 :تاومنلا كلم

 تاومسلا قلخ يذلا وه <ملع ءىث ”لكب وهو نطابلاو هاظلاو ”رخ لاو

 امو ضرالا يف جاب أم لعل ؛ شرملا ىلع ىوتسا 2 ملأ دييصف ضرألاو

 هللاو متكاشيا عم وهو اهف جار امو ءامسلا نم 'لزني امو اهنم جرخم

 و روما رم عجل هللا ىلاو ضرالاو تاوع.سلا كلم هل يصل نول.عن اع

 غال ا رودصلا ؛ تاي ميلع وهو ليالا يف ران 0 طوبو راهلا يف ليللا

 ملأ املا ةباهولا تنل ةحر كندلنمنل مرا دا

 تاومسلا لهأ 6-0 طب ٌةَفرطو ةظحلو ةحلو نسف 0 نيب كيل

 كالذ يدي نب كيلا مدق اناكدقوأ نئاك كل اع يف وهي هةزكو و ضراالا لهأو

 ءىش لك تعس ا (مياظعلا يليلاهلوقىلا )مويقلا 3 وه الا هلاال أ هاك

 امي ما ١ انبر ميحملا َباذع مهتو كايبس| وعساو اوبات نيل رفغاف العو ةحر

 (باسحريغب هلوقولا) هللا د دبش نيدهأشلا عم نيتك اف-لوسرا انتا كلنا

 هللا شكامالا 0 رخآ ىلا )لوسر مءاج دق

 فشاكالف 9 'هللا كلسسمم ناو نونمؤلا لكوتيلف لا ىلعو انالوم وه انل

 وهوهدابع نم ءاشد ءاشد نم هب بيصي هلضفل دار الف ريخم كدر ناو و ىه الا هل



 فحب

 اهّرقتسلم ميو اهقزر را ىلع الا ضرالا يف ل سحرا وفثلا

 باد نمام عبدو ىبز هللا ىلع تلكوت ىلا نيبم باتك يف :ركاعدوتمو

 اهقزرلمحتال باد نم ( 3 2و ميقتسم طارص ىلع يبر نا اميادعا وهالا

 كشمالف ٍةمحر نم سانال هلا .حتفر ام ميلملا 'ميمسلاوهو ك ايإو اهقزري للا

 نم مهتلأس نثلو ميكسحلا ٌريزعلا وهو هدمل نم هل ل سم الف لسن امو امل

 نا هللا نود نم نوعذت ام مرفأ لق ل لون نترالاو تاويبلا ناغ

 تاكسمم نه له ةجرب يندارأ وأ هرض تافشاك نه له رضا ندارأ

 ميمو يدالوأو يسفن تمدح ) نولكوتلا لكوتب هيلع للا يبسح لق هتمحر

 ىلا مهنعو يع تمفدو ادنأ توعال يذلا يجلاب يلق 6 هب تطاخا

 نم تنصح (انالم) ميظملا ىلعلا هّللب الا ةوق الو لوح ال فلا فلا فلأب

 هحاتفم ثلا وسو دس ةووساىا الا هلا ال ةنئاسأ نصح هللا قلخ رئاس

 دسالانأ([ وما | انومام) انه ا معلا 0 هللاب الا ةوق الو لوحال

 وه لاخلا نما هلا من لضف دا ددملا هنم دفن ىمبس

 لق (انالث ) اهرخآ ىلا قافلا برب ذوعأ لق (اثالث) اهرخآ ىلا دبحأ هَل

 ةزودلا خا لا نارا اذه الزنا لل الهر اهوخلا ىلإ قناتنا تو ةؤعأ

 يذلا ناحبس ميحر ٌروفغل ىبر نا اهاسْرمو اهاَرجم هللا مسد اهيف اوبكرأ لاقو

 "قح هلا اوُرَدق امو نوباقنمل امير ىلا انإو نين رمم هل انك مو اذه انل خس

 ةتاحبس هنيع تاير 85 ومسلاو ةمايقلا موي هند اميبع :ضرالاوه ردق

 لا فنك يف 0000 (يقاو فنك هلويقاب دمص ”يح)ن كرش امع لانو
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 ك6 هلا ىلع لسو هيلع هلل لسا لوسر انديس هَ ةقث يف تزجتساو

 هللا مسير شاو ناف اليك ُدشأو انا ع "لاو اورق

 لا لوضرلا نما لولا ) ميظملا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الا هلآ ال

 انيجَس اف (اثالث) نيماظلا نم تنكىلا كناحبس تنأ الا هلآ ال ةروسلا رخآ

 كيرناحبس) (اهرخا ىلا ةحتافلا )نينم ولا نا كلذكو < ملا نم هانيحتو هل

 (اهرخآ ىلا ةزعلا بز

 « يندلا رفاظدمح خيشلا ةمالءااسابمامال ةيلذاشلا ةيندملا ةقرطلادنس

 ( رفاظ يدنفا مها ربا خيشلا ةرضدح هلجن هفاخدقو ةياعلا ةناتسالا نيفد )

 يندملا رفاظ هز نب نسح دم يدلاو نع ةقيرطلا هذه تذخأ لاق

 ىبرعلا انالوم فيررشلا ديسلا قعد وعز ١س ةنس أهم نقد تارسم نيفد

 يسال ىنارمعلا لما ىلع ىديس فيرشلاسطقلا نع ىبافلا يواقردلا دمحأن

 مداق يديس نع يراقلا هللا ديع دمحا يديس هدلاو نع يبرعلا يديس نع

 نمحرلا دبع ىديس نع ىبأقلا هللا دبع نب دمحم يديس نع ىصاصخالا

 بوذا نمحرلا دبع يديس نع ىساألا فسوب يديس نع للاب فراعلا

 باق نع ماخلا ميها ربا ىديس نعراودلاب يكلايجامملا لع يديس نع

 يديس نع يمرضحلا ةبمع نب دمحا يديس نع قور زدجأ ىديس نيفراعلا

 افصلا رحب دمم ىديس هدلاو نعافو نب ىلع يديس نع يرداقلا ىحب

 للا ءاطع نب دمحأ يديدس نيددلا جان نع ىلخابلا نب دوواد يديس نع

 عطاسلا رونلاو علاطلا ردبلا نع ىسزملا سابعلا أ يديس نع ردنكسلا
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 نع هرم نمدق لذاعلا نمط نأ يدح عماجلا درفلا ثونلا بطقلا

 تايزلا ينسملا نما دبع يديس نع نكي نإ مالسلا دبع يديس بطقلا

 يبايديسنع نيدلا ركن يديس نع ريبشلا ريقفلا نيدلا قن ىديس نع يندملا

 نبذل ضينخدنبع يدي ءارع ليدل علت قوت نع نيالا زول لوما
 ىرععبلايهارب قاحسايبأ يديسنع ينوزآلا نيدلا نيز يديس نع رتل

 نع دعس باطلا نع ديعس بطقلا نع يناورملا دمحأ مساقلا يلأ يديس نع
 دمخ يبا يديس نع يناوزغلا ديعس ساقلا نع دوعسلا حتف دمحخ ىلا ىديس

 ههجودللا مرك بلاط ىبأ نباىلعانديسهدلاو نع طبلا نسملا انديس نءرباج

 هباعصأو ماركلا هلا ىلعو هيلع تاقولخملا لك ف رشأو تانئاكلا رفن نع

 نيما مالسلا لكاو ةالصلا لضفأ هعابنأو
 مظندقو

 لاف هلالسلا هده مداخن امتخم ةلاسرلا

 صهاز كدعسدوعسحتفديعسو 2 رباج كندح ىلعل انعيفشا

 بحاصةرضح نم امدت.ممتاداسلاءالؤه ءامسأ نيددرملا ضعل

 رهاب رفن رون جانو يرت ١نيز يرصنىاورملا ديعسو
 رفاو ءاطع ىسرملا ىلذاشلا»و انشيثب نباو تايزا ريف
 رئادلا مث ميها ربادحأ ةبقع نإ ىمح افولا امص رحب دوواد

 رصان كل هلجن دمحأ صاصخ دمحع فرأع فسو بوذحي

 رفاظ درف فاصوالا دو ىلعلا ند.سح الو ىبرعلاو لعو

 يف يندللا ّللادبعدمح عييشلا ةمالعلانعةيلذاشلا ةيندملا ةقرطلا تذخا 1

 دئسلا بحاص ىندلا رفاظ دم خيشلا هلاخ نع ذخأ وهو ينيسملا ماقلل

 دل و ىدتس راسف هرك .ذ مدقتملا



 نقلل
 « هيلوزملا عورفل ةيلذاشلا هَ رطلا كنس 5

 يخيش نءةيلذاشلا ةّقرط تذخأ يوازجلا يودعلان سح خيشلا يديسمامالا لاق

 ةرطلايف هل ةلاسر يف لاق يذلا ىهبلا دم ىديس يلاعت للاب فراعلا يذاتسأو
 ديسير لطف لاب يي جازلا هندي ف رتنلاريققلادبملا لع رمدق لاذ ةيلذاغلا
 ةيضرملا ةحيحصلالامهالا ىلع ةينبملا ةيلذأشلا ةقرطلل باست:الاب يهبلادمحأ نبا

 قا ةملاوةياملاةعيفرلا مهلاوةب دمحلاةنسل اق الخالاوةيمسلاةهيظعلالاوحالاو

 اهيلاسأو اهمابساب قلعتلاو اهم ىلاصتا قيرط ركذا نا ىل نءف ةيلملا ةرهاطلا

 هدافتساوةباده هتبحصل تلصحوهداسلا نم هتيقل نم ضعل ركذب أدنا ناو

 ىلا تاداسلا ديسب لصتب نا ىلا ةياعلا ةلسلسلا:لاجر نم مهنع ذخأ نمب من
 يلجتلا طبممو يباب رلا رسلا رهظم ةيدوبعلا فاصواب مئقلا ةيدحالا ةرضملا

 ذاهلك مماوجي ليلدلا ماقأو هنكح :عاواب ليبسلا رانا ىذلا دم انديس ىتامحرلا
 بابلابف وقولادبعلا ناشو هممتو علان هدعلددملاو ةمبملارومالا نمدنسلاة فرغم

 باستنالل الهأ نك أ( ناو بابسالا نم نكم أ امب باستنالا ىف كسفلاو
 برغلا توفيالو مهسيلج 1 موقلا مهف بابسالا كلب قاحتلالاو

 دمعات لاما نيابتا ناو لوصولاو لمشلا مج لصح هددمب ىسف مهسينأت
 دقو فئاملا ةعافشلا لهأ زوجيو فئازلا لكلا نيب جورب دّنف لصفلا

 وه ىلذاشلا نسملا ىبأ ىلع يديس دم ةيقيدصلا ماقم ثراولا ةفيلخلا ناك
 نيفد 45 ةنس يفوتللا هنع هللا يضر ىسرملا شانعلا وأ دمحا مامالا يديس

 لوقيو دشنب ام اريثك ناك ةيردنكسالا هنيدم
 هل ميمادقا مع نم ةداس ىل

 هاجو نع مهركذ يف ىلف مهنم نكأ م
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 نوبادهو فاما هنا مهركذ ىلاونو مهداشنا رثكت ناب يلوأ نحنو
 ىدتهاو دشرتشا مهتكربو ىدتا

 لضافلا يخيش :نع هيلجلا ةفيثما ةحضاولا ةيلعلا ةّقرطلا هذه تذخأ
 ىنيسملا ىضتر مادمت ديسلايرشلا لماكملا ىعذوللا ىبملالا ذيبجلاو لماكلا
 4 مولجأ نم هديدع ايبا نع اهذخأ وهو سوماقلاو ايحالا حراش

 ىوأملا دمحأ خيشلا يديس نيماسملاو مالسالا خيش نيلصاولا جاتو نيفراعلا

 دباملا كسانلا اصلا قفوملا خيشلا نع ًاضيأ اهتفخأو ىهفاشلا يرمملا
 ىديس ةنايلظاو ءاوسهالاو عدبلا نم ًاربمل ةنايدلاو ةنايصلاو ةنامالاب روبشملا

 قالخالا ىذ هخيشنع ذخأ وهو يريجبلا ينرغلا يثار غلا نمحرلا دبع جباملا
 نيكلاسلا لصومو نيديرما يبرم ةيدمحلا ةئسلاو باتكلل قفوللا ةيضرما

 باهولا ديع يديس نيسملا لآ طبس ًاتيمو ايح هب كربدملا املا لولا
 للا دبع ىديس نع اذخأ يوللا ذاتسالاو وهو ىلاملا يراصنالا قيفملا
 ةرئاو قايرا نطل قت ذعأ وو قرفلا نككلا يريمالا دبع وبإ
 ىف ماقأ ىماعلا فيرشلا ميهاربا نب لا دبع ىالومو يديس ينادمصلا
 لوسر رز. نذأب الا سانلاىلع لبق ملو ةنس نيئالثو افين ةيلابطتلا

 فلا نيرشعو ةمخ موب لكهدرو ناكحو ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 ئرجنالا دمجأ ىديس ٠ نع ذخأ وهو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالص

 يدع نب نسملا دمع أ نبا يسيع ىدبم ىبَأ ىديس 5 وهو

 هيأ ةضور يف نفدو ةياهقلو فيسو نيعيس ةئس دبش تام يحابصملا

 دمت هللا دبغ يأ ىديس نع ذخأ وهو برغلاب رمصتلا لامعأ نم هعادعدلاب
 للاطلاب فورعملا ينارصزلا يوارحلا دمحأ نب يسيع نب يدبم نب ىلع نا



 فن

 ةنس ىفوت ساف باوبأ نم حوتفلا باب لاد نم ةعيلقلا باب جراخ نفد
 ليز يئاوزغلا دمش يديس .نع للاطلا دم يديس نع ةب اعسنو نيتسو سمخ

 دم يبأ ينديس نع ةلامستو نيثالثو سمح ماع يفوت اهنيفدو شك ارم

 اهنيفدو أضيأ شكحارم ليزت عابتلاب فورءملا قا دبع نإا زيزعلا دبع
 نمحرلا دبع نبا دم هللا دبع يأ يديس نع ةئاعستو رشع ةعلرأ ماع يفوت

 تاريسملا لئالد بحاص يلالبسلا مث 2 لوزألا نايلدس ناار 0 5 نإ

 ادد ص نيتسو ةسمحو ةلامسو قا رشع ى ::أ هع ىلأعت هللا يضر كلس

 ةمك رلا نم ىلوالا ةدخسلا يف دجاس وهو هزارطم دالب نم لاغاوفاب يفوتو

 نيتسو ةعست ماع مارهلا ةدعقلا نم عيرالا مو حبصلا ةالص نم ةيناثلا

 لقالوا م ققدو هوم نم هم نيس نه تك رضى لقت مث ةمامكو

 ايش هنم نامزلا لوط ريغب و نسرآلا ةياع دعلا 0 هنافو مويك همسج دحو

 راغما هللا دبع نبا دمحم هللا دبع يديس ن .عذخأ هنع هللا ىضر وهو

 نا دبع ديز قا يديعس و نم اكمل قع ن اع أ يديس نع يطينملا

 نع يدنملا لضفلا ىبأ خيشلا نع ةنس نوع هللا مرح ماقأو رع

 يلعيديس مالسالا خيش نغ هنامز يس 1 لب ذل يعار ىودبلا سوئيع خيشلا

 روهنمدنيفد حتاسلايبرغلاّللا دبع يبأ ي ديس نعةريخزلا بحاصيفارتلا زدبل

 ةءاصملا ةوفص ةصالخو نيكلسمللا قرط عمجو نيمحاصلا ةودق نع ةريحبلا

 بطق نياصوملا ماماونيفراعلا جات ةيوبنلا ةرجشلا ة رع ةرسغ ةورذو ةيمشاهلا

 ثوذلا درفلا بالصالا يف ممو هسءابنا ميج ىلع هللاهماطأ يذلا باطقالا

 ميت نب رابجلا دبع نب هللا دبع نب ىلع ىلذاشلا نسما يبأ ييديس عماملا
 قيقحتلاءاولربظمو قيرطلا بحاص ىواعلا يمطاأغلا يسملاىسردالا فيرشلا

 ( دارواس 580



 فلي
 يفونو ةلامسمجو نيعسنو ةئال“ ماع ىصقالا برغلاب هنع هللا ىضر دلو

 ةناعسو نيو ةتس مأع جحلا دصاق وهو امم نفدوباذيع ءارحصل ةرئيمح

 نب رودنم نب شيش نب مالسلا دبع يديس دمخ يبأ نع دنع وهو

 نع ةيامسو نيرشعو نيشلا ماعاديبش يفوت ئسيردالا ىنسملا ميهاربإ

 ريهشلا لوسزلا ةئيدمل ةبسن يندملا راطملا ينسملا نمحرلا دبع دمت يبأ يدينس

 ينأ ذاتسالا ن نع يرانتلا هللا دبع ىديس نع نيتايزلا ةراح 2 هانكس :تانزلان

 يفوت ىريراوةلا دمحنب دينجلا مساقلا ىبأةف لالا دب ةاتنالان ء ىلبشلا ركب

 يطمسلا يرسلا نسملا ىبأ هلاخ داتسالا نع نيت “امو نيعبسو 3 مأع

 نا دوواد تاملس ا نع يخركلا نوزيف نب فورعم ظوفحم يبأ نع

 نسملا يع نخل ليلحلا ديلا نع ىمجملا بييح يديس نع قاطلأ رصن

 ىذر بلاط يأ نبا ىلع اديس دب نع طبسلا ن سملا انديس نع يرصبلا

 هللا ىلص دمح انالومو انديسس تانمئاكلا ديس نع ههجو هللا مركو هنع هللا

 ىهتنا ةيلوزجلا ةداسلا عورف ن. ةيماعلا ةداسلا ننس و 3 مس و هيلع

 هتلاسز يف ىهبلا دم خييشلا انذالمو انخيشو انثدمعو انذاتساو 0 و ام

 ناوضرلاو ةمحرلا بئاحس هياع اذه يخيش نع ةيلذاشلا قيرط تدخأ ديو

 دحو الا ذاتسالا نع هدعل |مْذخَأو * هنع هللا ىضز هذنس قيررطلا يف يدئسف
 هولا درع خييشلا دحالا ذالملا رصع هتقو يف ةيلذاشلا .ةداسلا ةفيلخ

 فيرشلا هللا دبع ىلوأ| ةلءاس نه ىرهوجلا دمحأ ىديسس هدلاو نع

 ىديس ىلاعت هللاب فزاعلا 03 يف يذاتساو يخيش هم رطلا هذه ينزاجا دقو

 ريمالا خيشلا هخيش تبث ىل هتزاجا نمض يف يبفاشلا يراجنلا ىلع خيشلا

 لاق 00 و ملع نم هتبث هيلع ىوتحا امبر رك دما حيف هؤاحا 6 نيكلا
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 هتيسيفر وك ذملا ريمالا دم خييشلا انديسنيممحلا ةدمع انخئاشم خيشو انخيش

 خيشلا يف هترضح يرهوملا دحأ مالسالا خيش انخيش هخباشم ىأ مهنمو
 تيقلنو ةيولوالاب ليلفلا ثيدحلا ةهنئم تعمسو هر وملا لع مالسلا كيع

 ىمتناهللا هحر ينزاجأو فيرشلا هللادبعيالوم ةلساس نم ةيلذاشلا قيرط هنم
 خيشلا لضافلاةمالعلا انخيشهنع ذخأدقو ياو زملا ىودعلا نسح خيشلا هلاقام

 هدنسك يخيشو ىدنسراصفهنعامتذخأ انأو ةيلذاشلا ةّقرط يفاصحلا نينسح
 ةيدمحملا ةنسلا لهأ ماما نع يفاصحلا نينسح خيشلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ دقو
 دم خيشلا مامالا نع شيلع دم خيشلا لماكلا ةيكلاملا هداسلا يتفمو

 ىسكتكلا يبرذملا ىرصقلا دمحم نب هللا دبع ىديس نع يدلاملا يرهوملا

 ةيلذاشلا قيرط ىفاصملا نينسح خييشلا لضافلاذخأ دق ًاضيأو هركذ مدقتمل
 ةدمقلا ٠ يف ىفوتملا يسافلا ىلذاشلا دم خييشلا يساق لق لك نيلم نع

 ةديسلا نينمؤملا مأ حرض ىلا يهاذلا نيمب ىلعالعملا نيفد هنرجه 1744 ةنس

 نسح دم يديس بطقلا رهشالا لاءلاوربكألا خييشلا نعذخأ وهو ةجيدخ
 يالوم فيرشلا يديس نع ذخأ وهو تا نيفد يندملارفاظ ةزمج نا

 ةقرطلا هذه تذخأ انأو ةيلدملا دنس يف اههركذ مدقتلا يواقردلا يبرعلا
 هدئسك يدنس راصف ركذلا فلاس ىفاصحلا نيئسح خيشلا ةءالعلا نع

 نعو ريدردلا دمي ديس نع اضيأ اهذخأ هنع هللا ىضر ىهبلا دمح خيشلا و

 قرط نم اهذخأو ينفخلا دم يديس سمشلا نع اههالك لمخجا نايلس خيشلا
 قرط نم ًاضيأ يفاصملا نينسح خييشلا لضافلا انخيش اهذخأ ام ةريثك

 اهداسا رك د لوطي ةريثك



 قر

 * ةيفيفعلا ةداسلل ةيلذاشلا ةقررطلا دنس

 دبعلا تذخأ ينل ةيفيفعلا هداسلا ةداجس ليكو داقولا يع خيشلالاق

 هخيش نع يميبلا دم خيسلا نع هنم دمحأ خيشلا موحرملا يتودقو يخيش نع

 قيكغلا باهولا دبع يديس يقوصلا نطقلا نع ىنرغلا نمحرلا دبع خيشلا

 هداسلا بازحا ةءارقو رك ذلا سلاحي حاتتفاو دومعلا ءااعاو ةفالكلاب ُنذالا امأ

 لضافلا ةودقلاو لماكلا ذاتسالا نف ابملا رانشملا ةكرابملا ةقرملا سبلو ةيلذاشلا
 ماعلا ساج لاب ناوضر دم ديسلا نيماصلاو ءايقتالا السد رصع خيشوهنقو ماما

 مو>رماهدلاو نع ناوضرديبسلا موحرملاهدلاو نع ماركلا لضافالا ىلع ينوتحلا

 فسوييبأيفودلا بطقلا هدلاو نع فسويديسلاهدلاو موحّرلا نعدمديسلا

 يطق هخيش نع يف رغملا يقاوتلا دمحا يديس نع قيفعلا باهولا ديع يديس

 لرع يناملا 0 يديس نع :برعلا ع يديس هللأب فراعلا نع فررشلا

 نع بوذحلا نمحرا دبع يديس نع ىمأفلا هللا ديع نا دحأ يديس هدلاو

 يديس نعىناحلا .مههاربا يديس نع راودلاب ريب ثلا يجاهنصلا لع يديس

 ىحن َن دمحأ يديم نع يم رضملا ةيدع َى دمحأ يديس نع قورز دمحأ

 لخاباادوادىديس نع انو نيدمخ ىديس هدلاو نعافو لعيديس نع في رشلا

 سايعلا يبأ ىديس لماكتلا ىلولا نع يردنكسلا هللاءاطعنبانيدلا جات مامالا نع
 بطقلا نع يلذاشلا نسملا يبأ ىديس بطقلا ىلماكلا خيشلا نع يسرملا
 نع ىبدملا نمحرلا دبع ىديس بىطقلا نع شيثد نا مالسلا دبع د_ يأ

 نيددلا نيز مامالا نع نيدلا رفن مامالا نع رْيَملا نبدلا يق ىديس
 مامالا نعيناورملا دمحاىديس نع ىرصبلا ميها ربا ىديس نع ينيوزقلا دم



 فش

 د وعسلا تق ىديس نع دعس ىديس مامالا نع رصمي نوفدللا هللا دعس دمح ٍ

 انديس' نع ىراصنالا هللا دبع نبا رباج ىديس نع ىناوزنلا دعس دس قو

 سو هيلع هللا لص هدج دب نع اهسبل دقو بلاط يببأ نبا ىلع نب 0

 ىمهتنا هدعلإ نم هتنرذو نسحلل اهب راحو هيلع اهم لزت ليرربج نا هل لاقو

 أجنلا هللا ىلا رمل اجنلا ةنيفس ةامسملا ةيقورإلا ةفيظولا ةلساس امأو

 رضا: ندم هتيشوع قوؤرلا قفلا باعولا دبع ىديس اهم ةزاجالادخأف

 ىلع نب دمش ىديس هخيش نع نيسح نب هللا دبع يديس هخيش نع يعردلا
 هللا دبع نبا ىلع ندسطلا يبا هخيش نع يزاملا دمحا ىديس هخيش نع ىعردلا

 ينأ اهعماج نع ىنايالا فسوب نب دما سابعلا ىبأ هخيش نع يماجاسلا

 دمح ديسلا وه نآآلا ةيفيفملا ةداجسلا خيشو . ىسافلا قورزب ريبشلا سابعلا
 ل ذلا مدهتلا ناوضر دما ديسلا ل

 # هيلعلا رخافملا بحاص دايع نبال ةيلذاشلا ةقرطلا دنس
 خيشلا لضافلا ملاعلا خيشلا نعءالوأ ةقرطلا هذه تذخأ لاق

 0 بطق نع نوصوق عماجم اماما ناك يذلا يبمونلا دمح نب فاطصم

 يديس نع انبلاب ريبشلا دمحا خيشلا ةفيفطلاو ةعبرشلا خيش نافرعلا

 ىبأ ىديس نع ىعردلا نيسح نب هللا دبع يدي_س نع يعردلا رصأن نب دم

 نع يساجاسلا ىزانلا مساقلا يبأ يديس نع يعردلا ىلع نب دما سابعلا

 نبدمحا سابعلا يأ ىديس نع يساجاسلا هللا دبع نبإ ىلع نسملا يبأ ىديس
 يبأ ىديس نع ي.افلاقورزبر يهشلادما سابعلا يأ يديسنع ينايلملا فسوب
 ىديس نع يفارق لعنسملا ىبأ ىدنس نع يف رضملا ةبمع ن دا سايعلا

 يسرملا دمحأ سابعلا يأ يديس نع ىردنكسلا هللا ءاطع نب دمحا نيدلا جان



 فق
 هرس سدق يلذاشلا نسحلا ىبأ ىديس ةقيرطلا خيش نع

 ىديس نع ىرّةبلادم يديس يرّملا هيقفلا خيشلا نعرك ذلا تنقلت مث

 ىديس : رع ىركبلا رمع .خيشلا نعو "7 هدماسل يعردلا رصأن نب دم

 نع يسرسلا دم ىديس نع يبرغملا دم ىديس نع ىنارعشلا باهولا دبع

 همال هدج نع قايأا نبانيدلا رصأن خي :يشغلا نع قنحلا نيدلا سش ىديش

 نربا نيددلا جان خييشلا نع ىلوصالا 0 قابملا نب دما سايعلا ىبأ

 يبأ يديس نع اذخأ اهو يشرعلا توقاي ىديس نعو ىردنكسلا هللا ءاطع

 درقلا ثوغلا باتا يمطاتلا ىوللا فيرشلا بيسنلا نع يسرملا سابعلا

 نبامالسلا بعد يبث وغلا باعتلا نع ذخأ وهو ىلذاشلا نسما ىبأ عماجلا
 ينثأا نسحلا نب هللا دبع نبا يسزدالا ينحل ميهاربا نيزو هن« نبا شيشن

 يلام شيشل نب مالسلادبع ناكو بلاظيبأ نبا ىلع نبا طبا نسحلا نبا

 ىندملا ينمحلا نمحرلا دبع دب يبأ هتقو قرا نع ةخاو 58 بهذملا

 بامتلا نع قارعلا ضرأب ريقفلا نيدلا قت بطقلا 56 راب فورعللاراطملا

 نع نيدلا جان خييشلا نع ىلع ن قيللا نبأ نيفلااوو بطقلا نع نيدلا رفن

 بطقلا نع ينوزقلا نيددلا نيزببطقلا نع كرتلا ضراب نيدلا س.ش بطقلا
 ىبأ نع ىناورملا دم مساقلا ىبأ بطقلا نع يرصبلا ميهاربا قاحسا يبأ
 ىبا نع رباج يطقلا نع ىناو ندْلا دعس بطقلا نع يد وعملا عنف دم

 ىدنتاو ذخأ وهو لااط ينأنا للع نبا طيسلا نسحلا انديس باطقالا

 سو 27 هللا للم رسل و نيلوالا ديس دم انديس هدجي

 نعءايلواللوةدافا بلاطملانمباب لك يف عراشنل نأ ملعااضيإ دايعنبا لاقو



 فقر
 ءادتقاو ءادتها ىلعناكءايلوالا ةدايزو عراشلا ةدافا نيب عمجج نق ةدايز كلذ

 ةدافالا منع ءادتهالا صقن نكسل كلذ بسحيهصقن ناك امهدحأ درفأ نمو
 نع دروام نارجمم هعمفوقولاو طف ودم هن ال رضيال دق ءادتقالا صقنو

 باب يف يلو نع درو ر 5 ٠ لمعلا تدرأ اذاف قرخأو ايد رضم عراش ثلا

 0 ( ةلثمأ ةعيسشاذ يف كلل 1 كلذ يف عراشلان ءدروأم م

 هللا مسأب هبول ر دنع مدقق هبطع نم ةمالسلل رحبلا بزح لامعتسا 2 اذا

 ضرالاو هردق قح هللا اوردق امو محر روفغل ىل نا اهاس صو هير

 نايك ريشي انغ لاهنتي هئيع تأي د و.سلاو ةمايقلا موب هتضبق مي

 قيضلا نم جوركلا تدرأ اذا ( ( يناثلا ) قرغلانم اعاد ترانا ىف دانا

 لفل اذان ميعا عساواي هلوق نم هباحصأل اهملسي خيشلا ناكامي ةعسلا ىلا

 يتدرت ناو تنأ الا هل فشاك الف رضل :ىدك ن نا ىسح كلعو قرشا

 مدقق ميح جا ووققلات ل و كدايع نم ءاغت نمه. سيصن كلضفل دار الف ريخي

 7 0 0 ملك نم لبيع زايفتبالا ةمزالمزأ ءاذا راهتتسالا ةمزالم

 ىورأأ بركلا ءاعد لمعتساو ) يستحنال ثيح نم هقزريو , ار ني

 ءاحامو ميملا شرعلابر هللا الاهلا 1المركلا» اهلالا الا هلا الي راخبلا يف

 موو وذ 0 يذلا هنع هللا ىذر ةمامآ أ نع دواد ىبأ ناس يف

 هلاق (هرخآىلاذزحلاو محلا نم كب ذ وعأ ىف مبللا) مالسلاو ةالصلا هيلعهمامف
 ناك املاممتسابءادعالا ىلع رصنلات درا اذإ ( ثااثلا )ب رغملاو حبصلا دعل هلق

 هللا لعو هللا ىلاو هللا نمو هللابو هللا مشل هلوق نم كلذل هءاحصال هملعي خيشلا

 هللا يبسح مهرورش انةكاو مهر وحن يف مديك ل مجا مهللا نونمؤملا لكوتيلف

 لاقو ليكولا منو هلا انيسح يجهتنم هلل ءارؤ نسنل اعد ملل للا عمس نك
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 هلوق م هيلع هللا ىلص ي لا ناك ام هياع مدقيف ةالص لك رد ع ل

 هيلع هللا ىلص ناكو 0 0 كاما يفك ىلا (لاق) ودع فاش اذا

 مهروحن يف كب أردنو مهرو رش نم كب ذود ناب الا (لاق) و فاخ اذالسو

 خيشلا هن هب راج ام لاتحب هيلع لخدب ماظ نم ةمالسلا تد رأ اذا ) علا رلا)

 ويكشف لك رو لرب ت ذع يناىسوم لاقو (ىلاعت هلوق نم )هنع هللا ىضر

 نأ اما وأ اطلس: قاع نأ ثيدحلايف ءاج ام مد ب باسحلا موب نمؤيال

 هلاآل ىذلا ساب ذوعأ فاخأ امم نع هللا ًاعيبج هقلخ نمنعأ ربك أ هللا لوق

 نالف دنع نع رم هتكانألا نطوالا لع عقت نأ ءامسلا كسمملا وهال
 مهرش 0 ماللا سنالاو نجلا نم هءايشأو هعابتأو هدونجو

 هريغو يناربطلا هاور م (انالث ) كريغ هلا الو كراج زعو كؤانت لج

 كنقحليالو باق كا ًادصيالنأ تدرأ اذا هنعّشلا ىضر خيشلالاق ( سماملا )

 الاهل الددمحو هللا ناحبس نم رثك اف ىنذ كيلع يتب الوبركألو مه

 ينذ ىل رغغاو يلق يف امملع تنل مولا لسو هياع.هللا للص هللا لوسر دمح

 ةدارأ ف ىناطصا نيذلا هدأع ع ىلع مالسو هلل دجلاوتانمؤملاو نينم ملل رفغاو

 كنكح يف ضام م كدب ىتيصان كتمأ ناو كدبع ىلا ملل هعم لمعتسلف

 يف هتلزنأ وأ كدق ه عيب كلوه مسا لكب كلأسأ كؤاضق يف لدع

 نأ كدنع بيغلا لع ىيكر انعاذو 0 3000007 وأ كياتك

 باهذو ينز> ءالجو ىرمهلو ىردص رونو يلق خيبر ماتملا ن١ ردلا لمجت

 5 احرف همه ناكم هلدبأو همه هللا يهذأ الا دحأ هلاق اف ىبه

 0 بلم امهالك عوض وم ( نمييملا هللا م اكوا يتلا ةظيفأاو رحبلا

 0 نر قم تامان ١١ هللا تايلكب ذوعأ ثيد اال ام قنو لا



 افرح

 ىَتل ( شي رقفالإ زنا هوك ب سنان نقلا ىف لولا لور دكت

 كاقك ءايدرأ+ ابصانالث(نيتذوءملاودحا هللا وه لق)نا احول را قت

 الو ضرالا يف ءيث ةمسأ عمر رضيال يذلا مس ) | اهنا ءاهو نق لك نع

 نمو يسع ىتحءالب أخ هبصت مل احابص املاق ن م (ميلعلا عيمسلا وهو 5 1
 باطل اراك ذاواهوجو خاشملا ركذ دق (عباسلا) حبصا ىتح كلذك ءاسم |

 نا ةامحو ميظملا هللان هي يملا راد نيب لوش ثردمحلا يفو 0

 لوملان هارد رم ٌلأحيس هياعْراجبالو ' 00 نادي ةلع نك ؟ الورع

 ناحيس هياع دمتعا نم ىلع ةثم ةنمو م حيبستلا نم ناحيس هيلا الا ةوقلاو

 عيبا هل حبس ن 5 تاالا هلك كنانييس ةدس ' ءيث لك حبسلا نم

 هيلع ىتأيال هناف(ة سم ةنام) هلل رفغتسا 36 سم) عو زج يناف 0 يك راد

 اذه ٠ نءلصاملاو)ةدئافلا ب رجسودو اهريفاذحايندلاهتنأ دقو الا 7 نوعبرا

 مديل هدصتم حج 2< دارا ىف ةهرتشلا نا رساب ةديعم:ءانلو الا رانا ثنا (هلك

 يف يتوبلا يابا وبا كلذل راشا دقو ابعون نم وه اع اهعبش 3 * تايعرشلا

 ريغي الو اردق لدبال ءاعدلاو ركذلا نا ( ملعاو ) ءادستقالا سبق هءاتك
 اهللع بترو اهنقوب ةالصلا نارتقاك سب تنرتقا ةيدوبع وه امناو ءاضق

 يففاءالاودو هلا نيع ديش وبف ةلجخجابو اماع ةالصلا باوث ىتو ام ةباجالا

 دوصقملا يهيتلا جايتحالا ةقرح دربت ىتح سفنلا ىلع سمالا ةلوهسو ءاضقلا
 عبناو باطلاوق لجو نعهللاي نظلا نسح اياستسم اضوفم هجوتف ىلطلا نم

 ىذلا ريبكلا بزملا نا ملعا وز مياعلا جانا كبيرو ميلستلاو ىذرلاب كلذ

 (رحبلا بز>و)حبصلاةالصدعب درو وه (انناي اب نونمؤي نيذلا كءاج اذاو)هلو)
 مالك نم هعمجنأ ليقو يسرملا سايعلا ونا هاور يذلا بزحلاو )رصعلا دعب درو

 ( دارو _ ؟5)



 فا

 ب لكللو رحسلا دنع (هللا ءاطع نبا > ةاجانمو)ءاشملا دعب درو وه( خيشلا

 نود ةماقتسالاو يوقتلا مزال اذا ةدم برقا يف امل بظاوملا هفرع هصخم

 ةينلا بسحن وهف رشلا مفدو ريكا ىلج يفهب فر صب (رحبلا بز>و) فاكتر يثك

 دول رحبلا ترخس مكر حبلا اده ان رخسو هلوق دنع دارملا يوو ةمهلاو

 4« سكلا هأ | داع الإ خئاشللا هن ينتعا دقو ( هللاهمحز دايعنب لاق اذك)

 قورزب ريهشلا دمحأ يديسو ي زديكيللا الخاب نبا دواد يديسك ةليلجلا

 بزألا اذه ةيلع لمتشا امىلع عالط الادارا نف يأ طسدلا ع نمحرأا ديع خيش شلاو

 رد امرادقم ف ىع اذاو حورشلا كلت علاطيلف ردقلا ليلجلا ميجحلا فيطالا

 بزملا امسال خيشلا بازحا ةيق هيلع لمتشا أم فرع برزملا اذه هيلع

 نم هيف خيل لاق ىذلا (انتاياب ا نوئمؤي نيذلا كاع اذاو)دهلوا ىذلا رام كلا

 ةم رمحا كرم أنلام هلِف الخاب نا لاق ائيلعام هيلعو انلام هلف اذه ايزح ارق

 نذاب الإ 0 ةنم تعضوام رحبلا بز ف لاقو ةمرلا نم انيلع أم هيلعو

 نيما هتاضرمل انفو اهم ىلاعت هللا انعفن هلوسرو هللا نم

 « بيسو هتفصو هندالوو يلذاشلا نسملا يلا ىديس لسن ركذ ©

 * هئفدو هنافوو هبقأنم نم ءىثو هل هخيش ةيصوو يلذاشلاب ةةيا 2

 ةفياخ نيملكتمللا تاسل نيكلاسلا ةودق قّمحلا فراعلا خيشلا لاق

 يلذاشلا ىردنكسلا الخابنب دوواد ناماس وبا نيدلا فرش خيشلا نيشدصلا

 يتابرلا قّحلاث راولا فراعلا باعتلا ريبكلا ليلجلا ديسلا وهف ىلاعت هللا هنحر

 ةيدحلاراونالاوةيسدقلا قئاتملاو ةيخسلا تارابعلاو ةياعلاتاراشالا بحاص

 ةلود ميقملاو نيفرأعلا ءاول هنامز ف لل ءاحلا ةيفيفللا لزانملاو ةيشرمفلا مهلاو

 رارسا ميسو نيديرألا مث ةلبقو نيكلاسلا بولق فبك نيققحما مولع



/1 5 

 ىدب هواهرات ١ ءافخدعب ةقيرطلا ملاءم ءىشنم نيلفاغلا بولق ءالجو نياصاولا

 اهراتتساو ابئافخ دعب فراعملافراوعربظمو اهرا ونا وب دعب قئاقحلام ولع

 دخوأ هنرضح ىلا ةريصبو لع ىلع يعادلاو هت: لييس ىلعو هللا ىلع لادلا

 نيتيهاطلانيتبسنلا اوذبيدملا في رشلا الاقموةفرعموالاحو |لعهنامز لها

 نبيلذاشاا يلع ءنسملا ونا يمطافلا ىلا ى وألا ىدملا ةيحورلاو ةيدسملا

 عشوي نإ فسوينبيصق نب ماحنب لص سه نب ميت نب زابخلا دبع نب هللا دبع
 نب رم نب سيردا نإ ىسع نب دم نب دما نب يلع لاعب ينأ نب درو نب
 ايش ديس نب ىتثملا نسملا نب هللا دبع نبا 5 دالبب هل عيابلا سيردا

 يلا نب ىلع نينمؤملا ريءا نبا نسحلا دم يبا ةيربلا ريخ طيسو ةنجلا لهأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبمر تنب ءارهزلا ةءاطافنباو ههجو هللا مرك بلاط

 ملعلا نيب مج بيرثلا جبنأاو بيجعلا بواسالاب هللا قيرط يف ءاج

 ةدهاجلاو بذجلاو كولسلا ىلع هتةرظ تامتثا لاقملاو ةمهلاو لاملاو

 نيململا تديش ةياعرلاو مياستلا و برّآلاو بدالا ىلع توتحاو ةبانعلاو

 ةديتعو ةنيوق : لاكلا 0 تركو اهفارطا رئاسة م طاباو نعالتلا

 هتيادهب ترفظو لادتعالا ةادقن يف ىلاعن هللا قيفوتب توتساو اهفانك |عيمج نم

 هللا ءاطع نبا. لاق م لامكلاو طسوتلا فصوب قرطلا ع نه ريثك نود

 لصحو مهنم كاذ قف مورت ام قلت ةيلذاشلا ىح كمت

 لمأتلانيعأ يف ىده سودش  مهناف مهنعكانيع ْنَوُدمَت الو
 نم ةيرقب ةرجحلا نم ةبامسخو نيمستو ةنالئوحت يف هنعلا يضر (دلو)

 لغتشاوابمأشنو ىصقالا برغملا نم هو ةتبس نم ة بسرقة رفا نم ٌةَرامُع ىرق
 مسجلا فيحن نوللا مدأف (هنع هللايضر هتفضامأو) اهقتا ىتح ةيعرشلا مولملاب



 فر

 حيصف ناكو ىزاجحهن أكن يديلا علاصأ ليوا نيضراعلا فيفخ ةماقلا. ليولط
 مالسلا دبع يديس هخيش هل لاقهنال (يلذاشلاب بةلف) مالكلا ب بذع ناسالا

 للا ناذ ةلذاش ىمست ادلب امم نكساو ةيشرفا ىلا لحترا يلعاي شيشب نبا

 زق رفا قاطع قولو اوت ىلا لمت كلذ دعلو يلذاشلا كيسي

 ِش ةاذاش و) ةينابطتلا امف ثرثو ق ةرمذلا دال ىلا لقتل كالذ دعو ةنطاسلا

 يديسأي هل تاقف (ىدني اهبلاو أم هر 0 00 سنو : نم برقلا ىلع ةدلب

 نم ليئاقلا نع كباقو مركذ نع كناسل هزت سانلاو هلا هللا لاَمف ينصوا

 الو كياع هللا ةبالو تمت دقو ضيارتلا ءاداو حراوجلا ظفحي كيلعو ميلبق

 نه ينحرا مالا لقو ل ا قح بجاوب الا مركذ

 مريخ 06 ينتغاو مرش نع ىنجيو مولبق نم ضراو هو

 ىميتا ريدق ءيث لك لع كا مهني ن* ةيصوصلمللاب ىن 9 ولو

 هلو> ايندلا رباكأو ءاردقلا رباكأ ىبمت كر اذا ناكهنا (هبقاثم نمو)
 بيقنلا صمأ و هيب نيب تاساكلا برسذنو ةنناز لع مالعالا شفتو

 الجبس تيطعا (لقو) يلذاشلاب هياعف املا دارأ ن م ةماما يدان نأ

 رانلا نم ملأ 1 ةمايقلا موب ىلا يناكأ باعصأو يباهكا هيف رمعبلا د

 دع دعلو دغ يف نوكيا 00 ةعلرمشلا م اد الول لاقو

 ليقف لذاكل تالو لذاغلاب انش 3 براي ( ت 0 ةمايقلا موب ىلا

 يتبحو يتمدخل درغتلا ين يلد ثلا تناامنا يلذاشلاب كتتيمس ام يلع ء اي يل

 نب مالسلا دبع خييشلا ىلا بدلا تنك لاةف كخيش نم ةرص (هل لبقو )

 نمرأة مخ ل موعأ لي دحأ ىلا بنا ال نآلا امأو شيشل
 رحأ هسمخو يلعو نامعو رمعو ركب وبأو م هيلع هللا ىلص ىئنلا نييمد آلا
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 ربك آلا حورلاو ليئارزءو.ليفارساو ليئاكيمو ليئاربج نييناحورلا نم
 ريبكلا ءاطغلاو ريزنلا ملعلا نم ةلزيملا هذه هيلا ريشنت ام ىلا هللا كمحر رظذاف

 جيلا دصاق وهو .ةنامسو نيسمخو ةتس ماعلاوش يف هنع هللا يضر يفوت

 قيرط لعداوإ ْق باذيع ءارحصل|رثيمح نفدوةنس نيّتسو ةثالثد رم ناكو

 لاصولا بابرأ ةلبقو لام آلا ةيمك لازالف اهبروهشم فيرشلا ةريقو ديعصلا

 نبدلا فرشيديس ةبوبنلا ةرضحلا يف ىنافلا 56 فرامملايذرد هلاو

 احد ام ةليوط ةديصق يف لاق ثيح ةيز.حلاو ةدربلا بحاص يريصوبلا دم

 ذالملاو ةدمعلاو ذاتسالا اذه اهف

 هقيرط ىلذاشلا .مامالا اما

 ران ١ لع“ يدق 0 لّشاف

 انلكو دوجولاب ايلع ىدفا

 يدتبملا نيعل ةحضاو لضفلا ف

 ديلي ذخأ كاذف تلمف اذاف

 ىدتفت ءوس لك نم هدوجوب

 دجولا نيع نايل هوجولا نيع .
 ْ ددوسلاو يلعلل برالا مث ةواش نع ترصمف لاعدلا داس

 هفطنق كيلا ىهلبي م قاتن

 ةماناو هل وو ناننإلا نك

 هجن رض ناكم لع تررص اذاو

 ةرضخم ةالفلا ىف اضرا تيأرو

 اهنأك هيدل ةنمآ شحولاو

 ىرسول كباق امظمن تدجوو

 لايدنلارحب ابكيلعمالسلا لّمف

 ىدن بر نمدنلا رت مءشو

 دجسم لوأب مرح ىلا ترشح

 دءلجال ىرولا دجس دماج يف

 يدشرملاو لإ معلا رحيو ىاط
 ( هيردنكسالا ةئيدم نيقد يسرملا سابعلا وبادمحأ مامالا ىديسا)
 نسملا يبا خيشلا ع ثري ل هنا لاب ناكو نيفراعلا رباكا 03



 ش فلك
 نم 6 عضو قيرطلا هنعذخا نم لجا وهو هربغ ةنع هللا يكدر يلذاشلا

 اماصحت ال قيقحتلا مولعو قيقحم مولع ةفئاطلاهذه مولع لوقب ناكو بتكلا

 كك 56 عضي ل يلذاشلا نسسملا وبا هخيش كلذكو قالا مومم لوقع

 نا دوما ساكو يتك لود

 نم اوةلخ ماللاو ةالصلا ميلع اع ءاسالا عيت ) ةمالك مو)

 4ع هللا يضر ( لاقو) ةمح را نيع وه ملسو ةياع هللا يلو 8 ةمرا

 رشا لجر وهو شرملا قاب ًاقلمعتم ندم ابا تيأرف هللا ثوكلم يف تلج

 نوءيسو ىدحاف يبواع امأ لاك 4و كماقمامو كمولعام هل تاقف نيئيعلا ا

 يخيش يف لرغألا اق هل تاق لادمالا ةعبسلا 3 روداهللا ا يئاقم اماوامع

 - الا لمعت ال" ةديصملاهل ولات 0 موب يف هي هع 5 يضر 0 لمع و)

 توقاي لزب مف ةشيملا دالبب مويلا دلو توقاب اندلو ةديصع هذه لاقف ءاتشلا

 هودجوف هر«اويسحو سايغلا يبا قديس ىلا ءاخ ىتح كيس ىلا ديس نم عابس

 اياطملا هيطميو هيلع هلابقاب حداملا زي ةديصتب حدم اذا ( ناكو ) لاق امك

 تارعشلا هذه تحت ام ماشلاو قارعلا ءالعتساع ول هللاو ( لوقن تاكو )

 علاطن أماللاو (لوقب ناكو) مبهوجو ىلع اوبح ولو اهوتال هتيم ىلع كسماو
 لك اذا ( لو, ناكو ) انيلع ىلامت هللا لضف يرثل الا قيرطلا لها مالك
 ناكو) لجو نعّللا نماماهطلا نسلالا ميمج فرمعو تاغالا ميمجي قطن لجرلا
 1 وبظ هماع دادزا ىهاافلاب ماع وهو قدصلا ىلع خعاشملا بحص نم )ل وش

 مها ناملا فئاطلب هيامف ةدايزلا دارا نف ةريبش همكحو هنالكو ةريثك ةبقانمو

 4 هنع ىلاعت هللا يضر ىفنحلا دمت دوت وبأ نيدلا سمش انالومو انديس



 فوم

 هرهاظلا تاماركلا بحاص نيفراعلا تاداسو رصم خعاشم حا

 بحاص ةياعلا محلا و ةينسلا تاماقملاو ةقراخلا لاو>الاو ةرخافلا لاعفالاو

 جراعم يف قارلاو سدقلا نطاوب يف ردصتلاو قرخملا فشكلاو قنؤملا حتتفلا

 ذفانلا فيرصتلا يف ليوطلا عابلا هل ناك قئاْلا يقام يف ىلاعتلاو فراعملا

 دوطلاو ةءاهلا تاجرد يف خسارلا مدقلا و ةءالولا ماكحا يف ءاضيبلا ديلاو

 بلغو هلاوحأ ربقو هرارسا كلم نم دحا وهو نيكسقلاو تابثلا يف ىناسلا

 نايعأو اهنءأ رياك اواهداتورودصو ةّقرطلا هذه ناكرأ دحأ وهو هرمأ ىلع

 ناؤبطا نمد ا وهو ذايمواتفعو ادعزو الاثو الاسر الضو الغ ار
 تاييغملاب هتطناو لاوحالا يف هنكمو نوكلا يف هفرصو دوجولا ىلا يلاعت
 دوبش هيلع ىلاغلا ناكو هبايثو هندب يف الي ًاقيرظ ناكو دئاوملا هل قرخو
 . هلع هللا يضر قيدصلا ركب يفأ ةيرذ نم هنع هللا ىضر ناكو لاما

 همأ نم امس ىبر دقو.ةامئامتو ا عببسم ةنس هنع هللا ضر يفوت

 ىلا هب يخف ةعئصلا هءلعإ نأ دب رباهج وز ناكف هتلاخ هن رف هبأو

 باتكلا ىلا بروف يلخانملا ىلا هب ىضم مث باتكلا ىلا برهف ىلبارغلا

 خيشلا لاق باتكلا يفهيفر رجح نب ظفاملا ناكو نارقلا ظفخل هنع فكف

 عيب ساج باتكلا نم ىننملا دم خيشلا ججرخ الو ىمرسلا سابملا وأ

 نملزنف تتاخ ايندالام دمحاب لاف لاجرلا ض.د هيلع رف اهقوس ىف تكلا

 هيلا ببح مثدعب كلذ نعلأس ملو بتكللاوةلغلا نم اهيفام ميج كرو ناكدلا
 عيدان وهواراخدو ضزالا تح ةؤاخ يف جرخم مل نينس عبس ىلتخاف ةولملا

 نب نيدلا مدن خييشلا نع ولذا نمجرخنا دعن(ةّم رطلا هذه ذخأ) ةنس ةرشع



 افق

 هنعاللا ىضر نسمحلا ونأىديس .ناككلذلف ىلذاشلا نع سابملا يلا ىسرملا نع
 ىلا ىدعل نم ةفيلخ سماخ ىننحلا لوش

 « هنع هللا ىذر يار عشلا دمحانب ىلعن, دمحا نب باهولا ديع دا 0

 يوذ نيع ناسنا لماكلامامهلاو لماعلاءامالا وه هتاقبط يف يوانملا مامالا لاق
 ثدحملا هيلا دهازلا دياعلا لئاسولا يوذ نم نيلصاولا ناسنا نيعو لئاضفلا

 ةدلب دلو ةيفنحلا نب دمخ مامالا يديس ةيرذ نم وهو كلسملا ينرلا يفوصلا

 دملدب همت داع و همالددج رادب مو4ةنس نأ ضمرالا/يفةبب .وياقلا يلق ةأرهدنشق رق

 تاموابم .ًأشنو ةيفونلا يلق 1 5 ةيقاس ىهوهسا ةدلب ىلاههدالو نمنيعدرالا

 نارَلا 0 ةبالولا لياختو ةباجتلا تامالع هيف تربظ كلذ عمو لفط و هوو

 ةرغيف رصم يلا فيرلانم لقتنا مثنامئوأ عبس و< نباوهو ةيمورجاالاو عاجشاباو

 دج و يرمغلا عما نطققفةنس ةرشع قطا اخ هرعو ءانيل و ورق فخ ا ةكو

 صيخلتلاو حيضوتلاو ناتيفا آلاو يوودلا جاهنماهنم نوتمةدع ظدخل دهنجاو

 نم كلذو يئانااىلع ءاضلا ىلا ضورلا ظفح لب ماشهنب دعاوقو ةيبطاشلاو
 نة ف زأ مف خيراوت :اأو تاقيطلا نم ٠ ىصخ الام ىلع تفقو دّمف هتاماك

 عرش مث هرصع زعاشم ىلع هتاظوفحم ضرعو هضعب الو هظفحهلانايعالا نم
 عمجو جاممملا يحرش يرءغلا عماج ماما ندلا نيا خيشلان الح ةءارقلا يف

 حرثشو ىواخ.لليفا رعلاةيفلارسشو فير رش يل نبال هتيشاحو ىلحملل عما وخلا

 ف وصوه كلذ عم واهريغ وةتسلا تكلا هيلع عمسو ليقع نءالكلام ناا ةيفلا

 هنع هلا ىضر يفوت فاللا سهاذمو فاسلا لاوقأب ةيراد هل رظاملا هينفأ ريخلا
 ريبشلا هدجسع هرهاقلاب نقدو ها” ةنس ىلوالا ىداج .ىلات نينمالا موب

 جي هنع هللا ىضر ريدردلا دمحأ ىديس ىلاعت هللاب فراملا ىتابرلا ىطقلا
 وخ ةيرللا لع هيفا ف ايلا دع قيس لبث هان فواقلا لق



 ذه
 ثحابمل هناقيتع حضولاو لروما عماجلا درفلا) املا مالا مامألا

 لحتو ندديفتسلا ىلع ةدافالا ةيولأ رشانو نيديرملا رض ليال عورفلا
 ةطساو لضافالا ردصو نافرعلا رداصم جانو لئاضفلا بابرأ نيع هنا لولا

 عيمج يف يدادمتسا هنم نم ذاتسأ للك ذاتسأو لب 0 هن رق لهأ دع

 دمحا نب دمحم نب دمحا تاكربلا ىباب ىنكلا نيدلاو ةلملا ب اهش يكلاس»

 ديعصلا ىرق نم ةهيظع.ةيرق يدع ينب ىلا ةبسن يودملا 3 املا ريدردلا

 نيرشعو عبس ةن-اهب -اهم دأو شارق نم ةليبق يدع ينب نم الما طواقت بدا

 ةجلا ةليل نيتاملا دمن دحاو ةنس ىلامت هللا همحر فونتو فلالاو ةاملا دعل

 يديس راوج نيكل نئاكلا هدحسع نفدو لوأ ميد تاخ نامل

 ىهتنلا ىصيح الام لالجلاو ةبابملا نم هيلعو بّمع نب يحن

 « ةيلذاشلا نم عرف اهلاو ةيلدملا ةقراطلاب قاعتب اهف لصف 9

 ةيسدقلا راونالا هءاتك يف رفاظ دمت م خيشلا لماكلا مامالا يديس لاق

 اهذاتسأ ناكو فلأو 8 يا ادب ةقرطلا هذه

 اندلاو لماكلا دشرملاو لضافلا ةودقلا نافرعلا لأ ةدمعو نامزلا يلق

 املك اسىلع ةرونملا ةئيدملا نم جرخ ىندملا رفاظ ةز#نب نسح دمحم ذاتسالا

 حاسو فلأو نيتئامو نيرشعو نينا وحن يف مالسلا ىزأو ةالصلا لضفأ
 لوصولا قيرط بلط يف ىصقالا برغملا ىلا هب تهنثا ىتح ةليوط ةحايس

 وذ هياع لادلاو. للاب فراعلا مهنم ةديدع غئاشم نع يخول لاع هلل 1

 هبي رصانلاةّشرطلاذخأو يرداقلا يتنكلا راتخلا يديسخيشلا رار لا كرانل

 رارسأو ءامسالا لع هنع قلو ةانلخ دحأ ىلع ةيلذاشلا نم عرف يه ىتلا
 دم يديس هه رطذخأو هنع ذخأو يناجي لا دمحأ يديسل عمتج ةجا مث * فورمألا

 (: ٠ دارو (



 فلا
 ءاول لماح هذاتسأ ىلع هللا همجج مث اضن ةيلذاشلا نم عرف يهو ىسيع نبا
 ذاتسالاو لسماعلا ملاعلا هيلع لادلاو هللاب فراعلا هنامز يف ةيلذاشلا ةميرطلا

 ناكو ينسملا فيرشلا ّيواقرّدلا دما نبا يبرعلا يالوم يديسلماكلا

 ن رشعو عيرأةنس ريما رفص رهش نم نيرشءلاو ثلاثلادحالا موب هب هعامتجا

 ساف نم نيموي ةفاسم لاوزز ىبب يف حيربوبب هتبوازب كلذو تلو: كامو

 يذلا ورف هخيش نع لثس ناو همدب ىلع حتفلا هل لصحو هيلع ةّقرطلا ذخَأف

 ةحام يلا يفارضعل نينس عسل و ديرجتلا مدق ىلع هتبمص يف ماقأف هيلا بستن

 ضيةلاوريزنلا ددملاو ريثكلا 0 لانو ديني اهرثك آو: هلذا نع

 كل تيقبام "يندم اي كدالب ىلا خر يوق لاحب ةرص هل لاق نا ىلل ريبكلا

 ةقلب اذ عقلا نقل هل لاو لاكما يف :ابنا ماقمي هل راشأ ةرسصو يدنع ةجاح

 دنعو ةبيطملا ةرجهلا راد ةبيط هدلب ىلا هجوتب نا 5 لاجرلا ن ملثكلا

 هللا نيبو ينيب ةليسو كئلعج حر هل لاقو هنع هللا يضر ى < هل هتعداوم

 هللا ىضر ةروذملا ةنيدملا م دف مسو هيلع هللا ىلص هللا 000 ين ةطساوو

 ةنس لك يفو ديرجتلا مدق لع نينس ثالث هيراقأو هلهأ ني ب ماقأو هنعإ

 ةئاقوا فراس قي رشلا مرحال امزالم ةنيدملا ىلا عجريو تافرعب مسوملا رضح

 ةماقتساو لماش عروو لماكد هز ىلع ةدهاشملا يف اقرغتسم ةهجاوملا يف

 تم.تجا ةدملا كلت لالخ يفو دنع هللايضر لاق إط نيكمتو خوسرو نيبو
 لك هيدج وف سردا نب دمحا يديس هللاي فراعلا لماعلا ماعلا لماكلا خيشلاب

 ةنيدملاب هتماقا ةدم يفو اكربت هنع تذخاف هلاح ينيجعاف ةنسلا عابنا يف مدق

 تح 00 مج لف نيديرملا ضمن هَ رطلا يفزع هنم للط

 (نينمؤلا عفنتىر 2 ذلاناذ رك ذو ) لول نم ةربطملا ةرجحلان 01 عمست



 فران

 سمأ لثتماف باهولا كلملا لوسو نم ًانْذإ هتمبفو باطخلا كلذ ةذل يتزرفلاق
 ليلجلا خالا مهنم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئيدم يف ادا رفأ نملو هلل

 يدوبم.لا دمحا ديسلاو يعافرلا دما ديسلاو يلاب رمع خيشلا ليضفلا حاصلا

 يلاب ر 1 خيشلا ةماقم ماقأو هدارب مغارا ع هيفقأب هللا درع ديسلاو

 0 الف زوك ذا 5-5 يبرعلا يالوم هذاتسا لا حا ر هحوبو ووك كلا

 8 تاكام ك كل أب م لس هل لاقو رك حرف هيد نيب رضحو هيلع

 رضخ هللا همحر ينرعلا ذاتسالا يفوت مث رهشأ ةدع هترضح يف سلخ ك.ءودق
 0 نمراخ ةدلب هناط هدلب ىلا احا هحوت مث هدعل 7 ساجو هديشم 2

 اودهاش امل هب ابلهأ دارفأ قلعت برغلا سابارط ىلا لصو ايلف هباحر ”يلملا

 هيد ع نوكلاسلا رثكمن هع اودخاَف هفاصلا لاكو هف اعلا نسح نم

 عرفيهو ةيدملاب تي.س كلذ لجأ نمو هيلا تبستناف هب ةقيرطلا ترهتشاو

 ىدتها و ينادلاو يصاقلا هيضيف "مذ راطقالا رئاس يفو راصمالاو ندملاو

 نم اول انو ةعاو لاوح ك5 ديلكو قاس اةلتل لع رديت وذ
 هراظأ اموت( نئاس راك فم ناعم كاردأل تانيا نوعا دكرق قز هقانم

 ىلع هجرد اندرأ ام ىعتنا ) تاماركلاو ايازااو تاحوتةلا نم هيدي ىلع هللا

 ) راصتخالا لييس

 » ةيلغلا ةناتمالا نيفد هةنع هللا يكر رفاظ د# خيشلا مامالا يديس 3

 حبش |! قةحلا لم امكلادش رأاو لضانلا م اعلا هدد سمو همن دص ةرضح لاق

 هللا هظفح لاق ٠ ن لإ ةداعسلا راد ليز ىلا 3”

 « رئاظ دم خيشلا انديس ذاتسالاب فيرعتلا »



 افراا

 ةجبمو نياصاولا ةدمتو نيديرملا ىبرم ينادمصلا فراعلاو ينابرلا خيشلا وه

 مملاو ريك ألا ذاتسالا نب دمع خييشلا يديس ذاتسالا ةرسضح نيشبدصلا بولق

 ةنيدملا هدإبل ةيسن يثدملا رفاظ هز ن نسح در خيا يديس نيشالا

 ًادساو هدلاو رجح ف اه.أشنو ١١46 ةنس نابعش يف هنارسمم دلو٠ ةرونملا

 ةياعرو تاولصلا ةبظاومو نبدلا يف هتفتلاو مهظعلا نآرقلا هئارقاب هب دأت
 لاقو ةخلاصملاب كرابملا دبملا هنقل مث ٠ تاولملاو تاولللا يف تاقوالا باد 1

 لضفب هللا ءاش نا كل لصحي ددع الو دبق ريغ ند ( هللا الا هلا ال)ر 7

0 
 يسونسلا دم ديسلا خيشلا ريهشلا ةمالعلا ذاتسالا هآر دقو . كلذك ناكف
 باطفةلاثما الا هرصبب الام هنم رصنأو ةباجنلاو ءاكذلا هيف سرفتف هدلاو دنع

 ناك ٠ هنع يل ىنغ ال هنا الئاق هل رذتعاف همدب ىلع ججرختيل هيلا هماسل نإ هلق

 ةقرطلا ةقرخ هسبلأ مث هوبالا ةّمفشهيضتقت امع ةدئاز ةلماكةبحم هدلاو هبح

 0 دب حتفلا هدذعوو ةلالجحلا مس اوهو صامل مالا هنعمل 9 ٠ ددملا هللا

 ىتخم راص ىت 8 سر برغلا لهأ سابل نم فوص نم ةبج يهو

 ةبج هسلا 1 وأ نيتئس هربظ ىلع تيقبو اهب اجهتبم راص 3 سانلا نم

 نم ش> وحل ناك ماهم شح>وتساف لاعلا شامملا ن 0 ةءاشو خوجلا ن 2

 سانمالاب ةشحولا تلدسو+ سابللا يف سال هءانع ىوتسا اهدعلو ىلوألا

 سفئأاتأن وعر نم خالسنالا ىلع لدن باقل 5-3 ايف سماإلا اذه ءاوتسا 3 مولعمو

 ةئس ةرشع سلا نس يف وهو هدلاو هلسرأ مث ءامع وحنو ةاهايملاو ءايرلاك

 هءانحأ صاوخ ديحأ يساوتلا ثراولا دبع نب دمحا يديس هللاب فراعلا ةيكك

 هنم هبلط ن ماعلا نيقلتلاب هزاجأ عادولا دنعو سنوت ىلا ةحايسلا لجال

 تاقولذملا 0 ةسفل لعج نأ اقوا كلذل لهأ وه نأ صامل نيماتلاو
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 ةريبشلا هتديصق يف يثلرمثلا لو هل دبشتساو

 ريقلا يف 0 هو رفا الو 5 كنود ضرالا يف نرالو

 قاللا_قارث الو رظنلا لوضفو كاباو كلسفن يف ىوقتلا مزلا هل لاق 9

 ايفا هجوتف كدب ذأ, ىلعت هللاف هل عداف ءاعد كنم بلط نمو قملا يف
 هتهجويف هعامجا ليما فداصتلا نمو ٠ هايا هدلاو هقوط يذلا هللا ركذ ىلع

 ةلباقم هلباتف يايرلا مهاربا يدرس ريبشلا ابكرأبمو هيقيرفا ةمالسمعل كلت
 هراديف رك ذا ةقلح اوذقمإ نأ هناوخا عم هنم سقلاو هنس رخصىلع نارقالا

 ةهجولا كلت يف هل تاد> دقو ١؟هو ةنس كلذو مهعم يحابرلا ذاتسالاو لمفف

 رفسلا كلذ ىف هميفر نا كلذ كر ٠ هناذمص تاحفنو هنابر بهاوم

 ابمبهق ةيفاع يف كلمسج هللا ءاش ام هل لاق ثراولا دبع نب خيشلا فرالا

 لذ هارعف نطابلا طق ىلع لد مسجلا بصخ نال هل ةيبرت ةجرتلا بحاص

 هع 1 ةيخس ةلاحو ةميظع ةبيغ هدأ 3 ةييق يقولو هرابكلاو

 مدج الو حوروران الورولو اوه الو فطلو ءاف لا

 تح ةءطاخ ةينامسملا هلاوع اهف تباقلا نوكسلاو ردها راقوب اطوحم
 عجارت مث ةالصلا ناكرا ءادأو ءوضولا ناقتا نع زمع ىتح ةيناحورلا ةوقلا

 قيوكلذ يف يصافت ضعب هنم تعمس !كسدقلا راوناب ارون» سهلا ىلاع ىلا
 رئاطظ تذملاب هلو و: اوبك زلنا, اروع كرلتلاو تلح ذاع تكرذكك

 حرفهانعم دعاشو هآر املوأف امبنع هللا ىضر هنم ىمأب هدلاو ىلا مجر يتح

 هباتك يف ةحرتلا بحاص لاق) ٠ الجر يتءاج يدلوب ىدعس لاقو هللا دمحو

 هصن ام هدلاو نع اهذخايتلا داروالا رك ذ دعب ( ةيسدقلا راونالا

 روظ ناىلا اهب تكسمتف قيررط برقأ يه يل لاقو ةبقارملاب ين رما مث



 فلي

 تستكمل مث قيقحتلاو فراغملا رارسا يناعم نع يل فشكآم هتكربي يل
 ىلق نيعب تدهاشو لالجلاو ةزملا روني ىنطاب قرشأو لاما كاذ ةلحب يتاذ

 نانملا يلقاطأ فئنيف- ٠ يناثلا مبسلا ةقيقح دجلا هللو تمبفو يناعملا رارسا
 ا رثلا» نما رج مدلك يفيل فظوو ناسنلاو باقلاب ءامسالا عيجج ركذ يف

 م هناحفتل أّضرعتم هتمدخ يف هدلاول امزالم قبو 0 أم رخا ىلا

 بلط نم هيلا ف رصي راص ص ىتح داشرالا ماقم 6 هيصل دقو ناكام ناك ّى

 يخاو 00 الا ترص ةرص هل لاقو هتايح يف هنع ةباين نيقلتلا هنم

 نم ءيش لمعأ ال ن ثيح ةوخالا :قح كيطعا اناو كلذ قح ينطعاف هللا يف

 0 نم باطخكلا اذه يف هب اسحا األ امبعومد تضافو كيراشتما ريغ

 + 1 وكاد كلل هرج قلل لاقو ووش اور تروا
 اذه عزتي ال نا ىلاعت للا امدو هدييقت مدع دراولا ةفآ ناف كيلع درب ام لك

 ةجرتلا ر>اص هدلول لاق ىفاع# حي وهو هبافو مأع يفو ٠ هتيرذ نم رسلا

 هلاقام هنو. دنع هب لمفي نا ىصوأو ماعلا اذه يف هللا ءاتل ىلا تنح ىئاذ نا
 هدفلاو ثيدحلاهيءارق ىلع ايظاوم ناكو زئانجلا باب يف اأطوملا يف كلام مامالا

 ةكزا ةسافنا ثءتخ 3 8 "وا قيقا نك ني هدوع أو فوصتلاو

 ١ع ةنس ىلوالا ىدامج يف ةيضرم ةيضار اهمر ىلا ةنئمطملا هسفن تعجرو

 يف هدلاو ةافو موب ةجرتلا بحاص هنبأ نس ناكو ريش هنارسم يف هحنرضو

 يف فقوو هللارك ذ ىلع ضيررحتلاو قيرطلا رشنل ىدصتف رشع عسا ماعلا
 هبشأ املاقينا قح ىتح ءافولاو صالخالاو ءانصلاو قدصلا مدق ىلع هبصن»

 هناكشم يف تقرشاو ةقيرطلاءاول هدب يف قمت ةحتارلاب ةءداغلاو ةحرابلاب ةليللا

 ءادتقالا ئخوتي نأ ةجح نيدلا رارسا ىهاظم نم حبصاف ةمرةلا حسامم



 فرط
 ةيعاوما] ةنيقلا انوا رهف ريدبف ةرراقلا ناطق نعي نح مث نيديرملا نه

 نم هتييتح تام دوزتو رازو حج ةفيثملا هلوصال لصالان طولا يو ةفيرشلا

 يداوبلاو ندملايفلاجو ةروكشملاهيعاسمل ةرومعملا هتيواز ىلا با مث ارسالا

 هارت نم لتحا اه اكرابم يدان لكو دجسم ىلك دنع هلوسرو هللا ىلا اعاد
 هل تربظ  هيلوو هريصن هللا ناكو ةيلذاشلا جاهنم اي ا الجو زعهللا لك ذ

 اهف لاج ىتلا راطقالاو ةماقتسالاو ىوقتلا يه ةما ا وقار كو

 هنع دخأف ةيهاتلا يفوتلاو يزدتكماو هويشو رضخالا لبجلاو ةقرب ص
 سابارط كلذكو مسهف ءافلخ فلخو نيكل قاخ ه. يد_تةهأو ريفغ م

 3 يرابوأ يداو ىلا اهحاوضو تاغو نازفو سمادغو اهيحاوضو

 نايعاو ريمالا هلباَمَف ١؟مهه ةنس قداصلا ريمالا دهع يف سنوتىلا هجوت

 اشاب مدن دوم ةبالو ذئنيح قفتاو مارتحاو ةلجومار 51و كاب اعلا

 هل لسراف البق برغلا نك ام ىلع أب لاو ناكو ةناتسالاب ىمظعلا ةرادصلا

 هباط هباوج نمض يفو انازذلا هباجاف ةرادصلاب هثنمم قا رخات ذاتسالا ة ةريضخ

 هناتسالل كلذ همودقيفو ةيزيزعلا ةنطاسلا دهع يف مدقف ةناتسالا ىلإ مودقلل

 هسواج لبق هنع دخلو هب فرعتلل نآلا هلودلا بحاص ناطلسلا اذه هبلط
 مزلياع همرك او ةيلذاشلا قي رطلا هنعذخأف مه ةنس كاذو ةفالخلا شرع لع

 رسؤحو ه ةئس ةناتسالا ىلا مدنا م 3 17 هللا اهداز ةنيدملالا داع مث

 ةدومو نع كاسما نينمؤملا ريمأ ةريضخ هكماف فررشلا يذيجلا سولملا

 هلعج ريبك ماع هارب هيف ادقتعم هب ًانتعم ةدم رصقأب ولو هقارف هيلع لبس امو

 ةيحضلا ق دص ىلع لدم امو ٠ نيملاملا بر ركذ يف هتايسوو ندلا يف هتطساو

 الو لالتخا اه مش ل هنس نيئالثلا ةدم يف اهلا الا صالخاو امهيب
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 تاوويلاو ندرألا ترهل وعدل تارغلا قالا ةويحا ”قاكو لالالا اهذتيل
 يفو ةباجالا سهاومب اصلا هدبع ىلع هللا ديف ةباناو روضح للا ىلا هجوتيف

 ةريال فلا رشع ةيناع وا ىن كسلا توسو (< ا ا.ه ةئس

 ةئابملا تاريللاو مننا نم ماد هن :ر وه ام نود ريدعتلاو ءانبا اذه 0

 ةداع ذا هنم بجعل 0 هعمذات الا لاح امأ١ تان نوثملا ليزج هللا هدأ 1

 وناك ولو نيطالسلاو ءارمالل مبمت يف حالصلاو ملا لهأ ن 10

 مهنع ةبيغلاو مدنع روضملا نيب ايار قولا نك قمنا نيدهازلا نم

 هجازيماةدشو ةئياخال هتيحص لوط عم هرصع يق ريظنلازب زعل | خيشلا اذه امأ

 سانلاو رطق لك نمو رطقلا اذه نم خيشلا ة ةرضحل نيدراولا ددرت ةرثكو هب

 يف ه نم دحا عمس مل نابطغو ضار نيب نامز لك يفو سذج لك نم ًاماد
 الخلا كلس يف همظنا يتلا هلئاضف راهشاو ليمجا ءانثلا الا مظمملا ةفيلطلا قح

 لهأ زببلا ةلادغو ام زح هنأشل ه.ونتااو نيبملا راذتعالاب هنع 0 نياصلا

 تايافلا يوذ بولق يف بعرلا غرفتو نيدلاب نيكس.تملا ةيمالسالا ةعببلا

 نيرئازال اذههلاّمموحيسفلا هك ارداو حيصفلا هناساب كلذ لع نهربيو ندتحملا

 راوظاب مغ :صث هنا نظن الو نيمجأ هلهأو هصاوخ عم م تاولللا يف هلادم وه

 5 0 ةدم هيلع ماودلا عاطتسيال ليقث 0 | ناف هنطاب يف ام فالخ

 اك نفل ارارص را ٠ كلذ ىلع هللاب مسقن ١ يد ودخ ساجم يف هتهوس

 هريمال ىفو نم الا ةنجلا لخدب ال ةمايقلا موب ىلاعت هللا لوقب ول ةناتسالا

 ذاتسالا اذه الا اهاخدب الف 5 ءوس امع هيأيح ةدمهيلقو هنا نأصو

 5 هعم ةيصوصخلا هسلاعيف هظع ناك كلذ عمو تاق ام ىلع ينوةفاوو

 كلذ ريص)إ ةفيالعاو قدك دل ناقو هه مساب هداؤف تنشرو تابسانملا
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 يف تاقثلا خويشلا ضعب يف ريخأ امك هيف هدلاو ةما رك تقدص اذهمو 17 و

 ذاتسالا دلاو يندملا خيشلا فرعي نمم يزاغنب ٠ فتاوخالل لوقب ناك لاق

 يف ذاتسالا ىلع للا هديأ لأ كو عد وللا هدخأب نأ لبق نجم اوين

 هجولا ءيضو ( هللا همر ناك) اهلبش نا ىباف هل ةبسانملا ةيلاعلا بترلا لوبق

 طسوتم رظنلا بوبح مسبتلا ليجج ةبيشلا رونم هايحم يف عملي رمقلا ليخت
 ليمأ لوطلا ىلا دقلا ةعبر هنس ربك ىلع ةماقلا لدتعم اهتماخبض يف لصافللا

 دابعنم ةنسلا وه امك بيطلا لمعتسي خسولا نم ةرذ قيطي ال سابالا ليمج
 تفاختم الو توصلا يروهجن نينل اوه ضراالا ىلع نوشمب نذلا نمحراا

 كضاوع عم الوب ثا لأ هوما سوت ذات كلذ ىب دكت ةشللا

 ساجلا بيهم روفو اهوش ارويم اروكت ضيوفتلا يف لغوتلا ىلع مالملا
 لفاغتلا ع

 يناغتملا هموق ديس نكل هموق يف ديس ىغلا سيل

 يليتك رطب اداع طاوأخا ةنطالمو ءافولاو محلا نم ناك

 زيزع رت هللإ هجر ربك الا يخأ تاماامل ١سواب هئس سنو ىلا

 كيخا توم عزجتال هيف ىل لاق ايف ةّئاشلا هتههو ةخسارلا هنالا هى لع فش

 ىلا يملالا ُردَملا ىقاس نيحو ونملاو ةفطالملا ةباغ اذهو ًاّمح كوخا انا ىناف
 ةنس ةناتسالا ١0197 تاكا او امشن ةدوظتو امظع الجر ا هب تعمتجاو

 يريغ هيلع علطب ملام ىلع هلاوحأ ن ه هللا دلو هءانج ترشاعو هب ةلصولا

 تءلناافلا'نمارقلا نلفي ناك ف اذح دع لاككلا | لعج نم ناحبس تلق
 تالساسمو تازاجا هنم يل تاصحو 5 بطيلو نبع ريلف نامزلا اذهيف

 ريغو رك ذ امو . لل دجْلاو 5 يريغ اهلا 06 / ةيلاع دناساو ةمهم



 حب

 راشلا ةيزعتلا يف الضفن اهب مْزّلا يتلا ةوخالا قح ىفوأ هايازع نم ركذ ام
 عاوناب رينتسم هسلجف هنع هللا يضره ركشل اديلخت انه كلذ تيك اهلا

 تكتو ةيملع تادافانم تئشام حورقملا ياقلادمضناو حورلا شعنت فئاطل

 لك ةملاكمو تايغصملا عامسالا شحوب امع دمبلاو ةارادملا لامج غم ةيفوص

 نر نم لك راص يسب كانط بالعا كفا حار سيلجو رئاز

 ةوهاز ناكو يالسالا ملاعلا يف هدوجوب كر شرتسم هلع 2 1 اع 0 ةيؤر

 ناك ام الوأ ذاتسالا ناف جراخلا يف ربظي ه رثاو ىلقلا يف دهزلاو ايندلا يف

 هتمه ىف ولع اذهب ىنكو ايندلا نم ائيش ةيناطلسلا ةرضحلا نم هسفنل بلطي
 قنا نيعفلا ريما دل هيطح اهدار لقانا الو هلفوبا ف اسواخو
 اهنم رخدب ال اهتابسانمو اهتاقوا بسح ىلع تاناسحالاو يدقنلا ترم

 لكوتلاو دهرلا يف هخوسر ىلع اللد نوكي ًادحاو الثم برضنلو اهرد
 همامع قئاللا

 يلولا ةمالعلا مامالل نيكملا دهزلا نويقرفالا مجارتلا لهأ ركذي )

 مظاعا نم ناكو (ريغصلا كلاع فوصوملا ىناوريقلا ديز يبأنإ هللا دبع يديس

 ىلع نولدتسو نيدلا لاجر رباكا نم وهو تاراقملا كالما يف ةيقرفا ءاينغا

 فنا مولعمو دعس نب ثيالا مامالا هلثمو طق ةاكّز هيلع بج م هنأب هدهز

 ال نروكذملانيمامالا نم الكا هتيضّقف (لوح هيلع لوح ايف ) بجي ةاكزلا

 0 7 هدنعو ررش هلام ىلع مب ال ذاتسالا اذهو لوح هل ام ىلع لوح

 نمل فاك نيفراعلا ءالعلا ةلدأ رم دمتسملا ليلدلا اذبف ربش ضعب

 ندب 7 ءارتفلا سلاجمب هذذلتو هجاهتبا [رسأ امهاتناوو فضنا قوذلابو

 ةباتكلا عراب هسفن وهو بدالا فئاطلو ملعلا سلاجمو نيرك اذلا ءايقتالاو
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 لاا قو انني ال قاع ةنلق .نرااوملا ظني ماجسناو قنور هلئاسر ىلع

 يفةيسدقلا راونالا أمنه تياصل هل. «٠ بلع امو اذه يلاقم ملس ب 0-5 هراظن

 لئاسول !!برقأهلو عطاقلا نأ لاه ربلاو عطاسلا رونلا هلو ةياعلا موقلا قرط هزت

 .هدافا ام نود اذه نيدإ يف ةريبك ةلحر هلو لئاس سرلا تابختنم حرش يف

 أه [مالكو ينعأ اذكو اذكيل متيتك ةرم هلت ل ا

 الو. ٠ يتقولا دراولا بدسم تكا افاو كيت ىل لأ هذ بولقلا 1 فاي

 لئاحلا هدقفب مالسالا بيصأأ نا ىلا ةليلجلا هفاصوأو ةليمجلا هنالاح ىلع لاز

 ناكو ةنس لوب سو ةعيس هرمغو لئاضالاو ىلالا نم اش نكر دهلا هتوعو

 حيبصأ أف )عجور ةئس مأع || اذه يف بحجر نان سيئا ةليا فصتنم يف كلذ

 ةفياكلا معيس ا نيحو امحاوضو ةناتسالا ف ريخ عاذو الإ عورأ ا اهحابص

 ىلع هك مل ءاكب هيلع يبو نزملا حاول هيلع ربظو فسالا لك فسأ ملفعالا
 لاق نم قدص دلو 3

 بمبيللا ابهفرعي, .ةمذو بيرق بسس مد ةيحص

 ةاراوعب ىمأو زيهجتلا مزاول دادعا نم ماقملا بسانب امب هللا هدبأ سعأو

 تراصو شاطك شل يف ةيكتلاب ةامسملا هل اهانبىنلا هتبواز يف ةعركسلا تاذلا كلت

 ماحدزايف شاطكشل عماج يف هياع ىلصو ابلثم نوكتي نا لق ةلفاح ةزانج هل
 أهانمتب يتلا ةمملبا ةليل نم يهو سيلا ةيشع ديعسلا هدقرع هلولح ناكو ميلظع

 ةيناهاشلا اهدس ىلا ةيناطلسلا ةرضملا تعد ةليللا كلن يفو رصبتم لك

 ذاتسالا ءاناو رفاظ هزم يديس خيشلا مظعملا ةحامسلا بحاص ةرضح هاخا

 مقشر هلاك, قيلي الابقا مييلع لقاو ذاتسالا ىلع ىلاو ممانمعو اورضخل



2321 

 ةقيرطلا ثبو ةيلذاشاا ةداجسلا ةخيشم هّللا هدبأ هجو مث نيعاد نيرك اش
 وحن ذنم هبا ةايح يف ركذلا ةتلح ىلع ًابيقن ناك يذلا ذاتسالا ناىلا ةيندملا
 مهاربإ خيشلا ة ةرضح هنزتلا فيفعلا بذملا لضافلا وهو ةئس ةرشع عبرأ

 ةأيح يف هيكتلل انا كا عيبج ءاشاب هناسحا مظعالا ةفيلملا 32 رفاظ

 نيبحلا ع حرفف ءأم لييسو هحن رض لع هبق ءان هللأ هدبأ ناو أهمحاص

 امس ىتح نوزحلا سعاشش معلا ءازملا كاذ احم ءانه

 يف نوكرتشم لضافا مهلكو رشع ةعبرا نينبلا نم ذاتسالا كرت دقو

 لعوذوشاشإ ف 3 امرا ىلع و نوصي رح مولعلا ليصح لع ٠ لئاضفلا

 لاعشالاو ءامل ع 0 ار بابلا ووذنوكاق مهضا سعاذ وص يلعو نواظفاحم مهيد

 يلع هللا 5 هع انبا ركذ ةبسانم ترف مدلاو عمأ امو تك باد الاب

 ةدحاو ةلئاع لهأ م أاهعمجي نا لق يبا مالا ىل ددعو مم حالصا

 تالامكلا ىف دحأ مهنم ىثتسل ال ميقا يفو ٠ للاب الا ةوق ال هللا ءاش ام

 لئاقلا لاق م

 يراسلا اهب يده ىتلا موجنلا لثم 2ممديس تيقال لقت مهنم قات نم
 نيملاعلا بر هلل دملاو نيلسرملا ىلع مالسو

 ... جب هع يكد مسج 5 ع 6
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 « اهنسح للا لأس ةقاخ 9
 ( كسم هماتخ نوكيل ينلا تب ل ١

 نوفدملايوازملا يودعلا نسح عبشلا لماكلا مامالا انخيش خيش لاق

 تاحفنلا هباتك يف هرهاقلاب ين 3 ديغلا نم ترثلاب قاكلا دعست
 سخدلو (هتناحرودّللا لوس زا امالا انتسأيلوو وو انديس ) ةيلذاشلا

 هن تقلع دق همطاف انثديس تناكو سال ل عنرأ ة ةنس نايمش نم نولخ

 هقيرب لسو هيلع هللا ىلص هكبحو ةليل نيسمخم نسسملا مامالا انديس ةدالو دما

 يضر ناك ه نع نعو عباسلاء وب انيسح هامسو هلاعدو هه يف لغلو هذا يف نّذآو

 هدراولا ثيداحالا نمةلمج هذهو الفط ناك نيح نم امادعم أعاجش هنع هللا

 ِ رجح نبأ م امالالاق صوصخلاب هيفو نسما م أمالا اديس هيخأعم همح يف

 عيسابالاف 7 و هياعدللا ىلص ينلا ناةمطاف نع يبا ربطلا جرخأ و قعاوصلا

 يذمرتلا جرخاو لاق يدوجو يفءاَرج هلف نيسح اماو يددوسو يتبيه هلذ

 يف ياتناحنر امه نيسملاو نسملازا لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نارمع نبا نع

 ملسو هياع هللا ىلص ين :اا نادبز نب هماسل نعيتاربطلاو ىدمرتلا جرخاو امدلا

 م.م نب يسيع ةلاخأ ينبا الا ةنلا لقا تاق اديب نينطاو نمط

 ميسم نم ناك امالا ةنملا لهأ ةديس ةمطافو ايركز نب يحبو

 ةعرخا اماهف يش ثيداحاف صوصخلاب نيسحلا م امالاب قلعتب ام امأو

 ينم نيسح لاق 5 و هيلع هللا ىلبص يلا نأ 0 ىلعي ن َ كو ماذا

 لاق طايسالا ع نم طبس نيسح أانيسح بحأ ن ف عا ممللا نابع نهاناو

 فشكلا لهأ ضع ىل ركذ هناَتبط يف ىوانملا لاق يروهجالا ةمالعلا

 كلذ دع رهظ مث البر كب نيسحلا نفد ىلع عالطا هل لصح هنا دوبشلاو



 لك

 راج رايط يف ىلدت يذلا ناننالا 5 زربلاب لاحلا 5 نال ىرهاقلا دبثملاب

 رتاوت ىذلا تاقروك ذملاىروهجالاة ءالعلا لاق رخآ ناكم يف كلذدعل اوئطيف

 ةساحورلا هده دوحول كش الب يرهاقلا هدهرشم ف هنا ففكلا لهأ ندم

 حتف مالا خيشلا هب ريخأ ام ًاضيأ كلذ نمو لوقملا ربت يتلا راونالاو
 ءارشام 2 ن ابااغ ةرايزلا ىلاددرتب, ناك هنا يفاشلا ىرمغلا حتفلا وبا نبدلا

 لو نادارا كلذ لثم اباوث لعجاو هلوق ىلا ءاعدلايف لصو الف اعد 3 ةحافلا

 ىلا اف رظنف ةلاح هل تاصخل سمرلا اذه نك اس نيسملا انديس فئاحص يف

 اذه فئاحص ىف لاقذ نيسحلا دينسلا هنأ هدنع عقو حيرضلا لع نلاج خش

 ينسريكلاف رانا ليلحلا خيشلا ىلا ]هذ ءاعدلا م الف هيلا هدي زاخو

 كلذ لثم ىل مقوانأو تقدص هل لاقف كلذب هربخأف ٍنارعشلا باهولا دبع
 هل لاَتَف كلذ هل ركذف يتولمخلا نددلا 3 رك ذاتسالا انالوم يلا سهذ مث لاق

 هيلع هللا لص ىنلا نم نذاب الا ناكملا اذه ترز ام اناو تقدص رخآآلا
 لاَقف دشنأ 3 ملسو

 اا علا ركنا ل1 نب

 ماوم مرغم هللاو انأ

 كلذ ريطشن نيفراعلا ضعبلو

 ىنوالع ممركذيب يتوللع

 يلق طلاخ يتلا لآ بح

 ىحو ركي مسج ءاضع أ يف ىرسو

 ماو
 ماوه ليلع يبا يقافرأب

 مرغم هللاو طا

 ىنوردعاف 0 ِ يتوردعاف

 ينوجش راذع مهيف ملاخ

 ينوالع مركد ىولاع

 دجسملابوهو ةتغب ىلعموقي ناك يشرملا ذاتسالا نا خايشالا ضعب لاق



 ؟/

 ًاصخش هعم نورضاملا رب لو مالسلا دريو هردص ىلع هدب ايدو يملا
 ماملا لخاد وهو انيلع سم سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا مهربخ ناكف

 مئالط نأ تبث دق ةركذتلا رصتخم هءاتك يف ىنارمشلا ُفراعلا لاق ىنيسملا

 ىنعي دبشملا اذهىلا سأرلا لقت ةرهاقلاب ينيسحلا دبشملا ين يذلا كيزذ نب
 - هقوفي دقو هتح هناف ادخنتك نح رلا دبع بانج هددج ىنذلا ريغ مدقلا

 نيعبرا أبلقت يف لذي نأ دعب كلذو فراعلا لاق انلىنيسملا ماقملا عا راح

 سأرلا فوشكم ًايفاحرصمجراخنم اهاقلتف هركسعووه جرخورانبد فلا
 ةعوضوم دبشملا يف يذلا ربتلايف رضخأ ريرح سلرب يف يهو هركسعو وه

 0 ٠م بدرأ فصن وحت كانه شورفم سونبالاب شخ نم يسرك ىلع
 مش خب اودع تلق يلا يل مق عتو اممو دبشلا مداخ كلذب قرح 3

 00 سار اههوو و نأ قرا هنعمل يضر نيملسملا يتفم ىنملا نيدلا

 ىلعةينلاب هرز هل تلقف كانه سأرلا نوكت بشي ل هنا لاقق يليلخلا ناخم دبشللا
 نسا خيشلل تلق دهشلاب هنروصقم |_ذلخد [اف من لاف كلذ م

 سار لقت هل لصف هنهذ يف امل اليختم سلخ ةفرشلا سارلل كباس ابقار

 ىتح همت, هرصب لاز اهف ربقلا نم جرخ دق طسولا دودشم اهل مانف

 خيشلان اهللا لوسر اي هل لاقو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةروصقم لخد

 لامفنيسملاكدلو سأر اراز ينارعشلا باهولا دبعو يلشلا نب نيدلا بابش

 نيدلا ب قتل و يجالا اهنم هللا لبقت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نمار نا ف دصو تما لاقو ةسأو قوق نيا تنفقو ىح دجاوتو
 ديشملا اذهىخأ اي رزذفراعلا لاق تام ىتح هروزب لزب و ةعقاولا ىكحو انه

 لاق نم داجأ دقلو فشك كدنع نكي مل نا ةحلاصلا ةيثلاب
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 ئيديلا ميرك ايقثالا ديس نيسملا وحنل يرس اهسناي
 نعال ماسقملا رئازلا اما نيتقاللا كرحو ملسو حر

 مارملا تلنو انأا تغلب دق

 مادقالا هل تعس باب ريخ ىحضارصميفنيسحلاب ابنا

 تايبالا حاولا ءاضقل ةفيرشلا ةمامعلا ماما نيسملا ماقملا يف ارش اهو

 يهو ًانالم ةيناآلا
 يذا اوك ىجتلا نملوح موكا
 مبادل نأ نم درب اشاح

 مير, تسلأ نم ةدايسلا 2ك

 35 ىنلل باب م له

 دبش دهأشل ال فى رطل 5

 دمح طبس منض ًاباحر مزلف
 ةحاح مقري بحل مداخ أه

 هتداس مثاو ايض تشاو

 هتماوش سن وادمحال اا

 هتلاه تراد زعلا قاطن ؟لو

 هتناحنز يرولا ىذ نم مريع نم
 هتمالس همأتسلو نيربللا يو

 هتحاح تميعو جار ياا

 هتلاه ايالب نم قالي ام

 ١ ةنس مرحم ربش نم رشاعلا ىف البر كب هنع هللا يضر دهشتسا

 نمؤملا خالا اهيأ كيلع هيسدقلا راونالا هباتك يف ينارعشلا فراعلا لاق

 رضم يف ”ىلو لك ةرايز يلع مهمدقو رصعب نينوفدألا ةوبنلا تيب لهأ ةرايز
 الوءايلوالاو بيذاجلاضعب ةرايزب مهئانتعا نم ةماعلا هيلع ام سكع ىلع نكو

 ةدش نم اذهو لاق ركذ نع مهثانتعا لثم ةوبنلا تيب لها ةرايزب نونتعل
 تنب اهنع هللا يضر بنز ةديسلا نا ) فشكلا لهأ ححص دقو لاق ماهج

 ربق فيررشلا اهربق هاجبو كش الب عابسلا رطانَمب ةنوفدملا يه (ىلع مامالا

 ةقر ةديدسلا ابتخا ناو يقوسدلا مهارب يديس يخا سدرتملا دم قديم



 لا
 نوليط نبا عماجن م برقلاب نينمؤللا ريمأ ةفيلخلا راد نم بيرثلا دهشملا يف
 نم هكتاع هديسلاو ىغترملا دم يديس مهنم تييلا لهأ نم ةعاجج اهعمو
 3 دشلا كل نكي ءةسلاناو) رصم عيل وهو ملسو هيلعهللا لص هتام

 راد نمو أمت دبشم نم اسرق بردا دنع ىتلا ةيوازلا يف ( اهنع ىلاعت هللاىضر
 ةديسلازاو) كلش الب ناكاا اذهيف (اهنع هللا ىضر ةسيفن ةديسلاناو )ةفيلخلا

 نم راسي ىلع ةريصقلاةرانأا هلىذلا دج لايف قداصلا رفعج مامالا ةنبا(ةشْاع

 ةسيفنةديسلا ءرونالا دمهديسلاو) ةفارقلا باب ىلا ةليمّرلا نم جوركلا ديرب

 يف ةفيللا راد يلب امم نوليط نبا عماج نم بيرقلا دبشملايف ( هنع هللا يضر

 ةروبشملا ةبقلايف (ةسيفن ةديسلادلاو نسح ديسلاهاخأ ناو) كانه يلا ةيوازلا

 ديز ديسلا سأرو نيدداملا نيز مامالا سأر ناو ) ورم عم اج نم ةبسرقلا

 ميهاربا ديسلا س أر ناو) ةعلقلا ىرم نم اسرق لتلا نيب ٍك ا الا

 وهولاق هاقناللا يلبي ام ةيرطملا نم جراملا دجسملا يف ( جابالا ديز ديسلا نب

 فورعلاربقلايف (نيسحلا ديسلا سأر ناو) كلام مامالا هلجأ نم ىنتخا يذلا

 يئانناكو كيزنر نب عئالط همضو كش الب يليلللا ناخ نم ابرق دبشما يف

 شرفو سونبالا بشخ نم 57 ىلع رضخأ و سيك يف رسم يف
 ةافح جملا دالب نم ءاج امل زا يشمو بيطلاو كسلا هت

 قثف راونالا باتك يف هظفلب فراعلا صن ىهتنا رسصمىلا ةيقرشلا ةيدان ن

 يف امل تذتان الو ةجح هب ىنكو فراعلا مالك ةوبنلا تيب ل ل 8 8

 زملا ءاول ةحئامو نييلا لهأ ةديس امأو ) هفلاخن امم اهريغ وأ خيراوتلا ضعب

 ةيوبتلا ةمطاف ةديسلا نيثيغتسملل بوركلا مير بابو نيدصاقلل ددؤسلاو

 رمجالا بردلا فاخ ةنوفدم ىهفذ (ةنيكس ةديسلا ةَديَقْش نيسحلا انتمعت لو تن
 ) داروا متت قف
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 فلخ ةنوفدم طب لا نيسحلاتْش ةيوبنلا ةمطاف ةديسلا ير وهجالا ةمالملا لاق

 ليلج دجسم يف ةيوبنلا ةمطاف ةديسلا قاقزي فرع. قاقز يف رمحالا بردلا

 امو نيرظانلا بولق رسب ام راقولاو لالملاو ةباهملا نم هيلعو ميظع اهماقمو

 لدتح هت ريذقت لعو حيمص ريغ هذاعسبردب ةبوبتلا ةمطاف نأ نم رهتشا
 نمت ةوبنلا تي قه ىرخأ ةيظاف نوكت نا: لو اهدمتم قوك نا

 ةجحدب كو ىروهجألا ىلع ىديس دج يروهجالا نمحرلا دبع يديس ظفل
 ةيئاتعأ راونأ ةبحم رامث فطقب يخآ اي كيلعف هتقو يف مالسالا خيش ناكهناف

 نم ام تطلا نمويرانلا تاذعو رايغألا ةنللق م كنا ىف مهب السوتم

 ىوقالا بيلابهارخأيفكسمت ًاصلخم دولا مهافصأ نم موقلا م

 ىورت مماياو يحن مهساحم  ًابقانم تيلاسلا اوقاف موتلا مه
 يوت ,هدوو دو مهعاطو 0 الا

 دمع يف نيموظاملا نم هللا انلعجو ممادادما 0 م هلأ اندمأ

 هجيرفت داراو بركو ةدشيف ناك نم ( نيفراعلا ضعب لاقو ) نيما مهمادخ
 ةرم ةحنافلا اهربق دنع ًأرّديلو ةسيفن ةديسلا نيرادلا ةعركل هجوتيلف هنع

 تايبالا لّميلو كلذك (لعالا كمر مساحبسو )ةرص رشع ىدحا صالخالاو

 ةرص رشع ىنام ةممالا
 جعزناو اهاّتلنم يردص قاضف 2 ابشيجب ةدش يتراح 5

 جرفلاب ىعسن فاطلالا يتءاج اهلاوز نم ثسيا اذا ىتح

 هملاصم يضقيو هبرك هنع جرب ىلاعتو هناحبس هللا ناف

 ءىش اذهو ةمارك نيسمخو ةئام وحن رجح نبا مامالا امل رك ذ دقو

 لهأ .نلرم ةوقفلا لهأ ةديس يهو ال كو افراز عطاوس نم موأعم
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 ضويف نم انيلع هللا ضافا هريغو ينارعشلا بطقلا كلذ رك ذ مك فيرصتلا

 سمخ ةنس ةكك تدلو ) نيما اع دل يوستملا نم انلمحتو اهدانرلا

 ليللا موشنو راهلا م وصت ةداهزلاو ةدابعلا يف ةنيدملاب تادلولا هاو نيعبراو

  00ةرهابلا 0 نكلاو ماتلا لوبقلا اهلراصف اهجوز عم رصم 3 َُ

 تالتماثي دن هلثمري ل دبشميف اهملعىلصو نيتئامو ن ام ةنس ناضمر يف اهب

 كريتلل ابكرتيفرصم لهأ هلأسف ميقبلاب اياه اههنو تاز ةانقلاو تاولفلا

 زيف لهأ ضراعت ال قاحسا اي هل لاف مانملا يف ينطصملا قارا لاو اهم

 ةنيدملا ىلا رفاسو اهيدلوب جرف اهتكربب مهللع لزنت ةمحرلا نال ةسيفن يف
 راصتخالا ليبس ىلع هجرد اندرأ ام ىهتنا

 [ةيييم ةرملا يي ادم دوم كدت ةوزااو وفل لذا ةيععلاماو

 ىف هن ريشق( يطا قرشلا ئودتنلا دا يديس) انيس لوو انالاثناو

 اكربت هلاوحأ نم ةلج ركّذن نكلو هفرم: نع ينغت ضرالا راطقا عيبج

 ةشدم هنع ىلاعت هللا يضر هدلوم ( هباقبط يف يلارعثلا بطقلا لاق ) هناتعاب

 نيح املا جاجحلا مايا اولقتنا هنع ىلاعت هللا يضر هدادجأ نال برغملاب ساف

 همانم يف هل لوب الئاق هوبا ممس نينس عبس غب اهلف ءافرششلا يف لتقلا يك

 ناكو ا ا كلذ يف مكل نا ةفرسشملا ةكم ىلا دالبلا هذه نم لقتنا ىلعاب
 اف (هنع ىلاعمت هللا يضر دمحا يديس و نسح في 008 ه.س ةئم كلذ

 انثك.و از الور اننوةلتيف برع نع لحرتو برع ىلع لزتن اناز

 باس نفدو (ةثامسو نب رشعو عبد ةنئس ايدلاو يفوت ىتح) شيع دغرايف مدنع

 يتوخاو انات قاف (نسح مي رمثلا لاق) ةنوا قرار نهاظ اظ كانه هربقو يلعملا

 يودبلاب هانبثل ملأت ايلف زاك ىم واكو الف انيضغاو ع ارتصأ دج ناكو
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 عجشأ ةكمناسرف يف نكي . و نيبملا ىنلزر ييتكملا قارئ ةاف

 0 وح أت ريت هلولا ثداح هيلعثدح الف باطعلا ةكم يف هنومسن اوناكو هنم

 ناو ةراشالاب الا: انلا مكيال ناكف تءصلا مزالو سانلا نع لزتعأو

 ىلا هتق رغتساف ىلاعت قحلا ىلع ةيعمج هل تلصح هنا لود نيفراعلا ضعب

 نيئالثو ثالث ةنس لاوش يف هنا مث) اذه انرصعولا ديازني هلاح لزب مو دبالا

 اذاف سمشلاعلطم بلطاو ق هللوش الئاق تاس ثالث همانءيفيأر (ةئاممو

 كماقم اهب ناف ادنطىلا رسو سمشلا ب رغ«بلطاف سمشلا علطم 0 5

 يديس مهْنم اهخايشأ هاقلتف قارعلاولا قاسوالعأ رواكو همان«نم اقف يتفلااب
 نملاو دنملاو قارعلا حيتافم دما اي الادف يعافرلا نب دمحا يديسو رداقلا دبع

 ىديسا لل اّمف مهم تش حاتفم يأ رتخاف انبدباب برغملاو قرشماو مورلاو

 (نسح ىديسلاق ) حاتفلا نم الا حاتفلا ذخا ام امكحتافم ىل ةجاح ال دبجا
 دام يلا ملا جالو ةضوشفا ةرابز نم دمحا ىديس غرف الف

 نم نب لاجرلا قدحاف اندنط ةيحان ىلا نيدصاق انجرخ امهءارضاو جالحلاو

 نيمججا اومقوف هديب مهلادما يديس أموأف اننوةلتبو اننوضراعي راطقالا رئاس
 هديبع ما ىلا انيضمو نيمجار نيلورهم اوبكتاف نايتفلا وبا تنأ دمحا اب اولاتف

 تناكو ىرب تنب ةمطاف لادم يديس بهذو ةكم ىلا نسح يديس مجرف

 يديس اهبلسف لاوحا لاجرلاباست تناكو يدب لاججو ميظع لاح امل ةأسعا

 مويلاكلذدعب دحال ضرعتت ال اهنا هيدب ىلع تبانو اهلاح هنع هللا يضر دما

 موي تاكو مهلك اما ىلا ىرب تنب ىلع اوممتتجا اوناكىتلا لئابقلا تقرفتو
 همانم يف فتاملا ىأر هنع هلا ىضر دمحأ يديس نا مئءايلوالا نيب ادورشم
 لاعلادبعالاطب او الاجر اهم ىرتو اهب ميقت كنف امدنط ىلا رم دما اب هل لو
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 ربش يف كاذ ذا ناكو نمحرلا ديعو نسحلا ديعو ديجلا ديعو باهولا دبعو

 اندنط دصق ُ رص هلع هللا يضز لخدف ةئامسو نيثالثو عبرا ةنس ناضمر

 ىلادمصف طيحش همسا دلبلا غعاشم نم صخش راد ادب م لاما ىلع لخدف

 ْلقنا دقو ءامسلا يلا هرصبب اصخاش هلسيلو هرابن لوط ناكو هتفرغ حطس

 لك الزتكاو امو نييزالا قركك ناو رطاك دوت هو هيغاداوش
 هتعبتف ةرانملا اشيف ةيحان ىلا جرخو حطسلا نم لزت 3 مان الو برش الو

 بلطف دمحا يديس نيع تمروف ديحملا ديعو لاعلا دبع مهنم ناكف لافطالا

 ءارضخلا ةديرجلا ينيطعتو لاّمف هنيع ىلع اهلمعي ةضرب لاعلا دبع يديس نم

 هما ىلا بهذف هل اهاطعاف من هل هنع هللأ يضر دمحأ ىديس لاقذ كعم ىتلا

 امتلاقف ةددرملا هذهىناطعاو ةضيب ىنم بلطف هنيع هعجوت يودب انه لاَمف
 ع

 ين افي هذا لاف هنع ىلاعت هللا يضر دمحا يديس ربخاف عجرف ءيش يدنع

 تام دق ةعموصلا دجوف لاعلا دبع ىديس بهذف هعموصلا نم ةدحاوب

 ىديس عج لاملا دنع ىديس نأ 9 هيلا ام رو أمم ةدحاو هل ذخاف 2

 تناكش هنم هصيلخت ىلع هماردقت لو تقوولا كلذ نم هنع ىلاعت هللا ىضر دمجا

 رولا نرق موي نم يدلو هنا امل لاق ثق دصأ تناكر يلا ىودب اب تلاق

 رولا اطاطف ميصر وهو روثلا فلعم ف هتعصو دق لاملا دبع مأ تناكو

 ىلع دحا ردقب مف هينرق ىلع لاعلا دبع لاشف طاوتلا يف هنرق لخدف لكأيل
 مأترك ذتف نرعدلا نم هصاقل قارعلاب وهو هدب دا يديس د 46 ةمل

 حوطسلا لع دا ىديس لزب مف مويلا كلذ نم هيدمدعاو ةعقاولا لاعلا دبع

 يطاطيف لفطلاوا لجرلاب هيلا ينأي لاعلا دبع ىديس ناكو ةنس ةرشع يتنا ةدم



 لل

 ىلا 3 بهذا لاعلا ديعل لوشو اددم هواميف ةوظن هيلا رظنيف حوطسلا نم

 حوطسلا باحصا نوم اوناكف اذكب عضوم وأ اذكدلب

 يردج رثئآ نم طقن ثالث ههجو يف ناكو نيقاسلا ظيلغ نيعارذلا ليوط

 ناتماخ ههحو لع كنالا ىتقا ناتن“ رسنالا فو ةدحاو نعالا هدح 8

 هحرح حرج هيليع نيب ناكو ةسدعلا نم رغصأ ءادوس ةماش ةيحان لك نه

 010 ناك نيح نم لزب و ةكمب ناك نيح حطبالاب نيسحلا ةيخا دلو هل

 ىفاشلا مامالا بهذم ىلع ةدم معلابلفتشا ميانحلا نارا طظفح الو نيماثللاب

 كلذ كرتف هلولا ثداح هل لصح ىتح هنع دلل ىكر

 ىلع هدب فلختساو ةثامسو نيعبسو سمح ةنس هنع هللا ىذر يفوت

 لاعلا ديع يديس ءارقفلا

 تاربالاىعفاشلا مامالا يديس ماهم يف هلثمو ىدمحالا ماقملا ف ارق امو

 م نا ءان] تارع قلتم

 يوتلا سابا درب اماهو 0 لكل يءر 21 1

 ”يمحملا كنبكىف انلخدو انيسح كيلع أنا م 3

 يغلو دسأاحو ودع نم ايها كننبانملا لظدو

 نطرالا لوح .ةيرعوب كذافألا 2:15 تلفت ةونالا تن لع دوو

 مانا 1ع اه نأكو نيرتلا رودس نمناكو هب انانو نافل تلا لآ
 هقراخ لاوحاو :ةرهاب:رئاصبو ةرهاظ رئارسو ةرخاف تاماّقمو ةرهاظ
 ةينارون تاراشاو ة-يبب ةرظانمو ةينس بترو ةيلاع مهو ةقداص سافلاو.



 وم

 ىف ىلعالا جارعملا هل ةيسدق تارضاحمو ةيتوكلم رارساو ةيناحور تاحفنو
 خسارلا مدقلاو ىلاعملا يف مف رالا دوطلاو قئاملا يف ىسالا جاهتملاو فراعملا

 ذفانلا فيرصتلا يف ليوطلا عابلاو دراوملا مولع يف ءاضيبلا ديلاو تاياهللا يف

 تادهاشملا نعم يف فعاضملا حتفلاو تايإلا قئاقح نع قراخلا فشكللاو
 لوبقلا هل مقوأو قلخلل ةمجحر هزرباو دوجولا لع هللا هربظا نم دحاوهو

 هل باقو ةبالولا ماكحأ يف هنككمو ملاعلا يف هفرصو ماعلاو صاخلا دنع ماتلا

 همّوصو ب ئاجملا هدب ىلعربظأو تابيغملاب هّقطناو تاداعلاهل قرخو نايعالا

 نمو ) قيزطلا لهأ نابل ىلع لاع ريثك مالكه لو هنع هللا ىضز دهملا يف

 نا هناف دب م هل حلفب ال هتبادب ينادبنع نكي | نم ( هنع هللا يضر همالك

 أ لا طل وهو ةداعلاب سانلا سعأ ناو هاد مم ماق ماق ناو تالد سم مأن مأن

 ةنغ هلأ ضو ناكو ) « اومن را وهو لطابلا نع مما

 لع دوملا تذخأ كلذلو هفلتيق هميش اللا لزوم ةعوسل ملع نم 0 (لوق

 ) لوش ناكو ) بقاث موفو لقاع لمع هل نم د_عالا معلا اوعدوب ال نا ءايلعلا

 ةخضم دسملا .يف نا ثيدحل باقلا يف لقعلا نا ءايلعلا لوق نم حيحصلا

 تدجوو ايندلا رومأ ربدب سارلا تدجو لقعلا هنك يف تركف اذا نكلو

 ) لوش ناكو ) دعابت دقر ن*هو دهأش دهاج نم ةردلا رومأ ريدي كتاقلا

 يو هدفي 0 اما هدبع مداقو ةئسو هربكب قير طلا ِق مده ا سيل

 ىلا ىدلو اب لم أنو هيلع مت ب نم م ىلع هسفن يرب هن

 ةد اينرثك ١ أو كنم مدلقأ نأ لاقو مإلسلا هياع مدا ١ ىلع ةسفن يار أم سيل |

 امارح هفوج ءالع ال نا نارقلا لماحىلع (لوقب ناكو) هللا هنعا فيك رونو

 مالك لحبرملا نم ىلع هللا ةنمل ( لاقو ) هفوج نم نآرقلا هنمل كلذ لمف ناف



 ْ نكذحا

 تف ىف هسفل سبحيلف يدلو نوكي. نا ننحا نق( لوف ناكوإ) لاق دا
 تارارملا عرجتو ةدهاجلا فيس ابلتقيلو ةقيقحلا متاخم اهيلع متخيلو ةعيرش ءا

 (لوش ناكو) هتظحالم نم مرحو هز نع صامت المع هل نا ىأر نمو

 الدع ناكل اهف هريصقتب ىلاعت هللا 5 ,وبذ ةءاكع ىرب فراعلا

 ىلاعن“ هللا ناف اومكست الو اوذش الو معلا او ٍءاطا ىدالوا اب ( لوش ناكو)

 يف نيكاسم.نحنو انف اع يندز بر لقو ) نيلسرملا ديسا لاق
 ينعي بدالل يه اغا لعل ةدايزلا بلط ببسو نامز ريخاو لا فرعا

 قح هللا وردق امو) كيدأوأ ىح ابدأ يعم دادزال للعلا ن « ةدايزلا ىلطا

 يلو لكانا هتالمحيف ”يلعانا هتاجانم يف ملكا ىسومانا (لوش ناكو) ( هردف
 ىبر تدهأش ءامسلا يفانأ_ تئش نم مهم سبأ يدب هتفلخ ضرالا يف

 ةنج ىدببو اهقلغا اهتلغا نا رانلا باونا ىدي انا هتبطاخ يسركلا ىلعو

 يدلو اي (لعاو) سودرفلا ةنج هتاخدا ىنراز نم أهحتفا امحتف نا سودرفلا
 ناكأمو هللابنولصتمنونزحب مالو مهماع فوخ ال نيذلا ىلاعت هللا ءايلوا نا

 هبر حاس مالسلا هيلع ىسوم ناك امهر يجانب وهو الا ىلاعت هب لصتتم ىلو

 هنع هللا يضر بلاط ىبا نب ىلع ناك امر افكلا ىلع لمحو الا ىلو نم امو

 لزالا يدق يدب نيب لزالا يف ًاخايشا قامت نا ءايلوأو انا تنك دقو لمحت

 رون نم ينةلخ لجو لع هللا ناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدب نيبو
 ىدي ءايلوالا عيبج ىلع علخا نا ينمو ملسو هيلع هللا ليص هللا لوسر

 تنا ميهاربا أ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل لاقو يدب مهملع تملفل

 ىلخ رداقلا دبع يخاو لسو هيلع هللاٍلصَّلالوسرو للا تنكف مولع بيقث

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلا تفتتلا 3 رداقلا دبغ فلخ يعاف رلا ناو



 ؟هأ/

 لقو ناوْضر ىلا رسو ناريئلا قلي هل لقو كلام ىلا رس ميهاربأ أي ىل لاقو

 اذه يناعميف لاطأوهب ىمأ ام ناوضرو هب ىمأ ام كلام لعفق نانملا حيتفي هل
 هيجح ةفاثك نم عل :ا نم الا هتاق ام معي امو ( ( هنع هللا ىطز لاق م ) مالكلا

 هلاطتسالا ءاقم نم مالك || اذهو (تلق ف راعلا لاق) ةكتئالملاك اح ا

 كسيع 9 كلذ 0 ىلا هقيس دقو قطن اع قطنن نا ةبرلا بحاص ىطعي

 مالسلاو ح برص صل الا هتنلاخم ىغبط الف هريغو هنع هللا يذز ىلييملا رداقلا

 م ءاَقلا نب قااخلادبع نب اجنلا نب دمحتنب شيرق نب دج لا يبأ نب (مهاربا )وهو

 ىلع :نب داوملا دمحم نب ىلع نب ىلا مساقلا يبأ نب قلاخلا دبع نب رفعج نبا

 نيزسهازلا ىلع نب رقابلا دم نب 5 رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا

 يضر ىمشاحلا يشرَقلا هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نب نيسملانب نيدداعلا

 ران ١ ينتقا مث (هنعّللا يضر ىجفاشلا مامالا بهذم ىلع هقفت ) نيعمجأ مهنع هل
 نم شاعو ءاضيبلا ةبارلا لمحو ةيخويشلا ةبئرص يف ساجو هيفوصلا ةداسلا

 ناطيشااو يوحلاو سفنلل ةدهاجلا نع طق لفغي ملو ةنس نيمدرأو انالث رمعلا

 نيئس تس نا اناو ىلاعت هللا باتك تأرق لو هنع هللا ىضر ناكو

 ىلامت هللا تدمحو هتمبفق سنالاو نجلا هيفراح |جعم افرح مبسلا يف تيأرو
 ملرانبا اناو ىلاعت هللا نذاب ك رحن ام تنكسو نكس امتكر حو هتف رغم ىلع

 هنغ هللا يضر همظن نمو ةنس ةرشع

 يتواخم اركس قاشعلا نع تهتف * ةبحلا سأكب يبوبحم يناقس
 ىكدل تايسارلا لابجلا مصل # اضآ ول ةلالجلا رون انل حالو

 هك دقن 25 مهلع فوطا * ”رطاسات 6 نا اناا كنكو

 ينودقو خيش هللا لوسر ناو * ةمكحو رسب ارس ينمدانو
 ) داروا معز



 ايا

 يتبل اقداص 0 و تشعو * هدبعل تظفح ادبع يتدهأعو

 الك ضرالا رئاس يف ينكحو
 املكق رسشلاو نيصلا نيص ضر أي ف

 قيعر يبز سمأ نم ىرولا لكو رظانم لكل أرقا ال فرحا انا

 يتقرخلهأ نمّللا لضفيراصف *« ركتم وهوانءاج دقملاع كو

 ىتةيرط نواهجيال ىنذالا يتا * امناو ار لوآلا اذهتلق امو
 هحمرضو قوسد ةدلبب نفدو ةبامسو نيعبسو تس ةنس هنع هللا يضر يفوت

 امه لصافو ةريحبلا ميلقاب ا ةداب دحلا ىلا يديس هدلاو حرض ها

 نيما امهتاكربب انعفنو اهدادماب هللا اندما يبرغلا رصم لين عرف

 ىدرملاو حابشالاو نجلا فو د

 ان

 د

 «« يلذاشلا نسملا ىبَأ ىديس عم ينالملا رداقلا دبع ىديس ةجرت

 ركب ىبأنبا نيدلا رفن خيشلا نبا دما نيدلا بابش فراملا ا لاق

 ىلذاشلا يثرقلا رين ىلع يديسنامزلادحاو هذأتسا ةنجرن يف يش ةرشلا ين ' مل

 ىكر ىلاطىلا َن لع نب نسما اديع ( ةمالا هذه ب اطقا لواو هصل أم

 مامالا خيشلا ىلا ماقملا اذه لصو نا يللا دحاو هب دج مث ( نع هلا

 0 (هنعهللا ىضر يتاليملا رداةلادبعيديس) عمامجلا درفلا ثوغلا يطقلا

 دو يقولو لوا هتحب هملخ يف ركحو هنذاب ك رو هللا سعأي

 0 اووي باسو مفدو عطقو لصوو يلمعأو عنمو ىنشو ض صو لتق و
 اذه ءانخاب هلالا مكح هدعب نم 3 تح الو هللا صحأي لعفو كلاط أم نما

 للا نم ةنكمل قلللا نع العو لخ هؤافخلاو ماودلا ىلع هلوصو ةنزعو ماقمل

 بطلا ريثكلا رودنلا وذ ريبكلا ىلولا اذه ربظ هدعب نم 5 قملا كلا

 نسسحلا وبا ”يدمحلا يمطافلا ”ينسملا فيرشلا بذعلا لهنملا بحاص رييشلا



 لارا

 ةيبطقلاو يرثكلا ةءالولاو ىربكلا ةفالملاب ربظف هننع هللا ىضر ىلذاشلا

 ءايلوالا تاماقمب هياع نمو ءامسالا مولعب هللا هصخو ادرفلا ةينونلاو ىمظعلا

 رثك الا ددللاو ربك الا ماقملاب هنامزيف درفناو ءايفصالا تايصوصخ صخو

 نذالاب اهددمو ءايلوالا ماكحا يف ف رعت عس والا لاونلاو عفنالا ءاطعلاو

 نيش دصلاب مآ ونيعججا ءايلوالا دماو نيةيلا قح اهددوسل درفلاو نيكملا و

 كلذ ىلع عجاو نينثا نيب ةكراشأا هيف زو ال ىذلا ةينادرفلا ماقم لانو

 .دبشو نيقدصلا صاوخو نييرقملا ءايلوالاو نيفراعلا ءايلعلا نم هرصأع نم

 . 0 يدق ممرباك | ةرضحم لوش نا ما و ريفغلا مللا هّسسادرفو «ينابطش

 ةيدوبعلاب ارمم ردقلل ًالظعم هللا مال الثتمت كلذ لاقف لل ىلو لك ة ةببج

 ىلذاشلا نسحلا يبا يديس نع لوق. ”ىونيلا ديعس وبا خيشلا ناك رف الو

 لاقو ةيبطتلا ناسلوهو هيف كش ال ماب اهلاق هلل يلو لك ةبقر ىلع اذه ىمدق
 منموت وكسلا الآ هعسلالف توكسلاب صن نم نمز لك يف باطقالا نم

 ىلع ناكو ةيبطقلا مام يف لك الا وهو لوقلا الا هعسي الف ل قئااعرما

 ىلع اذه يدق هنع للا يضر يناليملا رداقلا دبع يديسلاق 1 لو رفاسمنبا

 " ةككالملا ىلا ىرت الا سمالاناكمل مهسوؤر ءايلوالا تعضو امنا هليل ١

 دمحا ىديسلاقو ميياعصالا دور ولالامالسلاهيلعمد ال اودجسل ممالسلامهملع

 هّللاوأم وي نسملاوباخييشلا لاق هنا انياحصا ضعب يفربخاو نما فئاطا يفّلا ءاطعنإ
 خيشلان اكو ءاوهلايفريطلاو ءاملايف توما يف هنايرس يراف ددملا لع لزتيل هنا

 لاف بطقلا ذا تناف هنع هللا يضر خييشال لاف رضاح ليربج نيدلا نيما

 نسحلا ابا ىديس ترك اذا ىئرقلا لاقو (هّللا بانا هللادبع انا) خيشلا

 دبع ىديس ترك د اذاو ىناليجلا رداقلا دبع يديس تركذ دقف ”يلذاشلا
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 نالوا بفمالاديحوتل ّىذاشلا نسملا ابايديس تركّذ دف ”يناليجلارداقلا
 ىلذاشلا نسملا ىلا يديس ةججرتقبسامف انرك ذ دقو ناقرتشال اههودحاو اه رس

 انتمعن لووانذاتساو انديسلومتفيناليجلارداقلادبع يديس ةمجرت ركذن نآلاو

 ( هنع للاى ضز ينسلا فيرشلا يناليجلا رداقلا دبغ اص وبا ىديس )

 هلاوحا نم ةاجرك دن نكلو هفيرمت نع ينغت ضرالا راطقا ميمج يف هنربشف
 يحب نب للادبع نبىسوم نباوه) هناّمبط يف ىنارعثلا بطقلا لاق هباتعاب اكربت

 ل هللادبع ن:نوجلا ىمسوم نب هللادبعنب ىموم نب 0 نب دمخ ندهازلا

 يضر دلو ) نيمججا مهنع هللا ىضر بلاط ىبانب ىلع نسما نب ىنثملا نسحلانب

 دادغس نفدو ةثامسخو نيتسو يدحا ةنسيفوتو ةثاعبراو نيعيس ةنس (هنع هللا

 نفعل لاذع ةلانا غنا رك د عوق اننا نانا ةذ رفا دقو هنع هللا يضر

 هنع هللا يضر ناك-) نيبولا هللابو لوقتف عمأ لل بددأتو عفب هب هنامم هولاق ام

 ع لكلاناو ةدن كج نم هنمز يف نكي مق جالملا نيسحلا رثع لوقب

 يسرف اذهاب هديب دخن ةمايثلا موب ل يحمو ىدد صو يناكصا نم هاو سمح

 لفاغ كناو كنج رتوم يسوقو ىهاش قيسو بوصل يرو جب رسم

 تعضو امل تلاق اهنا قيرطلا يف مدق امل ناكو اهنع هللا ىضر همأ نع ىكحو
 لاله سانلا ىلع ع مث دهاوناضمر راهن يف هندي عضرلا ال ناك رداقلا ديع ىدلو

 نا 00 ماي 0 موسيلأ م مدل هنأ م مهل تامف هنع ينولأ سو ينوناف ناضمر

 رشالل دلو هنا تقولا 7 يف اندم رمشاو ناضمر نم ناك مويلا كلذ

 9 و ءالعلا سابل سبل هنع هللا ىضر ناكو )ناضمر راهنيف عض رم ال دلو

 يف ىلمخ امبرو لاع ىسرك ىلع ملكتيو هيدي نيب ةيشافلا عفرتو ةلغبلا بكريو
 هللا يضر ناكو ) ىمركلا يلا مجرب, مث سانلا سوؤر ىلع تاوطخ ءاوملا
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 ةرصناطعاذاسنا ينيقلف ماعطب ايف مطتسا ريك انا يق لرد
 تووتكم ةعراذاَو هلع فيلا ميكو افيد جارت تذخافمارد اهف

 قلخ هافعضل تاوبشلا تاءج اهنا ةلزنملا هبتك ضعب يف ىلات هللالاق) أف

 لك الا تكرتف (تاوبشللو مل ام ءا وفالا امأ تاعاطلا ىلع أم اونيمتسيل

 ةريثكلا لاقثالا لع دريل هنا لو (هنع هللا ىضر ناكو ) تفرصناو

 ىلع ينج تعضو لاقثالا "ىلع ترثك اذا تخسفت لا..جلا ىلع تمْضو ول
 دقو 5 مفرا ارض رسعلا عم نا ارق رسعلا عم ناف تول:و ضرالا

 يف لاوهالا تيساق ( لوب هنع هللا يضر ناكو ) لاقثالا كلن ينع تجرفنا

 ةقيرخ ىسأر ىلعو فوص ةبج ىبابل ناكو هتبكر الا الوه تكرتاف يدب

 ةماقو كولا .بونرخم تاتقا تنكو هريغو ك 1 يف ًايفاح ىثما تنكو
 ينق رط ىتح تادهاجم اب يسفن ذخا لو ملورملا 'ىطاشنم سهلا قروو لّقبلا

 ق تار فن ليع ت>هو تخرص ينقرط اذاف لاملا ىلاعت هللا ن

 ناتسرامبلا ىلا تامحونونجلاو سراختلاب هاظنا تنكو سانلا نيب وا ءارك

 لسقغملا لءىنولعجو لساغلاو نفكسلاب اًواجو ثم ىتحلا وحالا ة ة سم ينق رطو

 تو ينع ىترس مث ىنواسفيل ٠ بجعلا نم صالمللا فيك ةرم لجرهل لاقو
 ريخلا لمعل هّمفو ىذلا وه هناو هللا نم ءايشالا يأر نم (هنع هللا يضر لاَف)

 تاينلا عر رن ال انل ام (ةىم هل لبق وصقل نم م لس دف نيبلا نم هسفن جرخاو

 سند نم ءيش يدنع ام اناويدنع بايذلا لمعي ءيش يأ(لاقف) )كاين ىلع عم

  0ىلع ربع سم ٌومأ امبأ ( لو هنع تاو ناو ةرخألا

 انمشو هدادماب هللااندما ) ةمايقلا موب باذعلا هنع هللا ففخ يتسردم باب

 راصتخالا ليبس ىلع هجرد اندرأ ام اذه ) نيما هتاكربب' (



 ذب

 اكمل لونا دانك اداه

 # هنع هللا ىضر ىنيسملا فيرشلا ىعافرلا نيسملا يبا نب دا يديس ©

 اكربتهلاوحأ نمةلج ركّذن نكلو هفب رعت نع ينغت ضرالا راطقا عيمج ىف هنربشف

 هللا يضر ىجافرلا نيل يبأن ب دمج! خيش هنأ ةبط يف ينارعشلا بطلا لاق)هباتعا
 حتاطبلا ضرابه ديبع مأنكسو برعلا نم ةليبق هعافر ينب يلا بوسنم (هنع ىلاعت

 قيرطلا مولع يف ةسايرلا هيلا تهثا تناكو ىلاعت هللا همحر اهم تام نا ىلا

 ةيبرتب مالا فرع هبو مهتالزانم تالكشم فشكو نه لاو>ا حرشو

 نوصح ل فالحل كيلتو ريك ةعا هتحتست ' جرختو حتاطبلاب نيدنرملا

 مالكدلا ناكر ةرارسا كلمو هلاودلا نق هم دعا وهو لملاو علا هوو

 وه (لاَمف) نكمتملالجرلافصو نع لئس يذلا وهو قئاَمملا لهأ ناسل ىلعلاع

 نامْلا حابرلا تبهو ضرالا يف لبج قهاش ىلعأ ىلع نانس هل بصن ول ىذلا
 رون اهتيصاخي ةذاج ةوق فشكلا ( لوشن هنع هللا ىضر ناكو ) هتريغ ام

 ةجاجزلاب عامشلا لاصصتا اهرون لصتيف بينا نطل للا ةزريإلا نع
 ةانض لعةرفي اكسس رو فداع# ٠ مث هضيف ىلا عينلا (ماباقم لاح ةيفاصلا

 ةضافتسا يف رثا هل ايونعم الأ اصناد لضتيف لكعلا “5 28 يقرتي 0 * باقل

 [«ىريف رسلا نيع ناسنا ىلع لّقعلا روث قرشيف ىلقلا ةحاس ىلع لمعلا رون

 ءأ ريع راضالا نع تتناو ةراوشل ماهفالا نع قدو هعضوم راصإالا نع ىنخ

 ةيخسلانارملاو ةيضرملالا وحالا ساسا دهزلا « لوش هنغ هللاىذر دارو 2

 نع نيضارلاو هللا ىلا نيعطقنملاو لجو ع هللا ىلا نيدصاقلا مدق مدق لوا ًاوهو

 هدعل ام ىث هل ملص 0 دهزلا يف هساسا م م نف هللا ىلع نيلكوتملاو هللا

 بابلج ونيس رملاسابل رّدفلان ال فارشا ءارفلا# لوب هنع هللا يضر ناكوإ#
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 نيملاعلا براضرو نيديرملا ةينمو نيفراعلا ةمينغو نيقتملا جاتو نطابعلا

 تاكدق دبعل الا نوكي ال للاب سنالا ( لوشن ناكو ) هتبالو لهال ةءاركو

 دشعف  ىلاعت هللا نع هلغشب ام لك 7 شحوتساو هركحذ افصو هنرابط

 منط دجو نع هذخأق سنالا قئادح قى هداراو هب ىلاعت هللا هسنا كلذ

 برق ينمع روض> ةدهاشلا ( 0 هللاىضر ناكو ) هاوس امل فوملا

 ديحوتلا (لوَم هنع هللا ىذر ناكو ) نيقيلا قح قئاقحو نيقيلا ملعب ورم

 عرولاناسل (لوقب ناكو) هيبشتلاو ليطعتلا نم عنمب بلقلا يف ميظعت نادجو
 ةبحلا ناسلو داهتجالا ماود ىلا وعدي دبعتلا ناسلو تاف آلا كرث ىلا وعدي

 ةيعوتلا نأ تووحلاو ءانفلا ىلاوعدب ةفرعملا ناسلو نامحملاو نابوذلا ىلا وعدد

 ميكملا قرف اذ ضارعالا قون ضرغا: ضو وويضملاو كانالا لآ وعدت

 ناكٍتافصلاو تاذلايف لجرلا مك ول ( لوقت هنع هللا ىضر ناكو ) ب بدأتملا

 ىضر ناكو) لضفأ هسولج ناك فاق ىلا فاق نميطخ نمو لضفا هتوكس

 تون ركلا ىلاعت هللاب فراعلا خب خيشلا ىلع ريغص اناو تروم مل ( لوقت هنع هللا

 (هنع هلل يضر لاقف ) من تاّقف كل لوقا ام ظفحا دمحا اب يل لاقوىناصوا

 ناصٌالا هسفن ىرم فرعي. مل نمو حلف ال لسلستمو لصي ال كام

 هيلا تعجر م (ةنس اهرركا تاعجو هدنع نم تجرفن)ناصقن هناقوا لكف

 ءابحالاب ءامجلاو ءابطالاب ةلملاو ءابلالاب لهجلا حبقا املاقف( ينصوأ هلت لقف)
 هع هللإ يضر ناكو) هتظعوع تمعفتناف ةنس اهدورا تلعجو 00

 رقفلاو يرعلاو عوجلا يناحصأ عيمم بحاو ماما لوخدكارتفلل 007

 ناوخالا للعةقفشلا ( ( لوشناكو ) كلذ مهب لن اذا مل حرفا وهنكسملا 0 5

 ام ىدنع اودحجب مو مثجاذا ( لو هنع هللا ىضر ناكو ) ىلاعت هللا يلا برش
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 يلص هللا لوسربةوسا ىل دئنيح ىلاف كلل وعدا ءاعدلا ينوإئسافدبك وذ هلك ١
 دجايديس ) رظن همداخ هنع هللاىضر بوتعي خيشلا لاق ٠ لسو هيلع هللا

 لعج اهسأر تمفر ال ةلخنلا ىلا رظنا بوعي اي لاَقفةلخنلا ىلا (هنع هللا ىضر

 ان نيظتلا ةرجش ىلا ناقناو كلخ عم تاعت ولو ابلع ايل لقت لاق دا
 تامحولو اهريغىلع ابلمح لق لعج ضرالا ىلع اهدخ تّقلاو اهسفن تعضو

 هيينتلا باتك أرق بهذا ىمذاش هنع هّللاىضر ناك ) هه سحن ال تامح اعم

 ةداجس ىلع ساج الو ساجم يف طق ردصت امو ىزاريشلا قاحسا يبأ خيشلل
 هنع للاىذريفوت ) توكسلابت صا لوقو اريسي الا ملكتي ال ناكو اعضاوت

 ناكو (ةناهسجو نيعبس ةنس ىلوالا ىداج رشع ىناث رهظلا تقو سيلا موب
 ادم نا دبشاو هللا الا هلآال نا دبشا املاق ةلك رخآآ ناكو ادوبشم اموب
 هتاكريب انعفنو هدادماب للا اندما يراخبلا يب خيشلا ربقيف نفدو هللا لوسر

 كركذ الكللسو هبدصو هل 1 ىلعو يمالا يلا دمع انديس ىلع هللا لصو نيما

 نولفاغلا هركذ نع لفغو نورك اذلا

 هلماع ير رداقلا دبع هيلا ريقفلا هعماج ىلع هن هللا رسي ام رخآآ اذهو

 هناوخاو هخياشمو ه.دلاوو هيويع نيرادلا يف رتسو هيوثذ رفغو ىلا هفطلب هللا

 تاو الاو مهنم ءايحالا تاياسملاونيملسملاو تان ءؤأو نينم لا عيجو ل يف
 عبسل كرابما دحالا موب يف باتكلا اذه عبط نم غارفلا ناكو

 ةءرجه ٠+؟ ةنس نأضمر ربشنم تاخ نب رششعو

 مالسو ارخآو الواوتد دجلاو هلبق يذلا ماعلا نم هيف ءدب أم ربش وهو

 نيملاعلا بر هلل دبأساو نيلسرملا ىلع

 4 من كسلابو مو 7 ٠



 انفو

 ففي

584 

"84 

 مو

 سقي

4 

4 

.4 

 "ا

3" 

 في

 ا

 فو

 ( باتكلا اذه ىف مقاولا باوصلاو أطللا ناب )

 نوي

8] 

 او

١٠6 

١ 

 لك

 باوص طخ
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 باوص اع راس هفيعص

 كتعاطل م و 2 كتءاطإ أو 5*7 2 ٠

 ايندلا انذلا ١ رم

 ا رم ١ م3

 اسدلا اندلا 5 ما

 نيضلا» لولا 3 ٠
 هءاصاو :ةياصو 60١ ٠

 انيس>و انيسجو وأ ل

 نحنو نألو : ٠

 كرشاال كرشال ١ ٠

 ريك رس ىإ لو

 بوذلا ش بونذملا 3 لي

 نيمارلا نيمحارل 4١ ١

 ىلوأ لوا ٍ اد

١/4 

 إب
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