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 3 5 #مد ميرلا نضرلا سلا مسسل جيمس ظ
 219 يارا را م عفا دول

 0 هناكرب نماثي اعداعأو#هتاضرع هّللا| كما ولاةمجرت 3

 0 هلة هطايسد# ىديس #23 هللا ىفانيخال# ىنابرلا متتفلا نم

 راونأب و سكملا * نايعالا ةنبخم * مامهلاةمالعلا ملاعلا مامالا خيشلا وه

 قبسلا صق زئاملا *لالجلاةوطسو ل 000 عمالا * نافرعلاو ةبابم

 بكوكلاو * لاصلاىلولا * لاضفللا مركلا ةنع ىد_# ىنارون قاخ لك ىف

 دعب قب رطلا» وسر يع * ةميقحال نيبلاطلا ماما و * ةقيرطلا خيش * حمضاولا

 ةدمعو *نيدد راى رم * اهسوءشل وف أدان قويت ماعمرهظمو * اهسورد

 سمشو * ىتاعملاو تاسوسحملا تاملظ ىف هىدتهملا ىجا.دلا رف * نيكلاسلا

 هياعو هللا ىلع نمو * يذالموىندمج * ىناعمو داضم لكل ةرتاسلا ىحاوضلا

 هللا ىلا انتايسووانخيش *ىبادمصلالولاو *ىلاب رلا فراعلا * ىدامتعا |

 < هللاستف انالومو انديس لضفلاوب 1 3

 هيقفلا ركب ىف( انديس ةىينسلاو كولا ةميوغ 3 رطلا خيش 1

 هللا دبع ىديس لثمالا ىذاقلاةمالعلا هيمفلا ندمح يديسةللا دبع ىب [ةمالعلا ْ

 ْىل نان مالسلا دبع ىديس ةمالعلاهيقيلا نب د ىديسفللا دبع يب ًاةمالعلا هيقفلا نا

 هظفح(داو) لس وهلا هيلع ”هللا ىلص ىنان دعلا ىننلا هاجم هتاكربب نيملسماو هلاانعفت
 حتفلا طابرب فلاونيتئاهو نيناكو ىدحاةنس درفلابجر رهشيف هامحو للا

 مالسلادبع ىديس مهدج (ناكو) سافنم هلصأو هللا هسرح ن الاوه ثيح
 ةروك ذا ةدلبلاب ملا رشنل للا هامسأ ىولوم أب اهنممدق بسنلا رخآ روك ذل |

 م«.

 نك
 ١



 (ء)

 نءافلخ حالصوة«الوو ندو معيب ( مهب و) «ن آلا ىلااهم هدالوأ ين 1

 رة مالسلاو ةالصلا هيلعدل معربا مولع ا د

 ىف (ىبرتو ًأاشنفر نيئلس 3 نءاهلرتو ) هنعُللاَىض ر هدلاو فوت وا مهنع

 ىف#* ةيبرتو ةأثن نسحا مهمجفللا ىضذر هدلاو با>ص اراك | انتاداسرجح

 مهدلاو دهمبءافو «ناسحالا ةياغ هنوخا ىلاو هيلااونسحأو * ةيربلا برةعاط

 ىلع# مي ظعلا نارها رقو * نائئمالاو لسضفلا لاك نم ماعلا هنع هللا ىور

 هتكربهّللا يقبأ ىرمدقلا ىمشاهلا ىدي_س * لماكلا ىلولا * لضافلا ذاتسالا

 ةءارتلاء أنو أو متنلا ىفةروكذ 5000-2 مويلا هيلا ةدارالا باسدقو

 دعأ انال نإ ىلع الوم ليلملا فيرشل لا ىلع ه-:ءةطاص ةلجاضنأ أرق هيلع

 مظعي ناكو هللا ة خر فلو قيتئامو نيعستو تسةتس قاوتلا امه هلاانمفت راجتلا

 هيع هللا ىضر (هتباجتاكالو) هلبقخيشلاك همركي و همربو خيشلاا ديس

 فيرا ملعلا ةءارقب (لذتشا) تاهمالا نوتمضعبو ميظعلا نا وتلا كفو

 خيشلا هيقشو هوخا (مهم)اهريغو ستتفلا طابر هدلب ىف نب ريثك ”مياشم ىلع

 0 تانجلاحيسف هنمب هنكساو *تامحرلا ىئاحس هيلع هللاددج نيردب أعلا نيز

 ىرشعو نماثءاثالثلامور(قوتو) فااونيتئامو نيعبسو عيسةنس (دلو) نيما
 هللا طر ةقؤأوب هدلاوربق قصلب نفدو فلاو ةئامالثو رشعةنس ةيناثلا ىدجج

 نايبلاو فب .ريمتلاو وحنلا نم م هنلعأرق * هتعأ دب رذو * هتقوةمالعناكو هلع

 ' ناكو هسع هللا ىكر هتكر ب رهاظا| لعىف هيلع مف 5و كلذريغو ثي دحلاو هعفلاو

 هلم لاب هل 0 همرتو م 0 لاا مس 0 0 بدالا ةياغ هعماب أت



() 

 نم ان ديس عئتماف ةصاخلا ةينارونلا نم هيف هدها شامل همامأ سلجتالو سردلا يف

 مامالا ةعابللا يش (مهنمو) نيعججأ مبءانعفلو ممعهللا ىضر هعم ابدأت كلذ
 قئىدطخل نب ميهأ رب جالا ىديس كراشملا ةمالعلا * مخفالا مامهلاو 0 مظعالا

 ءاملعلا نمناكو * هركذ نيملاصلاىف دلخو * هرجأ هللا لزجأ ىلداتادخت
 ثيدحلاو هّندلاو لوصالاو وحتلاك ةديدع انونف هيلع (ًارق)نيلماعلا

 ب ناكو هنع هللا ىضر قبرطلا ىلذاشناكو نونفلا نم كل ذريغو ديحوتلاو
 ةءارّقب هزاجأو اصلا ءاعدلا هنمبلطبو همظعبو هنع هللا ىضر خيشلا انديس

 هتايورص عيمجم مومعلا فهزاجأكلذكو مويلكيف صالخالا ةروس نم نيتنام

 يعشاهلا يديس هخيشةطساوب ةيناثلاو مدقتملا ةيحاةطساوب امهاذخا نيثزاحا

 ىف ناتتيثم ناتزاجالاو فلأو ةئامئالثو شع ةسخغماع ىفوتلا هللاهمحر ىوجملا

 نارعأ نم مهم عمتجا نميف * خماشلا دجملاب ةامسملا هنعدّللا ىضر انديستاّقبط

 نب هللا تف ىديسخيشلاب فيرعتلا ىف * ىنابرلا حتفلااهياع ىلتشملا « خباشملا

 ىلص يناندعلا ينلا ةكرب كرسامرت هعجارف د ىنانب ركب 9 ىديسخيشلا

 نم ةرشع ةنفاثلا ةمملجا ةليل هنعّللاىضر خيشلااده(ىفون) مس ودل وناعم

 هرمفلا « مامالا خيشلا(مهنمو) فلاوةثامثالثو رشع دح ماع مارهلا جملا ىذ

 وهو:ايط اديقب لازالوهللا هظفح ميهارب نب ىنالدملا يديس 0 مامهلاةمالعلا

 ف #7 هنعهللا ىضر انديس لاق ه«هللا نرد ف ةميكشلا ديدش لضاف نيد ريخملاع

 ممرظنبو نيروك دلا ةثالثلامالسعالا ءالوه ىلع تناك انتءارق لجو هناقيط

 رسلا اف تاصحام تاصح مهب انعمتجاو مهيلع نارك نيدلا نياكاالا ةرظنو

 9 رغما لاع لاقاك# ةرسأاو ةمادئالةي>وملات الوقتلا عطقتتام و * ةرظالايف

 بولق ىف هللا هعضيروأ ملعلاامنا و ةياورلا ةرثكب معلا سيل هنء هللا نضر كلاماثماما

 نإب وبحلأ



() 

 روت لعلا هدع هللاىذرلاقو نيما مهمانامجو مهنع هللا ىَض ره ديبع نم نيبوبحلا

 «يبثا نيا ىو جنلاو رسلا ف« ىوقتلاب هللا انمرك أتت باقبالا سنأبال

 .قرشلاف كربدتلا ليهس ىلع م عمتجاوأ مهسورد روح نيذلاباشلااماو

 | مهاربا ىديس ةعامجا خيشكمالعالا ةمئالا(ه زاجأو) ةرثكن وصح الف برغم او

 ظ يناتكلا رفعج يديسنب دمت ىديس ىنسملا فيرشلا ةمالملا هيقفلاو مدقتلا
 ! هيقفلاو هللا ةمحر ىندملا ةفيلخ نب دم ديس ثدهملا ةمالملاو هللا هظفح ىمافلا

 ةمالعلاهيّفلاو هللا ه.حر ىّعْشمدلاراطملا ىركب يديس ماشلاب ةعاملبا خيش ةمالعلا

 / ديجملا دبع ىديس ريهشلا ةمالحلاو يناهنلا ليعامسا نب فسوب ىديس نحلا

 ىسوردنسلا ميهاربا خيشلا ةمالعلاو ىاشلا ىسلبارطلا ىبرغملا ىئوغردلا دوه نب

 | مهنعذ أن يذلا « ماظعلاةلجالا د مالعالا ةءئالا نم كلذ ريغيلا هللا مهلظفح
 ظ هللاهظفح اههذ لاقدقو هتاّمبط ىفروك ذم مه«تازاجاو هنعّللا ىضر ميب عفتلاو |

 / ءاربكلا نم ادحأ نا ادبأ تماعام يننا همركو هل_ضفب لعهّللا ننمنم هصنام

 ةزاجاهنم تبلط# نادلا ثاملا لوح مه ريغ دولا خياشملا انتاداسنايعالاو

 | هللا لسضفب ين زيي نم مسهعم لب عنتماو * ىنارون دراوو* ىنابر ماهلابامءيشل

 | لوحفلاضعب لوب الثمتم « لوبقلاب كلذ ىتلتأف ىناسل بلطنودب

 الهأ ترصفالهأ كاذل « ىنوأر مهنالهأتنك 3

 هظفح ىنانب دمحأ ىديس ةمالعلا هيقفلاك ءاملعلا نم ةعاجج (هنعذخأو) ىهتنا||

 ىكملا جالا يديس فيرشلا ةمالعلا هيةفلاو امباس مستفلا طابر ىضاقهللا

 دمع | ئديس ةءالثلاتيرعلاو ّسلاهاظ زج الاخت ة روك دملا ةادلبلا ضاق قرواطبلا

 مم هتيواز لهاو هتذمالت نم عج( اضيا هنعد.خاو) ىسافلا ىملعلا دمش نا



3) 

 ةطايس ىزاغلا يديس لجالا هيمفلاو يولملا نومأما ىال ملكالا يفوصلا

١ 

 حلاعلا هيقفلاو يقل ددعان ىبرعلايديس هم نءاو نيلم رم ى ديس هيففلاو

 مدقتلا ميه ربا ا ىلدانلا ندخل ا فايس هيففلاو روشاعدمخ جاحلا ىديس

 . || بحاص ةطابسد مم يديس ريما هيقفلاوة ند سابعلا ىديس هيبنلا هيمفلا هتخأدلوو
 اميججّشلا موظةح ءاحاسصو ءاملعو فا رشأ رباكالا نم مهريسغو ىنابرلاحتنلا

 ىلاءتو هئاحب سول مهب هللاانعفت ةكرابملاهدب طخ ةزاج اهل (مهاج و) همركو هئمب

 (وجراليناو ) را وهلا وهيلعُا لبس دمنا وم هاج مهم لك هب اني اتموكنا

 ءالؤهمب زاجأ امب اصوصخ ىب ريس نأ ذات_سالا انالومو ان ديس ةرمضح نه

 تنكناو * ناردلا كاملا لضفب مهكلس يف نيطرخنملا نم نوك "ال ناوخالا

 ىفاّللا داز هنملمؤملاو * كلاسملا كلت لوح موحن نممالو *: كاذل الهأ تسل

 ىقبيو هيفانظفح هللاف * ثلمأو توجرامب ىنفعسيو * تبلطام ينايثي نأ هانعم

 نءثالذ ريغىلا *هّللامالسهل أو هيلع سلا لوسر انالومداجن ةيفاعو ريخت هتكرب
 هدلاو ةَميرطهَّللا هظفح (ذخأو) هنعمللا ىضر هباوعفتناو هنعاوذخأ نيذلا خنباشما
 هباحصأ نم خياشم نع « ةيغابدلا ةيوقردلا ةيلذاشلاة قبر طلا ىه ىتلا * ةيلملا

 *ىنانبلا ركب ىبأان ديس * ىنادمصلا لولا *.ىنابرلا بطقلا هدلاو باحصأ ىنعأ
 ىف ةرئاو ةعاج هتافودعب همحرو هنع هللا ىذر (كرتدقو) هبانعفنو هنعللا ىذر

 مدقدل (ناكو) نيملاعلا بر ةرضح ملا #47 نياصاولا خباشلا نم هربلغو طابرلا

 هتمج را اهدا كفرا ناو هيلا ةلدوملا قيرطلا ةفرعمو يلامت هللا ةفرعمىف 5

 ىلاعت هلأ ة عا ف داهمجالاو دملا نم هيلع أوناكام فرعتل هباحصأمجارتو

 مهرجخ ىف هللا هظفحان ديس (ربكدقو) هنعّشلا ىضر خيشلااث ديس تاقبطب كيلعذ
 ثيح مه ريغادص و مه ريبكل ربق وتلا و مهعم بدالا لاك نم ةيسط سى ةلاح ىلع

 هه ع حل 3



00 

 مكي رغلارديسلا دع الاد رةنلا زووم قرت انناغاذلا انميدبأ نيب نأ

 بلاغ ناشوه اءمسحةينات االول ا مي رهاظت. ١ و# فيطللا م ركلا لضفب

 هيفا را ل مدرب هللا ذخأ» نمالامهدلاو يدب سم عم خيراشملادالوأ

 نيفراعلا خياشملا ضعب 1 (ى<) هنعّشا ىضر هدلاو اهب ىريىتلا نيعلاب هدلاو

 رغصأأ ترظذاذاهل لاّتف ىديساي كماقم كردأ ىتم هباحصأ ضءب هللاق

 ائم ركأ ر.قوتلاو ما ريحالاو ميظعتلا لاك نم يأ أم ارت ىتلانيعلاب ىباحصأ

 ذيملتوهرهص (مهنم هنعذخأنملوأو) زيزعلا دهشملا اذه نم رفوالا ظما.هّلا

 « دشرالادهازلا * دجمالا فوصلا * ىنادمصلاىلولا «ىناررلا فراملاهدلاو

 يطماخلا دم ججاملا يديس هللادبعوب أ#ةيدمحلا قالخالاو «ةيئارلا لاوحالاوذ

 نطابلاو رهاظلا ىماعنيب امماج الضافانيد (اليلجاماماناك ) هب هللاانعفت يطايرا
 نطايلا ملعامأو هنم ائيع بجاولل انّمتم ناكف رهاظلا معامأ امهمف ليوط عابدل

 قرارك 0 :حدرأ ادملا دنع لونا دع نو لعا أسال ارحب هيفناكف

 هللا ىضرناكو هلا ذيملت كنوك ينانبلاركب نبا تنوي مات بقانم ىف انيفكي هل

 ريسيلابامئاق ايثدلا ىفادهاز ىلامتملا ىل ىتح ةعقرملا سيل و ديرجتلا مدق لع هلع

 ممانلعجو مهنع هللا يضر ةيفوصلا قيرط راذماهبلع يتلا قالخالا نسح اهنم
 رهاظتيالو سلجملا نمنودلا ىضريو شيواردلاةسااجم نم فن ا..ال امضاوتم
 اهريغو ةقرأخا سباب هنع هايف خيشلاانديسلزيجم لواوهو ةيناناالوةهأب

 نماندنع ناكاملا هلل ودي كلذ نم ءىثن هزاجأ اذاناكو قيرطلا فئاظو نم

 ةواجو ةواخا دجأن ديس زال ناكو هنع هللا ىضرشكال ةنامالا ليبس بع كدلاوان ديس ||

 هبيسلو هبيحع ة_سايسو ةفاطلب أبيحع ارييستهريسرو هيب رك نابا اراهواليلا

 ةرخ الاوايندلا ىفمهتمانلدجو مهنع هللا ىضر هللا لهأ قيرطف انديس لعحتف
 هم فس ييسبيبيباإيبحبب لب بلبل



)+( 
 , كاع خيشلا اذهلو هخيش نع لئساذا بستني هيلاو ىيرك داوجهنأ همركو هنع |

 رفصىف (ىفوت) هنعهللا ىضر 'حيشلا ديس تابطىف ابضعل روك ذم ةبيجع

 أضنإ هدالاو فيءلت(مهممو)ةعساو ةمحر 000 لاو ةلامثالثو نينثا ماع ريما

 ةينابرلا لاوحالا بحاص * دقوالا قوملا * مامهلاةودقلا #4 مامالا ”ميشلا

 ركذلا مئاد اليلجاماما ناك هنعهللا ىضر ىنانباحتف دمنا( مالسلادبعيديس) ||

 للك اضرحم هللا دايعل أاحصان ىلاعت هللا ةمظع د ومش ف قار غتس اللا لماك ر كفلاو

 نمارافهسفنلةب زملا دوهش نع ايئاغهللا تاج ىلا باستنالا ىلع هن عمتجأ نم

 طلاخال قاخلا نعال زيعم ةرورضلا هيلا اوعدتام ىلع | ,ن دلا نم أر عتمم ىوعدلا

 قيرطلا ءاطعاب هنعهّللا ىضر اندي-س (زاجأدقو) اهردتبف ةرورضلالاادحأ

 || هدلوللا هةمحر سعأ عسن ةنيس كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةرضحةرابزو

 هظفحأات ديس تاقيط ىف ةتيثم هتزاحاو كاذذا هره١باهذلاطخ كلذهاتكب

 ماعمارملا ةخلا يذ نم رشع شلال ةمملا موي روظد ملفا همحر (ىنوت) هللا ١

 هللا ىضر ىنانب ركب ىلا ىديس هخيشةيوازب (نفدو) بفلاو ةثامثالثو رع ةعيس ا

 0 مامهلل قوصلا * مامالا قماح ءدلاو ديملت (مهنم و) هلبق خشا اكهنعأ

 اليلج اماما ناكو ةلاكد نم هلبصا نيما هانعفتو هلل' همحر ىلاكدلا ىلع احلا ىديس

 لسماك هنانكسو هناكرح ُْف دصملا معجم ةيئعيامل اكراتهينع امبالغت_-ثم

 تااح الو) اهنمديرجتلا طاسب ىلع ايندلا نع اءلختم هدرش ةيحمىف ناراتلا

 داّقتعاو هللا ةعاط ىلع ديلادشب انتا داس ىلعد) وي راص هنع هللا يضر(هتافو

 ةينامث مأع السب (فوتو) هللايف هللدربقوتو هميظعتو هتبحمو 'معيشلاان ديس
0 . 2 ْْ 0 

 حيسف هع هنكساو * تامحرلا احس هيلع هللا ددج فلاو ةئامثالثو رشعأ

 تانملا
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 فراملا مهخيش نع ةقيرطلا اوذخأ ةثالثلا خباشملاءال وهو نوما «تانجلا
 هللا يذررك لا مدقتلا ىنانبلاركب ىب ا انالوموان ديس * ريهشلا بطقلا# ريبكلا

 هللا ىضر ىساقلا غابدلا دحاولادبعانالوم ىنسملا فيرشلا هخيش نعوهو هنع
 هللا ىكر ىوقردلا ىبرعلا انالوموأن ديس ينسلا فيرششلا هخيش نءوهو هنع

 ةيلذاشلا ةفئاطلا لاجرب * ةيلعلا تالسوتلا) ىفةموظنملا ةاساسلار خا ىلاهنع

 ميحصل عفتناو هوو م ذبخ أن يذلا خيراشملا نم كلذ ريغملا (ةيوقردلا

 كربتلاو ةيقرعلا ليبس ىلع مهتمريثك ددعي (اضي | عمتجاو) ممانعفاو مع هللا ىذر

 ةيدمجحالاو ةيئاجتلاو ةيرداقلاوةيرصانلاك ةديدع قرطا؛تازاجإ| هنع هلا ىضرهلو

 ةفطعوهللا لضم اهربغو ةيوسعلاو ةينميلا ةيولعاتلاو ةيعافرلاو ةيسيردالا

 لدتمم ةماقلا عوب سم هنع هللا ىضر هتفصوإل هللا مالسسهلاو هيلع هللا لوسران الو

 فنالا ىنقأ ةبحللا ثكرمشلادوسأ ةرمكأب رشم اًضامنوللا ضرب مسجلا

 4هلامفأو هلاوقأوهلاوحأوهتريسامأو إو انيوملا ىشع نينيعلا جعدأ نيدحلا ليسأ

 ق'اقدو# قاوذالا ليلحو «قالخالا ليج نم 4 هللاأثءفت زاح كم هنعهللا ىضر

 د هرصعءانب يف هليثم لقو 2 هريغىفهريظن زعام *فراوملا قئاقرو 2» فرامملا ا

 تدجول * ةيدمحلا ةنسلاو باتكلا ىلع هلامفأو هلاوقأ ميج تضرعوأ ثيحب

 ةبيهو * لاما رون هال_ءدق * ةيضرم دهاوش هلئامث نمةّيقدو ةليلج لكل

 هنمدانتساالو 36 هيلعالا هل لوعمال قألاةرضح لع فوكملا (مثد) همع 00

 *مهريصفمتو مهرابدا هم صقشبالو«مهميظعتو قاخلا لابق اهيفدي زير ال#هيلاالا

 نيب مالكب كت ماكتاذا و * ةحاحربغىف (ملكتي الز هللا ةرض> ىف هئانفةدشل

 ( ةجرت-؟)
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 « بايلالاهلداقتتو * بابحالا بولق عماجمب دعا ةعمس نم لك همهفي لصف

 « ماقملا يف طراختلا بحيالو مهتاماتمو مسهل وحأ ردق ىلع ءارةفلا عمملكتيو

 يببرعلا ىالوم خييسشلا لوقرركيو * مالكلا ىف لاد-لاو ءارملا ىلا ىدّوملا

 هللاىضر فاكتب الو) مالكلل مالكللاةبسانم يوقتلا نم هنع هللا ىضر يوقردلا

 هيام بسحم ماكتب لب * ةرك اذمقيمنتالو * ةرابع نيسح همالكىف (هنع

 كلذن كت تكي ريصباملا هريغوأاباتك فالوب ناك اذااذكو * نامرلاو تقولا

 ماعطلاو سوبالا ىف فاكتااكءايشالا عيجف فاكتلا نع ىهن و هدنع أظوفحم

 فوصتلاو ناكت | نمءارب يتمأءايقت ًارانألسودي ءاع هللا لص لاق لوي كلذريغو

 دوام لك اي ةصوصخمةئيببالو صوصخم يزب (ديقت.الو) فلكتلا كرت

 سول يف فاكتيالو رتساءهسايلو رضحامهتوق ربقفلالورو دجوام سبلب و

 ضعب يف ةعيفرلا بايثلازثآوي امبرو ريسسيتاا بسحب :هتبرشب هب ظفحامردقب الا |
 ةينهتثيهو هسبل ىف لككلو عرولا لاحكس يل ةفرعملا لاحزا ىفخريغو نايحالا

 قياطرابتعالاو نال وحلا ريثك ركفلا ماد(تمصلا ريثك) حيحص دصقوةحلاص

 نيإ تاقالملا لهس تارادملا نسح هللادابعمم قاخلا نسح رشبلا مادهجولا

 امظعم فيعضلاب اًميفر ةسايسلا نسح راخفوةبابمو « راقوو ةنيكساذ ناجلا

 قالخالاهذهنا (ىفخريغو)افؤر اروبص افيفعاميلح يدتبملاب ع رطب, شلل

 (ةاساوملاريثك) هتيالولاكو هتفرعم طسبو اهبحاصرلع ةعسنغةئشان ةميركلا
 هتح فحسب دوجلاو ءاخساا ىف امساوا رح ائيشرخديرالهللا ليبس ىف قافنالاو

 (ىضرلاميرس) هنا لا تق ادصانو ةلئاس رز أل ةقديالا ريثك هريغل هيطعبو

 هءادعاو فان رك د هئعهللا ىضر هبقانم ىف ىفك,وامل ردتنبالو هسفنل بضخبال ش

 مكب كربتو مح عمتجا نيذلا خباشملاةلجىف هئوذويو هنوهر , نيدلا

 مهرقوتو
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 ىلع ( ربصملا ريثك ) كلذ يلاهتاهتلامدعو مهنمردصر.امج هتبيغو مهربقوتو

 نموا ريثك ممطلا نم رذسح ى رلا لاكمم ةيرهقلالزاونلاو ةسيتقولا بئاونلا

 الالج تايلجتلا ميج ىفّللا نع مهفلا نه رفوالا ظملاب اذخآهّللا ريغ ليمأت
 هللا رسسامب ةعانقلا ىلع ( هنع للا ىتر ضحنو) ءاخرو ةدش اضيقواطسب الاجو

 «راتخلا لعافلل ةدارالا ىلسو *: رايتخالاو ريبدنلا كرت ىلعو كلذ لع ركشلاو
 # ريع .ضلاو ريبكلال هعضأو" 4 هللا نفت (هقالخأ ميظءندوا للاب ءافتك الاو |[

 راتخمو * ماستباو رشلو هجو ةقالطب * مالسلاب هيل نمادبر « ريثطاو لياجال

 * ءاينغالا ةيحصد ركيو نيك اسملا بحب و * ءافعضلا ةَمفا مو * ءارّفلاةسلاجم

 ىلختلاو دهزا نمرعبك مدق ىلع ( هتيادب ىف هنعّللا ىضر ناكو) ةنعارفلاةطلاخمو

 هتقو ءانبأو هنارقأ هيلا فوشتب امحاض رمم * ةيندلا ايزدلا نه ريسيلاب ايفتكم
 عم فوتوال كرات * تابرقلا رثاس ىف ةدهاجملا ريثك * ةيسملا بتارملا ليث نم

 ىفادهاز باهالا ربظ ىلع مانيوريصملا ىلع ساجناكو * تاوهشلاو دئاوعلا

 الو مثال ةمول للا هذخأتال هتدابعو هللا ةعاط ىلع ايوقتو * هتبوطر ةوالح
 ميجىفارثوم * راقتفالاو ةقافلا بابلج ابباجتم همذ نمبالو هحدم نءب ىلا

 5520 ليللاءان.ا اهلامزالمةيوازلا ىف امكتمم *« راقتحالاو ةلذلا هلا ع

 بيطشن نماهر ومأ واه رئاعش ميظنت ىف طايتحالا ماك« رافغلا ميركل قيفوتب

 كاذب حب ر يتح * كلاسدجلا قيرطل نم روشوهاميس> *« كلذريغو فيظنتو

 ىندروأ اضرعتم * صاصتخالاو ةيصوصخلا لهأ هلاناملاثو « صاخلاحبرلا

 ءانتعالاو ظفاحتلا ىف هدهحاتلابم * ميسلابا وثلاو * مظعلا لضفلا ن«كلذ

 ياراذاو ان تاللم_لاب ةبوشم ةغراف ردننأ أه ىطريالو ان تاقوالا سن اقثإ

 «'تاتشلا تامالع نعم كلذ ا لوديو هيوشيو هرج كلذ قاجماستن ارصف
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 ىلع هذيمالتو هناوخا (هنع هللاىضر ضحنو) تالاحلا ميمج ىف قوذلا مدع و

 قدصلا عم 7 لامعالا ليلق لوقيو لامحالا ر اسىف صالخالاو قدمملا

 لوشيوأ وأهم لع 7 ظاوأاوةرأ هللا ىلع ةلئذ أحلا ىلع ءضخ# و نطابلاع أفصو ىلاعت هللا عم

 بادا اسودخو كلذ بادالا ةأعارص ىلع ضو نموملا الس ءودولا

 ةالملل دادعت سالاو ءوضولا تكور ىلع ظفاحتلا ىلع ضحمو ءالخلا لوخد
 أممف عوشخلاو روضملا يلع لديو امقو نع أه>ارخا نع يمو اهقوىفابعاقياو

 ««رافةتسالاو ةوالتاا يف ةبغرل(ماد) را رحاالا ني رّملاهرايخالا بلاطموظعأوه

 ءانتءالا ىلع ءارقفلا صحو كيل ذىلعابظاو» *راهحااورسلاى ىلا هللا رك دو

 ةاللص عادي أ ىلع مرتو نب رافثلا ب ركلا ىضر ءاغتب ليلا نم رسسي امءادحأب

 هعر ثامب 4ب 1 أروعم #3 تاعا اظلا٠ نم عاونأى ع هرام : اعزوماهتقويف حبصلا

 4 ذأ ةديفم: ديح فيل ا ب 4 لا هللا نسح هلو تأ :ىلاتاي آلا ىفهلوسروهللا

 ف * هللا حف هيلا نينا بيجعلا هدلوم اواي ؛سلاةفحتاا هده (اهنم)

 (عبط دقو) د هلل كام مادام مسو هلو هيلع هلا يبص يل قلخ ريخ دل م.

 مدي مم هلا ةاغ 0 م لماكلا ل !| |كشلا ١ رص عباطلا رع أ ن' مد شر ةعيطق

 دجمملاب ةأءسملا يناب رلا متفلا هيلع لمتسشملاةعماجلا هابط ما و)ناقنالاو

 نأيب ىف * ءايفصالاة فت ) اممو) خياشلا نايعأ نم مه عمتجأ نميف »* خماشلا

 ةيغابدلا ةرأ ذاشلا لئاضف صضعءبو تن ةيناقألا اهرهاظم تددعت ناو هللا لهأ

 دمحم تلك دق فبل انلا هذهو » ةيئارو)ا لاوحالاو ةيلاعلا ممبلا ىوذ#ةينانبلا
 لضفب ف ماعلاو صاخلا أهعفت معو مايالا هده ىف ىلاءتهللا ءأشنأ عبطتسو هللا

0 
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 نميف بايحالا ةفحت و# افشلامستفةمدقم يف هاف ولا ةصالخ (اهنم و) مالسلاكامملا ْ

 *« دهملا ىف لكل نميف *دعسلا علاط اذا 7 اعلا مالا دلال كت ظ
 لهال# ةيفاكلا ةيفاولا ةحيسصنلاو *هللاءامسأ, قاعترام ضعن ىف * هللاحتفو

 ةلملا ىف هللا لهأ فئاوط رئاسو * ةينانبلا ةيغاردلا ةيوقردلاةيلذاشلا ةقيرطلا
 خسيشلا ماج ىلع قيلعتاهنمو لمكتل تلازالةثالثلا نيل اَنلاهذ هود« ةيمالسالا

 بهاوملا راصتخا ىلع رخا قيلعتو امهمعهللا ىضر ىد واتلا شال هحرشو ليلخ

 «ناوخالا تاريضخل اهنتكي ىلا « ناشلاةميظعلا هلئاراهنمو المك الازالو

 اهم هايلو هللانمفت فيئاصتلاو ديباقتلان م كلذ ري غىلا « نامزالا مئاقو بسحب
 ىفانيفكيو ف نانم ركنا هدا سمو اندا رم لكك أو ءازإلا لضفأ انع هازجو
 * ةيملعلا هسلاجم و هفراعمو هرارسأبو هب دوجولا عافتنا 6 هنعهللا ىضرهتليضف

 ةنوحشم هع هللا ىضر هسلاجمدجتف * ةيثردحلا هت ”الماو * ةيئابرلا هناحوتن ذو

 حضاوب نام يالا عم ىناعملا روح ف ضوتلاو + تاراغالاو دبا 0

 نودب مهمعهلل ى ذر مهر ارسأو مهفرا ءمو مهمكحو هكاشمر 5 درع اراب

 1 ان كقولا قرت ام ازيقك نب هنا طف زتكو ةقيحم ةاناستلو ةذاك

 اذاف كلذ ريغو تقولا بادا نم كلذب قيليام مهمئاطعاو مهتسلاجمو ناوخالا

 هساحم يف دكيح هنهروظبوالصا ةعلاطمنودب هيلاجرخ سرا تقولصو

 كرو سو هيلع 'هللا لص * لوسرلا ىنلا ةفطعو هللا لضفب * لوقملار برام.

 مهربغو ساف لهأ ان”اداسرباك انم نيا هةهسرد (رذحدقو) لوحفلاهغباشم

 هّللا لص هل او هراو هلل ةئلاوادح تق ولايفزيز *عو ىشادهنأب اودهشواومكحو

 ىأن رك ذام لسا ءيذلا 0 داك ءامل ملعو رباك أ(هحدمو) مدس هيلع

 هد ايز عم كلاذ نم+ يش ع فوق ولاتدرأن او « را راع ادوملا ىنلاذدمو 3 لطف
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 ةلاعفأو هلاوقأو ةاوعأو ٠ ةيفاش ةذبنب هيف ىإ أدتف ىنابرلا را تفل اب كيلمفنايبلا

 نماهم ساني اب 4هح وز“ ١ ةينسلا ةياسلا هر ام و هيقانمإ و هقال_ذ ا وا ةيِصض رأا

 كب رهام لثتهعجا رذ#تاحضاولا تاداهشتسالا نءاهدضعبو 6 تاركاذملا

 ىضاملاىف لسو هلو هيلع لص تاداسلاديس ةكربب * تالاملا عيج ىنللاىلا

 « ىبتنانهوإل ىرخأ واين د نينم آلا نمهلعجو# | ريخ هفل ؤمّللا ىزج# تلاد

 ارهاظو اللا هللدجل و «راصتخالا لييس - ةجرملا هده مان دصقام

 عفو كلاو ثنعأ تنأو تايوتنسا كالضفب (مهللا) د رابط او رسلا ىف انعابو

 لوحنام كتيشخ نمانل مسقا /مهللا) ريدق ء ىشلك ىلعتناو تردقاتناو

 انيلعذ وه م نيكيلا نمو كتنح د انئليتأام كتءاط نمو كيصاعم نيب و انني

 ثراولاهل_ءجاوانةيبحأ انتوقو انراصبأو انعامسابانعتم (مههلا) ايندلا بئاصم
 0 ,دىف انتنيصم لمجتالو اناداعن 00 ىلعات رسدناو ائملظ نه - ءانراث لمجاوأ م

 نلوم قح أنمحري ال نم ”الع طايمالو ذل ادار م ًايندلا لمجتألو

 ةيناثلا ىداج حا ان ءاقز الا مو ةاتك نم( (غرفو) مسو اءهللا لص هللالوسر

 كازا ”الثو نإ رشعو ةثالث ماع

 ةكربلا * ليل ا فيرسشلا# لثم الا بيدالاحلاعلا # لجل تاكلاذيققل و

 بانج حدمىف ىطاب رلا ىعيعزلا مت ن نها يقين املا را 4 ليلا

 هر ذماودب هللاهرمتهتيواز ىف هدنعرضح دق (ناكو) هب هللاانعنا مسيشلاان ديس

 ةليل هنع هللا ىذر هتداعىلعهلم_ي يذلا * فينملاهمسومو * فيرشلادل وللامخ

 (هناكزامومع ماودلا ىلع نينثا موي لكقواصوطخ راسو هلآو هيلع هللا ىلص دلو م
 هنرمغ مثتغا و هلسوردةدع ةروك ذملا ةيوازا| ىفاضي | هدنعرضح لبق نآك

 ةينسدئاوفو * ةيصاصتخا بهاوهو * ةيريختاقوأو * ةيئابر تاحفت ةكرابمل
 رة سلسل سلا

 أنف
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 تايحالا نءو انعحدأملا ىزجو«اهاضتقمب لغعالاعيمج انةفوو أم هاناو هللا انمفت

 حدمىف بابسلا مظعأن ا ىفشب الذا ىهظملا ةحيصنلاه ذهب اريخ نيملسملاو
 | ةحيصن وهم يقانمو مهايل صو مهلئاضفراهظاو مينعّللا ىضر هللا لهأ بانج
 هرتويو * ةايطاديشب مادأم هتكرب مفي و حودملاد وحوا عفتنيل هيلغ فقاولا

 ةايملاىف * تآلاو ىضاملاف نطابلاو رهاظلا ىف *تالاملا راس ىف همرتحو

 نا * لوحفلارباك الاد:ءررةت(دقو) تاب وطلاملاعهّللاةمحرعىلا لاقتنالا دعبو
 امومبل مارت>اوممهلةبحمو#لوسرلاو هلل بق ون مهما رتحاو مهتبجمو هللا لهأريكوت

 هدحولادجلا «!متمتاخو اهتمدةءباهصن ول لوحأهبو لومصأ هبو هللاب الا يقيفوت

 خيشلا « ةمالعلا هيقفلامم فيرشلا دلوملا مخ ترضحال هنع هللا اع هيئاك لاق
 « ءافخريغ نم راكالاةبخنو * ءافصلاب فوصتلاة بار لماح « ةماهفلا اصلا

 « يما لاو ىصاتال اعفث هلضف ىلوملا ىقبأ 4 ىنانب للا حتفإ» ىديس بهاوملا ىبأ
 مذهءاشنالديدلاةحيبص( ةحبرقلا تكرحت) رو رسلا نمرييك ظح ىل لصحو

 هصنام فورح ىلعامتبترو ه.هللا عفن روك ذملا خيشلا دم ىف تايبالا

 4 يناثب هللا سف يديس رحبلاو#

 حك مه 5 5 "ه6

 هللا حيتف خيشلا لوبس كانا 0 هللا حتفإ يلفحت نات عشنا

 هللا حتفو رون اهحابرا * ةراجتمولعلاو ف راعملا ينل

 هللا جتني اروجسم نافرعلا قئاتحبهجوم مطالترحب
 هللا حتفب هدلاو داش دق * ىتلا ىلثلا دهم مولعلا ربح

 لاح تفبادبأ هقاخوه «يذلارشبلا لذابو بانملا بحر



05) 

 او لولا ري وعود و الح نأ هلاك نس لطب
 هللا حف اومسنت هل ممه «يدهلا بابرأ تاريطخلا لعتلد

 للاتف كاذكو ثرا « هفالسأ نم رسل نأ كيفك

 هللا حستنن اقاوذأ كيربو * لموم لك كلثي هيلاضوف

 للا تف كلت بهاو-لانأ « ىرداموأهوأش لواحلا بمن

 هللا حتفا يقر هفطعبف « هفطعةدارالا نمديرلابسح
 ّناحتف ارا ىرولا داشرال هلهأ هللا

 هللا حتفإ لسع نم ماهسف) لد دمام راكم ول

 هللا حتمي اودي 4 -هجو نم * ل اإ_ةمامطاس ارو' تيار

 هللارستا دا رغالاص صخب و * ىرولاامب معيلولا ةمعا ى

 للا تفهَللا لضفب ادةف * هرك ذا هلالا أيه لضفلاب

 هللا حتفبانس دازو امد-ق * هدجم لئأتم رق نم كيهان

 ّللاستفو يرشبلاب كيتأي * ىنلاوةداءسلاحاتفسب رشبأ

 هللا حتفب زدع ىف تانرو * هراتختام لك نر ملا كلا

 هّللاتف لهأ ارطبحصلاو * هلاو ىنلا ىلع لص براي
 5- ةثالثماع ر ونالا يوبنلا عب ررسثع كاثىف هبتك نيملاعلا برةلادمجلاو

 هلهّللا رفغ(ىنسألا ىميعزلا دمت نب فمحأ) فلاوةثامثالثو

 « تعو»
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و تاحوتفلا لهأ ةفحن باك تسربف 2-
 ا قاوذألا

 ةفيدص

 جب

- 

 مه
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 م

 تاناكلا ةاطغ

 ةحبسلا ظفا قاقتشاو هتيم

 هذاا ةكحو اه عوزقت لضأ للف
 ثيدحو لمانالابدقعلاب مالا ثيذح نيب عما ةضوؤ ا وعتم كك

 ةحيسلاب دقعأا

 تالئاو'كقلسلا نم اهذكتا نع ةعاج رك ذ
 نم هليادو كلذ رسو قنعلا ىف ابامجو ةحبسلا مظعت ىلع ضيرحتلا

 لاملاو قولا تيخ

 رقفلا ثروي قنعلا ىف اهلعج نإ مهضعل لوق نع با وألا

 لخدملا بحاصلوق دروسايقلا ثيح نم قنعلا ف ةحبسلا لعج لياد

 ةعدب قزعلا قف املعج نا

 ىلع ىوقردلا يبرعلا انالوهو انديس خيشلا نافو كراش ىذا عالطإ

 ماظتنا ىأ ةظتنم ممقانعأ ىف مهعباستو ماركلا ةكئالملا نم عون

 ةيوقردلا ةيلؤاشلا ةقئاطلا راعش راص قنعلا ىف ةحبسلا لعج نا نايبو
 أ ضيرحتاا ىف قيرطلا رراكالام ضعدو ةسرثملا راطفالا فاصوصخو
 كلاملا مالا ىلا تافتلالا نع ةييغلاو كالذ ىلع

 ذاختا ةيعورشم ىف مالسالا غاشم مالعأ ءاربك نع ةثالث لوقن ركذ

 كلذ هيجونو قزملا 6 ابلعجو ةحبسلا
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 َْق دادولا لهأ ةرضصح ىلإ نييستنملا اصوصخو دايعلا عي ظاَشإو هيل

 بحاص اذا ريقفلا نإ اضرأ هل ل ف فلو 1 ندرس دلاو لوق 9 فق

2)" 

 حور قيدصتلاو ميلستلا و قدصلا أ و ةقيض ركذمللاة ردشح نأ ناس

 ' ةقيلطلا نوب ىلعلا رصاق نم الا ردصإال راكتنالا نأو ةرطلا

 وا تناك ةيءلع ءايلوالا نم تاماركلاو ءايسالا نم تازجعملا عيج

 كولسا دادعتسالانا ناو نامزلا لهأ نم ةظقيلا للهال ةيرت ةينوك
 كلذ يف ةبيحت ةءاكحرك ذو ريذصا الو ريبكب ديس ال قيرطلا

 هنأو هللا لهأ مسام ىلع عالطالا مدع وه راكنالا بيس نا نايب
 بهاذملامولعل الصحم ركنلا نوكي ىتح ءارّمفلا ىلع راكنالا غوسبال

 لال 28 كلذب اًةّمحتم نوكي ناو ايلع نيعبس ةدايزو رشع ةنالثلا

 ىنارعشلا مامالا لوق نع دوحجلا نم نيروطملا قكيو ينشب اع باوملا

 زفت هل_صخ للا نكمأ ام هلامعأ يف رتستب نأ ناسذالل يغب دورعلا يف

 دورثلاو نايعلا لهأ هب زاف أع

 طسرو دانملاو دوخجلاو ركنلا لهأ ىلا تافتلالا مدع ىلع ضيرحتلا
 1 كلذ يف رءاكالل اع ةرك اذملا مق

 كرايم هللا نأ ريقفلا اممأ ملعا هتينإ ىف فاؤأا اديس دلاو لوق ىلع فق

 مهم امو كار وتس ارا ملا هادو اماىلاعتو

 تحيط 2

 مم هنأق هلصحو ملا ةيفوصلا نم ديلا

 خباثملارارسأ ركنيالهتاحوتف يف ًاضإأفلؤللان ديس دلاو لوق ىلع فق
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 ةفيعص
 لكس ال هنع هللا ىذر ىبنافلا رداقلا دبع ىديس مالسالا خيش باوج مه

 موهفؤي نم مهنمز ىف ناكل ه نيفلاسلا ءايملاو نيمدقأألا ءايلوألا نع

 ال مأ مولع طاسلو

 دراولا ضعنو مهضارتءاو مهضاعاو لاهجلا ةباذا ىلع ربصلاب مالا

 كلانه ام بيسان امب ركأذلا مق طسو كلذ 4

 لخد الل هنع هللا يذر لذاشل أ نسحلا أ خيشال تءقو ةسح ةءاكح 3و

 امايلع عم هَ ردنكسالا

 لمعاو اباصخل ةيملالا ىكاوملا لهأ ةباذإ نم ريذحتلا يف ةبيجت ةناكح 44|
 ةينابرلا ةنانملاب زفت اهاضتقع

 ىهينلا لعأ هن زاف اع زغب اراصخل ابل ٠ ىرخأ ةناكح ؛ة|

 ماشا ىلع ةلادلا 0 لعب موعابنأ ماركلا خياشلا ا ىف رشا ا

 مالسلا كلملا ةرذح ىلا

 78 وصخ نييستئملاوام وم مالسالا لهأ ةباذإ نم ريدحتلا قد روامضءل ٠

 ا مالكلا نأ نامو لاب اذايع همأعل رتغل نم ءا و ىردزب نم 1

 كلذ ىف سدلاو الل بيبطال ةلع ركنملا عم

 ا نطاوم يف جراوملا ةلزنم انبرغ ىف 0 تروخمولا لهأ هآ

 كلذ بيسو مه تيلت و معاج ١ نع هريذحتلاو

 هءامح. ىف تابوقع ثالث ىلاخت هللا هيا ءارهفلا 0 ص رتعملا تنعتملا ه؟

 0 نعم هللا انراجأ

 ص ىع ف عوقولا ن“ ةرفنم ةييصملا ءار 3و ةرك ل دم ةبح ةءاكح 535
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 ةايملا ىف ىرشبلا محل ءارقفلا انتداس نأ ناببو هللا ىلع عامتجالا ل_هأ
 ةرخ الا ىفوايندلا

 ةقلح ىفهنولءشامو هللا له رو ث ىلع نيضرتعملا كاله بابسأ ظعأن أنا

 ةحردملاةسوسدلا ةيفنلا ةداسلاىلع ةروزملا ىوتءاابرارتغالاوه ركذلا

 لوةنلاب اهلاطباو اهدرو ةيربلابر ىضر هيلعجاملا نبا مامالا لخدم ىف

 ةيغل لكب زفت لص ةء صالو أ مف كلش الي ىتلاةحن رصلا صوصن |اوةج صل

 نأو توم لهاجالا املع ضرتعيواهل ضر ءتال ةيفوصلا ءارقفلا نإ رط

 ملا ًافيلأت كلذ يف فلأ ىساوملا دمحأ نب يسيع يديس خيشلا

 باءصأ هذختا هنأل لفاعلاب قياي ال صقرلا نإ ركدملا لوقنع باوملا
 لا يرماسلا

 نم'ىث مشل مف ناسالا قالطاو | رهفلا لع ضارتعالا نم دهاشبام

 ةرك اذلارق طسدو ةيناطيش ةغزاو ةريصا ىمتو لهج ضحم رلعلا ةحئار

 مهم هناف لصق كلذ يف راكالل اع
 ءايلملا لاوقأب لمجلا اذه اننامز ىف رْثك يبلبانلا مانالا لوق ىلع فق
 ىلا هنوبسنيو مالكلا نورتش هؤالع راص ىتح نب عااد

 هللا ىلص ىنلا ىلع بيذاكالاو ثيداحالا نوعضيو بهاذملا باحصأ

 | حيبا 1 مث نيذلا هلل ل هأ ىلع ضارتءالا كلذب نيدصاق ملسو هيلع

 لس 00 دحس هللا مملو مدت نمو رع نم 4 نوكملا

 م6 صيف انرشحو مهع هللا يضر مروشو ءارتفلالاوحأ نع هباوجو
 لس امهلا مهاح ساو لوا هللا لهأ ع 6 وتلا ن ع توكسلا
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 كالذلدبشي اع ة رك اذملا ملف طساو

 للاب اذاع الام وأ الاح متم مهؤمو هللا لهأ ىلع ضرتعملا كاله

 دادولا ةرضح لهأ ىف نيمقاولا ىلا ءاغصالا مدع ىلا داشراو ةيسصو

 كلذ ىف رللاو

 للاب اذايع مهيذؤم راثب هذخأو هراصتناو هثايلوأ ىلع ىلاعت قملا ةريغ

 ص نوركش ءابعفلا نم و نع لكس 0 ردح نا مامالا باوج

 مهم هناف لصخ ال مأ نوروذمم م له اليصفت وأ الاجا ةيفوصلا

 ءانتعالاب ميصأو ءاربكلا خياشملا دورع ىلع بابثلا ىلع ءارقفلا هيبنت

 برب ذاع داكتلاو تاتشلا ىلا يدؤألا ابعايض ند مريذحتو دارو الاب

 كلذ سسانب امم ةرك اذملا م طساو دايعلا

 .ضءلرك ذو خياشمادوبع ضفن نم ريفنتلاو ريذحتلا ىف ىمظع ةناكح

 اهاضتةع لحعاو اباصخ لاب ذاع نضارتعالاو ضقتنلا لهأ باص

 ةحيضف وأ ةمادن يقعأ ام رومالا رشو ةحيصنلا نيذلا ريخ ناف زفت

 ةيبسار اك الط رام ةنققالا باجل م هدافت تالا وللا ني ك3
 نذأ نأ نانو ناظال ل دهاع جعل ةتسلا] ناذكلا ضع تاو
 حبرلا نم ىلاذلا دنامملا نم درب ام نوءْسا ال متفلا

 ةاحئالاببسن وكيو ةباهنلا ىفةبقاعلا نسح جتني ةيادبلا ىققدمصلانأ ناين

 ةءائعلا لها رسب ام كلذ ىف ةركاذملا مق طسو ةباونلا لها نارا نك

 ما ركلا خياشملا هن دروو هلوسرو هللا عم بدالا ىلع ضملا ىف مي-#

 كلذ يف ةرك اذلل لف طسبو
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 ةزروص

 نم قيرطلا ىنام كلاسلا نع يهذبو 0 َّى 0 بداالاب نا 0 م

 هعقدل نأ هحر_ش لع ت4 ةيحصلا 1 ا 0 نكي 1 نم 45

 لماكتب الا لماكتيال بدالا نآو لاو الا ينس ره بدأالا نسح ٠٠

 ا قالخالا مراكم

 ا ف امضعل د ىصقتساال ةريثك 2 اغملا م بدو كيلا هوجو مو

 مثم هناف هلصح

 هيلع هتنم ظعأ دف هلايلوأنمىلوتاقالمتهديبع نمادبعىلاعت للام رك أ ذإ
 | معمدناف هلصخ للا هلريسال هل بدأال نم نأ ىلع ةبطاق هللا لها قفتا

 معودبر لا نم ةفلاخلا ةحئار مش اذا خيشلا نأ ىلع نيفراملا رباك أ صن هه

 ءاد_عالا راك نم راص ل هالرط هيلع بجي ةنم بادآلا طوقس

 ىت> لاركلاا هيق كقتعل نأ همزأب خيدشل ءادتفالا ىلع ديرأا مع اذا ءء

 خلا هاوس نم ىلا تفتاال

 1 هخيش ىلع ضرتءلال نا ددرملا ىلع سي مل

 هياع بحي ديرأا ناو هللا هلذخ الإ هخيش ىلع هلّدع نازمع ريقق ذخأ ام ه١
 خلا هخيش يف ةمصملا دقتميال 5

 الامث الو اني ال تغتلي الأ هخيش يدب نيب ناك اذا ديرملا لع بجي ه؟

 ا ةمسأب هيدا الو هلك اذا هنوص قوف هيوص مر الو

 لا كحضلابهنوص مفربال نأ هخيش ىدب نيب ناكاذا ديرملا ىلع بجي



 ع7(

 هزروك

 فشكبالو ًاميرتم سا<ال نأ هخيش ىدس نيب ناكاذاديرما ىلع بج

 خلا الجر
 ةدبلالو ةدادحس طسسال نأ هخيش يدب نيب ناك اذا ديرما ىلع سى
 خلا اهلع ساجيلا

 ةيرتلا عاضر نع موطفمريغ هخيش كح تحب ناك اذا ديرملا ىلع بحي ٠٠

 لامكدلا لهأ ىز نم وهام هيلع سبل ال نأ

 ٠٠ خلا مهم عامتجالاو خايشالا ةبحصبالا ةفينم ةجرد وةفيرشةلاحىلادحأ غانا |
 هللا (ذايعهنمنامبالا روث هللا بلس مهعم بدأتي مو هللا لهأ سااج نم ٠

 هيلع قرطإالو اربطم الا هيلع لخدسال نأ هخيش عم ديرما باذآنم
 خلا هنولخ باب

 هللاب ةفرعملا مدعو سفنلا نم الانوكي ال خياشلا م«بدالا نم روفنلا ٠

 خلا هوعدب ىتح هعم لك أيال نأ هخيش مه ديرما بادا نم ٠٠6

 ميم هنافهلصخ خلا ةداجس ىلع هل أطي الو ابوث هل سبلبال نأ اهنمو |٠٠

 خلا زفوتسم وهو الا هيدي نيب سا ال نا امو ٠١

 خلا هرهظ هيلوب ال هيدي نيدب نم ماق اذا اهنمو 4

 هيلعو هيدد نيب هنأك ايدأتم ساج هرب 4 خيرا ناكم لد اذا اهنمو ٠0

 اركا
 عامس نع هيلذأ مهي نأ هخيشل بحلا طرش نأ ىلع خايشالا مجا ٠

 خلا هخيش يف طم دحأ لك مالك

 ام هب د نيد رش نا ةنانج هةئم تاصح اذأ هحيش 7 ديررملا باذا نم ٠6

 خلا هدالوأ 5
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 تالز نع زواجتلا هل زوج ال خيشلا نأ ىلع اوممجأ م-منأو روقلا ىلع

 دايعا قوق>و هللا قوك 3 كلذنال ندي 1|

 خلا هنم هبأق شحوب ايش خيش || م«لعشال نأا مو 5-5

 ٠٠ لصحام ىلع لص ىتح ريصلا هيلع يبي ءافجلاب ديرملا خيشلا لباق نأ |
 أصلا لها هيلع

 اللاو هلع ناز ةمر ابهيلع لخدي نأ د راز نم لع بج 05

 هئيح نم لذخ

 خلاةثداحو ًأايؤر نم باوجلادرهخيش نم بلطيال نأ ديرما بادإ نم 0

 < 6 اللا بتكلا نع أه ريغ لع اهمدقو هيا ان ةءلاطم مزال نأ أممو

 ع ةرورضل

 تفولا كلذ ف ةياع لالا ديمنال هيد ل 1 ةلأ أسم نع ةلاش اذا| سمو هوو

 خلا ردكشال همدخ ف ةناقأ اذاو هيلا بولا فاؤاو

 _ ل درحع رتل الو ةنع هأهم وأ هنا هم ا: الأ انطف نوكي نأ اهنمو مم

 خلا هترظنو

 ةراما خباشلا نار لهاستلا ناف هايا هرج لهاستبال نأ اهنمو ٠٠

 درطلاوركملاو تقملا

 مالسلاهيلع اا وهخيش هكر بب هللا ن :رمدأص أ ريخ لكيرب نأ أممو ٠و

 ةيعرشةرورغلالاىثنعلا ٌوكانءادم.ال وفتسلاتم ف رمان اهم

 كانا ووضع مدع خيشلا عم بدألا ءوس هوجو نعأ نم 5

 خا هضح يف
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 لا هعمرفاس اذا هتم دخ يلا هتيلكب دردشا نأ هحبش - ديرألا باُذأ نم

 ابقلط ةأرما جوزتي الو ريشانملاب رشن ولو هخيشرس ىشفبال نأ اهنمو

 ه ا لآ امنع تام 31 هحرش

 .سد ع 2 ل 8
 اذكوادبا حاف مل حابملا ديرملا لدغ زاوج ىف هخيش ىلع جتحا دب صم لك

 هللاب اذايع هلوق لع ليلدب هحبش بلاط اذا

 نسحأ سبلي نأ هسام روضح دارأ اذا هخيش عم ديرما بادآ نم
 ديرملا مزاي ام لقأ نأ نايبو هبوثذ ميج نم ىلاعت هللا ىلا بوتيو هايل
 نبأ امدلا كاوا 2 همز ّ مظعا هحريش 0 آذ : نم

 مهمهناف ل صخ نيلتةنماوءايحالا خباش نم هريغ روزءال نا اهمها نمو

 لع حاشال 4 الل هود رط ناو هتعاجو هحيدش تاتعا ةمزالم اممو

 1 هريغ دن

 هرب نأ هلل اذايع هبلق نم هذاتسأ ةمرح طقسا اذا ديرما ىلع بح

 ةحاح ِق را اذاو ةل_حملا نمرذحي 3 هخيش 0 ديرما بادا نم

 خلاةرورسغل الإ هبك رب ًاثيش هل باطبال اديمب اناكم ناكو

 هدوعل 3 رهدس نم مدق اذا هيلع مضل يشملا هحرش فاكال نأ أهلمو

 ةهه>و ف اوس نا ىعم_سل هنارو نم ةلك هيد 6 ماكتبال نا أاهنمو

 هناوخإ عم ديرمل بادا

 ىلا مك رظنب الو ىلاعت هلل مريعصو عريبك 35 مك 2 نوكي 3 أهم

 خلا ةروع
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 كلذ :

 خلا هيلع هب هللا متف اء صيصختلا هسفن دودبال نأ اهنمو

 خلاهسفنل بحام مل بحبو هناوخإنيدىلع ةقفش هدنع نوكي تا

 خلامهبلع ةءز# هسفنل ىربالو هلاحي رتنيال نأ اهنمو

 خلا ة بنر ىلع محازب الن أ/ نمو
 خلا خيبشلا عم تلد الاعور قمنا وخال اميقن نوك الذأ مو

 نوكي. الو اما ميف قدصيالوهناوخا ةعامهلام سأر نوكي نآامنمو

 ةيابرلاتاحفنااو ةبريخلا سلاجلا روضح نع لساكتلا يف مولع امدقم

 خلا

 غارفلا لبق رك ذلا سلم نم جورملا يف هناوخإ ىلع مدقتبال نأ اهنمو
 خلا لامكسلا بنار ىلا لوصولا قيرط مهيلع برت نأو هنم

 عزا روما رك اذف رك ذلا قو هناوخإ ةلتغ نطاوم يازين ايفو

 كلذ يف هسفنا ىرب الو ةيفرعلاو ةيعرشلا باداالا مهماعي نأ اهنمو
 ممادأع نم ةوادع) ىهاظتيو ةيضرأا لامتالا يف مهممدقت ناو ةبزم

 خلا ىجبلا كد ىلا مدشربو

 ام هيلع لخدي الو لامجاو لالملا يف مدبمت نع لفشبال نأ اهو

 خلا ميولق سوشل

 خلا طاصلاءاعدلا نم مماسذبال نأ اهنمو

 خلا هجتاو> ىلع مهتاوح ءاضق ميدقتو مهنم هيلع دراو لك مارك اامنمو

 نع ايقاف ربالتةوىف رذَتلا نمةنوأ زلاحارتسم فيظنتا ةردابلا اهنمو

 خلا دقتقو لعاو امب ثدحالو
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 هسفن يف ديرملا باد

 خلا ىلامت هللا هجول هتانكسو هناك رح عيجىف اعرو ن كيا اي

 هخي-ش نذاب الا حوزتبال نأو سملا ىف هلاح قيض ىلع هربص اهنمو
 خلا نكمأ ام مونلا اللةمريللا لامفأ ىف ةمللا ضهان نوكي نأو

 تتاال ناو ةحتقلا قالخألا نم ةزيغو دة دنع قوكال نأ منهو

 خلا هنع نع وأ هيلع لبقأ نأ

 ضيو تفقو اسأك قيرطلا ىف ريسلا ىلع اهو هسفن خبو نا انقو

 ميم هناف لص هيلارظنلا هل لحال نم هرسصل

 خلا ارضاح عسيشلا ناك اذا الا سانلا فاخ ساجي درمأ مادام اهنمو

 خلا ركذلا ةرثكب ةلفنلا قنيو هرطاوخ دءاكب نأ اهنمو

 خلا هلل هللا ديل لب هيلع حتتفلا 'ىلعبت ال نااهنمو

 خلاةرورضلا دنع الا ماعطال هدب دميال نااهنمو

 خلا هلا 1 وهلامعأ ينو نكمأا مهن دىفط وحالابذخأ ناابنم و

 ىكتشا نا خيشلا ةرضح نف درطلا ديرما أم قحتسي ىتلا رومالا نم

 3 هناف هلصخ لا م,لع ريكلاو قلما ءوس هئم ءارقفلا

 لفةكم قوتملا حاصلا وعدملا د# ىديس خيشال بيحي سيفن رجز

 سيفن هنافهلصف ةينار ظعاومو ةيضرم بادا ىلع

 ديرملاو ريقفلاك مهنع للا ىضر موقلا دنع ةلمعتسم ظافلأ نايب ىف ةمئاخ
 ةمبم اهناف اباصق- كلذ ريغو كلاسلاو

 «تن)





 قانعالا يف ابلمجو ةحبسلا ذاخما يف
 4 بيل 0 0

 22ج لها ةيحصل 2 ,«هركملاب هشاللا باد الإ صضعلو 0

 قالا ميركلا لضف قالطالا

 هرج

 نيكلاسلا دكرصو نيديرملا ىبرم مامطأ ةودقلا مامالا خديشال

 ينايرلا فراعلا قراخلا حتةلاو قراسقلا رولا ىذ
 ياىديس خ..كانا هللا تان الو ٠و أناديس

 ينامالا ةياغ هللا هغابب يفاتيلا ركب

 نال ناقة ءاعو
 ا

 , هللادع ينأ دحوالا روذملا يفوصلا دحيالا هيقفلا فاؤملا بتاك رد لاو
 ١ هاك ةديرقلا ةفسلا .ذنه حبو لزق ذا ةطاببدحأ ندع يدم
 ةديجولا ةينرغلا نارتسآلاو ةيجتلا دئاوقلا

 قاوذاىذل افشلا اهف لح * قادحالا دعاك اموهف ذخ

 قاذملا ةيح هللو يصو « اه.يىللاكبلقنفج ناك
. 

 قف الايف سو.شلا ريممت © احوتفب ىرس اهرس ةنحب

21210101010101 
 رطل اشيل وبطن
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 م2: لسو هبحصو هلاو دمع انالومو انديس ىلع هللا للصو اع

 14 حا ولا رسسلاوذ * مارحلا قدحلا ملاعلا + 1 خييشلا لاق

 4 وأ د ىبادمصلا ىلولاو د ىابرلا فراعلا د متاللا روذلاو

 0 هللا ائعْش َ يبانبلا هللا حق انالومو | هيف لضفلا 3

 042 1 ءهمأ هناهوت تاحف نم يا داعاو نإ هناكرب 2

 لءجو « افولاوداقتعالاو ميلستلا لامكب حتتفلا لهأ فحتا يذلا هلل دجلا

 ع انملاو انا ةزامأ مم هيشتلاو مده ءادتهالاو ماده ءادتفالا

 قطصملا دمحانالومو اندنسو أديس ىلع نالك الا نامألا (مالسلاو ةالصلاو )

 * لعل امأ ا «افخ 3ك هللا رس ىف كام 4 عاف ةعس ع نم م لكو هءاصأو هلا ىلعو

 نب هللا - 0 اليصفو ةلج هللا لتهأ مادخ يق ٠ ىبافلا في هضلا كيبعلا لوتيف

 ننام |نم هناوخإو هسفن ىف هظفحو هنرادلايف هللا هالوت )ىف :انيلا ركب يبأ

 ند ارا مهبلاو مهم ناك نم لكو هل هن امو ال ملستلا هقزرو »* نيملاو بطعلا

 ها سس سي
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 انتبمب لسهأو هللا ىف اناوخإ عم ةركاذملا ترج :( اماط ع نيسلاو ددرقلا
 كلذ ىف رباكالل امب مالكلا هل انطسيو قنعلا ىف اهامجو ةحبسلا ذاخنا 5ك يف
 نم مم انعمتجا نميف ٠ حالا دجلا انتاّميط يف كلذ ضم (تديق ثنكو)

 انالومو انديس ٠ ريبشلا يلولاو ٠ ريبكلا فراملا ةجرت يف ٠ خماشنلا نايعأ

 .انيفن غابدلا دحاولا دبع انالومو انديس بهاوملا ىبأ انخويش خيش لمت دام
 ' كلذ لع م6دعاسف لقتسم ديبش يف كلذ ددرجتل موس وفن تفوشلو هن هللا

 ريسلا بادا نم ثحبملا اذسم قاعتب ام ضعل هيلع تدزو ٠ هللا لضف

 ( هتيمسو ) هللاي الا ةوق الو لوح الو ٠ هللا ىلا كولسلاو

 « ابلعجوةحبسلا ذات ىف«قاوذالاو تاحوتفلا لهأ ةنحإ

 « ةبحصل نيمركملاب ةّشاللا باد الا ضملو* قانعالا ىف

 « « قالملا 3 ركلا لضف * قالطو الا ةريضح لهأ 23

 نم هاجم ٠ ماقلاو ليحرلا.ىف هرسدب انعفنو هاضتمع لمعلاب هللا انم انمركأ

 كرا 4 ملعا لل نيم ٠ مالس مير 700 ماقتسا مث هللا ىبر لاق

  باهذلاو ء ىلا وه يذلا بسلا ن «ليعش وهو عيستا و م ةمّدشع ةحب اا

 رابلا ىف كل نا ىلاعت هللا لوق نم ورخام اناهذو ع د يىفاحل نال

 للا ىف انوخأ هنع هللا يضر ىلحاسلا مامالا نع هلق امسح ابوط 0

 د يدي هللا دبع وأ ٠ ليصالا ىلزاونلا قدحلا ثدحلا ٠ ليلجلا ملاعلا ظ

 | .ىرادلا كملاورينملاو درولا حفاوت ىف هتكرب ى و هللاهاعر ىولسلا ينإ رلا |

 ديعتملل ةناعإ يو لاق مث. ٠ ىراخيلا مامالا حيدص ورم ةجرت زخآ حرشلا

 لهأ تامس نم ةءس ىهو هدب أهدقمإ سو هياع هللا ىلص ناكو ةدابعلا ىلع

 مايقو مأ م بحاص هنع هللا يدر ةربلط ونأ ناكو اذ ه لبق لاقو ريما
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 حبسلو اذه ظو ماده يلصي اال ليللا هنأ سمعا و همداخو وه بقتعل

 ىلحاسسلا مامرالا ( لاق ) ىبونذ ردقب حبسا لوو فلأألا ىلع ديزي ام مويلا ىف

 مااصالاب دعلا مهنكمال ةلصتملا راكذالاو ةريثكلا داروالا لهأ هنع هللا ىضر

 *« تلق # ةحبسلا نم ملدب ال لب عباصالاب مهبلعلغشلا ءاليتساو طلغلا ةيشخ

 ةبيش ىلأ نبا ( ىور ) هنع هللا ىضر ىمدمْلا فيرشلا هلاق 6 اهتدكح هذهو
 هدب ةحيسلا كدعل مس هيلع هللا ىلصىننلا يار هنا |هنع هللا ىضر رمع نبا نع

 من لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا سودرفلا دنسم يف يمايدلا (ىورو)

 زغالا لبس ىلع ليق اهيفو ةحبسلا رك ذللا
 هته ىف ع.جتف بيب_# لا امولذم لمشلاةموظنمو

 هتييه نم قرف اهلع « همسا لج هللا ركذ اذا

 اضِيا ةحبسلا يف هنع هللا ىذر ٠ ىهاظلا دبع نالو

 اه تفنش دق ٠ لمانأ ةحبسو

 امح تاطقتام » تدغريقانملثم

 غارفلا دعا قئملا ىف ابامحو ( لاق مث )هردص مدقتام حفاونلا بحاص قاس 9

 قنءلا نالت اقرطلا ىف هجوتلا دنع امس ال ديلا يف اهئاَعا نم ىلوأ ركذلا نم

 ها ديلا فالخ ةرابطلا لم

 جاسحلا نب بلاطلا ىدني- ٠ مالا فبهملا ٠ مامالا خيشلا ةيشاح ىفو

 ضع 2 دما هصن امدشرملا ىلع ةرايم خييشلا حرش لع هنع هللا ىذر

 لاق لو هيلع هللا لص ينلا نا مالا ىورو هريغو ىلحاسلا نع مدقتام

 ند_دعاو ديح قبلا ناسنتق نافغل ال و سدقتلا و ليلملا و حيبستلاب نكيلع

 هيف اغا ثردحلا اذه ) كثاق ناف 0 تاقطئخسمو تالؤسم نيماف لمانالاب



 ىف رست انإ لمانالاب دقعلا نا ( معاف ) ةحبسلاب ال لمانالاب دقملا سم الا
 ةلصتملا راك ذالاو ةريكلا داروالا لهأ امأ نودف ةئاملا نم ةليللا راكذالا

 يلح للا هلاق مل نا نذل |مملع ل وثساو 0 م مهملاصاب اودع ولذ

 ا هلثماللا لوح ىتايسو حف ذاونلا س>اصنع اضن كلذمدقت دقود#« تاق +

 يطويسلا لالالا فنصدق وجاحلا نبا مامالا ( لاق مث)ةيضرماةلاقملا بحاص نع

 الممأ اهل طيفتسا ةفيطاةلاسر ىهو ٠ ةحبسلا لاعتسا يف ٠ ةحنملا اهم قاس اهف
 ءادردلا واو ةربرهواو ةشئاع ممةباحصلا نماعجنا هيفرك ذو ةئسلا نم

 فورعمو يناليجلاو دينملاك ءايلوالا نم عج كلذكو ةحبسلا مهل تناك

 نم ةعامج نع هاشور ةحبسلا ةلوانع لساسم ثيدح نيثدحمالو ىخركلا

 خيشلا ةمجرت ىف 4 انناَقبط ىفو ظ ها ىرسبلا نسحلا ىلا هاهتمو خويشلا

 ءازاب امف دبع ناك ىلا هتولخو هندهام ىلع مالكلا يف هب هللا انمفت مدقتلا

 دعل ةكرامملا ة ةولملا د و وة ان 3 اهسرح سافب سادنالا عماج

 هدلاوو سيردا انالوم ةرايزل اساف تالح ال ىناحايس ضعل يف هللا همحر هنآفو

 امف تيأرو مهب هللا انمفن نيلقتنملاو ءايحالا امب نينثاكلا ءايلوالاو ناوخالاو

 ثرح ادج ةميظع يهو اهم تق ربتو هنع هللا ىذر اهم د ناك ىتلا هتحبس

 ىفاهم نامتس ةلا امنوكل املع اظفحو امل اهظمت ةولخلا فدس يف ابماعي ناك

 ااعسو ضرالا ىلا لضتو ةلخا قف لاغايف ةئامملا تقسلاو نبك الا ةأهملا

 ضع لاق دقو 9 اهف امارود لهسيل ةرارج امل لمج دقو ةلاملا كالت ىلع

 رادقم ةحبسلا ةبح لمح نأب ىأ اناعفل لابجلاب حيبستلا اننكمأ ول 4 رابكلا
 ةدهاجلا سرام نم اهماعن ىتلا هرارسالا نم 0 ل ليلا نيش وأ لبحلا

 عرف اذا هل ينبذ ريقفلا نأ لع ( اون 5 6) ٠ رابكللا لوحفلا دب ىلع
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 أهل امظمت هقنع يف اباعجي نا رك ذلا ىف ةيسانملا ةطسوتملا ةحبسلا لاعتسا نم

 ىلجر تمقودتاؤ 4 هللا همحر ىتارعشلا بطقلا نأ ىفو 9 اريقوتوامارتحاو

 اباعج ينعأ كلذنالو ها امل امارك | كالذ نم كلهأ تدكف ةحبسلا ىلع ةرص

 نمكلذ ىفام عم قيزّلاو ناهتمالاو عايضلا نم نوصأو اهل ظفحا قنملا يف

 ٠ ةيناظلا قالخالاب قاختلا ىلا تافتلالا نع ابعّقو سفنلا ةوطس مغه

 نيعماجلا ٠ ةينابرلا ةرضحلا لهأ دب ىلعامتدها دباكن م هقةحتب امسح
 روضحلا نيب ركسلاو وحصلا نيب ءاقيلاو ءانفلا نيب ةّميمْاو ةعبرشلا نيد

 فرح د ( كوش لدقو )سابملا نحاو هةهاعلاو هده قيم ةينلاو

 لع هدم أو وكاس تما نم ىلا ىف ةعببلا' مع نأ لاطاو:قوزلا

 مظنم دوع نم ةظيلغ تناك نا 0 وصخو قيقلا

 ةنماكءايشالاو ٠ فرتعاو لساذإ هيلع جرح الف ال نمو .فرمع قاذ نمو

 !نانك أ فوم طبع

 دسقل يناوخإ ب هللاو م هللاوو ٠ بيصعع سيف بر مل نمو ٠ بنرجتلا يف

 تافتلالا ثيح نم ىتبادد يف قنع ىف ابلعج دنع ةبعصلا ةرارملا ىساقأ تنك

 عا ر ىلعرج> نم الثم راطنف نزو تعضو ول نأ دوو سذجلاو سفنلا ىلا

 ىف اهتعضو امهم تنكو قنع يف الثم لطر فصن نزت ةحبس 05 الو

 نرع يسفن تأدهو ىيرشب فاصوأ تدمج ماركلا ىخياشم أب ىقنع
 نايدلا كالملا ةريضح نع ةبجاحلا ٠ نا رقآلا ةالغأب قاختلا ىلا فوشتلا

 نحت امم كلذ ريغ يلا ينطابو يرهاظ ىف يربق عوضخو عوشخ ىنارتعاو

 ةلدوملا + ةتاووتلا فايصو الا خم.» ةبعرتفلا قيناوقلا تح نمادي نوبااطت

 سفنلا ىلع كلذ لق ىف بيسلاو رسلاوه اذهو ٠ ةيربلا برا ةيدوبعلا لاك

 عضاوتلا ةرضح نم هل رق ةدشو ٠ ةيانالاو هن رحلا نطو نع هدعإ لاكل
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 كلذ ريغو هللا يدب نيب حارطنالاو ةقافلاو رّدفلا فصوب قّمحتلاو لزتتلاو

 بابسألا نع رع و رقبمتو امنع فلختبال ىتلا ٠ ةيدوبعلا فاص ا

 ةيحصل لفاغو نيفلاتلا ةيحبصل فلاتو نيكل اهلاةبحصن كالاهالا اهملا ةلصوملا

 تايم اوكا ةلازخا 0 :ءنيضارلاةبس فت ه دق نع ضارو نيلفاثلا

 ربظام انم حاصاو٠ ٠ نحملا عي هيمج نم انفاعو ٠ نئفلا رش نم ائمصعا مهلا ٠سانلا نم

 امسح رّفلا ثروب 00 مخ لإ « لاق الو » نيما كنمع. نطب امو

 | ناآدبشل عقاولاو ةبر حتلاو٠ كلذل دبشي لصأ الإ «لوش | :ال 9 مهضعل هر د

 ممديد هللا ماوق ةبسنلا له ءارك نم اودع نراف ٠ كل انهام فالخ

 مهيلع ىلاعت قا طسا دقو لايعتسالا نم غارفلا دس مقنع ف الدعا ادب أ

 كلذ مدري لو ٠ لاس رطخم الو دح دحم الام ةبوثعملاو ةيسحلا قازرالا نم

 نوكي دق( من: لءالاز لاطاو داجلا رايت هل يرو سال اون ذل

 ايندلا لينل ةكبشو ةعمسو ءاير ابلعج نم قح ىف رّدفلا ثرود قنعلا ىف اهلعج

 « هن يماالو كل شالب ٠ةنسلاو باتسكلا صن مقالا ولطابلاب سانا لا وماذا 1

 .٠ هل ضشتاروذأقلا هذه ن م مث ربط ىلاعت كاذكأ ة.سنلا له دتتملا نأ ع

 ء.قوتعملا ريسك الآ ا ثم ةرظنو ٠ هسدق ةريضح 1 ةسااعو

 انوفا دج ال ثيم ٠ قرا هللا قيفوت مهلا ن نم لك تايعا باش يذلا

 مفالخأب | ملم 5 ءالاقمو الاح ةينسلا مهلا يع اةقحتمالا مهلإ 1 بسنقنملا

 15 زن (قخ نيقوزال ام وأ الاع أم ققحتاايف اعماط ةيدمحلا:ة.نارونلا

 مهنم نوكلاوةيعملا ثرو, ٠حالصلاو ريما لهاب هبشتلا نأو مهم وهف موق

 ٠ حالملا عامجاب
 حابر ماركلاب هبشتلا نإ * مولثم اونوكتم نإ اوهيشتف
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 ةيشنف مل ف 5 نإو * ميليبس عادا يف دهجاف م وقلام (هريغ)

 عضاوتلاو هللا ىلا رقتلا فصوب قّحتلا رك ذام لو دارلا نوكي وأ

 ىرب ال كر هللا قاخ ن .رم دحأ ىلع َةيز 1 وو و هللا دايع ع عيمج

 يف انم بولطملا وه كلذو ٠ تانوكلا يف هنم دفع اولد ا هتف قابسال

 لضفب كلذ ىلا ةراشالا تمد امسح ٠ :تالاَو يضاملا يفو ةباهئلاو ةيادببلا

 هلوقب ةيئارلا ىف ىلامت هللا همحر يثيرشلا مامالا اضيأ هيلا راشأو هللا

 ركسلا نفاخ رسسخاذ سيل نمو #« بيغم كنع سعاالا ماتخ ناف

 اهلا عتسا نم غارفلا دنع قنملا ىف ةحبسلا لعج سابو معأ ىلا ساو
 هياع همالسو هللا تاواص عراشلا حابأ اذا هناف كالذك هيف فيسلا لعج ىلع

 لمح نزوب فنكسلا قيلعت حابأو قنعلا يف فيساكرئصالا داهملا ةلآ قيلت
 ىف تايداعلا يف هب نامتسي امم كلذ ريغو بارجلاو بارقلاو ةراكشلا ىأ
 رو تارينللا لالذو كديصلاو ةضيقااك نك الا ةاولنا هلا لقت قففلا

 هنوكنم هلخدم يف ( جاهلا نبا هرك ذ امو ) ىرحأو ىلوأ باب نم هيف كلذ
 سهاظلا ءايلع رباك أ نم دحاو ريغ هيلع صن امسح لسم ريغ هتف وبف ةعدب
 : نم ىلع ةح> طفح نمو هللا لو انه كلذ ضعل ىلع فقتسو نطابلاو

 عقو اذإ ورل نمو هفالخ ىلع ابرغو اقرش * رباك الا رورمج لو ظفح

 هيف ىرخ ألا ىو يثوصو هيقف نيتهملا ىدحإ ٍِق ناكو ةلأسم ىف فالخ

 ربقلا ىف بيث ىتح ارفاكالو *« ا:ءؤ.كنودضرالا ىف نيرئالو

 مع هللا ىكر ةيفوصلا اناذايرت 3 لاعل هلأ سصخ ام ىلو الإ مج , طق

 مرفق ةكريو همركو هلضفن ٠ عالطالاو فشكلا كد مح نم مهن اناعحو

 .٠ لصاولا ثوغلا ٠ للماكلا بطلا انخويش خشن (اوركذدقو) عابتالا لامك
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 نمر رت ىلع لامن كل اهنلطأ هنع لل يضر ىوكردلا يرتلا نال وتو ديت
 هندهاشمو ه رك ذي نيكاه .٠ مالعلا كاملا ىدب نيب نيفقاو ٠ ماركلا ةكءالملا

 كلذ دخاف ٠ ماظتنا ىأ ةمظتنم' مهقاننعأ ُِف مل هعاسو و ما ودلا ىلع

 .١هبر ةرضح راوناو رارسا نم هدهاشإل ميظع لاح هيف عقوو ٠ هيلق عماج#

 ةكئالملا ٠ الؤهب اههشت قنملا ىف ةحبسلا لمجم مرمأو هباحصأل كلذ ينمتف
 كاملا لضف اهضمن مدقت دقو ٠ ماظعلا دْئاوفلا نم كلذىفامل امانتغاو «ماركلا

 ةيلذاشلا ةئاطلا هذهراعش راص قنملا يف !بلعج نا (عاذو عاش اممو) . مالسلا
 ةنامو اطسوو ةنادن كلذ مهلا نص 0 ابكاشم ناو هكرادملا ةيوقردلا

 ( كو) ًادبأ هقرافن الو كرا هللا ىلا هبانلصو بش ثلاثا ماقملا تاير لآقو

 ابلعج ورع كلذك اهلا تسا نم غا اوال دل رح ال قفل يف امامجياو رمعأ

 كلذريغو» ماركلاةكئالملاب اهب ثنو ةداعالاقرخ ٠ ماءلاو صاللا اهارب ةرهاظ

 ه«هرسسدق دلاولا انالوم هرك ذامكلذ ع نموإلمالعالا رباك الا هيلغ صن امسح

 نانا را يخأ |( (ملعاو ) هصنو هلئاسو نم ةرشع ةئااثلا ةلاسرلا ىف

 ةداعلا قرخم مل نف ٠ دئاوعلا ىلع ال ٠ دئاوملا قرخ ىلع ةينبم عورشملا

 م نم ( لوشوا ) ٠ هسدق ةرضح ىلا لوخدلا ىف نعمطي الف ٠ هسفن _:رم

 .ةداعلا قرت ل نم ( لوقت وأ ) ٠ دئاوفلا ةحتار مشي فيك ٠ دئاوملا قرخي

 ّللاو مرح هسفن دئاوع قرخيمل نم ( لوقتوأ ) ةدابعلا ةوالح قوذي فيك

 سوكمملا ىأرلا ىلا در ٠ سؤذثلا دئاوعق رخب ل نم ( لوقتوأ ) هسنأرارسأ

 4 ةداعلا قرخ ينعمو ط لامجاةحتار مديال .لالجلا كلسي مل نم (لوثت 9(

 فاللجا دنع تراص ىتلا ةتيملا نأللا ضعل باكترا وه ماقملا اذه يف

 مدقت دقو قاوسالا يفةلالملا ركذواهللاب يشمل لثمكالذو ةعدب مويلا سانلا

 (هفحملب؟)
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 ةبسنلارئاعش رابظاب ءارقفلا ىمأت نأ يخأأي كنمسحنفىلوالا ةلاسرلا فكلذ

 لخادامولءجالوةبوقردلا ةهئاطلاراعشت راص دقف قنعلا يف ةحيسلا لعج لثم

 راكنا ينعملا اذه نع مهنيجحالو ماملاو صاخلا اهارب ةرسهاظ !منولعحي ل بايثثا
 لاوقالا نم كلذ ريغ وأ مارحوأ ةعدب كلذ نا مطوقو كلذ مهيلع سانلا

 ةليملا هذه ناف ءراصبتسالاو لقعلا ىناعم نع ةيراعلاءراونالا ةفوسكملا

 نميتفيف اهب قملا لها اوجاحم ى هئايلوأ ىلا ناطيشلا اهب يحوب هيناطيش

 هنأ ملع امو غايتو هسدح باوصلا تاضا دنا ةثو الع كدب ىوهلا هزفتسا

 هءارب اهيف لاق وا اهضراع نم يتلا ءاضيبلا ةيقنلا ءارغلا ةعلرشلا نع ضرتعم

 هايلوأ ىلا ودملا هبيحوبام ( ةلج نمو ) مالسالا ءالغ نم ادحاو الوق رفك
 نم ائيش لمفنال اولوَش ناب ةنلأب ىهاظنو مقلاخ نم ىلع ةحملا مهل نا

 لمفت ىذلا اذهو كدارمو كدصق ملعب هللاو سانلا ريس رسو عدبلا هذه

 ىدتش نيذلا نيدلا ةّمأ نم مو نالفو نالف يدين هكرتام نبدلا نم ناكول

 اودنتسا امرو يود ةجح نم نوهأ ىهينلا جيجحلا نم كلذ ريف ىلا مم

 بجاولا بواقلا معمل سيسم الو ةقفلا لع ىلع رصتقا نم ضعل لوق ىلا

 ةبسانم ال ابلك تقولا ءارتق لاوحأ نأب هسفن ةصاخ يف نمؤم لك ىلع انيع
 ثيم رظنلا ددر اعر هنا ثيح نمكلذ يف هلرذملاو ةيدمحملا ةنسلا نيبو اهب

 قالطلاو ناءالاو لاجلا عويو ةكرشلاو ملسلاو ضارتلاو عببلا ع

 ءارّمفلا لاوحال دبشي ام دج الف هقفلا باونأ نم كلذ ريغو حاكسنلاو

 ىوتفلا ىلع مادقالا نم همنع ىوتفلا ىف هيلع دمتعي يذلا ملا نا لع امو

 ىلا الو سانلا لوق ىلا هل تافتتلا ال قداصلا ريقفلاف 6 ةلططابو رخل لع ىف

 رئاساا عطش نا اهبكسغو سفنلا ضرغل علإت سانلا ضرمغ نال سفنلا لوق
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 لوألا ثدح نموأ مل هلا ثريح نه ةحسفلا ثدحو ءاوس لاح لك لع هللا ىلا

 ملا ب بأي . ندم ءايلعلا ن 4 تذخأ و رثكا معلا بأن ع نه ريففلل اهذخاو

 اذاف ريا نيدقعتم اهلع واخ دق للعلا ثيح نم بابلا مهل هةر مكلف

 لدمت ناو هلو اهنم هللا انرذح كلذلو ةيفخلا ةليللا نم اودجو | ىكاه ِم

 نازيمو قدصلاب د خا ىذلا وه ( قداصلا ريقفلاف ) امم ذخؤيال لدع لك

 سانا راكنا نم همهوتنام نأ ىلع مبطلا فيفطتو سانلا لاوقأ يرو عرشلا
 الو 1 ركنم دحوام هسشن نع ريقفلا ينفولو اذهل ا كوكو نم كلذ اغا انيلع

 || ريقفلا ىرت كلذإف لاق مجولاو مولا دوجو ىطعأ نسفنلا دوجو نكل رم
 « يوتردلا ىبرملا انالومو انديس لاق دقو )ع قيرطحلا ةنس ءايحإ نع ار خأت»
 د اوه ا وسلا هان لك داون عابر يقرأ انعأ نقاشا عا
 كات نال ةمايقلا موب ىلا انيلع ماني راكتاالا نأ اويضالو ا ؟ ايحأ ةينلا

 هيف قرتف دوجولا نوك نم دبال قا بحاص ناف هن املوأ ىف ىلاعت للا ةنس

 هذهو هركلو هلاوغأ هيلع دمت ةقرفو هرقنو ريخلا هيف دمتم ةقرف نيتقرف

 هللا محريو ) اليوحت هللاةنسل دحناو اليددبت هللا ة:-دجت ناو هقاخ ىف هللا هنس

 لوَق ام هءاعحأ ضع لا و لاق ثيح كلام 0 /) رجه راد ماما

 ' ههنا نمر لاثف دقو نقم قديس ايدل لاقف اطووملا تانك ىف 'نئاثلا

 تشيثل ريقنلا ىلع راكمالا مطقلا ول لب هانعم اذه ظفاوأ قملا ةءالع كلت
 لسيق كالذلو لطاب ىلع الا قفتب ال ملاعلا نال هتلاطب ماعلاو صاملا دنع

 جراخلاو .روكنم هللا لع لخادلا ) ليقو (ىوعدلا تحص ام راكتالا الول )

 نإ © لاعلك لعريشلاب ووماس قادعلا اتم كلو( نورتم: ياللا
 بدذعلو موق دصل نيقداصلا هللا ىزحيل لاحلك ىلع راك الاب ل 8 بدكلا
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 هلاح ناساب لوقو دوجولا 3 اًئاد ريقفلاو مهيلع بوتوا ءاش نا نيقفانمل

 يبق ةقعن ىدلا وه و يمنوهركت يذل كاذ

 سانلا طخس هللا ىذررام نا 0 هز ىكرب لاغ لكب ريس وهو ش

 نينمؤم اوناكنا هوضري نا قحا هلوسروهللاو هللا ىضرب سانلا طخسإ اموأأ

 ضارتعا هيف عرشلل سيل ريس لكب ريسي ينم دوجولا ةءاكن ىلع ائاد ريقفلاف

 (فرعتو فردت فلاخ ) لبق ام ةفلاذللا ىف املك ةيصوصخلا ذا هب ْذخا نم ىلع

 ذإ ةفلاخلا نم هدنع أم يلا رظنيلف ةيضوصحلا نم هدنعام فرعي نأ دارأ نف
 ريقفلل ةاحنلا ىرن الو اوكله اك كالبف اوعقو اهف مقو ماوهيف سانلا قفاو نم

 الوسر هللا ثيبامذإ ةداعلا قرخ وه ىذلا هللا لهأ حالس ذخأ ىفالا
 ِء ٠ ٠ 2-05 .٠ ٠ 3-0 - 20 ماو

 ىدوم لقا يورد هللا هئعل لوعرف لاق ىح ةموق دئاوع قرح الإ أه الو

 هموق دئاوع قرخب ىسوم ضو هال 0 لد 3 نقاخأ ل هنر عديلو

 اشر نع انل باجحال هنال هتيبور اودقتعا ىتح ىومحلا تعنب اهملع اوناك ىتلا

 اوريشف ) :تاوصلا قيم اطلطا ورلطا »+ تاحملا كلغ ناو انييقلا ةئاوغاالا
 نار الو انيمشانوادبلا انوعنن يذلا ياو اوفا نا لا ( ك1 قاس ف

 راكم وهو الا تاقوألا ند فقو: ىف للا ةررظأ الو وأ اهوا لوغو
 ميظملا رتل اولم .ًايوركدي تاذحا قد ةلابوحأ هللا لشإأل ودع ولا دنع
 ريخي قايلاو نيركذلا نيبذكملا لاوحأ صقن هد وراك ا كبدعو لقن

 لاق امو اذكمم الا دوجولا يف هللا هرهظأ ادحأ دحت الف ندصلا لهأ لاوحاب

 و رثو هتمأل ةيلسن الا أممرجم رئاكأ ةيرق لك ىف اناعج كلذكو هيبنل هللا

 نا دب الو هتمألل هن دع مالا نا مع اذن هللا نال هلا نايدعؤتلا واقل

 لئكتل هللا تايآ ىف لادجلا لهأ نم ابمامإ قل ام ةماعلا نم ةصاخلا قلت
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 ]| كلذلو ملسو هيلع هللا لص ينلا لعل امي مالسف هللا دنع مماجرد كلذب

 ريغ ىلا ىدوم ثرد_> كانأ لهو هلك ةءاستلا ثنردح نم قا رثكأ

 رثك أ ةيلسنلا تإنآ مظعأ نم ليئارسا ينب مم ىموم ةصق تناكاملو كلذ
 دقق لسو هيلع هللا ىلص دم انيب امأو ةّميقملا ىف انل ةيلست اهركذ نم هللا

 الو مث الو مم هيرتعي الف هاوس هرس عسا م ثري هللاب ةفرعملا ةباغ ىف ناك

 ام لحجالف ٠ نازحالاو مومهلا نعم بوأقلا هد_# ام نال ليس َّىح لزح

 نمو ٠ هدوحو لاما 2> هدوبش ماد نمو٠ نايعلاو دورشلا نم تونم

 لاخ ةلاه أ نب كده: ثن لح ءايلعلا ركنأ كلذلو م6 نبأ ند هدذوحو كدق

 هدم لس هأئعم اولمحو :ةراؤدالا لصاوتم ناك هنأب هل ةهفصو ف نيسملا

 اذه ةييصملاب دبعلا برقلا نوزهلا تهايلاك هنا ىتح هدوهشم ىف هقارغتسا

 ردق ىتاوخإ اومهفاف ملسو هيلع هللا ىلص هنطاب رس هيلع مبغب نا ىنبطب يذلا

 ه.رب ريقفلا لغتشي نا وه هلك اذه نم دوصقملاو ةركاذملا نم ةذبنلا هذه

 « هنع هللا ىضر أْضيأ لاقو )ب ها هتاثكسو هناكرح ميج يف ريبكلا داسفلا

 تماع دق ( ديلاو قنملا ىف ابامجو ةحبسلا ذاختا ) هصن ام ىلوالا ةلاسرلا يف

 اهلا ثيح نم ءايلملا نيب هيف فالخال امم رك ذلل ةحبسلا ذاخنا نا يخأ ا

 ةيجوكو 3 ميرك ىف ام اهرقاو )سو هيلع هللا ىلص هيدي نيب تلعف

 نا ركذو ىواتفلا ىلع ىوالا يف طويسلا هجرخ ام ىنعملا اذه حيحصت

 يخأأي عرفلاف زئاج لصالا ناك ث يحو .ةحبسلا ذاخما ىف. هحنملا هامس ًافيلأت هل

 ةحيسلا نيفراعلا صضمحل لاق دقو أيس ظاغلاو ريكلا ثيح نم هيف كياع ال

 ىف ةسوسولا ثروتو ىهاظلا طشنت ةقيقرلا ةحبسلاو نطابلا طشنت ةظيلغلا
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 6 ع نبا كلذب حرص !6 ةعدب قنعلايف ابلعج نا ( 1 وق امأو) نطابلا

 المأ ةزوام هذ مجازي له ابميلس ؟ ريد ىلع يخأ اي ةعدبلا هذ- م لخدملا

 ممحتلاو اعرم *ايب ادا ائملع بجو رو أ :) ةحاح الف هروب 0 هلس تمجاز ناف

 نا لاق ثني جلا ماكحالا ام 1 اع 1 عدبلا نا تماع كفق ةئس مازن

 هيلع لق نم م قدح 6 ةبجاو نوكت ؛*« ت اق ةيودمموأ ةيجاو ةعدبلا هذه

 برغملا بطقو ملا ةنازخ هلاق ام ريظت كولسلاو ريسلا بوجولا ةلعو كلذ
 هتادب يف ريق لاؤسبوجو ف هئعهللأ يد رىر؛ ةاعملا ىنرملانءار كب وب يديس

 هيدإ توتسا نم قدح 6 ةيودل6 نوكنو 4 هللا أئعفن ينالطسقلا هلق اممح

 انالوم لاقمث ) لاعتملا ريبكلا هللاةكرب ىلع رسسو اذهىلع كديدشف٠ لاوحالا

 انديس لاق دّقف ةعدبلا ظفا كناوم الولاضفلا يركلا ةمحر هيلع ( دلاولا

 اع 3 اوت هللا م هده ةعدبلا 52 ناضمر جوارب ف باطما نس رم

 يالا رخآ ىلا مهيلع اهانبتكام اهوعدتبا هلوقب قملا روما فرم اوهالخا

 قملا ف ةعدبلا بحاص دعو ملسو ةيأع هنلاا لص هللا ل لوسر انالوم كلذكو

 هيف 1 م باب ن نم هاكاذبف ثا دملا ة 75-0 ةئلس نس نم هلوق ف رد ذل

 4 امض وأهتاذلدمال قحتس موهاماهنم عدبلا ذارضب الع دب هلأ هل اط هده َة ةيمسلف

 ذا ةعاسلا طارشأ ىف لبق ام ريظن هتافصل وأ هتاذل مذلل قحتسم وهام اهنمو

 جورخك مومذم وه ا اممو ىدبملا حجورخو ىسعلوزنك دو وهام 5

 وهو جاحلا نا نع مترك ذ ام ىلع ىثت هلك اذهو 02 أمو جوجايو لاجدلا

 هصن ام كرادملا يفىذاقلا رك ذو« رايعملا عماج لزاو ىف لاق ملسم ريغ هنف

 ا كلذل كوم يأ َك تر ! حييسلا ةقزع ٍفو لون لع تاخدو مصعب لاق

 ليلدب الا اذه 1 مده نادل ناك لهو هعروو لو ادعم ةقق لعل تن 0 همالك



 نمو عيبا ماما نونحسو أمس اذهىف روذحالف لاحلك ىلعوالمأ ةيلا كوالا

 هللا انيدنو اعرش هب رومأم عورفلا يف ديلقتلا نا تماعدقو املاسهَنلا قلام اعدل

 يف ديلقتلا نأ 66 هناالا 1 ركذلا لهأ اولاساف هلوش ثحلا قيرط ىلع هيلا

 ىعاناو ةما ىلع انءبا اندجو انا هلوش هبحاص هللا مذو ًاعرمش مومذم لوصالا
 ىلعو هفالخ لع ر ورمخلاو دلقما ناعإ نالطم موقلاق انه ن*ءو نودتدم مرات ا

 رابخاب لمعلاب لوقلا ىلع ( عاججالا دق.ذا دقو ) نونحسا نودلةم نحتف لك

 ُْق روذحم الف ضفاورلا الا هطرتشت ل ربا لوبق ف رئاوتلا نآَو داح الا

 هرس سدق دلاولا انالوم مالك ها مالسلاو هللا ءاشنا قطط وهام ىلع كلذ

 زوشاع رم احلا ىديس صفح وا ماها ىفوصلا « مامالا خيشلا لاقو »

 نإ هنوقردلا ةقئاطلالاو>ا ضع 6 * ةيضرملا ةلامملا ةايتملا هن رمصت ف هللا همحر

 اهذاختا ىف مول الف( ةحبسلا امأ ) هصن أم ةبسنلا رئاعشب ىهاظنلا ثحبم يف
 ىف .ةحنملا ةامس اهيلأتامف طويلا مامالا فلا دقو قنعلا ىف اباعج ىفالو
 اعوذ رص ىلع نع سودرفلا دنسم ىف (ىمليدلا جرخا ) هيف لاق .ةحبسلا ذاختا

 ىتح ماني الفةدمعافلاه يف دوقعم طيخةربسهىبال ناكو لاق ةحبسلا ركذملا من

 ةلج 5 أمدعل لاق مث عزجملا يونلاب حيبمسلا ناك ءادردلا واكلذكو 0 ميس ْ

 حتيبستلا ك4 ءايلعلا ضمن لاف هصخام دايعلا ةفك باتك نمالقأت هءاحصلا نم

 ) ةحيسلاد خا دقو ١ يلوا هحيسلاف الاو لضفا لماالاب هدمع ناك طاغلا نم

 هيف طبيخ هل ناك ةريره ياك مهاغ كمدعلو مع د_خؤيو مهلا راشإ ةداس

 ينمي غزوا ىونلاب حبسي ناك هنأ ليقو ةيف حبس ىتح مان الف ةدمءافلا

 داوس ةيفأم لبقو هيول لعقابلا كلو هبم 'ئىد ضدنا يح ةضملإ كح يذلا
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 تايفو يف(ناكلخ نب دمحا ىضاقلا رك ذو ) ةغالا لهأ هلق عزم وهف ضاييو

 عم تنا هل ليقف ةحبس ديدملا مساقلا ىبا خيشلا دب ىف ءىر هنا نايعالا |

 همالك لسا هقرافا ال يبر ىلا ه. تلصو قيرط لاف ةحبس كد ذخأت كفرش

 هللا هجر انونحس مامالا نا رايعملا قف قنعلا ىف ابلعج امآو: تش نا هرافناف

 لعج لع ا ابادج سامي دقو ةحيس هقنع ىف ىأرف مهضعل هيلع لخد

 الوأ هذا هنال هظفح ديلا يف هلعج للع نم اوركذ مهنال ديلا ىف متاحا

 ىالوم انخيش نم تعمسأم هل لدنو هظفح ناكو عبطلل مو هناع هللا ىلد

 ينك « لاشالو » ةحبسلا رامسم وه قئملا لأق هنع هللا ىذر دحاولا دبع

 الا درب ملو ًاضيأ مئاملا ىف هلثم دورول الثم بيملا ىف نوكت نا اهظفحب ىف
 رادتقالا لو َح -1لا ربظم يهديلا نا يهو وخلا ةسلل دبا قاد

 5 110 تلوح ةديسلا ف كلذكو مهفاف َُل ومحلا ولم املا نيب ةيسأنملا عقتل

 1 اهراةدقامس ال نوكيف ديلقتلا لحم وه قنملا نال هريغ نود قنملا

 وه قنمااو ميظع ردق كاذب ابلف رك ذلا هلا ةحبسلا نالو ةبسان«ينمماهدإقت

 ةيسانم 5 مظملا لعخ هظفح هيف نكع اممهيفام ىلعاو دسملا يفام مظعا

 نم هيلا برقأ نحو هلوق يف للا هب هللا برض ىذلا ديرولا لبح نألو
 يه ىتلا ةحبساا تاعؤم بارشلاو ماعطلا ى رموهو قنعلايف وه ديرولا لبح

 نم دشأ الاب ءانتعالا نوكي ىتح ةءاالل ةبسانم هيلع هللا نم برقلا لآ

 ةلا وهذا هللا نم برذلل ةليسو ديرولا لبح نوكيف ديرولا ليج ءانتعالا

 بولطملاوهىذلا هللا نم برَقلا ل صحف هناحيس قا نم ةيرقلا ةحبسلا لق

 8 ٠حضاولا جا ملا ف «ت ارم 8#8قيند هنأذ كلذ لعاف يف ل ةحيسأاب

 سدل ناك. اص لش نأ اليس لأ رك دام دعل طاصدمتىبأ يديس ب قازم
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 اهم ديلقتلا زاوج امأو ( هصئام ) هءاحصال كلذ سبليو هتنعىف ةحبسلاو ةعقرملا

 مارملا تيبا ةبكسلا لا لمج لام لوق يف درو م ذوخأم وبف ةحبسلاوأ
 اولحت ال اونما نيذلا امنأاي هلوقو دئالقلاو ىدحلاو مارحلا ربشلاو سانال امابق

 « ةيطع نبالاق 9 دئالقلا الو ىدلا الو م ا ريشا الواد رئاعتت

 ف ةنلايهو اد انو ةنف لانك هك ذو مهانمأ هنوداقتب سانلا ناكام دئالقلاو

 جرخ اذا ةيلهاملا ىف لجرلا ناك ( ةداتق لاق ) ديلقتاا ىف ةمرألا ىعهيبنتلا

 ديعسل ١) و ح4 ضرعتب الف ةدالق ر.سلا نم دق جملا ديرب هته نم

 الو ةنج نوجربال مو ةيلهاملا يف سانلل ر وء«ألا هذه للا لمج ( ريبج نا

 نيتاه ريسس# نم انا جرت « تلق ل مالسالاب كلذ ددش مث ران نوفاخم
 تاقرطلا ىف ةدايعلاو نيدلا لهأ زييع زاوج ىلع حضاو ليلد بتوع

 دصق نأ كلذ زاج اذا رشلا لهأ نم ام نونمأ, ةمالعو ةءيسسل فواخملاو

 نم حج 3 ةحبسأاب ديلقتلاو ( لاق ) ةدابع هل وه نع فيكف ةداع هسفن ا

 قدلان ال وويبرملا ءارثن هلعفي 5تاقراعلا ىف هجوتلا دنع امسالوديلا ىف ابلعج

 ها ٠ راصتقاوريخأتو ميدقتو ءراصتخاب هنم ها ديلا فالخم اعاد ةراهطلا لحم

 هللا دبع وبأمارهلا يفوصلا «مامالا خيشلا لاق وؤ ةيضرال ةلاّمملا باص مالك
 ةامسملاههرصصن ىف يوقردلا ىلذاشلا فا وامنلا ىدوكل هللادب عنب دم نب د ىديس

 ذاخنا امأو هصنام «ناوامت ل هأن ٠ ءاسؤرلاو ركن | امدر ىف*«نأي دتلاو داشرالا

 نا حييبستلا ىلع هنأ صح رقأ هنأ سو هيلع هللا لبص هنع تب 06 بلا

 0 هلع ا ىذر ةربره وأ ناكو كلذ نولعفب اوناكو هاوثب ىأ

 هيفرأاو كلذ ىلع 9 مل-وهيلع هللا ىلد هيدب نيد م حيبسلو ةددع ةثامسمح

 طويلا ظفا-حالو هترصن يف يهونسلا مامالاهلاق ارح مهو ملا لهالاض راعت

 (ةفحم «)
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 ىتافهب هيلعف هدارأ نف ٠ ةحبسلا ذاخنا ىف ٠ ةحنملا هامس ينءملا اذه ىف فيأت
 أعورشم لصالا ناك نيك 4 اباّتثو اهظلغ امأو 9 هيلع تفقو الو هتملاط ام

 لاعلاو ةريذصلاو ة زيكا نسل يأ و رغص وأ ربك نا عرفلا فررض الف

 ةرهشال تدصف نا ةربش نوكتو ةريغصلا يف لخدن ةريبكلا ىف لخدن ام

 لكو ةقداصلا لاحلاو ةينلا ال ول ةربش اراك ملاوحأ ديردتتلا لهأ ذا مده

 الذ صالخالا لهأ ةيحص) صالخالا يلطف اقداص ناكوأ اصلخم ناك نم
 ٠  2هءع[د5ك 2 ٠ .٠ هه 5 .٠ 3

 نع هجر امف مثدو ىد ص مع ناو ىقيقر الو ظدافل هللا ءاش نأ ةهرصأ

 . نع كلذ تلو ادجح هظيلغ تاحرس 4 تن ر دقو دأب آل دبال:بيبطلا

 انالوم ريشالا ةحالاو ربك الإ خيشلا ا الا فك .نيفراع ا رباكأ

 ةحيس يأر هنأ هن قثأ نم ىنثدح هناف ايفاك ناكل ش شيشم نب مالسلا دلع

 3 هل ركاذو روك ذملا خيش لأ دالوأ نر 0 تامثلا ندعلا دع ادح ةميظع

 0 نا يلرك دو مهدنع 0 0 ىلاو تام ناىلا منيشلا دنع تاك

 ةحبسلا كان فحخاف ةقشمب الا يشملا نم همنع جو اهب ناكو ةضلرص تناك
 ادا ةطسو الوا ناب انيكك نارك هكر اخو ماق ايف اهيلع اهعضوو

 ةحيس خايشالا نضعبل ت تناك لوش هع هللا يذكر مامالا * ا ثتءوسو د

 ةد_ح>اولا ةيحلا بذجادا ناك ةرارح ع ةقلعم ةلو ةنأغ ةليقل ةميظع

 انل ىتأت ول لاف كلذ يف هل ليت اهظع اتوص اهل عمسي ىرخأ ىلعتطقسو

 ىرذصلا هتاّيبط ىف « قارعشلا رك ذو »  تيااتلا نغمن كيس ةضوضنم

 ابنع نانلا قرتف اراك ةح اان ةعبسال تناك كلا دحأ ىدصتنا
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 نم قر نالف دمحأ اي هل لاقو لسو ةياع هللا للص ى زا يأر : تايح 0

 ىلا بهدف ددعلا ٠ نع اسقان ىلع لصت امو اذكو انك هزة اخ عبس كتحببس

 للنأ هد رئهسأ ر نمهلا عحرخ ًاولسو هيلع هللا لص ىنلا قدصلا 4 ريقفلا الد

 ا( تت

 ةاووؤلا ةرثك سووتلا نم 'ىضتداكت انمروا ةييشاك اوانولاف ةعنلا

 لوخدرميفدرولا تقو نع خيشأ | ألطلأ اذا اب سه رودت تناكاجلا انغلبو اهيلع

 ةحيسلا دحوهتيثد ع ذل نوكسيو مسيصن يتدأ هلم لكو «اتقولا

 نطابلا طششن ةرخافلا ةحيسلا ٠ معضعل لاق كلذلو ةقيقرلا نم لضفأ هظيلنلا

 قاوذالا لهأ الا اذه مهب الو « تلف وه ىهاظلا طشنت ةقيقرلا ةحبسلاو

 لهأو تاقثلا نع تيندقف (قنملا يف اراءجامأو ) ةحيحصلا ىتاعملاوةحيرصلا

 مهقانعأ ىف امولمجي ريما مهب نظ ١ نم رينك انازو نيحلاصلاوءاملعلا نم عرولا

 كا مهضعل لاق ةصن ام كرادملا يفيضاقلا ركذو رايعملا عاج لزاونىلاق

 هعروو هملع عم نونحس نم لعل تناو هن معوسإ حئابسلا ةمنعقو نوةكش لع

 لثمن وركنب نيذلا ءايلعلا ءالؤه نم «سبحملاوإل ليلددالا اذه لعمدش له

 مزيلع نوريو ءاسمو احابص ةملظلاو ةربابملا نوسااجم مو ءارتفلا ىلع اذه

 وا مار>وا حيبق اذهنولوُدي الو يعافالاك صلالا رب را نم ةظيلخلا ليداحملا

 همشو اذهيف ةملظلا نود ءارقملاب راكن الا صيصخم له ( مييلع هلل ) ةعدب

 نوءجارهيااانإو هللاثإ نيقيلا روث نمنسالفالا نم وأ نيدلاف.راصتنالا نم

 داشرالا مالكها رودصلا يفىتاا بواقلا ىمعت نكلاو راسإالا ىمعت ال اهلاف

 هييقتلا ردص اهلع انهبنامس> ةدايز ضعب تاّبطلا يف هانرك ذ امىهتنا هتامتابو

 عاجاب ةلزئملا بتكلا مرعفتتال هريغو .بابلالا ىلوألل ةبانك « اذه ىفو ف

 تاهجوت ةعاسا نع ةةيضص ركنملا ة هرج“ 0 3 ررد هب : كالذو ٠ بايح الا
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 ىنأيسو منع هلا ىشر ةببتشملا مهلاوقاو مهام فأو مهذيمالتو رباكالا لاوحأ
 نا حتفلا لها نع * ىنخ ريغو# هللا لوح عوضولا اذه ىف مالك-لا طسل

 تله> ناو» عبباف تملع نافقيدصتلاو مياسنلا ىلع ا نلمح موفيرط

 (رعش .٠) ب تي ءاضفلا كيلعو مل مل لسف

 راطعال ال لاعتلا :لاوافل ٠غ. -نومأ مف نارك ل

 راصنالاب وا سانال *# 0 ام 1 اذاو

 ةءالولا نيع قيرطلا لهال مب ءاستلاو قيدصتلا نأ لعب ١ اهؤاربك صن دقو ال

 ةوعدلا با هبافءاعدلا 00 قيرطلا لهال ادم امك كم ارااذأ اولاقو

 مدن شو معلا ري_ضق نم الا ردصاال راكنالا نال اهنا وا منا

 ذجب مولا تاراجتالاو عوببلا ثحبم ىف رظنلا ددر امر همنا

 عافتنا مدع ىف ظعالا ببسلا وه اذهو هلل ىمالاو ءارقفلا لاوحال دبشلام

 ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن هتذئاسأو تقولا خويشن ةبلطلا اصوصخو سانلا

 هصئامتم آلآ ةككالللا مهلا انلزت اننأولوىلاعت هلوق ىدل «نايبلا حور ٍيفلاق ا:

 ناةيبرتةينوكوأ تناك ةيملع ءايلوالا نمتااماركلاو ءايبن الا نمت ازجعملا عينج
 يرو لضو ضو ادق نموىدتهاو لام هدادعتسا نسح نفث ممامز ف

 ةدر.تلا مهسوفنو ةئيبملا ممئابط ماكسحاب نيلونشللا نيرورغلا 3007
 لوأ اننكلةحضاوةمالعلاهنمانيأ رو لماكملادشرملا انفداص انأول ةبلطلاك نولوقن
 ناو سمش سمشلا نا مل لقف منقي قح لاذاب كسّعو موش رطل كالسإ نم

 عقبال دعتسلا باطلا ورورمل همعط دج مل ناو لسع لسسعلاو رب رشلا اهرب مل

 نمل نكمأ| اع نيحلك دبتجي لب ةراسأ هرمع دقن عيضإ الو ةينمالا ىف

 (اذه مث ) هلق كرتبال هلك كردي الام نافبلطلا نيرط يف نوكيو تاعاطلا



 4رضلل

 ف هفْدَس اعل هللأ نم 1 لا قرط ف ردصلا حارشلاو دادعمت_سالا

 نم تعمسو تيأر كو ةخوخيشلاب الو نسلا ةنادحن سيلوءاش دبع ىأ لق

 لاق 43 نيملاصلا ضما نعوإ# ه سحأ ناوقنعو هر ها.« ناو ١" 6 لاحلا هباغ

 تاذ تراكالف مو.سلاو رألا ةريثك ة ةءلس تاكو نيثتملا ل م ةئس تدجححح

 اليا رمشأ مل ذ اليلق تافغو جاكاو عي ألا نفر :طسوت دقو مول

 3 اذاو 4م هلو هيلا ا 9 صخش ىلع الف ةيربلا ىف ىدحو انأو اللا

 رثأ هيلعو ةيحاضلا سمشلاو رينما رمقلا هناك هيضراعب تابن ال درمأ مالغ
 لا ةمسرو مالسلا تاياعو لاقف مالغاب كيلع مالسلا هل تلثُو فرثلاو لالدلا
 هل تاق نأ كلامتأ مف هس ينبارو بجحعلا لك هنم تبحمف ميهارباا هناكربو

 ذم تاهجام ميهاربا ا لهاتف ور مو ينفرعت نبأ نم هللا ناحبس مالغا
 لثم يف ةيربلا هذه يف كنعوأ ىذلام تلمذ تلصو دم ثءطق الو تفرع

 تققار الو هاوسب سن 1 امميهاربااب ينباجأف ظيقلاو رملا ةريثكلا ةنسلاهذه
 لوك ألا نبأ نم هل تلتف ةيدوبملاب هل رقم ةيلكسلاب هيلا مطقنم انأو هريف
 لجال كيلع فئاخ ىنا هللاو تاّقف بوب لا ه. لفكت ىل لاقف بورشلاو

 بطرا و ؤالك هدخ اع دع هع ومدو ىبب أذ كل ترك ذام

 ناشطع هللا دمك نوكأ الو # ىنميشل هللا 8 دف عوجأ ولذ

 0 ىصقأ ىلاز زاححلا نم #* ينامحم هلمدحوف تفعص نإو

 رع اتا لاقف كر رع ةفقح د 7 الإ مالغاب كيلع هللاب هل تاق

 اذ نمل انلخدو ةفرحب انفقو لذ يبادحأ ىلا قوحللاب يل امدف هتوجر مث ةنس

 تاير ادلب و 5 يجانبو ب وهو ةبعكلاراتساب قاءتم وهو مالغلاب انأ

 لامه كملا كب لمف يذلا ام تاقف مانلا يف هتنأ ر مث ىلاعت هللا ةسمحر ىلا
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 ىل لاف ى معلا 5 يملا تامذ كتيغ ام يل لاقو هدب نيد ينققوأ

 اذا تاق ديرت ام كنع بجحأ ال نا يدنع كلو اتح دبع تنأ

 تاظم.: ءاف ئخا ص هنأ مْ هيف كتمفش لاق ةف نأ يذل نرهلا ىف ينعفشل

 دب نم جر بيطلا ةحّئار لزت لو نيثدصحلا ضعب لاق كدي ةحئار بيط

 مجار نايبلا حور مالك ها ةسعساو ةسمجر هللا هنحر هبحت ىضق ىتح ميهاربا

 تدل ذوق اق لا اذه تك 0 لال دقت اناقبط

 ىمماحلا لم جاملاى العلا 1 هللا ىلو هللاب فراع || ا يشةمج رب ءأ أ .ىنسالا

 هاك ند“ ىلوالا ةلاسرلا ىف هي ه# هرس سدق دلاولا انالوم لاقو د هلثأ هجر

 دق( هصلام) طاب رلاءايلع نم همم لهأ هةماخ ضعيبل اطاغ كوالا جرادم

 نأ تداعو ءارقفلا لاوحأ راكتا نم هيلع متنأ ام مجم ةقرافملا دعب تلمأت
 مولعلا نأو هللا لعأ ممسأ سم ىلع عاللعالا م مدع وه امبا كلذ ىف مدنتسم

 كلذ ىف كن واو 000 نوئامل ام ميلسل ف 2 دعا "معبد ؛ ىتلا

 هللأب ماعلا صن دق يخأ ا اب نكل انمدق م دعاس لع ءالو معلا عرف دار ةالا ناف

 نا ىنبط هنا يموئسلا خيشلا هنع هلقث امسح ىراصتالا ءايركز خيشلا

 |ذاف رشع ةثاللثلا بهاذملا م ولءا الصحم نوكي نأ ءارّفلا ىلع ركش نأ دازأ

 نوكت روف اصئالا معاهم 2 لوعم ءس ةينع نوكت لا هليغبش العاب امم طاحأ

 نوكتا لديلا نازيمع نزولا ىلع ردقيل ناكعأ , قمحتلا تح نم مولملا 8 هل

 دودحلا ىلع ناسنالا ثَش الو هللا دودح ىدعتال هلل رسعتنملا لاف هلل هن ريصأ

 أهايرت ن< اهارن نبأو ةمدهتملا مولعلا ةف رعب ةطون# اهقرعمو أمقرعم كعمل الأ

 0 ىوعدلا طارفا نم كاباو انمصعو 3 ىوشهلا تالالضم نم كاباو هللا اناج



 ةفرفز

 ع نم بجعلا نكلو لك كك كلا نم * مويلا بجعلا سدلف

 كاائلا ْنرَعلا نم نيميسلا دودح ف نك اذا هريخ لق تقولا ناف م تك

 لوغو هرك ذ اذا ناك تقولا ده ءاع ىف ررش دقو ةرحهلا دعل رشع

 ناكف هنم صلختلا ةيف, م هولأسو هءاحسأو وههنم ذاعتسا 0 اع هللا لسدما

 ملسو هيلع هللا ىلص اند كلعءعددسل سل ل ةقيقحلا قو هلاح حللصب اع ع دحاو لك أ

 ملسو هيلع هللا ىلص ذاعتسا اهنإ ىلإ كافلا ةكرح وه ىذلا نامزلا سفن نم

 تراص ثيح هلوسر ةنسو هلا باتك اوريغو اولدب مهنوكلل نامزلا لهأ
 انس هيف اونامأ الا هسمش تملط مود نم اهف ةنس ةعدبلاو ةعدب مدنع ةنسلا
 ءارهفلا ص راكنالا ردص ىنمملا اد_ه لجالو ةروحرم اعدب اويخلو ةروام

 نم ةعدبلا لا "نويسكلو نويفتن اورام كيف ةثذلا ءانحا ف اوذخأ قذلا

 ةحبسلا ذاخلاو اسفلاب ىثملاو سأرلا ةيرعتو ةمقرملا سبل نم هيلع ام ثيح
 امم كلذ ريغو ملاءلا نع تمصلاو قاوسالا ىف لاؤسلاو قئعلا ىف ةظيلفلا

 اماةيعوم كلذ لكو كئاونلا قرخ مال اخرا ةقالا#ءارقلا ةيورشلا ةيطتقت
 مر ىنارعشلا مامالا نا « لاق الوإ»ل ها لوقأ ام لع ديبش هللاو انمدق

 هنا لامعالا يف ءايرلا نع ىهنلا ثحبم ىف هدورع يف ركذ هب انمفتو هنع هللا
 ةدهاوملا ىلع لدن ام راث ا ينو نكمأ ام هلامعأ يف رتستب نأ ناسنالل ىنبش
 ىلع ةلادلا ةمالءلا رباك الا ضعن كرت انه نمو ٠ ن>الا وه كلذ نال

 ىفخ ريغ « لوقت انال 9ه هللا همحر همالكر خا ىلا ةحبسلاو ةيذعلاك كلذ
 ةيوقردلا ًاصوصخو ةيلذاشلا ًاصوصخو ةيفوصلا بهذم نا حتفلا لهأن ع
 ىناذلا دوبشلا ف دهأ احلا لامك لع ع مم ص ف ابرشحو مهم هللا انلعح

 مهدوبعو مهدابع غلاكل ءانغ ىلا الو رورظىلا ال هبحاصل تافتلا ال ىذلا



 57 و افحلا .دبع وف افلا بحأ نم نأ هيلع ممجلا ررقملا نمو ممتدوبعو

 هافخأ مأهربظأ هيلع ءاوف هلل ادبع ناك نمو روبظلا دبع ورف روبظلا بحأ
 امسحي ىلجت املك ىف للا نءاضرل ثان مظعأ نمادهنأ ( اضياوغأل كوز

 هلو هنع هللا يضر هللا ءاططع نبا مامالا هبلارا ثَأ

 ليلا عفت راو ملعلا ىنانأ الف « ملفا ولا ىلطأ ًاعدق تنكو
 لدعا ودعلأ ناو لضف اونرقناف « هل باط ال. :دبعلا نا تنقع

 اواحمباجأن "مرتسلافاورتسناو * مهغفصو ريغا وريظإلا هيوم اذأو

 هرافثلا عركلا ة ةبع ىف ٠ راذملا ملخ نا ٠ رابكلا ن عال وو كلو

 لوقهيلار اغا ايد ٠ رارحالا ةداسلا ةيفوصلا فاص وأ ىلعا كالا ميلا

 .رارب الا نيبرةملا ضمد

 ىورب ىدبك الو ينشت ىتجبم الف * ىورب ىل كثيدح ينممنكي ملاذا

 ىوميذلل ىوهلا باطامكالولو 0 هع ها اذنأ م تزال

 ىوهالاهب تاضسانلا لاقتديغو * اًضرلا ةولخ يف ركفلا كالتحا الو

 ىوتنلا اوتطخأ اوم ل مهلكلو * ىوغ امو بحلا لضام كرمسل

 يوءدلااوركنأام_اقاانيمت أر * املثم كلامج ىنعم اود هاش ولو

 قو رت قوما يقراذملا عيلخ * زك نو وع رادع تكا

 ىولبلا كنتبع ىف تباطو كيلع *« اكتم راقولا باوثأ تقزمو

 ىوكشلا كبح ىفقاشملا لعراعو *« اشملا قزمولو ىوكش ىوم ا يفاف

 اودأ ابك ىوملا بابسأ ىدنعو * ىوحلا ىوس ءاد يحال اوملع اف

 ىوقتلا بلغ ىوهل ا 8 امتيلوا# ىوهلا قل ىوملا فوخ نم تنك 1

 دوءسم نب دم ىديش خيشلا نع العن « فاحالا ىف انيس دقو 9



 ل

 رابظالا ءاوتسا ينعأ اذه نا ةيلذاشلا لئاضف ثحبم ىف هنع هللا يضر ىمافلا

 يو لةالو ع مهمع هللا يضر ةيلؤاشلا هب تصخ امم لامعالا ىف ءافخالاو

 لقت يف مدقت دق ( لون انأل )ع هتبادب ىف اذه ىلع ىوَت ال يدتبملا نأ
 نيب وهابف صالخالا نع هجرت ءىث هل ضرع نا يدتبلا ىأ هنا داشرالا

 همالكر خآ ىلا بيبطلا مزال اذا ضيرملا ناف ةيبرتلا ل اهأ نم نيصلخملا ىدب

 كابتي كبي ل سمو دجاوتب دج مل ن م نا دراولا ءا ,بلا ينخيال « اضيأو و

 رو الاوك هيعتاا لا ( اها قف الاكو) ينمو وهف موقب هبشل نم أو
 انيس نبا لاقاك ىمالا ناو ا>تف هب هبشتملا ةوف

 اباصأ نامزلا جيردتب عاطقاف ابلعأ رشن ةداغ لكحو

 هللا انلعج ٠ عشاملا بلقلا لهال ةبان فتك ركذ اهفو ٠ ٠ عساو | :ه لاجلاو

 كسنلا لهأ ىلع لوم ىنارءشلا مامالا مالك نا « تلق تش نإو » مهنم

 تيمارلا ننال نرفع اولا لكلا وبحصيإل نيذلا مهيمخي و مهسدح نب را

 لئاسملانم هنوماعلأع ءامتك الا نم مهدبالو 0 ىلع هنع هللا ىضر معيب

 بولاطملاف ةيفوصلا ا نم هدم 5 نأ مهدأ هاو مناعذا مدعل ة.عرفلا

 مييلع هللا نم ىتح ا كا لع ل ةدوبلا لاوحأ يف مهةح ىف
 ل وهلا ع ٠ ينطصملا دمح| :الو ةثرو نم ثراو ىلا دايقنالاب

 نرذ أ ,دح وأ اهدقنولاز الءىياصاولا ءايلوالاو ءنيفراعلا رياك الا (نأىلع)

 ٠نييملاررضلا نم كاف ا1 .نيمختلاو سدملاب ةيدويهلا لاوحا ىطاعت نم

 فوتقولاههوجو ىلعأو ٠ نيدلاو ايندلا يف ىنعملاو سلا ىف نطايلاو سهاظلا يف

 بابسانم كلذ ريغو ٠ ةيلعلاسئارملا فاطنعسعاقتلاو ٠ هب نائتفالاو هعم |

 :هلوقب هن هللا انعفن نيقشاعلا ناطلس كلذىل رااشا 6.ةبونعملاو ةيسحلا بطعلا

 (ةفحن -:ع)
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 اولع ناو نيكسانلا لمس.لخو: + املا علخاو ى وهلا لايذاب كسمت

 لحكلا لحكلامتا يه يعدمالو 4 ةمح تيفو ىملا ليتمل لاو

 اولتعاو هيف ىدصت لرع م,با اج * اوضرعاو مارغال موق ضرع

 اولتا اف ىوعدمملار احباوضاخو * مهظوظح اولماو ىتامالاب اوضر

 اواك دقو هنع ريسلا يف اونمظ امو * مهناكمنم اوحرب, مل ىرسلايف مهف
 اولض مه سفنا دنع نما دسح ىده _# لا ىلع ىمعلا اوبحت سال هدم نعو

 أيضيا هبب هنع هللا ىذر ىتارعشلا بطقلا نا :6 ليواتلا اذه لي 0

 نو هلظوعاو توون لك ميظمت ةلغالا قاع مظعأ ن نرمين لا انك

 نرهاظت امومهلاح م 1 0 هنأ الولو ام . نورهاظتن يي ١ او ةيفوصلا

 ناهل ناكام قملا 8 تو مهيد نم ةنيو باوص ىلع مسن دوتعاو هب

 امميئبط الام نوبكت م مهنا ةلاهلاو كلذب مايو مبلجتو 0 و ميدل

 ناردشلا مامالا 3 دقتما وااذه 0 نا هللا داعم هللا نع مهمل |

 ندب نو ريع اقم نوظتوم هلاك و ةناينو رق ذهل "7 وأ هنن

 ثيح هللا مهئاقيو لاف ميئانفو هلل 0 رعم لايكل للا ضفب اهررض موش

 ىسدقلا ثيددحلل سو هي اء هللا لص هلوسرو هللا ىضري اماالا مين هودضت ال

 هلوشدب افو نا مامالا هيلا راخأو ه2 :5 هتيبحأ اذاف

 رزوال كاف و لهجالك.ءلمف *« اشنتاينيك ن 5 هللا ىف افلا دعلو

 3 امرأ اذهل ادوإل نيمأ مهد امتعاو مهتبحم لعانت ةامأو بمر كدا أع هللا انم ركأ

 .روبظلاو نالعالاب نوت اهلك هنع هللا ىذر هسفن ينارعشللا م امالا قم نأ

 لضفب هأنررق اع افانم ال نكل ٠ روطسملا ثحبألا ىف هر 000

 ىف ةعرسد ن اممالا باش ىونعم ريك | ةحلاصلا هيئلاو ٠ روكشلا 6 ركلا



2) "7/0 

 هروك للا ثحبلا يف اضيأ يارحفلا مام هن دق « اضياو 8 ةحل نم لقا

 نيفراعلا رباك "الا لك رت مىزلارا رظا نأ ىلع. روطسملا باتكلا نم هريغو

 ( قالو ) هللا نع هم امو جتا نع كلذو ىأ مم ضعب لاهل سانقاو

 نيعم بهذم ديقتلا ضب مزاب الورخ الز لب ام لثع ىلو هللا ليام هنأ

 لو مهنم ءايلوالا# ًاضياو ط قئالملا نماغنا هدي هللا ىلا :قزافلا ذإ

 | اهنملك ةسرو اعنم قرفلاو ةيتمالم مهنمو هيفوص مهنمو نودافص منموأأ

 هريغو فراوءلا ف ىدرو ربا مامالاك هللا لهأ رباكا اهملع مالكلا طسإ

 لجنو *ىثهنع هَللاىضر ينارعشلا مامالا نامز ىلبت 4 ًاضياو ف مهم هللا انمفت
 للاوقلاو بولقلا ىلع اذه انمامز يف ءاوهالا تبلغ دّقف ءىث اذه اننامز

 |ايضارعإ هللا نع سانلا 5 بئابمملا تءظعو اهلع ةلفغاا تن و

 رجب اف ةبغرلاو ايف مالكلاو أيندلا بلط يف ءانفلا لاكب اولغتشاو ٠ اك

 راتمسالا( ءارقفلا ىلع بجيف ) ايشءو ةركب مارح هجو نم ولو ابلصحمو اهلا

 دنع (ررقت دقو )هللا لهأ روش رابظا ىفىمظملا ةيغرلاو هللا ركذب لماكلا |

 روحفلا نم ادح انؤكق ةضقأ سانا كد اهدنأن طا ءلاو ىهاظلا لهأ

 دقو 8# روتعلا ن :ماوثدحأ ام ردق ا يق ثدحت هنأ مهدلر رقت كلذكف

 | اخوك هش خيش لاق يدا لعل أ مهحاورأ هللا سدق 8 ياش« ضع #ى ا

 صهاجتلاب كدأ رصأ 9 را انإ هع هللا درو زل قوما رع أن 2

 لم نأ كافخم الو نيل اناا لاا قت ةرعالا لها روق نارطاو لالا

 ًاذخا نكمأ ام ةدهاجلا رثأ ءافخا ينبط هنأو روجلا لمع نم لضفأ رسلا
 اذه اننامز ىف تبلغ دق هانعم اهب انعفنو هنع هللا ىضر ( باجاف ) طايتحالاب

 ٠بويغلا مالع ةرضح ن 3 ء اميج>و ٠ بوأاقلا لله هلفغلا تن )ودساو ءاوهالا
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 . ءالولا لهأ عاجاب رابظالا نيع ءانخالاو ٠ ءافخالا نيع رابظالا راصو

 ىه ىتلا ةولإلا ةقرط انّسرطو .نالءالاو رارسالا ىف هللا دوصقملاو امس

 ف تافإلاو 5 اياو ( يتاوخأ ااي هللا للف ) نايعلاو ةدهاشملا قرطلا لكا

 ل هنا ناطيشلا «نرذي الو ٠ نيدلا ىف بطعلا ثرو هناف ةد_هاجملا

 باطل ةافك ركذ اهفو ٠ هلردحال ثحرلا اذعىف انه مالكلاو ٠ نييم

 ديأتااو تابثلا نم انقزراو كيلع انلد مهلا . هل ةمجج الف انل نمو ةمالسلا

 5 ٠ كيدي نيد دأتم هن نوكل أم

 مد ظاشاو هيب ج0

 ىلإاوتفتلبال نأ ٠ ءاربكسلا تاسع ليث نيبلاطلا٠ ءارقفلا لك ىلع يب
 تيبثتلاو ةيالولاو ةباثملا لهأ ةصاخلا لاوحأ ٠ ثينعتلاو ةلاطبلا لهأ راكنإ
 اوصخالو مهبر نمةريصا ىلع مهنوكسل مهيدي ص اهم نوصي ون ويكتب ىتلا

 ىلعَللا يلا اوعدأ لليبس هذه لق ٠ هللا لضفب ف شكلاو متفلا دبع نم هل

 نم ميديم نورذح رباكالا لاز الو هللا ناحبسو ىنعبتا نءو ١ ةنيفا

 مش و تالاو يضاملا ىف تاتشلا ىلا ىدؤيو بظعلا حتما هنال ٠ تافثلالا

 لوق «كلذ نف رن اظن ةعماج ريما هوجول مئاصنو ٠ ةمفان اياصو كلذ ىف
 دب رملا ةيده هتنئار يف هرس سدق دلاولا الو.

 رهجلاو رسلايف هوجرت اع ىظحتو « انباطخ ىتاعم ىردت نأ تش ناف

 ريسلا فدصلاب ق وساارادج سساو * أني كنم بأقل نوذج لحكف ٠

 ىهدلا دب اهنمظن اعوج ددنو * 5 ىدعسو ليل ام نع جعو

 رحنلاب كنم تدإق ًادوّتع قزمو * ةهجو لك ىف ماهوألا نق دقو

 ردقلاب ىرزي هتاخ اليخ لخو ىوحلا ىف لهتباو بلا بانجم ذلو
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 ردلا فيس موستلاب ةرتو مفشي * هنا ريسلا فريشال تفتت الو
 رتسلا ةيدرأ ىدمت روز قئات> * اليخت دوجولا نايعأ بلقو

 قر تاردلاف ام رولا نيوط + ايسر فا د نويل ]ل دلو
 ريملاو ململا يف قيقحتلا جنم ىلع * هلاح ناب نء اق د
 ردلا ماع ترم ءابنأالاب ىتأ ولو « هملع لاز نمل ًاموب ممتست الو
 ركذلا ىلع نيسئادلا نويع رقت *« هاف هلالا ركذ ىلع موادو

 مالاو لعفلا يف غيرشتلا ةقفاوم « ىوملا ةعرشف قملا لهأ ةريسف

 رسكلادب اهتيسدق اظوظح لخو « اقداص تنك نا نأ! يفدهجاو و
 رحبلا ىف كماحتقاب ىلاللا لان « اما ريسلا ىف مزعلا لوبذ رشو

 مالا ملاع يلا ومست ةمح هل « تيذلل ةقرطلا مالعأ ءذهف
 رثثلاو ظنلا ف لوقلا قدصكبسف- « ىتفاي ةقيقملاب ًاملع كتحصن
 رجح اذتنك ناكنمالاءد دست * ةيده ىنم قا ديرم اهذفن

 : ةيئافلا ىف هرس سدق ضرافلا ن | مامالا لوقو

 ىفةوتسم ىوحلا نع مالملا أ 4+ يا يمول تاطأ 0 وذعلل لآ

 فنع كلذ دعيف تشع اذاف * ىومهلا مط قذو قينعل كنع عد

 : هيميللا يف هلوقو

 جمسلا كحصن نعدعو ىنأشو ىنعد * ينفنعو هيف ينمال يذلل لق

 ىه مارغلاب ايم تيار لهو « دحا هب جدع و ماول موللاف ا

 قاعتام ضع م دش دقو عوض وملا اذه ىف همالكم وظن قاعّتب امم كلذريغ ىلا

 كلذ نموؤ 0 اذهلوا هرس سدق دلاولا انالوم مالك م ثحبملا اذه

 اممو اذه (هصنو) كولسلا جرادمنم ةرشع ةسماللا هلا أسرلا ىف اضن هلوق
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 نم ةءادإ نع هيف اوييغت ىتح هناحيس هللا ىلع - عمج ماود 1 ا

 بواقلا ةفيظو كلذذإ هناحبس هللاب 8 ولف اولئشا لم هن اولذتشت الف ع دو

 ةباذا نم ةباقولاو هللا ةفرعع : مز زف هللأب ملغتشا نإ جنان ةيدويعلا تيح نم

 مادو اهل متةلخ ىتلا هللا ةفرعم 39 ىذوملا ةباذاب متاذتشا مث :أ ناو ىذؤلا

 اناويىديفااو رع فك بيبحلاب | راكد ىذؤلا نم يكل ىذألا ٠

 َقاَوذأ كقرتفا اودع هو دخلات ودع يأ اطيب هلا تنا لاما شا ل

 لاذتقالا نه ام ودعلا ةوادع نا ةفئاط تااّقف 0 ةوادع ىف نيءماسلا

 ىلا مهملسيل هللا ناكام ذا ودءلا مم هللا مافكف اهم اولختشاف بيبحلا ع

 ةبامكلا دوجو عم هولا امواولب ضل اديب م

 ةوادعلا قوحم لاذتشالا نها ودملا ةوادع نا ةفئاط تلاقو هللا نم

 وههنوادع بجوم ذا ودعلا َةباذإ تمادو بيبحلا ةبم مهتافف اهب اولغتشاف

 سعئاذهيفو ةئئاق ةوادعلاو الا ماكحالا تباث دوجولا ماد اف هبولطم دوجو

 تالك نموهصن ام ن نايبلا حور يف لاق *« تاق » نامر 5 نه هلام عم دير 1

 ةوادملاب لذتشا نم ينمي لخش ةوادملا ههجو هللا مرك ىلع انالوم هللا دسأ

 ثلاطخالا عسي ال باقلا نال ةمفانلا ةديفملا رومالاب لاغتشالا نع عطققنب

 أدالا ماودب يناوخإ ماعف هرس سدق دلاولا انالوم ( ل لاق م ) ها نداضتللا

 نينمؤملا جين ان انيلع ام ة> ىلاعت هلو ١ ًامدصت ندئاكلا ديك هللا <فةكي هللا ىلا

 اوم نأ كايإو ا ءش مدي كرضب ال اوقتنو اوربصت ناو ىلاعت هلونو

 ال هلوق يف ررضلا مدعو نينمؤلا جنن هلوق يف ةادجنلا ,_:رم دارملا نأ

 برالا مام ذا لا اذه ناف كلذ ةروص دوحو مدع بش هديك رغب

 ريخأدق هللا ا ةلاع الو هدو م ةاحنلا هلأس هديبع ندم دحاو لكو ةبعو
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 طخ ةاضلا يفيفارلا ل عوالا لع نارا مدعو ناممالا لأ ةاغ

 .لرم اود ام ةروصل نونتف ال ثيح لالحلا لبي دنع ديحوتلا ماكحأ

 اذإف لامفالا ديحوت هيضتق ام هللا نم لعفلا نودبشي لب ماذا نم ةياذا

 ةيهلالا ءامسالا ةلباقم نم هللا دام اوملعو هللا ىلا اوعجر هللا ىف اوذوا

 بدألاب هللا مم ن ودأتيف ةءاسالا ىلا نسما ناسحإ ةقيّمح تباقنا ىق
 ةمعاب نوزوفيف ةقيقملا ىضتةم ىف ةكحلا لاح نع نوبيغيو مماع بجاولا

 000 > دقف اذكه ةاجنلا مهن ل نِإف لاجرلا نم هللاو نونوكيو لاخلا

 وأ اشأ مفلا اذه ىلاو ديبعلا ىف ةيبوررلا 0000

 لغتشا كذب ن 4 ةاذاب لعش ال هلوق هنع هللا ىذر ىلذاشا 0

 اوريدتف قدصلا ىف كاوعد ربتخيا كيلع هلطاس يذلا ورذ كنع هد ر هللأب

 ذخألا مياعديدكوت امو# اذه هللا ةءانعب اوزوفت هيلاان 3 ان
 ىتلاب مفدا هلوق يف هَل انءلع ام هّئازع نمو دوجولا ةهجاوم يف ناعالا ما 1

 ملا وقفراابدوحولا وأب امف محى 6 وادعهنيبو كنب ىذلا اذاف ا ِ

 ناري نارو ا ماو شحوب ملع هلا نال هراباف الو

 الوهيلعوه ام اضن دوجولا اولياةف ةعزانملارا 00 الا حت نأ ميك نمل

 ةيناحورلاب هولأتف ةءاسالاب لباق ام دا سفتلاوه دوجولا فصو نأ كش

 رثاسلابلثم ىف ةماعلا لوق انه ينبجعيو همبف اذه برج نمو هفصو ران دمخت

 ةاضو قكسأ 4 هيكل يغب ى ذلا

 ها ليكولوقن ام ىلع هللاو هملغ عمهف ن 1 عمسإ ام ةبوبعأ نم « لثملا اذهو

 تيدملاب لغو هصن ام أهم نب رشعلاو ةعسأت اتلا ةلاسرلا ىف * ًاضيأ لاقو

 أهردقيف ةرورضلا هيلا وعدبام الإ ةولحو ةولخ ىنمذ ملاو>أ عيجج ف
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 كسعأ 3 0011 ربصلا ِ ناف ةيوه رك ام لع ربصلاب اوئيعتساو

 هعنموهٌؤاطعة.ذوهحدم هراكت اوهرارفاهراب داوهلايقأ ثيح نم ماعلا نع ةييغلاب

 ني:الا ةئئاغ لعب ىذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولاب ءانتك | كلذ ريغ ىلا

 لاو>الاو لاوقالاو لاالا داسؤ ةررب ءايرلاو ةلاع الل ءايرلا هيلع لخد 1

 ام فوخأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق ثالذلو نطابلاو ىهالظلا ىف

 ءايرلا لاق للا لوسراي ىنملا كرشلا امو لق ينانا كرششلا ىتأ ىلع فاخأ

 ديمقلا نرد ةفيقحو د_حوتلا قرأن نع ديعقلا ةهجو فرص هتفيقحو

 هلاوحعأو هلامفأو هلاوقأ يف هللا ملل فتك نم هنإف رودصلا 60 امو

 بحاصف سانا هحدم اذا حرفلا دوجوو سائلا ه.ذ اذا نزألا دوحو الرع

 هملعا رتغي الف ةلالا هذه هسفن نم دجو نمو هللا ريذل لماع ةلالا هذه

 وه (قداصلا ريقنلاف) هللا نع دعبلاسبس وه ةبرق هدقتعي ام ناف هلاحو هلمتو

 لا لابقا دوبشب هيلع مهلابقإ نعو هيلا هللا رظنب قلملا رظأ نع باغ ىذلا
 : لو ذا بوذحملا نمحر لا ديع ىديس هللاب فراعلا نع هللا ىضرو هيلع

 ناف لك نع تينفاو * اوراتتفأ 8 تديغ ظ

 ناه لاملا يف تيسءاو * اوريغت دج وامت ةةح

 ديعلا لاب ال هع ا ضو لا ديعزب لرش ديس ةاحسالا لوق ارامأتو

 هنيع نم سانلا طقسب ىت>نيفصو دحأب نوكي ىتح مالا اذه نم ةقيمح
 هعفا وأ هرضي نا ردش ال دحأ ناف هتلاخو وه الا نيرادلا يف ىرب الف

 له ًالذايبلا ةياغهتايحو اذههنوري لاح ىأب يلا الفهبلق نعهسفن طقست ناو
 لئاقلا لوةدشش اماد قيدصلاريقفلاف لمعلاولوقلا ىف هللا وقدص نيذلا قدصلا

 أ 2 كنمىلدبال تنك لاحىأ ىلع « ىكسن تبلسىتلا طرقلاتبرابأ
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 . كافلاب كتيب أر ىف تنك ناو  اناكر كتنأ رب ىف تنك ناف

 كاملا قبلأ وهو زمب امإو * يوهلاب قيلأ وهو لذب اءاف
 6 دقو خلا لوقو

 باضغ مانأالاو ىضرت كتيلو « ةريرم ةايملاو ولحم كتيلإ

 بوذيملا هللامحربو ًاءيش رثؤي ال قالا بضغ ناف هلا عم ةلماعملا تح اذاف
 : لوش 5

 اروح قرط 01 * يعد» يف اولاق سانلا

 ارورض اونما قاملا * ىبر عم تفصا اذا

 ها ( ريصق ولح ةينلا مالك ) لو ةمالاو هيلع رابغ ال يذلا نحلا وهاذه

 ناريمفلا اها لع هسن ام هتيغل نم رشاعلا لصفلا فهنع هللا يضر اضن |لاقو

 ماوملاب كربتخيل هطسو يف كلعجو ملاءلا ىف كدجوأ امنا ىلاعتو كرابت هلا

 ةقيقح هللا دبع تنأ له كقدص قةحتو كرمأ حضتب ىك ةيلفسلاو ةيولعلا

 ةءادب هاوسام ةيؤر نع تضرعأ هللا ديع تنك ناف كاوه دبع تنأ وأ

 لع تيان ذا ةءا تو ليا ديما رمان لف دما قو د ف نك نوقشت
 هتنابم تناك هاوس ام نارح» تمن هللا ىلا رارفلا هتبادد تناك نف ةباهلا

 أ هللا نم رارفلا هتنادب تناك نمو يش لك ىف هدوبش تعني هللا ىلا لوصولا

 وَ وباحاملا ةظاغ تعاد هللا نم دعيلا هتناهع تناك هاوه ىلع هءايكلا تعد

 هللا لبقأ هتبادب ىف هللا ىلع لبقأ نف هتلخ عم هناحيس هتلس ترج مباذملا

 هتبادب يف هنع هللا ضرععا هتيادب ىف هللا نع ضرعا نمو هتنأم يف ةياع

 ينعطأ يدبع ةيسدقلا ثيداحألا ضع يف هناحبس هللا لوش كلذلو هتاهنو

 لك نع ضارعالب ةبادبلا ىف ينمطأ ىأ ءىث لك يف كمطأ ءىث لك ىف

 (ةنم-ه)
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 نرم نا ثيدحلا نم موهفملاو 'ىث لك يف ىلجتلاب ةباهللا يف كعطأ ءيش

 نازيم ميلف ةقيقملا را 7 متقلا هارأ نف هنع هللا ضرعأ هللا نع ضرمعأ

 ةطلخ كرتوه #« كلذ عومج نا ىدنعو 9 هللا وسام رارفلاوهىذلا ةعيرشلا

 ميل سانلا نم ةشحولل هللا هّتفو نف سابتلال و ةطاغلا بيس يم تا سانلا

 هللا ءاطع نبا ىديس هللا يلو لاق 5 هن س ذ الا باب هل حتف نا دارا هللا نا

 سأألا باب كل حتش نأ دارأ هلأ لءاف هقلخ نم ةكقعوا 4 م هلكح يف

 نع أشيل ةلءامملا هاف صن مو ةلاح هللا عم هل مقتسن مل س انلا طلاخ نمو
 ليئارساىنبيرصاس وه ( قداصلا ريةفلاف ) تانهادملاوتارادملا نم ةطاملا |[

 كاغ نع دف ريثتلا ناك اذآ امآو نيانلا للا نكر الو: ناسنال لوف اهأ
 ةةيسديشا اننا ةرضف لا لوكا قف 3 و هبلاخم أف عنوأ و ةظاذتأ

 هسيلح حلش ىتحءرملا حلش الملسو هيلع هللا ىلص هلوق عمسإل مأهلاح و امو

 ةبعص قوت, مل نم ٠سافنالا نوصيف عمطإ كو ةللخ ند لع ارا ةلوكو

 لو. ىذلا هير باداب مق مس نم» 5 راونأ قورش وجري فيكو٠سانلا
 كدصي نمربك اودع ءايلوأ كودعو ىودع ودضت ال اونما نذلا اممأاي

 ةيحصل فتكاو ماعلا ةبح نم ريمفلا اما رارفلا رارتلاف هللا نع هتبحصل

 كاوه لعجاو هتدجو نا هللا ىلع ةلالدلا ثعنب ايلدلا ىف كدهز لجر

 ناطيشلا كيدصيالو ةبجلا هيلعتلا !وتسا نم ءانف هيف نفاو هاوه 0 ٠

 ينلا ةبحم ىلا تاصو هتبحع تكسمت الك ريقفاي لنا هيهاوتو ةرعاوأ و

 ىلا امو سو هيلع هللا .ىلص ي لا ةيحع تكتم الكم 2 هيلع هللا 3

 اهدكأو قدصلا ةدّمع هباق ىلع دفع ريقفل الا لصحال 7 اذهو هللا 3 ةيغ

 دالوالاو ب امحالا نم هللا ىو ار ةسش تل نم جركل : مزمعلا ةدمعل
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 || ةيرقلا راوثاب هللا هدماف ةينابرلا ةمحرلا فبك ىلا يوآف نارق لاو جاوزألاو
 لاجرلا ةيحصل غرف نم نع هللأ ىكرف هدوصقمو هض ع لاتف ةئافطصالاو

 لغاشو هنطان ف قئاعزاك نغ درو ةلاوحا يف قلنا لعأ قداصو اناقواذت

 ٠ مالعالا 4 بجو م ادهو دو مر نطايلا نيع صهاظلا نال هرسهاظ ف

 ٠ مالسلاو ةيمالملا ةماقا ند ةمالسأا ةئيفس هناف ٠ مالكلا اد ريكفأي نطفتف

 لفلان ملعا هصن ام اهنم نيرمشملاو عساتلا لصفنلا ىف ًاضرأ لاقو 9 ها

 نم ادعو بحاص اذا ريقعلا نأ هأاضربو هيحن ا كاباو هللا قىمذو قداصلا

 ههحوت ف ادار ناكو ةرحملاو ةينلا هل نضع هروح ف هقداصو ةيفوصلا

 هتيموهصالخا نوكيف هناحيس هللا نم دمتسملاة.اعل هدك هحيش ناف هالوم ىلا

 قفز 1 هلالح لح قملا نال هنأحيت هلظأ ىلا لوصولا ف هل د هنظ نسحو

 ىنجال كنافريللا لهأ ةيحص ف ناشلا اذكه هئاط نسحو هدب ردق لع ديغلا

 هذ ةنيكلل ا[ ءاهجم م دلال مزعلا رددق ىلبف ةلماعملا نسحت الا مدنع ام

 لحن نادجلا لهأ ةبحصل كيلع هلا نم اذا ريقفاي كايإ مث كاياو اهلاثمأ ربثع

 ةبيصمالو نيبملا نارسللا وه كلذ ناف ةلاطبلا ل هأ ىلا تافتلالاب مهعم كي دقع

 ةفرعم ىلا قاتشي كلذ دما مث دملا لها ةبحص يضترب ريمفلا نوك نم مظع 1

 هليلخ ند ىلع ءرملاو عابطلا قرد عايطلا نال هّللب ذايعلاو ةلاطبلا لها

 بالا ءادن وس نكمتت ةلاطبلا لاوحأو ةمفان دملا لهأ ةبح نوكتفيكف

 اوما وهو هلاعاا ذم سلا قداع امو :قاهينع آل ناويقلا ذا"نؤكذل اذه

 يوه لا حج ىلا ةعوجرو اهم 2 َىح ةهج هل ضحش ل دا 1 نر

 اذاف امافولام ىلا ني سفنلاو أف اناكمتم هدلب ف لاز الل هنال ردح و برأ

 لهأ مالك ريصي يح تنطأو تششعو ممم تءيخ ةلاطيلا لهأ تدحو
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 سونثلا دالب ىلا رارفلا الا ارعقتب الف هتعاسل لئاقلا مسلا ةلذنع اهدنع دملا
 رع أ هلك اذهو س وفم وه م كو نسوكملا ىأرا ىلا عوجرلاو

 عابتالا فهلكر يملا ذإ عادتسالا لهأ ةبحص ىلا ليملاو عابتالا لهأ ةبحص كرت
 هلوق ىف 2 ءادتقالاب هللا انسعأ دف عارسالا لهأ امأ عادتالا ىف هلك رشلاو

 نم للاعت اردخ دمق عادتالا لهأ 58 هدتقأ ماد هللا ىدع نيذلا كئاوأ

 .ىلأ انكر الو هلوقو لولمعل ال نذلا ءاوعأ عش الو هنا حرس هلوش مهب

 ةعدبلاو ةلاطبلا ىلا لامو ةنسلا نع ضرعأ نم لئامع ملظ يأو اوملظ نيذلا

 اذاريقفلا حبقأ امو ًاعبتم ناكاذاريقعلا نسحأ ام ربك أ هللا ربك أ هللاربك أ لا
 راونالا هنءاجو هل هللا نوع لك هتين تاه هنر رس ياس نش ًاعدتيم ناك

 انرك ذ ىذلا لاخال كلذ ىلا لبصي ملو ةقفالا هب ترصق نمو تاحوتقلا و

 مالسلاو كلر دقب هلماعي للا ناف ةلماسملا يف هللا لهأ قداصي وللا ىلا مج ريلف
 حرش رخآ ةيسدقلا تاحوتنلا هاتك يف 4 هنع للا يضر اضبأ لاقو

 : مظانلا لوق يد

 هيف ىئرت رارسا نوكلا يف هلل * بحي الف اذه نم نحمل تك نا

 هيضاق هللا ريغ رثؤملا اف « رثأ وذوهوالا نوكلا يف ءىثال
 ا ىعاهروبظ ندم تحمل ىحمدش م ركن الف (ةلمعابو ( هصن أم

 ميلستلا قو مهطلاخ نم مرياغ ىلعو مهلع ربظل ىنلا مهلاوح او خاشلا

 فوزولاب بدسملا نع بح نم اللا داقتالاو راكت الا نع ىريتلاو داةتعالاو

 نا لفا ملا ىلعف 00 هنود تدس نم الا بارشلا مرح الو تايبسالا م

 ملسأ نم سانل ل نسب تس دوو تلا كارلا

 دقو اليوأت عا و وش كلذ لستسا ن ٠م هللأ ىلا ا معحأو لس نم ماع
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 وأ ًابع دج داكن الف بيقر' هيلع سيبح لك ناب هتاخ ىف للا ةنس ترج

 هدنغ ناك قو د ىأ هنود عم هشيعهيلع ردكي بيقرلذاع هلوالا اًمشاع

 للا ةنسل دج ناو هماثمو ئوملا يف هتر بس همارغو هت يف هنحتعو

 الثا هتبعو هويحع للا ةبانع نم كلذو اليوحن هللا ةنسا دج ناو اليدبت
 داكيالف مهب ءالبلا لكو كلذلف هاوهو هتبح ريغب سنأتيو هاوس ءيث ىلا نكرب

 ْ ٠ ةقن رطلا خيش داجأ دعلو هقرف مظننو هعج تتش شاو نم هل وفصل تقولا

 ذا هنع هللا ىضر قارملا د6 ىديس هللا دبع ونأ ٠ ةميقلاو كولسلا عبشو

 : لذاملا مذ ف لوس

 اراذتعا ىوهأ نك ىنغش قا د اهاوه ف ىلود.ءاب ىنعدف
 م

 اراصقلا غاب اهبح يف نأ * لهجف ىلبل ى وه ةح لدبلا

 قرد تسل نفق 3+ دق

 داحتا اذ هدعتلا راص هل

 ع و ماه نم كرا و ملف

 : اضيا لاقو

 هل تاقف يول ىف بتاعلا ل

 ةيتعع ىءرب سمتلت الو اذه

 :لاق نا ىلا

 ادبأ |مكحرئ اذا هيفسلا انأ
 : هتان ىف اضل لاقو

 امئاف مالسملا اهف يلذاع عدف
 د عماسل تسلفأهف تعشناو

 اراشلملا اللو ريشملا هتقدإ

 اراحأءيث اذف جرم الب
 | راناتسا هن وفصل قلأ 7 و

 ءارغإ مولا ناف يول كنع ععء

 هادلا يه تناك ىتللاب قوادو

 ءاضعأ نازيكلاوحورلا اهنال

 قىتنح ىرانو بذع أهم ىناذع

 يل كيلا نكع مف تريهد
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 : هريغ لاقو

 « ىدايق يلا 2 ىلودعاب

 * يلايح حارو يتحار هبح

 0 يببط وهف تضرمام اذاو

 « بكر لضوأ تالض اماذاو

 0 0 هيلع نكف 0 ا

 ىداشر كيلع اف ىنعد

 ىدازو يغالب هرآذ اذكو

 ىدارع كتل ينداع الك

 ه ىل ههجوف ةاي نع

 ىدامءاو ىتايح ام ىل لقوا
 ء ل

 ىدامتعا :لصاو ىهدم هيح

 ىمأتلا قشاملا قكيو ردش ردشال مب 00 هذي ) 0 لا اطأ دقو (

 اذكو دادغل لها ع«دينللاك مهب ىوعد ِق اوريتخاو 1 اوكلس نع

 رانمو ٠ نيكلاسلا ةودق خئاشملا خيش ةبوقردلا ةقئاطلا هذه ماما بادصأ

 رابتخالا حبق أب مموربتخا دقو ناو أذل لهأ 2 ىوقردلا ىبردلا انالوم ٠ نيدتيملا

 امان انمار عدوكم ةرم ف روأهسهوه رم كلذ ريغو ليهم و نحس نم

 م و 0 هأ تيما هنا هاج ى وسلا سجر نم انيق ربطي هللاف كاليلغ شن

 نيئم ْؤأا هدايع سعأ ىلاعت هللا نا كاياو هللا ىنمفو ملعا « هصئام راونالا ةلساس

 | اودناو اوامبارو اورباصو اوريصااونما يذلا ١. ايىلاعت هلوق يوقتلاو ربصلاب

 ىلع ربصاو يللاعت لاقو هلا الا كفا داو لا لاو زوحل كلم |ءل هللا

 6 ربصاو مالسلا هي هيلع هيدنل ىلاعت كانويووم ل مزع نم كلذ نإ كباص ام

 امو ربصلا ىلع ةلادلا تاي الا نم كالذ ريغ ىلا لسرلا نم مزعلا ال ليف

 ممرجأ ناورباصلا ىفوب امنإ ىلاعت لاق باوثااو رجالا نم نيرباصلل هللا دعأ
 خيشلا 4 لئس ط اوربص اهب ةفرغلا نوزجي كنئاوأ ىلاعت لاقو باسح ريب
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 هب ائمغو هنع هللا ىضر يناقلا رداقلا دبع ىديس دم وبا ديفملا ةمالعلا ملاعلا

 طاسيو مهذؤل ن مممامز ىف ناكلهنيفلاسلا ءالعلاو نيمدقأةلا ءايلوالا نع

 لك مذ ن م منامزيف ناكم ١لاق نأ 4 هنع هللا ىكر باجأف »لمآ مولع

 جاللاكلتق ن 5 هيه عنف 0 1 اده انام زكممف نعطلو مولع طلسإو ةءاذالا

 نحس نم م ا لإ تادأ بلا ٠ نم ممريغو مالسلا كيع انالوم بطقلاو

 برص نم مهمو بوبسملا نب هسا ُّط اسلاب برص نم مهمو نييس ٍسع

 ليل ف اطون ص تابو هةر تداح نم مهمو يزعل ىلا خيشلااك ةراحالاب

 ةلالح لينخ ن دما مامالا طايسلاب بردو حافلا هلع ةلووأ ىتد ةدرأب

 ش لآق هصئام ثحامملا ىلع ةحرش ىف ىيطشلا خيشلا لاق( لاقم )هيصئمولعو هردق

 قهز هسفن تداك ىت> بيسملا نب ديعس طايسلاب برص دقو حاضو نإ

 ندمت برذو نال أَ برضو نب ريس نا ترص كلذكو هني تّةةلحو

 دانزلا ىبأ نبابرضو دشار نب لوامبرضوريثك ندمت برضوردكنملا

 هيصخم ولعو هردق ةلالح 2 ىنأ َن كلام برضو نهز هسفن تداك ىت>

 4ع هللا ىضر 0 جراما اماللا لتق يفو اناودعو الظكلذ وى عقومماكو

 نمودع هيلع ط سلا ب ل الا هنأت أتعلا هيلع ظ نم لك نك | ةمأ سكلا قشاتك

 تدررمو# دلع ها 20 نكون انزله منيمر ىلا

 لص للا لوسر عم 6-1 :5 لاقدنا هنع هللا ىضركلام نإ أ | نع ىورام

 ةديدش ةذبح اهم ىلا سعا هدي ةيشاحلا ةظيلغ ةدر هيلعو مو هيلع هللا

 ىلع ىل لحا دمعي هل لاق مث مالسلا هيلع ةقئاع ىف ةدربلا ةيشاح ترثأ ىت
 كيا لام ن< الو كلام نم لمح الل كاف كدنع ىذلا هللا لام نم ىريعل

 الوأ هل لاق مثلا دبع اناو هللا لام لاملالاق مث ملسو هيلع هللا ىلص هنع تكسف
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 ىزاجال كنال لاق كلذ ملل لاقف ال لاق ىب تلمف امب ىنارمعأ اي كنم داق
 007 هللا لص هللا لوسر كلحضف ةئيسلاةئيسلاب

 همال-سا لبق ديعس نبا ديز ( ءاجو ) ها 1 رخال لع اريعش هريمل

 لوقلا هل ظاغعأ و هام عماجع ذنغأ و هبكنم نع بوثلا ديِخ اند هاضاقت

 ددشو 4ع هللا ىذرباطملا نب رم ةروهق ف لطم بلطملا كديع ىنإاب ل لاق م 2

 انك وهو انأ مالسلا هيلع لاق م مث مسبب لسو هيلع للا للص ىب :ااو لوتلا يف هل

 قب لاقمأ ىغامتلا ندسحت 5 ءاضقلا نسحن ىل ص : جوحأ اذه ريغ ىلا

 ا اعا اص نب سنع هذيزبو هلام ةيضقبإ باطملا نب 0 صحأو ةبالاث كلحجأ نم

 ىلص هريص لع لدن ام أدهو 000 هللا ىكر ةمالسأ بيس كلذ ناكف هعور

 ةيعصلا بئاصملا لع هريصو ةيلهاملا ةأسأا همو ش ل رك ةباذإ ىلع ا ةيلع هللا

 نولوتتام مهل لاقو ااحواوفع الا داز انف مالا رفظ نا ىلا

 00 ملف موك نباو ميرك, خأاولق < لعاف ىلإ

 *« كلاباو هللا ىنقت وم !ءاو 9 ها ب الا كلا ها ا 7 ويل مباع ب 2

 00 فوه لا اد اي 0

 نع .ضرعاو فرعاأب دز وفعلا دخ ىلاعل 0 نيلهاملا نع 00

 لعل كن ا و يلاعت هلوق ماو ةياع هللأ ىلص هقاخ ىلع هن ايم او نياهاملا

 قاخلا ةباذا ع هريص 4 ركنا مالسلا هيأع هقالخأ 1 3 ميظع قاخ

 ىلاعت لاق مال لا مهيلع ءايينالا نم هناوخإ راس كلذكو هيلع مهطياستو

 ىلاعت قحلا دارع كلذو ةب الا نيمرحلا ن نم و ينب لكل انامج كلذكو

 ناعالا مالسلا هيلع لاقو ةنالا م يلع موطلس تلهللا ءأ شاولو لات لاق هتكشمو
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 ىف ناك ناف ةيلب وأ ةدن ىف امآ ناننلاو ركش ةفضلو ريض هما نامت

 هياع بجو ةياب ىف ناك ناو ركشلا هيلع بجو بئاونلا نم املاس ةمعأ

 لاقو نامالا سأر ربصلا لاق هنأهنع هللا يضر ىلاط يبأ نب (ىلع نعو)ربصلا
 قفا ركقا سلا 11و انربقل ارضا اقل انوع ن نحر ادبع ىديس
 ايندلا يف ربصلا مزال نف هتماقتسا تبهذ لاملا كلم ولف ايمَتسم ريقفلا دج

 نا « ملعاو ظ ةن الا هندايعا ربابصا و هديعاف ىلاعت لاق ةرخ الا ىف حارتسا

 مس و هيلع هللا ىلص ينلا قالخأب اوقلخن امل مع هللا ىذر ةيفوصلا تاداسلا

 00 وفعلاو ربلا نم الع ناك ىتلا ةلاهلا ىلع مهنع هلل ىضر هوعباو

 اياميلا نم مروي "1 قال ماع هللا طاس سو هياع هللا ص هتالخأ نم كلذ

 باطن 00 تق مهنع هللا ىطر مهم ةعاملا يأ ةكمملاو ايازملا مك لكيو

 لاق ب راقتفالاو لاذتلاو هناحبس هللا عم بد الا طيلستلا يأ 5 6 0

 هحرش يف يع افلا دمح نب نم رلا دبع ىديس يفوصلا ماعلا هيففلا # خيشلا

 نا م-بالا هلوق يف اهنع هللا ىضر ىلذاشلا نسملا ىبأ ىديس خيشلا بزا

 هللا ءايلو أ ىلع قامللا طيلست نأل للا اوزنع ىتح لذلاب مهاع تنكح دق مولا

 اباقبلا نب تاوربطتي كلذبو هلا ايفصأو هئابحأ ىفاللا ةنس مهةيرط !دبم ىف

 اذإفدانت-اب مهلا اوليع الو دامعاب قاما اوك اب أل قوتااذملا مل لككتو

 دايعلا ىف 1 95 ايلا نم ممرارسأ تررطنو تاماكتو 0 ع

 هسفنل هب رصتني ىلاعق هللا فويس نم انيس ىتتهلا دبعلا نوكيف حل ملذأو
 06 اقدر( مث ) نغلا فئاطل ىف هللا ءاطع نبا خيشلا كلذ ىلع هب 13

 هيراةرب نعت نم نوي نانضور كالاللا لاس افا اديعاليعاو بوما

 * مهضعل لاق كلذلو هأ هلؤط هير كيعلا نم“ نيدو

 (ةفنحمس5)
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 بدألا عدبال دبملاو « للذتلا ديلا .بدأ

 برتفاو ةدوملا لان د هلذ لماكت اذإف

 ىتاجانا .لبج ىلع دعصا ىسوم اب مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ( ىلاعت هللا يحوأ )

 كدك دن روطلا لبجالإ الع تاجانملا ف ًاعمط اهرسايلابملا تمظمف ىباطخو
 ىسوم ىلا ىلاعت هللا يحواف هرهظ ىلع تاجان.لل اردق هسفنل رب ملو ضفختاو

 رقتسلال ةينابرلا بهاوملا كلذكو ( مهضمب لاق ) هبدأتو هرامتخاو هعضاوتل
 يف ىماجلا دمت ىديس هرك ذ ها ةللذتملا ةرسكنملا ةضفخنملا بولقلا ىفالا ||

 امدلا يف نيعضاوتءالىبوط مالسلا ةياع # يسيع أن ديس للا يي لاقو ِ ريسفتلا

 يحوا هباتك ىف يبساحلا ييشلا لاقو ةمادقلا موب رون نم ربانملا لها مهمال

 ىمظعل عضا ون نم ةالصلال بقت انإ ىسوم|ي مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىلاعت هللا

 ىريملا نامع وبا خيشلا لاقو ىرك ذو ىفوخ هبلق مزاو قاخ ىلع ربكت و.

 عنللاو ءاطملا هدع يوكسا ّىح لاجرلا ماقم لجرلا لص ال هنع هللا ىدر

 لم ككل بلط م محلا 5 هع هللا ىكر هللا ءاطع نا لاقو لذلاو زعلاو

 ضعءل تاكو ) راقتفالاو ةلذلا لثم كيلا سهاوملاب عرسأ الو.رارطضالا

 نمهيلع طاسو هالتا اربخهدبس هللا دارأ اذإ لوب هنع هللا ىضر ( نيطاصلا

 ةاللصل هلا قل ام هلضف نم لانو هئيح نم هير ىلا كلذ لصيف هذول

 لاق 0 هنأحيس هللا اللا راتخلا لعافلا ىرال - داهج الو جالو مارق الو

 كرف هوجو ف ىنارصأ ةمطلا نلاعت هللا ءايلوا نم ايآو تار # موضع

 قولا قدحا هب رص رخا ايأو كلذ دع تبارو ئشل هدخاؤ. و كلذ ىلع

 ىلاولاب كيلع قوسلا لهأ هل لاف ادنأ اهم عفتنبال ثيح هل اهجرخأف هئيعف
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 أ نانال ليم ارلعو هوك مهل لاقف رشب الثا سائلا هضبقو هنم كل صدقي

 ريغت, لو ىر هلل نكلو تيمر ذا تيمر امو زيزملا.هءاتك ىف لوق ىلاعت

 رجاعلاو ربلا م-هيلع طل مسينع هللا ىضر 4 ةيفوصلا ماقم اذف ف كلذل

 8 رب :ةميباعر نو مذوب ن“ ممامز 5 نوكب نأدب 0 رفاكلاو 8

 8 ماقلاهملعو رئافلا همرفب سيقو ميقتسملا طارسصلا ىلع هنأو *ىث ىلع هنأ
 الف هللاب ذايعلاو باقل مح نم ماذدهو كلذك هزه الا يت او هلاحب ' مهاحو ةماعلا

 ةيدالا مولعلل مهعرفو هناحيس هللأب ميماعل هلهأ همبش امو ا ملسعلا س ساق

 تاهه 1 نومرتملا سنارعلا ىرب الو سنا سمع هللا ءايل وأ نالو ةيابرلا

 لد امل هنأ « ىكح » ميحجلا يف 00 3 ل ميمتلاب لاو اوزاف دق
 عرش د ,ردنكسالا ةئيدم هنع هللا يضر ىلذاشلا نسحلا وأ ئديعس حرقا

 | نم عيججو يضاقلاو اهؤايلعو هن 000 ل ملطعألا اهعماجت ًارشن

 هوذؤيو هياعاوتنمتيو هوريتحنأ ىلع هقفلا نونف نم نذ لك يف ةبلطلا نماوف

 || هعم اوملكتي نأ لبق 0 لاقو مههف سرفن خيشلا ىلع اولخذ (لف ةءاذالا لك

 طق ميلص له ةبلطلا نم اهف ن م لكو اضاقو اهءالعو ةيردنكسالا ءا 0

 0 ىلاعت هللا نإ د ايا كرت لهو خيشأب هل اولأ ةفال مأ

 هللا اعونم ريلا هسماداو عوار يعل هسم اذأ 3 قلخ تراشنالا ٍ

 نومنعاال ريما 2 اذاوزوعز< ال | ماذا كلذك ملل لبف نياصملا

 | متعمس اما طق مياس ام مه لام باوملا در ىلع اوردقب لو عيطبا ت تاكسف

 ةالص لكفربك | هللا رك ذلو ركنملاو ءاشحفلا نع يهنت ةالصلا نا ىلاعت هلوق

 '[ه:هل اولاقو ًاعبج هللا نمل اونأتف ةالصل تسل ركنملاو ءاشحعفلا ن ء يمن ال

 ع أس الأ مل لام امو ةءاذالا لك كيذؤاو كيلع تاعتاو كريتخنا الإ كلاا كح
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 اوذخأو هللا ىلا وهاتف نوهرحم نوركدملاو نوظوفحم ءايلوالاو نوموصعم

 ىور : ها ةمئار هلانيخالو هفرعل الل 90 ع ةيفوصلا ماقم ادره هل اولاتو 4ع

 0 نانالا مرخ > اذا لوي ناك هنا هنع هللأ ىكر * نيملا ضأأ صضعل ن

 0 ةباذالا عثدو م 1 4 ءأعف هللا, ذ اأو 00 ءد رطو ءام ءآو لإ

 دعو 3 ىذا ن م لو# ىل م هللأ نال كاف راع ف مه 0 كلم "لعل

 ءايلو آلا ةوادعو كابا هنع هللا ىضذر هللا ءاطع 0 9 لاق ةءراحملاب ىتزراب

 بارّدب اوءاجو اواطخا ناو هللا ءايلوا مف ةيالولا هللا نم مذ ناف مهمباذاو

 نمو ةترام ٌبمرح هنالو تع نمو ةراغم أباثع هللا مهعل ايونذ ضرالا

 نوراح نذلا ءازد اما ىلاهل ةلوق وهو هؤوازد ذ دقف هللا براح

 عطقن 5 ولقد اولتش نأ دانيا نقرالا ف لوعسلو هارطقو لا

 هللا براح ن نرش هنا اللا ضرالا ن 02 اومن وا فالخ نم م,لجرأو مودا

 هنأ 43 مل دعو ةياع هللا يل- ص ةهنع يور ال ةبمكلا م ده اعاكف هلوسرو

 فقرر ) ةرخ عساك كلا مده اغأكف للا الرام الو 0 م لاق

 لم نعال ال لاق ةيعكلا ىلا 0 أمل هنا هنع هللا ىضر ( باطلا نا رم

 لاق هللا دنع ةمر> كنم ظعأ د «وسشلاو كتم رح ملتعأ 0

 نانو اهمظعو ةيعك | فرش هللا نإ هئع هللا ىضر ىف ا ااط وا م خيشلا

 ليق ىلإ مل هللا ءايلوأ ن< ىلو تدع ن<- مرح غلبام ان اممده اديع

 ىلو د ىلاعل هلوق لييادب ةئمؤهو نمؤ* لك لاق ىلا هللا ءايلوا نم هل

 كنظ اه نيمتملا ىلو هللاو ىلاعت لاق ىوقتلا ناعالا دعو ةبلا | ونا ئذلا

 هللا قمفو معا 0 ةلاكح 2 نيّةدصلا هماخ نم ا قفا كابو ا

 نبرك اذلاو ةبلطلا ضغببو نيملاصلا ىذْوب ناك الجر نأ هلايلوأ ةبحل كاياو
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 ىكر ةيطع نس لح ىدلس خيشلا ناك نا امو قشاف هلعف ءودس ن< هنلاب ذوعل

 ىكر ىتراحلا لع نيل ىنأ ىديس هدعرش هنوازب هندمالا: م ايلا 4ع هللا

 راح>أ ثالثب 0 7 را لجرلاب اذاف ىلاع هللا نورك ذب مهو هنعّلا

 ا 0 0 | 1 هل هللا رك ذ نع لش ىذلام مل لاق كلذ

 هللا هنمل انئحاسل لح ناطيشلا اذ_ه اعا هللا ناحيس مث لاق تارص ثالث

 ةراجملاب انجرالو اده ا معا / هللا لويس ةئسو هللا بانك لع ائممتحا ولو

 لعشامرظنن ىت> ع اوفرصلاو ملعف 2 هللا اورفغتسا كلد قدتسا 0

 تحتفال هللا ءاش نإ هللاو لاق 1 أهريم_سلو بايلا قاغ نعَأَو م 2 هللا

 ىلع نسملا يبأ ىديس خيبشلا نذا وأ هللا نم نذاب تحتف اذا الإ بابلا اذه

 ىرال ناكف ديد ب بت 0 0 هنع موقلا فرصلاو هلزنل لخدو ىنراملا

 نم سردتلاو ركذلاو ةءارقلا لطعو مابا ثالث هلايع ن و3 اذحأ خيشلا

 يأرن هلزنم 1 خيشلا ةدالت ندم لحجر ما ةثاشلا ةلمللا تناك ايلف ةيوازا ش

 ريصق فرس هدبو هنع هللا ىكر نوال ص نسما ىبَأ يديمس خيشلا

 ةراحملاب هللا ن رك اذا برضن كيفك هللوق وهو لولخمهبدب نيب لحرو

 يف هسدو نيتيص هيرضو فيسلاب هدب خيشلا عفرف ماكتيال كاش ل عراو

 ىلاف بايلا متع ةيطع را لقدل ٍلاقو ابؤرلا نتداضأ خيشلا تفتلاو هفوح

 خيشلا ىلا ىناو لجرلا طظقيتساف هفوج ىف هتسسدو نيتر» هبحاص تبرض

 ةماكم َْق عار ام راو هع هللأ يصر ةيطع نا لم يديس هللا كيع ىبأ

 لعل ١ صعب 8 سيردكلاو || ير ذلاوة ءارقلا ىلع موقلا عامجا و بابلا 0 ا

 لسف 0 لحجر 0 مءاخت كلذ لعف ىذلا لجرلاب اذاو ةليلق م 5 الإ كلذ
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 الف هيلع ىم+هوهو هلق ىلإ هولمك هفوح ف ةسدو لان ص هب هن رضو ةقيس

 هنم بلطن ةيطعنب دم ىدبس هللا دبع ىبأ خيشلا ىلإ ىنولمحاهلهال لاق قافأ
 نؤرك ذب مموةراجملاب هءاصأ برضا تنك يذلانأ محللاق كلذ هلل يق نارفثلا

 ينعاس هل لاقو هينيع متفق هل . نيب هوحرطو ي.شلا ىلا هولمك ىلاعت هللا

 نورأ ذب مثو ةراححلاب كباحا برضا تنك ىذلا انا هريذل إل هلل يديساي

 لاقو نيملاصلا ةباذا نم هب عقوام عا نو خيشلا هيلا رظنف ىلاعت هلا

 هللاق مث ديرب الام هكلميف نوكي نأ ىلاعت هماع قياس ىف هل قبس اذكه هللا

 ادم انديسناو هللاال أهلا الل 3 ةدابش نم 1 و هللأب كنا نسدح ىخااب

 نم رفغتساو كيرملا مجراو ةنملاحاتفم امال مسو ةيلع هللا يلص هللا لو

 كنرغتالومحر رودغ ميرك ىغىلامناللا نالفوألا لع ءاحرلا باغو كسذ

 اوفرصناو ريملاب هل اعد مث قب او ريخ هللا دنع ام ناف امفام لكو امهيمنوايندلا

 نءةريغ الا كلذ اموهيلع هللا ةمحر ضيق ىتحددومل خرشلا ناكف هلزام ىلادي

 رضانلا ضورلا يف ىكحام اذه لثمو اع ها مهم هللا انمفن هلاياوأ ىلع هللا

 ءارقفلا نم موق عم درو هنع هللا ىذر كالملا دبع نب ناو. ايا خيشلا نا

 تح دربلاو جلثلاو ديدشلا رطملا م رضا دقو ةباح يرث نم ةبرق 0

 ءاغملا ها اولصو ةيرقلا دحسأ اولد اولصو ألف قهزأ مهحاورأ تداك

 دربلاو رطملا لجأ نم هيف مهكر تينا هنماو لطف دجسملا نم مهجارخإ نذؤملا دارأف

 انما هنم#وجرخأ ّىح مشلاو برضلاب مهجارخا لع مامالا م نواف

 نم بابلا اوحتش و ءارمفلا دارأف مالظلاو 'رلاو ءاتشلا ف موك ربو باأيلا

 اوربصاو اولءفتال ناورىص وأ خيشلا مذ لاف رطل ا ن< مهيلع ل ام 8ك
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 هذدمو م,ملع مداق لجرب اذاو كلذك م اميبف و 2 لعفيام اورظلاو ءاضعلل

 لاق مم فسأتف ةصقلا هذه هل اورك ذف انبه مثثأ مل مهل لاقف دقتت ةعمش
 اهدري نأ هللا اولأ ساو لولا يف ةباغ قل تا“ رب ناف انبه اوربصأ م

 || ةباغلا يف اهيلطب يشم من ا هعمج نا هللا اولأ 11 ىلا يم ٠ كلعأو ىلا

 ىف متاكر . نم ابتيقل مهل لاقو ةرقبلاب 0 مجر من 1 مرنع باغو

 حساب صلا برق الف ةماعط نم ريس أع : مهمر وهل زلة ماع ام قبرطلا

 مهل لاقو كحضي وهو مييلا مجر مث لزألا بر جرفن اريثك ا

 رسل | مامالا نع يثمامل لاق يان نيف هيلا ة يتاكرب نم اذه

 ًاعيج اوناف ثيبلا مهيلع عقوف رطملا ءاع لزنملا مهلع التماف نذؤاا لزنم ىف

 هللاانعفن اوفرصناو كلا> نم اوبجمتف يلع هناحبس هللا نم ةريغ الا كلذ امو

 أ ىف نيروشحلا نم اناعجاو نيملاصلا كلنا لوأ ةبحع | ةءشا ( معللا ) نيمآ م

 نيضغبملا مهيلع نيركنملا نم انالو. اب انام الو نيمحارلا 0

 ضعي ةلماسلا مالك ها نيسلاءلا براي مهقيرطا نوُؤ وم ودؤي نيذلا

 ٠ ةيلملا كاوملا لهأ ةياذا هتجتا ام « قفوم اي لمأتف ف نايبلل فرست

 0 ساب الا ةوق الو لوح الو . ةينابرلا تاولطعاو ٠ ةيدمحالا تاحفتلاو
 ( رعش) وامام كفن

 رثثلاو مظنلا ف لوقلا قدس كبس نقع 4 لاا فهما له فال

 هيف عوتولاب م مضر ةناذا ام امأو + بت ةررشلو ميهاوظ ةباذا ىف اضيأ اذهو

 قالخا نم كلذريغو روحالاوةقدنزلاو رفكلاب مهمرو « ماع ض مارتءالاو

 دعبم لظعأكاذو < ىلوأب اب نف» ةدساكلا ةدسافلا مهتاداقتعاو نيبوجحل
 صالايف سنجلاو سفنلاف بطعلا بايسأ ىوقأو ىلعألا ىلملا ةرضح نم
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 انديس هاج ٠ ةيفاعلاو ةمالسلا هَل لاحت لو الاو ةرغاأل فيج ننال و:

 ني وجل ةباذا نم ردصي ام رباك الا ىأر امل أ مهحاو راهللا سدق # انخايشأ

 1 نم منكن دا« 0 1 ل ايحالا سم 6 0 نيد وكلا ا

 هلع ا
00 0 
 قرف تفاتخاو نذوب الق نؤرعل نا يلدا كلذ نيد الج نم نوملع نيندن

 ىف مدقبام ىلع ةدايز قنعلا ىف ةحبس |ماعج نم ( مه ) ةمالعلا ىف هللا لهأ

 ىلا ف هلوق نم ةراشالا قرر اذخا ٠ موناج ىلع قرع همر ٠

 ةدابز ةصوصخم ةيفيكب 3 هعق رءايهلا م نم مو رسالا نما مجول

 نم ميو ر ادقملا ةميظعلا عفانملا ن م اكسل ف اضنأ صوصنم وه م ع

 اباعح ند مهو هَ اذعملا يغو ةفوتنش الح نع مم ءارصخ ةمامم ايلعح

 اا ويلا مار دابمااب ةمحر اذكهو رأ 1 دل موا نعم ا ارارإ

 ريغو مهلع ضارتعالاو مهبق عوتولاب ماوعلا كاني ال ى كلذو ٠ داوج ميرك
 ىلص هلوسرو هللا ةاضرب الا مهظع باذ كلذو هنم ءارب مام ممذؤإ امم كلذ

 نينمؤلاذوذؤي نذلاو ىلاعت ةهلوق ىدل م« نايبلا حور ف لاق » سو هي ةيلعهللا

 نأ ( معاو ) هصنا“ انيبمأتاو اناتم اوليتحا نكن وتلا 0 تانمؤللاو

 يذأب نت وعلا ىذا نأ م مالسللا هيلع لوسرا ىذأب نرق نينمؤأا ىذأ

 ىذا نمو لوسرلا يذأ نك ناك نينمؤملا يذا نم نأىلا ةراشا هيفق هلل

 درالا قحتسم لوسرالو هلل ىذؤا نأ امكف ىلامت هللا ىذا نك ناك لوسرلا

 ةمقاع ماش الون ا (ىور): ندؤمال ىذؤأا اذكف ةرخآالاو ايندلاف نمللاو
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 لاق هنعّللا يضر ةرء-نإ (ن* رلا دبع نغو ) هن الادذه أردف هنع هللاىضر

 انه لاب و ةلاحر تب 0 +6 هل الا تن ار هق هن .اهجأ ىلع مالسلا يلع ىن اج رخ

 تانمؤأااو نيدو ل لوءرب نذلا ءالؤه لاك اهو ليربجأب 1 ءالأو ند تامف

 ةيراحلاب ىتزراب دّقف ايو ىل ىذا نم ىسمدقلا ثيدحلا يفو اويستك | ام ريغل

 كماظعأهلاقمةيمكلاىلا اموبراظن امهمع هللا يضر ر# نبا نأىور( لاق م

 هيلع ىدوم يلا هللا يحوأو كنم هللا ء.كنع ةمرح ظعأ ن ٠ هولا كتم رحظعاو

 مهمادقأ او حال ىتءاركرادو ىمدق ىلحيف ءارّفلا نارك !ىلملا م ولمالسلا

 نرفسال يناكم 0 يدحمو ىل عوف 0 نوشع ابار اوراصو

 وأ 0 ن 1 معا هد او يسب مها رذتعأو ميركلا ىهجو نع مل

 ىنأ ينم لاجا ار الطو و ار دعو راف نك ولو 0

 ليضف لاق «« لاق مل وكلام ىف هكلهأ ى > ,هادأع ن نمي ثراث بط

 .نأ فيكف باذ ريغل 0 الو اك ىذؤ"' نا كال لحعال او هللا 0

 ال ناب هدبو هنأسل نم ,نوفلملا تبو 2 ملسملا ( ثيدحلا 0

 دم جس

 رك ذلا يف ناسالا مدق موضا سعأو مهلا 0 00 مرح اع مهل ضرعت

 مظم» نال رك ذب دسيلا صصخو رثك آو اعوقو .عرسأ هب: ضرعتلا نال
 هللا ملا اموهصن ام 6 هنع هللايذ رىتارءشلا مامالا نئم ىو 9 ها ام لامفالا

 اهوحت وأ ةعقرم نم ءارّدفلا يز هيلع ىذلا ريقفلا ميظمتىلع هب يلاعتو كرابت

 اومظع امل ايندلا لهأ نا 6 قيرطلا ىف هتفرعم لعفقوتا الو ىأرلا ءئداس

 نوفق ونال و ناطالا دا با 8 الله 3 ر نم لك لومظمل مها رتذ اباهأ

 ةناهتسالاو كلبإ مث( يخأ اي كاياف ) المأ ناطللا دنج نم مهنوك قيقحت ىلع

 اهات نا كل نسل هنا ما ءهجوب اعل سا للهأ ىلا بسط هتلار نع :

١ 

 ( ةفحم 07)
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 نا ليعم رصع للك ف ءانخأ ءايلوالا 0 و ةيراخلاب يزراب 8 11 يل

 مع براح نذلا كاف هللا ءايلوأ ةلج نم نيماسملا نم هتنأر نم لك نوكي

 مهللا دينحلا لاقتف هلوق هيلع درو ديزملا عم امون ءاطع نبا ثح دقو مءادعأ

 قبو هدلو تامو هلام سهذف هدلو :تمأو هلّدعو هلام يهذأف الطبم ناك نا

 تناك اذاف دينحلا ةوعد يتاصأ لو# ناكو تام ىت> ةئس نيم / ون

 ىلع ة-رلاو ةدلقلا فيلا 8 عم ءاطع نبا ىف تر دق دينحلا ةوعد

 ةقفشلا ممط نوقوذي ال نبذلا لاوحالا باب رأ ةوعدب فيكف هلاكل ةمألا
 ىضردينجلا مم ناك قملا نا ىلع لدت ةوعدلا ةباجإو لاملاب مهتبينا دحأ ىلع
 معز نم لك مظمت ريصتل ىلاعت هللا ةبحم ةجرد ىلا ( يخأ اب عراف ) هنع هللا
 نمرلا دبع خيشلا نع ىكح دقو ابذاكن اكولو هئابحأ نم هنا نيديرملا نم

 نا لاقف كلذ ىف هل ليف الالجا هل ماقف ايلكى أر هنا انت نوفدملا ىثانقلا

 ءاردقلا أ .ىلا تراغنف ءارثنلا ةخن نم اطومر خت ةثنع ىف طر ةحاضا
 هملعل رتخي نم ءارتفلايردزب نم رثك أ نأ مث بلكلا دوهش نع تبغو

 ىأرب نم نافادينملا عم ءاطع نبال عقو مهمركو هراثإو هلمتو هحالصو

 باس دقو ءاياو ألا ربك أ نم وه ناكولو هيف هريغ كتل ضرمت دّمف هسفن

 خيشال 4 يواتفلاة فت ىفو ف ها مهسوفن مهتيؤر دنع لثكلا نم ريثك قلخ

 رداقلا دبع ىديس نب نمحرلا دبع ىديس ديز ىبأ ٠ مايطلا ذيبجلا ٠ مامالا
 ىأ ركذلا عم مالكلا نايبلل ةدايز ضعبب هلصاح ام اعنع هللا ىضر ىداقلا

 لأسيال قشاعلا يحلاو ا بيبط ال ةلء هءنورهاظتب اموهّللا لهأ روش ىلع

 هنند ضرا ثر> كش نمو. كلش لاس نم ذا قئانلا دنتسملا نع هخيش



 4نحلل

 مهف وعلا لس ٠ ةراشالا فرمع نمو ٠ كد ةلظا- نم لقأ ىف هتبحو 0 1

 تنعتملا ركدملا هجو نولو تاىلظ ضارتعالاو ٠ ةأج ملستلاو ٠ ةرابعلا ب

 (عيتلالالور دا اذابعةرثف اهةهرن ةريغهيلعقرزالا "الار اعل 0

 مهقانم ىف ىأمهف مالعلاو نورك اذلا ءارقفلا  ةاياوالاهنرد يف ىدبم وأ

 لاقو ها تاماركلا لهأ هو تاج ردلا لعأ م وءؤارت داو هدب نكح ؟ الما ضفو

 هنلا ىضرىحاممصلا ايرك ز نب ىحرلا دبع ىديس ينعي انخييشا ةيكملاةلا رلا رش ىف

 يحاونو نطاومىفجرا ولا ةلزنءانسغىف روزلاب ضارتعالاو تينمتلا لهأ هنع

 مهنم اورشو مهنءاوضرعي نآنيبحلا نيقداصلا فئوطلا لهأ لع _جاوفرخأ
 ض رتمملا تنعتملاو تلق ( لاق ) عيسلا ن نم ةأشلا رارف تينعتلا لهأ نم يأ

 هلودل بجاو هنم رارفلاو رههلاو رسلا ىف هيلا تفتلي الو عبي ال لهاملا

 هناف حصان هنأ ىعديو كيلع سبلب نأ كاياو نيلهاملا نع ضرمعأو ىلاعت

 هللاركذ ىف بيغ رتلا يه ةيمالس د ةلملا ىف دنع ةحيمنلا نال حصان نبل

 كاب ولاا سما دقو نأ نم ةبرقملا مبعوجج ةمزالمو نيرك اذلا ةااجمو

 ند# اضياو) ملس باق ىذ لك ىلع ننال ىذلا» م اظملا نارثلا سن كلذ

 نوتتمتلانوضرتءملاو هللاىف ةدحاو تاذ ماك نو.اسلاو دحاو ءوث * مالسالا

 ' هرقأ ام اورو ءافصلا لهأ ف راعمو 29 ءالولا لهأرا 5 ٠ ءايلعلا لا وقأ نع

 احفصاوب رضو ةعاججباو ةئسلا لهأ يهذم اوركتاو اعيش اوناكو مهيد اوقرف

 | مهضارتعاو مهضارمعإ يف مهّمفاو نم لك اوماسو ةرامالا مهسوفنو ماوه

 1 سما ام عبتاو ماوه ىف مهفلاخ نم لك اوذآَو اوربكتساو اوركنأو
 ْ 4« لاقم 3« دنع هللا يهز أم بنتحاو م ءادتقالاب هللا ا نع ىدتقاو هعابناب

 ضارتعالاوراكن الا لهأ ينعي موعومج نم رفي نا مبتملا ريقفلا ىلع جا وف تلق
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 ِْ نيعملا اف د ىلا دالنلا نم اهريغ نكدساو مدالب نم لحريو تينتلاو

 هّشرط ىف هديؤيو هيقرب نمو هللا ىلع باقتلا 1 أم ىلع قفاوملاو قالا ىلع

 ديزابأ ملعا هللاو هب يني انخيش لاق # لاق مث طىلاعت هللا ىلا 5 رامو مرام

 ضرتعملاتنعتملا هنع هللا ىضر مدهتملا يجاهنصلا اي رك نب نر لادبع يديد

 تابوع ثالثب ىلاعت هللا هيلتبب مهملع هللا ىضر هللا لهأو ءارّفلا ىلع ىأ

 باسيإ ( ةيناثلا ) هبجو نم نيملاصلا ايس هللا عزمي ( يلوالا ) هتايح يف

 اياليلاو ندا عاونأب لتلو 5 23 رولا دعلا وأ نيملا 2 ىا ندلاو ملا نم

 ةيع ناب قو 6 هللا اذايع هنطانو هرضأظ َْق هسلنحو ةسفن ف ضارمالاو

 تينمتلاو ضارتعءالاب نوددشا مهمزيف اوناك مال يك اطنالاو. ةرب نباو

 ١ ءومس ّغ توعو نيردلا 0 قرع ( ةثلاثلاو ) منع هللا ىصر ءاروقلا لس

 ءارق_لا ىلع ركتي ناك ابوج الجر نأ *« يح م للاب ذايعلاو ةقتامللا

 قغتاف هللب اذايع ةمرحم ةرغحلا لوقو ةرضحلا روشو عامجالا مهيلعبيعو

 هونك اوراتكو ةئفانلاو ةعالبلا ثلا لات ةلاع ردك رضا نانا نك

 ةرضحلا هلو نّلملا بيجيف هللا لوسر دمحم ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش

 ميلسنلا ودي ائلاو فاطللا هللا لأن هحور تجرخ نا ىل كلذك لازالو ةمرحم

 ةايملا ىف ىرشبلا مهل مهنع للا ىضر هللا لها ( ارق انا داسف) نيما هنع
 لخدت ىتلا ةفئاطلا م وموسياج مهم قشإ ال نيذلا موقلا ثو ةرخ الايفو اييدلا

 ىلازغلا مامالا هب حرص ام ىلع مالسلا هيلع هنع درو امهسح باسح ريغل ةئملا

 بعالاو وبألا لها مهماع علطي ال نيذلا ةرغملا سارع ممو هنع هللا يضر

 هللا ءايلوا ( انخيش لاقو ) ةردهلا ةرثكو ضارتءالاو راكذالاو لطابلاو

 كياعفذوركنملانوتلعتملا ثنومرحلاو نومورحملا مثارب ال سئنارعلاو سنا سمع
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 ْ ممرظنتو موف رعتسف ايندلا يف مرظنتو مهفرعت لذاو مهةيدصتو هللا لها داقتعاب

 'ةروهشم مهئاماركو ابص دابعلا ىلع ءالبلا بصل ءاياوالا ال ولو ةرخ الا يف

 | يفق و٠لازتعالا عياطل هباق لع هللا عبط نمالا اهركن ال ةف ورع* محق رط و

 ا(مللا ) هلوسرو هللا ىلع بذكو روزمهياع ضارتعالاو :لاكتلاو ةبيكلاب هيلع

 عمان ريشحا مهلا نيتئعتملا نيركنملا نيضرتعلان مانام الو نيركاذلا نم انلعجا

 كي «قأ اقر طلا ىلعو قملا ىلع م ال مذيمالت فيمالتو مايو لها

 دارس لملو د(تاق اء ها نيملاعلا بر هلل دملا نا اناوعدرخاو نيماكمركو

 ا هللا, اذايع امورحم تام ىتح ةمرع ةرضحلا لوش ناك ىذلا ىلتبلا ضرتملا

 رك ذلإ ةتاح يف ميم ىف ان ريشحو مهنم هلا انلمج هللا لها انئاداس هلذشام

 هلوسرو للاباخ رفا وصقراع رو صالا ميعامسو صامل مهمايق و صاخلا مروشإ

 ءاهنب عاجاب ةملسملا.. ةّيئارونلا لاوحالا ميظع نم مهيرتعإ احاودحاوتو

 ه-فوه عقو اهف عقو نم هريغ هب رتغا اع رتغا اضيا هلءأو.ةيربلا ريخ ةما

 | مامالا لغدم ىف ةجردملا ةسوسدلا ةلاقملا كلذو ةيفاعااو ةمالسلا هللا لأ
 ظ ىنلا مهنع هللايضرةيفنملا تادالا ىلع ةبوذكملا هرار ءاب هللا انعفت جاملا نبا |

 ءاماب هرصح لست هيف نوء.تج ىذلا مضوما نا نم ل الو لمع ابابشال

 ' ىف هلوخذ ا لمزلاب ًالموهبارت لوجو رفحمو

 قرف روكذملا فصوااب نيركاذلا يا مهما يروقلا ةذمالت نع موقلا قيرط

 نمهللاب ذومل هللأ 1 اللا ةوفالو لوحالو همالك نجا ل مرايد مدمو معو

 بحاص صا دقو .ننلاب الاف اضوأ نصخا ن< وهىذلا سيياتلاو سيلدتلا

 باتك ىف الامل لصا ال يوتملا هذه ناىلع هنع هللا ىضذر *« يواتفلا ة

 أن ديس ناو بهادملا ند بهذم الو لش الو لمع ابق الو 1 ف الو
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 ظفحتلا ىف دامجالا لها نم هلاو كلذ نع هزنم هنع هللا ىضر ةفيئح أبا

 هناوالصاهنم ردصن ملو كلذ لَه مل هناو نيدلا رومأ ىف ليطاباالا لاخدا نم

 توم نم الا ردصت الابهناو لضاف نع الضف لقاع هتحصا لودي ال

 ( لاق 2 أمينش ادر اهدرو هلوسرو هلل فلا قرام ضرتءعم بوجح

 هلأو هتقو ءارقفنم ىف وصريقف هاتأ دقو كلذ ةفينح وأ مامالا لوقي فيك
 له مهئايبصو مان مايأ ةثالث دوهيلا نم ةعاج هيف ثكم دجنم نع

 ةَمَدُع ةئيعم ةساج هيف نك منا هلو هنع هللا ىذر (باجاف) مدهو لسفي

 هن باجأ اع ةلئسما هذه يف هءاوج دعل لقعلا ىف روصتب فيكف صهاط وبف

 مالسلا هيلع هلؤقل امداصم ادوعقو امايق للا نيرك اذلا عصوم رفح حرصي نأ
 لاقو ف ماع فلا ةئامسمخ ةدابع نم ىلا بحا للاذوركذي موق عم دمت نال

 هذه تسيل هنع هلل ىضر ىنزهلا ىد.نحلا روصنم نب نسملا وبأ « خيشلا
 ضفاورلا ضء» نم تردبص ائِإو انعورف مامإ نم الو انم ةعينشلا ةلاعملا

 تدجو ناو مثرارسأو مىةاماركو نيملاصلا دوجو 5 هللا مهحبق مهمال
 هم ةرط اهدك نيتنعتملا نم اتنعتم نا نظا انخياشم بتك يف ةلاقملا هذه

 نم اهنأ هنم انظ خسنلا لصأ ىف اهلخدأو خسانلا هدعل ياو باتك فراط
 ىضر ميكا دبع خيبشلا 4 يي اهدرو إف هنم تسيل يهو باتمكلا لصأ

 لازتعالا ل_هأ نم وهف( اب ىفأ نم ) لاق. نأ ىلا اميتش ادر هنع هلا

 هيمد ىلا زفلا ناحرش را وهدهنع هللا ىضر ةفينح ىبأ مامالا لعاهروز ىذلاو

 ركذلا لهأو ركذلا بح هنع هللا ىضر ناك دّمف كلذ نم مامالا اشاحو هللا
 ( هنع هللا ىذر ناكو ) ن سلا توصلاب داشنالاو مننلأو ب برراتلا سلو

 انا انف دف اريمف هسفن يف ناك لب مداروأو ةيفوصلا ةّقن رط ركسال
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 دازو بهذملا لدب ىذلا لهاحلا نمزلا لقعلا صقان الا مكاوحا ملع ركش

 نيمدقتملا ءايلعلا نم ةيفوصلا ءارّف ىلع ضزتعادلا انضرف نم لكو صلو هيف

 رداصلا هميرحت ىلعممهلا ىف كلذ امئاف ةلادملاو قدصلا قدح ناكو نيرخاتلاو
 خويشلا ىلا 3 م لك سيلذا 0 هللا ىضر م,خويشا نيفلاخلا نم

 مريغو ةباطلا سانجا نم م مريفك انطأبو رهاظ مك ىدتشو مثريسل ريسإ

 5 ( رعُش ( نايعلاب دهاشموه امسح

 اكاذب مه رشا ليلو د يلدلب الصو يدي ل كو

 صامل حتفلا 0 ملعلا عدي نممضارتعالا ردصبال هنأ ىلاغلا 4 ًاضياو

 5220 (ةئالا ضما١لاقو )هلاثماو قورزخيشلل مو 52 هدعلا اماو

 ةفيلح أ نأن دلا ىفةماقتسالا ىل اهاو نياماعلا ءاملعلا نم دح ألمع ِق روصس

 برضيو عاملا لوو ءارقفلاؤي لحر اندلب قو ةعيلشلا ةلاقملا هدم حرص

 هروب و ةفينح ىلا مامالا رح>ى اهمليو تال الا كالت ذخأ اعرو تالالا

 رداق وهو هنارتقعم هلو هراد قهمركا اعرو هبحو ٍ مسلو هياع رك و

 هنواعف موك رن ام ار كتم مهلعف ناك ولو دالبلا نممهدرط ىلعو مف ركذملارييغل ىلع
 ءارقف هلدفب ام ىلع ةفينح ونأ انمامإ لئسدقو ( اذه روضتي فيكو) هلم ىف

 (باجاف) نويذاكوا نوفداص مث له هب نورهاظتب امو ةرضحلا يف ةيفوصلا

 ديز وبا خيشلا « لئسو ط مريمازصو مهفوفدب ةنجلا نولخدب الاجر لل نإ
 ءارقثلا مؤ نملاب لجر نع ىننملا يتابرلا فوصلا ىكرتلا نمر لا دبعىديس

 ىلاعت هلوقب هنع هللا ىذر «باجأف 9 لأ ريغ لعوا قملا ىطوه له صقربو
 ةيفنلا ءالع( ءاربك ضم لاقو ) هآآلا ًاقداص كب ناو هيذك هيلمفأبذاك كب نا



60) 

 نوصقربو ريمازأاو فوفدلا نوبرضي اندم يف ةفئاط تناك منع هللا يضرأ|

 هيوروزو ةفينحوا مامالا م ملع ركن لو ضرألا ىلعاو طقسا نا ىلا ركذلاب

 0 0 ل

 مسو هياع هللا للص دم انديس لأ سا انأ يهو ةلأم يف :ء هللا ىذر

 اهبف اولوادتو ةقلح اهذ اوممتجاو دوهللا ةسينك اولخد نوئمؤم نوءلسم ||

 مأ مرافك أ مهف انتفأ ةادذلا ىلا حبصلا نم لاع توصب ناطيشلا ناطيشلا

 اذهو بنذب ةلبقلا لهأ نم دحر فكي ال هلوقبهنعهّللا ىضر «باجاف غال

 هيلع ىلامت هللاناوضر ةفينح ابا مامالا نأ لمتحمو ( حصي فيكف) سنذب سيل

 لمرأاب ًالعو مهعضو#م رفح نور < اذلا لو ةيوجالاو ةلئسالا هذه دعب

 الملا مهفحالا هللا نوركذي موق دمش ال مالسلا هيلع هلوقا 0

 ةيوذكملا ةلاقملا هذه( حصن فيكو) هدنع نميف هللا مركذو ةمحرلا مهتيشغو

 ريجلاو لاغبلاو بالكلاو ريزانلا قرع نا ةعاملاو ةنسلالهأ هذم ىفو

 سهاط يح لك و دجسم ىف ولو مهماعاو مهطاخمو مبءومداذكو ىهاط ليخلاو

 خيشلالوتل ىأ ربظالا ىلع ارفاك و لو هتوم دمل ولو ىبد آلا اذكو هنايح لاح

 يدالا ىاهنرابط ربظالاو لاق مث هطاخمو هب هنأعلو هقرعو هعمدو ىملااو لياخ

 ىف مك ىوتفلا هب بجي ىذلا دمتعملا وه ادهو قيقحتلا ىلع "6و كيما

 بذكلاو عاجالا قرخ نم للاب ذو.ذ « ىواتفلا ةفحن ىف لاق مث من ل هحورش

 للا لهأو ةيفوصلا ءارقفلا قيرطنا اذه نم نيبتف (لاقمث) ةلوسرو هللا ع
 تنعش توتو لداحالا | ,اهأ لع ضرتءيو ال ضرعتب المنع هللا ىذر

 خيشلا ( فلأ دقو 07 هلآو هياع هللأ ىلص هل وسرو هن هللا سمأ ا فلاخم
 هلامعاو ءارقغالد رعت يس ءاولادمحا نب يسع ىديس «مالا ةمالعلا٠ مامالا ش
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 مهيلع ضرتمملا لع عنشو سيرارك ةرشعو< ف معو هع هللا ىكر مهلا وداو

 ىلإ رجب مهياذا و مهملع ضا رتءالانأب حرصو اعينش ادرهيلع درو عينشتلا لك

 وه ءالضنلا ىرحأف ءالقملا نم بولطملا نأ ىلع صنو هللإب ًاذابع رثكلا

 "اما وبكترا اذا الإ مولع راكتالاو ممياذال ص رع“ هلا مك هللأ لهال مي ءلستلا

 اذا امأو هوجولا ن . هاو لبوأ هلا لبشال ناكوا 3 دا مرح

 ضرتءملا تاعتلا نا لاق نا ىلا يسأ مانسنلاف ليوأت ألا لبق َ :وأهي 000 ناك

 لاق # ت تان 5 جاو ة 5 1 8 ةحيضةلدأ, لدت دمأو دعو ءارقفلا ل

 للك لع بجي ( هصئام ) ةىألاو ىو وديع ءلاو ىنابةعلا مامالل باوح 565 ل ان ادعم

 يع | م,.لع كابو اد ولا ءارقفلا قيررط َْى لوخدلا نبدلا ف هقفتمو هدف

 هةمش نم نال جملاو مايصلاو أك لاو ةالصلاو ديحوتلا مع كاط ت6

 فوصل همن نمو قدي زب دقق هقفتب لو فوصن نمو قسفن دقق فوم و

 يديس سابعلا وأ ف مولا ةمالعلا خب كلا لك دقو # لاق مث 3 0 2 دف

 نع ساف ءالع اننادأ لعب ا 00 نم ةعاجو يجاهمصلا لعل َن دمحأ

 هللاهديأ مولك# اوباجأف 9 مهنم انلدجو مهنعّللا يضر ةيفوصلا ءارّفلا لمت

 له المماشاو مماداقتعاو ماين بدسح ىلع مهلمأعإ اعل هللاوهر وما من

 هللا يضر هابع نبا مامال اصلا ىلول خيفلا بعل -اذكو ( لاق مث ) هل

 ده 9 دلاله نم عا دلع مل ال لاو>أألا لهأ هلو ( باجاف ) هنع

 ىكر مطاخأو م ماو لك ىف مل لسمانأو تاع و مرا الو ىهاطلا

 يبرق 9 4 |صأ هعمو ىذم' ا ليلخ بها صا رع “6 سو 3 مع

 الفأ باتكلا نولتت مثأو يسفنأ نوسنتو ربلاب سانا نورمألتأ ىلاعت هلو

 ( هفحم مر
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 ضلال اومن لق نأ للا ةرئادخ ةرلا ةءآلا هذه رركب ناضو نولتمت

 ا ل

 01 هم هع هللا سهرت با بقل يونا تا ب

 هلع هللا ىدر يوأت هلا ةذح بءاص ىنعأ 4 مالك جا 1 ىلا مهسيلج قش ال

 ينكت ال ابلكه مالقاو نوكلا ل و ٠ ةمالسلا بلاطل ةباقك 0 امفو

 هنأ  لقاملاب قيل ال صقرلا تأ لاق نم لوق امأو ف ٠ ةمالملا ىلاط
 نعلئثس اكلامانماما ناو ىرصاسلا لهأ مو ةداع نين رنلا قم نأ هلا

 «باجأ دقق 9 منيناجمأ لاقو كحضفأ رد لوضقرب 1 ريثكن وأك ١ موق

 رداملا كيع يديس نس نمح را دع يديس ىنعأ روك دملا فراعلا أضأ ةنع

 موق يرماسلا باحصسأ ينمي ككئاؤأ هلصاح امب ةفحتلا يف هنع هللا ىضر ىمانلا
 بضضغ م هلا ريس لول اوذختا نيذلا ناىلامت لاق هللا رع مل نإ نودقتءم

 (ةمألا هده 0 7 نرتفملا د كرا امدلا ةأ املا ف 715 1 نم

 ةيضهلا هدهو 0 اذه و "لف ةمطا مرا وى 11 75 0

 كلام مامالا لوقو اء بنذب ةلبقلا لهأن مدح فكي ال هنا ( ًاضيأ اندنعو )
 عامس لهأ ىف هنم ردصي ملو ةلزانلا هذه ريغ ىف اذه 0 يا اخ هنع هللا ىضر

 اذهب رسفب الو لمحت الو اهلع هقيبطت حصن الو هللا ركّذب صقرلاو ةرشضملا

 اريثك ماعطلاو محالا نولك أ, هل اولاق ثيح ربا لهأ ىلع (انخيش هلمحو )

 ىراكس لودقريو م-ملجرأب ضرالا لوبرتلو ةركسملا ألا لورشلو

 سلا ىف كالو 56 اوضرع ثيح ىا مث نيناما هلوش ( مهاجاف )
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 لاق ٠ ىنسملا ءامسالاو ىلعلا تافصلا هل نم ترضضح نم دعبلاو ٠ ىنعملاو

 لثملا يرحب ةيراجلا هتيمال يف ىدرولا نبا مامالا

 لمعنم نونجيف يمس فيك * ىتف تنك نا ةرذلا رجهاو

 ادههنم ردصي ملو هيف ءانخال ىذلا نا وه اذه ةفحتلا ىف ( لاق 2

 كلذ نم رذحم ناك لب منع هللا يضر مهءاممو ممرضضحو ءارئفلا ىف لولا

 ىلع ضرتعي نا نم هنع هللا ىضر هاشاحو مهباع ضارتعالاو مهناذا: نم ىأ

 ثيحن ىنمل الاهف رمعلا عبيضل بح ال هنع هللا ىضر ناكو و مه راك ذاو ءاردذلا

 نوحيص!)ونودقربو زياصلا مالكنودشأو هللا نورك ذ دب ةعاجج نع لئسول

 بطلا ظيلغ لهاج وأ ىغ قساف الا هركش ال اذ_ه ناب باجأل هللا سمن

 ءأ 0 3 هنع هللا يضر كلام مامالا نع اذه ديش ام * لش دقو 9

 هقيفوتو هلغش حرفلاو هللا ركذن صقرلا زاوج لئالد ىواتفلا ةفح بحاص

 صقرلا من ردصنذلا ميىدت هلا رباك الا نم ةلبج درس و ادحا 9 00 71

 رون هنا 0غ هللا لهأ فال ال راصتنالا نع هللا هازح ٠ روك دملا فصولاب

 راكتالا نم انظفحو ٠ داقتعالاو مياسنلاب انيلع نم نأ كاما لد و

 حرش ٠ةيلاسحالا تاضويفلا ىفو طل نيماهنع .داّقتنالاو دانملاو ضارتعالاو

 دم نب رداَعلا دنع ىديس ٠ ماهل ةودقلا٠ مامالا خيشال # هيئاهملا داروالا

 ( هصن ام) هب انغفتو هحوز هللا سدق يلايكسلا دوعسلا ىنأ دمت نب رونلا ينأ

 فالاطاو ةيفوصلا ءارقفلا ىلن ضارتعالا نم سانلاضءل نم دهاشب ام

 بصعلو لهج ضحم كلذ ناف ىلا ثا ر نم ؟ىث مث درحع مف ناسالا

 مع عطقو موققلا تاكرب مهم رحيل ةداطيش ةغزن ىهوةريصل ىمعو ءارتفاو

 م قش ال ةداسلا ءالؤه ١ ناطيشلا لع ثيح ةيهلالا تادراولا لضف
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 هم 00 داراف مث ةيشلو ممفارو مث: 2 نم ديعسلا ناو موطلاخو م,تاج

 لضم مدآ نب 01 نايل نال هيأق لع ىل ىو* ا نم ددملا اذ هه عطق

 ينغلا كيع ٠ فرامملا رح نم :فرادلا ٠ فرأع أءلا مع خيشلا * لكس دقو 2 نيي<

 طقس ضعءل ن م ةعاج نعد رس هللا سدقةيفئملا 0 انم وهو ىلباتلا

 ةلالملابت وصلا عفدن ا ذلا لاحم نم عشا : قيرطلا له لعنوضرتمب كرتلا

 باطاذا م من افاهنع هللا 0 يعافرلا خيشلاءارقف نم

 فوقولا ع طتسإال نم معن ف نوخرصيو نوبرطضيو نودجاوت تقولا مل
 بيش ىلإ ١ ىتج مايقلا 6 اللف ةيش1لاك ريصيفهتقول ضرالا لع طقسيف

 ءالؤم نام 1 ( نردلا كوس هحيش كر ع ةميشو ةياجرو ةيدد ني خيشلا

 مرح لاق 9 هيداع هللا لص هنأ ١ نو>ت# قير طلا خباش ىلع ىلع ( نيضرتعملا

 فلاخ ٠ نكد»و قساف وهف موعم رضح نمو رفاك وهف ة عامس | للح ن هو عامسلا

 لوحت و ناقرفلاو روزلاو ليجتنالاو ةاروتلا ف نوعلم ويف تي دحلا اده

 هنذأ كدر , هب لاق ن م لطابلا هبشإ هوركم وهل عامسلا ةيمفاشلا لوش اضل

 نم مهجارخاو مءذرو مرج رو“ 2 ةالو ىلع يا 7 ( ةيكلاملا لوشو

 ىذلا ريصحلا ) ةيفنحلا لوكبو) دسأف حاكتلا هدفعو هلكح ذقن الو هنداهش

 أماع لوصقرب ىلإ نمر لاو لسعل ىد ةيلع ىلدي ال ةيفوصلا ةيلع صقرب

 يف اواّدنو ) ىزيجولل ايزعم ناخ ىضاق ىفاذك امارت رفح يتح اهيلعىلصيال

 2 اهاس ىسليأنلا ىنغلا كيع خيشلل ةلاسو ىف روك دم اليوط مالك( كالذ

 دجاوتلا لهأ رايخالا ةيفوصلا ىف نعطلا نم ٠ رارششالا عنم ىف ٠ رارسالا
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 معا ) هلونب ةروك ذملا هتلاسر يف هع هللا ىضر ه« باجاف ٠ راكذالا يف

 نيرخأتملاو نيمدقتملاءالملا لاوقأب لهجلاهيف رثكدق اذه اننامزنأ ( الوأيخأأي
 ندلا هع نم بمهاذملا باكا ىلإ هنويسطلو مالكا نورتش هؤايلع راص َىَح

 مهضا سغا بس سو هرأع هللا لص ىلا ىلع ب ذاكالاو ثيداحالا نوءضنو

 بتتك ىلع عالطالا مدعو ملعلا ىف مرومعت كلذ ببسو نولاب هلو ةديتانلا
 ةفورعملاةلوبقملا ةدمتعملا ريتك ىف ءايلعلا هبتك ام « كل لهن انأ اهو 9 ءايلملا
 ىلو هللاو ةسميرتالا بهاذدملا يف مهيواتف كل لقناو ٠ مالسالا لهأ دنع
 ثدحلا ظفاحلا هيف فنص دقق (ر 5 ذلاب توصلا مفر اما) ٠ مامنالاو قيفوتلا
 ىلاعت هللا همحر ةيعفاشلا هنأ رايك نب .ىِط وبسلا نبدلا ل لا ريما ا

 هيلا عفر لاؤ- قع باو اهأت 2 رك ذلاب ربا ىف ل 228

 3 عفرو دجاسما ىف هن زول ركذلا قا> دفع نم ةيفوصلا هداتعا مف

 ةهارك ال هنأب هنع هللا ىضر « باجاف »الم اموركم اكللذ لهو ليلمتلاب

 ثيداح ورك ذلاب رهجلا بابحتسا ىضتمت ثيداحا تدرودفوكلذ نم"يث 5 يف

 لا وحالا فالتخاب فات كلذ نأ 5 عج و هنرا م بايحتسا 1

 صقر نع رجح نب ظفالا#«لئسوهالصفم كلذ رسمدقت دقو صاخشالاو

 أ ىور دّقف لصأ هل من هوق ( باجاف) ال مأ لصأ هل له مدجاوتو ةيفوصلا

 هل لاق ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىدب نيب صقر بلاط ىبا نب رفعج نا

 ع هل لسبب هباعركسملو باطخلا اذه ةذل ن هكلذو قاخو قاخ تهسشأ
 ع خيشلا مهم ةعالا رايك نم ةعامج نع صقراو لياملا حص دقو سو

 ادوءقو امايقللا نورك ذب نم روكذملا ظفاحلا«لئسوإل مالسلا دبع نينيدلا

 هلا نم ءاحلاذمودلا فاأمالوةزمه نيبام رابظاو طيطقلابةيقيسوملا ماغن الابو
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 | يح يح اولودي نابءالا وهو نالاب نورك ذبو هو اهو وه نولوقبو

 ميك ارذا ن هع نوبيغلو ثابلولاو دجاوتلاب ناي>الا ضعل يف نوصقربو

 َّك رمش جيلا برطمل مالكلا فانصاو راعشالا نودشأبو ضرالا ىلع نومّدبو

 اص ووفر و* قيرطلا لها م نيديرملا لا ا قاتم كلذ ريغو طاشنال

 بس زوجت لهو ةنسلاو باتكلا يف لصأ كلذا لهو ال مأ مارح وه له

 ىلاءت هللا همحر رجح نب بابشلا « باجاف ف اوديفأ ال مأ قيرطلا عاش

 لبإ نأل كاذب عرشلا دورول اهالو لباب عاونالا ميمج ركذلا زوجي هلو
 نيتدابشلا يفالا للا الإ هلإ ال ركذ مزايالو بوبحلا مسا اه الو نمحرلا مسا

 | ركذلا زوو باّتلاو قلملابو هو اهو وم ركذلا زوو دبشتلاو ناذالاو

 زوجبو داصو نيعو ايو اهو فاككر وصلا لئاوأ يف درو 5 دحاو فر

 ىدب نيب دجسلا ىف ةشيحلا لمف ليادب صقرلا زو<و ار طهللا ءأمساب ركذلا

 دجولا وتامولاب مهصقر ناكو مهماع ركن مو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 كلذريغو رعشلا داشناو هكاردا نع باغ ىتح دجو باطحلا ن.رمعل لضحو

 هللا ىلص هللا لوسر ىد» نيبراعشالا نودشاش ةءاحصلاتناكوراكنا الب د

 الو ةنسلاو باتكلا نم ( قئارطلا هذه لصأو ١ مهياعر كنب و ملسو هيلع
 نيدلا يف ةناهالاو نبدلا ىف ةناهإ معاشملا بسو قافنالاب أهيلع راكن والا زوحي

 وه ثيح نم ملسأا بسو © تاق ال ها فالخالإ الةعو اعرش 2
 لهأ نم 0 رئابكللا نم مارح هضرسع يف ةلاط اطتسالاو

 « لئسوإو ها ضار ءالا مش *ايرلا ىبرأ سو هب هياع هللا ىل_ص لاق دقق حالصلا

 هن راو ركذلا قاح نم : ةوصلا هداتعا اه ىلمرلا نيدلا ريخ نيمقحلا ةمتاخ

 دئاصقلا لودششو مهدادجأو مهنابأ نع كلذ رو ةعاج ن“ دجاسملا يف



 !] اره 0

 هاتف ملت تملس نم ةيدعسلاو ةيرداقلااك ةيملالا فراعملا يوذ نع ةرداصلا

 رداقلادبع هلل يش يعافراي دمحا خيشاي رداقلا دبع خيشاي نولوديو ةيدمجلاةللا

 اهدصامع ر 0. نا هلصاح امب 6 باجاف »ع لاؤدلا رخل ىلا كلذ وحنو

 سفن لكالإ اهركنال ةيفوصلا هيلع ام ةقيّمح لاق نأ ىلإ تاينلاب لامعالاو

 ثردحلا ىف ءاج دّنق دئاصَتلا داشناو هب رهجلاو ركذلا قاح اماو ةيبغ ةلعاج

 هس ىترك ذ نإو ىمدقلا ثيدحلا يف هلوق وحن هب رهملا ىلط ىفتقا ام

 هجام نءاو ىذمرتلاو ملس#و ى راخبلا هآور هنم ريخ ءالم ىف هن 2 د ءالم

 هته 2 ورك اذلا لق ظقونو نيءءاسلا ىلا هتدئاف ىدمتت كلذ نو دمحأو

 3 تاع و # ها طاششنلا ديزيو مونلا درطيو هيلأ هممس فرصيو رك ذلا ىلا

 مفر لاؤس نع ةيكلاملا رابك نم مالسلا دبع نب دم نب دمح مننا وأ

 لطبم مهلعضرتعملاو اعرش زئاحدهلك كلذ ناب مدقتملالاؤ لا اذه قفاوب هيلا

 نع لس دقو مالسلا دبع نب ( نيدلا نع احا و ) بالا ةيلع يذخ أع رو

 بودنم ةرخ الل ةرك دملا ةينسلا لاوحالا كح ام عامس لاف كلذ لثم

 لاكتلاو ةءوملا قحتساو لاقايف أطخأ دّمف ريفكتلاو ميرحتلاب مزج نمو هيلا

 عقب أمم يلمرلا باهشلا « لئسو ه ها ليصأ لصأ امل ةيفوصلا داروأ اذكو
 ةناغتسالا نم كلذ وحنو نالف خيش اي دئادشلا دنع ملوق نم ةماعلا تر

 مهموم دل ةثاغإ ءايلوألل لهو نيملاصلاو ءايلوألاو نيلسرملاو ءايبنالاب
 ةماركو ءاننن الل ةددعم مهتوم دعب ةئاغالا ل نابو كلذ زاوجي ( باجاف

 ةيقوصلا ينعأ ةفئاطلا هذه نع -- اذ ( ةلججلانو ) ءايلوألاو نيحلاصلل

 نقف ىلع دقوةدخاّؤملا ةنظم مهيلع : نمءطلا ناف لسأ مهلا مهاخ مب ءاسلو لو

 نمو ةمالسلا هيف لب مث مهنع توكسلا ىف سيلو مثاذآ وأ مهيلع نمط نم
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 رحشك قيرطلا كاينا ينعل ءارهفلا دالوأ هع ءافولا فى تاداسلا مالك

 تز نم ول الل يو تيبزلا اهف ةريغصلاو تيمازلا اهف ةريبكلا نوتزلا

 ع ارا 5 20
 ماطنالف ادامر ءارفلا دالوا ناك اذإ قنحلا د خرشلا ) مالك نمو ( بتيط

 ( مالك نمو) هللاب ذارعلاو ةعاملا ءوس ىف عمت نا كشوبو قرتحم كدب

 ىديسمالك نمو كجر هللا عطش ةارقدلا دالوأ 3 عطقت ال نيدم يديس

 دكاله لمع ال ضرعت نف ةءومسم ءارفلا دالوأ مول يردنلا سابعلا ىبأ
 يف ينم مهف ماكت نم ىلع يشحو يلاعت هللا همحر ( يناهللا لاقو ) ةعاس مدل

 ديدملا ليوطلا نجسلاو ديدثلا بدألا هؤازجو ةمتالا ءوس قيرطلا لهأ
 ميهاربا يديس (لاقو ) نينمؤ» منك نإ ادبأ هلثا اودومت نأ هللا مظمب

 مهب ناقلا نسحو موقلا ىمأ يف هلل مياستلا ىدلواي كيلع بجيف قوسدلا
 تع.س لوقب هرس هللا سدق ىلذاشلا يهاوملا ونأ خيشلا ( ناكو) ريغال

 لق دكا سيدا نوفل داغلالا ىشوؤرب لك سوال "ف 0 نامع انأانخيش

 ناكو ) هياء هللا ةنمل لّيلف رخآلا مويلاو للاب نمو ناك نمو قيرطلا اذه

 نياقثلا ةدابع ىلع ناكولوادبأ حاشب ال قيررطلا اذه ىلع ضرتءا نم ( لوقب
 بحي لم ةيعب نأ ءاحر كلذ 5 دصقملا اذه يف مالك لا تلطأ اعإو ها

 نطلا ءوسو مهيلع راكذ :الا نم ءىثهباق ىفو لا مويلا وجرو هلوسرو هللا

 ةداسلابهنظ نسو م نظلا ءوس نم هللا ىلا .بوتبو كلذ نع عج ريف مم

 م وداقتنالاو ضارتعالاو نعطأا نع هناسل فكيوق.رطلا ءارقنو ةيفوصلا

 لماتف بونذلا 0 نم اهاعوسس بويع ىف لغتشإو ملاوحأ مهل

 برحلابهتذا دقق لو ىلىداعنم ي.دقلا ثردحلا ىف ىلاعت هللا لوف يخأ اي

 ىلعال سلارعلاو سناىمع ءايلوالا لاف هيف تدقتعال 1 هتماع ول لش 0
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 هرونو 0 ءوس ن ءبم هئطاب فظنو .داتنالا نم هيهاظ 0 ا

 20 5 3 ولد ورهللا سدقن.دلا لضف ا يديس لاقو د اًمدعالاب

 مل عرشلا ىف لوبقم رذغ ريغل مهنمادحاو الا ىلامت هللا ءايلوأ عيدجت ناغلا

 قحاي الو دجي ال كلذلو عيب ابهنظ نسحم ىت>هللا دنع نظلا كلذ نسح هعفش

 كلذ يففاتخي مل ءايلوالا نم هنارثأ يم قدصم وهو الإ ةيالولا م دق هل

 جرخ دسقف هئظ ءود ١ ءايلوألا ذأ نش ناس هللا يف 20

 مارتخا مرح نم لهاشلا تداوم يلا خيشلا مالكن هو ةميرشلا ةرئاق ن
 (نبدلا يع خييشلا رك ذو ) تقلاو درطلا بجوتسا دةف تقولا باعصا

 00 ىداعنمو مك نياماعلا ءاململاو ءايل وألا تاداعم نأ هنع هللا يضر

 ىف داقتعالاب كيلع يمفايلا دمت وبأ.( خيشلا لاقو ) هناعإ يداع دستف مهنم
 ءايلوأ هلل ناب قدصإ نمت نوكنت نأ كابإو ءايعو ءايلوأ نم كرصع لهأ
 نالدا دمالا نم مور اذه نافنيعم دحأب قدصي ال نكلو نيلماع ءالعو

 سدق صاوملا يلع يدي- لاقوك ادا م مل نيعم .دحأل لس | ا ن

 هح الص مدع مم هللا ء ايلوأ نماتبارقل هللا ن مااشح لاني 5 مز نم ةرس هللا

 اكف معز امف بذك دف من 2 عم بد 37 2 | عمو مش رطل هتفااخعو

 ةع 2 ءايلو الا كلذكف مهلا رش تفلتخل ناو 0 لسرلا ةبغ بجي

 ادحاو الا نيلسرملاو ءايبنالاب نمآ نم نأ اكو ممئارط تفلتخا ناو لكلا
 ا مهنم ادحاو الا مبلك هللا ءايلوأ دّمتعا نم كاذكف هناعا حصي ال مهْنم
 .# ةلمجابو 8 ائيش داقتعالا كلذ هديشالو هتبح حصل ال عرش قارط

 قبس ملام ضارتعالاو ءاذيرالا درج مع مهيذؤ٠و مهلع ضرتعملا كالبف

 ل مه ضرعت نم نأل داقتعالا نسحو ةيوتال هقيفوت هللا نم ةءانع هل

 ( ةفحم -8)
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 همصقو هللا هكلهأو لابولاو درطلا قحتسا دّمف هللا ىذا نمو هللا ىذا دقف

 اهمأ رتنت الو ةيراحلاب هتنذا دقف الو ىل يذا نم ثيدح ةدابشن لاملا ىف
 ككال_فهببسب هللا ينكلهأ او اذه ناك ول لوُقتف كل هللا لاهماب لهاجلا
 كتحصن 3 هيف تنأام ) عجراف ) ةينابر ةكمل 5 هنم دب ال 5

 (ركنللاا,ماهنلا هللاف ) ولحم ام كلسفنل رتخاف ترهق امو ةحيصنلا ىف تغلابو

 دشر ىلا كراكنا يزرع تءجرام الا نياهاعلا ءالعلاو ةيفوصلا ةداسلا ىلع

 كناو نحف عمهرملا ثيدحلا ىفف ةدوملاو ةبحلاب كداةتعا نسحو كدايقلا

 هرسةللا سدق ندم نأ ئديس نيكلا فراعلا لوق ريدنو تديحأ نم عم

 : لوَش ثيح هل ةديصق ف

 انح ار انقاوشا تيلغاذا #« اننا هانيعدا ام انيلا مللسو

 ك2 مارغلا رخل انصاخو # انسوفن تباطو انبط اذا اناف
 انعانركسىف فيلكتلا مف مفردتف * هركسلاحيفناركسلا رتل

 ٠ ممزح ىف ىنرشحب ناو مهبح ىلع ينتيع نأىلاعت للاوجرأ ينإو ( ذه)
 مهللا مهباتعأ مرط ينإف ٠ م هات مداخو ٠ 0 قداءسابف

 : لاق نم رد هللو ديمعلا انك ر مو انتاداس مهو انزع ميق انع مددم مطقنال

 هامجلاق وف مممادقأ * مثلع نم ةداس ىل

 هأجو زع مح ىف * لف مهم نك نإ

 نم نماثلا بابلا رخآ هنع هللا يضر هللا ءاطع نب دمحأ ىديس ( خيشلا لاقو )
 ىف نيمقاولا لإ ىنصت نأ خألا اهيأ كابإ « داشرإو ةيصو » نالا فئاطل
 نم تّقملا بجوتسنو هللا نيع نم طقستف اهلهأب نيئزهتسملاو ةقاطلا هذه:

 ءاؤولا صالخإو قدصلا ةقيدح ىلع هللا عم اوساج موقلا ءالؤه ناف هللا
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 هلع لع عبس اوقلأو هيلا مدايق اوءاس دق هللا عم سافنالا ةبقا مو

 قواب مل 0 مو هتيمويش ءانتكاو ةليونر نمءام اح مهسوفنل ر راصتنالا ١ ا

 مهلاغ ىلا اذلاو مييداح نمل مهنع براحما وه ناكو مهسفن أل نومونام

 : لق هاا معلا لهأ اصوصخ قلخلاب ةقئاطلاءذه ىلاعت للا ىلا دقلو
 ءأ اوالا نإ مل منك لوش ل ١ نيعم ىلوب قا دصت اورد دار ن 0

 هللا هيصوصخ مفدي لءجو الإ ادحأ هل 5 دن الف ثنبأ ن ..كلو لودو>وم

 اد_ه نم ردحا قيدصتلا رو' دو>و نع ايراع جاجتح الأب ب أسالا قاط هيف

 هلاءاوال نيةدصملا نم كابإو هللا انلعح دييسالا ق م كرارذ 5 هلم رذو هقصو

 نم ةمدقملا ىف اذه لبق ( هنع هللا يضر ًاضنأ لاقو ) ها نيمآ همركو هن
 هللا ىلو لوش هنع هللا ىذر سايملا ١ افي قييم دنا ورك دنا باتكلا

 دقو هلايتغا ديرب نمل اهدلو ةكرات اهارتأ اه اهيربحق ةوبالا دارك لا ع

 ةارضاؤةباوزغ ضعل ذاك ملوهياع هللا ص هنأ ثرداح لا ضع يف ءاج

 ةيإ-صلا رظنف ىدُت : هتمقلأو هيلع تنح هندجو الف خير اهدلو لع فواطل

 هله نم نمؤملا هديع 9 رأ هللا مو هياع هللا ىلص لاقذ نيبجعتماملا

 لاه ُخ دِإ 3 داع ندم ةيراحمو مل قط راصتا ذرب ةحرلا هذه نمو اهدلو

 لاقو اونما نيذلا ىلو هللا ىلامتو هناحبس هللا لاق دقو هراونأ نداعمو هرارسأ

 هءايلوأ ىذا نهناحبس قملا ةلئاقم ( نأ ريغ ) اونما نيذلا نع مفادب هللا نإ

 أيدلا ضرب مل هللا نال هللا دنع امدلا ةدم رصقل ةلجعم نوكن نأ مزلب سيل

 دقق هلجعم تناك تاو هئابحأ ةبائزال الهأ اهضري مل م هئادعأ ةبوقعل الهأ

 ىف اغوقوتوا ةعاظب قف اه ودل وا نيعلا ىف ادوجتوا كلثلا ى ةواسق توك
 ليئارسا يب ىف لجر ناك دقو ةمدخ ةذاذل بلس نأ ةمشاا ةرتقدوا باذ
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 يب ىلإ للا يحوأف ينبفامت الو تيصع 5 برايلاقق هنع ضرعأ من هللا ىلع لبقأ
 قاحاتمةذاذلو ى ركذةوالح كبلسأ م أرمشنا كن ملوك كاتبتاع5 نالفا لةنامزلا كلذ

 ري اذإ ةمالسلاب هت الد 7 و ىذ 1 ناسن 0 ال ناناسبلا اذه ةدئافو

 هأ هيلع دايعلا ملطي نأ نمربك هن نور لَم هدلوو هلامو هسفن ىف ةنع هيلع

 نرش الانقفويو ىنءلاو سلا ىف بطعلا نم انظفح نا ميظعلا هللا لأسن

 يفو ب نيما هنع هاهو ةئانلوا راد مياستلاو بد هللا انقزوو هن ردح نم“

 ىذريمتيطلا رجح نب نبدلا بابش دما ىديس خيشال « ةشب دا ىواتفلا

 ىذ لكاينبشب هلوش «باجاف# ال ءانوروذعم*لهفاليصفوا الاججا ةيفوصلا

 6 لئاقلا مسلا هنأف موقلا ءالؤه ىلع راكنالا ةطرو ىف عقب ال نا نيدو لّدع

 هللا ىلو ىلع ركتملا اًمسلا نا ةصق ة# انمدق دقو ايدخو اعدق كلذ دهوش

 تبا ةناردلن ةتئتفل هردلن دعل هوم دنع ده وشف رفاك توع هنأ هلراشاف

 ىتح قرشلا ىلا لوم ةلباقال لوح ايكو قرشلا لقسم رص ناالا هنم

 امدشوةررشو ءاكذوايلع هبامز لها هحوأا ناك هناوكلذك وهو هحور تءلط

 هئاأسال ىلولا كللذ دنع هلوقو هراكنا ةطساو ةماكلا هيلع تق ةفياملا دنع

 نورصع يبأ نب كيمرت |نأ مامالا كا ا مدشو اماوج 1 ردش الل ةلآسم

 ناكو قشمدب فاقوالا ديهشلا نبدلا رون هالو هينذا ىلا امدلا ىف هقرذي

 ىناليجلارداقلادبع نيدلا حم نيئراولا ءافلخلا جانو نيقراعلامامإ نأو كلذك

 اماو رك ذ ام نيلوالل عقوف اعم ىلولل اوؤاج ةئالثلا ءالؤهو هنع يلاعت ىضر

 ةمدق ناو ةيبطقلا لب ةيالولا هدعوو هل اعد ةمم بدأت ا رداقلا كيع خيشلا
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 بدالا ةدئافو بدالا ةلف مش رظذاف ىلاعت هلل ىلو لك قلع ىلع ريصيس

 لفأ اولاق ممن نيئراولا ةكالإو نيفراملا مماشلا نع #« ءاجو 9 دامتعالاو

 ةمئاللا ءوس هيلع ىثخيو اولاق مهتكرب مرحي نا نيهلاصلا ىلع ركتلل ةبوتع

 نع دورطف دعم هل برا هنأ اوملعاف ءامتصالا بهاوم ركنرو

 بارت ونا هتماماو هتلالج ىلع عمجلا ( مامالا لافو ) هللا برق ةقيقح

 ةعيقولا. هتبحص هللا نع ضاىعالا بلقلا فلا اذا هنع هللا ىضر يشخنلا

 قامركلا عاجش. نب هاش فراعلا ( م ءامالا لاقو) ىلامت للا ءالوأ ةيسأ

 لجو ع هللا ةمح ىلع يد عتيع اللا ءايلوأىلا ببحتلا نمرثك ابديعتم ديعلام ْ

 نموهتداءسادهاش قدص ادب رءال غاشملا بولق لوبق ىريشتلا مساقلاوبأ (لاقو)

 كرتبلذخ نمو نيح دماولو كلذ سغىربةلاحمالف خويشلا نم خيشسلا هدر

 ركنلاةبوقعيف كيو ى ا ءوطخم الكلذو هتواقش ةرربظًادّقف حويشلا ةمرح

 دقفأملو ل قد نم حيحصلا ثردحلا ف لسو هيلع هللا ص هلوق ءاملوالا لس

 لاقدقو ادأ معاش الإ هللا براح ن نموه بر اعىنأ 4 ل ّىأ ب رحاب ها

 ىثخم |عنم لك و ابرلا لكاو ءاءاوالا ىلع ركنلاالا ايصاع هللا برام م ءايلملا

 ىك>و ب ارفاكالا هللا براح الذا ةعاللا ءوس نم ادد ةسرق ةيفخ هيلع

 ةكردا هنا ينيريددلا زيزملا درع مامالا خيبشلا هنرصع نع هرس سدق « ىنفايلا

 ىلع خنيشلا مزمف هتءارق ىف نحلي اهيقف ىأرو هالصف ةجاح يف ناكو برذلا
 ديرب هدنع يه نم ناف كتتجاح قحلا زيزءلادبعايهللاق مس ايافهماعيل هدنع ةماقالا

 الف تبكرف هتيون ىذلا ميلعتلاو هتعمس ىذلا نحالا اذه نم كيلع امو رفسلا

 ةظأل ترخأت ولو رفسلا ىلع امزاع'هتنأر ةجاحلا كلن هدنع نأ تاصو
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 ةيفوصلا نم ةعاجج ىلع وركن ءاهةفلا نم ةعاج نأ ( يففايلا ركذو ) يتتاف

 نم هوجو اهوبرعاو لالا ف تالكلا كال اوداعاف ٌمديحأوم ف م1

 ارعش كلذ بّمع اودشنأ مث بارعالا
 نوحلاماه ريغ با سعانا 0 د ند ناو عيرعلا ما

 هنم ةمئث كي هل ضرعف هيلع ركنملا ءابقفلا ضعبل اشم ضع ( لاقو)

 تنطد_ذ نارها ةءارق 1 تنك نا هنءارق هيلع ركنا و رخا لأقو

 هفوخ نم هيلع ىثفن عبسلا هدصق جرخو هيلع ر يأ ال هناكلذونا الا ىف تنا

 ربا باودنمةبادو بالكسلا ن ا .٠ مبلكع بسلا اذا هللا هليقن ةلقو هن ناعا فعضل

 افق ارلب لعددلا قول مثوو باررالا بر نذاي الإ أبنم ؟و 0 :كرعال

 لاقذ بذملا ند مدع ام ةدشل اوال 1 أباها هلأ أسف هيرانز نع أهبيقف

 ميس ناف وه هولاسا ال لاقف هولاف هترز هتوعدب ميقس ناف ؟بيقف اولس

 لع تلا اموزارت ءاخ لاخلا ىف اوقع ادق هلا ادت هنزل ةناع
 ىلا مم ىسو ةقدن زاب اوهر هءاحصاو هنأ ىروتلا نسما ىلا نع ءاج م مداقمتعا

 بحاص 5 ىلا بهذم ل ىّتفل ناك هنأف هقفلاب رتاساف دينملا :اماف ةفيللخلا

 مهفانعا برضتا علا مه طسسلو مهب جف اهنع ىلاعت هللا ىضر يمفاشلا أ[

 ةعاس ةأيح ىناحأ رثوال لاَقف لتملل نقاد و فايسلا هل لاف ىرونلا رداف

 لضراو ةكاذ وتوم ةقلعلا لا سماالا يبممافراثنالا ىلعانب هذمانيأب موق انال

 2-200 ١ نعو هنيع نع تفتلاف ةلكشم لئاسم نع هلأ أف هيضاق هل

 ةئدأنز ها الؤو ناك نا لوش وهو ىضاقلا مجرأ رودصلا ىئشي أع أملع لك

 نع هلع ىلاعل هللا ىكر ) لئسو موةلطاف ىقادص ضرالا هةحو لع سيلف

 او سس سما
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 لامثلا كلم مئث اهملعأ ال لاف نيملا كلم ابهنع تلأس لاقف تافثلالا كلذ
 ةدشل اذه ناكو هن تبجأ ام يبر نع ينربخأف ىلق تلأسف كلذك لاف
 راج انعشو هنع هللا ىدر 5 صهاظلا ءايع 5 ند ىروذلاف الاو املاكشإ

 اناّتلا ٌنَدح مرعمرشحاموق بحأ نمو مهبحنو مدقتمناناف نيفزاعلاو ءايلوالا
 لعاوتبتاو «ءارتفاياوهمنتفإل ىهتن انيما ةرخ لاو اييدلا يف هدادعايف لوخدلا

 لع اولصحتل ٠ ءافولا ىلعمزعلاو ريصلاةطلار اودشو ٠ ءازاكلا ملا شمدوبع

 ءافلباو رهجلا ىف نطايلاو ىهاظلا ىف ٠ ءافصلاو حتتفلا لهأ هيلع لصح ام

 || حصتو ةبسنلا ميل تبثتل» ةولملاو ةولخلا يف رهجلاو رسلا ف مه وكلصأو
 .دو>هلاو ركنلالهاقالخاب قاختلاو3 ايإو٠ةودغلاو ةحورلا يف يوءغدلا -

 .دورولاو رودصلا ف لايولا 6 مخ مدنلا ع ال ثكثيح اومدتف

 كلذناف ٠ عايضلاو طل رفتلا اورذحاو ٠ةحبسلا تذخنا كلذ لجا نمهناف» ةولو

 ىف«هرس سدقدلاولاا: الو لاق لع ٠ عامجالاب يئاصملا لواوةبسنلا ىف حداق مطعأ

 ةيرابنلاو ةيايللا ةداروا ىلع ةظذاحلاب ( ميصوأو) هصنام كولسلاجرادم هللا

 ةدام هرقل تضداروألا ةنّرع .تضانا هناؤعزخ آلاو اهولازبغعلا وحر

 5000 اهممناك ناوهتلحار تاك ارفاسمناك ناهداروا تاتخا ىتمو دادمالا

 درولاةدّةء لح ريقفلا وحان ةبيصملوأنإليق كلذلو هتقالع تءطقناو هتجلاعم

 ذا٠ نيالا بر عم هلماعملا كيسفت ونبدا ىف ةناهملا باوا خش هلالحتاب ذا

 نإ لاق كلذلو ةميظع ةنايخ دبعلا ضّقنو هيرو ريهشلا نيب دبع وه درولا

 دراولاب الاغتثا ور نميفهلاق ادهلوه> ايلا درولا كرش الحلا ف هللا ءاطع

 || ةلاسر ىف هنع هللا ىضر ( ًاضيأ لاقو ) ها يوملاب الافتشا هكرت نم كلاب اف



 4اشهر

 ماجالا ةلزنمريقفلل هرولا نافاوماد آب مايقلاو دار وذل ةقانم اونا و هده ب

 ريقفال درولا كلذك برشلا ىأ درولا عضو ىلاو ارح ىلا داَقنَت هب ةءادلل

 ةنكي 00 لهاج الا هكرتي الف درولا عضوم ىلع در هب هظفل يف هانمم |[

 دراولا درولا ي بزملاة ةفيمح نأ لغا هصن ام # ةيلعلا رخافملا ىفو © ها

 تاهحوتو ةيعدأ و راك ذا عئ : © حالطصالا ف وهو وو 0 4 لومعلا

 فراعملا جاتنتساو ريخلا باطو رشلا نم ذوعتلاو رك ذنلاو ركذال تعضو

 ن< الو لوالا ردصلا ُْق ْن م : و هللأ لع باقلا عمج عم م املا لوصحو

 تريم ةمآلا اصو 37 فوصلائاشلا ىدبا لعترج َ ليلتي مدع ||

 ةم ردعو نيبحملل ة هبومتو نديردلل ةناعإو نيب اطال اللا كا ديلا راغنلاو

 داد_سلاو ةعاطلا لهأو داهزلاو دايعلا نم نيوحوتملل ة ةيقرت 0 نييستنملل

 مئازعلا فعضو محلا رصق وأر امل نينمؤملا ماوع هلخدب ىتح بابال ًاحتفو

 ها نيقيلا ةلقو بولقلا ضيصو ةلفنلا ءاليتساو تارا نمالو تاكا دقو

 ٍ ةاحانم كصقا تءصو 00 قا ملعاو هصئام ةارسألا فشك ىفو 9

 هللا ل- هأ 00 ترجح ن هكل د د مالسسالا ردص يف نكن

 ىتح بابلل ا>:فو ىلاعت قا وهو دارا باط ىلا نيدبرمال اقيوشت ىلاعت

 ءاليكساو 1 ا دعلا فوضصو مهلا سوق نم ةراز ا كلذو نينمؤملا مو هدب

 هَ 0 5 5 '
 ا درو هسدن ص نيع نم لك ىلع (دك أنو ( نيقيلا ةلقو بوأقلا ّس ةلفغلا

 امدسال رذعل الإ هكرتر الو هيلع بظاوت نا كلذ ريغ 3 ةالص 0 ركذ نم

 : كارو اراب هأيضق لالا دار ا ىذ هئاف ناف هتمزالم ىلع هخيشهملأب اذا

 هننع مطق الاموي هدرو ديررم مطقام هرس هللا سدق يقوسدلا بطقلا لأق



0 

 يديس سابعلا يبأ خيشلا ن نع# ىواتملا ةنم قو 9 ها مويلا كلذ يف ددلا

 هخيش د_هاعي نم نع يخيش تلاس ( هلصاحأم ) هنع هللا ىذر يمنوتلا دمحأ

 هدبع ضقنيو هنع تفثاب م هرس هيلع ربظيو داروالاو قل رطلا هنع د 1

 «باجافإ هريغ ايش ىلطتبو هاوهو هسفن همارميفاهئاتقببو هداروأ كرتبو
 ختاشم نم خيش نع اذا لبق ناك نم لجر ناك هلصاحامب هنعللا يذ 1

 رك ذلا قلح همم رضحتو هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ ىف هب ًايدتقم هل ًاعبتم قيرطلا
 هيو ىصخت ال ايازصو هخيشل تامارك ةدسع ىأرو داشنالاو عامسلاو

 ذخ لاو باستنالا لبق هفرعي ناكناسنإ ذيملتلا ينمي هيلع درو مايألا ضمب
 وه امو هخيش لاوحاب هربخأو خيبشلا مم رضحت هاءرف روك ذل خيبشلا نع
 دانعو فلا 000 ورع ضقن ىلع ه!سغاف داتعالاو ةمدخلا نم هيلع

 تي_واعدلا تايرأ ا ع لهأ لج لاح وه امسح ا

 هللاب اذايع تقملاو ةراسخلا با.سال نيضرعتملا يودملا نغ ةيلاخلا ةحدافلا

 ضارىعالا ىلع هطنو هلاوخأ فيزيو هلعش امو هّشرط يقو هيف نعطي راصو

 تادإ لافو يمل قدا تحن ا انو ضئارنلا انك لاو فلوو كرت هع

 ىلا ودب سيل“ خيشلا اذه ناف هريغ ايش تلطاف خيشلا نم دب الو نآك
 ريففلارتغاف نيمالا سيلبا امنع زجعي ىتلا تاطسفسلاو تاهرتلا نم كلذ ريغ

 هنادراو ةتيعو ةمزع ةطلارلحو هدوبع ضقنو هخوسرو هقوذ مدعا كلدب

 ةيلبلا ات ىلع ايواط ةمون لوأ مان لف رخآ ًاخيش بلطتن راصو هداروأ كرتو
 اذارع ضاسعالا لا هنع ضرعم رهو لسمو هيلع هللا ىلص دوجولا كيم ىأر

 .ايارباا نيب ءاضفلا ا قيضيو دولملا اهتم رعششت٠ اال هدعو !اوهودناو هللا

 لوبق ىلع مدان هتنايخو هل اع دراولا ش هك ا ابوعرم اهو ه ا ةتساف

 (ةفحم )٠١-
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 ىلا ىثمو هتنالعو هرس ىف هتقفارصو هتبعص نه اثربتم ٠ هتس و و هتناطيش

 وةك لايق هتاتم:ى مار امو عقاول !| هل ىكحو هنع اذخا ناك ىذلا هخيش

 كدرو كنع ضرغأ ثيحو كان :ابقل سو هيلع هللا لص دوجولا ديس كاب

 لوش وهو ايزح ابك اب مجرف نو' , ال اذه ريغو كانددرو كنع انض سعأ

 مث ىخي-ش ةرضحو هلوسرو للا نع ينطق نم عتالو ار كك يتلا

 ةلاح ىلع ظّيتساف ير كلذ لثم ىأ م

 وو مجرف ىلوالا هتلاقم لئم هل لاقف هخيش ىلا عجرف ىلوالا نم 1

 ىأرفأثلاب مان من ايضلا موقلا نم ناوك ال ىبر ينك منا قرسحاي لوقت

 وهوهخيش ىتأف ةيناثلا نم لظعأ ةلاح ىلع ظقيتسا مث : عار م ملظفأو م اذعأ

 هيلع نحو هخيشدهل قرو هعم نمو هنع هللا ىذرهخيش يف ادهم ءاكب ّس

 ىأرف ة كلذ دمديماتلا مأ ا هيلعفللا ص نرضم ناب د هحوبو

 هياع هللا ىلص هدب نيب ءاضي ةبق ىف هيتيكو للعلا اج هنع هللا يضر هخيش

 هللا ىذر نورشيلا ةرشملا هاحأ مالسلا ةيلع هعمو هيف عفش وهو ل و

 قر هللا لوسراب لوقو لبو هيلع هللا لص نيتعركلا هين لبش خيشلاو مع

 هلوش مالسلا هيلع هءاجاف ٠ ناوحلاو لذلا نم هيقلام ىلع قشو ٠ نالفل يب

 ةميطقلا ران يرم لفسالا كرذلا ىفو ٠ هانددر هلبش مل ناو هانأبق هتلبق 0

 هيلع ناك امل دامو هحماسو ةخيش هل قرف ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لا هائيقلا

 ةركب ةتبحصو هتهدخ ةمزالمو هخيش لايذأب ثدشنلا لاك نم ٠ ًايبسن ادوع
 كلملا ةرضح لهأ دوبع ضن هثروأ ام  ناوخا اياورظناف ها ايشعو

 متمجا و ناو ٠ نالعالاو رسلايف ؟تاهغ مون نم اوظقيتساو اوهتناو» نايدلا |[

 ىفتباثلا للاب اونما نيذلا هللا تش ىلاعت هلوق رسب اهومفداف ةرئاج ةمدص
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 حورباه واسف ؛اليصا وأ ركب مازومأ ناو: ةرخ آل يفو اينذلا ةايحلا

 ماما ٠ اليلق ائيشمهلا ن كر تدك دول كايد هلل نا الولو لاك هلوق

 شو.ح ةوظس ل اهولباقف ٠ نوطنلاو رورطظلا ف راونألا 6

 للا اورك داو اوتيئاف ةثف متيم اذا اونما نيذلا اهيأ اب ىلاعت هلوق ةيدوبع رح

 كك كبانج ىلع ءنءأندرطن الو كباب 56 ائمدق تح مهلا نوحاشت ملم اريك

 4ادهول نيم 1 لسودلاو هي هيلع هللا ىلص لله انالومو أمس كباب 3 كلم مدس هأجي

 كيعأ ا تمءقو ىلا ىساوت ا مأم هاللا ٠ نع باو ا 6 همك 1| ةمقولا كشاف دقو

 .ةموكلا اياضلا ىلع مانو هيلع هللا للص هعالطا لام ) اهم) راوق هخييش عم

 م هلع هللا ص ةيلع ف اي 0 «ةيشعو ةركب لك يف ةبوذ ذءملاو ةيسملا

 م مألا نم ان رعأ ملسو هيلع هللا ص هناو هيلع هأنا هللا عالطاب يش

 لها عامجاب و للك لامعالا هيلع ضرعل اذلو مالسلا هيلع هربق ف يش هناو

 لها اع لع سو هلاو هيلع هللا ىلص هتريغ لاك 4 امنمو ل لاثكلاو يتفلا

 نم مث نيذلا لالضلا لهأ سبلاب ألا ةسوسو» سندي نأ نم هللا ىلع ةلالدلا
 ضاسعالا نا #« اهنمو 8# «لاوخ ريان مون وسافم يندم و نسا ىف 42 را

 هوحو لعأو, نيدلا يفةريذلا نات مظعأدب نبصسالاو ردغلاو ضقنلا ل هأ نع

 لاكى م هللا فضنبلاو هللىف ىلا نأ نمورقت امل نيملاعلا برش راصتنالا

 عاججاب مست ال ةيضعملا هده لثم ف ةشاشدلا و ةعاسملا و حيفصلا و ٠ ناع يالا

 هلم ريغ ف محا ذا٠ناسحالاو ناعالاو مالسالا تاما نيققحتملا«نايعالا

 4ع لع هللا ىلص ناك ازه ل. لر*و٠ ناو < الإ كيس ةعل ١ رش صش حداق لهج

 'ىث هبضغل موكب ال دئيح هللا تامرح تكبتا اذاالا ضال ملسو
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 نر انلا هنع للا ىضر ىوقردلا ىنرعلا نالومو انديس انخنويش خيش

 لكلا نيع ضعبلا ذأ عيبا ةكرب مرح لوقا | ؛او هت كرب مرحأ ئيش صش

 أمرت م يهرب يي ةعضل ةمطاف لكال م ةمرأا نم نم صضعدلل نال ك”لذو

 ولو 4نع ض سعا نك ىلا تغفثابإ نا ا رد دل مالسلا هيلع نطرعأ اذاو

 هللا لوسر نم مهلك ( ذا مالعالا عامجاب نيسضرالا ع تاومدسلا تقيطلا

 الو بيرق د-ةيح عفش الو ( مدلا نءافشر وا رحبلا نم افرغ * سمتلم

 بينم باق, هللا ىلا مجرو بات نا الا هدرفو تقولا بطق ناك ولو ٠ مي

 للا لوح ةمتاخلا يف ىتأي امف ةدنبشقتلا ةيئاهلا بحاصلوق ىنعم اذهو٠ ميس
 ىلع ةلالدلا لهأ نال كلذو نيتيبلا ( لاخ وذ وه نم بطخ مفتي سيلو)

 مو هلع 0 ةعم بدأ ميفماب بداللاف ملسو 4 راع هللا لصهتثروو هةئيع هللا

 لجو ولع هللا لصد دورعل ءافومدورم,ءافولاو لسو هيلع يصهميظل مميظملو

 خيش هجوأ ” لاك « اهنمو ف عستم انه لاحللاو هللاب اذايع سكملاب سكملاو

 رك ىذوملا ىلا ه_حوتلا نع ض سعا ثءح اديثؤ هللا 6 ىذوألا دييملتلا

 اك_ساخ هدرو 5 2 دكا لعجو هرشو ودملا 9 هللا هأفكف هللأب لغتشاو

 سدق (دلاولا انالوأ مدقتو )تكس نمىلو انا ىمدقلا ثردملا قو ادورطم

 ترقوتلا اودع و دصاو دع لا ناطيتخلا أ لام ةلوق لوا 1 هنا نا هنن

 كنع هدر اب لغتشاو كلذ هم ةباذأب لغتشت د هنع هللا ىضر ىلذاشلا

 انظفح لعش هو ادعلا جو مركو ةنع ىدر لس انالوم لوق أضيا انل مدقو

 نايبلا حور بح اصد# ايضا لو 2 هنع ىلاعت هنعلؤاشو نطاش للك نم هللا
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 ديرب لجر لكك وا هم ها له هنولي نا ديرب طرح لا رحبلا ف لو لجر

 فيك مهضعبل ( ليقو ) هنم لهجأ ىرت له هني نمملا راونأ *ولظي نأ

 انافكف ىلاعت هللا ىلا انممه انفرصموق ني ناطيشلاام لاق ناطرشال كتدها#

 دشتا هأئءم فو هنود نم

 ايار سدأ و ىرشد ىرت قيعف د هءانج لظإ قرد نع ترتسل

 اياكم نفرعام ىناكم نياو * ترداميمسااممايالا لاسن ولف

 هرس سدق دلاولا انالوم ةيغل نم * نيسخلاو سماخلا لصفلا ىفو اع ها

 هلمح ىذلا دياعملا نم ةياع درإم عشب ةفرعملا معيف هيلع هللا مح نم هصئام

 يك لطابلا ةدر دساحلا روز نم رحصتا الو ةيدنالا تاريملاا حاتفم هللا

 الا كلذ عشبتب.ال هنأ هيلا مهوجو ةماقتسا نعو هللا ند نع سانلا دصل

 ىلا لكل انام> كلدكو اع هلوق لم تو حاتفملا كلذ رسل هدنع معال نم

 نامز لك ىفو ميدق رشلانا ةي آلا هذهب قحلا انفرع دف نيمرجلا نم اودع

 انس ىذؤي ناك نم ةلج نمو انوءلم  قداص ص ءاذب ال صبيق لاعت هناو

 نيقمانملا نع ايهار ناكو هللا هنمل قسافلا يصاع وأ م هيلع هللا لص ادمخ

 سانلا لوخدل اد_صو افافنو ةعم_سو ءاير أبق دحسم دص كحسم اوندب نأ

 وه يذلا قلا هنيد ىلاعت لك أو هدحسم بهذو هفنأ هللا مر دقو هللا نيد يف
 هيلع هللا حتف نم كلذك يوتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا نو مالسالا نيد
 اذه لثم لوخد نم جرحت الف قلملا ءاعديف قألا هماقأو ةفرعملا مولعيف
 دجسمو متاعدلا طفاس هدحسم ناف ةيناطيشلا سبواسولاب سانلا ىلع ودعلا

 || هل ركشلاو ىنمملا اذه ىلع ل دملاو هللا لوح ابمئاق هللا ىلع لادلا هيلع حوتفمل

 نم قشلاو أ نطل نم دسلا 3 ىلع ديسأتلاو تابثلا نم نذل م ع
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 نيطايشلا اناسرأ انأ رن ملا رفاكلا ىلع .الا طلسّتبال ناطيشلا نأوهمأ نطل

 ناك ولو ىءارلا ذيماتلا قدص لاك اهنهو )ع مهفاف | 5 مهزؤأ نيرفاكلا ىلع

 انش يار الو:+ ل الاو لال :ىف + لالغلاو -قلا_ قادال قداس ريغ

 اإ اودادزيل مهلىلمت امنا ىلاعت لاق ام ءهمانمو هتظّميىف٠ هنايغط ن“ هرجزي

 اك هتظفو هموت ف ناكلو مط لما نوملعيال ثيح نم مهجردتسكس لاقو

 .هتدهاجمو همدق لوأو ٠ هتان ىف اقداص ناك امل نكلةيلب لك نم للاب اذايع

 ىلحم .تايادبلا ذا ٠ هتمرو هللا ةيانع هتكرادتو ؛هتجيتنو كلذ رثأ هيلع داع

 تناك هلل هتبادب تناك نمو .هتبابن تقرشأ ٠ هتان تفرشأ نمو «تانابللا

 دق هن هلاك ١ لسلا لاقفلا هيا رسولا نم هلا الوملا لات
 رم نب هللا دبع اديس لوقو م هل دج و ىسنف ىلاءت هلوق دح يلع مزعو

 ةيدمحملا ةفطملا هل تاصح انه نمو هل انعدخلا هللاب انعدخ نم امهنعَللا يضر

 هتيالعو هرس يف ٠ هتظّشو همون ىف ىأرام ىأرو ٠ ةينبلا هللا قيفوش لانو

 هلوسرو هللا ىلا عوجرلاو ةبوتلا ىلا روعشلا ردو قسيفوتلا رون ردابو

 ىلع لصحو ٠ لؤيقلا ههجاوف ةرضحلا نم ةعاسملا يلطو هخيش ةرضحو

 . لولض ناطيش لك ةبناع لع هبنم لعأو رك ذم معأ هلذاكو «لؤسلاو انلا

 ةيصعملاقو لوصول ايبس ناكف بنذلاب كيلع ىذق اعر هللا ءاطعنالاق اذلو

 نت قس اموت اراكداو ارغةقلتروا ةغاط نمدري + ازاتكلاو لذ :كلتتروا

 ةرضحو هلوسرو هللا ةرضح ىلاةءانالاو ةوتلا لاك هاحم ءاننالا يف للعلاو لاخلا

 سدقدلاولا انالوم ةيغلنم (نيسناو نماثلا لصفلا ىفو اع ىنسالا ماقملا ل هأ

 هرس هللا س دقانخي.ش ناسل ىلع يرجي ناكام اريثك هنا يخنا اي ملعا هصئام هريس
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 ىلا نكر نعم اماو ىنحلا نصح ىلا نك نم الإ قر ايل سم. رأ نا

 لجوزع هللا لوف مث ن 1 مب مص وهو هقرحت الأ ماف امئار مثو ين“ ءملا نصح

 بالا صهاظ ناف ةديدشم 0 ىف متن واو توملا مكردب اونوكتاغا

 ل اكو مرقراف أم سهلا نأألا طاوىاءملا لا نيقوشتملل ةي هنأ ساو نيفلاخملل ف 00

 يملا فرع صاضتبا 5 7 !سملاران ةباصا ىلع اونزحم اله + لوَش ق ملا

 ةدحاو ةمفد ىلاعملا دالب ف ىف ميزو سهلا نأ جيدسأ ن م مكباس ص رداق ىلاف

 اصلاخايهذاون وكس ىتح كرحشال لب ىلع او وخحلال 5 كلذ تثاعف نكلو

 كردي توملا ناف ناح اذاف ةلصولاو ةبرّملا تقو وهو كولءلل نوداصت

 بذهت لالا ةدهاشم روبظل حاورالا در نع ةرابع توأماو منك اغا

 دلة ةفاكلو هروبظ دنع دب دحلل سيطانغملارحح بذمك ةدحاو ةيدج

 راونا دوبش ىلا ةلصوملا هتروصةعيرشل لغتشا اذا ريقفلا نا ( اذهم نابف) هل

 مل ثيح ايلك اقارحا هقرحت ال اهناف هبهتات تناكناو هسح ران ناف هتةيقح

 رئاسلا هب ذولي ىذلا ينمملا نصح ءام نال ةيدوجولا ةرئادلا يف نيع هل قب

 سهلا ةلوص هياعاغت دقيهاظلاىف ناك ناو اهلوص بهذي و امترارح “ينط

 الوصوم ناكنا دعب عوام هنا ىءارلا نظي اعر ىتح هتدهام نع رتفبو

 هرهأظ يم 2 هنطاس تمماق : يلا ىنعملا ةحئار ٠ نكلو ساو اهلا ةيضتقت أمسح

 0 :# يا ةيبرتلا ناسا لو. كلذلو هرهاظ ىلا يلكلا دايقن الا ن
 تا ر مثو لخد اذاف اهدالب ىلا لخدبو يملا ةمئار مشي ىح يح 0

 باطلا كرت ناو بولط.م اناو ايلاط ريصيف هّدشعو هبلط ىلا هتاكوو ةليملا

 هللا هديأ انخيش هلاق ايف رسلا وه اذه بلطلا كرتبال ىنمملا نم هن ' ماق امزاف

 ابلاغ ولذالىذلا رئاسلا ربتفلل ةيلست اذه انرثا نكل 17 ريغ كانه ناكناو
 رج تحج تساطعسع أ دع سس هوم سس هس ص خصص و مس مس صصص ص مم وص و سو ص جوج ب هز ص ص محلا م سو ص صحا ا ص ع ست ب حا حا
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 تكلس دق ىناو هلك ًأيفهلامسأر رمح امير ىتح نطابلا يلع هاللا ةلوص نم

 ةحيصلت كنا انأو لاما تيح نمو ملأ ثيح نم هتقذو مدقلاب دليلا اذه

 وهو نيتلا هللا لبح م هتعمل نا هشهدأو دراولا ده هياع طاس اذا ريقفال

 ةضحلا سفنلا باب نم ولو ةلصلاو ةدوملاو ملة ةمزالملاو ءارنلا يلا نوكرلا

 ملا بانيو هدي يف ةمشالا سكمنت هللا لوح هناف هتبعص ىلع ماد نا هناف |

 مالك ها ملاو ريما باب نم ال نايملاو ةبرجتلاب اب نم هتركذ ص اذهو
 اهفو اهرارسأو ةمقوا' كالت دنا وذنم كلذ ريغ ىلا هرس سدف دلاولا انالوم

 امااو تادهأ ثااو تادهاجلا تايادب ينهللا عم قدصلا لهال ةياغ. < هلركذ

 هناحيس و رط مونال يداهحلا وهو قا لوي هللاو ٠ قيفوتلا هللابو

 #« هتنالوو هتفرعم لايكب بابحالا عاشو انل هللا رع مع ميغ 2

 * ميلع عيمس باهو ميرك ا مع ها راع عمو همم بدالاو ٠ع

 لضفأ انع مازجو مهنع هللا ىضر خياشملا مه بدالا نا مدقت اسم لع دن
 بدالاناو ملسو هيلع هللا لص هلوسرو ىلاعت 5 عع بدالا نيعوه ءازملا

 مهمالك ع امس ناوي. 6 ةدانسلاو 42 رلا بايسا العاوه خئاششما و هلوسرو هللا عم

 مظعا مهدورعب ءافولا ىلع ظفاحتلاو مدوو م مهر ظفملاو ممحتاصن لوبقو

 ةدايزلاو ةدافت_ءالاو ددأأو حتنلا ىىاود رفواو رونأا ةريذح نم برقع

 هلوقب ثحابملا ىف انبلا نبا مامالا كلذ ىلا راشأك

 اوداقتساامموقلا دافتسا كلامهم »ب اوداس بادالاب اود موقلاف 1

 ترثقاو أنادي أمد كيعلا وهف ان بدالانا مادو ن*“ ليقو

 باد الا هكلطت اماف م« باسنالا هس نو ليقو
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 هلوسرو هللا عم بدال ءوسو سو هيلع هللا ىل_ص هلوسرو هللا عم بدالا

 لوحالو ىنءلاو سلا ىف الدلو نيدلا ف ةراسحلاو يطعلا ىلإ رج هللا فايع

 ريخلل انقفو هيلع مهماعأو ريخال ريدللا لهأ قفو نماي مبللا هللاب الا ةوق الو
 سهاخلا لصفلا يف 4 دلاولانالوم ةيغب ىفو ف نيما كءءركو كنمب هيلع انعأو

 ىه امنا مئارسشلا ذا ريغ ال بادا هلك قيررطلا اذه نا ريما لعا هصئام رشع

 قيقحتلا ىلا هللا لوح لصو ٠قيرطلا ةميرشب كمت نفقئاقللا عم بادآ

 ناحتمالا كرد ىف لاو ٠ باوصلا قيرط نع لْض ٠ بادالا كر نمو

 يضر دادملا صفح وبأ ىديس دينجلا خيش ( هللاب فراملا لاق ١) باذعلاو

 ريقفلا ناكاذاف بادا لحم لكل وبادا تق ولكل بادا هلك فوصتلا هلعهللا

 18 ٠ ةيفوصلا قيرط كولسا حلصي هناف ٠ ةيضرألا باد الا ةيلحم أياحتم

 5 ملعاف ةسوك- !| ةمرلا يف ارئاد لازال ناك نابالاو : ة.صوصخلا دا

 ريقفلاءاز جو داقتنالا بج ود ىذلا دأ أًمتعالا فعضو بد لا ءوسا هئطاب مام

 اما قسو ٠ ةيضرملا ةداجلا ص ةيفك نع هللا هذرطل نأ بدألا ءا اسأ اذإ

 بابلا ىلا درةرضحلاببدالا ءاسا نم لبق دقو ٠ ةنزرلاو ةراسملا ةيدوأ ف

 هانيأردق ريةفابفصؤلا اذهو ٠ ل دربابلاب بدالا ءاس او

 دحاولا دبع ىالو» ( انخيش لاق دقو ) هللاب الا ةوق الو لوح الو هانعمسو

 باد اب ذخأيو قيرطلا ةعلرش م ريقفلا تيار اذا ردنا دقن غابل

 ريقفلاْس 1 اذاوقدصلا مدق قبسإ هالوءداده ديع هنأ عاف قيقحتلا لهأ

 انافوءازج ريملاو رّمبلا ةبح يف هعتو ًاواثع هللا همقد بدالا ةعز رش نعايلختم

 بدال ءوس تح اط ل زسا م بدالا تبحاص ولع رده ةيلاع | د رضح نال

 (ةفحن )1١١
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 رضح بدالا يضح اذاىوقردلا ىف رءلاىالوم هخيشنع ل وه (هتعمسو) أمم

 نم ىفاشلا مامالا ( لاق دقو ) قيرطالو بدأ الفبدالا باغ اذاو قيرطلا
 ( اضيألاقو ) تةمهتقوفتفولا عمبدأتي مل نمو تةوهتقوف تقولا عم بدأت

 ككرو 1 مرصد هن هءادأ ةعل 1 همطقت : نا: بست كقول

 ىبدأت ندحأف يبريفيدأ لسو هب هيلع هللا ىلص لا ة دقو ( لاق 2 دوءنال وهو

 را ميلهأو مكسفنأ اوق ىلاءت هلوق ريسف:يف دوءعسم نب هللا دبع انديس لاقو

 وهو نيفراعملا ضع لاقو باذعلا ةظاغو باجملا رأت مويقيل بدالا 0 وملع

 عم بدالا هب دارملا هرب اريخ ةرذ لام« لمعإ نف ىلاعت هلوق ىف ىدزوبلا

 بدأألا ىلع هساسأ ينبم قيرطلا اذه نأ ريقفاي ملاف د«ةللابو )ع قيرطلا

 عيجو هلالج لج قملاو مل-سو هياع هللا لص يينلاو ءارقفلاو مماشلا عم

 يفو ةدهاجم ةءادبلا ف ةّميَمح ةداهللا يفوةمي رش ةءادبلا يف ةءاهنو ةءادب ىهاظملا
 هلوصوو هحتف لطعت اريقف تيأر نإو ةدهاشم ةءاهللا يفو ةدباكم طسولا
 هتسرتفاو قيرطلااذه ىف حج ريقف نم 1 ترو باد الاب لخأدق هنأ عاف

 فرع نم هللا اناعج هللابالإ ةوقالو لوحالو ىوهلا عابسو تاوبشلا بانذ

 يف # هنع هللا ىذر اطبأ لاقو 9 ها يما قاطو ماله فرعو قللا

 اممظان لوق ىدل ٠ ةيدنبشقتلا ةديصقلا حرش ٠ ةيسدقلا تاحوتفلا هباتك

 هيف نم توفايلاو ردلا لصحو #* هتبح بادا:ىفر.علا.قرهتساو

 رفظتو كتينع يلغح نأ ديرب ديرما 5 تنك نإ معأ هللاو لودي ( هصئام )

 نوكي ىتح خيشلا ىأهتبحص بادآ ىف كافنأ عيج قرغتساف كتبغر ةباغل

 .هررد لوبمل سفنلا كذم دعتسنتو ا ةطقنب امودعم كئم وضع لك

 لبق كلذلو ريس نمرسخ هدضنو حلفأ نم حلفأ بدالاب ذإ هتيقاوب ليصحتو |[
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 دنع نكر لظعأ بد الانا كَ الو تاريملا| عمك مرخ 5 بد الإ م نم

 فوصتلا هنعهللا ىذر دادحلار مت يديس لاق قيرالا ةباهن هنإ اولاق لب موَقلا

 مزالنف بادا مام لكلذو باذا لاح لكدو باذأ تقو لكذ بادا هلك

 برعملا نافل ثيح نم كفل وبف بدالا 0 نمو لاحرلا غلبم غلب بدالا

 لع أود>و موهكسلا هيلع تاطاوت كلذلو لوصولا نظب ثدرح نم دود صو

 ىف رباكالا دنع بدالا هنع هللا ىذر ( نا ونأ لاق ) ةيطم هلعجو هناينإ
 أيندلا يف ريكلاو ىلعلا تاجردلا ىلا هبحاصل غلبي ءايلوالا نم تاداسلا سلام

 اريخ ناك-ا مهلا جرت ىتح اوربض مهنا ولو ىلاعت هلوق ىلا يرب الا ىقعلاو

 بداالا لامعتسا نءديرملا جرخ اذا هنع هللا يضر يرصم لا نوثلاوذ لاقو م

 كلذ ريغ يلا ل هتقوذ تقولل بدات م نملدقو ءاج ثرح نم مجرب هناف

 ىديزوبلا دمح ىديس دوجولا درف هللاب فراعلا لاق# لاق م 3» مودال 2

 لصف ( هصئام ) ٠ ةيقوصلا قل رط كلاسل ٠ ةيضرملا باد لايف هنع هللا ىضر

 كنغ بهذي هبو ٠ ةفاسملا ىوطت بدالاب نأ كايإو هللا دشرأ يخآأي لعإ
 الإ نوزيمت الو نوفرعي ال مهنع هللاىضر ةيفوصلاو ةفاملا نم قيرطلا ىفام

 اهرارتسا ترام اد الا الواو ةقألا 5 باد اهلك مئارشلا ذإ بادالإ

 هلوش ةراشالا هيلإو ةقيقملا ىوس دوجولا ف سيلو اهراونأ تقرشأ الو

 هلوتو مم ارش هرذ لاقثم لمعل نمو 200 ةرذ لاعذا# لمعل ند 9

 1 ذر اريخ ولف فضا ملعي نإ ىلاعت هلوقو مسفنال مسح ملسحأ نإ ىلاعت

 مم بدالا لع ةلادلا كرار الآ ند كل ريق ىلا هيناانظ انه ربع نفلوتو ري
 برقلارارسأن م لانيلءبدالاه فن مزاي نأ ديرملا ىلعف هلايلوا ىلعالضف عيمجا
 بدالا ءودس ذا ميظعتلا ىنعأ نطايلا بدالا نسحن صهاظلا بدالابو ٠ بحعملا
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 تافتلا نم ةيحلا فءبضو ةيجلا فمص نم ميظعتلا مدعو 9 ميظعتلا مدع نع اذ

 بدالا لصحلمي ظعتلا لصحولو ميظعتلا لصحل ةبحلا تاصح ولف ريغلا ىلا ى باقلا

 نكي ل نمو (رخ 1 عموم ىف لاقو ) ها قيقحتلا لصمل بدالا ام

 نزلا ةرسضح ىلا هعفدن نأ هماعم لع بجاولاف ةبحصلا لوط عم بدأ هل

 ةقيقح نءعهلفشكبو ٠ قيرطلاهب كال سف هيلا هدر دئليحو بداتنو يرثي, َىَح

 انخيش( لاق دقو) هل قيرط ال هلبدأ ال نمو بدأ اهلك يرطلاف ٠ قيقحتلا

 عم ناك ناو اجن اهكر نف ةاجنلا ةنيفس بدالاو قيرط الو بدأ الفبدالأ
 هءبق ةلذو هملع مدع م ةدو# ا هيف نم سانلا نم ار دقو لهج |

 اعلا س مهفو لسع هل ندم كارو هيلع ةرهاظ فاصوألا كلل ةقورو

 الا هاخأ قوش ال نمؤأاو فاصوالا كال ةماظ هيلع تربظ دقو ةمومذم
 ةجرد هماخ نسحب كرديا لجرلا نإ سو هياع هللا ىلص هلوقل هقلخ نسح

 سانلا عأ مسو 4 لع هللا لص هللا لوقو ناكالو دباع ريغ وهو 6 مالا ماسلا

 (لصاحلا ) ها ميظع قاخىلعل كناو ٠ ميظملا هللا لاق اةلخ مهمظعأ ناك ًاردق

 ن مليش لاجل ا 2 ىلا كب امو .لاوحالا ين دس ر 3 بداالا ع ناسدح 0

 ايم دق كننطاب ١ معاف ٠ هستيلحب تياحتو ٠ هتقطنع تةطنمت اذاف ٠ لامحالا

 افش ىلع ناب تناف الإو ةيهلالا مولعلا راح ردد نم هنركق هيد م ام لويقل

 ناسنالل لماكشال بدالا نأ4 لعام لف 0 دراب دب دح يف براضو راه فرح

 ح ى )0 و ف مر هلا تالاف قاحلا 0 ىلا - ع محو ةالخالا | |ماكش الإ

 له م ةلاب قلألا ف اوفاتخلاو 5 نيتمصاو مغلاب "7 ناسنالا 5 هروص

 1 عرف (درو دقو ) هرييغل ىل 1 ليسال قالا مهضعلا لافذ ال مأ لدبتي



 (/مه)

 نا حص الاول قال ليد" ال ناش لة دقو رداد قؤزو قاخو قاخ برأ نم

 هللا لؤتمز نع ىور دقو نامل فال هيلع رودعم ن كم قالخالا ليدي

 ناسنالا قاخ ىلامث هللا نا كلذو م قالخأ أون دسوع ٠ لاق هنأ مسو هيلع هللا ص

 دوجوو 3 امو بدالل الهأ هلمجو داسفلاو حالصلا لويقل هأيه و

 ىلاعت هللا نا 6 ” يونلا ىف لخنلا دو>وو دانزا ىف راذلا دو>و' هيف ةيلهالا ١

 دز قولا ريصل نا ىلا ةبرتااب هحالصأ نم هتكمو ناسنالا مهلأهردش

 رشلاو ريملا ةيحالص ىمد الا سفنىف لعج امو رانلاهنم ججرخت جيالملابدانزلاو
 اهاوقثو.اهروخ ابمحلاف اهاوسامو سفنو لاَمق هيلع داسفالاو حالصالا لاحأ
 || باخدقو اهاك ز نم حلفأدق هناحس لاق 3 اعيجنيئيشلل اهميحالصل اهتبوستف

 صالقلا اهلاوحأ تماقتساو لّقملاب تريد سفنلا تكزت اذاو اهاسد نم
 ةوقلاىف امجارختسا بدالاذ ٌبدألا تن وكو قالخالا تبذهمو ةنطابلاو

 ةردقال قا لمذ ةيحسلاو هيف ةملاصلا ةيحسلا تيكر نأ نوكي اذهو لعفلاىلا

 هجارختساو ضحلا هللا لمفوه ذإ دانإلا ىفرانلا نوكتك اهيوك_:للعرشنلل

 أيهامو ةيملالا حنلاو ةحلاصلا اياسنسلا ابعبنم بادالا اذكبف يدألا بسكب
 ةضايرلاوةسراملا نسح اولصوت اهيف اياجسلا ليمكتب ةيفوصلا نطاو ىلاعت هللا

 اوراصف لمفلا ىلا ىلات هلا قال زوكسص سوفنلا يف وهام جارختسا ىلا

 ةريثك خئاشملا نتداسعم بدالاهوجوو 4« تلق ا ها لمأتنيبذبم نيبدؤم
 اطس ارثثو اظن اهوطسرو «باتك ام ريغ يف ءايلعلا اهيلع هبن ىصقتسن ال

 دقو ) ٠ بايالاو باهذلا ف ٠ باوصلاو متفلا كو بايحالا داؤف جلب

 نا هيلا راشأ ام « اضيأ كلذ نمو إ» ٠ ةيفاش ةلج ابنم انئاّمبط يف ( انركذ

 : هلوش (هيرد موقلا بارش م ط قاذ نم ) اًهوأ ىتلا هتيئاه يف قليملا تن



)05(2 

 هيعاسم تباط نكس ىلع كالساف *« هتيحصل يظحت نادصقت ثنكنا

 هتيم ىف اقدص كدادو صلخاو

 هتك سادا ىف وفعلا قردتساو

 هدرا فن فانو كاوق لذاو

 اهكوار أت نأ كديع ودؤلناو

 ممر صأت و هيبع بع نكو

 هرصأن هللا ناب انيق لعاو

 هلزانم العأ يف خيسفلا لزلأو

 هب تنئظ نا اذه لعش ثسلو

 د هل لستساو كدا كرو

 را هل دين ال ةلووخو مدعأ

 كار ىتم

 يف ىنغ هنع ادنأ قرت هلو

 هتاف تأت / نا كداّمتعا نإ

 ىلع هارت نا كننم ىمالا ةباغو

 اهيلوكا نأ اذه ةزانأ نمو

 < سلو نقد نإتفرلاو
 للخوذ وه نم يطق مهن سيلو

 ةشاس دبمال تتتبس اذا الإ
 لع هيلا تدك نا هئم ةرظنو

 0 ص

 امن ثحذ ذك

 د

3 

 هءدانب فكعاو هنأ ىر مزلاو

 هيف نم توقايلاو ردلا 00

 هيأ سم 2 غلابو قافولا ىلا
 هيهاملم نع دعابو بحي الام

 هيداعل يضأ نم ةوادع مزلاو

 هيخكي هللاف ًارصان نكس ل نا
 هءزتتو ميظعل ةلبق معو

 هناعي امف الاخ الو اصقش

 ه.دايأ يف لع نك كو

 هيلو ل همدم هعدو

 هءوات تنأ امج ءىثلا ةيؤرب
 ةيعال ىثن ىنغ هنع تأ و

 هواه قمنا كشوف هِق
 هداه هللا ناو لكلا 3

 هيفاخل ارابظأ لكشأ كيلع

 هيطعمي هللاف بخم مل هنظب

 هيلاوال نمالو داقتعالا 2

 هيلاوم نم اذه دعل نم دوعل

 هيئغل هللا تكد ذا دو لييس

 أع تايالا هذه يعم مالكلا هرس س دق دلاولا انالوم * طس دقو 00



 ظ ئللز 5-5
 ةديصقلا شن هد ةيسدقلا تاحوتفلا يملا | ةيرعل درا ف 1 و ىفشلإ

 باد ل صضملا ع مالكا ضي ًادلاولا انالوم »ص ظاس اذكو 8 ال ,ةيدنبشقتلا

 ( ىناوخا اوملعا )هصنو هيلعفوقولاو هماعنم ريال ينغ الودال اع كولسلا

 ةناعوسزو 1 اأو يقطف و ٠ ةبادحلاو نافرعلا راوناب كبلقو يبق هللا قرشأ

 قيفوتلاب هديبع ن مادبع م 11 اشو كرات هلا نأ ةءاوغلاو ةلالضلا

 هر ةايلوأ نم 0 00 ٠ هناض ص تابجوم يفهل.ءتساو» هتندل

 ملظعأ دق ىلاعتو كرات هللا نأ ةلاح ال هناف ىلاعت هللا نويع نم نيم وه ىذلا |[

 كش وع ناهمزايف ٠ صيصختلا لهأ ةميفح نعمل فشك ث يح هيلع هةنيمف

 ا تبحاو مون وأ وه أهركشو ةدييع لس أ : لخا 5-5 لا ةممنلا هده

 سلا حور وه ىذلا باد آلا لاك نم ٠ ةبحلا ثعاب هيضتق امو ٠ ةمدشلا

 لاجرلا غلبم نامزلا نم ليلقف غل بدالا بحاص ذاةيصوصخلا قلرط يف

  ةبطاق هللا لهأ قفتا دقو إط كلذ نم سكملا ىلع بدالا ءوس بحاصو
 هل لوصوال نمو هل لوصوال هل رد نمو هل ا هلبدأال نم نأ ىلع

 هدنع معال نمو هدنع ملعال هللاحال نمو هل لاحال هل حتفال نمو هل حتفال

 ديرملل حالفلا ناونع وه خيشلا 0 بدالاف هل دال هل لممال نمو هل لمعال

 يف هخيش فلاخ اذا الا همدمب الو هتيطم تلكو ةتلحار تبطع همدع ىتهو

 (تلغ دو )انا ناو انيغاظاامأ هيلع انرتم لاطا وا ليففلااوأ لوتلا

 قاقدلا ع وأ قديس ىلا ءث هللا ىلو لاق ملال دوجو وه ةقرفلا ادب 4 3

 هللا يضر ىريشقلا مس ءاقلا نأ ىديس هللا فراعلا هذيءان لاق ىلاعت هللا همحر

 ناو 2 هوأ املا تءطشاو هش راع لع ق ىدس : هحيش كفااغ ن“ نأ يعل 4ع
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 نع فعبلا نم طا انو تدآلا كوس ىلا: ( قاوخا:اوراطناف )اةعقبلا عت
 ىلع 4 نيؤراملا رباك أ صن دقو إف ةروصلا يف لزانلا مهتسج نإو بابحالا
 بجي هنم باد لإ طوقس معو دب را ن. ةثلا خلا ةمحئار مث : اذا ميلا 3

 هرم + مينطاو اوظفحاف ءادعألا رباك 7 نم راص هنال هدرطل نأ هيلع

 ريقفلا حالس ىهىتلاةيضرملا بادالا ىلع ةظفاحلا ميلعو ةييمذلا ةلبصألا هله
 ةاج ةلاسرلا هذه يف يل عجأ نأ  تيأردقو وف ةيفوصلا قيراع كولس ف
 ىتح هريغو هذاتسا عم دب لا مزلت يف لا باد آلا نم لمج ىلع ىوتحم ةيفاش

 ' | ءادتقالا ىلع م اذإ « دير ما نأ كلذ ٠ اراكجو ٠م بادالا حيام فرعي

 تفتايال ثريح هريغ نم ةيرتلاب لو هاو لايكلا هيف دقتعل أ همزأب + خيشل

 رع 5 نمف دقتعملا اذه ىلع ن 1-5 مل نو ناك امانثاك اك هاوس ن ل

 ا ال نأ بادالا نمو فراوعلا ىف ايندلا خس ءش لاقامسدو د هؤوسلام

 بيدأتلاب موقأ هلو هبذهو هباد 1 ملا نأ ؛ هملع دما, الا خم سلا ةرد

 دفن الو هتبعص وص ال 0 خيش ىلا ملا اطل ديرملا دنع ناك ن يتمو هريغ ن

 درفت ن هنأ | الك دب رملا ناف هيلا خيشلا 0 هئطأب دعت الو هيف 5

 نيبب ةطساولا امه فياأتلاو ةبحلاو هتبع تيوقو هلضف فرع ةخيشملاب خيشلا

 ةمالع ةبحلا نال لاملا ةيارس توكت ةبحلا ةوف ردق ىلعو خيشلاو ديرما

 وأ خييشلا لاح ديرملل ةبلاج ةيسنجلاو ةيسنجلا ةمالغ فراعتلاو فراعتلا
 ٠ ةيئارلا ىف هلو ىثيرشلا راشأ ركذام عييج ىلاو ها هلا ضعي

 رصملا ىف هنم أم وااو برص #* هنأ كداقتعا لبق نمدقت الو

 رد ال ةيارسلا بوبحل لودي .* هريسغل تافتلالا بيقر ٍناف

 هريغ ىلا فوشتلاو رافنلا عطقو خيبشلا ىلع عامجتالا اذهنا مث (هحراش لاق )
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 نفرايتخالا باس يف انرك ذ اي هيلا ملسو هللا مء كلذك نوكلل ببس وه

 كلذك نك م ودأ هيلع هعجو رثك ! هيلا هفاما ع وقأ خرشلا يف هتييغ تناك

 6م ةش نم هلزنا ثريح هلزمو كالذ تاج لع ديعلا لءاسع هللا هير 2

 هيلق عمو هب رت وه بدالا اذه ن٠ دومقللاو راصتخاب هأ ربذلا كلذ درو

 نكمل ناو كلذ هداقتعا هرمغب الو مجأ همه قرفتسي ثيحب هخيش ىلع
 نمريثكل احوه 6 زياشملا صقن ىلا هجر ملام ىمالا سفن ىف كالذك هخيش

 ىنشالو هنع هللا ىذر ىرتششلا نسملا يف ) خرشلا لاق ) رصعلا اذه لهأ

 اء عل اللف كورك هريغ داهتعا هنطابو د2 وىردو اذاتسا كفتعل نادي ب رمأل

 دك ولغلا هر 2 وا مق 2 هناوأ ماشا صقل ملام هش دس ُْق هولع هل مو

 باق عدجا اراك ةل_خابو » ها ةبريشبلا روط نع هخيش جر ىتح دساف

 4ةنم 0 ٠ قار الا حاول ةيأع تحال 4م ١ مد أةيعا 1 هخيش لع دب نأ

 دب رأاا اهسأ كلبا اع ب ' امو ٍِط هلل هلك ململاو سك 0 قيدحتلا ةلدأ

 هيلع ضرتعل الل نأ ع هيلا ةدارالا باس كعلا # خلا 0 باد ل

 ىدهو كاطابو كرهاظ نع تاقوالا ند اكو هلاوحأو هلاعفأو هلاوتأ 6

 نع تدراطو امدلاو ندلا ف تاتا ككل لصح ائطاب ولو هبياع تصضضرتعا

 قوت وهو اءانوآ انلقو اناق ذوو ردع درران نيبرتلا لزاتة لا لوضإلا

 لهأن « يتب نإو هنع هللا يضر ىريشتلا مساقلا ونأ قيةحتلا ذاتسا لاقدراعلا

 3 م 4حح بجوم ن 0 اوكا لا 0 0 دصاق 0

 ل تد.حوو ةيحصلا دبع ضم للعفو هيله ةيلع ا /َ 0 ىو 'ش

 يف ايندلا خيش لاق هنع ةبوت ال نيذاتسالا قوةع اولاق خويشلا نأ ىلع ةموتلا

 (ةفحن ١1؟)



 (ذ0

 طرشو هصنام َه الا نونمؤب ال كرو الف ىلاعت هلوق ىلع مالك دعا فراوعلا

 اتطاب دايشالا وهو جرملا قو رهاظ دايقالا وهو ماستلا ة 3 الا ف مويلع

 ْن ءخيشلا مام ١١ ليزي ةقرألا سلب مكحتلا دال خب 5 رماطرش اذهو

 نيديرملل لئاقلا مسلا هنأف تر هفر اص مس يفهنطاب

 لكشا لك ديرأا 0 ذبو حلفبف هئطا خيشلا ىلع ض رتمإ دب صن وكب نأ لقو

 ردصل وتناك كف رض لا عم ىسوم ةصق خيشلا خل راد نم'ي هيلع

 هحو ىو نأب اهأئءم نع هل فدك ا م ىسوم اهركش فيراصت رضملا نم

 هتمص هيلع لكشأ فر. هل لك نأ 5 نأدب رمال ينبذبا ذكبف كلذ يفباوصاا

 ( خيشلا لاقو ) رأ راص خا هأ هحصلل ناهربو ن ناس ١ هيف خيشلا دنع خيشلا نم

 ايل منافنوعنصياوف خاشلا ىلع ضرك اللوهنع أ يضر يرتششلا نسحلاو ا

 لوالا ماعلا سك تغ لخد م ُخ نيبو ةريصلو نْذِإ نع الإ نوف رصتن

 مطوع ءامس قتفت ملو توكل ملاع ىلا اوفوشت مل نيذلا باجملا ملاع ينعأ
 ماسجالاو تانكسلاو تاكرملا نواب نونئاكمم لب ةصاخ هاوطلابالا

 مو ةهاعلا عم سناجتم كلذ لك اب قوطنملا فورحلاو ناسالاو لاوق لاو

 مأ مهم ناكن.هالا هيلعودي م م فرع "لؤ لاق مثرخأ هجو نم مهمع نون وجم

 رجه ىلع ديرملا تيتشش ليفك * هناف هلعامو ضرتمتالو *

 ىردبالو لامكلا نيعىف صقنلا ىرب *# لَو رم ةنع لعلاو ص رثغلا نمو

 رجا بهل ىف راكتالا نم لظي * هداقتغا ىفهخيش قفاوب لنمو

 .  لردو هبصل ام نيدلا يع نع الق كااثلا تدبلل هح رش لا ( هحراش لاف)

 9 2500 ع 5

 نزب الو هلم هللو هير نم ةعب رش ىلع هنا هخرش ىق كدمتع نا ديرأل طرش
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 ةدومم ىهو ىهاظلا يف ةمومذم ةروص خيشلا نم ردصت دّتف هنازيع هلاوحأ
 هدر سرور طلعو سك هونت 5 ميلستلا يجي ةقيملاو نطابلا ىف

 اذه لثمو السع الا برش ام وهو ارمخ هارب رظانلاو السع هيفىف هللا هباقو

 لامفالا نم لمف يف اهميشو هدوم اورو م (انبأر دقو) 9

 نع وهو اذك لش انالفا ا نول لعفلا كلذ ىلع نورضاملا اهاربو

 بيضَقن فورعلا للص ولا ٌسادبع ىنألاو>أ هذه تناكو لزحع لمفلاكلذ

 ( ةطاو) يتاح مالك ها ةرارم صاخشا ىف اذه اند .اعدقو هنع هللا يضر نابلا

 اعيش الو انيأر امو ميحجلا نم عون » ضارتءالاو مياس هلا يف ديرملل ةمالسلا

 هل هيبنتلا ب ب امو ادهول هللا هل ذخالا ةخيشملا : او نازعملاب دخأ 0

 لعناك نا 1 خيشلا ناف هخيشأ ىف ةنيصنلا نؤتد الا هللغ بجي ديرلانأهيلعو ||

 ةوفهلا هنمردصت دقف هسشن قوه اعدقتعالو موصمع سلف تالاملا لك أ

 هللأ نيش اذبأ هتمه قاعتن الو املع رصي ال نكلو تاالزلاو ةلزلاو تاوفحلاو

 تاغ ال ةنلرشلا يأ قلل تاع قروضا هل مقيف هاوس ىلا نكرب الو

 طرشي لاب ةمصعلامدع نم هسفن فوه هدقتعإ ام هخيسيف دقتعل !1ن مو ةقيفحلا

 هنم ردص اذا هيلع راكتالا نم لظب ةالغلا ضعبأ ع ا ةمصملا هيف دقتعيف

 ةمالسلا هللا لأ سا داعلالاو درطلاو ةعيطقلا رج 58 يف هدافتعا فلا ام

 ةأمماب قري خيشلا ديرما ىأرفاخ يش بوك 60 نأ )ىى دقو) ةيفاعلاو ش

 صقت هنمربظ الوهخيشتام 0 نم'ئث ىفلتخا الو هتمدخ نع ريغت ملفا

 ينتيار كلنا تفرع ىدلواي اموب هل لاقفهار "3 خيشلا فرع دقوهمارتحا ىف

 ذيملتلاهل لاقف كلذ لجأ نم ينع كرافت رظتنا تنكو ةأرملا كلتب تقسف نيح
 ىلا تاخد ىذلا تقولا نم ىناو هيلع هللا رادقأ يراحل ضرتعم ناسنالا
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 قيرطل فراع كلنا ىلع كتمدخ امناوموصعم كنأ ىلع كتمدخام كتمدخ

 ىصعت الوأ يصمت كنوكو ىلطوهىذلا هيلا كول_سلاةيفيكب فراع ىلاعت هللا

 ىلاوزوىراف بجوب 'ىث كلذ نمىلع مجربال لجوزع هللا نيبو كنب 'ىث
 عرو الف اللاو دك تعدم كرتذو خيشلا هل لاف ىدقع وه اذهو كنع

 ما ماقملا واعو لاخلا نسح نم ١ هءرقت ام هنم ءاجو كلذ دميذيملتلا كلذ

 ىضر ىمئاملا نيدلا ىع خيشلا ر أ ةياكملا هذه هيلع تاد ام عيج اف

 هللاب ملاع هنأ هخيش ىقدمتعل نأ 0 55 بجو هل وس ديرما بادا قدنع هللا

 دقو لاق مث هل وحأ ىف ةمصعلا هخيشىف دّقتمي نأ هل ينيشالو هللا قالخ حصان |[

 هللا سعأ ناكو لاق فراعلا ىنزبأ هل لبق امل دينجلا ىنمي تاداسلا ضع لاق

 نيقداصلا ةينسلا لاوح لاو ةيلعلا مهلا لهأ ن رع هللا ىذرف ها رو ا

 : نيما اداقتعاو العقلا يلط ىف

 ال تفتت الأ « كخيش ىد نيد تنك اذا ديرملا اما كيلع بجي امو و9

 ام ىوس مث كل سيل كخيش يف قارغتسالا كيلع بج لب الامثالو انع

 نيب تناو كتافتلا مدع هلا ةلاطل دع دعا و ةلاسوأ القوا الرق يفرد

 ليلدو تاكلب ماعيج كردل كنيس ل4 ىتهو نطايلاناونع صهاظلا اذا هندي

 قوم أن غ هنع هللا ىذر ىتاببصالا ميمو ظفاحلا هاورام بدألا اذه

 م ا مهماعي وهاني هنأ لسو هيلع هللا يلوص يبن || نعهنع هللا يضر ىرعشالا

 يع ( خيشلالاقو )ينععراصلأ صخشأ ام لاقف هنعمراصإأ تصخشفإ مند
 مكراظنلا لوضفو تافتلالامدعو قارطالا دب رملا طرش نمو هرس سدق نبدلا

 هتفص ام يرد أم هسلع ةفص نعم دحأ لئس ول ىتح مالكلال وضفنوه ركب '

 ىدب نيب اونوكي نأ ىنبط نيديرملا ناف هخيش ةروص نعلئسول هب فيكف
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 يفو)ها نوفئاخ ةءوقملل مف ناطلسلا مهياع درو دق صوصل مهماك مهن ويش

 هيلع هللأ ص هللا لوعو نا هع هللا يدر ليج نب ذاعم اديس نع ) ريما

 قورك ذب ءالؤد يداوع ىلا اورظنا لوقيف هدابع ىلع 0 هللا نإ لاق لس و

 ىلا مراصبأ ةصخاش مهلا اورظلا فور 23 3 مغلاب يلوعشألو
 : مم ل-+ر

 ما مهيوثذ مل ترفغغ دق ىفأ مدوشأ مهل يبوط ىو 5 مهيلع صعب

 بدأ وهف كيش عم بدأ لك نأ كالو اضل م وأ هاور.ربخلا اذهو

 ىبص لدنرلا ثعا نم دارملا وه كلذو 0 بد . ةرك كلذ ذإ هللا عم

 همزلل هخيش ىدب نيد ناك اذإ دب رمل أ »4 كلذ ٠ نمو د ملسو مولع هللا

 عوس مالكلا ف نال ايي ةيسقل ىف ناك ولو مالكبلا سذج نع ءفتمصلا

 اباوح الإ هخيش يدد نيد ديرما مالك نوكي ا لب خيشلل مارتحا 7 بدأ

 9 . ثحأمملا مظل يف انبلا نب 1 هللا دع ونأ 1 ا لاق د

 او ميمالك اولمجي نأ *« ابدا انه موقلل تاو

 ىلوأتوكسلاف الاو اولاق « ال وق مهنم خيشلا اطاعت ناف

 . ةداز ع يذل رمد لوف هنم عا

 رزعلا ملكلا ن نع لدعت اللف هيلأ د يد ناف هردأ و نمط : لو

 هبيحبق ”ىتث هي الاديرملا و 3 مكتب الودب رملاب ادا ىف(ىدروررسلا لاق)

 هل للابمت هلوق ىف تاليوأت 0 فراوعلا هي لاقو ها هلاؤس نع

 سا نورضح اوناك ماوقأ ّق ل ليقو هل وسرو هللا ىدب نيب اومده

 مدقتلا تءنب هيف اوضاخو ءيث يف اوءلكتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مزأب نأ ىغبط حيشلا سام ىفدير ما بدأ اذ مهو 0 نع اوهنف ىوتفلاو

 خينلا ن“ دحوو د تلا همت سأ اذا اللا هنر ضخ اد 0 ا )|
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 رحب لحاس ىلع دعاق وه نك خيشلا ةرضح ىف ديرملا نأشو كلذ يف ةحسف
 قدح خيشلا قيرط نم قزرب امو عامسالا ىلا هعلطتق هيلا قاسياقزر رظنن

 نع هدرب لوقلا ىلا هعلطتو ىلاءت هللا لضف نم هتدازتساو هيلطو هتدارا ماقم

 راصتخايها دب رملاةبانج كللذو هسفنل “ىث تابلا ماقمىلا ةدا زتسالا وباطلا ماقم

 موف ناف ةطسابلا هنم دارأ هنأ هنمو خيشلا نع مهغرملاذا 4 هلك اذهو طهنم
 راقولاو ةبيهلا نانع اكسام ثيدحلا نم راثك آلا وه تقولا بدا ناف كلذ

 كسمأ ىضف هنأر عشتسا اذاف ثيدحلا نم هزطو يضق لهخييشلا لاح ًايعارص
 الا بادالا لامعتسا نع ريقفلا جرخ الكو لوّألاهبدا ىلا داعو مالكا نع

 درق ةروص ةياسنالا هنطاب ةروص هللا خسمو هنطاب ىلع ةسهاظ ةحافو تداع

 كلنا ديرملا اهمأ كيلع بجي اممو 9 يما ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن ريزتخو
 هداننالو هنوص قوق كتوص عفر الف كلكو 4 كخيش ىدب نيب اذا

 ةييه نم نطابلا ولخ ىلع ةلالدلاو راقولا باباج ءاقلا نم كلذ ىف امل همساب

 ىتح خيشلا ىدب نيب هتوص ضخم نأ ريقفلا ىلع بجاوف هميظمتو خيشلا

 لوش ناب همساب هيدانب الا هيدانن نأ دارأ اذا هيلع بيو رارسلا أكن وكي
 لا يضر يناهبصالا مين وبأ ظفاملا (ىور) كلذ هبشأ امو خيشأيو هللا ىلوأب
 هللا لودتو عم ني اس لاق هنع هللا ىذر ىدارألا لسع نب ناوفص نع هنع

 ايأدمم ايأ دمع ايأ ىروهج هلتوصل ىبارعأ هادا ذأ رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 م ىورو) توضلا عف ر نع تين دقف كت وص نإ ضضغادل انامف دمت

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءهيبأ نع ىاشلا ديعس نبزيزملا دبع
 مهيوأق هللا نحتما نيذلا عم ةمايقلا مون ءاج ءايلعلا دنع هنوص نم ضع نم

 ةرضو ملسو هيلع هللا لص ىنلا ربق دنع توصلا عفر ءاملعلا هرك دقو ىوههتلل ||
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 ( ةيطع نبالاق) باد الا بوجو ىلع لدن ابلكراثالا هذبف دجاسملاىفو ملاعلا

 مالك اميسنا ( ىور) ةيالاكنا وصا اوعفرت ال اونما نيذلا اهيااب ىلاعت هلوقىف

 بيس تازن اهلا حيحصلاو عاممتلاو عرقالا ىمأ يف مدقتنملا ريو ركب ىبا

 ممل رهجك ىلاعت هلوقو لاق مث توصلا ولعو ءاقإلا نم بارمعالا ةداع

 اوناكو باقلالاو ءامس الاب ةيطاخم 4 ا لا أ

 هللا مث صاف هريغو سايع نا هلاق دما دما مسو هيلع هللا لص ينل لوعدب

 راصتخاب هارقوملا ةلاح كتف نيللا مالكتلاوةلاسرلاو ةودنلاب هوعدب ل او هريقوت

 و هب الاكنا وأ اوءفرتال ىلاعت هلوقىف ىهاطنب ركب ونأ «لاقو

 طم رهجك لوقلاب هلاوزهج الو ةمرملا ةودع لعالا ءويضالو تاطأتا

 ضم ىدانبك دمجأاي دمحايةمساب هوداننالو باطما ىف هل اوظافتالىأ ضعبل

 مسو هيلع هللا لصةللا وسو هللا يناب اولوقو هومرتحاو هويشلا نكلو ضعبل

 هللا لوسر باصصأ ىلاعت هلا تحل نمو فراوعلا ف ام مدلا خييش ( لاقو )ها

 ساهش َن سق نب ا ناك َه هب لإ مكاوصأاومفرتالهلوت مسو هيلع هللا للص

 ملكب ناك اعرو هن هيوضصل ر وح مكن "اذا ناكو توصلا ىروهج ناكو رف ١و هنذ ٍ

 ةاركلو هلا مدأت ةنآلا 59 ل ذ هنوصل ىذأت اتيف سو هيلع هللا يلص ينلا

 زك ا قرا كاك اما بيش ىف هاوز رك ة نأ د كل لاق م

 يللا :ع ماك اذا كلذ دب رمح ناكف لاق هنرضح اهنع هللا يضر رحو

 أ ىلا ل تلوم ليقو مفتسي يت َّدح همالك عب دورت ها رص

 ىأ اذكبف رارسسلا يخأك الإ ملسو هياع هللا يلص يننلا دنع ماكش لأ ركب

 ذا خيشلا عم باطخلا نوكي اذكبف راصتخاب ها خيشلا عم دنر رلا نوكي نأ

 نكس اذا هنأ تملع دقو ربما كلذب درو ام هلهأ يف ينلاكه موق ىف خيشلا



00 

 ةمرح ىاقلا ًالتما اذاو باطملا ةيفيك ناسالا ىلع تربظ ىاَتلا يف راقولا

 ناوهلوسروهللا نم ة رك ذت خيشلا نأ قةحتو ةلاعال ةرايملان | نال لعل اراقوو

 هللا ص هللا ل وسر نامز يفناكولام ضوع خرشلا مي تاداالا نم هلعش ىذلأ

 تاداسلا سلام ىف رباكالا دنع بدالا نامع وأ لاق همم هلمفو لس و هيلع

 ىلا ا ىعلاو ايدلا ىف ريكلاو ىلعلا تاجردلا ىلا هبحاصن . ملم ايلوالا

 مالك دعب لاق من مل اريخ ناكل مهلا جر ىتح اوربص مهما ولو ىلاعت هلوق

 بدأت اده ىفو هن لا تارهلل وو نم كنودانب نيدلا نإ ىلامث هلوق يف

 ىلاهربصو لاجمتسالا كرو هيلع مادقالاو خيشلا لع لوخدلا ىف نديردلل

 اذا كنا ديرملا اما كيلع بجي امو 8 ها هنواخ عضوم نم خيشلا جرخم نأ

 كلذ يف ام كححضلاب كتوص مفرت الا كمزاي « كخيش يدب نيب 50

 سلجم فِي نوكي نأدبرملا نأش اذا ةمرملا طاّمساو ةعاشبلاو ةعانشلا 7

 كلذ مدعل نذؤم كحضلا دوحوو لال>او ةبيهؤ راقوو ةنيكس اذ حلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوسلجاذا اوناك ةناحصلا نأ (رياناىف ثنا دقو )

 نأ تملع دقو ريطلا عسؤر ىلع اماك نوكس !او ةييهلا ةدش نم نونوكي ملسو

 عنشأو 0 لك نم حبقأ هناف عينا ةرضح يف امس الطعم ةوبانم كدضلا

 هللا نع نأ الا حاجت هعم ديرمال ىجربال ميظف لك نم مظفأو عيذش لك نم
 9 اذه ىلا ةيئارلا يف ىثيرشلا خنيشلا راشأ دقو ةنوتلاب هيلع

 رةتساف كلذ نود الا حبق الف * هدنعكبوص كحضلاب نمفرتالو

 اهم اًملطم كحضلا مذفف ا اونراتخا تدرودقو هريرقت دعل (هحراش لاق)

 مسو هيلعملل ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نع نع ميل وأ ظفاملا هاورام

 #« فر ول يفو ه ها باقلا تيع كحضلا غرك نان ةكعشلا اوزذكمأل
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 يفءاشملاو بح ريغ نم كاحضلا ضخ هللا نإ لاقدتأأ مالسلا هيلع يسيعنع ىور

 نالطبب حو بنذل نمةبنوقلا هيلع لا ةجرةنينح ون أ لمج دقو لاقت برا ريغ
 اماف ةالصلا ىف اماو ها جراملا جورخ مام مالا مب ف لاقو امم ءوضولا

 هوك كلذ ىلا م هنا اذاو.اقلطم اذهو م 0 وه م هريغ دنعو هدنع لطبت

 ةنيكسا نوكي خيشلا س اع ىف د ول نأ أشف هحبق رثكي خيشلا ةرضح

 بجي اممو إل ها ةياغ كلذل فلان كحضلاو ماظعإو خيشال مررتحاو راقوو
 الو امبرتم ساجن الف « كخيش ىدب نيب تنك اذإ كنا ديرما اهأ كيلع

 هدو ف نوف فول تاذآ لاملا الاخ اذنك كر نقكت

 ديزملا نأشو ايندلا ءانبأ نم نيربكتملا ةسلج ىه عنب رثلا ةسلج نال مارتحا

 راسكنالاو لذلا وه عبشلا ةرضح امس مزاللا هفصو ناف كلذل فااخم هلاحو

 بلاط م وبأ خيشلا هو هلا ةايص نم فصو لكب ققحتلاو مضاو او

 ةدحأ نأ مدومن يف ءااءلا ىده نم ناك دقو هنع هللا ىذر ىلا

 هيتيكر ١ هيدف رص عضل و هيمدق ىلع دع نم مومو هتبكر بصنو هتساج ىف ا

 باصأ درع ىلع ةصاخ نذلا اذه ىف ماكت ضر. لئامث نم ناك كلذكو
 ماكنت نم لوا رهو ىوضبلا للا دزو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر

 ىماركلا ربظن نألبقدينملا مساقلا بأ تقو ىلا هنةن لالا قتفو ملا اذه ىف
 ءاصق رَقلا دم ناكهنارإسو هيلع هللا لص هللا لوسر نعاننور كلذكو

 هيتكر لع هيدب لسصجحو ةيمدق ىلع دعت ناك رخل ربخ يفو هل دب ىتحصو

 ءايلعلا نم ايندلا ءانباو ةغالا لهاو نوبوحنلا اميرته ساجب ناكامنا ( لاق مل)

 ىبا مال ها ةساملا يف عامجالا عضاو لا نمو نيربكتملا ةساج هو نييتفلا

 نمومل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف ةوسادي رمالف هنع هللا ىضر كلا للاط

 ) ١١ ةفحن (



0 

 بجيامو ال نيعجأ مهن هللا ىضر نيّتيلاو ةفرعملا لهن يدهارلا ءايعلا نم هدعل
 كنتدبلالو كتداح ط سالف هم كخيشىد نيب كا ذا كنادير ملا بما كيلع

 ىلا قوت راو ةئرلا 6 ةاواسملا ل ثم بدالا ءوش نم كلذ ف ا أماع ساجتل

 ىعسلا الا هل ضرمغال قداصلا ريقفلا نأ عم ةمدخلا دنض يهينلا ةحارتسالا
 نأ ةرهاظلا مهباذآ نمو ( فراوملا ىف لاق) هناوخا اذكو هخيش متاوح ىف
 هناك دب رملا ناف ةالصلا تفولالا خيشلا دو>و م هن داح_س طال دير

 راشأ اذه ىلاو ها ززءتلاو ةحارتسالا ىلا ءاعإ ةداجسلا يفو ةمدحلاب لتبتلا

 هلوش فراودلا ملل ىف يثيرشاا حيشلا

 ربلا مداخل ىسلاالا دصق الف د وو ةداح_س اطساب الو

 ركاولا نع ريطل ناالا 0 الو نإ هنوكس ثنا قوصلا ةداحسو

 نكت الو نيتيبلا ريررقت ىف هنع هللا يضر ىبافلا سابملا ونأ ( هحراش لاق )||
 تنك ةالسصلا تقول الا هسلجمو خيشلا روضحم ةداجس ًاطساب ديرما ام

 مداخال ض ىغ الو دصق اإ هبال ةقوتسما دود كمقأ لب اطسوتم 5 امدتيم

 هخيش ُخ وح ىف ىسلا الا ةينسلا لا وحألل ةسفن ةيثألا م ىذلا قداصلا ربلا

 بذجي َىح مد ةداسع لع موناعرال عاطقنالاو مهمدخل لتبتلاو ةاولو

 ةايمجا لاو>الاو ةديجلا فاصوالا يستكيو مهناك رب لمشتو مهمولق كلذب

 تاماقملا كول هبنتىذلا ةيفصتلاف طسوتملا ةداجس ل وهلاولهأ ا لهؤيو
 كلذزأل ««راخ طوب هتماقا ت ل ٠م كسلا لاو لإ لزان و لها ًاتوةكلا

 ةرضد كش وةيتل مجأ ًاوطاغلاو ومالا نم هل ملسأ و٠ هخبش عم هءدأتل ب رقأ

 اممو وه حاتفلا كمر وتالاحلا حلصاب كسفئاذفن راصتخاب ها همالك رخا 1 ىلا

 موطفم ريغ « كخيش 7 5 تنك اذإ كنأ ديرملا املأ كيلع بجب



(44) 

 كيلع سبلت الف كسف» لالتسالا ةبثرص كغولب مدل ةيرتلا عاضر نع

 هب مع امو ناسايطلاو ةمايلاب كنحتلا لثم لاكسلا لهأ ىز نم وهام

 ةءارج لاحرلا ىز نم وه امل ريقفلا سيلذا خباشلا ىز نم هنأ فرعلا

 ( خيشلا لاق) عابتتسالاو ةسائرال ليمو روطال دعتو ردقتلاب لوجو ةراسخو

 خلاشلل الإ ًاضيأ ةيجيرفلا سبل هركيو هنع هلا يضر ىماسلا نمحرلا دبع وأ

 ها نيديرمال سناربلاو خباشملل سلايطلاو ةداحسلاو نآسايطلا ةل زيم اهماف

 ىز نم هنأ فرعلا هب 9 ام لكف فرعال علت لاحرلا ذ نأ اينمَدِق دقو

 هخيش عم ال هل ةيابنال ديرما بداق 4 ةلاجابو ريقفلا ةينتجم هناف لاكلالهأ

 نبا هيففلاو فيلاتلاب سانلا هدرفا دقودوحولا ةماع عمالو هناوخإ عم الو

 ىخر مْوارظاو يذروربسلاو قورزو ىنارعشلاو ىرفاعملاو يمتاملا ىبرملا

 أهيف ذإةبحصلاب ءافتكا ريسبلا رزنلا نم هترك ذ ام ىلع كل ترصتقاو موعقللا

 دقف ةيدنيشقتلا ةديصقلل انحرش عجارف انرك ها ظسلاةدرأ نإوهلكرلتا

 ال نأ ءارقفال ينبنيف هكولس لاح ىف ريقفلا هجاتحم ام ىلع هيف مالكتلا انعبشأ

 ةيفوصلا قا رط حاتفح يه ىتلا٠ ةيضرملا بادالا نم هيلع توتحا اماه ولهم

 .يدرورهسلاهخيشل فراعلا فراوع أذ مظأ ىتلاىشيرشلا مامالا مناد و

 نمو ىدنسو( ىخيش ناكدقو) هنع هللا يضر يماغلا سابعلا ىب ال اه>رشو

 , نيكلاسلا ةودق ٠ ىداعمو ثدبم يف عجرم هيلاو ٠ ىدامتعا هللا ىلعو هيلع

 وا ناشلاو هوشلا: لهأ نبق رو. قاف رملا لنعأ ماما ٠ نيبوذحلا ةلبقو

 لاح ىف يصأي هحور هللا سدق دحاولادبغ ىالوم ينبمحلا قيررشلا طنا

 اماداب بدأت ١ نم 5 لوكيو ىمافلل اهحرشو ىشل ريشلا هنار ةعلاطع ىتيادب

 ناكوهنعهّللا يضر ىبرعلا انالومخيشلا بجمت تناك املأ ىنربخأو قيرطلاهتناف
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 لهأب اداب بردت اذإ ريففلاف هنع هللا ىذر همالكسل اح راش لضف ىلع لدتسإ

 بادالاب بدأت من مو٠قيقرلا لزغلا لزغو٠ قيقحتلا نم هتيغل لان قيرطلا

 انالوم خيشلا (لاق دقو) 4 اعلا م مهلا لهأ.ةي فوصلا ة هع محرصلا لص الو ضرما

 الف بد "الا باغ اذاوقيرطلا ترضح بد ل اذإ هنع هللا يضر ىبرمأأ

 لاشو نيحيبف نب سمأ ىلع لصحم بدالا دقاف نأ كلف الو قرط الو بدأ

 انإ مهلا ( ةياولس تيب ىف تومو ريعبلا ةدنك ةدغ) رئاسلا لثملا يف لبق ام هل

 ىتلا ٠ ةيدوبملا قئاقحم قّمحتلا نماتم هبلطت ام ىلع ةناعالاو قيفوتلا كلأسن
 ها نيما ةيكزلا لاوحالاو ةيضرملاب اد آلا لهأ ٠ ةيفوصلا قالخاة يابن ىه
 م هنأ ملعا *ي نيكلاسلا ةنح يفو »+ ةمدقتلا ةلا_سرلا ىف دلاولا انالوم مك

 م عامجالاو خايشالا ةب حصلالا٠ةفيثم ةجردو ٠ ةفب 00 ىلا دحأ غلب

 مهمدخ ماودو مهم بدالا ةمزالمو مهظحالم و سفن أسفن مهعع دخالاو

 ( لاقو ) مرظن تاكربو مدئاوف مرح مارتحالا هع رط ريغ ىلع مهب نمو

 تقملاب هللا هالتنا خباشملا مارتحا مرح نم هلع هللا يضر في ملا ةفئاطلا ديس

 مهكرنل لوصولا نوديرملا مرح امنا مهضءإ لاقو ةيفاملا هللا لان اعلا اي

 ارو قيرطلا مهيلع تلاطف ىوهلاب كولسلاو ضباشملاب ءادتقالا مدعو لوصأللا
 ةفئاطلاهذه سلاج نم مهضمل لاقو لصاح هل لمحو امئانثا يف مدحأ تام
 نيدلا يح ( ربك هلا خ مشلا لاق ) هنم ناعالا رون هللا بلس موعم ب ثدي 1من

 "راع ل ريم نسق ىبرعلا نبا

 1 اهب مف « للا ةمرحالا خيشلا ةمرحام

 م ادييأت ةلالدلا ىلع « مديؤت يبرتلاو ءالدألا م
 نع الا ميدح اف *« ميمجأ لسرال م نوثراولا

1١ 
 يح هللأب هلل
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 ةاقوضملا نم احتل #2 11 ف مارب ءاي لاك

 هللا عم مك راف ةعلرشلا نع 35 هلو لاح مهمادب ناف

 هللا يفلمملا نولهاذ مناف 0 ل مث كلست الو مهم ال

 هللا نع ءاينالاب ءاجولو هنع * هتميرششتلاز يذلاب ىدتقتال

 هيلع لخدبال نأ « اهنم إف ةذبن كلرك ذنلو ةريثك خيشلا عم ديرما باداف
 اذاف ًارهج هللا رك ذب لب اهف ناكاذا هتولخ باب هيلع قرطبالو ار بطم الا
 نأو فرصا الاو هيلع لخد لوخدلاب هرصأو هب عامجالا دارأو هعمس

 هسأر قرطأ هدنع ساج اذاو هعمس هاعد اذاو هارب ثيح ناكم يف ساجب

 هنوص ضفخ م 6 اذاو اباوج اللا هرم لح الف هبلقو 0 اب تءصو

 رطاوألا نم رذال نكل مومذم وأ دوت ن :,م هل رطخ ام عش شا مكب الو

 هلوشام عج هخيشل مسي ناو سانلا ةرضحب هرك ذب الو هيلع 00 مادامالا

 ائيش ديرلاب عر نوكي اعر خيش )ا ناف باقلاب ولو اعطق هيلع ضرت-ءب الف هل

 ديفا عقوو ) رعشإ ال وهو هلم عقو بدأ ءوسل هن 0 هل ةقيفح ال

 هنم رفث لذ ريخلا هيف رف أدب م 0 هنأ هنع هللا ىذر ىمجعملا فسو

 هّ مارك موملعي نأ دار دارأ ذ هل خيشلا مدشاو د امل هنم ةريغ مدنع ءأ رقفلاتناكو

 دا هيف ىتلا ةأرلاب ىنأ و ناكل بهذي نأ ه صصأذ ممود كلذ قدتسي هنأو

 ىلع ل-خدو اءم يتاف ةرجلاو ةارملا دجوف ديرملا كلذ سهذف ةرملاب اهنيك

 ا.ملعبابلا قاغأ و اه غقو ةردلاو ةأرلا خيشلا 0-0 لذا 33 رملابخيشلا

 دمل هل خيشلا لاتف كلذل ريغتب مل باشلا كلذ الا مهلك ءارّفلا تريغتف ةعاس
 ىلاعت هللا رادقا يف عوفولا نم اموصعم كنيذخنا ام يديساي لاف ىرتام كلذ

 ضغبلا عم م ةئسملا عفن . الو بملا عم ةءا اسالا رن الفان :.انسح «ناقيس نأو ناو
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 منإل

 ل

 كنال هيلا لصوأا قيرطلاو هللا ىلع ينادنا للاب فراع كن ال كتبحص امناو

 نمالا نوكي الروفتلا نأ ( معاو ) كيف سلا كرا بهذا هللاق ينماهب فرعأ
 فارتعا هل نوكيال ةسشن نادو هلل فرىع نم نال هللا درعا مِلَعَو س4 3

 مريغ عمو لاهل مهعم نوكيف خايشالا عم اصوصخ ادبأ هلمف يف هللا ىلع

 سانلا دنع ةميقل نأ نظنمربذم امامالو ًاهاجالو هنايح ىفدل ةميفال بارتلاك
 ص هاذا نمو 3 ةئمللإ دوجولاراص رواغم ىلع هسفن زيم نمو هللا نيع نم طقس

 مكب الو ةرورضلوا اليل الاهماما يثعالو هوعذب ين> هخيش عملك انال نا

 اذاهيلع ليقبو ةمايقل موكو هّنقرعك اللا اهم لعش الو هلاوحا نم اة هيلع

 الوئئتيالو تءاثتيالو هنرضخح ماني الو ةراكتنبا بهذي نأ 5 اذاو ءاح

 5 اذاو هيلا رظند وهو للك ا الو رع 5 الأ كرش الو ”ىش لع كلكسل

 ىدسلو هسهاظ ىلع هلم لب وا هزركأف هخيشمالك لوأتب الو هلثتما 7

 هئم اعالطا مسوأ خ :يشلا ناف لقنلا ىهاظا اقلاع هيهاظ ناك ناوهيلا هىدن امف

 ديرءلل كرات . طاغ هلا ريكو ملم لكل | حيصنلاب دبعلا خي مشلا ىلع ةرخامو

 ريشا يد وم ةصق قو ةسفن ىوع دب ل هلعش | 3 رثك أ | 8 لاثتما ف

 وورش ا رطل هيك قار يسوم ناف ربتعم لكل ةناف ىك كلذ ىف

 < ف ةضرامملا مكعو نا 4م لع طرش من هم ىحصلا ف الوأ ع ان بدالا

 ىلا ةثل اعلا 6 هل لاقو ة 4 :اًدأاو ة 7 لوأ هع يقلل رو اد ىدوع» هفلاخ ألف

 د* هبادا نموإلم هتيكزتو ىلاعتدنلا ةداهش يسوم نم معأ نطايلا مولع 2 ريشا

 الو هيداسو ل مان ذو ةداجس لع هلاطب الو يول هل سبل ال هنا هحعبش م

 ع 5-5 ٠ ٠ ٠ .٠
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 خيشلا قالخأ ىلع نوكينأهسفن يف دهمحبلو "يذلا كلذ ريكوت ربظيلف ءادر 5

 كلذ عع بدالا "ىلإ "لعل ةئطابلاو ةرسهاظلا ةفاظنلاو ندلاو لاودالا نك

 ةيظعل الو هال وهو ةيصعم لعش الو هحرش سويلم نم ناك ىذلا لا

 نا نمارس هيذدل ىوط هحبش نوع ابرف ىطعأام ءاافعأ ولو هريغ دحال

 هيف هل مم عج اعرو لجو نع هللا ةرغح ىلإ هب رشو نيرادلاىفهينغي امم امث ءاركفلا

 ةربره ىبال لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يوط ام لاجرلا قالخأ ن م ةلج

 معمأ 2م نال يدس مهل مق ه١ سيل خايشالاو | ايش كلذدعل ىد ف هيلا همضوابوت

 (ىنارعشلا لاق )حرفلانطاوم ىفالا هل اا لع ىدعالو بمللا نع ولعل

 كلذ يأرف ءادر هديرأ خايشالا صعدل صهو كلقو نيكلاسلا جرادم 6

 1 0 بدالا لف ددحا ىدلوأب هل لاف هيلحر ل ءادرلا كلذ طس دق ديرأل

 هللا ىذر يخيش يل ار دقو تلف روك ذملا باتكلا يف لاقو همظعو ءارقفلا

 نيفتكلل هلعجاءاونياجرالءادرلا لعجام لجو رع هللا ناف ةيماقو قطان نم

 ثتيشمو ىلول تعلن لع. هن راح يف نيم نا تييحتسا قا 0 ىل مقوو لاق

 هدأ اذه ناك اذا توص ضن هساابع وه نا لاقو ىنم كلذ هبجاف ايفاح

 كلذ رسو قلامخلا مم منوكي 37 5ك أمه الوأ رص ةسفئا كاعال قولخم عم

 دواد ديسلا خيش رأ 0 دب دوءسأا وأ ىديس ) تراكو ( هنع هللا ىصر

 سيلل وهي ناكو هيف هخيش سعتب ال يذلا وه قداصلا ديرأا لوق برعءالا

 أ * هءادا نمو ب هدعبش فرش نم ديرما ا هجر شمل فرس نم ديرما

 ىدب نيب ديعلا س وادك زف وتسم وهو الا هخيش ىدد نيب طق سلاحي ال

 تبهذدو ةياع لوبيف هل هتسلاع نم راثكألا نم وذا لك رذحياو هديا
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 الف خاي_شالا ءايش نأش وه مك عقتنيال و هجك رم رحيف هدباق نم هتمرح

 ) هبادا نمو ( خيشلاىوا نم ىلع معالطالةجوزلا الو دلولا الومداحلا هن عقل

 رادحب يراود يعالج اوت موش لب هررظ هيلاون ال ةهيدب نيد ن 0 .٠

 يقربه خيش عم هدأ ” ناف خيشاا ةمرح م ناالا قرت الدب رملا ناف ريو

 باودلا ةريذح ىف ورف هخيش عم ب : تدأش ل ن :ش ىلاعت' هللا ا لا ىلا

 هياعو هبدي نيب هناك ايدأتم ساج هرب ملو خيشلا ناكم لخد اذإ هنأ# اهنمو ل

 دلو هنأ 0 لقعي الام ىتح هتريشعو هناقدصاو هءاحصأو هدالوأ مارت | 1

 ليق نإ دقتعم ءانوا بح مالس غيلبتك هنكمأ ام هيلع رورسلا لخديو هام

 امهدر هيلعو هيلا هئلب 000 انهت شقا وو م عمس ناو كلذ

 عجريمل نإو ردق نا ةجالاو ليلدلا ةماقاو ةنسملا هن 5007 او عاطتسا

 هدر يث ىف هخيش هرواش اذاو هل هتسلاع مدعو هنع دعبلا همزا ر ككل اذه

 ناولك »مث ميأرو اذكو اذك سمألا لعل هل لاق هيلعييشلا لسأ ناف هيلا

 ا لع قد كجم هزاونال ام داقتعالاو ةبحلا نم هخيش ىف هدنع نوكب:

 ىف غلاب, مل نف هل ةيحلا وه خيشلا عم بدالا ةدمم نا ( معاو) هب عفتأ ىتح

 مجأ و قارطلا ىف حلشي ال هسفن تاوبش عج ىلع هرثؤب ثيحن هخيش ةبح

 ىطم دحأ لك مالك عامس نع هيئذا مصب نأ هخيشل بحل طرش نأ خايشالا
 اوردق,مل دحاو ديعصىف عباك رسوم لعأماق ول ىتح لذاع لدع لبش الف هخيش

 ىلا رظنلاب اهنع ينذتسال بارشلاو ماعطلا هنع باغ ول وهخيش نم هورفنب نا

 نم ليعو نمس ماقملا اذه لخد امل هنأ موضعل نع انمابو هلاب يف هليخنتل ةخيش
 دعاوق هباتك هي ىتارعشلا باهولادبع ىديس ( لاقو) هذاتسا ىلا هرظن
 يف هندجو ام سملا يف ام فاعلا لوي صاوملا ايلع ىديس تعمس هيفوصلا
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 ةذل 0 ونلا كلذ كمنم ىتح قاقملا قشملاو طرفملا َق وُكلاو قشملا ني

 ىلإ قرت” كالذ نمناف بور. كا! نيعتب الو نميف ىلا كلذ ىرد الو ماعطلا

 بح ديرما ريصي نأ بملا ىفامسعصأ نم (اولاق)ةةلطلا لجو زع هللا ةبحم

 || ةدمم خيشالبملا نألىرخا ةيثيح نمالدخيشل ابوبحهنوك ثيح نمرجملا

 ريثادحأ ىلع ةءائج هئم لصح اذا هنأ هاذا نمو 0 مهفأف رجلا ال ةلصولا

 هياعدن 2 امل لب مث روذلا ىلع ةيانملاب هدب نيبرش نأ هياع بجو ق>

 .ةديدش ةمدخ وأ هل ةفلكب رفس نم ةيانملا كلن ىلع سفنلل تابوقعلا نم هخيش

 تالز نءزواجتلاخ شال زوال هنأ ) اودججأو ! كلذومتوأ 006 وأ عوجوأ

 لم الدنأ« هن هناذآ ٠ نمو 9 هدابع قوةحو هللا قوقل عيوضل كلذ نال دب نا

 هاضراىضريو خييشلا بضخا يضغي هللا ناف هنم هبلق شحوب ًاثيش هخيش عم

 دقفةفلاخ نقلا أ اع الا ديرما ص ايال خيشلا نال مظعا لب مسجلا دلاوك

 كرم ةيصعملا كلت بسح ىلاعت هللا بضغ يف عقوو مرحو عراش املا فلاخ

 اذباف تاقوالا نءاتنو هيلع هخيش باق ريغ نم ةوافثايف ةريغص وا 0

 لع مدقم هقح تأ ممل هنو مسجلا دلاو بضغ نه نقصا هيضغ ناك

 لئاقلا رد هلل ومسجل دلاو ق>

 فرشلاو زملا ىدلاو نم ينلات ناو * ىدلاو ق> ىلع ىذاتسا مدقأ

 فدص نم مسجلاو مسا ىف ىنمماذهو * نسهوج ىاقلاو باقلا برص كاذف

 مظعلو هدأ ف هب بدأت , نم دحب : اذا( ديرألا لعس#و)

 ىدع تاناكلا ىف قزتاو كربلا ةاهرؤلل ىويضتنوع نع لا فاش نأ

 وهو تارانثالا تح نيرئاسلا تارئاسااو تارامالاو ةسائرلا بايرا نه وهام

 هدقتعو ةثيع ف

 اعرف ةزيزع هللا قيرط نأأل ربصا انجلاب كلسملايشلا كلباق نا:مث ةيعواعملا
 (ةفحم _ ١
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 كرأل ليجيتلاو ميظعتلا املا لخدتاقيرطلا ةبزع كيرريل كلذ كلعم لمف ش

 يم خيشلا عم يح راحاا دوعسلا 1 يدنا عقو 6 ديرملا نحتم دق خيشلا

 : خيشلال أف قيرطلا هنم بلطي ه ءاج ال يناقللا ندلا

 يف شمالا نأ ننانلا رتخأ 32 ٠ .قاوت ويح قبال نشا

 لودقملا نم لعافلا فرعي الاذ_ه لاقو اتكاس هقرافف رشاو سانلا بصنب
 باوصلا لاق خيشلا هار الف هيلعا عش هءاط 4 ميش ثلا م هم ىلع لدت ايؤر فارأ

 خيشلا هل لادقف ربك أ نا نيدلا يع ولاا |اّهذ 0 ضفخو سانلا مفر

 رفغتساو باتف ةفر ىنأتو ة ةيصل نمرشو قيرطلا اطل في 5 فااذم لك ىلع

 ةيرطاو ةيغطاةباغ لكسر نأ اهيقرا) قم . لك لع بجيب ب (يريشقلا لاقو)

 ليزج نه كلذ دع ةمدخلا نه 'ىثل خيشلا هلهأ نإ 3 خيشلا نع الضف

 نه هياع لخدي نم ىلع صقانلا راجل هلّدع نازيم مي نا نم رشم

 رص مهضعل لب كلذ دعب د 0 الف خيشلا كلذ هتفم اعرف خايشالا

 ناعالا هنم باس خايشالا عم بدأت / نم نال هنارصنلا ند ىلع تامو

 تاخدام ىنأ هب ىلع للا ن م امم لاق هنأ ىوانشلا دب يديس نع (ىح دقو)

 هلاعت تحب سفن راو 0 ىلقع نازيمو الإ هتسلاج وأخ يش * ىلع طف

 هخيشنم باطل ال نأ 434 هءأذا نمو ةدئافو ددع الإ هدنع نم جرخأ الو

 هءاجأناف تكسو هتجاحر كذب لدا دست اهوا اعز ايؤر نمباوجلا درأأ

 ةييع نسال وجل وددت نورعاو كرد احول لبا لاو ناك هقيش
 ءا 00 رط نالءارةفلا قي رط فلا قيرط هذهو هلباوجلا مازلاب 3 وكحت

 ذاتسالا هللوق 0 || اذهتمبف امانأ دب رغ لاق اذاف امنودجي دسيجاوم |[

 لا وطنح وس عب كويلات را لوقهنمو و , كمباق 0 ريحا



 ا/ر 2١

 نم لاق نمو طّقف اهنولني لاوقأ ءارقفلا قيرطو ريغال ءالملا ىلط ىلع لحاف

 نملاق نمو مهةيرط يفطق حلف, مل مافتسالا قيرط ىلع مل هخيشا نيديرلا

 ةعلاطممزاليواهيساني بلاط قيرط لكلو حلفا اذكسمالا ناك ملهخيشا ءابقفلا

 ةرورسغل الإ امنع لدمي الو بتكلا نم اهريغ ىلع اهمدقبو هخيش فيا ان

 هناذكسا نمدب ال نكس وهيلع هفيلأت ىف مر امك وأ هنم ادا وهامللط

 فرع! ناف رلكد رة ودا لع |اعباطيالو هرم ادلع وفولاو

 همزادح ال هءاع راش 13 هيلع ارت ره نه ىلع هرواش ميلعتال ردصتم ريغ ناك وا

 لماعلا ملاعلا فنا راتخيف تءش نم ىلع أرقا هل لاق ناو تناك ةلاح يأ ىلع

 دعب هملع سلط نوكيو مولا قيرط ىف دقتملا عضاوتملا مالا ر كتل لاصلا

 هترارع ررك لظنهلا رشق ىف لسعلات عضو اذا كاف لبق ال قل رطلا يف ةكولس

 ناسناملب مدق اذااصلا فاسلا ن اكو رمهلصأ نم لسملا نأ لهاجلا ىلعسدتلاو

 ةلاس نع هخيشلا-نا 4 امو ملا ملت ملا رقفلا قالخا لعثو قي رطلاب هوءدب

 0 ولاده تكسي لب تقولاكلذىفلاؤلا هياعديءبالف اباوج هياع دريل

 بابي نأ خيشلاهرمانإ نكلو هيلا بولقلا فاؤإو هيلع عامجالا ف بغ رو

 00 هخيش رابظاب وه رتذب الو هنانتجاسجو ةريغأو ا هتايدبما نم دحأ

 طق ودع هل ريصإال ىتح سانلا لك ىلع لابقالا خيششلا نأش نم نال نيدصلا

 خيشلا هماقأ اذاو ةيدمحلا قالخالا نم هيلع وهام ةعسسا اولا تيمرعلا وذل

 ردكشال معلاو 00 سلاغ نيل نأ نود اريج .وأ رس ةازتنلا ةمدخف

 قمو اباكةوجولا رئاس نم هلآريخ هارب امف هلمعتسي امنا خيشلا ناف كلذ نم

 ضن دقف لضفأ كلذ ريذب هلاغتشانأ ىأر وأ ةم اقالا كالتنم ديرملا ردكت

 هتمآ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ةهج نم نيمأ خيشلاناف هخيش دهع
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 دقف تاماقملا ىف مرخؤإب ام نع مابنيو مهمدقي هنأ مهيف ىربام مهب لمف. نأإ

 رك نانا نيباسونوة ريكو ءازو اع ثرو نودنراا هبط ام نوك
 ىت> ليطصالا ىف لبلاةمدخم همأ هخب ثنأمهضمل نع (ىورو )نب رساملا عم

 | خيشلالا ةف هدمل ةفالخلاب مل نذالل هءاصأ رباك أ لواطتق ا ةافو تند

 ”كرباوغا عم ماكت ” هل لاقو ةداحس هل ش رفق ليطصالا ن نم هند ونأذ نالش ىتونِإ

 لوع ترهنا ىتح اءجسو رار بئاارغلاو بئادملا مل يدباف قاراءلا يف

 وه ناكو كلذ نم اويجعتونذالل نولواطتب وناك نيذالا اوءجرف نيرضاحلا

 نادل خيرشلا ىلا ةعجار عقتلا | مف مه يتلارومألا 1 ملف خيشلا دعل ةفيلخلا

 ايس ال هاني وأ خيشلا هب هصأي امل انطف 0 1
 هداقتعا درجمب عنفبال نانزصرلاو ةراشالاب مهفت لبموذلا نم سيل نم ةرضح
 ناف ينكي يديس رظن لوقو هنع هاهي وأدب ه سمي اهف لعاستمو هذاتسا ىف

 سو هيلع هللا لص هللا لوسرا ةءاحصلا ضمن لاق دقو قيرطلا ىف لهج كلذ

 ةرثكب كين لع ينعأ !سسو هيلع هللا لص لاف ةنجلا ىف كتتقفا م كلأسأ
 8 ىو) هنود ىلع لاكن 77 لمعلاب الإ | مسو هيلع هللا ىلص هد م م دودحسلا

 نم بلطت ال لوشافو ىلع ىديس ناكو هبسأ ه ١ عرس ل هلم هن 0

 لام و ثبملا نم ربطت ل تن 0 يقرتااو رارسالاو للعلا كحنع نأ 1

 سييلاو هترارع ررع لظنحلا رشق يف  ملسعلا تعضو اذا كناف راجنلا

 هيف يب اه انش الن« هذآ نمو تمالادأ نم لدتلا نأ لماجلا لغ
 قش لو كلذ نم 0 مف هذاتسا هرحه ديم لك قيرطلا لهأ لاقدف هل

 مضعل لآق لاقو هنأب نع هدرطو هب ركمو هللا هّتقم ه رطاخ بييطتل ردابب مو هي هيلع

 هدانتساق بادك وهفهذأ أ بح 0 م قللا ن ا وحا فاع دبر ملك



 يس

 هنو كرا اهارأ اهردجت ف وألا دارك قش عم ديرملا نال خيشلا ىلا

 يعو كخيش ن مكتب 0 لاقو) هللاو ال هلاي عا ديرب نأ

 م مظعأ كيف دادمالا هريث أت ناك هرمأ ىذتم؟ له هلاو هيف كيح

 ل مممدر 0 اوك نأب خيشلا اوب لاطنال مضعل لاقو كلام عيمجو كراكذأ

 ص دنع خيشلان وكي ام رادقم ىلمف كرطاخ 59 0 كفن ا اويلاط

 ىذلا وه ديرملاف ميلا الق حلا ةرضح ىلا ةفورصم 1 نال هدنع نونوكت

 الاحقيرطلا نامت ىتح هتمدخ الو كخيش قرافتال نا كل ىنبشو هب قاع |

 الجر فداصإمل دبر« لك ناف هيلع كج ىلا هللا ركش نمرثكتو ايلعو الاقمو

 خيشلا نالىياقثلا ةدابعهللا دبع ولو بونذلاب ثولموهو ايبدلا نم جر هسرب |

 نمو# "م ءلاىلا لبحلا نمو روذلا ىلا ةماظلا نمو ةعسلا ىلا قيضلا نم هجر

 رون ناف هلوسرو هخيشا هكريو ةمارك هللا نم هبا مريخ لك ىربذأ قه هادا

 نم وبف هدألاو رو سلا نم كيف ديرما امأ هارب امو هخيش رون نمدب ملك

 ناف كتافص نم وهف شحاوفلاو صقتنلا نم هارتام عيمجو كذاتسأ ضيف

 تناف كنيعيف اعدص هتءأر ناو قيدز تناف كنيعيف امدنز كخيشثأر

 ةناه لع ق رك نم الا اهترعل ل11 خيبت يشلا ةقيمح اأو 00 يف قيدص

 ك.سفن اهم حلصت ىتلا كدوجو داره كلج ناق ةنم اناتم ذانعأ قاكوأ |

 اذاف ةءالولاو حالصلا لعأ ت تاكصن هتيوط هل يلع نأ فئايح ديرملاز ال

 ءافص ىف هتتالورهحالص ةروص ديرما نأ هداعسأ اق نع هنريصبل 05037

 هناظحالم تاكرب نم دءتسيفىلولا حاصلا وه 00 ناكيف هذاتعا ةأره

 رطاومللاو ةفينلا تاوعدلا هذاتسأ نميلطإ لازب ال مث ةيلاملا هممهو ةيلاوتملا

 هيلق ةروص يفةانعلا ليفارسا خالل ىتح سأ اتسملا ددوت هيلا ددوّو ةغرشلا
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 عزا كلاملهو نامزلا يدا وه واتم كيش كانبف يدالا صيصختلا حور

 باهلا هبال باشا ميظعت همظ عش ماقللا .اده بح ام) ثرالا 28 نامزالا

 كلذ ناف هنضا غال هتنلاغو هلوخيش ةشقانم تح نا أ * هبادإ نمو

 ناكوهشقان امكلذ هنم مث هلأ كلوا قدا همت راهنممش خيشلا نأ لع ليلد

 ديرما اذه تبش لب فيلاتلاو بيحرتلاو ةفطالملا نم فاجالا ةلماعم هلماع

 اذك اذك اهديرءتوعنأدمب الا نوكت ال هللا نيرط ناف هخيش ةشقانم ىلع

 م« هبادا نمو»رصحتت ال ةبوهالاو ةتوم يوولل ةفلاخم لك ناف ةوم فلأ

 'يث ناب نع 31 رضل .الإ اقلطم'يث نعلاؤسلاب هخيش 3 النأ

 لاؤسلاب هخيشادب اذا هنأ (كلذنايو ) ةمقاووأ ايؤروأ ةيعرشلا !ماكحالا نم

 رتغبالو ناوخالا لع اخو 0 رلا ثرويفباودلا در ىلإ ةةلوخ اد

 ىعدلا ةسأيس نم ناف ماك العأ ف حدعرأ ص هب ”انظيودل خي لا مالك ة والحب

 او سراذاف صاوالا تيفو نامسحالاو واحلا مالكلاب ءافعضلا فاؤينا هللا ىلإ

 ماعطلا ذيدل نم مهعنعو مالكلا رم مرجزيف ءاش فيك موف يحتلا هلفقبرطلا يف

 مهني رجشامف ك وكحن ىتحنونمؤي ال كيروالف ىلامتةلوف ةراشإ ن ن. مانملاو

 ةسلاجم نم ديرملا ردوا ل اوهامكو تنشف اع اجرح -مهسفنا فاودجال مأ 3

 روفلا نع هباجأ ةنطابلا هلاوحأ نم *ىث نع هذاتسا هلأس رس اذاو ماودلا ىلع ةخيش

 هيفدب رمل عققيام ( م ) 1 نمو) همام ملعبذأ ديرب نإ خب يشلا ناف ركني ريغ نم

 خيشالهرك ديف 7 هنع فاخن نافركذلا سام روضح 0 الا ةوتنن وم

 هقدصة ءالع نمو بوتيل هق دص مدع هلنيبوهشفأنالاو هرذعقدص هلرربظ ناف

 هءاشع كريو تبحر اهايلدلا هياع قيضن ىتح ساهىلا كلذ تاوف ىلع مدنلا

 ىتح شيوشت يف لازب الوزيزع دلو هلتام ىذلاك فسالا ةدش نم هءادغو



 )ؤ11١(

 ىركذلا سلا نوم. نيذلا سانلا نم نوكيام حبقاو هخيش هنع ىضري
 مزؤف اب لوشو هناوخإ ةرضخم هسفن يوب نا ىنبشو !مورضحي الو ممود

 "| تورد ترص نواف انو وك رك ذو 59 متسلاجو ركذلا سام متريح

 درع نا « هءادآ نمو ه ؛ىث املدمي ال هتسلاعو هللا ركذ نال كلذ
 ةرورسغل الا نيع ةفرط هقراش الو هعم رفاس اذإ هخيش ةءدخ ىلا ةيلكسااب

 دسالإر فسلا ىف لكأب الو خيشلا ىلع نومزمي نيذلا سانلا ةءعطا نم ففعتيو

 طئاغلاو لوبال هتجاح هلق( اهم ) ةريثك هوجو نم هل عفان كلذ نألقمراا

 مهيقت نكيلف ءارقفلا ماناذاو ءاسلا ليلَقلا قيرطلاو بكرملا ىفاهس ال حلاو

 نيدبرما ضعن خيشلا دارا اذاوسا,.الف ةيوثلا مونلا بونت ناوماني الل انآ ريدي

 نوك-ل حرفي ىلا ردككتب الهيلعمزع نم تيبا باهذلا نم وأ موعنم وأ رفسال

 ريغ خيشلا نأ ىلع لياد كلذ نال مهنء هزيمو هناوخإ نود هب ىتتعا خيشلا
 لب ردكتي ال هريغ يك ا قارطلا ُل راه بو دكر هتب رت نع لفاغ

 ىلإ هتقر ام حرف اذا رومالا هذه لكو هتمدخم زوشبو هاكر يف يذكو حرفي

 ولو هخيش رسس ىثفي ال نا 4 هبادا نمو  ديمح ينغ هللاو لايكلا يقام

 ةلكاوأ هيف موت رادقم ىلع سسجحت نا ديرملل زوح الو ريشانلاب رشن

 كلذ لف اليلقوأ ريثك ءاسنلا ىنأي لهوأتارم ةليالاو مويلا ىف أضوتن ؟ وأ
 امبرو لمع ءامسلا ىلا هل مفربال قاملاو مهتءوسا فشكو نيدلاولا قوع نم

 هلول هبلق ىف هخيش ماقم ضقن لاوحالا كلت ىلع ديرما كلذ عالطا ناك

 جا ارةساولو اقلام هنذاب الا رفاسيال نأ يغبطو ماك كلف لكلا لاوحاب

 « هباذا نمو جملا سفنال نذالل جاتحلا وه جملا رفس نأ ينال نكمل
 ةرضحف ةوهه هنم لصح اذاو اع تام 3 هدم بش أهقلط ةارما جوزتيالنأ



 (١١؟)

 ١ ءاضغالا مماشملا ب تادو اوسخ خيشلا امع لفا 2 ولو بانو عجر ة هخيش

 كنار هيلع 4ع اما كسبع بارق ناك اذا أمس ديرملا نك تاوفه صضعل نع

 7# يل ١ 07 8 8ع :
 اردق سشا ناكولو هد ليقو همدخ دحأا همد هرمأ اذاو هفيلات كلدب ا

 هدرصق اا خيا نال هأذتما حابلا نم ا هخرش هميم اذاو 0 أميف ةنما

 اين نعمل تاعابملاو بامءالو باوثالو هف قرتي ال حابلاو قرتلا دب رملل

 | عراشلا ة ةثرو ةبنرص ىف مال حايل فالخي ةدحاو ةلمج نديرملل 0

 عاشلا اذكو هنتمأ ىلع اموت حابملا ىتأ ىنأ لسسو هيلع هللا ىلص ناك دقو

 سيف : حابملا لمف نال كلذو هيف اوءقو ول مين م لع ةمسوت كلذ نوتأب

 وحن اردان الا ةدايعلا نم لال قداصلا ديرماو فيلاكتلا ةفش«نم سوفنلل |

 لك نأ« معاو إف حابملا يف هتاقوأ يلاغهناف بذاكلا ديرما فالخم ةرءربشلك

 زاوخ ىةئس 1 بات هيلع لتعا 3 ءاملعلا لي واقأب هخيش ىلع جتحا ىتمديررم

 | العم ىهدلا تائانا مارد عم هل هخيش 0 اذ © ادبأ حلش : 1هريغوأ حابملا لف

 ! ناف قرط يف هخيشو قار اد كدررع منا 00 كلذ ٠ نع

 امضا سعأي رع باودلا نا ف راطرل 8 7-1 ةمسش نم د رأاب معأ - هلأ

 نم“ ةرورض رفنتف صخر ا الا 500 ا سفنو اهب أ

 نم باطإ 0 ديرما لع لسخدي ىنلا ساسدلا ع نمو ا .اع قش اع 5 ا

 وهو هيلع هعلأب ىذلا هدبع ضْقن دقف كلذ لمف نافذ هلو لع اليد هخيش

 ليلدلاب لمع امنا دارملاف ليلدلا هل نيب اذاف ىأرلا ئئدابب هلاق ام لكب لمعلا
 ىذلاف هتف رعع فتك و راسل نم ىلازُملا بناط انه نمو هحيش لوشال

 هعم ةلذأ اجلاو لالدتس الا ىف هيلع تيوق ديرملا سفن ىأر اذا خدشال ينبل

 طرد نا

|| 

 لهأن للا ا يخأاي هل لو 3 ع نسحب ن ل هد را



 ) اقف

 بانو مجر ريح هب 00 هءاحصأ هي هيلع 0 3 أمقم اذ_ه 0

 علا عم هروطح ةارأ ذأ يي هناقأ ع نموؤ# هنم م الاو رفنتساو

 7 و هللا هةر ةفحلم خ.يشلا ة ةرصح نال هنأ هاب قمع سلب وأ

 هرضح لخديل اديدج 3 ادن هأنح فاذ للك ن“ بوي و هدنع رغم

 ةيذب الا هيلع ممتجم ال خبشلا نع اديعل هلحم ناك اذاو ةلءاك ةرابط ىلع هخيش

 مظعأهخيش ف بدالا نمدرملا مزأب م لقاف ) ةلخابو ( أه ريغ نود ةرايزلا

 فري ملايندلا كوام عم بدالا فرعي مل نف ايندلا كوله عم كمزاي ام
 نارو.الا م نك وهو هبادا.نموإل ديرملا باب مساشملاخسيشلا ف بدالا

 كلذ ناكولو هخيش نذاب الا تاو.ءالاو ءايحالا خاشملا نم ذا روزيالا

 الو هخيش ريغ ةعأ جنم خلاش عملا ذا روز.ال اذكو هخيشل امدص خي ثلا

 ةدعم رش ريغ قرط 2 سال قيص د ولا نالكلذو 4 مالسلا هلوق لع هدير

 ا طو 0 ا. نم فيعض لك نأش ن

 ا

 هللا " تاكل أ م بولطملا فالخ كلذو ىأ 0 0 قاف

 اونلب : اوءادام خردل ليج اوةرإبلا نق نب ديرملا ىأ معن :هنأ «لءاوو

 فرشأو قرتلا ىف ةبانلا غلا هنأ ديرأل نم « ملع اذاف لاجرلا ن م لكلا ةجرد

 م ؛ ىف عمجتو رود املك قرطلا ىأرو قيرط لك امنم تعرفت يتلا مالا ىلع

 تدسفا 01 ( ىبرعلا ن ندلا يغ ىديسلاق ) سأنال ةرايزلا هل كانمم دحاو

 ىوه فلا ىذلا بابلا نم هدي سمىتاي انتا خسيشلا نال كالذو اسانا ةرايزلا
 6.٠  71 0 3 5 5ع ٠ ٠

 هأهم امي هديمأت صم لق ةدح وف هحبش ريغ ندرملا صعءل راز امبرف كيسافل ظ

 ( ةفحن 16
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 خي خم ليءقاو ىذلا 7 بشلا طمهسف خ ىشلا كلذ نا هس اطتؤ ىه هحيش ةنع
 ديعاو انه ناو كاز: دو و ةلط نم هاوس اذا تدلل ستة لوف

 ريغ دحأل ندع 00 و زع هللا عم دهعلا ضقنو قفان دقق

 كارا اهورفر ا نع 1 امنإ كخيش نا نظن نأ كايإ مث كايإو هخيش
 هل ملع ال نمو نيديرلا ءافعض كلذ نظي م نيديرملا ةرثكب هنارق أل دسملاو
 لمح الو هنو كن» ىذلا دبعال ضّق وهو نظلا ءوسنم كلذ ناف قيرطلاب

 لاح ناك ولف ةعيطقلاو ةنايللا دح ىلإ جرختف ةاواسملاب محتف هلاح ىلع كالاح

 ىلعو هدحو كبش ىلع فكعاو عفاف كخب ..ث ناك ام كلاح لثم كخيش
 هقراشت الو 0 دملاف هنع كودر ا ايلا مزالف كودرط نإو هتعاج

 كب للادارأو كودرط اذإو برج ك1 7 هريغ دحأ دب ىلع ملفت ال كناف

 كمزع يوقو هيلا كقوشيو كل هببحيف كخيش سح نم ىلع كءمج ار يخ
 كلذي هربخ نأ هذاتسأ ةمرح طقسأ اذإ هير ىنبطو هيلا عوجرلا ىلع

 ليزي ام لامعتساب امإو هتبح نع هدرطل امإ ميظعلا ضرألا اذ_ه نم هواديا

 هدرط اذإو اهون وأ ةيصعميف هعوقو ةطساوب هيلع تأرط ىتلا بدملا هنع
 نم خيشلا ىلع ركذللا نإف 0 ةسايس الإ ظفالا نود باقاب كلذ نكيلف

 رثك أو ءارتفلا داسفا نرد ًاقوخ هلم نأ خيشلل سيلو ءادعألا ربكأ

 اولاق اذلو خيشلا 0 نه 0 نيذلا بولق ىف ضرأا اده عشب ام

 ءال سام سلام ةنالا ن م يشل دب ديال

 دعب وأ موي لعل مو ًانغالإ عون » لك نا مال مضار ىلع دبرص لك هيف

 نأ ةماعلا ىف( هطورش و) يعيبطلا س ومانلل أ قو ركنا ررورا حاسم مايأ

 تااعل سا و ةصاخلل سا و ةمأ

 لك 2 ةروطلا ف 5 قهو ل 4مم 2 نديرملا نك“ اد كرت الل



)١١١( 

 ةتدصلاو موصلاو ةالصلا ىلع مهنيعإ ام رك ذ ىف ةهاعلا ساحم نوكيو مشغ

 انو تانازكلاو لاوح الا قيمر رق لا مب جرم الو كلذ ةرمث ناو

 ساجم يف ( هطورشو ) هيلع ىذملا ىلع نوردقب ال مهأل ر اك ذلا هيلع ناك

 قيرطلا نابو ةنمايرلاو تاوااناو راكذ لا 33 نع جرخم ال نأ ة ةصاخلا

 هرجز هناصأ نم دحاولا مم دارفنالا سلجم ىف( هطورشو )هللا ىلا لصوملا
 ماقم نع صنان كلاح لوو هنيع ىف ةحلاصلا هلامعأ ريغسصتو هزعولاو هعلرشنو

 اب الق ةلجملا نم هرذح نأ 4 ةباذأ ن نمو “ هتمهةءاند نع هاهيو نيقداصلا

 0 ال هنأ م سمأللا كلذ ةعص طورش يلعب نوكي ىتح هب رومأم لمفل

 الإ ةردابملا نوكت الف اهلامفأ ةيفيك ةفرعمو ابطْؤرش ةفرعم دعد الإ ةالصلا

 هتجاح يف هع هلق 0 اذاو ( اولاق ) هطورسشو مالا كلذ ناكرأةف رعمدمل |[

 جاع ناكاذا الا هبك رب ايش هل لطي ال نأ بدأألا نف اديسن ًاناكم ناكو
 لقأ نإف ابلمح نع زم نا الإ الح ةجاحال لطي ال اذك و ةداع ىثملا نع

 ةسش ل كل" ىف همم َ 1| نوكي نأ خيشلا ع بدألا لا رأا

 مدقم هخيش رطاخ ةاعايمصْاف هنم اهوءلطو هياع اوكي اذإ هدالواو هت>وزو

 هخيش هلسرب قواتعلا د قدوس ناك دقق الواو هتحوز ةأعارم ىلع

 ع خارفلا صفش ةلسرب ممضعلو م ل وا بهذي شام ة ةحاحال اندنط ىلا

 هخيش هتمدخو هتماقإف 20 لقأ 3 :رع هللا ىذرذ ريصم ىلا ايشام ذا

 يهنادأ نم د هطورشو أ | باد ان لهجلا ىلعة مح نيس نم لضفأأةعاس

 اذا هدوعيل 3 هرفس نم مدقا اذإ هيلع مسيل ى ثملا طق هخيش فاك ال نأ

 روع هحرش نا وهاهذب لب ل ثوم ف ةيزغبلا وأ نطور

 ديدج هيلع بحيف هعم بد لا ءاببأ هتك م اذاهخيش نم هباق ريغل ىتمو
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 قحفف م 6 0 ا|ىهاظ هنم وه 6 طاب نذالاب هعم نوكك نأ ينبلو ديعلا

 2 عش ها اخرك أ كلذ نِإف ههجوىف اذوب نأ يعحتس هلارو نملك هيش

 وا قيرطلا ىف هلوخد لبق ي هاعملا ىف مشن يخيش ناك له لوش 0 |

 نأ دقتعإإ نأ مزابو مالكا لول نم كاذف ةليا لك ىف هتجوز عاج 2 م ناك

 زارملا ديعس وأ لاق ةنس فلا هتدابع نم لضفأ هخيش لاما نم ةرذ لك
 هخيش عم سلجاذا يي هنا ع نمو # نيديرألا صالخا ن م لشفا نيفراعلا ءاير

 ىفال خيشلا نذإ ىلع ةرامادجو اذا الا هيرضحم ظفاتي الوتوكسلا مزاي نأ

 كلذ هرج ليلقلاب لمتنمو ةيافك ردقلا اذهىفو ةريثك ديرماباداو مالكلا

 ةلمجا يفدخيش عم ديررملا باداتا.بمب قامتبام ضءب اذه ها ريثكلاب لمعلاىلا

 هس 1 ١
 . م5 اضلا ةريثكف هاوخا 3 هيادأ أاماو 0

 نوكيو مريغصو مريبك اميبج مل ابعنوكينأ نيكلاسلا ةنحتىف م (اهنم)

 وه ذإ تّبس ةلز ىلإ الو تربظ ةروع ىلا مل اظنب ال نأو ىلاعت هلل كلذ

 هوحربنأ هناوخإ ع نم بجي ايات ىف عقو اذاف ارم ىف عوتالا نب نءؤيال

 نم عقوأ آو هللا ةدارأب هعقوا ىذلا وه سيلبا نأ اولوقو هنع اورذتميو

 مظعاوم

 فشكلا قيرط نم ولو سانأأ بويعنم *يث ىلع ملطا ريف لك نأ ( اوممجا
 لك وهيك الم ةريدح قف الو علا ةدعى ال ناطيقلا ةريشع قار

 بجي قاطي_ش فشك و بف سانلا بويع نم ءىش ىلع هبحاص ملطا فدك

 دقو) ةدقلا ةماقاو ءاردزالا ميقا مهلماعي نا هل ىنبط كللذزلف 4.

 اهرتسا هسف ةروع ىلا رظنلا يدمتب ال نأ هيلع بحاولاف هنم ةبوتلا كرلع

 لع ملطي الف وع ضغالاو اهرتس اهرثس ىلع ردق ناف هريغ ةروع أمأو



 0/ا١١(

 ىف ضرمن دّيذ كلذ يف عوقوال ضرعن نف نيطايشلا الا نيماسملا تاروع

 تلاغلاوه م قيرطلاىف هلو+ د لبق ةوبص هل ناك اعر هخيش ناف هخيش قح

 | ىلبشلا ناكو قيرطلا عاطق ربك أ نم ليضفلا ناك دّقف قيرطلا رباك أ نع
 نمو هتروع هللا عبنلا هبخأ تاروع عبتن' نم ( ثيددملا يفو ) ةرسعبلاب ايلو
 ىف هناوخإ رتسي مل نف هلحر فوج يف ناك ولو هحضف دم هنروع هللا عش

 نإو لقانلا بذك مهنع ؛ىث هنلب اذاف هللا هحضف مهتاروع نم هاري ام عيمج

 ءارهفلا نم جرخ 7 هللا دود_د> هياغ ماقتف هنع لوقذملا لعيف بيدكتلا يبأ

 كلاسمكلس نفمهنلا نطاومنم رفب نا لك ىلع بجاولا و كلذ هريغ لعفي الثل

 ءاسنلاو باشلا درمالا نم رف ناجي نظلا ءاسا نم نموملي الفمهلا

 لالحلا نم هيلع هللا عنف أع صيصختلا ةسشن دود ايل أ 14 مهو د نما

 امو ادبأ حلف, مل تاوبشلا ىف هناوخإ ىلع هسفن رثآ نم ناف ةرايخ تناكولو
 نم مرودص ةمالسو ع راثإو 2 نكي الا قر رالا قف ءاطؤز ىانلا لام

 هجئاوح م الع داو 8 أ قمن اا ناغضلاو دس لاو دقملا

 نك و ءارهفلا ةفيظو نم جرخ هيلا هناوخإ نم ها ا عم ةليهتسملا

 .ىنرت راخدالا يف صخرت ىتءو لاح كس ال ةبش هيف ام امأ لاللا ىف

 ؤ برجيلف كش نمو ديدش جالع ىلا 1 دعل جاتحيف لخبلاو ص رك

 ند ىلع ةّمفش هدنع نوكي نا كي هءادا نمو» لي ىلو نم هللا ذا امو

 مك " بحب وهنأ وخا

 الومامالا عم مارحالا ة ه ريم 0 مهو : الذ ةبهأ ىلع هو دا ةولخ ديا

 تقولال مق ءوضضولا ىلع ممم ف هدفتل بحي ام لئمريملا نم

 عستم تقول نواوش و نوسوسوألاهيلع 9 ةضلرفلا ليق ةسارلا ةئلا مم وش

 ةعابلجا ةالمص هتناف اذا فاسلا ناكو اراك ةعاملا ةالص مدحأ توفت ام اريثكو
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 نم عنملا ع ءايلعلا رويت ناك ناو هةسفنل ردها ة هلال نيرشعو ا أهديعل

 نيرشعو ًاسخ اهديمي ناك ىفاشلا حاص ينزملا مامالا فاسلا نمو كلذ
 ىريو قفرب كلذ نوكيو راحسالا يف هناوخا هبط نأو ةعاملا هتتاف اذا ةرم

 هسيلجل ا نف هلاح رتذي الثا وه هندابع نم ريخ مومو نأ

 هددم نم ةرذ هيلا دعصي الف ع نم العا 5 هيلع ير الْمقاو هددت

 سيلج لك نال ءارو ىلا رخاتيف اهنيح لبق ةسائرلا باطيالو هلاحرتني الف ظ

 سلبا نمل اك نعلو موقلا قيرط يف نسفدقت هباعصا نما ريخ هسفن ىأر اذا
 هسفن نيف ف > اري ريففلا ريصي ال مهضعل لاقو هنم ريخ انا هلوق 5

 نا م هدب هلك دوجولا راص كلذك راص اذاف نيم الا نم سيلج لك نود

 (ةيصو نمو ) هنماب دوجولا ا ريصنا مسلا هسلح ٠ 0 0 يدل

 ظ مانعا هلاوذمنف كيلع خيش نمرضتحم وهو هب ام ذل يعاف رلادحأ ىديس

 نافاتو وو كلو فذذلا نم ةرعش وخان وت وةلدر اول كف اهواقأا هدب

 هل لاسقف ىنصوأ ىديس اي مهاللا بوقمي هل لاقو سأرلا ىف عفت ةبرض لوا
 رذحاو كلذ دمب ماذا المحتم كسفت لع رو كناوخال امداحنك

 بوعي ايلاقمث دحأ مهنم كدعاسي الةرفحىف عقتف مهنم العا كسف 2

 قوف اهامح هللا لعج أبناريج ىلع تلاعتو. اهردصل تماق ا ةلخنلا ىلا رظنا

 تعضوامل نيطقيلا ةرحش ىلا رظناو دحأ اهدعاس مل تام ام تام ولو !مسأر

 تاه ام تامح ولوأ هريغ غ لعاب ام هللا لعج تعءضاوتو بارتلا ىف اهدخ

 دلودعشاو ربكت نمو همفر هلل عضاو نم( 00 ء هللا لص لاق ) ةلهث س هال

 لماتف هرمال الاثتما كءعضاوت نكياف هدب ءا عضاوتلاب هلوسرو هللا ما

 ةمامأ يلعمحا زب ال نا «امنموإب بابلالا لو ال ةربعل كلذ ىف ناربتعاو يخااي



 70 نأتأ ل , هلا : ترص عك نيمومألا وب واس 201 كلذ أ 1

 ردكتو ةسائرلا تح ىلا كلذ هرج او ِش أو هير نع هتلفغو هسف وو

 006 بدالا ءوس ىف هاوخ الل امدّقم نوكي ذل نا قد هنادا نمو 0 لزؤئاذا

 0 و ريصلا ذأ هيذا ريغل جوتي فوط ف ”اظولاب | دل تالطن 1 خيشلا

 قهناخي كلا هللاق ول يحلو نم هناوخا م و تاوبشلا , لكأ ابو هةسفإ لع

 هناوخا 0 6 انا كلذو تي ل ادحاوأ 5 كباوخا سس

 ةحماسم هلام سس ار نوح قا 4 ممو 10 هلعفب جنح ريصل ءارهفلا عمك نال

 اذادئاوغأل ردع نا ووظ ءؤسوأ لولو هب هوذا "ىم لك ىفةناوخ

 مركلابهنا وخال ام ءاميو ف رشلا يهمهتمدخ ىرينأو مهةح بجاو مكب لعبا ملم د

 ىلاالو أ م ةماقالاو اهفراخزو امدلا ىلا تاقتلا هل نوكيالو هقوهحن راش انيالاو

 قف ال1861 « اممو# ارطضماك اذا الا ةفي ظو موأءع ىباجوأر ظان ةلاطم

 ةيلوذوا رانا «انرارتو وق ركيهناوخا هي | لع لاوأ امان هناوخا 6

 نيقبلا كرر أ الاناو قاف . انوه كيمالكو نيش ىلع قاوخا ةبح هي نمانأ نالف اي هل ؛

 روصح نع لماما ف هباوخا لع أامدم نوكي ال نأ 4 اممو » نظلا

 ةعاملا ةالصا روضحلا نع وأ ساجلا لوأىف روضملاو ةيلكلاب ركذلا سام
 بدالا ءاسأ دم كلذ ىف هناوخال امدقم ناك نف بدالاو للملا سا د
 ءاحو قفل ساما نع كَ اذا يغبطو ةعبش نم و هيلع ناكو مع

 نميف عملك ادبأ يحتسيالو هيف هناوخا عم رضحي ءاعدلا ىف ولو ياما ىف
 لضف نم ءز> هل لصحيل مارحالا هل بحتسإو ريخالا دهشتلا ف ةعاج ىأ

 لب هناوخا ىلع ججملا ميق. ال فاختلا ىلع هناوخا دخأ هو اذاو ةعاملا

 ةدش ىلع ليلد ادبف اريخ ينع هللا ك ازج هلوقو رافغتسالاو ةردأب 1 5
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 رك ذلا سا نم جورملايف هناوخال امدقم نوكي الذأ# اهنموإل ىل تب

 فعضي كلاذ ناف ركذلا ةدم# نم ساحل كببتحا اذا ايس ال هنم غارفلا لبق

 ىلا جاتحمال ىتح برشلاو لك الا ةئخم ركذلا دعت_سيلو نيرك اذلا بولق

 زاذلا سام ايس ال غر, نيحىلا ساجب نيح نه ثدحلا نع ةرابط ديدي :

 هللا ركذب ساجو ةعمملا ىلد نم ( درو دقف ) رمدملا ىلا ةعدجلا ةالص دعل

 موهضعل دش ناينيااك ن وتم ولا 5 درودقو نيءاع ىف 8 ريصملا لا لاذ

 ارذان.الا لمقالو نر ىتح ريما ىلع اههركأو هسفنل هلت نم لقاملاف اشعل
 ةروزض ةجاط ناك ولو خيشلاهيفىذلار ل سال وعل لذا نك احر

 نيعت هناف خيشلا باعصا نم هتسر تاع ن٠ ةقرافم امس هنا ذئكتسا دعب الا

 ا سلاجلا نأل ركذلا ةتاح فءضتف هريغ هب ىدتش الثا ًامزج ةرواشملا
 اة اميقل راج ناكوذج او: ل دك اذاذ ادق انا ضم وتل كاع
 اونتعاو هروضح اويحاو ءارّدنلا هل ءاج ساجلا متع اذا ام فالخ نيكل

 ةدعاو ةمفد اوموقال نأ ىنبا ةرورسذلل لا ا سا اذامت هنا

 اذا 3 © دحاو كمل 06 نياسارتءاوهو لب م مايهلا نع نيقايلا ساق فعضيف

 اوناكىتلامهكاما ىلا اوءجريلف سولجلا اوداراو رك ذلا نم « سجل لهأ غرف

 كلذو لايكلا بتارم ىلا لوصولا قيرط هناوخا ىلع برش نأ ىتشو١ مف

 ىلا لصي الت ابقعو لهانم دب, ص لكل لعج هللا ناف ماودلا ىلع رك ذلابلامتشالاب

 ركذلا نع هناوخا ةلذغ نطاوم ىعاربنأ «امنمو و ابلكاممطش الا لايكلا تاماقم

 كلذب .ييلا نسحيف هناوخا ىلع ةمحرلا لزنتل مهلفغ نطاو ىف هللا ركذيف |

 ىنهناوخا ةلفغ تقو ىف دحاولا رك ذ ناك ارو اهظع ارجأ هل ىتكيو

 ناو هركذ ت2 نم“ هدابع نم 2 هللاو مهم لفغ نمددعل باوذثلاو رجالا



6155١ 

 وخال نوساجم مهب الو ءاسمو احابص ءارّفلا عمال ركذ يف هناوخا بغرب

 زع هللايف ةبحم ركذلا ىف ناوخالا ةرثك سحو هناوخا ىلعةمحر نوكيف ةلفخلاو

 دشرءنا «اهنموؤب اليوط درولا زاك ناروضلا ىلع ثلا .ةرثك نيعتو لجو

 م-ييلع ةسكن قر 0 ريغ ن 4 هش رعلاو ة 4 8 باد الإ مههاعلو هناوخإ

 مزلي الف هل لما ندعو تايم فكل ل15 أها 0007 كلذ

 0 صأ اذهو مهمل دنع لضفأ نوكي نأ نيديرلا نم ملعأ هلوك نم

 اشيل لك ف هناوخال امدّمم نوكي نأ « اهنمو ف سانلا نم ريثك هنع

 نم 7 و ةلماكلا يلايالا ررسكو بطحلا لءحك ةرخ لاو امنالا لاف دن

 دبملا سي رقلا ثداحلا نم كلذ قع خيشلا دنع ةرجه مدقأ هلأ يدا

 الو ماني وهو ليلا مايقب هناوخا ىصأي الف مسمللا نطاوم نم اديمل نوكيو

 كلذ وو رطم, وهو ماوصلاب مثرمأي الو ابع.ج وهو ايدلا ىف مد_صهرب

 بجاوب امايق قح ريشا هناوخا ىداع نه ةوادعل سصهاظت نأ #«اممو »

 هل فشكو فشكلا لهأ نم ناك نا الا انا هتوادع هل زوجي الو مهةوقح

 ماع ىنبلا كرت ىلا هناوخا دشرب نأ « امو »© هللاب ذايعلاو هتوامش نع

 جا نم ىلا ةنامالا دأ ( ثيدحملا ىفو ) ىنبلانيغئابلا ةلبامع طق هرمأي الو

 نأ تدرأ نإ كيلع يا ن٠ ىلع غبتال دواد روبز ىفو كلناخ نم قالو
 ال نأ  اهنمو ه هل يترمصت نع تفلخت هيلع ىنلا نه ىلع ىنب نق كرصنأ
 نيالا مج يع لازال ىف مقل ارا لو سرتروب هو هياكل
 دقو )ه:هدخ هيلع نيت هناف باحا الو دالوأ الو لهأ هل سيو هوكرتيو

 نا مث هءامصأو هناوخا منبج قوتح نع ةمايقلا مو لأسي دبعلا نأ ( درو

 اوةفذأ هبا وخال يف ملف ضرأل ف 44 : "ىذ ةءع سول ص! رملا ريكفلا ناك

 (ةفحن -15)
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 مادام ام دبعلا نوع يف هلو لام مهل نكي مل نا أ اوضرتقي وأ ملام ن 0

 م ممول شوشيأم هناوخا 0 0 ال نأ | ممو هيأ قوغ يف دمعلا

 يفدقتملال نمت مثريغ 1 ماكدلا نم .صخش ىلا ةجاح يف خ.يشلا ةلموأ اذ

 مالكلا كلذ بلقب نأ بدالا نفهتجاح ضي ملوأ خيشلا بسناف خيشلا
 اعيورتو اشيوشت ىفا+!مالكلا كلذ. ناوخالاو خيشلا ىلع لخدب الو ةسايسب

 ىذلا صخشلاامه ناك ناو اريخالا خيشلا غل الو ظفالا نسح ن وكي لب

 ةيوقملا فوتسإ تح خيش اربصيفهمذ حبقل ةعافش قفا خيشلا هيف عفش

 هساعل الو هطلاغإ وخيشلا نممالسلا هلم خيشلا بس ىذلا لجرلا قاذإ م هنم

 خيشلا ىلع بولقلا فلؤي امم كالذ ناف خييشلا قح يف هنم عفو ناك امم “يد ىلع

 || ةرفتلاب ءاعدلا نم هناوخا يال نأ 4 . موزع ا اعلا نا يو ودادعأ 0 2
 || اليل كلذ ناك ءاوس لجو نع هنر عم ًايفاص تقولا دجو الكو هعلاو ةنحرلاو

 لكوملاكللالوتو مق ةودح ءافولا كلذ دّئاوف نمو هريغ 0 رجش لأ را 1

 دعو اذا ضاوأغا 1 ىديس لاقو دربال كالملا ءاعدو كلذ لثم كلو ءاعدلاب

 لها نم نيالا عيمجب ةرفثملا تالاف تاروذكلا ند انلار قولا ؟دجا

 قو دخأ نب«ؤيال ( ثيدحلا ىفو )نيملسملا قودح رلفعأ نم اذهو هرصع

 انوةيس نيذلا انتاوخالوانل رفغا اني ( ىلامتلاقو ) هسفنل بحئام هيخال بحب

 مهل ةرفْلا بلطنا (مث) اناواسوأ نامنالاب انع رخأت نمساقنو ةب.آلا نامالا
 ل نآابإف ينبشال امف عوقولا نيبو مي لوحي هللا نا اما نيعون ىلع نوكي

 فشكب هيحاص ٌقح ىف عقو اذا مدحأ زافتتسا نوكيواوضع اذا م

 | عقوام ىلعامدان يرسل ىلع ى ىلا هدب اعضاو لاتقلا كم .قوقؤلاو مارا

 لا اماَق ق 33 لب مل نر انسدا ةوخأ لبش مل ناف هريغوأ هيخأ قح ىف هنم
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 انأ لوقيو ذعيح هسفن ىلع مولا عجرإ نأ هرخأ ىلع جنو هللا همحري نأ

 بولقلا تفص كلذ لمف اذاف هرذع لبقأ لو ىل رذتعا ثيح يأ ىلع ملاظلا

 عاطتساام 7 فلك أ الو هناوخا نمهيلع دراو لك مارك 4 امو 9

 ادهوةدوملا ءافص ردكبكلذ ا احاطصا اذاف هظيم مايأ ويلا هاا ركذنالو

 هحولا عقب ث قو لك و كحاو ناكمفف اوناكاذا امس 0 نيب نوكيام مسبق | ند

 را نك“ هبدانع ع ةيرورفلا هناوخا 58 مده نا # اهنمو د هحولا ِق

 هاخأ ساؤبو هلعاف لع رصاقلا نم لضفأ هع ىدعتملا ريذلا نال لفاونلا

 رفذملاو ىسوملا هدنع دنع نأ © اهنمو 9 ائاخ ناك نا هلمؤيو شحوتسملا

 ةداحسلاو كاوسلاو ةلالللاوطشلاو تيريكلاودانزلاو ط.!طاوزرذللاوةريالاو

 هرفس ِق هتكردأ كح اهاع ةال_صلا لحال هتك ىلع ةقرخ 3 ةظوف نم

 ب دصقلاو فعيق ةسداتم ضرالاو ذحاو صيق هيلع نوكي ارو هتماقاو

 رْدَملا نم حارتسملا فيظنتل ةردابملا *( اهنمو )* اهماع ةالصلاب كالذي هناوخا

 تالفننلا تاقوأىوراحسالاكمهْنم دحأ هيف هاربال ىذلا تقولا كلذ نكياو

 اذاو هناوذال ةناعا كالذ و<و تامثاملا تاروذقلا نم ىأر اء ثدحن ال 9

 هدقت هرابطلا ءام ىلوت نأ ديملل ةينشلا قاف كيلا نم اهلك ةضفان ةريطلل ىأر

 تاميف نك“ كلذ ريغ ىلا هللا ىلع هرحاو 4 ربطتب ىذلا ْن“ 0 لع ناو

 هنادا عيمجم قاختلا هيلع بجيال ةنوأا نأ( معاو ) هاوخا عم ديرملا بادأ
 0 عمجلا ىلع ردَش الف م-,ةودح نع هللا قودحب لوغشم هنال هناوخا 5

 ةطاملا قيرط يف اهنم قال خأ ضعبن صؤي امناو هدابع قحو هللا قح

 قلختلاى )اطب ١ كانبف لاجرلا غلبم «خلاو دريس قا اذا 2 * ةرشملاو و

 5 3 دل ةيدمحلا 07 نأ 3 كلذ حاضإإو 9 ا اك لك || قالخأب
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 لاك دنع كلاسلا اراخدب ىتلا ةصاخلا ىلاعت للا ةريشح لخد اذا الا دحأ

 7 0 00 ءودمولا ةح مدع ليلدب سفنلا تانوعر ٍ

 ام ةيد.حلا قالخالا نم هيلع ملخ ةرضخلا كلت ىف 0 اذا متءاماهبصي مل

 ىذ.لك ي طعل 9 سصعأو كاذ 5 هيلع ةثاك ريغ ئ 1 امم اهلختم معربا هل مق

 ىمأ دلو موحمو راحو بحاصو دلوو ة هحوزو 3 نم لا اكلا يلع همح قح

 هللا ق> نيد عنج نع هةفعضأ قيرطلا ف ريسلا لع ردقأ 1 كلذي هتادب ُْق

 قيفوتلا ىلو هللاو هدأيع قو

 2 د د د ل بح
 م اضلا ةريثكف ةشسفل يف ديرما بادا اماو :--__

 تابهشلاو مارحلا نع اعرو نوكي نا ًاضلأ نيكلاسلا ةفح 6 6 43 امم 23

 ةدمحو هح رفوةيلقو هلحرو هذدو هرمصاو ةعمسو ةفطنمو هنرشمو هلك امى

 ةروص ىلع دبملا حراوج نم أشنت لامعالا نال ةمقالا ىف عرولا هلك كلذ
 كلذ هيلع رسمت ىصعي نأ لالملا لكأي نم دارأولف ةمرلاو لملا ىف ةمقللا

 موصنال نأكلذ دعب كيلع الوالالح ك.ءطمبلطا مدانبا (ميهاربا لاق)

 هدياع تانقو هقزر رسمت اذإ « اهنمو © ادمدو ًاتنم كلذب دادزب هناف سانال

 هلوذد ددع دب رملا نع امندلا لو ام ًاريثكف رحصإ الو ريصيلف دايعلا بولق

 دعب ادبأ حلقي الف هدبع ضئيف قيرطلاب ةجاح ىل ناك ام لاق ام ءرف قيرطلا

 او هن ريصل نيع حتفن و هيلو ناديرب هللا أ رعبا أمف ويسعلا دل عقواذافكاذ

 اذا *( اهممو (# هربظ ءارو اهضفربنا ىنيليف أمس دلا ه هرج عمهللا ةيحم مت م ال
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 جوزتم 5 مدقت 6م هش هل نذاي يح جوع الإ برزععأ وهو قيرطلا لخد

 ظفحم نأ قيرطلا امناريمشلا لك أو ةينابهرلاب تسيلموُقلا قيراطنال قاطنال

 نأ«( اهنمو ٠) ةدابعلان «لاملا مدعو ةلفغلاو بالا ىف عايضلا نءهتاقوأ ديرألا

 نأو ثالثلا تال لا ىلع دزب الف ةرابطلا لءف ىف ًافينخ ةمهلا ضهان نوكي

 قفو لع هلامعأ نوكف لاو هندايعو هلامعأ لع رجالا ك”اط نع ه_ئم مثَد

 «4اهنموإل اهتمصعل مزاللا فيسلاو مطاقلاد ملا يهةمي رشلا نافةروطملا ةعيرشلا

 ءاطعلاو ةباجالا تقو هناف راح_-الا تقو امس ال نكمأ ام مونلا للقب نأ

 يعد, فيك قوسدلا هاربا ىديس لاقوريخالا تلثلا ماني الف توملا ا

 نامل حتقو مانغلا نتف تقو ماني وهو قيرطلل بلا ىف قداصلا ديرما

 لك أب الو لكأ اذا عبشب ال نأ 4امنموإع موتكملا رابظاو مولعلا رشن تقوو

 هراعمو عوملا قداصلاد.رملا توققوسدلا (ميهاربا ىديس لاق) عاج اذاالا

 ىغلاو مانو مي اماو نيدايو هيآققرب ىخ موصي عوشملا هرطوو عومدلا

 قلرطلايف ”ىن ةنم "ىلإ ال مالم كالذ لءاف ىلع ام لاقو صخرتو مالكلا ف

 هعداو الو يغل الو ةيمغ الو .كسح ةهدنع رك الإ أ *( أممو (# مالسلاو

 سبحج الو ربك الو ةلقاصم الو ةيذاكم الو ةقلامم الو ةارام الو ةرءاكم الو

 دحأ ىلع ني هور الو سلاحي ف ردصل الو سفن ظواذح الو راختفا الو

 قرطلا لها نمدح ال نيت الو ناعما لو لانس ألو قلل قو

 رو رت ا

 تفتليالف قالا ةأعا م باب هسفن ىلع ا *«(اممو)# كلذ ضمن مدقتو

 نأ قداصلا ديرما طورش نم نآل هنعر دأ 3 ةياع لبقأ نيتولخملا نمدخأل

 ملو هلام مهم ذا كيع ةمدق الو امام هل باطي الو ىسانلا نع ةلزملا بح
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 روضحق الا: ةددحواب كيف رذللا هيف: ىنلا نتلجلا رشح هل نواف

 .| ىلع امو هسفن مو نأ « اهنمو اء كلذ نم ةلاسلا معلا سلا و تان

 لمح لك ىلغ قئالعلا فذح مدقيو ا,ظوظح مم تفقو الك قيرطلايف ريسلا

 لاثمو ليفلا لبح هسفن طلر نم لائم اهرد هدنع نزخ نم لاثم اولاق مهاف

 ىف داز امدلا ىف داز نمو رولا ليح هبش طلر نم لاثم رانيد نزخ نم

 كمامأ ةحارلا ناف ىربصا هسفتل لوب ةدابع نم بعت الك هل يغبفيو لابخلا

 نع هرمول صقل نأ *( اهنمو (*# ةرخ ألا ِف كتحار كنت ديرأ او ادغ

 بئاصلامهسلاو لتاقلا مسلاك اهيلا رظنلا ناف نكماام ةنسحتسملا ناسا روصلا

 ن. دينملا مساقلا نأ ةشاطلا ديسلاق ةوبشل رظن اذا امسالهلتّةيف هلق هي

 لاقو مل ةرشثاعملاو ناوسنلاو ثادحالا ةبحاصم ديرما لع:مطاوقلا ربك أ

 بابشلا ديري ف يجلاو ناتنالاءالؤ ىلا هاّتلا دبعناوه هللادارأ اذا يلعساولا

 ملك و أخيش نيثالثتبحص لبصوملا حتف لاقومهيلا ةيوغلا سوفتلا لمت ىتلا درملا
 نيلاضأل نأ رمل لف كادحتالا ةرهاس قنا نا مل يقارف دنع قوص و

 (فئص دقو) ةنكما ان ةدلا و واخ يف هاياو نكس الو طق ليما دسعالا

 ناوسنلاو بايشلا ة رشاعم < هرم قا# نآوتملا هاهسأ انك ى رهغلا دمح يديس

 لعدملا نوذحأب نذلا ءارثقلا كلذكو طملا دعا ةعواطلا لعهف ظحو

 يباأب هل نهادحا لوقو نوجاوزا ةينغ ِف نم لت مدح ريصإو ناوسنلا

 ءارو نم نهولأساف اعاتم نهوُلَأس اذاو ( ىلاعت لاق ) كلهو لض ةميرشلا
 كيلاذخاو نويقلت انش رط لهأ ا دقو نموأقو ناقل ربا إ باحح

 "| سلجم درسأ مادام # اهنمو ط .نهب ةولطا مدعو سملا مدع عم نكل نويلع
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 ىنبذبال مهضعل لاقو ىحتلب نأ لل سوال لاتلا مجازبالو سائلا فاخ

 ةقاح ىف الا لاجرلا طق ساج نأ هل ةيلل 525 ليج ناكاذإ دير

 افلا سنالملا س اب الو بيطتب الو دوسالا لحكلاب لحت ب الو 0

 0 هرطاوخ داك نأ 4و ةن ثلا نما داخل نع ملي نأ بدألا اعإو

 هلمع امئف ديرما امأو ركفلاو ركذلا ةرثك ةموادع هبلق نع ةلذقلا يننيو هتالخأ

 هللا ةريغح لوخدنم همن ىتلا تاكصلا نم ةنطابو هيهاظ فيظنتىف مادلا

 ربطت اذافكلذ وحنو ربكلاو دس او جعلاو سفتلا متو بضغلاك لجو نع

 َْق العو لح وا ةسلاعو نارقلا ةوالتل حاصإ كانبف تافصلا نم ديرما

 لف يصر الاقو حاصلا فىابلا ةيلع جردام ادهةالصلا فهد ناعإ فوتولا َ

 اهم و م ايركذلا ةموادم نم ىلقلا ءالجل عرسأ اودجيرف خايشالا زب
 هنع مفرو هيأق نيع حتف ءاوس ههجول هللا كيعل لب ةيلع حتفلا ءطبتسإ ل هيأ

 مزالرمالا اذهو اهدمب حتفلا ةراما رن مل اذا ةدهاجملا كرتت نأ كايا ىبرملا
 نم كلامتال ديال هناف كير مس الف هادعتن ال ثتقو مستفال نكلو هيم ديال

 كدنعق نوكي نا ديرملا ع دا لاقو كالمع 6 هلل اصل تنك نا ةرْهْا

 أعاو هلك ةلاع الأ كل لصاح كلذ ناف باوثلاو نيالا كنتدانعو كركذ نم

 ىلع م نع نم ناف هتلاحع زوفلاوىلامت هءاجانع ذزإتلا كتمهن 8 نأ ىغيذ

 هتمدخىف مادام هسلع الو هبرشع ال ودلك أع ميا نأ يبل ناطاسلا ةسلا#

 مامطلا هيدي نيب ناك ولو ةرورمفلا دننعالا ماعطلل هدب دع ال نأ »ص أممو وف

 ا ةرذ ( مهضمللاقو ) قمرا كس رده الا لك ال لك ا اذاو لايحلا لاثماك

 اندلا كرتب نأ دبال قداصدي ص لكو ءادتسالاداسف نم ةدهاح ا دعل ديرملا
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 امهاج 7 أ ةساثلا أمم ماوهش "علو 50 284 ا ا ىلوالا نينا ص

 امدلا ىف ىف دهزأاب فرع ا هبال 5 لحال مدنع همءقو هل سأنلا ليجتتو

 نك لوالا رن مع اكلذلا هر نوكيف ةزوزتض كولملا حج نئانلا هيلظع

 نعهانغو هتفءاو هسفنل رت-اادصش اهمر دعب ايندلا ذخأ ىفهخيش هل نأ اذا |
 د نأ «اهموإلةرسو نذالا ةكربو هللا قيفوت كلذب سأب الذئتمخ ةلأسملا '

 عوفو اءلاط نكم أ ام.بافو ىلا ءايلعلا فاالخ ند جوف هد ٍِق زوالا ا

 ءافعضلل تاج امنا ةعيرششلا صخرفاهرثك أوسهاذملا عسي ىلع ةحيص هتدابع

 ةذخاؤم الا لش مهل سيلف موقلا امأوت ادت الاز تازويسلا تانك

 صخر ىلا ةقيةشلا هجرد ن *ثع ريففلا طخ اذا ولاق اذلو مار هلا يدعوا 1

 ىتلا هلاوح ًاوهلامعأ 0 نأ يام مهو هضقو هللا 3 هدب ع حف دعف ةعرشلا ا

 هد_>و هللا ةاعارص تاماقم ىف قى خسر ىق> نكمأ ام هللا نيبو هنا ' نوكت

 الو اماقم قداصلا ريقفلا نم ذخأب دحأ داكي الف هللا قاخ نم هريغ نود

 اذا ديرأا نا ىلع قيرطلا لهأ ( مجأ دئو رهناق ةدق نم الاجل فرخ

 ًاضيأ اومجا اكو قبرطلا ىف ءىث هنم ءيمي ال هلامعأ يف قاخال اظحالم ناك
 اذإامسال واط ةمورفهتال م ىلع سا 3 ملط ناو ويطل نحا ديرما لك لا

 ندلا يف ةففاعلاو ةمالسلا هللا 00 كلم هيأ هب نوك ربت, سائلا راص

 0 فو ايذلاو

 * 0 01 0 هدر ةرسقح ند 0

 وأ قاخلا ءوس هنم ءارقفلا ىتشا اذإ أضيأ نيكلاسلا ةنحت يف ام 4 اهم
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 منتماو رأي مك نع هرصأوأ هت مف كلذ د -ك.لرع هخيش هأمو مولع ريكلا|

 و

 اروظما أع نول رومالا يف خيشلا عجادب نم«ناكو أأ أرا ص همم كلذ رركتو

 ساجموأ خيشلا رد ساحملزتعي 4 هخيش ىلع هبأر نسح»و هلع لم كلذ

 رضوا هيف مام ريغل مهلا يف لغتشي نكل رضوا ةرورص ريغلهظعو

 ةيملعلا لئاسملا هخيش ىلع قليوأ ةالصلاب نوابوأ ةر ور ريغل ةعامللا ةالص

 ءارققلا ع نمهناوخإ مم كلذ لث م لعشب 3 لضالاهسفنل أَن ةيكمو معلا هياعار رغم

 ناكوأ خيشلا ةرسدج كحضلاو ووللا 0 ناكر وى ءاردزالا قار ط ص

 مو هتييغ ىفوأ هروغحت هنذإ ريدغل ساجملا يف هيلع حتدتسإ وأ هل مرت نيد

 خياشم ةياذحا حدموأ ضلارفلا ءادآكك ةمزاللا ةدايعلاب لساكش 5 هلثذأب

 و رول ءءتسل 0000 رطريغأةءرط ناسحتسإ 3 نيديرألا ةيّش دنع رصملا |

 ممتسوأ مهلا عصوم ف سولملا رثكي وأ هناهسنا كفل خيشلا هل ال ا ريغ

 فشكتسيو أ هلايعدنعوأ هيولخ يفودو هحيش ع سس وأ هلاك لبق ىهالملا

 خبشلاواريثك لك ارواهنعذخالا دع ريغلا نم هنعءلاؤ لاو ثحلابهلاح ةقيقح

 كلذريغ ىلا ةهدنع نذللا ءارذفلا ين 0 حالص انه هو كلذ وو ةحاح ريم

 تاداس | معاش هما هرج ن و بدالاي ىدسمد رطب جوت ىتلاءراط ماو دسأفمللاو

 ًاصوصخو ءارقفلا نيب "يدل ءاشو» ٠قل رالاحور بدالا نأ مدقت دقو ءرام اخالا

 دنع اضل ر الام ذإ“ قيفحتلا لها أءاجابتا رسغملا و 2 ٍ وهلا منعأ نيئدتيملا

 ىلع ءارتقاي يدي او دشف ٠ نايملاو ةدهاشملابةثالاد فدق دحاولا نأ نايعالا
 ٠ هذوحو همركو هناوضرو هللا لطف اوزوش 4٠ه هوجو مع بدالا

 ٠ قيقحتلاو كولسلا ندع»و ٠ قيرطلا خيش مايخلا ذهل (مامالا خيشالو)

 ( ةفحمن اا
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 للا دبعىأ ٠ حافلا ه لاو حضاولا جنا «ىتادمصلا ىلولاو ٠ ىنايرلا فراملا

 ملل هنع هللا ىكدر ىدعجمأأ قرفعلا ) اصلاب وعدملا ليل أاالومو امد 0

 مع

 ةيابر ظعاو * صضعل اضلا هيف عج .٠ بيصو ع بدؤ.“ كيفم 00 ٠

 ةاةلا قالخالا. ليج نمال ةررّدمو ٠ هانمدتال ةدنؤ» ةيض ص بادآو

 مهل حصتو ةبرسنلا ملل تبثتل مهتايادب ىف ًاصوصخ اهم قاختلا ءارّفلا مزايو
 هللا لضفن ٠ مهخويش بنام اوذلسو ٠ ةيرملاو ةلصولا مل لصحو .ةبحصلا

 سو هيلع هللا ىلد دش انالو ٠ مهبرشم رصنعو ا ليما ةفطعو ىلاعل

 ميحرلا يذذ لد صحن ءاحرو ٠ ناوخالاب ةمحر انههتيثأ نإ #« ىل نع دقو #

 0 هتسافلي انعتو هنع هللا يذكر همظأني اكربتو ٠ نالعالاو رسلا ىف نا

 :(هصنو) هتنال وو هتيانع لهأ حور هاج هأضتمع لمعلا انقزرو هرسلإ هللا

 مالسالاو تامعالا ةيمالا *« مامنالا ىلع هلل دا

 مالسلا نراق هنالاص مث # مادتسم 5 10 00

 مارحلاو لالملا نيبم #*« مانالا ديس ىنلا ىلع

 قتلازدعم باالاول الاو . * قتنملا ريثملا ردبلا دمع

 هن رذأ مهصصخ نم نأ حبس « هتمدخل مد ذا روما ناس

 هنرش يلا نم لناحيسس هنز> نم ميلعج نم نأحيس

 اناوخالاو نيثبلا اونبابو « انادلبلاو ناطوألا اوتراقق
 اولاث نأ ىلا رادلا هذهب *« اولا, مو ىرخلالا اورئاو

 برَلا لمف ىف ةباذلا اوذابو «للطلا فاودجو سفتلااو دعاجو
 ريم بكوك .قررطلا نأ * ريقثفلا اهمأ لعق (مهو)

 درا "ريد #2 لا - هدأ الا امه
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  زعان  نل ىف

 شوبنكلاو شوقنمال بحلاو

 ةبوتلا ا دقف لصاو

 نال نا قف ادبحأا
 ساحن لف الام لبق نتا

 ىغم نم ريسل انرسول هللاو

 آم انل .ىدانملا ةريدف
 0 ملعاف حاورالل تاوقالا

 هآ لوقا ىل  ققءو ها

 زف طاق نك افا
 خيبرطلا هديب نباتا ةدحا ذا

 سلفم لك مويلا اهاعدا يت

 ىمللاب ىلحلا سستلاو

 بولهملاب تقولا رمق راصو

 ديفم لوق ىف نشا نأ ناف

 ىنلا ةمال بولطم حمصنلاف

 عقب ىحبفل ى ريغ نء ظعولاو
 للعالا ىلبلا هللا رفغتسا

 أت ان نيك باب هكا
 كلارا لع كلاي قرا

 0 هيلتفت توقال لذا تو

 مل ابلهأو 0 رايعم

 د

«* 

 ان

 شوشنلا يعدأا بويع ىدبب

 هن سمع قف أما كم نم ندلاف

 سائسن مهف يصون مث نبإ

 ىذل ص ريس ريغ نم كب :

 « تاتش اب اهدعامتنلف

 امابج دج للاطلا عيال

 وهاف تاقثلا هنام لثم نع

 و وف هلام أئءاع ىوط

 نيالا نافإ قع ف
 ساو لا ردص ل مفلا نيش راصو

 ىلعلاب عيضولا هكشاو

 ديرما عفو ىنكي ام ضعبل

 بأ كف يسم ليع نم هةممسأف

 عرشأ ريتفلل هيف نآلاو
 الهأ كاذل تل 5

 00 4 تدوز 5
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 ال_ضفلا قارط ىذه ام هللأو *»# المقأ ام اذا هاعرت توتال

 تاينالاب قاوسالا ردابت
 اهنم تذفتسا ىذلاب 4 رفت

 هرزال دجسلا رحجمو
 ناذالاب ىلا ال ساجب

 نيدلا لهأ نم كنأ ربظت

 كتجوز ىضرتو كبرطخست

 كتنأ نإ زادقالا ىفترت ال

 وهدسلا يغبتو عرشلا فلا

 ةالصلا نم تن وفلا ن ا

 هافشلا ىف لوذلاو لودالا نأ
 ليللا داوس ف بيحنلا نأ

 د_هزلا نيأو ةعانتلا نبأ

 محلا نأو عضاوتلا نأ

 مع ءلا لهال ددرتلا نبأ

 موتا ليوطاب ققحو لعا

 انلاثما نم م وهلا قلرط تفع

 اخي هنا نذأ لانعت

 ةالوم ..ىاومت نانا ناتك

 رسعأل هراك نيب ناتش

 صاعو عئاط نيد ناتش

 انطدم تنادراالو

 هنع ىنأتلا اذه ام كليو
 ناكدلا هي ءارشلاو عيبلل ,

 فريقيلا ىلع مهم تنسو

 كمه سخا اماطخسو ابن

 كينع تناك نأ نيش لإ

 موو طلاغ اذه تابه

 ىنات ال اهم روف نم كلام

 هابجلا ىف دوجسلا ةرامأ نأ

 لضفلا نامز ىف فوكملا نأ
 «  دمحلا نبأو دجبتلا نأ

 مسو حالصلا ايس نم كيفام

 مالا رارق ن< رارفلا نبا :

 موقلا قل رط نع ء ءان كنأ

 انلاع نم مهلا نأ براي
 0 فئاز نيب ناتش

 هاوه هكحلم نم نيبو

 رسعلا سم هرس نم نيبو

 صاقو لديقم ناد نيدو
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 #2 ةحيضف املا قافاف #2 ةحيبق يهف ىوعدلا نع ضرعا

 مح اهاضقف نوددلا ضقاو

 اناف دق امب سفنلا ركذو
 توملا رك ذب شيعلا ضفلو

 شارفلا ىلع م ودنلا م

 نامالا َة ةرافك

 قالملا ن

 يمال اب اذحم ريقفلا سيل

 نع ماع

 ٠ءماد عولاب تام

 انا ا وص وشل كق
 اريص رض هسم اذا نمو

 لبزراك هسف ريمفلا نإ

 ربكللا قام قاذ نمال

 لسكلا كنع عدوت ولا ركفت

 تاقوا نم تافام ىلع مدنا

 رايغالا نم كداؤف قن

 رهاوظلل -رظن.ال

 حاجتو حالف تمصلا ىفثمعكاو

 تاك أ اذا لك الا رثككتال

 لامعالا يف صالخ الا ىلع صرحاو
 نرنلا يمس هلا" نوع

 لاو

 ةئسلا لمهأ ريغل نش الو

« 

 ل

7+ 

 ان

«* 

* 

«# 

2# 

 ن

 ل

 ن

 نإ

 لاظ ثيدحلا يف يننلا لطم
 انافر امظعأ حاص راصو

 تقولا كاذ يف هيقالن. امو

 شارفلاك هيف نوكن موب

 ناصقنلا نم ايدلا ىلع افوخ

 قا ر زرالل كبر ٠ رماضلا هناح

 هللاب .هةسل ا ريقفلا نإ

 اُئاال اٌماَق ترد نمو

 ا ر دفقام لع هللا دمحو

 لضف ن ٠م ةسفئل ير نإ أم

 رزو ترم هلام رزو ربكلاف

 لمعلا 6 دنيو يملا متغاو

 تاذللاو وبالا في ايس
 رادلا ىفالنك اسلا ىف رسلاف

 صهازلا ثيدحلا يف 05 3

 حالعلا لهأىوسسانلالزتعاو

 تبرش نإ حاص بارشلا الو

 لابقالا ةباغ هيلع لبقاو

 كارملا ميظعلا هللا ن 0
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 ايف ممريغ دنع فاتال ه اًميرطلا اورو لاجرا م
 هلالدلاب سانلا قحأ مو

 بجعلا ناف بحملاو كايا

 دسالا كنع عدوس اناا ىتننال
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 اروهشمىر نارذاحولمحخاو

 اودمس نذلا براشم ىذه

 لوصولا أمو لوصالا ىذه

 [بهنم نحن نبأ قيرطلا ىذه

 هك دلل يد عكا د كنزا

 ينذ كه هوت نكماو

 ديزاو ىف تركذام براي

 يمت ةلاع اوما أل :تزاب

 نطرعلا موب ىدحضف ال بزاي

 نايدحالاو دوملا اذاب برأي

 اتصل نم اف "1

 ند ”ىلاوادلا .فذه نع

 ىف ب ب ان ئرخاالا ببحو

 ريشبلا ىلع برأي .لصو

 د

# 

 نب

 نم امو

 مري هلالا ع

 ابجح حيبقلا كدانت اوك

 درو كش الب ةميعلا مد

 لازو مؤش لام الاب رخفلاف

 روهظلا مطق روهظلا نإ
 ل اهدرف دراوملا ىذه

 لودفلا هع ابلع تح

 انف أاتلدع دق نأ كضال

 هرفثلا ميظعاي عاسو فعاف
 ا ريك كلا 3 9

 ىنع 0 يل ودع رتسف

 ينامج نم حورلا ورح ىلع

 8 دورو نع ىذا الو

 نم هل ف نما خا رفا

 ع مدع هيلو

 نع 3 6 ائقز راو ناسا

 ع ان اليلا

 قاوشالاب تام نم انلعجاو

 رينملا رمهلا ىجايدلا ل

 ر
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 تاوعلاو قاناو قدما لوا 4. هباضالاو ..لالاو, نع

 راجشالا ىلع قرولا درغو *« راحسالاب حايرالا تره ام

 اهرسأب تانناكلا حور هاج اهلسح ىلاعت هللا لأسن ةمتاخ اع

 قفوم داقناام مو هلاو هيلع للا ىلد دمج انالومو اديس

 م هماكح الو هلوسرو هللا صاوال بيب

 كلذ نيغو كلاذلاو ديرملاو ريقتلا و خيشلا ظهل رك ذ ةرم ريغ انا مدقن دق

 اني كلسو ممرلأ ىلع انلعجو مهنع هللا ىضر موُقلا دنع ةلدعتسملا ظافلالا نم
 هب زاتع دحم اهنم دحاو لك اودسر دقو كلاسملا موقأ مهتفطع لاو موج

 اوهبنو ٠ باتتك ام ريغ ىف كلذ ىلع مالكلا وطسبو ٠ باقلالا نم هريغ نع

 اهرارساب ققحتلاو ام قلختلا ل6 ىلع اوضرحو ٠ ةقئافلا ةربتعملا اهيناعم ىلع

 نأ قدؤيو فيس أام ايابرأ لق نيظنو ها ةفاوف تاينسلا ءازمألا قوكتلا
 ضع رك ذأنأ 4 تيبحأ دقو # ةتداص ىواعدلاو ةينارر ةيئاروث لاوحالا

 ٠ كلأملا دحاولا هللا لضفب ءافولاو قدصلا ناوخا ىلع ابرق ٠ كلذ يف مهلام

 انالوءو انديسس ( ركذ ) هللاب الا ةوق الو لوح ال ذا ٠ هّللب انيمتسم لوتأف
 ةديصقلا حرش ةيسدقملا تاحوتفلا يف هحور هللا سدق اندلاوو انتمعت ىلوو'

 مظانلا لوق ىدل ةيدنبشقتلا

 هيداو وبف دوجو لكو دح * اهرصحت سبا هوجو ريقفللو

 اوداطصا اهوسسأو مهبهذمدعاوق اوررق امل مهنع هللا يضر ولا نا( هصنام)

 ادد ص 31 ريدف اهب دبش لفتحملا هسفنا دهاحلا ةبدوبعلا باد اببدأتملاة يمسك لع

 نم مدح ( ريمفلاف ) هريغ نعد زاتغ ل أم دحاو للك او.سرو اكلاسو
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 تناك ناو هيلع هتيلكب م.هلاو هيلا هباق نكسو هبر ىلا هلا وح لك فرقت

 ديرلاو)هياع لوعيو لجوزع هنر ىلا رقتشو اهلا تفتلي الف هغدلن رطاوللا (

 تاغدل نم ملسو هاثمو هبلط ةباغ ناكو هاوس نم نود هءر دارأ نم مدنع

 تايادبلا تءذ ىفو إف ها هادع نم ىلع هل هراثباو هالوم هندارال رطاوملا «

 نم قتشم دب رأا هصئام ةئع هللا يد ر نيزيملا ءام ينطصم دمخ اال وم خيشلل

 هنم ىمو ينمتملا ةدارا اهم نوديربو امتوقلطي باذلا ىف ةعول يهو ةدارالا

 هذهو صالخ لا ابةاتمو قملا ةداراو ىناسفنلا ظملا اهلعتمو عبطلا ةداراو
 هنم هللا دارأ ا1هتدارا نع درجتملا هنال ممدنع همس اممم ديرمال قتشا ياا يه

 مدنع قلطيو نودبعيل الإ سنالاو نا تّدلخ امو ىلاعت لاق ةدايعاا وهو

 كات هفرصت لو فقاش.و ةدءاكع قيرطلا كالس نم دحاو نيصخش ىلع

 نةحتلا وه اذ_هو ءايشالا ىف هندارإ دفنت نم رخ الاو هقيرط نع قاشملا

 هقصلب مدقتام بقع روك ذا فيلأتلا ف د4 دلاولا انالوملاق مث ا ها ةدارالاب
 ) رابغالا نيبو 0 و٠ بادآلاب هقالخأ بده نم مدع ( كلاسلاو

 بايسالا ىرع ٠ اقوشو ةبحم : بادثلا لماوع هسفن ةدها2 يف لمعتساو

 ينمع اهمأاندنعو بترلا ةيوافتم رابتعالا اذه ظافلالا هذهو بايرالابر ىلإ

 ىف دلاولا انالوم ينعأ ( لاقو ) رخآلا لدب اهنم دحاو لك لمعتسي دحاو

 قاطملاف ديقمو قلطم حالطصالا ىف « رقفلاو إو اذه لبق روكذملا ثحبملا

 ضحم وهو ةبادهو هداجيا دمل ءاّشو هدجوب دجو م ىلا ديلا جايتحا وه

 ىلع رامتفالا اذه دورش معلا اذه #حترع ءوثانلا ةلاحو ىلاعت هيلا رامتفالا

 ديعلا ةجاح وه ديقملا رفلاو ىلاعت هللاب هةقلعتل هناذل دوصقم وهف ما ودلا



 .ةنلاشإ

 رمفلا نأ: معا ٠ ءايحالا ف هةنع هللا يكدر ىلازذلا 1 وأ "م امالا لاقز#

 أرق يما اللؤ هيلا ةحاح اللام دو امأ هيلا جات 2 وهام دع نع ةرايع وه

 ناو لاق اريغقف جاتحما نا : هيلع أرودمم ادوجوم هيلا ججاتحلا ناك ناو

 لضف ن. دافتسم دوجولا ماودو لالا ىلا ىف دوجولا ماود ىلا جات

 هريغ نم 2 هذدود>و سدل دوحوم دوجحولا 6 ناك ناف ىلاعت هللا

 سلف ادحاو الا دوجولا اذه لثم نوكي نأ روصت الو قاطملا ىثلا وهف

 مدوجو دأ هيلا نوجاتحم مهناف هادع نم لكو دحاو ينغ الا دوجولا ىف

 اذه ءارقفلا مل و ينغلا لاو ىلاسن هلوشب ةراشالا رصحلا اذه ىلاو ماودلاب

 له مع هللا ىكر موقلا فلتخا دقو 1 دعا لاق و هأ املطم رمفلا ينعم

 العا رقفلا له اهرباغت ةح ىلعو ناراغتم وا دحاو 'ىث فوصتلاو رقفلا

 ةيفوصلا فصواذهو هللا ليبس ىفاورصحأ نيذلا ءارقفلل لاق ىلاعت هللا نآل

 العأ فوصتاا نأ ةءاججو فراوءلا تءاص هيلع ىذلاو ءارقث مام لاو

 لب لمح عم هدهزلاو نا اهل عماجمم ءا مدنع فوصتلا نال ىع ا قوش

 امو<«قاظل ر فلا اريقنو 11 ناكناو ا قوص 5 مود ديعلا ل وكي ال هؤ اضاو ا

 لاودالا مح ف هللا نا ةيلكلاب راق هلل دو وللا «رمتفا ن مىلع

 يفرقفلا رثؤم ( ريقفلاف ) رخآ فاضوأ ةدانز عم رقنلا لع قاطإ فوصنلاو

 املا نو الا علطتم ينغلا ىلعهرئؤي هلضفب ققحتم هب كسمتم هرقف ظ

 رقفلا قئاعو يناغلا لصاملا نع كلسمأ قابلا ضوعلا ظح ال املكف هللا دنع

 يف لالتعالا نيع اذهو ضوءلاو ةليضفلاتاوفل رقفلا لاوز ىثتخو ةلقلاو

 (ةفحن 10
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 كدت قوضااو انتاج أل كرو نماوع الا لا علطت هنأال قوصلا قلو

 اضن او هتقو نب'هافةدوجوملا لاوح الل لب ةدوعولاضاوع ةللال ءايشالا

 هنال يفوصلا لاحيف ةلع كللذو هنم رايتخا رقدلا هقانتعاو لجاملا ظحلا هكر

 ةروصيفالو رقنةروديفةليضف ير الفهسفنةدارابالهللا ةدارابءايشالا مق

 لاق)العأ رّمملا نأ ةعابج هياعىذلاو هيف قالا هفقوب امف ةلييضفلا ىرب اماو ينغ
 فالاتخال نوكي دق بسلا فالتخا ةئع هللايضر قورز سابملاوأ (خيشلا
 فودصتلا نإ ليقفةدحاولا ةقيةلا يف_,تارلافالت>ال نوكيدقو قئاقملا

 نأ يلع حيحصلاوهو ىتاثلا نم ليقو لوألا نم بيرقتتلاو ةيتمالملاو رقفلاو
 نم قألا ىوسام ظمساذاف قا يوس امج هتقوةيفصت يف لماملاوه ىفوصلا ||

 تايطما ارق رشا ا رع رالا ال يذلا 2 أبنم (ىتمالملاو) ريقفلا وهف هدب

 1 وحأ تاك ن٠ ( برقم او) قبرطلا لهأ نه موتو بابسألاو فرملا

 ةطساوبها مفافرارق هللا ريغ عمالو رابخإ قا ىوس نعل سبب هءرأ هرب ناك

 يغفا فالألا نااذه قورز صن نمتماعدقوراتسالا فشكو افلا ةلازإ

 قحلا ديرصو ٠ قيدصلا ريقفلا نإ عا هللاو لودي 6 لاق 9 # يهاظ وهو

 لو ٠ هاوسام لك نم رتفاو .هالوم ىلع همه مجج ىذلاوه٠ قيقحتلاب

 تفلتخانإو ٠ ءاملا نيعرهزلا دها دف .هنانأص اضيف دهتحاو ٠ هتاقوأ ة يفضل ىف

 رئاسف :ناوك الا ياضأ تددمت ناو هده س أك تامولعملا ميججو ٠ ناولألا
 فقال «تارايتعالاو يسنلا هيضتقتام هفرعيو ٠ تادادمألاب هد دوجولا
 ىهو ٠ اهدمع هنأ ممدمتتانكمملا رصانمف ٠ تاماقملاولاوحألا قاروش ما

 تابلقتلا ءاصقتسا مدما يهدحنالود.ت الهتابادتف ءاهرحب هنأ ا هسابتفا لودج

 ديق نم لكفديةملاب كرددال قاطملاو قاطملا يلاط وهذإ تانواتلا طبضو
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 تاللاملاو لزانملاوتاماقملاو بار ا 0 كا ُْق كوالاف هريس لاطع دف ةهجوب

 اههوجو مع قيرطلالب ل 2 قار م 2 نيعم أى لا 1

 دل 4ع جورخلاو هيق 500 0 2 ذام مم نم دارأا سيل ذآ كيسي

 6م وه قيفملا ريقفلاف هل أديم جشم اما ديقملاو دقه هبال همم فونولا

 نوكنال ةفينلالا يلا و٠ ةشرشلا فاصوالا هذ_هوهتقو نا ريقفلا ليق

 هلاوفأتفدصو هلامأتصلخو هلاوحأ تفضو هفاصوأ تفرش نمل الإ

 هيعدت الو كلذ ىلا فون الو ٠ هلام كرو هيلعاع ماقو» لانا ترسو

 هللاام هلاح ىف متكيبالو هيف س ملام ريأعا ع نم م ربظل الو.هيعدب الو ءاطامتس الو

 قاغلل ائناو « ىناوتلاب لاتتال لام لاو ىو اعذلاب تقتل لاعلان اف نم
 ند ٠ ىوجنلاو رسلاىف هللا لع لكوتلاو .ىوليلا ع ريصلاو ١ىوقتلاب لصحتن

 لاهح نم ِررَظ نم » اماو 0 0. ءاقشلا ىوابم ف طريه الاو ٠ قرا قلأ

 .قيزدلاو وحلا لع ادم قعر ييدفلا نع لوولاسروو هورؤزفلا

 ناكم ف م-ماوهأن اووهو ٠ قيضلاو جرملا ِق ييارجلا لوقع اوعقوا َىح

 لْض نذل ٠ الغان ون الا هقلاو نودودالا مشاو كئاؤاف .قيحس

 كافرا (ةذد مولا عدص لو:سح و مو اب أندلا ة يتلا مون

 «فصنادقاوإ هللا اللا هو الو لوحالو ىتحيصف فو اهنعت ب نتغأ يف 0

 هتوصو ريقفلا نع نع لكس ناح هنع هللا ىكر ىسدقملا مالسلا كيع ْن ندلا 7

 نظن ٠ سابتلالاب لطابلاو قالا نيب ىوسملا ٠ سابالا يف يعءارملا اهمأ لاف

 ٠ سوفنم ا نع سوفتلا مهفرص موقتل 8 .٠ ضاينا الب يا! ند ناوضرو هللا

 سؤرلا قلت رقفلا نماوذرو ٠ سوكعمملا ىارلا ىلا سوسمملا جملقو
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 ىلع. ةداهزلا ىفو ٠ ةداح سلا لب> ىلع ٠ ةدابعلا ىف اورصتفاو«سوبلملا عبق رثو

 «ةحدملل ةحبسلا اول .ةءوملا يطاورسأو ٠ ةءوتلاب اورفأ ٠ ةداسولا نيش

 ءاو>دع اوحيس ٠ زاف لاديل . زاكملا ىلع اودمتعاو ٠ ةيقبل ةيقطلا اوسبلو

 باطلا قدص ديرألا نم دارملا امو مالك دعل ( لاق 7 )اورك ذِلاوركذو

 هلأ دول وطعم والاب مايقلاو» ةيبقألا سبلولو٠ ةيرتلا ةصو٠بدأألا نسحو

 لبق هتواقلا ةيفصتو + نتوبلملا قت زرت لبق + ننوفتلا قيزمتو صا ريما

 لاق مث ٠» ةميشلا عم عو رشلا لبق ٠ ةميرشلا ىف عورشلاو «بوبجلا ةيفصت

  ةدياف ظ ىنعملا اذه يف نيدلا زع خيشال موظنم مالكدمب 4 دلاولا انالوم ||

 موقلا دنع ةلممتسملا ظافلالا نم هادعام نود ريقفلا ظفلب فاؤملا ربع امنإ
 ىتلا ةراشالا نم ظفالا اذه ىف امل كلذ ريغو كلاسلاو بلاطلاو ديرملاك

 ىذلا وه قيقللا ةرضملا يلاط نأيهو لّدعلا نم ةكسم يذ ىلع قال
 راتقا ودم هلال :فاوسامو كولا ةقر' قرم ىراماوز ا ةاويع انتم رفا
 للا لاق ىنغ ادادزا كراقتفا دادزا ايكو ٠ للاب هانغ نوكي ٠ هللا ىلا دمعلا

 .انالوم انخيش خيش نأ ( ىح ) هلضف نم هلل مهني ءارتف اونوكي نإ ميظملا

 حصفأب مكتب ها دقو ءابقغلا ضما امو هل لاق هن هللا انمفت ىوقردلا ىبرعلا

 هللا نضر ةنم ةراغإ طرق: ىرخ نإ تارك هل لاف ودل تأرث له ةراغ

 ةريصل يذ ىلع الو هيلالوصولا يفط ربث هللا ىوسامم رقفلا نأ ىلا هنع

 قاطنم الو نايب مع ًارئام هنأ مم ةيروتلا هذه ىف خيشلا اذه لق ةرانتسا
 الااهدحأ مال نالاح اعنال هللاب ىنذلا هل حمص هللا ىلا دبملا راقتفا حصاذاف

 نأ لاحم ذإ هيلا لوصؤلا يف طرش هنولطم يوس امم دنرملا راقتفاف رخالاب
 ثتءمدس ىعملسلا نما ديع وبا ( خيشلا لاق ) هاوس هةعم ديشلو ةديشلا
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 1 نيالا ف :ىرأل نأ ريقفلا لو يليشلا تعءوس لوم هللا كيع نب دما

 رقمفلاب الا قيفحلا ينغلاب نةحال قداصلا ديرملا أ 0 لصأ الا 2 هللا ريغ هللا

 ام ىنذتسا ىتلا ءارشالا ىلا رقتفم هبحاص نال رّمف ىفرملا ىننلا ذا قيئحلا

 ذا ينغ وهف قيفحملا رقفلا فالخم اري هسفن دمي هنع الاوزيو هاتغ ىهف

 يي ودا نع ةيئفتسملا ةيديغلا ةيدحالا ةلقيمحلا 6 قيقا نامينالا لولد

 وهف لماكلا ناسنالل الا نوكي ال ىذلا قيما رقفلا وه اًذهو هنيع روبظ

 قالا رتفأ وبف ام ينغ ةقيقملا نيملا ثيح نمو ريقف يوسلا ثيح نم

 توبأ مانغأو يدوم دنع هنو ص هعرذو تو“و امو مشل امو عوج

 ىف ءاش نإ ىزاجلا مث روكذملا قيما يننلاب ىنيقسيو ينمعطإ ىبر دنع

 ميك 4ك.م ريفف وه ىذلا يوسلاب دارملاو ةيسحلا ةنحلا هيدا و هناقوأ ندعل

 توشامدجم الف الثممردلاو راندلا لوبق يف هل دادغتساال هد كلذلف ندعملا

 معو هيلع هللا ص هياع ترص ىع كلذلو نيملاعل | ينغأ وهو هلغأو ةسفن 0

 هتةيدحم ذا هيلا اهراقتفاو هسفن هانغل اهلع ضرعأف ت هذ نم ةماه لايح

 بابسالا عاونابنيبلاطلاو مردلاورانبدلا لوبقل نيدمتسللا ىرأ دل ًاءايشالا تماق

 نيبح وتملاهءاحبس قمل ىلا نيبستنملا فالخم مدادعتسا هايضتقاأم هئم : راردب

 اعهتفرعم م ادم ملاغ روش مدع مث ممول توق نودجال هنرسؤ

 اهنا هباستناد رجم لب ةروك ذملاةّترملاب هقق# نءالضفهل ىلاطوهيلاهجوتموه

 ىننلاهبشي ىذلا قيما رفلاوهاذيفالمأهيلع هماودب كلذ ىف قدص بتارملا نم
 بيس ةمئارايندلا هيأت ىذلا وهاذه سيلواهنع هانفلاهنم ريف هبحاصف قيقحلا
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 وه ام امم ضوعي نأ د_صق اهف دهز كلذ ناف اهنع هضارعاو اهيف هدهز'

 اهلابقاب كلذ ىلع ىزو- كلذ وحتو هاضرو هتفرحو هللا ةبم ولو اهم ريخ

 اهفرصي ةنيلخو ان اهيف مقأ وأ عيحصلا ريما يف درو اه هآنا اهتسدخو هيلع
 هل ردق ىذلا لوصولاو الثم ةبحلا و ةفرعملا نم هبولاعم هتلآنا عم اهقحتسم يف

 هانغ هل نيمث ال امم اهقوف ام وأ ةروكذملا ةبترلا يف هلولح ىضتقا اده لب

 هيرب رك ذام عيج نع هناذب ينغ وهف هامح لم الو هلوح موحم الف ىتاذلا

 هاضرب هللا انمت« دلاولا انالوم مالك ها قيقملا يدمحلا وه اذهو هناحبس

 ةفاك ىلا ٠ قارشالا مح نيناوق نم « نماثلا نوناقلا ىف و 8 نيما نيرادلا ىف

 نوناقلا هصئامهنع هللا ىفررل ذاشلا بهاوملا ىال ٠قافاالا عج ىف ةيفوصلا

 هللا ىلا ءارقسفلا مث سانا اهمأ اي < ىلاعث هللا لاق » رةفلا نوناق نماثلا

 صهاظلاف ٠ ةَميمْْلا نطابوف وهام ريغ. ةّسرطلا ىهاظ ىفرقنلا ةقيقح (قيقح)

 ضاسغالا نم دارفالا رّدف نطابلاو ٠ ةيويندلا ضارمعالا نم داهزلا رف

 ينغلا رخافت ( قيقدت ) هارو كلذ دبش نأ ءهاوس امج هللا الئش: ةءورخألا

 رةفلا لاف ريقحلااممأ تنأ اف ٠ ريبكلا برلا فصو الأ ينذلا لاَمف رّدفلا مم

 لذب مسر ىنصوأناف .كردق مفراام ىعضاوب الواو .٠ كففصو زيتا ىنصو الول

 لس لس نمو« مق عل ندو ٠ ةيوبلا علت كفو تنأو ٠ ةدوبلا
 لع امو هيففلا ريغ ريقفلا لاّمَف ٠ هيبنلا ريغ ىلع ريقفلا لاح نيا( نيتح ١

 ءاهلا ىه ءارلا نا

 اهفارطأتممحت ريقفلا ءار *« امناو هيقعلا وه ريتفلا نا

 هتعضرأ تح ٠ لاجرلا باتعأ ىلع. لاحرلا ل طح نم هيقفلاريمفلا ( قيقدتت )

 لاقلا هيمؤأب حصتاف روطسلا ا ليد نع هتنغأو ٠ رودصلا نبل يي رط



 0 (١؟) 0

 لادجلا هيقفاي٠مواعم لك نعجرخاو ٠ موسرلا هللابنفاو «لاحلا ريفأي عمساو

 ضاعف رمد راع قوتك ريع ءااراخا ناهي زكا هيلا دله
 رون كنع رتس٠ لقعلا لوةعماي ٠ لقنلا هيقفاي ٠ بارسلا عيقدمل ٠ با يلا

 م ولعلا ةرارض كدنع هءعط ريغ قوذلاو ٠ هيلقملا كترنأ باجح فشكلا

 ىنعمت فرع ول .امسالا هباشتهبجوأ طاغلا ٠ يمسملا نود مسالا هيفقاي ٠ هيلقنلا

 نم هب ىو ٠ هللا نع همق ن“ ةيقفلا ٠ هيبنلا نذاحلا تنك ٠ هيقفلاو ريمفلا

 انحش دنع هةفلاون واق ديف نقملا تنك قطاولا ادت فيك نافع هاف

 نا قألاو ٠ سمالا نورخا سكعو ٠ رّمفلا ىلع ينذلا موق لضف ( قمح )

 (ق قدن) هب ةمادلا | ماقص راعت 3 نع امج جرذمال ٠ ةبرشبلا ضا سعالاب س 4 ءنلا ينغ

 نم صلخ هنأذ ٠ رهفلا ا نم فال ٠ انملا ُْق عد ٠ 3 يعدا ن ا

 رايثخاو ةنم ةدارا ن ع6 رامتفالا 24 قفل ء ريقفلا (.قي ةحن سم'ال ا

 يذلا فصوت ركيشما ن ( قيفدت ززارع 5 زكر هن هيدر ةرورص نع ايل

 نيمو نم سكملا ؟> > بجوتسأ ٠ ديققلا نع

 رقفلا ع نم هيلعو ىنغلا ن نأ وا# فلا هل يجرب رقفلا نار م

 0 0 هتيلحو» ب امخالا ةمس رففلاةءس 2 0

 : لوؤسلا ليث هللانم ملو١ل وبقلالهأ هوجو يف هلامما كلذ ناك

 لوبقهوجولا لك ىلع سدلو 3 ةمالع لوكا أملع هوحو

 ءرقتفا ٠ هلامج مهيلع ىهابت وأ ٠ هلامب ءارتفلا ىلع رختفا نم ( قيقدن)

 ريكبا دقو داعو

 رابج سسك نم فخو كوخ لع #3 ممل نم توا أع نرخش هي

 راخفل أمدلا 6 ريكا عرساأم 0 ةيلشع راخفلاب ضرالاىف تناف
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 ٠ بجعلاهللايذ نايدلا يف اهعيضل ا ا نامزلا نا ءمىها وج( قيتحت (

 : ريقف مج امم وهو ٠ بهذلاو ةضنلا مج ىف ٠ بهذو ىغَشنا ةر< نم

 : ريم هل سيل

 رهفلا لمف ىذلاف ريف ةفاغ هلام عجم فتاعاسلا 00-0

 ركتفاهنع ينغتسا نمو ٠ *ىش لك نع هب ينذتسا هللا ىلا رقتفا نم ( قيقدن )

 هللا نع ضوعتن ردو سعرا قل ءىثلك ىلا رفا نمو ٠ ءىثلك ىلا

 تل سك

 ضوعنم تفرافزا هلل سياو * ضوع هتفراف اذا ءىث لكل

 ناك نفل «تانملاو اطال ةيذاجلا نفد كو اظاننم ةيساخ (قيتحن)
 ءارثقلا ضاصتخا ( قيفذت )نيك أو لزدلا ةيبمن أ ناكر 2 راف قزقو

 «بلاطملا رمث دجو نم اهفرم ٠ لالاو لاملايف مهل هس هلل ودا

 دوجوب هناحيس برلا فاصتا ( قيقحت ) ٠ بر لاو تاعاللا هل تيفو

 امس فاملالا اذه و ٠ قدحلا ردفلا انا بج وأ ىذلا وهع قاطملا ىنغا

 ءريسكلا نيكسملا ربجتو .ريقفلا ىلع دو نآىننلا ةمحر نم نال ٠ فاطلالا

 .بابا!هنود قاذفدامح دصقالو با ريتف ىركلا ىننلاباب ىتأم ( قيقدت )

 ىدرلا يثتخالبإبلا اذه ءاجز هو * ىجرلا دب تدد# ىلعالا كياب ىلع ٠

 تاماقملا ىلع يشم ىذلا وه كلاسلا  هيناجرملا تاشرمتلا فو ا» ها

 ةلضملا ةمشلا دورو نءىلأي ًائيع هل لصاملا ملا ناكف هروصتو هملعبال هلاحم
 ىبرعلا نب نيدلا ى# خيشلا لاق ٠ ةدارالا نءدروم ا وهدي رملا« لاق م »هل

 در#وراصبتساو رظن نع هللا يل عطقنا نم ديرملا كلا حتتألا ىف هرسس سدق

 هريغ هدير بام ال ىلاعت للاهديربام الإ دوجولا ىف عقبام هنأ لعاذا هتدارا نع
 سس يح ع
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 لدب ىذلا وه ( دشرأ) قألا هديرإام الا ديرب الف هتدارا يف هتدارا اودميف

 هتدارإ نع بوذهلا نع ةرابع (دارملا) ةلال_ضلا لبق ميمَتءلا طارصلا ىلع

 بورهلا هيدارأ .نع بوذا نم دارألاو ٠ لسالنأ بور لا صئاصخ نمو

 ةلاسنر ىفو 9 هاريغال ًابع نوكي كلذف ىلحا ناف هلاوحأ يف قاشلاو دئادشلاب
 ىديسنيذلا بع ٠ ربك 'الا خيشلا٠حالصلاو لضفلا لهأ مامال « حالطصالا
 انقووةعيرشلا بدأه لودنر( بودّلا) ربط الا هزمس س دق يمنا ا ىب مع نا

 ةمدخلاس دأوا,موسردنعفوقولا مل رشلا بداف قا بدأ اتقووةمدخلا بدأ

 بيدألاو هلامو كلام فرمثنأ قملا بدأو اهف ةئلابملا مم اهتيؤر نع ءانفلا

 حتتف ىذلا وه دماحوأ لاقو.هيدارإ نع دردتملا وع ) دب رألا) طاسلا لعام

 نع ةرابع ( دارما ) مسالاب هللا ىلا نيصوتملا ةلج ىف لخدو ءامسالا باب هلا

 ريغ نم تاماقملاو اهلك موسرأ زواؤلهل رومألا 22 حج هءدارإ نء بوذهم لا

 ملا ناكف هءلعن ال هلا تاماعملا ىلع 7 هينذلا وه ( كلاسلا ) ةدءاكم

 | امف ةصخرال ىي كا ةعورشملا ىلامت قلع 6 ب أ نع ةرابع ء( قب رطلا ) ائيع هلا

 0 اهلا ) )مالا ىلع مسارلا قوتح ءافيقسا م نع ةرآب ء ( ماقللا)

 قسناولثلا ةيقملو لور 3 هطرش نمو بالو - االو دمعل ريغ نم باقلا

 هماودمدعل لاق لثأ! هبقءي ل نمو هماودب لاق لثملا ةيدعأ نش لثملا هيمي الو

 ليقو د_جولا ءاعدتشا ( دجاوتلا ) ديءلا ىلع فاصوالا ريغت لاحلا ليق دقو

 لاودالا ن< باقلا فداصإ.ام ( دولا 0 كدحو' ريغ ن 02 دح ولا ةلاح رابظإ

 كالهتسالا (عمجلا مج)قاخ الب قدي لا ةراقلن( مبا هدورش نع هلةيئفللا

 ةندويعلا ةدهاشم ليقو قدح الب قاخ ىلا ةرازكا 2 قرفلا ( هللا ىف ةياكلاب

 مأيق هر ١ هلعفل ديعلا ةيورا مدع (ع ءانفلا) * ل لع هللا مأيق ديعلا هير )م ءاكيلا 0

 (ةنحن ك1ه)
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 لدم ناطازلا رخأ نعرف ان ملع نع باقلا ةبيغ ( ةييغلا ) كلذ ىلع هلا
 قالا نع ةييغلا دنع قلاب ىلقلا روض> ( روضحلا ) هيلع درو اع سملا

 دراو ةييغ( ركسلا ) ىوق دراوب ةبيغلا دم ساحالا ىلا عوجر ( وحصلا )

 تالدلا ادوأ را ةيهلالا تايلجتلا ءىدابم لوأ ( قوذلا ) يوق
 ةلملا ةلازا ليقو ٠ ةداعلا فاصوأ مفد ( وخلا ) ) ماقم لك هاا تا

 مايقلا ( برقلا ) تالصاوللا تان لسيقو ةدابعلا ماكحا ةماقا ( تامالا)

 ةفلاخلا ىلع ة.ءاقالا ( دمبلا )نيسوق باق ةةية> ىلع برلا قاطي دفو لالا

 ناارق هيداربام ىلع لديف لاو>الا فالتخاب فاتختو كنم دعبلا نوكي دقو

 هنأب هفاصوأب كنع كناصوأ راثآ بلس ( ةنيقملا ) برَلا كلو لاوحالا
 | ( سفتلا ) اهتيصانن فخ وه الا ةباد نم ام تنأال كننم كيف كلب لعاملا

 نم باقلا ىلا يتالل ءازاب قاطي ( حورلا ) دبملا قاموا كم ال راد نكات

 عبط نع جورألا وهو بدا ةضاير ( ةضايرلا ) صوصخم ةجو ىلع بيلا معا

 قالخالا سيده نع ةرابعىه ةلءجلابو هلدارملا ةسوهو ىلط ةضايرو سفنلا

 لاحلك يلعي وهلا ةنلاغو ةيندبلا قاشملا ىلع سفنلا لم ( ةدهاجلا ) ةيسفنلا

 فدشكتام ( ىلجتلا ) هللا ىلإ يعادلا وهو نمؤملا بان ىف قالا ظعاو (رجازلا )

 أم لك نع ضارمعالاو ةولطلا رايتخا ( يلختلا ) بويذلا راونأ نه بولقال

 قالطنو دي>وتلا ل الدي ءايشالا ةيؤ ر ىلع قاطت ( ةدهاشأا ) قألا نع لغشي

 ( نيولتلا ) كل ريغ نم نييلا ةفيقح ءازاب قاطنوءايشالا يف قحلا ةيؤر ءازاب

 لك اوه اندنعو صقان مامت# نير ةك الا دنع وهو هلاوحا ىف ديعلا لقت

 (نيكفلا ) نأش هي وه موب لك ىلاءآ هلوة لاح هيف دبملا لاحو تاماقللا

 نم ( ةفرعملاو فراعلا ) لوصولا لهأ لاح ليقو نوولتلا ىف يك-ةلاوه اندنع
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 نم ( ملعلاو هلاو ملاعلا ) هلاح ةفرعملاو هسفن ىلع لاو>الا تربظف هيلعبرلا هدبش

 دوه 0 ن“ ( ةدوب ءلا ) هلاح لعلاو ءأا و لاح ىلع ربظي لو هلاذ ةيعاولا للا هدهش

 ةيانعلا قيرط ىلع دبعلل قا رجز ( هاشالا ) هير ةيدويملا ماقم قهضشا

 للا ٠

 ١) ةيعرشلا باد آلا مم فوقولا ( فوصتلا ) هرجز ىف هللا نعمونلا (ةظَبلا |

 قالخألل مراكسملا ناتبا ءازاب لاعب دقو ةيملالا قالخالا يهو انطابو ىهاظ

 ١ وهو ةيدويملاقالخأب فاصنالا اندنعو ةيهلالا تافصلا ىلجتلاهفاسفس سنو

 يناعصملا اءالو خيشال 4 ةيسدقلا راكسفالا منان ىفو ط ها منأ هناف حيحصلا
 لهأ نمسانلا نيب لوادت دق هنأ (هّللا كاده معا ) هصئاممب هللانمفت ىسورعلا
 دشرملا خيشلاو يفوصلاو ريدَلاو دارملاو دباءلاو ديرملا نيب ةقرغتلانأشلا اذه
 لذتشا نموه ( ديرماف) زيكلاسلا لاوحأ ف التخاولا عجري كلذو كلذ ريغو

 دياملاو ) ةديعسلاهناقوأ يف لك آلا بلطو ةديجلابةميهذلا قالخالا ليدبت (
 مادق كلالانسحأو لامتالا لئاضف ىلع لوع لب كالذ ىلا تنتلي ل نم وه

 دب رماكو رف( دارملاو )ىف اماملاي هقالخأو ىهاونلا بانتجاو صاوالا لاثتما ىلع

 قرفلا امأو إ» قبسلا بصق كردأ ىتح لو ناءم هنأ الا قالخالا يف «
 قيقحتلا لهأ تاراشا نم ا لع . قيفدف يفوصلاو ريمملا نيب ١ ذا

 دي رام أ نا ةماع كلل مهاوحأ و مهام ممو+ ةصاخ تافصاأمهنم لكل

 حضلا ا صأ 2 ةخالاف را ريغ لعاف لك ذا عب خا لذي ها ةأنوم راد ةعاب | ا

 ىلوب اذه نعربعل نم مهمو ٠ .حلاص نولوق 5 ٠ حالو ىلا عملا ن نم مهل

 اص نأ يش فرقا ل واتم عقو ٠ ةرضحال حلص اذا ٌاصلاف ٠ حجات

 نم يناثلاو .راربالا نم لوالاف٠ ةيسدقلا ةرضحلا اصريغ .ةيكزلا ا

 ( قةحلاو ) لصاولا لصوملا وه ( لماكسلا ناسنالاو ) ٠ رابكسلا نيبرقملا
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 تاذالو هل فصوال نم ٠ وه ) ققدملاو 0 تانئاكلا نم هل ةطرح الو

 كاردإىفمدقاا خس اروه( خدارلاو ( تايلحتلا نم تايمذلا قادما 1 نم

 سغاصالا قا /ن موه( ىتابرلاملاعلاو )تالكشملا ةءاظ هماعل مئزملا٠ تامولعمل

 وع( ( ىبدللا ملع ءلا بدأ صو ( رئافدلاو رافسالا م تاالئقم ع و .راك الاي

 نإ عمج ند وه .( هنأ ملا ملاع و) برلا ت اما رآ' زسأ ٠ ىلقلا هنم ىا' نم

 رعش : هءاردلاو ةياورأا

 هلماح فيسلا نم م ىغمان نكي ملاذا ع 4 از َر ني اللا تدلا امو

 كياستلاب ,هلنذ من٠ اع كالسف 10 || قرط هل تةشكنا نم وه ( ىبرلاو )

 نموع(ذاتسالاو) هلا مع كضمو هلاَق ك.اع نموه ) 9 أملا ءاعدلاو

 | ةحروه « تقولا ىءاصو إلف بساكملا سعت نم حارأو :هييهاولا ةببعو

 هحورأل ةأيح دوجولا يف هدو>و ٠ دالبلا ةفاكىف ةرطام ةناحسو» دابعلا ركل

 ةدر# ا ةيلفسلاو ةيواملا هب ىلامت هللا دع ةسفن سفلنو» ةلكلا

 هريص هيلا هتيسن امو ٠ كيلع هملخ هنق هندي شام“ هدذصقم أمف دصاقلك كيش

 ٠بوب.«ه. فصتملا :ناصقنلا |مف نكمال وةدا رلا لمتحيال ةفص لامكلاف كيلا

 تاكو .نا.عالاف نيعلاب دوحوم وى فترامزلا ت>اصق «بوييلا 000

 ىمس ( لجرلا اذهو ) لاي اوةيدوالاوندملايف نوةرذم «لاجرلانمهنرئاد |

 هلاجرذ باطقالا بطق ةبن يم يهؤ ىربكلا ةيبطقلا هةوفو ثوغلاو بطقلاودرفلا ئ

 قتلا ف دحاو ةملرأ دانو لاو هلامث نعرخلاو ةئيك نع ددحاو نامامالا

 ءابجنلاو ةءبس مو ءالدبلاو بونملا ىف ميارلاو لامثلا ىف نسا رصوالا فرحاو

 باقلا راظل نع تلوحراكلا مو دارفالاو ةامم ال حو ءايمنلاو نويل مو

 م« ءايلوالا متاخو و تاماقملا ىلع فارشالاو عالطالا باعصأ مو فا سعالاو
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 لو هيلع هللا ىلص دم اديس مين اك« ةبالولا ةرئاد هللا هب متم ىذلا وهو

 , ةكربلاوةمحرلاو مالسلا انم هيلمف٠ هكر ار وهظ هل ( برق دقو ) هلا-رلا ةرئاد

 ؛ ةفطعو هللا لضغ كرابملا دييقتلا اذه يف همج رسام يمنا هنامنابو ىما

 م ركسلا ههجول ًاصلاخ هللا هل_هج ٠ رابكلا تاداسلا هتثروو ٠ راتخلا ينلا

 بق ةنم كى ليصح 6 يعسوا كوعوس وا هارقن 17 «٠ ميمعلا عفتلا 3 عفو

 ا دورولا ف بينأ هيلاو ٠ رومالا لك يف تاكوت هيلع هللاب الا قيفوت امو ٠ مياس

 ليكولا مثو يح وهو ٠ ليبسلا يدهم وهو قملا لوشي هللاو٠ رودصلاو

 قيم مياسقلاو داقتعالاو حتتفلا لهأ ىلع لوبقلا تامسن تبه ام هلاو دمع

 نيملاعلا بر هلل دبجلاو

 - بس ج  حو سو صحم مسح

 مد ميحرا نم رلا هللا محل ج٠

 ؤ يي دم هباكو فلؤملا ذيمات « دمتسا هحتفو هالوم ضيف نم نم لوش »

 أ * نييلا بايسا نم 4ع هظفحو #ئ نرادلا 6 هتيقاع هللا دما د دا ْن ب

 رك هنليعاو .٠ ةيدصتلاو قدملا قصو هدحو ندم له هللا لا

 ' 5 عع ص 58

 نم ىذلا هلاجو هلالي نايلي ارك شو ادمح ٠ قيفوتلاو مهلا ديزع فرتعم

 / لصأو ٠ قيشب هن راكس ندو لا دعس 4م ةرذ لامثم نع هلك

 | ركنلا لهأ ليطابأ تاشيمل خمادلا ٠ قابطالاب فراعملا رصنع ىلع ٍمسأو
 لاسطف هي م لكو هلاو ) د ( انالومو اندئ_سو أديس ٠ قامشلاو

 | لمج هناحبس هللا نأ ٠ لين هيبن لك ىلع قخح الف «دمبامأط قالملا ميركلا



 ذ5٠ة١ا(

 ٠ ا هاك داو ى<. يم هاو ٠ ليئارسا ىف ءاساك ةمالا هذه ءالع

 ىف هلذازب ندع اننغأ دقو: ردا حئاصتلا لذب ىلاو هب فاك ام اغا ماقف

 نك هرم ي رسو .٠ هرورظو هتيص عشراو ٠ هروت قاف ربح اذه انرصع

 هتيمستب ريدج « هللا مايو هللاب ملاع . قافتالا هتلالج ىلع مقرو ٠ قافآلا

 ( هللا حتف )انالوع
 هدحاو كشالتنأ نامز اذهو « هب ىدتش دحاو نامز لكل

 احممذم ٠ حرشو قار طلا ماعم نيبو٠ صلو هئع هللا يك ردا دقو

 35 لا ةيدتااهده 06 هقرام كلذ ٠ نمو٠ مار لا هقالسا جم ٠ مار | كلذ ف ا

 احاضلإ ةحملا تحضصو و .٠ انالعا قيرطلا رس ةرااع ١ علا لا ٠ ةيرطلا ةضخلا

 + قراع تتقن لك اهدنا 2 ىوام نع ل اناس امو

 يخيش « يناهأ امو ط٠ نيدقتن.ال ةءاكنو ٠ نيدقتممال ةءافك ا كيهانف

 ى ترض ٠ ٠ اهيعدنو اممدخم ىف ةرشو٠ ٠ اهيرخت [ هن رظنب ينعش و هع د ىصر

 هدم اهل اظردم (تاقو) .كلاملا دحاولا تنمتساف ٠ كيذا ركشلا ةيحرا 3

 ماع لضفب ٠ تآالاو ىضاملا يف ىجترملاو ينملا لين اهم المؤم ٠ تايبالا
 تايوطلاو تايفملا

 ادكالا ءاك قزدللا تقاقب دهن ع قاوذألا احا ةنغ هذي

 قار رخافملا يفوه نمو قا لبع ىف نييغارلا ضمت
 قالتلاو اهلاصو ف اقداص 0 ىلا ءاح نأ قداص اهدعو

 قارذلا محج ىف هعدىوسلاو * #* هتءجام ىل_ لحتف

 قاوطالاك ناغالا دايج 6 »* امو رد دو_هع دل_هو

 تقافرهلا ومدأ دقن هلالاىف مظنن ما 20000



 (ا١ه١)

 قايايكالاو :دادولا حيحصل اوراسو هاو- ام لكنع اولغ

 قابسلا ةباحم | 1 ثيح * حيصلمهم جالدالا بيطتساف

 قاوشالا اعد ىدملا قيرطا #« ماعد نيءملا نبذ رلاوشل“

 قالا هر لق قيم وسلا رانا وسلا ا وووعأ ويف
 فقازرالاك هيلع صيفات #« اعوتش ىرولا يف هللاو داس

 نانرلا نيود ويد ول د يرو داس طع انو
 قافنالاو دوملا يف امص هنم « العأو ىلاعلا ىف هنمض اذه

 نابطالاب ( هللا حتف )ورف» « امسم نايملاب هعسا قفاو

 قارطالاو .هنع مهفلابو مقملابو ةانالاب هللا هناز

 قافشالاو ءاضغالاب هيده م« ردق ةمفرو اددؤس هداز

 اق رعالا ىدجام لالا ى امر لح دودج ىونالثوب ادع راع

 احلا مالعو مد اع

 قايد ملا ىلع ن 1 ل شد# الو دايدزاب دولا نصف

 قادخال ند قيودا ةنع ل اروزلم ملا ناك فروفات

 قامالاو توبيعلا داود *« اهوبتكينأ قاوذالا لهأقح
 قايرت للك نيرئاسال ميو * مآوسم لكم نيركنملل ىمن

 قاذملا رم هنارتأ قاف ه ماما ليهس الاس متعاف

 دع ورمل لك يف اذعا
 قالطالا ىلع ايراس هريس * احوصن ًادوط هنع هللا يضر

 فبفهافالا ىف هالع ماداو * امي الضف هلالا هازؤ

 ةالص ىنلا ىلع ىلصأو

 قاد لا فرخزرغياال 2#

 قايطك ابفررع ضرالا ؤاع د



0 [' 0) 
 .قاشملا ىلع هدم الح « بص منرئام لالا للعو

 . مصل | ةحريسس

  اغرؤ. هللا هظفح اضيأ لاقو

 دعا ةحداأت قحلاو ىدهلا ليسلا 0 ىدهجةيحاَض نئلا!ذه سمش تدب |

 5 : 7 5 . .٠ 3 6- ١

 دشر نع ةحملا نيع تحضوادقف .« اقداص تنك نا قاوذالا اخا دك

 دفرلا ةعساو حصنلا ةنم ىذنف « كلال ناب نماذه دهافأ

 دقولا ةطساو ( هللا حتف ) نإ "لا هع ىدمملا ىلا يعاد رشدلاو انتفراوا

 مه 1خوب

.5 

 * انوخأ * دشرألا قفوملا ب دأللا « دحمالا هيقفلا أملع فتو الو »+

 « تايالا هذهم اهظرق هللا هظفح نيلم قطصم ىديس هللا يف »

 قارشاب وهز اهتفأ ةف# #« قا وذأ لهأ ىلاعملا اذاي تفحنأ

 قارابسلاق وف مدعةداسنم ه اهترصن فيد تديأام هلل

 قاؤخا هلاوحاو هادو لدأ * ,ة هلالا ريغال للا عدمت

 قارحاب ىلا ىوك دج ونود « ةفار زملا يع أبل ىف أم تنجح

 3 0 لضف اًشسرا ف ةعاق نبذ ا ا - لوش

 قاف الا لك ىفاهراونأ سءشلاك « ةحال ) هللا حت ة) ئاول ىذه

 3 وأ هع ف اهدشر ذباو »# ادشر - 0 زاف

 قايرتب رفظي اه اليبس كالسإ + ..هرئاهذ كاس نم ةقيرطلا



 (ا16*)

 قالطاب داممأ خباشم خيش *« اهحضوم ناسحاب هلالا ىزج

 قار ىمينلا امم هنافرع رارسأ * هدموذ(هللاستف) لحالخلاكاذ

 يقابلاكلاما ظفح يفماودلا ىلع « ةيفاعو ومس ةمفر ىف لازال

 قاشعل بذتلاو خادلا هيفا« تلك نم راتملا يرولاريخ هاج

 قارءاوءوديففراعملا سمش * تقرشام شرملا هلإ هياع ىلص

 قاوذأ لهأ لامك تةحنأام * ةيطاقعابتالاوسصلاولالاو

 ١) ىلاعت هللا دمحب يمتنا <

 || عماجلا ٠ باطتسملا باتكلا اذه عبط ىلامت هللا نود مت دقق « دعب امأ )ع
 ديرفو٠ هنامز ةمالع انخيش فيلأت ٠ باداآلاو مولملا نمهريغ يف قرتفا ل
 ٠ ىنابرلا ىفوصلا ٠ هللا ىلع هلاقمو هلاحت لادلا لاب فراعلا ٠ هناوأو هتمث

 ىو رادلاهذهىف هب انعفنو هتكرب هللا يقل ( ىتانيلا هللا حتتف انالومو اديس )

 وفعمجار اهريدمو ام>حاصلةسورلا رصع مدقتلا ةعيطع ٠ يناهلا راد

 نم هلاثآو هأتم هللا هاب .٠ 5 ىدنفا ةط ةرهح ٠ بيها هير

 «ههيفووةلكش اؤو .٠ ةعيط مدقو ,نيماهانغام نيرادلا ريخ

 نم لاو ةنامالثو نب رشعو ةعلزا ١

 سو هلو هيلع هللا لص يفان دعلا ىنلا ةرجه

 نيما مظعو دحو ٠ مركو فرشو ٠

 دلا نأ اناوعد رخآو

 ف”ريلاعلا بر هلل
 ]07 0 0 جب

 (ةقحم س )٠0



)١١:١ 

 مهد( باتكلا اذه يف عقاولا باوصلاو اليل لوم عز

 ناو طخ رطس ةفيوص

 ةبامو ةناممو هلا وه

 اولخدف ولخدق همس

 قارطلا قارطلا هللا .6

 أم ةأمم د

 لديوهدييفهظف<# 2 لديوهظفح هلا لك

 تاراجالاو 2تاراجالاو ٠١00

 مظعالا ظعالا اا م

 ميهارباب "مههاربلاب هه

 ناف لاف 19 ٠

 ذا اذا . فو

 ةيفيك هلوق بقع نع ةظفل .تطقس ٠ .٠

 ةدهاملا دهاحما م. 6.6

 تران تزطظن 4 ١

 ةافانمال افانمال مما 6

 رابظإو زابظأ و ام لال

 ىناوخإا يناوخألاب مسا م

 قدصلاب دصلاب املا 6.٠

 امبقاعو امتيقاع ١ك 00 سا
2 123555555155

35 



 ١هه١(

 باوص طخ رطس ةفيحص
 مدي 3 رياغ ١١7 سس
 نو ر اصلا لاو رياصلا 35 3525

 هلعش هلغش ٠١8 3و

 ةرضح ترضح ١. هه

 ملا نسسحلا 4 000م
 ميمتتلا ةمئاملا ما م

 بطق بطخ 4 الك

 هللا هلل 1 7
 هئع هللا ىخكر هنع يذر 8 ١

 ا دح 00 35 5

 نع ص 6 م
 فعضص فْدَض 5 1

 ترهدح رصح ./ 57

 هرهاظ ةرهاظ . هو

 ذا اذا اى هك
 ضارتعا فارتعا مرسل ا

 ىبأ ىديس نب دوعسلا وادوعملا ىو وس

 هيلوبال هيلاون ال دي ل

 رسسلا رورسلا )ىلا ف
 ىعادلا



 ع(اه5)

 تاع طخ راما ةئزض

 لاري أرهغ هه ذاك

 مرمو يرو ممول نأ ىربو 0.4 1
 اليل هتدايع هللا وه اةدانعا ا -

 نيذلا ىتا (١ ٠١

 امنا ديرما نال اماف ديرملاامأو 2٠6060 دب
 كرتي ةيناثلا كرت نأة يناثلا 0.١ دعم

 نأ ذإ 6م 0

 رمضي الو رهضلو ٠ يل

 تادادمإالاب تاداديالاب كي 25

 تفصو تعضو |( م5 لي

 نيش نيش 0 ١٠

 ةيقيمط ةقيفملا 56 ١١

 باكل باك 6١ه ١غ




