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 هللا انعفن ىلا رعشلا

 امهم ىلاعت

 ل ل لا لا رفا ل رش ا نبما 0

1 0 
 - م 6 *

01 

8 
 يا 77 7 1 .3 1

  4 7دك 71“ / 1 7/7 ١ | ام 4١ ٠ /

 8 عد ل

/ 

 يا

0 0 

 ربا ني 4 /

 *« ناباتك هشماه ورع
 ىدنقرمسلاث يللا ىف أمامالل « نوزجلا بلقلاحرفمو نويعلاةرق » لوألا
 سرردانب دمحأ ىديسل «ةنثمطلا سوفنلا حورو ةنسلاحور» ىلاثلاو

 نيعمجأ امهنع هللا ىكر

 ة1/يسو ئدكا ى بلاى سمع



 (محرلا نمحرلا هلنامسب)

 نيملاعلا بر هلل دجلا

 الو نيقتمل ةبقاعلاو

 نيملاظلا ىلعالإ ناودع

 ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هلآ ىلعو دمحم انديس

 نيعمجأ هبحصو
 ىف لوألا بابلا

 6 ةالصلاكرات ةبوقع

 نإ » لجوزع هللالاق

 لع تناك ةدالصلا

 «اتوقوماباتكنينمؤلا
 لجو زع هللا لاقو

 مثدعي نم فاظاو

 ةالصلا اوعاضأ فلخ

 تايرسلا ' اوطعأو

 « ايغ نوقلي فوسف

 ليوف » ىلاعت هللالاقو

 نعام نبذلا نيلسمل
 لاق « نوهاسمهنالص

 هللا ىضر سابع نبا

 ىفداو ليو امهنع

 هج ثيغتستا منهج
 نكسم وكو هارد

 نع ةالصلا رحب نم

 لوسر لاقو اهلقو
 سو هيلع هللا ىلص هللا

 كرسلاو ملسلا نيب ام

 اذاف ةالصلا كرت الإ

 ناك اهدحح ىأ ابكرت

 ىلا نعىورو.ارفاك

 هنأسو هيلع هللا ىلص

 ةالضلاب نواهن نم لاق

 0 ل ٍش
 أ يس ُْ #3 ول عر
 || | 20 م نا
 000000 ل د عدا
 3 علا ا ا ا عنا ا
 ماك 3 د ل ا ا ل حر ا
 م 4 جا دك ون ا د كا ا
 83 22 ع عا 23 ا ع حيل 3 5 د 5
 حا مد 01 جدد

 01 9 مد و عد رح فج د
 29 حول 1 03 نرد د3 0:03 ع3 3 3 99

 م 1 4 ا ل ا ل للا او حد ا ع ا
 عدلا ا 96 9 و

 0 ا ا ا ا 7 ما دل الا 0 زل اا

 اس لي ايا ا ع ع:
 6-١ كك 3

 هي هيكون

 ءارخلا راجل ثعبا و.ءانفلاوت ولا هقلخ ىلع و. احأو قلخىذلا .ىلولا ىلولا . ىلعألا ىلعلاهلدحخا :

 ركشهركشأو . اضقلا رم لعربص نم دمحهدمحأ . ىعسناع سفن لكى زحتل .ءاضقلا راد ىلإ لصفلاو

 ىلإ هنأ ف رعدبعةداهشهل كي رش المدح و هللاالإ هلإالنأدهشأو .٠ اًضرلاهنمهل ناكفهب رءاضقب ىكرنم

 ق
 لا ل

201 

 ىذلا هلوسروهدبع ادم انالوموان ديسنأدهبشأو .عداخت هيف وهلمع لكى ع بساحتو .عجا رورئاصهبر

 نيلسرلاو ءايبنألا راسىلع وهيلعيسو لصف هللا . نوتيم مهنإو تيمكنإ . نونكلا هباتك ىفهيلعلزنأ

 « دعبو ]ل نولفاغلا مهركذو كركذ نعلفغ اكو نوركاذلا كرك ذ الك نيعمجأ محو محل آىعو

 ىجرزخلا ىراصنألا ركب ىلأن بدم أن بدمع هللا دبع امامالل ةرك ذتلا باتكه يفت رصتخا باتك اذهف

 .ظافلأ بيرغنمباسحلاوتوملاب رك ذيالاممنمفذحأ ىأىنعع « هنعىلاعتهللاىضرىطرقلاىملدنألا

 كلذ نم ءىث اهفنوكينأ ىغبنبال قئاقرلا بتكنافوحنلاو ةغللا بتك ىفروك ذموهام بارعاو

 ا'ا10] الوقف ىوحم رضحبف نوكي نورضاحلاو قئاقرلا تك ىفأر قي ءىراقلا نوكي ام اريثكو
 ناكاذهف « رابتعالاببهذبو هتقولنزحلاو عوشخلا كلذلوزبف طغللا لصحبف ءىش ىأىلع ةفوطعم

 ةيمسن كلذ لعلدب اك هلاوهأوتولا رك ذنع اجراخهيفناك امفذحل وباتكلا اذملىراصتخا ببس

 رومأر ك ذو هنم هعمساع ربتعانم ىلاعتهللا محرفةرخآلا رومأو ىتولالاو>أب ةرك ذتلاب باتكسلا
 « هيخأنوعىفدلا مادامدبعلا نوع ىفهللاو كلذ لعتوع هلعافحوصنلاةب وتلا ثدحأو هدعب اموتولا

 . قيفوتلا هللابو لوقنف باتكلا دوصقمىف عرشنلو * نيملاعلا بر هللدجلاو

 4( دلولاولهألا ىفوأ دسجلا ولالا فلزنتةبيصا هب ءاعدلاو توملا لسملا نمت نعىهنلاىفءاجامباب إل

 . تولا مدحأ نينمت, ال ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعتهللاىضر سن أنعلسم ىور

 ىلا ريخةافولا تناك امىنف وتو ىل اريخةايحلا تناك امىنيحأ مهللا لملف اينهتمدب الن اك ناوه.ل زن ريغل

 نأهلءلقانسامإت ولا مدح نينمتيال ملسو هيلعهللا ىلص هللالوسرلاقلاق اضيأ سنأنع ىورو

 دادز
9 



 لاقهتوم لبقهنعهللا اضر باطيوو بونذلاكرتبو بوتي ىأ« بتعتس,نأهلعلف ائيسماماواريخ دادزب
 ىلاعت هلوقىف ةبيصم ىلاعت هللاهامس دقو بئاصلا مظعأ نمتولا هللا لعج دقو مهنع هللاىضر ءاماعلا
 ىمظعلاةببصلا وهوراد ىلا رادنملاقتنا ولاح ىلا لاح نملديتهنال كلذو «ت وللا ةبيصم كتي اصف )

 اوعمجأ دقولمعلا كرتوهيف ريكفتااةلقوهركذ نغضارعالاوهنع ةلفغلاهنم مظغأوىربكلا ةيزرلاو
 نوماعتامتولا نمولعت مئاهبلانأول » ثيدحلاىفو ركفت نملةركفوريتعا نملةربع هدحوت ولا نأ ىلع

 لعجوهنعىبارعالا لزنفاتيم للا رفن هللج ىلع ريس. ناك ايبارعأ نأىورو « انيمس اهنم متلك أ اه
 كنأشامةلاسكحراوجوةلماككؤاضعأ هذه ثعبنتالكلامموقتال كلامه لوقيو هيفركفتيوهب رودي

 هنع فرصناو هكرت مث كلغش ةكرحلا نعىذلاام كعرص ىذلاامكثعس ناكىدلاام كلمحم ناكىذلاام

 : دشن اووي وم امحعتمو هنأش ىف اركفتم

 مفللو نيديلل اعيرص ىوبف * ةراشا هلالا لبق نمهتءاج

 هعدينإ خراصل بيجتسيال * مظعلا كينفلاكق لم دتماو
 هةر هعرد حم ىرو

 مظعم بطخل ىجر ال ماقوأ

 مثتم ادغ وضع نمهيفام هؤاضعأ هذهو هاديىذه ملكتي ملوهتءورم تبهذ

 هكحو هلالارمأ مع ىع * مدقلا نانبلا الو ىفرشملل * ةجاتحمىدرلا ليخامتاهيه

 مظعتاملوتمظع ةبيصمو * اهردق ردقي ناكول ةرسحاي * مكحملا ءاضقلاب ىضقي هللاو

 معنجلانلاح ىف اننأكو #* هناكمب انلك انماع ربخ
 تولااموتلاق كنب اتامدق ءاوحايلاق دلو هتاماملمالسلا هيلع مدآنأ »هللا همحر ىذمرتلا مكحلاىورو

 كيلعلاقف كلذدنعمالسلااهلع ءاوحه تن رف دعقيالوموقيالوب رشالو لكأبال صخشلا ريص,لاق
 مالسلاوةالصلا امهملع ليلخلا مهارب | ىلاءاجت وللا كلمن ىورو «ءارباهنم ىنب وانأو كنانب ىلعوةنرلا
 هناحبسهب رىلات وللا كلمجرعفهلياخ حو رضشاليلخت أر لهت ولا كلم ميهارب|لاققدحو رضبقبل

 ءادردلا وبأن اكونآلا ىح ور ضبقافلامق هيلا عج رفهليلخ ءاقل هركياليلخ تيار لهفه لقلاقف ىلاعتو

 ريخ هللا دنعامو » ىىلاعت هل وق ًارقيلفىقدص, ل نف هلرختولاالا نمؤم نمام لو قي هنع ىلاعتهلا ىضر

 . ملعأدلا وبيبحلا ىلا بيلا لوصوهيف نال نم ؤمالا ريختوللا ناك امنادوسالا نبناسح لاقو «رارب الل

 دهنيدنم ءىثباهذ فاخاذإهب ءاعدلاو تولل لسلا ىنمتزاوج ركذ بابإل
 ىنقملأو اماسم ىنفوت » كللاو ةلاسرلا لان امل مالسلاو ةالصلاهيلع فسوي.لوق نعارب ىلاعتهللالاق .

 ةريرهىبأ نعهنعهللا ىضركلاممامالا ىورو («اذهلبق تم ىنتيلاي» مالسل اهبلعم.رم تلاقو «نيحلاصلاب

 ىتتيلاي لوقيف لجرلا ربقيلجرلا رعىتحةعاسلا موقتال » لاق هيَ هللا لوس رنأهنع ىلاعتهللا ىضر

 كرتو تاريخلالهف كلأسأى امبللا » هئاعدف لوقتي ناك هيلي هللا لوسرنأ ثيدحلا ىفو « هناكم

 نأهلاهمح ركلامىورو « نوتفمريغكيلا ىنضبقافةنتف سانلابتدرأ اذاونيك اسلا بحوتاركتلا
 ريغكيلا نضبقافقيع رت رمثتناو ىنسريك و فوق تفعضدق هللا وعدي ناك هنعهللا ىض رباطخلا نب رمع
 نمنورغياموق ىأراذا ىرافغلا هتادبعوب أن اكو . ىلاعتهللاهضبق تح كلذ زواجنا رصةمالو عيضم

 هلع هللا لوسر تعمسامأ كلذ ىلع هبتعنلوقيواثالثكلذ ررك,كيلا ىذخ نوعاطايلوقينوعاطلا
 اموقومحرلاةعيطقو( ١ )افافحتسا وكلا عي سوطربشلا ةرثك وءاهفسلا ةرمااتستوملاباورداب»لوقي

 .نيملاعلابردشدجلاو «اهمقمهلقأناكناونآرقلاب مهينغللجرلا نومدقي ريمازمنآرقلا نوذختي

 )١( ها كلذوحن وأن كلاباذافختساوابلعلو انيديأب ىتلا خسنلاباذك اةعيطقو افافختساو هلوق .

 نو

 د

 هلابامسراف نمهيواي © ىمعرت ةينلا لبخىأر امل * همارم رمو هتلاس تبهذ

 نر

2# 

 سمخم ىلاعت هللا هبقاع

 اهنم ةتس ةبوقع ةريشع
 دنع ةثالثو انندلا ىف

 ربقلا ىف ةثالثو توما

 هحورخ دنع ةثالثو

 ةتسلا امأف ربقلا نم

 ايندلا ىف هبيصن ىلا
 ةكربلا هللا عزي ىلوالاف
 حسعةيناثلاو هرم نم

 نم نيحلاصلا امس هللا

 لك ةثلاثلاو هبجو

 هناحبسهللا هرج, اللمع

 ةعبارلاو هيلع ىلاعنو
 هللجو زع هللا عفرإل

 ةسماخلا و ءامسلا ىلا ءاعد

 راد ىف قئالخلا هتف

 سيل ةسداسلاو ايئدلا

 نيحلاصلا ءاعدفظح هل
 هسصت ىلا ةثالثلا امأو

 هنأ ىلوالاف توملا دنع

 هنأ ةيناثلاواللذ توع

 هنأةثلاثلاو اعئاح توع

 قسولو ناشطعتوع

 ىوراماين دلا راخم هايم

 ةثالثلاامأو هشطع نم

 هريق ىف هبيصت قلا
 هيلع هللا قيضي ىلوالاف

 قح هرصعيو هربق
 ةناثلاوهعالضأ فاتخم
 ران هربق ىف هيلع دقو

 و دع
 طلسي ةئثلاثلاو اراهنو

 ىمسإ انابعث هيلع هلل
 هانيع عرقألا عاجشلا
 ند هرافظأو ران نم

 رفظ لك لوط ديدح



 انأهل لوقتف مويةريسم

 هتوصو عرقالا غاحشلا

 بفصاقلا دعزلا .لثم

 ىبر ىقىخأ .لوقيو

 عيبضت ىلعكب رضأ نأ
 حبصلا نم حمسصلاةالص

 كب رضأو رهظلا ىف
 رهظلاة الص عبيضت ىلع
 رصغلا ىلا رهظلا نم

 عسيضت ىلع كب رضأو
 رصعلا نم رصعلا ةالص

 كبرضأو برغلا ىلا
 ةالص عسيضت نع

 ىلا برغلا نم .بريهنلا
 لع. كب رضأو ءانشعلا

 ءايتعلا :ةالص ,عييضت

 .حببصلا ىلا ءاشغلا نم
 صوغيب رض هب رضاك
 نيعبس .ضرالا . ىف

 هرافظأ لخديف اعارذ

 هجرحو ضزالا تحب

 برضلا تحم حربي الف
 ذوعتف ةمايقلا .موي ىلا
 ريقلا  باذع نم .هللاب
 ىلا ةثالثلا امأو

 ةنمايقلا ..موي هبيسصت
 هيلع هللا .طلسي ىل وألاف

 ران ىلا .هبحيسإ نم

 هي لع .مهج
 ىلاعت للا ظني“ ةيئاثلاو
 تقو بضغلا قيعب هنلا

 محلا مقيفا دياشملا
 هيساحم» ةثلاثلاو :ههجو

 اباسح, لجو زع هلا
 نم هيلعام . اديدش

 اليوط ..ادمرس ديزم

 تكا 44442222->ل---لب

 يي هل دادعتسالا ىف .ءاجامو توما ركذ نم راثك لا .بابحتسا باب.

 اورثك أد ملي هلالوسرلاةلاقهنعىلاعت هللاىضر ةربرهىبأن ع اهريغو هجامنباوىئاسنلا ىور
 نم الجر.نأ هجام نباو كلام.ىورو ةعوفىمةءاوروف ءاجأك توللا نمي «تاذللامذاه ركذ ئم

 توملل مهر ثك أ .لاق سنك أ نينمإؤاا ىألاق اقلخ مهنسح لاق لضف أ, نينمؤلا ها لوسراي لاق راصنالا

 لاق للي هلا لوسر نأ ىذمرتلا ىورو . سايكحالا كئلؤأ ادادعتسا هدعب ام. مهنسحأو:ازكذ

 توملاب كو لوقب هرب ناكو «اين ذلا ىف دهزيو بؤلقلا صحميهناف تاذالا مذاهزكذ نم اورثكأ»
 قاتلا كدت نم معن »لاق دحأ ءادهشلاعم رشم له ةّللالوسزاي اولاق مه ثيدخلا ىفو «اظعاو

 : دنشني-هنع ىلاعت هللاىضر باظخلا نبرمع ناكو «ةسمعنب رمثع ةلئللاو مونلا

 هتثاز>اموب مره نعنذتال * تنلولاو لالاىنشو هلالا قبب #* هتشاشب قت ىرت امنءىثال

 اودرئاهنيبايف سنالاو نحلاو ةلايزلا ىرحتذا نائلسالو * اودلخ .اًفداع ةلواح ذلخلاو

 درب دفاو اهلا بوأ لك نم * اهتزعل تناك ىلا كوللانبأ

 اودرو كامو هدرو نم دال د بذك الب دوروم كلانه ضوح

 ةينافلازادلا هذه نم جورخلابلطو جاعزنالا راعشتسا ثروي تولاركذتأ ناوخالااهسأ اوماعا

 ةمعن وةعسو قيض نيتلاح نعرادلاهذهىفناسن الا كفنيالاولاقو . ةيقابلا رادلاىلاةظحل لكىفهجوتلاو

 ىف اولاقو . ةمعنلا ةلفغوةدشلا ةبوعص نمهيفوهام ضعب هنعضفخيل تولا ركذىلاجاتحيف ةمقثو
 ا) ٠ قالو مواعم ص ص الو مولعم ست توملل سيلاولاو ..لجالاراظنت اولمالارصقّت ولا ركذ
 ةئيدلاروس لع لكلا لوط ىدان,ناك الجر نأاانءاب و . ةبهأ ىلع اوراصو ساك الا هلدعتسا اذملو

 : لوقيدشن ًافتامدق هل اولاقق هنع أسف هتوص ةنيدلا ريمأ دقق ىفوت اماف ليحرلا ليحرلا

 لاما هاب خانأ ,قح د هركذو ليحرلاب جبلي كازام
 لامآلا هبلت .ل ةبهأ اذ .# ارمشتم اظقيتسم هباصأف

 .ىدلاامتولا دعب كنع ىلصي ىنلا ام سفن يكحم و: اهلل وقيوهسفن بتاعرّشاهمح ر ىثاقرلادءزب ناكدقو
 :ناكنفكومع ةيقب  يسفنأ ىلع نوبحتنت ونوكبتالأ سانلااهأل وقيم اذكهو تولادعب كنعموصي

 كب مث مانع ذتلي ف يكه زير كالا عزفلا فوخوهسن ؤمدوددلاوهشاّوف ىزثلاوهتبب .ربقلاوهدعومتولا
 تؤللا نورك اذتيو ءاهقفلا عمجم .هنع ىلاعت هللاىضر زيزعلادبع نيرمعناكو . هيلعايشغمزخم قح
 اكو... ةزانجهيدي نيب نأك قح مهدحأ ىتيوطرصلاىلع روزملاوباسحلا ءوسوةمايقلا.مو.لاوهأو

 ناكوب رسشرالو لك أبالو ةديدعامايأ هبدح أ عفتنيال تولا ركذاذا هنعىلاعتهللا ىضر_ىروثلا نايفس

 نم.هلصافم عطقنت داكن تولا رك ذ اذا ضايِعنب ليضفلا نب «ىناكو... ىردأ اللوق, ءىشثنعلئساذا

 د ناكو .. هرادىلا نثعنل!ىهب نوعج ريف توعيذاكب ةزانج عبشاذا طابسأن وس سو. ناكو.بارطضالا

 سفنلاةغانقو ةب وتلا ل يجعت' :ءايشأةثالثب مركٌتوملا رك ,ذرثك !نملوق.هنعىلاعت هللاىضر فافللا
 نعلساكتلاو اين ذلا فهرشلاوةب وتلا فيوسن : ءايشأةثالثب تقوعتؤلا ىسن نمو« ةدابعلا ف طاشنلاو

 بواقلل حر ةههتافهتبوعصوهشأك ةزارمو هتزكسوتولا ىفاوركسفتن ا وخالا اهم مكيلع قابف#ةعاطلا

 .مكلاقتلاو مكعرصم موينفاوزكفتو « تايثقالل عظاقوتاذلل مذاهو تاءامجلل قرفمو نويغلل ك مو

 رجهوق يفؤلاو تحاصلاةنابخو روتقلاقيضنملا رودلا ةعسنم مكجورخو كروصقو مكتوب نم

 مث سبايلا ردلاو نشخلابارتلا نطمكعض وووعانلا مكئاطغوأ مكشرف قوف نممكلقتو قيدصلاو خألا

 نوعجرب

 م يا



١ 
 أ
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 نم» ىث لف ىلإ ةيعادهل ريصي ال لتقلا ىلإ بحس مثدوقلا بجو امهيلع تبث نمنأ ىخأ ايلمأتو.اهيف

 بارخلا الاكرود نمالوباهدلاو نافك ألا الا كلام. نم كلسيل ناينبلا ىفادهتجايو. لاما عماجاي
 ىلع كرازوأب تمدقوكدمحم ال ناهتكرت لبالكل اوهألا نم»ىثن نم. لاما نم هتعج امكذقتألبف
 : كلذ ىف اوشن وب كرذعي ال نم

 طونحو. امهيف ىولثت تراادر # هلك رهدلا عمج ان كسصن

 نفكلاو نطقلا ريغباهم حارله * اهعمجأب ايئدلا كلم نمل رظنا :رخآ لاقو
 اهاوهن هسفن عبتأ نمزجاعلاوتولادعب الل معو هسفن نادنم سيكسلا » اعوفرمثيدخلا. ىفو

 ىنامألاممتكلهسأ موق نماوناوكمت الل وقيهنع ىلاعت هللا ىضرىرصبلا نسحلاناكو. « ىنامءالا هللا لعىنمتو

 نظلا نسحأ ولانافبذك دقو ىرب نظلا نسحأل ىنإ مدح أ لوقيو ةنسح مطاموايث دلا نماوجرخ ىتح

 «مكادرأ مير متنظىدلا تظككلذو 2ىلاعتهلوقديلا راشأ اك ةميقتسالة قي رطلا لعل معلا ن سحلب رب

 نولمؤتف رورغلاو مايا : مل لوقيو هنا وخاىلإب تكي هنعىلاعت هللاىضرد.لاولا نبةيقب ناكوتبآلا

 ىفب رضي هن اكف كلذ لثملعف نمو ىتامألا هللا لعغنؤنموتاثيسلا نولمعتو رمعلا' لوطو ءاقبلا
 متم مروتتقح ناسحالا بيرق هنافنايدلا دحا ولات اوموقوناوخالا اهمأ كلذاوماعافدرانديدح

 . نيملاعلا بر هلل دجخلاو مادقألا

  ايندلا ىف دهزتو ةرخآلاو تولا رك ذت: رومأ ىف ءاجام باب إلي
 نم ىب اوكف همأرق راز ملسو هيلعللا ىلص هنأهنع ُّك :هللاىضر ةريرهىأ نءملسم ىور

 اوروزف ىلنذأف اهرقروزأ نأ ىنهتتذأتساو ىلنذُأي ملف اهلرفغتسأ نأ ىفىرتنذأتسالاق و هلوح

 ةرايز نع عتيمم تنك )لاقرسو هيلعهللا ىلصهللا لوس رن أدجام نبا ىورو.تولل ركذت اهنافروبقلا

 هثأأ هنعى لاعت هللا ىضربلاطى أن ب لعنعىورو ( ةرخآلاركذتواندلافدهزت اهناقاهوروزفروبقلا

 مسقثا دقلاملافانلبق امرخامأ كريختوأ «تعان وربخأروبقلا ل هأ اي : لاقمهبلع فرشاه ةربقم لظرم
 اريخ اداز رن مل اولاقلا وعاطتس امه أو لهللاوالأ لاق ث كريغموقانكسدق نك اسلاونجوزتدقءاسنلاو

 : لوي ثيح ةيهاتعلا وبأ نسحأدقلو ىوقتلا نم
 اهريغ ىلإ ايندلا اوربعو اورصبأو مهسفأ اوبساحو # اوركقول سانل ابجت اي

 رشحللا مبعح اذإ اهغ #* قتلا لهأ رفخ الا رك ال * ربعم مهل ايدلا امئاف

 هرفن ىف ناسنالل تبجت * رخذي امريخ تناك ربلاو * قتلا نأ سانلا نماعتل

 رخفب هرخآ ةفيجو * ةفطن هلوأ ترم لاب ام * رقي هربق ىف ادغ وهو

 رذحم اه ريخأت الو وجر * ام مدقت كلم ال حبصأ

 ردقي امو ىضقي ام لكىف * هريغ ىلإ ألا حبصأو
 روضحوروبقلاةرايزاهنم#رومأب ىلاعتهللا ءاشن | نيلي ىساقلابلقلا نأناوخالااهسأي( اوماعاو )

 تولا ركذاهنمو #* داهزلاو دابعلا نم ىغم نمرابخأ عامسو نيحلاصلاو ءاماعلا نم ظعولا سلاح
 ممزع دعب تائبلاو نينبلا ميمو اهشيع دغر دعب تاعاخلا قرفموابعطاق ىأتاذللا مذاهوهىذلا

 ىساقلابلقلاءاودام هامأ اي :تلاقفاهنعىلاعتهللا ىضرةشئاعىلعتلخدةأرمانأ ( انغلبدقو ) مهمدلاو»
 د كلذ ىلع ةشئاع لضف تركشف اهلققرف كلذ تلعففتولل ركذ نمىرثكت نأءؤاود : اهلتلاقف

 بئاصلا نيوهتو ايثدلاب حرفلاكرتو ىصاعلا باكترانع ناسنالا عدراض! تولاركذ دئاوف نمو

 هب لجوزع هللا رمأيو | لوقي داهزلا ضعب ناكو.* وفرع ممهنأك مهتاووبشوب مهكحضو مهب رشومهلك أ ىلإ متع نوعجدي
 رارقلا سثيوراثلا ىلإ

 هللا ىلص ىنلا' لاقو
 ةالصلا للسو هيلع

 كلك ىهننمو كنازيم
 اذإو' تنحي تيفو اذاف

 لاقو تىذع تصقن

 نم: هلي هللا لوسر

 'ةعاج ىف حسصلا ىلص
 هتفت / امو نيعبرأ

 لابتك ةدحاو ةعكر
 ةءازرب ورانلا نمةءارب هل

 لوسرلاقو .قافنلا نم

 ىلص نم را هللا

 مث ةعامس ىف حبصلا

 تح هللا ركذب سلخ

 هللا ىنب شمشلا علطت
 ةنخ ىف ارصق هل

 ليقو ألا سودرفلا
 لكل اريصق نيعبس

 نم باب نوءيس رصق

 لاقو . ةضفو بهذ

 لآ لس هنا وسر

 لثم اعإ : سو هيلع

 ىلع راج رهنك ةالصلا
 هنملستغا كدحأ باب

 تارم سمخ موب لك
 اولاقنرد هلع قب, لهو
 ةالصلا كلذكف لاق آل
 لاقو . ةيونتلا لست
 :ملسو هيلع هلل لص ىنلا

 لع بظاو نم
 اهثوضوب سخلا تاولصلا
 اقرت رو ايباد

 فرتعيو اهدوحسو



 هناحبس هللا قح اهنأ

 لجو زعهللا مرح ىلاعتو
 لاقو . رانلا لطءهدسجح

 نمهلسو هيلع هللا ىلص
 تناك ةالصلا لع ظفاح

 ارونوةمايقلامويةراجمهل

 ظفاح (نمو اطاهوو
 هل نكت مل ةالصلا ىلع

 الو ةمايقلا موي ةراحجم

 انامأالواناهربالوا رون

 هللا ىلص ىنلا لاقو

 مسمع سو
 بارتلا ن مههجو دحأ

 ةالصلا ىف دحس اذإ

 ىلصت ةكئالملا تاف

 دوحسلارثأ مادام هيلع

 نعو هتمحوههجو ىف

 هللا ىضر كلام نب سنأ
 حور تناك لاق هنع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لوش وهو هردص ىف

 امو ةالصلاب ميصوأ

 اه ميتاعأ تكلم

 قح اهب ىصون حرب
 هللا ىلص همالك عطقتا

 لا لاقو ملسو هيلع
 اذإ : ملسو هيلع هللا لص

 ةضررف لجرلا كر
 بتك" ادمعتم ةدخاو
 راثلا باب ىلع همسا

 هلوخدنمهلدبال نالف

 سابع نبا نعو رانلا

 لاقلاقامهنءهللا ىضر

 هيلعدللا ىلصهللا لوسر

 عدتالمهللا اولوق ملسو

 امورحم الو ايفش انيف

 لمألا ليوطناك نمفالخم ةبيصملك هيلعنوبنتو اهتاوهشو ايندلا ةئيز نم ءىشلرظنالو ىصاعلا
 نافنيرضتحملا ةدهاشم بلقلا ةواسفل ةبهذملارومألا نم ىأاهنمو * كلذ نمدضلاب نوكي هنافاهف
 بيرق نعناسنالاناف ةربعمظعأ مه.رك ةدشوحورلا عولطىفمهتجلاعمو مهتاعزنو مهنا ركس ىلإ رظنلا
 هنع ىلامتهللا ىضر ىرصبلا نسحلانأىوردقو . ةظعومهعفنتالف ىتوملابظعت مل نمو كلذ لثم هلعقي

 ريغتمهلهأ ىلإ عجر مث هنلزنام ةدشوهبرك ىلإر ظنف تول تازكسإلاهرهدجوفهدوع, ضي رم ىلع لخد

 ىنلغشام تنأر ىتافكماعط متثأ اولك مل لاقق ماعطلا اذه نم لكأأت الأ هل اولاقفاماعطدملا|ومدقفنوللا
 هذحل كتدهاشمىف ناكامأ هل لاقفروبقلا نيبافيغر لكأب اصخشىأردنأ ( انغلبو ) كلذلثم نع
 نأروبقلا روزي نمل ىغبنيو : مهنعىلاعت هللا ىضرءاماعلا ( لاق ) لكألا ةوهشنمكعنع ةربعروبقلا

 ىصاعملا نمءىثلعف ىلعمزاع ريغن وكي نأو ف وملابرابتعالا نعدبعلابجحم عبشلاناف ناءوجن وكي
 همزال نماهيف بغارلانافايندلا فا دهاز نوكي نأ و رابتعا هنمحصيالف نيطايشلا ةرمضح ىف مزاعلاناف

 الثمن؛تفارقلا ءايلوأ مثدحأ رازاعرو روبقلاةيؤرب ظاعنالاس انلا بلاغمدع كلذلو بلقلا ةواسق

 عضاوملاك اضعب مهضعبب عامجالا ىلإةليسو كلذنولعجم | وراصسانلا بلاغنألةقرالو ءاكب هدنع لص ملو

 ناك امك كريصم هيلا امفركفتم تنأوروبقلاىخأ اي رزف . نيتاسبلاو راهنألا نم اههف نوهزئتي ىتلا

 نااناونينمؤمموقرادكيلع مالسلا كلوب عشاخ بلقلا رضاح تنأومييلع لسم « حلاصلا فلسا هيلع
 كاياو ٠ ةداع ةثيشم هلخد, الق قحم تولا نأل مم قوحللاةعرس ةئيشملاب ادصاقنوةحال ميل ءاش
 ىواسيالدقابلك كترايز باوثنافتنثار وأتلاب نا امسالةهبم وأ لعنب نيماسااروبق ىلع ىشلاو

 عطقتاو بارتلات حن راص فيك هب ربتعيلف هروزيربقطرئازلا فقواذاف د دحاو لسمىلعكتباد لوب
 ناكناو باجي الفاح اص لمعيف ايندلا ىلا عجرب هنأ ىنمتيراصوباوجلادرمدعوبابحألاولهألا نع
 بامألاب سنأتو رك اسعلاو شورجلاداقنأدعب زعلادعب لذلا كلذ ل وصح ىلإ رظنيف ريمأوأ ناطلسربق
 ةربقلا تناك ناو . دازللأ مني هكرتي لف داعيم ريغىلعةتغب تولاهاتأ مثرئاخذلاولاومألا عبجورئاشعلاو

 سرغورودلاءانبو . لاومألا عمجولامآلا غولب نمهيفا وناكامىلالمأتيلف . هباحصأوهتوخا اهمف نفدامم

 فيكومملاومأ ومهرودمهنعنغت ملو مهلام[تعطقتافيكرظنيو ماعطلاذيذلو ماسجألاةحونيتاسبلا

 ممدعب نمتامرتفبكو مهئازج أ رئاسو ثئاضعأ ضرألا ىف تقرفتفيكو مههوجو نساح بارتلااحم

 ةحصلاب رارتغالا نمرذحيلو ممتايحىف زعلانم هيفاوناك امدعب دعب اولذو مهلافطأ تمتيتو مجؤاسن
 كلتتوع هنأ ينمدحأ لمأ ىفنكي ملوداعيمريغ ىلع تولا مهاتأ مهلك انباحأ انيًأردققلمألا لوطو

 ىرصبلا نسحلا ( ناكو ) مدنلاهعفني الثيحان دحأمدنيو مهل عقو ام اندحأل عمتي بيرقنعف مايألا
 ىلع مهتويع تلاسفيكو اهلهألاح ىفلمأتيلفرباقلا ىلع ؟دحأ ف قواذإ لوةيهنع ىلاعت هللا ىضر

 ' افك و هتجاصق و هتغاللب سانلا لط:لوصي ممدحأ ناك نأ دعب مهتنسل أى رثلا لكأو متدودخ

 فرصن,الدحأ هرازوهسفن ىيلعافرسم ىنوملا نمدحأن اك اذإ و نيف راعلا ضعب لاق . بارتلا ىف هنانسأ

 لأسو هيب أوهمأر بق لسوهيلع هللا ىبصرازاكلوبقااتارامأدو لجوزعهلادنعهيف عفشي تحهربق نم

 امهنأكوامهلاك كلذ ىف ناكفةرتفلا مايأىف انام امهنوكل كلذ لعفق هبانمؤي قحامبسسحم نأ ىلاعت هللا
 ىلاعتللانأ هنعىلاعت هللا ىضرىئعجلا ديعسن,ةماس ركذ كلذكو هبانمآو هِي هتلاسر نم ز اكردأ

 انخيش فيصدقؤ ١ كلذ نمرثك أ هتازحعمو هلع هتاماركودب نمآو بلاطابأهمع هع ىنلل ايحأ

 وهوكلذب مهنم لك لاق اظفاح رع ىنثارك ذو تافاؤم ةدعكلذ ىفىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا

 : نيملاعلا بر هلل دجلاو . ىلاعت هللا ءاش نادب ىلاعتهللا قلن ىذلا انداقتعا

 دوس ل يس

 -ع



 غنا قرعب ثتوع نمؤلا بال

 لاقو 0 توعئنمؤلا» لاقرسو هياعدللا ىبصهللا ل كن ةدير نع هريغودجام نناىور

 ىلامتهلاىضر ىسرافلا ناس ن علو ألا ر داون ىفىذمرتلا ميكسحلا ىورو . .نس>ثيدحهناىذمرتلا

 هانبع تفرذو هنيمح تحشرنزا اثالث هتومدنعتسلا اوبقرا» لوقي ل هللا ل وسر تعمس لاق هنع

 هاقدشديزأوهنولدّحوقونخلارقبلا طيطغ طغناو هب تلزندق ىلاعتهللا نمة مح ر ىبفهارخنم رشتناو

 ىزاجيف هاياطخ نماياطخ هيلع تيب امب رنم ولا نا :لوقت هللا دمبع ناكو (هب لحد قل عت هللا نمب ا ذعووف
 هحاسإ وهل فشي نيح لجو زعهلا نمءايحهنيبج قرهن ما هْرََغْلاَقو . هئيبج كلذأ ق رعف تولل دنعأ+
 ىأروهيلعمدقاذالجوزعهب رنمىحتس وهوالإر بالو قيدصالو ىلو نمامو« ٍقرعيف كلذدنعلحخبف

 نوكيدقلوقي دوعسمنبهللادبعزاكو . لجوزعهب بانج ىفةءاسالا كلت عم هيلادب رناسحا و هتءاسا
 ه.ءولذ ةنع امل صحعوددششي ىأ تول دنعاهم ىزاحبف بونذلا نمهيلع قبت ةبقب نم نمّؤملا نمبج قرع

 ىلاعتهّنلاهمحر ىطرقلامامالا لاق . لجو زعهب رةرضحوىلا اهنم جورخلا بلطي و ةدشلا لعاين دلا قرافيل

 نيبملاقرعاندهاشدقو ناتنثاوأةدحاو هيلعرهظندقو اهانرك ذدقىلا ثالثلاتامالعلارهظن دقو

 ملعأ ىلاعت وهناحبسهللاو . لامعألا توافت بسحم كلذوهدحو ظ

 6 هيلاناسنإلار يصب امفو ضعب ىلع اهضعب ءاضعألا ملستىفو تاركس تومللنأ ءاجامباب 3

 اهف ةيلعوأ ةوكرهيدي نيب ناك هيلي هللا لوس ر نأ» اهنعىلاعت هللا ىضرةشئاعنعهريغوىراخبلا ىور

 قلي بصن مث تاركسلت ريكا هنااا لل رو واهم حس واهف ةكرابملا هدي لدي لعجفءام

 لوقت اهنعىلاعتهلا ىضر ةشئاعتناكو هد,تلامو ملي ضبقىتح ىلعألا قيفرلا ف لوةيلءجوهدي
 ىراخبلافوىذمرتلاهج رخأ « ينال وسرتومةدش نمت رىذلادعب هتومن وهءادحأ طبغأ اه

 هل هللال وسر ليي لح تول دك وق 1 االف قنقاذو ىتنفاح نيبل هنا و كَ ملص ل هللال وسر تامتلاقاهنع

 هدنسمف ةبيشف أنا ىورو . كلذ ريغلبقو نقذلاةرقتةنقاذلاو قلخلاو ةوقرتلا نيب نمطلا ةنقاخلاو
 تناكشن اعرح الوتساب نعاوثدح» لاقهن أل سوهيلع هللا ىلص ىنلا نعهنع ى ل اعتهللا ىضر رب اج نع

 اوتأف ليئارسإ ىنب ىنعبمممةفئاطتجرخلاق انثدحم لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ًاشنأمث بيجاعأمهبف
 نع انريخيف تاومألا ضعبانل جر نأ لجوزعدللا انلأسو نيتعكرانيلصول اولافق مرباقمنمةربقم

 دوجسلارثأ هينيعنيب ارساح نوالادوسأربقنم لجرسأر علط ذإ كلذك مان اولعفف لاقتولا ٠

 اكىدر.نأهللا اوعدافن الا ىلا تولاةرارحىنعتنكساموةنسةئام نمتسمدفل ؟متدرأ ام ءالؤهاي لافق

 ضعب ىلع اهضعب لسيل هلصافمنإو هتاركسوتولابرك جاع دبعلانا » اعوفرمثيدحلا فو «تنمك
 ةالصلا هيلع ليلخلا مهارب إل لاق ىلاعتهللانأىورو «ةمايقلا مومىلاكقرافأو ىنقرافتمالسلاكيلعلوقي

 امأ لاق بذج مث لوابم بيطر فوصىف لعج ىمجد وفسكلاق تول تدجو فيكى يلخاي مالسلاو
 هبر هللاق لجوزعهللاىلا هحور تراصامل مالسلاو ةالصلاهيلع ىسومنأ ىورو كيلعةان وهدقانإ

 وجنيالو عيرتسيف تو عال ةالقلا ىلعىلقي ىحلاروفصءلاكىسفن تدجو.لاق تولاتدجوهفك ىلا |

 لاقهنأ 2 ىنلانع اعوفرم معن ىدأ ظفاحلل ةياورففو «ضيراقملاضرقو ريشانلا رش وفويسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلعىسع ناكو «فيسلاب ةبرضفلأنمدشأ توللا كلمةنباع مدس ىسفن ىذلاو »

 نإ»اعوذ رم.وطلادمح ىأثيدحفو.ت ولاتاركس كيلعن وم نأ ىلاعتهنلاا وعدا نهيراوحلل لوقتي

 : برض نمدشأتولانا 0 ثيدحلافو . باصقلادب خلست ة داك سه دعوا ةباوريىفو ريطيف

 قشلانمنوردنألاقمث |
 لوسرايالاولاقمورحلا
 مورحللا قشلا لاق هللا

 ظحالدن ًالةالصلا كرات
 لوسرلاقومالسالا ىفال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هتمص ىلع ةالصلا كرات

 الو هديحوت هللا لقال

 الو هةتقدص الو هتنامأ

 دقو هتداعشالو همايض

 ةكناللاو هنمّللا ريت
 ىنلا لاقو نولسرللو

 كرات مسوهيلعهلا ىلص
 رظنال هتحص لعةالصلا

 هلو هكر الو هيلا هللا

 بوت.نأالا ملأ ب اذع

 هناحبسللا ىلا عجربو

 هيلع للاب وتيف ىلاعتو
 هيلع هللا ىلص ىنلالاقو

 قمأ نم ةرشع ملسو
0 

 مهم هللا رمأيو ةمايقلا

 مههوجوو راثلا ىلا

 ليقق محل الب ماظع
 لاقق ممنمهللالوسراي
 لاض مامإو ناز خيش

 هندلاول قاعور مح نمدمو

 دهاشو ةعع ابىثاملاو

 ةاكرزأااعنامو روزلا

 ملاظلاو ابرلا لك آو

 نأ الا ةالضلا كراتو
 فعاضب ةالصلا كرات

 مون سثشحم باذعلا هل |

 هادنتلغ دقو ةمايقلا
 ةكئاللاو .هقنع ىلا

 هردو ههجو نوب رضلإ



 ةنجلا هل لوقتو هببجو

 | كنمانأ الو ىنم تسل
 | كنمانأ رانلاهلوقتو

 ىلهأ نمو ىنم تنأو
 أ كنيذعأل اوف ىنمندا
 ١ كلذدنمف اديدشاباذع

 | منهج ران هل حتفت
 مهسلاك اهمابىفلخديف

 مأ ىلع ىوهف عرسلل
 نوع رفا ايف هل
 ىف نوراقو ناماهو

 رانلا نمل فسألا كردلا
 مسو هيلع هللا لص(لاقو)

 كراتل ةاكزلا لحم ال

 ٠ 6 اسن الو ةالصلا

 ةنعللا ناف هوسلاحم الو

 ءامسلا نم هيلع لزنت

 هللا ىلص ىنلا (لاقو)

 الجر تيأروإسو هيلع

 تولا هءاج ىتمأ نم
 درف هيدلاوهاراب ناكو

 تاركس هبدلاو رب ةنع

 نمالجرتيأروتولا
 هيلع طلس دق قمأ

 هءادق ريبقلا باذع

 ب.ًاروهذقت ًافءوضولا

 دق قمأ نم الجر
 هتءاحفةشابزلاهتشوتحا

 هللا رك ذب ةكئاللا
 ىتذلا ىلاعتو هناحنش

 هب متبسإو هركذي ناك
 مهم هتصاخف اين دلا ىف

 قمأ نم الجر تءأوو

 ةكشالم هتشوتحا ذق

 هتالص ةتءاحف باذغلا

 الخرثيأرو ةتضلخف

 اشطع ثهلي ىتمأ نم

 2 كتزعو ارك قاالخلا عج تويسب هور شيقل اهنق ىلوتانا مالسل!هيلعتوملا كلم نا» ثيدحلا

 هلال وسرنأ ثيدحلاىفو «نمؤم سفن تضبقام نآلاٍلعأ ام تولا ةركسنمتماعول كلالجو
 فوصلانم ةكسحلاجرخم لهف فوصىف تناك ةكس> ةلْزنع تولا نوهأن الاقف هتدشوت ولأ نعلثس

 | ىتتيلايل وقت تنك كن !اتب ايةتب اهل لاق ةاف ولا صاعلانبورمتّنرضح (املو) فوصلان مء ىثاهعموالإ

 ّتولاىل فصف لجرلاكلذتب ا ايتنأو دحم امى فصيقح تولالوزئدنع اييبلالقاعالجر قلأ تنك

 بذحي كوشنصغىحورنأكو ةربإمرخ نم سفنتأ أكو راث نمبجىف ىمسج نأك ىبايهللاو لاقف
 :لوقيدشن أمث ىغامد ىلا ىمدق نم

 الوعولا ىعرأ لابجلالالقىف * ىلادبدقاملبق تنك ىتيل
 « اعيمحاوتامل ض رأآلاو تاومسلا لهأ ىلع عضوتييلا نمةدحاو ة رعشإ أن أول » اعوفرمتيدحلا فو

 رجحلاك ظيلغل ىلقنا * هبهرأالو تولارك ذأ : لوقيمهضعب دشنأو

 اظعاورلعاف توملابئكو ه رثآلل وفقيتولاىفاروو *« دلاخى أك ايندلاأبلطأ
 رفلا نهنمءرلاىجنينسل * هدصرت هلوح ايانلاو © ردقدق هيلع تولا نمل

 لكىدآلك هجو ىف رظني 0 يلب لوغب هنع ىلاعت هللا ىضر زي زعلادبعنب رمعناكو

 ةئاعبتسءامسلا مدأ 2ع كثب لك رظنن تول كلمن اا | ىدكيو ٠ ةرظن نيتسواتسوةرظن ةئالثموب

 نب ةعصقلاكت ولا كلمد, ىفاهلك ايندلا ناو ضرألا ىقهالج رو ءامسل!ىقهسأر تول كلم نأ ى غلب و .ةرم
 | اهرحغو اهرباهلك ايندلا ىلا رظنيف اتندلا طسوامئاقنوكيت وللا كلمنى غلب و اهنملك ًايكدح ىدب
 ا كلممهنم سيل م6 ولعأللاواناوغأت ولا كل نى غابو 5 مدح أىلج رنبب ةضيبلاكديد, نيب ىهواهلابجو

 ىفو«ت كرات يسمو راربلاو ىراحصلا ىف ودعي ناكل كلذال 7 وهسبحت 0
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 | هنمعزفت تولا كلمنى نغابو . لعفلةمفلىفضرألاو تاومسلا متل, نالعولج قحلا هلنذأ ول الإ
 نوبوذيمهنمتولا كلم برقاذا شرغلاةلمحن أى علب و . ىراضلا عسسلا نم دحأ غزف نمدشأ هكئاللل
 | ةوضغ تحن نقمدآنبا خور عزم, تولا كلم نأ ىنغلبو : هنمعزفلانم ةرتغشلالثممتدحأريصإقح

 | ةنعظو فلاب ةبريضفلأ نم دشأه لع وقوألا ل صفم ىلا لصفف نف حورلال صتالو هرعشوءرفظو

 ًاذ[قحاوتاذو اونا ضزألاو تاومسلا ل هأىلغ َتيلا نمةدخاوةرعشعجو غضوولهن,ىنغلب ونانسلاب

 ةرارخ قاهلغج نمؤلا حور شضبقاذات ولا كلم نأ ىنغلب و . توا كلهاهضبقىلوتموقلحلاحورلا تغلب

 * ىرت !ةنغطا نفانتنت دهأر ان نمراختف ىف ءادوسةقرخ ىف اهلج رفاكتلا وز ضبقاذاو رفذأك سمو ءاضد

 ىضوأأدافالًالفنا لوقي لئاق ننق تارهشلا و نينألا لب لزنو تاركسلاكب تاحدقو ىخأاي كسفن لكف
 دزوغ زدشال و تاطخلا دنس وناتو هلاوغا تو هنا رتح شا و هناشل ل #انالقنا لوقي لثاق نحو

 : لوقت تدشن اف زضتم و شؤاهب ألعّتنب تاخددقو . باوجلا

 ركولا نهدتتعب ىف غزا رفاك * عهتكرغ رت حناتنلل نتهاف أ قيبح

 كل اومدقؤ كناؤثأنمكوؤدرعو كلستفم حؤلىلا كشارف نمت نخ أ دقو ىخأايكسفت لثمكلذكو

 كاقوناوخالا و تاحضألا تدقق ونا راو لغألاكيلعى<بونافك ألا كوسيلأو كواسغم كتفك

 : اودشنأو . نالفدنعناكرخ ىفتلخدؤنآلا هلام وهعدوتنآلف ةحوزن أل ساغلا

 ذعتمرُغ ضرخلا نأ لغتو * فبرقأ كتومؤ الامآ لمؤت # قلت كلام زؤرفلا اهأالأ
 . بذي شيلة ممظابارشقوذت # اعرسمكانتأ: تولانألعتو * بظعت كايإف اندلا هقنيفس
 اهبنحو مظلت مث اهدي ضغت  تدنتو حونت ىلكثلامهفأو « مهارث ىئاتيلاوىضوت كنأك

 اهارت

 ظ ظ
| 

 ل بي



 بكستنيعلاو ءاملا كْيلعاوبصي اوف ارم ناتكلإل ءاوءاجو د تجحت امد لاج راها

 مهحور عولط ءايلوألاو ءْملع همالسو هللاتاولصو انتنألا لق شاددش اع اومهنعىلاعت هلا ىضرأ ءاماعلال اق

 م اك مهنونذ ىلكةب ودع وأ مهل رافك نينلسلا نمر يغ لطددشاعاومهتاجردةعفر ىف ةدايز

 دقف معأاوءالتبا ريغ نمتاجردذلا كلت مهيطعت نأ ارداقن اك ىلاعتوهن احبس قحلافالاو لج وزع هللا

 || هلأو عشب أ ورمأ امعظ قلاساكلاو عنشألا سعألا عظفألا بطتخلا وهتولا نأناوخالااهتأ مْملَع

 ىحدقو .ءاضعألاو باصع الل قرفلاو تاهم ركللبلجألا وتاحارال عطقألاو تاذلل مذاهلا ثداحلا

 هلو هلع ضرع نأرمأف ايسرافاحْصاو انسوط ابيبطرمض>ًاهض رمدتشا املهن اىلاعتللا همحردشرلا نع

 بحاصل اولوق لافقديشرلا ةروراق ىأرقحريراوةلا ضرعتس لعخ ءاحصأو ىضرملةريثك لاوبأ عم

 : لوقيدشن ا وهسفن نمديشرلا سئيف هتينب تعادتوهاوقتلحت ادق هنافىدوب لوبلا اذه

 ريخأت ناسنالا لجأ ىف مادام * هب لدن ملع هل ٍبيبطلا نا '

 رقاقعلا هتناحو بيبطلا راح  هتلهم مايأ تضقنا ام اذإ تح

 كلههيلامىنعىنغأام »' لاقوهشا رف مامأ اربقهل اوف نر مأ انفك اهنم هلريختف نافك ًاباعد مث
 هءاجدقو هسفنب هن أكف ةلغغ ىطتامدق نع ربتعا نمىلاعتهّنامحرف  هتليل نمتاف ع ةناطلسىنغ
 ماغرلاب تطلتخاو مادعالا كنم نكميوناذيدلاوماوملا ةريثك ةءظم ةرفح هولخدأ مثكلذكت وللا
 ءام كن اولطوأرادرادج دحأ كب ىنبو راخخءانا كنماوامعاعرو مادقألاولاعنلا هؤطتابارتترصو

 هدم كزسلاو هنم بر شل انابى هنأ هنعللا ىَحَر بلاطىأنب ىلع نعانغلب دقق رانلاب ادوقوموأ اسحن

 اهلعاصاخت و ضرأ ىفاعزانت نيلجرنأ ( ىكخو ) ؟ كأي كت رار كيفك لاقوهيقرظنو ظ

 ففلأ ايئدلا تكلم كولا نماكلمتتنك ىنا ناذغاي تلاقوضرألا كلن طئاح نمةثبل ىلاعت هللا قظنأف | ظ

 ىذحأم كس فلا اذكوادكت يقفابأرت ترصو تم مثركب فلأ تجوزتوةنيدم فلأت نب وماَع ظ

 ةنبل نب رضفلجرىنذخأ مث مش ا فلأابارت تيقن مح - ترس يد نك قام ءانثاىنملمتتف ىروخأف

 اهنأ كلذ اوماغاق ة 1 تاكو تسال مقو مكعزانت مفف طئاخلا هذه ىق ىلع |

 . ناللاعلا بر ن داجلاو ناوخالا |

 رد ع ْ

 توللا » مس وهيلعتللا لصاللا لوسرلاقلاقةنع ىلع هللا ىدر شن أ ناع حسي نسح دنسإ معن ونأ ىور |

 ملألا نم هرتق ىفوهضرم ىءاقايان لسملكل ةرافك توللا نآك اعاوءاماعلا لآق ( متلك راق

 اس هلل طحالإ هآوَساَم شرت ساعد همس راب 2 مسمي دح ىف سو ةلغشأ لضةلوق ة 1

 « هنم بضاريخ ةبةللادرا نم » اعوفرمأطولا فكلاغئورؤ 6 اهقرؤةست ايلا ةرحتشلا ط حم امك هتاكيس

 هنفاوأ تح همحر أ 00 رآوابن دلا نما دبع رخأالىلالخو فزع لج ةزعالوقي 2 اضنأ ثيدحلاىو

 غلب 1 قح كر را راك ةنعدعم ىنامضو أ هدلووهلهأ قةبيصموأ هدسح ىف[ سالم ناك ةئيطخ لكس

 أذهو ءاملعلا لأق 6 همأ هندلو غوركفاقلي حتا ة لع تددش ءىقةلغ قب ناقرلاَلقاَثَم هن

 ادبغ جرخأ الىلالجوفزعو لجو زغشآ لوي ال ثيدخةنير فب لخورغالأ همم المذلا مشل فال
 انمأوهشيع قآدغزوهقزرىفةعسو هذسخ ىفة اراد غةن د2 لكي ةفوأقخ فب دعا ن ألي دأ اينذلا نم

 ةذحاو ةنسح هل سيلو "ىلإ ضيق ىختولاةيلَغ تن وه ىتت قب ناقرانلا ليقاثمهنم غلب أحب رثس ىف

 ىفو( فسأةدخأةأثتفلاتود» اعوفرم خيط دنسب دوادوت هج رخام ىلا ذه لثم قو رانلا ام قش
 ناين لأ ىضر نسابعنب ا نعىورو «رفاكلا فنسأةذخأو نمؤملل ةخأرةأخيفلا تون ١ زلىذترتلاة اور

 ( ةركذنلا رصتنع -؟)

 مل ضوح ىلا ءاج الك

 مداخل مالا نمةلصإ
 ترو هاقشق هماص

 امئتاق قمأ نم الحر

 سولجنوتنلاو
 ةقلح ىلاءاج الك الح

 هلاستغا' هءا ةودرط

 ةالضلا لجألةانجلا نم

 ىناخ ىلإ ةسلجأف
 أ نمالجرتنأرو

 هلع نغوةماظ همادقو

 ةناظ هلامثث نعو' ةئاظ

 نئو ةئاظ هقوذ نمو

 هحيخ هءاك ةماظ هتحم

 هجرختساف هتزمحو
 ىف هلخادأو ةئاظلا نم

 نئالخر تبا روروثلا

 نينمؤلا نانلا ملكي قأ

 ةلصدتءاّق هن وملكالو

 رشعم اي تلاقف محرلا
 ناك هنافهولك نينمْؤلا

 هوكاصوهؤملكفالصاو

 تياروأ هلع اوماسو

 نانلا قلي قمأنمالج 3

 هدياهررشو اهرحو

 هتءاخل ههجو كترع
 أ تراك ةكادص

 ىلع الظو ههجو يلع

 رانلا نماباححو هسأر

 ىف نأ تلم لاقو
 ملل هل لاقتي ايداو رانلا

 و ةيحلك تايحديف
 ةريسماجل وطلخ اةبقر

 كرات عسلت ربش

 كلذ ىف ةالصلا

 اهم ىلغف ىداولا



 ةنس نيعبس هدسج ىف

 عقترو هخل ىرهني مث
 | كرات نويذعي همظعل

 ىداولا كلذيف ةالصلا

 ىمسإايداو مهجىف ناو

 براقع هيفنزحلا بج
 لغبلا ردق برقع لك
 كو نودسالد حلا

 نمةباؤذ ةكوشلك ىف
 ةالصلاك رات برضت مس

 ىلع قياذإ :لوقيهنعهلا ىضر باطخلا نيرمعناكو تبسلاموي ةأؤ تاممالسلاو ةالصلا هيلع دواد
 نمهتجرد كلذب غلبي ق>هدئادشو تولا تاركس هيلعئاددش هلمعب هغلب ل ءىث هبونذ نمنمؤلا
 ىلإ ريصي مئاين دلا ىفهفو رعم باوثلدكتسيل تولاهيلعن وهيفاين دلا ىفافورعملمءاذإ رفاكلا امأو ةنجلا
 رادا سفن ليس اك ليسن رفاكسلا سف: ناو ار جرم نمؤلا سفن » اعوفرم يعن ونأىورو . رانلا

 لهسيفةنسحلا لمع رفاكلا ناو هنعاهب رفكل تولادنعهيلعاهم ددشيفةثيطخلالمعيل نمؤلاناو
 ١ معأ ىلاعت' هللاو « تولا دنع هيلع

 6 لجو زع هللا نم فوخلا ىفو لجو زعدللاب نظلا نسحم وهو الادحأ نتوع ال باب الع
 وهوالادحأنتوعال » ةثالث هتافولبق لوةيهلسو هيلع هللا ىلصهللا لوس رتعمسلاقرباج نعل سمىور

 هوس مهادرأدقاموةناف هان دلا أن بال ةياورىفدازواضيأ ىراخبلاهجرخأو « ىلاعتهللاب نظلا نسحمب

 نبا ىورو « نب رساخلا نم متحبصأف - ادرأو رب متلنظ ىذلا سظ كلذ وىلاعت هللا ممل اقف هللاب مهنظ

 هللاوجرأل افق كدب فك لاقق تولا فوهو باش لعل خدملسو هيلع هللا لصهلا وسر نأ هجام
 نطوملا اذهل ثمىف نم ؤم باق ىفناعمتجم السو هيلعهللا ىلصهلا لوسرلاقق ىنونذ فاخ أ و هللا لوسراي

 ىف اهمس غرفتو ةيرض
 ةرارح دحبف هدسدخ

 مير لوقي » لاق هِي هللا لوسرنأىذمرتلا مكسملاىورو . فاخعامهدنمآو وجربامهللا هاطعأالإ [] مث ةنس فلأ اهم
 ىننمأ نمو ةرخآلاىف هتنمأايندلا ىفىنفاخ نفنينمأهلعمجأ الو نيفوخ ىدبعىلع عمجأاللجو زع |[ همظع ىلع هل ىرهت

 هجرف نم ليسو
 لهأ هنعلتو ديدصلا

 لاقولاعت هللا نا .مالسلاوةالصلاهيلعىسومةاجانمىفركذي امفاعوف رمىورو « ةرخآلا ىفهتفخ اين دلا ىف

 مهلجأو مهييحتسأ ىنافنيع رولا نم ناك امالإ اهيف هتشقان وهلامعأ ىعهتبساح الا ىديبع نم دبع ىناقليال )
 رانلا نم هللابذوعن رانلا

 اهمأ ةبوتلا مزالف

 ماد ام فيعضلا دبعلا

 .احوتفم ةبوتلا باب
 حوايل اضرلا نا ملعاو

 هنم ىلاعت هللا امحتتسا عنصإامتايندلا هذه ىفىلاعتهللا نمايحتسا نم باسح ريغب ةنجلا مماخدأو مم كا

 ةروصو مهنعهللاىضر ءاماعلالاق « نيفوخ هيلع عمجم الاك نيءايحهيلع عمجم وهباسحف ةمايقلا موي

 ريسي هللا لع كلذن وهب ونذ عيمجهلرفغيو هنعزواجتي وهمحرب ىملاعتدنأهب نظير نأ ى لاعتهئلاب نظلا نسح

 هللا ىلص هلوفل تقو لك ىفابواطم نظلا نس> ناك ناو تولأإ تارامأدو>و دنع كلذ او.حتسا اعاو

 ىلعتوعل هريغنمدك 5 كلذناكف « لجو زعهبربنظلا نس وهوالا ؟دحأ نتومب ال » لسوهيلع
 نظلاءوس ىفعق.مث ضرملا نم ملاسوهوهب رب نظلا نس>دبعلل لص دقوةمايقلا مونهنرت ىنجبف كلذ قلك ابضتب دغنأو

 مدعو هنع زواحتلا مدعو هل ىلاعت هللا ةمح رمدع نم هت رك ىنجيف كلذ ىلع توعو هضرم ىفىللاعت هللاب : ثادلا نه

 فرشأ اضيرمرضح نملكل ىغينيف نيمآنيماسلا عملو انل ةيفاعلا ىلاعتللا لأسن هبونذل ةرفغلا
 نظدنعانأ »ىلاعتهلوقةرضح ىفهب لخديو كلذ ىلعت وعل ىلاعت هللا, نظلا نسم هرك فين أت وملا ىلع

 هجو ىلعىنعي ءاشام ىل نظيلف ةءاورىفو اريخ ىبنظيلف ىف ىديعنظدنعانأ ةياورىفو « ىنىدبع

 ىلاعتهللاب نظلا نسحب نافلجوزعدب ر نظلا نس وهوالا كدحأ نأ وع الةياوريفو . ديعلل ديدهتلا
 نب هللا دبع ناكو اللدم ةنملا لخد ىلاعتهلاب نظلا نس وهو مكنم تامنمةياورىفو . ةنإلا نم

 هنظ ىلاعت هللاءاطعأالا ىللاعتهللاب نظلا دحأ نس الهريغهلإ الىذلا هللاو لوقيهنعهّللاىضر دوعسم

 ىقليلهو رششبفتوللاهرمضضحدقلجرلا متأر اذإلوقي امهنءهللا ىضر سابع نباناكوهديب ريخلانأكلذو

 فوخلالوقي هنع هللا ىضر ضايع نبليضفا!ناكو هوفوكنا>.كيناكاذإو هب نظلا نسحم وهوهبر

 دضقاوليللا مالظف مق

- 
 اجدلا ىف هيلإ كارب
 لسؤتت
 وفعلا مظع اي لقو
 اجرلا عطقت ال

 قياغ ايا ىلا" تنآف

 5 7 .٠ 0 0 2 . : ا لمؤااو
 كلا ناكو * فوخلا نم لضفأ ءاحرلاف تولاهب لزئ اذاف ادي ديعلان اك اذإ ءاحرلا نم لضفا 1

 هب نظلا نسحأانأو هللا ىقلأ ىلا صخرلا نم ءىش ىنثدح ىدلواي لاق ةافولا ىنأ رضح امل لوقي || ©* 8

 اذإ هلمع نساحم دبعلل اورك ذي نأ نوبحتس اوناك لوقت, هنع هللا ىضر ىميتلا مهاربا ناكو * رثكا نكوتطتتلز ا

 انراوحم ناكل وقتي هنعهللا ىضر ىتانبلا تباثناكو # لجو زعهبرب هنظنسحم ىتح تولا هرضح ُ
 3 و

0 



 ندد و و يعي رست خو

0 

 - وع عودوا سيمو وال

 اله

 ءامأايلاق اذهكعرصم كرذح أت نكى نباي لوقت ىهوهمأ هيلع تبكن اةافولاهترمضحاماف وهز هب باش

 هب هنظ نسحب هللاهمح رف تب اثلاق هفورعم ضعب ىنمدعي الن أ مويلا وجرألى إو فورعلا ريثك ابر ىلذإ
 ريثك ناك ةافولا هترضحاملف ىلاعتهّا نمفوخلا ريثكهنع هللا ىضر رذنب رمعناكو * كلتهتلاحف

 انيذعتأ ب رايلافارصنالا دنعاعداماف اموددوادى أن باو ةفينحوب هيلع لخدف لجوزعهللا ف ءاجرلا

 ىلا تاعاسلاىف ةرحسلالاح لثمىلع لزءل نمل رفغامهللا لاقمث لعفت كارأال ديحوتلا انفاوجأ ىفو

 ةمحرف مارح كدعب صصقلا هنعهللاىضر ةفينحوب ألاف نيملاعلابربانمآ اولاقممناف اهفمهلت رفغدق

 ههجوىف سبع مالسلاهيلع مرمنبىسيعقتل اذإناكمالسلا امهيلعايركز نبي حب نأىورو . كيلعهقل
 كنأك اسباع ىناقلت ىسيع هل لاقق ههجو ىف مست بع ىقل اذإ مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ناكو
 اهبملا ىلاعت للا ىحوأف هللا با ذع نم ىنعي نمآكن أك اكحاض ىناهتلت ىح هل لاقف ىملاعت هللا ةمحر نم ىنعي سي

 موب لجرلاب قؤيلوقي هنعهلاىضر مسأن بدي زناكو ىربطلاهركذ ىنانظ ايكنسحأ ىلإ اكبحأ نإ
 نمكطنقأ مويلالجوزعهللالوقيف ىمايصو الص نبأ برايلوةيف رانلا ىلإ هباوقلطنلاقيف ةمايقلا
 . نيملاعلا بر هللدجلاو تر نم ىدابع طنقتتنك اكقمحر

 د هللاالا هلاال تيا نيقات باب الع

 مك اتوم اونقللوقي لس وةيلعهللا ىلصللا لوسر تعمبسلاق ةنعهللا ذرى ردخلاديعس يف أن ع ملسمىور

 هنعهللا ىضر باطخلا نب رمعناكو ةنجلا ىلا هداز تناك الإهتومدنعاهمهل مم دبع نمامهناف هلا الادلا ال

 اورضحا اعوفرم معن ىألةياورىفو نورتالامن ورب مهئافهقلاالاهلاال مثورك ذوى انوماو رضحا لوق
 ناطيشلاناو عرصلا كلذ دنع ريحت لاجرلا نم مكحلاناف ةنجلابمثورمشب وهللاالاهلاالمه ونقلوك اتوم

 قح ايندلا نم نمؤمدبع سفن جرخم ال هديب ىسفن ىذلاو عرصلا كلذدنع مدآن با ىلا نوكي امبرقأ

 هللاالاهلاال لقيلف رضتءوهو هاخأن اوخإلا اهمأ ؟دح أر ضحاذاف * هلايحىلع هنموضع لك اهل أَتي

 لخديو ةداعسلاب هلمتخيف هللاالا هلال همالكرخآن وكف اهم رضتحلا كلذ قطن ىلا ةليسوكلذ نوكييل

 كك وقنأ ناوخإلا اه-أمتماعدقف « ةنلالخددثاالادلاال همالكر خآ ناكنم » هلل هلوق مومعىف

 اذإو هتديقع هيلعدسفيل رضتحملل ضرعتيهنافّ اطيشلاهب عفدي امىلع هلهيبنتهيف هللاالاهلاالر ضتحلا دنع
 تيلا اونقللوقي هنعهللا ىضر كرابملا نب هللا دبعناكو اهريغ مكتينأالا هيلعداعتالف ةرمرضتحلا اهلا

 اهلقثي وزجعي و مرت نأ اه هلعاو+أ اذا هيلع فا هنأل كلذو ءاماعلا لاق .هوعدفام لاق وهاذإف هنا الا هلاال

 ةافولا كرابملا نبا ترضحامل ىسعنبنيسحلالاقو ةمتاخلاءوسل ابيسكلذ نوكيف هناسل لعزاطيشلا

 تومي نأ نيقلتلا نمدوصقلانألكلذوناثمالكب اهدعب كس: أالا ىلعاهدعتالو هللاالاهلاال ىللقلاق
 ةاحنلا هب ن وكف هيفرظنيىدلاوه باقلال معو باقلا صرادللاو لجوزعدللاالا هبلق ف سيلو مدان با

 ثيدح ر كذب ىنتكي فلسلا ضعب ناكو هيفةدئافالفالاو بلقلا ىفامع ةمجرت ىهامتاف ناسللاةكرحامأو
 . ملعأهلاوملاعلالجرلادنعنيقلتلا

 د6 هضيمغتو تام اذاتيمللءاعدلا فيكوريخم ملكتيووغليالف تيما رضح نمباب لع
 اريخ اولوقف تيلاوأ ضيرلا مترضح اذا : هيلي هللا لوسر لاق تلاق ةماسمأ نع .لسم ىور

 نإ هللا لوسراي تلقف ملم ىننلا تيتأ ةماسوبأ تام اماف تلاق نولوقتامىلع نمؤت ةكسئاللا ناف

 وهم هللا ىنبقغأف كلذتلعفف تلاق ةنسح ىقعهنم ىبقعأو هلو ىل رفغامبللا ىلوقلاقتامدق ةماسإبأ
 2 هللا لوسر لخد تلاق اضيأأ اهنع هللا ىضر ةئاس مأ نعو : هل هللا لوس هنم ىل ريخ

 جضف رصبلا هعبتا ضبق اذا حورلا نإ » لاقمث ملم ىنلا هضمغأف هرنصب قش دقو ةداس ىنأ ىلع

 قوم تنك ذا
 فىريخذتنأو

 نمو ىلا ىكتشأ نمل
 لسوتأ
 داعو اطخأ نم قيدح

 نضع

 للذتيهباوبأ ىلع ىقسو

 مج ىلع ىكبو

 ىلإ نم تفس
 ديسلا دوعي لعل
 لضفتلا

 ةمحر ىحهلإ تدصق

 الضفتو

 ةتالزا .نعبلابات و

 ىف يناثلا بابلا

 مم رجلا براش ةيوفع
 ىلص ىثلا .نع ىور

 لاق هنأ ملسو هيلعهلا

 اهعئابو ةرخخلاهللا نعل»

 « اهزتشمو اهءراشو

 قانلوسر نع ىورو

 هنأ ملسو هيلعدللا ىلص

 را ب راش ىحب »لاق

 ادوسم ةمايقلا مون

 هاننع ةقرزم هبحو

 هردص لع هناسل اعل دنم

 مدلا لثم هقاصب ليس

 موت سانلا هفرغي

 اوملست الف ةمايقلا
 (ذ|'هوذونت الو هنلغ

 هيلع اواصتالو ضرم
 هللا دنع هناف تام اذا

 ذباهك ىلاعتو هناحبس
 هللا ل وسر لاقو «نئولا

 لك » ملسوهيلع هللا لص



 رمخ لكؤ رمخ ركسم
 رخلا برش نفل مارح

 هيلع هللامرح اين دلا ىف
 « ةئجلا ىف ةرخآلار مخ
 ملسوهيلع هللا ىبصلاقو

 عير نودجبال ةثالث»
 مشي اهم ر.ناو ةنجلا

 ماع ةثامسج ةريسمنم
 هندلاو قاغورمح نمدم

 لاقو «بتي+ناىنازناو

 براش جرغعي» هلي
 نمناثأ هربق نمرخلا
 قلعمزوكلاو ةفيجلا
 هديىف حدقلاو هقفنعف

 تايح هدلج هبأالعو

 نيلعن سبليو براقعو
 هغامدامهنم ىلغي راث نم

 نمةرفجهربق نوكيو
 نم ابرق رانلا رفح
 « ناماهو نوعرف

 ةشئاع نع ىورو

 ىضق نم وب رافعوبايح
 ىلع هناعأ ٍدقف ةجاحول

 نمو مالسالا ميج
 ىلع هناعأ دفق هسرقأ

 هسلاج نمو ملسيملتق
 ةحجال ىمحأ هلا رشح

 الفرا برش نمو هل
 الف ضرمناوهوجوز'

 يذلاوف اديأ هودوعت

 [| ىلرفغا مهللا لاقمث نولوقتام طن ونمؤي ةكسئاللا ناف ريخيالا مست لعاوعدتال لاققب هلهأ نم سان

 | رونو هربقىفدلحسفاو نيملاعلا برايهلوانل رفغاو نيرباغلا ىفدبقعىفهفلخاو نب دترملا فدتجر دعفراوةماس
 | نيتداهشلاو ةبوتلاب هوركذيل لعلا لهأ و. نوحاصلات يلا رضحب نأءاماعلا بحتسا انه نمو ىبننا هبفمل
 . ملعأ ىلاعتوهناحبسللاو كلذب اوعفتتيف هفلخم نلوهل اوعديو

 »6 ضيمغتلا دنع لاقي امو هنم باب ل

 رصبلا اوضمتأف ؟انوم متريضحاذا » هلي هللا لوسر لاقلاق سوأن بدادشنع هجامنبا: ىور
 اهنعهللا ىضرقماس مأتناكو «تيللا لهألاقام ىلع ن مؤت ةكسئاللا نافا ريخا لوقو حورلا عتب ربصبلا ناف
 ىزلا هللا دبعنبر كب ناكو نيملاعلا بر هدا و نيلسرلا يلع مالسلا اولوةفريضتحلا دنع متر بضجاذا لوقت

 نايفسالتمثاوحبسو. مثلي ناد وسرةلمىلعو هللا مسب اولوبقق تيملا مضمغاذا لوبن هنع هللا ىضر يعب لا

 ارفعج تضمن لوقيىدهازلاةربسيمابأ تعمس ممضعب لاقو مهم ردمحم نوحبس, ةكئاللا وا ربضاج ناكو

 تومأ نألبق ىلككضيمغت ىلعناك ام مظعأ ىللاقوماناا ىف هتيًأرتاماماف تولاةلاج ادب ا ناكو معمل
 1 ملع أ ىلاعت و هناحبسهللاو

  ةيفاعلا هللا لأسن ةعاخلاءوسنم فاح امو هتومدنعتيلارضحم ناطيشلا نأ ىف ءاجامباب لع

 ةفص ىلع هنيع نعىدذلاف, هلامش نعرخ آوهنيع نعدحا و نان اطيشهدنعدعقتوملا ىف ناكاذادبعلا نأ ىور

 ىلع ىذلاو نايدألاريخوهو ىراصنلا نيد لعتم نكلو اب كلو اقيفش كيلعتءنك نإ ىنايلوقي أ
 دولا نيد ىلعتم نكل وءاطو كل ىذخفوءاقسكل ىبدثوءاعوكل ىنطب ناكهن الو ةيهمأةروص لعهلامش

 |0010 مك باتكىف ىلازغلادملحوب [ةانعمرك 3و ياللا ىمافلا نسحلا وبا هرك ذ نايحألاريخوهو
 هناوعأدعقأدق سيلب !نأكلذو نكفلا هيلع ضرعت عافترالاو قا رتلا ف سفنلا رارقتنسادنعولاق .ةرخآلا

 عظفألال وهلاو ةديدشلا ةلاحلا كلت ىفوهوءرملا نوت يفهب مبلكو وهيلعمبلمعتساوةصاخ ناسنالا | ذه ىلا

 | ايندلارادىف هلنيبحلا نيمصانلاءاحألا نم فلس نمةروصيف هلنواثمتيف ءالقعلا لوقعهيف لزازتتىذلا
 تفنأشلااذهىفكانتبس ن<ونالفايتومت تنأهلنولوقيف قيدصلا وميجاوتخألا وألا ومألاو بلاك

 نيدهناف اينارصن تمهل اولاقو نورخآموقهءاج ىنأو مهنعفرصن !نافهللادنع لوبقملانيدلا وهفاب دوه

 هلوقوهو هغيزديربنمىلاعتهللا غيزبف ةلملكدن اعدل نوركذيو ىسومنيدىلاعتهللا سن هب وحيسلا
 كلذلبق انتيدهذإ دعب تولادنعانب واق غزتالىأاين دلاىفىعي «انتيدهذإدعب انبواق غزتالانب ره ىلاعت

 هنعدرطيف مالسلاه يلع لي ريج عم ةمحرلاهتءاج اتيبثتوةبادهوا ريخددبعب ىلاعتهللادارأ اذإفاليوطانامز

 لجوزع هللانم هتءاجقلا ىرمشلل ةلاحال تيما مستي كانهف ههجونع بوحشلاحسعو نيطايشلا
 تم نيطايشلانم كؤادعأ ءالؤهو ليربجان ىف رعتامأن الفاب لوقي ماليسااهيلعليربجنأ (ىورو)

 اونمكنيذلا» ىلاعتهلوقوهوكلذب حرفأ الواهنمناسنالل بحأ ءىشالف ةيليلخلا ةعب رسشلاو ةيفينحلا ملا ىلع

 تنأكنإ ةمحر كن د نمانل بهو» ىلاعتهلوقو «ةرخآلاىفو ايندلاةايحلا ىف ىرسبلا ملنوقتياوناكو

 ىديبودمح أ مامإلاة فو ترضحا دج مامإلا نب هللا دبع (لاقو) ىف ايام ىلع ةنعطل ادنع ضب ةءمث « باهولا

 ءىثىأت بأايبهتلقفارارمكلذلاق قحادعبال ادعبال لوقف قيفيمث ق رعي ناكوهيبحلامبدشأل ةقرخ

 قحادعبال ادعباللوقأانأو ىنتفدمحأاب لوق,هلمان أ يلع ضاع يئاذحم فقاو ناطيشلا لاقق تدر كلذب

 اللوق, ناكسف هللاالا هلااللقدل اولاقهنعهّللاىض رىطر غلا رفعجىلأمامإلاةافولا ترمضح (املو) تومأ
 نابدألا ريخهنافاب دوهي تماهدح أل وق. ىلامثنع و ىنيع نعنان اطيشىت األ اقف هل كلذاورك ذقافأاماف
 ىف ىديي هتبتكدقوىل اذهنولوقتءالال امه لوقأتنكف ناردألا ريخهنافاينارصن تمرخآلا لوق.و
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 3 نم اللا 4 تمايدوهت نقهل:لؤقيفهتوملبقكدحأ أ ابناطيشلا .نا م هل جلا نك تاتا ىدذمرتلا: بناتك ِْ

 ليممالاو ةاروتلا ق رد را رقلا لاق من أ ركل باولسا سيلو ال ىو قب ايل باوجلا ناكف «اينا

 ناقرفلاو روبزلاو )ا نمؤمنماملوقيهنعلا ىضردهاخناكوةدإمشلاهنقلي نملالناطيشللال#دحأ لوقي .باوجلا نوكيف
 'هناحبس هلزتأام عيمجم | لدن انوناك ناو وله لما فول لعأ انوناك نامهملا ن ملجم ناك ن ذلاهتسل اخ لهأ هيلع ضعت والا تيوع

 حسيمج .ىط ىلاعتو | ثرععا لافق هللا هلا الل قنالفايه|ل يفق ماشل ابل جر توم ت رضح ةربس نب عملا لاقؤو . رك ذ.لهأف زكف
 ا ا

 د تنأ ناو ءاسنألا ! ىئدحا ة ةّزشعه زيسفن هدزاؤدهدزايهدلوقيلمحفهللاالا هلإال لة زاوهالادالس رخآ كحرال دقو ىمشاو |

 نا( ىكحو ) نازءلاو باسل !هيلعبلغف ناوددلاو ملقلا لهأ نم لجزلا|اذه ناكو ةرشغاتنث ةردشع ا
 نينثالا لاققهللا هلا الق. نالفايذلائولاق رضتحا اماف سيخلا موي نينثالا مويهيطعي ارخهيلعناك الجو |
 لوقي لهجف هللاهلاال لق نالفاي ةرصبلاب رخآ لجرا ( ليقو)تاموحكلذ لوقيلزب لف سيخلاو |
 باحنم مامح ىلا قيزظلا .نبأ * تلأس دقو امؤب 'ةلئاق .بزاي ١

 دنع تيبلااذهلاق كلذإف مشع اه- ماهف هلزنم لعاملدف مانخلا ىلع ةأسهنم تلدتسا لجزلا كلذ اكو |

 ةليوطةصق مالكا اذهل نأ ةنفاملا ٍباّتك ىفقكلادبع دفع وبأ مامآلا زكدو:# هيلع اهقشع ةبلقلة وم 0
 نسحتاذةأض اهب ترق مالا بابهبشافرخزم هبابناكو هراد ءازاب افقاو ناك الجر نأ اهصخلم | ا

 رادلا تلخدفهرادىلاراشأ أو باحنم مامح | ذهامللاقق باحنم مامح ىلا قيرطلا نبأ لوقتئهولانخو 0

 اهعاتجا ىقرورسلاوحرفلا هلترهظأ اهلع بصن هنأو هرادىف هعمابسفن تأر املف اهفلخ لخدو ٠

 ا
 ا

0 

 انأو تمد ىرب هنافرختا |

 لل ناو هنم ءىئدر

 منقأ ىلاغتو ةثاحبس

 نم نأ ةلالجو اهتزغب

 ايلا ىف رجلا برش |
 ا ا

 قرحنو اديدش اشطع

 هنم جربو هداف |

 ةعاسلا امل لاقف اننيعأ هب رقتوانشيع كب اما نأ حلصي هل تلاقو ةولخلا كلت ىف هعم

 اهدحيمل تبلطام اهات املف بابلا قلغر م ورادلا ىفاهكرت وجرخف امله سفن تن أ مطا ونديرتاملكب كيتآ

 اذاو اموي تيبلااذهدشني وهاميبفةقزألاوقيرطلاىفاهزك ذنم رّثك أ داهح ىفاماهجرخف رادلاىف |
 : لوقت ىهو ةأرلا كلت اهلعلو ةقاط نم هتباحأ دق ةيزاخم

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

 نحلا و نتفلا نمهللبذوعن لاقاملاقق ةافولا هترضح ىحكلذك لزب ملو هناجيه دتشاو هنامه ذادزاف |
 ةعباصأ دقعل لعج ةافولاهترضحامايندلاب لاغتشالا مهملع بلغ نم ةرشامسلا ضعب نأ طرقلا(52و) |

 كلذكو ه ةراجلا متفلع لاقف هلا هلاال لق لبق ةافولا هترضحامل مهضعب نأ كَح كلذكو بسعيو
 هللاالإةلااللق(رخ الل يقو) عب رالإة عب رأ ف صنو ةئالثل وةيلعجفانقوسناكوهللاالاهلا الل قمهضعبل لبق |
 هللا اوعدالاقق هللا الا هلاال لقةافؤلاهترضحدقو الماكنز:ناكو (رخآل لبقو ) ىحدق ّئلوان لاقف |

 ,لكنم نايم ةفكى حسم مدعلالوق نم ىنعنع ىناسل ىلعنازيملا ناسل نافاه- قطتلا ىلع نوه نأ ىلاعت |
 رضتحا مل هللا الا هلاال لق (رخاللقو) خايرلا بوبهنماهيف عمتجم ئذلاخسولا ىدقفتمدعولنلق |

 اليدنمامل ىرتشن ىلعتفقو ارت نسا ل[ امو تراب قاع ا ليقف عيطتسأال ناتف |

 ىتاسلب ىناريجىذوأ تنك ىتألاهبب قطنلا لعردقأاللاققهثلاالا هلااللق رضتخانيح ( رخآللتقو) |

 نق اذا ةليورسا١
 تولا كلمهنمأريتةينان

 هنمأرتةثلاث برشاذاو

 هللا ىلص هلا لوسر'

 .هبرمش اذاو سو هيلع
 ةظفحلا هنم.أربت ةعبار |

 ؛ًاريتةسماخ برشاذاو |

 مالسلا هيلعلينربج هنم لأ لمغةأرمابت رواخاذاتثكلاق عنصت تنك اذافهلليققابدلع ردقأال لاقف هللاآلاةلااللق (مهضعبللبقؤ) |
 "ةسداس .برش هااذاو || لافف عنصت تنكاذ اف هل ليقف ردقأال كاقفةثلاالا هلاالذة( زخآل ليقو) تضر ولاهليقتىلاىلاق |
 هيلع ليفازسا هنم ًاريت ]| هللا آلا هلاال لق( رخال يقؤ)ىلاعتهللا نم ىحختسأ تنك امبرثك 1 تيضعاذا قلخلا نم نستتتكا
 «بزش اذاو مالسنلا | ناققثناالا'ةلاالكق نخنأل ليقوىّزمعىف ةرئمانزلاىف تعقولاق جنفطت تنك مدل ليقق عنيطتسأاللاقف ا

 ليئاكيم هنم ؟ربتةعب اس |[ كلذ فتاياكنحلاو ىهتلا ىدبع_ىلع تعقؤف ةزمىجيو زتنض رملاقف لعفت تنكااف اهل. ليقف ردقأال ا

 ]| كعاوض متن ل بقركسةنأ اوبساحو ناوتالااه-أ كلذا وهلعاف ةزخآلا زان دلا ىقةبفاعلا هللا لأن ةريثكا 1

 هينم تارت ةنماث"



 برش اذاو تاومسلا

 ناكس هنم تأرتهعسان

 ثريش اذاو تاومسلا

 هنود تقلغ ةرشاع

 اذاو" نانحلا ”كاونأ
 ةريثع ةيداح برش

 نارينلاباوبأهل تحتف

 ةريشعةيناث برش اذإو
 شرعلاةلمح هنم تأربت

 ةرشعةثلاث برش اذإو

 اذاو ىسركلاهنم ربت

 أريتةرشع ةعبار برش
 برش اذإوشرعلا هنم

 هنم ريت ةريشع ةسماخ

 نمو العو لج رابجلا

 ءاثالا" ةلثف ادت

 نوعجأ ةكئاللاو

 نيملاعلا بر هنم أريتو

 مم ع
 هللا تاو نيينذلا

 هيقس ىاعتو هناحبس
 ران نماح دق مهج ىف

 ىرهتيو هانيع طقست

 | كلذ جهو نم هل

 عطقب برشاذافحدقلا

 نم اهجرخمو هءاعمأ

 رجل ابراشلليؤءهرد

 هللا باذع نم قلب ئ

 نعو «( ىلاعتو هناحبس
 تلاق تياز تنب ءامسأ

 ىلص هللا لوسر تعمس
 : لوي ملسو هيلع هلل

 هنطب ىف را عقو نم
 هناحبس هللا لبقي ل

 ناف ةنسح هنم ىلاعتو

 لو امو نيعإ أ ثكم

 نمائثيش اوطاعتتنأك اياوتوقلاودا زلانهللا ةعاطىفببغرنملالا .توفالو كلذ نع رفمالف نايدلا كلملا

 . نيملاعلا بر هلدحلاو . توللا دنع ةداهشلا نع كدحأ ناسل دقعنا امبرف ىصاعلا

 ميتاوخلاب لامعألا نأو ةمتاخلا ءوس ىف ءاج اهفو هنم باب لع
 لمعب ليوطلا نمزلا لمعي ل جرلا نار لالي لا لوس ر أ هنعدللا ىضرةريرهىبأن عرلسم ىور

 هلمعدل متع مثرانلا لهأ ل معب ليوطلا نمزلا لمعيل لجرلاناورانلا لهأ ل معب هلمعدل مت مم ةنجلا لهأ

 لمعل معي وةنجلا لهأ نمهناو رانلالهألمعب لمعي دبعلا نا (اعوف رمىراخبلا ىفو) «ةنجلا لهأ ل معب
 نملالان وكي القمتاخلاءوسمهنعهللا ىضرءاماعلا لاق ( ميتا وخلا, لامعالامتاورانلا لهأ نمهناو ةنجلا لهأ

 ةماقتسالا مدق ىلع ناكنمامأ جو زعهللةعداخم رئابكلا ىلعمادقاهلو نطابلا ىف ىصاعلا ىلع ا رصصم ناك
 كلذىلع دجلاهّللو ادب ءوسب هل معا ذهلثمنأ انماعالو انعمساف نطابلا ىفةيصعم لعرصيملو ىهاظلا ىف

 همدصيقةبوتلا لبقتولاهيلعلز' رقة ريغ نماجف عوقولاو ىصاعملا بح هيلع بلغ نم فالخ

 هتومدنع سانلل هؤاقش ربظيف ىل :هللأب ذايعلاوةشهدلا كلتدنع هفطخ ' وةمدصلا كلتدنع ناطيشلا

 ةماقتسالا قيرط نع جرخبو هلجأ برق اذا لدبيو ريغي مث هرمت لوط امقتسم دبعلا نوكيدقو
 نينا ةكئالملا م هللادبع هنأ درو دف سيلب ال عقواك هتبقاعمؤشو هتعاخ ءوسلابسس كلذن وكف

 هاوه هعابتاوضرألا ىلا هدواخم اهتمخلسناف هتايآهللا هاطعأ ىذلا ءاروعاب نب ماعلب ا فلأ

 صخلمور فك ١ناسنالل لاقذا ناطيشلا لثك هقح ىفلاقىلاعت هلا نأ ىو رىذلا دباعلااصيصرب كلذكو
 هيلا اهولسرأف اهلقع ىف لبخكللا ةنبال لصف ءىرب عرصلابوأ نونجلاب اباصم سمل اذا ناكهنأهتصق

 هللاق كلذ لمف املف اهسح نع ةيئاغ اهناف اه.نزا هللاقو يلب اهانأف ةيربلا ىف هتعموص تحن تيدتل

 اذافلمرلا موك موكلا كلذ ىفاهنفداواه+ ذاف سانلا نيب ككت,تف كلذب_ ترعشن وكت نأ فام سيلبا

 سيلبا نامث هيلعهي راشأام لعففكن وقدص» مهافتبهذو تئرباهنإ ممل لققاهيلطل كلل ةعامج اج

 مكماعتف كلذب ترعشن وكت نأ ىشخو كتنب | ىف قسف دقاصيصر نا لاق ودب اعةروص ىف كلل ىلا بهذ

 هوقدصتالف مكيلا تبهذ و تئراهنا كلل وقيسوهتعموص نمام,رقلمرلاموك ىفاهفدوابلتقف تقافأاذإ

 ىلدجسا هللاقوبواصموهو سيلب اءاتًأفاصيصر بلصب رمأفاحمص هلاقامىأر ف هتعامج كلما لسرأف

 | ةا فرك لطتامو هصاخمملو سيلبا بهذو رفكفذوجسلايًاموأف كتعقوأ 6كصلخأ ان أو كترحب

 حطسلا نماموي اهآرفقارصنتنب دجسلا راوي ونذؤي ملاصل جر قيتعلا رصءناكمنأ(ىحو ) |

 ديرتاف هلتلاقفةرخآلاو ايندلا رومأ نعىلق تلغشدقلافف بابلا هل تحّتفف تقوىفاهدعا وفاهم نئفف

 اهتييحطس قر ماهي دؤلخدف ىنيدفتلخد نإالإىضريال ىدلاو ناتلاقف كجوزتأنأديرأ لاف

 ةيفاعلا هلالأسن اماسمتاموهالو هدوصةملانوهالف اينارصن تافحطسلا نمطقسف ةنيدلا رظنيل

 لبف بولقلا بلقمواللوقتو فاحت هلا لوسراي كار تلاقاهنعهللا ىضرةشئاعزأ ىراخبلا(ىودو)

 دبعباقبلقينأ دارأ اذا رابجلا عباصأ نمنيعبصانيبدابعلا بولقو ىننمؤرامو ةشئاعايلاقف ىثخم

 ناك هناورئابكلا مأاهناف را اوبنتجا» لوقيناكدن اهنعهللا ىضرناّمع نع ىئاسنلا (ىورو) هبلق
 كوعدت ىتديس هل تلاقف اهتيراج هيلا تلسرأف ةيوغ ةأرماه تقلعف هللادبعي ركسلبق ناكنميلجر
 ةيطابو مالغاهدنع ةئيضوةأرما ىلاتضفأ قم هتقلغأابابل> دامك لعجف ةيراجلا عم قلطن اف ةداهشلل

 اسأكرخلا اذه نم برشت وأىلع عقتل كتوعد نكل وةداهشال كتوعدام ىتا هللاو هلتلافق رمخ
 قح هيقست لزت ىلفىنيديز لاقفاسأكهتقسف ىلع نوهأ هناف رخلا نم ىنيقساف لاقمالغلااذه لتقتوأ

 الا رخلا نامداو ناميالا عمتجمال هللاو هناف رخخعا اوبنتجاف مالغلا لتقو اهلع عقوف را هنمنكمت



 تاتناو ارفاك تام ظفحم ناكونيبها رمدحم ناكف رسأ نيماسلا نمالجر نأ (ىورو) « هبحاصاهدح أجر نأ كشويو نيعب رألا لبقتاموبتي 1 3 . 4 ع ع 5 ع
 1 و م نا ا وهفلوألا كنيدىلا عجراهلالاعف لسلا لجرلارصنتواماسأ مئايكبو اهبملق قرنآر فلا التاذا ناكف نآر فلا

 نأ هللا لع ب ناك : اودشنأو ةمتاخلا نسح ىلاعتهلالأسناينارصن تامو عجرب ملف ريخ
 امو هللا 0 راي اولاق موحتلافهمج ولي لذنمو »ني املا ىف هسار زرع نمو * مدع راعو لالا نم َرْثَم ناضل سا ا 9 مكحلا ملعلا صنم متحلاب * ىرولا اذ ىفمابفالا تريحم

 ديدص لاق لابخلا ةنيط ميلعلا ناّزعلا ردت كلذ“ 6 ةكالاس" هجايتما لك ع 5-5-8
 .حيقلاومدلاورانلا لهأ : لوش اشناف ردقلا نع هنع ىلاعت هللاىضر 0 مامالا لثس عيبرلا لاقو

 5 تماعام ىلع دابعلا تقلخ #* نكي ملاشت مل نا تئشامو *. اشآ مل ناو ناح تكا

 نمت مل اذو تنهأ اذهو * تلذخ اذهو تننم اذ ىلع * نسلاو ىتفلا ىرجم معلا ىتف
 ىضر دوعسم نءالاقو

 تام اذا هنع ىلاعت هلل ا
 هوتفداف رخلا براش وو اك ا قش مهم /

 10 خر نام كيدي نيب همدقت لوسركلامأت وملا كلل لاق مالسلاوةالصلا مهب اعءايبنألا ضعب نأثيدحلاف(ىورو)

 افورصم هبجو اودجم صقتنو مرهلاوبيشلاو ضارمألاو للعلا نمةريثك لس للا معل لاق كنم رذح ىلع سانلان وككل
 ناف ىوانقاف ةلبقلا نع مدقأ ًاهحور ضبقدنعهتيدان دازلا لص لو بت وتواا ىف كلذهب لزن نمركفت,ملاذاف رصبلاو عمسلا
 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع نابل قافاز كلا: اولؤسر ذات ضل ىذلالوسرلاانأفريذندعباربذنولوسردعبالوسر كيلا

 برش اذا كوفي لو دازلاذخأتقواذه نيعب رألاءانب ًاايىذانب توما كلم والاهسمشعلطن موينماماض, أ ثيدحلا فوريذن |
 تارم“ عبرأ _ و [| متيسن دقنيتسلاءانبأاي . داصحلاوذخألاانددق نيس ءانبأاي . ةديدشةيوق كٌواضعأ وةرضاح ين اهذأ
 هال دوا ةطحس هللادح رىزوجلا نبا 3 ريذنلا ؟ءاجو كد ٌنُمهف ركذتام مكرمعنموأ باسحلا ءوسوباقعلا
 قيمنا ندكو ىلاعتو لبحهلدمىأ «ةنسنيتس غلب قحهلجأر خأ" ىرما ىلاهللا رذعأ »اع وفرمىراخبلا ورو .نيماةهبانمحر و
 هللا لبي الو نيحس لوش هنعللا ىضر ىربطلان اكو . عليو أوهليشأ نيتسؤنلب نا. اسر الوقتغلو خيارا

 ةتالص الو هموص هئم لوقيف ةرم نيسمح موي لك خيشلاهجو ىفرظني ىللاعتهللا نأ ىورو بيشلا وهتبألا هذهىف ريذنلا
 ا بذعأ نأىحتسأ ىناف كنم ىحتسأ كىنمحتساف كلجأ برتقاو كمظعن هوو كنسريك مدآ نبااي

 بوتي نأالا هتقدصالو
 :اودشناو ةيشاذ

 رانلاءاوأفالاو باتناف

 ( هنعؤ ) ريصلا سشبو

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 انزلا لهأ قاسي : لاق

 رانلا ىلارخلا براشو

 اذه نول ريغ سفنلا لوقت * ريصق ىل رمعب قركذي # ايانلا رذن ىف بيشلا تبر

 ريذنلا هجو ادوسم تساو .* ىرمعر.ذن سشلا املتلقف #* ريس رمعىف ببطت كاسع

 بيبالا تنأو ارهد ىتاعتو * بيشلا كالع دقو ىلاعت 5 :اضأ اودشنأو

 ليحر كنم ناح دق اهقماي * بيرق كنم مالا ايانمو * ربذن كاتأ دقو قمل ا

 اود اذاف ةمآنقلا موي بيبط تلقع نا كنوادنال : اهانض نمةركستوملل نا 0 9 موي ليحرلا كاذ دعب

 اير ىف تع "ديلا بوثو اهف كيلع ايانمل * الإ ىهدلا نمةعاس يف سل

 ةنابزلا تع ال ضرلاىأ ىلا تولاريذن نمنأ هللا كمر ىناوخاإي اوماعاو
 2 : 5 نم ممر يغوبراقألاو لهألات وم ءاماعلالاقو . هئحم ةعرسوتولا لوسرمودقب رعشن ىأ كلا

 3 ا : اودشنأو نامزو تقو لكوف ريذدنلا ىف غلبأ باحألاو بابحالا

 ماندلا مايا ددعي ر 1 1 ا ءاندلا مايأ ددعب رانلا قيئدتو ىربق ىلا ىرمسلبمحب هه ىنبذجت مايألاو ىلادلا ىرأ
 انيدارب امع ةلافغ ىف نحنو * انفكلارسشني ني- لكف تولا :اضيأ دشنأو مهزانم ىلا مهنوعفدي ل

 وضع قس الف رانلا ىف 1
 برقع هغدلت“ قح اهءاوثاؤمتحشوتنإو * اهتيزو ايندلا ىلا نيمطن ايش | ساونا اه تعش نإ ال



 هسأر ىلع ةبح.هشينتو

 غلبسال ةنس نيعبرأ
 عنمالودكوإلا باهال نملامتق تن نم لاققمالسلاو ةالصلاهيلعدوإد طلخد تولاكلمنأ ىورو | ا 1 0 ْ اهعفرب * ةجربلا

 كراج نالف نبأ دواداي لاق دعب كئاقلل دعتسأمو تولل كلمتن أن ذإفلإق اشرلا لبقبالو نوصحلاهنم |
 دهام ناكو . دعتس نمل ةربع ءالؤه ىفناكامأ لاقق اوتام لاقكبحاص نالفنبأ كبرق نالفنبأ |
 ركشلا ىف غلاب, ن أو هيدلاو يلعو هيلع ىلاعت للا رادقمفرعينأ هل نآ دفق نيعبرألا غلب نم لوقت ظ
 لعل لهأو سانلا تكردأ ل وبقي هللا هم ر كلام مامالا ناكو «ةنسنيعب رأ غلب ومدشأ غلب اذا تح » ىلاعتهلوقل |

 هب رضتفةقبطلا سأر ىلا

 ىلا ىوبيف ةنزابزلا
 تحضن الك رانلا رعق

 مال . مدولج
 اوقوذيل اهريغ ادواج
 نوشطعي مث باذعلا

 نودانيف اديدش اشطع

 9 ريثان وقسا هاشطعاو

 5 مل ,مدقتق ءابملا نم

 ميم ا
 نم .اجادقأ مهءاذعب

 ,اذاق روفتو ىلغت مبح
 رجلا .براغ .لوانت

 هنطب يف ميجا لصو اذاف

 تجرخو هءاعمأ عطق

 اك .دوعت مث هربد نم
 هرنيف بريس مث تفك
 . رجلا براش ةبوقع
 ىلص هللا لوسر(لاقو)
 ىناي : لسو هيلع هلا
 ةمايقلامويرخلا براش

 هقنعيف قلعمزوكلاو

 قح هفك يف روبنطلاو

 نم ,ةيشخ ىلع بلص
 اذه دانم ىدانبف ران

 جرختف نالف نبا نالف

 مش هنونعلبو ةنتندث نم

 بلصلا نم ةينابزلاهيفلت
 رانلا ىف هنوحرطبو
 ةنم فلآ ايف قلق
 مث هاشثطعاو ىدانيف

 هيلع يلاعت هللا لس

 انكس انلاوناك ومبه نينلا نأ # اولعفام نا اودحألا نأ

 .انيهر يرثلا قابطأل متريصف # .ةيفاص ريغ اسبأكت وللا مهاقس

 لزتِعا:ةيسنيمب رأ غلب اذافةنس نيعبرأ مثدحأ غلب حس انلا نوطلاخمو ايندلانويلطب مثو اندإب نم

 هباجصأالا هيف لخ ديال هناتسب يف ىيلحيداناك رباك ألاءاملعلا ضعب نأ, ( ىكحو ) .ةدابجلل غرفتو سانلا
 هنمهعاخلا ردكتفهبنج ىلا سلج و ءاج تح رحشلاللختالج ر ىأر ذإاموب سلاح وهانيبف طقق هناوخاو |

 عفدي امفادم م/نأ معزف قح هيلع تبث لجر من لاقق ةجاح نمكل ل هملاعلاهل لإ باوبلاب اوبممو
 ,كوئالوةمفنع تأ ملف الجأ مكاحلا هل برضدقلئاسلال اقف ىربامردقب كام اهل موق. لاقق هيلعامهنع |

 ,هسأرملاعلا قرطأفةنسنيسمح نم رثك أ هلهمأو هب قفرك/احلان الافق هيلعىضقي لاققةبفادلاوددبلا |
 دحأ كيلا لخدامبا وبلا لاق لئاسلا نعل سفهت ركس نمهلاعلا قافأ ولئاسلابهذواقرعهنيبجردحتو أ[

 دهب ىرب ناك ف توملا ًايمحأ وعدو ىنع اوفرصنا هباحصأل ملاعلا لابقدحأ ديعنم جرخالو ١
 ؛ نأب( ىورو ) ىلاعتهللا ةمحر ىلا تامنأ ىلا ظعولاو ركدتلا سلاجم يفالا كلذ [ ههجو مل طقس حبلا

 (اياث انيلطف امونفتف يل نم اتضيدبق نيترعش تيأر لاق كلذ يف هل ليقف ةتنب نكيلم نم 1
 ]| ىلإ لابتو ايندلادكرتا نأ ىرنم نالوسر ناذه تلقق امهبف تلمأت مث اثلاث اتعلطف امهتفتتف |

 , انيلعو هيلع يلاعت لاةمحر تام ىتح ىلاعت هللا دبع ضرالا ىف ايناس لزب ملف ةعاطو اعمس تابتق

 جرخكوللا عب

 : اودمن او نيم

 بفتلانمافوخ فتتلاباهتكردأف * قرفع تحال بيشلل .ةئئازو
 ىنلخنم شيجلا قحاب قحكديور #« امتاو تلطتسا ىنعض ىلع تلافف

 | هبريلاهدلونابرقبيزقت نم عجرإمل مالسلاوةالصلاه يلع ليلخلا مهارباديسلا باش نملوأ نأ ىورو
 مالسلاة لاقت كلمهيلع لزق ىافاملزألتلاقوةراسكإذ تهركو اهب بجعأفةدحاوةرعشهتيحل نمت باشف ٠

 ١ ميظعتلل, ةينايرسلا ةغليف ماحلاو فللألاهمسا ىفكللادازف ميدباالا كلذ ليقدمسا نكي و مهارباايكيلع |]
 قيس ياش نمداعوف ب تيدحلاف واهلك تحل تباشبقو حسبصأ مث كلذب ميها رب امر ف دتشاف مخفتلاو

 دشنأو 1 ةبيشاذ ب ذعب نأ ىحتس ىلإ عت هللا نا 2 اضيأ ثيدحلاىفو «ةمايقلاموبارونهل تناك مالسالا

 :هتبحل ىف ببشلا ىأر امل بارعالا ضعب

 هباضحم هيجوةرامع وجرب .# , باضخم هسأر قرافم هنم * تريغو بابشلاد قف نمعواي

 .بابحإلا ةقرفو بابشلاد فق ,# ,ةيزر لجأ امهدجو نا * بارخل ةرامع لكد ريصمو
 :شنأ هنعيلاعت مْثاىصر ىهفاشلا مامالا سأر ىف بيشلا علط امو
 قماهقوفتششعٍدقةموبايأ مم .اهءابش ءاضأ ذا ىليل لظأو ,# ىقرافملاعتشاب ىسفن رانت بخ

 اهارخرايدلا لكنم كاوأمو ,# ىنترزفىنمرمعلا بارختمأر .# اهبارغرإط نيحىنم مغرلا ىلع

 . هييشم لبق ءرما رمح ةزعو ,# اهماضح ىنغي سبل بيش عئالط * ىض راعلجام دعب اهيعمفأ

 اهءاطتسم همايأ نم صغنت د هرعش ضب و ءرملا نول رفصا اذا د اهءايش ىلوت سفن تيئفدقو



 اين ملف هاجلا ةاكز دأو * اهماكترا قتلا سفن ىلع ارح # امئافرومألاتاءاوسكنع عنف

 اهباستكاماركسلاتاراجتر يفخ * مهماقركلمترارحالاىلإنسحأو أ اهاصن مت لالا ةاكذ لثك |

 اهتممط ىاف اين كلا ق ني ىرجونو ايمارت كيوت كلا قس تاك ضرألابكي
 اهبارس ةالفلا رهظ ىف حال اك الطابو ارورغ الا اهرأ ملف * اهءاذعو اهبذع انيلا قيسو ١

 اهلهأل اماس تنك انتجت ناف # اهءاذتجا نرمه بالك اهياع * ةليحتسم ةفيجالا ىه امو ||
 اهاحح ىخرم باوألا ةقلغم # اهرادرهقتنطوأ سفنل ىبوطف # اهءالك كتعزان اهذتحم ناو

 ..نيملاعلاب رهف دجلاو . ندع نمسشلا داق ناوخالااأ كلذ اونلشالا ١ 0 ١
 © بئاتلا وه نمو اهنايبو ةبوتلا ىفو سانلل دبعلا ةفرعم عطقنت ىتم باب

 نم دبعلاة ف رعم عطقنت قمهسو هيلع هللا ىل هللا لوسر تل سلاقىرعشألا ىسومىفأن ع هجامنباىور
 اعوفرم ىذمرتلا ثيدحىنعموهو ةكئاللاوأت ولا كلمنياع اذإىأ ءاماعلا لاق نباع اذإ لاقف سانلا

 وأةمح ر نمهيلا ريصي امني اعي كلذدنعو موةلحلا حورلا غولب دنعىأ » رغرغيملامدبعلاةب وتلبقيهللانا 0(

 ديعلل ةطوسم ةيوتلا نألعف دع ةعلا ذك[ ررقم وهاك ناعا الو "5 , وةذكتح ةعفثن , الق باذع

 ةرغرغلا لبق بنذلك نمد وتلا دمع طا لع ب>يف 3 ثولا روضحاهدنعو ةناعملا اهدنعق موقلحلا

 : اودشنأو ةنياعلاو

 نسلالا سح ليقو تاملا لبق * اهل ىظحم ةبوت كسفنل ءسلألا

 نرسحلا بيبال مثغو رخذ * اهناف سوفنلا توف اهب قبساو

 هللا لاف هدسج ىفحورلا مادام مدآ نبا قرافأالكلالجو كتزعو ناطيشلالاق هاعوفرمثيدحلا فو

 ان رافءتسا لوي هنعهللا ىذ رىرصبلا نسما ناكد ف قدصلا مدعل رافغتسا ىلا جاتحم دقانتب ونوناكمالاو

 ناسالا ىريىدذلااننامزب فيكفهنامز ىفاذهناك اذافهللاهمحر ىطرقلا مامالا لاق رافغتسا ىلإ جاتحم

 ىفعرس الجر ىأر اذإ هنعهللاىضر بلاطىنأ نب ىلعمامالا ناك انهنمو « رابتعالا نعلفاغهبلقو
 ىلع ردقب الن وةقحلا لاقو . ةبوت ىلإ باتحم كبوت وناباذنكسلا ةبوتهذه : هللوةيرافغتسالاب ةحبسلا

 « ةبوتمدنلا » ثيدحل مدن ةذبن مل لصحاذإ 2 ون لوق 3 ر لضف نماوجراو مق دص مدعل

 هدنسمىف متا> وأ ىؤرو ( هيلعهللا بات هينذب فرتعا اذإد.علانا » اعوفرم لسمو ىراخلاىورو

 كم الا عبسلا رئابكلا بنت« و ناضمرموصيو سلا تاولصااىدؤي نمؤم نمام» اعوف رمح يحصلا

 د رشم قحرفاك الو نمّؤم دبع عفر جر ال باب 3#

 نمؤلاحورتعمتجا اذإل وه ناك هنأ هتعْىلاعت هللاىدرللكلا ىعباتلا ىظرقلا عك ندمت نعىور

 تفلت موكا كئرقي ىلاعت للا ناهللا ىلو ايكيلعمالسلاهللاقف تول كلمهءاججورخلا ديت هيفىف
 هللا دبع ناكو « نولمعت تنك امبةنجلا اولخدا مكيلعمالس نولوةينيببط ةكتاللا مسافوتت :نيذلا مةيآلا
 مالسلا كئرقي كب ردا لاقنمؤلا حور ضبقيت ! ال ا 5 ا ىضردوءسمنبا

 ( ةركذنلا رصتخع - 9 )

 ا مم 4 ونذ ند رةغتمسا هنأ امعاز ةحبس هد ىفكلذ عموذب وتللىدتممال دابعلا لظو ىصاعلا ىلعايكمهيف

 | كرافغتسا نع رافغتسالا نمو رافغتسالان م اورثك أف * اهتزعلسانلا نمدارفالاالإ حوضنلاةب وتلا

 - .نالاعلاب رشدجلا و .هقلغأ الهثلاهحتف بان اذهلاققةب وت نم سفنلا لتاقل لهدا همح ركلام مامالا لثسو

 | ىلإ ردصلا نم صخحشلا نيتو عطق اذإ كالذو حورلاب هترغرغ دنع كلذوحاو ورألا ضب اق نياعإ قىَح

 ا ةلهلا نمز ىفانهدامنا والا اهأانباونوتف « هسفن رغرغت ملاممدآنبا نعي وتلا ب>>أ ال ىن زعبف ىلاعت

 ليوط ةنس

 بر ىدانيفانتنم اقرع ْ

 قرعلا اذه ىنع عفرا

 ءىجم قح هنع عفر الف

 ادام ريصيف هقرحت ران

 هناحبس هللا هديعب مث

 اتلخ هقلخف ىلاعتو

 هالحر ةديقمهاد. ةلواغف

 لسا لامار تحتبن

 ثيغتسإ ههجو ىلع
 نم قسدف شطعلا نم

 قل تيعتاسو محلا

 موقزلا نم معطف عوجلا

 دع و ا ىلا لحق

 ران ند لاعت كالام

 ىلغي نيلعن اهنم هسبليف
 ىتح هغامد امهم

 هتنن رأ نم خلا ج ع

 رمج نم هسارضاو

 راثلا بيم هنم جر

 هؤاشح طقاستت وهف نم

 ىف لع - همادق نم

 كلإ رج نم توات

 هءاذع

 لالا لح ده قص
 هنول ريغتم هديدص

 تل دقداب راب لوقي

 اذإ هلليوف ىحخ رانلا

 ىدان اذإومحرال 5

 نمثيغتس مث باحال
 كلام هيقسف شطعلا

 اهلوانتيف ملا ةبرش

 اذاف هعباصأ طقاستتف

 هانبع تعقو اهرظن

 نم جر مثهدودخو

 ماع فلأ دعب تواتلا



 | تايح ن>سيىف لعحف

 نم لشمأ تزراقعو

 هيمدقي نوذخأ,تخبلا
 01 لع عصوت مش

 ىلع و ران نمةقرح

 هدب ىفوديدحلاهلصافم

 هقنع ىفو لالغألا

 نجر اللا
 ةنلمافلا دعب نحسلا

 ىلإ ةفئايراا هناك

 ليولاو ليولا ىداو

 منهج ةيدوأ نم داو

 اهدعبأو ارح اهدشأ

 تان اهرتك او ارعق

 ىف قسو « براهعو

 : 11 0 ك7 ىلإ ١ هنن فلا لي ولا ىذاإف
 1 ههركن اناكف تولاامأة شاع تلاقؤ /) هءاقلشاهرك هللا ءاقلهرك نمو ةءاقل هللا بح ادنلا ءاقل بح نم » ١

 هتماركو هللاناوضربر مشب ت ولا رضحاذإ نمؤلا نكلو كاذ سيل » ملسوهيلع هللا ىلصهلا لوسرلاقف |
 هللا باذعب رسثب ريضح اذإ رفاكلاناو هءاقلهللا بحأو هللا ءاقل بح فهمامأ امهديلإ بح ءىث سيلف

 دهءاب دمحاب ىدانب 8

 هللا ىلص ىنلا عمسيف

 لوقيفوءادن مسوهيلع

 نملجر توص براي

 1 وقيف مهح ف 8

 نق كتل ند لو

 تامو اننا قرشا

 ىلا لوعيف بئات ربغ

 0 ملسو هيلع هللا ىلص
 الإ قعافش نمجرخدق

 اهعأ بتق .هنع وفعل نأ

 هيلإ بونذلا نم ديعلا

 ه.دلاباطخلا نمرذتعاو

 ةالصلا هيلع لاقو

 براش جر مالسلاو

 ةمزوتم هك ن1

 علدنم هناسلو هناقس

 رانهنطب ىفو هردص ىلع

 0 0 الارحا لإ اهماوعلطنالاقيو ضرألال بق نم تءاحةثيسح حورءامسلالهأ لوقتهحورتجرد> ا
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 ١ تول كلم مستو ه« مالسهنوقلي موب مهتيحن »ىلاعتهلوق ىف لو قي هنعىلاعت هللا ىض رب زاعنب ءاربلا ناكو

 ئىضر دهاج ناكوهيلعمالسلابباذعلا نمنامالاهيطعي قحهحور ضيقيالف هحور ضبق. نيح تملا ىلع
 ىورو . هنيعكلذب رقتلهدعب نمهدلو حالصب هحور عولطدنع رشي نمّؤلا نا لوقي هنع ىلاعت هللا

 اهتيأىجرخا اولاقاحلاصناكنافدبعلا حور عواط نه ةكتاللا ريض اعوف رمتب اث حي دنسب هجام نب
 نابضغريغضاربروناخروحورب ى رشب أو ةديمح ىج رخابيطلادسجلا فتن اكىتلاةنئمطملا سفنلا

 لجوزعءهللاىد, نيب فقت نأىلإ تاومسلاباونأ املتفتف ءامسلا ىلإ ىهتنت ق> كلذاحلل لاق, لازبالف

 ةميمذىجرخا ثيبلا دسملا ىفتناك ىتلا ةثيبخلا سفنلا اهتيأىجرخااجل لاةيءوسلالجرلا ناك اذإو

 ءامسلا ىلإ اهم جرع مج رم قح كلذاهللاه,لازءالف « جاو زأهاكش نمرخآو قاسغ وميمح ىرشبأو

 الف ىعجراثيبحلا دسجلا فت ناك ىتلاةثيبحلا سفنل ابابح رمال لاقتيف نالف لاقتيف اذه نم لاتيف امل ستفتسيف

 لوقي هنعىلاعت لا ىضرةرب رهو أ ناكو . ريقلا ىلإ ريصت مثط قست ىأ ءامسلا نملسرتفءامسلا با وأ مط ستفت

 ىلصض رألا لبق نم تءاجةبيطحورءامسلا لهألوةتواهبنادعصي ناكل ماهاقتاتدبعلا حو رتج رخاذإ

 اذإ رفاكلا نإو « لجألا رخآىلإ ام اوقلطنا لاقي مئاهر ىلإ امم قاطنيف هيف تنكدسج ىلعو كيلعدللا

 فكءباحأىر ىثهفنأ لعديلعتناك ةطير ملسو هياعهللا ىلصهللا لوسردرفهيفلاقوىراخبلاهاورو

 (اعوفرمهسموىراخبلاىفو ) كلذب ررضتت الع فنألا لع ىث عضو حورلا كلتعر ةكمالملا قت

 رصبلا صخشاذإ ( ةياورىفو ) « هءاقلهللا هركفدللا ءاقلهركفهمامأ ام هيلإهرك أءىشسيلف هتب وقعو

 هللاءاقل هرك نمو ءءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بح ن مكلذدنعف عباصألا تيش# ودإجلا رعشقاو ردصلاج رخو

 هتوملبق هلضبق اريخدبعب هللادارأ اذإ » اهنعىللاعتهلا ىضرةشئاعنع (ةياورىفو ) هءاقلهللا هرك | .
 ١ : 7 ؛ | اذه ىلاعتوهناحبس هللا

 ىافهسفت تعوم هناوث ىارورضح اذافناك امم اريخنالف تامسانلال وم قحهففوتو هددس اكلم ١

 ماعب هتوملبقهل ضيقا رشدبعب هللا دارأ اذإ وهءافل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نيح كلذإف ترشبتساو تح رف

 تماما باذعلا نمهبلزن ام ىأرو رضح اذاف ناك اما ريشنالفتامسانلالوقيق>هنتفوهلضأف اناطيش |

 لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلانع ) هحامنناىورو ( تولادنع ةكمالملا 4 هاعلتت ناحرلاو ةمحرلا |

 اذإ )حي نسحوهلاقواعوفرم ىذمرتلا (ىورو )« هءاقل هللاهركيو هللاءاقل هركينيح كل ذفهسفن

 (ةباورىفو ) «تولا لبق اصلمعل هققوي لاق هللا لوس ايهلمعتسا فك ليقق هلمعتسا اريخهدسعب هللادا رأ

 ىضزي قح هتومىدي نيباحلاص المع هلستفيلاقهلعامو هللا لوسراي اولاقدلسعا ريخدبعب هللادارأ اذإ

 وه حورلا « ناحمرو حورف » ىلاءنهلوق قلوة هنع ىلاعتهللا ىذر ةداتق ( ناكو ( هلو> نمهنع

 اولاقةكتاللا نمؤاا نباعاذإ « نوعجرابرلاق تولا مثدحأءاج اذإ تح » ىلاعتهلوقريسفت ىفةشئاعل

 لاقيف رفاكلاامأو 8 لجوزعدللا ىلا امدقلوةءفنازحألاو موههلا رادىلإل وةفان دلا ىلإ كعجرت هل

 نمؤؤلانا»اعوفرم(رازبلاىورو)ةآلا « تكرت امفاح اص لمع أ ىلءعا ن وعحرا» لوةفايندلا ىلإ كعجرئدل |

 نمةرعشلالسناكهحورلتستف هنمةلمجىأ نار رئابضطو كسمابهفةرب رحب ةكتالللا هنتر ضحاذإ

 ا اودع رىادستا ركوهنلاحو ر ىلا كنعايض رمةيضارىجر خا ةنثمطلا سفنلا اهتيألاقيونيحعلا ||

 اذاف

 ا دةتةلعن كلينيك فقعتسةلا فب ناب



 ناو نييلعىلإ اهب بهذوةريرحلا هيلعتبيوط مثناحم رلاو كسساا كلذ ىلعتنعضو هحور تجرخ اذاف

 ىجرخاةثيبخلا سفنلاا هيأ لاقيواديدشاعز هحور عزاتفةرجهيف حسع ةكتاللا هنتر ضحاذإ ر فاكسلا

 حسلا هيلعىوطيفةرجا كلت ىلهتعضوهحورتج رخاذافهباذعو هللا نا وهىلإ كيلعاطوخسمةطخاس

 . نيمآنيماسلا عيمج وني رضاحللوانل مالسالا ىلعتوللاوةمتاخلا نسح هللا لأسن ( نيجتس ىلإ هب بهذي مث

 6 لامعألا ضرعو ضرألا لهأ نع لاؤسلاو ءامسلا ىف حاورألا قالت ىف ءاج ام باب الع

 اذإ لوقي ناك هنأةينيطنطسقلا ةنيدمجراخ نوفدلا ىراصنألا بوبأ ىنأ نعرابلا نب هللا دبعىور

 لاقيف هيلع نولبقيف ايندلا راد ىفريشبلانوقاتت اك هللا دابعنمةمحرلالهأ اهاقات نمؤلاحورتضبق
 تاعف ام نالف لعف امهل نولوقيف لاقديدش برك ىفناك هناف حيرتسي تحك اخأ ا و رظن ا ضعبل مهضعإ

 نوءجارهيلإ اناو ٌسانانولوقيفكلهدق ملل وةيفتامدقلجرلا نعمولأساذاف المأتجوزتلهةنالف

 او-رف انسح اوأر ناف هلامعأ مهملع ضرعتف لاقةبرملا تسب ومألا تسئبف ةيواجلاهمأ ىلإ هب بهذ

 ناكو . كدبعب جرا بللا اولاق ارششاوأر ناو اهعأف كدبع ىلع كتمعن هذهموللا اولاقواورشثبتساو

 ناكو # نونزحب وأ نوركشيو نوحرفيف كاتوم ىلع ضرعت جلامعأ نا : لوقي ءادردلا وبأ

 هنعاللا ىضرريبج نيديعسزاكو . ىناومأهب نزح المعلمعأ نأكبذوعأف امهللالوقي ءادردلا ونأ

 4 رسا ريخ ناك نافهب راقأ رتخهتانو الإ مح هل دح !نماقءامحألا رابخأ يبات تاركا لوي

 متأيلأال وقيفنالف لعفاملوةيفتام دقلجرلا نءنولأ سي مهنا تحن نزحوهل سبعا رمثن اك ناو حرفو

 نببهو ( ناكو ) ةيبرلاتسثب ومألا تسئبفةيواحلاهمأىلإهب كللسانب رمالوان ءاج امهللاوالنولوةةيف

 تاماذاف نينمؤلا حاورأ اهف عمتجم ءاضيبلاامللاهق,ةعباسلاءامسلا ىفا رادهننا :لوقرهنعهللا ىضر هبنم

 مهيلع هرفس نم مدقاذإهلهأ بئاغلا لأسر اك اين دلا رابخأ نعدنول اسر و حاورألا هتقلت اين دلا لهأ ن متي

 شط ميراقأو كر اشع لع ضر ملامعأن ا » اعوفرم ىذمرتلا مكملا ( ىورو )معن وا ءاور

 (ىورو) « انتيدهاك مهمدهتقحمهمع الممللا اولاق كلذ ريغناك ناواورمشبتسا اريخناك ناف ىنولا

 تابمألاو ءابآلا وءانب الا لع ضرعتو ىلاعتو كرات هللا ىلع سيملاو نينثالا مو. لامعألا ضرعن داعوفرم

 نا (ىورو)« كانوماوذؤتالوهللا|وقتافاقا رسثاواضابب مههوجودادزتو مهتانسحمب نوح رفيفةعججا مود

 تجوزتوأ نالفجوزتلهةنالف تاءفامزالف لعفام مهلكتيبلا لهأ نءمهبلعمداقلا ن قلاش تاو

 0 1 1 ل ا تا ونجحا ورألا» ثيدح ىفليقدقو .كلذو# و ةنالف

 5 لعأ ىلاعتو هن احبس هللاو كلذريغ ليقو ىولاو ماينلا حاورأ قالت لبقو قالتلا اذههنا

 © دسإلا نم جر نيح ريصت نأ ىلإو حاورألا ىف باب ا“

 ناكاذاف لجوزعهللا ىد,نيبابفقوتىتح حاورألا عفرتةكتاللا ناهنعهللاىخر ميعنوب أ ظفاحلا ىور

 اذافتمملا لسغي امردقىلع ةنملا ىفامنوريسيفةنحلا نماهدعةماهورأواهءاو ريسلاقةداعسلا لهأ نم
 وارغ ملكت نم مالكعمسوهناف شعنلا ىلع مح اذاف هدسجو هنفكنيب تجردأوتدز نفكو لسغ

 ناكللاهيلعل+دودسج>و حوراذدعقو حورلاهيف تدر نفدوهيلعىلصو ىلصلا ىلإلصواذافرمشب ماكت

 ىف هحورو الإت يم نماملوهتي هنعهللاىضررانيدنورمعناكو . ىنأيسودروامإلا هنالأسيفناناتفلا
 هللاقي هنأةباور دازهربق ىف سل وهن ىشعي فيك و لسغي فيكو نكي ف بكه دسج ىف ر ظني ك لمدد

 مولع ف شك باتك ىفىلازغلامامالا ( رك ذو ) رمثب وأ ريخ ىنعي كيلعسانلا ءانث عمساهربرس لعوهو
 امو ةنسح باوثأ امهلع هجولا انسح ناكلم اهلوانت ةديعسلا سفنلا ضيقاذإ ثاللا نأ ةرخآلا

 حيصيف هءاعمأ لكأت

 عزفت ىروهج توصب
 براقعلاو قئالخلاهنم

 هنو هدلج نيب غدلت

 ران نم نيلعن سبليو

 نوكيو همدامونم ىلغي
 نك اير رادلا .ق

 نه ناماهو نوعرف

 ةمقل را براش مليأ

 هدسح ىلع هللا طلس

 ىذق نموابرقعو ةيح

 ىلع هناعأ دقق ةحاح هل

 نمو مالسالا مده

 هناعأ دقف ايش هضرقأ

 نمو ملسم لتق ىلع

 ىلاعت هّللاهريشح هسلاج

 نمو ةجح الب ىمعأ

 هوجوزتالف را برش
 هودوعت الق ضرمناو

 قحلاب ىنثعي ىذلاوف
 اا نرش اه

 ةاروتلا ىف انوعلم ناك

 روهزلاو ليج الاو

 برش نمو ناقرفلاو

 عيمج رفك دقف رجلا

 هناحيس هللا لزنأ ام

 لحتس الو هئاسنأ ىلع

 ءىران ا ورفاك الإ ر خا

 رخل ثراش ناو هنم

 ىدانيف ناشطع ت وع

 ةنس فلأ هاشطعاو

 اس قحلابىنثعب ىذلاو

 ءىحن رخلا براش نا

 هلا لوقيف ةمايقلا موب
 ناك 0 ةناكتم



 زرف هوذخ هتكئالم

 ١ هع كلل نواح ف

 ههجو ىلع هنوبحسإ

 ىف ناك نم مديزأو
 باتك نمقيآ ةثامدبلق
 اهبلع بصو ىللاعت هللا

 موي ءىجب رجلا
 نم فرح لك ةمايقلا

 نب همصاخم نآرقلا

 نهو لج وزعهللا ىدي

 دقؤ نآرقلا همصاخ

 نع ( ىورو ) كله

 زارا دكا نكمل
 ةليلتاذ تنك :لاقدنأ

 اذإو د>سما ىلإ اءهاذ

 | لع نوك ابتي ةوسنب

 ام نلت كهف قيرطلا

 نضننس لاق نكتش

 املقي مف ةداهشلا هي آخ و ةدأ ]| هلع
 | هازجأ هسقنكا] لاعتف
 هتنعلف ةداهشلا هنتلو

 لوسردمم هللاالإ هلإال

 | اهترركف اهلقي ملف هللا

 لاقو هيلع حتفف هيلع

 هللا الإ هلإ الب ترفك

 مالسالا ند تأربتو

 هحور (تجرحو

 : هدنع ن< تجحرفل

 هلاع ىاستلا تبلغأو صلخم ىذلا تن أىللاقو نيتع ركسلا هدي نيب ىفقوأ لاقف؟ كب هللا لعفامدل ليقفهت ومدعب مانملا ىفةتابث نبا أ

 ىف هواقدت الو هيلع

 هناق نيماسملا راقم

 | هلهأ اولأسافا رفاكتام

 اولاقف لعيب ناك ام

 ناك هنأ ريغابن ذهل لعن ام

 بلسر جل افرجلا برش

 ع نمدقفيملو ناسنالا صخش لثمةلحنااردق ىلع ىهوةنجلاريرح نمربرح ىفاهوفلو ةبيطةحار
 .ةيلاخلا نورقتاوةفلاسلا ممألابر علا زبالفءاوملا فدب نوج رعي ىئايثدلا رادف بستكلا هماعنمالو
 || ليئاصاص انأ لوقيف تنأنم هللاقيفبابلا نيمألا عرقيفا.ن دلا ءامسىلإ ىفأي تح رشتنلادا رجلا لاثمأك
 . ىفكاشريغ ةمزاج هتذيقعتناكواظفاحم ناك لجرلا مننولوقبف هيلإاهبحأ وهئامسأ نسحأب نالفاذهو

  ناكالهسو العأ نولوقيف ىلوألاهتلاقم لثملوقبف تنأن م هل لاقيفةيناثلاءامسلا ىلإ ىهتنب مئاهنم» ىش
 1 | ل لوقف تنأ نملاقيف بابلاعإ رقِق ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ىهتذي مثاهضُنا رف عيمجم ا ىلعاظفاحم
 | مث ءىشهنم كسمتي ملوهلامىفىلاعتهللا قح ىعاري ناك نالفلجرلا مننولوةيفىلوألاو ةيناثلاهتلاقم

 "|| نالفب الهأ لاقيف اهلبق اموةثلاثلا ىف لاقاك لوقيفتنأ نملايف بابلاعرقيف ةعبارلا ءامسلا ىلإ ىهتذي

 . بابلا عرقيف ةسماخلا ءامسلا ىلإ ىهتني مث ماعطلامارحو ثفرلا نا ردأ نمهظفحم وموصلا نسحبف موص؛ ناك

 ىلاعتهلكبجاولا هحح ىدأ نالفب الهسوالهأنولوةيفاهلبق تاومسلا ىفلاقأك لوقبفتنأ نمهللايف

 ىف لبق اكلوقيف تنأ نمهل لاقتيف بابلاعرقيف ةسداسلا ءامسلا ىلإ ىبتني مث ءايرالو ةعمس ريغ نم

 ىلإ ىمتيقحرع مثهيدلاوب ربلا ريثك ناك ة بطلا سفنااوماصا!لجرلاب ايحرمهللاقيف اهلبق تاومسلا

 "01 ىف زافتتسالا ريثك ناك نالفب انحرم لاقيف رم 6لوقف تنأ نمدهل لايف ةعباسلا ءامسلا

 نم لاقيف بابلا عريف لالا تاقدارس ىلإ ىهتنيت قحرعمث . ماتيألا لفكيو رسلاىف قدصتيو

 ىهنيوفورعملاب سمأ.ناك ةبيطلا سفنلاو حلاصلا ديعلابالهسوالهأ لاقيف كلذلبق لاق اكلوقيف تنأ

 قح هنوفءاصيو ريخلاب هنوريش»» مهلك ةكنالملا نم ريثك "الع رع مث نيكاسلا مركيو ركناا نع

 الهألاقيف كلذلبق لاق ام لثم لوقيف تنأ نمىنعيرم اك لاقيف بابلا عرقيف ىهننااةردس ىلإ ىهتني

 ران نمرعىفمثةءداظ نمرحب ىفمث رون نمر ىفرميفلجو زعهللاهجولاصلاخهلمعناك لجرلاب الهسو
 ةبورضلا بجحلا قرتخم مث ماع فا اهتمرحم لك لوطدرب نمرحب ىفمثجاث نمر ىفمثءام نمر ىفمث

 رق نوناعت ةفا رش لكل عةفا رمش فل أن ون امب قدا رسس لكل قدا رمس فلن ون امن ىهو نمح رلا شر عل وح

 ةراظحلا نمىدان, ذئنيف لوقعلا شهدأل ايندلاءامسىلإ دحاو رقاهتم زرول هحبسيو ىلاعت هللا للهم
 هلالج لح ليلا لوةيفنالف نبا نالف لاقيفام متثج ىلا سفنلا هذهامتاقدا رمل ا كلتءارو نمةيسدقلا

 افع كله دقدنأ نظ اذإ قحهلامعأ عيج لعهبقاعوهشقان نيتع ركلا هيدي نيبهاجان اذافدبعلا منقءوب رق

 ىنفقوأل اقف ؟كب هللالعفامهلليقفدت ومدعب مانملا ف ىؤردنأ ( مثك أن ىحب نع ك>دقو ) ىهتنا .هنع

 ىنعتثدح مفلاقق « كنع تئدح اذهلام براي تلق اذكواذك تلعفءوسلا خيشاي لاقوهبد» نيب

 كناحبس كنع ليرج نع 2 ىنلا نعةشناع نعةورع نع ىرهزلا نعرمعم ىنثد> تلف ىب 5

 ٌرمعم قدصو تقدص لاقف مالسالا ىف تباش ةبيش اذ بذعأ نأ ل تلاع ل

 دحم( ىؤرو )كل ترمغدق ليريح قدصود#مخ قدصوةشئاعتقدصوةورعقدص و ىرهزلا قدصو

 )0 0 نلف انادلا راد قلوق تنك 5 لقلاقف كفصأ تنك ىلا كناحتم تلقدحصفأ املاح كمالك

 ُط بهذا تقدصلاقمهقرفاك م,عمحيسو مبمدعأك ممدج ويسو مهقطن أىذلا مهتكسأو مقل ىذلا مهدابأ |

 55 1 هندب ناب ىفق وأ لاقف ؟ كب هللا لعف امهل لمقؤ هوم دعل مانملا ىف رامعن روصنم ) ىؤرو) كال ترفغدةق

 000 20 ا 2 01 ١
 4 08 نيثالثوةن امي تلق ةدحاو اهنم تامقام لاف نا رقالةمت> نيتسو 0 املث تلقروص:ماي تتح اذاع لاقو

 3 ىهتنا كلت رفغ دقف بهذا ىنتبجأنآلا لاقف كب تاقروصنمايىنتئجاذاع لاق اثيشاهنمتلبقاملاق ةحح |

 ل بححلا نمدر نممهتموهودرءادنلا عمس ىس ١ نا اذإ نم سانلا نمو - ىط رقلامامالا لاق |

تذل ا بي ا ا
 

 2ك

 نا اعاو
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 افنعهسفن تذخأت ولاهرضحاذإ رفاكسلا امأو :ىلازغلامامإلا (لاق) هوفراعىلاعتهللاة رض لصياعاو

 اهضبق اذاف ريجلا خارصصك ع خ ارصةلاذإف ثيبخلادسإلا نم ةثيبخلا سفنلا اهتيأىجرخا كللا اهل لاقو .

 رعشنم حوسم مهديأب ةحارااونتنمبادثلا دوس هوجولا حابق ةينابز الوان مالسلاهيلع ليئارزع
 نم امرج مظعأ ةرخآلا ىف رفاكسلا نأل ةدارلا ردقولع ايناسنإ اصخش ليحتسيف فنعب اهنوقلتيف

 مي دكارانلا ف رذاكشلا نم رض نأ حيحصلا ىفىنأيسو ربك أهحو رتناككلذلف نم 5

 ٌيحساا باذعلا ةينابزب لكوللا كاملا انأ ل وقيف تن أن ملاّبف بابلا نيمألا عريف اين كلا ءامس ىلإ ىبتني

 الهسالوالهأال لاقيف ايندلا رادىف هيلا اهضغبأو هئامسأ سبقأب نالف لوقيف كعم نم لاقيفليئابقدب
 ةلاَقاا هذه نيمألا عمساذاف « ءامسلاباونأ مهل حتفتال » ىلاعتهلوةلءامملا باوبأهل حتفتالو ابحرمالو
 نيجسولا هبت راسو ةينابزلاهتذخأ ضرألا ىلإ ىهتنا اذاف قيحس ناكم ف عرلاهب ىوهنف هدب ْنمهحرط

 نيدىلع اوتامنيذلا ىراصنلا امأو ىلازغلا (لاق) راجفلا حاورأ اهيلاىوأت ةميظع ةرخص ىلع ىهو

 كرشلا لهأ امأولاق هنفدو هنيفكتوهلسغمهدحأدهاشيو مهر وبقىلإ ىسركلا نمن ود ريف سيسلا

 لاق .هترفح ىلا اتوةمموادو رطمد ريف رفاكلا لف قفانلا امأو .مم ىوهدقهنأل كلذ نماثيش ن ودهاشرالف

 رئاسنم كلذ ريغو جحلاو موصلا ىف لوقلا اذكهو قدصت,نالف هنعلاقيل زب هنوكل هتاكزدرت

 وأ هلسغىف ذخأدق ثملاتدجوو دسجلاىلا تدراذإ حورلانأ ( ىورو ) ةيفاعلاهللا لأسن تابرقتلا

 ايمو هجراح نم ردصلابةقصامحورا!تراصهنافك أ ١ ىفجردأ اذامث هسأ ردنع ت دعق لسؤغدقهتدحو

 ىلع حرفت كح ملاقو حيض نادل ريقل اها دان تال ليعأ و رقلا لُخدأ اذاف 2 0

 هلع رثكت و ىطب ىفناديدلا كلك اتموءلافىرهظىلعزاولالالك اةتنك< وىطب ىفنزحم مويلافىرهظ
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 2 دينو >نهححفي يم توورسإ

 عمت تن ترسل نع ل شلال

 كاس ىارلاليف نملاقيالاهلثفميحصا!فدرت+ناور ومألاهذهو ١ ةزوامرخآىلاهريقلخداذإهرق.

 . نيملاعلابرهلدجلاو نيمكمالسالا ىلعتوملابانيلع نع نأهللا

 6 كلذيف ملاو- اف التخاو ىنومال ىفوتلا ةيفيكباب الع

 ةراتو ةكسئالملا نمهنا وعأىلا فاضي ةراتو كلذهتر شاب توما كلامىلا فاضي ةراتىفوتلا نأ ىخأ ايلعأ
 فب

 ىلكلا ناكو .ةقيقملا ىلعىفوتملا وهو (اهتوم ني> سفنألا ىفوتيهللا » ىلاعتهل وق وحن ىف ىلاعتهللا ىلا فاضي

 انو ناورإ فكرا شتا اهنا عادلا وت حورلا ت ولاك لم ضيقيلوقي ةنعاللا ضر

 كلمنا ثيدحلاىفو ىلاعن هللا ءاشنإ انيبمثي داحألا فك لذى أ يساك ارفاكناكنا باذعلاةكئالمىلاو
 5 اهافوتيواهضيقلل هيلااه وعدي وهل فقتل اهم حيصي ىأهتليصفوهوافب ؟دح أب ماكحاورألاب بهما تول

 سايبعنباناكو نابعش نم فصناةليلهل بتكست ةفيكهي د, ناب و سلاح ولا كلمنا اضأثيدحاىفو

 ىفو . ردقلاةلِل اهسابرأ ىلا اهماسي و نابعش نم فصنلاةليل ىفةيضقألا ىذةيلهللانا : لوةياههنعهللاىذر

 نم فصنلاةليل ىهممكح رمأ لك اهيف ق رغي ىتلاةليللابدارملا نا لاق نمءاملعلا نمناف نيل وقلا نيب عمجا ذه

 نم ةتقرو تطقسهحور ضبق ناحىذلا صخشلاك لذ رمت ىغذقنا اذاف ردقلاة لل لاق نممهنم و نابعش

 نإ اضيأ ثيدحلا فو هلك أ عطقناو هلجأ غرف دقدنأ فرعيف ةفيحصلاىف همسا اهيفىتلا ىهتنلا ةردس

 اذاف ىهتنلا ةردسقرو ت< فئاحصا!اىأى هوت وع نمفئاكهيلع طقست شرعلاّت حن توما كلم

 | املاوقأو املاعفأنمصتقيف هتالصف قرس ناكنممهنف م,عاونأ فلتختف نينمؤاا نمنورصقلاامأو

 | نممهعمو 3 ىنتعيضام هللا كعيضهل لوقت و جرعت مث هي> وام برضو قاخلا بوثلا ف اءاكهتالصفلتفا

 ا ّق تيااىقلينملوأوهو نامورهللا قي كلمهيداني مث بارثلاهياعىوس ىت>هلةخ وال ظافا الا هذه نم

 هتارمغ هتكردأو هتابركهتيشنفت ولا تاركسهيلع ىلا هقزر عطنا وهلج دفن ناسن الا توما كا مرظنا
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 تولا دنع هناعا
 دبعلا اهعأ بتف

 ةعطاقم لبق فيعضلا

 ليوايف فرطللا برلا

 رانلا تناكو هاصع ئم

 ةبوتلاىلا ردابف هاوأم

 حور مسجلا ىف مادام

 حولي لاصولا ملعو

 نيبيئاتلل بابلاو
 نع( ىورو ) حوتفم
 ملسو هيلع هللا بص ىنلا

 ديعلا بات اذا لاق هنأ

 ىلا ةكئاللا تجرع

 انبراي نولوقيف ءامسلا |
 ظقتسادقنالف كذبع

 بععللاو ةلفغلا ةنس نم

 اليلذ كيردي نيب فقوو
 قكئالماي هللا لوقيف

 تاومسلا اونيز

 مودعل نيضرألاو

 اوحتفاوهترضح سافنأ 1

 لوبقل ةبوتلا باونأ |

 بئاتلا سفن ناف هتبوت

 نم فزعأ باتاذا 0000

 ثاومسلاو نيضرألا .

 هيوتذتلدب ةمدخلاف

 لاعت هللاو تانسح
 : معا

 ىف كلاثلا بابلا اع
 د انزلا ةبوقع

 هللا ىلص هللا ل وسر لاق

 انزلااورذحا» لسوهياع ذأ

 لاصخ تسدهيف ناف

 ىفةثالث واين دلا ىف ةثالث
 ىقلاةثالثلاامأف ةرخآلا



 بهذي هناف ايندلا ىف

 ثروت وههج و نءءاهملا

 رمعلا ضقت ورا

 هناف ةرخالاىفقلاامأو

 هللا لكحمس بجو

 دوام اواسط ودتو
 هللا لومتيو رانلا ىف

 امشبل ىلاعتو كرابت
 نأ مهسفنأ مل تت

 ىفو مهيلع هللا طخس

 « نودلاخ م باذعلا

 ىلصهثا لوسر (لاقو)
 ةانزلا نا: ٍلسوهيلعمنلا

 ةمايقلا موي نوتأب
 اران مههوجو لعتشت

 قئالخلا نيب نوفرعي
 نوبحسإ مج ورف نانب

 رانلاىلإ ممهوجو ىلع
 مهسبلي اهواخد اذاف

 ولران نماعورد كلام

 ىلع ىنازلا عرد عضو

 ةعاس لاع خماش لج

 لوق, مث ادامر راصل

 ةينابزلا رسثعماي كلام

 ةانزلا نويع اووك ا
 ترظن مران نمريماسع

 اوانغوت مازخلإ لا

 ان نم لالغأب مهد

 مارحلا ىلإ تدتما اك

 دوش مملج رأاودقو

 لإ تم ناقل
 ةنابزلا لوقتف ما نك

 ةينابزلا لغتف معن معن

 ايثدلا عيمجاذإو ىسركى ع سلاج كلم ىلع تررملاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ ءارسإلا ثيدحىفو

 نم ليربجاي ىخأاي تلقف الامثالو انيعهنعتفتليال هيفرظنيبوتكمحول هديبو هيتبكر نيباربف نمو
 اهرب ضرألاىف نم عيججحاورأ ضبقىلع ردقت فيك توللا كلماي تلقق تولا كلماذهلاقف اذه

 قرعشلا نيبام ناغلبي ىاديو ىنعنيب قئالخلاعيمجو قيكرنيباهلك ايندلانأىرتالألافق اهرحبو

 هباوشطب و ضويقمدنأ ةكئالملا نمىنا وعأت ف رعهيلات رظن اذاف هيلا ترظن دبعلج دفن اذافبرغلاو

 ىدي تددف هرمأنم ءىثث ىلع ف*ملو كلذ تماع موقاحلا حورلاباوغلب اذاف هحور عزن نوجلاك

 نم سفنلا بذحب كلم ةكئالملا نمةعب رأت يملا ىلع لزني هنأ اضيأثيدحلا فو هدسج نم اهعزتًافهيلا

 ماهألا هرك ذ هراسي نماهيذحي كلموهنيع نماه-ذحب كلمو ىرسلاهمدق نماه.ذحي كلموىنعلاهمدق
 عمسفنلاو عباصألا سوءرو نانبلافارطأنم هحور نويذجم مثوتيلاناسل لقثاعرو . ىلازغلا

 لستف رفاك لاقوأ رجافسورحورلا تناكناامأو ةديعستناكناءاقسلا م ةاذقلالالسنا لسن كلذ

 تلم هنطب نأ نظيتيلاو اذه . مدقتدقو ثيدحلا فدرواكلولبملا فوصل! نمىمحادوفسلاكةحور

 اههنيب طوغضم وهو ضرألا ىلع تقبطنا دقءامسلا نأكو ةربإ مرخ نمجرخم هسفن نأ سي واكوش

 لاوح ف لتخت كلذدنعمث هردص ىف سفنلا تعبجو قطنلا نع ناسالا تامبلقتلا ىلاحورلاتلصو اذاف

 ةنابزلا الو اني مث ناسناةروص ىلعري ريصت و ران نم امستيقسدق ةمومسمةب رخ كلملا هنعطب نم موف ىولا

 ةلصتم ةبعشالا ةرحنملا ىف قبب الف ةرحنحلا ىف رصحنت قح اديور اديور هسفن بذحي ندمهنمو

 توال كلمل نأنادعمنب دلاخ نع ع ميعت وب أظفاحلا(ىوردقو) ةبرحلا كالتب كالا اهنعطب ذئنيحو بلقلاب

 نآلا هللاقوةبر حلاك لتي هسأربرضايندلا نم ديعلجأ ىضتااذاف برغلاو ق رماني ا جدت

 طع ةرطأف ثرغا ربلاحا ورأت ولا كلم ضبقي لههنعهللا ىضرسن أ نب كلاملئسو . تاومألار 0 َئ

 ىللاعت' هلل 1 ورأ ضيقتي تولاكلم نافلاق منال | واي نيم ا اع ا رم منال ١وط كلام

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو هللا همحر بيطخلا ركب ونأ هاور «امتومنيح سفنألا ىفوتي هللا»

 6 رفاكلاو نمؤلا حور ضبق دنع توملا كلم ةفص ىف ءاجام باب ع

 ربعيال لاح عزفلاو عورلا نمهنمديعلا باق ىلع لخدامومالسلاهيلع ت ولا كلمةدهاشمنأىخأاي معا

 )7 م ةباقو .هتريصب نعى اعتدلافشك' نمالارمألا كلذةقيقح مءيالوهتيؤرةعاظفو هلوه 0

 '000 لعب ىف تب ار لوقيهنع هللا ىضر ةمركعناكو ٠ ىوزتتاياكحو برضت لاثمأ هنأ انلاثمأه لإ

 تافصهلنأهيلإ هللا ىحوأف لإ رظن أ حت ولا كلمىتر أب رايلاقمالسلا هيلع مد[هابأن أ مالسلاهيلع

 ليئاكيم ولي رج هيلع هللا لزت ًافاهف نيم اصلا وءايبن الا لع لرمي ماتو ءاعهلز' ًاسواملعردفتال

 | ١ كاز واج حانجاهتمحان >فالآ ةعبرأهتحنج أن مرت دف حلمأ ش

 امو ضرألا هيد..نيب اذإو برغلا ىصقأ زواج حانجو قريشا ىمق أزواج حانجو ضرألاز واج حانجو
 امتآولو ءازجألا نماهب طاح اموباودلاو سنإلاو نحلا و ضايغا اول وهسلا و لابجلا نم هيلعتلمتشا

 اهحتف عضاوم ىف الإ اهحتفيال نويع هلو ةالف ضرأىف ةلدرخك تناك هرجح ةرقنىف تعدو اهلك

 ايفو نيرفاكلل ةحنجأو نيعيطملل اهريشني ىرششبلل ةحنجأو اهرمشن عضاومىفالإاهرشنيال ةحنجأو
 نم اهلثمىلإ ةعاسلا كلت نم اهبف ثبل ةقعص مالسلا هيلع مدآ قعصف ضيراقمو بيلالكو ديفافس

. 

 تيش ا

 كك ةروضق تولا كلمءاتأ او

 مهلج رأو لالغألابمهدنأ

 ىوكتمهنيعأو دويقلاب
 نوداني مهف ريماسملاب

 دوسأ ناسنا ةروص ىفوه اذاف تفتلاث هنع ههجو فرصف ىنعاهجو فرصا لاق رفاكلاحور | ْ

 ناكو) هللا همحر كس ارط نيظمار ||كلذركذ ريغتلا نما رفعزلاهقرع نمناكف قافأ مثعباسلامويلا
 ضيق فيك ه يري نأمالسلااهماع تولا كلم ليلخلا مهاربالأس : لوقيامهنعهللا ىضر (سابعنبا

 هالحر



 لاف ران بيل هدسج نم ةرعشلكتحن روصلا نمءارتنك امهسبقأكءامسلا فهسأر و ضرالا ىفهالجر

 عج رنأدعبهحور ضبقمئافو>وةيشخو ابعر كلذ هافكل كصخشلا هرظن ىوسرفاكلا قلي مل ولهللاو

 فالتخابة فات روص ىلعت ولا كلمة يؤر نم بجعتءالو: مهنعهللا ىضرءاماعلا لاق د: ةنسحلا هتروص ىلا
 نوللاءافصلثموأ مرحلاو بايشلاوريكل او رةصلاو ضرما وةحصلا نمناسن الا ريغتي ام لثم كلذ ناف سانلا

 ةكئالملل عقتتافصلاهذه نر يغرفسلا فرجا وهلا حفلب هجولا ريغت ونوللاةب وحش وماجلالوخدةمزالع

 تقوىفىلاعتهللا ةردب مظاعتي مالسلاهيلعليربجنأ انغاب دقو اراض ةدحاولاةعاسلا ودحاولا مويلا ىف

 روفصعل اكريص,ىتح ىلاعتهللا ةمظعل تاقوأ ىفرغاصتيهنا مث اهعلتقالامفاع ضرالا علتقي نأ نذأولىقح

 . نيمآ نيماسلاو انب فطلاممللا لجو زع هللا نم افوخ

 سمح موي لك ىف تيب لك لعفةي:أوقلخلا حاورأل ضباقلاوهتوملا كامن ىفءاجامتابإل
 6ةرظن نيعبس مويلكدا,ءااهوجو ىفرظني هنأو ةعاس لكىف حورىذلك نعوت اسم

 لهألوبابلاةبتعىلع ماقنهؤااحورتولا كلم ضبقاذالوقي هنأ امهنعىلاعت هللا ىضر رمتنعىور
 ممتولا كلم لوقةيفاهليوب ةيعادلا مهئمواهرعش ةريثانلامممواهمدبب اههجو ةك اصلا مهم ةحض تيبلا
 نافاثيش كنمادحأتماظال 000 م«تمدحال تعد وارمع يسنمدحأل تصقتامهللا وف عزجلا اذه

 مكتياكشتناكنا ورهقلا تح ر وم م دبع ىتال ىلاعت هللا ىلا ىرحأف ق> ريغ "لع ركطخسو مكتياكشتناك
 الاتيب نمام ( ثيدحلا فو ) ادحأ كتم ىقب أ القح ةدوعمثةدوع كف ىلناو رك متأفركب نا
 تارمغ هيلع قل اهلج أ عطقن اوهلك أدفن دقناسن الا دجواذافتا رم سمح هب ايىلعموي لك في تول كلمو

 ةخراصااواهودشب ةكابلاو اههجوةب راضلاواهرعش ةرمثانلاهتيب لهأ ن فهنا رمغوهتابرك هتيشغفتوملا
 ثيدحلاالحأهل تيرقالو اقزر مكنمدحالتيهذأام عزجلاممو عزفلامم مكلب وتولاكلملوةيفاهليوب

 مهتيمنعاولهذاهلعوهامو همالكن وعمس و هناكمنوريولهدب ىسفت ىذلاو ) سو هيلع هللا ىلصينلا لاق
 ىدالوأاي ىلهأاي ىدانتىهو شعنلاقوف هحورتفرفر شعنلا لعتيلا لمحاذا مث( مرسفنأ لعاوكللو

 لحام لثماو رذحافولع ةعبتلاو ركل ةأنهملافهل> ريغ نموهلح نملاملا تعج ىب تبعلاك اين دلا مكب نيعلتال
 لجرس أر دنعتوللا كلم لس وهيلعهّللا ىلههللا ل وس ررظن :لاقدن أه أن عدت نب رفعج نعىورو .ىف

 ماسوهيلع هللا ىبصهللا لوس ره لاذ راصنالا نم

 لكى مهحفصتأ ان أو الار الورب ىفرعشالو ردم نمتيب لهأ نءامولاق مث قيف رنم ؤملكب ىنافانيعرقو

 ةضوعب حور ضبقتدرأىنأولدمحاي هللا ومهسفن أب مهنممم ريبك و مث ريغصب فرعأل ىلا ق>تارم سمح موي
 تقاوم دنع مهحفصتيهنأ ىدروالا مامالا ركذو اهخبقب رمآلاوههللان وكي تح كلذ ىلع تردقام
 وهاذهتوملا كلمنأ لعل ديامثيدحلا| ذهىفو :هنعىلاعت هللا ىض رىطرقلا مامالا لاق . سم | تاولصلا

 نأةيطعنباركذ نكس و« هعارتخا و هقلخ ىف لج وزعهللا رمأب هلكهف رصننأ وحورىذلكض بقب لكولا

 عون مهنأالا مد[ىنب ىفرمألا كاذكو لاقت ولا كلمن ود مئاهبااحاورأ ضب. ىلاعتهللا نأ ثيدحلا ىف
 ضبقهيدي ىلع لعجو توللا كلم ىلاعت هلا قاف ممحاورأ ضبق ىفهعمةكتالملاوأ توملا كلمةكر مشب فرش

 ' هللا»ىلاعتلاقهرمأب هلمنولمعيهعمنوكي ادنج قاخو اهنماهجارخاو داسجالا نم اهلالساوحاورألا
 هتفوت» ىلاعتلاقو «ةكئاللا اورفك نيذلا ىفوتيذإىرتولو» ىلاعت لاقوةيآلا « توم نيح سفن الا فوت

 مدقت امفان ركذدقو لءاف لكل لءافو تاقولخلارئاسنمدوجولا قلاخ ى لاعتوبف «نوطرغي المثوانلسر

 تايآلا نيب عجاذهىفو * حاورالا قهز ىلاعتهلاونوجلاعي ناوعالاو حاورالا ضبقيت ولا كلمنأ

 قلخلا فيضأ ام هيلا ىفوتلا كلذ فيض ةرشابملاوةطساولاب كلذ ىلو تيت وملا كلام ناك م. نكل «رابخالاو

 اسفن بطد مح ايت ولا كلملاقق نم ؤمهناف ىحاصب قفرا

 انومحر اةنابزلا رشعماب

 باذعلا انع اوفف>و

 ةينابزلام لل وقتف ةعاس

 برو يجز فيك 1

 ملع نابضغ نيملاعلا
 ىلصدللا لوسر(لاقو)

 5 نم : مس و هيلعدللا

 هللا الم ماركا نمهنيع

 مج رج نم ةهليع

 مارح هارد قر زمو

 هريق نم هللا هماقأ

 انيزح ايك اب ناثطع
 ىف اماظمدب>و ادوسم

 ران نم ةليتلماةمنع

 هدس> ىلع ليارسو

 هملكيالو نارطق نم

 باذعهلو هكزب الودللا
 هللالوسر (لاقو) ملأ |

 نم : ملسو هيلعهللا ىلص

 ةجرزتم ةأرماب فز

 ربقلاىفهيلعو اهءاعناك

 ةمالاهذه ف صن باذع

 ةمايقلا موي ناكااذاف

 لحو زع هللا 3

 هتانسح ىف اهحوز

 هقوساو هبونذ هلمحمو

 كلذ ناك اذارانلا :ىلا
 اهجو زملعنافهماع ريغ

 هتحوز ىز ادحأ نأ
 هيلع هللا مرح تكسو
 لعبتك هللا نال ةنجلا

 ىلع ما رح تن أةنجلا باب
 ىردي ىذلا ثويدلا

 تكسي و هلهأ ىلع حييبقلا

 ناوادبأ ةنلا لخديال



 نعلث عبسلا تاومسلا

 (ىفو)ثويدلاو ىتازلا

 ةلزنملا "بتكلا ضع

 جورفلا باحصأ نأ

 موي نورسشم ةينازلا

 دقوتمه>ورفو ةمايقلا

 مهدي اونو رش واراث

 مهقانعأ ىلا ةلولغم

 ةنابزلا
 رشعماي مهماع ىدانتو

 ةائزلا : ءالؤه نسانلا

 ةلواغم كوءاج دق

 مهقانعأ ىلا مهمديأ

 اران م-م>ورف دقوت

 حيفتف مهملع نوجرفتيف

 حلاو رمهجورف نمرانلا

 ةانزلاجورف عتاورهذه

 ىلاعتهلا مهنعل مهو نعلاف

 الوراب كلذدنع قسالف

 نعلا مهالالاقالا رجاف
 ؛ هلال وسر (لاقو)ةانزلا
 ةلذ مسو هيلع 2ك ىلص

 ءابتلا" ىلا ىب ؟ئّرْشأ

 | ءاسنوت الجر تأز

 | براقتعلا عم نيسوبحم

 موشي تايحلاو مهغدلت

 ترج ةلبق لك عضوُم

 براقعلا مهقدت امهنيب
 ةراقملك ىفو اهتارامع

 مسةيوار امتاراقم نم

 هصرقت نمو ىف غرفت

 ةن,ملةنس نيعب رأ ماقأف م دآ ةبرت اهتم افطف اهصو اهول>و امذعو ا

 ١ نيعللا سيلب !هب رم ما ذه نم 0 امتلاذ قام جلاني رنا ضعبل مهضعل لوقيو هللانورظني نوفق ش0

 سيلبإ لاَقؤ راخفلاك لاصاصوهوةلصلص عهسف ةيلع هدد ب رضف ا

 نموهوضرالاو ءامسلا نيب مسوهو جارعلا ةيؤرل هرصب قش املوأ تيلا نا (حيحصلاىفو)هرصب ١

035 
 ة اا ظ : ْش 5 1

 | من ىف كلا ىلا 9 0 نيطلا نم قلختذاو» ىلاعتهلوقى مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعىلا
 0 .اهعمس قلخ واهروصفاكناماهل ىلاعت هلا ثعب ةليلنوعب رأو ثالثةفطنلابرم اذا ) اعوفرم لسم ثيدح

 ٍ 1 م * ك انةلخدفلو ,) ىلاعت لاقثيدحلا « قنأ مأ اعراب لوقت مث اهمظعو اه واهدلج واهرصبو

 1 5 ب ةحودللأ نذاب قاخا ىلاربوصتلاو قاخلا ةفاضا ةحصتماعدققف «ءىثلكقلاخ هللا » ىاعت هللا كاقو «؟انروص

 إ 6 لاا وةقيقحا ورالل ضي الاوروصلا وقلاخلا وهملاعت هللا ناكنا وتولا كلم ىلا ىفوتلاةفاضا

 [|| يحأان أةايملا كلملاقوءايحالاتيمأ ان أت ولا كلملاقفا رظانتةايحلا كلموتولا كلمنأ ثيدحلا فو

 7 وسيبحم وثيمالو حلا تيمللان فهل اهترخسامو اكل مع ىلعان وكامييلا ىلاعت للا ىحوأف ىتولا
 راهنلاوليالا : لاق: اهنعىلاعتهلا ىضر ىتئانبلاتباث نع ( ميعن وب اظفاحلاىورو ) ءابحإلا باتكىف

 _ اهضبقب أ ناف اهماع مئاق تولا كلمو الإ حور ىذلعى أت ةعاس اهنمسيل ةعاسزورمثعو عبرأ
 . ١ موي لكدابعلاهوجوىفرظن,ت ولا كلمنأ ( ثيدحلا ىفو ) حو رىذلكىف ماءاذهو بهذالاو اهضيق

 2 |! كلذ عم وهو هحور ضبقأل هيلاتثعب مدآنءال ابحءايلاقهيلاثعب ىذلادبعلا كحضاذافةرم نيعبس

 3 3 . لعأ ىلاعت هللاو . كحفي

 2 اق الخلا حاورأت ولا كلام ضبق ببسف ءاجام باب ع

 0 2 هللابتذاعتسافذخ ل اهانأف ءىش ضرالاةب رت نم تال لكرج نفرأ ىلاعتهلاانأهريغوىرهزلاىور

 0 - ذخأواهذع لف هنمتذاعتساف ليئار ز علسرأفاهذاءأف هنمتذاعتساف ليئاكيملسر أف اهذاعأف كلذ نم

 0 كاع راله ىلاعت لاق معن لاق ضرالاك نمت ذاعتطا امل ئارّرعل لاق العولح برلانأ ىورفاهنم

 ا كلل ةثللم تنأف ا لجورع لا ناقفاط قدر قم له جوا كنعاطاب زايلاق كاشلاش ايحو
 ا

 00 ' اأو ءاسنأقلخلا اذه نم قلع كنا براي لاق كا. كلام لاقف كف مهحاورأ ض 3 ىلع 0 57

 . ىناىلاعت هللالاة ىو متشو ىقوضغأ قى ْوْفَر ء ااذاف تواانم مهملاو هر ل قلم مكن داو نيلسممو

 ١ ١ ىضرسابعنبا نع ىورو ثيدخل ا ابعم كنور 5 نوداك الفاعاج وأ وابام سا اللع توءال ل ا

 3 ةسداسلا ضرالا نم ا نيضرأ ةنتس نم مالسلا وةالصلاهيلع مدآ ةنبطتعفر لاقدنأ امهنعهللا ا

 مالسلاوةالصلا هنلعمدآ ةبرتب تول كلميتأ ملف منبج ران ايف نالةعباسلا ضرالا نمع ىمئاهنم سيلو
 | مدآ ةبرت اهنمذخأ املتلاق ضرالا نأ اضيأ ( ثيدحلا ىفو ) رماك ثيدحلا كنمىب تذاعتساامأ لاف

 ١ ىزعوالعو لجبرلا اهللاَقؤ ىتصقنف ىتهلحو اًثيشاوعم صقنت مفتاومسلا تقاخ براي مالسلا هيلع

 00 نفَقَمأل فلع زعو تلاقف مث ر جافو وا ر كيلاومادي ءآلولالحو
 / ! الاف نضرالا»

 | ١ هب رع ةكتالملا تناكو حورلا هيف خا

 8| تلضفناودعطأمل لعاذه لضفنأل

 ٍإ ْ فرعي هثعب ىلاعت هللاناو سيلب إضرالاةب رتب ىنأ ىدلا نال بقو . ران نمانأو نيط نماذه هتكلهأ هيلع

 00| ير ةرشح لا دعص واونمدخ أم كتبا ةوعأتولا' لاق ةنلىاعت هلل تؤاعتناف لئئاكمو ليرخ

 " اقاخ هب تثحامم ع نقلخأل ىلالجو ىزعوف لاق برايىلب لاق كنمىب ذعتست م العولح برلالاقف

 . معأ هللاو كءوس

 » نفكلاناسحتساو مهروبقىفتاومالاروازتىفءاجامو رمدبلاهعبت ضبفاذا حورلا نأ ءاجامباب لع

 صخشت ماذا ناسنالا نا ملسا ةءاورىفو رصبلا هعبت ضبقاذا حورلانااءوفرم هجامنباو ءاسمىور

 ةداوص 3



 هللا لوسر نأاعوفرم سم ىوروهيلا هرصب دع نيحكلذف طق اهنمنسحأىؤرام ءارضخ ةدرمز |
 اعوفرم ظفاحلا متاحوبأ ىورو « هنفك نسحيلف هاا مدح نفك اذا 2 لاقماسو هيلع هللا ىلص

 قس لعمل اعت هللا نو ردكشن ىأ « مثروبق ىف نوروازنيونوهابت مهناف 5 انوي نانك ا وخلل

 ناكىلا هباوثأ ىفصخشلا نفكينأ بحل وقيهنع ىلاعتهللا ىضركرابلانب هللادبعناكو مهئافك أ
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو اهيف ىلصي

 د اهمالكو ةزانجلاب عارسالا باب 3#

 ةزانجلاب اوعرسأ »لاق لسوهيلع هللا ىلصهّللا ل وسر نأ هنع ى اعن' هللا ىضر 5 ريرهى أ نعناخيشلاىور

 (ىراخبللةياورفو) « مبا ر نعهنوعضتر شف كلذ ىوس كتناوةيلااهنومدقت ريخفةلاص كتناف

 ريغ تناك ناو ىنومدقف ومدقتلاقةحلاص تناك نافمهقانع لعلاج رلا املمتحا وةزانجلا تغضواذا

 ءاماعلا لاق د قعصل هعمسولو ناسنالاالا ءىثلك اهتوص عمسيفامءنوبهذت نبأ اهليواي تلاق ةحلاص

 ببخلانودايشمابعم ىشلاواهلمحو اهنيفكتو اهلسغ معيامةزانجلابعارسالابدا را ومنع ىلاعت هللا ىضَر

 اليلقامم نوشع ل وقيهنعهللا ىذ رىعخنلا مهارباناكو اهعبتي نم ةفعض لعق شي ىذلا عارسالا هركيهناف

 نوهركي مهعىلاعتهللاىذر ةباحصلا ناكو ىراصنااو دوهملا بيبداهب نوب ديالو ةداعلا ةيجساليلق

 ملعأ ىلاعت هللاو ةلجعلا نوبحمو ءاطبالا

 * نفدلا دنع ريقلا لع بولا طسب باب 3

 اهناف ريقلاىف اوءاطنال لاقو ربقلا لعطسب بوثباعد اهيلعىلصامافةزانج عبت قلما لوسر نأىور

 اك ةأرملاب صتغعال كلذنأىطعت ةلعااهذهو ىسهتنالسالسلا توصعمسيف رانلا ىلا هب رمأامي رفةثامأ

 ىلاعتهللا ىضركلامنب سن أنعىرخ أ ةءاورىفو * ةأرااو لج رللريقلا لع ب وثلاطسب بحتس ل بلبق

 باذعلا نمهيلع ا ,دقامد.علاب لح نأ ىبسف ةنامأاهئاف ريقلا ىف اوعاطتاللاة قلما ل وسر نأهنع

 ءادوسلاو . لسالساا|ات وص عمسيف رانلا ىلا هب رم وبل ق وأ هقتع فةقوطم ءادوسةيح ىريف ةب وقعلاو

 ةقمايقلا موناهم بذعي ة حبق ةروص ىفهلمعناسن الكل روصتيف ءاماعلاهلاقاك ةئيسلاهلامعأ ىهةروك فلل

 ةالولا ضعب نفد ىلوتهنأهريخأ ىردقلا نمحرلادبع هبحاص نأهللا+ر ىطرقلامامالا (ىكحدقو)
 رقلالخادءادوس ةيحماذاو ريقلاهواخدينأ اودارأورفحلانماوغرفوهل اورفحاملف ةينيطنطسقلاب

 اولازي لفديف ةيحلا كلتب اذاوهيف هولخدي نأاودارأ املفرخآ ارق هل اورفخ هيف هواخدي نأ اوباهف

 ةيحلاكلتعم ه ونفدي نأ ىلع سانلا ىأر عجأف ربقلا فول ضرعتت ةيحلاو اريقنيثالثىلا ههنورفحم

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ ةرخآلاو ايندلا ىف رتسلاو ةيفاعلا هللا لأسن لجوزعهلل املسنا

 تيلا ىلا لصي هنأو هدعب و نفدلا لاح ربقلا دنع نآرقلا ةءارق ىف ءاجام تاب ا ٠
 د هنع قدصتيو هل رفغتسوو هل ىعديو ارش ام .باوث

 لقو نيتذوعملاو باتكسلاةحل افا وءرقافرب اقتلا ملح داذا ل وة هنع ىاعت هللا ىضرلبنح نبدمح أ مامالا ناك

 كلذلبق ركتيهنع ىلاعت هللا ىضرناكو مهلا لصإ هنافرباقملا لهألكلذٍباوث اولعجاودحأ هللاوه

 رمعن أت اقثلاضعب هثدحاملف قوملل ءانخألا نمباوثلا ل1
 خرشلان ءانغاب كلذكو كلذ نع عجرةرقب ةءلاةروس ةعاخوباتكلاةحنافهسأردنعأر قي نأن فداذا

 نأو » ىلاعتهثالاق كوقيو قومللةءارقلاباوث لوصور كتي ناك هنهللاهمحر مالسلادبعنب نيكلارغ

 هلوقأ تنك امعتىعج ردقلاف كلذنع هلأسف هباحأ ضعب هآرتاماملف « ىعسامالإ ناسنالل سيل

 ىدوأ هنعىلاعتهللا ىذكر ,باطخلانب

 6 رك ذتلا رصتخ َت 50
 ف : ل

 مثو هنثث نم رانلا

 تاقممروعشب نوقلعم

 لاقليربجاي ءالؤهنم
 تاينازلاو نودازلامث

 لهأل عف نم للابذوعت

 رابخلا ب ضغنمورانلا

 هلي هنلالوسر(لاقو)
 امارحةأر ما حفاص نم

 موب ءاج ةيبنجأ ىأ

 ىلا ةلولغم هديو ةمايقلا

 راث نم ةلساسب هقنع

 هذخف قطن امىز ناف

 لّوه هبر ىدي نإن

 تلعفمارحللانأو جرشلا 1 ظفاحلا هاورام كلذدد 4 ًارنيح ةسسسل د

 ىف اذك ىلع اذك تلعف
 رهش ,ى اذك عضوم
 مل عقيف اذكو اذك

 لا لا ع
 لوقيف مل الب امظع

 محلل

 عج ريف ىنذاب عجرا

 ىنازلاهجو قو هنذاب

 لحو 5 هللأ

 نماداوس لش دونا

 قتازلا رباكف نارطقلا

 طق كتيصعام لوقيو

 هللا لوقيف براي |
 ناسال ىلاعتو هناحبس |

 ناسالا سر>يف سرا

 قطت كلذ

 ديلا لوقتف حراوجلا

 مارحلل نأ ىلا
 نيعلا لوقتو تلوانت

 ترظن مارحلل انأو

 انأو لجرلا لوقتو

 لوقو تيشم مارحلل ١

 دنع



 انأو ظفاحلا لوديو

 رخآلا لوقيو تعمس

 لوقتو تبتك انأو
 تراطظن(, اأو ضرآلا

 لجو زع هللا لوقيف

 ىلالجو قزعو انأو

 تعلطا

 ىفو هوذخ قكئالماي

 ناذع

 ترتسو

 نمو هوقلأ

 دقف هوقيذأ ىطخس

 لقنم لع ىضغ دك

 بحاصايظقيتسافهؤارح

 نم . بويعلاو للزلا

 دعب كنع رفغتس
 9 لاقو .بوتي نموتولا

 | هءاع هللاىلص هلال وسر

 | لجوزع هللانا» مسو

 هارب نأ هدنعنمسخم

 ايغارهبدي نيباعرضتم
 ةلاش نإ هلآ ادلب
 الأ هانل 5 وءاطعأ

 ىلاعتو هناحبس هللاناو

 | نيباوتلا بيحان كوقي
 احلم انأو :اودشنأو هي هللا لوسر ةنيط نم اهمتنيطنال ةلمضفلا هذه لكف ةلمضف رمو 0 ىنألدجام |

 نيثيغتسلا ثايغ انأو
 ىنلاس ىذلا وه نم

 ىذلا اذ نمو هتنيخف

 نمو هتلقامو كل بات

 نحعطقتملا

 | ىف ندصق + ىنلا

 ميركلا انأ هتيطعأ
 داوجلاان أو مركلاىنمو

 ند ىطعأ دول اىنمو

 ىللاس مل نمو ىنلاس
 ىباب نعام
 انبر»أرق مث نيثطاخلل

 مل ناو انشا انملط

 بريم

51 

 نمىطعأ تاومأاللهرجأب هو مث ةرمةرشعىدحادحأّتاوهلقأر قفرب ةملابرمنماعوفرم ىنلسلا

 هذهبر مهللالاقفرب قتلا لخد نمل وتب هنعىلاعت هللا ىغ رىرصبلا(نسحلا ناكو) تاومألاددعب رجألا

 اهالسوكنهاحو راهلع ل خدأف مالا ةنمؤم كب ىهواين دلا نمتجرخىتلاةرخنلا ماظعلاوةيلابلاداسجألا
 ةقدصلا باوث لوصورلع ءاماعلا مج أ دقوهللا همحر ىطرقلا مامالا لاق . تانسح مثددعب هل بتكى نم

 لكو ثيدح هديؤيو ةقدص لك ذارافغتسالاو ءاعدلاو نآرقلا ةءارقىف لوقلا كلذكف تاومألل

 قيرغلاك هربق ىفتييلا » ملسو هيلعهللايصهلوق هدي ؤي كلذكو لاملاب ةقدصلا صخم لف ةقدص فورعم
 امو ايندلا نمهيلا بحأ تك اذافهل قيدص نموأ هيخأنموأ هبب أ نمهقحلتةوعدرظتنيث وغلا 1

 ةأرما نأ هنعهللاىضر ىرصبلا نسحلا نعىكحو « رافغتسالا وءاعدلاتاومالل ءايحألاايادهناو اهف

 ببساماحل ليقف معنلا فىهو كلذدعب تي رمت مانلا فكلذ نورب سانلا لكواهربق فب ذعت تناك

 ةريقلا ىفناكوانل كلذىدهأو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلعىبصو ةحافلا أرقفلجر انبرم تلافق كلذ

 هيلعهللا لص ىننلا لعلجرلا اذهةالصةكربب مهعباذعلااوعفراىدونف باذعلا فالجر نوتسو ةنامسح

 ربقهيف ناكو تمنف با ريىفمونلا ىلع بالغف ةنامح ترز لاقهنأ لاهنتم نب ثرحلا نع (ىدحو )ملسو

 قرزأهجولا دوسأوهو ةلسلس4ةنعىفو ريقلا كلذ بجاص اهم ب رضي دب دح نم ةعمتم تت وص تعمسف

 تانذالاب هللاو تبلوطىصاعلا مهتمدح أ بكرامل ايندلا لهأىن ؟رواىب لح اذامىلوايلوقيوهونينيعلا

 تلأسوابوع رماعزف ىمانم نمت ظةيتسافث را لاق ىرمأب ىلهأ ري نملرفىنتقر>ًافاياطخلاب و ىنتقب وأف

 اولأسو اوكبوهربقلا اوتأفهب اح كلذب تريخأو نوب لاحم نمت ريخأفتانب ثالثدلتدجوفهلهأ نع
 رصبلا فطخم جاتهسأر ىلعو ةنسح ةئيه ىفهتبأ رفهربق بناحم تمن مايأ دعب ناك اماف هل رفغي نأ ىلاعتهللا

 ىل اورفغتسا تح ىنا أو ىتانب ب تملعأ ثيحا ريخىنع ىلاعنهللاكا زجلاقو بهذ نم نالعن هيلجر فو
 . ملعأ هللاو قئاقرلا بتك-ىف ةروهشم ةريثك كلذ ىف تاياكحلاو ىل اوعدو

 * اهنم قلخ ىلا ضرألا ىف نفدي تبلا دو

 ىورو «(ةحاحا ل سدا ترم املا اانا مكي جل كوب ريعوىذمرتااىور

 هللا ا ماجوب 1 لاق «هترت 7ىلادرتاماذافهن رفح بارت نمهن رس لعرثني دولوملك»اعوفرمى ملي دلا

 ريطيف ةحاحام ىلا هنعد دب ةدلس ناك ءرملا م اام اذا

 رفحم رهباذاف ةنيدلا 0 ون ىف فوطب جرح هد هللا لوسر كك ىدذمرتلا مكحلا قورو ْ

 هضرأن م قيس هللالا هلااللاقف ةشيحخلا نم لجرل اولاقف ربقلا اذهنمل لاقف هلع فقوىت> لبقآف |

 هتقثوأ ضراب دبعلا لجأناك اذا اعوفرم هجام نبا ( جرخأ )اهنم قلخ ىلا ضرالا ىف نفد قح
 اذه براي ةمايقلا موي ضرالا لوقتتف هللا هثعبف اهم هللا هافوتف هرثأ ىصقأ غلب اذا قحاهملا ةجاحلا

 ملاظلا نعجرخ نأ رفاساذا دبعال بحتسإ مهنع ىلاعت هللا ىذر ءاملعلالاقانه نمو ىنتعدوتساام

 ىديس دشنأو .المأةرفسلا كلت ملم عجم لهىرديال هناف هيلعو هلاع ىدويو هنويد عيج ىغقيو أ

 :  ىلاعتا هللا همحر ىنيريدلا زيزعلادبع ا

 اهاوس ادإب املاط لدحر: د دالب نمكردص قاضام اذا

 اهاوس اضرأدجل كّشسفنو 4 ضران اضرأدخاو كناف

 اهاشماظت هيلعتبتكن مو ع انيلع ثدتك اطخ .اهانيشم

 اه هضرأف وع شلف د ضدأب ةسسنم تناك نمو

 ىورو
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 دنحلا ضرأب ةجاح ىلنإ هلا ينايلاقف مالسااو ةالصلا اموباعد نادن نالم طلال ارتد

 مم هللاقق مستموهو هدنعتولا كلمناملس ىأرف ةعاسلاهذه اهملا ىنلمحتف عرلارمأتنأكلأسأو
 كدنعمارأ انأو دنحلاب ةعاسلا هذه ةيقيىف لجرلا اذه حور ضبقب ترمأىا ابجعت لاقف كمسبت

 قباسلا ثيدحلا ىفو ءاملعلالاق معأمللا و اهب ضقق ةعاسلاكلتىف دنحلا ىلا هتلمح حيرلانأىورف

 ركبىأل ةميظع ةبقنم « هترفح بارت نم هترس ىلع زئنيو الإ دولوم نمام » هلي هلوق نم
 هلاىضر نب ريسؤب دم ناكو  عكِلَم .هللالوسو ةنيط نم اهتنْيظ نأل امهنع ىلاعت هللا ضر رخو
 رمعو ركب ابأو مثلَم هين ادمم قلخام هللانا كاشريغ اراب اقداصت فال تفلح أول لوة:ىلاعت

 هللا همحر (ىطرقلا لاق) ىبتنا ةنيطاا كلتىلا مهدرمث ةدحاو ةنيط نم الإ امهنع ىلاعت هللا ىضر
 دنع نفديدن أثيدحلا ىف حصامل مالسااو ةالصلا امهيلعرمنب ىسيعاضإأ ةنيطلا كلت نمقلخ نمو

 . نيملاءابرشدجلاو نامزلارخآلزئاذا هني هللالوسرربق

 “6 رقلا ىف هعمقس امو هنفد دعب عجربامو ربقلا ىلا تيلا عبتيام باب 3#

 هلامو هلهأ عجريف هلمعوهلامو هلهأ هعبتيدحاو قسو نانثاعجربثالثتيلا عبتي» اعوفرمهاسمىور

 وهو سدو ىلاعت اىرحب عسا مواسم حو ظفاحلا (ىورو) «هلمت قسو

 كرتوأ ا ثرواقا ًادحسم ىنبوأ الخل سر سد رمد وأ 00 ىرخأوأ اماع لع نم هربق ىف

 أ ىيوزقلا هحامنبديز نيد. مامالاىوروامأ 0 اكطاصادلو ةباورىفو «هتومدعب هلرفغتسادلو

 اعوفرم (ىودو) )»ع هتححص ىفهلام نم اهجرخأةقدص هتانسح وهلمع نم نموا قحلي امت» اعوف رمهناسيف

 ريقلا سر ىلع ءىحف رون نمقابطأ ىف ةكالملا نم كلما ءىحيف ةقدصب كتيم نع قدصعتتلك نا 22

 | هريقيف هيلا لخدتف لاق اهلبقاف ةيدحلا هذه كيلا اودهأ دق كلهأ بيرغلا ريقلا بحاصاي ىدانيف
 فلخأل انأربقلاكلذ راجهل لوقيو لاق ءاز+لا ري ىلهأ نع ىزب هللا :لوقيف هيفهارونيو هلحسفيو

 ةعبارىأر نيحلاصلا ضعب نا انغلبو « ةقدصلابحرفرخآلا و مومهم 0000 ادحأالو ًادلو

 املع رون-نم قابطأ ىف ليلقلك انل أت كتيدهنا هلتلاتف املءاعدلا ريثكن اكو اهتومدعب ةيودعلا

 2 (لاقو) نالف ةيده هذه مذ لاقف ىولامهناوخإل نينمؤلا ءاعد |اذكهو ريرخلانم ليدانم

 | اهدهأ مث تارمثالث نيتذوعلاو دحأ هتلاوهلقو ةحنافلات أر قف ةريك ةريقم ىلع تررم نيحلاصلا

 مون نم ةنس ىنتتذ> اف كلذنم بيصن مهتمدحاو لكملا لصيلهىسفن ىف تلقو نيملسااتاومأوىلا

 قلا كت عارق تاوث اذه ىللوهي لئاقوءىّشربق لكل ع ةنمعطقت و ضرآلاقيط ءامسلانم ارون تيأرف

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو . . ملا ,تيدهأ

 6 عاطملا لوهىف ءاجام باب +

 لاق هنعهللا ىذر باطخلانب رمع

 رورذمل هوت ررغ نمنالاقو رمعهيلارظنف نينمؤلاريمأاي رانلا كدلج سعالنأ وجرأل ا لجردل

 لوقت هنع هللاىضر ءادردلاوبأ ناكو علطملا لوه نم هبتيدتقال اعيج ضرألا ىلعام ىلنأول هللاو
 ظ هيفءلمكحاضو هنعلوةغأ سيل لفاغو هبلطي تولاوايندلمؤم ىنكحضأ ثالث ىناكب أو ثالث ىنكحضأ

 | علل ١|لوهودب زحوملاسو هيلعدللا ىبصدمجج ةبحألا قارف قاكأ او طخاسمأهنعضار هللاله ىرديال

 5 درمؤي 0 دف كا رد 0 اع 0 0 ىدي ناد فوقولاو تولا كا

 لاهتيف 0 ءيففتوبو هطخس وأ د 000 كئيحم مون لوأ و هددت

 نئوكتلانمحرتوانل رفغت

 » نب رساا نم

 ىف عبارلا بابلا ع
 6 طاوللاةب وقع

 نوتأتأ » ىلاعتهللا لاق

 نيملاعلا نم ناركذلا

 قاخام نورذتو

 لب مِجاوزأ نم مير
 « نوداع موق منأ

 ةالصلا هيلع ) لاقو (

 لمع لمع نم مالسلاو

 لعافلا اولتقاف طولموق

 سابعن,الاقدب لوءفلاو

 امهنع ىلاعت هللا نضر

 ىمر نأ طاوللا دح

 قهاشحطس نمهبحاص

 ةراجحلاب ىمز مش لاع

 ىلاعتهللانأل توع تح

 طول موقمحر دق

 ولو ءامسلا نمةراجحلاب

 لعفي ىذلا لستغا

 ضرألا هايع ةطاوللا

 اذا ناطيشلانألب وش

 ركذلا ىلع كذا ىأز

 قادعلا ةسقح" قرع
 لعركدلا ا ككر ؛اذآو

 قردلا ركعا كدا ١

 نأ كارلا ناكتو

 كسمتف ضرألا ىلع عفت

 فارطأب ةكئاللا
 قواردتو :تاودنللا

 ىَح «دحأّلاوهلق 2

 رابجلا بضغ نكسي
 هيلعىسع نع ىورو
 ىلع لخد هنأ مالسلا



 2. 6م م

 لجر ُّط تدقوت را

 ىبيع ذخأف ةيربلا ىف

 امالغ رانلا تيلقتاف

 اراث لجرلا بلقئاو

 مالسلا هيلع ىسيع كبف
 ىلا اهدر براي لاقو

 ىرأق ح لوألا املاح
 تفشكناف امهثذام

 اه اذاف امهنعرانلا كلت

 لاقف مالغو لجر

 دق انأ ىسيعاي لجرلا
 قتيمابن كلا زاو علا
 مالتغلا اذه .نحم
 نأىلا ةوهشلاىنتلمحف

 مث ةعججا ةليل هب تلعف
 لخدفرخآ اموهبتلعف

 انل لاف لثح را

 هللا. اوقثثا كل واب

 فاخأال انأ هل تلقف

 تاموتماللف ىقتأالو

 لج وزع هللاان ريصمالغلا

 ةرمو ةرمىنقرحيفاران
 اذهف هقرخافا ران ريصأ

 ةمايقلا مون ىلا انباذع

 نمورانلانم هللابذوعن

 (لاقو) رابجلا بضغ
 هللا ىلح هللا لوسر

 معلب ةعبس ملسو هيلع

 الو ىلاعتو هناحبسةللا

 ةمايقلا موب مهيلا رظني

 رانلا اولخدا مهلا ف

 لعافلا نيلخادلا عم

 لمع ىف هب لوعفلاو
 مألا مك انو طولموق

 ةأرماب ىنازلاو اهتنبو

 سس سس سس تسي إإ-يهبيهيهبيهيببب سلتا!

 و) هريقىف ىد ل هنالعأ «ىنايح ىف قراز 5 ًاكف قامت ا
 ا

 عج كي هكص هءاجاماف مال سلاوةالصلا هلعىسومىلإت ولا كلم 1 ١

 هةليل وربقلا تيبلا اهي لخديةليلو كلامثب امإو نيم امإ كب اتك فخ
 0 0 نأ واجن تح 0 انب فطلب نأهلضف

 تأ ًاراملوقي 4 لال وُسَرَناكو (هنم ا ا ةماكسإ 101 احين ناف
 "دهن لادا. ادحأ ىأراذإ ةنعهللا ضر نامعناكو ىذمرتلاهاور هنم عظفأربقلاوالإ طق

 00 00 انجان: كلاخا ال ىناذ الاو هي ةميظعىذ نم هنت اهنم جنت ناف

 3 ىف هل ىبنلا عم انكلاق هنع هللاىذر بزاع نبءاريلانع سنأن ع هجامنبا ىورو

 ف !نبتوملدأ انكم لاق + ا ودعأف اذهلثل ىناو>!لاقوىرثلا لب ىقت> كب أو ىب وربقلا ريفش ىلع

 | اهتسا هيخأ نفد هارتدتككلو نؤدلا فرءناك ليباقنإل.قو لب اهليباق لتق 5نيح بارغلاربقلا ىف

 0 ٠ وج حولا نمهجوب تحال عفن كلاذ ىف سيلف اهةيوزتو صجلااباهئانبب روبقلا ىفةاهابلاهركستواولاق هقح

 ا : اودشنأو حلاصلاهلمع تيل عفتني اعإ و

 لولغم هت

 وناك ةيلهاملا لاعفأن م كلذنأل ةتوحنملاةراجحلاب اهئانب فر خافتلاو روبقلا ىف ةاهابلاءاماعلاهركو

 007 هلعلو دع هحطس ش ةمذلا ريقلا بحاصاي

 : اودشنأو مهتاومأل امظعت كاذ نولعف

 ايفو ةاهابم الا اونأ #* روخصلاب رياقلا قوفاونب * اوتسمأ اذاروصقلالهأىرأ

 ريقفلا نم ىنغلافرعامل  مهنعبرتلاتفشكول كرمعل * روبقلاف تح ءارقفلا ىلع

 ربرحلاب معنلا دسجلا الو فوص بوث ريثابلا داجلا الو

 ريقفلا ىلع ىنغلا لخفاف د« اذهو اذه ىرثلا لكأ اذا

 رص اربقىأر اذا هنعهللاىضر ناكو مئاهبلا نموهف هبربتعيمل وربق لعرم نم ل وق ىثاقرلاديز ناكو

 مدنلا هعفتيال ث يح مدنو هيفلزناذإدبعال ربقلا مالكرك ذ ىلاعتهللاءاشنإ ابيرقىنأيسو روثلا خرصب اك

 : . نيملاعلابر هللدخلاو لامعا مهيق طرف و لاما نم عمج ام ىلع

 03 * نفدلل ةعقيلارابتخاىف ءاجام باب 3#

 أ ةدبكف قراز نملاقوأ ىربقرازنم » لاق ماسوهيلع هللاىلصهّنلال وسر نأ هللاهمحر ىنطقزادلاىور

 آ 599 :راز زنم» (ةناورف ( «نينمألا نم ةمايقلا موي هلاهشب نيم را دحأ ف تامنمو اعيفشوا ديهش

 ا ا ل هبرىل

 || ليش روثدلح نكم لعدد عضرملل |ةف عج >رالاقو هنيعهلعهللادرف لاق تولا ديرب الدبع ىلإ كلش

 َ ةسدقألا ضرألا نم هت دن نأ هللا لأسف نآلاف اللاق تولا مثلاق همم براي لاق ةنسددي تطغةرعش

 ]| بيثكلات حن قيرطلاٍبناجىلا هربق متيرألم تيك ول مسوهيلع هللا ىلصهللا لوس رلاهتق زيصتالكر

 . ىسوم طلف كب ربجأ هللاقق مالسلا ةالصلاهيلع ىسومىلا تولا كلمءاج 6 اور ىفو) رمحألا

 || انايع سانلا ىأب ال يول) كلم نأ لعوفرم ىذمرتلا ميك ىكحلا(ىور 9 اهأقفف تولاكلم نيع

 || نياع ىدوم ًاقفاعاو ءاماعلا ضعب لاق ل ًايراصف هنيعأقفف همطلق :ىسومءاج قح

 | [|| ىذمرتلا (يددو) ملعأتلاو كلذ ىلع هللا هبتاعيل كلةرييشسأل لجوزعهبر نم نذإب تولا كلم



 معو * كين رادىفةافوو كاليبس ىفةداهشىنقزرا مهللاهئاعدىف لومي دب ناك هنع اللا م ذر باطلا نب 0 !

 ةنيدملا ةربقم عييقبلا ىلإ قيقعلانمالمحم نأ اتام اهاذإ امهءاحأىلإديز نبدعسو صاقوى أن يدعس .

 هل هللا لوسرةرواجم الإ نكيمل ولو كانههوءاعلضفل !هعأنل وكلذو( ىطرقلاامامالا لاق )اهب انفديف

 لاق ريعملهأ نم لجرديلع دفو امل رابحالابمك نأ (ىورو) كسل مثريغوءادهشلاو ءاحاصلاو
 اموهللاكمحر ب لجرلا لاقرصملبج ىنعي مطقلا حفس بارت نمبارت معن لاقةجاح نم كل له لجرلا هل

 باتكلاىفدحم انالاقليقام قبلا فليقدقوةنب دملاتنأو اذهلوقت هللامقىربق هع( لاقدب ديت

 لخدف ليناارهنىلإل ملا نفاضرعامأوال اوطادهءامعلا لاق ومحبلا ىلإ ريصقلا نيبامسدقم هنالوألا

 ةكرابملا عاقبلا ىفنفدلانو وحلاصلاو ءايبن ألا بلط اعاوان ؤاماع لاق لعل ورصم نمدلب اقام لكحفسلا ىف

 فقرأ دفو ةسدنلا ضرالا مهسدقت ال ةاصعلافالاو ةحلاصلا مهلا معأ نملصاحلا سدقتلا ىف ةدايز

 لسر فاهم نفدتنأ كلعلف هلا حرا ىلإ ىخأا يله 5 قىنرافلاناماسا لوقبءادردلا وأ

 ىهتنا هلمعناسنا لكس دقي انا وادحأس دقتالةسدقلا ضرألانأ ىحأاي لعاهللوةب ىسرافلا ناماس
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 نأ ةفاخم "ىلإ ب ح اهريغب نفدأن ألو عيقبلاب نفدأن أ بح املاقهبب أن عةو رعن: ماشه نعكلام(ىورو)

 محزن ىلا عاقيلاراسهيف ىوتسااذهو (ىطرقلامامالا لاق ) ارجاف رواجأو لج رماظع ىلجأل سكني

 هيلع اعمج سيل ةسدقلا ضرألابنفدلا باطن أعل يلد هيفو تيما ىلعتيلا نقدي وام نفدلا ىلعسانلا
 .ملعا ىلاعن هللا وةح ردلالو لضفا ل عّصوم نفد. نأ ناسنالا نست سي دقق ١

 نفدننا أ هلع ا هنع 0 لعنع - 1 0 ىنيلاملا دعس وأ ىور

 اذإ 00 اع وفرم معاون أ (جرخو) ء ءايحألاه ىذأتب :مءوسلاراخل انئذات «تيملا ناف ني اصموةطسوان اتوم

 لوسراب اولاقء وسلا راح هودتح وهربق ىفهل اوقمعأو هةصوزاح :ايولجت وةئفك اون 6-0 . مدح الثا

 انهنمو )0 ةرحالا ىفعفني كلذك لاقمعناولا ةايث دلا ىف عفنيلهلاقةرخآلا ىف اصلا راجلا عفني لهوللا

 ىل عن هللا .ىلإالسوت ومماكربت ريخا لهأو نيحلاصلا روبقنمربقلا هتيعناسنالا دصقي نأ ءاماعلا بحتسا

 ماناا ىف اهلهأ ىلإ تءاخ تاحلاصلا نمتناكو قساف صخشراو< تنفدةأرمانأ( ىحدقو ) مهرقب

 نرش.دارلا لعل اولاققهنعاولأآسو عضولا اهاهأ شدنق ريا نرفالا هقى و متدجوامتلاقو 0

 نم صحش ) نقفدو ( ءاماعلا نمدحامملع ركش وهزاوجنم اهوجرخ اف قسافلان الفربق ؤهريجلا :

 لكفاةسافن اكو نالفءازاب ض1 قارا لاقف كي هللا لعف امهلل امو هتومدعب هدلو هآرق بارعألا ١
 - ل 1 اح

 ديحوتلا ىلع تولاوةيفاعلا هلال أس: تابوقعلا عاونأ نمدب بذعيام ةدقنمعور ىدنعل صح ليلق

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ

 6 هيف عضو اذإ دبعال ريقلا مالك ىف ءاجام باب ال
 5 امأ لاق مالكلا انك اناث قاف تاغ لخد هلم هلل لوسر نأ ىدعرتلا و

 لكتالا مويربقلا ىلعتأي م هنافوتم ىرأ امع يسلغشل تولاىنعي تاذللامذاه نك دزه ملكا
 ل21 اق لول دبعلا نفد اذافدودلا تدنانأ تالا ته انا ةددحولا تسان ًاةيرغلاتعن ان لوقفهق

 كعم ىعنص ىرتسف ىلإ ت رصومويلا كتيوآ ذافىروظ لعىشع نمبحأل تنك كناامأالهأ وابحرم
 امأالهأ الوابحرم الربقلاهللاقرجافلا وأ رفاكتلادبعلا نفد اذإو ةنجلا ىلإ ب ابهلستفيوهرصبدم هلعستبف |

 هيلع متليفلاق كب ىعنص ىرتسف ىلإ ترصووويلا كتيوآ ذافىرهظ ىلعىشك ند نضال تك كانا
 ضيقيو لاق سعب 0 لخدأف هعباصأب هني لاقو هعالضأ فلتخمو قتلي تح |||
 ا

 | ًاطولا ىفواهب تام 'نل عفشأى افاهب تميلف ةنيدملاب توي نأ عاطتسا نم اعوف رم متسحح دانسابه رب

 سيلو |

 ىف ةأرلا مكانو هزاجأ
 الإ هديحك انو اهربد

 هراجىذؤموبوت.نأ
 دواد نب ناهلس (لاق)
 سيلبال مالسلا امهماع
 200 ريخأ ةكآ .هنعل

 كيلإ بحأ لامعألا

 ء ىمثىل سيل سيلب |لاق
 الوطاوللا نم ىلإ بحأ م 9

 لجوزع هللاىلإ ضغبأ

 لجرلا ىنأي نأ نم
 ةايلا ءارلاو لحرلا

 نم ىلإ بحأءىث

 سيل, الن اماسلاق كلذ
 هنأأل لاق كلذ ملو كليو

 الو هداتع ا نتنل

 ةعاس هنع ريصإ داك

 ىلاعتو هناحبس هللانأل

 ايضغ مهيلع بضغإ

 دتشثا ترمو اديدش

 هيححم هيلع هللا بضغ

 ( لاقو )ةبوتلا نع

 هلعدللا ىلصدّللا لوسر

 ند درلاب بعللا ملسو ١

 نيب ةشراهلاو ريخلا

 ةحطانااو بالكلا

 ةرقانلاو شايكلا نيب

 لوخدو كوبدلا نيب |
 لطقاو روم الب ماخلا |

 نايلا سم ولايكللا

 طول موقلاعف ا هذهلك

 ءانلتلا ءافتك ازيك الا.

 لاجرلا,لاجرلاوءاسنلاب |
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 اوزرابو مهسوءر نع
 ىصافملاب لجو زع هللا

 لجو زع هللا مهسكن

 بلقو مهسوءر ىلع

 لعحج ىأ مهئادم

 مهج روابلفسأ اهالعأ

 ءامنلااب ند راجل
 دت نب رفعج (لاقو)

 هءاجهنأ امهنع هللا ضر

 نآرقةللناتئراقناتأ رما

 باتك ىف له هلاانق

 نانشغ لجو زع هَل

 مث لاق ةاردلل ةآرلا

 عبت دهع ىلع اوناك

 هناحبس هللا كالهاف

 بيس عبت موق ىلاعتو
 لجوزعهللا ريخآف كلذ

 ه.اعدللا ىلص ادم هنن

 نمل عنص هنأ مسو

 اعردو ران نم اباملح

 راث نماقاطن وران نم

 نيفخو ران نم اجاتو

 نأرخآرخ ىفوران نم

 ةارلا تيكر اذ[ كلر

 5 ىلاعتو ةئاحس] رمت

 اعردو ران نه انابلج

 راث نم اقحو راث نم

 قحهلكك لذ قوذنمو

 . براقع *ىلمراث ند

 اهرد قدررلا نايتاو

 الإ هلعفيال طا وللا مظعا

 لوسر ( لاقو ) رفاك
 0 ْ اسو هيلع هللا ىبلص هللا

 | «ثدخم هل ديراتيب هللا نعل »

 هللاىلص ىنلا ( لاقو )

 هب ىفشي ق> هشميفاين دلا تيشاماثيشتتن تتبن أم ضرألا ىف خفت اهنمادحاوانرنت نآولانيذتنوعسنو عسندل

 (ناكو) رانلارفح 0 ةنحلا ضايرئنم ةضوررقلا اعإ د هللا ل وسر لاقمث باسحلاا ىلإ

 - تماعامأ ىنتيسن فيك مدآ نبا ايل وقيف قطن. ان اسل ريقلل ى اعتهللا لعب لوي امهنعهللا ىض ررمعن هللا دبع

 تيب انأةشحولاتيءانأل وقيو يل ريقلاناهنعةباورىفو ةشحولات يبو ةدحولا تيب ودودلا تدب ىنأ

 ىكرغاممدآ نبااي لوقيفهيف عضو اذإ دبعلا اكل ريقلانا هنعو رخأةياوريىفو دودلاتيب انأةدحولا

 ناك ناتي أر أل وقيف ريقلا بيج هنعباجأ احلفم ناك نافقحلاتيب ىنأ معت ملأةءاظلا تيب ىنأ تماعامأ

 زون هدسج دوعهيو ءارضخ هيلع دوعأ ىناف ريقلا لوقيف لاق ركنلا نع ىهنيو فورعملاب رمأب نم
 رثك أ نملوة.ىروثلانايفس( ناكو ) هللا همحر مك احلادمحأو با ءاورنيملاعلا بر ىلإ هحوردعصتو

 نآكو رانلا رفح نمةرفح هدجو هركذ نعلفغنمو ةنملا ضايرنم ةضور هدجو ريقلاركذ نم

 ىفركفتت الأمدآنء|ايلوقتو موذللهعحضم دبع نمب بحعتتل ضرألان الو ةيهنعهللا ىذر برح نب دمحأ
 تاومألا ىلإ رظنلا لاف تاظعاا غلبأ ام داهزلا ضعبلليقو شرف كنيب وىنيبامو فوج ىفكداق رلوط

 قي دقو عج ريف ملمع عطقن اواوه>هدقوىن وملا ىريفرب اهلا ىلإ بهذ .ةواسق هملقىفدج واذإ مهضعب ناكو

 هن رفحمىىلإ هب اوند اماف امقد ريضحوةزانح ىلع ىلص هن ًاهنعهللا ىخرىرصبلانسحلا ( ؟يحدقو ) هب ءلق

 نماتوصعمسفهوءززعأوهومتمرك أل مكيلإ لقت نم متف رعولروبقلا لهأاب 00 5 دكا

 أك اك ابارن ريصت تح هلك أت نأ ضر الل نذأدقو لاب اكرازوأب انيلإل قت دقلهللاو امألوةبةرفحلا

 حراوجلا هتلمعو ناسالا هب قطن ونامدقلا هم 4 1| ثتشمو ناديلا هتشطب امع هالأس و ناكلملا هدعقبو

 : كلذ ىف اودشنأو عمسامم ش ةعنلا قوقتيمملا برطضاو هيلع ايشغم ن ا َث تاكراللاو

 اومانو اولفغ ال اوعتلح امل دع مانألا مع ول ول هللاو امأ

 رشح مث ريش مث تامث * اوماهو اوحاس ممواق نويع * هتأر ول مويل اوقلخ دقل

 اوماصو هتفاذع نماولصف * سانأ تلمع دقرششحلا مول * ماظع لاوهأو خيوتو

 مان ظاقيأ فهكلا لهأك * انيهن وأ انرمأ اذإ نحو

 اونمتت الوشا وفع لعكداتعاعم ةحلاصا!لامعألا امل اودعأو ةدقرلا هذهنم هللا مح راوظقتساف

 : اودشنأو رازوألا ىلع متم كدحأو راربألا لزانم

 (000 اذالا نم بلطتاالو ع داز ريخ لمعاو هل مقو * داعملل كتايح نم دوزت

 داز ريغب تنأو داز مهل * موق قيفرز ىكت نا ضرتا + .دافنلل عمجم لالا ناف

 عراسإ نميف تاريخلا كك عراسو + لحاو كتاف ايندلا نم دوز“ : نجا لكك

 عئادولا درت كرا امو. ديالو < ةعلدو الإ ترواهألاو لاما اق

 ماسلا لجزلا هيف قرغي * حفاط هجوم رحم تولا
 حلاصلا لمعلاو قتلا الإ * هربق ىف ناسنالا عفن 4

 ءامسلا باونأ هلتح:ذو شرعلاهلك رع دقل» ذاعم نب دعس ىف لاق لسوهيلع لا ىلص

 ل

 د ىنلان قاسنلاىور
 لوسر لاق تلاق ةشئاع ٠ نع ةياورةفو « هنع جرف مث ةض هععدتلو ةكمالملا ٠ نمافلأ نوعم و

 كت رنأ مينوبأ كح (ىودو ( ذاعم ل كلاعس اهتماحنل دحأ اهنماحت ول ةط طعص ربعلل هي هللأ

 اهريق لزت مث مدقتي ةرمو اح ةرمو لمح ة ةرم ناكو د تع ةمطاف ة ةزانح 0 لا

 0 اهسعالنتدرأ لاو عينى هع ا نول 5 اه دع فا كَْع و
 5 هةضت عزت



 ليقفدسأ تنب ةمطافالا ربقلاةطغض نمدحأ ىنعام لاقواهربق اهلع عسو.نأو هللاءاشنا ادبأ رانلا
 ريخشلانب هللادبعز.ديزب (ناكو) امهنمرغصأ وهىدلا مهارناالولاق مساقلا كنباالو هللا لوسراي
 هيلع قضرهيفت وع ىذلاهض ص ىفدحأوللا وهلقأ رقنم » لاقدنأ ملس وهيلعهتلا ىلصهللا ل وسز نعىود:

 (ةياورىفو) «ةنجلا ىلا طا رصلا ىلع هزيجن تحابفك أب ةمايقلا موية كمتاللا هتلمح و ريقلاةطغض نم نمو هربق
 هلهألاقفهربقف عضواذادبعلا نا( اعوفص ىورو )ثيدحلا هضرمىف ةرمةئامدحأ هللاوهلقأرقنم

 تيلا لوقيف اهيرعش تنك أاريمأ تنك ؟نولوقيام عمساكللا هللاق ءافيرششاو هاريمأاو هاديساو

 هيلعهلهأءاكبب تيلا بذعبالو ( ءاماعلالاق ) هعالضأ اهبف فلتختف ةطغض طغضيف لاقىنع اوتكسووتيل
 بذعيل تلا نا ثيدحل هب صو, ناوهيلعهلهأ ءاكبب بذعي مهضعب لاقودب ىضروأ مهاصوأ ناالا مهدنو

 اهرصان تن ًاهدضع تن أهل ل يقو تيا ذبجهايساك اوهارصان اوهادضعا وةحئانلا تلاقاذا هيلع ىحلا ءاكسب

 ءاكيب بذعيل تيلا نا » ملسو هيلع ىل عتلا ىلصهللالوسر لاق لاق نيصح نب نارمعنأأ(ةياور ىو اهيساكتنأ
 | هلا لوسر قدص نارمعلاقق بذع, فيك انبههيلع حانيو ناسارخم توي لجز لافف « هيلعىملا

 . نيملاعلا برهث دجلاو نيمآ ربقلا نم انظفحم .نأ هلضف نم هللا لأسن . تبذكو بلم
 © دحللاو ربقلا ىف تيلا عضو دنع لاقيام باب +

 : اودشن او «انئادعأل قشلاو انلدحالا »لاق 2 هللالوسرنأنسح دانسابىذمرتلاوهجامنءاىور

 اقاقرانافك ١ هنعاوقشو د* هودسوف ا رفع نمو * هوعض ىدحل لع ىدخ اوعض

 هوهك رتل ثلاث ةحبص * تضقاذاهوعرص اوافق < ةويض دكعلا 000
 نالف اذه ىلعلا هادانو * هوف ضفناو هتانحو ىلع #* هتلقم رظاون تلاص دقو

 هومتيسنف هدهع مداقت # ىدفلا ةكراجو يح * هوفرعت له اورظناف اوماه

 - ع رخآ لاقو

 ادرفماملسم هورداغو * افلخامليصحت مبمهو * اونثناو مموبحما ودللاو

 افحالا الا هارخأ هب عاب # ىدذلا عيمج نمهلنيلو * افلسأ اعانهر هسمر ىف

 | هل ايزتكلب رنمتيلالثساذا : لوقت. هنعىلاعت هللاىضر ىروثلا نايفس(ناكو) هيف فحتلي انفكىأ

 وعدي ميلي هللال وس ر ناك انه نموءاملعلا لاق#ىهننا . كب ران ىناهسفن ىلا ريشيفهتر وص ىف ناطيشلا
 اهقطنم ةلثساادنعتيثوريقلاباذعنمو ناطيشلا نماهرجأ مالا تيملا ىلع دحللا ةيوستىفاوذخأ اذا

 ناطيشاا نمهريج نأ ت يحلل هيلي هللا لوس ر اعد كانه ناطيشلا نكيهلوافاهحورل ءامسلاباوبأحتقاو

 .نيمآ ناطيشلا ضرعت نمنينمّولا انتاوخاو ان ررحنْنأ ىلا لالا

 د تيثتلاب تيمللءاعدلاو نفدلادعباليلق ريقلادنع فوقولا باب 3#

 بارثلالعاو: شف ىف ومتتفد اذالاقةافولاهترضح املهنعىلاعت هللا ىغرصاعلا نب ورمع نأ هريغو ملسمىوز

 اذام رظنأو ب سن أتسأ قح اهم مسقيو لبالا نم ىأ روزجلا ر>نيامردقىربق لوحاومقأ انش

 ىنج نمبارتلاب قحأس يل نع الا ينج نافانشبارتلا ىلعاونش(ةياور فو )لج وز عىبرلسردب عجا آ

 ه>ولبةتسمناسن الا وتيدثتلاب نفدلا دعب تيملل ءاعدلا ن وكي و هللاهمحر ميعن وب أ ظفاحلا لاق ىهتنارسسرألا

 نأمبللا كل أس نف هلأستلهتسلج دقوا ريخالاهب ملعن الو انمي ملعأ تن أوك دبعاذه مهللا ىعادلا لوي تيل
 هدعب انلضتالو 2 دمخ هينبهقطأو مج مهللا ايندلا ىف هتبث 3 رخألا ىف تءاثلالوقلاب 0

 دعب تيمللءاعدلل فوقولا او.حتسا امناوهللاهمحر ىذمرتاا مكحلا هللادبعوبأ(لاق)هرجأانمرحمالو

 نوعفشيف كلملا بابي ركسعلا فوق وك هيلع ةالصا نال نيملسا | ةعارجم هيلعةالصلاب هل | وعدم ينأعم نفدلا

 تيلااهمؤ لغتشيةعاس ىهوهيلعةالصلا ىفركسعلا ءاعد ةرعوهف تيبشنلالا ؤسلربقلا لعفوقولا امأدل

 هللا نعل » مسو هيلع

 لاجرلا نم نيثنخلا

 «ءاسنلا نمتالجرتااو

 هيلع هللا ىلص (لاقو)
 وهو تامنم » ملسو

 مطول موق لمت لمع
 رثك أ هربق ىف ثبلي
 اع وب ةعابل نم

 اكلم هيلا لحو زع ]8

 فاطخلا ةئيبك هتئيه
 ةحرطن وهلجر هفطخيف
 فذقيف طول موقدالب ىف
 بتكيو رانلا ف مهعم

 نم ,نسأ. هتهيج ىلع
 (لاقو) ( ىلاعت هللا ةمحر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةمايقلا 0 فؤب ملسو

 سوء ر ممل سيل لافطأب

 معأ وهو مل ىلاعتو

01 

 نيملاعلا نم ناركذلا
 لوةفرابدألا ىفانوقلأف

 لاكر هنا هبا

 رانلا ىلا مثوقوس |
 مههابج ىلع اوبتكاو

 « قمحر نم نيسإآ
 هللا كمحر بنتجاف

 بتوةةحرلا نمسايالا

 لاعتو هناحبس ةقاىلا

 نايصعلاو اياطخلا نم



 | حراوجلا قطن”نألبق

 ناسالا شر خف

 كاللل متامسأب ميداني و

 هلغشب ال ىذلا نايدلا

 نع نأش

 دبعلا اهبأ عرضتف

 نم بتو هيلا ىصاعلا

 هناف هيدب نيب بونذلا

 | ميحر روفغملح ميرك
 ىف سماخلا بابلا ب

 ذوعن ابرلا لك 1 ةبوقع

 هللا لاق 6 كلذ نم هللاب

 | اهنأي ىلاعتو هتاحبس
 | اواك أتال اونمآ نيذلا

 ةفعاضم افاعضأ ايرلا

 اوقتا اونمآنيذلااهمأي

 نم قبام اورذو هللا

 .نينمؤم متنكنا ابرلا
 اونذأف اولعفت مل ناف

 هلَوُسَوَو هللا نمبرحم
 هللا براحم دارملا ىنعل

 . هب راح هللاو هلوسرو

 | برها عقونمل ليوق
 لحو زعللا نحب وهن

 | هءاع نابضغ قحلاو

 هللا لوسر ( لاقو )
 : ةلل مسو هيلعشا ىلص

 ”! ءاملا ىلإ قل ىاربلا

 ١ سارا قرا

 ٍ اقرثو قعاوصو ادعر

 0 نيب مهتوطب الجرو
 ىلغت تويبلاك مهدي

 (| حوات براقعو تايح
 | مهنوطب ىف ةايحلا
 | ليربج اي ىخأاي تلقق

 هترذ جرختساف مالسلاو ةالصلا هيلع مدا رهظ لع حسمامل ىللاعت هللا نأ ىورو هانعع ثيدحلا مهتم“

 مئازعتخيسفتل كلذالولو دوم لمأاذبف هتدابع ىعدباعلاو هتعنصرلع عئاصااهب ىوةتيورومألا محل |

 ىلع تيشخل ىلجأت قو تماعول لوقب هنع هللا ىضر هللا دبع نب فرطم ناكو مهشاعم ىعأب موقي

 - دودعموبف برشلاو لكألا نم عانتمالا ون زحلا راهظاوبايثلا قيزتوءاكبلاو حايصلاامأو .هيلعهئيعإ

 هنزحربظأو هب وثق رخدقةبيصملا بحاصتبًاراذا لوق,مصالا متاح (ناكدقو) قافنلا وأ لمعلا ة فخ نم

 ( ناكو )ركتمبحاصدهنال هيلع ركنت نأ كيلع بجاولااهاو مالا ىف هتكراشدقف كلذدعب هتيزعو

 احر ذخأامنأكف اردص ب رضوأ ابوثقزف ةببصع بيصأ نملوقيهنع ى اعتهللا ىضر ىخلبلا ديعسوبأ
 :اودشنأو لجو زعهبر ةكئالم هبلتاقي

 الهجليولا ىعادببجلا قيقش * باثتكأ ىذ ممحوأ لهأب * باصم كاب عزاجل تبجع

 باحم مل هدم هللا لوسر * قح قلخلا هيفلا ىواسو * باجعلا ءىثلاكتولانأك

 بارخلل اوذناو تومال اودل موب لك ىداني كلم هل

 6 هدحلىف صالخالاةداههشدتومدعب تيلا نيقلت ىفءاجام باب الع
 هنافةثالف نب |اينالفابل وهي مثهربق سأر ينك دحأ مقيلف بارثلا هيلع ميوسو كدحأتاماذا »اعوف رمىور

 هنافةثلاثلا ةنالفنب اينالفاي لقيل مث بيحالو عمسناف ةيناثلاةنالف نب |اينالفايل قيل مث بيحالو عمسإ

 01331 ىو انندلا نمهلع تجرخامرك ذالوقيف نوعمسنال مكل وهللاكمح ران دشرأ مأ لوقت

 اماما نآرقلاب وابن مثلت دمحعو انيد مالسالابوابرهللاب تيضركن او هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال

 ديامهتم دحاو لكذخأب اريكنو اركنمناف روبقلاف نمثعيبهللانأو اهمف بيرالةيثآ ةعاسلانأو

 لجر لاقف هنود امم>> ىلاعتهلا نوكيو هتحح نةلدقواذهدنعان دعقيامانب قاطنا لوقي وهبحاص
 اهتومدنع أ ىنتصوأ لوقي ةبيشىب أن ب ةبيش(ناكو) «ءاو>همأ ىلاهبسن,لاقهمأ فر«. نافهللا لوسراي

 مانلا ىف اهتيأر ليللاناك اماف ف رصناا مث هللاالإ هلإ الىلوق ةبيشمأاب لوقأواهنقد دعب اهربقدنع موقأنأ

 ملسلاهيخأ نفدناوخالا أ ؟دح ار ضحاذافللالإ هلإالب ىنتكرادتالول كلهأ تدك ىنبايىللوقت ىهو

 مالسالاو ىبرهللالق لقيلوأ هللا ل وسر دم هللا الإ هلإ ال لق ةنالف نبا نالفايهلع بارتلاة ب وسند عب هلل قيف

 اهظفح لهس تاك ثالث هذهنافتيملا نقل ف رءأالهلوقب كد لاعتيالو ىلوسر هيلي دو ىيد
 . نيملاعلا بر هل دجلاو هريغ نع الضف ديلب لك ىلع

 د6 مهتيم تيملا لهأنايسن ىف ءاجام باب ل

 مهمهفخواهنفدنماوعجر اذا اكلمت يملا لهأ نمةزانجلا عبتي نع لكودق ىلاعنهلانأ اعوفممصىور
 مك اتوم هلاك اسنأ اوعجرا مهل لوقيو مههوجوىفدب ىربو بارتنمافك ذخأبنأ مهتيع مهتزحو

 نكي وهنم اونوكي مل مهنأك مهبارعشو مهعببو مبكخضو مه رشو مهلك( ىف نوذخأبو مهتيمنوسنيف

 شيعلا مهمتنمالبراي ةكئالملا تلافف انوم لعاج ىناىلاعت لاقف ضرالا مهعسنالبراي ةكئاللا لاق

 مكحتست ومهشراعمبابسأهب مظتنت سانلا ىلاعثهللا نمةمحر لمالا لوط ناكف ىبتناالمألءاج ىنالاقف

 لامعالا نعءطيشيوهبلق ىسقيوهترخآرومأدبعلا ىسني ىلا وه مومدملا لمألا نأ لف لمع ممل تلو سانلا

 مدآ نبا ىلع ناتم.ظع ناتمءعن لمالاو ةلفغلا لوقي هنعاللا ىضر ىرصبلا نسحلا ناكو « ةحلاصلا

 نم مدعل مظعر رضىلا كلذىدأوابلهأ ىلع بابسالا تلطعتو قيرطلا ىف نوماسللا ىثمام اهالولو



 كلذالولو شيعلاب اوأنماتاقوألا ضعب ف توللا نعةلفغلابهدابع ىلع نع ىلاعتهللا نكلو ىلقع ب اهذ

 لامعأ نع كلذ مههايالو تول نوركذ.,نيدلا نم انلعج هللاف ها مهقاوسأ مهنبب تماقالو هباوأتهتام

 : نيملاعلا بر هلدتلاو مهترخآ
 6 هربقىف لخداذا نمؤلاهدبعب ىلاعتهللا ةمحر ىف ءاجام باب الع

 ىف لخداذا هدبعبالعو لج ب رلان وكي اممحرأل وهب ناكدنأ هنعهللاىذر ىناسارخلا ءاطعنعىور

 هسفن لعفرسمخأ نباهلو ماشل اب راج ىلهابلا ةماما ىنأل (ناكو) هفراعمو هنا ريجوهلهأهنعق رفتوهربق

 هللا نأول معايه لاقق ى ع علو اذكواذك نعكت.منامأ ىداوايدال وي همعراصف ةافولاهترضحف

 0 م نم محرأ ىلاعتدثلا لاقف ةنملا كلخدتلاقف ىنةعناصتناكفيك ىندلاو ىلا ىعفد

 (ناكو) ارون دو عسنا دقربقلا تي أر لاقف تعزف و تحس كلامه! ليغق 0 مث هربق فهم ل زن

 : اودشنأو . : تار ىدحورقلا ىف ىن 1 مهللا :ىلاعتهللا همحر ىفارادلا ن املس ىأ» اعدنم

 ميمرلا ىمظع ل وقهيف عمتسا #* ىربشب ارابتعأ فئقاولا 6

 ىعدأب اهترمثاب بونذ نم *# !اوفاخودئعضلانطب ىقوعدوأ

 ميحرلافوءرلابنظلانسح * ىف ىلع اوعز# ال تلق

 ميركى ومدنع نهرلا قلغ اندهر تيت 1 امب وعدو

 . نيمللاعلابرهتداو نيماسلا انناوخإو انعئءاوانمح رامهللا

 6 مالسلا هيلع تولا كلم عفترب قم باب لع

 قلخدارأ اذإ ىلاعتهللا نا هلدنلا هقاخ امعةلفغىإل مدآنب انا » اعوفرمهنعهللا ىضر رباج نعميعن وب اى ور

 رخآ اكلمهيلاهنلا ثعبيف كلما كلذ عفترب مث ًاديعسوأ ًايتشوهلحأو هرثأو هقز 0وتكا اكلم لاقدبع

 تولا كلم هءاجاذا ىتح هتائيسو هتانسح نابتكي نيبتاك نيكسلم هيلاهللا ثعبب مث كردي تح هظفحيف

 ريقلا اكلم ءءاج مث تولا كلام عفترب مث هدسج ىلا حورلادرتو هترفح لخد. قت > هعم ناكهح ور ضبقيل

 | اياتك هاتك امراصو تائيسلاكلمو تانسحلاكلمهيلع طحن اةعاسلاتماقاذإف ناعفت ربمث هانحتماف

 اذه نمةلفغىف تنكدقل» 0 وق كلذف ديبشرخآلاو قئاسدحاو هعمارضح مث هقئعىف ادوقعم

 | نيكرتل» ىلاعتهلوقىفلاق مث لَو هللا لوسرنأ ثيدحلا فو «ديدح مويلاكرصبف كءاطغكنعانفشكف

 | مامإلالاق «هيف مظعلا هللاب اونيعتساف امظعأ ًارمأ ممادقنا » مثلي لاقر# لاح دعبالاح « قبطنءاقبط

 ريزولاهبحاصربق بنجب نفد دقو اب ودكم ا 0 اندجو هنعاّلاىض ر ىطرقلا

 : هزربتلله يف ناعمتجم اناكىذلا ناتسلا ىف ناورمىأ

 دوجهىدلا لوط نأ 6 انلطأ دقف مق ىحاصاي

 ديعصلا انقوق نممادام 003 اهنم موقت 0 ىللاعق

 ىضقتانل نامز لك  ديع نامزلاو اهلظ'ىف * انمعن ةلل ىنركذت
 ديبعلا هقح ىفرصق * ىلومتنأف ارفغبراي * ديتعرضاحهيمؤشو

 . نيللاعلابر ثدحلاوىبتنا

 6 رانلاباذع نمو ربقلاباذعنم ذوعتلاىفو دبعال نيكلملا لاؤسىف .باب

 هب اححأ هنع ىلوتو هريقىف عضو اذا دبعلا نا » 2 هللا لوسر لاقلاق ا ىراخبلا ىوؤر

 هلعدللا ىلص دمحم لجرلا اذهىف لوقت هي ناكل ءانأملاعن عرق عمسيلهناو

 0 0 رافال ةايلرطشط كين نمؤلاامأف مسو

 0 رك ذتلا رصتنع - 6 )

 هللاىلص (لاقو) ابرلا

 لك أنم» مسودهيلع

 اهرد ولو ابرلا نم
 همأب انزاع اكفادحاو

 (لاقو ) «مالسالا ىف

 ملسوديلع هللا ىلص
 مهعرصت ابرلا ةلك أ

 عرصي ا ةيابزلا
 هللا ىبص(لاقو) مومحلا

 هللا نعل » ملسو هيلع

 هةمعطمو ايرلا لك |[

 هنتاكو هدهاشو هريغل

 ةمشوتسلاو ةمشاولاو |
 عناموه/لاحلاولاحلاو

 ىلص (لاقو) « ةاكزلا

 ق روظلإ 2 ماس افلم

 لاصخ نامزلا رخآ

 لابكلا صمت و ءارششلاو

 اذاف نازبلا سحمو ١

 مهف عقو كلذ ربظ
 مهالتاو ضا رمألا

 ىلاعتو هناحيس هللا |[

 زءىلاعتهللا لاق فيسلاب

 سانلاموهيموب»لجو |
 ىنارلاالإ «نيملاعلاب را

 اند عقيو موقي هنإف

 خوفت ىح :لطبحتم
 «باسحلا نم قئالخلا

 هللا لص نال وسر لاقو

 لك أنم » ملسو هيلع ١

 لجو زع هللا الم ايرلا
 لكأ امددعب | رانهنطب

 مل الام بسكن إو هنم
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 هلمع نم اثيش ىلاعتو
 هللا طخس ىف لزيملو



 «دحاو طاربق هدنع

 هللا لوسر ( لاقو )

 ممسو هيلع هللا لص
 انزو بهذلاب بهذلا

 ةضفلاب ةضفلاو نزوي

 دئازلاو نزو» انزو

 ىف هب ىوكي ديزتسلاو

 طيح ابراا ناو رانلا

 1 لطم و تاتسشلا

 مظعيو تاعاطلا

 9 ناك نمل, تائيطخلا

 مل هيلع رطفأو امئتاص

 1 مل هنطي ىف وهو ىلص
 ناو هتالص هللا لبقي

 لبقت مل هنم قداصت'

 ةعاس نم امو هتقدص

 لا ايزل لك ىف

 ةمايقلا موي هنعلي قحلاو
 هبراحب لح وزعقحلاف

 هماكبالو هيلارظنبالو

 هناحبس هللاةب راح نع

 بواغلل وه نم ىلاعتو
 ( لاقو ) رانلاىف قلما

 ىفنا هبل هللا لوهر

 | لهأ ثيغتسنايداو هج
 مولكفف هرح نمرانلا

 تيقلأول.تارم سمح

 | نم تباذل لابجلا هيف
 هيف نحس هرج
 ١ ةالصلاب نونوابتملا

 || لاكلاىف نوففطلاو

 نازملا سع لغأو

 لإ ىلا ةنجلاعابنلل ليوف
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 لا تنكىردأ اللوقيفلجرلا|اذهىفلوقت تنك امهللامتيف رفاكساو أ قفانلا امأ و لاق . اعيمح اها ريف ةنجلا ىف
 ةحيص حيصيف ديدعنم قارطع برضو تيلتالو تيردال 4لاقيف سانلا لوقيام لثم لوقأ

 هلالوسر تلأسلوة. ناكدوءسمن.هللادبعنأللاهمح ريلازغلا (رك ذو) نيلقتلاالإ هيلي نمابعمسي

 هيدانبام لوأ كلبقدحأ كلذ نعىلأسام دوعسمنبا ايلاقف هربقلخداذإ تيما قليام لوأام متلي

 لل قالو ةاودىعم سيل لوقيف كلمع تك ١ هللادبعايلوقيف رباقلا لالخ سوجم نامؤردمسا كلم
 دبعلا لعجم مل هنفك نم ةعطقدل عطقيف كعبصأكملقو كقير كدادمو كساط رقكنفك تاهيه لوقيف

 كللا ىوطي مث دحاو مويك هتاثيسو هتانسح ذئنيح ركذيف ايندلا رادف بتاكريغ ناكنإو بتكي

 « هقنعىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو » ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر الت مث هقنعف اهقلعيو ةعطقلا

 روءشاممطلامهاين أب ضرألا ناقرخ نادو سن اكلماهوربقلا اناتف هيلعلخد كلذ نم غرفاذاف هلمعىأ
 : حيرلاك امهسفنو فطاخلا قرلاك امهنيعأو فصاقلا دعرلاك امهتوص ضرألا ىلع اهنارحب ةلودسم

 اذاف اكدهلع+ل لبج مظعأهب برضولهاعف رامنالقتلا عمتجا ولدي دح نم عمق مامهنمدحاو لكدب فصاعلا

 هتئيبكنوكيو ردصلا نم تيالايحبف تيلارخنمىف لخدتف ةيراهتلوو تدعترا سفنلا امهترصبأ

 هلبارتلاراصدقو ءافجيهنارهتتيو فنعب هناثدتبيف رظنيو عمسهن أ ريغ كارح ىلعردقيالوةرغرغلا دنع

 هقفو نف كتلبقامو كسن نموكنيدامو كبر نمهلنالوهقيف ةجرفهفدجوو حسفنا كرم اميح ءاملاك

 لوقيف رابخألاءاماعلا الاهل و قيالاذهو ىلا يكاسرأ نمو لعل د نف لاق تب اثل الو ةللابهتدثو ىللاعتهللا
 نم ةنملا ىلا نيباب هلناحتفيو ةميظعلا ةبقلاكربقلا ىلع نابرضي مث انريشئكو قدص رخالل امدحأ
 بحأ ةروص ىفهلن*هيتأ,واهناحب رواهحو رواهميسن هيلع ل خدي واهريرح نم هل ناشرفب مث هنيع ءاقلت

 موقت قح ايندلا تيقبام رورسو حرفف لازي الو ارونهربق العو هثدحمو هسنؤيف هيلا صاخشألا

 لخد لمعلاو لعلاليلقتيلا ناكن او لاقاهمايق نمهيلا بحأءىث سيلف ةعاسلام وةتقملأس و .ةعاسلا

 اصلا هلمعةلك اشىلع باث نسحأ 03 ربيطأوةروص نس>أىف ناموردعب ليملالا حاصلا هلمع هيلع

 نزحمال حلاصلاكلمعانأ لوقيفكب لعلجوزعهللا نم ىذلا تن نملوقيف ىنفرعتامأهلوقيفليلقلا

 كلذكوه اهيبف هتجح هنقلي مث شهدتالفكنالأسيو ريكو ركتم كيلعل>دي لياقامعف لجوتالو
 هيلع هللاىبص دوى رهللالوقيف لوألا قبسيفكب رنمنال و قيفادنتسمهنادعقي وهنا ريف هيلعالخدذإ
 تقدصالن الو قيف مجعتسم ريغ قلمهتلموى ل يلخلا مهاربإ وىابق ةبعكلاو ىمامإنآرقلاو يبن ملسو
 هل ناحتفيو تبذكدل الاق قلم مهاربإ ةلم الو ىبن 2 دم الو هنلاىدر لقي ملو باترا نإو

 عزفيفموقزو ديدص نماهيفام عيمجو اهلالغأ و اميراقعواهايح واجلسالس عسي ىلا رظنيف رانلا ىلإ اباب

 ةيلع نوقلغي مث رانلا نماعضوم هناكمهللا كلدب أ ةنجلا نمكناكمىلإ رظناهلنالوقيمثعزفلادشأ كلذل

 ةفلاخم هللا ىف هتديقعتناك اذاهتلثسم ىف جلجلتي نمسانلا نمو هللاهمح ر ىبطرقلاا مامإلا لاق - نابلات ان

 مثاران هربقاهبهيلعلعتشيوةب رض هناب رضيف ظافلألا نماهريغىفذخأ, وىف ردلاهل وب قطنلا ىلعردقيالف

 مالسإلاوهلوقب قطنلا هيلع رسسعي نمسانلا نمو . ايندلا تيقبامهب ا داذه لعتشت مئامايأ هتعأفطت
 نمولوألاكأ ران هريقهيلع ل عتشيفةدحاوةب رضدن اب ضيف تول دنع هل تصح ةنتفو أ ءدنع ناك ك شل ىنيد

 ىهتالوهرماوأب رع ًايالوهب ظعتبالو هولي ناكهنأل ئمامإ نآرقلاوهلوقب قطنلا هنلعرشعب نمسانلا أ

 نموهمرجردقولع هربقىف هب بذعياورجهلمتليحتسي نم سانلا نمو نيلوألاب لعفيامدب لعفيفهيهاونب |
 ناكهن ًالدمش يبن لوقي نه يلعرسعي نمسانلا نمودروأكءريْزئْخو رج ىأا رين ةامع ليحتسي نم سانلا

 داسفوًاةالصالا مف داهتحالا فدع رح ةلقل قلبق ةبعكلالوقي, نأ هيلعرسعي نم سانلا نمو . ةنسللابسان
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 رشب كلا دعأ اعرمشبأ هللوقيف بايثلانسح حيرلا بيطدجولا نسحلجرةروص ىفهلمعال لثعو

 بعشلاريثكلادوفسلاكبصعلاوقورعلا اهنم عطقتدقو اهجرختسيف هدسج ىف قرفتف نيعةف رطهدي ىف

 و

 || قطنلا هيلعرسعي نمسانلا نمو كلذو< وهدوحسوهعوكر ىف صقنوأ هتالص ىفتافتلاوأ هلوضو ىف

 ىسوكلذموتف اينارصنوأايدوم ناكمهاربا نأرافكسلا ضعب نم عمسهنألى أل يلخلا مهارب اوهلوقتب
 لعفيف ( نيكر شما نمناك امواماسم| ةينحناك نكلواينا رصن الوايدومم مهارباناكام» ىلاعت هللا لوق

 | ال لوقيف كبر نمهنالوةبف رجافلاامأو . اران هيلعهربقاهلعتشية ب رضهب رض نم نيلوألابلعفاكدب
 ىفضرألاهضفنت مثضرألا ىف ل>اجت, ىتح عمامتلا كلتب هنابرمضي مثتفرعالو تبر دالهانالوةيف ىردأ

 لأسإ نممهنمورومألا ضعب نعلأسي نم مهنف لا وسلا ىف سانلا فات ولاق .تارم عبس هنابرمغي مثهربق

 ةعاسلا موقت قحهشوني ابلكهلمت ليحتسي نممهنف باذعلا ىف سانلا ىلعلا و>ألا فلت اكرخآآض عب نع
 ناسنا لك نأ كلذ لص أ وءاماعلا لاق  نوباترملا هودب بذعي ار بزنخ ها معليحتس نم مهنموجراوخلا مثو

 نم فاخم ناك نمممموورجلا نمفاخ ناك نم سانلا نهئانندلا راد ىفهفاخ ناك امبهربق ىفبذعي
 . نيماسلا عيجو انلةيفاعلاهللا لأسن . كلذ لعسقو دسألا
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 ىلصوتلا عمانج رخ لاقهنعىلاءتهللاىضر بزاعنبءاربلا نعي دانسإب دوادوب ا ودم مامالا ىور

 ملسو هيلعهللا ىلصدلا لوسر سف دحام و ربقلاىلإ انيمتافراصنألا نملجر ةزانجىف مسوهيلع هللا

 ءامسلا ىلإ رظنيوهرصب عفري لسوهيلع هللاىلص هللا لوس رلعؤ ريطلا انسوءر ىلعامتاك هلو>انسلجو
 اذإ نمؤلا دبعلانا لاق مث ارارم اه لاقربقلا باذع نم هللابذوعأ لاق مثربقلا ىلإ ر ظني وهرصب ضفخمو

 سفنلا اهتيأىجرخالوقيف هسأردنع سلخ تولا كلم هءاجاندلا نععاطقن اوةرخأآلا نملبقىفناك

 ءامسلا نمةكتالملزني مث ءاقسلا رطق ليس: اكليستفهسفن جرختف ناوضروهللا نمةرفغم ىلإ ةنثمطلا

 نوساجيف ابطونح نم طونحو ةن1انافك أ نم نافك امرعم سمشلامبهوج و نأك هو جولا ضيب

 مهو انلسرهتفوت » ىللاعت هلوق كلذف لاق نيع ةفرطمهد. ىفاهوعدي مل كللا اهضقاذاف رصبملا دم اهنم

 ضرألاو ءامسلا نيب انف دنج ىلع نوت أي الف ةكتاللا هب جرعتف تدجو عي ر بيطأكه سفن جرختف لاق « نوطرغبال

 نمهعيشي وهل حتفيفاين دلاءامسلا باوب أ ىلإ هب اوهتنيحهئامسأ نسحأب نالفلاتيفحورلاهذهاماولاقالإ
 نويلع امكاردأ امو نييلع ىفهباتك هل اوبتكا لاقيفةعباسلا ءامسلا ىلإ ىهتني ق>اهود رقم ءامسلك
 اهنمىنأممتدعوىناف ضرألاىلإ هودر لاقيمث نيياعىفهباتكبتكيفنوبرقلا هدهش, موقرم باتك

 اديدشناكلم اهتأيف هحور داعتو ضرألا ىلإ دريفلاقىرخأةراتمهجرخم اهنمو مدين اهيفومهتقلخ

 لوقتامنالوقيف مالسالا نيدو هللافرلوقيف كنيد امو كبر نم نالوقيفهناسلحموهنار هيف راهتنالا

 (| انبرنم تانيبلاهانءاج لوقيف كيرديام هلنالوقيفالوسر وهلويف يف ثعبىدلا لجرلا اذهىف
 « ةرخآلا ىفوايندلا ةايحلا ىفتباثلالوقتلاب اونم1نءذلا هللا تبثي »ىلاعتهلوقكلذو لاق تقدصوهب تنمآف

 لاق مثرصبلادمهلحسفيف اهنمهلزنمهورأو ةنجلا نم هوسبلأف ىدبعقدص ءامسلا نمدانم ىدانيف لاق

 اذه لوقيفريخلاب ءاجىدلا كهجوفتنأ نم ريخ هلا كرش لوقف مقم معناهفتانجوهللا ناوضرب
 نع اثيطب هلل كتعاط ىفاع رستننك الإ كتماع ام هللاوف ملاصلا كلمع انأ دعوتتنك ىذلا كمود

 ىفناكوارجاف ناك نافلاق ىلاموىلهأ ىلإ عجرأىكةعاسلا مقأبرايلوةبف | ريخهللا كاز ف هللا ةيصعم

 ىجرخاةثيبحلا سفنلا اهب أ ىجرخا لاقفهسأر دنع ساخ كلمهءاجةرخألا نععاطقن اواين دلا نملبق

 اهوعديرلف اوماقكللا اهضبق اذافرانلا نم حوسم مبعمدوجولادوس ةكتالملزنتف هبضع وهللا طخسب

 اهضرع |
 وأ ةحن ضرألاو |

 تاوعسلا

 هللالوسرلاقو .نيتبح |

 سخي ىذلا » هي |

 ناسالا غثل هجولادوسأ

 هقنع ىف نينيعلا قرزأ |

 هل لاقي ران نمنازيم

 بذعيفاذهىلإاذهنز
 فلأ نيسمح نيلبجلا نيب

 ضايع (لاقو ) « ةنس

 مو. هوجولا دوسن امنا |
 فيفطن نم ةمايقلا

 اسمحاوقتاسانلااهءأ» ]

 0 اه نيم لش
 مهالتبا الإ لايكلا موق

 قاعتو "هناحبس هللا

 تارغعلاص منو ءالغلاب |

 مهدهع موق ثكت امو |
 مهيلع هللا طلس الإ

 هللا كسمأ الإ ةاكزلا |

 مهنع ىلاعتو هناحبس
 ملماهيلاالولورطلا رطق |[

 ترهظاموةرطقاوقسإ ١

 الإ موق ىف ةشحافلا
 نوعاطلايلعهللاطلس

 نآرقلاريغب موقوحامو :

 لجو زعهللا مهقاذأالإ |

 مهضعل قاذأو اروح

 ( لاقو) « ضعب سأب



 نا » هلي هللا لوسر
 طارصلا نتم .ىلع
 نأ ران نم بيلالك
 امار> اهرد بدلقت

 ىف رانلا ب يلالك تقلعت

 ميطتسيإ الف هيلجر

 طارصلا ىلع رورلا
 ىلإ هذخأ ام درب قح

 | ناف هتانس> نم هلهأ

 ل تاس هلنكي مل

 ىف عقوو ممونذ نم
 ملاظلا اودرف *«رانلا

 ذخؤت نأ لبقابلهأ ىلإ
 | .(كاقو ) تانسحلانم
 نم » هل هللالوسر

 موي ءاَج ايش قرس
 قوطهتبقر ىفوةمايقلا

 ائيشلك !نموران نم

 رانلا تدقوأ امارح

 توص اهلو هنطب ىف
 ةعاس قئالخلا بعرب

 قح هرق نم عوهام
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 كيزخحم 2 باذعلا

 سرحمو كنزحمو
 ىلع معو كناسل
 1 لحرلل دوزتف . كبلق

 كيفكي ال للقلاف

 (دعح)

 ضرألاو ءامسلا نيب امفدنج ىلعرمت الف تدجوةفيج نتن أك رختفك للا نمذخؤتف لوابلا فوصلا ىف

 امل حتفت الفايندلا ءامسىلإهب اومتنيقحهئامسأ أوسأب نالفاذه نولوةيفةثينخلا حورلاهذهام اولاقالإ

 ىريفلاقىرخأة رات مهجر اهنمو مديعن اهبفو مهتةلخ اهنم ىنأممتدعو نإ ضرألا ىل اهودرنولو يف

 ناكم ىف عيرلاهب ىوهتوأريطلاهفطختف ءامسلا نمرخاعت أكف هتلر شي نمو »ةبألا هذهالتو ءامسلا نم هب

 نالوقيف هناسلب وهنا رهف راهتالااديدشناكلم هيتأيودحور هيفداعتف ضرألا ىلإ داعيفلاق « قيحس

 همسالىدتوم الف كبف ثعب ىذلالجرلا اذهىف لوقت ام نالوقيفىردأ الل هيف كنيدامو كب رنمهل

 قحدربقهيلع قمضيف تيردالهل لايف لاق هتاقف كلذ نولوقيسانلاتعمم ىردأ اللوةيفدمحم لاف

 هللا باذعب رششب ل وقيف بايثلا حيبق عيرلا نئنمهجولا حيبقلجر ةروصىفهلمع هللثعوهعالضأ فاتخت

 اعيطب تنيك الإ كتماعامهشلا وف ثيمحلا كلمع انألوةيف رسثلاب ءاج ىذلا كهجوفتن أن ملوةيفدطخسو
 ابارت راصل لبجاهبب رض ولقب زمهعمو بأ مصأهل هللا ضيقيفلاق هللا ةيصعم ىلإ عب رسدللا ةعاط نع

 دواد ىلأ ةياور ىف دازىرخأ ةبرض برضيفدحور داعت مث نيلقثلاالإ قئالخلا اهعمسإةب رضدب رضيف

 باذعنأ ناوخالاا أ اوماعاف * رانلاىلإابابهل اوحتفاو ران نمزيحولهل اوشرفالاقيمث ىبلايطلا

 نممبعامسأو قئالخلا راصب أب ذخأ, ىلاعت هللا نكسلو ةحيحصلا ثيداحألاهب تح رصاك قحهميعن وربقلا
 نأكلذ حاضإاو .دحلموهف كلذ ىفكش نموةيملإ ةككحل هميعن وربقلا باذعةيؤرنعسنالاو نجلا

 ىلعةرخآلا لاوحأ نمهدعب امو خزربلا لاوحأساقتالف ان دلا لهأ لاو>أ فالخ ىلع رباقلا لهأ لاوحأ

 انفرءالو روبقلالهأ لاوحأنمائيشانف رعام كلذنع قودصلا قداصلا ريخالولو ايندلا لهألاوحأ

 ناك ولوهعالضأ فالتخاب سحوربقلا ةطغضب سم تيا نأ لع فشكلا لهأ عججأدق وبذعلاو معلا

 لاق * ةقرفتمتناكولوملألابةرذ لك سحتف عيرلا ىف ىرذو قرحدقناكوأ رويطلاو عابسلا نوطب ىف

 اولصاذإة ياحصلا ناككلذاو ثيداحألا رهاوظهيضتقتاك غلابلاك هباذعوربقلا ةطغضىفلفطلاو ءاماعلا
 ركنعي ريقلااناتف ىمسي ملف ( لئاقلاةناف ) ربقلا باذع نمهذيع ىلاعتهللا نأبه4نوعدي ل فطلا ىلع

 قلخالو ةكئاللا قاخالو نييمدآلا اخ هبشي الامهقاخ نأل كلذب امس امهمنأ ( باوجلاف ) ريكتو

 اهدنع قلم ىلاعتهللا نكلو نيرظانلا نمدحأ امهم سن اال عيدب قلخاه لب ماوملا قلخالو مئابلا

 هداقتعاو هماعوهلمع ةلك اشب ناسنا لكل نالكشتيف ىلاعتهنم الضف نم ومال رتسلاو ةمحر لاو فطالا

 نأ ( باوجلاف) دحاوتقوىف ضرألا راطقأ عيمج ىف ىتوملا عسمج ناكلللا بطاخم فيك ( لئاقلاةناف )

 هنم لك وب ىذلا ءانالاك امه.دي نيب الك ايندلا نوكتف توملا كلم مسج لثما ريكا بمس لعج ىلاعتدللا
 معنم نم هل باطخلا نأ ليختيف ضرألاراطقأ رئاس ىفىتوملا نم دحاو لكىلإل صو مالكب املكت اذاف
 ناف) باذعو معن وةدشوفطل نمهلاح بسانياممالكلا كلذ نم دحاو لك نذأىل> ديف بذعمو

 نم قام ىلاعتهلانأ ( باوجلاف ) ضارعأ اهسفن ىفىهواصاخشأ لامعألا بلقتتفيكف ( لئاقلاق

 ىنْؤي هنأ حيحصلا ف درودقوا رهوجِبلقني الهسفت ضرعلا نألةحيبقو ةنسحاصاخشأ لامعألا باوث

 ضرعدنًالاشبك تول باقني نألاحمو عيذيف طارصلا لعفقويف حلمأ شبكهنأك ةمايقلاموي توملاب
 اذكهو ىطرقلامامالا لاق * رانااو ةنجلا نيب حيذيفتولا هيمسراصخش قل ىلاعت هللانأىنعلا اعاو

 قحلل ناكاذإلاقي نأزوحمو .ىبتالوؤم وهلوءلاابكر دنالقلارومألا نمبابلا!ذهىفدروام لك

 ( لبق ناف ) ملعأ هللاو ىلوألا,ضرعلا نم رهوجلا دام ىلاعت هلفمدعنمقلخلا داحم | ىلاعتو هناحبس

 حيحصلا اهفرصبلادموأ نيعب رأوأاعارذ نيعبس وأ اءارذ نيعسن نمهةيضورقلاةعسىف راثآلا تفاتخا دق

 ناك ةحلاصاالامعألا فداز نم لكف ريخلا لهأ نم سانلا فالت>ابفلتخ اذه ( باوجلاف ) كلذ نم

 هرق



 ذأ
 . ةيفاعلا هللالأسن ادب أعستي ال ةدحاوةلاح ىلع قيض هربقفرفاكلا امأو عسوأ هربق

 6 هيف نيدحولا نم ةاصعلاو نيرفاكلا باذع فالتخا ىفو ربقلا باذع ىف دروامبإب الع

 هلناف » ىلاعت ةلوقىفنالوقياناك امه امهنع هللا ىضردوعسم ن.هللادبعو ىردخلا ديعس فن عىور

 ريقلاباذع نمكش ىفسانلا ناكلاقهنعهللا ىض ربلاط ىنأ نب ىلع نءوربقلا باذعوه « اكنض ةشيعم

 نوماعتف «نوملعت فوسالكم ثنو لعت فوسالكر اقلا مترز قحرثاكتتا مكاحلأ »ةروسلاهذهتلز' يح

 ىلص هللا لوسرنأ ( ىورو ) ةرخآلا باذع ىلإةراشإىناثلا نوماعتوريقلا باذعىلإةراشا لوألا

 « ىمعأ ةمايقلا مويهرسثحت وءاكنض ةشيعم هل ناف » ةيالاهذهتلزنأ نميفن وردت لاقِلسو هيلعهللا
 انينت نوعستوةعستهيلع طاسيل هنا هديب ىسفن ىدلاوربقلا فرفاكسلا باذعلاق للعأهلوسرودللا اولاق

 موي ىلإ هشدختلو همسج ىفخفنت سوؤرةعست ةيح لكل ةيحنوعسنوةعسن نينتلا نينتلاام نوردتأ

 ريسن نحانيب لاق رمعنبانعهللاهمحر ىلئاولا ظفاحلاىورو .ىمعأ ف قولا ىلإ هربق نم رش وةمايقلا

 لاقق ىنقسا هللادبع ايلاققدوسأ اهفرط كسي ةلسلسهقنعف ضرألا نم لجرجرخذا ردب تانابجي

 مث رفاك هناف هقسنال دوسألا ىللاققهللا دبعايهخأل ناسنالالوقياك وأ ىمسا فرعأ ىردأالرمعنبا
 هللاودع كاذ هتيأردق وألاقف هتريخأف مثلي كالوس رتيتأف رمع نبا لاق ضرألا لخدف هبذتجا

 فالتخاب باذعلا ىف ةاصعلالا وح فل و ءاماعلا لاق # ةمايقلا موي ىلإ هباذع وهوماشهن: لهجوبأ

 ىورو م لولا يزل تدع رثك 1 اعرف رسمتي ىبأنإا ىورو .ارغصوا ريكو ةلقو ةرثك مهيصاعم
 اهدحأ امر يبك هنا ىلب ريك ىف نابذعيامو نابذعيل امهنا لاقف نيريقىلع "سم ملم ىننلا نأ ناخيشلا

 لوبلا نم هزئتسي ال سل ةياور ىفو « لوبلانم *ىربتسيال ناكفرخآلا امأو ةميعلاب ىثع ناكف

 ىلع الإ ناسن الا بذعي الذإ بج اوهنعهزئتلا و لولا نم ءاربتسالا نأ لعل يلد ثيدحلا|ذهىفوءاماعلا لاق

 نملوةيهنع هللا ىضرشلام مامالاناكو لوبلا لعاسايقتاساجنلا عيمجةلازاكلذكو بجاولا كرت |
 ةليلرم مثلي هنأءارسسالا ثيدح ىفهريغو قبلا ىورو . روبط ريغب ىلصدق لوبلا نم" ىريتسيملو ىلص

 لاقق كلذ نم ءىشمهءرتفيال تناك اكتداع تخضر الك رخصلاب مهسوؤر خيضرت موق لعهد ىرسأ

 ىلعو عاقر مهلا بق لعموقىلع ل ”رم مث . ةالصلا نعمهسوؤر لقاثتت نيذلا لاقف ءالؤه نمل. ريل

 لاقق ةاحلاةراجحلا ىنعي بح فضرو موقزلاوعيرشضلا ىفماعن ألا حرمت "نوح رسب عاقر مثرابدأ

 كلج رم مث .ديبعلا مالظب هللااموهللا مهماظامو هلا ومأ تاقدص نود وي الن يذلا ءالؤه لاق لدربجاب ءالؤهام

 جيضنلا نوعديو ثيدحلا نمزولك أي اولعفط ثيبخ رخآ مو جيضن ردقىف حللامهمديأ نيب موقولع
 مهدحأ ىنأيفتابيطلالئالحلاءاسنلا مدنعونونزب نيذلاءالؤهلافق ءالؤه نمل. ربجايلاقق بيطلا

 تضرق الك ران نمضيراقع مههافش ضرقفتموق ىلع هل رم مث . حبص) ق>اهعمتيديف ةثيبخلاةأرلا

 رحج لف هي ىنأمث . ةنتفااءابطخ لاقءال ؤه نم لل ربجاي لاقءىش كلذ نم مهنعرتف,ال تناك !كتداع
 نم ليربجاي لافق عيطتساالفجرخم ثيح نم لخدي نأديربروثلا لعخ مظعروث هنم جر ريغص

 مهنوطب موقىلع هيلي . رممث . عيطتس, الف اهدرين أدي ريف اهيلع مدنيفةملكلاب مكتي, لج رآآلاقق اذه

 لاقلجوزعهللا ىلإنوجضي مهو مهنوأطي سانلاوههجو ىلع رخ موقيمدحأ ضهن الك توببلا لاثمأك
 ناطيشلا هطبختي ىذلاموقياك الإنوموةيالكتمأ نم ابرلا نولك أي نيلا ثلاقق ءالؤه نملي.ربج اي
 مهلفاسأ نم جرم مثر جا نومقلومههاوفأحتفتف لبإلا رفاشاكمهرفاشم موق ىلع ملم رممش . سلا نم

 لاومأن واك أي نيذلاكتمأ نم ءالؤهلاغق ءالؤهنم ليربج ايلافق لجوزعدهللا ىلإ نوحضرمثو
 نهو نويدشب تاقلعم ءاسن ىلع متري رممث . اريعسن وا هيسوا ران مهنوطب ىفنولك أياعإاملظ ىئاتيلا

 قيدصلا

 قاوتون دلة مترك

 و ال” لذق

 م حاز نبع لاه
 لخلا

 قيفشلا من ىلاعت ق-

 قيفرلا
 نيزاوللا بصنت ادغو

 تملا

 مرجم رفلا نيأىليهأ اب |
 قيطأ ال هلمحم ىلا مث

 ىف سداسلاب بلا
 د ةحلانلا ةبوقع

 اناو » ىللاعت هللا لاق

 نحن وتيع و يحن نحننل

 نسحن الكف «نوثراولا
 دنع تاصقلل طخسلا |

 كلذح هثبك عذأ
 دنع طخسلا نسحب ل

 لاقو . هدبعل هنتاما

 ةيلع هللا ىبصّللا لوسر

 نم ءىرب انأ ا مسو



 1قرخو قلسو قلح

 أ ىف ملم هجرخأ
 | (لاقو ) حيحصلا

 ١ نيذلاو لجو زع هللا

 لاق روزلا نودهشرال

 ( لاقو ) ةحاينلا ىه

 جرم » هِي هللا لوسر

 اهربق نم ةحئانلا

 | عرد اهيلعءاربغ ءاثعش

 | باباحو برج نم
 لانس هناا ةنعل 6

 ةعضاو ىهونا رطق نم

 ىهو اهردص لعاهدي

 | كللاو هاليواو ىدانت

 | نوكت مث نيمآ لوقت
 | ةحاينلا ىلع اهترجأ
 ' (لاقو) «رانلا نماهظح

 هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 ]| ةحانلا هللا نعل سو

 ضعب لاق « ةعمتسملاو

 نسحلا ِتلأنس ةداسلا

 1 هنع هللا ىضر ىرصبلا

 / نرجاهلاءاسن نكله

 | هللا ىلص ىنلا نمز ىف

 اذهك ناعفي سو هيلع
 دقل هللاو اللاق لعفلا

 قنلا لع ةأا ثتريع

 دقو !سوهيلع هللا ىلص

 اهدلوو اهوبأ لتق

 ىهوةازغلا ىفاهوخأو

 ؟ ىئنلا امل لاقق ىكتت

 ْ سو هيلع هللا ىلص
 تلاق كباصأ ىذلا ام

 امل لاق ىلاءر تدقق

 || تلاق ةنجلا كلو ىربصا

 نم اقفلم ىهتا

 ءىحتف ةحلاصلا هلامعأ هتشوتحاهربق ىف حلاصلادبعلا عضو اذإ لوةيناك هنأ رابحألا بك نعىور !ٍ

 درو هفرعالا هيلع هسيفاين دلا راد ىف هف رع ناك نمؤللاه خر بقب رعدحأن ماه 0( اعوذ رم قحلا ديعه>د 23

 عطقي موق ىلع هلم رممث . كتمأ نمةان زلاءالؤه لاقءالؤه نمل, ربجاي لاتف لجو زع هللا ىلإ نحصإ

 لاققءالؤه نم ليربج ايلاقكيخأ مل لكأت تنك اك لك مهدحأللاقيف هنومقليف محالا مهمونج نم

 ساحم نمر افظأ ملم وق ىلع هع ىنعلا رممم ٠ دواده ألةياورىفو نوزاءللاكتمأنمنوزامهلا ءالؤه

 مهضارعأ ىفنوعقيو سانلا مودل نولك اب نيذلا لاق ءالؤهنملامف مثرودصو مههوجو نوشمح

 أ كاذاكلا تدع

 »© ربقلا باذع نم ذوعتلا ىفو هريق ىف نمّؤلأ ىرمشب ىف ءاجام باب و

 لوقيفهسأر لبق نم هن ونأيفهمسج بصن اد قفهنع مبيلا ةالصلا لوقتف هبلج رلبق-نم باذعلا ةكئالم

 همسح لبق نمهنوت :افلجو رع هل انندلاراد فهشطعوهؤمظل وطي ناكدقف هيلعكل ليسالماصلا

 هيلع ملل يسال لحو زع هلا دهاجو جح وهن دب بعنأ آوهمسح بصن ًادققهنع علا داهلاو جحا ل ويف

 قحنيديلا نيتاهنمتجرخدقةقدصنم يف ىحاص نعاوفك ةقدصلالوةتفديد. لبق نم هنوتأيف

 لاق ) اتيموايح تبطاثينه م هلكللا لوقيفلاق هيلع للبس الدهجوءاغتبا لجوزعهللادي ىفتعقو
 ىلاعت هلهتين نئسحأو هلعفوهلوقىفهللا قدصوهلامعأ ىفىللاعت هلل صلخأ نمل اذهدنناهمحر (ىطرقلا مامالا

 دقف نيئاطخلا نينذلا نم انلاثمأامأوهل ةجحهلامعأ نوكت ىدلاوه اذهلثمنألهرسوهتينالع ىف

 نأ ثيدحلا ىفو * ةيفاعلا هللا لأسن باذعلا نم اثيشدنع عفدتالفةعمسو ءايرر 0

 اذهع كماعام هللاةيفهربق ىئكدحأ ىو روءتلا ىف نونتفت مين "لل 20 لاق رك 2 هللا لوسر

 هللاَقيف تارمثالثانعطأوانبجأف ىدحلاوتانيبلابانءاج هللا لوسر دمع وهلوقيف نمؤللاامأف لجرلا

 ائيشنزولو قي سانلا تعمس ىردأ اللوقيف بات لا لاق وأ قفانملا امأو . اححلاص مفدب نمؤت كنأ انماعدق

 . نيملاعلا بر هللدجلاو ةريثك كلذ ىفثيداحألاو ملسم هاور « هتلفق

 6 لاقيام عمسي تيلا نأو ريقلا باذع عمست ماه !| نأ ءاجام با 1

 تداكف هب تداح ذإ هعم نو هتاغب ىلع راحنلا ىنبل. طئاح ىف وه امين م هلو ىنلا نألسم ىور

 اولاقف ءالؤه تام ىف لاقفان أل جر لاقفروبقلا هذه باحصأ فرع.نم 0-0 2 لاقف روبقاذإو هيقلت

 نأ هللا توعدل اونقادت ال نأ الولف اهروبقىف ىلتبت ةمألاهذه نإ 2 لاق كارشالا ىف اونام

 الإ ىتولا باذععمسيال لوقي نيفراعلا ضعب ( ناكو ) ىهتنا عمسأ 0 ربقلا باذع نم عممسي

 عمسإالف ىأ رامب سانلا رب نمامأ ىرت امع ريبعتلاملاعنمتسيلاهمافمئاهيلاك را وسالان امك تف ضتا نه

 فوخلا ةبلغل ثيدحلا هيلا راشأاك ةيهلإة كل الا نجلا و سنالا نع كلذ ىلاعتهللا متك اف كلذ نماثيش

 هنأانغلب دقوانفعض عمرادلا هذه ىفانلاثمأ نم ربقلا فهلا باذععامس قيطي نموربقلاباذع عامس دنع
 ىفو .نيقيب تيلا لعشلللا ةحيصنودىهو ةلئامحلا لزالزلاو فضاقلادعرلا عامس نم ريثك قلخ تام

 تيلا عامس(امأو) ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن «تاملديدح نم عما تيال كلاب رض دحأ عمسول ») ثيدحلا

 نبانالفايزالف نب |نالفايلامف نيكر شثلا نمر دب ىلتق لعفقو هل هللالوسرنأ مسمىوردقق لاقيام

 . مهعراصم 3 ةفرعم نم ىنعل ٠ .اةحىدر ىدعوامتدحو قافاق>هلوسرودللا 0 لهنالف

 ريغمهنم لوقأا ل عمسأب متنأ ام لاقابف حاورأ ال اداسجأ ماكنت تنك لاًلوسراب هنعشا ىط زرع لاق
 ثيدحىفوردب بيلقىفاوقلافاوبحسفمم 2 نيود انيه<اعاودري نأ ن وعيطتسيالمهنأ



 عمسع تنأامو» هلوقو «ىنوللا عمستالك نا 2 ىلاعنهلوقامأ وهللاهمحر ىطرقتلامامالا (لاق) .مالسلا هيلع

 نود صاخشالا ضعب ىف مهضعب لاقو . ضعب نود تاقوالا ضعب ىفكلذ نأ لعلومحث ( رودقلا ىفنم

 لأسن ىصاعلاو نمؤلاو قفانلا و رفاكلا قح ىف ماعربقلا باذع نأ ملعف د رابخالا وتايآلا نيب اعج ضعب
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ ةيفاعلاو وفعلا هللا

 6 ربقلا باذع نم ىجنت رومأ ركذ ىف باب الع
 تامناوهمايقورهشمايصنم ريخةليلومويطابر »اعوؤصملسمىور لجوز علال يبسيف طابرلا اهنف
 ىفكلذحصةليل لك«كلملا هديب ىذلا كرات )ةروسةءارق(اهتمو) «تان اتفلا نم نمو هلمع هيلعىرجأ

 هنطبب تام نم(اهنمو) هليلدب كلذ مدقتدقو ت ولا ضعىف «دحأ هللا وهل ق» ةءارق كل ذكو ثيداح أ ةدع
 ىذمرتلا ثيدحل اهتليلوأ ةعملا موي تولا (امنمو)هربقف بذعيل هنطب هلدق نم اعوفرمدواد ف ثيدحل

 معأملا وةريثك كلذ ىف ثيداحالاو « ريقلاةنتف هللا هاقوالاةعجاةليل وأ ةءلامويت وع لسمنمام» اعوفرم

 «ديهشلاالا هربق فنكفي نمؤملك»اعوف صهريغوةبيشىب أ نباثيدحلرافكلا ةكرعمىفتولا (اهنمو)

 راجنو اهنم ركذف لاصخ تسهللادنع ديهشلل اعوفرمهجامنءاوىئاسنلا ىورو هللا ليبس فلولا ىنعيإ

 تاذو مدهلا ب>اصوقيرغلاو نوطبلاونوءطلاباوثلاو رجالا فديهشلاب قو ريقلاباذع نم

 رابخالاهب تدروام كلذريغو هعرحنود وأ همدزود وأهلامزودلتقنموق.رحلاو قلطلاوبنجلا

 , ملعأ هللاو راثآلاو

 ءايبنألا داسجأو بنذلا بجعالإ بارتلا هلك أيو ىلب ناسنالا نأ ءاجام بابي
 © ءادهشلاو مالسلا ةالصلا مهلع

 بكربهنمو بن ذلا بجعوهودحاو مظعالإ ىلببالإ ءىثناسنالا نم سيل )اعوذ رمهجام نباو سم ىور

 مظعلااذهناسنالا نم قلخاملوأ ىأةمايقلا موي قاخلا بكربهنمو قل هنمةباورىفو «ةمايقلا موي قلخلا

 ةنمولدرخ بح لثملاقق وهامهللا ل وسر ايل يقدقو ىرخأأةراتهنم قاخلا بكري نأ ىلا هيقبب ىلاعتدللا نا مث

 كل ءادهشلاداسح أ ضرالا لك ًاتملامتا و ءاماعلا لاق. ثيدحلان وت

 دحأموي دحاوريقىف انفدزيراصنالا ورمعئ هللادبع وحوجلانب ورمعنأ حيحصلا فتدثو نآرقلاهب

 اهدح أن اكو سمالاباتاماهنأك اريغت,مل ادجوف رخآ ناكمىلا القنيل اهملعاو رفك اهربق نعليسلا رسخ

 تناك اهىلا عجرتف رجلا نع هدي ن وهفرب اوناكف كلذ كو هو نفدفدحرج ىلع هدي عض وف حرجدق
 ةييئشل اه دع وناوةيوناذب نيب ديهبشال ىلبلا مدع ىف قرفالو ) ىطرقلا مامالا لاق ( دوا ةعقو نم ةنسنيعب راو تسدعب كلذو ا

 نالفاي هل لوقف [
 كنديزألهللاو ىف رعنأ ع

 ةصقىفىذمرتلا ف دام ليلدب لاتقل ا ىفاوتامو مهئايبن أعم اودهاج نيذلاةفلاسلا ممالا ءادهشوانث ادهش

 نءرمع نمزفف هريق نم جرخأ هغدص لعهعبصأو نفدو كللاهلتق ىذلا مالغلا نأ دودخالا باعأ

 ةرتفلا مايأ فنا رحنب دودخالا باحصأن اكو . لتق نيح نيحا عضوا هغدص ىلعهعبصا اودج وف باطخلا

 قاانيعااىرجأ امل ةيواعمن أ رابخالا ةلهنىورو 2 حيحص فاك سو هيلع هللا لصد و ىسيع نيب

 ماسوهيلع هللا ىلص ىنلا ربق رادجنأ ةنيدلا لهأةفاك (ىورو)

 رثك أضرالا ىف مقتال ءايينألا ثثح نأ تيسلا نب ديعس مها ىور تح سانلا عزك ملسو هيلع

 1 تيل

 مويلااذهدعب ىببالهللاو

 :ةنجلا ىلتناكاذاادبأ
 نامزلا اذه ءاس إف
 نققشوهوجولا نشمح

 روعشلا نفتثو بويجلا
 ىلسالا لوسر(لاقو)
 ضغبأ سو هيلع هللا

 هناحبسوللا ىلا تاوصالا

 ناحيبقناتوص ىلاعنو
 دنع ةحمانلا توض

 ريمازمتوصو ةبيصلا
 سها زا هللا نعل حرف ىف

 ىلاعت هللا لاق عمتسلاو

 لئاسلل قح ملا ومأ ىفو»

 اواعجءالٌؤهو (مورحملاو |!

 دنع ةدغاالاةحمبلاومأ |

 ةقعت إب اقح وا ةيعللا

 تيلاتوع ةبيصلا دنع ١

 هدنعو نبدلا هيلعو ٍ

 ملاظلا هتمذ ىفوةنامالا

 بذج ىفلوملاقالدقو |
 دنع ٍبئاصلاو هحور |

 فيفختلا ىنمتي هبر
 ان دقو هرازوأ نم :

 هربق ىلا ناطشلا |

 هدد ةكمالملا عمسيف

 قوت ؛ةيومحو انادعأا
 بسام ثحب كياذع : : 3 ١

 5 1 وح دحا دعلو هتقالذ مايا ىكلذو مثاتوم ليوحت سانلارماو ةرقملا طسوفف ةنب دما اهطبنتسا

 كرتق دعا تان ميلا كانت يلف 6 قا ةاحسملا اوأرسانلا ناىت> مهلا- لعاو دج وفةنس وا ١

 1 نع 9 ا 10 نم رهشأ ءادهشلا ةايحو . سمالاب نفدهناك هللادبع هانأ جرخأ هللادبعزب راجناو اهنم |

 ِ | كللادبع نيديلولاةفالخ مايأ مدهناامل

 نالف لثم قف ةلابز | هللا لص ىنلا مدق نوكشح نأ اوفاكخ مدق مهل تدب ةنيدلا ىلع زيزعلا ديعنب رمع ةبالوو ناورمنبا

 هلثملعو نزحلا لوطي ا

 كنم ىرح فذ ريغب

 الك ةعامفو يلع

 هلثم ىلعو ءاكبلا لوطي



 حونلاو بدنلا حلصي

 ١ ةحمانلا ةنالف سل اويلطا

 دنعف لاملاب اهوبغرو
 تيما لهأنؤتأ. كلذ

 اماربع عيبت وجش ريغب
 ءايحالا نكفت مثا ردلاب

 بذعتو مثرود ىف

 مر

 ددعلو مثرزو مولع

 هلا تشعل تذل" لق
 خلع كلامو هنا

 هيلع حتفيف تيلا ىلعو

 نمةقاطنوعبس هربقق
 بالك هيلع لخحدنت ران

 قدت:ةينابزو هشمتدوص

 لوقيف هبرضتو هسأر

 نيأ نم هاليواي تيلا
 0 باذعلا اذه ىءاج

 هذه ةكئاللا لوقتف
 لوةيفكلاكلهأةيده

 ١ قع هللا مهازجال تلا

 اك ممذع مبللا اريخ
 | ةكئاللا لوقتقىنوبذع

 اذهلثمدحا ولكل دبال

 اوددعواو حان مثلوقيف

 كبنذ هل هللا لوقف
 ال نأ مهتدهاعام كنا

 كدعب نم ىوبراحب
 ىلع ةدهاعما ىبن نف

 النأ براقالل ةصولا

 لوسر(لاقو)لحوزع
 0 سو هيلع هللا ىلص هللا
 بتت مل اذا ةحانلا نا

 دديتامنا وهمدؤطحشتملاك بستحملانذؤاا»)اعوف صىوروهنعىلاعت هللاىضرباطخلانب رمح هدج

 ثيدحلا ىفواضيأ سضرالا هلك ًانال بستحملانذؤلا نأ اذهرهاظو ىرخأةياو رفاكدوديملىأ (هربقف

 متتالص ناف ةعججلا موي ىف ةالصلا نم ىلع اورثك ألاق"لسو هيلعهلا ىلص هللا لوسر نا حيحصلا
 زع هللا نا لاقف تبلب ىأتمرأ دقو كيلع انتالص ضرعن فيك هنلالوسراي اولاقف ىلع ةضورعم

 ملسو هيلعدللا' ىلصهللالوسرنأ ثيدحلا اذه ىنف ءايبنألا داسج أل كأت نأ ضرالا ىلع مرح لجو

 نم رثكأ مهروبقيف نوميقيال ءايبنألا نأ قباسلا ثيدحلا ىف هلوقو (تاق) قزري هربق ىف ىح

 تيأأرو عفرلا دعب مبعوجر لعلم وأ ملسو هيلع هللا لص دمع انديس ريغ قح ىف وه اموي نيعب رأ

 مهلصأتسي ءالب هتمأ ىلعلزنيالهنأ سو هيلع هللا ىلص ادمع دعو ىلاعت هللا نا ةمنألا ضعب مالك ىف

 مالكوهو ىهتن ا «مهبف تنأو مهذعيل هللا ناك امو »ىلاعتهلوقب ةراشالا كلذ ىلاولاق ضرالا ىفماذام

 حصيل هداخعا ىغيشيف راقوو ةمشح هيلع ملس وهيلعدللا لصهربق ةرايز بابحتساب لوقلاو لالدتسالا

 « ملعأ هللاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنألا روبقو

 درانلاو رسثنلاو رشحلا 00 ونيتخفنلا نيب و قعصلاو خفناا ركذو قلخلا اذهضارقتا فب ابإلم

 نيعب رأ ثكميف ىتمأىف لاجدلا جرن لاق لسوهيلع هللا ىلصهللا لوس ر نأ ر من ِهّلادبع نعملسم ىور

 دوعسم نب ة و رعهن اكهب نب ىسيع ىلاعت هللا ثعيسفاماع نيعب رأوأ ار مش نيعب رأوأاموينيعب رآ ىردأال

 الفماشلا لبق نمةدراباحب ر هللا لسر, مث ةوادعنينثا نيب سيل نينس عبس سانلا ثكع مث هكلهف هبلطيف

 لحد قلخد ولكدح أنا تح هتضبقالا ناعاوأ ريخ نمةرذ لاهثمهبالقف دحأ ضرالاهجو ىلع قس

 نوركشإلاو افو رعمن وف رعبال عايسلا مالح و ريطلا ةفخ ىف سانلا را رمش قب وهضبقت تح هيلع تلخ دل

 كلذىف مهوناثوألا ةدابعب مهمًا يفان صأتاهف نولوقيفن وبيجتسنالأ ل وقيف ناطيشلا مهل ثتميفا ركسنم

 لج رهعمس نملوأفاتيل عف رواتيل ىغصأ الادحأ هعمسإ الف روصلا ىف خفي مث مهشيع نسح حبق زر راد

 هنمت ينتقل طلاهن أك ا رطمهللا لسرب لاقوأ ىلاعتهللا لزمي مث سانلا قعصيو قعصيفلاقهلباضوح طولي

 مما مهوفق 3 رولا اوماه سانلااه«أي لاقيمث نورظني مايقمهاذاف ىرخأه يف خفني مث سانلا داسجأ

 موي كلذف نيعسنوةعسنو ةئاعست فلأ لكنملاةيف؟نملاقيف رانلاثعب اوجرخأ لاقي مث نولوئسم

 هللا لزني مث لاق نأ ىلا ثيدحلا ركذف ةياورفو قاسزع تفشكي موي كلذو ابيش نادلولا لعجم
 ضرالا هلك أتال ادحاوظعالا ىلبي والا ناسن الا نمع ىش سيلو لاقلقبلا تدني اكن وتنيف ءام ءامسلا نم

 اموي نيعبرأ ةريرهابأاي اولاق نوعب رأ نيتخفنلا نيباملاق مثلت هللا لوسرنأ اعوفرم ىورو ادبأ

 اماعنيعب رأنيتخفنلا نيب نأ ءاج دقو تيب ألاقاماع نيعب رأ اولاق تيب لاق اره نيعب رأاولاق تيبأ لاق
 ملعأ هللاو

 6ةيآلا هللاءاش نمالا ض رالاف نمو تاومسلا ىف نم قعصف روصلا ىف خفن وىلاعتهلوق ىف بابإلم

 وبأخيشلا لاق) ءادهشلا ليقومالسلاوةالصلاميلعءايبنألا ليفقوهنمىنثتسلا ف سانلافلتخا دق |

 .لمتحم لكلاو حسيحص ربخ مهييعت ىف درب مل هنأ حيحصلاو ( ىطرقلا سابعلا

 د6هدحو 4 كلا قسو دابعلا ىف باب 9

 نيأكلمللااذ أل وقي مث هنيميب ءامسلا ىوطب وةمايقلا موي ضرالا ىلاعتهّللا ضبقي»اعوف رمناخيشلاىور

 نبك للان أل وقي مهنيميب نهذخأي مثةمايقلا موي تاومسلاهللاىوطي» ماسلةياورىفو «ضرالاكولم
 كلللانالاانأ لوقيفهيديب هضرأو هتاومسّلاذخأي» ىرخأ ةياورفو «نوريكستملا نب أن ورابجلا

 مدق اهنأسانلا فرعو هنعىلاعتهللا ىضر باطخلا نيرمعنب هللادبعنيملاس ءاجو عفرتمئاموي نيعبرأ

5-0 



 ا

 اهنا ١ امش خه قب ١> دير اا ىذا تنعي نسل 0 2 نس الا ل نإ ل ل
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 مهدابعلان!لوقيدوعسم نباناكو «رابةلادحاولا هلل 2هسفنلابا وج لوققيف دحأ هبيحمالف مويلا كلما نمل

 كلملاانأىلاعتهلوقدعب دا زرابقلادحاولا مهوب مويلا كلا نمل لوقي نيح ىلاعن وهناحبسهن وبيج نيذلا
 نمو تاومسلا ىف نم قعصف» قعصلا ةخفن خفني نأ ل يفا رسا ىلاعتهللا رمأن أدعب كلذو ضرالا كوام نبأ

 ءامسلا لهأ تامدق برايل وقيف رابجلا ىلاتوملا كلامءاج ىنوماوعمتجاذاف « هللا ءاش نمالا ضرالا ىف

 تومتال ىذلا ىحلاتنأتيقب لوقيف لعأوهو قب نف ىلاعتوهناحبس لوقيف تئش نمالا ضرالا ل هأو

 ليريج تعللجو زعدللا لوقيفانأ تيقيو ليفارساو ليئاكيمىقب وليربج قبو شرعلاةلمحتيقبو
 ىلا تكسالجوزعهللالوقيف ليئاكيمو ليربجت وع برىألوةيف شرعلا ىلاعتهلا قطنيوليئاكيمو
 تامدق برايلوقيفرابجلا ىلاتولا كلمىأي مثناتوميف ىثرع تحن ناكنملكىلع تولاتبتك
 ىشرعةلمح تعل لوقف انأتيقبوكشرع ةلمحت يقب وت وعالىذلا ىلا تن تيقب ولئئاكيموليريج

 ىنأي مثتوميفليفارساتعل لوق,مليفارسا نم روصلا صبقيف شرعلالجوزعدنلا رمأيف نوتوميف
 قلخ تنأ ىلاعن هللا ىللوقتف انت يقبو ليفارسا تاموكشرعءةلمح تامدقٍب را, لوقيفتولا كلم

 ىطك ءامملا ىوط راهقلا دحاولاهللا ىوس قبلا ذافتوملا كلم توميف تفتدرأ اه كتقلخ ىقلخ نم

 ىرطلاهرك ذ«راهقلادحاولا هلللوقي مثدحأ هبيجن الف مويلا كلملا نمل رابجلاان أل اقم باتكلالحسلا

 || مثبلام نوثبلتمث » متي ىنلا نعرماعنبطيقل نعىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح فو اهريغو.ىلعثلاو

 حبصأف كب رعم منيل ةكئاللا و تامالا اهرهظ ىلع ءىشنمعدتام كلر معلف ةحيصلا ثعبتمُ

 ىلا فوطي كب رحبصاف هلوقو(ىطرقلامامالا لاق) ىبهن ا «دالبلا هيلع اخ دقودالبلاف فوطب كبر

 ىلاعتراشأاك هّللاالا اهيف سيل ةيلاخ ىقبت ضرالا نأ و ت وع ضرالا ىف نم عج نأ ىلإ بير قتو مهفتهرخآآ
 كلا نملوهلوقدنعو .ءاماعلا لا «مارك الاو لالخ اوذكب رهجو ىقبيونافابملع نم لك هل وب كلذولا
 تولا نيب زجاحلااهنال «خزر ممارو نمو» ىلاعت هل وهب هيلاراشلا وهوايتدلا نمزعاطقناوه«مويلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا هناي ىناءام لع ريثلاو رشنلاو ثلا نوكي هده ور 20

 هنعقشنتنملوأ ناب و كلذ ريغوثعبلا ةيفيكو ثعبلاةخفت وهوروصلا ىف ىتاثلا خفنلاركذ ىف بابإلع

 6 كلذريغو ثروبقنم هيلع نوجرخخ ىذلا نسلانايبو قاخلا نم ايح نم لوأو ضرالا

 ةخفنلاهيف حفنيفمهحاورأددعلعبم”هيفو اهلك قئالخلا حاورالواح رون نم نرقر ئصلانإ اس

 هيف خفت ىذلاطقسلا قحءايحأ,ماك نوموقيو نوييو نوئعبيف ةيناثلا ةفخفنلا ونوتوميفىلوألا

 نمناسنالاهللا قا املوألاق لس وهيلعهللا ىلص هللا لوسرنأ حيحصلا ثيدحلا ىفوهقلخمتوحورلا

 روصلا بحاصو ين أف يك »لاق سو هيلع هللا ىلصهللا لوس ر نأ اضيأ ثيدحلا ىفواهج نمىأ «هسأر لبق
 ملسو هيلعهللا ىلصهللا ل وسر باس ىلع لقت كلذن أكف « حفنلابر مؤ ىءنذإلا عمتساونرقتلا مقتلادق
 |[ ليو دم ووصل !بحاص كيط امو اع رن ريت و «ليكولا من وهللانبسحا ولوق» اقف

 نبب روصلاكلمموقي »اعوف رماضي أ ثيدحلا ىفو (هف رطدترب نأ ل بقةحيصلاب رم وي نأ ةفاخم شرعلاءاذحم

 نم سيلو هللاءاشنمالا تامالا ضرالاو تاومسلا ىف قلخهلل ىقسالف هيف خفايف ضرالاوءامسلا

 ىنك ىنم شرعلا تحن نم ءام ىلاعت هللا لسرب بن ذلا تحي ىنعي ءىثهنمضرالا ىفوالا قلخ مدآ ىنب

 ضالاوءامسلا نيب روصلا كلمموةيمبارتلا نم ضرالا تبنتاك مهموحلو مهماسجأ تبنتف لاجرلا

 اضيأ ثيدحلا فو (ةدحاوةباجا نوبيجيف نوم وي مثهيف لخدت ىتح اهدسج ىلا سفن لكقاطنتفهيف خفنيف
 طسبهللانا «راهقلادحاولا هلل اوزرروتاومسلاوضرالا ريغضرالالدبتموي» ىلاعتهلوقىففاعوفرم

 ىىلاعتا هللا رجزا مش اتمأالو احوع اف ىرتال » دلل ا ىنعي ىظاكعلا مدألا دماهدع مئاطسب ضرالا

 (ةركذتلا رصتنع -",) :

 لبقتل ةنسب اهلوم لبق
 مظع اهنذ:نال اهبوت
 موقتةبئات ريغتتامناف
 اهيلعو, :ةبادعلا.. موب
 فتراربطق نم بايث |

 سيل برج نم عردو

 دحأ بنذ. بذعي دحأ

 ندقب دعي هنافتنلاالا

 اولاق اذا هلعهلهأ ءاكب

 انزعاي كدعب انل نم
 هربق ىف دعقف انهاجو

 لع ةينابزلا هبرضتف

 قح ةبرض ةلك لك
 لوقتو هلصافم علمت

 لاق 5 تنأ ةينابزلا هل

 تيككتنأ له كلهأ
 وأ ممريمأ وأ مهقزار

 هللاوال لوقيف ميليفك

 اقعض تنك إ ٍبراي

 ئدلا# كناحش تنآؤ |

 لوهيفمبقزر وىنقزرت :

 امنا .ىلاعتو هناحبس هللا |

 مهتيهنام كنال كتبقاع

 هللاىضر ىلهانلا ةمامأ |[

 هللا لوسرلاق :لاقهنع

 ميسو هيلع ةللا ىلص

 موي ةحانلا فقوت

 قيرط ىلع ةمايقلا
 رانلاو ةنخلا نيب

 نازطق :نماهباشو.
 نمءاشغ اهبجو ىعو |
 ةكئالملا ءىجنو ران :

 هحورهتلادردق وتنمملاب

 نيب دمف هداسسد ىلا |



 ةينابزلاامللوقتواهيدي

 ىلا لوقف اننا ىف

 امرضتف مويلا ىحتسأ

 امأ ايندلا رادىفهللا نم
 31 هناحبس هللا نأتسماع

 لومتف كعمسي ىلاعتو
 ئرخأ ةلك :ةحئانلا

 لوهتف اهلجر عطقتنتف

 / اهدي عطقتتف ىرخأةلك

 : لوقيوهالبو اوحيصتق

 لوقتف : ىنذام تيلا

 كنأ كينذ ةنابزلا

 ةيرض ةابزلا هبريضت

 | نعراطوهوالارخآلا

 هوبرض الكو ةدسج

 ةحيص حبصل ةبرض

 قئالخلا اهنم ىبت

 وهو حصل حربي الف

 مر تاررم قم عطلت
 ريخالهأ نم ناك نا

 1 ةنجلا ىلا ىلاعت هللاهثعبي

 رشلالهأ نمناكناو

 أ] رانلا ىلا ىلاعت هللا هثعب
 ةب رح ةحانلا ىطعي مث

 أ اعرد اهسبليو ران نم

 راب نمةذؤخو ران نم

 | لوقتو ران نم نيلعنو
 ةنوعلماي ةينابزلا امل نينذؤملا نال وقي ناك هنأ هنعهللاىضر راج نع 00 )»ع ايبلمةمايقلامون ثعبب هنافدمار اورمح الو 3

 | اك مويلا كبر ىبراح
 | نول ساروا عزك نمر نيحون رق قوهو مع نمؤلا نياقاالإ لإ النأ ١ نارى ع

 لاقي شرعلا تحن نمءام ميم ةالزي مثةرهاسلا ىعوةلدبلا ضرالا هذه مهاذافةدحاو ةرجز قلخلا

 داسجالا ىلاعتولارمأ. مث اعارذ شع ىنثا عسقوفءاملا نوكي « تح ةنس نيعب رأ؟لع ءامسلارطمتف ناونحلا هل

 ةلمح ىحيل لجوزعهشالوقي ايندلا ىف ىنعي تناك 6تناكوؤكد ةاسح [تافاكناذا قل قلاتانبك تشق

 روصلاذخأيف ليفارسا لجوزعهللارمأيف ليفارساو ليئاكيمو ليربج ىحيل لوقي من ويحيف شرعلا
 ىفاهقليفلااهذخ أيفةئاظمىرخألاو اروننيماسلا حاورأجهوتتاهب ىنؤيفحاورألا ىلاعت هلا وعدي مث
 ءامسلانيبامت"المدق لحنلا لاثمأك حاورألا جرختف خفنيف ثعبلا ةخفن خفناليفا رسال لوةيمث روصلا

 ضرالا ىفحاورالا لخدتف اهدسج ىلا حور لك نءجرتل ىلالجو ىفزءولجوزعهللا لوقيفضرالاو
 لاقض رالا مكنع قشنت قشنت مث * عيذبلاا ىف مسلا ىثثم داسجالا ف ىئمتق ميشايخلا فل خدت مث *داسج> الا ىلا

 نيثالثو ثالث ءانبأ مكنأك ابابش ان ممم نوجرختف ضرالا هنع قشنت نم لوأ انأوراسو هيلعدللا ىلص

 موناذه نورفاكلالوقي عادلا ىلا نيعطبم 2 «نواسني مهر ىلا » اعارس ةينايرسلابذئمو:ناسللاو

 ريغىأ الرغ ةارعةافح فقومىفنوفقتف حادحأ ممم رداغن ملف مهان رشح و» «جورخلام وب كلذ ) ( رسع

 امد عمدت مث عومدلا عطقتتقح قئالخلا ىكبتف مكنيب ىضقيال ومكيلاهللا رظني الاماعنيعبس رادقمنينوتخم

 ىفهلوطب ىنأيساك « انبرىلاانل عفش, نم نولوقيو نوجضيف مهمجلي وناقذالا ممم غلب 0

 هنع قشنت نملوأ ان أ» لاق اسو هيلع للا ىلصوللا لوسرنأثيدخلاىفوىلاعت هللا ء اشنا ةعافشلا ثبدح

 باب ىل تفي مثىرثلا ىلاوةعب اسلا ضرالا ىلا ر ظن أوس تم نمبابىلحتفيفىرقاسلاج سلجأ اف ضرالا 0 :

 تلاقضرالا اهني كلاما لوقأف ئن نمضرالا كر حنتو لاق ىباحأ ل زانموةنجلا ىلا رظن أ ىتح ىنيع نع | م كتوم لبق موتيعام

 ىفو (تلخماوامفامتقل أو » ىلاعتهلوق كلذف ىفءىشال ذا تنك 6ىل+ أو فوج ىفامّقتل نأ رم رنا
 ءالل ناتيحو حايرلابوبهو عابسلا نوطب نم سانا اداسجأ نم قرفتام لكع مجم ىلاعتهللا نأ ثيدحلا

 لككأو ىلاعت هللا اهعتجاذاف سمشلا هتلب ًاامؤقرغلاب هايااو قرحلاب نا رينلا باصأ امو ضرالا نطبو
 اهلسزأف 0 ليفارسارمأو روصلاىف حاوزالا هللا عمج حاورالا الإاهنم قيبملو اهتمزدب لك :

 سفنلا اهتيأي » ىلاعت هل وق فثي دحلا ف وىلاعتهللانذاب اهدسح ىلا حور لك عجرتف روصلا بث نمةخفنب

 ىلا ىأ كب رىلااهداسج أ ىلا عجرتن أب حاورالل باط> كلذنا ( ةيضرمةيضاركب رىلا ىمجراةنثمطلا

 درو كمر خانم نم مهداسجأى ىأ « ىدابع ىف ىلخداف »رادلا برو مالغلا برلوقتاككبحاص

 . نيمآ مويلا كلذ ىف انب فطللا هللا لأسن ربخلا ىف

 و هيلع تامام ىلع دبع لك عبي باب ل
 موقبهللا دار اذا )اعوفرم هريغو ىراخبلا ىو رو (هياعت امام ىلع دبع لكث عبي )اعوفرمماسم ىور

 هللالوسراي لاق ورمعنب هللادبع نأدوادوب أى ورو « مهتاين ىلعا وثعب ثم هيف ناكنمباذعلا باضأ ابا ذع
 ايئارم تلتق ناو ابستحمارراص تثعب ابستحم ارباصتانق نا هللادبعاي لاق وزغلاو دابا نعى ربخأ

 ناركس تام نم» ثيدحلا ىفو:ةلاحخلا كلت هللا كثعب تلتقوأتلتاق لاح ىأ ىلعايثا رما رئاكم تثعب | رثاكم
 ىف قدنخ ىلاناركس ةمايقلا موت عدو ناركس اريكنو اركتمنءاعيو ناركستوملا كلم نب اعنهناف

 نأ ملسم حس ىفو (اهنمالا بارمثالو ماعطدلن وكيالامدوءام ىرجم نيعديف نار كسلا ىمسي مهجطسو

 || اسط هوسمتالو هيوثىف هوئفكو ردسؤو ءاع هواسغا» هيَ لاق تاف مرحم وهو ةقان هتصقوالجر



 افصنيفصةمايقلا مو ناعيا ونلاىرخأة ياو رىفورانلا بحل نماعردوران نماب ايئاملهلل اعطق تتاماذإ

 نم رمؤي مث ةنسفلا نيسمحه رادقم ناكمون ىف بالكلا بنتك نحبني لامثلا نع افصو نيميلا نع

 (مالإ نوموقبالابرلانولك أينيدلا» ىلاعتهلوقىفنولوهتب اهريغود هاجم و سابع نب اناكو «رانلا ىلإ
 . هقتخم ناطيش هعمل مج مهدحأو الإ مهروبقن منوموقبالىنعلا «سلا نمناطيشلاهطبختي ىدلاموقي
 مظعل نوطقسإو نوموقيف مثروبقنماوجرخاذا مهلقتيف مهتوطب ىف وبرباب رلانا ءاماعلا ضعب لاقو
 مالسلاو ةيفاعلاهللا لأسن رمثحملا فاين وفر عيابرلاةلك ًالةمالعلاهذهىلاعت هللا لءجيف مهملعاهاقثو ممنوطب
 . نيمآعبللا نيمآمثإلكنم

 6 هربق نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا ثعب ىف باب الع
 رابحألا بعكو ملسوهيلعهللا لص هللالوسراوزك ذتلاقاهنأ اهنعهتلا ىضر ةشئاع نع كرابلا نباىور

 نوبرضي ربقلاب نوف ةكئاللا نم كلما نوعبسوالإ عاظير جف نمامرابحألا بعكلافف رضاح

 كلذكنوذحمب كلم فلأ نوعبس طبه اوجرع اذإف اوسع ىتح هتلر ىنلاىلع نواصيو مهتحنجأب

 الأ نوعبسو راهنلاب افلأ نوعبس كلذكنولازيالف مثلي ىنلاىلع نواصيومهتحجأ, نوب رضيربقلاب
 . . لسوهيلع هللا ىلص هنورقوب ةكسئالملا نم افلأ نيعبسيف جرخ . مثلي هنع ضرألاتقشنا اذافليللاب
 ركب ىلأ ىلع ىنميلا هدبو امون ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر جر> «لاق رمع نانع ثيدحلا ىفو

 موب هترمزىف نرش نأ هلضفنم ىلاعتهللا لأسنف #* ةمايقلا مون ثعبن اذكهلاقف رمعىلع راسيلاو

 . نيملاعلاب رش دجلاو انناو>إ عيمجو ةمايقلا

 د ةعجلا مودو ىلايللاو مايألا ثعب ىف ءاجام باب الع
 ةريئمءارهز ةعجلا مو ثعبدو اهتئيهىلعلايللاو مايألا ثءبيلجوزعهللانا» اعوف رميح دانسإب ىور
 ا مهحنر و اضاي جلثلاك مهنا ولأ اهتودىفن وشع مط ءىغتاهع رك ىلا قده ساوزعلا6 ان وذم اهلهأو

 ْ مهطلاخ الة نجلا نولخ ديابحعت ن وفرط: اهنالقثلام ملا رظنيو روفاكل لابج فن وض و خم كسملاكعطسإ, '

 الآ ةلئل نما لوي ناكهنأ ولا نا رمعى نأ نع معن ونأ ظفاحلا (ىورو)«نويستحلانونذؤللالإ |

 انناوخإو انمهلي نأهلا لأسن  ةمايقلا موب ىلإ كيلا عجرأ نلف ريخ نم متعطتساام ىفاولمعا ىدانت ىهو
 . نيمآ تاغلإ ىلإ ريا

 د هلمعو ايندلا ىف هعمان كن اذللا ناكللاهاقتلتي هربق نم ماقاذإ ديعلانأ ءاجامباب الع

 اباتك اطشتن افتائيسلا كلمو تانسحلا كلم هيلعطحت ا ةعاسلا تماقاذاف» اعوف رم ميعن ىنأ ثيدح ىفمدقت

 نأ انغلب لومي هنعهللا ىضر ىانبلاتباثناكو «ديهشرخآلاو قئاسدحا وهعما رضح مْ هقنع ىفادوقعم

 || رشبأو .نزحنالو فال هلنالوقيفايندلا ىف هعماناكناذللا ناكسللا هاقلتيهربق نمثعب اذإ نمؤملادبعلا

 اونز<الوا وفاخت النا ةكالملا مهيلع لزنتت ا وماقتسا مثهللاانب راولاق يذلا نإ در قي مثدعوت تنكىتلاةنجلاب :

 هربقنم جرخاذإ نمؤلانأ انغلب لاف سسقنبورمتنع (ىورو) «نودعوتمتنكىلاةنجلاباورشبأو
 ىفلاصلاهلمعدلبقتسا بيطدق ىلاعتهللا نأ الإء ال لومتف ىفقرعتلهلوتيف ير بيطأوةروص نسحأ

 اترسحاي ىدانياذهوههجو ضيبفهلادجلا لوقيا ذهوهللا الإ هلإ الل و قي اذهب ارتلا مهسوءر نءن وفني

 ةشحو هللاالإهلإالل هأ ىلع سيل » اعوف ماضي ثيدحا ىفو ( مبهوجو ةدوسمهللا بنج ىف تط رفام ىلع

 نولوقيممو مهسوءرنع بارتلانوضفنيهللاالإهلإ الل هأب ىنأك مرسنمىفالو ثروبقىفالو تولادنع

 ةمايقلاموي اهربقنم ةحانلا جرح » اعوفرمهجامنءاوهسم(ىورو) «نزحلا انعبهذأىذلاهللدجلا

 ةحانلاناو_ةياورىفو_هاليوابلوقت اهسأر ىلعاهد,وران نم عردوهللا ةنعل نم بابلج ا ملعءا ريغ ءاثعش

0 

 مويلا اذه ىف ىرظنتل
 ليلذلا بولغلا وه نم

 نانلاىف ىقلملا فئاخلا
 هاليو او ةحمانلالوقتف

 نمو ىه قاس مث
 اهلعفي ىضرو اهرمذح

 نوبحسي مثو رانلاىلا |

 لاقو مبهوجو ىلع
 هللا ىلص هللا لوسر

 تددعنم» مسوهيلع

 حبس واو ةحابتلاب نم
 مول ثعبت تاك

 لاب رس اهياعو ةمايقلا

 نم عردو نارطق نم

 ةنعل نم بابلجو برج
 اهدي ةعضاو ىهو هللا

 لوقتو اهسأر ىلع

 ىدلا كللاو هالبو او

 نيمآ لوقي اهبحس |
 كلام ىلإ اهماسإ ىتح
 (لاقو) «رانلان زا>

 لأ قص هنأ قوص

 هللا لعب » ملسو هيلع ذ

 حاونلا ىلاعتو هناحبس

 نع افصرانلا ف نيفص

 افصو رانلا لهأ نيع

 امك نحبني مهلئامث نع
 لهأ ىلع بالكلا حسنت

 نأ (ىورو) « رانلا

 ىضر باطخلا نبرمع
 ةأرما عمس هنع هلا[

 اريضف اتابأ لوقت |

 تفشكتنا قح ةردلا !١

 ريمأ اي ليقف اهرامح

 نم اهلامأ نينمؤلا |[



 نأل هللاوال لاق ةمرح

 انرمأي لجو زع هللا

 هنع ىبنت ىهو. ريصلاب

 س# نك دك
 ذحاتو هب رمات ىهزو

 اهمتربسع ىلع ةرجألا
 ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 هللابرفكلا نم. ثالث»

 قاحو بويجلا قش
 مطل لاق وأ روعشلا

 ةحابنلاو دودحللا

 ىلصتال ةكئاللا ناو

 هنأل ةينغمالو ةحان ىلع

 نعل [ىلاغتو هناحبت
 ةمئاولاو ةينغلاو ةحانلا

 ةحانلا نعلو. اهليوي

 سيل »لاقو (ةعمتسلاو

 | لوسربلاة و. « نحنا نم
 | انم سيل » مب هللا

 قشو دودخلامطل نم

 ١ ىوعدد اعدو بويجلا

 هللا لاقو ةيلهاجلا

 للاسو كتل

 ريصلاب اونيعتساو »
 ةريبكلاهنإو ةالصلاو

 لاقو « نيعشاخلا ىلعالإ

 ل بصني طارصلانا»

 هلامثو هنيع ىلع رسجلا
 ىلصي ناسنالا ناكناف

 هنيع نع رثس هلت
 ىلع ارباص ناك ناو

 - ىنبكراف ايندلا ىف كاتبكر املاط ملاصلا كلمعانأ ايندلا ف تنك كلذكلوقيف كتروص نسحو كحير
 ةروص حبقأىف هلمع هلبقتسي رفاكلا نإو « ًادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشح موي » ولتي مث مويلا

 تنك كلذكلوقيف كح ر ننأو كتروصحسقدق هللانأ الإ الل وقيف ىنفرعتلهلوقيف احراهتتنأو

 ىلع مهرازوأ نوامحم مهو » ولتيم“ث كبكرأ مويلا انأو ايندلا فىنتبكر املاطءىسلا كلمعانأ ايندلا ىف

 كلذف نيرضاحلاو انناوخإ عييمجمو انب فطللاو ةيفاعلا هللالأسن * « نورز/ام ءاسالأ مروبظ

 . نيملاعلابر هلدجلاو ميظعلامويلا

 »6 تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبتم وي سانلان وكي نيأباب اع

 لدبت موي » سانلا نوك< نبأ دمححايلامف م هك ىنلا ىأ دووملا رابحأ نم اريحنأ مسنم اىوتر

 طارضلا ىنعي رسللا نود.ةماظلا ىف 2 هللا,لوسر. لاغ# م« تاومسلاو :ضرألا ريغ قئضرألا

 ضرألاريغضرألا لديتموي سانلا 0 2 الس ولعب ىذمرتلل ةباورىفو معأ هللاو

 . نيمآ مويلاكلذىف انبفطللا هنلالأسن طارصااىلعلاقف « تاومسلاو

 د رشحلا ىف باب 3

 اورفكىدلا جر ىذلاوه» ىلاعتهاوقهيلاراشأ ىماشلا ضر أى لا سانلا رسثحانههب دارلا و عججلا هانعمو

 اوجرخا مهللاق هَ ىنلانأ كلذو لاق سابعنباهلاق « رمثملال وألم رايد: نمباتكلا ل هأ نم

 نيبغار قئارط ثالثىلع سانلارششم » اعوفرم ملسم ثيدحىفو رشحلا ضرأ ىلإ لاق نبأ ىلإ اولاق

 تيدت رانلامهتيقب رمثحم و ريعب ىلع ةريشعو ريعب: ىلع ةعبرأو ريعب ىلع ةثالثو ريعب ىلع نانثاو نيبهار
 ىهتنا« اوسمأ ثيحمبعمىسعو اوحبصأ ثيحمهعمحسبصتو اولاقثيح مهعم ليقتو اوناب ثيحمهعم

 مامإلالاق) ضايع ىضاقلا هلاق اك اهطارمشأ ر>آوهو ةعاسلا مايقلبق ايندلا ىف نوكيرشحلا اذهو

 معأهلاو ةنجلا بئاجن نم ةرعبألا نوكستو ةرخآلا فوه سابع نبا لاقو رهظألا وهو ( ىطرقلا

 ففنصو انابكر فدصو ةاشم فص فانصأةثالث ةمايقلا مؤ سانلا رشي د اعوفرم مجسم ثيدح هدب وو

 اوناكامأمظأ و طقاوناك ام عوجأ ةمايقلا موداضيأ سانلا رمش داضأ ثيدحلا ىفو ثيدحلا ( مبهوجو ىلع
 هللاسكن مو هللاءاقس هللتس نمو هللاهمعطأ هللرمطأن ف طقاوناك امبصنأو طقاوناكام ىرعأو طق
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسلاق لبجنيذاعم نع ثيدحلا فو «هافك هللامعنمو هللااسك

 لاقمث ءاكبلاب هينيع ملم هللا لوسر لسرأف «ًاجاوفأ نوتأتف روصلافخف::مو»» ىلاعتهلوقنع
 نييلسلا ةعاجج نم هللا هزيمدق اتاتشأ ىتمأ نم فانصأ ةريثع رست مظعرمأ نع تلأس دقل ذاعماي
 مهاجر أن وسكنم مهنمو رزانخلا ةروص لعوهنم مهعمو ةدرقلاهروص ىلع وه نممهنف هروصلدب و

 لقعيال بأ مصأ ريثع نم مهنمو داقي ىمعأ رشم نم مهْمو مههوجو ىلع نوبحس, هالعأ
 مهنمو عج لهأ هرذقب هيف نم حيقلا ليس هردص ىلع ىلدُم وهو هناسل خضع رشح نم مهنمو

 ريقغ يماينمو رانلا نم لن لخنلا عوذج ىلع ابولصم رشحم نممهنمو نيلج رلاو ني ديلا عطقم رمش نم

 مهف ةدرقلا ةروصىلع نءذلا امانا رط طقنم بيدالج نبال عوف مهنمو فيلا نمانتتادشلا

 ةلكأ انهبهوجوومهسوءرنوسكنلاامأوما راو تحسلاةلك ًافرزانخلاةروصىلعنءذلاامأ و نوماعلا

 نيذلاامأو . مهلامجأب وبجسن نبدا مف متبل مصلا امأو ىلا فنوروجم نيذلامبف ىمعلاامأو ٠ ابرلا

 مهمديأ ةعطقلا امأو . محاعفأ م ملا وقف لاح ني ذلا صاصقلاف مالوم تالة سو عوج طق زجل

 ناطلسلاىلا سانلاب "ديانا وعون نويولصلا اما مهنا ريجن وذوي نيذلامهفمبلجرأو ا

 نم هللاقحنوعنعو تاذللاوتاوهشلاب نوعتمتي يذلا مهف فيجلا نمانتن دشأ منيذلاامأو 5 رئاخلا ا

 ملاومأ



 ذاعمثيدح ىهتاءالبخلاو رخفلاو ربكلالهأ مهفنارطقللا نم بيبالجلا نوسبلي ني دلاامأو ملا ومأ

 مظعن ةيطوللا وةان زلا نأ ةرخآلا م واع ف شك ب اتكى ف هللا همحر ىللازغلامامالا( ركذو ) هنعىللاعت هللا ىض ر

 براض نأ اضيأباتكلا اذه ىفرك ذومهناريج مه. ىذُأتب قح اديدص ليستوةمايقلامول مهجورف

 ىف حدقلاو هقنعفقلعمزوكلاورسشحم رخلا براشورمازرمازلاوهقنع ىف قاعمدوعلاو رشم دوعلا

 ةروص ىلعنون وكياسلاجدحاو لك ىوتساو مثروبق نماوجرخاذإ مهنأ اك ةفيج لكن منن أوهوهد»
 حابصملاكر ون هلنوكينممهنمو ضيبأألا مهتمودوسألا مهنمو فوشكلا مهنمونايرعلاممنفهيلعاوتامام

 هللا لأسن كلذ ىفلاطأو ماعفلاأ هسأر اقرطموهنم دحاو لك لا زبالف سمشلاكن وكي نممهنمو فيعضلا
 . نيمآ ميظعلامويلا كلذ ىفنيماسلا عيمج وانب فطلي نأ ىلاعت

 6 هينغي نأش ذثموي مهنم "ىرما لكل ىلاعت هلوقرف بإب الب ش

 مودسانلا سحب لوقي مكر 006 هللا لوسرتعءمس 1 امنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعنع هريغو إسمىور

 نئلالا عامي لاق ىلفجن كل مهضعب رظني ءاسنلاو لاجرلا هللا لوسراي تلق الرغ ةارعةافحةمايقلا

 نأ حيحصلاثيدحلا ىفمدقتو هينغينأش ذئمو» مهنم *ئرما لكل ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ ن م دشأ

 منم ىلعةارعثيدحلا ىفانه هلوةلمحيفةمايقلا موبهللاءاس قس نموةمايقلا موههللا ءاسك هلا اسكن م
 هللا ىلص ىنلا نعى ورد أىلازغلا مامالل ةرخآلام واعف شك باتك ىفتارلب اندلازادىفادحا سكت |

 يوتا: تانك ةازع ممألا شو ايم رشحم قمأن افك اوم نافك أف اوغلاب»لاق هنأٍلسو هيلع

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو

 6 مويلا كلذىفانرتسينأ هللا لأسن اهلهأ عيمج عمموشي ىصاعلا لمع اذإ دبعلانأ ىفءاجام باب الع

 لمع نم نأ انغلب لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضرجرعألا زمرهنبنمحرلادبع نع مين وب أ ظ فاح ىور
 انلاثمأ ةحيضفايف فلخت, نأدبعلا عيطتسيالفا و موقا ذك ةيصعملهأ ايلا, نيحابلهأ عمم وقي ىصاعلل

 جرعألا ىلعاموب تاخد مزاحوب لاق وةيصعم لك باحصأ عم مون ن<نوانيلا نو رظني سانلاو مويلا كلذ ف
 0 انكواذك ةئطخ لهأإيىدانلا ىداني مويدانتلا مون كلاح فك امل لوقيوهسفن بطاخم وهو
 اطلكعم ىوقتنأنيديرت كارأف مهعمىوقتفاوموق اذكواذك ةئيطخ لهأا ىدانرمثمرعمىبوفتف

 . نيمآ تابحلا رهظنو رئارسلاىلبت موي انحم اضفرتس نأ هلضف نمللا لأ سن  اياطخلا لهأ نم

 د دئادشلاو لاوهألا نم فقوللا ىف سانلا قلي ام رك ذ باب اب
 ضرألا ل هأ كولم نم كللا عزن دقءالذأةارعسنالاو نلا نم ممألا رشحم ىلاعتهتلا نأراثألا فىور

 تابقأ ثىلاعتو هناحبسهتيصوب اولمعي ملوهْص رأى هللادابع ىلعمهرمجتو مثزع دعب راغصلاو لذلامبمزلو

 ةللذرافقلاو ىراربلا ىفاهدارفناو قئالخلا نمابشحوت دعب اهسوؤر ةسكتماهنك امأ نمشوحولا
 ةللذمبلكقلخلاءارو نم تفقو ثةبيرىفتعقوالو ةئيطخاهماع سيل اهنأ عممويلا كلذ ل وهنمةعضاخ

 لهأةدع تلماكت اذاف نايدلا ىلع ضرعللة لذ ةعضاخاهوتع دعب نيطايسشلا تلبقأ مشاه قلاخل ة ةرسكنم
 | اهقوفنمءاملا مون ترئانتاهماوهوابماعن أ واهعابسو اهشوحوواهنيطايشو اهنجواهسن ! نم ضّرألا

 مهسوءرقوفاهمظعب ترادفمبق نمل امستراصوايندلا مهيلعتساظأف رمقلاو سمشلا تسمطو

 ةريسم ىو مهسوؤر قوفاهظلغب ءامدلاتعشنااذإ كلذك مثاهيبف لا وهألا كلت ىلإ ن ورظني مهلك قلخلاو

 لوه نمترطفناوتقزع مث قئالخلا عامسأ ىفاهقاقشنا توصل وهةدشايفابكمس عطقي تح ماع ةئامسمح
 ةدرو تناكفءامسلاتقشنا اذاف » ىلاعتهلوقهيلاراشأ اك ةباذملا ةضفلاك تراص قحتباذ مثمويلا كلذ

 وهو شوفنلا فوصلاك ىأ « نهعلاك لاب نوكستو ليملاءامملان وكت موب 2ىلاعت هلوقو « ناهدلاك

 رثس هل بصن, دئادشلا

 ريغناك ناوهراس نع

 لك أي رباص الو لصم
 تقو هيدنج رانلا بهل

 طارصلا ىلع روبعلا

 ريصلاب اونيعتساف
 عفديل ةالصلاو

 ( لاقو ) رابلا بل
 هلا ىلص هللا لوسر

 موي ناك اذإ ٍلسو هيلع

 نم دانمىداني ةمايقلا

 لوقتتف نيد هللا ىلع هل

 ىذلا اذزمو قئالخلا |

 لوقتف نيد هللا ىلعدل

 امب .ىلتيا نم ةكئاللا
 هينيع ىكييوهبلق نزح
 تاسعا ؟[ريضن

 مكيلف ىلاعتو هناحبس [

 ىقللا نم

 قئالخ موقتف مويلااذه

 ءالبلا لهأ نم ةريثك
 تسيل ةكئاللا .لوقتف
 انورأ ةنيبالب ىوعدلا

 ىف نورظنيف مسفئاح
 ىف اودجو نف مهفئاح
 امالك وأ اطخسه: نص

 قيقا ضولؤَح ”انتحلف

 0 لنحا

 اودجو اذإ كلذكو |

 اطخس ةأرلا ةفيحص ىف

 ذخأتومهنيب نماهنوددب |
 نم نيرباصلا ةكئالملا
 ىح ءاسنلاو لاجرلا

 تحب ىلإ ممولصوب
 انب راي نولوقيف شرعلا



 نورئاصلا كداب ءالؤه

 لجو زع هللا َلْوَقِيف

 ةرحش ىلإ مثودر

 ىلإ ممتودريف ىولبلا
 | بهذ ابلصأ ةرحجش

 | ابلظو للح اهقاروأو
 ]| ةئام هيف بك ارلا ريسن

 | تحن نوساجيف ماع
 ْ مولع ىلحتيو اهلظ

 ىلاعتو هناحبس  قحلا

 | دحاو دعب ادحاو

 ةدحاو دعب ةدحاوو

 رذتعلإ ممهملإ رذتعل

 لوقتي هبحاص ىإ[لجرلا
 نيراصلا ىدابع اي مل

 [ مناوملال معلتبا اعا

 تما ركل لب .«لع

 نآ تنذا دقو ىدنع

 ىف ءالبلاب منع طحأ

 5 ونذ ايلا ناد

 ْ مكفلبأو مكراذوأو

 متنك ام ةيلاع تاجرد

 مكلامعأب اهيلإ نولصت
 ىلجألا - متربضف
 | 1و. قنا مدعساو

 الخلا عيمج عزفتف اهرلسيدقتلاب ضرألا ىلإ اهتفاح نم ةكتاللا تطبه مثفوصلا فعضأ

 ولقخ قئالخلا نمةمايقلامويسمشلاوندت لوقيهنع ىلاعتهّلا ىضرنيعباتلا ضعب ناكوءاملا برشاذإ ||
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 | ةدشنمقت
 مهفاصم نوذخأي مثرانلا ىلإ قئالخلا ذخأب اورمأ اونوكي نأ نم ةفاخعو مهنا وصأ ل وهو مهماسجأ مظع
 ءامسلا ةكتالمكلذكو مهمرل نيعضاخ نيليلذ مويلا كلذ لوهمظعل مهسوؤ رنيسكنم قئالخلا,نيقدحم

 ريكو ددعلا ىفاهدعب ىتلا ءامسلا لهأ ىلع ءامم لك لهأ فعضأ دق ةعباسلاءامملا ىلإ اهدعبامو ةيناثلا
 عبسلا نيذرألا لهأو عبسلا تاومسلا ل هأعمتجاو فقوملا مهلك اورضحاذاف تاوصألاو ماسجألا

 كلذ ىفلظالو نيسوق وأس وق باققئالخلانم تيندأ مث نينسرسشءاهرحرادقم سمشلارح داز

 سمشلا حنض ىف نوكي نم مهنمو شرعلا لظ ىف نوكينمسانلا نفنمحرلا شرعلظالإ مويلا
 عاطقناو اضعب اهضعن عفدواهقءاضت وممألا ماحد زاةدشعم هتقلقأوهب رك اهنمدتشاوهنرهص د قاهر ح ىأ

 مهماسجأ محازتو مهسافنأجهوو سمشلارحفقولا كلذ ىفمهيلععمتجادق شطعلا ةدش نم قانعألا
 ةداعسلا نم مهبر دنع ملزانمو مهبتارم ردق ىلع مه_مادقأىلع مثض رألاهجو ىلعمهنم قرعلا ضافو

 هينذأ ةمحش غلي نم مهنمو هيوقح ىلإ غلبي نم مهنمو هيبكنم ىلإ قرعلا غلبي نم مهنف ءاقشلاو
 ةمايقلا مويناك اذإ لاقدن ا هنعهللاىض ركاحضلا نع ( ىورو ) هيف بيغ نأ داكو قرعلاهنجأ نممّممو

 لوزنلاب برلا اهرمأي قح اهمتافاح ىلع ةكئالملا نوكتف اهلهأب تققشتف ايندلا ءامس هللا رمأ
 نونوكيف نولزنيف اهيلتقلاءامسلا لهأ هللارمأي مث اهبف نمو ضرألاب نوطيحيف ضرألا ىلإ نولزنيف

 ىف ىلعألا كلا لزني مثةعباسلا مث ةسداسلا مثةسماخلا مث ةعبا لا مثةثلاثلا ءامسلا ثفصلا كاذفاخ افص

 اهراطقأ نم ارطق نوتأي الف اهقيهشو اهريفزنوعمسيف مهجىرسيلا هتبنجم ودكلموالاجوهئاهم

 اوذفنتنأ متعطتسا نا سنالاو نا رسثعماي » ىلاعت هلوقكلذف ةكئالما نم امايقافوفص اودجوالإ

 كلذك مهائيبفلدعلا وهناطلسلاف « ناطلسبالإنوذفتتال | ودفناقضرألاو تاومسلا:زاطقأ نم

 ماهالا ( ركذو ) فطالا ىلاعت هللا لأسن © باسحلا ىلإ اولبقأف باسحال فوقوال ىدانلااوعمس ذِإ
 نيرخآلاو نيلوألا نمدحاو ديعصف اوعمتجا اذإقئالخلانأةرخآلا مولع فشكب اتك ىف ىلازغلا
 تارمرشعمبلثم مث اذاف ةدحاو ةقلح قئالخلا ءارونم تقدحأف ايزدلا ءامس ةكتالم ىلاعتهللا رمأ

 ةثلاثلاءامسلا ةكئالع رمأ مث ةرمنير شع مهلثم مهاذاف مهم اوقدحمب نأ ةيناثلا ءامسلا ةكتالمت رمأ مث

 اوقد#« نأةعبارلا ءامسلا ةكتالع رمأ مث ةرمنيثالث ةيناثلا ءامسلا ةكتالملثم#م اذاف مهءاوقدحم نأ
 لثم مث اذاف ةسماخلا ءامسلا ةكتالع رمأ مث ةرم نيعبرأ مهلثم مث اذاف ةدحاو ةقلح كلذك مهم
 ةرمنيتس ةسماخلا ءامسلا ةكئالم لثم مه اذافةسداسلا ءامسلا ةكئالع مثةرم نيسمحةعبارلا ةكئالم

 نه مدقت نم عي_ج لعةدحاو ةقلح ةرمنيعبسةسداسلا ةكثالم لثم مثاذاف ةعباسلاءامسلا ةكئالع مث

 قحمدق فلأمدقلاقوف ن وكي قحاضعب مهضعب ىلعا وعفا دتف قئالخلا تهحازتو ضرألاو تاومسلا قاخ

 هب تءاجاكت رجل مويلاكلذ ىفقئالخلا قرعىف نفسلاتلسرأول ثيدحلاىفو قرعلاىف سانلا ضو

 ناشطعلاكة لب هيلعز وكياع رو ماجا ىفدءاقلاك اريسي نيقتلا ضغب ىلع قرعلا نوكي امبرولاةرابخألا

 ضعب ناكوففيصلا مايأنآلا اهرح نم ةرمنيعبسرادقم موق لعاهر>فعءاضو اهلانل هديدحأدم

 لابجلاتباذو ضرألا تقرحأل ةمايقلاموي !هتثيبك ضرألا ىلع سمشلاتءاطول لو. اصلا فلسلا

 نوكيمهقلخ نأدارلا سيلف سانلا مادقأب مهسود نمرذلاك لذلاو راغصلا ىفكولملا راصوراهنألا تفشنو
 اورغصو اولذ اوريكت امردق ىلعف ممسوفن ضافختلاو مهتلذم ىفرذلاك مهامنا مهوتيدق امرذلا ةئيبك

 نازيكي هلن وج رم لافطأ دال وأ هلت اموءادعسلا نمناك ن ممويلا كلذ ىفو( هللاهمحر ىلازغلا مامالا لاق)



 تماقدق ةمايقلا نأ همانمىف نيحاصلا ضعب ىأردقو د ايفاصايذعادراب ءامهن وسيف ةنملانازيكن م |

 مهتمدحاو ىللاقق ةبرششىتولوان ملت ل ةق لاق سانلا ن وسي راغصاا نايبصااو ناشطع ف قولا فن و

 تاقدصلالهأ امأو (هللاهمحر ىللازغلالاق) ءاملا اذهىف بيصن اندنعكل سيل لاق التلف دلوانيف كلأ
 اذاقح ماعفلأ كلذكنولازيالف مويلاكلذرح ن وسبعال يبا مويلاكلذ فنون وكيف

 قئالخلابولقتلجوروقانلارقناوعمس

 نيزيفع ةريسم كلم لكزدقدباتكىف ىلاعتّلا رك ذاك كالمأةيثامت لمح ميظعلا شرعلا م ملزرذإكلذك

 اهقلذ ىتلاع اضيبلاضرألا ىف شرعلار هت هي وجعا عجل ودحلا وطب اعمل متع جز ملوةنسنلأ

 قرطنت تقولا كلذىفو ءاجاذا اف شرعلا رارقتسال تاوهسلاو ضراألاريغ نكرألال دنت 0ك :هللا

 نيلماعلا ءاماعلا فوخرثكو ءاسدن ًالاداسجأ بعرتو لاوهألا نم مهلك اياربلا قفشتو مهسوءرسانلا

 مامي مم باذعلا لوزئاونظو هرم ملم مراسل !تعشخو

 بلغي ق>رون مهشغذإ كلذك مهاهيبفهلا باذع نمنوحلاصلاوءادهشلاونوةيذصلاوءايل وألا عزفتو
 هلالج لجليلجلاو اذهماعفاٌ ضعب ىف مرضع,نوجوع نولازيالف اهرحىفاوناك ىلا سمشلارون ىلع

 5 عفشي ىن دعب ىن ىلا مث مالسلاوةالصلا هيلع مدا ىلا ن وبهذي ذئنيحف ةدحا وةلكميملكي الومهلارظنيال ْ

 07ج دم ان ديس ىلإ رمألا ىبتني تح ماعفل أك ل ذكن ولا زبالف ةعافشلا همدقت مدع نعدحا و لكرذتعيو

 ردكتتو سمشلاروكتمويلاكلذىفو ىلاعتهللا ءاشنإ ةعافشااباوب ىف ىنًأ يسار اجلانأ اهللان أل ويف

 مامغلاب قدشتيو مولا كلذ لوهمظع نم اراطفغنارطفنتواروم قئالخلا قوفءاهلاروعو مودنلا

 رادقم نم ممادق أ ىلع قئالخلا موقتو اليزنت ةكسئاللا لزنتتوتاومسلا طشكستومهقوف نم مهبلعل زل

 دوعسمن هللا دبعزاكو #2 رسملابث يدا ىف ىمسلا طارصلانوديتلا ةماظلا ىف ماعةث الث ىلإ اماعنيعب رأ

 | نموه مويلاكلذىف ديعسلاوةبعجلا ىف باشنلاما>دزاك ةمايقلا موب قئالخلا محدزتلوقي هنع هللا ىضر

 هنيزاومتلقث نة فوخلا نم ريطن مهلو ةءتداكن ايما ىلا قئالخلا ىعداذافهيلعهعضي اعضومهمدقل دب

 ىدان هنيزاومتف> نمو ادبأ اهدعب قشيال ةداعسدعسوهنيزاومتاق'نالف نب نالفنا الأ دانمىدان

 نياسلا ناف هنيزاوم تلقث نم ةداعسكىأ ادبأ اهدعب دعسال ةواقشش نالفن.نالفنا الأ دانم
 ىفواتاطمنءزا وم مل ماقتالف رافكسلاامأ ولزانلاوبتارلا فنوتوافتمنانجلا ىف مألارئاسنمنينم وللو

 قحىأ «سانلاءاوفأ ىلإ غابيهن اواعا,نيعبس ضرألا فب هذيل ةمايقلا موي قرعلا نا اعوف رم إسم ثيدح

 قرعلا فن ومويلاق .نيملاعلا براس انلا موة,موب :ىلاعتهل وقف سابع نا نعو ىرخأة ياو ريف كمهمجاي

 اذإ م فيك :اموي هباححأل لاق هِي هللا لوسر نأ ىلئاولا (ىورو) ماعفلأ مويلاكلذف
 هللاهمحر ىزوجلانب عت ولد اكم ميلا رظنيال ةنسفلا نيسمح ةنانكسلاىف باشنلاكىلاعتدللا

 ىل هللار فخ, ملأل يربجايلاقق هاكب أ قح ةمايقلاموينم هيلي هلالوسر فوخ مالسلاه يلع لي رجنأ
 ءاماعلا لاق د ىهنا ةرفغلا كل.سنيام مويلا كلذل وه نمندبشتل دم“ ايلاف رخأتامو ىنذ نم مدقتام

 هبناحن وهنموىلا هادعتبالهق رعىفاقراغدحاو لكن اكس مشا رحةدش نم مويلا كلذ ىفقئالخلاقرعاذاو |

 نمز ف نوكتىتلاةردقلا نماذهوهسفن ردق لعناسن !لكرونامن إةمايقلا مويدح رون فدحأ ىثعالاك

 ءىثث هرصب رون نم هلانيالاقصالم ىمعألا عمىشع ريصبلاكاذكوءىش ناعإلا رون نم كانيالهرفك |[

 لصحم هنأ (باوجلاف) مويلا كلذفف قرع نم لكللع قرعلا كلذلصحم نبأ نف (لئاقلاقناف) مهفاف

 نوراصلاىفويامنإًاناويد [

 باسدح 0

 رذتعي مث "مساح واف :

 ىلاعتو هناح.س هللا |

 لوقيو ءارقفلا ىلا ْ

 قنا ءارقفلا ىدابعاب |

 جتيلتبا اما

 ٍةزعلالو ىلع ميناوهل ٠.
 نكلو ىدنع ايندلا

 .نم كلم نم نأ تيضق ْ

 هبساحأ اثيشايندلا كلم 1

 نبأ نم هلأسأو هيلع |

 ءىثىأ ىو هبستك (

 دخلا

 فئفخبل رقفلا

 اوفوتستو مكباسح |
 نم اروفوم مكبيصن :

 رادىف مك اقس دق ناك 8

 اوأ ةبرمش انندلا |

 ةقرخ 5 اند هعمل

 مث مكتعافش ىف ىف |

 ةأرما ىلإ هللا رذتعي |
 ات سو اهدلو تدق

 تيضق قمأ اياهلوقيف <
 حوللا ىف كدلو لحأ

 هتضبقمث اذك ظوفحلا [
 بلق كل عزج ام ىلإ | 0 . 1
 ١ لا ةماظىف هناي رفاكلاو هناعإرونىف ىثعنمؤلا نوكي ايندلا ىف عقيامكلذريظن و ةمايقلا موي تايآلا

 ند كل قاض الو ١ ع و :!رون ىف ىدع نمؤل وحب ان قف عه ذريظنو فلامويت

 اضرب مويلاىرشبأف ا
 ىف كدلوب كلمش عمجو 1 5 0 1 1 1 : :

 : "70 1 فقاومىف هنمهلادحرختسا ةمايقلامويناك اذافكلذ وو دابعلا طاصملروبقلاو رانالا رفحو نيماسملا 5 بومال ةايح راد | : 1 3 الق تومال ةايح دا : جاو ءاضقىفددرتومايقو مايصو جحوداجج نملجوزعهللاةاض رمىفاين دلا راد فدجا رخا مدع نمهيلع



 رذتع منزحالو هالو
 ىلاعتو هناحبسم هللا

 صربلاو ىمعلا لهأل

 رئاسو ماذنجلاو

 نوحرفيف ضارمألا
 لصح امب حرفلا ةياغ

 دقعي مث رجألا نموه

 تايارك تايار مهل

 1 نفر ارمالا و ىحانشلا

 ايالبلا نم ةيلب يلعربَص

 نمو ةيار هل تبصن

 ءالبلازنم نيعونب ىلتنا
 ناتيار هلتبصن ربصف
 ةثالث ىلع ريص نمو

 تبصن ءالبلا نم عاونأ
 نمو تايار ثجاثدإ

 مذخأت مث رثك هل

 ىلع انايكر ةكئاللا

 نيب تايارلاو بئاجتلا

 نورئاس غو مهدي

 سانلا رظنيف ةنجلاىلا

 ءالؤه نولوقيو مهلا
 | ءاسنألاو ءادهشلا ,ه

 ةكئالملا ممل لوقتق

 ءالؤه سيل هللا و

 ءاننأ الو ءادهش

 نمموق ءالؤه نكلو
 اوريص دق سانلاماوغ

 اندلا دئادش ىلع

 | مويلا اذهىف :اوحنف

 أ دق انتيلابسانلا لوقيف
 ءالبلا .دشأ ىف .انعقو

 انموحل .تطضزرقو

 انل ناكف ضيراقلاب

 ا

 هللاهمحر صاوخلا ايلعىديستعمسو .لجولاو فوخلا نمو, ل جحلا وءايحلا نمهل عقيامةطساوب ةمايقلا
 ماهإلا ناكو ىبهننا انهتاربخلا لمع ىفهطي رفتلجأل ةمايقلامويدبعلا ىلعلا وهألا مظعتاهعا لو. ىلاعت
 انامزرصقأو ارمأن وهأاين دلا بئاصملمحت و قرعلا بعت نأ ٍلعرورغلا ولهجلا نمس نمل وق.ىلازغلا

 نم دانمىدان وللوقيهنع هللا ىذرمزاحوب مامإلاناكو ىبتناةمايقلامود راظننالاو ب ركلا قرعنم
 . زانلالوخدنم فوحلا هيلع بجاولاناكل ةمايقلامون لاوهأ نم نمأ نالفنب نالفنإالأ ءامسلا

 نيمآ دئادشلا كلتىف اندبب ذأ, نم انيلعنزنحبو مويلاكلذىف انب فطل»نأ هلضف نم ىلاعتهللا لأسنف
 نيملاعلا بر هلل دجلاو

 6 هب ركهنع ففخمو ةمايقلا مون لاوهأن م دبعلا ىجنيام باب ال
 هنعهللا سفتايندلا بركنم ةبرك نمؤم نع سفن نم » لاق مَنِ للا لوسر نأ حميحصلا ىفتبث
 لوصألا رداون فئذمرتلاجرخأو «هيخأن وعىفد.علامادامدبعلان وعىفهللاوةمايقلا موي تك

 ىف نحنو مويتاذ ملسو هيلع هللا لصهللا لوسر انيلعحرخلاق هنعهللاىضر ةرمسنب نمحر لادبع نع

 هنوادي ءاودب ءاحفهحور ضبقيل كلمهءاج قمأ نمالجر تب ًارابحعةحرابلا تيار ىنإ لا ةفةنيدملا دجسم
 الجرتيأرو كلذ نمهذقنتساف هءوضوهءاجفريقلاباذعهيلع طسب دقق مأ نمالجر تب ًاروهنعهدرف

 قمأ نمالجرتيأرو مهدبأ نمةياورىفو منيب نمهصاخف هللا رك ذهءاجف نيطارشلاهتش وتحادق ىمأ نم

 هتشوتحادق ىمأنم الجر تيأرو هاورأوهاقسف همايص هءاحف هنم عنماض وحد روامك اشطع ثهلب
 نماندامك اقلحاقلحنويدنلاو قمأ نمالجرتيأر ومهدي نمهتصلخف هتالصدتءاحف باذعلاةكئالم

 ةماظهت#« نموةماظه.دي نيب قمأ نمالجر تبا رو ىنج ىلا هساجأفةب نجلا نمهلاسةغاهءاجفهودرطةقلح

 تيأرو رونلاىفهالخدأوةماظلا نمهاج رختساف هترمعو هتجح ه:ءاجذإ اف ريحتم وه انيبفةماظدلامثنعو

 تبأارو هوملكف هولك نينم ولا رششعمايتلاقف حرلاةلص هتءاجف هن وملكيالف نينمؤلا ءاكب قمأ نمالجر

 هبجو لعالظوههج و ىلعارتست راصفهتقدص هتءا>فههجو نعهدبب اهررشورانلا جهو قي ىمأ نمالجر

 نمءاذقتتساف ركنلا نعديهنو فورعملاب هرمأهءاحف ناكم لكن مةينابزلاهتذخ أدق نمالجرتيأرو

 نسحهءاجف باجحدب ريب وهنيب هيتبكر لعايثاج ىقمأ نمالج تأ روةمحرلا ةكتالم عمهالخدأو مهدبأأ

 تبا روهنيزا وم تلمثفهطا رفأهءاحفهنازيم تفخ دق قتمأ نمالجر تي ًاروهب رلعهل>دأو هدم, ذخ ًافهتاخ

 دق قمأنمالحرتياروىغمو كلذ نمهذقنتساف هللا نمهف وخهءاحف منهج ريفش لعامناةقمأ نمالجر

 قمأنمالجرتبأرو رانلا نمهتج رختسافا.ندلا ىفتلاةيشخ نم اكس ناكلاهعومدهتءاجف رانلل ىوه

 هلتحتفف هللاالإهلإالنأ ةدابش هتءاجفانايحأ قلعتيو انابحأو بو اناحأ فحز. طارصلا لعامئاق

 ىثع طارصلا لع مأ نم لجرايبلاق ملم هلا لوسرنأ ثيدحلا فوىبتاةنجلاهتاخدأوباوبألا

 فو طارصلا لعهتزواج قحهدبب تذخأف ىلعهتالص هتءاجذإ ةراتوبحن وةراتفحزبوةرات رع وةرات

 اهتفاذافابحتفف لجو زعهللا نمةقاطب هتءاجذإهنازيمتفخدقنازيلا دنعىمأ نملجراهيب ىرخأةياور
 موب بركن مهللاهبجنينأ هرسنم» اع وفرممسم (ىورو) ها ةنجلا لخدودناازيماهب تاقثف ىلع هتالص

 هللاهلظأهنععضووأ ارسعمرظن أن مهاضيً اعوف رم لسة راو رىفو (هنع عضي ور سعم نع سفنيلف ةمايقلا
 ىفوهبلاطبملامدح أن زوهللا دنع موي لكب هلف ان وي دم رظن أ نمل وقتي هنعهللا ىضر كلام نب سن أن اكو (هلظ ف

 اعوفرمىناربطلاج رخو «ةمايقلامويلاوهأ نمهللاهذاعأ ًارفاسمىوآوأايراعاسك نماعوف رم ثيدحلا

 نمنا»اعوفرم ميعن وب أ ظفاحلا ىورو «ةمايقلا ف فقوملا ةرارمهنع هللا فرص ءاولح ةمق هاخأ مقل نم» ا

 بلطف مومحلالاقهلالوسراياهرفك امواولاقةرمعالو جحالو مايصالوةالصاهر فكي الابونذبوتدذلا |

 ةشيعلا
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 متع ففختل لاصخلا هذهاولعفاو داعلا مويلبقدازلا اولصحوناوخالاابمأ تاذاوماعاف : « ةشيعلا
 . نيملاعلا بر هلدجلاو نيحلاصلا ىلوتي وهو كاده ىلوتي هللاو . لاوهألا

 نيعلاببتكلا ءاطعا و باسهل ىلع ضرعلادنع ةمايقلا موي فحصلا رياطتىف ءاجامبابإلع

 ريغو لامعالا نم مهم لبقي اموةمألا هذه نم هنيميب هب اتكذخأي نملوأ فولامكابوأ
 سان ألكوعدن موي » ىل اعتهل و ةنابب ومهئابآ ءامسأو مهعامسأب مهئاعد نمكلذ

 هلوقىفءاجامورانلا لهأوةنجلا لهأداسجأ مظعت ىفءاجامو ( مهمامإب

 66 بذع باسحلا شقون نم » ملسو هيلع هللا ىلص
 اوأهمتوا وبساحم نأ ل بقسفت أ اوبساح» لوي ناك هنأ هنعهللا ىضر باطخا نب رمعنعئذمرتلاىور
 هنعهللا ىضر ىتاسارخلاءاطعناكو « ايندلا فهسفن بساح نم لعباسملا فة اءناو ريك الا ضرعلل

 ميعنوب ا ظفاحلاهركذ« هيلعدشأن وكيلهف راعمةرضحم ةمايقلامويبساحبد حولا دبعلانأانغلب : لوقي

 لوقي ملسؤهيلعهللا ىلص هللا لوس رتءعمس تلاق اهنعهللا ىضرةشئاعزع اهريغوناخيشلا ( ىودو )

 هنيمسهباتك ىوأن م امأف : ىلاعتهللالاقدق سيل أهللالوسراي تلقق « بذعةمايقلا موي بسوح نم )

 «بذعةمايقلاموب باسحلا شقون نمض رعلاكلذاعا باسحلا كلذ سيل لاقفا ريس اباسح بساح فوسف

 ضقي مهن أهعمىنمتبامباسحلا ةدش نم قليفةمايقلاموي لدعلا ىضاقلابىفؤياعوفرم ىذمرتلا(ىودو)

 امأف تاضرعثالث ةمايقلامو.سانلا ضرعن» اعوفرماضيأىذمرتلاىورو .طقةرمهرمعىف نينثا نإب

 ةضرعلا ىهوهلامش ذخآوهنيمي ذخآ ف ىديالا ىف فحصلارءاطتت كلذ دنعفريذاعمو لادجف ناتض رع

 نونظي وهب رىلع ضر عيال تح مهدح ل داجيف ءاوهالا لهب صاخ.لا دجلا وءاماعلا لاقدعةياو ر ىفاك«(ةيناثلا

 ءاش نمت لبقتيف هللا ىلا قالا رذتعب هللا نمو ىلاعتهلا ىبف ريذاعملاامأو .مهتحح تماقوا ون اولداج اذا م هنأ

 ةالصلامملع ءايبنالا نماهريغو انيبن ىلاو مالسلا هيلع مدآىلاالعو لج قحلا رذت»وءءاشنملعدريو

 دنع هرذع نوكي نأ ب + ىلاعتو هناحبس وهف رانلا ىلا مهثعب, مثءادعألا ىلع مهدنع هتجح ميقيومالسلاو

 هيلا بح أ دح الوهللا نمحدلا هيلا بح ا دحأ ال» درو كل ذلو ةريملا مهذخ أت الحا رهاظ هئايل وأو هئايبنأ

 تاولخلا كلل: ىفمهمتاع ومهم روما ولخبف نينم ؤملابةصاخةثلاثلاةضرعلا نا ءاماعلا ضعب لاق و «هللا نمرذعلا

 اصخشنأ انغلب و * ىهنن ا مهنع ىذريو محل رفغي مهيدي نيباقرع ضفروءايحلا نممهدحخأ بوذيقح

 تماقدقةمايقلا نأ همانمىف ىأر فاهلعهتيرسشب تكرحتف هتملكفارازإاهلىرتشتةأرماهيلعتفقوا رجات

 رباطتتن أل بقرباطتتى لا بتكلاهذه رقم نب أ(ليقناف) ءابحلا نمهبجو مح طقسف كلذ نعهلاهلأسو
 احم رىلاعت هللا ثعب فقوللا موي ناك اذاف شرعءلا تن اهلح نأ اعوفرم ىليقعلا رفعج وب أى ور (باوجلاف)

 دوادوب ,(ىورو) «ابيسح كيلع مويلا كسفنب كك ب اتك أ رقار) اهيفطخ دقو لئامشلا و نام ًالاباهريطتف
 نطاومةثالثىفامأ ل افق ةمايقلا مو. <يلاهأن و ركذتلههللا لوسراي تلاقاهنءىلاعتهللا ىضرةشئاعنأ

 هنيمي هب تك ع قي أملعي تح فحصلا رب اطتدنعو لقي مأهن ايم فخم أ لع, تح نازيبلا دنعدحأ ادحأ ركذيالف

 نأبيطخلا تباثنبا(ىورو)زوحت ت> منبج ىدي نيب عضواذا طارصلادنعوهربظءارو مأهلامثىفمأ

 نبا فهل لبق سمشلا عاعشك عاعشدل و هنعهللا ىض رباطنخلا نب رمعة مالا هذه نم هنيمبب هب انك ىطعي نمل وأ
 اعوف رمهدنمنب نمحر لا دبعظفاحلا ( ىورو ) نانجلا ىلاةكسئاللاهتفز تاهيهلاقهللا لوسرايركب وبأ

 نيمحارلامحرأأانأالاهلاالهللاان أىدابعاي عيظف ريغ عيفرتوصب ةمايقلا موي ئداني ىلاعت وكرابتهثانا»
 مكجح اورضحأ نونزحنمتثأالومويلا كياعف وخال ىدابعاي « نيبشاملا عرسأو نيك احلا كحأو
 مهمادقأ لمان أف ارطأ لعافوفص ىدابعا وميق أ قكئالماينوبساحم نول ؤسم مويلا متن ًافاب اوجاورمسو

 (ةركذتلا رصتغ -1/)

 اذاف بيصن ءالؤه عم

 ةنجلا باب ىلا اولصو

 ءىحيف اهماب اوعرق
 نم لوقيف ناوضر

 ةكئالمل لوقتف اذه

 لوعيف حتفا ناوضرأ

 اوبسوحتقوىأىف مه

 ٠ ضعب واوصاخ و ءالؤه
 بارتلا نممايق سانلا

 قحلا رشنامنآلا ىلاو

 بض الوانا وود لجو زع

 هكئاللا لوقتف انازيم
 سيل نورباصا!ءالؤه

 ع تانج ميلع
 نانلابوبأ ناوضراب

 مهروصق ىف اودعقيل
 حتفي كلذ دنعف نينمآ

 ةنلا ناوضر مهل

 مهلزانم ىلا نولخديف

 حرفلاب مدخلا مهاقلتتف

 ليلهلاو رورسلاو

 نوساجيف ريبكتلاو

 هللا فرد
 نوجرفتي ماع ةئامسمح

 قح قلخلاباسح ىلع
 باسحلا نم اوغرفي

 اولاق نيراصلل ىبوطف

 ىذلا ام هللا لوسراب

 ريصلا لاق نازملالقثي

 هريص ناك نم لكف

 لارض ناك شك

 لوسر(لاقو) ضرعأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 نودحجم سانلا لكس يل

 ةرعشلا نم قرأ اطا رص ١



 فيسلا نم دحأو

 هذهيلع طارصلادحمام

 نوكلاملا الا ةلاحلا
 نودحم سانلا اما

 | ردق ىلع طارصلا

 ةريزج ضرع ىلع
 ضرعءمدي نم مهنمو

 هدجب نم مهمو عارذ
 عباصأ عبرأ ص رع

 لع مثربص رادقم ىلع

 لع مثربصو دئادشلا

 نم مهمو تاعاطلا

 ةرعشلا نم قرأ هدم

 ثففلا نيبدتتتلاو

 هل ريصال ىدذلا كلذو

 ةلنيدال هلريصال نمو

 ىلص هللا لوسر (لاق)

 تام اذالاسو هيلع هللا

 ةكتالملا تحرعودلولا

 زع هللا لوقي هحورب

 | فيك قكئالما,لجو
 متذخأدقو قم

 اهداؤف ةرمثو اهدلو

 نولوهف كلذب معأوهو

 كئالس ةيضار ائبراي

 لوقف كئاينل ةركاش

 ىلاغتو هناحبتملا هللا

 بهذنم اتيب اهل اونبا
 هوهسو ىّشرع تحب

 ٌتِيدحىفو ربصلا تيب
 دحلا "تي ول ادا

 ىلصدشا لوسر(لاقو)
 دعف نم ملسو هيلع هللإ

 رصصو دلولا نم ادحاو

 برهللوةيف تانسحلا نملابجلا لاثمأهتفيحص ىف وةمايقلامو.بلجرلابىن ؤيهن أ ةيطعنب!ىورو «باسحلل

 اذكموي تمص« صلاخلا نبدلا ىلانأالاهلا الثا انأ ىلصنالفلاقيلا ذكو اذكمويتيلص العولجةزعلا
 قدصت نالفلاقيل اذكواذكمو,تقدصن صلاخلا نيدلا ىل انأالا هلاالهثلا انأمءاصنالف لاقل اذكو
 ٠ ىثهتفيحص ىف ق.دال قح»ىثدعب ءىش ءىجالعو لج قحلا لازءالف صلاخلا نيدلا ىل انأالاهلاالهلاانأ

 [ذهلثمو ىلاعت هللاهمحر ( ىطرقلا مامالا لاق ) لمعت تنكهللا ريغل ا هاكلم هللوقبفتانسلا نم
 ىذر كلام نب سنأ نع ىورفهننسيف ىنطقرادلاهانعمعفر دقو عوفرموبف ىأرلا لبق نم لاقبال

 ىدي نيب بصنتف ةموتخم فحصب ةمايقلا مويءاحمب » مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاقدنع هلل
 اريخالإ انيأرام كتزعو ةكئالملا لوقتفاذهاولبقاو اذهاوقلأ لجوزعهللا لوقف العولج برلا

 هجرخأو « ىهجوهب ىغتب |امالا لمعلا نممويلالبقأ الوىريغل ناك اذهنا معأ وهولجوزعهللالوةيف

 مدح أ ىدي» لاق :مهماماب سان ألك اوعدن موي :لجوزءهللا لوقىف اعوفرمىذمرتلا ىورواضرأ ملسم

 ْولْؤل نم جات هسأر ىلع لعجب و هيحو شضيسو اعارذ نوتس همسح ىف هلدعو هتيم انك لطف ١

 مههتأب تح اذه ىف انل كرابو اذه انتئا مهللا نولومتيف ديعب نم هنو ريف هب اححأ ىلا قلطنيف الالتب
 اعارذز وةسهمسج ىف دعوهبج ود وسيف رفاكلاامأو لاق « اذهلثمكتمدحا ولكل اورشب أ مهلوهتيو

 اذهانتاتالمبللامويلااذه رسشنمهللاب ذوعن نولوقيف هباحصأ هاربف ران نم اجات سليو مدآ ةروصىلع

 ىسيعنأ ( ىورو ) « اذه لثم 6 دحاو لكل نإ هللا دعب أل وقيف هزخأمهللا نولو يف مهتايف

 لاقوربقلا نملج رماققهللا نذاب مق ربقلا بحاصاي لاقو هلجرب هزكوف ربقب رم مالسلاو ةالصلا هيلع

 بجأ نأ ةحيصلا تعمس ىتح ةنس نيعبس ذنم باسحلا ىف مناقل ىتافجب تدرأ ىدااامهللا حوراي
 تنك هللاحوراي لاقق كلمع ناكاف اياطخلاو بونذلا ريثك تنك دقل اذهاي ىسيع لاقق هللا حور
 بطحلا لمحم باطح هللا نادبسىسءلاقققدصتأو الالحلك آو ىسأر ىلع بطحلا لمحأ اباطح

 هبرد|لاقامع سميع هلأس مث اماع نيعبسذنم باسحلا ىف مناق وهو قدصت,والالح لكأبيو هسأر ىلع

 هل لمحتل نالف ىدبعكارك مو. ركذتأ لاقنأىل ىلبر خيوت نمناكهللاحو راي لاقف باسحلا ىف

 ملعت تن أ و ىب كنم ةناهتسا ةمزحلا نم هناكم ريغ ىفهتيقلأو هب تلات وادوع هنمتذخأف بطح ةمزح

 . ىهتا كتينو كلعف ىلع علطلا هللا انأ ىنأ

 6 « هقنعىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو » ىلاعت هلوق ىف هنم باب الع

 هللادحر مهدأنب مهاربا ناكو.قنعللةدالقلاموزلك هل ناسنا لكر ئاط ةمزاللةراشا قنعلا صخاماو

 ًارقا»هللبقوترمشن ثعب اذاف تيوط تام اذاف هلامعأ ةخسن امف بتك,ةدالق هقنعف د[ كلو هتي ى اعت

 هلمع ناسنا لك رئاطلوةبامهنعهللا ىضرسابع نبا ناكو « ابيسح كيلعمويلا كسفنب نك كباتك

 هباتكناسنالا أرقي:لوقيهللاهمحر ىرصبلا نسحلا ناكو ١ روشنم هاقلياباتك ةمايقلام وبهجرتو»

 امنوتؤيىلاةفيحصلا نم مهلامعأ لعسانلا فقواذا لوي هللاهحرىودعلا ناكوايمأوأاثراقناكءا وس

 ةبساحلا نأ ىلع ل دف (| ريسياباسح بساحب فوسفهنيم.ب هباتك ىنوأ نمامأق الت مث اها وبس وح ثعبلا دعب

 مهتعس مو. » ىلاعت لاق محلامعأ نم اثيشنب ل رك ال اوف اذا نمانلا نال كاتككل ا ءاح دبا قوككت |

 ءاجهللاءاشامهيفاوماقو فقولا ىلامهروبق نماوثعباذاف « هوسنو هللاءاصحأ اولمعامب مهئبنيفاعيمجح هللا

 مهلئامش مهءاتكنوطعيفءايقشألاامأف روهظلا ءاروولئامثلاوناعألابفحصلا رباطتو باسحلاتقو ا

 « اودشنأو طقف ةداغشلا لهأل نيعلاو مهروبظ ءارو نمو

 اناريحءاشحألا قلقاشح وتسم 6 انايرعضرعلامو.كفوقولثم

 ًارقاو



 7-2 4 ةكخضطف ل نىأف

 نه

 اناكام ريغ افرح هيف ىر'لبف * لهم ىلع ىدبعاي كباتك أرقاو
 انافرع ءايشالا فرع نم رارقا * هنءارق ركنت ملو تأرقامل

 اناشطع رانلل ىصع ذا هب اوضماو * قكئالماب هوذخ لياخلا ىدان

 اناكس دلخلا رادب نونمؤلاو * اوبهلاو رانلاف اودغ نوكرشلا

 مكلامحأنيزاوم تبصنو كلئامش نعو كناعأ نعيكبتكت راطتاذا كسوفت فىاوخإلاياولمأتف |

 برلااذهنايدلا ىلع ضرعلل بهذ. نالفنب نالف نبل بقو قئالخلا سوءر لعهمساب مدحأ ىدونو

 ةتدحآضّرعلل مدحأ ءاج اذاقنايصعلا لهأ نمهرمأ ف لاخ نم لكىلع نابضغ مويلا كلذ ف لجو زع

 كانهفراتسألا كتيصعم طلدس ورابملار مف لاخ تنك ىدلاتنأ هل اولاقو رابتاوددشن ةكضإللل

 ميظعلا كلا ريصي ولج وزعدهللا ةيبه نم بولقلا ريطتوناولألا ريغتتو حراوجلا ب رطضتو صئارفلادعترت

 لعفل ضرآلاو تاومسلا علب نآدارأ هنآولوهيِلع فن بنذالهنأعم خي رلاىف ةبصقلاك دعرب هكتالملا نم

 كيف دعتعي ناك نماوسال مهراصب اب كلان وقدع قولا لهو بود>حسمتن اوىحأايكسفن لما

 ةفيحصل *ىراقلا تنأ نوكتنيحكتائيس كيلع دعتنيح كلوعقمتياهىلانورظن,ايندلا راد حالصلا
 انفو ابنك زنك ال وجريعص رداشتالا نئانلا نحاتتحأأ وهتلمعامعيمجم سانلاربخم اهنافكلامعأ

 لكب أ دبعنمكل ف كلةكئاللا لوقتىقح رسكتم بلقوليلك ناسلب اهٌورقتابف ىهوالااهتررسأو

 د امم ةفيحصلا كترك ذ اهتيسن تنك ةيلب نم كف كبر رهاجم تنكح ابقلاهذه
 ءايرهن اةقيحصل!تنيبقلوبقلاو صالخالا هيف تننظكدنع اص لمع خ نمو اهتف هم كو اه ر هظأاهتفحا

 همحر ىلا زغلامامالا (لاق)هللا بنج ىقانط رفامىلعمويلا كلذ ىفهاكب وان دحأ نزح لوطابف طبح اف قافت و

 وللا باتكهلجإ رخيف ف راعلاوناريجلا نمسانالىذألا و رو رملا و ىصاعللا لعت ام نم سانلا نمو : هللا

 اذه ار قيفلاقضيبأ طخمةب ودكم ءاضيب .هدحأةفيحناف فورعلا وريخلا لهأب اتكس كعدوسأ طخم

 غلب اذاف و>نيسهن أن ظيوتانسحلا ع تاتسلاهطا وناس ره 0 ىَصآَعلا

 فوخلاو نزحلاهولعيوههجو دوسيفامف صالخالا مدعلهيلع تذرهتانسح نأه ف دجو باتكلارخآ

 | مهضعب واداوسالا هيج ودادزب ال وامغو اهالادادزب الفان ا ثةدود رلا هنانس> ار قيف عج و مث ريخلا نمطونقلاو

 اولدبو اوريغ مث مهرامعألوأ ريخىلعاوناكنردذلا مهو هيلع باذعلا ةفعاضم هباتكر خآىفهنائيسدخم

 لفقأو ةنجلا لخدا لاققهللا ىلابت نالفاب مهدحأللق ومهملاهلارظنب اوناهتساو شحاوفلااوبكتراو

 نع (ىورو)نارطقلال ب ارس ىدكيوءانبعقرزتوهيجو دوس هللا ءاقشأن ءاذهلثمو .كءارو اهاب

 هباتك ىطعي ىذلا امو ةداعسلا ل وصح نم سأس مويلا كلذ ىفهلامثب هب انك ىطعي ىذلا نا لاقهن أس ابعنب|
 هباتك ارضها جورج يلو هتاصاخلاو قلتي ليو راسك ماكس 1

 هلع دم ان ديس ةكربي ىلاعتهللالاسن « لمت اذاع اندح ف رعيامو ميظعرمألا:ةاخدقلهللاوف كلذك

 | ضيبت موي» ىلاعت هلوقىفاعوفرم(ىورو) نيمآمالسالا لعانتيع نأوانيلعر دقام عيمج ىئانب فطلب نأ
 هوجحودوستوةنسلا لها هوو ضستف ةعدبلا لها وةنسلا له قحىف تلزئاهنأ «هوجودوستوهوحو

 ناوخالااهيأ ركلعف ىهتناةمألاهملعاملةفل احلا ءاوهألا لهأ ,عةعدبلا له كل اممامالا لاق وةعدبلا لهأ

 قعةي وف ب د نع اور ,رطتو كلامج انازيعكو وفرع نيملاصلاو ءاماعلا اوسلاجو ةنسلا ةمزالع

 ءاضس 0 و ةنسلا جانا بلكه خو مسنأ هنافصأوهناسأب ىلاعتدللا ىلااواسوتو تولل

 5 نيملاعلا ترده يشنلاو درحالا | ق

 هل هللا بتك هدفق ىلع

 هنازيم ىف لجوزع

 0 رجألا نم

 دقف نمو 1 ليج

 اهدعق ىلع رضو نينثا
 ىعس ارونهللا هاطعأ

 ةماظهلووني هيدب ناد
 ةثالثدقق نمو فتولا

 لعريصو دالوألا نم

 باوب ا هنع تقلغممدقف

 نمواهلعرع اذا رانلا

 ىدحا دقق ىلع ريص

 رظني نمل وأن اك ه ينبع

 كرابت قحلا هجو ىلا

 علخلا هللا قل وىللاعتو

 بصنتو ىمعلا لهأ ىلع
 ءالبلا ل هأ لبق مهمايار

 لعريص نمو مهعيمج

 هللا ىب اعجةيتع دعق

 شرعلا تحن انو هل

 هفصيالام كللا نماهف

 ربص نمو نوفصاولا

 ءوضولاو لسغلا ىلع
 دكر لع اعارتلا

 ربع وك ل هقاا كتك

 ةنسح هدسج ىلع
 لجو زع هللا قلخمو

 رطقت ةرطق لك نم
 هللا حبسي اكلم هنم |

 ةمايقلا موي ىلا ىلاعت
 نمو هلدحيبست رجأو
 سانلا ىذأ لع ريص

 ماهج ىذأ هتعدلا فك

 ابابماهج ناو اهناخدو |
 هلخ ديال ئشتلا بابهمسا



 ههيغا وف نا
 هبضغ فش مل نمو
 هناحبس هلل هقح كرتو
 هنع هللا قلغي ىلاعتو

 ىلع ريعاذا بابلا كلذ
 هللا لقنيو طارصلا

 تاس لاس و
 لقتيوهباتكىلاهاذآن م

 || نم باتك ىلا هبونذ
 ٍ نم 0

 نيملاعلاب ردا ونيبئاتاو-بصأ و نيبئاتاوسمأو نا وخالا اه أك لذا وماعاف .ىلاعناوهن اد.سهرم|تيصع : لس ىف لاق ناعما

 هيلا اناو هلل انإ هللا

 الو لوحال نوعحار

 مظعلا ىلعلا هللاالاهوق

 ةكئاللا هيلع ىلصت
 لجرابملا هنعوذرو

 كلذهلا لعب و هلالج

 ىلعهلا رخ ذ ريغصلا دلولا

 موي هيقسإ ضوملا
 شطعلا موي ةمايقلا

 لوسر(لاقو) ربك ألا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةمايقلا مويسانلاموقي

 ناين روبل نف
 هل ناك نُث اشاطع

 مايأ ىف عوطت مايص
 هللا ثعبب ايندلا فرحلا
 | ماعطلا دئاوم هل ىلاعت

 ىأيو ةنجلا نمابارشو
 سانلا هل محا ْريَفهموص

 العو ضوحلا ىلع

 هل ناك نمو هيقسو
 نودوهوتامدقودلو

 ةضسا و م>ازبف غولبلا

 © ةبآلا « هيف امن نيقفشم نيمرلا ىرتف باتكلا عضوو » ىلاعت هلوق ىف هنم باب <

 دو .ءدح نمع ىب ىنت حالا ب ىضر ب ا لاف رد الا ثيانح نمو ىف ىتدح  راشألا بعكل لاقهتعهللا ىضر تاطخلا ئرمع نأ ىور
 هلامعأ ىلارظنيوهو الا قئالخلا نمدحأ قس. لف ظوفحملا وللا عفرةمايقلامو.ناك اذا نينمؤلا ريمأاي

 باتكلا عض وو»ىل اعتهلوةكل ذف شرعلا لوح رشنتف دابعلا لامع أ اٍمف ىت!فحصلاب ىف ّ مهيفةر وطسم

 «اهاصحأ الا ةريبك الوةريغص رداغب الب اتكسلا | ذهلامانتليواينولوقيوهيفام نيقفشم نيمرجلا ىرتف

 ارورسم هلهأ ىلا باقني و اريسياباسح بساحبو هنميبهب اتك ىطعيف نمؤلا ىعديمث رابحآلا بعك لاق
 رابكلالبق رئاغصلا نما وحضانتليوايلاقو ىبةبالاهذهأ رقاذا ىلاعت هللا همح ر ضايع نب ليضفلا (ناكو)
 ثيدحلا ىفو .ىهتاكحضلا ىه ةريبكلاو مسيتلا ىهةريغصلال ومي اهنعّشاىضر سابع نب اناكو

 ناءاماعلا نم ةعامجلاقو «هكملمتامبحاصا مذا وي قمهنافبونذلاتارقو ؟1يا )اع وف رمحيحصلا
 ةبسنلاب رئاغصلا رك ذةنسلا و بانكلا ىف ءاجامناوهرمأ انيصع نمةمظع ى اان رظن اذا رئابك اهلك بونذلا
 نمةمظعىلار ظنا نكل وبن ذلا رغص ىلإ رظنتالاولاقو ىرخ أ اه ريق وةراتاهممظع نمديبعلا بواقولا

 6 لاؤسلا ةيفيكو ةمايقلا موي دبعلا هنع لثسيام نايب باب ع

 نءذثموي نلثستل مث» ىلاعتلاقو (الوئسمهنعناككئل وأ لكدا ؤفلا و رصبلاو عمسلانا »لج وزع هللا لاق

 كورنو كمسج كلحصن ملأ هللاق, نأ ةمايقلامويدبعلاهنعلئسياملوأ داعوفرمىذمرتلا(ىورو) « ميعنلا
 اطخدبعنمام» اعوفرمميعنوبأ (ىورو)ءالاو رغلانادوسالا وهمعنلاناةباورىفو (درابلاءاملا نم

 عب رأنعلثس,قحةمايقلامويدبعامدقلوز/ال»اعوف رم إسم (ىورو) (اهيدارأاماهنعلئسيالا ةوطخ

 مفوةياورىفداز «هبستك |نب أن مهلام نعودب لمع مفهماع نعوهالب أ يفهدسج نعو هانفأ مفهرمع نع

 مويناك اذا )لوقت لس وهيلعهللا ىلصدللا لوسرتعمس لاقاعوف مهنعهللا ىضررمع نع(ىورو)هقفنأ
 ) ىورو ) هماعوهلمع نعل أس كههاج نعدهلأسي وهي دي نيب هفق ويف هديبع نم دبعب ىلاعتدّللا ىنأي ةمايقلا

 هررقيف هتفطالموهمركو هرتسىأ هفنكهيلععضيقح ةمايقلا موينمؤللا ىلاعتهلادي» اعوف موسم

 ايدلا ىف كيلعاهترتسانأ لج وزعهللالوقيو فرع لوةيفاذكمويىفاذك بنذفرعنلوقيفهبونذب
 :قئالخلاسوءر لعممملع ىدانبف قفانملاو رفاكلاامأو هتانسحةفيحص ىطعيفمويلاكلاهرفغأانأو
 ناك اذا :لوقيهنعهللا ىضر بلاط ىن نب ىلع(ناكو) «نيملاظلا ىلعهللا ةنعلالأ مم. رىلعا وب ذكن يذلا ءالؤه
 اكلمكلذرىلع علطبال هلرفغإ مث ابنذابنذهب ونذىلع هفقويف نمؤلا هدبعب لجو زعدللا ىلت# ةمايقلاموي

 لوقيوتانسح ىتوكهتاثيسل لو قي مث هيلعفقوينأءركيامهب ونذ نم هيلعرتسيوالسرمايبن الو ابرقم
 ةريرهوبأ ناكو هانعع كلذ ماسمىورو ملسو هيلعهنلا ىبصهللا ل وسر ئم كلذ تعمسهنع هللا ىضر ىلع

 مفدنو اهلكقئالخلا نعدرتسيودفنكه يلع عضيوةمايقلا مويهنمدبعلا ىلاعتدللا ندب :لوقيهقعهللاىضر

 ةئيسلاب رعو ههجو اه ضيديف ةنسحلاب رميفلاقكباتك أرقامد1ن ايدل لوقيرتسلا كلذ ىفهباتكديلا

 ىلاعتهلا ىدي نيبدجسي لازبالف كلاهترفغ دق كنماه- فرعأ ان أل جوزعهللا لوقيفهمجواههدوسدف
 مهضعب ىداني قئالخلا ناقحدوحسلا كلذالا هنمقئالخلاىربالو ةئيسهل ترفغوأةنس>هلتلبقاذا

 هفقوأ نيح لجو زع هللا نيبوهنيب اهفقل اذامنورديالو طقدب رصعمل ىذلادبعلا| ذل وطاضعب

 معنوب اظفاخا(ىورو) ىلاعتهللاءاشنا عوفرملا مكحفف وبفىأرلال بق نملاقيال اذهلثمو ىهتناهمدب نيب

 نماهوحمال نكل و بون ذلا ىلاعتهثلا رفغي دق ل وهي ناكدن أ ىلاعت هلاهمحر ىعاز والا نمحرلا دبع مامالا نع

 هتوملبقامباتبو:ذىفكلذاعتا هريغلاقو.اهنمباتناو ةمايقلاموياملعدبعلا فقويىقحةفيحصلا

 ابونذ دبع لعهللا رتسام »لاقهنأ اعوف رمهنع هللاىضر دوعسم نب هللادبع نع مسم(ىور و) ملعأملا ف



 هد

 ىضر دوعسم نبللا دبع نءاعوفرم لسم حي ىفواضيأ هريغهاورو ةرخآلا ىفهيلعهرتسالإ اين دلا ىف

 انمهليو انب فطلي نأ هللالأسن * ةمايقلا مويهتروعهللا رتسايندلا فهتروع ملسم ىلعرتس نمهنع هللا
 . نينمآ هاقلن تح تاركنلا كرتو تاريخلا لعف

 © نامجرت هنيبو هنيب سيل دبعلا ماكي ىلاعت هللا نأ ءاج ام باب الع
 فشكلا ىلع ةرخآلا ىف هتاجانم ىلاعتللا همرك أف ناعالا مكحب ان دلا ىفهب ر ىجاني ناك هن ألكلذو
 (ىورو ) عيرفتلاو خيبوتلا مل عقي نيح رشلال هأنزح ايوكلذب ريخلالهأ رورسايفدوهشلاو

 الفهنيع نعرظنيفنامجرتهنيب وهنيب سيلهي ر هماكيسالإدحأن م كنمام » اعوف رمىذمرتلاو ىراخبلا
 ولوراناااوقتافدهج وءاقلترانلا الإ ىر الفهيد. نيب رظني و مدقامالإ ىرب الف هلامث نع رظن» ومدقامالإىرب و

 نينمؤملل باطخ دحأ نموكنم ام ركام ميري هلوقوءاماعلا لاق 3 ةبيطةملكيولو »ةياورىفو » ةرعوش

 معأهللاو نينم ؤملاب صوصخم وهف ةنسلا هب تدرو ام مهلإرظني الو ىلاعت هللا نسال 0

 مدحأللاقاذإ مكبر لاؤسل اباوجاهافش مكبونذمت رك ذ اذإ مكتايانج مظع ىفناوخالا اممأ اوركفتف

 لاخوينم ئحتست تنك < نبدا دابا احكى ىنتاعج كتيلف من ابقلابىتز راب نيح نمتيحتساامأ ىدبع اي

 تعمم نيح كين ذأ ىلع اسقرن املأ كللح الام ىلإ امم رظنت نيح كينيع ىلع ابيقر نكأ 1 كنايصع

 نيح كجرفىلاببقر نك أ ملأ كل لح الامه تماكت نيح كناسل ىلعابيقر نك أ ملأ ك لل الاماحهم
 فرتءا نافةشقانملا تاصحااذإ دبعلا لا وس نمدب الةنطابلا وةرهاظلا مكحرا وج عيمج ىف ذكهوهب تيئز

 لاحلاهيلعدتشا تاعف امم حراوجلا هياعتدهشو ركت أن او هللانم ءايحلاولجحلا نمههجو لب اذ
 رافغتسالان م رادلاهذه ىفرثك أ نملقاعلاوداهشالا سوؤر ىلعةحيضفلا نمهللابذ وعنف رثك اورثكأ

 ه.ونذ رضح ال نع فيكف اليلقناك دحاو بنذ نمهرمعةيقب دبعلا رفغتساول لب رابجلا بضغ ءىطي هناف

 هللا ناك امو » ىلاعتهللالاةدققف رافغتسالاب مكسفنأ | وكرادتو ناوخالااه-[كلذاوماعاف رسشابم ناويد

 8 نيملاعلا بر هَ دجلاو )» نورفغتسي مثو م6 ذعم

 6 هنماوفصتني تح محله سي> ىف و سانلاقوةح ىفلاطةسا نملةمايقلاموي صاصقلاىفءاجام باب ال

 )»ع ءان رعلاةاشلا نمءاحلخلاةاشلل دا قحفةمايقلا موياهلهأ ىلإق وقحلا نيدؤتل 10 اعوفرمإسمىور

 نوكي الن ل بقمويلاهنمللحت يلف لاموأ ض رعنمهيخألةءاظمهدنعتن اكنم »اعوف رمىراخبلاىورو

 هبحاص تائيس نم تذخ أ تانسح هل نكي مناوهتءاظمردقب هنمذخأ اص لمع هلناكن ا مثردالورانبد

 نالاقعاتمالوهلم عدالا نهانيف سافللا اولاق سلفلا نمنوردتأ اعوق رمسم ( ىورو )«هياعلمحتف

 كفسواذهلاملكأ :را دعا دقوا دع هلق 1 : ومايصوةاكزوةالصب ةمايقلا موي ىف ًاننومىمأ نم سلفلا

 ذخأ هءاعامءاضقن البق هتانس> تينف نافهتانسح نماذهوهنانس> نما ذه ىطعيفاذهب رضواذه مد

 ىضق مهردوأأرانيد هلعوتامنم » اعوفرم( ىورو) « رانلا فرط مث هيلعتحرطف مجاياطخ نم

 ىلإ هدي أموأو دايعلا هللا رشح » اعوقرم ( ىودو) » مثردالورانيد مش سيل ةمايقلا موب هتانسح نم

 ةنلالخدي نأةنملا لهأ نمدحأل ىغبني الف نايدلا كلما ان أب رق نمودعب نمهعمسيت وصب مهدانيف ماشلا
 لهأ نمدحًالورانلا لخدي نأرانلال هن مدحألو شال وةمط الا تح ةماظمهيلع رانلالهأ نمدحألو

 ناكو « تائيسلاو تانسحلاب لاقتقةارع ةافحدلل ىف :أن اعاهللال وسر اي اولاةفةمطللا تح ةماظ هيلع ةنجلا

 كدحأ سبح اين دلا ىف مك ماهل انضاقت دشأ ةمايعلاموب ن.دلالهأنالوةيهنع هللا ىضر ميثخ نبع برا

 هتانسح نما وذخ ىلاعت لوميفايفاحان اي يرعى ارتتسلادر ايزودملا ل وةيفمهق وقح هنماولحال مهل

 نبدلا تحاص» اعوفرمثيدحلاق و. مكتاثيس نمهيلعاوديز لاق تانسح هل نكت مناف مكلىذلاردقب

 مو هدو ىلع ريص نا

 لحو زعدللا لعطخسي

 لافطأ ناف هب راو
 لوح مهلك نيماسلا

 ىراوجلا عم ضوحلا
 ةيبقأ مهلعو ناماغلاو

 نم ليدانمو جابيدلا

 قيرإبأ مهديأبو روث

 نم حادقأو ةضف نم

 فنوقس مثو بهذ
 الإ مهاهمأ و مهءابآ

 لج وزعهللا براحنم
 هللا نذأي مل مثدقف ىف
 (دقو ) موقسينأ م

 نآرخألا ريخلا فدرو

 نوعمتجم نيماسلا لافطأ

 ةمايقلا فقاوم ىف

 لاس دنا" كوَعف
 ةكتالمال

 نوفقيفةنملا ىلإ ءالؤه

 لوقتف ةنجلا باب ىلع
 ىرارذبابجمم ةنزخلا
 ةنحلا اواخدا نيماسلا

 نولوقيف يلعب اسحال
 انتاهمأو انؤاب؟ نأ

 نا ةنزخلا محل لوقتف

 اوسيل متاهمأو مءابآ

 ابونذ مهبلعنأل يتلثم
 مهف تائيسو ةبلاطمو

 نوبلاطيو نوبساحم

 اوربص دق نولوميف اهب
 باوثلل ءاجر ان دقق ىلع
 درتاف مولا كلذ دنع

 لاق اباوجةن زخلا مهملع

 ةنملا باب لع نوفقيف



 4 ةحص تكثروحيصرو

 | هللا لوف ةدحاو

 ةكئالملل ىلاعت وهن احبس

 ةحيصلاهذهام ملعأ وهو

 هذه انبر اي نولوقيف
 اولاقدق نيماسملا لافطأ

 عم الإ ةنلا لخدن ال

 لوقيف انتاهمأو انئابآ

 ىلإعتو هناحبس هللأ

 ذخأتف عيا ناخديل
 مهئابآ كف لافطألا

 نولخديف مهتاهمأو

 نيعزاجلل ةييح ايو
 | ىلع ريصلا ىليقلا

 ]| رجألا نم ممتوفي اه
 || امل ملياو هللا انقفو

 مكاياو انينجو هيضري
 ةضش لام لطضقتلا

 1 نم ماياو انلعجو

 هلضفب هيلاوو هجم

 انماظ انبر هنانتماو

 انل رفغت نإو انسفنأ

 . نيرساخلا

 [| د« ةاكزلا عنام ةبوقع

 اومقأو »ىلاعتهللالاق

 | « ةاكزلا اوت وةالضلا

 لجو زع هللا لاقو

 ىقتا

 8 ةالصاانومةينءذلا»

 | نونمؤلا مث كنلوأ

 دنع تاحرد محل اقح

 قزرو ةرفغمو ممر
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 ةحلاصلا نوبدلا لامعأ نماوذخ ةكتالملل ل نا لوقثيدحلاىفو « نيدلابةمايقلامويروسأم

 نمةبحلاقثم هتانسح نم لضفولجو زع هللا ون وبدلا ناك ناف هتماظم ردقب ناسنا لكل اوطعأو

 ٠ ةنسح كتناو ةرذلاقثم لظيالثانا» مثلت أرقمث ةنجلا هلخد ىتح هلىلاعتقحلا اهفعاضلدرخ

 هتانس> تيئفدقب راد ةكئاللا تلاقايقشاديعن وهدملا ناك ناو « امظع ارجأهندل نم تؤيواهفعاضيإ

 اكضدل اوكصوةتاثيسىلإ اهوفضأف ملامعأنم اوذخ ةكتالملا لجو زعهللالوةيفنوبلاطمهيلعقبو
 هب ناقلعت,ةمايقلامويناك اذافنيد اهدلوىلع نيدلاولل نوكهنااعوف رماضيأثيدحلا فو . رانلا ىلإ

 نأانغلب : لومنهنع هلا ىضرةربرهوب أن اكو . كلذ نمرثك أ ناك ولناينمتيونادويفاكدلوان أل وقيف
 كنالوقفةلماعمالوةفرعمكنيب و ىنيباموكلام لوقيف هفرعيالوهوةمايقلا مويلجرلاب قلعتيلجرلا

 تائيسعضوت فيك لوقتعلا ءافعض نم دحأ ( لاق ناف ) ىتاهتتالف اباطخلاو ركتلا ىعىنارت تنك
 بحاصو هىلاعتهللا نا (باوجلاف ) ىرخأرزو ةرزاورزت”الوىلاعت لاقدقو اهلمع!مل ن.هرهظ ىلعدبعلا

 عم الاقثأو مهلا أ نلمحيلو » ىرخأتيآ ىف ىلاعتللا لاقدقوءاشثيح اهعض؛نأهلفةيعرشلا ماكحألا

 ديسلالوق مدقتو .نيملاعلا ب رهثادجلا واهب يح ىتلا مير ماكحأ نمءىثىلعضارتعالاو كاباف « ملاقثأ

 نألبق اهون زواوبساحت نأ لبق كلامعأ ىلع ست أ اوبساح سانلا هيأ: هنعهللا ىض رباطخلا نبرمع

 هتوم لبقاملعفةيصعم لك نمبوت,نأ هسفن ديعلا باسح : مهنعدللا ىضرءاماعلا ( لاق ) مكيلعن ل

 لخد كلذكه سفن بسا- اذافهسفن بيطنت قحهض رعى عقو نم لكل حس واهاهأ ىلإ اظلا عيمجدربو
 ةبساحلا كرتي هيفدبغلاط رف امىعالا ةمايقلامو. نوكيال باسحلاذإ ىلاعت هللا ءاشنا باسح ريغب ةنجلا
 اهب قييغ ىفىفركذ دق برا.لوقي ةمايقلامويهيخأب قاعتمنم 5ك وقت, لاهم رىلازغلا مامالاناكو
 ملوةماعط ةحأ رمش ىدالوأ ىذآوهناسلب قاذآوىرا وجءاسأف ىنرواجدقبراب ل وقي نكو ف ءوسي

 نى ؟وىنت»ب نيح كعاتم بيعىنعتيفخأو ىنتيشغف ىنتلماعدقل 0 نك ائيشهنم مهمعطإإ

 هيخأب قاعتب نمو قجاح ىنطعت لف ىنغتنأو اجاتحم ىتالفلا مويلا ىفىتتي ركنا لوقيوهيخأب قاعتي
 | 8 نك وامواظمىتءار دقدبخأل لوقي نمت 5و ىنم اريخ هسفن ىأرو ىترقحتسا دقبراب لوقي

 ليلذ مهديأ نييحلاظلاو م6ناوخا نممهماظ ن «نوقلعتي نومولظلا لازي الف لعفت مف ىنع ملظلا عف ؤرىلع

 قحةنملالو>د نع سوبحم هيلعقوقحلا بابرأةرثكنمريحتم توهبم مويلا كلذل وه نمعضاخ

 «باسحلا عب رسدتا نا مويلا ٍلظال تبسك امب سفن لكىزجي مولا ») ىدانملا ىداني كانهو هنممهلك |وفصتني

 رادلاهذهىفة,لاصا!لامعألا نمرثك أ نملقاعلال وي ىلاعت هللادمحر صاوخلا ايلعىديس تعمسو

 حرط نمدبالفالإو اور ق>هيلع قلاق وقحلا باحسألامطعي وةرخآلا رادلا ىلإ لصيلاهف صلخأو

 لامعألا نم دبعلا رثك ًااعر لوقي ناكو ثيداحألا ىف تبث اك لاظلاربظ ىلع نيمواظللا تائيس

 تطبحأف ءابرلاب ةطواخعابلك تعءاطفاهف شقونف اهم ةاحنلا نظو لابجلاك هنبع فت راصحةحلاصلا
 هلكوهاذاف هحتفف هرادىلإهب ىأمث ابهذ هدقتمي ابارج هنم ذخأو ابلطم حتف نم مكح هككح ناكف

 مس > د ني د> <<

 عماجلا طس#لا مسالل هح رمش ىف هللاهمحر ىريشقلامامالا رك ذو * ةيفاعلاهللا لأسن ةرذع وأ سفنخ

 ىطعبهن أرك ذوقنادلا كلذ ىدؤي ىتحةنجلا لخدام ايبن نيعبس لمعهلو قئاد دبعلا ىلع ناك ولدنأ

 زغلام مضر الؤةلوب مون قق افتح ر للا زغلاءامالا (ناكو ) كلذهضرالذةلومم 0 ةمايقلا .هقتاد ةنادلا تحصل

 نكح اذإهرطاخ لعةسغرورمىف ةمايقلا مود دحاوهب ىضرب ا ير

 نيعزود فاصنالا ناعب اهارو راهنلاو

 ىلاعت

 ٠ 2 اطال ءاصلا ديعلا "اما نرمرفا همحر , ناكونودساحلاو ءادعألا امس ال هف

 راهنلاو
 25 تعي 2-5525-- تب
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 تلقت هلل وةيبف ىلامعأ باوثنب أب رايلوقيفةدحاوةنسح هتف ضف دج الف ةمايقلا موي لماعلا ماعلا راهنلاو |

 تائيس اهلك اهدجيف هتفيحص ىطعيف ةمايقلا موي دبعلا ىف ايام رو همويب موي لك كئامصخ فئاختلا
 مهضا رعأ ىفتعقو نيذلا كم وصخ تائيسهذههللاقيف تائيسلا هذهىفتعقوى ا لعأال ىلابراي لوقف

 ةرك اذلاوةرظانلاوةبطاخلاوةرواحلاوةعبابللا وةلماعلا ىف ممتءاظو ممنملضفأ كسفن تي أ روممترقتحاو

 مئاهبلل لوقت ةكتتالللا نأ انغلب لوقي هللا همحرىريشقلا مامالا ناكو  تالماعلا فانصأ رئاسو ةسرادلاو

 اوناكىلا مدآىنب عاضفاود مشتل ؟ريشحامناوباقعلالو با وثل رشم 1 ىللاعت هللا نااورمشحاذا شوحولاو

 مامالا (ناكو) نيمآ مهللا نيمآ مولا كلذىف انحاضفرتس نأ ىلاعتهللا لأسن ىهتنا سانلا نع اهنوفخم

 انأوىلموصلا » ىلاعتهلوقل موصلاالا لامعألا عيج نم ملاظلاذخؤت لوةتيهللاهمحر ىبرعلا نيركبوبأ

 ىذلا وها ذهنافف>صااىفابوتكمالو قلخلانمدحألمواعمريغ 310 طر كل » هب ىزدأ

 اذهىلعمهمتاثيس نومولظلارطاذاف باذعلا نم ةنجهيلع نوكيىت> ديعالهؤبح ودابعلا نعدللاهرتسي
 (يطرقلا مامالا لاق) تائيسلا كلهرضتالوهيلعةنج موصلا اودجوهمايصب دحأ ملء ىدلا م "اصلا ملاظلا
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو رابخالاو تايآلا نيب عمجو نسحليوأت وهو

 6 هنم باب إل
 ىلاعت ثان درواك مهءامصخ منع ىضريو ةرخآلاىف هدابع نيب حلصي ىلاعتهللانأ حيحصلا ىفدرو دق

 نيتاسب و بهذ نمرصقاذاف رظنيفرظن اود رصب عفرا ةنسحملاظلل قمل هقح ءاضقتسا ىف ددش نلقي

 ىلاعت قحلا هلل وةيف كلذ لعر دقي نمو لوقف هنمث ىطعأ نملالعو لج ق+لا لوقيفاذهنم براي لوقيف

 ةنجلاهلخدأو كيخأ ديب ذخ لوقيفهنعتوفعدق ىنافبراي لاق كي> نع كوفعب لوقف اذاعلاق تنأ
 هءامصخ هنع ىضريوهنع وةعينأ دارأوهبذعي نأهّلادر نم ىلع اذهللمح بحيو ءاماعلا لاق  ىهتنا

 . لعأ هللاو ثيداحالا نيب اعمج
 ىغقياملوأو هلمعنم هيلعدبعلا يساحماملوأ نابو 001 نايب باب +

 6 ةموصخلل ىعدي نم لوأو سانلا نيب

 نولوألان ورخآلا نحنفاهبن وةيمألاة مألا نب أ لاهتيف تمأاباسحو ارمثح ممألا لوأ اعوذ صهجام نبا ىور

 ممألا لوقتقءوضولا راثآن م نيلجح ارغىضمنفانقيرط نع ممألاانل جرفتف ىسلايطلادوادىنألةياورىفو

 مو. سانلانيب ىغقياملوأ داعوفرم اهريغو ناخيشلا ( ىورو ) ءايبن أن وكت نأ ةمألاهذهتداك

 ءامدلا ىفةمايقلاموي سانل نيب ىغقي امل وأ وةالصل ادبعلا هلع بسام املوأةاو رىفو «ءامدلا ىف ةمايقلا

 دير («ةموصخلل نمحرلا ىدي نيب ةمايقلا موب وثحب نملوأأ ان أ لاقدن اننع نا خر !اءنعىراخبلاىورو

 شرق رافك نمهيبحاصل هتزرابم

 اذهلس برايلوةيفامددجادوأ بخ شن هس رالماحهللا ليسىف لتقليتق لكى ًاياعوفرمثيدحلا ىفو
 هاىلاعتهلالوقيفكل ةزعلان وكنا هتلتق براي لوقتفهتلتق ميف لعأ وهو هليلاعت هللا لوقيف ىنلتق ميف

 وهو كلذ ريغ ىلع لتق نمىف أي مشنانجلا ىلاةكئالملا هعيشتو سمشلا رون لثمهبجو هللا لعجب و تقدص

 «مم رىفاومصتحا نامصخ ناذه» ةبالاهذهتلز' هيقورذوب لاق

 برايلوقيفهتلتق مف معأ وهودهلهلال وقيفىنانق مفاذهلسبرايزولوةيفامدهجادوأ بخشنهسأر لماح

 ىفناكواه.ذخأ الا ااظ ةءاظم ال واهم لتقالا ةلتق قبتالمثتسعت ىلاعتدللا ل وهف لةزعلانركش هلك

 نافةالصلادبعلا لمع نمهيف رظنياملوأ») ثيدحلا ىفو (همحر ءاشناوهبذعءاشنا لجوزعهللا ةئيشم

 :اعوفرمىذمرتلاودوادوب أ ىورو (هلمعنم ءىشىف رظن,هنم لبقت + نا وهل مع نم قب ايقر ظن هنمتلبق

 لوسر(لاق 01 2 ب

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 اباصن كلم اذاملسلا نا

 الاقثم نورشع وهو

 نا همزا بهذلا نم

 لاقثم فضن.؛ هك

 ةضفلا نم كلم نمو

 همزلب مثرد قئام

 1 دا تيح اهاكز
 الع راد اذاف هدب ىف

 هيلع تبجو لوحلا

 اهكزي مل ناف ةاكزلا

 نمريماسماهلكت راص

 ىلاعت هللا لاق ران

 بهذلان وزنك ني ذلاو»

 ىفاهن وةفنيالو ةضفلاو

 مرشيف هللا ليبس

 ئمح موي ملأ تال

 مليج ران ىف اهبلع

 مههابج اهب ىوكتف

 مهروهظو 0

 عسقأل ع اماذه

 متكام اوقوذف

 (لاقو) « نوزتكت

 نم هبي هللا لوسر
 هءاجدك زل واباصن كلم

 ةفص ىف ةمايقلا موي
 ااوانّناذ عت ءانعن است

 ديدح نم ةنانسأو ٠

 علام فلخ ى رحف

 ىنطعأ هل لوقبف ةاكزلا |

 ىتح ةليخبلا كنيع
 عنام بريف اهعطقأ

 نبأ © لوقيف ةاكزلا
 | ابعت أىدبعةالص فاو رظن |هتكئالل لج وزع هللا لوقي ةالصلا محلامعأ نم ةمايقلا موي سانلاهب بساحب املوأ

 بونذلا نم بردلا |



 هنن عطقإو اهقتلف
 دوعت م اهعلس و هنانسأب

 عطقي مث تناك ام
 عطق اكو ىرسيلا

 ةحيص حاص هنانسأب

 هنما دعتريق عخولا نم
 حريب الم فقولا لهأ

 اهعطقيو هدي لكأي
 فق ىتح دوعت ىهو

 عوطقم هبر ىدب نيب

 ةينساجتت ا نادل
 | رمأي مث اديدش اباسح

 نم لوهتيف رانلاىلا هب
 كلاماثأ لوقيف تنأ

 ىناكزب تلح ىذلا

 مولا كودع ترص
 دب الا ىلا كبذعأ انأق

 كنع هللا وفعي نأىلا

 كحاسو

 ىف هسأر ىلع هبكيف
 | لوسر (لاقو ) رانلا
 ملسو هيلعدللا ىلص هللا

 نمامهدي ىسفن ىذلاو»

 ارقوأ امَع كلمدحأ

 تءاجالا اهكزيمل البإوأ

 ءارسقفلا

 | تناك امىوقأةمايقلاموي

 نورقاجل ايندلا رادىف

 امو رقب هحطنتفران نم

 ١ قحاهرافظابهسودتو

 فصقتو ةهئطب قشت

 ثيغتسي وهو هرهظ
 اعابس ريصتمث ثاغيالف

 «رانلاىف هبقاعت اباثذو

 ةداسلا ضعب ( لاقو )

 | الهاج ىنابش ىف تنك

  ةءارقبةضيرفلا ىفةحافلاةءارقلئكستف ةنسلا نمةنسلاو نكرلا نم نكرلا مكيف هعون نم عون لكلك

 امأكلذاو ءاعافييهّمح هنمعنم نم ىلعةمايقلامويدهشيلهناو ليبسلانباو نيكسلاو متيلاهنمىطعأ نا |
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 . [|| هل اومتأفعوطت نمىدبعلل هاو رظنالاقاثيشاهنم صقتت ناك ناوةمات هلت بتك ةمات تناكناف اهصقت مأ
 لفاونلا نمضئارفل!ت لك اذا لوب نيف راعلا ضعب ناكو كلذ لعلامعألاذخؤتمث هعوطت نمهتضيرف

 1 ملعأ هّللاو كلذ ىلع سقو ةحتافلا دعب ةروسلاب ةحمافلا دعب ةروسلاو ةلفانلا ىف ةحمافلا

 6 هيلع دبعلا ءاضعأ ةداهش ىف باب اع

 موي» ىلاعتلاقو « نوبسكيا وناك ام مملج رأدهشتو مهدي أ انماكستو مها وف أ ىلع مت مويلا» ىلاعتءللا لاق
 اولاقانيلعتدهشمل مثدولجلاولاقو »ىلاعتلاقو «نولمعي ا وناك ام مهلجر أو مهمد.أو مهتنسلأ مهلعدهشت

 لعن أس انلا نظةمايقلامو.ها وفالا ىلع مت>اذا »اعوف رم ثيدحلا ىفوةيالا ( ءىش لكق طن أىدلا هللا انقطن أ

 لاقف كحضف لس و هيلع هللا ىبص ىنلادنعان » لاق هنعهللا ىضر سن أن ع مسم(ىورو) «باذعلامبها وفأ

 لاقلظلا نمىن رجبملأ برايلوقيفدب ردبعلا ةعصاةع نم لافق ملعأهلوسروهللااناقف كحضأمم نوردتأ
 ابيسح كيلعمويلا كسفنب ىنكلوقيفلاق ىنم ادهاشالا ىسفن ىلع زيجأال ىتاف لوقيف لاقىلب لوقف
 نيب وهنيب ىلخ مثلاقهلامعأب قطنتق قطنا ناكرالل لاقيفهيف ىلع متخيفلاقادوهش نيبتاكلا ماركسلابو

 رافكلاىفدروناواذهو .ىهتنا«لداجاتنك نكنعف نكل اةحسوادعب هئاضعألىنعي لوةفمالكلا

 معلا فلادجلا نع لسو هيلعهللا ىلصهللا لوس ر ىهمانهنمو د6 ةيفاعلاللا لأسن لسملل هلثم عمتي نأ ف اخبف

 ناوخالا اه اومءاسفةمايقلا مو.ىلا مهعمرمتسيف تول ىلا لادجلا كلذ ممحصتس,نأ هتمأ ىلع ةقفش

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو اوحلفت عتاملعل 1

 يلعلالاةداهشىفو اهفواهملع لمعاع مايألا و ىلايللاو ضرالاةداهش ىفءاجام باب 3*

 6 « ديهشو قئاساهعم سفن لك تءاجو »ىلاعت هلوقو هبحاص

 ثدح ذئم وية بالا هذه سو هلعاللا لصهللا لوس رأر ق »لاقهنع هللا ىذر ةربرهىبأنعىذمرتلاىور

 ىلع لمعاع ةمأو دبع لكى عدهشتنأ اهرابخأ لاق ملعأ هلوسرودّلا اولاقاهرابخأ نوردتأ اهرابخأ

 نمام د اعوذ سم ميعن وب أ ظفاحلا ىورو (اهرابخأهذبفلاقاتكواذكمويىفاذكواذك ل معلوقتاهربظ

 كلدبشأا ريخلمعاف ديهش هيلع لمعت امفان أودي دج قلخان مدنيا ايديف ىدانيالامدآنبا لعىأي موي
 هنعهللا ىضر صاعلا نب و رمعن.هللا دبعن اكو « كلذ لثمليللا لوقيوادب أى ارت نل تيضمول ىنافادغ هب
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 دهش دهاشوهللامأ ىلا ابق وس قئاسلاق ( ديهشو قئاساهعم سفن لكت ءاجو» ىلاعتهلوقىف لقي هنع
 لك ًايىدلاكهقح ريغب لاما ذخأي نمن أى ر دخلا ديعس ىف ث يدح ىفاعوفرم ماسمىورو .تلمعاع اهلع

 وه من وواح رضخلالا|اذهناهريغو كلام ماماللة اور ىفوةمايقلا موي هيلع ادهاشهلامز وكيو عبشب الو

 ملويبق لك متكر توهنم متيحتسال ملقعونأ ولو مظءألا دهاشلا وه ىلاعتهناف 3 راوبقاروناوخالا
 كلذلو ريذاعلا دابعل بم ىلاعتو هناحبس هنكلو ىلاعتو هناخبسهريغ يلع هش دهاشملا اوجاتحم
 هب معنأام كفر عيل منأشب ءانتعاو مبةحر مكلامعأ ىلعةظفحلا نم جيلا ةكئاللاولسرلا لسرأ

 ا. نيلاعلا بر هلل دجلاو ديحوتلا ىلع متمنا ىلاعت هللا ءاشنا مكل رفغي مث كيلع
 ءايبن اللةمألاهذهةداهشىفومالسلاو ةالصلامميلع ءايبنألا لجوزعدللا لا ؤس ىف ءاجام باب الع

 د« مهمتأ ىلا مهر تالاسر اوغلب مهمأب مالسلاو ةالصلا مهملع

 ىلاعتلاقو «نيبئاغانكام وراعي ممياعن صقتلف نيلسرلا نلأسنلومهملالسرأ نيذلا نلئسناف » ىلاعت هللا لاق

 اولاق مّبجأاذامل ويف لسرلا هللا عمجم مو.» ىلاعتلاقو «نوامعب اوناك امعنيعجأ مبنلأسنل كبروف»
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 لوما ةدشل مالسلاوةالصلا م,ملعءايبن ألا نم كلذ عقوامت او ءاملعلا ضعب لاق بويغلا مالعتن !كنإلانل لعال

 مهولقعيمج ةبرهلاتذخأف «ب ويفلا مالعتنأ كنإ انلوعال» اولاقكل ذارمألاة ب وعصو بطخلا مظعو

 موس ا ىلاك اف 135 مث دحأو للاعت هل هللا مأبن دئادشلا كلت ىلع نامألا ممل صح اذاف باوجلا نعاولهذف

 لحرلاهعمو ةمايقلا موب ىنلاءىحن اعوفرم هجامنا (ىودو) مهعأ هب 3 مهباجأاع كلذدعب اودهشف

 معن لوقيف تغلب لههل لايف كلذنم رثك ًاوةثالثلاهعم وىنلاءىحب ونالجرلاهعمو ىنلاءىحب ودحاولا

 ىعدتقهتمأو لسوهيلع هللا لص دم لوقيف كل دبش, نملاهيفالنولوقيف مسغلب لهاتف هموق ىعدف

 الط ل نست انرخا نولوقيف كلذ كاءامولايف عن نولوةيف اذهغلب لهلاقيف لي دمج ةمأ

 1 انلعح كلذكو » ىلاعتهلوقكلذف مهانقدصق مهم رتالاسراوغلب لس رلانأ كلذب ملسو هيلع هللا

 هيلعللا ىلص ىنلانأ ثيدحلا ىفو ( ًاديهش كيلعل وسرلان وكي و سانلا لع ادهشاون ون وكت اطول

 لجوزءهب رهللوقيف مالسلا هيلعليفارسسا ىعدي نملوأ ناك ةمايقلا مون هدابعهللا عج اذا : لاق ملسو

 ىدرع ليفارسإ كغلب له هللاقيف ليريج ىعدبف ليريج تغلب دقبراي لوقيف ىدهع ىف تلعفام

 ليربج لوقيف ىدهع تغاب له ليربجللاقيو ليفارسإ نع ىلخيف ىنغلبدق براي معن ليربج لوقيف
 ىلخيف من نولوقيف ىدهع ليربج مكغلب له مل لاقيف لسرلا ىعدتف لسرلا تغابدق برابمعن
 لهممل لاف ممألا ىعدتف انمتأ انغاب دق من نولوةيف ىدبع متغلب له لسرال لاقي مث ليربج نع

 ءادهشوهملعانل مالسلاوةالصلامهملع لسرلالوةبف بذكلا مهنمو قدصلا مم ىدبع لسرلا مكسلب

 هللا يصدمحأ نولوقيف كلدبشي نممءأوهو لوقيف براي كتداهش عم انغاب دقانأ انل نودهشي
 ىدبع اوغاب ءالؤه ىلسرنأ نودبشت العولج براامللوقيف دمحأةمأ ىعدتفهتمأو م سوهيلع

 مل مثأو انيلع نودهشت ا ممألا تالت ل وت ١١ وملاك أ اندهش عن نولوقيف هيلا اولس رأنمىلإ

 اوغلب دقمهمنأ انيلعصق اباتكو ادهع انيااتلزنأو الوسرانيلإ تثعبدقكنإ انبراي نولوقيفان وكردت

 اطسو ةمأك انلعج كلذكو » ىلاعتهلوق كلذفاوقدصالعولج برلالويف انيلاتدهعاعان دهشف
 ةمأ عيمجنأ انغلب لوقي ءاماعلا ضعب ناكو « ًاديهش كيلعل وسرلانوكيوسانلا لعءادهشاون وكتل

 مامإلا رك ذو لغ نم ةبحوأ ءانحش هيخأ نيبو هنيب تناكنمالا ذئمويد شن سو هيلع هللا لص دم
 ءانرقلا نم ءامجلل صتقيو مئابملا نيب ىلاعتهللا معامدعب ن وكترومألاهذهنأ ىلاعت هللاهمح ر ىلازغلا

 اورفكنيذلادوي » ذئنيحف ضرألا مهبىوستف ابارتاون وكمل لاقي مث رويطلاو شو>ولا نب لصفيو
 لبقنم ءادنلا جرح مث «ابارتتنكىتتيلاي رفاكلالوةيو» «ضرألا مه. ىوستوالوسرلا اوصعو

 ليجنإو ةاروتْنم كيفترطسامنيأىلاعتهلالوةيف مظعجرههلدب ىتؤيف ظوفحلا وللا نبأ ىلاعت هللا
 هلىلاعت هللا لوقيفهاتبكر كطصتودعرليربي ىن يف نيمألاحورلا ىنمهلهت برايلوقيفناقرفوروبزو

 لاق هيف تلعفاف لاق براي من لوقيف كلذقدصأ ىحووىنالك هنمت له كن أعزب حوللا اذهليربجاي

 ٍمبِلَع دم ىلا ناقرفلا تيهنأو ىديعىلا ليجنإلا تي هنأو دوادىلإروهزلا تيهمأ و ىسوملةاروتلا تيبهمأ

 كطصتودعري هب ؤيفحوناب ءادنلاب اذاو مهفئاح فحصلالهأىلاو هتلاسرلوسرلكىلا تيهنأو

 عم تلعفام هالوقيف براي قدصلاق نيلسرلل نم كنأ لب ربج مع ينابدوقيف ةضئارتو هاك
 ةدحاو ةرمزممىلّؤِف حوت موقان ءادنلاباذاف « ؟رارفالإ اعد هدا مفر اهتواليل ممتوعد» لاقكموق

 ةلاط ولان ور كتي وع ىت نمانعل, اهيذكا اني ناب نول وف ةلاد رلا مكشلب دقدن أعزب حون كوخأ اذهلاقيف

 لوأ نمو فيكنولوةيف هتمأو هلي دم مهماعق ندب براي معن لوقيفةنيب كل حوناي ىلاعت هللالوقيف

 ةلاسرلا غيلبتب هلدبشن أ كدهشتسإحون اذهدم اد لوقيف لسو هيلعهللا ىلصىنلابىف ويف مألارخآممو ممألا

 ىلتناكف ةاكزلا عنمأ :

 جرخأ نك اه

 موهتاذ ىلءاجفاهتاكز
 ةجاحلا نم ى اكشف ريقف
 هتيطعأف ةرورضلاو

 ليلا تحس اشك ام

 0 مانملا ىف تبأرف

 تلبقأدق اهعينج منغلا

 انأو ىنحطنتو ىلع مهن
 برملا لعردقأالو يأ

 ءاحف اثيغم انا الو

 ىذلا شيكلا كلذ
 ريقفلا ىلع هب تقدصت

 املك ىنع مثدري قبف
 نأ ديري مهنم شبك ءاج

 كلذ موقي ىنحطني

 هدريوهحطنيو شبكلا
 مهتراكل هويلغق قع

 نأ اوداكوهدرفع وهو

 دقو تتنافى وكلم

 عزفلا نم يلق عطقنا

 نلعجأل هللاو تلقف
 ا د رثك كعابتأ
 نم تبتو ىمنغ قلث

 ا ردقلو ةاكزاا عنم

 تقدصت ىذلا نم ابحع

 قالا ةوادع نمو هب
 هللا لوسر (لاقو) ىعم
 ممسو هيلع هللا ىلص

 ةنجلا باب ىلع بوتكم |
 ليخبلاىلع مارح تنأ

 ثوب.دلاو ةاكزلا عئامو

 امو هللا لوسراب لبق
 معي ىدلا لاق ثويددلا

 تكسو هلهأ ىلع بقل



 ىلص هللا لوس ر(لاقو)

 ىدأنم 0( مس ودهيلعدللا

 ايفاو امات هلام ةاكز

 ىف ىمس سفن بيطب
 ىفو ابرك ايندلاءامس

 قو ادارخ : ةينناثلا
 ةعبارلا ىفواعيطمةثلاثلا
 ةسماخلا ىفو ايخس

 ةدماسلا قو

 ةعباسلا ىفو اظوفحم

 ىلعو هبونذهل اروفغم
 نُف هللا بيبح شرعلا

 ىمس هلام ةاكز دؤيل

 اليخم ايندلا ءامس ىف
 ىفو ًاحيحش ةيناثلا فو
 ةعبارلا ىفو اكسمتةثلاثلا
 ةسماكلا 3و ا ردم

 ةسداسلا فو ايصاع

 ةكربلا عوزنم اعونم
 ربىفالولامىفهل ظحال

 ادورطم ةعباسلا ىفو

 لقت الةدودرمهتالصو

 «ههجو اهب ب رضي لب

 | نسحاباشن أ (ىودو)
 ع دواد لع لدد هحولا

 سورعوهو مالسلاه لع
 تولاكلمو هسرعةليل

 دوادان ديس دنع سلاج

 فرعت أ لاقق هيلع سيل

 هنأ معن لاهف دواداباذه

 اموىنبحب نمؤم باش

 ] هتيب لخدي نأ بحب
 لس وى رظن,ءاجناالا

| 

 توأا كلم لاقف ىلع

 هرمع نم ىعب دق دواداي

 ]| لجوزعالالوقيف ةروسلارخآى لا «كموقرذن أن أهموقىلا آونانلسرأ نإ » ملسوهيلع هللا ىلص أرقيف

 ىداني مث رانلاىلا ةدحاو ةرمز مهم رمؤف نيرفاكلاىلع باذعلا ةملك تقحو قحلا سلع :

 4117 ومهيلعو مهل نودهشي هتمأو هل دمعو ةمأدعب ةمأجٍرخ لازنال وكل ذكدهتمأ وىن لكىدانلا

 لصحيف نومرجملا اهعأ مويلا او زاتماو 0 رس لبقنم ءادنلا جرم مث مث لاقنأىلا ثيدحلا

 رانلاث عب ايي اددآ اي ايناثع ءادنلا جرم م * طاتخم ىأسنإلا و نجل ابةكتالملا جزتع و مظع عورسانلل

 جرختسيلا زبالف ةنملا ىلا ادحاوو رانلا ىلا نيعست و ةعست و ةثارعسن فل لكن م هللاقيف ب رايلوةيف

 قيدصلار كب وب ألاقاك برل!قتنفح رادقمالا ٍقببالوح نيلفاغلاو نيقسافلاو نيدحلملا نم ثعب دعب اثعب

 نم ىلاعتهنلالأسنف ىهننا ىلاعت هللا ءاشنإ هناس ىابامىلع ىلاعتو هناحبس ب رلا قنفحك نحن هنعهللا ىضر
 . نيمار يبخ فيطلهنامويلا كلذىف انب ف طل. نأ هلضف

 6 باسحلادنع ءادهشلا ىف ءاجامباب الع

 ءادهشلاو نييبنلابءىجو» ىلاعت هل وق نما ذخ ا ءادبشلاو نيبيناا بساح ىملاعت هللا نا مهنعدنلا ىض ران ؤاماعلاق
 ءالؤهىلع كب انثج وديه شب ةمأ لكنمانثجاذإ فيكف» ىلاعتلاقو «نوماظي.ال مهو قحلاب مهندب ىضقو

 ءاماعلا لاق ا معأدقا ولامعألاةيتكديبشلابدارملا ممضعب لاقو اهمبن ةمأ لكديهش نأ مواعمو (ًاديهش

 لسرلالوقتف متبجأ اذاملسراللاقيو «نيلسرلا متبجأ اذام» مهللاقياهلسر عم م مألا ترضحاذاو
 دحا ماب دارفتالا لعدحاو لكىداني مث هلبقبابلا فر ماك «ب ويغلا مالعتن اكنإ انل ملعال»

 اذهىفو هباسحم نوماعل. فقول لهأن إف ة ةقباسلا فقاوأا فالح فقوأاا اذهىفرخآلاهب ملعبال ثيحب

 مهاجرأو مهيديأومهنسلأ امهيلع دشنت مون » ىلاءعتهلوقوهو نالحرلاو ناديلاو ناسللا د. شي فقول ا

 لوقيف لج وزعهللاىدي نيب فقون نمسانلا نمنأ انغلب وللا همح ر ىلا زغلا مامإلا لاقو «نولمعاون اكاع

 لعفاعي هيلعهحرا وجد يشتف ناكلملا ىنعي لعاوب ذك دق لوقتيف ايصاعامر جم تنك ء وسلا دبعاي ىلاعت هللا

 بحجودق

 . نيمآ همركو هنع ةيفاعلاهللالأسن د6 رانلا ىلاهب رمؤيمث
 د هتمأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةداهشف ءاجام باب الع

 هتمألامعأ لسو هيلع هللا ىب ص ينل ىلع ضرعتالإ مون نم سيل لوي هنعاللا ىضر بيسلا نب ديعسناك

 ةمألكنم انئجاذإ فيكف» ىلاعتلاقاكمهلعدهشي كل ذلو لماما و مهامسب مهفرعيف ةيشعو[ةودغ
 . ماعأىلاعت هللاو « ًاديهش ءال وه ىلع كباب ودب

 هيلع ادورو سانلا لوأ نابو ملسو 1 هللا ىلص ىنلا ضوح ىف ءاجام باب 0

 6 اضوح ىن لكل نأ نانو ةنع درطن نم نابيو

 اريخىأ ًارثوكى مسي اهالكو ناضوح ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسرلو هتلاهمحر ىطرقلا مامإلالاق

 نيح طارصلا دعب نوكيف ىناثلا«أو ,هروبق نم سانلاجرخاذان وكيف اهدحأ امأفمهضعب دازا ريثك

 ىلص هللا ل وشر نأ هنعهللا ىضر ةرب ,رهىن أن عىراخبلا (ىورو) طارصلا ىلعنييشالا ىلع منهجرحدتشي

 لاقف مهيب و قبب ند لحر جرخ مهقرعاذا قع ءنزاذا ضوحلا ىلع مئاقانأ امس : لاق سوهيلعدللا

 2 ىرقرقلا مهرابدأ ىلع اودترامهنا اقم أشام تلقف رانلاىلا لاق نيا تلق اوماه

 تقف هّللاو رانلاىلا 0 ن.أىلاتلقف اوماهلاقف مهنيبو ىنيب نملحر جرخ مُقرعاذإ قرا

 لبإلا نم ليوطلالمحلاو معنلا لمهلثمالا مهم صلخم ىرأالف مهرابدأ ىلعاودت راوهنا لاتف م :اغام

 ميديم هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لئسلاقام,نعهللاىض رس ابعنبا (ىورو) لي اق مهنم ىجانلا نأ ىن :ءلاو

 هلأ ءايلوأ ناو مالا هدد ىسفت ىذلاو ىألاقق ءامهيق له ياللا بر د 50000

 لجوزع
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 نودوذب ران نم ىصعمه.د.أب كلم فلأ نيعبس هناحبس هللاث عبدو ءايبنألا ضايح نودريل لجوزع

 لوقلا كلذكو فالخ الف اضيأ طارصلاو نازيلا دعب ضوملا نا لاق نم مالك لمحح ص نيضوح

 نإ ف شكتلا لهأ ضع بهذواهدعب وهاماهنمونازيااوطا رصلالبقوهاماهنم ءاسنألا ناضيح ىف

 | هللالوسر كلذ لعهبناك ادج عستم مظع ضوح وهو شماحلا ىلع اذ كه طارصلاطسو ىفضوملا

 لاقوايلي ىلإ ن دعنيبامموقل لاقو سدقلا تيبو ةبعكسلا نيبامىضوح ناموقل لاف ٍلسو هيلعهللا ىلص

 نوفرعب اب موقلكل لسوهيلع هللا لصهباط>ناكف رهشةريسموهموفل لاقوندعىلإ ءاعنص نمموقل
 ضوحلااءام نأممدحألاب ىف رطخ اعروءاماعلا لاق د ىنعملا ىففالتخا كلذ ىفسيلف تافاسملا نم

 ىلع ضرألا نطب ىفدودخأ وهاعإ مثووه وثيداحألا رهاظنم هومهفام بسحب ضرألاهجو لعن وكي

 طارصلادعب نوكيىناثلاوتلدب تلا ضرألا لعن وكي لوألا ضوحلانامهضعب لاقواين دلا ىفراهعألاةداع |[
 لضوخلا نم تعرفتو تددعت ابر ناضيحلا ناو دحاو لكل فكك ام سم كإذلملو

 اولصإ ملواوشطع الكس انلاهنمب رمش, ضوحرخآلا نعدعب رطقلك ىفنوكيف ايندلا رادف اكمظعألا

 ةقيقحم لعأ هاف فيقوت نعالإلاقيالاذهلثمو ( تلق ) ىهتاالثمةمحزلا ةدش نممظءألا ضوحلا ىلإ

 نالاق ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضغر سنأ نءتايناليغلا بحاص ( ىور ) لالا

 نامعدي ىفثلاثلانكرلاورمع دي ىفىناثلا نكرلاو ركبىنأ ديىفاهنم نكرلوأناكرأ ةعبرأىضو>

 0 ا رع راد || سلبا ضعباو سايح نموركيوباهقس مزن ضطيأو ركارالا بحا نفط ا كحال
 ثيدحلا ىلعدتسي مناع ضغبأو ايلعبحأ نمو نامعدقسي ملايلع ضغب أون امع بحأ نمورمعهقس
 فلأةئامنم ءزجي متنأ املاقرلسو هيلعهللا لصىنلا نأةرأنب ديز نعىملايطاادوادوبأ ( ىورو )
 (ىورو )ةئارعستو أةئاعامع ذئموب اوناكو مقدأ نيديز لاق ضوحلا "ىلع درب نمت ءزحجفلأ نيعبسو

 ىلعدر. نم لوأةياور ىفو باوألا ىنعي ددسلامهلتفت الوتامعنلانوحكني النيذلااسوؤر ثعشلا

 نأىراخبلا ( ىورو ) نزحلاب هولبقتسا ليللاممجاذإ نيذدلا نوحاسلانولحانلانواباذلا ضوحلا

 نودرط, ىأض وحلا نعنولحيف ىناحأن م طهر ضومحلا ”طدرب لاق لسوهيلعهللا ىلصةللالوسر
 ءاماعلا لاق  مهرابدأ ىلعاودترا مهما كدعب اوثدحأ امىردتال كنا لايف ىناحصأ برايلوقأف هنع

 ضومحلا نع نيدورطللا نم وهفهب نذأي ملوىلاعتهللا هاضرب الامديف ثدح أ وأ هللا نيد نعدترا نملكف
 اهقرف فالتخا ىلعجرا وخلاك مهليبسق راف وةعاجلاو ةنسلا ل هأف لاخ نمادرط محدشأوا ولاق نب دعبلا

 دقق لامعألا فليدبتلا ناك نامثقلا سمطو ملظلاو روجلا ف ن وف رسلاةماظلا كلذك و ىلاعت هللاهمحر

 ىنلاط ا واف نودلخرانلا ىكإنودورطم موف نيدلا لص[ ىفناك ناو مهل هللا رفغيو ضوحلانم نوري

 هتقان عرضهضوح نافاحلاصالإ اض وح ىنن لكل نا ىلاعتهلاهمحرىطساولا نبالاقو. ادراورثك امجأ

 ةبرشانيبن ضوح نم انيقس,نأو مالسالا ىلع انتيع نأ هلضف نمىلاءتهللا لأسنف * ملعأ ىلاعت هللاو

 || طارصلا لبق ضوحلا نأهلبقىذلاو ثيدحلا اذهىفو (ىطرقلا مامالا لاق ) ءايبنألا ضايح نعرافكتلا

 || مل انيبنلنأميضعب نعمانلقام ىلعوىهتنا مهضعب هلاقامفالخ مهلكءايبنألا ناضيح كل ذكو نازيلاو

 ا . . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ ادبأ اهدعب "الطن ذل

 دواد متغاف مايأ ةتس | 1

 ةعيسباشلا قبف كلذل

 مويلا كلذ دعب رهشأ
 توللا كلمءاخ تعملو
 مالسلا هيلع دواد لك

 تنأ توللا كلمل لاقف

 م نم قب امدنا تلق

 مايأ ةتسالإ باشلا كلذ ١

 تتمااانكل ورع لاق أ

 ىدي تددم مايأ ةتسلا

 هللا لاق هحور ضقأل
 تلم اي لاعتو هناخيس

 انالفىدنع:لخ تول

 |ريعف دحوف جررخهناف

 هتاكز هاطعاأف ارطضم |

 لوطبدهل اعدف احرفف

 قيفرلعجم نأو رمعلا

 ىلإوهنعتيضرف ةنجلا

 ةتسلاك لت هلتدتك دق

 اهمتدزو ةنسزيتس مانأ | 3 : : 1 :
 ابايث سندلانيرجابملا ءارقق ضوحلا -ىلطدري نملوألاق ملسوديلع هللاىلص هللالوسرنأ هجام نبا

 خمقت الف نينس ةرشع

 لإ مقال ةحورا
 دوادوفر هتبتك دقو :

 ناحبف ةنجلا ىف
 (لاقو) باهولا مر كسلا ْ

 هلع هللاىفص هلال وسر |
 لكءامسلا نملزتي ملسو |

 ىلع ةدحاو اهنم.ةنعا (]
 لع فرحا دوهلا : ْ ْ :

 لن وعيسد» :ىراظنلا : نوهابتي مما واضو>ح ىن لكل نا : لاقإسو هيلع هللا ىبصهللا لوس رنا هريغوىذمرتلا ( ىورو )كلذ

 لام لكو ةاكزلا عتام

 هةيحاصق ةتاكز ىدؤي ا

 تام اذإو نمحرلا بيبح أ



 دب ىف عقوو هبحاص |

 مل وأ هوكز ةئرولا

 ةكئالملا لزت مل 1

 هنانسحا ١ نوتكحن
 ةمايقلا مون ىلإ هبحاصل

 باذع نم ايحان ناكو

 باذع نمو ربقلا
 ىلإ الخاد نآربنلا
 ىدؤتاللاملكونانجلا

 ثيبَح وهف هتاكز
 الو ثيبح ةهيحاصو

 لع ىرحي هرزو لازب

 ةمايقلا مويىلإ هبحاص

 | هيك زي نمدنععقو ولو
 | دبعنم امو هدعب نم

 بيطب هلام ةاكزإ ىذا

 نم دقعهءاح الإ سفن

 كلذ قرش هتبق رىفرون

 نينمؤلا ىلط رونلا

 ىشي قتح ةمايقلا موي
 طارصلا ىلع هرون ىف

 ةنجلا ىلإ هب لخديو
 1 هتاكز عنم دبع نمأمو

 راث نماقوطهلامءاجالإ
 كلذ نأ ول ةقنع ىف

 ايندلا ىفعضو قوطلا
 اهلك ايندلا تقرتحال

 تسييواهلابج تعطقتو
 نم هللا ذوعت اهراخب

 لسن نمحرلا طخس

 نارفغلاو لونتلا هللا

 نيمآ رانلا نمةاحنلاو

 ىف نداثلا بابلا
 نفل لاق ار

 #* محرلا لتاقو
 ىقشإ الةداعس دعسو زع دقنالف نبانالف ةءارثهذه |

 - تلقث نمامأف » ىلاعت لاقوةيآلا « اًئيشسفن لظن الفةمايقلا مويلطسقلانيزاولا عضنو » ىلاعت هلا لآق
 نزوتاعإو مهنعهللاىضرءاماعلا لاقد# « ةيواههمأفهنيزاومتفخ نمامأو . ةيضارةشيعىفوهفهنيزاوم

 نزولاو لامعألار د قتل ةبساحلا نألةبساحلا دعب ناككلذلف ءازحال نزولا نأل باسحلا ىغقت ا اذإ لامعألا
 « ائيشسفن لظتالفةمايقلا مويا طسقا!نيزاولا عضن و » ىلاعت لاقاهبسحم ءازجلا ن وكلاهرداقمراهظال

 « نودلاخ مهجىف مهسفن اا ورسخ نيذلا كئلوأةهنيزاومتفخ نمو ىلاعت هلوقك تايآلا نماهوحم و

 وحن ىفتابآلاب مميذكتل مهنيزاوم فخم نيذلا ممل رافكللىأ لامعألا نزوب رابخا ةيآلاهذه ىفف

 « نوماظياانتايآب اوناك اع » فارعألا ىف ىلاعهلوةىفونونمؤلاةروسىف « نويذكتاه متنكف» هلوق

 ىلاعتهلوقنيب وهنيب عج اذاف راف كسلا ىلعالا هقالطا نوكيالديعولا اذهل ثمو:ةب واههمأف» ىلاعت هل وة ىفو
 قحلا هيفاوفلاخ امعنولثس راف كلا نأت بث ( نيبساحانب ىكو امانيت أل درخ نمةبح اثم ناكن او»
 ةاكزلامهعنم ىلعمهدعوتف « ةاكزلانوت الن يذلا نيكر شمال ليوو » ىلاعت لاق هعورفو نيدلا لصأ نم

 نأا ذهب ىلاعت نيبفةيآلا ( نيلصلا نمكنجلاولاقرقسىف يسكلسام» مل لاهي هن أن يم رجلا نعىلاعن ربخأو
 ةياع نوبساحم كلذ نعنولوئسم مهن أوةاكزلاءاتياو ةالصلا ماقاو ثعبلاب نامعالاب نوبطاخم نيكر شمل
 حانجللا دنعنزيال ةمايقلا موب نيمسلالجرلاب ىتؤيل هنا :لاق ِهيِيَب هلا لوسر نأىراخبلا (ىورو)
 ضعب لاقو#نزوبهسفن رفاكلا نأ ثيدحلاىفو « انزوةمايقلاموي محل ميقئالف « متتشناا وأرقاوةضوعب

 نمو ةمايقلانيزاومفنزوت مهلة نسحالف باذعلابةلب اقم محلامعأ ورهخلبا وثالهن أثيدحلا ىنعمنا ءاماعلا
 ائيشنزت الف لاب اكلامعأب ىنوي لوقي هنعىلاعتهللا ىخر ديعسوب أن اكو رانلالهأ نمورف هلةنسحال

 لكألا ةرثكرحت لعليلد نيمسلا لجرلا ىفقباسلا ثيدحلا ىفو ّللاهمحر ىطرقلامامالا ( لاق )

 ىلإ لاجرلا ضغبأ نارلسو هيلعدللا لصهلوق هدب وي و نمسلاو هفرتلاهب ىغتبملا ةبافكلاردق ىلع دئازلا

 ائيشدجو امراثرالا و ولا قيرطك لس ول مظعلا ملاعلا وهىدلا ربما نأل ىأىبتنا نيمسلاريحلا هللا
 . ملعأ ىلاعت هللاو ىلابلا نشلا وأ طوسلاك همسج ناك لبهب نمس

 © هيف لامعأل !نزوو نازيلا ةيفيك ناب ىف هنم باب الع
 سوءر ىلع قمأ نمالجر صلختس للا نا : لاق لس وهيلعهنلا لصهللا لوسر نأ هجامنءاوىذمرتلا ىور
 ائيشاذه نمركنتأ لوقي مث رصبلادم لجس لكالحس نيعست و ةعسن هيلع رشنيفةمايقلا مون قئالخلا

 هناوةنسح اندنع كل ىلب لوقيف برايالل وةيف رذع كلف لوقف براي اللوةيف ن وظفاحلا قيتكك تماظأ
 رضحالوقيفهلوسرو هدبعاده نأدمشأو هللاالإهلإ ال نأ دهشأ اهيفةقاطب هلجرختف مويا كيلع لظال

 ةفك ىفتالجسلاعضوتفلاق لظن ال كنالوقيفتالجسلاهذه عمةقاطبلاهذهام برايلوتيفكنزو
 لجوزع همسا عمىأ ءىثيىلاعت هللا عملقمتيالف ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف ةفك ىفةقاطبلاو
 هل جر ةمايقلاءوي نمؤما تانسح تفخاذإ هنأ هريسفتىف ىلاعتهللاهمحر ىريشقلامامالا ( ركذو )
 تانسملا حج رتقهتانسحاهبف ىتلا ىنعلانازيملا ةفك ىفاهيقليفةلعألاك ةقاطب ملسوهيلعهللا ىلصهللا لوسر
 نف كقلخ نسحأ امو كهجو نس امأوتنأ ىأب سو هيلع هللا لصينلل نمؤلادبعلا كلذ لوقيف
 ىفو اهبلانوكتامجوحأاهايا كتبفو دق ”طاهبلصت تنك ىتلا كتالص هذع ده كيبنان أ لوقيف تنأ

  ر نافهن ازيمدنعتنك ةجاح نمؤلا هيخأل ىشق نم : لاقلسو هيلعدّللا ىلصهللالوسر نأ ثيدحلا
 باسح ريغب ةنلا نولخ دي. نب ذلا اهنا أن يعبسلا نأ ل وةىلاعت هللاهمحر ىلازغلا مامالا ناكو .هيف تعفشالإو
 هلا لوس ردم لاالإهلإالةبوتكم ةءارب ىه امنإو افحنوذخأيالونازيم مل عفربالحيحصلا درو اك

 كلذ نمىدنعرسأ ماقم ”ىلعرم اف ادبأ اهدعب
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 نايم مهل ب صني الفءالبلا لهأامأ و نيزاوملاب مروج أن وفو.ومهلامعأنز وتنجحلا لهأل وةاكزلالهألو
 نونمتيل ةيفاعلالهأ نا قحةياور ىفدازباسح ريغب باوثلاورجألا مملع صيونا وبد ملل رمشنبالو

 ناكو ميعنوبهجرخ أل جوزع هللا باو نسح نمنور اه ضيراقملا تضرق مهماسجأنأف قولا ىف

 ىنغأ نم نكت ةعانقلا,كيلعىب اي لسوهيلعهللا لص ىدجىل لاقلوفيامهنعهللا ىضر ىلع نب نسحلا
 لهُأب ىنؤي ىوابلا ةرحش ال لاية رحش ةنجلا ىف ناىنباي سانلادبعأ نم نكت ضئارفلاءادأو سانلا

 ىفوي امنإ لسوهيلع هللا ىلصأر قو ابصرجألا ماع بصيفناوبدمملرسشني الونازيم مهل ب صني الفايالبلا

 هللاىضر سابعنهلادبعناكو . هللاهمح رىزوجلا نباجرفلاوب هركذ .باسحر يغب مثرجأن ورباصلا

 تركتأ امو ىهتنانازيلا قفكىدحا اهىلاعت هللا حج ريف ماسجأ ىه ىتلالامعألا فئاحنزوتاههنع
 ىناوامأتولو اهسفتأ, موقتالذإ ثدنعاهتز و ليحتسيضارعألاو اضارعأ اهنوكل لامعألا نزو ةلزتعلا
 نألعةعاجلاوةنسلا لهأعاججادقعنا دقف ق>لامعألان زوو قحن ايلا نأب اومز + رابخألاو تايآلا

 تائيسلاةفكورون نمنوكتتانسحلاةفك نأ ثيدحلا فوكلذب ناممالا اوبجوأ و قجلامعألانزو
 نا :لاقإسوهيلع هللا ىلصهلا لوسرنأ لوصألا ردا ون ىف ىذمرتلا مكحلا ( ىورو )مالظنمنوكت

 نعت ائيسلاةفك و شرعلانيع نعتانسحلا ةفكو شرعلاراس نعرانلاو شرعلا نيم نععضوت ةنجلا

 لوقتي امهنعهللا ىضرسابعنبا ناكو.تائيسلاةلب اةمرانلاو تانسحلا ةلب قمة نان وكتف شرعلاراسيإ
 هنعهللاىضر ليلجلاىعباتلابرح نيدمحأن اكو ناسلو ناتفك هلنازيمىف تائيسلاوتانس+|نزوت

 ةحلاصلالامعألا نمءارقفةقرفوةحلاصلا لامعألابءاينغأ ةقرف قرف ثالث ىلعةمايقلا موي سانلا ثعبت لومي

 نأللوقي ىلاعتهلاهمح رىروثلا نايفسن اكو قئالخلا تاعبتةهج نمنيسلفمنوريصإ مثءاينغأ ةقرفو

 هنيبامفدحاو بنذب ىلاعتهلا قلي نأ نمهيلعز وهأ لجوزعهللا نيب وهنيب امفابنذ نيعبسب هب ر دبعلا قلي

 ريقق مدانب او يحرفوءر ميركىغهتانأل مي حصوهو ( ىطرقلا مامالا لاق ) تاعبتلا نعي سانلا نيبو
 ْس هل هللا لوسر نعحيحصا!ثيدحلا ىفوهنازيم اهءحجرتةدحاوةنس> ىلإ كلذ فجات نيكسم

 هل هللالوسز نألوصألا رداون فىذمرتلا مكحلا(ىورو)ةنجلا لخدهااالإ هلإ الهمالك رخآ ناك

 ا جىنلا لعةالصاا نأ ثيدح باتكسلا ىفمدقت و.نسح قلخ نم لق أ نازيملا ىف عض اوه" عشا اكلت

 كب هللالعفام هاتاقفهتوم دعب مانلا فىاحأض عب تبر لاقمهضعب نأ (ىحو) نازيلاهب لقثيامت

 ةفك ىفتطقةسوءامسلا نمةرص تءاقتانسللا لفت ائيسلا كحجرف ىنائيسوناتسح نزولا
 ىضرهبنمنب بهو ناكو# ملسمربقىفهتيثح تنك بارتفك اهيفاذاف ةرصلا تلف تحجرف تانسحلا
 هيدبعلا مح ىَذلا لمعلا لعدبحاصاهم دعسيو نايل اه.حجرت ىقتاالامعألانزو رادم:لوقي هنع هلأ

 ىف تبثام كلذديؤيوىهتنا ءوسبدل متح اءوس هبدارأ اذإوريخم هلمتخ اريخ دبعب ىلاعتهللادارأ اذاف

 . نيملاعلا بر هلدجاو نيمآ ملاصلا لمعلاو ديحوتلا ىلع توملاباننتاوخا عيمج ىلعو

 6 فارعألا باحصأ رك ذ ىف باب ا
 مو.نيزاولا عضوتلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأرباج نعمدنسم ىفناملس نبةمثيخىور

 نمو ةنجلا لخد ةاون لاقثم هتاثيس ىلع هتانسح تحجر نف تاثيسلاو تانسحلا نزوتف ةمايقلا
 كئلوألاقهتائيسوهتانسحتوتسا نف هللا ل وسر ايل يقف رانلالخدةاون لاقثمهتانسح لعهتائيس تحجر

 مايصلالهألو ةالصاالهأل ةمايقلاموي بصنت نيزاولانأ درو كلذكو ( ىطرقلا مامالا لاق ) ماقلا

 | هلاىضر رمعن هللا ديعلاقو . ةمايقلاموي اهيفاماسجأ اماقدابعلا لامع ن زوهللادارأ اذإ لو قيامهنع

 أ انيلع ءنعنأهلضف نمىلاعت هللا لأسنف * ميتاوخلاب لامعألااإ و: لاق ملي هللا لوسر نأ حبحصلا

 نمو » ىلاعت هللا لاق

 اديس انوم لع

 اهيفادلاخ منهج هؤازخ-
 هنعلو هيلعهللا بضغو
 )» اهظع اباذعهل دعأو

 هللا لوسر ( لاقو )
 : ملسو هيلع هللا ىلص

 لتق رئابكلا مظعأ

 هسفن لتق نش سفنلا

 ةكئاللا لزتمل نيكس
 ىف نيكسلاكلتب هنعطت

 دب ألادب أ ىلإ مهجةيدوأ
 وهورانلا ىفدلا> وهو

 ناو قعافش نم سبآ
 لاعناكم نمهسفت قلأ |[

 حربت الف توع قح :

 نم هيقلت ةكئالملا

 ىف داو ىلإ لاعقهاش

 ديالا دبأ ىلإ رابلا

 نوسوبحم نولتاقلاو
 ناو ران نم رايبأ ىف |

 تا لبحم هسفن قلع |

 عوذج ىفاتلعملازبالف |

 دبألا دبأ ىلإ ران نم |
 زع ةنمجو نم اسر

 هسفن لتق ناو لحو ؟

 وه كلذف قح ريغ
 حربت ال نيبملا لالضلا

 ناك اكسب هحم ذ:ةكمتالملا

 ليسي هوحن ذاكر ان نم
 نمد وسأمد هقلح نم

 ناكاكدوعي مث نارطق

 نوكت اذكهيذي مث

 دبألا دبأ ىلإ هتبوقع
 نوسوبحم نولتاقلاو |



 | نبدلاخ ران نمراسأىف

 ذوعندبألا دبأ ىلإ انف

 كلذكو كلذ نم هللاب
 | تحرط اذإ ةأرلا

 | هناحمس هللا لاق اهسفت

 ةدوءولااذإو» ىلاعتو

 2 تاتقتنذىأب ثلثس م

 ١ هللا لوسر ( لاقو )

 1 ىأي :لسو هيلعهللا ىلص

 1 توص لثم توص هلو

 ]| قلعت مث مولظلا انأ

 | براي لوقيو همأب
 ىتلتق ل هذه لأسا

 هناحيسم هللا لوقف

 | حورطلا مأل ىلاعتو

 ىنأ نينظنأ هيتلتق مل

 تمرح دقىافهقزرأام

 قحلاب الإ سفنلا لتق

 هذها و ماس قكئالم 5

 ا نترات كلام للا هل

 | بج ىف اهسيحم راتلا
 ايماتستف نازحألا

 مهرمأ امهللان وصعب ال

 نورمّؤي ام نولعفيو

 قوطلا

 اهقتع ىف ةلسلسلاو
 لع 2 اهنوبحسو
 اهممريق رانلا ىلإ اههجو

 نوعضيف

 رانهيف قيمت بج وهو
 اذإ رانالا ران ىمست

 كلذحتفي مهجتدمح

 ظ<«ظظ”ضابككخ"ا00000

 موب سانلا بساحن لوةيهنعهللا ىضردوعسمنب هللا دبعن اكو . نوعمطب مهو اهولخدي ملفا رعألا باحصأ

 هتانسح نمرثك اهتائيس تناك نمو ةنجلا لخد ةدحاوب ةناثيس نمرثك أ هتانسح تناك نف ةمايقلا

 ١ نبذلاكئاوأفهنيزاومتفخ نمو .نوحلافلا مث كنلوأف هنيزاومتلقث نم » أرقي مثرانلالخدةدحاوب

 هتانسح توتسا نمولاقحجرتوأةبحلاثع فخم نازبلا نالوةيمث«( نودلاخ هج ىف مهسفن أ ا ورسخ

 ىفنيقيدصاناك اذإ نيلجرلا نال وي هنعهللاىضر رابحألا بمكن اكو .فا رعألا با نمناك هتائيسو

 اهذخ اهوحنأةدحاو ةنسحالإ ىلقبامهللاو هو>أهللوةيفرانلا ىلإ رم وهوهبحاصب اهدح ار عايثدلا

 نالخديفاعيمج امهبلجوزع هللاسمأيفلاقفارعألا باحأنمهوخأووهقسو اهموجنتل ىخأ ايتنأ
 حجرت ةنس> د4 افةمايقلامويلجربىت وهنأ ةرخآلا مولع ف شك باتكىفىازغلا مامالا رك ذو . ةنجلا

 لاقةنجلا اهم كلخدأةنسح كيطعي ادحأس علاف سانلاىف بهذا هنم ةمحر هل ىلاعتهللالوقيف هنازيم اه
 جوحأ ان أف ىفازيم فخم نأت فخ هللوق الإ سمألا كلذ ىفهملكي ادحأد جمب (فنيملاعلا لالخ سوح ريصيف

 تانسحلا نم مهعمموقي تررمدقلفةدحاو ةنسح لوقيف بلطت ىدذلا املج رهللوقيف سأييفاملا كنم

 ىنغت اهنظأ امو ةدحاو ةنسحالإ قفيحص ىفامو ىلاعت هللا تيقلدق ىنالجرلالوةبف ىلع اولخف فالآ

 ىرجام هلىكحف ٍلعأو هو كلابامهل ىلاعتهللا ل وةيفا رورسماحرف اهم قلطنيف كيلإ ىنمةبهاهذخ اًعيش ىنع

 ديب ذخكمرك نمعسوأ ىرك هلىلاعتهلالوةيف ةنسحلاهبهو ىدلا لجرلا كلذ ىلاعتو هناحبس ىدانيف

 دقةمايقلاموي لجرب ىنؤوي هنأ انغلب كلذك و ىلاعت هللا همح ر ىلازغلامامالا ( لاق ) ةنجلا ىلإ اهتاطناو كيخأ

 ةفيحصب كللا أنف رانلالهأ نمالو ةنملا لهأنمتسل هلىلاعت هللالوقيفهتاثيسو هتانسح تواسن
 ايندلا لابج ىلع حجرت قوقعةلك اهنأل هتائيسزازيم اه.حجرتف فأايبف بوتكمزازيلاةفك ىفاهعضيف

 . هللوقيو ةنجلا ىلإ هب هللا رمأيفةملكلا هذه لثم نع كوفعوج رأت نك دق برايل و ةيفرانلا ىلإ هرمؤف

 ةمايقلا موناهب لكوللا نازيلا بحاص لوقت, هنع هللا ىضرةفيذح ناكو . ةنجلا ىلإ اقلطناو كيب أديب ذخ

 قشيال ةداعسدعس انالف نأالا اهلكق ئالخلا عمسإ توصب ىدان هنازيم حج رنممالسا هيلع ليريجوه

 ق1« 8ا|ىضرئرسلاندانهلاقو .ادب ًااهدعب دعس الةواقش قشان الفنا الى دان تفخ ناو ادب ًااهدعب

 باعصأ لوقيثرحلانب هللا دبع ( ناكو ) ةمايقلاموي ةنملالهأ نيك اسعنومسي فارعالالهأوهنع

 نودوعي مثةماشمثروحم ىف ود.فةلاستغا هنم نواستغف ةايحلا رهن هللاقي ره ىلإ مه ىهتني فارعألا

 متينع امهكل م لاقيف ىلاعتدللا ءاشامنونمتف:اونع ملا يفاضايب تدادزا اولستغا الكف نولستغيف

 اوفرع ءاضيبلاةماشلا كالت مرو ىفوةنجلا اواخد اذاف ةنجلا لهأ نيك اسع نوف رعيفافعض نوعبسو . دادش, ظالغ ةكئالم

 لعفارعألا ل هأ نييعت ىف ءاملعلا فلتخاو ىلاعتهللاهمح ر ( ىطرقلامامالا لاق (ِ نينانلا نيب ساه

 سابع نباورابحألابمكو دوعسمنباهلاقمهمتائيسو.متانس>تواست نم مه لوألا *:الوقرسشعىنثا

 ءالضف مث عبارلا#ى ودهلاهركذءادهشلا مث ثلاثلا ي دهاجم هلاق ءاماعءاهقف نوحلاص موق مهىتاثلا»

 مجرلا ديعرصن بأ هركذ سانلالا وح اصمل اوغرفتو مهسفنأ لغشنم اوغرف ءادهشلاو نينمؤلا

 سماخلا#ىريشقلامم ركلادبعنبا

 مهسداسلا * ىتاربطلا هاور 2 هت إم لاق ا و هيلع 3 هنأهللديو دعسنبا

 ليبحرشالاقممدلاول ةاصعا وج رخ نيذلاهللا لبس فن ودهشتسلا

 داوسإ مهمضغم

 مهلامعأب ىمانلا لع نودهشي ا ةمايقلا لودع م تاباؤل ع نانع ىلعتلا 9 5

 مهل تناك موق مهعساتلا * جاجزلا هلاق ءايبنأ موقمت نماثلا د# ساحنلا هراتخاو ىوارهزلا هركذ

 نع بهو نبا هركذ ةلبقلا لهأنم بونذلا باحصأ مث رشاعلا # هريسفتفةيطع نباءاكح رئاغص |



 اند لا نشل ناس لذا دلك اطل ن0 نور
 م اكذب 7 0

 فارعألال هأ نمتنكى أدوألوةيةباحصلا ضعبناكو . ةنجلاالو>د سانلارخآمهولاق سابعنبا
 ةكتالملا مهم ريثعىناثلا د سابع نب انعكلذ ىوران زلادال وأمممأ رسشعىداحلا # ةنجلانولخديسيلأ

 نعديم نب الثسو ىسهتن ا رانا اوةنجلا ملاخ دا لبق نير فاكلا نمنينمؤلا نوزيعروصلا اذهن ولكولا

 اوسيلوا روك ذاوسيل ممناهللاهمح ر ل اف لاج رةكت الملل لاب الوتيآلا لا ا و»ىلاعتهلوق

 نوذوعي سنالا نملاج رناك هنأ و» ىلاعتهل وة ىف نا ىلع عقوام,ملع لاجرلا ظفل عاقب دعبي الف ثاناب

 لضفتي نأهلضف نم ىلاعتهللا لس نف#« لع ىلاعتهللاو رانلاو ةنجلا نيب روسفارعالاو « نما نملاجرب

 هلل دجلاو نيمآبيجم عيمسدنالاوهألا كلت ىفانب فطلب وانتانسح نازيمزاحجر اننا وخا عم ىلعواذيلع
 ةمألا هذه نم قب اذافدبعت تناك امةمأ لك عبتت ةمايقلا موي ناكاذاباب الج نيملاعلا بر

 6 طارصلا برضب اونحتما اهوقفانم :
 مهملععلطي مثدحاوديعصىفةمايقلا موي سانلا عمجم لاقملسو هملعهللا لصهللا لوسرنىذمرتلاىور

 ريواصتلا بحاصلو هبيلص بيلصلا بحاصل لثمتيف دبع ناك ام ناسنا لكعبتيلالأل وقيف نيملاعلابر

 ار فوزط شفل و ةووركلل ونودبستا و تاك ام نوعبتش.هران راثلاباصلو هزاز

 ائيش دبعي ناكنمةمايقلا مويسانلا عججاذالج وزعهللا لوقيلاق ماس وهيلعهللا ىبص هللا لوسر نأ ماس
 تيغاوطلادبعب ناك نم عبو رمقلا رمقلادبع ناك نمو سمشلا سمشلا دبع ناك نم عستيف هعيتيلف

 ريغةروص ىفللا مهتأيف اهوققانما,مفةمالا هذه قبتو حسيسلا ناط يش حيسلا دبعي ناكنمو تيغاوطلا

 اني رواجا اذافانو انت, قحانناكم اذه كنم هللابذ وعنا نولوقف مكبرانأ لوقيف نوفرعي ىتلاهتروص

 نيب طارصلا برضيو هنوعبتيف انبر تن لوقف ميرانأ لوقيف نوفرعيىتلاهتروصىف مهتًايفهانف رع
 ىفوملس مهللاذئمويلسرلا مالكولسرلا الا ذثم و. ملكت, الوز وحم نملوأقمأ وان ن وك أف مبج ىنا رهظ

 نادعسلا كوش لثماهمافلاق هللا ل وسراي مناولاق نادعسلا ما رلهنادعسلا كوش لثم بيلالكمنهج

 ىأيسو وجني ق>زاجلام,مموهلمعب قب 0 سانلا فطخم هللالا اممظع ردق لعب الدن أ ريغ

 نوك نأ هيشالااهوققانم انف ةمألا هذه قبتوهلوقوىلاعتهللاهمحر (ىطرقلا مامالا لاقو) ثيدحلا

 ءاقلت نمهلا دحس ناكنم ا محلامعأب نيئارملا انهنيققانملابدارلا

 دارأالك ةدحاو ةقبط هرهظ هللالعجيف ءاقتاو ءايردجسإ ناكنمالاقببالو دودسلابهانذأ الا هسفن

 دجلاو انناوخا عمو انلمالسالا نع غيزلا نمةمالسلا هللالأسن * ثيدحلا هافقىلع رخدجسن أ
 . نيملاعلا بر هلل

 هتمأ ىلع هلم ىنلا ةقفش ىفو لزيو هيلع سبحم نمو هتفصو طا رصا ا ىلع زا وللا فيك باب الب

 4 يراد متم ناو» ىلاعت هلوق نايبو !ملعلا ؤسلاوهلبق رطانةلارك ذىفو كلذ ريغو

 ىلوألا ةرطنقلا امأف رطانقعبسف لثسيقحطارم هلادحز وحن ناهللامممح رهريغو ىلا زغلا مامالا لاق

 انسب ملمعولوق صالخالاو زاجاصلخم اهمءاجناف هللا الإ هلإ الن أ ةداهش ىهو هللابناعإلا نعل ثسيق

 هب ءاجنافناضمر موص نع ةثلاثلا|ةرطنقلا ف لثس, مثزاجةمان ا م.ءاجنافةالصلا نعةيناثلا ةرمطنملا ىف

 ةرمعلاو جحلا نعةسماخلا ىفلثسي مثزاجةماناهمءاجنافةعبارلا ةرطنقلا ىف ةاكزلا نعل ثسي مث زاجامات

 نيمات اهمءاج ناف ءوضولاو ةبانجلا نم لسغلا نعةسداسلاةرطنقلا فلثس مثزاج نيماتاهب ءاجناف

 باتك ىف ىلازغلا مامالا رك ذو سانلا تامالظ نعرطانقلا بعصأ ىهوةعباسلا ةرطنفلا فلئثس مزاج

 نوقيدصلاونوفراعلاو نونسحملاونوماسلاونونمؤلا الافقولا فق سملاذا هنأةرخآلا مواعف شكا
 فقولا له يىلاعتهللالوةبف قيدن زالو قفانمالو باتىم مهف سيل ن واسر للا ون وحاصل اوءادهشلاو

 بائذو عابس هيف هرح
 براقعو تايحو

 ةينابزو نيب ذعلا شمت

 ران نمبارح مهديأب

 برق نيلتاعلا .نعطت

 قح اهءذعت ةنس فلأ

 .ءاشي اع اهمؤهللا ىضعبي

 لوسر(لاقو) هبامعو

 و هيلعدللا ىلصدللا ا

 ادع رئاكلا ربك 1

 الو قح ريغب اهلتق هللا

 سفنلا بيذعت لح

 ىتح ناسناهب بعل اذا

 ةجاح ريغي هحب ديو تام
 ا

 دعرلا لثم ىود هلو

 براي لوقيق فصاقلا

 ريغب ىبذع ملاذهلأسا

 ا لاكتو ةناحس هللا

 كفقح ذذا

 ىلالجو |

 ملاظ ملظ ىنزواجمال

 بذع نم لكنبذعأل
 انافالاو قحريشاح وو

 فوتسأ ملاذا ملاظلا

 مثل اظلا نم مولظملل

 هناحسس هللا لوقي

 نايدلا ثللملا انأ ىلاعتو

 ادحأ مويلا ملظأال

 فىزعو
 بهذأ



 ىلالحو 2 ىقنزعو

 مظ مويلا ىتزواجبال

 وأ فكي ةمطلولو ملاظ

 ىلع دي وأ فكب ةبرض
 ءانرقلا نم نصتقألدب
 دوعلا نلأسألو ءاحلل

 نلأسألو دوعلا شدخمل

 الورححلا شدخملرححلا

 هيلع نم ةنللا لخدي

 نماهمدؤي ىّتح ةملظم

 نكت مل ناف هتانسح

 نم لمح تانسح هل

 ىضمو نيمولظلا بوئذ

 ىلص(لاقو). رانلا ىلا

 0 : ملَسو هيلع هللا

 هللاب كريشلا رئابكلا

 أ قح ريغب سفنلا لتقو
 كرشلا ىفعفشأال كف

 كلذك لجو نع هللا

 سفنلا لتاق ىف عفشأال

 ىفدلخم كرشملا نأ اكو

 لتاق كلذك رانلا

 رانلا ىف دلع سفنلا

 هللا بضغ نأ اكو

 يلع ناعوت هناكش
 كلذكد ديدش نيك رقما

 سفنلا لتاق ىلع هبضغ

 هللا نعل مو ديدش

 كلذك 'ةمايقلا موي
 اذاو سفنلا لتاق نعلي

 1 ةنعل لتاقلا لع تعقو

 ١١ تاقلط لع ل ىلا

 هب فسخلت ىح مهج

 نم لفسالاك ردلا ىلا
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 || راحبلا تلعجول شرعلا راسينعكلممهل ىلحتيف عن نولوقيف هنوفرعتأ لوقيفهللا نولوقيف مكبر نم

 رخآ كلمومل ىلحتيف كنملابذوعن نولوةيف كيران هلارمأب مه لوقف ترهظال هاج اةرقنىف ةعبشلا

 | ذوعننولوقيف ككرانأ مهلوقيفتربظالةماهما ةرقت فرشعةعب رألا راحببلا تاعجول شرعلا نيم نع

 قا ىفمهداقتعاةروصىهو اهف هنوف رعي ناك ىلا ةروصلا ىف ى اعتو هناحبسبرلا مملىلجتيف كنم هللب

 ىلاعتهل نو دجسيف راطقالا و تالا نع سدقملا تانلاةةيق>ال نيققلا ضعب هلاقاك مهل روصتياين دلا راد ىف

 اجاوفأ اجاوفأ طا رصلا ىلع مهم رميفدن وعبتيفةنملا ىلا هناحبسم م قلطني مث مكبالهأ ىلاعت لوقيف مهعيمج

 مهفنوءاسلا قبتونوفراعلانونمؤلا مث ءادهشلا مثنونسحلا مث نوقيدصلا مث نويينلامث نولسرلا

 ىلعزوجب نممهمفناعالا مات نع اورصق موقمهنمو فارعألا فسوبحلا مهنمو هبجو لعبوبكلا

 هبر ىأر نمرانلاقرحبمل هلك كلذ عمو ماعفل أ رادقمىف هزوحب نممموماع ةثامرادقمىف طارصلا

 ءادوسكتحم نم بجو طا رصلا ىلعتن أو ىخأ اك. سفن لثف. ىممتذ ااههف قش. الىأهتي قر ىف ماضيالان ايع

 نوتفاهي سانلاوىرخأ ف حز وةرات ىشع نم ىلع وأ طارصلا ىلع: راما ىلعر اطةءاهريعس ررشو ةماظم

 عييمجم وانب فطللا ىلاعتهللا لأن اليلقالا اف>ازالوايشامىرتداكت الو رذلا لاثمأن وءقيومهصث | رفدعترتو ١

 نم طارصلا ىلع ارورمسانلا لوألاق ملسوهيلعهللا لدهللالوسر نأ ثيدح فو .نيمآ انناوخا

 ىرجي مهثيرجىألاجرلا دشأ مثربطلا رك مثعيرلا ركمثةياو رىفاك نيعةف رطىف عجرب ورعب ىأق ربلاكر ع

 عيطتسيالف لجرلا ءىجب ىتحدابعلا لامع أ جعت تح ملس اسبر لوي طا رصلا ىلع مئاق مكين و مهلامعأ مهم

 لحن و بج ىلع رسجلا برضي مثلاق نأ ىلا ثيدحلا رك ذف سل رخأ ةياورفوثيدحلا افحزالا ريسلا

 ناكو . ثيدحلا كسحو بيلالكو فيطاطخهيفةلزم ضحدلاق رسحلا اموهللا ل وسر ايل يفق ةعافشلا

 بيلالك هيو فيسلا نم كو ندعلا نم قرا رسما نأ ىذل لوقيهنع هللا ضر ىردخلا ديعس دا

 هنعهللا ىضر لالهىبأنبديعسن اكو رضموةعبب رنمرثك أ دحاولا بواكلابذخ ٌوِلهنأو فيطاطخو
 ةحلاصلا مملامعأ ةرثكب سحب عساولاىداولا لثم نيقتملا لعن وكيةمايقلا موي طارصلانأانغاب لوقي

 ائيطب ىنتلعج برايلاق اذافةدابعال طاشنلاوةمحلا ةوقبس< نوكتطارصلا ىلع رورااةعرس كلذكو

 لوقي هنعهللا ىضردوعسمنب هللادبعن اكو .اهتقو لوأىفىندابع نعكئطب بسحم هلل وةيف طا رصلا ىلع

 نولازلا(ثيدحلا ىفو) كلامع اب لزانلا نومستفتوهللا ةمحربةنملا نواخدتوهللاوفعب طارصلانوزوحت

 نأ اضيأثيدحلا ىفو .هللا همحر ىزو+لانبجرفلاوب أ هرك ذ ءاسنلاهنملزي نمرثك أو ريثك طا رصلا ىلع

 كلما ةرطفاب شرعلا تحن نم كلم ىدان طارصلا فرط ىلع سانلا راص اذأ لاق متل هللا لوسر

 (حيحصلا ثيدحلاىفو)ةعاسنم امللايف ملاظلكو مكنمهاصع نم لك فقلوظارصلالعاوزوجرابجلا

 منافكيخأ قحفف هتلقامانه تبثأهللاقيو ملعيالاع هيخأ ضرع ىف ملكت نم لك طأ رصلا ىلع سبح هنأ

 ةدش نمرداب ًافدادمحاوهادمشا واودان مب طارصلا فصعاذااضي أثيدحلا ىفورانلا ىفهمدقلزتهتشي

 ىتنب اةمطافالو ىسفن مويلا كالأسأ ال ىتمأ ىتمأ ب رىنوصاعفا رىدان أف فز ححب ذخآ لير بجو مملع قافشا
 تدتشاو لاوهالا تمظعدقواذه.ىبهتنا ماس اسب رنودانيهراسإو طارصلا نيم نعمايقةكئاللاو

 هكتاللا ممدانتولالغالاولسالسلاب مهن وقلتيةينابزلاولامثلاو نيعلا نعن وطقاستي ةاصعلاو لاوحالا

 راتخلا ىنلاك ءاجامأر اذنالا لك كرذن أ امأر انلاباذغنم كين كفوخامأرازوالا بسك نع متيهنامأ

 طارصلا تبئأر اذا عزفلا نم كب لح ايف ىخألي ركسفف .ىلاعت هللادمحر ىزوجلا نب جرفلاوب ا هركذو
 لكلعظغو قيهشو ريف زا ودامعلا ىلع رءاطتب اهر رش وةماظم ءادوسىهو مهح لعبوصنموهوهتقدو

 نم

ْ ّ 

 ا



١ 

 كتافثأدق كربظ ىلع كرازوأواذه . ةبوتهلهللالبةيلو تاموهرمعىفةرمولولجوزعهللاىصعنم | ١

 ب دهم وب اج كسور و

 قحيهلهأب هداعتراو هلزنزتعم طارصلا ىلعاهب شت نأ ردقتفيكف ضرألا ىلءابب ىثمتن أت زجعو |[

 ىلع كيمدق ىدحا تعضواذا ىخ اياب فيكو .كانه هلم بكر هل نفاهضع. نم لحنت مهلصافمداكست
 هلهأب هضافتناو هتقدةدش نم ىرخألا عضت نأ ردقتمةدحاولجر لع فقاوتن أ وكب دعت راف طارضلا

 لازئالف رانلا هبناوج لك اتو فيطاطخلا هكسمتف لزب نممْممو . رذلاكرانلافنوطقاستي قئالخلاو

 رثك ؟نم لقاعلاف . ها هللا لوسر هركذتيو ةعافشلا هكردت قح ةدهدع نيتس رادقن كلبتكا

 هللا لوسر ىلع ةالصلا نم ةليلو مول لكذف ادروهللء>و اندلا رادفف هيلع ملستلاو ةالصلانم

 الثمربش ةدمدعب هركذت, ملسو هيلع هللا ىلص هلعاف ةليللاو مويلاىف ةالص فال  ةريشع اهلقأ متل
 لمحت ردقي نمو ايندلا رادف لكشلا «ح هككح فيطاطخلاو بيلالكلاب كوسم ؤه ىذلا نإف
 فيفختل ةالصفلأةئام ةليللاومويلا فهسفن ىلع عج صخشلا نأولهاوو قلعموهوارهش ةاكشلاملأ

 هللاف طارصلا بيلالك هتذخأ نميف ميلي هتعافش ةعرس ةلب اقمىف اليلق كلذ ناك مويلا كلذلوه
 | همحر ىزوجلانب جرفلاوبأ (ناكو) نيمآ تاملا ىلإ متلي هيلع ةالصلا رثك,نمئانناوخإو انلعجم

 | هييلالكو طارصلا فيطاطخ مستذخأ اذإ ناوخإلا اهبأ هب فيك : هظعو سا ىفلوقيىلاعتهللا
 نمو هدشأ املاح نم هلافرانلل مهوجوو طارسصلل ملجأ سوءرلا قعد نيقلعم متاعجو

 لبقي ىلاعتهللا لعلف كرامعأ ةيقب رافغتسالا نماورثك أف . هلوهأو هعظفأأ امرظنم نموهبعصأ امقيرط

 | ىلاعتّلا همحر صاوخلا ادعىديس تعمسو . ىبتتالاوهألاودئادشلا كلت يشع ففخبف كرافغتسا

 ١ ١ نجا: طارضلا ىلع نفّوملل لوقت نانلانأ انتل دقق .كلذك وشما و. نب رفتتسم نيثانإ زجل |
 ةرثكب رابجلا بضغأفطأنا الا ماقلا اذههلنوكي ال هن مولعمو ىبتنا ىمهل كرون افطأ دقق نمؤماي

 له ىخأ ايدل اقف ىروهجت وصب كحضيا الجر ىرصبلا نسحلاىأرو . ىبننا ايندلا راد رافغتسالا

 | كلذدعب ىؤراف كحضلا اذهمفف هللاقاللاقاهنم جإ رخخ كن أك غلب لبف لاق منلاق رانلادرتكن أك غلب

 . نيللاعلابرشدجلاو تاموحاكحاضلجرلا

 0 نيعةفرط طارصلا ىلع فقودال نمو طارصلاىلع نينم ولا راعشىف ءاجام باب

 ثيدحمدقتو «ملسهس طارصلا ىلع نينمؤلا راعش» لاقرس وهيلعهللا لص هللا لوس ر نأ ئذمزتلا ىور

 | ىلص هتأ لوسرنأ ىلئاولا ىورو . ماسءاسل وق, طارصلانعمئاق هني دم ينو هيفهلوقو ملسم

 كقاؤتالثأ تبيح أنا كلذاوهزك ناو قنس نانلا ملع» هنعدللا قضو 5 ريرهىأللاق ماس وديلعدللا

 هللا دغأ امو رانلا

 امظعاباذع ناكر شملا

 سفنلا لتاقل هللا دعأ
 هللا نآل اهظع اباذع

 نمو» لاق لج وزع

 ا 0

 ادلاخ منهج هؤازحف

 هيلع هللا بضغو اهف

 اناذع هل دعأو هنعلو

 دقق بات نمالإ «امظع

 نبذلاو»لج وزعهللا لاق

 الإ هللاعم نوعديال

 سفنلا نواتةيالو رخآ

 قحلاب الإ هّللامرح .ىتلا
 لعفي نمو نونزاالو

 تهل وقىلإ-_اماثأ قلي كلذأل

 لمعو نمآو باتنمالإ ||

 ١ هاورك نس>ثيدحوهو «كي ا راثدح انا نيدفثدحم الف ةنملالخدتىح نيعةفرط طارصلا ىلع

 ةقدصلا نسحأ نم » لاق هلع هللالوسر نأ ميعنوبأ ظفاحلا (ىورو) ىلاعت ها! همحر ىطرقلا

 لاق هنأ هنع هللاىضر ءادردلا ىنأ نع ىلاعت هللا همحر ىلتخلا ( ىورو ) « طارصلا ىلع زاج ايندلا ف

 ١ نكينم» لوق, مثلي هللالوسر تعمس نيقتملات ويب دجاسملاناف دجسلاالا كتيب نكيال ىنباي هنبال

 هتيبدحسملا لعجال هنألكلذو . ىبتنا « طارصلا لع زاوجلاو ةمحرلاوحورلا هل هللا نمضهتيب دحسلا

 ظ مانلا فت يأر :لوقي ىلاعتهللاهمح ر رفءجوب (خيشلا (ناكو) امل معو ةرخآلا ىلع لبقأو اين دلا كرتنمالإ

 | لاوهألا هذهىلعروبعلا فيكى سفن فركفأتلءجف مظع لوهىلإت رظنف منهج رطانة ىلع فقاو أك
 امبو (تاق) ىهتاربعاو اين دلا عضلاقف ىلحاموهل تلفق ربعا وكالمح عضوللا دبعاي ىنلخ نملوةيلئاقاذاف

 !فهيلعدوعصلاتدرأف رذلاكهنمز وطقاستي سانلاو بضندق طارصلاوتماق ةمايقلا تير ىتنأ ىلعقو,

 ء«مامهل تاقفاين دلا نمائيش كعملعل لاف ردقأ الدل تاققدعدتامأ كانهك لم ىللافق ىامدق تل ز و ردقأ

 ( ةركذتلا رصتخع يا

 أ
ْ 
ٌ 

 أ ا
 ا

 كفلوأف ًاطاص المع

 مهتاثيس هللا لدم

 هنا واكو :تاندنح

 اذاف 6« امحر ًاروفغ

 تل 21و ارلأ تدنمتا
 اهيناقب تفرتعا مث اهسفن
 للا ىلا! تعرشتو

 هلوقل اهلبق لجو زع
 لقي ىذلاوهو » ىلاعت

 ةيدو «هدابعنعةب وتلا

 اروصم ناكنا نينحلا

 همأةثر والم رد ةثاتس

 مهم بهوتستوهتوخإو
 هن احمسدلل قتعتوأ هند



 ةئمؤم ةبقر ىلاعتو

 نيروش مايصفدحجب ل نق »

 هللانم ةبوت نيعباتتم
 « امكح املع هللا ناكو

 نمهنأ م ىلاعتثا لاق

 سفن ريغب ًاسفن لثك
 امن اكف ضرألا ىفداسفوأ

 نمو ًاعيمج سانلالتق
 ايحأ ابأكف اهايحأ

 ول ىنعي, «ًاعيمج سانلا
 ىف سفن فلأ كرتشا

 لكىلع ناك دحاو لتق

 نوكيولتقلا مممدحاو

 0( لق نم رزو مهلع

 نمو . اعيمج سانلا

 ةرطضم سفن ىلا نسحأ

 ةمعط وأ ةرسشكب

 ىف ءام ةبرشاهاةسوأ

 ةيرك وأ شطع تقو

 ملسلا هيخأ ىلع اهجرف
 سانلا :ايحأ ,اعاكف

 نسحأ امأكو ًاعيج

 هناحبس هللا قلخ ىلا

 لوسر (لاقو) ىلاعتو

 كريسخ» 3 هل هللا

 هدالوأو هئاسنل 4 ريح

 «ةهليع تكلم امو

 هللا لوسر (لاقو )
 هئاسن ىلا نسحما ) هك

 ىطعي هدالوأو هلابعو

 | اال اللا يح ويح مفرح نحل نع نعوساك عنو دولا ىتيوح كلل

 هديدمه سفن ىذلاوف ةنجلالوخدىف مهن ذأ اوقتواوب ذهاذا قحاين دلا ىف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم |
 صلخم ىنعمو ىلاعتهللا همحر ىطرقلا مامإلا ( لاق) ايندلارادىف ناك هلزنعةنجلا ف ىدهأ مدحأل |
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 لاقو رصنبلاو رصنحخلا ىعبصأ نيب نمةياقسلارادقمىلح رخأفهتحتفف لامثلا كفكم حتفا ىللاقق ءىشابنم
 خيشلاو بصندق طارصلاىرخأةرم (تيأرو) ىهتنا طا رمصلا ىلعدوعص ريغ نم تظقيتسافاين دلإ هذه

 فقاو رهزألا عماجلا ىف ملي هلا لوسر ولع ةالصلا سلجم خيشولاعتهئلادر ىتوشلانيدلا رون
 ٠ ىلع نيلصلا هباسأدي ذخأيوهو ضيبألا ىبلعبلا نم ةيرضم هيلعو هطسوداش طارصلا ىلع رمشم

 |0000 007 طارصلا زواجي وسيف اع د جاودس ادحاوذخ أ لا زيالف هلي هلال وسر

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلانم ناوخإلا امأ اورثك أف * ىبتنامهلكهباحأب طارصل ازواج تح

 اهحاص يحن اهم ىنغلب لوهيو كلذ ىلعهب احصأ ث ع هنعهللاىضر ىعافرلا نب دمح أى ديسناكدقف لل

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو ةعرسب 7

  هتدشو اهفرمألا مظعل سو هيلع هللا ىلص ىننلا اهتطخمال نطاوم ةثالثباب الع

 لعافاثأ لاق ةمايقلامويىلعفش.نأ متلي هللا لوسر تلأس لاق هنعهلاىضر سن نع ىذمرتلاىور

 دنعىبلطافلاق كانهكقلأ مل اذافتلق طارصلا ىلع ىنبلطتاملوألاق كبلطأ ن أف تلق ىلاعتهللا ءاشنإ

 ثيدح ىفو ىهتانطاوم ةئالثلاهذه ءىطخأ الىناف ضوحلادنع ىنبلطافلاق كفلأ نافتلق نازيملا

 طارصلادنعو فحصلاراطتدنعونا ريما دنعادح دحر كذيالف نطاومةثالثامأ اهنعهللا ىضر ةشئاع
 . نيملاعلا بر هلل دجاو نيمآنيماسلانناوخإ عمو انلهمركوهنعةيفاعلاهللا لأسن

 4 مهئادعأ كالهو طارصلادعب مبمتأو مالساامهيلع ءايننألا ةكسئالملا قلتىف ءاجامباب لع

 نوكيقحةمأةمأو ًايبن اين ءايبن الاهللا عمجةمايقلا موي ناك اذا : لوقي هنع هللا ىض ا
 هتمأو دمحأ نب( دانمىدانيو ماهج ىلع رسما ب ريغإ وهتمأو نيعمج أ مملعو هل 7-5 ًازكر م هرخ

 اوتفاهتف هئادعأ راصنأ هنلا سمط طارصلا ىلع ناك اذاف اهرجافو اهربهتمأ هعبتتو هلع كان موقيف

 كنيمي ىلع ةنجلا قيرط لعمهنولديفانب رةكئالم مهاقللتتف هءمنوحلاصلاو لري ىنلا ىضع والامثوانيع

 الابقو ًانيع رانلا ىف اوتفاهق هئادع ا راصب ًاهللا سمط طارصلاىعاوناك اذاّتح اهرحافو هتمأر هعبتيو

 قح كلامثىلع كنيع ىلع ةنلا قيرطىلع ممولد. ةكئالم هاقلتتفدعم نوحلاصلاو ىسيع ىضميف
 مهرخآ نوكيىتح ةمأدعبةمأو ىندعب ىن ىعدي مث رخآلا بناجلا نم ىسركهلعضويف هب رىلا ىهتني
 هالي دم انديس ةلمولع انتيعنأ هلضفنم هللا لأسنف ىهنا احون هللا محر ملسو هيلع ادعو
 , نيمآ هعم طارصلا انزواجم تح

  رانلاو ةنجلا نيب ىتلا ةرطنقلاوهو ىناثلا طارصلارك ذباب الع

 ةنجلا لخدنمالإ مهفيفخومهليقث مهلكر شحلا لهأل زاجماهدحأ نيطارصةرخآلا ىفنأ هللا كمح رولعا

 الو هانركذ ىذلاريك ألا طارصلا اذهنمصلخاذاف اهنمجرخم ىذلارانلا قنع هطقتلي وأ باسح ريغب

 رخآ طارص ىلع اوسبح مهتانسح د فنتسي ال صاصقلا نأ مهنم ىلاعتهللا لع نيدذلا نونم وا الإ هنم صاخم

 ىلع بورضلا لوألا طارصلا اوربعدق مهنأل ىاعتهللاءاشنإ ءال ؤه نمدح ا رانلا ىلا عجري.الو مهب صاخ

 نأ ىراخبلا (ىورو) همرج صاصقلاب تانسحلا ىلعىرأو هبنذهقيوأ نمهيف طقسي ىذلا ئهجرهظ

 مهضعبل صتقيفرانلاو ةنجلا نيب ةرطنقىلعنوسبحففرانلا نمنونمؤلا صلخمب » لاق ملم هللا لوسر

 ناوضر مهاقلت ةنجلالوخداودارأ اذافرانلا لع بورضلا طارصلا نمنوصاخم مهنارانلا نمنونمؤلا

 هباصأو
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 عيمجمو انب فطللا ىلاعت هللا لأسن « نيدلاخ اهولخداف متبط كيلع مالس » مهل اولاقو هباحصأو
 . نيمآ مويلا كلذ ىف انناوخا

 © ةعافشلاب جرخم مث قرت وتومي نيدحولا نم رانلالخدي نمباب ؟
 مهنيدلارانلا لهأامأ مسوهيلع هلا لصهلا لوس رلاقلاقهنءهللا ىض رىردخلا ديعس بأ نعم ىوز
 اذا تح هللا ممامأف معاياطخ لاقو أ مهم ون ذب رانلا مهتباصأ سان نكلو نويحم الواهيف نوت والم منافاهلهأ

 مهلعاوضيفأ ةنجلا لهأ ايل يقفةنجلا راهنأ ىلعا وثبف رئابط رئابضمم ءىخ ةعافشلا فمه نذأ مف اوناك

 ملسو هيلع هللاىلصهللا لوسرنأك موقلا نملجر لاق ليسلا ليمحىف ةبحلا تابن نوتبنيف ءالانم
 اوسحمال قحنيدحوللا نمةاصعللةيقيقحةتومةتولا هذهوهللامءحر (ءاماعلا لاق) ةيدابلابىعرب ناك دق

 لب نويحمالو رانلافنوتوعال مهناف رافكلا فالخم مثلَ ممدنلامارك !قارتحالادعب تاذعلا لأب

 . ةيفاعلا هللا لأسن « باذعلا اوقوذيل اهريغ ادواج مهانلدب متدواج تجضن الك »
 مهلامعأل جنم رانلال وخد لبق محلعفشي نميفو ءاعفشلا بيترت باب الع

 “6 فورعلا لهأو نوحلاصلا ءالؤه ىف عفاشلاو ةحلاصلا

 لوقيفةنلا لهأ نم لجرلا مهب رميفنونرقيف رانلالهأ دفصت لاق هِي هللا لوسر نأ ىور
 عفشيفلاق معن لوقيف وهتن أكن الوةيفاذكو اذك موي ءامةب رشكاسالجر ركذنامأنالفايمهنم لجرلا
 اذكواذك مويءوضو كل بهوالج رركذنامأة نما لهأن ملجرانالفايمهنملجرلا لوقيو عفشيف هيف
 نبنامعنعهجامنبا ( ىورو ) هانعع هننسيف هجامناهج رخو ىبتناديف عفشيفدل عفشيف من لوقف

 «ءادهمشلا مث ءاماعلامث ءايبنألا ةثالثةمايقلاموي عفش,» ملم هللا لوسر لاق لاقهنع هللاىضر نافع
 ليرج ةعبرأ عبار هلي دمج مكين عفش : لوقتي هنع هللا ىضر دوءسم نب هللادبع ( ناكو )

 ءادهشلا مئنوةيدصلا مثنويبنلا مثةكسئاالملا مث اس وهيلع هللا لص دج سن مث ىسيعوأ ىسوم مث ميهاربا مث

 ا_هلوقىلا_نيكسلا معطن كن ونيلصلا نمكنملاولاقرقسف مككلسام» مه لاقيف مب فم وققسو

 (ىورو) مثرجىف نوقبي نيذلا ثءالؤبفهنعهللاىضردوعسمنبهللا دبعلاق «نيعفاشلاةعافش مهعفنت

 لوسراياولاق ممت ىنب نمرثك أى مأ نمل جر ةعافشب ةنجلا نلخديلل »لاق 0 هللا كو ىذمرتلا

 رمضموةعيب ر نيب ا دحأل ثمةنلا تمأ نملج رةعافشب لخدي قيبلاةياورىفو «ىاوسلاقكاوسمفا

 هلي الو سر نأىذمرتلا (ىورو) لوقأاملوقأ امنالاقرضم نمةعبب رامهتا لوسراي لجرلاق

 ق>لجرلل عفش نم مهنموةبصعلل عفش نممهنموةليبقلل عفشي نم مهنمو موقلل عفش, نم ىمأ نمنإ »لاق
 «ةثالثللو نيلجرلل عفشيل لجرلا نا» لاق مثلي هللا لوسر نأرازبللةءاور(ىفو) (ةنجلا لخدي
 ةعافش مهنع هللاىضر ةباحصلا نم لجر لكل لاقدنأ هنع هللا ىض ربعك نع ضايع ىضاقلا ركذو
 لج رىتمأنمنوكيلاق لسوهيلعهللا ىلصهللا لوسر نأ غلب هن أر باج نب ديز نب نمحر لادبعزع (ىودو)

 ناكنيذلاةعبرألادحأوهاذه ةلصلعلو( تلق )ىبتنا اذكواذك هتعافشب لخدي مشن بةلص هللاقي
 ءاملعلا ىل اصر اك أن ناكوءاضقلل حاصي دحأ قب افةعب رألا ءال ؤه كتافنا هل ليقو ءاضقلل منيع ةفيلخلا

 نمحأ نأ لاق هنعهللاىضر ةفينحابأ مامالا كلذ غلب املفكي رمشو مشأ ىبأنبةلصو نايفسوة فين وب أمثو

 صاختيو قماحتيف ةلصامأو عقيف كيرشامأو بره نايفسامأ و ىلاأ الو سبحأفان أامأ انيمخم مل
 رامحنمكل مومويلا تخبط شياهللاقو هيلع لسلة فيلخلا ىلع لخداملهن أهنع هللا ىض رهقماحم نمناكو

 ا,نأهناسحاو هلضف نمهللالأسنف . ملعأ هللاو ىمتناءاضقلل حاصيال اذه هوجرخأ ةفيلخلا هللاقف
 )ع 1 1
 5 محر روفغ هنأ انيق عقشل نا مويلا كلذ ىف نيعفاشلا نم ادحا
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 ليبس ىفدهاجلا ةجرد

 هللالوسر(لاقو) هلل
 ةقدصلا لضفأ » هيلع

 هقفنت مرد ةاكزلا دعب

 اهنوصت كسفن ىلع
 قلخلا ةلثسم نع

 كدلو ىلع هقفنت ُم ردو

 كنع نكشم امو

 ىلا ةجاحلا نعممنوصت
 كل هللا بتكي سانلا
 نيعبس افعاضم هرجأ

 ىلص (لاقو) « أفعض

 ىسمأن م» ماسوهيلعهللا

 لالخلا بلط نم ابعت
 نع هسف: نوصي

 كا سانلاب ةلكسم

 (لاقو) « هل اروفغم

 ههأ لص هللا لوبسر

 تطاحأ نم» ملسوهيلع

 نسحيلف ءىث ىلع هدي
 لوسرايلجرلاةفهيلا

 ةجوزىل سيلىتنا هل
 ىوسةلئاعالو داوالو

 هللا ىلص لاق ةجاجد

 تنأ ول ملسو هيلع
 اموي اهفلعف ترصق

 هللا كيتكي مل ادحاو

 (لاقو) « نينسحلا نم
 هللا ىلص هللا لوسر
 فططللاب كيلع ماس وهيلع



 مكئاسنب "قفرلاو
 الو ' نهوماظتال

 هلل اناف نرملع اوقيضت

 ةأرهال بضغ لجوزع
 بضغ, اك تماظ اذا
 هيلعهتلا لصلاقو . ميتيلل

 | هلهألكريخ كريخ» ماسو
 1 ام ىلهأل كريخ انأو

 مركاالاءاسنلا مركأ
 ى») مئلالا نيناهأ الو

 اكل (لاقو )

 تساح ام لوأأ 0

 | دعب مث هتالص ىلع لجرلا
 امو ةئاشن ىلع كلذ

 نقل ل

 نهم رثع نسحأ
 1 لوأو هيلا هللا نسحأ
 ىلع ةأرلا بساحنام

 قح نع مث اهتالص
 ءاجو) «اهناريجوابجوز

 هللالوسرايلاقف لجر
2-5 

 ئذَوأ قلائل قنا

 قيب لهأو قوز

 هللا ىلص لاقق ىتاسلب

 ىذؤلا سو هيلع

 زعدللا لقي الهتيب لهأل

 ةنسحالو هرذع لجو

 ماص ولو ”ةنالشج وم
 باقرلا قتعأو رهدلا

 لخدي نم لوأ ناكو

 36 نييمنهجلا ركذو نيعفاشلا ىف باب الع
 ةتعنمبر مايصلا لوقيدبعال ناغفشي نآرقلاو مايصلا نا »لاق لسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ هجامنباىور
 نبا(ىورو) «ناعفشيف هيف ىنعفشفاليلهت رهسأ براينآرقاالوقيو هيف نعفشف راهنلاببا رشا و ماعطلا

 اولخد نبذلا مهناوخاىف نوعفشي رانلا اولخديمل نيدلا نينمؤلانا » لاق هلي هللا ل وسر نأ هجام
 مهللاقيفنوجحب وانعم نولصيوانعم نوموصيايندلا راد ىف انعم اوناك 0 انير نولوقفرانلا
 مهنموهقاس ىلا رانلا هتذخأ نم مهنما ريثك اتلخ نوجرخيفرانلا ىلعمهروص مرحتف مقرعنماوجرخأ
 هباقفمتدجو نفاوعجرا ملل ويف هجارخابانترمأ نممدحأأ ا هيف قي امانب رنولوهتيف هيتبكر ىلاهتذخأ نم
 مثدب انتمأ نم ادحأ اف رذنملانبر نولوقيمئا ريثك اقلخ نوجرخيف هوجرخأفريخ نمراني دلاقثم
 نولوقي مثار يثكاقلخ ن وجر خيفهوج رخأف ريخ نمرانيد فضن لاقثمهبلق ىف تدجو نفث اوعجرا لوقت
 نوجرخيفهوج رخافريخ نمةرذلاقثمهباق ىف متدجو نأ ٍاوعجرالوقيمثا دحأ انترمأ نمئاهيف رذنلانب د

 عفشوةكسئاللا تعفشلج وزع هللا لوقيف ثيدحلا هوج رخأف لدرخ نم ةبح لاقثمةي ءاور ىفواريثك اتلخ

 طقاريخ اولمعملاموقاهنمجرخيفران نمةضبق ضبقيف نيمحارلامحرأالا قبب ون ونمؤاا عفشو نويينلا
 ىوليسلا ليم ىفةبحلا جرم ا" نوجرخيفةايحلا رهن هللاقي ةنجلا بابىلع رمنىفمليفاممح | وداعدق
 ةنجلاهلامملخدأن يذلا ءالؤه نولوقيو ةنلالهأ مهفرعتميتاوخلا مهبةرفؤل والك نوجرخيف ةباور

 اية طعأام رنول ويفك وهفهومتيأ رافةنجلااواخدامهللوقيمثهومدقريخالوهوامع لمع ريغب

 الفىفاض رلوقبفا ذه نم لضفأءىثىأوانب رنولوةرفا ذه نمل ضف أى دن يلقي دل ةاوباسلا

 لاق نم رانلا نمىن»ينجرخأل ىلالجو فز عو »لاق ىلاعتهللا نأ (ثيدحلا ىفو)اد أهدعب يلع لجطلا

 مسوهيلع هللا ىلصهللالوسر نأ هريغ هححصو ىذمرتلا( ىورو )كلذ ىلع تامو هرمع ىفةرم هللا الا هلا ال

 افرئابكلا ل هأ نم نكي نفىسلايطلادوادىنألة او ريف داز (قمأ نمرئ ابكلا لهأل قعافش» لاق

 اولاققمأن مرا رمشلان أ,عن ةيا ورىفو نيثولملا نيئطاخلا نيب ذملل قءافشن وكتامتا( ةيإ ورىفو)ةعافشالو

 ةنلا نولخدنف مهرارمشامأو .طامعأب ةنلا نواخدي مهرايخلاقف هللالوسرايمرايخل تنآ[تكف

 . نيمآ همركو هنع ديحوتلا ىلع انتي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسنف ئبتنا قعافشب

 6 هوجولا ضايبو دوحسلا رثأب مهبف عوفشلا فرعي باب اع

 قح هلمعب ىنعي ىزاجلا مهنمو هلوقدعب هيفو هيلي ىنلانع هنع هللا ىضر ةربرهىبأ نعلسم ىور
 سارانلال هأ نمدارأ نمهتمحر جر نأدارأو دابعلا نيب ءاضقلا نم ىلاعت هللا غرف اذاقح وجني

 هللاالاهلاال لوقي نمت همحر نأ ىلاعتهللا دارأ ن فائيش هّللاب كرمش, الن اكن مرانلا نما وج رخ نأ ةكسئالمل
 ةوجسلارثأ لك أتنرانلا ىلعهللامرح دوجسلارثأالا مدآنبارانلا لك اتدوجسلا رثأب رانلا ىف مهنوف رعبف
 ثيدحلا ليسلا ل مح ىفةبحلا تبنتاك هنمن وتبنيف ةايحلاءام مهملع بصيفا تا رانلا نم نوجر خف

 مههوجو ةرادالإ اف نوقرتحم رانلانم نوجر +2 اموقنا » لاق مك 2 هللا لوسرنأ (ةياور ىفو)

 قرزاالو هجومحلدوسر.النيدح وللا نمرئايكلا لهأن ىلع ل يلد ثيدحلا اذهىف و « ةنلااولاخديقح

 | لوسرنأهنعهللا ىضرةربرهىبأن عىذمرتلا مكحلا ثيدحهديؤرورافكلا فالخم نولغيالو نيعممل

 لوألا بابلا ىف مهفاهيلعا ونام مث مأ نمرئابكسلا لمع نةمايقلا موي ةعافشل امنا ) لاق سو هيلع هنا ىلصهلل
 عماقملابنوب رضيإال و نيطايشلابن ون رقيالو لالغألابنولغي الو منيعأ قرزتالو مبهوجودو تال بج نم

 نم مهنموجرخم مئامو. اهق ثكع نممهنموجرخ مث ةعاساربف ثكم نم مهنمكاردألا ف نوحرطيالو
 ايندلا لثم ثكمبي نم اهبفاثكم مهوطأو جرخم مث ةنساببف ثكع نموهنمو جرخم مث ارهش اهيفثكع



 نة "لاير

 ٠ كال“
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 هباتك ىفىلاعتهللاهمحر ىازغلا مامالا ( ركذو )ثيدحلا ةنسفال 7 ةعيسكلذو تينف موي ىلإ ت تاخذ
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 ءاسنو الوبكو زئاجتو اخويش هَ دم ةمأ نم رئاكلا لها ىؤي هنأ ةرخآلا مولع بنشك"

 يلع 35 ونإ دلتا عيدبأ آىرأى اف ءايقشألا رثاعم مثثأ نم لاقورانلا نزاخ كلامموملارظن اذافابابشو

 دم ةمأءايقشأ نحن كلام اي نولوةيف 2 م نسح أ( ىلع دروامو مهوجودوستمولسالسلاو 1

 هتيحل ىلع هدي عدو خيش نميكف ءاكبلا معفني نلف اوكبا مهل لوقيف انيونذ ىلع يكن انعد هني

 لوطاوهاتبيصماو ىدانبلبك نمكو هاتوق فعضاوهاماقملوطاو هاترسحلوطاو هاتبيشا د وقيو

 اهرعشو اهتيصان ىلعتضبقدقةأ صا نمكو هانس> ريغت ىلعهابابشاو هافسأ | وىدانبباشنمىكو ةاماعن

 مهلخدأ كلاماي ىلاعت هللا لبق نم ءادنلا اذاف ماع فلأ نوكبيف هارتسكتهاوهاتأوساو ىدانت ىهو

 ةئامسمح مهنع رانلا رفتف للا الإهلإ ال مهعجأب نولوتي مهذخأتنأ رانلا تمه اذافاهنملوألابابلا رانلا

 بابلا مهلخدأ كلامايمه.ذخ رانايىلاعتهللالبقنم ءادنلا اذإ و مهنا وص دتشتف ءاكبلا ىفنوذخأب مثماع

 كلاماهرجز بولقلا قرت نأر انلا تمهاذاف فصاقلا دع رلاك ةلصاص امل عمس كلذ دنعف رانلا نملوألا

 مهنوطب ىفدوبصيل مجاباوءاج دق ةينابزلا اذافناعاللءاعوناكونآرقلا هيفايلققرحن اللوةيلعجو

 كرابت هلل تدجس اهابجرانلاقرحن الوناضمر اهصمحأ انوطب ملا اولخدتاللوقيف كلام مهر جرب

 نمىلاعت هللا لأسنف مه-ولقىفأل التي نامالاو دوسألاىأ كلولحلا قساغلاك اممحابيف نودوءيفىلاعتو
 . نيمآ نانم رك هنا ناميالاو ديحوتلا انيلسيال نأ هلضف

 6 ةمايقلا موي هوفعو ىلاعت هللا ةمحر نم ىجري ام باب

 ىوفعب طارصلا اوزوج نيصاخملا هدابعللجو زعهللا لوقي : لوقيهنعهللا ىذرىرصبلا نسما ناك
 امأ دمعةمأ ايشرعلاتحن نمدانم ىداني( ثيدحلا ىفو ) ملامعأباه ومستقاوقمجرةنلااولخداو |

 نأىوريو قمح ر ةنلااولخداو مكن امفاهوبهاوتف تاعبتلا تيقب و كلهتبه ودقف كلبق ىلناكام

 ىتارعا هللاقف «امنمكذقنأف رانلا نم ةرفحافش ع متنكو » ىلاعت هلوق ارقامهنعهللا ىضر سابع نبا

 ىورو. هيفق ريغ نم اهوذخ سابع نبالاقفابيف مهعقوينأديريوهو اهنممهذقتيلهلا ناكام هللاو
 ىورو. رانلا هيلعهّللامرح هللا ل وسر ادم نأو هللاالإهلإ الن دهش نملاق هلع هللا ل وسرنألسم

 لكةمحر ةئام ضرألاو تاومسلا قاخ موي قلخ » ىلاعتهللانالاق مب هللا لوسرنأاضيأ مسم

 اهدلو ىلع ةدلاولا فطعت اهبنذ ةدحاو ةمحر ضرألا ىفاهنملعؤ ضرألاو ءامسلا نيبام قابط ةمحر

 د ا ( ناكو ) ةمحرلاهذهم اهلك أ ةمايقلا موي ناك اذإف ضعب ىلع اهضعب ريطلاو شحولاو
 روهردص نتييل هللا هنعل سيب | ناق> ةمايقلا مويسانلاب ىلاعتهللا 3 ةهح رلازتال لوقيهنع هللا ىضر

 1 ( ىورو ) ائيشاهنملانينأ ءاجر اهيلا لواطتيل سيلبا ناّتح ةياورففو هللاةمحر هلانتنأ

 ةدلاولا نم هدبعب محرأ هلهدبي ىسفن ىذلاو » لاق لسوهيلعهللالصهللا لوسر نأ اهريغو ىذمرتلاو
 يسون هللا لوس ر ىلع مدق )لاق هنعهللا ىض رباط#لا نب رمع نع مجسم ( ىورو ) «اهدلوبةقيفشلا

 ةأرلا هذه نورتأ هل هللا لوسر انللاقق هعضرتو اهنطبب هقصلتفايبص ذخأت ىسلا نمةأ ص ااذاف

 هللا ىلص هللا لوسر 0 هحرطتال نأردقت ىهو هللا لوسراي هللاو ال انلق رانلا ىف اهدلو ةحراط

 ( ىورو ( اضأ ىراخبلا هاورو « اهدلوبهذه نمهدابعب م ا مسوي

 اذكب كرما مأقاودعايسا لوي وهوهل ,عودتع وهسفنب دوج هتبًأرف ضي رمىل راج طا

 رانلا وأ ةنطاىنلخدتله ىةعناصتناكامىقدلا ول ىلاعتدلا ىنعفرول م ءايباشلالاققاذك نعكبنأملا
 ريقلاهعم تلخدفهمعلاق. سل * ىتادلاو نم ىب محرأ ىلاعتدللا نادل ارباشلا لاق ةنلا كلخدتلاقف

 هللا ىذر ,ةماما ىلأ نع .

 اذإةأرلا كلذكو راناا

 كيح ال اهعوز تذآ

 نم ةنسح الو اهتالص

 هيضرت قح اهنانسح
 ناف فورعملابهرشاعنو

 لاهو هللجس هللا !

0 
 لاقو ةمايقلا موي اضعب

 ىلص هللا لوسر

 يلع بحجب » ملسو هيلع

 لهأ ا نأ لجرلا

 نو رضيوةالصلاب هتبب
 ىلص(لاقو) «اهكرت ىلع
 هللا اوقتا» سو هيلع هللا

 هللا

 ىرسأ نياف ءاسنلا ىف

 نهوع ذخأ 3 أ ف

 مللحتساو هللا دهعب

 هللا ةملكب نهجورف

 ةوسكلا نولعاوعسوأف

 هللا عسو» ةقفنلاو

 قازرالا ١ ىف جلع

 ف 3 حسفيو
 اول اك نايعالاب ١

 (ىود)« علالا نوكي
 لياخلا مهارإا ل

 مالسلاو ةالصلا هيلع

 قلخ هللا ىلإ  اكع
 هيلا هللا ىحوأف ةراس |

 علض نم اهتقاخ ىننا ّْ

 ءاسنلا عسيمج نافجوعأ



 مدآ علض نم نفلخ
 مالسلاو ةالصلا هيلع
 ناو راسا رصقألا

 نا جوعألا علضلا

 ريصاف هلأ هتموق

 ىلع اهلمحتو اهلع

 اصقن ىرت ناالإ اف ام

 قح ىفءاجامتو .اهنيدىف

 لاق اهحوز ىلع ةأرللا

 هللا ىلص هللا لوسر

 لجرلامزاي ملسو هيلع
 تكلم اموهلهألهملعت

 هتينو ءوضولا هنيع

 نم لسفلاو ميتلاو

 نم لسغلاو ضيحلا

 نم لسغلاو ةيانجلا
 مكحو سافتلا

 نسئاَرفو ةئاتتسالا
 اهننسوةالصلاو ءوضولا

 هارتوةنسلا لهأداقتعاو

 قوتو ةميغلاو ةييغلا

 ةسسلاو هيا
 ةمزالمو ىنعي ال امع

 ركذلا

 ءوسلاو مثالا باندجاو

 بادآلا و

 نع "بلع "ردع قل

 نهربخأو لأس نوميلعت
 نلأسإ نيكرت الإو
 لحب الوهنذابكلذ نع

 لهأ عنع نأ لجرلل
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 هيلع هللا لصهللالوسرنأهريغوىذمرتلا( ىورو ) ىبتنا| رونربقلا 'التما ورصبلادمعسنادقدتدجوف

 دتشاء ىثىألا للاقواممجا رخابىلاعتهللا رمأف رانلا ىفاهمحايصدتشارانلا لخد نمب نيلج رنا لاق سو

 ' انك ثيح رائلا ىف اكسفن ايقاتف اتلطنت نأكل نحر نالاقف برايانمحرتل كلذاناعف الاقفاكحايص

 قلت ل هلىلاعتهللا لوهتيف هسفن قلي الفرخآلا موقيوامالسو ادرب اهدجيفهسفن اهدحأ قايفناقلطنف

 كرابتّشالوةيفاهنم ىنتجرخأ ذإدعباهيلاىدرتالنأ كب تننظىنا برايل وةيف كبحاص لعفاك كسفن

 نم اوجرخأ لجوزعهللالو#, ( ثيدحلاىفو ) لجوزع هللاةمحرب ةنملانالخدبف كؤاج ركل ىلاعتو

 دبعب ىلاعت هللا ىمأ, لاق هنأهنع هلا ىضر راسإنب سم نعىوروماةمىفىنفاخوأ امو, ىركذ نمرانلا
 لجوزع هللالوقيف هئاروىلإ تفتلي ريصإةينابزلاهتذخأ اذافةريثك تائيس هلوةنسح لمعي. ملراناا ىلإ
 ىلاعت هللا لوقف كف ىنظ اذهناكامبر ايهللاو لوقف تفتلت كلام هلىلاعتهلالوقيف فقوفهباوفق

 هلي لا لوسرزأ هنع هللاىضرتماصلا نبةدابعنع ( ةياور ىفو ) ةنجلا ىلإ هب رمؤف تقدص هل

 اهدحأ تفتليف رانلا ىلإ امه رمؤيفنالجر قبب ةمايقلا موي قئالخلا باسح نمىلاءتهللا غرفاذإ لاق

 ةنلا ىلإ هب رمؤيف ةنجلا ىنلخدت نأ وجرأ تنك برا؛لوةيفتفتلت كلام العولج برلاهل لوقيف
 ههجوىفرورسلاىريثيدحلا اذه ركذ اذإ لسوهيلعهللا ىلصهللالوسر ناكودنع هللاىض رةدابع لاق
 لوقيف معن نولوقيف ىئاقل تببحأ لهةمايقلا موينينمؤملل لوقي ىلاعتهانأ ( ثيدحلا فو ) ىبتتا

 (ىورو) ىناضرو قمحر ؟لتبج وأدق لوقف كترفغموكوفعان وجر نول وقيف كلذ لعيتلمحام ِ

 طنقيو اهبفداهتجالا ىف غلابيو ةدابعلا ىفهسةن ىلع ددش,ناك ةيضاملا ممألا فالجر نأ معن وب ظفاحلا

 ىداهتجاو قدابعن اف برايلاقرانلا لاقف كدنعىلام برايلاقف تافلجو زعمىلاعتهللا ةمحر نم سانلا

 ىبتناقمحر نممويلاكطنقأ انأو ايندلا ىف قمحر نمسانلاطنقت تنككنا العو لجبرلاهل لافق

 ملوىلاعت هللا ةمحر نمسانلا س ويم نموه هيقفلا : لوقيهنعهللا ىضر بلاطىنأ نبىلع مامالا ناكو

 . نيملاعلا بر هللدجلاو . هللا ةيصعم ىف ملص خد

 6 تاوبشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح باب +

 رانلا تفحو هراكملاب ةنلا تفح » لاقوسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهريغو ناذيشلاىور

 ىلإ ليربج لسرأ ةنجلا هللا قاخ امل لاق مثلت هللا لوسر نأ ( ىذمرتلل ةياورىفو ) « تاوهشلاب

 هللادع أ امىلإواهيلا رظنو مالسلاهيلعل.ربج ءاخلاقو اهفاهلهألتددعأ ام ىلإ واهيل إ رظن الاف ةنجلا
 لاقوهراكملاب تفخ ام رمأفاهلخدالإ دحأاه- عمسي الكنز عوفلاقو هيلا عجرفلاقابيف اهلهأل ىاعت

 لاقو ىلاعتهيلإ عجرفهراكملاب تفح دقىهاذاف اهيلا عجرفلاق اهيف اهلهألت ددعأامرظن افاهيلإ عجرا
 ىهاذافابلهألت ددعءأامىلإو اهيلارظناف رانلا ىلإ ب هذاهللاق مثدح أ ابلخدالنأ تفخدفل كتزعوف

 تنفخ اهب رمأف اهلخديف دحأ اهم عمس ال نأ تفخدفل كتزعو لاقق هيلا عجرفاضعب اهضعب بكرب

 ىهتئااهلخد الإدحأ اهنموجني النأ تيشخدقل كتزعو لاقق اهيلا عجرفاهيلاعجرا لاقفتاوبشلاب
 رمألاو دربلا ةدش ىفةرابطلاكهلمع كب و هلعف سفنلا ىلع قشيام لك هراكلاوءاماعلا لاق *

 تاهوركلا عيمجو بئاصلا ىلعربصلاو ركنا لهأ ن ههيساقتيام ىلربصلاو ركنلا نعىبنلاو فورعملاب
 مونلادنعةرابطلا كرتك اهتفاويو هيلاوعدتواهمتاليو سفنلا ىوهقفاوي املك وهف تاوبشلا امأو

 ءىشلاب رثادلا وهفافحلا لصأو . كلذوحنو قطنلاو لكألاىف عروتلا كرتوىلإللا مايق كرتودربلا ىف

 0 تاويسلاو هراكشلا هلع ى لا لثم دقو ىطخت, نأدعب الإ هيلا لصوتي ال ىذلا هب طم لا

 . هتروص هذه اع رانلاو ةنجلاب



 قداص خيشدي ىلع كولسلا نم دئادشلا باكتراو تاوهشلا كرتديرينلدبال هنأ ىلعم وقلا عجأ تلق
 كرتيلعردقيال ٍباجحلا بحاصفالإو نيعىأر امهناكرانلاو ةنلا دهشي قحهب احح ققرب وهتفاثك فطلب
 8 مع ىلاعتدقلا و تاهو ركلا باكتراالوتاوهشلا

 د امهاهأ ةفصورانلاو ةنهلا جاحتحا باب الع

 ةنلاو رانلا تجتحا ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرلاق لاق هنعهللاىضر ةربر هى أن ع ىراخبلاىور

 لجوزع هللالاقف نيك اسلا وءافعضلا ىنلخدي ةنلاتلاقونوريكشلاو نورابجلا ىناخدي رانلاتلاقف

 ىلع امكنم ةدحاو لكل وءاشأ نمكب محرأ قمحر تنأ ةنجا/ لاقو ءاشأ نمكب بذعأ ىناذعتن ًأرانلل

 نيسمحوأ ةرمنيرشع مو.لكىف اهتوقوهسفن لو> نمأ ريت نم لكوهءافعضلابدا رملا و ءاماعلا لاق . اهؤلم

 مالسلاو ةالصلاهيلعهلوقىف مريلاراشلا مهو نوعضاوتلا مهمدا رملانيك اسلاامأو . ةياورىفءاجاك ةرم

 نب ضايعنع ملسم (ىورو) «نيك اسللا ةرمزيف قرشحاو ًانيكسم ىنتمأو ًانيكسمىنيحا مهللا
 طسقم ناطلسوذ ةئالث ةنملالهأ ةبطخىف مود تاذلاق ٍمُثِلم هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر دامح
 (ثيدحلا فو) لايعوذ ففعتم فيفع لسمو ىبرقىذ لكل بلقلا قيقرمحر لجرو قفوم قدصتم

 هللاىلع مسقأول فعضتسم فيعض لك ةنجلا لهأب كربخأالأ » لاقملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ
 منزلاو «ريكتسم منزلك » ةياورىفو «ربكتسمىرظعج ظاوجوتعلكرانلا لهأب كربخأ الأ هربأل

 ةمنزدل ناكنيعملجروهف مظعلانآرقلا فر وك ذملا من زلاامأو مثالا وهليقو رسشلابفورعلا صخشلا وه

 بورشاالوك ًالاوهلبقو عونلا عو+ل اوه ظاوجلاو ةموصخلاديدشلا ىفاجلا وهلتعلاو شيتلاةمتزك
 ري داقنيالىذلا ظيلغلا ظفلاو بلقلا ظيلغلا ىفاجلا ليقولاتخلا محلا ريثكلاوه ظاوجلاليقومولظلا

 ضرالاف ىلاعتدللا ءادهش متنأ» ثيدحلا فوهسأر ىف عادصهللصخالىذلا وهليقو ىرظعجلاكلذكو

 لهأ اضيأثيدحلا فو باذكل م لكر انلالهأواضيأٌ ثيدحلا فو «رانلاهلتبجو ا رشهيلع متينثأ ن ف

 لقعلا ف.ئعض لكرانلالهأ ةياورىف و قاخلاءىسىأ ريظنش لكرانلالهأة باو رىفو نئءاخ شاحف لكرانلا

 ةبحم ةرثك ةنهلا لهأتامالعن ملوي هنعهلاىضر دوعسنبهللادبع (ناكو) هنيدرمأب ًابع.ال عادخ
 اوناكناف ليلقوأ ريثك مهله اهيلعىلصنمرظنياصخش لسرب ةزانج هيلعترماذا هن اكوح محل س انلا
 اونمآ نيذلا نإ » لوقت, ىللاعتهللا نا لاقف كلذىف هلليقف ةبعكسللا برو ةنجلا لهأ نملاق اريثك

 .ثيدحلا فو .ىهتامهتاممدعب ومهتايح ف نينمؤلا بواقىفىأ (ادو نمحرلا محلل ءجيستاحاصلااولمعو

 ىداني مث ليربجهبحيف هبحأف انالف بحأى ا مالسلاوةالصلاهيلعل.ربجل لاق ادبعىلاعتهللا بحأ اذا »

 ءاضغبلا فرك ذو «ضرألاىف ل وبقلاهل عضوت مثءامسلا لهأ هبحتف لاق ه وبحأف انالف بحب هللا نا ءامسلا ىف

 ءاماعلا لزب لف كلذقدصي سحلاو (ىلاعتهللا همحر ىطرقلا مامإلالاقو) ناخيشلا هاور كلذ لثم

 0 ناس ا
 لوق نم ظعاولا هيف

 هلوسر لوقو ىلاعتهللا

 ملسو هيلع هللا لص
 رومأ كلذب نفرعيل

 نهورذحمو نيد
 لاقكلذلو رانلال و> د

 هللا ىلص هللا لوسر

 معلا بلط : لبو هيلع

 ملسم لك ىلع ةضإرف
 ضئارف ع ىنعةداسمو

 . نءدلا

 لجرلا مزايو (لصف)
 ىلع مايقلا نسح اضيأ
 امو هدالوأو هتجوز

 ةيراق هلع تكللت

 موسكو ممماعطا

 مهيد رومأ مهميلعتو

 نم هلك كلذ نك

 هلل الو لالح هجو

 نم ءىث ىف طلرفتلا

 هوحولا نم هحوب كلذ

 اهعأي »ىلاعت هللا لاقاك

 مسقت أ اوقاونمآ نيذلا

 اهدوقو ًاران ميلعأ و

 الع ةراححلاو سانلا

 دادش ظالغ ةكئالم

 مثرمأ ام هللانوصعبال

 «نورمّؤي امزواعفيو
 لجو زرع هللارمأ دقو



 ىلع رذحم نأ ناسنالا

 رذحمب و راثلا نمهسفنت

 | رذحم امك اهنم هلهأ ىلع

 ىنلا لاق هسفن .ىلع

 عار لك » متلي
 هتعر نع لوكسم

 عارلج رلافةمايقلامو

 لوئسم وهو هلهأ ىلع
 ىف ةيعار ةأرلاو مهنع

 ةلوئسمىهو اهحوزلام

 هيلعهللا بص لاقو «هنع

 | هبرلجرلاق لال ملسو

 ةلاهجنم مظعأ بنذب
 لوألاقيو . هتيب لهأ

 هتجوزلجرلاب قلعت ام
 نيب هنوفقويف هدالوأو

 ىلاعتو هناحبسهّللاىدي

 | انلذ> انبراي نولويف
 لجدرلا اذه نم انقح

 اننيدرومأ انماعمل هناف

 ] مارحلا انمعطي, ناكو

 برضيف ملعنال نحو

 قح مارحلا بسك ىلع

 بهذي مث هل درجتي
 ءىجتف نازيملا ىلا هب

 لثم هتانسم ةكئالملا

 اذه ءىجيف لابجلا

 اصقان ىلتنزو لوقيف
 هتانس>ح نم ذخايف

 هل لوقيف اذه ءىحجبو

 ١ ش ل ' ْ 1/5

 - )| هبلقفوالا مههركي ادحأىرتداكستالو ملةبحلاو مهداقتعا ىلع سانلا فكم رصع لكفف نوالاصلا 1

 الإ نيك ]نك[ فئاوط نم نيحلاصلاو ءاماعلا نوبحلا نوكيدقؤةرتقو ةماظدهجو ىلعو قافت
 ىفعمتجاهنا ىورف ىسافلا سيقنب رمعةزانج ىف عقواك نجلا نم فال ؟مثدحأ ةزانج عستيف سنإلا

 مهنا اولاقف اواصنيدلا سانلا كثل وأ نمادحأ اورب مف سانلا رظن نفداماف نوصحمب ال قئالخ هتزانج

 ةينرل )3 ةلارضأو ىروثلا نايفسناك نيذلا نيم اصلا نما ذه سيقنب رمعناكو . نجلا نما وناك
 مهورزحف دادغب لهأ هيلع ىلص هنعىلاعتهللا ىضر لبنح نبدمحأ مامإلا تاماملو *: ههجو ىلا رظنلابو
 افلأن يثالثنموحم مويلاكلذف ىراصنلاودورملا نمسأو هيف نحلاىنارماوءمسو. فلأةئاعيس نماوح

 فقوقلا ضرألا حسمت نأر مأ لكوتملا ةفيلخلا نأ انغلب و . هتزانج ىه سانلا بابك رثكن ماو أر ام

 هنعهللا ىذرهتومربخرشتن اامواهوحن وأ فل أةئاهلثو فل نلف قو هاهو دجوفاهمف ةزانجا | ىلعنولصلا

 (املو ) لجوزعدّللاالإ مددع لعيال قئالخهيلع لصف هربق لعن واص,ىرقلاو دالبلا نم سانلا لبقأ

 ىدوجيىأرو هااالإ مثددعىصحم ال قئالخ هيلع ىلص هنع ىلاعتهللا ىضر ىرتستلا هللادبعنبلبستام

 همالسإ نسح وملسأف ةزانجلا,نو-سمتب اج اوفأًاجاوفأءامسلا نمنولزمي ةكئاللا نسلا ف نعطدقناك

 ىلع سانلا محد زافهنعهللاىضر ميكحنبةريغلا تامموبالا اه. ف وطي فئاط نمل لل ةبعكلا نا لاتيو
 هللاهمحر ىطرقلامامإلا (لاق) هربقف هوراوو هوعيش تح فاوطلا بلك اوكرتواهب نوكر بتيهتزانج
 مهنم نفدتقحتراسثح اهعم ريستو ريطلا اهعيشي نيحلاصلا'نم ريثك زئانج دهوش دقو ىلاعت

 ميلف ه تاقثلاكلذب ثدحن و ىعفاشلا مامإلا بحاص ىلا مهارب مامإلاو ىرصللا نونا اوذ ضيفلاوبأ

 ام ىلاعتدللا - ىلاعت هلا نم مهفوخومهعرو ومهدهزىف نيكاصلاوءاماعلاب ءادتقالاب ناوخإلا اهسأ

 اوبنتجاو قفانمالإ كهركي الف ضرألا فلوبقلا ركل عضوبو يتبحم ءامسلا ىفليربج ىدانيومهبحأ
 نأ ةريره ىنأ نع ملسم ثيدح ىف اك رانلا لهأ تافص نم اهنا هلع مكين ربخأ ىلا تافصلا

 نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق اهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص » لاق مثلي لالوسر

 ندجيبالوةنجلا نلخ دي.الةلئاملا تخبلاةمنس أكن سو ءرتاليمنتالئامتايراعتايساك ءاسن و سانلا اه
 ءافصةنجلا لهأةمالعنم : نولوةي1طاطلا فلسلا ضعب ناكو «اذكواذكنمدجويلاهعرناواهحمر

 ةنحلا نلخديل » هلم هلوقديلاراشأ اكىلاعتهلا نم فوخلا ةرثكو نيماسملاب نظلاءو .نمبولقلا

 ىف اولاق مهمافبارغلا امسال ارذحوافو>تاناويمارثك أريطلانألىأ «ريطلاةدئفأك مهتدثفأ ماوقأ
 ىلاعتهللا نمةببهوافوخهبلق فن اوخإلا اهمأ مكنمدج ونف بارغنمرذحأهنا هنيدرمأ ىف نطفلا لج: رلا

 تامالعنمو .رانللز محتيلف كلذ نمدضلابهسفن دجو نموةنحلا لهأ نمهن اف ريشيلف هيصاعم نعهزجحن

 هللا راشأ اك لج وزعهللاىداعمنع هلبأ تاوهشلالك اوبونذلا نم املس دبعلا ن وكي نأةنخلا لهأ
 اهل دارأو ءاماعلا لاق « هلبلا ةنجلا لهأ رثك 3 » لاق هلي هللا لوسر نأ هريغو قيببلا ثيدح
 نم املاسهردصنوكيىذلا وهدلب ألا مهضعب لاقو : ةلمجرشلا نءلفاغوهو ريخلا ىلع اعوبطم ناك نم
 هلعاك ايندلا م ةرثكرانلالهأ ةمالعنمكلذكو سانلاب نظلا نسحو ىللاعتهللا بضغي ءىشلك
 رك أ ثتيأرف ةنحلاف:تعلطا لاق » هع هللا لوسرنأ حيحصلافدرودقو . ءاسنلاوءاينغألا

 نهرفكب لاقهللا ل وسر ابك اذئاولاقءاسنلا اهله رثك أتي, رف رانلا فتعلطا ونيك اسلاو ءارقفلا اهلهأ
 نهادحا ىلإ تنس> اول ناسحإلا نرفكيو -جوزلا ىنعيريشعلا نفك. لاقهللا لوس رايهتلابن رفكي أ لبق

 نوبساحمب مهناف ءانغألا امأةءاورىفو« طق ًاريخ كنمتبًارامتلاق هركتامكنمتأرمث هلكرهدلا |

 سابع نبا نع ايثدلا ىنأ نبا ( ىورو ) ريرحلاو بهذا نهاهلأف ءاسنلا امأو نوصحمو
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 قئالخلا ىلع فرشتف ءاهوش ءاقرز ءاطعثز وجت ةروص ىف ةمايقلامويايندلاب ىنؤيلاقاههنعهللا ىذر
 متضغابتو اهملع متدساحم ىتلا ايندلاهذهلاهتيفهذهةفرعم نم هللايذوعن نولوقيف هذهنوفرعتأل اقف

 لجو زعهللا لوةيفىعايشأو ىغابتأن بأ لوقتوىدانتف ماهجران ىاهبفذقي مث ماحرألاامم متعطقو
 نيمآ انناوخا عملو انل ايندلا ةبمم نم ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسنف * ايعايشأو ايعابتأ + اوقلأ

 . ناملاعلا بر هلل داو

 د6 رانلا نب.ءافرعلا نأ ءاجب ام. بان لع

 وهو ريبك خيش نا هللا لوسر اي لاف مسوهيلعدلا ىلصىنلا ىنأ الجر نأ هريغودوادوبأ ىور
 نكلو ءافرع نم سانا ديالو قح ةفارعلانالاققدب «ىلإةفارعلا لمحت نأكلأسي هناوءاملا فيرع

 مواتجا فرعتيو مهرومأ ىلإ , ةلحاو ةلسقلا 00 مقلا وه فيرعلاو ءاماعلا لاق  راثلا ىفءافرعلا

 هلوقامأو . مم قفرلاوسانلااصم ىلع لمعلا نم اهيفاملىأقح ةفارعلانا هلوقامأو .مثريغو ءارمألا

 معأهللاو اهبفهللا قتيمل اذإرانلا لوخد نمريذحت وف سانلا ىلع رمأتلاو ةسايرلا نم اهيف الأ رانلا ىف

 ليوو ءارم اللليو »لاق ملسو هللعهللا ىبص هللال وسر نأ ىلاعتهثلا همحر ىمل ايظلادواد ىف ثيد>ىفو

 لتاز ةمظمىفوأ قوسفف ءافرءاونوكت نأناوخالااهأ مك اياف ثيدحلا « ءافرعلل ليو وءانم الل

 . نيملاعلا بر هلدجلاو سانلا

 ئأىروثلا نايفسلاق « عطاق ةنطالخدي ال لاقل سوهيلع هللا ىلص هللالوسرنأ ناخيشلا ىور

 » سكم بحاص ةنجلا لخديال » لاقوسو هللعدللا ىلصهللا لوس رنادوادزنا ) ىورو ( م>رعطاق

 هباورم اذإمملع بح الامهريغو راجتلا نمذخأيوساناا لاومأر مشع ىذلا وه سكسلا بحاصو

 مثكلذ لثمنمناوخالا اهيأ كاياف هريغو نامزلا اذهف فورعم وهاك ريثكلا ىأس كلاهجو ىلع

 . نيملاعلا بر هلا دجلاو كايا

 6 منهج مهم رعست نم ل وأ ىفورانلا نولخد ةثالث لوأوةنحلانولخد» ةثالثلوأ ىف ءاج امباب 3#

 لجرو ديهبشلا ةنلا نواجدي ةثالث لوأ » لوقي هي هللالوسرتعمس لاق ةريره ىنأ نعىور

 طلسم رتمأ رانلان وا> دي ةثالث لوأو هللاوم قح ىد و هب رةدايع نسحًادبعو لايعوو ضمت

 نا » لاق 2 هللا ل وسرنأ هريعو ملسم (ىورو) (« رون ريقفو هقحىدؤيال لامنمةورث وذو

 لاق اهنذ تلمعام لاقتف ايفرعف همعن هفرعف هبىنأف دهشتسا لجرةمايقلا موب هيلع ىضقي سانلالوأ

 ىلع بحسف هبرمأ مث ليقدقفءىرج لاقي نألتلتاق كنكلو تب ذك لاق تدهشتسا تح كيف تلتاق

 تماعتلاقا,ف تامعاهش لاقارفرعف همعن هفرعف هب ىفًافنآرقلا أر قو معلا لعت لج ورانلا ىف تلقح ههجو

 ءىراق لاقيلنآرقلا تأرقو ملاع لاقيل لءلا تماعت كنكلو تب ذك لاقنآرقلاكيف تأرقوهتماعو معلا

 ىاقهلكل الا فانصأ نمهاطعأ وهيلعدللا عسولجرورانلا ىفقلأقحههجو ىلعبحسفهب رمأ ثليقدقف

 لاقكل اهيفتقفت الإ اههف قفني نأ بحت ليبس نمت كر تاملاف اهبف تلمعاشهللاقق ايف رعف همعن هفرعفدب
 لاق كل ثرانلا ىفىقل أ قحاهج ولعب حسف هب رمأ ليقدقفداوج وهلاقيل كلذ تاعف كنكل قاف

 فطلينأهلضف نمهللالأسنف ىهتنا «ةمايقلا مودرانلا مهي رعست نملوأةثالثلاءالؤبف مثلي هللا لوسر
 . نيملاعلا بر هلل دمجلاو نيمآ نآرقلا ءارقو ءاماعلا عيمجمو انب

 * باسحت ريغب ةنجلا لخدي نميف باب ا“
 اولاق )»ع باسح ريغل افلأ نوءعيس قمأ نم ةنطلالخدي 2 لاق 2 هللا لو سر نأ هريغو سم ىور

 ( ةركذتلا رصتتغ ) ٠١

 نخأيف تينارن كنا

 0 ا نت
 لوقيوهلهأ ىلإ تفتليف
 ىف ملاظلا تاقثدق مه

 ىدانتف مدلجأل قنع

 ىذلا اذه ةكئالملا

 ةناتسحا  هلهأ لكأ

 رانلاىفمباجأل ىدعو

 بنتجي نأ هيلع بحف

 ىلإ نسغو: مازحا
 ةلص ىفءاجامو ) هدأ

 لاق ( ابعطقو محرلا

 ةلص :سوهيلعدلا ىلص |

 قزرلا عسوت م-رلا

 ناو ردعلا ىف ديزو
 شرعلاب تقللعت مخرلا

 نم لص مهللا تلاقو
 ىنعطق نم عطقاو ىنلصو

 ىلاعتو هناحبسللالاقق [

 نلصأل ىلالجو فزعو

 نعطقألو كلصو نم

 (ىورو ) كعطق نم
 نيحلاصلا ضعب نع

 ةقادص ىل ناك لاق هنأ

 دحالااوا تابغ لجو
 ةكع ارواج ناكووجعلا

 تيبلاب فوطي ناكو

 فكعيو ليللا لوط
 نآرقلا ةءارق ىلع



 ةلاحلا هذه ىلع هلناكو

 هتعدوأف نيئس ةدم

 دالب ىلإت رفاسو ابهذ

 هتدج وف تثج مث نعلا

 هدالوأ تلاشت تاندَك

 ىل اولاقق ةعيدولا نع

 كوقتام ىردنام كا

 ملع نم كلذب انلامو

 ىيقلف انيزح تفقوف
 هللا همح ر رانبدنب كلام

 كلاب ام ىل لاقف ىلاعت

 اذإ لاقفهتثدخ ىخأ اي

 تناكو ليللا فصتتا

 قبب ملو ةعملا ةلبل
 ناب فقق دحأ فاطملاب

 حصو ماقلاو نكرلا

 اك اص ناك نافنالف اب

 هللا دنعا ا

 ناف“ ىلاعتو هناحبس

 نال كمت كلور

 مهلك نينمؤلا حاورأ
 فنكرلا نيب عمتجم

 تناك اماف لاق ماقلاو

 ليللا فسن ةعجلا ةلي
 ماقلاو نكرلا نيب تفقو

 ىنملكي ملف نالفاب تدصو

 تحيصأ) الك نحل

 راند 4 كلام تثدح

 اناو هللانا : لاقف كلذب
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 (ىورو )نواكوت. ممرىطونووتكي الونوريطتي الون وقرتسيال نيذلامهلاقف هللا لوسراي مثنم
 نأ ىرقدعو » لوقي هلع هللا لوسر تعبسلاق هنعهللا ىضر ةمامأ ىنأ نءهجام نباوىذمرتلا

 تايثح نم تايثحثالثوافلأ نوعبسلك عم باذعالو مماعباسحالافلأ نيعبس قمأ نمةنجلا لخدي

 ملسو هيلعهللا ىلص للا ل وسر نأ ىلا اعت هللا همح رىذمرتلا مكسحلا هللادبعوأ ) ىودو )« لجوزعىبر

 هنع هللا ضر باطخلا نب رمع لاقف باسح ريغب ةنلانولخدي افلأ نيعبسىتاطعأ ىلاعتهللا نا » لاق

 لوسرايرمع لاقفافلأ نيعبسنيعبسلا نمدحاو لكعمىفاطعأف هتدزعسادقلاقهتدزتساالهفهللا لوسراي
 ىلاعتهنلاهمحر ميشهلاقىهمث ا« هيديىوارلا حتفوا ذكهىف اطعأف هتدزتسا دقلاقف اين اثهتدزتسا الف هللا

 ريطتي ملو قرتسل نمريغ نأبابلالوأ قب اسلا ثيدحلا ىنعموءاماعلا لاق  هددعىردي.لهللا نماذهو

 هريغك ساحيف رخآل معب ةن!لهأنمناكنا وةروك ذا نيعبسلا نمز وكب النينمؤلا نموتكي ملو
 نأ ىفعدب الو ىوتك ١ دقةباحصلا ضعبنا هانعمام لصألا ىف( ىبطرقلا مامالا لاق ) ةنجلا لخدي مث
 هللا لص هللا لوسر نأ ىناسلا ظفاحلاو هيودرمنبا ( ىورو ) ملعأ هللاوافلأ نيعبسلانم هنوك ىجرب
 مل لجرو ةسبلب افلخدل دج ملفدبوث لسغ لجر باسح ريغب ةنلانولخدي ةثالث » لاق ٍلسو هيلع

 دوعسمنهللادبع ( ناكو ) « ديرت امهأ5هللقيرف بارسشب اعدلجروطقنيردق هدقوتسم ىلعبصني

 نب ىلع ( ناكو ) باسح ريغب ةنجلا لخداباستحا وان اعاضرألا نمةالغب ارثب رفح نملوةيهنعهللا ىضر

 سان موقيفلاق اوموق لضفا!لهأ ؟ًادانمىدان ةمايقلاموبناكاذإ » ل قي اه عدلا تضر نيسحلا

 لبق نولوقيف ةنجلا ىلإ نولوقيف نبأىلإ نولوقيف ةكئاللا مهاقلتتف ةنجلا ىلإ اوقلطنا لاقيف نوليلق
 انيلع ءىسأاذإو انربص انماظاذإ وانماحانيلعل هج اذإ انك نيذلا نحنا ولاق متت أنماولاق متناولاةباسحلا

 مل لاقيف نوليلق سان موةيفربصلا لهأ مقبل دانمىداني مثنيلماعلا رجأ معنف ةنجلا اولخدا محلا ولاقان ومع

 ربصلالهأ ني“ نولوةيف متثأن م لاقبف مهنولوقيو كلذلثم ملل وقتف ةكتالللا ماقلتتفةنجلا اولخدا

 اوناك نيذلا ميل دانم ىدانيمث نيلماعلا رجأ منفةنجلا اولخدا مللاقيف هللا ةيصعم نعوهللا ةعاطىلع

 متنف ةنجلا اولخدا ,هنولوقيفنولوقيو مهل اقيفدللا ىفنولذابتيو هللافنوسلاجتيوهللا فنوروازي
 ىفنيرخآلاو نيلوألا هللا عمجاذإ »لاقهنعهللاىضر سن نع ميعن وب أظفاحلا ( ىورو ) « نيلماعلا رجأ

 اوف قح سانلا نم ةعامح موقيفلجوزعدهللاب ةفرعلا لهأ نبش رءلانانطب نمدانم ىدان دحا و ديعص

 كاياانتفرع نيدلا كبةفرعلالهأ نحن نولوقيف متنأنم لعأوهوىلاعت لوقيف لجو زعدللا ىد, نيب

 نم هللالأسنفةريثكك لذ ىفثيداحألاو « ىتمحرب ةنجلا اولخدا متقدص ىلاعتلوقتيف كل ذاالهأ انتلعجو
 . نيمآ تائيسلا نودتاملا ىلإتاحلاصلا لمعي نم اناعجم نأهلضف

  رثك أو ةنجلا لهأ رطشوسوهيلع هللا ىلص دمع ةمأ باب الع

 ريخلاوكيدعسو كبل لوقيف مدآايىلاعتو كرابتهللا لوي »لاق لسوهيلعهللا لص هلا لوسرنأ لسمىور

 كلذف لاق نيعستوةعستوةئارعست فل ألك نملاقرانلا ثعب امو برايل اقرانلا ثعب جرخ أل ومتيف كيدي ىف

 «ديدشمللا باذع نكلو ىراكسإ مهامو ىراكس سانلا ىرتو اهل لمح تاذ لكعضتوديل ولا بيش, نيح

 نمنافاورمشب ألاف لجرلا كلذانب هللا ل وسر ايا ولاقف مهيلع كلذ دتشافهنع للا ىذ رىردخلاديعسوبأ لاق

 اندمف ةنجلالهأ عب راونوكت نأ عمطأل ىتاهديب ىسفن ىذلا واق مئالجر يشم وافلأ جوجأموجوجاي
 ىذلاو لاق مئان ريك وهلللان دم ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ عمطألىئاهديب ىسفن ىذلا و لاق مث انريكو هللا
 دوسألا روثلا دج ىفءاضيبلاةرعشلا لثك مألا ىف كلثمناةنلا لهأرط ثاون وكت نأ عمط ألى نأ هديب ىسفن
 نيرشعوةئامةمايقلا موب قئالخلا نوكتلاق مثلي هللا لوسر نأ ( ثيدحلا ىفو ) راجلا عارذىفةقرلاكوأ



 /ه

 مك هللا لوس ر ايل يقةنس فلأ نير مشعة ريسم فص لكض رعوةنس فل, نيعب رأ ةريسم فص لكلؤطافص
 نمنينمؤلا فص امفلبق افص رشعةعبسو ةبام.لاقنوكرشلاوهلليفق فوفصث الث: لاق نوئمؤلا
 مويقمأنا(ثيدحلا ىفو).ىبتقلاهركذدوسألا روثلا اج ىفءاضيبلا ةرعشلاكنينمْؤلا لاق نيرفاكلا
 رئاس نمنوعب رألا وافصنون امث مهنم متن أو فص ةثامو نو رمثعةمايقلا موي سانلا نا ةنيلا له ثلث ةمايقلا

 . نيملاعلا بر هل داو نسح ثيدح ىذمرتلا لاق ممألا

 © اهءامسأو احلا وهأ ىف ءاج امو منبج باوبأ

 قحاهلهأ لك أترانلانا(ثيدحلا ىفو) بجو محجلاوةيماحلا رانلاىهوةيواهورقسو ىظل اهئامسأ نف
 ادب كلذكوبف هداؤف ىلع علطتفاضي أ دبعلا لبقتست مث تناك اك دوعت مث تبن !مهتدثفا ىلع تعلطإ اذا

 نم ةاصعلاو نيدرمتلاو ةاغطلا اهب فوخ ىلاعت هللا نكلو نيرفاكلل رانلا'لصأو ءاماعلا لاق

 تراطو هكئالملا تعزف رانلا قلخامل ىلاعتهللانا (ثيدحلا ىفو)هنعهللامتاهمنامع اورجزنيل نيدحوملا

 لوقيهنعهلا ىضرناربم نبنوميمناكو نود اوناك امبهذو مهنعكلذ نكس مدآقلخامافاهتدئفأ

 مهللاققهبجو ىلع رخالإ كلم عبسلا تاومسلاىف قب لف ترفزفرفزتنأ اه رمأ مثبج ىلاعت هللا قلخامل

 نم قيصعم لهأل مْبِجتقاخ و ىندابعو قعاطل مكسفلخ ىنأ متلعاامأ ركس وءراوعفراالعوالجر املا

 ديز نع(ك ورو) «نوقفشمهتيشخ نم مهو ىلاعتهلوق كلذفابلهأى ر'ىقحابنمأنال انبراولاقف قلخ

 سو هيلع هللا لصهللا لوسر'ىلع املسف ليفارسا هعمو هي ىنلا ىلا ليربج ءاجلاق هنأ ملسأ نبا

 ريسكتم ليفارسا ىرأ ىللام ليربجاي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقق فرطلا رسكنم ليفارسا اذاو

 (انغلبو ) هفرط رسك ىذلاكلذف مثبج نمةحفل طبه نيحافنآهلتحالهنا لاققنوللا ريغتم فرطلا

 هللا لوسرل كلذاورك ذفهتيب نم جورخلا نع كلذهسيح تح فوخلا هيلع بلغ راصنألا نم قتفنا
 هيلع هللا بص ينلالاقق اتيمرخو ىتفلا هقتتعاف هيلع ملسو هيلع هللا لص .لخدف ملسو هيلع هللا ىلص
 ص هنأ مالسلا هيلع ىسع نع (ىودو) اهقلف ىأهدبكذ لف رانلا نم فوخلا ناف كبحاصاوزبج سو

 ريغىذلااممالسلاهيلعىسيعلاقق فوصلاو رعشلا عرادم نوملع ناولألا تاريغتمةأرمافالآةعب رأب

 الوادر اهف قوذيال رانلا لخد نم ناو مرمناايانناولأ ريغرانلارك ذنلفق ةوسنلا رشاعم نكئاولأ

 جرخ « نيعمجأ ثدعومل بج ناو » ىلاعت هلوق عمسامل هنعدللا ىض رىسرافلا ناملسز أ(ىورو )ابارمش

 دق هللا لوسرايلاققهلأسف هبل ىنلا ىلاهب ءىجف اثيش لقعيال فوخلا ةدش نم ابراه هبجو لعامئاه

 انيجني نأ هلضف نمهللالأسن *ةيآلا (نويعو تانج ىف نيقتملا نأ » ىلاعت هللا لز اف ياق ةبآلا هذه تعطق
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ رانلا لهأ لامعأ نم رادلا هذه ىف

 6 رانلا نم هب راجتساو ةنجلا هللا لأس نميف ءاجام باب الع

 هلخدأ مهللا ةنجلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم » لاق ِهْبِلَ هللا لوسر نأىذمرتلا ىور

 هللا ىلع هللا لوسر نأ قبلا (ىورو)« رانلا نمهرجأمبللا رانلاتلاقرانلا نم راحتسا نموةنجلا

 دبعلا لاق اذاف ضرألا لهو ءامسلا لهأ ىلا هرصب و هعمس ىلاعت هللا ىقل راح موي ناك اذا لاق مسوهيلع

 ىدابعنمادبعنا مبجل لجوز وللا لاق بجران رح نمىئرجأ ملا مويلااذهرح دشأامهلاالإ هلإ ال
 ىلا هرصب وهعمس ىلاعت هللا ىقلأ دربلا ديدش مويناك اذاوهترجأدق ىنأكدهشأىنإو كنم ىبراحتسا

 لاق مْْمَج ريربمز نم رجأ مبللا مويلا|ذهدرب دشأْ امدللا الا هلا الدبعلا لاق ذاف ض رأآلا له وءامسلالهأ

 ناك « نوعجار هيلا

 لهأ نم ىمحعلا كلذ

 ىلاضمانكلو رانلا

 ١ رثب اهنفناف نعلا ضرأ

 توهرب رب ىمسي
 علوزأ هيف ' عتب
 مالح يو ,انييدعلا
 بناج ىلع ففق مج
 ىف نالفاي دانو ربل
 هناف لبللا فصن تقو

 ىلا تيضفلاق كملكي
 كفاستا ايلف رببلا تلت
 ريملا دنع تدعق ليللا

 اءاجدق نيصخشب ان أ اذاف

 اهو رئبلاكلتىف الزأو
 اهدحأ لاقق ناك

 لااا نم: ةرح الل
 ناكملاظلجر حورانأ

 ناطلسالتابجلا نمضي

 قامرف مارحلالكأيو

 ذل لآ ثول كلم

 لاقو اف بذعأ رببلا

 دبع 3 انأ رخآلا

 دق ناورم نب كللا
 اماظايصاع الجر تنك
 هذه ىف بذعأ تئحف

 اك تكسفإ رجلا

 لك تماقف اخارض

 نم ىدسج يف ةرعش



 تراظنفلاق عزفلا ةدش

 ثحصو رثبلا كلت 7

 ةبوقعلاو برضلاتحن

 كتعدوأ ىتلا ةعيدولا

 [ ةنوفدم امنا لاقف اهايا

 ىف ةننالفلا ةبتعلا تحب

 تلق ىنالفلا عضولا

 تئج بنذىأب ىخأاي

 لاق ءايقشالا لزانمىلا
 دق هنأل ىخأ ببسب

 ةريقف ىهوتخأىلناك

 مجعلا ضرأب ةعطقنم

 ةدادعب اهنع تلغتشاف

 ةرواجملاو لجو زعاللا

 اهدقتفأ تنك اموةكع

 الو ءىشب ةدملا كلتىف

 تم نلف كاع لاش

 لاف اهملع ىبر ىنتاع

 ىرعت ؟اهتيسن فيك ىل

 عوجمو ستكم تنأو

 ايظنو ناعما تنال

 قىزعو ىورم تنأو
 عطاق م>رأال ىلالجو

 رئي ىلا هباوبهذا محرلا

 | كلم ىبوأف توهرب
 انأ اهو اهلا توملا

 ١ 1 ١ فانا (ىدرو)«ضب ماض اهدر ا بجلاقلا لوسراب م موج

 7 نأ مكنم عاطتسا نم 7 ١ لاق لم نا نأ نبأ نيحيحمل 0 0 هاورو
 نسحأف أ ا نمل لاقراسوديلعلا صدقا لوس نادوادوب آىورو «لعفيلفةرعقشب ولورانلا ند

 لوسرنأريغوىاربطلا(ىورو)اماعىأ «اهي رخ نيعبسةريسم منبج 0 اخ ًاداعو ءوضولا

 لكقدانخ عبسرانلا نمهللاهدعب هيوريىتح ءالا نم هاقسو هعبشأ ىتحداخأ مطأنم » لاق مثلَ هللا

 ىلالصومابف ضالخالاوةحلاصلا لامعألا نأ ثيداحألا ذه ىنف( املعلال اق 6« ماعةنأمة رم مسم قدنخ

 ىلا اهبح اصل صو تاهنمةعاط لكنافتاعاطلا عيمج نمراثك الابزا وخالاامءأ, ؟كامفرانلان مدعنموةنحلا
 . نيملاعلا بر هلل 0 ةنحلا لوخد

 6 ةعجلا موب الا موي لكر عست اأو كاردأ اهنأو منج باوبأ ىف ءاجام باب الع
 (ءاملعلالاق) لزانم وتاقبط ىأت اكرد عبس ى هو «رانلا نملفسألا كردلا ىف نيقفانلا نا» ىلاعتهلا لاق

 نم ميكعو ,يلئاوغ ة مراكاو مفك ظاشإ واحلا ىهورانلا نم لفسألا كردلا ىف نوققانلا ناك امناو

 ةقلغم ىهودعب اها 1 تف ماعلا ميج ىف نادر وةيهنعاللا ىضررابحألابعك ناكو نينمؤلا ىذأ

 ىهوهيلعاملربصالو هب يحل ةقاطالام باذعلا نم رببلا كلتىفنوكينأةفاخ موي لك ميجاهنم نا عتسلا

 تمسق راذلا نم تيباوترانلا نملفسألاكردلا ف نإ دوعسم نب !لاقو. ىبهتارانلا نمل فسألاكردلا

 لثم ىهانلتف منبج باوب أف يكلوقي هنعهللاىضر بلاط ىباني ىلع مامالا ناكو رانلالفسأ ىف مهللع

 ١ وه ءاهج نم تاكردلا ىلعأو (ءاملعلا لاق) ضعب قوف اهضعب اذكه ىهال لاقق نينمؤلا ريمأيمذهانباوبأ
 دعب واماوبأ قفصتحايرلا ريصتو ةعافشلاب نوجر نيح مهئمولخم مث نيدحولاةاصع هلخدت ىذلا

 ىلعألا كردلا لوقي هنعهللا ىضر كاحضلاناكوةيواملا مث محملا مثرةس مث ريعسلا مث ةمطخحلا ث ىلظل كلذ

 سوجملا هيف سماخلاو نوئباصلا هيف عبارلاو دوبلاهيف ثلاثلاو ىراصنلا هف ىناثلاونويدمحلاهيف

 0 كذا ملوىط لا ءامالا لاقهان وققانلا هنف عباسلاو برعلا اون ربع دق" نس داننلاو

 فناظعو اذاو فنعظعواذا نم مهنمء وسلا اماعنافصواذال وشب لبج نب ذاعم ناكو .حسحص رث الو

 كردلا ىف كلذف ناطلسلا نم برقلا ىلا ةليسوهملع ذخأ,نم مهتمورانلا نم كردلوأ ىف كلذف

 مهنمو رانلا نم ثلاثلا كردلا ىف كلذف هقحتسم نعهمتكيو هماعز زخ نم مهنمو رانلا نم ىناثلا

 رانلا نمعبارلا كردلا فكلذفاعض ومهل سانلاةاغسىربالو سانلا هوجول لعلاو مالكسلاءىختسي نم

 رانلا نم سماخلا كردلا ىف كلذف هثيدح رثكسيل مهثيداحأو ىراصنلاو دوبملا مالك ملعتي نم مهنمو

 بحال هللاو افلكتم هللا دنع بتكي ىذلا كلذف ىنواس سانلل لوقيو ايتفلل هسفن بصني نم مهنمو

 كردلا ىف كلذف القعو ةءورم هملع ذخت, نم مهممو رانلا نم سداسلاكردلا ىف كلذف نيفلكتلا

 مثَيج نا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هريغو معنوبأ ظفاحلا (ىورو) رانلانمعباسلا

 ىطرقلا لاق) ها« اهءاوبأ حتفتالو ةعملا مويرعستالاهناف ةعمب مويالااهباوب أحتفتومويل اكىرعسن
 نم اهريغ نود ةريهظلا مايق دنع ةعجلا مويةزئاج ةلفانلا تناك ملعأمللا و ىنعلا اذمللو (ىلاءتهللا همحر

 فيسلا لس نمل اهنم باب باوبأ ةعبس منيل نا » لاق هن 0 ىذمرتلا ىورو مايألا

 ناكو ةبرورحلل اهنم باب 0 ةياورىفو هيو دم ةمأىلع هاون ىو «قمأ لع

 نيعيسل هقوفىذلا نما رحدشأ بابل كهنس نيعبس ةريسم نيد اب لكن دب نأ : لوقت هنعهللا ىذرهبنمنب بهو

 لك ىلع باوبأ ةعبس امل بمل الو امل ءوضال ةملظم ءادوس م ميج نا ( اضيأ ثيدحلا ىفو ) افعض

 ىفران نمقش فل نوعبس ةبعشلكىف ران نم ةبعشفل أن وعبس ل بج لكف لبج ف لأ نوعبس هم باب



 م46 ااا مانت 11

 0 ا

 اذا

 تيب لكف ران نمتيب فلن وعبس رصق لكف رصق فلن وءيسداو لكى ران نمداو فلن وعبس قش

 راقق فلأ نوعبس بنذلكل ٍبنذ فلأ نوعبسٍب رقعلكل برقعفل أن وعبسوةيح فلن وعبس
 نيع نعقدارسابنم ريطيفءاطغلا اهنع فش كءةمايقلا مو.ناك اذاف مسنمةلةفل أن وعبس راق لكف

 نالقثلارظناذافممتارو نمرخآو مبقوف نم قدارسو مبمامأ قدا رس ومثراسإ نعرخآق دارسونيلقثلا

 . ملس بر مهلك نودانت, اوراصو مهكر ىلع اوثج كلذ لم

 *6م,هتلخ مظع ىفو اهتكئالم ةرثكو اهتمزأو مثيج مظع ىف ءاجام بابل

 مامزلكعم مامز فل نوعبس امة مايقلا موي مب ىنْو : لاق لسوهيلعهللا لصهلا لوسرنأ ل سمىور
 ىلص ىنلا هجو ريغتف هاجانف ليريج هاتأ يي هللا لوسر نأةءاور ىفو اهنورحب كلمفلأ نوعبس

 « اكداكد ضرألا تكد اذاالك » ىلعأرق ليريجنا نسحلا بأاي لافف كلذ نعيلعهلأسف مسوءيلع هلل
 تدرشذا كل ذك مث بف كلام فلأن وعبسهعم مامز لكمامز فلأن يعبسب ذاقت تءاجا ذا منأ ىفربخأ و ةبألا
 (ركذو)ها دمحاباهرذحاف عملا ىفنمتقرحًالاهوكردأ مهنأالواف ممديأ نم تتلفت ةدرشهملع
 فلأن يعبسب داقتو سوماجلا قلخ ىلع ماوق عب رأ ىلعىشمتاهنوت أي مهن أىلاعتهللاهمحر ىلا زغلا مامالا

 ةدحاوةقلحم لدعام اهلك ايندلاديدح عمجاولة تلح فلن وءبسو كام فل أن وعبس مامز لك مامز

 تتافتاذا اهنأو تدملضرألا .منأوأ تكدللابجلا ام برض. نأص ولقب زصهعم كلم ةقلح لكلع

 قلعتيو نيلسرلا تح بكرلا ىلع فقول ىف نملكوئجيفاهن أش مظعلاهك اسمإ لعدح أر دقيال مهيدي نم
 ةالصاامملعرمىسن دقاذهو نو رهىسن دقاذهو حسب ذلا ىدن دقاذهشرعلاب ىسيعوىسومو ميهاربا

 اهماس مى تمأ لوقي مسوهيلعهللا لصد واهريغمويلا كلأسأالىسفن ىسفن لوقيدحاو لكومالسااو

 ىلا ىعدتةمألك ةيثاج ةمأ لك ىرتو »ىلاعنهلوقوهو ءاتبكر هلمحم نمفقولا ف سيلوبرايابحت و

 اهله لعاهظيغةدش نم نيفصن قشنتىأ « ظيغلا نمزيمتداكت » ىلاعتهللا فص اكم بج واذه ما هماتك

 ىلاةروحدمىعجر امل لوقتيو اهماطخم ذخأيف لجوزع هبر رمأب سوهيلع هللا لصدللا ل وسر موقيف
 هنمىعمساشرءلاقدارسنم ىدانتف ىلع مارح كنافدخعاي ىلدسلخلوقتف كلهأ كدت, قح كفلخ

 فوألا مهلعق حم نكلاه. ذحب فقولا لهأ ثدحتي و شرعلا لامثنعل عمو بذحن اهنا مثهل ىعيطأو

 الا كاناسرأامو » ىلاعتهلوقب اهلا راشلا ميم هللا نو سرد. لعةعقاولا ةنحرلا ةلمج نما ذهولاقلجولاو

 عيجل ةقيقملا ىفمسا مئهجو ( ءاماعلا لاق ) اهماب ىفهنابب رم اك نايا بصني كانهو « نيملاعلل ةمحر
 قيال وح رشا ضرأب ةرئادىهو هيفهللااهقاخ ىذلا للا نماهءاجن ىأاه.ىن ٌؤيىنعمو . راثلاقابط

 جر الفمهقرحتف رشحلا لهأ ىلع ابجورخ نم ابعنقل ةمزأ الن اك امناو طارصلا الا قيرط ةنجا لهأل

 هلع هللا لوسرنأ ( ثيدحلا ىفو ) رانلا ىلا ممم رمأن يذلا سانلاطقتلت اهنمجرخخ يتلا قانعألا الا اهنم

 لكلوةنسةريسم هيبكنمنيبام كلم لك« دادش ظالغ »ىلاعن لوب موملا راشلا مَبِجةن زخ مظع ىف لاق
 رعقىفافل أن يعبسةب رض لكب رانلا ىف عفديفاكد راصلالبج هديىفىذلا عمقملاب برض هنأولةوقمهنم دحاو

 مثددع ملعيالرانلا ةكئالفالاو ةينابزلاءاسؤر ءالٌؤم دارملاف « رسشع ةعسن هلع ىملاعت هل وقامأو بج

 انناوخا عيمج وانيحن, نأهلضف نم هللا لأسنف  ىبننا« وهالا كب ردونج ملعيامو ) ىلاعت لاقهثلا الا
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ رانلا ىلا انبرقي لمع لكن م رادلا هذه ىف

 *6 كلذ ريغو منهج مالك باب ل
 تاومسلاوضرألا ريغضرألا لدبت موي » ىلاعنهلوهب متلي هللا لوسرىلع لز:ليربجنأ ىور
 دمحاي :لاقءةمايقلا موي سانلا نوكت نبأف ليرجاي هيلي ىنلالاقق « راهقلادحاولا هللاوزدو

 بهذا ىخأاي بذعم

 ىف ىنلعحاو ةحماسلا

 زعهللالعلف اهنم ل>

 ىتالومحر نأ لجو

 هاد عك نذ لل ئسل

 ريغ ىلاعتو هناحبس

 0 طاشملا
 لجرلا لاقاط ىئافجو
 عضولا ىلا تيضُم

 هيلع ىل لاق ىذلا

 تدجوف هتشبنف
 قعبدو امفو ةرصلا

 ىديب اهطبرام لثم
 الآ تيشيو اهتدحأف

 اهنعتلأسف مجعلا دالب
 اهثدحواهم تعمتحاو

 ىلا هلوأ نم هثئيدع

 تلعجو تكبف هرخآ

 تكشو لح ىف اهاخأ
 ةرورضلاو ةلةلاهّللا ىلا

 ماطحنم ائيشاهبهوف
 اهنع تفرصناو انندلا

 نمؤم لكل ىغنيف
 (لاقو)همحر لصي نأ

 ل ل1 ا كوعز

 ىف تيأر : 0

 بهذ نم ارصق ةنجلا



 دجرزوتوفايو ردو

 هنطاب نمهرهاظ ىرب

 تاقهرهاظ نمهنطابو

 ىحأاي لزانملا هذه نأ

 لصو نمللاق لي ربجاي

 مالسلاىدفأو ماحرألا

 معطأو مالكلا نالأو

 ماتيألاب قفرو ماعطلا

 سانلاو ليللاب ىلصو

 لوسر ( لاقو ) ماين
 :لسوهيلع هللا ىلص هللا

 قلخ ىكع ربا نم

 نمهللا هاطعأ هلوسرو

 ىطعأام لشم رخألا

 هيلع هل ىلص بؤنأ

 ىلع تربص نمو ملسو
 اهاطعأ اهحوز قلخ

 نملثم رجألا نمهّنلا

 هللا ليبس ىف لتق
 تئاظنم ولجوزع

 ام هتفلكو اهحوز

 اهتنعل هنذآو قيطبال

 ةكتالمو نمحر لاةكتالم

 رانلاىف ىهو باذعلا

 ىذأ ىل تربص نمو
 هللا اهاطعأ اهحوز

 داسمأ .ةسسا "تاوذ

/ 

 لابجلابوذتو ف وصلا ىنميشوفنلا نهعلاكلابجلانوكستو بن ذا لعل معملءاضيب ضرأ ىلع نونوكي
 مامز لكعم مامز فل نوعبس اهماع افز فزنةمايقلا موي ماهجم ءاجيل هنإ دم ايمويلا كلذ ىف مهج ةفاخم نم

 كتزعوهللاالاهلاال لوقتف ىملكت منهجاي اهل لوقيف لجوزعدهللا ىدي نيب فقوت قح كلم فلن وعبس
 لع ىنلا لاقق زاوج هدنع نمالإىزوجمالو كريغدبعو كقزر لك أ نم مويلا نمقتت أل كتمظعو

 رسجزاج هللا الا هلا الن أ دش نف هللاالإ هلإ الن أدهش نمال ار مشبأ رمشب لاق ةمايقلا مويزا و امو لي ربجاي

 هللا همحر ىنغلا دبع ظفاحلا (ىورو) هللاالاهلا اللوق ىمأ ملأ ىذلا هللدحلا هي ىنلا لاقق منهج

 اهضعب بكري انلا تلبقأةمايقلا مويدحا و ديعص ىف سانلا ىلاعتللا عمجاذا : لاق متم هللا وسر نأ ىلاعت
 نولوقيفادحا واقنعس انلا نيشغألو أ ىجاوزأ نيب و ىننب نيلخيل ب رةزعولوة:ىهواهتت زخابعمو اضعب

 6 مهمظع ناببو منهج ةنزخ ةلمج نم رشعةعستلا نأ ىف ءاجام باب لع

 مثله« رشعةعسناهلعرشبلل ةحاولرذتالو قتال رقسام كاردأامو» ىلاعتهلوق نعماوعلاوبأ لثس

 هلوق نمهتذخ أل اقف كلذ, كماءامو لئاسلا لاقفاك-طمرمشعةعسن لاهتف اهل ار يشعةعسنو اكلم ريثعةعسن

 كلم لك ديب اكلم رششعةعست مثتقدصلئاسلا هللاقف ا ورفكنيذلل ةنتقالا ممتدعانلعجامو » ىلاعت

 ثيدح ىف كلذدروو . اماع ىأافيرخ نيعبس دبعلا امم ىومف ةبرضلا برمي, ناتبعشاملل ةب زرممهمم

 ىهنا ةعسن ةرمىفو ةرشعةرمىف اذكهو اذكه لاقف مَْبِحةنزخ ةدعنعدويلاهلأسنيح ىذمرتلا

 هللدجاولجو زعدللا الا هماعي ال مثبج ةينابز ددعفالا وةين ابزلا س وءرومثهاعنا ريثعةعستلاءال ؤهوءاماعلا لاق

 طاحأ اران نيملاظلل اندتعأانا» ىلاعتهلوقو مْبِجةعس نع اههنعهللا ىضرسابعنب ا (لئسو) نيملاعلا بر

 هقتاع نيبوةنابزلا نمدحاو لك نذأةمحش نيب نأ انغلب نكلوواهتعس ىردأامهّنلاو لاقف ( اهقدا رس مهم

 مهنعىلاعتهللا ىضر ءاماعلا لاق دي مدلاو صيقلااةيدوأ اههف ىرجن اهنأو ةنس نيعبس ىنعي اهني رخ نيعبسة ريسم
 تاومسلاو ضرألا ريغضرألا لدبت نيح مهلكق اا عسي ميج رهظ لعرسج وهىذلا طارصلا ناك اذاو

 ىأرانلاتاقدارس نم قدارس لك ةفاثك نأ ىذمرتلا ثيدح ىفواهتاكردو اهضرأ و ماهج سفنب فيكف

 اه ققبط رحبلا نأو ضرأألا ىف بج نأ ىف ءاج ام بابالع
 وأ اجاحوأايزاغ كدحأ ناكناالا رحبلا اوبكرتال لاق هنأ هنِلَم ىنلانع ورمعنب هللادبع ىوز

 ناكو منبج قبط هنأل رحبلا ءامع أ ضوتنال لو, ورمعن.هللادبعناكو اران رحبلا تحن ناف ارمتعم
 هللاواران تراصفتدقوأىأ« ترجسراحبلا اذاو »ىلاعتهلوقفلوةيامهنعهللا ىضرسابعنهللادبع

 6 اهتمانن اوخا عيمج و ىللاعتهللانذاعأ اهرعق دعب و منبج ر خدش ف ءاجام باب الع . معأىلاعت

 دقوأ مثترمحاىح ةنس فلأرانلا لطدقوأ : لاقوس وهيلعهللا بصهللالوسرنأ هريغوىذمرتلاىور

 ىهنةياورىفدازةماظم ءادوس ىهف تدوساىتح ةنسفلأ اهيعدقوأ م تضيبا ىتح ةنسس فلأ اهياع

 . مع أه اوةنسنيعب راةريسممرادجةفاثك

 ران ل وةبهنعهللاىضرىسرافلاناماسن اكو .تفزلا ىنعي ءراقلا نم اداوسدشأىهفةءاورىفوليللاداوسك

 لاق لسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنأ ملسم (ىورو) اهرمجالو اهبل ىغيالةماظم ءاذوس ال

 لاقق ةيفاكل تناكناهللا وسر اياولاق هج رح نما ءزج نيعبس نمءزج اهرحاين دلا ىف نودقوت ىتلا كر ان نا

 هلي هلا لوسرنأ هجامن(ىورو)اهرح لثماهلك ةياور ىفدازوءازج نيتسوةعستب تلضفاهما

 ران ىف اهديعبالنأ ىلاعتهللا لأستلاهناواهم متعفتثا ام نيت رم ءاملا,ت ئفطأ هذهكران نأالول:لاق
 ىفواهم متعفتت |امتا م عبس ءاملاب ةباو رىفوراحبلاءاع تب رضاهم أ الول ةياورىفو . منبج ىنعل ةرخآلا

 برضهنأالولو ميج ان نما ءزج نيعبس نمءزجهذهىكراننا هنعهشا ىض رد وعسمن.هللادبعنعةياور

 ع



55 

 ماهجران نملاقف تقلخ مايندلا ران نعسابعنبا (لثسو) ءىتباهس متعفتنا امتارمرسشعر حبلا اهب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ (ثيدحلا ىفو) اهنمبرقلا لطمتردقامكلذالولو ةرم نيعبس املا, تشفطاه ريغ

 نأولو اهرح نم ايئدلا تقرتحالاين دلا لهأىلا هف جرخأ هج لهأ نم اممنهجنأول : لاقهيلعماسو

 ىلاعت هللا بضغ نمهنو صبي نيحاين دلا لهأ تاملهو رصبي قحاين دلا لهأىلاجرخأ ماهج ةنزخ نمان زاخ

 فلأةئامدجسلا فناكول : لاقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ هدنسم ىفرازبلا (ىورو) هيلعىذلا
 ثيدحلا ىف هلوقىنعمو (هللاهمحر ىطرقلامامإلالاق) مهق رحألر انلا لهأ نملج رسفنت مث نوديزيوأ

 نمدوجولا ىفاملك عمجولهنأ ثيداحألا رخآى لاء زج نيعبس نم ءزج اين دلا فن ودقوتىتلاهذهك ران نا
 دقوأو هلك ايندلا بطح عمجولهنأهنايب وةروكذلا منهج ءازجأن ماء زج تناك مدآونب اهدقو» قل رانلا
 اهلك ايندلا ران ر> نمدشأ اءزج نيعيسنم وهىذألا هج ءا زجأ نم دحاولاء زا ناكلاران راصقح

 مث برغملابرانلا تناكو قرشملابدح أن اكولهديب بعكس فن ىذلاو لوقيهنعهللا ىضررابحألا بعكن اكو

 زبصوأ ةردق كلذىلع يل لهموقايلوقيمث اهرحةدشنمهيرخنم نم كدحأ غامد جرخلاهنع فشك
 ىضرتمتألا (ىورو) رانلالو>دنم كظفع هوعيطأف هذه نم مكيلعن وهأ هللاةعاطنإموقاي هللاو

 لع اضعب ىضعب لك أب رتلافف اهم ر ىلإ رانلا تكتشا :لاقاسو هيلع ى لاعتهللا ىلص هللا لوسر نأ مهنع هلل

 نم نودحن امةدشواهربر همز نه دربلا نمنودحن ام ةدشف فيصلا ىف سفن وءاتشلا ف سفن نيسفنامل

 ةبجو عمسذإ هباحصأ عم اسلاج ناك 2 هللا لوسر نأ هريغو ملسم (ىورو) اهمومس نمرحلا

 مهج ران فىمر رجحاذهلاق ملعأ هلوسرو هللا انلق اذهامنوردتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لافق

 ءىنلا عقو توص ىهوةدحلا ىهةبجولاو . اهرعقىلإ ىهتنانيحنألا رانلا فىوهموهفافيرخ نيعبسذنم

 ناو ديعب اهرعقنإوديدشاهر>نافرانلارك ذاورُثك لوي هنعهلل ىض رباط4لا نب رمعناكوليقثلا

 رك ذهنافدللا ىوقتب كيلعسانلا ممأهتبطخ فل وقي سانلا بطخاذا ناوزغنب ةبتعناكوديدحاهعماقم
 نالمنلهّلاو اهرعق ىلإ لصيالاماعنيعبساهرعق ىلإ اهريفش نم ىو بف مهجر ان ىف قلي مظعلا رجحلا نألانل

 برغم ا,لجرو قرمشملاب روئرخنمردق هج نمحتفوللوقي هنعهللا ىضررابحألا بعكناكوةاصعلا نم
 ىلع ايئاج رخالإ لسرمىنالو برقمكلم قب الةرفزرفزنل مثهجناو اهرح نم ليسي تح هغامد ىلغل

 رئاطلا طقتلياك اهلهأ طقتاترانلانا لوق. امهنعهّللاوضر سابعنباناكو ىسفن ىسفن لوقهيتبكر
 رانلل لهف «ًاريفزو ا ظيغتاحللا وعمسديعب ناكم نم مهم راذإ » ىلاعتهلوقنع سابعنيا (لثسو) بحلا

 لبق ًادعقم منهج ىنيع نيب أوبتيلف ًادمعتم لع بذك نم هبل هلوق متعمسامأ معن لاق نانيع

 ثيدح هديؤيو ثيدحلا ديعب ناكم نم مهتأراذإ ىلاعتهلوق متعمسامأ لاق نانيع امو هللا لوسراي

 رخآ الإ هللا عم لعج نمي مويلاتلكو ىفا لوقتيف هب قطني ناسلو نار صب. نانيعهلرانلا نم قنعج رح
 ملسو هيلعهللا ىلص هنا لوسرنأ ىذمرتلل (ةياورىفو) طقتليف مسمسلاب حب ريطلانممه.رصب ا ولف
 ثيداحألاهذهىفف قطنيناسلو ناعمسينانذأو نارصب, نانيعهل ةمايقلا مود رانلا نم قنع جرح لاق
 . معأهتاوزاجمالةقيقحرانلا مالكنا

 6 مهلاكن أو مهلالغأو مهلسالسو رانلال هأ عماقمىف ءاجامباب الع

 لاقو « ميلا فن وبحس,لسالسلاو مهقانعأ ىفلالغألاذإ ىلاعتلاقو «ديدح نم عماقم مي و ىلاعتهللا لاق

 نسحلا لوقىنأيسو ةيآلا «امحجوالاكنأ انيدل نإ ىلاعتلاقو « ًاعارذنوعبساهعرذةلسلسىف » ىملاعت
 (ىورو)هيلع ب وتكمهبحاص مساو الإ ديقالو ةلسلسالو لغالو عمقمالو داو نهج ىفامهنإدوعسمنباو
 لثمىلإراشأو هذهلثمةباضرنأول : لاق لسو هيلع هللا ىلصهللا ل وسر نأ حسيجهدانسا لاقو ىذمرتلا

 ةنبا مرمو نوعرف

 لوقت هللا ناف نارمع

 نيلئاقلا قدصأ وهو

 ديزأ همحر لصو نم

 هلام راعأو ا

 نوهأو هراد رمعأو

 تارا !تاركس هكلع

 ةنجلا باوبأ هيدانتو
 هيلع (لاقو) انيلا مله

 لزئتال :مالسلاوةالصلا

 محرلا عطاق ىلع ةمحرلا
 نامرحلانم هّللاب ذوعت

 لوبقلا هللا لأسنو

 هلأسنو نارفنغلاو
 .نارينلا نمنامألا

 ىف عساتلا بابلا

 د هبدلاو قاع ةبوقع

 هللا ىبصهنلا لوسر لاق

 هللا مع واف :ملسو هيلع

 مالكلا ىف لجو زع

 لاقامفأ نملقأ ايش

 نغلببامإ»لجوزعدلا |
 اهدحأ ربكلا كدنع

 اممل لقت الف اهالكوأ ١

 لقو اهرهتالو فأ

 «ًاعرح الوق امهل

 ىلصهللالوسر (لاق و)

 ناكول: ملس و هيلع هللا



 نم لقأ ءىثمالكلا ىف

 لقت الف هللا لاقام فأأ

 هللا غلابدقف « فأ ملل

 قف لا ب

 نيدلاولاب ةيسصولا
 هللا لوسر ( لاقو )

 قاع: سو هيلع هللا لص

 ىلصو ماص ول هيدلاو
 تامورتولا لثم قب قح

 ١ هلع نانابضغ هادلاوو

 وهو لجوزع هللا ىقل
 (لاقو ) هيلع نابضغ

 : ملسو هيلع هللا ىلص

 ١ هيدلاو قاع نيب سيل

 رانلا ىف سيلبإ نيبو

 (لاقو)ةدحاوةجردالا

 ةلئل سو هيلع هللا ىلص
 مايل كلا قرا

 نيقلعم اما 5

 تلقف ران نمعوذجىف

 ىخأ اي ىحولا نيمأل

 ءالؤه نم ليربجاي
 مهدلاول نوقاعلا لاق
 قسفالوخار( كلقو)

 | بسنم مسو هيلع هلل

 ةرطق لكد دعب مهجىف

 ىلإ ءاملا نم تلزت

 1 31 . 5 ع 10-7 2 .٠

 || نم تلسرأ اهنأو لو ليالا لبق ضرألا تغلبل ةنسةث امسح ةريسمىهو ضرألا ىلإ ءامسلا نمتلسرأ ةمجتا
 هللانأ (ثيدحلا ىف و)اهلصأ لاقوأ اهرعق غلبت ن أل بقراهنلاو ليلا امنيرخنيعب رأت راسلةلسلسلا 11

 نولوقيفنوهتشئاهرانلالهأايمهمدانتف ايندلا باحساورك ذ اهوأر اذافةباحس رانلا لهأل *ىشثني ىلاعت
 ىضرردكتلا نب دم ناكو .مهلسالس ىفداز:لسالسو مهلالغأ ىفدازت الالغأ مثرطمتفدرابلا ءاملا ىهتشن

 ىف»هلوبقب ىلاعتهلااهرك ذل ةلسلسلا قلح نمةدحاو ةقل> لدعام هلك اين دلاديدح عمج و للوةيهنع هللا
 ىذلا عارذلا نأ ونظنال ل وقي ىلاعت هللا همح ر ىلاكبلا فون ناكو «هوكلساف اعارذ نوعبسا_ع رذةل ساس

 ةفوكلاو ةكمنيب امدعب عاب لك اعابن وعبسهنم عا رذ لك اإ داذهوعا رذلثمةلسلسلا ع اذ ف هللاو رك ذ

 1 هفنمج رختفديعلارب دنم لدتا انغلب دقهنعهللاىضرىر وثلانايفسلاق «هوكلساف» ىلاعتهلوقو

 بذعبافرانلا لهأددعب عب اصأهل قلخ واكل م قاخ ىلاعت هللانإلوقي هنعهللاىضر ىتاعلا سواظناكو

 نم تبادل ءامسلا ىلع هعباصأ نماعبصأك للا اذه عضوول هللا وف كلما كلذ عب اصأ نم عصب الا مهنمدحأ

 ىلع انافوتيو رادلا كلت ىفو رادلا هذه ىف انب فطا. نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسنف * ىبننا هرح
 . نالاعلا بر هلل دجلاو نيمآ مالسالا

 4 اهل ةيفيكو رانلا رانلا لهأ لوخد ةيفيك ىف ءاجام باب إل
 نيبراه نولويف موجنلاكرريشب ةمايقلا مون اهلهأ منبج ىقلنت ل وقيهنعهللا ىضردي زن نمر لادبع ناك

 نسمتلا نم مكلامنيربدم نولوت موب » ىلاعنهلوقكلذفاملعممودريف مثودر هلالح ل> رابخلالوةيف

 .اهنولخ ديف ميج نماود رقاذامههوجو نم ردنتمهقادحأ نأ انغلب ولاقابحهو نم مكعنع عنامىأ « مصاع

 1 نكد نيبامزأ (ثيدحلا ىفو)لغ لجر وأ دي لك ىف م6 اقرومهاجر أو ممدبأ نيلواغمايمع

 امبنوعمقيديدح نم عمقمنزاخ لك نيبو ديزنبا لاق برغلاو قرمشلا نيب ام رانلاةنزخنمنزاخ

 هل وهماظع نم*ىث ىلع مهمدي أن وعضي الف ةكسئالملا نماغلأ اذكواذك هلارداهوذخليقاذافرانلا لهأ

 سيلو نيدفصمرانلا ىف نوقلي مثديدحلا فمهاقرو مهاجر أو مم دبأ عمجم واتافرمه.دبأ تحن تراصالا

 باذعلاءوسدهجوب ىتي نفأ» ىلاعتلاقاومعو مهقادحأ تجر دقوهوجولا الإهب نوت. ”ىش مهل ىقبي

 اوداكاذإ ىتح اهالعأ ىلإ مثدرفامل مهاةلتاهرعق نوغلبراوداكو رانلا ىفاوقل أ ذافةيآلا «ةمايقلا مود

 نيبراهنولا زبالف بوللا نمدشأر مأ مءاجواهم مثون رضفدي دح نم عماقع ةكسئالملا مهتقلتا تمن وجر خخ

 ناد ىلاعتهلوقىف دهاج لاقو «اهفاوديعأ مما وج رخ نأا ودا رأ الك ىلاعتلاقاكن يدب الادب أ نب دعاص

 مهعنميفهب مهماعدشي ىأ رانلا لهأب لكني هنألكلذب ىسديقلا وه لكنلانألادويقئأ «الاكن ا نيدل

 ةنللا لهأ ىلع اوفرسش, ىتح اهلهأ عفرب رانلابمل نأ (ثيدحلا فو)اهريغىلإ رانا نملاقتنالا نم

 ةنلا باحصأ ىدانو» ىلاعت هللا لاقاك باحح ةنلا لهأ نيب و مهنيب وريطلا ريط؛ اكببللا نم نوريطيف

 نأ مهيب نذؤمنذأف متناولاقاقح مب ردعوام تدجولبفاقحانبر اندعوامان دجودقنأرانلا باحصأ

 نأ مهيب درطت ةنجلا راهنأن ورينيحةنملا باحصأرانلابا-ص أ ىدانيو ةبآلا «نيملاظلا لعهللا ةنعل

 نم عماقع باذعلاةكتالم مجدرتف نيرفاكلا ىلعامهمرح هللا نإاولاق هللا مكقزاوأءاما نمانيلع اوضيفأ

 اعإوءاماعلالاق 05 نونو هب منك ىذلا رانلا تاذع اوقوذ مه نؤلوهيو رانلا رعت ىلإ دب دح

 ىلاعتهلانألنب رادلا نيب ىتلاةفاسملا دعب عم اضعب مهضعب مالك نوعمس, رانلا لهأو ةنملا لهأ ناك

 . نيملاعلا بر هلل دملاو اوعمسف ةوقلاب مهعامسأ دمأ

 ريئانتو الابحو اراباواضايحو# راهصواراخوةيدوأو قدانخو الابج مب نأ ىفءاجام باب +
 دي همركو هنع اهنم ىلاعت هللاان راج كلذ ريغو تايحو براةعوريعاونواروسجو اتوب وان وسو

 ىور



 ١م

 ىلاعتهلوق ىف لاق سو هيلع هللا يصهللا لوس ر نأ هنعهللا ىضخرىردخلا ديعس أ نعهريغو ىذمرتلاىور

 ىفو) ىهتنا ادب أ كلذك هيفىوهموافيرخنيعبسرفاكلا هيفدعصي ران نملبجوه « ادوعصهقهرأس»
 ىفو« ناركسلا ىمس, مهجطسو ىف قدنخ ىلإ نا ركسةمايقلا موي ثعبي هنافن ار كست ام نم » ( ثيدحلا
 ىلاعت هلوقكلذف « هرعق غلب نأ لبق اير نيعب رأر فاكلا هيف ىوهم منبج ىفداواليو نا» ثيدحلا

 « ةاكزلا نوت وبال نيذلا نيك شمل ليوو »ىلاعت هلوةىفراسي نب ءاطعنعو « نيبذ كلل ذئمود ل وق»
 ---000 مثهج لفسأ ىفديدصلا ليسموهو هرحةدش نمتعاموتب ان/لابجلا هيف تيقلأ ول هج ىفداووهلاقةيآلا

 نيبداووهىردخلاديعسوب أل اقو . رانلا له ديدص نم هج فب ربص وه هنعهللا ىض رض ايع ود أ لاقو

 نملظو » ىلاعت هلوق ىفهنعهللاىضر ديزنبا لاقو.هرعق ابي الاماع نيعب رأرفاكلاهيفىومنيلبج

 الو درابال » ىلاعت لا لاققدراب لظدنامهنظلهواخدي نأرانلا لهأ ثيغتس منهج فل بج وهلاق ( مومحب

 مه> ىفداو وه عاقب وم» ىلاعتهل وق فل وهي دهام ناكو . منهج ريفش ناخد نمهنأل راح وهلب ىأ «ميرك

 مهيلاتراثاذاف ثدلا لاغبلا لثم تايح هيتفاح ىلع اران ليس, منهج ىف ره:وه ةمركعلاقو قيوم هللاَش |!
 ىضرةشئاعتلئسو . مدو حبق نم هج ىفدا و وهكلامنب سن ألاقورانلا ىفماحتقالاباهنماوثاغتسا مذخأتل

 لوي اهنعهللا ىضرسابعنب اناكو هج فر من وهتلاقف (ايغنوةلي فوسف» ىلاعتهلوق ن ءاهنعىلاعتهللا
 ناكو. هرح نم هج لهأ عيمج حاصهبابحتفاذإ مهج ىف نحس قلفلا ( قلفلا برب ذوعأ ل ق» ىلاعت لوقف

 موق ىلعقيضتح مرلا ىف دحأ جز قيضك ةقيض ريانت هج ىفناانغلب :لوققي هنعدللا ىض رلالهن.ديح

 رصقدنا (ىوهدقف يضغهيلع للحم نمو» ىلاعتهلوق ىفىحبسالا عئامنبب قب نع ملسمىور و ملامعأب

 مسلا نم برقعلا كلذ بنذ نم راقف لك ىف براقعو تايح هيف اماثأ ىعدي ايداو ماهج ىف

 ةرارح نم ماهج رح ىسنيف لجرلا غدلت ةفكولا ةلغبلا ردق نهنم برقع لكةلق نيعبس رادقم

 (ثيدحلا ىفو ) ماهج ءازجحأ نم ءزحلثم ءادلك ابلهألءاد نيعيس مهج ىف نالوهن اكو اهغدل

 لكأ نم هيف هللا قرغ حررلا نئنم اماظم دوسأ ارحب منبج ىف نا » لاق هِي هلا لوسر نأ
 ببه امل لاعيارش مه قنا» ) اك ىفو ( )» هلامعأب قلخلا ىءارو هريغ ديعو هقزر

 نم هللابذيعتسإ ململ هل لاقي ايداو متهج ىفذا » (اضيأ ثيدحلا ىفو)« رابجلك اهنكس.ن ألا لعقح

 ىفو ) ىلاعتهللاهمحر سن أن ب كلام نع ظفاحلا بيطخلا هركذ « ايندلا ىفرمحنمدم ناكنملو هللا نيد

 منهج ىف نجس ىلإ نوقاس,مادقالا موطن رذلا لاثمأ ةمايقلا مون نورشح نيربكتللا نا» ( اضيأثيدحلا
 حيحص ىفاك رجلا براشاهنم قس, ىتلا ىهو «لابخلاةنيط رانلا لهأةراصعنمهيفن وقس. سلوب هللاقي

 ىلاعت هللاهدعأةرم نيعبس موب لك منبج هنمذوعتت منهج ىفداولاق نزحلا بجاموهللا لوسر ايل يفق نزحلا

 هنلالوسران ليقةرمةثاعب رأ موي لكرانلاهنمذوعتتابداو منهج فنا » ةباورىفو ( محلامعأب نيئارلاءارقلل

 « ءارمألا نوروز نيذلا ىلاعت هللا ىلإ ءارقلا ضغبأ نمناو محلامعأب نوءارملاءارقلالاقف هلخدب نم
 عبسموي لك ر انلاهنمديعتستاءداو منهج ىفنا» ىرخأةياورىف وىلاعتهللا مح رىبراحلاهلاقةروجلا ىنعي

 رودت ىحر لمنهج ىف نا :لوقي هنعهللا ىضرةريرهوبأ اكو « نآرقلاةلمح نم ءايقش اللهللاهدعأ تارم
 - ملعتت انك اعاو اذهىلإ ؟ريص املوقيف ايندلا ىفمهف رع ناك نم ضعب مهماعف رشيفءوسلا ءاماعب

 اماوقأ رانلا ىفناانغلب :لوقيهللاهر ىلا وب ناكو . هريغىلإ كسفلاخنو رمألاب كرمان انك انا اولاق

 ١" ةركاذتلا رصتخم (

 نم هللاب ذوعن ضرألا

 رابجلا  ضغنمورانلا |

 لخدي لمع لك نمو ١

 لوسر (لاقو ) رانلا

 هالو هل

 ' عم بعتأ ام لثم ءىش
 مهتاهمأو مهئابآل نيقاعلا

 عمسأف ةنإلا ىف نوكأ

 مهءاكب عمسأو ةبوقعلاو |
 قيقرلا ىلق ىنعجويف |

 هللا

 مهف عفشأو شرعلا |

 لجو زع هللا لوقيف
 نافكسأر عفرا دمحاي ١

 | ناو هرعق ىلإ لصي نألبق ةنس نيعب رأ ىوهيف هالعأ نم رفاكتلا هيف رب ىوه هل لاقي منهج ىف مهمدلاول نيقاعلا |

 || ىفعدتسملل وردقلاببذكملل ىلاعن هللا اهدعً ارم منهج ىفنا »(اضيأ ثيدحلا فو) « منهج ةيدوأ عيمج هرح

 |١ بج نمهللاب اوذوعت» لاق مِثْلَ هللا لوسر نأاضيأ ىذمرتلاىورو .ىذمرتللةباور ىفناكوىراخبلا

 ]| لوق.ىظرقلا بعت ندم ناكو .ةرتفالوةحاراهف ملام ريعاونلا كلت مهم رودتران نمريعاونب نوطب د

 رانلا نم مهج رخأ ال

 مهبلع ىضري قح |

 عجرأفمهاهمأوثؤابآ |
 مهنع لغتشأو ىف اكمىلإ ١

 مهخا رص عمس أف دوعأمث |

 ىضمأف مثءاكي و :

 ثخ ةرم ىناثدحسأو

 هللا .لوقيف .شرعلا

 مفرا دم اي لجو زع |
 تبلط امهيف كسأر ٠

 نيقاعلا الا كتيطعأ |

 نم نوجرح ال مهناف ا

 مثوابآ ىضري قتحرانلا
 ىناكم ىلإ ىضمأف |
 عمسأ دوعأمث مهاسنأو |

 لوتأف مثءاكبو مهين ١

 تفي نأاكلاهرم مهلا |

 رظنأ ىتح مهتقبط باب |



 عمسأ ىنناف ممباذع ىلإ

 لوقف اهظع مبخارص

 دق ىلإ لحو زع هللا

 دنعف كلذب هتازمأ

 كلام ىلإ ىغمأ كلذ

 الاجر رظن أف ىل حتفيف
 ٍ نم عوذج ىف نيقلعم

 8 ممرضن ةينابزلاو ران

 | ىلع ران نم طايسب
 ا ممذاخأو مهروهبظ

 ىعست براقعوتابحو

 مهغدلتف مباجرأ تحم

 | عجرأف ملتحرعبأف
 ل تارم ثالث دحساف

 | لوةيف شرعلا تحب

 | مملسيل لجو زع هلل
 مهدلاواضربالإ جورخ

 نبأو براي لوقأف
 | زع هللا لوقيف مدلاو

 ىف مهزانم ىف لجو
 ىلع ةعامج مهنمو ةنجلا

 ةعاج مهنمو فارعألا

 مهنمو ىوألا ةنح ىف

 لوقأف اهريغ ىفةعامج

 يقرع ىديسو ىهلإ
 ىفمهنم دلاوهل نم لك

 هن احيسدللا ىنف رعيفةنجلا

 مهللإ ب هذأف مم ىلاعتو

 مدالوأ متيأد وللوقأو

 ةينابز مه تلكو دقو

 ىلق نزحأ دق موقاعت

 مهحارصو مثؤواكي

 ىرجام ممؤابآ رك ذيف
 انندلارادفدالوألا نم

 نوءعبس هلو مثهج ىف ل بجانهةبقعلا : لو سابعن(ناكو) )» ةيرتماذانمكسموأأةب رقماذ اهتيةبغسم ىذ :

 م

 - ىهتااهاندأىرب اك اهاصقأ ىربوبفباذعلا ةكتالماهلعر م اروسجو هج طسوىفاسلجم كلامنا
 : لاعت هاا واش نأ ةنا ثيدحلا ىأساو

 16 قح ريغب نينمؤلا ىذؤي نم ديعوو ماهج لحاس ىفو هنم باب
 تخبلاك تايحو ماوه هيفر>بلا لحاسك الحاس منهل نا انغلب لوي هنعدللا ىضر ةرحش نبدي ناك
 كلتمهماعطلسلحاسلا ىلإ اوجرخاذافلحاسلا اوبلط ورانلا ل هأ ثاغتسا اذافمهدلا لاغبلاكب راقعو

 ةعجرلا نوبلطيو اهنم نوئيغتسيفاطشك اهطشكت مهنمهللا ءاشامو مههافشو مهن.عأرافشأ نخأتف ماوملا
 مثهدحأ دإج ناوهمظعرهظي ىتح هدلج مثدحأ كحبف برجلا مهملع طلسرانلا ىفا وقلأ اذافرانلا ىلإ
 اذهلاقيف لاقاذه نمدشأ ىذأ ىأو لوقيفاذهك يذوب لهنالف ايمهدحأل لاقيف لاق اعارذن وعب رأل

 ران نمالبجل منهج ىف نالوقتي هنع هلا ىضر ىردخلا ديعسوبأ ( ناكو) نينمؤلا ىذؤت تنك اب
 ةبقر كف نمالإل جلا اذه دوعصنم مسيالتداعاهعف ر اذافتباذ هيلعهدي عضو اذاف رفاكلاهدعصإ
 مويىفماعطاوأ ةبقر كفةبقعلا امدلاردأاموةبقعلامحتقاالف » ىلاعتهلوق كلذو ةبغسمىذ مو»ىف مطأوأ

 طارصلاب ةلصتمو هج رسج نودىه»و ل> وزع هللا ةعاطب لمع نمالإاهزوجنالةب وعصلاةديدشةجرد

 هريدقت ماهفتسالا مالكلا ىنعمنا « ةبقعلامحتقاالف » ىلاعتهلوق ىفنولوي ةعامجو ديزنب!( ناكو )
 نوكيوةروك ذلاةبقعلاهب زواحف ناعوجلا ىنعينابغسلا ماعطا و باق رلا كف ىفهلام قاف ابةبقعلا محتق |الفأ

 ةبقع هللاو 2 لوعب هنع هللا ىكر نسحلا ) ناكو ( لجو زعاللاةعاط ريغ ىفهقافنا نم هل اري كلذ

 ىصاعلا نم ءىث ىفناطيشلا عطب ملو رادلا هذه ىفهاوهو هسفن دهاجنم الإاهزواحجي ال ةديدش
 : كلذ ىعماق اودشنأو

 ىلاقشو قيلب مظعل الإ * اوطلس ام*عبرأب تيلب ىلا

 ىئادعأ مهلكو صالخلا فيك * ىوملاوىسةوايندلاو سيلبا

 نم اسان أ عمجأن أل :لوقيوةبقرلاكف ىلعناعوجلا ماعطا مدقيهنعهللا ىضر بلاط ىنأ نب لعمامالا ناكو

 انناوخاو انقتعبنأ هلضف نمهللالأسنفها اهقتعأوةمسن ىرتشأ نأ نم -ىلإ بح أ ماعط نم عاص ىلع ىناحأ
 . ناملاعلا بر هللداو نيمآرافغلا ميركلا وهدنا رانلا نم

 * » ةراحملاو سانلااهدوقةو » ىلاعت هلوق ىف ءاح ام باب 3#

 اهران نم صلختلا ىلعابلهأر دقيالف مبماسجأ, رانإا قصاتل كلذو تيربكسلاةراجحلا و سانلا اهبطح ىأ

 نولوقيونآرقلا نوءرقيقمأن مماوقأ ىنأي » لاق هِي هلال وسر نأ(ثيدحلا ىفو) اهملأتلا نمالو
 ناكامنإلوقي هنع هللا ىضردوعسمنبهتادبع (ناكو) « رانلادوقو مهكثل وأ انم لعأ نمانم ًارقأنم

 نكن وداقتالاةعرسباذعلانم عاونأةسمخم راجحألا عيمج ىلعديزتاهنأل تي ريكلاةراجح رانلادوقو

 رانلانيثيشب نويذعم سانلاف تيحاذإاهرح ةوقونادبألاب قاصتلالا ةدشو ناح دلاد ريكا ود ا رلأ

 .نيءانيماسلا عي وانلةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن د دقت بطح مهقا رتحاةدش نمسانلان أكف ةراجحلابو

 عييزوتو هرفك عاونأ بسحم هئاضعأ ريكو رانلا ىف رفاكلا مسج مظعتباب ا

 د ءاضعألا لامعأ بسحم نيدحوملا نم ةاصعلا ىلع باذعلا
 لم رفاكسلا بان وأ رفاكلا سرضنا» 2 هللال وسر لاقلاقهنع هللا ىضرةرب رهىأ نع مسمىور

 رفاكلا دلج ظلغنا » ىذمرتلل ةياورىفو «عرمسلا بك ارلل مايأةثالث ةريسم هداج ظلغودح أل بج

 هذخغغ ناوةياورىفو « ةنيدلاو ةكمنيب اكمابج ىفهساحم ناودح ل ثمهسرضناواءارذنوعبأو نانثا



 ةمايقلامويرانلا ىفرفاكللا دج ظعيامتاوةرب رهوب أ لاق .فور عم يظعلبجءاضيبلاو ىهتناءاضيبلالثم |

 نوعبسرفاكلاداج ظلغ :لوقيهنعهللا ىضرنوميمنبورمع (ناكو)باذعلااوقوذيلو ممنمرانلا ءىلتقل

 لَو هللا لوسرنأ ىذمرتلا(ىورو) شوحولاىدكىودهدسٍجودهجلو هداج نيب عمسيلهن اواعارذ

 نأ (لسمثيدحىفو) « سانلا هؤطن نيخسرفلاو خسرفلا هناسا نم بحسيل رفاكسللا نإ » لاق

 نم مهنمو هيتبكر ىلإ هذخأت نم مهنمو هيبعك ىلإ رانلا هذخأت نم مهنم : لاق مثلت هللا لوسر

 ىف رانلا لهأ توافتب ثيداحألا تحصدقو (ءاملعلا لاق) هتوقرت ىلإ هذخأت نم مهنموهتزحح ىلإ هذخأت

 كلاماي ةمايقلا مودىدانبهن رابحألا بعك ثيدح ليلدب نيدحولاةاصعوأ ارافك اوناكءاوس باذعلا

 فرعأ رانلاف محلامعأر دق ىلع مذخأترانلل لق كلاماينآرقلانوأر ةياوناكدقف ممتسلأ قري الرانلارم

 هللا ىضق اذإ لاق : ل هللا لوسر نأ (ثيدحلا ىفو)اهدلوبةدلاولا نم مهقاقحتسا رادقعو مهب

 نيعب رأ طارصلا ىلع سبح هتائيسوهتانسح توتسا نا وةنجلا لخددبعلا تانسح تدازوهقا> ناب ىلاعت
 نمذنا ثيدح هحامنبا (ى ورو) رانلا ل> دهتانسح للعهتائيس تداز نإو ةنجلا لخدي كلذدعب مثةنسم

 تماعدهتف (هنع ىلاعت هللا ىض رىبطرقلا| مامإلا لاق )اهاياو زدحأ ن وكي ىتح رانلا ىفهمسج ىنعي مظعي نم ىتمأ

 هناو ىصعودرمتو ىغطو رفك نمبا ذعك سيل طقف رفك نمباذعنا و منبج ىفباذعلا ف سانلاتوافت

 ءايبن الل نسحأو طفقق رفك نم باذععي ضرألا ىف دسفأو نيماسلاوءاسسنألا لتق نم باذع سيل

 هلدترصنل ران نم حاضحض ىف هنا هلل هللا لوسر ةنع ريخأ فيك بلاط ابأ ىرت الأ نيماسلاو

 . لعأ هللاو هيلا هناس>او هنع هبذو

 6 كلذب رانلا لهأ مهتاذإو ىصاعلا لهأ باذع ةدش ىف ءاجام باب 3

 ثيدحلا قو ) نوروصلا ةمايقلا موي اباذع ساناا دشأ : لاق هي نأ كار رنا جسم ىور

 (هجام نباىورو)ليثاعلاروصيروصمو أ ىنهلتقوأ ًايبن لتقلجر ةمايقلامو» اباذع سانلادشأ (اضيأأ

 (ناكو) «(هماعن هللا -- املاع ةمايقلا تف سانلا دش نم نا» : لاق 2ث 2 هللا لوسر نأ

 (ناكو)ت ةانزلا جورفةحنا ر نتن ةدشن منوذأت رانلا ل هأ نأ انغلب : :لوقيهنع هللا ىذ رديز نب نمر لا دبع

ن وذوي ةثالثناانغل : لذ وه  هنعهللا ىضرحابر
لعةقلغملاحر: ىذألا نم مهام 2 !ءرانلالهأ

 , نهمتساوتمم

 رانلا لهأ مل لوقف رانلا لهأ مهنا وصأولعت ق>ٍتاذعلاةدشنمنو>حضبف ميجا لسأ مهوران

 نوبحسيف مهن وطب تقشدقلاج رو« سانلا ىلعربكشت انك نول وقيفاذه كب لعق رانلا لهأ نيب نمل

 قوقح عطتقنانكن ولوةيفاذه مكيلعف رانلا لهأ نيب نم كلاامرانلا ل اهأممللوةيف رانلا ىفمهءاعمأ
 دا اهأ مطلوقي اخ نوزع ريل وزمان نست نا روزا م

 2 هللا 0 دبل ورق( ل انك ن ولو ةيفا ذه كب لعف رانلا لهأ نيب

 روبثلاوليولاب ن وعدي مخل او م>جلا نيب نوعس ىذألا نمممام لعرانلالهأ نوذؤيةعب رأ» : لاق

 رج نمت و !:هيلع قلغملج رف لاقىذألا نمانب امىلعان وذادق ال وه لابام ضعبل مهضعب رانلالهأ ل وقتيف

 كلمعناك ام توباتلا بحاصل لاقيفهخ لكأي لجرواحيقوامدهوف ل يسيل جر وءءاعمأر خلحرو ل كو نعا

 تنكلوقيف كلمع ناك امءءاعما رحب ىذلللاقي وءاضقاملدجأ م سانلالا ومأ ىقنعفوتمىنا لوقف
 رظنأ تنكلوقيف كلمع ناكام امدواحيقهوفليسيىذلل لاهتيوهلسغأ الو نمل وبلا باصأ نا ىلابأال

 تنك لوةبف كلمع ناكام هل لك أ, ىذلللاقيو ثفرلاب ذلتسأ 5 اهتءاكحم ذاتسأف ةثيبحلا ةملكلا ىلإ
 نويدلا لعباذعلان وك الو (ءاماعلا لاق) معن وب أ ظفاحلاهاور (ةميغلاب مهنيب ىثمأو سانلا مو لك 5

 معأ ىلاعت هللاوىصاعلا ىف اهقفت أ وأ اهعافو مدعةينب اهذخأ ناك اذإ الإ سانا الا وم ًاهقنع ف وتامىدلا
 مهباذعو ا
 انماعام هللات نولوقيو |[

 نم ةدحاو لوقتف

 بذعل هعد تابمألا

 دق ناكدن الهلال وسراي

 رسكو ىنمتشو ىناهأ
 ىلع ارداق ناكدقوىلق
 تسأ انأو انندلاوداملا

 هتجوزوسكيوةناعوج
 ةنايرعانأ وىلاغلامسيللا

 هعد رخآلا لوقي مث

 ىنب رضبإ ناك دقق بذعلإ
 هلا ةحلصم فةتك اذا

 دقو هتيب نعفدرطيو
 عطصلا ناكو لعفي ناك

 دقحلا ممولق ىف قف

 محل لوقأف ىضم امن

 دقو تضم دقاندلانا

 |و>مساف ىضمام ىفغم

 مهنع اوحفصاو مهل

 0 وكيلا" 1

 ىيبحاي لحو زع هللا

 مولع قشالا 3

1 
 الإ رانلا نم هدالوأ |

 لوميف مهولق اضرب
 اوشع نأ محرم براي |

 اورظنيل بح ىلإ ىعم
 نأ ىبع مءاذع

 هلا رمأيف مجومحرب

 حتفيف ميج ىلإنوتأيف
 منبج باوب ا مهبلع كلام ْ

 مهدال وأىلإاورظناذاف

 نوكبس



 ديدشلا باذعلا ىف مهنا

 نمةدحاو لك حسيصتف

 اهنبالوأاهتنبل تابمألا
 حميصيفادلا و ناك ناو

 دالوألا عمس اذافءداول

 مهتاهمأو مهئابآتاوضأ

 دحاو لكلوقيونوكبي
 تقرح نافل ءاسأ اهمال

 ةيوعتلاو ١ يدك

 تنك اعلا ىنتكلهأ

 ىفدعقأ نك ياعنوهأال

 ةعاس اهرحوأ سمشلا

 قكست الا ةدحاو

 كنك هانا دكاش |

 تربصو ىناذعي تعم 7

 ىدلج نيمح رت امأ ىنع

 ىكت كلذدنعف ىمظعو

 نولوقيفتابمألاوءابآلا

 ْ عفشا دمعاي انبيبحاي

 | رع هللا لوقيف مهف

 مهجرخأال ىنا لجو

 دق ىنأل يتعافشب الإ

 ْ مدجأل مهلع تيضغ
 | انديسو انملا نولوقيف

 جارخاب .انيلع لضف
 لويفرانلا نماندالوأ

 ةدلاولل لجو زع هللا

 نع  اميضر دلاولاو
 معت نالوعف مكدالوأ

 لجو زع هللا لوقف
 ١ هدلاو هل مسر نم لك

 | لكوهجرخأتهجورخم
 بذعي هعدقه لطب الن م

 ا ىفغقأ ىح

1 1 00 
 ||| !باذع مهدشأ ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ » لاق ملم هللا لوسر نأ ( اضبأ ثيدحلا ىفو )
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو هم رات ىف ىراخبلا هجرخأ « ايندلا ىف سانلل

 6 اهريغو ظعاوو بيطخ نمهاتأو ركسنلا نعىهنودتأ,موفورعع رمأ نم با ذعةدشىفباب الع

 روديفرانلا ف رطيفةمايقلاموب ىنغيل جرب ءاحب » لاق 2 هللا ل وسر نأ مسموىراخبلا فور

 نعىهتو فورعملاب رمأت تنك تسل انالفىأ نولوقيفرانلالهأدب فيطيق ىحرلاب راجلارودي.ك اهم

 ةياور ظفلوىراخبلاةياورهذهو (هين آوركسنلا نعىهنأو هبنآ الو فورعملاب رمآتنكلوقيف ركسنلا
 عمتجتف ىحرلاب راما رودي اك اهب روديف هنطب باتقأ قل دنتف رانلا ىف ىقليف ةمايقلا موي لجرلاب ىف وي )سم
 رمآ تنك ىلب لوقيفركنلا نعىهنتو فورعملاب رمأت نكتملأك لام نالفاي نولوقيفرانلا لهأميلا

 الع هللا لوسر نأ مبعن وبأ ظفاحلا ( ىورو ) « هينآو ركنلا نع ىهنأو هينآ الو فورعملاب

 ءالؤه نم تلقف تداع تضرق الك ران نم ضيراقع مههافشضرقت موق ىلع ىرسأةليلتيتأ :لاق

 نولمعبالو هللا باتك نوأرقيو نواعفيالونولوقين يذلا كتمأ نمةنتفلا ءابطخءال و هلاهف ل ريجاي

 ةمايقلا موي نييمألا ىفاعن, ىلاعت هللانا » لاق مث هر هللا لوسر نأ اضيأ مع وبأ ظفاحلا (ىورو)

 متلخ دأام لن ولوقيفرانلا باحصأ نمموقىلإة نا لهأنمموقعلطي (ثيدحلا فو) «ءاماعلا ىفاعيالام

 ىزوجلا نبا (ركذو) هلعفتالو ريخلاب كرمت انك انإاولاق 5 انلخ داع ورانلا

 | 1١ ا تااطظعنسالا تح عت والاسم ج لج رقمابقلا وب ةرسخ سانلادشأ نأ :ىلاعتشاهمحر

 ةرسح سانلا دشأ : لوقيفلسلا ضعب (ناكو)ةنجلا ىلإ ث راولاب ورانلا ىلإ لاما بحاص,ر م ُويفا ريخدب
 مويناك اذافاحلتطبحلا سئاسدلا نماهشتف,ملوايندلا رادىفةحل اصا'لامعألا نمرثك ؟نم ةمايقلا موي
 حتف عج راملف رثك أوةنسرفسةديعب دالب ىفاباطم نق نمسك هركح ناكفةطب اح اهلك اهدج و ةمايقلا

 لاق مثلَ هللا لوسر نأ (ثيدحلا ىفو) اسفنخوأارعب هدجوف باطلا نم ابهذد المىدلابارجلا

 لاق مثلَ هللا لوسر نأ (اضيأ ثيدحلا ىفو) «هملعب هللا هعفنيمل ملاع ةمانقلا موياياةعيرالا دشأ»
 نولوقيف متنأ نم مل لايف مهجران ىفره ءاعمأن ورح مهسفت أن وسنبوربلاب سانلانورمأي نيذلانإ»

 00١) ناوحالا اأ كلذ اومعاف .. ىبتا” « انسفنأ ىسننو ريخاب سانلا رمأت انك نيذلا نحن
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو داعيم ريغ ىلع ىنأي تولا ناف عسفنأل

 6 مهسابلو مهعارسشو رانلا لهأ ماعط ىف ءاجام باب لع

 نا» ىلاعتلاقو (نارطق نم مهلبب ار » ىلاعت لاقو « ران نمبايث ملت عطقاو رفك نب ذلاف» ىلاعت هللا لاق

 ىلاعت لاقو (اقافوءازحاقاسغو اممحالإ اب رشالوادرب اهقن وقوذيال» ىلاعتلاقو ( ميثألا ماعطموقزلاةرحشا

 ةريثك كلذىف تايالاو (اقفترمتءاسو با رسشلا سنن دب هوحولا ىوش.ل اهلاكءاعا وثاغي اوثغتس نإو)

 نبهللادبع(ناكو)هريغو نيز رهلاقنكنلا ظيلغلا حيقلاوهليقورانلالهأ ديدص نمل مس اموهقاسغلاو

 قاسغلاهنعهللاىضر رايحألا بنك لاقوقرمشلا لهأ تنتن الب رغلا فقر هت قاسغا!نمةرطقنأوللوقيرمعأ

 نعد و هدلج طقسيفةسمغ ايف سمغيف ىدآلاب ىف يو عقتتسيف مست اذ لكمساهيلا ليسي منبج ىفنيع

 هلوقىف نو رسفلا لاقوةئيبخلا محلا مءأ كلذ قفاو ىأ اقافو ءازجدب وثل> رلا ري اكهيبعك ىف رجيفهماظع

 مك رانلا بيلي ىحاهناو سداس لا بابلا ىفاهلصأ منهج ىف ةرجش ىه « مي .:الاماعطموقزلاةرحشنا 0 ىلاعت |

 (ناكو) اهتم لك ال ف اهقوفناك نمابلا ردحن. نأ ن مرانلالهأل دب القءاملا درين ايندلا قراجشألا ىنحت |

 هنم تشويالا ةشه موقزلا ة ةر>ش نم شبنالمدآ نبانأانغاب لوي هنعللا ىضرقوجلا نارغععوبأ

 ىلغلا تيززلا ركع وه ليقو ةباذلا ةضفلا وهف ميخلا ىلغك نوطبلا ىف ىلغي ىذلا لبا امو .اهلثم

 ظ

ْ 
ْ 



 ةرخآلاوايندلا ىفانيلعر دق يفانناوخا عنيمجم وانب طل ىلاعت هللاقةرا رمادي دشلا ءاملا ىنعي ميجا ىلغك
 . نيملاءلا بر هلل دجلاو نيمآ

 © مهتباجاو مهئاعد ىف ءاج امو نوشطعيو نوعوجم رانلا لهأ ىف ءاج ام باب الع

 هللا نا اولاقهتا «قزرامموأ ءالا نمانيلع اوضيفأ نأةنجلا باحر انلا باحأ ىدانو » ىلاعت هللا لاق
 سمح رانلا لهأل :لاقهن هنعهللا ىض رىظرقلا بعك نب دمع نع قمل (ىورو) ( نر فاكلا لعام مرح

 انتمأ انبر » نولوقيبادبأ اهدعب اوماكتل ةسماخلا ف ناكاذافاهنم ةعب رأق ىلاعت هللا مومبجم تاوعد

 ىعداذإ هنأ, «لذ» ىلاعتللامميجيق « ليبسنم جو رخ ىلإ لهفانب ونذب انفرتعاف نيتنثا انتيبحأو نيتنثا
 انعج رافانعمسوان رصب أ نب ر ») نول. مث «ريبكسلا ىلعلاهل متحلافاونمؤتهكرسشينا ومر فكه دحوهللا
 باذعاوقوذوىانيسنانإ اذه يمويءاقل متيسناعاوقوذف » ىلاعتهللا مميجبف «نونقوم انإا اص لمعت

 هللا مهبجيف «لسرلاعبتنوكتوعد بجنن بيرقلجأ ىلإ ان رخأانبر »نولوقي مث « نولمعت تك اعدلخلا
 ىذلا ريغال اص لمعت انجرخأانبر 2 نولوقي مث « لاوزنم ملام لبق نم متمسقأ اونوكتلوأ» ىل اعل

 نم نيملاظالاهفاوقوذف ريذنلا ؟ءاجورك نتن مهيف رك ذتبام ىرمعن ل وأ » ىلاعتهللامهببجبف « لمعت انك

 « نوملاظ انإفاندع نإفاهنمانجر خأانب ر نيلاضاموقانكو انت وةش انيلعتيلغانب ر » نولوهقي مث« ريصن
 نعئرابلا نبالىرخأة ياو رو .ادب ااهدعب نوملكتيالف (نوملكت الواهنفا وئسخا » ىلاعت نا مهمبجيف

 انع ففي 3 راوعدا هاولاقوةنزلاباوثاغتسااذإ رانلالهأ نأ ىلرك ذو ىنغلب :لاق ىظرقلا بك نب دمت

 مل سر يأت كت ل وأ » ةنزخلا مملعدرتف باذعل هيف منع فما دحاواموبا ولأسف «باذعلا نمامو
 ةنزخلادنع امتاو أ اذاف «لالضىفالإ نيرفاكلاءاعدامو اوعداف» ةنزخلام,ملعدرتف « ىلباولاق تانيبلاب

 اك اهاصقأىرب وهف باذعلاةكئالم العر ع روس وابطسو ىف ساجم هلو نابضغ مهملع و هواك لاما ودان

 لاقةنس نينامت مهييجمال مهنعتكسيفلاقتوللااولأسا لاق« كب رانياع ضقيل كلاماي» اولاقفاهاندأىرب
 لاقق نيناغلا دعب ملا ظحل مث نودعتاةنسفلأكمويلاو امو.نوثالثرهشلاواموبنوتةسوةئالثةنسلاو

 ءالبلا نم ي«لزندق هناءالؤهاي ضعبل مهضعب لاقهلبقامتاوسيأواوعمسامهنما وعمساماف «ن وتكا اموكنا»

 اوريص اذإريصاا ميعفنف هللاةعاط لعةعاطلا لهأ ريصاك انعفني ريصلا لعلف ريصنلف ابف نورتدق امباذعلاو

 نم انلام انريصمأانعزج أ انيلعءاوس » اودانف اوعزج مثمهربص لاطفاوربصف ريصلا ىلعمهمأراوعمجأف
 امو متفلخ أف ست دعوو قملادعو مكدعوهللا نا» لاقف كلذ دنع سيل ! ماقف لاق جنم نمكأ « صحم

 امو خ رصع انأامهسفتأ اومولو ىتوم واتالف ىلمتبجتسافعست وعد نأالإناطلس نم ميلعىل ناك

 املف لاق (لبق نمز ومتكر شأ ا ترفك ىنإ » ىح رص متت أاموائيش يشع نغعان أاملوةب ( ىح صح مقثأ
 نمجورخ ىلإل بف » هلوقىلإ مكسفنأ تقم نمريك أ هللاتقل» اودونف مهسفنأ اوتقمهتلاقما وعم

 «ريبكلا ىلع لاهل مكسحل افا وذم ونهب كرمش, ناو تر فكه دحو هللا ىعداذإهنأب مكلذ» مهيلعد ريف لاق« ليبس

 مهلعدريف لاق« نونق ومانإاحاص لمعت انعج رافانعمسو ان رصي ًاانب ر » ةيناثلا اودانفةدحا وهذيف لاق

 قح نكلو» دحأ مهتم فتم مفاعيجج سانلا تيدملتئشول لوي « اهاده سفن لك انيتآل انئشولو»

 اوقوذو كانيسنانا افه كموب ءاقل تيسناعاوقوذف نيعجأ سانلاو ةنجلا نم مهجن المأل نملوقلا
 كتوعدبجن بيرقلجأ ىلإ انرخأانب ر»ةثلاثلا اودانفناتنثهذ مف لاق« نولمعت متناك امب داخل باذع

 اوءاظن يذلا نكاسمىمتكسولاوز نم كلاملبق نم متمسقأ اون وكت وأ» مهيلعدرف «لسرلا عبتنو
 ةعب ارلا ودان مثةثلاثلاهذبفكاق_لابجلا_هلوقىلإ «لاثمألا مكلانبرض ومو انلعف فيك كل نيب ومهسفنأ

 ريذنلا ؟ءاجورك ذتنمهيفرك ذتيامكرمعنموأ» لاق «لمعن انكىذلاريغ اًاصلمعنانجرخأانب ر»

 اوراص دقو مهجرخاف

 تبنيف ناويحلا رهن نم
 دللاو محللا مهماع

 فتنواخديو رعشلاو

 لوسر (لاقو ) ةنجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ربو ةالصلاب مكيصوأ
 ىف ديزب هناف نيدلاولا

 دنا ىذلاو  رمعلا

 نوكي دبعلا نا هديب
 ثالث هرمع نمققب دق

 هدلا و ىلإ نسحيف نينس

 لجو زع هللا اهلعحيف

 لإ ىو ةنس نيثالث
 زع هللا اهلعحبف هدلاو

 وأ نينس ثالث لجو

 ناسحالاو مايأ ةثالث |

 براقألاو لهألا ىلإ |

 ءافحلاو رمعلا ىديز

 رمعلا ىف ٍصقني مهملع

 برلاب خغيو قزرلاو

 مل ناو ىلاعتو هناحبس

 هناحبس هللا بقاعي

 ىف م>رلا عطاق ىلاعتو
 هباذعهللا رخو اينددلا

 نحسيف تولا دعب
 بتوهر' رب ىف هحور

 روب ىلإ منهج مف ىلع
 ملوسر (لاقو) ةمايقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىدعدقفه. دلا و قع نم

 قاعلاو هلوسرو هللا

 هريقف نفد اذإ هدلاول



 ىف ةمايقلا موه اباذع

 هىدلا ول قاعلا ةثالث هج

 هللا كرمشلاو ىتازلاو

 نيكاطلا نس لكلا
 نيب ليللا ىف تلخد

 جر اربقتيًارفروبقلا

 هيلا ترظنفناخد هنم

 1 جرو قشناف

 هدد ىف 1 قابز

 برضل ديد> نمدومت

 كلذو هسأرففارامحهب

 جرخ مث قمني راخلا
 ران نم ةلسلسب راجلا

 ربقلا ىف ىتابزلا هلخدأف

 قيطناو هفاح لخدو

 تيقبو تبحعتق هربق
 ةأسا تيقلف اركفتم

 كلد" نع الانف
 ىزن ناك اذه تلاقك

 تناكوا رخل رش

 | لوف هلاةمطاخ ةمأ

 قرني ا قنا امل
 هحسم تاه انف راخلا

 ىفو هربق ىف ارامح هللا

 ىئابزلا هجرخم ةليل لك
 هبرضإو هربق نم
 رامح اي قهنا هللوقيو

 هدريو ةلسلسب هرحب مث
 هيلع قبطني مث ربقلا ىف
 رانلا نم هللا ذوعن

 نمورابجلا بضغنمو
 نمؤملاف.رانلال هأل مع

 امن متنكف يلع ىلتتىفايآن كت لأ» مثادان مشدللا ءاشام منع تكس مث( ريصن نم نيملاظالافاوقوذف

 ىذلاباتكلا ىأ « انتوقش انيلعتببلغانب ر » كلذ دنعاولاقف انمحر نآلا اولاقدتوصاوعمسامافلاق

 اوكسحا» كلذدنع لاقف « نوملاظانإفان دعنإفاممانج رخأانب ر نيلاضاموقانكو »انتو قشانياعبتك
 ضعب هجو ىف مهضعب خفني ضعب ىلع مهضعب لبقأو ءاعدلا وءاجرلا كلذدنع عطقت اف (نوداكت الواب يف

 مهولعت حللا عطقب ءاملا ىلغي كمه ىلغتاباهأب رانلا ترادوهدعب حتق ال اتلغو اقيطىأمهيلعتقبطأو

 ( ىورو ) « نورذتعيف محل نذؤيالونوقطنيالموءاذه» ىلاعتهلوقكلذف ىرخأمم ضفخنت وةرات

 اماعنيعب رأ مهيب الف باذعلا منع ف ف نأاكلامن وعدي رانلالهأنا :لاقهنأ صاعلانب ورمع نع

 نودانيمث ؛مهيلع نابضغممبر نأ ك لامع نيحممتوعدهللاوكلام ىلعتنابفنوثك ام مكنامهيلعد ريف

 اوئسحا لاق نوملاظ انافاندع ناف اهنمانجر خأانب رنيلاض اموقانكو انتوقشانيلعتبلغانب ر» مهر
 ةملكب اهدعب موقلا ملكتبال هللاوف نيترم ايندلا ردقءاوج نعتكس نأدعب كلذو (نوملكتالو اهيف

 قيوش اهرخآو ريفزاملوأ ريما توصرانلا ىفممتاوصأ هبشن ماهجران ىفق.مشلاوريفزااالإوهامو

 نمهيف ثاملدعيفعوجلا رانلا لهأ ىلعىلاعت هللا قلي » لاق 2 هللا لوسر نأىذمرتلا (ىورو)

 ماعطب نوثاغيف نوثيغتسيفعوج نمىنغي الو نمسإ العب رض نم ماعطب نوثاغيف نوثيغتسيف باذعلا
 مهيلا عفريف بارعشلاب نوثيغتسيف بارشلاب ايندلا فص صغلا نوزيجم اوناك ممن ورك ذيفةصغ ىذ

 ثيدحلا« مهتوطب ىفامعطقممنوطب لخداذافمهرهوجو ىوش مههوجو نمان داذافديدحلا بيلالكب ميجا

 نيبودن وعد, نيح مهل كلامةباجا نيبناتثبن : لوقت هنعهلا ىضرشمعألا ( ناكو ) مدقت امكةلوطب

 اوئسخا مهبجيف هنوعديف مد نم ريخ دحأ الف ,كبر اوعدا ضعبل مهضعب لوقي مثماع فلأ مهئاعد

 لاق ) ليولاو ةرس+لاو ريفزلا ىف نوذخأي كلذدنعو ريخلك نماوسُتي كلذدنءف نوملكت الوابيف

 (ىورو) معأتلا و زيزعلادبع نبةبطقهعفرلب عوف رماكورف ىأرلا لبق نملاقيالاذهلثمو (ىطرقلا

 مروصل رانلا هيوشت نمىأ « نوحلاك ابيفممو» ىلاعتهلوق ىف لاقدسو هيلعهللا ىلصهللالوسرنأ
 قاسغنم اولد نأولوهترسب رضتقح ىلفسلا هتفشىخرتستوهسأرطسو غلبت قحايلعلا هتفش صلقتف

 لهأ_دحأ_هجو ىلإ ب رقدب اتكىهللاهرك ذىدلا لبلا نماولدنأولواين دلا لهأ نتن لاين دلا ىف بص منهج

 قح مي اذفنيف مهسوءر ىلع بصيل مجانا ( ثيدلا ىفو )هترارحةدشنم هسأرةورف تطةسا رانلا

 ىفام هب رهص» 0 ىلاعت هلوق وهومهمادقأ نمقرع ق>مبفاوجأىف امتاسيف مهفاوجأ ىلإ صلخم
 ديدصءامنمقسو » ىلاعتهلوقىف ( اضيأ ثيدحلاىفو ) ناكامىلإلاحلادوعيمث «دولجلاومهنوطب

 اذافدهسأر ةورفتغقوو ههجوىوشدهنم ىندأ اذافههركف هيف ىلإ ب رقيلاق« هغيسداكيالو هعرحتي

 تدسفألايندلا فت رطق موقزلا نهةرطقنأول» ( ثيدحلا ىفو) «هربدنمجرخ قحءاعمأعطقدب رش

 نسح ثيدحوه(ىطرقلالاقو) هجامنباهاور (هماعط كلذن وكي نع فيكف مش, اعماين دلا لهأ ىلع

 اوكبت+ل ناف اوكباسانلا اهيأاي» لاق لسوهيلعهللا لص هللالوسر نأ اضيًاهجام نب |ثيدح ىف وي

 ليستف عومدلا عطقنت قح لوادج اهنا مهوجو ىفىبعومدليستقحنوكسرانلالهأناف اوك ابتف

 لس وهيلعلا لصالا لوس ر نأ اسم( ىورو ) «ترجل ايف تير جن هسا نأو لفن ويعلاحرقتف ءامدلا

 * ثيدحلا ( هغامدامهنم ىلغي ناترمج هيمدق صحى فلجر ةمايقلاموناب اذعرانلا لهأ ن وهأ نا »لاق

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ ناعالا ىلعانناوخا عييمجو انتيعنأ هلضف نم ىلاعتهللا لأسن

 6 رافكسلا نم رانلا نم ءادف سم لكل باب ع

 دم ةمألنذأةمايقلا موي قئالخلا ىلاعتهلا عمجاذإ »لاق مسوهيلعهللا ىلصهللالوسرنأهجام نبا ىور



 م

 مءادف تدع انلعج دقف عسوءر اوعفرا لاقي مث اليوط نودجسيف دوجسلا ىفسو هيلعدلل ىلص

 اع ىأ  اهيديأباهماذع ةموحرم ةمأ ىتمأنا »لاق هِي هللا لوسرنأ (ثيدحلا فو)« رانلا نم

 نملجر نيماسلا نم لجر لكىلا عفد ةمايقلا مو, ناكاذاف  ايندلا رادف رسثلا نم مهدي ىلع عي

 2 تاالوسر نأ ئرتشالا ل رين نع مسم ةياور ظفاو « رانلا نمش «اؤادفا ذهل لايف ناك رمشملا

 0 كك اكف اذههل لاقيف اينارصنوأ ايدوهم مدع اول ةمايقلا مويناك اذا»لاق

 مايأن اك املو د ايئارصنوأ ايدوهم رانلا ىفدن اكمدللا لخدأالا مسملجرتوعال هل ىرخأ ةباور ىفو

 فلحف هدلاو نم هعمس له ثيدحلا اذه نعىسومىلأ نةزرب فاختسا زبزعلادبعنب رمع ةفالخ

 هللا لضفت نيبنذمموققحىف اذهومهنع ىلاعتهللا ىضر ءاماعلا(لاق)هدلاو نمهعمس هنأ ناعأ ةثالثدل

 سيلف ثيدحلا اذه اولدتساو .رافكلا نمرانلا نمدك اكف مهنمدحاو لكى طعأفهترفغموهتمحرب مهيلع

 ناكءاوس ىنارصن وأ ىدوهع ملسم لكل عقدي هنإ مهضعب لاقو فذالب ةمايقلا ىنأ نم قح ىف وه

 . نيملاعلا بر داو بنذم ريغ وأ اينذم ملسملا

 6 «ديزمنمله لوقتو» ىلاعت هلوقىف باب “<
 قحديزمنم لهلوقتو  سانلاىنعي اهيف قلي بج لازتال» لاق 2 هللا وسر نع م لسم ىور

 تاالتمادق ىنعل « كمركو كن :زعوطقطق لوقو ضعب ىلا اهضعب ىوزئفهمدق اهيقةزعلا بر عضي

 ةياورىفو . ةنهلا لضف مهنكسيفاةاخ املىلاعتهللا ءىشني ق> لضفةنملا ىفلازب الكل ذك و ةدايز لمتحأالف

 ضعب ىلااهضعب ىوزنيو *ىلتمت كلانهفطقطقلوةتفهلجر اهيفرابجلا عضيقح ءىلتمتالف رانلاامأف ىرخأ

 رانلاملو>درخأت, تاعامجناىأ هلجر وأهمدقابيفرابجلا عضيىنعمو ادحأهقلخ نم ىلاعتلل مظيالف

 هنلقلخرلا وى ريذن يتيم أاهت رخمملأسجوفاهف تل الك» ىلاعتلاقاك اجاوفأاجاوف أ اهمواخدي مهنوكلل
 عجا ومهنمةعامج ىأدا رجلا نملجر وأ سانلا نمل جران ءاج برعلا ل وقتمدقلاكل ذك و ةعاملا برعلا

 : رعاشلا لوق هدن ؤرو ماسح الا تافص نع هللا ىلاعتو لج

 دارجو ىبد الجر مهنأك * هرادبإ!ىلااجاوفأس انلاىرت

 داصخم تركوب باقر مويو * ىنغلاىذب ريقفلاقاحلإل مويف

 ناىأاهف تلي ميج لازتال: ثيدحلا ىفهلوقليوأتلا: اذهدي وِ كلذكو ريط, نأل,ةدارجلاوه ىبدلاو
 نعىوراكمهفاصوأ ومهتامسأب مث وءاعدقذارانلا ف مهيلتل جوفدعب اجوفنإ رخأتلا كءلوأرظتنتةن ركل

 لكفهبحاص مسا هيلعوالاتوياتالو عمة مالوةلسلسالو تيب رانلا ىفاملوة,ناكهنأ دوعسمنبهللادبع
 ىأطقطقرانلاتلاقدحأ قرم ورانلاىفهباحأءاقلادحاو لك ىفوتسااذافهب احر ظتنيةنزخلا نمدحاو

 . مهيلع قبطنتو اهيف نم ىلع ميج ىوزنت ذئنيحو تيفتك ادق ىسح ىسح
 6همساوهتابقنييعتو هنيبعت ىفو ةنملا لخدي نمرخآو رانلان هجر نم رخآ ل بابإل

 زانلا لها رخآ ملعأل فا » مي هلال وسر لاقلاق هنع هللا ىضر دوعسمن هللا دبعنعرلا ىو
 2 لج وزءهللال وةيفا وبح رانلا نم جرم لجو ةجئاذل وجامع العا حنا احورخ

 بهذاهل ىلاعت هللا لوقيف ى 5 د>و براي لوقف عج ريف ى "اماه أ ايناث(١)هيلاليخيفاهمت ًايفةنحلا

 تنأوى ءىزهتسنأوأ بكحضتأ وأى رخسنأ لوقيفاحلاثمُأ ةرمثعو ايندلالثم كلناف ةنحلالخداف

 ةنجلا لهأ ىتدأ اذهف هذجاون تدب ىتح كحض هِي هللا لوسر تيأر دقلدوعسمنبا لاق كلل
 حي ىف دروامريظن ةنجلالوخدب هللصح ىذلا حرفلاةدش نم كلا تنأ وىنءىزهتسن ألاقامناو ( ةلزنم

 كيرانأو ىدبع تنأمهللا هلوق نمتوللا نظو اهدقف ناك نأ دعب ةيريلا فهتاحاردجو ىذلا ىف ملسم

 تاقشلا هسفن لمحم

 اعزفباعصلا رومألاو

 دعبلاو ةعيطقلا نم
 :فلؤا|لاقكباذعلاو

 ىديسايكفطل ى 0

 موي فقولا ةعاس ىف

 ناسللا
 هاب ىل_عتلزال هللاو

 هيف ىمسج ىنض ولو
 باذو

 ىجتلملابروسكلاربجنو

 واحب بلقلا ىنتشإو
 باتعلا

 ليزت براي كاسع
 اهشلا

 فشكب دبعلا ربو
 باجحلا
 امر 2
 ىديساي

 در نيكسملا حمساو

 باوجلا
 ىهنلا فر شاعلا بابلاغ

 دىناغلا و ريمازلا نع

 ملسو هيلعدتلا ىلص لاق

 نمةمايقلا موي ىداني

 نيذلانيأ شرعلا تحن |

 ريمازااو وهالا نع

 ايندلا ىف لطابلاو

 قانثو ىدمح ميعمسأ

 فوخال نأ مثريخأو

 . نونزحم مهالومهملع

 ق2 قا لوسر لذه

 تثعب ملسو هيلع هللا

 فلام ةباورلاهذه(١)

 ٠ ملسم ىفام



 هللاناوريمازملا لاطبأب

 ةليلىفرظنيال لج وزع
 ريمازملا باح ىلاردقللا

 مارخ ةبابشلا امأو
 لاق عفان نع (ىورو)

 نب هللا دبع عم تيشم
 ىضر باطخلانب رمع

 ةرامز عمسف هنع هللا

 ةلداتس انة ذآدسف عا ر

 قيرطلا نع لدعو

 لاق مث قىكللف عرسأو

 سح عطقتا عفاناي

 5 0-0 من تاق ةرامزلا

 قيرطلا ىلا عجرو
 لوسرت ًاراذكهلاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ارامزم عهسام عطل

 ناكامو ادبأ ةبابشوأ

 الا تيبلا دنع مهتالص
 ) لاق ( ةيدصتو ءاكم

 ةيدصتلاو ةبايشلا

 نونغي ةيلهاحلا تناك

 دحسلا ىف نورفصيو

 موي ناك اذا ةبايشلاب

 قحلا مهبسف ممديع

 مذو ىلاعتو هناحبس

 لع مثدعوأو مهلعف
 مللألا باذعلا كلذ

 ىلصاتا لوسر(لاقو)

 نوعلم ملسو هيلع هللا

 نف عمتسلاو رمازلا

 ١ 1| وبكيوةمطا رصلا لع ىشيلجرقنملالخدي نمرخآ »ةياورفو . ملعأ هللاوحرفلا ةدش نم أطخأ
 ' ءاطعأ اماثيشللا ىناطعأدقل كنمىتاجن ىذلا كرابتلاقفاهما!تفتلااهزواجاماذافة سم رانلاهعفست و ةسه

 : برشأو اهلظب لظتسألةرجشلا هذه نمىندأب رىأ ل وةبفةرجشال عفرتف نيرخآلاو نيلوألا نمدحأل
 لأسب الن أ هدهاعيو برايال لوقتيف اهريغ لأست اهكتيطعانا كلعلف مدآنبااي ىلاعتهللا ل ويف اهئام نم
 . اهئامنمبرشيو اهلظب لظتسيفاهنم هين ديف هيلع هلريصالام ىر هنالهرذعب ىلاعت و هناحيسهب رواه ريغ

 اهئامنم برش واهلظب لظتسألهذه نمىندأ برىأ لوقف ىلوألا نم نسحأ ىهةرجشال عفرت مث

 يراياللوقبف اهريغ ىنلأست اهنم كتيندأو كلذ كتيطعأ نا ىلعافمدآ نباايلوقيف اهريغ كلأسأال

 دنعى رخأةرجشول عفرن امتمءاندأ ذافامتمهين دي وهيلع هلريصالامىربهنال هرذعبدب رو كلذ لع هدهاعيو

 ةنلالهأ تاوصأ عمساهنم ىتدأاذاف اهنم هينديف لاقهلثم لوقيف نييلوألا نمنسحأ ىه ةنجلا باب

 ىألوقيف اهعماهلثمو ايندل !كتيطعأ نإكيضرأ كردغأام مدآنبااي لوقيف اهنلخدأب رىأل ويف
 ككحض مماول اقف كحض أ ممىنولأست الأ لاق ثدوعسمنباكحضو نيملاعلابر تنأو ىبتىزهتسنأبر

 بر كحض نم لاقف هللا لوسراي ككحض مم هولأسف كحض مثلي هللا لوسر تيأر اذكه لاقف

 رمح هللا دبع نع(ثيدحلا ىفو) « ريدق ءاشأام ىلع نكل و كب 'ىز.تسأ الى نا لجو زعدللال وف نييملاعلا
 ريخلاةنيهجدنعةنإلا له لوقيف ةنيهجهللاقي ةنيهج نملجرةنجلا لخدي نمرخآ» لاق هيلي ىنلا نع
 نا ليقدقو دحأ قئالخلا نمّتب لهدواس ةنلالهأ لوقف ةياور ىف داز بيطخلا هاور«نيقبلا
 . لعأ ىل : هللاو دانه لجرلا اذه مسا

 ركذو رانلا نم ديحوتلا ىلع تام نم عيج جورخ ىف ءاجام باب الع
 6 كلذ ريغو نانماي نانحاي ىدانب ىدلا لجرلا

 مون ذب رانلانواخ دي ىتمأ نماسان أنا »لاق مسوهيلع هللا ىلص هللال وسر نأهريغو دمحأ مامالا ىور

 نمهبف منك امىرئام ممل نولوقيف كرمثلالهأ مريع مث اون وكي نأ هللا ءاشام رانلاىف نونوكيف

 ملي هللا لوسر أرق مث ىلاعت هللا هجرخأ الا دحوم قبب الف يسفن يتاينأل يتاعاو يسقيدصت
 نا لاق ميلي هللا لوسر نأ ( ثيدحلا ىفو ) « نيباسم اوناكول اورفك نيذلا دوب ابر

 لاق ىدبع تثا مالسلا هيلع ليربجل ىلاعتهللا لوقيف نانماي نانحايةنس فلأ ىداني مَْيِج ىف ادبع
 هلال وةيفذبعلا اذهرأم براي لومي عج ريف مبهوجو ىلع نيبكسنم رانلا لهأ ىريف ليربج قلطنيف

 لاق كليقمو كناكمتدجو فيكى دبعاي هالوقيفهب ءىحيفهيتأيفلاق اذكواذك ناكمىفهنا ىلاعت
 رانلا ىلا درت نأوج رأت نك امبرايلوهف لاقىدبع اودر لوقفلاق ليقمرشو ناكمرش لوقف

 ثيدحلا ىفو ) ىلاعت هللا ةمحرب ةنملا لخديف ىنعيىدبع اوعد ىلاعتهللا لومتيف اهنمىنتجرخأ نأدعب

 «قمأ نم رئابكلالمع نمل ةمايقلا مويقعافش امنا »لاق لسوهيلعهللا لصهلالوسرنأ ( حيحصلا
 تينفأ موي ىلا تقلخ ذنم ايندلا لثماهف ثكع نماهفاثكم رانلا له ىنعيمهوطأنا ( ثيدحلا ىفو )
 لك اوكلا ريسرداقع نيملاعلا نيمجنلا دنع ةرايسلاموجنلا ددعب كلذو ىهتا ةنسفال 1 ةعبس وهو
 ةئالثابن دلا رمع مهضعب لاق وجو ربلاددعةنس فل أر مثءانثا اين كلا رمع مهضعب لاق وةنسفل داو لكلناو

 اموهاندلا رمع ف شكلا لهأ ضعب لاقوةنس فل أ ةج رد لكل كلف! !تاجردددعب 0 ٍ

 ملع ا ىلاعت وهن احبسهللاو صقتتتالوادحا وامو.ديزنال نينسلا نم اهلثمىفامل أن يتس و: امل ب رض نملصح

 انكدقندحومللاولوةين أن ايدألا لهأ ب واق ف فذقيرانلا نمنيدح ولا جر نأدارأا ذا ىلاعت هللانا مث

 تن افاثيشم ويلا كلذ يتع ىنغأ اان دحج ومتررقأ وانب ذكو متقدص ىاث رفكو منمافاين دلا فاعيجاك1 اياو نحس

 ملاديدشابضغنيدح وملل كلذ دنع ىلاعتهللا بضغيف دا اكن ودلع و اهبف نوب ذعم نم اكرانلا فن وب ذعم



 ةايلار هت امللاقي طارصلاو ةنجلا نيب نيعلا اهنمديحوتلالهأجرخبف هلثمهدعبالو هلثمهإبقبضغ
 اهنم سمشلا ىليامو رضخأ اهنملظلا ىلياف ليسلاليمحىف ةبحلاتبنتاك نوتبنيف ءاملا نممهيلعشربف
 ىداني مث ةنسفل أ هيف ثكعي ادحاو الجر الإ رانلا نمهلا ءاقتعمبهابج ىف بتكيف ةنملا نولخدي مثرفصأ
 عجرب مث هد الاماع نيعبس هيلطيف رانلا ف ضوخيف اكلم هلولاعتهللا ثعببف نانمايزانحاي كلذدعب

 لوقيف هدجأ ملف ةنسنيعبسرانلا نم هتباطىغاورانلا نمانالف كدبع جرخ أن أى ترمأكنإ برايلوقيف
 ةرخصلا كلت تحن نمهجرخيف بهذبف هجرخأقةرخصت حت اذك واذك ىداوفورف قاطن اهل ىلاعن هللا

 اكلم ىللاعت هللا ثعبق مسالا كلذم,متعوحع نأ لجوزعهللا نم نوبلطي نييمنهجلا نامث ةنجلاهلخديف

 نوعلطيف رانلالهأى لا اوعلطا نييمنهجلا نم اهلخد نم لكو ةنجلا لهأللاقيهنا مث ملابج نمدوحميف
 هديسوأه قيدصوأ هراجوأه يب ألعاديدشان زحنزحيفءالوموأه قيدص وأ هراج وأ هان ممم لجرلاىريف يملا

 قابطألا كلتب مهيلعقبطتف ران نمدمتوران نم ريماسمو ران نمقابطأب ةكسئالم ميلا ىلاعتدللا ثعبي مش
 نمح رلامبكد رتيو سفن هنمجرخخالو حورهنم لدي للخ ايف قي الفدمعلا كلتي دعو ريهاسلا كلتي دشنو

 برشو لك أىفمهقلا معنلابنولوغشمةنجلا لهأ و نوئاغيالفنوثيغتسب ,هوانامزهشرع لعوهو لجوزع
 ثيدحلاىفمدقتو رششب بلقلعرطخالو تعمسنذأ الوتر نيعالامكلذريغوناداوورو- ودك اوفو

 قيهشلاو ريفزلاالإ وهاف «نوملكت الواهفاوثسخا » محل ىلاعت هلوقدعب مهمالك عطقتني رانلالهأ نأ

 (ثيدحلاىفو)ةيفاعلاووفعلاهللالأسن « ةددمم دمع فةدص وم مهلعاهنإ » ىلاعتهل وق كل ذف نيدبالادبأ

 ةياورفو(« هيك رل اثِحالإ لس رمىنالو بر ةم كلم قسالفةرف زاهم ءاجم نيحةمايقلا مو» رفزت هج نإ»

 ةناث رفزتمث قئالخلا ةدئفأ املت راطةرفزت رفزماعةئامردق ىلع قئالخلاتناكو منه2 ءىجاذإ هنا

 قاخم لوقي مالسلا هيلعليلخلا ميهاربإنإّتح » ثيدحلا لوقءلا لهذتو رجانحلا بواقلا غلبتف

 الإ تالأسأال' ىتمرك 1 اعئسنعلوقيو ىضنالإكالاساال قاحاتع قسوملوق.و ىستالا كلا |.
 كلأسأال ىمأ كلأسأ براي» لوقيف لسوهيلع هللاىنص دمم امأو ىنتدلو ىتلا برم كلأسأال ىسفن
 قزعوف نونزحم مهالو مهبلع فوخال كتمأ نم ىنايلوأنا العو لج لياجلا هبيحيف ىسفن مويلا

 هب ره رمأيام نورظتني لجوزعهللاىدي نيب نوفقاو ةكئاللاو اذهكتمأىف كينيعنرقأل ىلالجو
 دتشادقف رانلا ىلا دمع ةمأ نمرئابكلا ىلع ارصمتامنع اوقلطنا ةينابزلا رششاعم ىلاعت هللا لوقيف

 نم نوفختس اوناكقامرحل مبك اهتناو قحم مهفافختساو ايندلارادف ىرمأب مهن واهتب ماع ىضغ

 لع مل قيضفتو مق ما ها عم نيرظانلانوهأ ممنيعأ ف ولعجو ىصاعملاب قوزرايواوصعاذاس انلا

 مهنوقلطني ؛وءاسنلا ئاوذ ولاج را ىحاب ةينابزلاذح ًامكلذدنعف قمعن الو مهملع ىلضفا وف رعي مل افلا

 لالغألاو همدق ف لاكنألا تعض ووهبجودوساالإةمألا هذه ريغ نمرانلا ىلا قاسي دبع نمامورانلا ىلا

 ةمأىأ نم ءانقشألا ريق ثاعم مهللاق كلاملعاودرو اذاف مهناولأب نوقاسي مهناف ةمآلا هذهالإ هقنعو

 ءايقشألا ريشاعم كلام ملل لوقيف نآرقلا ةمأنم نحن .نولوقيف نم اهوجو نسحأ ىلعد رواهت متنأ

 مهركذيف ءاكبلاو بيحنلابمهمتاوصأ نوعفريفلاقلسو هيلع هللا ىلص دج ىلع لزنأ نآرقلا سنلوأ
 ىدانيفلاقكتمأن مرانلا ىلاهب رمأن لعفشا هادمحاوءادةعاو نولوقيف ملي دمج مهمبنب لوقلا كلذ

 فقوتلاو مالكلاب مهتققاشمو مهتثداحمو ءاقشلال هأ ةبتاعع كرمأ نم كلاماي راهتناو ديدهتب كلام |

 اوناكدتف مههوحو داوسنالا ث كلامايلاقيمئاهوجوءايقشألا نسحأ م ارا لوقف باذعلا مهلاحدا نع

 مهيذعتال كلاماي ةيانحلا نمنولستغياوناكدقف لالغألاب ميلغتال كالاماياين دلا وادق ودل |

 رالارم ك كاللاماي 4 رحالل مهمايث اوعاخدقف نا رطقلا يسيل كلامايما رخاق يبا وفاطدقف لاكنألاب

 (ةركدجا رم 11

 ىف .تابرطلا عمس
 تابرطم عمس.ا لاين دلا

 نأ الا ادبأ ةنحلا

 توص ناو بوني
 مالسلا هيلع دواد

 رامزم ةئامعست لدعب

 موا يىرفلا وهو
 ١ و راف قل ا ةدهاعم

 كلذل برطلا اذه

 لجوزعهللالاقبرطلا
 اهيف نوءاشيام مل»

 (لاقو) « ديزمانيدلو

 اذا» هلع هللا لوسر

 رقتساو ةمايقلامو:ناك |
 ةنحلا ىف ةنحلا لهأ

 رانلا ىف رانلا لهأو

 ةروصىف توملاب ىؤي
 ىدانيو ملمأ شك

 اوفرشأ ةنحلا له ايدانم

 اوفرشأ رانلا لهأا و |

 لاقيف مهلك نوفر شيف
 اذه نوفرعتأ ملا

 محل لاقيف ىلب نولوقتيف |
 ميذف توللا وه اذه :

 رانتلاو ةنحلا نتب ١

 لهأأ اب دانم ىدانيو ؟

 توم الف دولخ ةنحلا !

 د را ل
 كلذ دنعف توم الف

 لتخأ تأ رسح مظعت

 ناك ابنوءعجريورانلا :

 لهأ حرف دنشو |

 ىلا نوعجربو ةنحلا ْ

 هللا ثعبف مهروصق |



 مهل ىلاعتو هئاحبس
 نيعلا رولا نم ىناغم

 ضاير ىف نوسلحيف

 ةردنم ناواىف ةنلا

 ماع ةئثام هلوط ءاضيب

 اماع نوسمح هضرعو

 دنع نهلك ءاسنلاو

 ىضر ءارهزلا ةمطاف

 دنع لاجرلاو اهنع هللا

 هيلع هللا لص ىنلا

 رخآ ناوا ىف مسو

 بتارلا ممل بصنتو

 و وحلا مدقتت مثدن اسلاو

 دكحت مهل ىنغت نيعلا

 عمسومل تاوصأب قحلا
 اهنمنسحأ نوعماسلا

 راحشأناديملا كلذ فو
 لك ىف ريمازاا لمحم

 نانضغأ ١ نم: نَصَع

 نيوعسلا ةروشسلا

 ةكئالما بصنتقا رامزم
 مامأ راحشألا كلت
 هللا لوقيو روحلا

 روحلا ىلاعتو ةناسل

 ١ نبذلا ىدابع نعمسأ

 نع مبعامسأ اوهزأ

 ايندلا ىف تابرطملا

 ايندلا ىفاوذذلتو ىلجأل

 ٌثريداحأو ىمالكع امس

 هللا لص هللا لوسر

 مل مويلاف مسو هيلع
 تاما كشاف حرفلا

 روحا مل تق ىَدَنع

 قحلا حيبستب نيملا

 . || مب فرعأ رانلاف ملامعأ ردق ىلع مهذخأت رانلللق كلاماي نآرقلانوءرقياوناكدقف مهتنسلأ قرحتأل

 هيتبك ر ىلا رانلاهذخأت نم مهنموهيبعك ىلا رانلا هذخأت نم ممنفاهدلوبةدلاولا نم نوقحتسيام ربداقعو

 .مثرارصإو مهوتعو مجرئاغصو مهرئابكر دق ىلع مهنمىلاعتهللا متنا اذافدردصوملا رانلا هذخأت نممهنمو

 نوحي م و((ًابارمثالو درب اهيفنوقوذي.ال» رانلا نم ىلعألا قبطلا ىف مثوأر ف باب نيك رشلا نيب ومهندب حتف

 مهماظعو مهءامدو مهم وحل رانلا تلك أدقف كب رولا ل عفشا وكنتمأ نمءايتشألاوحرادمحاينولوةيو

 انمحرا انيراب اولاقو لجو زع مهبر اودان ,هربخ هغولب مدع ةدم هل دمحم مهيلع أطبأ اذاف

 ملن وك رسثلا لوقت اهدنعف كدودحانيدعتو انأطخأو انأسأ امإو ايندلا رادىف ادحأكب كرمشنجل انثإف

 ليربجاب لوقيو لوقلا اذهنم لجو زعللا بضغف ائيش ينعىنغأ دمحعو عيرب يناعإ ىرئام

 تاعامجدعب تاعامج ىنعي رئابض رئابط مهجرخبف لِي دم ةمأ نم رانلافنم جرخأف قلطنا

 رضنأ اودوعيقح هيفنوثكميف ناوحلا رهن !لاقي ةنجلا باب ىلع رهنىف مهةليف رانلا نماوشحتمادقو
 نويمنهجلا ءالؤه مههابج ىلع بوتكم ةنجلا ملاخداب هللارمأيمث الاجو ةروص نسحأ ىنعياوناك ام

 و>عنأممرىلا نوعرضتيفكلذب ةنحلالهأ نيب نم نوفرعيف مثلي دمح ةمأنم نمحر لا ءاقتع

 (ىورو) ثيدحلا ةنحلالهأ نيب كلذدعب !منوفرعيالف مهنعىلاعتهللا اهوحميف ةباتكسلاكلت مهنع

 مو»ناك اذاهنأ انغلب )لاق هنع ىلاعتهللا ىض رى وجا نا رمعىف أن ع هنع ىلاعت' هللاىذر معلوبأ ظفاحلا

 مهرمؤيمث ديد ابن وقثويفاين دلا فريش سانلا فخم نملكو ناطيشلكو رابجل كب هللارمأ ةمايقلا

 مهلبادب اءامسلا مدأىلا نور ظني امهنلاو الوإدب أر ارقمهمادقأل رقتسيال هللا والف مملعا قبطي مثرانلاىلا

 ًادراهفنوقوذيالاوالو ادبأمون ضمغب مهن وج لحت _:الكاوالورانلا ىمههوجو لعزوب وبكم

 مويلااولكور ابجالوان اطيشاوفاخنالوباوبًالامويلااوحتفاةنجلا لهأل لاهت,نامزدعب مئادب أ ابارمثالو

 هللاو ىهةيلاخلا مايألا هنعدللا ىضر ىتوجلانارمعوب أ لاق «ةيلاخلا مايألا ىف متفلسأ اعًائينهاوب رمشاو»

 قاسوىبتا تاجردلا عفرأب ةرخآلا فاوزاجتل تاوهشلا كرتو شطعلاو عوحلاب مكيلعق هذه مكمابأ

 :نيدحولا ةاصعةعافشلاب اهنمجرخماعا و ادب أةنحا !نولخديال رانلاف نودا < نودلاخرانلالهأنا

 فئاوطعب رأمه وريغال نومرج ملا رانلا لهأب ندا رمو كلذ ىلع ةعاج ا وةنسلا لهأ عاجادقعناو طقق

 ريكتو رغفك نملكو نوراقوناماهو نوعرفوسيلب إكنولطءلاونوفقانلاو نوريكتلاو نوكر مثلا

 لاقو «احمالواههفتوعال منهج رفاكلل ىأ (هل ناف» ىلاعتلاق سن إلاو نحلا نم قلخلا رئاس نم ىغطو

 دلخالهنأ اضيأةنسلالهأ عمجأو «باذعلا اوقوذيلاهريغدواج هانلدب ,هدولج تحضن الك » ىلاعت

 قرخو ملعاا ىلا ىمتني نم ضعب كلذف فلاخدقو (ىلاعتهللاهمحر ىبطرقلا مامإلا لاق) دحومرانلا ىف

 لامعألا باب نمالنانتمالا باب نمةنجلا لخ ديو دحاجو لطبمو رفاكلكرانلا نم جر هنا اقف عامجالا

 اهدلولةدلاولا نمدبعب محرأ هلل هللاو» لاق مثلي هللالوسرنأ اهريغو نيخيشا!ثيدحهيلاراشأاك

 لاق ىهتنا ةيعطقلا ص وصنلا رهاظل فلا اذهو لاق ثيدحلا «ادب ا همحرتالر انلا ىف اهدلو قلت اهنورتفأ

 نإ» ىلاعتلاقأك ةمحر لا اهمةعبو عطقنت بضغلا ةفص نأ ولقعلا ىف زئاج كلذنأ ضعبلا اذههب لدتسااممو

 صوصنلا الخ وهو ةمحر لا ىلع هلةبلغلاتناكل عطقتنبال امتادناكبضغاانأولو «ىضغتبلغقمحر

 ىفزئاجهناف رانلا ىلا !متمةنجلالهأ جارخا ىف لوقلاكلذكو ضعبلا اذللاقيف (ىطرقلا مامإلا لاق)
 قحلاهدعوب دودرمدسافوهو نيدب الادب أ اهف نوب ذعيرانلاءايلوألاو ءايبن آلا لخدي نأهيلعم زم ف لقعلا

 ىلاعت لاق وعوطقمىأ « ذوذحم ريغءاطع » اهفنودلخين ودلاخ مهنا نانجلا لهأ قحىفقدصلاهلوقو

 3 معأ ىلاعتللا و« ًادبأأ اهيف نيدلاخ ميم ميعن ايف ل لاقو «نيجرخعاهنم هامو»



 هله

 6 رانلا لهأب ءازمتسالا ىف ءاج ام باب الع

 0 ىفمثورانلالهأل لاقي لاق مهم"ىزهتس هللا »ىلاعتهلوقىفهريغوكرابلا نناىور

 (5كئارألا يلعم,يل!نورظن,نونمؤملا دجور ,لانوديرباهيلإ اولبقأ تحتفدقاهوأ راذافرانلا باوبأ ممل
 اوناك امرافكلا ب”وثله نورظن.كئارألا لعن ل رافكلا نماونم[نيذلامويلاف ىلاعتلاق

 كحضيو « مهم* ىزوتس هللا » :ىلاعت هل وق كل ذف مهن ودتةلغرانلا باوب ىلإ رانلا لهأ ىهتنا اذاف ( نولعفي

 ىوك رانلاوةنملا نيب نالوقيهنعهللا ىضررابحالا ب مكن اكو .م.نودباو:ألاتقلغنيحنونمؤلا مهنم

 عاطاف» ىرخأةبآ ىف ىلاعت هلا لاقاكىوكسلا ضعب ىفعلطأ اين دلا فد ناكو دعىلإ رظني نأ نم ؤاادا رأاذاف

 ىلاعت هللا ركشيف ىلغت موقلا حاج ىربرانلا ىفعلطا اذإنمؤلانأ انغلب دقل و لاق « محملا ءاوسىفهآرف

 ريغت نمهيلع وه املهفرع ام رانلا ىف هابأدبعلا فرع ىلاعت هّللانأ الولولاقباذعلا نم هنعىئوزام ىلع
 نيئزوتسلا نا:لاق مسوهيلعهلا يصهللالوسرنأ ( ثيدحلا ىفو) ايندلا رادىفاهيلع ناكىتلا نساحلا

 م ا اوءاحاذافةنحلا اولخدا مه لاقيفةمايقلامو.ةنجلا باوبأ محلحتفتايزدلا ىف ف هللادابعب

 ب متن أىدابعي نوءز تسلا متنأ ا مه لوقيف نوبيجب الفن وءديف )١( الا

 ىفامن وماعل موراتا لإ ولوبضتوللاذهنماتخ رضا ب راينودانقرعلاقاوترش تسرك قد

 ةمايقلا مو.رم وراضي أ (ثيدحلا ىفو)هيف مثامتبيلعز وهأ فقول كلذ ىفرانلا لو>داو أر ماكل ورانلا

 اودوناهيفاهلهألّلا دعأامىلإواهرو هقىلإ اورظن واهتحنا راوةشنتساو اهنماون داذإ تح ةنجلا ىلإ سانأب

 انبراب نولوقيفاع اثءعنورخآلاو نولوألا جراب نوعج ريقا مما الفاهنع موف رصانأ

 لوةفانلعزن وهأ ناكل كئابلوأل اهيف تددعأاموكباوث نم انه د رأ امانيرت نأ ليقرانلاانتلخدأول

 نيعشاخ نيتبخع مهومتيفل سانلا متيقلاذإو مئاظعلاب وت زراب مت واخ اذإ متنك مكب ,تدر كلذ محل ىلاعت

 مويلاف ىتولجت لو سانلا ملجأ و ىوباهت ملوسانلا متبهو يولق نمىنوطعتام فال سانلا 0

 رهاظو ( تلق) ءايحإلابات قثاهقحر ىلازعلا» ركذباوثلا نمر ها عمميألا باذعلام كهيذأ
 رفاكلا ذإ مكاظعلابى 1 :زرابمت واخاذإ منك هيفهلوقل نيدحولا 0 ق>ىوهاعإ خيوتلا اذه

 حفصيو انع وفم, نأ ىلاعت هلا لأسنف 5 هاظتم وه لبه.رب ةولخلا ىلع هتيصعم ففقوت. ال
 . نيملاعلا بر هل دجْلاو هتمأ 0 هيلي دحم انيبنل اماركأ

 و رانلا لهأ كزانم ةنكلا لهأ ثاريم ىفءاج ام باب 3#

 ةنللا ىفانكسمناسن ا لكل لعج ىللاعت هللا نا » لاقدنأ 2 ينلا نع ةربرهىنأنع ثيدحلا ىف (ءاج)

 مه زانم ىفرافكلال عجب و رافكلا ل زانمنوثريو مه زانمزوذخأيف تونم ٌوللاماقراثلا ناك

 90 ككم اه زراف هي هلال وسر نأ ىرخأتي اور ىفو حيحص د انساب هجام نب اهجرخأ «رانلا ىف

 ا هلزئم ةنحلا لهأت رو راناالخدف تام اذافرانلا فلزنمو ةنحلا ىفلزنم نالزئم هل الإ

 . ناللاعلا بر هلدجلاوىبتتا « نوثراولا مم كئلوأ» ىلاعت

 *ئ هحمذب نمؤ طارصلا ىلع تولا حذو نيرادلا لهأ دولخ ىف ءاحام با 3#

 رانلا لهأوةنحلا ىلإةنحا اله راص اذإ» ملسوهيلع هللا ىلصهللا ل وسر لاق لاقرمع نبا نعيراخبلا ىور

 الرانلالهأايوت ومال ةنحلالهأ اي دانمىداني مث ذب :مثرانلا و ةنحل! نيب لعجم ق>توملاب ”ىجرانلا ىلإ

 ديعسو |نعمسم(ىودو) « مهم زح لإ ان زحرانلا لهأدادزبو مح رف ىلإ احر فةنحلا لهأدادزيفتوم

 ءاح :رانلا رانلالهأوةنجلاةنجلال اهل خداذإ » لسو هيلع هللا ىبصهلا لوس ر لاق لاق هنعهللا ىضرىردخلا

 نورظنيو نوبئ رشيفاذهنوف رعت لهةنجلا له يلاقيف رانلاوةنجلا نيب فةويف ملم شيكل اك توملاب

 .:انلاث ىلإ تفرخم اتاثوأ .اطقط انه'لعلف انيدن ان ىلا خسنلاباذكه(1)

 ههه

 هديجع و
 حير بهو هديحوتو

 ىلع شرعلا تحن نم
 برطيف ريمازلا كلت
 احرف اهظع ابرط موقلا
 اسوأ

 كزدتو ١ :ىئاركلا

 لوقي قحلا ةكئاللا
 مءاضعأ اوجيزتال ل

 ىنك دفق صقرلا
 ةالصلاب اين دلا ىف متبعتام

 ىلع اوسلجا ةدابعلاو |
 ىو ىساركلا هذه

 رادقم ىلع مب لانك

 حور اهمفف نيع ةفرط

 ىلع نوعلطف ةحنحأو

 رودتو ىساركساا كلت

 ةفرط رادقم ىلع مه

 قاغم اوففخ نا نيع

 اولقث ناو تفخ ةنحلا

 نع نوييغف تلقن
 ترطلا نم 0 0

 هناحبس قحلا مهيطعيف

 رادقم ىلع ىلاعتو ا

 علو هدنع م6ماجرد :

 ل

 نمحرلا رونب ةسوطم



 بوتكمبهذلاباهزارط
 | مس» زارطلا طسويفف
 هذه« ميحرلا نمحرلاهللا

 مسرب تجسن ةعلخلا

 نالفوأةنالفتنب ةنالف

 تعقو اذاف نالف نبا

 اوريكوا واله مبيلع علخلا

 الجر قحلا م يلع لسيف
 ةأرما ةأرماو الحر

 ايحمم مهلا لوقيو
 قعاط لهأو ىدابعب

 | لهف مكنع تيضر
 نولوقيف ىنع متيضر
 ركشلاو دخلا كلان راي

 دقو ضر ذيل لك
 ةماركلاة:اغانتمركأ

 لجو زع هللا لوقيف
 مكيلعتم رحام متينتجا

 هب مكترمأ ام ملعفو

 متيلصو ىلجأل ممصو

 نمافوخ متيكبو ىلجأل

 ىوفلاخم ملو قعيطق

 ىرأ ىلالجو ىنزعوف
 امهم مكتيطعأ ول نأ

 مكتيفو ام. مكتيطعأ
 قعاط لهأو ىناحألب

 ىلإ اوعجرا ىندومو

 امنوحتفيف مكروصق
 امل اراددحاو لكدحيف

 ىلع باب فلأ نوعبس
 فلأ نوعبس باب لك

 ةرجش لك ىف ةرجش
 ىفنصغ فلأ نوعبس

 فلأ نوعبسنصغ لك

 ىفونايب حضوأب ةتسثيداحأ ق هسو هلعدتا ىلصدللا لوسركلذنبوناسنالاةروسو ةيشاغلا ثيدح

 هدنع ناك « رهدلا نم نيحناسنالا لعىفأ له» ةروس هيلعتلزنأ امل ملم هللا لوسرنأثيدحلا |

 وأ عبحاص سفن جرخأ : سو هياعدللا لصهللالوسر لاق هسفن تجرخخ ةرفزدوسألا ل جرلاكلذ رفز |
 معن نمهباتك ىف مكلىلاعت هتافصو امف ناوخالا اهيأ | وامأتق بتنا ةنجلا ىلإ قوشلا مكيخأ لاق |

1 

 . تولا اذهمنن ولوقيفنورظنيونوبئرشيفاذهنوف رعت لهرانلالهأا يلاقي مثتولا اذهعن نولوقيف

 ىلصدّللا لوسر أر قمئاهيف تومالفد واخر انلا لهأايواريف تومالف دول ةنجلا لهأ يلاقي مث عب ذيفدب رمؤيف
 . هللا ىلص هدييراشأو « نونمؤيال مثو ةلفغ ىف مورمألا ىضق ذإةرسحلام ونممرذنأو» مس ودلعتللا

 طارصلا ىلعفقويفةمايقلا موي توملابءاجم لاق متلي للا لوسر نأ هجام نبا ىورو . اين دلا ىلإ اسوهيلع

 نوعلطيف رانلالهألي لاقي مث هب مث ىذلا مهناكمنم اوجرخ نأنيفئاخنوءلطيف ةنجلا لهأ ايلاقبف

 تولااذه مناولاقاذهنوفرعت لهلاقي مثهيف مثىدلا مهناكمنماوجرخم نأ ءاجرنيحرف نيرشبتسم

 ادحأن أولفةياور ىفدازت ومال ن وجم امفد واخ هالك نيتي ر فال لاقي مثطا رصصلا ىلع عبذيفهب رمؤيف لاق

 باتكىف سيقنب مساقلا وب أمامالا رك ذو .رانلالهأ تاملان زحتامادح نأ و لوةنلا لهأتاملاح رفتام

 مالسلاو ةالصلاهيلعى ب ديسلاوهتولا عذىلوت,ىدلا ن|تاح وتفلا فنيدلا ىحم خيشلاو نيلعنلا علخ

 شكلا حذىلوتي ىدلانأ معا كاد ر سيق نباةرابعو مالسلا هيلعليربجهذىلوتءاهريغلاقو

 هنح ر(ىطرقلا مامالا لاق) مرك الاءرمأب لسوهيلع للا لص ىننلا ىدي نيب هذي ايرك زنب خو هروك ذلا
 ريغ نمماودلا لعنيميقمدمأ الوةءاغ ىلإ الامهيف نيرادلا لهأدولخ ىف صن !هتسعمثيداحألا هذبف للا

 الك اضيألاقو ىلاعتهللا لاقأك اهءاذعنممهنع هم الو اوتوميفمماعىضقيالرانلالهأ نكل توم
 ران نم بايث ملت عطقا ورفكن يذلاف »ىلاعتلاقو (باذعلا|وقوذيلاهريغاد واج مهانلدب مهدواج تحضن
 اهنماوجر خ نأا ودا رأ كدي دح نم عماقم مهطودواجلاو مهنوطب ىفام هب رهصي ميجا مهس وءرقوف نم بص

 اهناو اهشورعللعةيواخ اهتلمحم ةيلاخ قبتاهناواهتمن وجر خخ رانلا لهأنا لاق نأ « اهيفاوديعأ غنم

 ةعألاو ةنسلالهأه يلع عمجأ املو لوسرلاهب ءاجام فلاخعو لوقتنلا ىضتققمنع جراخووفلوزتو ىنفت

 نم ايلعلاةقيطلا لح اعاو ( اريصمتءاسو منهج هلصن و ىل وتامهلون نينمؤلا ليبس ريغعبتي نمو» لودعلا

 لاقي امف ريجر جلا اه ريفش ىلع تبني ىتلا ىهوةعافشلاب مهن وج رخ نيح ريغال نيدح ولا ةاصعاهمف ىلا منهج

 تبنيهنأ هنعثدحت,هن|لاقو ريجر جلا لكأ نعهلأسف ماشلا نم كلامني سن أ ىلع مدقاصخش نأانغلب دقق

 نهللادبعنعرازبلاىورو .بيطخلا ركب وب ظفاحلا ها ور ىبنن اهلك أب سأب ال سن أهل لاقف ماهج ريفش ىلع

 لاق)نيدحولا نم ىنعيد>اهيف سيلا اوبأ حايرلا قمم نامزرانلا ىلع فأي لاقدنأ صاعلانب و رمع

 ىحم خيشلاةرابعو ىهتنا مسوهيلع هللا ىلصىنلا رك ذديف سيلوافوقومءانيوراذكه (ىطرقلا مامالا
 حتفالاقلغ اهءاوب ميلعتملغأ اهيف اولخداذإرانلالهأ نأاوماعاة يكل تاحوتفلا ىف ىنرعلا نب نيدلا

 نمايلعلا ةقبطلاهبدارملافامئمرانلالهأجورخهنم مهفيامتءاجام لكو نيرهادلارهدونيدبآلا دب هدعب

 ناوخالااهأ كلذاوماعافىبتتا طلغلاو مك ايإفةعافشلاب اوجرخو نيدحولاةاصع اهيفناك ىتلا منهج

 . .نيملاعلا برهلل دجلاو ةمناخلا ءوسنم هللاب اوذيعتساو

 6 اهميعن ةفصو اهافص ىفو اهيف ءاج امو ةنجلا باودأ ع
 كاتأله ةروس ىفونمحرلاوةعقاولا ةروسىف كلذرثك أو نآرقلا ىفةنجلا فصودقىلاعتهللا نأ (ملعا)

 لقثتالكبسح باطخلا نب رمع هللافقلئاسم نعملسو هيلع هللا لصىنلا لأس,ناكف دوسأ لجر

 نانجلا ةفصوسوهيلعهللا لصهللا لوسر غلب اماف باطخلنباايهعدلاقق لسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلع

 نانجلا



 يس كا
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 الإ ميعنلا كلذلانيال ةنملا معن ف ةجرد ىعرشر وما لكل ناف ةحلاصلا لامعألا نم اهرتك ينانلل ا

 . نيملاصلاىلوتي وهو م ادهىلوتي هللاورمألا كلذ لعفب

  ايندلارادىف ةنجلا لهأ ةمالع باب الع

 ةقفشلاو ءاكبلاو نزحلاو فوخابان دلا ىفةنجلا لهأ ىل اعت هللا فصو لو ةيهنعهللا ىضرديز نب هللا دبع اك

 انلهأ ىف لبقانك انإ» ىلاعتهلوقأر قيمث رورسلاو حرفلاو ميعنلا نماهيفامو ةنجلا ل وخد كلذممقعأف

 هكفتلاو اهيفكحضلاوايندلا ىفرورسلابرانلالهأ ف صوو «مومسلا ب اذعاناقوو انيلعهللا نف نيقفشم

 ىلاعتهلوقي ضعب لعل ضفي نانملا ضعب نأ ىلاعنرك ذوةبآلا «ارورسمهلهأىف ناكذنإ » ىلاعتهلوقب

 هلضفب لخدنل ناعإإلا ىلع وللا انقزرهللاف «ناتنحاممودنمو» لاقمث «ناتنجهب رماقمفاخ نإ و»

 . ريدق» ىث لكل عهللا و نانحلا هذه نمائثيش

 د ميعنلانم اهلهأل لادعأ امنايب وةنحلا ةفصباب الع

 نيحلاصلا ىدابعل تددعأ لجو زع هللا لوقي » لاق . متلي هللا لوسر نأ هريغو لسم ىور

 أرقي مث هيلع متءلط| امريغىأ هيلع متعلطاامهلب ارخذ مشب بلق ىلعرطخالو تعمسنذأ الو تأ ز نيعالام

 ٌتاَدلاَ ع هللا لوسر نأ هجامنبا ىورو «نيعأ ةرق نم مهلىفخأ ام سفن ع 1
 0 ل رون ةبعكلا برو ىه املرطخال ةنحلا ناف ةنحال رمشم الأ » هباحصأل موب

 ةربحىف دبأ ماقمىفةريثك للحوةليمحءانسحةجوزو ةحبضن ةريثك ةبك افودرطي رهنو ديشع كلو
 .ثيدحلا « هللاءاشنا اولوق لاق هللالوسراب الن ورمشلا نحت اولاق ةيب.ةميلس ةيلاعرادف ةرمغنو

 تلقءاملا نم لاق قلخلاقلخ مم هللا لوسراي تلقلاق هنع هللاىضر ةريرهى أن ع ىذمرتلاىورو

 توقايلاو ٌؤلُّوللا اهوامصحو رفذألا كسلا اهطالمو ةضفنم ةنبلو بهذ نم ةنبل لاةفهنحلا ءانب ا

 هاورو . ثيدحلا مه ابشىفيالو مهبايثىلبتالتوعالدلخعو سأييال عني اهلخذ نم نارفعزلا اهتبرتو

 . مع ىلاعتهللاو اضيأ ىدايطلادواد ونأ

  اهنمايثدلا ىفامواحلابجو ةنحلا راهنأ ىفءاجام باب ع
 راهنأو همعط ريغتمل نيل نمراهنأو نسآريغءام نمراهن أ مف نوقتاا دعو ىلا ةنحلا لثم» ىلاعت هللا لاق

 رمغى قرح اهنأ )» ىورو . ل ىصملسعنم راهمأو نوب راشال ةنارمح نم

 || تحم نم جرم ةنحلا راهأ لاق مث 0 هللا لوسر نأ ثيدحلاىفو « ةردقلا دب ةطبضنم دودخأ

 ةنحلا لابج نم لابج ةعبرأ لاق هيل هللا لوسر نأ ثيدحلا فو . كسلا كانج وأ لآلت

 دح أل بج لاق . لم>ًالا|ف هلال وس رايليقةنجلا حالم نموحالمةعب رأو ةنحاارامنأنمراهأةعبرأو

 هذه نم طقاس عبارلالبحلاو ةنحلالابج نم لبجنائيلو ةنحلالابج نملبج روطلاو هبحنوانبحي
 ردبفمحاللاامأو ناحيجوناحسو تارفلاولينلافراهنألا امأو اهتدجوىتلا خسنلا عيمج ىفةياورلا

 لوسرنأ ىورامكلذىلع لديبيصخم ىمسلاوه عبارلا لبجلالعلو(تلق) .ربيخو قدنحلا 1 و

 1 اذهمسااهنوردتل اهلاق ثمب-ىلصف ةيبظلا قرعبلزن ءاحورلاب ناك امافءاوبالاب ةوزغازغ هلع مالم و

 ىفلاقو . هلهأل كراب وهيف كراب مهللاةنحلالابج نمل بج بيصخ اذهل اق ملعأهلوسرو هللا | 0

 ىسومرمدقلو ايبننوعبسىلبق دجسلا اذهىفىلصدقلةنجلا ةيدوأنمداو خبسمءاخبس هذهءاحورلا

 ليثا رسإىن نمافلأ نيعبس قءادرو ةقان ىلع ناتيناوطقناتءابعةيلعوهذهءاحورلاب مالسلاوةالصلا هيلع

 لسعلا رحب وءاملا رخ ةنحلا فنا »لاق 2 هناك ؤسز نأ ئذمرتلا وزو. ثددحلا ىرتلا لاء اج 2

 ناحبجوناحيس (لاق مي هلال وسر نأاضي أ ثيدحلا فو» دعب راهنألا ققشنت مث رخل رعوناللارعو

 ةرم لكر هلا نم عون
 رخآلا هبشيال نول ال

 نم ةرجش لك قاسو
 للح اهقاروأو بهذ

 ةيوارلا ردق ةرمث لك

 نم نيفص لك نيو
 اريرس نوعبس رحشلا

 ريس لكل وط بهذ ند
 اودارأ اذافعارذئ الث

 رصاقت هقوفاوعلطي نأ

 عارذ ردق قس قح

 5 0 اذاف |

 ىشع نأ فراخ و

 ضرأىف مهم ىثم م

 نأ اودارأ ناو ةنحلا

 نيب راط مه ريطب

 نوفطقيف
 مهسوءرقوفنمدازام

 نوغبس ري رس لكل عو

 ةدمو شارف فلأ :

 سدنسلا نم دناسمو |

 لكلوحو قربتسالاو |
 امداخ نوعبسس ري رس ْ
 نمجدق مداخلكديف |

 نيعبسب للكم بهذ
 لكوف ةؤاؤل فلأ

 بارشلا نمزنول حدف

 نوعبس ىلو لكلو

 نيعلاروحلانم ةيراج
 لكح ل كرارش |

 ةلح نوعبس ةيروح



 لاحلا كلت رون داك

 زاصألا فطخم

 عون فلأ نوعبسو

 ردلاب للاكم ىلحلا نم

 هللاىلو عتمت, ٌؤلؤللاو

 هللا لاق نهنم دارأ نع

 منو» ىلاعتو هناحمدم

 ةركب ابيف مهقزر

 لوسر لاقو «ايشعو

 0 ملسو هيلع هللا ىلص

 حسبصلا تقو ناك اذا

 باب قدي كلم ىناي

 | مداخلا لوتيف رصقلا

 نم كل هلوةيفاذه نم

 دق ل>و زع هللا دنع

 وأ مكديسلل تنج

 ةالص ةيداهم جتديسل

 حتفيف ايندلا ىف حبصلا

 كللا لخديو بابلا

 مالسلا متري

 مك منال لوقيو

 | نومفرت ايندلا رادف
 اهلئقأف عيتالص ىلا

 ءازج ل ىرأالوعنم

 اهلسرأدقةيدهلاهذهو

 ءازج كيلا لجوزعهللا

 طح مث حيبصلا ةالص

 نم ةرفس كللا كلذ

 نوعبس اهيلعو بهذلا
 بهذلا نمةرشعةيدبز

 | ةضفلا نم ةرشعو

 ا توقايلا نم ةرشعو

 [/| ةنجلاءامرهن ةلجدرهن لوقيهنع هتاىضر رابحألا مك (ناكو) «ةنجلاراهمأنملكتارفلاولينلاو

 1 نم جرم ةعبرألا راهنألاهذهو اهلسعر منن و>يسرهمو اهرمح ر هت رصمر هنو اهنيلرمتارفلارهنو

 لاقق ليربجاياذهاملاقف نادرطن نيرهنب رم هلل للا لور نانا شالا ب دح قو رثوكلاربت

 ١ . معأ ىلاعت هللاو ثيدحلا تارفلاولينلا

 * جوجأمو جوجأب جورخ دنع معلاونآرقلا عفرو راهنألا هذه عفر ءاجامباب الع

 ضرألاىلإ لز”ألجوزع هللانا » ِهُثِلَي هللا لوسرلاق لاقهنأ امهنعهللا ىضر سابعنبانع ىور

 لينلاوقارعلا ارهناهو تارفلاوةلجدو خلب رتوهو نوحيجو دنهلارموهونوحيس راهنأة سا
 ىحانج لع اهتاجردنم ةجردلفسأىف ةنجلان ويعنمةدحاو نيعنم ىلاعت هللا اهطزنأ رضمرهنوهو
 مهشياعم فانضأ ىف سانلل عفانماهف لعجو ضرألاىف اهارجأو لابجلا اهعدوتساف مالسلاهيلعل.ربج

 جوجأم وجوجأبجو رخدنع ناك اذاف«ضرألا ىفانكسأفردقب ءامءامسلا نم انلزن أو ىلاعتهلوقكلذو

 هلوقكلذو ءامسلا ىلإ كلذعفربة سلا راهنألا عيمجوولعلاونآرقلا ضرألا نم عفريل ليربجهللا لسرأ
 نيدلا ىريخاهلهأ دقف ضرألانم ءايشألا هذه تعفر اذاف «نورداقل هب باهذىلع انإو » ىلاعت

 ا رظن جوجأمو جوج, جو رخدنع نآر فلا عف رىفوىلاعتهللاهمحر (ىطرقلا مامإلا لاق) ىهنا ايندلاو

 نهلادبع دهعلعداز هي دمت ارفلانأىدوعسلاىورو . ىلاعتهتءاشنإ باتكلا رخآ هنابب ىأيس

 اءولمتاتشط هنمس انلا سمتلي نامز ىًايسهنافهدماوهركتالدوعسمنب|لاقفهدمسانلاهركفدوعسم

 5 ملعأ ىلاعتهللا و ماشلابنويعلاو ءاملا ةيقب نوكيف هرصنعىلا ءام لكعجرب نيح كلذوهن ودم الف ءام نم

 ايندلا ىفهب ريث نمنأ نايب وةنحلا لهأ ب ارشر ل !نأو ةنجلا راهم ر حفت نبأ نمباب

 6 مهتينآو ةنحلا لهأسابل ناب فو ةرخآلا ىفدب رشم

 ناكناضمرماصو ةالصلاماقأو هلوسرو هلل, نم[نم» لاق مثلَ هللا لوسرنأ هريغوىراخبلاىور
 رشبنالفأ هللا لوسراي اولاق امفدلوىتلا هضرأ ىف ساجوأ هللا ليبسيف دهاج ةن>لاهلخ د. نأهللا ىلعانتح

 ءامسلا نيب أك نيتج ردلا نيب املا ليبسيف نب دهاحملا ىلاعت هللا اهدعأ ةجردةئام ةنحلا فنا لاقسانلا
 رجفتهنمو نمحر لاش رعهقوفوةنحلا ىلعأو ةنحلا طسوأأهناف سودرفااهواسفهللا ملل ساذاف ضرألاو

 لعأىنعمو ضرعلا ىف نانحاا طسوفف سودرفلا نأىأ ةنحاا طسوأ ىنعمو ءاماعلالاق « ةنحااراهنأ

 : هريغلاقواهاضفأو اهعف راواهالع أ وابطسوأوةنحلاةود رس ودرفاةداتقلاقو. عافت رالاىفىأةنحلا

 هلع 3١ لوس نأ قاسنلاةورو رانلاتاكرد عيب مسا مثرجنأ اكنانجلا عي مسا سودرفلانا

 نمو ةرخآلاىف هب يشمل ايندلا ىف رم ابر ش نمو ةرخآلا ىف هسيلبل ايندلا ىف رب رحلا سبل نم » لاق

 ةنحلالهأ سابل» مثلي هللا لوسر لاقمث « ةرخآلا ىفاهنملك أيل ايندلاىف بهذلا ةينآىف لكأ

 ةينآىفلكأو را برشو رب رحلا سبل نممر امنا وءاماعلا لاق (ةنحلالهأ ةينآو ةنحلالهأ بارشو

 مث ايندلاىفرخلا برشنم» متلي هلوفلهتوملبق اهنمبتيملاذاةنحلا ف كلذب منتلاةضفلاو بهذلا

 بهذلا ةينآىف لكالاو ريرحلا سباليف لوقلا كلذكو كلامءاور « ةرخآلا ىف ايمرحاهتم بتي

 لخدناو ةرخآلا فهسيليمل ايندلا فرب رحلا سبل نم» حي دانساب دروهن ا لعامهبف براشلا وأ ةضفلاو

 نكي منا نايبلا ةياغىف عرصصناذهو (ىطرقلا مامإلالاق) «وههسبلبملو ةنجلالهأ هسبلةنجلا |

 هللاو ىأرلال بق نملاهالهلثمو عراشلادارع ملعأهنًألىوارلالوق نمناكولولب ىوارلاك وق نمكلذ

 : ملعأ ىلاعت وهناحبس
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  ايندلا ىف ةنلا رمت هبشي امو اهرامتو ةنلا راحشأ ىف ءاجام باب الع
 تددعا لجو زع هللا لوقي مثلي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأن ع ىذمرتلا ىور

 معتالف » متتش نا اوأرقا رسثب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعالام نيماضلا ىدابعل
 ماعةناماهلظ ىف بك ارلا ريسي ةرجش ةنجلا فولاق «نوامعبا ون اكاع ءازج نيعأ ةرق نم ممل خأ ام سفن

 نف« متكشنإاوأرقا واهمفامواين دلا نم ريخة نجلا فطوس عضومو «دودهم ل ظو» متئشنا| وأ قاواهعطقيال

 ةرحشةنلا ىفناىرخًةءاورىفو «رورغلا عاتمالا ايندلا ةايح | اموزافد قف ةنملا لخدأورانلا نعحزحز

 لوقي هنع هللاىضر رابحالا بعكن اكو .دإا ةرحشىهوةئاملاقوأةنس نيعبساماظ ىف بك ارلا ريسي
 بكر الجر نأول ةرجش ةنجلا ىف نا ملم دم ىلع ناقرفلاو ىسوم ىلع ةاروتلا كزنأ ىذلاو
 هحور نم اهف خفت وهدبب اهسرغ ىلاعتهلانا امره طقس, ىتحابغلءام اهلصأ فر ادمث ةعذجوُأ ةقح
 ىذمرتلل ةياور ىفو.ةرجشلاكل:لصأ نم جرن والار هن ةنجلا ىفاموةنجلاروص ءارونملاهانفا ناو

 اهف ةئام هنم نيفلأ اهلظ ىف ريسإ بك ارلا نا ىبهتنلا ةرجش هل ركذو لاق ٍمْثَِم هللا لوسر نأ
 ةرجش ىلا تعفر امل لاق ٍمثِلَي هللا لوسر نأ ةياور ىفو لالقلا اهرامت امنأك بهذلا شارف

 نارهاظنا رهناهق أس مج رن ةليفلاناذ[ل ثمابقرزوو رجه لالق ل ثمابقبن تير قغب اسلاءامسلا ىف ىهتنلل
 ىقوتارفلاولينلاف نارهاظلاامأو ةنملا ىفف نانطابلا ام لاقفاذهام ليربجايتلقف نانطاب نارهمو

 ىهنناا ةردسقبن نا ثيدحلا ىفوهالعأ ءىشلكريصواهالعأ ىنعي ةنكل اريص ىممتنملا ةردسنا ثيدحلا

 انارعأنأىرخأةءاورىفورخالاهبش. ن ولاهفامماعطلا نمانولنيعبسو نينثا نع اهنمةقبن لكقتفني |

 هبشي انضرأرجشىأ هللا لوسرايلاقف ىبوط ىعدتةرحش من لاقةهك اف ةنجلا فله هللالوسزايلاق

 قاس ىلعتبنتةزوجلا ىعدتةرحشكانهناف ماشلا تيتأله نكلو كضر أر حشنم اثيش هبشي اللاق

 تطاحأ ام كلهأل با نم ةعذج تاحن راوللاقابلصأ مظعامن هللا لوسرايلاقابهش:ىأاهالعأ شرتفتو

 بارغلا ةريسملاق اهنم دوقنعلا مظعافلاق معن لاق بنعابفلبف لاقامرهاهنوقرت رسسكتت تح اهلصأب

 لهأو ىنعبشتلةبحلا هذهناهللا لوسرايلاقف مظعلا ولدلاكلاعفاهنمةبحلا ردقافلاقرتفيالوا ربش عقبالا

 اهرمثواهعرفىلا اراصأ نمديضن ةنجلا لم لوقي هنع هللا ىضرةديبعوب أن اكو كت ريشعةماعو معن لاق قب

 انثاامنع نمدوقنعلكو دودخأ ريغف ىرجب اهءام ناوىرخأ اهناكمتداعةرم تعزن الكل القل لاثمأ

 نصغ اهفوالارادابف سيل ةنلا ىفةرحش ىبوط لوقيهنعهللا ىذ رىلهابلا ةمامأ وب أن اكو .اعارذرسثع

 سيل :لوقي هنعمل ىضر سن أن بكلام مامالا ناكو .اهبف ىهوالا ةرمثالو اهبفوهوالا نسر يطالو اهنم
 نو ءاشلاو ةنصلا ف قولا دع تن ومئاداجلك الوعي ىلاعت هللا نالزوملا الاةنملا راعهبش ءىئاتدلاف

 تازن ةيكاف نا تلق ولف اولك هباحصأل لاقو هنملكأف نيتنم قبط ميت ىنلل ىدهأ هنا رذىبأ
 نءىورو .سرقتنلا نم عفنتو ريساوبلا عطقتاهمافاه واكف املجعال ةنجلا ةبك اف نألهذهتلقةنجلا نم

 ناف هومظعو خيطبلاب اوهكمفت مثلي هللا لوسر لاق لاق هنغ هللا ىضر ىلع نع ةرعش نب مصاع
 جرخ أ وءاودنيعبسهف جهلا لخدأ الة مقل اهنم لك أد بع نماموةنجلاةوالح نمهتوالح وةنجلا نمهءام
 لوسرالت متاجر درشعهل عفرو تاثيس مشع هنا و تانسح رثع ةمفقل لكب هلهللا بتك و ءاد نيعبسهنع
 ىطرقلا مامالا هاور ةنجلا نم خييطبلاو ءابدلانا لاق مث «نيطق, نمةرحشهءلعانتنأو» هلا
 ا ىنلا ىلا لصتلا هدنسب

 * اجي و اهليخو ةنحلا لهأ بايث نع قتفنت اهراهنأو ةنحلا رحش نأ ءاجام باب الع

 امع ىدبعل قتفن |املىلاعتهللا لوق,ىبوظامل لاقيةرحشةنحاا ىفنالاق هنعهللا ىضرةرب ره أ نعىور

 ل م حبو تايدياوك 8 تعا

 ردلا نم ةرشعو

 قانيرلا ما ةرضعاو

 نم نول ةيدبز لكف
 رخألا هبشيال ماعطلا

 نم ضيبأ زبخ املعو

 لوقي نم ةردق جلتلا

 نوكحيف نك ءىثلل
 نك ليا لدا
 اناحالا) «سدرسلا

 هعمو رخآك لم لخديو

 ٍبهذلا نم رخآ قبط
 دنع نم هك اوف هنف

 ناحبتو العوالج قحلا

 ةفاساو 17 .دومعو

 متاوخو ليخالخو

 ناسنا لكل ىطعف

 بهذنممتاوخ ةرشع

 اهصوصف ىلع بوتكم
 لع رضخألا رونلاب

 متاخ ىف ىذدلا صفلا

 انأ ىدابعاي ماهءالا

 صف ىلعو ضار مدع

 علانأو ىلمتتأةبابسلا

 كلاثلا صفلا «لعو

 ىراوج نم كل حاربال

 عببارلا صفقلا ىلعو

 راد ىف ىبرعب اوذذلت

 صفلا لعو ىرارق

 ىف متعرز سماخلا

 ىف متدصحو ايندلا

 ضصفلا ىلعو ةرخآلا

 متدحس املط سداسلا

 نولفاغ سانلاو ىل



 عباسلا صفلا لعو

 كل تحأ مويلا

 صفلا لعو ىندهاشم

 لل نماثلا

 لو نولماعلا لمعيلف
 اذه

 صقلا ىلعورادلا ىهقع

 نم الوق مالس رشاعلا

 محرر ابر سيليف
1 

 | مالسلا هيلع ليربج

 ٍ مهنمةأصاو لجر لك

 | ةثالثو متاوخ ةريثع

 نم ةدحاو نواس

 نم ةدحاوو بهذ

 ٌواَولْنم ةدحاوو ةضف

 | رضخألارونلاببوتكم

 [| الإهلإال راوس لك ىلف
 انهللا لوسر دمع هللا

 محب اوح ىلا اوعف رادثلا

 ريزو الو بحاح الب

 اهولخداف متبطىدابعاي

 ىلع عضي مث نيدلخ
 1 ةماركلاناحيتمهسوءر

 لقث ةنحلا ىلل سيلو
 لجف انبللا لح لي

 ىلحو خشخشي ايندلا

 ىنح توصب ىلاعتو
 نينحو

 هللا لوي مث نيعماسلا

 ىدايعب ابحسم ىلاعت
 قكئالماي قءاطلهأو

 ىشمتف مموهرطأ

 ' برطلإ
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 .ءاشاك اهثيهو اهمامزواهلحربةلحارلا نعقتفنتو ءاشام هتئيهو هما وهج رسب سرف نعل قتفنتف ءاش
 3 تلي ىنلا ىلا لجر ءاج لاق صاعلانب ورمعن هللا دبع نع قاسنلاىورو.باشلاو بئاحنلا نعو

 مم لاقق موقلا ضعب كحضف جسنت اجسن مأ قاختاقاخ أةنجلا بايث نع انربخأ هللا لوسراي لاقف
 نع لئاسلا نبأ هلي هللا لوسرلاقق اليلق لاق وأ اريسي ساخ املاع لأسي الهاج نا نوكحضت
 .ملعأ هللاو اثالثاملاةةنجلا رامتاهنع ققشت امناوجسنتال لاق هللا لوسراي اذ وهاه لاق ةنجلا بايث

 »6 بهذنماهقاسو الاةرحشةنجلا ىف سيل هنأو ابعرزو اهرمنو ةنجلا ليخن ىف ءاجامباب
 ةوسك اهفعسو رمح أب هذابعورفورضخ ا دص زامعوذجةنجلا لن لاقاههنعتلا ىض رس ابعنبانعىود أ 1

 لسعلا نم ىلحأو ناللا نماضابب دشأءالدلاو لالقلالاثمأاهرمت و مبللحو مهتاعطقم اهنمةنحلا لهأل
 لخنلا بحى افلم نم ةنملا ىفلههللا لوسراي لجرلاق ثيدحلا ىفومجيهيف سيلدبزلانمنيلأو
 للح نسح أكف عس وفهذ نمدي رجو بهذ نم فيناركو بهذ نم عوذجامل هدب ىسفن ىذلا و ىإ لاق

 دشأ لالقلاكر امو بهذ نم عاقأو بهذنم حيرامشو بهذنم نيجارعو نيملاعلا نمدحأ هارب

 هلي هللا لوسر نع ىلحبلا هللأ دبع نب ربرج نع ثيدحلا ىفو . لسعلا نم ىلحأو دي زلا نمانيل

 نجشلاولخنلا نيف تاقف لاق هدجي ملدوعلا|ذهلثم ةنحلاىفتبلطول ربرجايلاقو هدب ادوعذخ هنأ

 ىام لاق مثِلَم هللا لوسر نأ ىذمرثلا ىورو . رغلا اهالعأو دج ؤلؤللا اطوصأ لاقف

 هدنعو ثدع 0 ناك هِي هن هللا لوسر نأ يراخبلا ىورو . بهذ نم اهقاسوالا ةرحش ةنجلا

 تثشاعف تسلأ هبر هللاقف عرزلا ىف هبر نذاتسا ةنحلا لهأ نم الجر َنآ ةيدانلا لهأ نملجر

 14 تاصساوءزاوتساو هتابن فرطلا ردابفرذبفلاقعرزأنأ بح أ ىنكل و ىلي لاق ميعنلا نم ىنعي

 الااذهدحالّشالوسراي ىنارعالالاقق ءىثكعبشي الهنافمدآ نباايكن ودىلاعت هلال وقيف لابحلا لاثمأ

 آلَ هللا لوسر كحضف عزر باحصأب انسلف نمت امأف عرز باحصأ مهناف ايراصنأ وأ ايشرق
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 د اهتعسو اهتيمسن ىفو ىه نملو ىع كو ةنجلا باوبأ ىف ءاجام باب الع
 ةينامتةنحللفةناعلاواودذه معلا لهأ نمةعامج لاق« اهب اوبأتحتف واهو ءاجاذا قح» ىلاعتو كر ابتهللا لاق

 نأ دهشأ لوقيمث ءوضولا غبسيفأضوتي دحأنم م كتمامر) مسوهيلع هللا لصهلوقباولدتساوباوبأ

 | اور ماشا !نملخدب ةيناعلا 0 ؟هتحتفالاهلوسروهدمعادمم نأوهللا الإ هلإ ال

 قت أن م» هيلي هلوقوهو لاعلا ضعبل باوبألا هذه نييعت لسمو ىيراخلاو أطولل اد فاسو
 ناكنموةالصلا باب نم ىعدةالصلا لهأ نمناكن مف ريخا ذه هللا ديعايةنحلا ىف ىدون هللا لسسىف نياحوز

 لهأ نمناكنموةقدصلا باب نمىعدةقدصلا ل هأ نم ناك نمو دابجلاب اب نمىعددابجلالهأ نم

 ةا1 ط نمابلك باوبألا هده نم ىعد. دح طعام .هللا ل وسرايركبوب لاق نايرلا بابن م ىعدمايصلا
 بايباوبألاهذهىلع ةياور ف لسمدازو «مهنمنوكت نأوجرأو من لاق باوبألا ذهن مدح أ ىعدي لهف
 وب دازو .هيلع باس>ال نم هنملخدي ىدلا نعألابابلاو نيضارلا بابو ظيغلا نيمظاكلا بابوقب وتلا

 نافقب وتلا بابهنا مهضعب لاقوة محر لا بابوهو سو هيلعهثلا ىلصدخم باباضيأ ىذمرتلا ميكسحلا هللادبع
 حتفي ملف قلغأ اهب رغم نمتعاطاذافاه- رغم نم سمشلا علطت تح قلغيال هقاخ ذنماح وتفمهلعج ىلاعتهللا

 ةلصو داهجو جحوةقدصوةاكزو موصوةالضنمربلاباوبأ ىلع ةموسةمباوب.ًالارئاسو ةمايقلا موي ىلإ
 هللاهمحر ىرجالا ركبوبأ ظفاحلا(ىورو)ىرتاك ابابريثعدحأ ةنجلا باوب ادعتاذهىلعوةرمعو محر

 دانم ىداني ةمايقلا موي ناك اذافىدضلا باب هل لاقي اباب ةنحلا ىف ناد ِمتِلَيدَلا لوسر نع ىلاعت

 نإ

 دس اذ د دبا صنت .ضصشسسش خش حمل
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 !اب ةنجللزا : ىذمرتلل ةياورىفوةنجلا اولخدافكباب اذهىحضلا ةالصىلعنوموادي اوناكنيدلا نبأ

 نأدرواذلوهب نوفرعي لمع مهيلع بلغم نمي إسو هيلع هللاىبص دمع ةمرئاسلوهلب دحأب صتخمال
 نبهبتعنعدرودقف ( ةنجلاباوبأةعسامأو ) ماحزلا نملوزتمهيك اتمداكست قحهيف نومحدزن سانلا

 ةنجلا عيراصمنم نيعارصلا نيبامنأانل ركذدقل هتبطخ ىف لوةيناك هنأ هنعهللا ىضر ىناحصل ا ناوزغ

 عبر اصم نمنيعارصلا نيبامناةباورىفو .ماحزلا نمظيظكو هو مويهيلعنيتأيلو ةنس نيعبرأ ةريسم

 هيلع هللا ىلص هلا لوسرنأ مسلةياورىف و .عسوأ و ىأىرصب وةكم نيب كور جهوةكم نيب اك ةنجلا

 لخديال اضعب مهضعب ذخآ نوكساتم فلأةئامعبسوأافلأ نوعبس قمن م ةنجلا ناخديل» لاقوسو

 نأل متو (ىطرقلامامالا لاق) «ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع مبهوجو مثرخآ لخد» ىتح محلوأ
 الفكلذريغو رجهو ةكم نيباك اهضعبو ةنس نوعبرأ اهضعبف عاسنالا ةفلت ةنجلا باوبأ نوكت
 نيلعن وأ نيمهرد نيب عمج نم لكذارملا » هللا لبس ىف نيج وز قفن أن م» ثيدحلا ف هلوقولاق . نضكانت

 ىفهدورولرهظألوالاو نيمو. مايصوأ نيمويةالص نم لمعلا كلذيدار نألمتح و نيبوثوأنيفخوأ
 ةبححهتردتبا هللا ليبسف نيجوز قفقتأنم» هلوقىفسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نع رذىبأ ثيدح

 نيخيشلا ثيدحىفو .ملعأللاو « نيلعن نيب و"نامه رد نب ريعب » ملسو هيلعللا ىلصهللا لوسر لاق مث «ةنحلا

 (ىطرقلامامالا لاق) «دح ا هنملخدي لف قلغأ هنممثرخآلخداذاف نومئاصلاهنملخدي نايرلا باب نا

 نع هريغو دوادوبأ (ىورو) لامعألا باح, ةصاخلا ةنجلاباويأ رئاسىفلوقلا ىغبني كلذكو

 بوتكم ةنجلا بابلءاذاف هسأر عفرف ةنجلاباب ىلالجرب قلطنا» لاقلسو هيلع هللا ىلصهللالوسر
 جاتحموهوالا كيتأبال ضرقلا بحاص نالىأ رشثعتن مب دحاولا ضرقلاو املاثمأ رششعب ةقدصلا
 . ملعأ هللاو ىنغ دي ىف تعقو امبرف ةقدصلا امأو

 6 نمؤملل اهلصحمامو ةنجلا جرد ىف ءاجام بإب الع

 نيتجرد لكنيبامةجردقئام ةنحلا ىف» لاق اسوهيلع هللاىلص هللا لوسرنأهريغو ىراخبلا (ىور)

 شرعلانوكياهقوف نمو ةعبرألاةنجلا راهنأرجفتاهنموةجرداهالعأسودرفلاو ضرالا و ءامسلا نيباك
 اهتوببواهرود ةنحلا نمةجردلوأنا » ىرخأ ةياور ىفداز « سودرفلاهولأسافىل هللا ملل ًاساذاف

 نمابقيلاغمواهررسواهاوبأو اهمتويبواهرودةيناثلاةجردلاوةضف نم اهةيلاغمو اهررسواماوبأو

 عبسو دحريزوؤلؤلوتوقاينم اهقيلاغمواهررسو اهماوبأو امتويبواهرودقثلاثلا ةجردلاو بهذ

 ةجردةئامةنحلا فنا »لاق هلو هللالوسرنأىدمرتلل(ةياورف و) (هللاالا ىهام ملعيال ةج رينو

 لاق هل هللا لوسر نأ هجام ئاالةياورفو « مهتعسول نهادحا ىفاوعمتجا نيملاعلا عيمج نأول

 «هعم» ىثرخآ أرقي قحةج ردةبآل كب دعصيو ًارةيفدعصا وأ رقاةنحلا لخداذا .نآرقلا بحاصا لاقيا)

 رخآدنعكتلزنمنافاين دلا فلترتتنك ”لتروقراوأر قا نآرقلا“ىراف! لاقتيهن أ »دوادنالةناورىفو

 انثامو فال 1 ةتس كلتفةجردةيآ لكل نآرقلاىاددع ردقىلعةنجلاجردناةياور ىف «اهؤرقتةيآ

 ىلع ىلاهب ىهتنيف ضرالاو ءامسلانيبام رادقم نيتجردلك نيب نآرقلا تايآ ددع ةيآةرشع تسوقي[

 قاددع ل وُقتاهنعشا ىض رثشكاءتناكو ١ لاللو مايأ ريس *ىضنةنوقايئغو:ركر ل نود ا نالغ
 ( ىطرقلا مامالا لاق ) ىهتنانآرقلاءا رقنم لضفأةنجلا لخديدحأ سلف ةنجلاجإ ردددعىلع نآرقلا

 قاطمالهيفاع نواماعلاودمارحوهلالحو هماكحأب نوملاعلا مثهتامحو نآرقلاءار بدار لا ناان ؤاماعلاق
 رانلا باوبأ ىف مدقتدقوهيف ريخال نمزآرقلا ًارقيدق ىلاعتهللاهمحر كلام مامالالاقدففةلجاوءارقلا
 ملعت نم »لاق ماسوهيلعهللا ىلصهللا لوس ر نأ ثيدحلا فو. ملعأ هللا و كلذديعن الفدملعب لمعبملاذاجلاعلاةب وقع

  (ةركذتلا رصتع -15)

 مهل قأتو ةكئالملا

 نم ىعو ةنجلا ىناغع
 مهلىنأتو نيعلا روحلا
 ةثتان تابابشب ةكئالملا

 راجشالا ىف و ناصغالا ىف |

 لكىف لم ةرجش لك
 تفل نيعاش نسغ
 نمحسربهمتو رامزم

 لخدتف شرعلا تحب
 عمسيف ريمازلا كلتىف

 عمسإإ مل تامغن اذه

 اهنمنسحأ نوعماسلا
 ىلاعت هللا لوقي مث

 اوبرطأ نيعلا روحلل
 اوهز' امك ىدابع

 تابرطلا نع مهعامسأ
 اوذذلتو ىلج لاين دلا ىف

 ىتالك عامسو ىركذب

 متتاوصأب مثوعمسأف |
 قغتف كاتو ىدج

 نيعلا روحلا مهل |
 ريمازملا كلتمهمواجنو

 احرف موقلا برطيف
 ةرضح ىفعامسلا كلذب 3

 نم اوقافأاذاف لاصولا

 نم اوعبشو دجولا

 انبراينولوقي برطلا

 ايندلا راد ىف انك انا

 كمالكو كركذ بحت |

 ا ل ا توبملا
 نا من محل لجو زغ

 ىهتشتام ىدنع كل !

 متأو»ةنجلا ىف مكسفنأ

 :لوقيمث (نودلاخاهيف



 دواداب لجو زع هللا

 براي كيبل لوقيف
 دبق. لوقيف يللاقلا
 مم وقتنا وادابكترمأ

 معسل نيل لف
 رشع ىتابخأو ىدابع
 قتريق روب زلا نمروس

 نم رشعلا أرقيو ربنلا

 طيف زويزلا
 هيلع ذواد توص نم

 مهبرط نممظعأ مالسلا
 ةنإا ىلاغم ىلع

 برطلانمنوركسو

 لدعي دواد توصو

 اذاف ارامزم نيعسن

 هناحبسهللالوقيا وقافأ

 له ىدبعاي ىلاعتو

 | نم بيطأاتوص متعمس
 ال نولوقيف طق اذه

 قرطام انيراي هللاو
 تاؤص» ليش اعاسإ

 مالسل اهيلعدواد كيب

 لوقيف هنم بيطأالو
 ىزعو لجو زع هللا

 مكنعمسأل ىلالجو
 اذهنم بيطأانوص

 | رينلا قرادممء ايىيبحاي

 ًارقيف سيو هط أرقاو
 ملس وةهيلعهللا ىلصىنلا

 ىلع نسحلا ىف ديزبف
 مالسلاهيلعدوادتوص

 برطف انعم نابت
 | ىماركلا برطنوموقلا

 موقلا ىّ_

 اعيقشال ناكهيفاع ذخأونآرقلا طق نمو مرج ل الية واعي كف وهقاع :ذخأ, وهماعونآر هلا

 اه رو بيطاممعطةجرتالاكدب لمعي و نآرفلا رقيب ىذلا نموا لثم »2ىراخبلاىفو « ةنلاىلااللدو

 ًارقيىذلا قفانملا ل ثم وامل رالو بيطاهمعط ةرغلاكهب لمعيالو نآرقلاأر قي ىدلا نمؤاا لثمو بيط

 نآرقلا ءىراق نأ مدقتو هقرطب ثيدحلا « ال حالو رم اهمعط ةلظنحلاكهب لمعي الو نآرقلا

 . ملعأ هللا ةنحلا تاجرد عينج زاج هب لمع اذا

 6 ىه نملو ةنجاا فرغ ىف ءاجام باب

 لاقوتبألا «راهمالا اهتم نمىزحتة ينبم فرغاهقوف نم فرغ ممم راوقتا نيذلا نكسل » ىلاعت هللا لاق
 | ١07936 نونمآ تافرغلا ف مثواوامكامي فعضلاءازجمملكئل وأف احاص لمعو نمآ نمالإ » ىلاعت

 نوءارتيل ةنحلا لهأنا» لاق مك مالص ل هللا |لوسرنأ اسم ثيدح فو «اوريصاعةفرغلانوزحب كغوأ»

 مهنيبام لضافتل برغلا وأ ق رمثثلا نمقفألا ف رباغلا ىردلا كو كلان وءارتتاك مهقوف نم فرغلا لهأ

 اوقدصو هللا اونمآلاج رهدس ىشفن ىذلاو ىلب لاقمثريغ اهغلبي الءايبن ألا لزانم كلت هللا ل وسر اياولاق

 ذاهباورمأ اعاوامعوىأ نيلسرلااوقدصوهلوقو د-اوىنعع امهفةياورىف كبراغلارباغلاو «نيلسرملا

 هللاىههللا لوس ر نعهريغو ىذمرتلا (ىورو) ءاملعلاهلاقاك كلذلثم ىطعيال لمع ريغ نم قيدصتلا
 «نونمآتافرغلا ىف مثو»هلوق ىفو «اوريصاع ةفرغلانوز<ب كثلوأ» ىلاعت هل وق ىنعم ىف ملسو هيلع

 نوءارتيلةنخلالهأ ناو لصوال و مصقاهيف سيل ءاضيب ةرد وأءارض>ةدجر زوأءارمحةتوقاي نمةفرغلانا

 نعىوروو امعن او مهنمرمعوركب ابن اوءامسلا قفأ فىرغلاوأق ريثلابكو كلان وءارتاك اهنمةفرغلا

 دومعلاس أر يفءارمحةتوقاينمدومع ىلعل ىلاعت هللا ىف نيب احتلا نا لاق هل هللالوسرنعدوعسمنإا

 ةن>لا لهأ لوقياين دلالهأ ىلع سمشلا ءىضت ام« ةنحلا لهأ ىلع مهنسح ءىغي, ةفرغ فلأ نوعبس

 ىلع مهنسح ءاضأ مهملع اوفرششأ اذاف ىلاعت هللا ىف نيباحتلا ىلا رظنن ىتخ انب اوقلطنا ضعبل مهضعب

 ءالؤهمبهابج ىلع باوتكم سدنس نم رضخ 0 اندلا لهأ ىلع سمشلا'ىضت اك ةنحلا لهأ

 لهأأىلانورظن ل نييلع لهأنا » لاق لسو هيلع ا ىلص هللا ليصأب نأ ثيدحلا فو «هللا ىف نوباحتلا

 قرش لايفرونلا اذهامنولوةيفهبجو ءايضب ةنحلا تقرشأ نييلعلهأ نم لجر كفر أ اذاف ةنحلا

 لاقلاقهنعهللا ىضر لع نعىذمرتلا (ىودو) «قدصلاوةعاطلا لهأراربألا نييلع لهأأ نملجر

 لجردهيلا ماقف اهرهاظ نما مطابو اهنطاب نماهرهاظ ىرب افرغل نجلا فنا لسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر

 «ماين سانلاو ليللابىلصو مايصلا مادأو ماعطلا معطأو مالكلان الأ نالاهق هللا لوسرايىهنمل لاقف

 لوسراي كلذ قيطي نمولج لاف »هللاهمح ر ميعن ىبألة باور ىفداز ثيدحلا مالسلا فأن .ىهةياورىفو

 نمومالسااىثف أد ققهيلع اسف ملسلا هاخأ ىتلنم كلذ قيطينع كريخأسو كلذ قيطت قمألاقفهللا

 مادأدقق مايأةثالثر مش لكن مو ناضمر ماص نمو ماعطلا معطأد قف مبعبشي ىتح ماعطلا نمهلايع ودله أ معطأ

 ثيدحلافو سوه لاو ىراصنتلاودومملا (ماين سانلاو لصد ةفةعامجىف ةرخآلا ءاشعلا ىلص نمومايصلا

 لاقفابلهأ ابلخدي فك وهللالوسرايلبق اهتحن نمدامعالو اهقوف نم قلاغماملسيل افرغلةنجلا فنا »
 ظفاحلاهجرخأ ىوابلاو عاجوألاو ماقسألا لهأل لاق ىهنمل هللا لوسراي لبق ريطلا هابشأ ولدي

 ءايبنالا مهطبغي ءادهشالوءايبن ًاباوسيل ةمايقلا موي لاج رب نيت ول اضيأثيدحلا فو ماحشلا مساقلاوبأ
 ىلا هللا نويبحب نيدلا مثلاققهللا لوسرايمنمواول اةرون نمربانمىلع نون وكي هللا نممهلزانملءادهشلاو

 ىلا هلا نوببحم ءالؤههللا لوس رايلج ر لاف ءاحصن ضرألا ىف نوشع وهللا ىلا سانلانوببحم و سانلا

 هللامميح أ مثوعاطأ اذافركسنلا نعمه وهمنيو فورعملابممنورمأي لاقدللا ىلا سانلانوببحم فيكف سانلا
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 . ملعأ هللاو كرك ذأ ىوركذاف ريظن اهتاببسم ىلع بابسألا قيلعتباب نم اذهوىهتا ىلاعت

 * نمؤلا كلذ لاني مبواهتويبو اهرودو ةنلا روصق ىف ءاج ام باب اع

 ىلاعتهلوق ريسفت ىفةريره ىنأونيصح نب نارمع نعمىلاعتهللا همحر ىرجألا ركب وب ظفاحلاىور

 لاقف لسوهيلع هللا صلال وسر اهنع انلًاستطقس ريبخلا لع الافق « ندع تانج ىفةببط نك اسمو
 دجربز نماتيب نوعبسراد لك ىف ءارمحةتوقاينمارادن وعبسرصقلا كلذ ىفةنجلا ىفةؤاؤل نمرصق »

 ةأرمانوعبس شارف لكىلع نوللك نماشارفنوعبس ريرس لك ىلعارب رس نوعبس تيب لك ىفءارضخ

 افيصونوعبستيب لك ىفماعطلا نم انولنوعبسةدئام لك ىلع ةدئامن وعبس تيب لكفف نيعلار وحلا نم
 ىفنوكيل هنا ثيدحلا ىفو.هلك كلذىلع ىنأبام ةدحاو ةادغىف ةوقلا نمنمؤملا ىلاعتهللا ىطعيفةفيصوو
 بابن وعبسةف رغلكىفنيعلا روما نمةجو زةف رغلك ىفةف رغنوعبسةنجلا لهأروصق نمدحاولا رصقلا

 هلوق اذهولاقرخآلا بابلا نمهيلعلخدتىلاةحارلا ىوس ةنجلا ةحنار نمةحار بابل كنمهيلعلخدي

 أرقنم » لاقل سوهيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا فو «نيعأةرقنم محلل ئخأ ام سفن ملعتالف ) ىماعت

 اهأرق نموةنلا ىفنارصق هل ىنبةرمنيرشءاهأر ق نموةنجلا ىفرصقهلىنبتارمرشع دحأهللاوهلق

 هلو هللا لوسرلاقف انروصقرثكتل نذإهللا لوسرايرمعلاقق ةنلافروصق ثالث هلىنب ةرمنيئالث
 ىدبع لاقاذام ةكئالملل لاقدبعلا نبالجو زعهللا ضبقاذإ حيحصلا ثيدحلا ىفو ( كلذ نم عس وأهلا

 هذهلهأ نمانباحصأو انعم ىلاعت هللاف « دجلا تيب هومسوةنجلا ىفاتيب هلاونب لاق عجرتساوكدمحاولاق

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ تاجردلا

 6 «ةعوفرم شرفو» ىلاعن هلوق ىف ءاجام بابإلع
 ةريسمضرألاوءامسلا نيباكلابعافترانا »ةيآلاهذه ىنعمىفلاق هم هللالوسر نأىذمرتلاىور

 ليقو ضرألاو ءامسلا نيب اكتاجردلا نيبو تاجردلا نع ةيانك شرفلا ءاملعلالاق « ماعةئامسمح

 ىمستٍبرعلاو لاكلاو نسحلا ىفرادقألا تاعفتر مءاسن وىنعلا وةنمللا ىف ىناللاءاسنلا نعة.انكش رفلا

 رهاجللو شارفلل دولا تيدا ىفو ءاسنلا ]< شرفلانأل ةراشالا لك ارازإو:اسالو شارف ةازإ

 . لعأ هللاو « نمل سابل متأو ملل سابل نه» مظعلا نآرقلا فو رجحلا

 6 كلذ ريغو اهقاوسأو ةنجلا مايخ ىف ءاج ام باب الع

 ةميخل ةنجلا فنا » لاق لسوهيلعهلا ىلص ها لوسر نأ هنعهّلا ىضرىرعشألا ىسومىفأنعإسمىور

 «نءهؤلاءبيلعفوطب ني رخألان وربام نمؤملل لهأ اهنمةيواز لك ىفاليمز وتس اهضرعةف وجم ةؤل ول نم

 حير بهفةعمج 0 اقوسا ةنحااىفنا »مسا ةياورىفو اليمن وتسءامسلا ىفامل وط 2ةياورفو

 الامجو انسحاودادزادق وميلهأ ىلإ ن وعج ريفالا ج وانس>نودا دزيف ممايثو مههوجوىف وثحتف لامثلا

 «الاجوانسح اندعب تددزادقل هللا ومث أ ونولوةيفالاج وانسح اندعب متدد زادقلهللا 0 واهأ ملل وقبف

 كنيب و نيد عمجم نأ لا لأساةربر هوب أ هللاقق اموبةرب زهابأ قلهنا بيسلا ئيديعس نعىذمرتلاىورو

 ةكتاللا ههفحناةوسلة نجلا فنا » ةياورفوثيدحلاركذو ممن لاقق وسابيف اد عسلافةنحلا وسيف

 ىرتشيالو اهيفعابب سيلان. متشاامانل ل م>يف بوله لعرطخم ل وناذآلاهب عمستملوهلثم ىلإ ن وعلا رظنتل
 ىد مهيفاموهنودوهنمقليف ةعفترلا ةلزنملاوذلجرلا لبقيفاضعب مهضعب ةنحا | لهأ قليقوسلا كاذىفو

 دحأل ىغبنيال هنأ كلذودنم نسح وهام هيلا ل خت, قحهثدح ر[ىضقنياف سابللا نمهلع امهعوربف

 الو عيب اهيفاماقوسل ةنجلا فنا » لاقهنأ راسو هيلع هللا ىلصهلا لوسر نعىدمرتللة ياو رىفو «!هيفنزحي نأ

 اقاوسأةنحلا فناثردحلا ىفو« ابيف لخدةروصلٍد>رلا ىهتشا اذافءاسنلاولاجرلا نمر وصلا الإ ءارش

 ليدانقو مت كتوم

 هكتاللاو 2 شرعلا

 ترطلا نم جوع

 ناماغلاو نيعلاروحلاو
 5 قس الو ناداولاو

 برط الإ ءىث ةنجلا

 ىلص يبل توصنسحل
 ةءا رق نم مس و ةيلعدللا

 هللا لوقيف سيو هط
 ىٌكابحأ ايىلاعت وهن احبس
 نيل اا متعلم
 انبر اي نولوقيف اذه
 كلالجو كتزعو
 انتقلخ ذنم انعمم ام

 بيطأ الو نسحأ اتوص

 توص نم ىلحأ الو
 هللا ىلص دمحم انبيبح

 هللا لوقيف ملسو هيلع

 قىزعو ىلاعتو هناحبس
 بيطأ متعسأل ىلالجو

 رهف اذه نم

 ىلاعتو هناحبس قحلا
 اذاف ماعنألا ةروس

 قمللا مالك 'اوعمس

 اوناغ ىلا.عتو هناحبس

 دجولاو برطلا نع
 كالمألا : .ثيرطضاو

 روتسلاو بححلاو

 راجشألاو روصقلاو

 رونلا راحمو روحلاو

 تزئهاونانجلا تجامو

 ابرطراهمألاو راجشألا
 رافغلا زيزعلا مالكل

 تدحاونتو ةنجلا



 0 نم اهناكرأ ترادو

 شرعلا رتهاو برطلا

 ةكئاللاو ىسركلاو

 تزتهاوزوناحورلاو ١]

 ايجاجيفانم عسمجم ةنجلا
 فشكي مث اقايتشاو

 ١ ههجو نع باجحلا

 | انأ نم ىدابعاب

 1 كلامهللاتنأ نولوقتف

 ( انأ ىدابعاي لجو
 1 نوماسلا متنأو مالسلا

 متأو نمؤلا انأو

 بيبحلا انو نونمؤلا

 اذه نوبحلا متأو

 اذهو هوعمساف ىتالك

 1 اذهو هورظناف ىروف

 دنعف هورظناف ىهجو

 ( هجو ىلإن ورظني كلذ

 | الب العو لج قحلا
 اذاف باححالوةطساو

 رون مههوجو ىلععقو
 | تقرشأ قحلا هجو

 | اوعتعوروتلابمههوجو

 1 زيزعلا هحو ىلإ رظنلاب

 نيصخاش ماع ةئاهلث

 | هناحبس قحلا هجو ىلإ
 3 مهنمدحأ قيطن الو

 0-0 .٠ 5 0 .٠ 5 . . . ا 0 انفدح د
 كسلا مهحشروةضفلاو بهذا مبطاشم نوطختعالونوافت,الوز وطوغتيالونولوبي الل زانمدعب مث 28 ةدوإ ىلع 5 قبطي

 ىلإ رظنلاةذلددش نم

 هناحبس قحلا هجو

77 5 00 
 3 ا كسمنمبارتو بطرؤلؤا ىلعنيثكتم اوسلجابيلاةنْلالهأ ىضفأ اذإن كل وءارسثالواهيف عسب ال

 مه رل مهتدابع تناك فيكواين دلا تناك فيك نورك اذتيواين دلا ىفاوناك نانا كلت ىف نوف راعتيف

 || فيكو توااناك فيكو اهانغو ايندلا رفق ناكنيكو راهنلا نوموصيو ليللا نوح اوناك فيكو
 . ةنلا لهأنم ىلبلا لوطدعب انرص

 6 زاوجم الإ ةنملا دحأ لخدي ال باب ال

 ميحرلا نمحرلا هللامسب زاوجمالإةنخلاد>ألخديال »لاق هت هلالوسرنأ بيطخلا ركب بأ ىور

 همحر ( ىطرقلامامالالاق ) « ةيناداهفوطق ةيلاع ةنملا هوا دأن الف نب نالفل هللا نمباتكلااذه
 . ملعأ ىلاعت هللاو ابررق ىنأي اكباسح ريغب ةنحلا لخدي نم ريغىفاذهلعلو ىلاعت هللا

 6 ءارقفلا ةنلا ىلإ قبسي سانلا لوأ باب +
 لاقف ةمايقلا موي هللاءاساجن ع ىتريخأهللا لوسرايلاقق لسوهيلعهللا لصىنلا ىلإ ءاج الجر نأىور
 ةنجلانولخدي سانلالوأ ممأهتالوسرايلاققا ريثك هللا نورك اذلا نوعضاوتلا نوعضاخلا نوفئاخلا مث
 ةكئالم اهنم مهيلاجرخيف ةنجلا ىلإ سانلانوقبسإ نورجاهلاءارقفلاةنجلاالوخدسانلالوأ ال لاق

 طسدن وهيف ضيم لام نمايندلاىفانل ناك امهللا و بساح مالع نولو يف باسحلا ىلإ اوعجرا نولومتيف

 هللالوسرنأثيدحلاىفو نيقيلااناتأق حمان دبعفكللارمأانءاج موقانكلوروجين ولزعنفءارمأ نكن ملو

 انبرايمم نمةكتاللا لوقتف قلخ نمىوفصنيأةمايقلا ويل وقيل ىلاعتهلانا» لاق ملسوهيلع هللا ىلص
 نولك أف ةنحلا نواخديف لاق ةنجلا ممواخدأ ىردقو قاضي .نوضارلا نورباصلا ءارةفاالوقيف

 لاق ملسو هيلع لص هللاكلوسرن أ ئذضرتلا ( ىورو )« نوددرتي باسحلا ف ءاينغألا ونود رشو

 ةياورىفدازموب فصن وهوةباو رىفداز ( ماعةئامسهخ مهئاينغأ لبق ةنجا!نواخ دي نيرجابملا ءارقف ناد

 ليقمويةئامسلاقف موي نمر ومشلا كف لق رهشةئ امس » لاق ر هش نم ماعلا كفل وسرايل مف ىرخأ
 لاق مس وهيلعهللا ىلصهللا لوس رنأ اسمحي يحصىفو . ىبتقلا ركذ« نودعتامم ةئامسمح لاقمويلا كسف

 ةدلا فالتخالءلو(تلق) «افيرخ نيعب رأب ةنجلا ىلإةمايقلا مويءاينغألا ن وبس نب رجابلاءارققنا»

 هتدمتناك ةشيعم قيضأ مثدحأ ناك (ءاكفاقيضو ةعسو ةلوهسوةدشءارقفلا تاقيطفالتخاب فلتم
 الإ ريققالو ىنغ نمام» لاق مثلي قال وس رنأدجامنبا ثيدح ىف و. ملعأ ىل اعلن دايك ١1 قسسرفلا

 سيل» لاق هلع هللال وسر نأملسم حيف و« اتوقةياورىفوافافك ايندلا نمىنوأهنأةمايقلاموندو

 ًانهءارقفلابدارلا ناءاماعلا ضعب لاقكانهنمو ىبتنا « سفنلا ىنغىنغلاامناو ضرعلاةرثك نع ىنغلا
 دبعلان وكيدقو لجو زعدّللا نعاهبنولفاغلاة ريشكسلا لاومألا باحصأ مهءاينغألابو اين دلا ريسيب نوعناقلا
 . نيملاعلا بر هللدجلاو هسكعو باقلاىنغ ديلا ريقق

 مهطاشمأو مهمايثو مهفرغو مهبابشو ملوطو مهنسو ةنحلالهأ ب تارم ىف ءاجام باب غ3

 6 بزعأ ةنجلا ىف سيلو مهئاسنو مهجاوزأو مث رماجو
 نواخد:ةرمزلوأ ناد ملسو هيلعهللا لص هللا لو سر لاقلاق هنعدللا ىضرةربره ىأنع ماسمىور

 ةياورىفداز (ةءاضاءامسلا فىرد بكوك دشأ ىلع مناي نيذلا مثردبلاةليل رمقلاةروص ىلع تمن مةنجلا

 ءارو نمامهفاس خمىريناتجوزمممدحاو لكل ةياورىفو «نيعلاروحلا مهجاوزأوةولالا مثرماجو

 لجر قلخ ىلع مهقالخأة باور ىفودحاو لج ر سلق ىلع مه. ولق ضغابتالو م.ندب فالتخا ال نسحلا نم محللا

 ةررهوأ ناكوءامسلا ىفاعارذزن وتس مدامهب اةروص لعةياورىفو مدامهب ألوط لعةياورىفودحاو
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 ناتثثا ناتجوز مهنم لجر لكل ل هلوقل لاجرلا نمرثك أ ةنجلا ىف ءاسنلالوقي هنعهللا ىضر

 لاق هنأ ها هللا لوسر نع ىتمرتلا ىورو . بزعأ ةنحلاىفامو محللاءارؤ نم امهتاس خم ىرب

 0 اهنعىربل هنا قح ةلح نيعس ءارو ند اهقاس ضايب ىريل ةنحلا لهأءاسن نم ةأرلانا

 مث اكلس هيف تلخدأول رجحهناف توقايلا امأف «ناجرلاو توقايلا نهنأك » لوميلجو زعدللا

 ىورو « اهفامو ايثدلا نمريخ اهسأرىلع اهفيصنلو احنرهتاللو امهنيبام تءاضأل ضرألالهأ |

 نيثالثو ثالثوأ نيثالثءانبأ نولحكم درمدرج ةنجاا لهأ» لاق ْمبِلَم هللا لوسر نأ كنتوا

 لوُسرنأىذمرتاىور «هترسىلاة ل نانا ر معن, ىسومالإدرمدرجةنجلا لهأ» ةئاوزز فو 0س
 سمشلا سمطناك سمشلاءوضتسمطل هرواسأت دبف عاطاة نجلا لهأ نمالجر نأول» لاق ميلر هللا
 نودرب ريبكو ريغص نم ةنجلالهأنم تام نملك » لاق ٍمَُِيَي هللا لوس ر نأ ة باور ىفو ( موجنلاءوض

 مهروعشو طاشم "الل ةنلا ىفةجاح ىأ (لئاق لاق ناف) ملعأ هللاو ف ثكلالهأل لي وطمالك كلذكرانلا

 لهأ مع ند (بيجأ) كيلا عير نمبيطأ م مرو 7 ةرعو روخلل ةجاحىأو خستتالو لكل

 كلذكو طع نعالو عوخ نع سل ءمرشو مهلك أكلذكوما رتعاملاعفد نع سيل مم ودكو ةنجلا

 عوجمالنأ كلنإ» مدأل ىلاعتهلوقىلا ىرتالأ ةعباتتم ملو ةيلا وتمتاذل ىهاعإو نان نعسيل مهيبطن

 اوناكام عونب ةنجلالهأ معن ىلاعتهلانأ كلذوف ةكملاو «ىحضتالوابيف ا مظنالكن أو ىرعنالواهبف
 ىلاعت هلوقو ىف رانلا لهأ ىفةدكملا كل ذكو هتلاالإ ءردق لعبالام كلذ ىلع مهدا زواين دلا ىفدب نومعنتي

 ةيآلا «امحجو الاكنأ انيدانإ» ىلاعتهلوقىفو «مبجلا فنوبحسلسالسلاو ميقانعأ فكالغألاذإ )
 ىلاعتهللانأ نورتألوقتي هنع هللا ىض رىعشلاناكو ايندلا ىف هبنوي ذعيا وناك امعونب رانلا ىفهللا ممذعف

 مهم تاعتشا اوعفتربنأ اودارأ اذإمنكل وهللاوال اوب رهمنأة يشخرانلا لهأ لج رأىف لاكنألا لعج

 نألبق ةمايقلاموه نوماكتي سانلانأ اذغلب لوقي ىلاعتهتلاهمحر ىروثلا نايفسن اكو ىنايرس روبقلا ند

 ملعألاوةب رعلاباوملكتةنجلا اولخداذاف ةينايرسلابةنجلا اولخدن

 د نهتسحو تايمدآلاءاسن باوجو نيمالكو نيعلا روحا ىفباب

 رابكو راغص ةفنصمفانصأف نيعلاروحلاامأو دحاو نسىعةنحلا ىف تايمدآلا ءاسنلانأ ءاماعلارك ذ

 ىف نا هل هللا لوسر لاقل هنعهللا ىض ر لع نع ىذمرتلاىورو . ةنحلا ىف سفنلا هيبتشتامىلعو

 لوقا بعقل[ طارق اع ن اكوذلا اذ كوانل نكن ىف وط طخسنالفتايضارلا نحنو سأينالفتامعانلا

 نو نايلصامو تايلصلا نحت ايندلا لهأءاسن نم تانمؤلا نهماجأةلاقلاهذهنيعلار وهلا تلاقاذأ

 انشنا منه هت: وة حسحبما

 اهراوس

 ءاروح ةنحلا قنال ود هنعهللا ىذ رةربرهوب أن اكو سمشلا رون ىلعهرون بلغي هاكى بأ ١وبايثلا نم

 لوقت ىهو كلذك املاهثنعو اهنيع نع فيصو فلأ نوعبس اهل وح ىثم تشاد ءانعلا اللا

 لوي امنع هللا ىضر سابع نب هللا دبغ ناكو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمألا نبأ

 || ىلا تعلطا ةنحلالهأ نم ةأرمانأول » لاق هنأ 2 ىنلانع ىراخبلا ىفو . هتيأرا هتيفصتسا

 لهأ نوكىفو (تاق) ىذمرتلاهاور «راناالهأ كلذ كواملعز وديزبال ةنحلا ىف نيثالثو ثالث ىنب

 هلامج ىف نوبيغي
 ممراصبأ صخشت و

 قحلا مهطاخيف هلاكف |
 ذيدذلب ىلاعتو هناحبس

 مهدانيو باطخلا ١

 رمثعماي مسلع مالسلا |
 ىلع اونع بابحألا |

 دقف متيهنشاو متشام ١

 نع ل تفشح

 مث باجحلا ىهبجو |
 هناحبس قحلا ىطعب
 دحاو لكل ىللاعتو

 اهريثق ةنامرةدحاوو |

 ابطسو ىفو بهذنم

 ىفام ددع ةنولم للح 8

 آر ما ةامرلا ١

 || اوجرخاذا مهناسلو ىب رعةنحلا لهأن اسل نأ انغلب لو ةيباهشنب ناكو مهقرافتال ىهف مب تلزن مث ىأ

 |١ نحن و ديبنالف تادلاخلا نحن نلقي اهلثع قئالخلا عمستم تاوصأب نعفرب نيعلا رودلل اعمتجم ةنجلا

 |١ هللاو نينيلغفةشئاعتلاقناقدصت امو تاقدصنملا نحنو نتأضوتامو تائضوتلا نحت و ناككامو تامئاضلا

 0 تعلطا نيعلاروملا نم ةأرمانأولوهالإ دلإالىذلاهللاو لوقي هنعهللا ىض ر ىظ رقلا عك ن بدم ناكو

 || اهلغاعفلوقلاكلدكو ةرونملا ف كف رمقلاو ىشنشلاز ون لط اهرؤن ءاضأل شعلان م

 ةلحو ءارفص ةلحو |

 ةبصقم ةلحو ءاضيب |

 ناولأ لع بهذلاب ١

 باجحلا خرب مثةفلتخم ١

 ىدابعاي مل لوو 8

 ك3 زانم ىلا اوعجرا |

 دقو مكنع ضار ىناف :

 مكسح ىف تدزإ

 نيبو افعض نيعبس |
 ءاسنلاو لاجرلاعمج 8

 نكلو دحاو نصح ١
 ءاسنلاو لاجرلا نيب [

 قح رون نم باجح

 مرح نورظني ال

 ميام لجو مهضعب 5
 اذاف ءاسنلل متي لاجرلل

 هدهاش ىلاعت قحلا لحن |

 امةلمجءاسنلاولاجرلا



 اهرظن سمشلا تعلطاذا

 لج ةدحاوةلمج قلخلا

 سيلف هيبشتلا نع هللا
 مث هيبشالو ثم هل

 لجوزع هللا لوقي
 ىدابعلا ومدق قت كئالماي

 اومدق ىتلا ريغ بئاجت
 ةكمالملا مهملا مدقتق اهملع

 رمحأ توقاي نم اليخ

 اهتحنج أو اهنم اهجورس

 رشح ىلحب ةللكمر ضخ
 لجو زع هللالوقي مث
 اوريعا ىدابعاي مهل

 نوريعيف ةفرعملا قوس

 ضع مهضعب لوقف
 نبأ اذهلاذه لوقيو

 ىف نك انئخأ اكل

 تانجلا نم نك امألا ىأ

 ىف نك اان انآ لوف
 عضولا ىف ةينالفلاةنجلا

 نوفراعتيف اهنمىالفلا

 ةكئالملا ممل لوقت مث

 راد متكدق مكنا

 ىف نوريعت ايئدلا

 ميتا مكناؤتل
 ريغوأ شامقلا ةعطقلا

 | الا كل حستاف كلذ

 لجوزع مكبدو نمش

 ىف مكل عضو دق

 0 قوسلا اذه

 ائيش مكتم ىهتشا نف

 5 نكألب هذخألف

 دناسم ىلا نورظنف

 تاذ دئاسوو شرفو

 ناوأو للحو ناولأ

 نم اهرحن ىلع بوتكم هلك رحبلاءام بذعل لاما رحبلا ىف تقصيول ةبعل الاقي ءاروح ةنحلا ىفنا

 .افصو 2 هللا لودرنا ءارسالا يدح فو : لجوزعىب رةعاطب لمعيلف ىلثهلن وكي نأ بحأ

 ةريفض ةئام اهسأرىف اعارذ نوثالثوفلأ املوطلالهللاك اهنيبجتيًاردقل لاقو ءارسالا ةليلءارو>

 فونصو ردلابل لكم املاخلخ وردبلا نم ضييأ بئاوذلاوةباؤذفلأ نوعبسةريفضلاو ةريفضلا نيبام

 رطسلاىفو .محرلانمحر اهلل مس لوألا رطسلا ىفرهوجلاو ردلابناب وتكمن ا رطسابنيبج لعر هوجلا

 كتمأرش و رشأف كتمأل املاثمأوهذهدمخايلي ربج ىل لاق مث. ىبرةعاطب لمعيلف ىلئمدارأ نمىناثلا

 روجلا نم ةأرلانالوي هنعهللاىضردوعسمن هللا دبعزاكو . لجو زعممرةعاطفداهتجالاب مثرمأو

 ةجاجزلا ىف رمحألا بارمشلا ىرباك ةلحنيعبس تحننمو مظعلاو محللا ارو نم اهقاسخمىريل نيعلا
 روحا لعناضفي ايندلاءاسن نم ةنجلالخدنمنا لوقت, هنعهللا ىضر ةلبجى أن بنايحناكو ءاضيبلا

 تايمدآلان ا » لاق هِي هللا لوسر نأ ثيدحلاىفو . ايندلا رادىفتاعاطلا نم نامعامب كلذو نيعلا
 . ملعأ ىلاعتوهناحبسمللاو «فءض فل نيعبس نيعلا روما نمل ضفأةنجلا لهأءاسن نم

 د نيعلا روحلار وهمة حاصلا لامعألا نأ ءاجام باب الب

 اهيف و» هلوقىلا «راهنالا امتحن نمىرحن تان> ملنأ تاحلاصلا اوامعواونم[نيذلارمشب و ىلاعت لاق

 هللا لوسر عمس 5 ىرافغلادوعسمىنأ نءلوصألا رداون ىف مكسحلا ىذمرتلاىورو «ةرهطمجاوزأ

 ةفوحم ةردنمةميخىف نيعلاروحلانمةجوز جوزالا ناضمرنماموبموصيدبعنمام» لوقي. هني

 ةلح اهنم سيل ةلحنوعبس نونم ةأرما لكىلع « مايخلا فتاروصةم روح » هلوقب لجوزعدللا تعنام
 نوعبس نونم ةأرما لكل رخآلا عيرىلعنولاهنم سيل بيطلا نمانول نيعبس ىطعيو ىرخألا نول ىلع

 نوينه/ةأرمالكشل ةكزأ شارف لكىلع اشارفنوعبسرب رسل اكلعردلاب ةحشومءارمح ةتوقاي نما رن رس

 نمنول اهيف بهذنم ةفح ف يصو لك عم فيصو فل نوعبسو اهتمدخ و اهتج احل ةفيصو فلأن وعبس
 رمحأ توقاي نم ريرس ىلع كلذ لثم اهجوز ىطعيو اهلبقامل اهدي لةذا اهنمرخ الل مهدحأ دج ماعط
 نملمحامىوشناضمر روش نمدبعلاهماص مون لكب !ذهرمح أت وقايب ناحشوم بهذ نم نا راوسهيلع

 روحا نمةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيديهشلانا » ىذمرتلاثيدحهف هيلي هلوقمدقتو تانسحلا
 دجاسلا سنك »لاق مثلي هللالوسرنأثيدحلا فو .تايمدآلاءاسن نمنيتجوزلا ريغىنعي « نيعلا

 ةساكلا ىه ةمايقلاونيعلا روملا روهمدجسلا نمةمايتلا جارخا اضيأثيدحلا فو «نيعلاروملاروهم
 نيعلا روحلاعديو ريثكلالاملاب نالفتنب ةنالف كدحأ جوز لوي هنع هللاىضر ةريرهو أن اكو

 ديعس هللاقيلجررصعيناكلوقتي ىلاعتهللا همحر نونحس مامإلا (ناكو) ةرسكلاو ةرمتلاوةمقللاب

 هنا ديعساي همأهلت لاق سعنو مونلاهيلغاذاف ًامامإليللا ىفاهم ىلصي اهدلو ناكوتا دبعتملا نم مأ هل تناكو

 همانمفةأرماىنانبلاتباثىأرو *ابوعرم ظةتسفناسحلاروحلا بطخم وأ رانلا فاخم ناكنممانيال

 نسحأ ءاروح مهضعب ىأرو د ماين سانلاو ليللابنيدمت>حملل تلاقف تنأ نمل امللاقق نيعلاروحلا نم
 وهو اهتءارقنمغرف مويتامدنأ انغلبف ةمتخ فال [ ةعبرأ أرقي نتلافق تنأ نملاهللافقالاج سانلا
 نع تمن ةليل مونلاىنبلغ لوقي هللادمحر *ىراقلارصن عنيشلا (ناكو) ىلابلا نشلاك ندبلا فيت

 خيشلااهمأ أرقتأىلتلاقف باتك اهفةقرواهعمو اهنماهجو نسحأرأل ةيراج ىمانم فتي ًارفدجيتلا
 :بوتكم اهفاذاف ةقرولا ىنتلوانف مناحلتلقق

 شيع ريخنع ةمون ةذلو * ىتاودلا فطقلاو سودرفلانع * قامألاو ذئاذللا كتملأدق

 نارقلاب دحملا مونلا نم * اريخ نا كمانم نم ظقيت * نانطلاف رغيف تاريخا عم

 )ظؤ)2)ض)]!أ نت 111 1 1 1 ذ 1ذ1ذ ] ذا يتم ا7اصو7اوب لوكا حل اا

 ناكو
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 77 ١2 ةيضم للا

 ةيراحم اذافةلل تاذ هنعتمنفةايل لكمؤرق أل يللا فدرو ىلناكلوقي هنعهللاىضر رانيدنب كلام ناكو

 ىلا تعفدف من تلققءءارقلا نسحم أ ىلتلافق ةعقراهدبولاججلا نم نوكيام نسبحأ مانلا ىف ىتءاج
 0 توتكم اهف اذاف ةعقرلا

 نانملا ىف سناوكلاكلت نعو * ىتامألا بلط نع مونلا كاهل
 ناسحلاعم مايخلا ىفوهلتو * ايف تومال ادلع شيعت

 نارقلاب دحبتلا مونلا نم * اريخ نا كمانم نم ظقبت

 . ملعأ ىلاعت هلاو ىهتنا

 *6 نقتاخ ءىش ىأ نم نيعلا روحلا ىف باب الع
 نولفسأ ءايشأ ةثالثنملاقف نقلخ ءىش ىأنم نيغلا روملا نع لثس مثل هللا"“لوسر نأ ىور

 ىورون ىفطخ داوس نمجاوحو نهروعشو روفاكلا نم نهالعأو رينعلا نم نوطسوأو كسلا نم

 دمعاي لاق نيعلا روحلا هللا قلخم فيك ىنربخأ ليريجاي تلق لاق هيلي هللا لوسر نأ ثيدحلا
 كسم نمدهن نبنم قلم املو أ مايخلا نوماعتابورضم نارفعزلا ورينعلا نابضق نم نوقلخ ىلاعتهللانا

 عباصأنمنيعلا روحلاهللا قلخلوةيام,نعهلا ىضر سابعن هللا دبعناكو ندبلا مئتليه يلع ضي ًارفذأ

 ربنعلا نماهقنع ىلا اميدث نهورفذالا كسلا نماهيدث ىلا اههتبكر نمو نار فعزلا نم اهتبكرىلااهءاجر
 تابقألذان اعنلا قئاقش ب لثمةلحفلأ نوعبساهلع ضيألا روفاكسلا نماهسأر ىلا اهقتع نمو بر شالا

 اهسأرىفاهدلجو اهءايث ةقر نماهدبكى ربوايز دلا لهأل سمشلا ًال"التتاك اعطاسا رون اههجوأل الت
 ءازجءاملوألا باوثا ذهىدانت ىهو ابليذ عفرتةفيصوابنمةب ا ؤذ لكل رفذالا كسلا نمةب اؤذ فلن وءبس

 ءازجلا اذهعامسدعب متسنفلامعألا نماومأسن الواح اصناوخالا اهمأ اولمعاف ىبتنا نولمعي اون اك اع
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو هنم الا> نسحأ متاهبلاف ميظعلا

 6 ةرخآلا ىف هتجوز تناك اايزدلا ىف ارك لخرا جوزت اذا بإب ا

 ركب ىف تنب ءامسأهتجوزابرمذلا ريثكن اك هنعهللا ىضرماوعلانب ريبزلانأىلاعتهللا همحر كلام ىور
 اديدشاب رضاه رض رعشب اهرعشدقعنأدعب هنذا ريغب تجرخ نيح اموي اهمرضف اممنعهّللا ىذ رقيدصلا

 ىرصاةينب ىأاملل اف ركب ىل اههب أ ىلا تكشف رثك اءامسأ: ب رضلا ناكف اهنمافنأ نسحأ ةرضا!تناكو

 ىف اهجوزت ةأرملابر كتب |اذالجرلا نى ناب دقل و لاقةنجلا فكجو زن وكي نأ هلعاو اص لج ررييزلا ناف
 اهنأ 2 ىنلانغ درودفف جاوزأتاذ ةأرلا تناك نافىبرعلانيركب وبأ مامالا (لاق) ىبتنا ةنحلا

 هنع هللا ىذر ناعلا نب ةفيذحنأ ىرخأ ةياور ىفو هل تناك هتراتخا جوز ىأأف جاوزألا ىف ريم

 رخآلة أر لا نافىدعب نمادح أ ىج وزئثالفاهمفهللا انع,ج نا ةنحلا ف تجوز ىن وكت نأ كر سنا هتجوزا لاق

 لوسر نعثدحم ءادردلاابأ تعمستلاقو تب ًافءادردلا من ايفسىب أ نبةيواعم بطخو ىبتنااهحاوزأ

 قلخلا نس> بهذ ةبيبح مأايلاق مئاين دلا رادىفاهعمناك الخ ام,ْسحأل نوكتلاقق رخ اللوأ لوألل
 نم اهنوبحم نم عميقالخأ اونسحو ناوخالا اهيأ كلذ اوماعاف *: ىهننا ةرخآلاو ايندلا ىريخم
 . ناللاعلا بر هلل دجلاو ةرخآلا راد ىف ابعم اونوكتل ايندلا راد ىف متاجوز

 د مونالومؤشالو صقتال واهفرذقالهنأوةقيقحاحاكن واب رشوالك أ ةنحاا ىف نأ ءاجامباب ق3

 ةترواك اي ةنكلا لهُأ نا » لوقي مثلَ هلا لور كيم لاق" ق] دلع نب راج نع ملسم ىور

 ءاشج لاق ماعطلا لاب امث اولاق نوطختتعالو نوطوغتيالو نولوبي الو نولفتي الو نوب رسشيو اهم

 اثيش دازأ نم لكف
 هلمحتف هنيعب هيلا رظني
 هفلخ نم هل ةكئاللا

 ةروص ىلع نوربعي مث
 ةروص .لكف مدآ ىنب
 نسحأ هنيع ىف اهادب
 قظني الف .هتروص نم

 اهلثم تراصدقوالااهملا |

 ةروص دارأ نم لكف

 هتروصتقب وأملارظن

 اهعزو اهتفص ىف
 كلت لوزاو امتسحو

 هللا ةردقي. هنعةروصلا

 نورظني مث ىلاعت

 كلذ ىف نودحف

 ةحنجأو اللح قوسلا

 | (ثيدحلا ىفو) «ىدعب ىجوزتت الف ةرخآلا ىف اهجاوزأرخآل ن وكت ةأرلانا » لاق هنأ هني هللا

 أ| نوكتامم الة نجلا فناعمتجيف ناتوعمئايندلا ف ناجوزلا الن وكيةأرلا هلا لوسراي تلاق ةبيبح مأنأ

 لك ةكئالملا لوقتف |

 ريبطلا نأ .ىهتشا نم

 ده نم دحال
 سبليوللحلاوةحندألا

 ريطتفاهن وسيليف ريطيف

 د عا لإ
 ىلانوريس مث اودارأ :

 نولاخديف مهل زانم :

 ةأرلا لوقتف روصقلا |

 كنسح>دشأام ابجوزإ :

 كلا رك امومولا#
 ترظندقىناابل لوقف 1

 عقوف ىبلر هجو ىلا[

 ىهبحو ىلع هرون 8

 مظعلا هللاو اضيأتنأو |

 هل لوهتف كيدشحو ا

 ىهجو قرشإل فيك |
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 .سنأ نع ىذمرتلا ( ىورو ) سفنلا نومهلياك ديمحتلاوحيبستلا نومهلي كسا حشرك حشرو

 رون هيلععقودقورونلاب | لوشراي لبق عاما نم اذكو اذك ةوقةنجلا ىف نمؤلا ىطح, لاق هيلي ىنلا نعدنع هللا ىضر

 ةوهمعلاو عاجلا وب رشلاو لك ألا فلج رةئامةوق ىطعيلة نجلا لهأنملجرلانالاق كلذ قيطي, وأ هللا || مههوجو قرشتف هبر
 هنطب ريصيفاق رع ضيف,هدإاجنالاقةجاحلاهنم نوكس:برشيو لك ًايىنذلانا دوهنلا نم لجر لاق | مه..عنموديوراوناآلاب
 هللالاق رارقللا راد ىف

 اونمآ نيذلا » ىلاعت

 ىنوطتاحلاصلااوامعو

 | « بآم نسحو مهل
 هللا لوسر ( لاقو )

 | نا » لسوهيلعهللا ىلص

 ةنجلا ىف ةرجش ىبوط
 | ىراد ىف ابلصأ

 ىلع ةلطم اهتاصغأو

 | ىفسيلو ةنجلا روصق

 ايندلا ىف نملا ىضفن اك ةدجلا ىف انئاسن ىلا ىضفنأ هللا لوسراي» لاقالجر نأ رازبلا (ىورو) ارمضم
 اضيأىرازبلا(ىور و) « ءارذع ةئامىلاةدحاولاةادغلا ف ىغفيِل لجرلاناهديب ىسفن ىذلاو ىإ لاق

 ندعي مهءاسناوعماجاذاةنإلا لهأن ا» لاق لسو هيلع هللا لصهللا لوس ر نا لاقدن أى ردخلا ديعس بأن ع

 كلذ رخآىفناك اذافبا رشا وماعطلابةنل له ىنعينوت وي لوقي هنعهللاىضرةبالقوب أناكو « اراكبأ

 كسلا عر نمببطأ مثدواج نماقرع ضيفتو مهنوطب كلذل رمضتف نوب رشيف روهطلا بارشلاب اوتأ
 هلخديدحأن مام» هنعهللاىضرةمامأى نأ ثيدح مدقتو «اروبط ابا رشم مر مهاقسو» ىلاعثهلوقأرق مث

 نوئمامرانلا لهأ نم هثاريمنم نيعبسو نيعلاروملا نمنيثالثةجوز ةئامهللاهجوز الأ ةنجلا هلل
 الاج رىنعيرانلالهأ نم هثاريمنمهلوقوءاماعلا لاق « ىنثنبال ركذهلو ىبش لئقاحلوالا ةدحاو

 نبراج نع ىنطقرادلا (ىورو) نوعرف ةأرما تثرو اك مءاسن ةنللا لهأ ثروف رانلا اواخد

 ةنحلاو تولا وخأ مونلاو ال» لاقف ةنجلا لهأ مانيأ هللا لوسراي لبق لاق هنع هللا ىذر هللا دبع
 . ملعأ هللاو «اهف تومال |[ الا رادالو رصق ةنحلا

 © ىهتش. اك ةدحاوةعاسىفهنسوهعضوو هلمح ناك ةنحلا ىفدلولا ىهتشااذا نمؤملا نأءاجام باب 37 نم نئسصع؛اهلعو

 ىفداولا ىهتشا اذا نمؤلا نا )لاق لس وهيلعهللا ىلص هللالوسرنأ ىردخلاد.ءسىبأنعىذمرتلاىور (إ] لك لمحم اهناصغأ

 فاتخادقو ىطرقلامامالا (لاق)اضي ا هجامنباهجرخأو ( ةدحاوةعاسىفهنسوهعضووهل ناك ةنحلا | ةرمث لك اهنم نصغ

 | لكو انندلا ىف تناك

 | تبنيايندلا ف ناكرهز
 ١] هنأالا نصغلا كلذ ىف

 رمثنم رفنأو رثكأ
 ٍ رهز نم نسح ًاوايندلا

 ىخنلا ميهارباو سواطودهاجم لاقدبو داوهنمز وكبالواعامج هنحلا فنا موضعب لاقف اذه ىفءاماعلا

 امةدحاوةعاسىفناك ة نجلا ىف دلولا ىهّئشا اذا نمؤلانا ثيدحلا ىف اكهريغو مهاربا نب قحسا لاقو

 ةنجاالهأنا » لاق مثلي لوسر نأ ىليقعلا نيزرىبأن ع ىوردقو لاق ىهتشبال نكلو ىهتشي
 . معأ هللاو « دلو اهبف ممل نوكيال

 د ديببالو ىنفيالو ىلبيالمئاد ةنجلاىفام لكنا ءاجام باب الع

 ىدانب » لاق هلو هلا لوسر نع امهنع هللا ىذر ةرئره ىبأوىردخلا ديعس ىلأن ع ملسم ىور ةرحش لمحو اندلا

 || اراب ا وتومالفاويع نأ ل ناؤادب أ اومتسنالفاوحصت نأ عسل نا م ةنحلاىف علا ك خاتم دوقتع لكابنع ىبوط

 ةنجلا كلت نأاودونو» لجوزءهلوقكلذو ادبأاوسأ,تالفا ومعنتنأ كل ناوادبأ اومرهالفاومشن لك رهش ةريسم هلوط

 ىنفيالوهبايثىلبتالو سأييالو منيةنجلا لخدي نم» هلي هلوقمدقتو « نولمعت تنك امباهومتثر وأ
 . ىهتنا ديبن الف تادلاخلا ن# نيعلا رولا لوقو « هبابش

  ايندلا ىف اندلالهأ نم اهجوزىرت ةنحلا لهأ نمةأرملانأ ءاجام باب 3 سو بلا 00

 كجوزك يرن نأ نيبح أامللاقيةنحلا لهأءاسن نمةأرملا نأ انغلب لوقي هنعهللا ىضرديز ن. هللا دبعناكو ةيضلا نأ تأ كرا

 رظنلابهدهاعت وهف رعنوهارتقحهنسو اهنيب باوب الا حتفتو بحمل : | نعاملفشكيف من لوقتفاين دلا لهأ ىف 5 0 ةدحاولا
 : 2 : 0 1 1 ىع ٠

 ىفهتجوز نيب وهنيب نوكيهلعل و بئاغلا اهجحوزىلاةآرملا قاتشتام هيلا قاتشنوهمودق'ىطشسن اهنا ّح 5 1 ذكتو

 اعادل واف اوا ومو ماجا قشيف هتجو زهبضغتف نرجاوزأ ووانلا نمنوكياماندلا | لوس كال

 .ء ماسو هيلع هللا ىلص هللا ىفاهبجوزةأصاىذؤتال» ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا نعهانعع ىذمرتلا هحرخ اولئالقىلامل لكم وه
 | 1 ةةءراق هن تاعي لح دال دع و هاماقملا كلداقهيذؤمال نيعلا روحلا نس تجوز تلاقالا اين دلا ةدحاولا ةبنعلا نا

 | اذا ةءرقلا ردقب ةبنع

00 



 . ملعأ هللاو ةيمدآلا ةأرملاكةجوز ىمسن ءاروحلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه

 © اهلباو اهبليخو ةنجلا ريط ىف ءاج ام باب

 «رزجلا قانعأك ابقاذعأريطهيف لسعلا نم ىلح او نبللا نماضابب دشأة نما ىفىنعي (هللاهيناطعأر ها) لاق
 ةباورفو «اهنم معنأ اهلك 1 مس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاقق ةمعانل هذه نا هللا لوسراي رمعلاقق

 ىفتيعرهللا ىلوايمهدح ألو ةيف لجو ز علل ىلودي ىلع فيطن تخبل قانعأل ثم اريطةنحلا ىفناذ) ىلعتلل

 هلابلعرطخم ىح هيدي نوب ريطلاكلذ لازيالف نملكف ملستلانويعنم تب رشوش رعلات ورم
 ةنحلا ىف ىعرب راطمثرئاطلا ماظعتعمجت عسبش اذافدا رأامهنم لك أيفةفاتخ نا ولأ ىلعدي دب نيب رخيف هلكأ

 الف ةنجلاهللا كلخدا نا لافق ليخ نمةنجلا فله» مكِلَءىنلا لأس الجرن أى ذمرثلاىورو «ءاشثيح
 هلأسو هنعهللاىضر ةدير لاق «تلعفالا تش ثنخ كب ريطتءا رمت واي من رف لع اهفلمحتنأ ءاشن
 كلةنحلا هللا كلخدي نا» لاقفهمحاصل لاقامهل لق : ملف لاقل لبا نمةنحلا فله هللا ل وسرايلاقف رخآل جر

 لاقف ةموطخم ةقانب لجر ءاجلاق دوعسمنءانع ملسم م لو تؤجل كسفن تبشااماهف

 اهلك ةقان ةئاعبسةمايقلا موي كل ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هبا ليبس ىف هذه هللا لوسراي

 4 ةنحلا باود نم ىزعلاو ةاشلا نأ ءاج ام باب «

 «ةنحلاباود نم اهناف ىذألا اهنع اوطيمأو ىزعلا ىلإ اهدار 2 ب هللالوسر نع رازبلاىور

 «ةنجلا باودنمةاشلا» تريم لوسو لاق لاق امهنعهللاىضر رم نب هللادبعنعدجام نبا ىورو
 6 ناحمرلاب تفح ةنجلا نأو ةنجلا نار ديس ءانحلا نأ ءاجام باب الع

 قاتع نم اف ناوةنجلان احمر ديس ءانلانا»لوقي ناك هنأ امهنعهللا ىضر رمعنب هللا دبع نعىرو
 قتفنتىوط ةرجشن ا افوقومةريرهى ثيدح مدقتو هللالا اهددع ىصخم الام بئاجنلا مازكو ليخلا

 ةرجش ىلاعتهللا قلحامو ءانحلاب ناحرلا ف-> وناخم لاب اهفحةنجلا اخ ملى اعتهللانا» لاق ملسو هيلع

 حصي مل مهضعب لاقو « ءامسلا ةكئالم هيلع ىلصتل ءانحلاب بضتخلا ناو ءانحلا نم هيلإ بحأ ىه

 ملعأ هللاو فرعي ال نم هدانسا فو ثيدحلا اذه

 6 امالكو احرو اضير ةنحلل نأ ءاج ام باب 3#
 ملسوهياعهللا لص ىننلا نع هنعهللا ىضر كلامنب سنأ نع قيمبلا ىور

 ةياورىفو « كوالا لزنمكل ىبوطلاةفنونمؤلاا حافأ دقتلاقف ىملكت اهللاقهدبب اهراحشأ سرغو
 « رفذألا كسلا اهطالمو ةضف نمةنبل و بهذ نمةنبل ةنجلا ىلاعنهللا قلخ »لاقليم هللا لوس رنأ رازبال

 ىنوط اولافق ةكئاللا اهلخدث«نونمؤللا حلفأ دق»تلاقق ىملكتت اهل لاقو هب تينب ىدلا اهنيط ىأ
 كيم ابتلع لوري ع اول ترك ول ىوطتلاق تملكست ال ةنجلانا» ةياورىفو كولا لزئمكل

 (ةرك تلا رصتنع - 15 ) '

 | رثوكلاءامنع مس وهيلعدللا ىلص هللا لوس ر لثس لاقدهنأهنعهللا ىضركلامنب سنأ نع ىذمرتلا ور

 : دهاجو ناس ادهن نماض ئأ - معزانأذ درت[ فاير تم ل
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 نكرم ةرشعو كتيب

 اضيأ اف نإو كموق

 وده !ةرع كك ارع 1
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 لثم قرب الزج لمح ١

 (ركذو) سمشلا |
 اك ىوط قف نأ

 انامرواحافت والحر فس :

 لك اشمشمو اخوخو

 لمجج ل> ردق نيترع

 ةرجش فصو ملعب الو

 2 ا 3 00 1 1 ْ 0 0 ةنحلا ىف 3 غ ةنحلال ها ىدأ نا:» ملسو ةيلع هللا ىلد هللا لوسر نع رك ذب ىرصبلا نسحلا ناكو « ةموطخم اهتلخىذلا ريغ ىبوط 0 © 003-: 00 /: كول
 ا ةحنجأ امل رمحأ توقاي نم ليخىلع نيبدلخملا نادلؤلا نم همدخ نم فلأ فلأ ىفركرب نم ةلزئم

 لع بوتكم همساو 8 مسوميلغ شا: ىض اقل لوو, نع ثيقللا ىو «اريبك اكلمو انت تيارت تيازاذا لاس 4 : : 4 . 0 . 0 1
 ا كلذ ١ ةحرسم لحم ةعملا موي ىف 4 نوتؤي مهنأو بحنلاو اياطلا لع نوروازس مهنأ ةنجلا معن نم» لاق
 وس 5 داؤل 3 : لك نصغلا كلذ : . ملعأ ىلاعت هللاو )» هللا ءاش ثيح اوهتنب قح اهتاونكربف لوبت الو ثورت ال ةمحلم

 قح رعلا عاونأ نم

 اهجورسب لولا 6
 ىراوجلاواهتمزأب قونلاوأل

 نسغ لمحو ناماغلاو |
 دوقنعلا [

 تكاجيلاو ماوخاد لأ و وال وسر نع تيدي انفو ع وفرملا و رف فبقو:نغالا:لاقتال نه لثمو تيايثلاوتنا ل ١
 نم كلذ لكو لاحلاو 3 0

 عطقالكو نصغلا قرو |[

 اهعضومتدنةلح نمؤلا |

 واسال

 ةرمغ عطق ناو ناتلح

 ناب انعضوما تدن |١ ندع ةنج ىلاعت هللا قلخ امل
 ةرحش تو ا

 ريسي تريدايم ىنوط |
 ايل تع فىاارلا

 رخل اراهمأ نيدايملا كلت



 راهنأو لسعلا راهنأو
 راهنألا كلت ىفو ٍنبللا
 دلج ناتيحو كمس
 ةضفلا نم ناتيحلا كلت

 بهذلا نم اهرشقو
 ارجو ريئاندلا ٍ,لشم

 معنأو جلثلا نم ضينأ

 مظع ريغب وهودب زلا نم
 كلت ىفو كوش الو

 نم بك ارم راهنألا

 بكري رجألاتوقايلا
 نوريصيف اهف ءايلوألا
 كلت ىف مهروصق ىلا
 رصقلا طئاحو نيدايملا

 رصقلاو رضخأ لوألا

 رصفلاو رفضا ىاثلا

 رصقلاو رمحأ كلاثلا

 ناك اذافضِسأ عبارلا

 تعجر ىحضلا تقو
 1 ولاجلك روصقلا

 هيف رصق لك ناك دقو
 ىلا ناولألا نم نول
 تقو ناك اذاف تر

 كلت ءانب عجر ربظلا

 نم ةبوط روصقلا

 ةضف نم ةبوطو بهذ
 توقاي نم ةبوطو
 اذاف رد نم ةبوطو

 عجري رصعلاتقوناك
 طئاخو رفصأ طئاح

 كلت توات ضبأ

 نم ةردقب روصقلا

 نوكيف نكءىشللوقي
 احرف اهب نودحرفيف
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 ةمنسأك نسو و رت اليم تالئام تايراع تايساك ءاسن ثيدح ىف افوقوم هنعهللا ضر ةربرهىنأ نع
 هلل, اني [كلامءاوروةنستل مسخ ةريسم نمدجويلاهنر ناو اهم رندجم الوةنجلا نلخديال تخبلا
 اسفن لتق نمالأ» سو هيلعهللا لص ىنلا نعىدذمرتلاو دواد وبأىورو. مسوهيلعهللا ىصهللا لوسر نع

 نيعبسةريسمنمدجويلاهعرناوةنجلاةحلارربالفهللاةمذب رفخأدققهلوسرةمذو هللا ةمذال ادهاعم
 ىفسانلا فالتخاب فلتخم كلذلعلو ءاماعلا (لاق) اماعنيعب رأ ةريسم نمىراخبلل ةباورىفو «اهيرخ

 أ هللاو هفعضو مشلا ةوق

 ةنللا سارغ نأو اهئانب ةقفن رك ذلا نأو ناعبق ةنجلا نأ ءاجام باب الع

 6 رك أ هللاو هللا الا هلا الو هلل دملاو هللا ناحبس
 ةالصلاهيلع مهارباتيقل» ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نب نع هريغو ىذمرتلا ىور
 اهنأوءالاةيذع ةبرتلاةبيطةنجلانأ مثربخأو مالسلا نمكتمأ *ىرقأدمتعاي لافق ىلى رسأةلل مالسلاو

 هلعللا لصهلالوسرنأثيدحلا فو يربك اهللاو هللاالا هلاالو هللدجلاو هللاناحبس اهسارغنأو ناعبق
 هلادجلاو هللاناحبس اذهنم ريخوهسا رغىلعكلدأ الأ»لاقق الخ سرغيوهو ةريرهى ا لعرم ماسو

 هللا لوسر نأ ىذمرتلا (ثيدحىفو) «ةنملا فةرجش ةدحاو لكي كلس رغب ربك اهللاو هللاالا هلا الو
 نعىاربطلاىورو (ةنملاىفةل هلتسرغ هدمحمو مظعلا هللا ناحبس لاقنم» لاق ملسوهيلعهّللا ىلص

 اوفك رك ذلا اوسبح اذاف رك كلابىبتةنملا نى غلب : لاقدنأ هنع هللا ىضر ىسدحألا دمنب مكح
 لاق ملس وهيلعهللا ىلص ىنلا نعشيدحلا ىفو . هتقفن انئيحم ىقح نولوقيف كلذىف مل لامتف ءانبلا نع
 هللا ىمن دقف هللا ىصع نمو ريخلل هعنص وأ هموصو هتالصتلق ناو هللا كل دقق هللا عاطأ نم »

 . ملعأ لافت هّلاو 6 نينا هعتصو هموضو هتالص ترثك ناو

 6 مهالعأل امو ةلزنم ةنبلا لهأ ىندأل ام باب الع

 قدام برايلامَق هب رمالسلاوةالصااهيلع ىسوملأس »لاق ملس وهيلعهللا ىلص هللا لوس ر نأ ماسمىور

 لوقيفةنحلالخداالعو لج قحلاهللوقيف ةنجلا ةنلا لهل خدام دعب ىنًا,لج رهللاقف ةلزئم هنا لهأ
 ايندلا ولم نم كلم لثم كل ن وكي نأ ىضرتأ هللا يقربنا ذخأ اوذخأو مهل زانم سانلا لزئدق وفك ب زاي

 ةرشعو كلاذهلو قف برتيضرةسماخلا ىفلافقهلثموهلثموهعمهلثمو كلذ كل لوقيف برتيضر لوقف

 كئلوأ لاقةلزنم مهالعأ اف برايىسوملافق برتيضر لو قيف كنيعتدذلو كسفن تمتشاام كلوهلاثمأ
 ىفو «رسشب ٍبلقىلع رطخمملو نذأ عمستملو نيع رتملف اهلعتسمتخو ىدي مهتما رك تسرغ بدوا قذلا

 نماجورخراناالهأر خآوةنجلا الوخدةنملا له خآآن ا لاق ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ ىراخبلا

 لكفوتارم ثالث كلذد|لوةيفىألمةنجاابرلوقيفةنحلا ل>داهب ره لوقيف اوبح جر لجر رانلا
 هيلعهللا لص ىنلا نأ ثيدحلا فو «تارم ريشع ايندلالثم كل نا لوقيف ىأالمةنجلا هيلع ديعي كلذ

 رد نمرصقو ةضف نمرصقو بهذ نم رصق روصق ةعبس هلنم ةلزئمةنحلا لهأقدأنا» لاقماسو

 ىللا نم رصقلكىفشرعلانولنم رصقو راصبألاهكردتالرصقو توقأينمرصقو درمز نمرصقو
 نمفلأ ف لأ ف بكر نمةلزنمةنجلا لهأ دن أمدقتو «لجوزع هلاالاهماعب الامنيعلا روحا وللحلاو

 هن انج ىلإ رظني نأ ةلزنمةنجلا لهأ قدأنإ »لاق ملس وهيلعهللا بصهللا لوس ر نأىذمرتلا ىورو همدخ
 : هللا لوسرأر قث(ايشعوةركبههجو ىلإ رظن,نمهللا لعمبمرك أوةنس فل ا ةريسمهررسوهمدخوهميعن و

 ىلم

 .اجزام ناك ناو بذكلا كرت نمل ةنلا ضب ريف تدب و_اهافسأ ىنعي_ةنجلا ضب رفتيدب هللا ليبس ىف

 . هريغو كلامىورو «تومينأءاشثيحت واب رهمرمثلا نمالوابلطم ريخلل عد. مل نمل ةنإا لعأ ىفتيدب و

 اةنييعدلا



 فلأن ونا هلىذلا ةلز هةنحلا لهأ ىدأن ا هلةباورىفو «( ةرظانامر ىلإةرضان ذكموهو>و» لل

 ناكو « ءاعنصىلإةيب الا نيباك توقايو دجربزو واوا نمةبق هل بصنتوةج وزنوءبسو ناتنثاو مداخ

 هاندأ ىرب امماصقأ ىز.ةنس فل هكلم ىفريس ناةلزئمةنْلا لهأقدأن الوقت هنع هللا ىض ردهاجم
 . ىلاعت هللا ءاشزا كلذطسب ىنأيسو « ىثعلاو ةادغلابهبر ىلإر ظني نم مهعفرأو

 6 ةنجلا ىفام لضفأ ةنجلا لهأ ىلع هللا ناوضر باب الع

 ىلاعت هللانا لاق مسوديلع هللا ىلصهللا لوسر نأاهنعهللا ىضر ىردخلاديعس ىنأن عىراخبلاىود أ

 نولوقيف متيضر لهل ويف كيدي ىفهلكر ياو كيدعسوانب كيبل نولو ةيفةنجلا لهأايةنجل لهأل لوي
 نولوقق كلذ نملضف أ يطع الفأل وقيف كقاخ نمادحأ طعن ملامانتيطعأدقو برايىذرن الانلامو

 هجرخأو ( ادبأ هدعب مكيلع طخسأالف قتاوذر مكيلع لحألوةيف كلذ نملضفأءىثىأو براي

 . معأ ىلاعتهلاو اذه نملوطأب هانعم لسم

 6 ةنجلا لهأ معل نممبيلا بحأىلاعتو هناحبس مهمرل ةنحلا لهأ ةيؤر نأ ءاج ام باب الع

 ىلاعتو كر ابت هللا لاقةنحلا ةنحلا لهأ لخداذإ» لاق مسو هيلعهللا ىلص هلال وسر نأهريغ ورسم ىور

 ىلاعت فشكف لاقرانلا نم انجنتوةنجلا انلخدتملأ انهوجو نسي نولوةيفكديزأ اًبيشنوديرت

 ىلاعتهلوقالتثةياور ىفداز « لجوزع مهءر ىلإ رظنلا نمم,يلإ بح ائيشاوطعأ ابيع باحملا

 ةنحلا لهل خداذإ» ىلاعتهلاهمح رىملاطلا د وادىألقيا ور ىفو « ةدابزوىنسحلا اونسحأ نيذلل »

 ىلاعت هلا ضيبملأ | ولاقءوكزجنينأديربادع ومها دنع م لنا ةنجلا لهأايدانمدان رانلا رانلا لهأو ةنجلا

 ىلاعت هللا هاطغأ ام هللاوف هيلان ا لاقراناا نمان ر<واننيزاوهلّقثيو انهوجو

 هذه نع لثس ملسوهيلعهللا ىلصهللالوسر نأ(ثيدحلاىفو ( مهنيعألر قأالو رظنلا نممملا بح اثيش

 ةدابزلاو نا ىهىنسحلا واين دلا فاصل !لمعلا وهاونسحأ »لاف «ةدايزوىنسحلا|ا ونسحأ نيذلل »قالا

 راغلاو للا و ىلا نوريف نورظنيف كدعوامهللا كرجنأ لهلوقتيف ةنجلا لهأ ىلإ اكلمةمايقلا موه

 تارمثالث ؟دعوامكزجنأ لهكلل|لوقيفان دعوامهللازجم أدق ,عن نولوةيفةربطلا جاوزألاوراهنألاو

 ىنسحلا اونسح أ نيذلل» لوةيىلاعتهلتانادحاوءىثمركل قبلوقيف من نولوقيفاودعوامتائيشز ودقفيالف ||

 جسم ثيدحىفو .نيعلار ولات فرششأو رويطلاتدرغوروفاكلاورفذالا كسلاروصةلاورودلا ىف ||

 ههجوىللعءاب ربكلا ءادرالإل جوزع مهب رىلإ او رظني نأ نيب وموقلا نيبام» لاق ملسو هيلع هللا لص نلا

 باجحلا وه اذهناف ىلاعتو هناخيسهب ةطاحالا نع باجحلا وه ءادرلابدارملاو (تلق) «( ندعةنحىف 5

 هللاو لاح كلذو هسفن ىلاعتوهناحبس وهفرعباك مهم رقلخلا فرءل عفر ولهنأألادب اهعفر حصب.الىذلا

 ىلإ ظنف اسو هيلعهللا ىلص هللا ل وسردنع انك لاق دوءسم نهللادبع نءناخيشلا ىور ورلعأ ىل اعت

 نوكشت العا داهخ شرا نوماست المقل[ ذه نورتاك انايع مكب رنورتس ركنا »لاقت ردبلاةليل رمقلا

 تلقلاق هنع هللا ىض رليقعلا نيزرفأ نع دوادوبأجرخو « امورغلبقو سمشلا عواط لبق كبير

 لاقهقلخ ىفكلذةيآ امو هللالوسر ايت اقف من لافقةمايقلامويهب اياخعىملاعت هللا ىرئانلك أهلا لوسراب

 :ىف نمؤم لكو اهظع
 راندو نك اسمالةنجلا

 لكل ةميظع كالمأو :

 بوتكم همساو نمؤم

 اهءاونأ ىلعو اهيلع
 راوجو مدخ هل اهيفو

 'هنوقلتف فناماغو

 حرفو ريبكتو ليلهت |

 ناودر 6 ايوهمودقل

 لكل ءايلوألل ىلغو
 سورعوعم ةبقمممهىلو |
 لحلاو للحلا اهيلع :

 هللا ىلواب ىلواللوقتف

 ” كيلإ قوش لاط دق
 عمج دق ىذلاهلل دجلاف

 لوقيف كنيبو ىنيب
 نم هللا ةمأ ان نمؤلا

 "تنأو ىيف رعت نبأ

 داو ىايار || ثعبي ىاعت هللا نإ : ةرصبلا رينم ىلع لاقهنأ ىرعشألا ىسومىل /نعةياو زىفو «مسركسلا هللا هجو ىلإ رظنا | ىه : د ام | ل 8. ْع كك 5 ل
 لوقتف ادبأ مويلا | ١

 ةناخبس هللاناسورعلا

 بتكو كل ىنتا> ىلاعتو |[
 كائسإ : 0 ط 1 0 4 5 ع

 ىردص لع كوس ه5 ىورو (ىلاعتهللاهمحر ىطرقتلا مامالا لاق) مس ركسلا هللا هجو ىلإ رظنللا ةدايزلاوةنحلا ىنسحلانأل «ةدايزو

 53 ١امملاوذ ل 1 56 0 و 2 1 1 6ع طل 0

 كللزانلا هذه قاخو 0| تهفصوراهمألا تقفدت هوآراذاف مهميعأ نعبجحلا عف رهدايعا ىلي اذإىلاعثهللا نارابخالا حب ىف

 ا عم 5 ((| تبنوةريسلاخرلاتلسرتساو ريرخلا,تافقدتلا نيعألاو ريرصلابتافرغلاو ررسلا تب واحنو راجشألا
 هذه قلخو اهاوا :ّ

 ىراود>لاو تاماغلا !

 «كمساو كل نوعيج |

 نهدودخ لعبوتكم |
 لعةماشلا نم قدح :

 ىفتنك دقتنأو دخلا 8

 راد امدلا راد 010 1 1 5 يدوم اللا ا
 هللأ دبعل اي راد دمحم حسسو) أرقم (اواعفافام و رغلبقةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ىلعا وبلغت ال نأ معطتتسا نافاس !

 ىلصتو ىلاعتو هناحمس

 مايألا لوط ىف موصتو



1 
1 
 ا
1 

 هللا ناك دقو ىلابللاو

 نا وضر رمأ,لجوزع

 هحانج ىلع اتلمحيف

 لعو كيلع فرشنف
 لوقو ةحبللا كلاعفأ

 [ كاني أر ف 5ديساذه انل
 انقتشا اكو كانفرعو

 باوبأ نمجرختن كيلإ
 هللاو هللوقنف روصقلا

 انروصق ىلإ لخدن ام
 انتاداسا ايت , يح

 | ىلإ ناوضر انلمحيف

 ءاروح لكر ظنتف اين دلا

 هللافلاق ىلإ تلق هبايلخعردبلا ةليلرمقلا ىرب يتلكسيلأ نيزرابأ اب

 نمالوق مالس» ىلاعتهلوق كالذوةنجلا لهأأي يلع مالسلا لاقف مييلعف رشأدقىلاعتبرلا اذافمبقوف نم ||

 اذاف اهنمنس>نورخآلاو نولوألاعمس, ملتاوصأبنآرقلانأر قي راوجهيلع كسلا هاتفاحراجرهم |

 1 ناف معي ال وهواهديس
 | ليللا مالظ ىنهتدجو

 هل لوقتو حرفت ىلصإ

 | عرزاو مدخم مدخا
 | هللاعفر ىديسايدصحم

 | كتعاطلبقتو كتجرد
 | دعب كنيبو ىنيب عمجو
 اليوط ارمع شيعت نأ

 رظنلا ىعةدابزلا « ةدابزوىنسحلا اونسح أ نيذلل » ىلاءتهلوق ىف لو ةيهنعهللا ىض ر نسحلا ناكو « ديزم |[

 | ىف كلذ دعب ىنمتو
 للسلا كلل ةميع

 ْ مكنم انقاوشأ لبنو
 1 ىلإ كلذ دعب عجرتو

 متثأو ةنحلا ىف انلزانم

 امو نوماعتالاين دلا ىف

 | ايندلا ىف نمؤع نم
 مدخ ةنجلا ىف هلو الإ

 هنورب راوجو ناماغو

 هودجو اذاف اع الوهو

 نوحرفب ةمدخلا ىف

 اون زحالفاغهودجواذإو

 هكاوفب نوتؤي مث

 ةنحلا لهأل خدي املوأ نا «( لغ نم مهرودص ىفامانعزنو» ىلاعتهلوقىفلو قي اهنعهللا ىضر سابعنب ناك ٍ

 ىضر,لعنعةياور ىفداز معالاةرضن هيف فرعتومههوجووفصتو ممناولأقرشتفاهنمنواستغيفىرخألا |

 باب ىلعاودج و ةنحلا لوخدةنحلا لهأأ دار أ اذإ :لاقدن أ هنعهللا ىضر لعنعةباو رو ( نيدلاخاهولخداف

 . مظعأو لجأ ىلاعت هللاو رمقلا نعي ىلاعت هَل

 6 ديزم انيدلو هلوق ىفو ةنلا لهأ ىلع ىلاعت هللا مالس ىف باب الع
 روث ملعطسذإ مهميعن ىفةنللا لهأا نيب 0ليوطثيدح ىفلاقهن أٍعسوهيلعهللا ىلصهتالوسرنءىور

 هتكربو هرون قب ممنءبجتحا اذافممنعبجتحم ق>اهميعنو ةنجلا اوسنهيلإ اورظناذافلاق« محربر

 ىنكف مهيلإ رظنيو مهملكي ىلاعت هنأ ىأ م, يلع فرش لعو لج برلا قحىفهلو تب دارلاو « رايد ىف ومهميلع
 ةنلا دوومشىلإ مهدراذافىأ مهنعبجتحا اذافهلوقبدارلا كلذ كو مهفاف فا رشالابىلاعتهقح ىف كلذ نع

 هرون قبو هلوقةنيرقبةنملا دوهث ىلإ ثدرهتيؤرنع اوبححم هنأ الممرل مهتيؤرعمةنجلا اوأراههيعنو

 ىلص هللا لوس ر نأ انغلب لاقدن اهنع هللاىضر نسحلا نء(ىورو) ملعأ ىلاعت هللا و ثرايدف وهبيلعهتكرب و
 هيفو هافرطىرنالر وفاكنم بيثك لعةعج مود لك ىفمم رىلإن ورظني ةنجلا لهأن ا » لاق لس وةيلعللا

 هللا نأالواف مز انمىلإ واول نمرطانق لعن ورع مثنونمءاشنمدبب لجر لك ذخأ ل زانمىلإ اوف رصنا
 لوقعلا لهذي ىدلا ميعنلا نم ةعمج لكف مل ىللاعت هللا ثدحم امل ابيلإ اودتها ام مل زانم ىلإ مهم دهم ىلاعت

 :ىفمهمر نوروزيلةنْلالهأن ا: لوقي هنعهتا ىضرىعب اتلا زا هللا دبعنب ركب ناكو هريغةدهاشم نع

 ةقرششمهوجوورضخ للح ىفةزعلا برنوتًايفةرم مايأ ةعبسلكف لوقيهنأك كل وه ديعلكرادقم
 رمأيف مه. ر لعن ون ذأتسيو مومئاجمن نوبكريو بهذلا ليلاك أمبيلعدرمزلاو ردلابةلاكم بهذ نمرواسأو
 ىلاعت هللا نافةعجا ىلإ اوعراس لوي هنعهللا ىضردوعسمن هللا دبع(ناكو)هاةما ركل ابالعو لجبرلا مل

 ةعجلا ىلإ مبعراستر دق ىطبرقلا ىفمهنمنوكيف ضرب روفاكن م بيثك ىفةعمج موي لك ةنجلا لهألز ربي
 انيدلو» ىلاعتهلوقوهو كلذ لبقوأر اون وكبملامةما ركلا نممهيطعيف اين دلا ىف عج ا ىلإ ةياورىفواين دلا ىف

 مهيد هيفنوريىذلاديزلا مويهنألةعبجلا موينم ةنجلالهأىلإ بحأىشسيلو مي ركسلا مم رهجوىلإ

 نب ريثكن اكو نيعلا رولا نمنوجوزب امديزلاديزم انيدلو ىلاعتهلوقىف لوقي مهضعب ناكوىلاعتو لج
 نونمتيالفرطمأ نأنوديرئام ملل وقتفةنحلا لهأب ةباحسلا رم نأديزلا نمن الو قيهنعدللا ىضرةرم

 مداقتو تانيزم ىراوجانل ىرطمأ امل نا وقأل كلذ ىاعتدللا فدبشأ نالاضي ألو ةيناكوهورطمأ الإ ائيش

 ةودغ ةياورىفوايشعو ةركبىلاعتهلاهجو ىلإر ظني نمهللا ىلعمهمرك ًاواه,معهللا ىض زرمع نبا ثيدح

 ديزيوب أن اكو ةيؤرلا ىف لاحلا وفات ةنجلا لهأ نأ ىلعلدناذهو ( ىطرقلا مامالا لاق ) ايشعو

 اهميعنوةنحلا نم اوثاغتسال ةعاسهنعةنحلا ىفمربحح ول ادابع ىلاعتهلنا لوي هنعهللا ىض رىئاطسبلا

 . نيملاعلا بر هل دجلاو ىبتنا اهءاذعو رانلا نم رانلال هأ ثيغتسي اك

 © ةنجلاب قلعتت تانآ ريسفت ىف ءاماعلا هلاق امف باب 2

 نيعلانولخدي مثلغ نممه.ولق ىفام ىملاعتهللا بهذيف نينيعلا ىدحإ نمنوب رشي نانيع مهل ضرعتةنجلا

 متبط مكيلع مالس» 4 نولوقيف ةنجلاةنزخ مهلبقتست مئادبأ مهراعشأ ثعشت الوم راشب أريغتالف هنعدللا

 | قلخنمقاخ وهاعإ مظعأىلاعت
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 دق سنشتتق ل  ةنسصحصسصب 7

 نهدلاب اونهداعأل ادبأ اهدعب متدولج ريغتالو ثروعشثعشنالفاهادحإ نماوب رشاذاف نينيعةنجلا

 ةنحلاباوب أن م باب لكىلع مهاقلتتون ردو رذقلكنمتاسغو مهفاوجأت رهطىرخألا نماوب رشاذاف

 ايندلانا دلو ف وطب امه نوف وطيف نا داولا هاقلتتم نب دلاخاه واخداف متبطعياعمالسزولوقيةكئالم |

 بهذي ما ذكوا ذك ةنجلا ىف كلدعأدق كلى لاعت للا دعأ ام رمشب أه! نول و ةيوقلبوطلا ةبيغلا نم ىح مبخساب
 تنأهللوقتف ايندلارادىفهب ىعدي ناكىذلاهمسابنالف ءاج دقامللوقيفهتاجو زنم ةجوزلا ىلا مهنم مالغلا

 سيسأتىلا رظنيف ءىجبف عجرتمث بابلاةفكسأ ىلع موقت تح حرفلا نم ةلجعلا اهفختستمث هتبأر

 باوك أوةث وثبمى رازاذافرظنيف سلجم منول لكن مو رفصأ و رمحأو رضخأ نمؤل ؤالا لدانج نمهناينب
 قربلا لثمهنأل هرصب بهذا هتيؤرلعهردقأىلاعتهللا نأ الولف هناينب فقس ىلإ هسأر عفر مث ةعوطوم

 هللا ضر سابع نبانع (ىورو) . هلللانادهنأالول ىدتبنل انك امو اذهل: اده ىدلاهتدجلال وقيمث

 ىلاعت هلوقىف هنعهللا ىضر ىرعشألا ىس ومى أ نعىورو معنلاةنجو سودرفلاةنجودلخلاةنجوىوألا

 نم راوس رواسأ ةئالث هيد.ىفوالا ةنلالهأ نمدحأس يللاق «بهذ نمرواسأنم اهفنولحم »

 سيلت تناكامل ايندلا كوامنأكلذىف ةكحلاونورسفلا لاقُؤلْو نمراوسو ةضف نمراوسوبهذ

 ىف ةريرهى أن ع ايندلا فن باىورو . كولممهنأل ةنلالهأل كلذلثم هللا لعجناحبتلاو رواسألا
 لكى للحلات دنت ةرجشاهطسوىفةفوج ةرد ةنجلا فد نمؤملكلاق «ربر حابه مبسابلو » ىلاعتهلوق

 سبل هللا ىلو نأ ىنغلب لوقي هنعهللا ىضرةربرهوب أن اكودجر زلاوناجرا و وِ ؤللابةمظنمةاح نيعبسمو»
 هندب سمأ انأكنم هللاىلوىلع مرك أ انأهدسج ىلع قلالوقت حيلمتوصب نابواجت, نيهجوتاذتلح

 ههجو نع ةبوجحمتن ا وههج و ىرأ ىلا كنمهللا لو عمرك أ انأههجوىلع قلالوقتتو هنيسعالتنأو

 توصولاعمتسا نم» لاق مثلي هللا لوسرنأ لوصألارداون فىذمرتلا مكحلاىورو . هك رثال

 تسيل ةنجلانأل ةنجلا ىف رجلا برشو ريرحلا سبل نم نكمب ةعافشلاب ةنْلالخداذا نكلةرخآلا

 (ىورو) ملعأ ىلاعت هلاو طارصلا ةزواجم ىلا تولانّيح نم ةبوقعلا امنا ةذخاؤمالو ةيوقعرادب

 ىه كئارألانأل لاجحلا ىف ررسلاىلعىأ «كئارألا ىلع اهفنيثكتم » ىلاعتهلوقىف سابع! نع
 قناعإ ءارو- فلأ هرادقمىفىأ دحاولارمشلا ىف جوزتيل لجرلانا » ميلي لاق دقولاقررسلا
 نا : لوقي ناك امهنعهللا ىذرسابعن هتادبعزا ةياوريىفو «ايندلاىفةرمعردقب نهنم ةدحاولك
 تعج راكو اركب اهدجواهات ا لكهلع الو اهلعال ةنسنيعيسر ادقمءاروحلا قئاعيل ةنجلا لهأ نملجرلا

 هلوقىف لوقي كي رمثنب بيسلا ناكو ىنماهنمالو نمهنم سيلالج ر نيعبسةوقللاهملاهتوهش هيلا تداعديلا

 اديدج اتلخىل ة هللا نهعشني اين دلا زئاحع نهلاق «ابر عر اكبأن هانلعجف ءاشن | نهانا شن ًانإ « ىلاعت

 تعمسامل ةشئاعناو هلل هللال وسر نعريسفتلا اذهىوربوأراكب أنهودجو نبجاوزأ نهانا يلك

 ىفو عجو كانهسيل لسو هيلع هللا ىلصننلا لاق هاعجواوتلاق لس وهيلعهللا ص هتتالوسرنمكلذ

 ةدحاو ةءاكستاىف هتجوز عم معنتيل نجلا لهأ نم لج رلانا» لاقدنأ هل هللا ل وسر نع ثيدحلا

 تفتايف دعب تبيصن كنمانل نآ اها ىردا ةفرغنملمجأو ىهمأىهىرخأ ةجوز هي.دانتف اماعزيعبس

 مل ىخأام سفن ملعئالف» «ديزمانيدلو» نييف ىلاعتهلالاق اللا نمان ل وقتف تن نمامللوقتيفاييلا

 هيدانتفاماع نيعبس ةدحاو ةءاكستاىف اهعم معنتيف اهملالوحتيف «نولمعياوناك ابءازجنيعأ ةرقنم ||

 : ةنحو ندعةنحو مالسلارادو لالجلا رادعبسنانجلا لاق «اهمواخدب ندع انح» ىىاعت هل وق ىفامهنع

 || ءامعلالاق « ةنحاالهأ ءارقلاقهللا لوس رايز وناحورلا نمو لية نييناحو رلاعمتس نأ 4 نذؤيهلءانغ

 | ىف كلذمرحب اهنمبتيملو ايندلا فرخ ا برشوأر يرحل سبل نميفدروامف لوقلا كلذكو مهنعهلا ضر

 مهل تلا نيتاسبلا |
 هعمورخ[كلملخديو

 نم فلأ اهيف ةجقب
 نم زارطب للحلا |

 اهيلع بوتكم بهذللا
 ةميظعلا هئامسأ نم

 ىلواي كلل كلذ لوقتف
 لئلا هذهىلا رظنادللا

 الاواهلكش كنحعأناف

 ىدذلا لكشلا ىلا تيلقنا

 مث هيهتشتو تنأمديرت

 هعمو رخآ كلملخدي |
 ايندلا ىلحو ىللا فانصأ

 ةرخآلا لحو خشخشي |

 هئاحبسس هللا حبسا |

 برطب احيست ىلاعتو
 دحسف نياعماسلا

 هناحبسملل اركشنمؤلا
 ل معو |

 اوءاج نيذلا ةكئاللا

 حببصلا ةالص ةيدهم :

 رهظلاةالص ةيدهو |

 نصعلا ةالص ةيدهو

 برغلا ةالص ةيدهو |
 ماشعلا ةالص ةيدهو |

 عمجف كلذك ةريخألا :

 قاوألاوقابطألانمؤلا |

 اهنعباو- تعرخ اذ |

 هل لوقتو هكئاللا |

 عسقنأ نوبسحم |



 نولكأت ايئدلارادىف

 قاوألانودرتوةيدهلا

 نأل ةيدملا بحاصىلا
 رادف ةيدملا بحاص

 ىلا جاتحم لقم ايندلا

 5 هيف ل ثعب ىذلا

 دنع نم نآلا هذهو

2055 
 صقتبال ىذلا ميركلا

 هنئازخ ىنفتالو هكلم

 ءىنلللوقي ىذلاوهو
 هذهناو نوكيف نك

 ملاهيفىذلاو قاوألا

 اوذخ نآلاو تاولص

 هللا نم ءازح 3

 لكيىف ىلاعتو هناحبس

 ايادهسمح ةليلو موي

 عفر ايندلا ىف ناكنمو
 رثك ألجوزع هللا ى لاهل

 لفاونلاو ضئارفلا نم
 رثك ١ قلارفل كعذ

 ىلع اياده سمح نم
 ىيحاي لمعنام ردق

 نمو مدنج عدج م
 رسخ نمو دصح عرز

 ةباحضلا تلاق نا مد

 | ةنحلا ىف لههللا لوسراي

 ىلصونلا لاق راهئوليل
 ىف سيل ملسو هيلع هلل
 ناو ادبأ ةماظ ةنحلا

 ةنحلا فقس شرعلا

٠6١ 

 لوقتف تنأنمامللوةيف اهيلا تفتليفدعب ةلودكنمانل نآ امل جأو ىهبمأىهىرُخأ ةفرغ نمىرخأ
 لوحتيف «نوامعياوناكاع ءازج نيءأت رق نم مح ىنحأ امسفن لعنالف» نيبفىلاعت هللا لاق اللا نمانأ

 هنع هللا ىضر ةداتقناكو نيدب الادبأ نو رودي كل ذك مهفاماع نيعبسةدحاو ةءاكستا ىفاهعم منتيفاهيلا
 ىراذعلا ضاضتفا ىف لغشلابىنعي «لغشىف» ةرخآلا فىأ «مويلاةنجاا با أ نإ ىلاعنهلوقىفلوقي

 لاقامتا ىلاعتهلعلو تلق «نوئكتمكئارألا ىلع لالظىف م,جاوزأو مه» نورورسمىأ«ن وك اف»

 ىلاعتهللاو فرعلا ىف اهرك ذ نم ايحتس قلارومألا نع اونكينأ هدابع ملعيل عاجيف لقيم و لغشف

 أعلم  ىف مهاعاو راهنالو ليل ةنجلافسيل «ايشعو ةركب اهيف مهقزر هلو » هلوقىف ءاماعلا لاقو
 بجحلا عفربراهنلارادقمنوفرعيو باوب لا قالغاو بجحلا ءاخر اب ليللارادقمنوفرعي اماو ادب ا رون

 ىنلالاقف راهنوليل نمةنجلا ف لهشالوسرايلاقالجر نأ ىذم رتلا ميكسلاىورو . با وبألا حتق و

 مههتأتو ودغلاىلع حاورلاو حاورلالعودغلادريرونو ءوضوهامتاوليل كانهسيل ملسو هيلعهللا ىلص

 ىلاعتهلوقىف دهاجم نعىورو . ةكئاللا مهيلعوستوايف نواصي اوناكىلاةالصلا تقاوم ايادهلا فرط

 اهمنولوانتب اهرامت ملت للذ ىأ «اللذتاهفوطق تللذو» رحشلا لالظ ىنعي «اهلالظ مملعةينادو»

  0000ناكو .اهلانبقحهيلا تلدت عجطضاناوهيلا تلدتدعقنا وهللا ةردقب تعفترا مهدحأماقنا

 ىفو ةبك افاهسبايو اهبطراهلكر املا «ةبك امب مهانددمأو » ىلاعتهلوق فلوق, امهنعهللا ىضرسابعنإا
 ةلخنلاك اعارذ نوتس ةنجلا اولخداذاةنجلا لهأ قلخنا» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نأ ثيدحلا

  0مهواهفوطق نمنولوانتيل مهناهديب دم سفن ىدلاوةاو رىفداز ( ًامايقةنجلا رام نمن ولك

 هنعهللاىضرءادردلاوب أن اكو ىرخ أ اهمناكمهتلا لدس قح مهدحأأ مف ىلا ةرمثلا لصتاث مهش رف لعن وثكتم

 نومتم ةضفلالثم ضب أبا يشوه «كسمهمات> 2 رخاوه( قيحر نمنوقس,.» ىلاعتهلوقىفل وق

 كلذففو » اهبيط عير دجوالا حوروذ قبيل اهجرخأمث هيفهعبصا عضو الجرنأول مهمارسش رخآدب

 اليبحن زاهجازمناك » ىلاعتهلوةىفلوةيناكو ةحلاصلالامعألاب ايندلا فىأ «نوسفانتلا سفانتيلف «

 مهطاخفاطلخاذار لاو ليبجتزلا نوبيطتسااوناكبرعلانوكل ليبجنزلاور ما ىنعي قيحرلابلثمامتا
 ماعطلا نم ايندلاىف نوبحتام لثم ةرخآلا ىف يل لوقت, ىلاعت هنأك نوبحمو نوفرعي اوناكام هلل

 فرطلا تارصاق مهدنعو » ىلاعتهلوقىف لوقيدهاجم ناكو ناعإلا ىلع متءنادك اوفلاوبارسشلاو

 اهجوزا لوقتل نهنمةأر لا ناو مهريغىلإنرظنبالف نهج وز أ ىلإ ر ظنا! ىلع فرطل!تارصاقىأ «نيع

 ىلاغت هلوق ىف لاقو . نيعلا ةميظع ىأ نيع ىنعمو كنم نسحأ ائيش ةنحلا ىفىرأ امىدر ةزعو

 نم عارصمفال آةعبرأ امل حسرفىف خسرف ةفوحم ةرد ةميخ لكنا «مابخلافتاروصةمروح»
 ىلاعتهللا قلخف شرعلانم ترطم ةباحسنأ انغاب لوقي هنع هللا ىضر ىذمرتلا مكسحلا ناكو بهذ

 ءىطاش ىلع اليم نوعبرأ اهنم ةميخ لك ةعسوامنم نسحأر جل ءاروحاييف ةفوجم ةميخ ةرطقلكنم
 بابنع ةميخلا تعدصنا ةميخلا ىلاعتهلا ىلو لخداذا نكلوباوبأ مايخلاهذملس يلو ةنحلاراهنأ

 رولا ؤمايخلا هذهو لاقكلذلبقاهرتمل مدخلاو ةكئاللا نم نيقواخلا راصب أ نأ هللاىلو معيل كلذو

 سنج نمىلاعتهللا هازاجف هللا الا اهياععلطبلو ايندلارادفدبعلا اهلمعىتا!لامعألا ءازجتاروكذلا

 تبنبارهنلةنجلا فنا لوقت, هنعهللا ىضر ناملسنب رمتعملا ناكو رششب بلق ىلع رطخم ملام هاطعأو هلامعأ

 اوكراذافاوءاشث يح مم ريستف رضخلا فرافرلا نوبكربةنجلا لهأن الوةيناكو ىهتناراكب ألا ىراوجلا
 اهفرواضفخو الامشو انيع سانلاليمتف عامسلا فل يفارس اذخأس رفلاكلاقوأ ليخ اكىهىلا فرافرلا

 اذاهنأو ليفارسا نماتوص نسح ًىلاعت هللا قاخ نمدحأ سيلهن ربخلا ىفىوردقو هتوص عامسةوالح نم

 عرش



 دال
 ليفارساذخأو فرافرلا اوبكراذإ مثمهحيبستو مهتالص بسلا تاومنسلا لهأ ىلع عطنقي عامسلا ىف عرمش
 هروضح نع ف لختب لف سودقلا كلل سيدقتلاو حيبستلا نم نكسل ءانغلا عاون أب هانغن وكي عامسلا ىف

 ملواهاكنينطلا عاون أب تنطالإ باب لعةقلح قبتملو حتفن اوي را الإ بابالو رتساه ف ق.بملوةنجلا ىفةرجش
 الإ نيعلارولاىراوج نمةيراجق بتم ورمزلا نونفب ترمزالإ ايف ةبصقالو بهذلا ماجآن مةمحأ قب

 مهوب واج نأةكتالما ىلإ ىحوي.ىلاعتهللا نأانغلب ولاق ةنجلا رورط عيمج كلذكو ءانغلا عاونأب تنغ
 ناحلأب مهنوبواجيف ناطيشلا ريمازم نعايندلاراد ىفمبعامسأ نوهزني اوناكن يذلا ىذابع اوعمسأو

 ىلاعتوكرابتهللان ا مثلاقاهنمدلأب عمهامةدحاوةجر ريصتفاهاكت ا وصألا هذهطلتخنقةيناحو رتاوصأو
 مقمالسلاوةالصلاهيلعدوا دل لوقي

 اودارأ فيك دعصت ومهم ىوهت فرافرلا كلت لع مايخلا لهأ واذه ةفعاضمافاعضأ ةذللا فعاضتتفاهلك
 ةضوزلان اف « نوربحم ةضور ىف مهف» ىلاعتهلوق كلذفىناغألاو تاذللا نينافأ مم تفحدقواوبلطو

 ضعب افق ىفميضعب رظني ال ىأ « نيلب اقتمر رس ىلع» ىللاعتهلوقىف لو قيدهاجم ناكو ىبنن ا عامسلا و ةذللا ىم

 ىنعلا مهدحأ نيعنأل ب قتلاةلمج نمءاماعلا ضعبلاق اؤاشفيكمهم رودتةرسألانأل ابباحن والضاوت
 . ملعأ هللاواين دلا ىف ام سكع ةآرلا ىف ههجو صخشلا رظن. اك ىنعلاهيخأ نيع لباقت

 6 نيكرمشلاو نيماسلا لافطأ ىف ءاج ام باب اع

 ىلاعت هلوق ريسفت ىفهنءهللا ىض رلعنعاهريغوربلا ديعنباو لوصألا رداون ىفىذمرتلا ميكحلاىور

 لاق مهمسكب اونهتريف اوبستكي ملنيماسلا لافطأ شلاق «نيعلا باحصأ الإ ةنيهرتبسك اب سفن لك
 نيكرشلادالوأ ىفومبيف فقولا ىلإ ةفئاطبهذو ةنجلا ىفنيماسلا لافطأ نأ ىلعروهملاو ربلادبعنبا

 امب ملعأ#لا لاقق لافطألا نعلثس ملسوهيلعهللا ىلصهتا لوسر نأ ث يدحلا ىفورانالوةنجم مهيلع كن الف
 ىففقوتدقوهصنامىميلهلا جامممىفولفط نمالفط ص + مل ولافطألا قلطأ اذ كهبلاقو نيلماعاوناك
 هلعاف هنأهنمىلاعتهللا لعام لماع مهنملك ناك اذإلاقو نيكرشتلا نادلو ففقوتنم نيماسلا نادلو
 ىدحا تلافق نيماسلا نملجرلتاما ريغصايبصْنأب ىلاعت هللا همح ر جتحا ونيماسلا نادل وكلذكف غلب ول

 كيرديامو » ملسوهيلع هللا لص ىنلا لافقةنجلا ريفاصعنم رو ةصعهلىب وط لسوهيلعهللا ىلص ىنلا ءاسن

 عطق,ي نأ ىغبني الهن أ ىلع لدي ا ذبفلاق « الهأاملقلخوزاناا قلخ والهأ امل لخ وةنجلا قاخ ىلاعتهللا ناف

 مسوهيلعهللا يصىنلا نماراكنا نوكينأ لمتحم ثيدحلا اذهو ىميلحلالاق ءىنثب نيماسملا لافطأ ىف
 ىصلانوكيف نيقفانمانوكي نأ متحوهبوب أناعإب عطق كلذب عطقلاذإ ةنجلا ىفىصلا نأب تعطقتلا ىلع

 نوكينأ لمتورانلا ىفنيكرشلا نادلو نوكينأزو<هنالوةب نملوق ىلعاذهجرخبف نير فاكنإا
 كلذ دعب هيلع لزنأ مث نيماسلا نادلو ىفءىشب هيلع ىحولا لوزن مدعل ناك امنا لسوهيلعهنا ىلصراكنا
 ةايحلا ىفاونم1نينلابق حل ىلاعتهناف« مهنايرذمهمانقل أن اعابمهتايرذمهانعبت أ واونمآنيذلاو» ىلاعتهلوق

 دوادوب هاو رىذلا ثيدحلا ىفوىبتتاةنحلا ىفنيماسلا نادلو نأ كلذب تبثفةرخآلا ىفمهمايرذ ايندلا
 لاقق ءالؤه نمليربجايت اقف لافطأ توصتعمس ىبىرسأ املاقلسو هيلعهللا ىلص ىنلانأى دايطلا
 مه قحليقح مالسلاوةالصلا هيلعمهاربإ مهم لفكت مهئابآلبق اوتامنيذلا مالسالا لهأ ةيرذءالؤه
 ىفامحصأ لاقوقار وأ ثالثوحنب كلذ ىف ىطرقلا مامالا لاطأوة نجلا فمه اضيأ اذهلدف ىبننا مجؤانآ

 . ماعأ ىلاعت هللاوةنجلا ىف محلا اوغابينيذلا رافكسلاو نيماسلادالوأ نأ بابلا

 6 اهولخد اذإ مهتفحم و هنجلا لهأ لوز' ىف ءاج ام باب الع

 مويضرألان وكت :لاق ملسوهيلعهقا ىلص ىبنلا نعهنعهلا ىضر ىردخلا ديعسأ نعناخيشلاىور

 صخوا مع توصل ردح داود ق0 5 قد اى ورعو تاوصالا ف توحف ردع د فان فرد وق 3 2 اسنع

 فقس ءامسلا نأ اك
 ل "التي, شرعلاو ايندلا

 نم قولخم وهوارون |

 رون نمو رضخأ رون

 رفصأ رون نمو. رمح أ

 نف ضيأ رون نمو |

 شرعلا رون ناؤلأ |
 اعيمج راونألا تفصتا

 نمصالاو * "ىضخألا

 قى ضيالاو نمجألاو

 سمشلاوةرخالاوايندلا |

 رون نمةلدر> ردقاهيف ْ

 ةمالغ نكلو شرعلا |
 ةنجلا ىف راهلاو ليللا
 ليللا ىنأو راهنلا ىضماذإ

 روصقلا باوبأ درتنأ

 قت وروتسلاىخرتو

 نيعلا روحلا عم نمؤلا
 مهئاسن عمورودخلا ىف[

 نم مهنمو تايمدآلا

 كلما ةدهاشع ىلتحي

 رابنلا علطاذاف روفغلا

 حيبسلو روتسلا عفرتو

 مهيلع مستو دوبطا |
 ايادحلابمريتأت وةكتاللا

 هناحبس قحلا سعأب |
 انرحذ اك ىلاعتو

 مهاوخاو ممدالوأو

 مهنوروزي ممراقأو

 راثلا ل>دنم ليوايف

 اذه نممرحو محجلاو :

 اذإو * مبقلا ميعنلا

 ىدإ نأ نمؤملا دا رأ



 ويردلا هب ىشعهبحاص
 نم عرسأ وه ىذلا
 رطخاذإو فطاخلاقربلا

 : هيحاص ىرب نأرخ الل

 سرفلاك هر ريس ىثثم

 نيدايمفنايةتليفداوجلا
 تاثدحتف ةنجلا

 كلت ىف ناجرفتيو

 لك عجرب مث نيتاسبلا
 هناكم ىلإ امهنم دحاو

 رصق لك-ا وهرصق ىلإ و
 لكل ةفرشم فرغ

 نم ناعرصم. باب
 باب لك يلع بهذلا
 كرم اهفاس ةرحش

 اهيف رمحألا ناجرلل
 نصغ فلأ نوعبس

 نيعبس نصغ لكل محب
 لثمابضعب ةُولُؤل فلأ

 لثم اهضعبو شيبلا
 رغصأ اهضعإو صخما
 | اوءاش ناف كلذ نم

 ناورابكلا نماوذخأ

 الو راغصلا نم اوءاش

 تبنالإ ةؤلؤلنوذخأب
 | ةرحشوناتؤل ؤلاهناكم
 | ةرحشو ادرمز لمحل

 اودارأامسف ات وقايلمحم

 قوفو اوسدلو اوذخأ
 رويط راجشألا كلت

 زداسقب ريط لكم ضخ
 ىلاعت هللا يبس ةقانلا

 ناصغألا كلت . .ىلع

 ةزبخ ملز' لاق ىلب لاقةمايقلا مود ةنجلا لهأ لزنب كربخأ الأ مساقلا ابأايكيلع نمحر لا كرابلاقفدوهيلا

 نولخدي نيحمهتفحتامأو لاقافلأ نوعبساهدبك ةدايز نملك اينونوروث لاقمهمادإ افهللاق ةدحاو
 اهفارطأ نملك أيناك مهر حنية نجلا نم روث وهف كلذرث العمه وا ذغامأ و لاق ن ونلادكك ةدايز ىهفةنجلا

 لاقتقدصىدويملل لسوهيلع هللا لصىنلا لاف ىهتن االيبسلس ىمست نيعنموهفهيلعممبارمثامأو لاق
 فيضلاهب فحتي اموهف ةفحتلاامأومميلعهلوزن لوأ موق لعلزانلا فيضلا ام اموهلزنلاو: ءاماعلا
 لهأ مادإد يس » ثيدحلا ىفو عبصالاكهنمةءطق ىهنونلادبكةدايزو نساحاو فرطلاو هكاوفلا نم
 . ناملاعلا بر هلدجلاو « محلا ةنجلا

 6 ةالصلاو هلا الإ هلإ ال لوق ةنجلا حاتفم نأ ءاج ام باب الع

 «ةالصلاةنلا حاتفموةوضولاةالصلاحاتفم »لاق لسوهيلعهللا لصهلا لوس ر نى ملايطلادوادوبأىور

 لهأ كلأسنا» نعلا ىلإ هثعب نيحدل لاقدسو هيلعهللا لصهلا وسر نأل بج نبذاعمنعقيبلاىورو
 هننمني بهوللبق هن أى راخبلا ثيدحىفو « هللاالإ هلإ الن أ ةداهش ىه محلل قفةنجلا حيتافم نع باتبكسلا
 كلحتفنانسأ هلحاتفع تئج نافنانسأهلو الإ حاتفم سيل نكسل و ىل لاق هللا الإ هلإ الةنجلا حاتفم سيلأ
 ناعالاو ظفقق هديحوت الهين بانتجاو هممألاثتماو ىلاعتهّلا ديحوت وهنانسألاو كلجتفي ملالإو

 دنعالجر ريضحت ولا كلم نأثيدحلا ىفو ةعيرشاادعاوق كلذلدهشاك طقف اهدحأ اللمعو لوق

 هيب نع كف مئائيشهيفدجم ملف هبلق ن ءقشمث ةدحاوةنسح دج لفهئاضعأن م وضع لك ىفرظنف تول
 ىأ ىبتتاصالخالا ةلككلوةبةنحلا كلت بج ولافف هللا الإ هلإ الل وي هك اقصال هناسل فرط دجوف

 افعءاشناوةنجلاهلخدأ مثهب ذعىلاعت قحلاءاشناف ىهاونلاو رما وألا نمهب لخأ امفةثيشلا تحن وهو

 دحومرانلا دام الهنأ ككلذ نمدبالةنجلا هبحاص لخدي هتاذب ديحوتلا نألةنجلا هلخدأ مث هنع

 . نيملاعلا بر هلل دملاو
 6 هللا الإ هلإال لاق نمع فكسلا باب * ةعاسلا طارششأو محالملاو نّتفلا باتك لع

 قحسانلالتاقأ نأترمأ: مسوهيلع هللا ىبصهنلا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضرةرب رهىنأن ع مسمىور

 مالسالا قحبالإ ملاومأو مثءامد ىنماومصع كلذاولاةاذافعب تثجاعوىناونمؤيو هللاالإ هلإال اولوقي

 . ىلاعت هللا ىلعمماسحو

 6 ىلاعت هللا دنع هتمرح ميظعن ىفو هضرّعو هلامو همد مارح نمؤلا نأىف ءاج ام باب الع
 عادولا ةجحىف لسوهيلع هلا ىلصاللا لوسرلاةلاقهنع هلا ىذرىردخلا ديعس فأن ع هجامنباىور

 ةمرك مارح كيلع كلاومأو ؟ءامد ناوالأ اذهك لب دالبلا مرح ناوا ذه موب مايألا مرح أن االأ»
 كرمشىفاذه "ص وبةمرك مارح كيلع كلا ومأو كءامدناوالأ اذه كدلب ىفاذهكر بش ىفاذه مكموي

 ركب ىفأثيدحنم ملسمهجرخأو «( دهشا مهللا لاف نا ل وسراب عن اولاق تغلب لهالأ اذه كداب ىفاذه

 فاط نيحماس وهيلعهللا ىلصدللا لوسرلاقلاقرمع نب هللا دبع يدح نمهجام نبا جرخأ و .هانعم رب اجو

 مظعأ نمؤلاة مر هديب دم سفن ىذلاو نكس و كتمرح هظعأو كتحنا ربيطأو كبيطأ ام» ةبعكسلاب

 هضرعوهمدما رح ملسلا ىلعرلساا لكور اضي أ اسم ثيدح ىفو (اريخالاهب نظي الن أو همد ودلامكنمهللادنع

 ىنلا نعىذمرتا ثيدحىفوعايندلا لاوز نمهتلادنعمظعأن مولا لتقنا 0 قاسنلا ثيدجففو «هلامو

 انمؤملتقي نمو» ميظعلا نآرقلا فو لعأ#لاو (ةكتالمل هتنعل ةديدحب هيخأ ىلعراشأ نم » لسو هيلع هللا ىلص

 هل فعاضي اماث أقل كلذ لعفينمو» لتقل وان زلا نع ىهنلا قايس ىف ى اعتلاقوة:آلا ( ماهجءؤا زف ا دمعت

 باذعلا

 [|| نيلجرءاخةنجلالهألالزنةرفسلا ىف هتزيخ ىدحأ ا فكي اك هديب رابجلا اهؤفكيةدحاوةزيخ ةمايقلا

 تكس د ل ع < تحج تا
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 ملسو هيلعهللا ىلص هلا لوسر نأ معن وبأ(ع ورو)ةيآلا «باتنمالإاناهم هيف دلو ةمايقلا موي باذعلا
 ىذلاومارحمد كفسنم كرم دهلادعب هللا دنع مظع أ لمع ضرالاهجو ىلع ل معام هدس ىسفن ىذلاو» لاق

 ىلع كلذ لمع نميف هنذأتسن اجيب لاقوأ اجيحض كلذنم ىلاعتلاىلا جضنل ضرالا ناهديب ىسفن

 تام نمالاهرفغي نأ هللا ىسع بن ذ لكلاق هلي هللا لوس رنأدو اديب ثيدح ىفو «هب فسخنتن أ اهرهظ

 ىفواما رامدبصملامهنيدنمةحسف ىف نمؤلا لازبال» ثيدحلا ىفو (ادمعتمانم ؤملتقانم ٌؤموأاكرششم

 «رانلالخدو_عطقناىأ_جأب اما رحامد باص اذافامارحامد بصيام اح اصايقتم نمؤلالازبالةياور

 نم سب آهتهبج ىلعاب وتكمةمايقلا مورهللا قل ةلك رطشب لسمل دق ىلعناعأ نم») اضيأثيدحلا فو ىورح لا هلاق

 . معأكاوماللاوءاتلا نود طقف قا لتقا فلوق, نأ وهةماكلا رطشو قيقشلاة «ةللا ةمحر

 « نئفلا مايأ ةدابعلا لضفوءىحيت نبأ نموللظلاو رطقلا عقا لك اشور و نيفلا لاقا نإ 2

 نألسمثيدح فوتايآلا نم اهوحنو « ةصاخ متماوءاظنيذلا نييصتالةنتفاوقتاو » ىلااعت هللا لاق

 ىسعو انمؤم لجرلا حبصي ملظلا ليلا عطقك نتف نوكت تح ةعاسلاموقتال» لاق هني هللا لوسر

 مسوهيلعهللا لصهللا ل وسر نا ثيدحلا فو« ايندلا نم ضرعب هنيد عدي أر فاك حسبصإ واموم ىو

 جوج, مدرنم رن تاي ا وهللاالاهلاال )لوي هبجوار مت اعزفاموي ع
 ْن وطاصلاانيفو كلعأ 0 | ملتىلاوماهع الإ هيعبصاب قلحو (هذهل ثم جوج ارق

 لاقم ةنيدملا ماظن م مطأ ىلع فرشأ هلي 7 ىنلانأ هك ثيدحلا فو «ثبخلا رثك اذام «ز ) لاق

 ىورو ىراخبلاهليقاموهاور « رطقلا عقاو 0 5 ويب لالخ نذفلا عقا ومئدألفا يرام 2

 اعأ» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاعف ىهمتنم نم مالسالل له سو هيلع هللا ىلص ى ىنلال ا ضالحر نأ قيمبلا

 عوق ةو مه لاقهللا ل وس راياذامم لج رلالاقف مالسالا مهماعلخدأأ ريخ مه هللادأ رأمجعلا وثرعلانمتبب لهأ

 برضيابصدواسأ اهفندوعتل هدب ىسفن ىذلاو ىل لاق هللاءاشنا هللاوالك لج رلا لاقف للظلاكنئفلا

 55 وسأ عمجد واسالان ال ماسلا هاخأ ىذ ؤينأدارأاذا عفتدب ومكضعب واعي ندوعتل ىأ «ضعب باقر مكضع

 ملسمى درو. ىرهزالا هلق تضفخماو تيصتنا مث تك 0 تدارأاذا ءادوسلا ةيلا ىهو

 ناحبسلوهتي اعزفةليل لسوهيلعهثلا ىلص ىنلا ظقيتسا » تلاق لس وهيلعهللا بد ىنلا جوز ةهاسمأ نع

 نيلصي ىكل_هجاوزأديرب_رجحلا بحاوصظقوي نم نكفلا نملزن أ اذامو نتا زا نمةليللا حتفاذام هللا
 بامسأاي»لاقف ةليلتاذ جرخ > هلم هللا لوسر نأ ىؤورو 6 ةرآلا ىف ةيراعاندلا ىف ةسك

 «|ريثك متي كلواليلق متكحضا معأامن رك مظل ليالا عل امقاهم اكنتفلاتءاج ورانا اترعمت ا ر>ملا

 امؤأو انهم نءءئع ةحئلا نا ؤ لوق 2 هللال ومر ثعمس لاق 'نتعق ةثادعنعثيدللا قا

 ىذلا ىسوم لتقاعاو ضعب باقروكش ضعب برضا مي و ناطشلاان رقعلطي ثيح نمقرمشلا و هدب

 نأثيدحلاىفو « انوتف كانتفو مغلانم كانيحنف اسفنتلتقو : هل هتلالاقق ًأطخ نوع رف لانملتق

 لاقنوحلاصلاانيفو كلهن ثيدح ىفءاماعلا لاق « ىلإ ةرحملا جرح ا ىف ةدابعلا» لاق مك 2 هللالوسر

 رثك نان وحلاصلارثك اذا نيملاصلا ريغ نع عفر.دق ءالبلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو . هرخآ ىلا معن

 معيد «ةصاخ كنماوماظ يذلا نييصتال ةنتف

 اوقتاو» ىلاعتهلوقىنعموهوهوركش, ملوكلذ اوهر

 هاضرباذهوهداسفب اذهاهبضر نمو اهاطاعتي نماهم وش
 ىحوأأفدب اعلاان الفاف نا براي لا ةفةيرقب فسخ نأةكئالملا نماكلمرمأ ىلاعتهللا نأىوروهرارقاو

 دوادباصأامللوي هبنمزب بهوناكو . راح تكمن انيح هبجو ريغت,ملهن افأدب افدب نأديلا ىلاعتهللا

 فكل اه لك 0 ااعشتم زاأ كاين لفت برايل اس وةالصلا هيلع
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 تلك هللا ىلواي لوقيو

 ير ريو ةنكلا ناجم رم

 ىم لكف اهراهمأنم
 ةردقب ةدئالا ىلع عقيف

 ىوشم هضعب ىلاعت هللا

 ةضعنو لقم هلتمو

 هضعبو واحب خوبطم
 لع ضماحب خوبطم

 لك ًايفةفلتع ناولأ
 تاكم وال و نونم كلام

 قح نيعلار وحلاو

 دوعل, مث هماظع قبت

 1 هللأ ةردقب ناكاك

 ريطلاكلذدعتي ولحو

 هللا حبس نصفغلا ىلع

 للخلا كلتو ىلاعت

 هلأ ءالؤأ ىلا قاتشت

 قم ىلاعتو هنا>بس

 روصقلا ناوام وسل
 ةعانص اهلك رححلاو

 1 شلل كودي نم

 عطقابف سيل نوكيف

 نمّؤاا لخ ديف لصوالو 5

 نكسر اههف جرفتو

 وهو اماع نيعبس اه

 رصق نمجرفتيو منن

 ناتسب نمو رصق ىلا

 لويخو ناتسب ىلا

 رمح ت وقاي سودرفلا

 رضخأ درمزاهجورس

 بهذ نم ناحان> امل

 اهلو ةضف نم اهاذفن

 لومتف نالحرو نادي

 كذا لوا“ كرا



 ثعفاىقع نأ دازأ

 ريطن نأ دارأ ناو

 قون اهفو تراط

 بكر ف كلذكن اجه و
 ” نمةدحاو ىلع نمّؤلا

 | رختفتف لويخلا كلت
 هعم بكربو قابلا ىلع
 هئاسأن نم دارأ نم

 م6 ريسنف همدخو

 3 اماع لاعبس ةريسم

 طسومىىللاةدحاو ةعاش

 رصق ىلا رظنيف هتنج

 هبق ردو صهذ نم

 زدوعا نم هزل
 اهقروو اللح ةلماح

 ةرمث لكرم اهفوللح

 ىمو ةيوارلاةقش ردق
 اذاف لسعلا نم ىلحأ

 تشةرْقلا كلتاولكأ

 نم" حرختف

 | ةيراج ةبح لك طسو
 ىلع بوتكم مالغوأ

 | اهحاص مسا اهدح

 | ىلع ةماشلا نم نسحأ

 مالسلا لوقتو دخلا

 دق هللا ىلواي كيلع

 مث كيلا قوش لاط

 كالت نيب نورظني

 نم راهنأ ىلا روصقلا

 لسع نم راهأو نيل

 راهنالا كلت ىلعو ئصم

 ردبابقو توقايبابق

 اهف ناجرم بابقو
 روهلاو مدحلا نم

 ليق نملاه.الاذهلثمو . ىبتنا نامءاولتقا وىدويلا اةهاواب أ دلو ولأ اق ءةباقلاعوب هال اطيسا اهلعلو خسنلاباذكه(1)

  دوادايغيلاىلاعتهثا ىحوأف ىريغ اهراعمرليوةثيطخلا نأ لمعأ دحأ بال ىدذلا لدعلا 1 1تنأوبراب

 - هيلعشا ىلصهلالوسرنأ دوادىبأثيدح فو ريكسنلاب كيلعا ل ةصعلا كلت لعتًارتجاامل كنا

 اهنع باغ نمو اهنع باغ نك اههركو اهركن ًافاهدهش نم ناك ضرالاىف ةئيطخلابلمءاذا» لاق ملسو
 ثيدحىفو همدف تكراشدقهللافق ىعشلادنع نائعلتق نسح الجر نأانغاب و «اهدهش نك اهضرف

 لآ ذأ« هدنع نم باقسب هللا معي نأ كشوأه يدي لعاوذخ ايه وملاظلا اوأراذاس انلانا» ىذمرتلا

 عينصب جتحا واهيفرا رقتسالا ىغبنيالوا راهج ركسنلا اهيف عنصي قتلا ضرالا رجمتلو متي هللا همح ركلاممامالا

 قىوراك اهنذونمرثك أب بهذلاةياقس عم زاج أو ابرلاب نلعأنيحةيواعم ضرأن م هجورخورذ ىأ

 لوقت ناكو ضرالا ىفداسفلاناكقحلا ىلع لطابلا رهظاذا اضيٌ ل وق, ىلاعتهللاهمحر كلامناكو .حيحصلا

 اذاهللارمألا وبضغ نأ سانلل ىغبني لوقيناكو ةكله هريثكو لطابلا ليلق ناوةاحن ةعاجلاموزا نا
 ضرأب ةماقالا ىغبذتال: لوم. ناكوءءايبنالاو بتكلاهب تتألم سانلا فلاخو همرحوهضئا رف تكا

 تويبااةمزالموت وكسلانامزاذهلوت.هللاهمحر ناكو:فلسلا هلع ناك اموةنسلا ريغب امف لمعلا ن وكي

 نرقلا نمىناثلا فصنلا لهأب فيكف ين اثلاةئاملا لهن ملو هلا اذهناك اذافىبتتاتوقلا لقب اضرلاو

 الوهفك ىفىعرتةرج يلع ردقينمو رجلا لع ضب اقلاكدنيد نمءىمثىلع هيف ضباقلا راصىدلا رمشاعلا
 لعتولا وانب فطللا هللا لأسنف لج وزعهللا ةيانعدبعلا فحم نأالا قاطب الاع فيلكست | اك | ذه« هنعاهممر

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو نيمآ نيتداهشلا

 6 رودت ىتمو مالسالا ىحر ىف باب ا
 ىحر رود: )لوقي ٍلسوهيلعهللا لص ىنلاتعمس لاقهنعهللا ىضرد وعسمن هللا دبع نع دوادوب أ ىور

 مهنيدمحلمقي ناو كله نمليبسف | وكلهناف نيثالثو عبس وأ نيثالثوتسوأ نيثالثو سمخم مالسالا

 برحلا نعةيانكىحرلانارودءاماعلا لاق «ىضمام لاف ىضمامتوأ قباممت اقف لاقاماع نيعبس ملم قي
 دارلاو . سفنالا الهو حاورالا ضبقن م اهبفنوكيام لك نحطتىلاةراودلا ىحرلاب امههشلاتقلاو

 كالملا هلهأ لع فام مظعرمأ مالسالا ف ثدح تضقتا اذاةدملاهذهناهرخآىلنيئالثو سمخم هلوقب

 اورصح و رصن,لهأ ماقامف ناف(١) سمحة نسل ىح رلات رادف لاق نآفلا ثدحتن و ةفالخلا ةدم ىضقنتهب ناف
 ةعقو تناك اهيفف عبسةنسلو لخلا ةعقوهلا ريبزلاو ةحاطجرخ اهيففتس ةنسلو هنع هللا ىضر نامنع

 مهمتي ىنعمو حيبصلا قلف لثميف ايوالا ءىثنع ريال ىذلا قودصلا قداصلا ىلع مسومللا ىلصف نيفص

 نمكلذوةيمأىنب ةفالخ ءاضقن ىلا ةيواعمن سحلا عباب نيح نم كلذو مهناطا سووهكلمىأ مهيد

 5 معأ هللاو ة ةئس نيعيس وح

 »4 ةنتفلا فيس لس لتقامل نامع نأ ءاجام باب ع

 لاقكن رصن ىف تثج لاق كب ءاجام نامعهللاقف مالسنب هللادبع هءاجد,رأامل نايعنأ ىذمرتلاىور

 اه لاف سانلا ىلامالس نب هللادبعجرفن لخاد نمىل ريخجراخ كن افىنعمهدرطاف سانلا ىلا جرا

 نمتايآ فتلزتو هللادبع ملسو هيلعهللا لص هللا ل وسر ىتامنق نالفةلهاجلا ف ىمساناكدنا سانلا

 موقلا ىدهمالهثلانا مت ركتشاو نمافهلخم طلئارسأف نمدهاشدمشو »ىلاعتهلوق وعفا تاتكا
 افيسىلاعن هنلنا «باتكلا ملعهدنع نمو نيب و ىنيب ادم * هللا ىف لقى !اعت هلوقوحمن و« نيملاظلا

 اذهىف هللا هللاف ملس ا لادن فلز ىدلااذهكدلب ىف تت رواجدقةكتالملانا وكنع ادومغم

 الف مكسنع د ومغلاهللا فيس نلستلو ةكئاللا متنا ريج ندرطتلهومتلتق ناهللاوف هواتقتن أل حرلا

 ىأرلا
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 هنعهللاىضر ةفيذحلوق ىأيسو هلاقام متلي هللا لوسر نءاثيشكلذىف عمسّشادبعنا الوافىأرلا

 . ملعأىلاعتوةناحبسمللاو . رسكينأ كشوب اقلغم اباب اهنيبو كنيب نإ :رمعا

 6 هنمرش هدعب ىذلاوالا نامز ىفأيالةناو نقلا روبظ باب 3#

 جاححلا نم قلنامهيلا انوكشف كلامنب سنأ انيتألاق هنع هللاؤذر ىدعنب ريزلا نع ىراخبلاىور

 نمكلذتعمس ؟براوقلت تح هنمرشمدعب ىذلاوالا نام زيلع أيالهنافا وربصا|لاقق ىئقثلا ف سون نبا

 نامزلا براقتب» لاق ملسو هيلع هللا ىبص ىنلانع ةريره فأن ع ناخيشلا (ىورو) هل ع

 لاق «لتقلالّتقلا لاق جرحلاامو هللا لوسراياولاق جره ارثكبونكةلارهظنو حشلا قلو لمعلا صقتنيو

 هيلع لديك مايألاةدمرصقهبدارلا ليقواهنف ةكربلا لقتو رامعألا رصقتىأن امزلا براق. ىنعمو ءاماعلا

 ةعاسلاكمويلاو مويلاك ةعجلاو ةعجلاكر مشلاورهشلاكةنسلا نوكستى تح براقت,نامزلانا» ثيدح
 ذاذنلالاةدشنمنامزلا ب راقتنوكين أل مت*+ وىاطخلالاةىذمرتلا اور (ةفعسلا قا رتحاك ةعاسلاو

 هنوماعتيوهيلان وعدي وهب سانلا ىصاوتتو قلتي ىأحشلا قلي ىنعمو « مالسلا هيلع ىدبملا مايأ ىفاكشيعلاب

 دج وهناالدب زبحشلا نأ كلذ ىنعم و :ىطرقلا مامإلالاق اهماعتفىأ « تايلكدبر نممدآقلتف » هنمو

 . معأاللاو نامزلا ب راقتلبقادوجوملزملحشلاناف

 د نافاادنعتوببلا ةمزالمو اهيلعءركلا كح واهيف حالسلا رسكو ندفلا نمرا رفلا ىف ءاجامباب 3

 لامريخ نوكأ كشو» 2 هللا ل وس رلاقلاق هنعهللاىضر ىردحلا ديعس ف نع كلامىور

 لاق ةركبىفأن ع ملسم (ىورو) «نئفاانم هنيدب في رطقلاعقاومو لابجلا فعشاهم عتب اغلا
 ريخاهيف ىثالاو ىشثاملا نمريخ اهيف دعاقلا نفث نتفمث نتف نوكتساهنا » 0 هللا لوسرلاق

 تناكنموهنمغب قحليلف مغهل تناكنمو هلبإب قحايلف لب !هل ناكن ف تءقولاق وأ تلزن اذاف ىعاسلا نم

 دمعي لاق ضرأالو منغالو لبإهل نكي ملنم تبرأ هللالوسراي لجرلافق هضرأب قحلبلف ضرأهل

 هللا لوسراي لجر لاقق اثالث امهلاةتغلب لهمبالا ةاجنلا عاطتسا نإ جنيل مث رجح هرسكيف هفيسملا
 موسع ىجي وأ هفيسب لجر ىنب ريضيف نيتثفلا ىدحا وأ نيفصل ا دحأ ىلا ىب قلطني قح ته رك ناسا
 نب دم نعهجام نبا (ىورو) ملعأ ىلاعتهللاو «رانلا باححأ نم نوكلط كماو هاب ءوم لاقىنلتقيف

 تعقودقف ةيضاق ةينموأ ةثطاخدي كيتأت تح كتيب ف سلجا مث عطقنيق>هب رضاف دحأ ل بج كفيسب

 هيلعهللا ىلصللا لوسر لاقلاقىسوم ىنأن عدوادوب أ(ىورو) «ملسو هيلعهللا لص ينلاهلاق امتلعفو

 حبصيو انمؤمىسعوارفاكىسعو انمؤماهيف لج رلاحبصي ملظلا ليللا عطقك" انتق كيدي أ نيب نا» سو

 سالحأ اونوكلاقهلالوسراي ان رمأتاهفاولاق ىعاسلا نمريخابيف معاقتلاو مئاقلا نم ريخاهيفدعاقللا ارفاك

 اهريغوةنعدللا ىضرىرصبلا نسحلا ليسا رمىف ولما ربهظسلحلا مزلي اك مكن وسب اومزلا ىأ ( مكت 3

 ةلزعلا نوكتددق الاو هيفنولزتعي ىدلا مهناكمىأ «مهتوبب نينمؤلا عضا وممن ) هل ىنلا نع

 ناكو جاجملا ىلع عوك الانبةماسلخددقو «فركلاىلإةيتفلاىوأذإ» ىلاعت لاق اكفوبكلا ىف

 هتوملبق ناكناىلا اهبلزن ملف ادال وادل تدلوو كانهةأرما جوزتف نامعلتق نيحةذب رلا ىلا جرخ نت

 انلنذأ هِي هلا لوسرنكلو كلذنكي مللاقف كبقعلعتددتراجاجحلاهللافف ةنيدلا لزنلايلب
 دحاولك سانلا طلاخم لزب نم مهنمنأ اك نكفلامايأ نولزتعي سانلالزتملو ىبتنا ةيدابلا نكس ف

 هرمعل وأ طلاخ نممهنمو هسفن نمهل ىنأتيو هسفن نم سكسلابوهرمع رخآ سانلا لزب مث مع ام

 | تأف كلذناك اذاف فالتخاو ةقرفوةنتف نوكتساهنار» لاق دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لاق ةماسم

 تك ءىث ناداولاو

 ىلواب مهلك نولوقيف
 انقوش لاط دق هللا

 نمؤلا ثكميف كيلا
 900 2 ةذلو ميعل قف

 عتمتهتاجوز نمةجوز أ

 داع تحولا
 ىلع همسا بوتكم
 ىلع اهمساو اهردص

 نم نيحخأ هردص

 ىف هبحو ىروةماشلا

 اهردصىفواهبهبجورون

 ههحوىف اهبحو ىرتو

 راونألا ةرثكنمهردصو

 م انيبف ميلع قل
 ابادحلاممتءاجذا كلذك

 نولوه مو مهر نم

 ءايلوأ اي مركيلع مالسلا
 دنع نم ةيده هذهدللا

 اع مكيلع مالس)) مكر

 « رادلا ىقع عنف م ريص

 دئاولا مدخلا لمحتف

 اهضعب و ردلا نماهضعب

 اهضعإ و توقانلا نم
 ناوأاهءاعو بهذلا نم

 ةمعطألا ناولأ اهف

 نويهتشي امث ريط محلو ]|
 12 ل داتم اهتوكف

 لك أف ولؤللاب ةللكم
 ةيمدآلا هتحوزو وه

 هلةيدملا فصن نآلهعم

 تدهاج اع املاهفصنو

 لجو زعدللا ةعاط ىف

 رظنلاب نوذذلت, مثو



 ميركلا هللا هجو ىلا

 هتحوزو ىلولا ىنتكيف
 مدخل اونادلولاوروخلاو

 دئاوملا كلت صقنتملو

 رايطألا كلتو ريغتتملو
 قوف نم ناصغألا ىلع

 نويواحتب مهسوءر

 : هديحمب و قحلا ديمحت

 دوجولا ب رطنتتاوضأب

 ةكئاللاو اهنمنسحأ
 مهناعأ نع مهوثدحعب

 مهو رشبي و م,لئاعث نعو

 مهلك أن ولك اياولك أ

 الو نولوبال اوعبش
 اوعبشاذالب نوطوغتي
 هلأ“ انزع ؟[وكتع

 هب ريشت كسلا نمقحا ر

 الو مهملع ىلا للحلا

 قف الو مهمابث خفت
 مهمهيعت غرفبال و مهابش
 نيدبآلادبأ مئادوهلب

 كرابت قحلا موعدي مث
 لكهت رابز ىلا ىلاعتو

 نمو ةرم ةعمج موب
 ىف مثوعدب نم موقلا

 نمو ةرم ةنس لك

 ىف مثوعدن نم موقلا
 مهممو ةرم رهش 0

 لك ىف هدهاش, نم
 موقلا نمو نينسث الث

 اهلك ةدلا ىف هارب نم

 الهلال

 ةرسشعىلامت ماقأفهرمعر خا وأ سانلالزّتعاهن أ كلام مامإلا نعانعلب و

 . ىراالثل ليقف لاوقأ ةثالثىلع هرذعف هباحأ فلتخا دقو هرذعب رب نأ هنكع دحألكسيل لافف

 اهنعدحسلاهيزنتىرب ناكف ةدراهب تناكليقو ناطلسلا ىلا ىثعالثل لقواهتلازا لعردقتيالف ريك انلا
 . نيملاعلا بر هلل دجلاو هللاهحر ىيرءلاركبوبأ ضاقلاةركذ

 6 نيحلاصلا باهذو ةنتفلا مايأ تبثتلا فيكو هنم باب ال

 ابأاي ىنيعتالأ هنعدللاىضر نابهأللاق ةرصبلا لخدامل هنعهللا ىضر بلاط ى أ نب ىلعزا هجامنباىور

 ريردق هنملسفهلهتج رخأف قيس ىلىج رخأةيراجايلاغق ةيراج اعدم ىلب لافق. موقلاءالؤه لعلم
 نا نيماسلا نيب ةنتف تناك اذاىلا دبع مثلج هللالوسر كمع نباو ىليلخنا لاقف بشخوهاذاف
 ثيدحىفو كفيسىفالوكيف ىلةجاحاللاقكعم تجرختئشناف هتذخلادقو بشخ نم افيسذختأ

 نأىلا ثيدحلاركذف  ملظلا ليللا عطقك انتف مكيديأ نيب نا » لاق متلي هلالوسر نأ دواد ىنأ

 ريخ نكييلف كنمدحأ ىلع لخدناف ةراجحلا مكفويسباوبرضاوىزاتوأا وعطقو كيسقاو نامكف طل

 فاخأىنإ كلتقألك يلإ ىدي طساي ان امىنلتقتل كدي ىلإ تطسب نأل »ةب آلا هذهالتو لب اهىنعي «( مدكىنب|
 ىأينأك شوب نامزو مكبافك م لاق هل هللا لوسرنأ هجامنبا (ىورو) «نيملاعلاب ردهللا

 اذكه اوناكف اوفلتخاو مهتانامأو مهدورع تجرمدق سانلا نم ةلاثح قبيةلب رغ هيف سانلالب رغيف

 نوذخأت لاق نامزلا كلذ ناكاذإ هللالوسراي انب فيك اولافق ملسو هيلع هللا لص هعباصأ نيب كبشو

 هلالوسر نى اسنللة او رفو « مكتماءنورذتو كتصاخ لعنوابقت ونور كتت امن وعدتو نوفرعنام
 مهدوهع تجرم سانلاتيأر اذا » امهنعهللا ىضر صاعلا نيورمعن هتلادبعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 كيلعو ركتتامعد و فرعتامذخو كناسل كيلع كلماو كتيب مزلافمهتانامأ تفخو  تطلتخاىأ -

 ىلص ىنلا نع هنع هللاىضر ةربرهىنأنعىذمرتلا ثيدحىفو ( ةماعلا مأ كنع عد كس ةضاخ رم

 مهم لمع نمنامز سانلا ىلع ىقًايسو كلههب رمأامرمشع مكنم كرتنمنامز فكنا لاقوسو هلعدشا

 سو هيلع هللا ىلصهللا لوسرلاقلاق هنعهللا ىضر ةربرهىلأن عدجامنب!(ىورو) «اجنهب رمأ ام رسشعب

 (ىورو) « متعطتسانا اوتو كرارشش نيقببلو ؟رايخنيهذيلف ةلاثحلا نمرعلا قتنياك نوقتنتل »

 رعتلاو ريعشلاةلاثحك ةلاثح ىقبتو لوألاذلوألانوحلاصلابهذ.» لاق مثلي هللالوسرنأىراخبلا

 . نيملاعلاش دجلاو «مسهللاًابعيال» ةياورىفو «ةلابهتلاميلابيال
 رخآ ةاعد ةفصواهرورظو نئفلاةيلغدنع ةعاجلاموزاو هيفامعابتاونآر قلا ملعتب نمألا تاب 3#

 : © لالاذخأو رهظلا برضناو ةفيلخللةءاطلاو عمسلاب رمألاو نامزلا

 اياك وربخلا نع هل هللا لوسرنولأس, سانلاناك »لاق هنعهللا ىضر ةفيذح نعدوادوبأىور

 ملعت ةفيذحايلافف ريشنم ريخلا اذه دعبأ هللالوسراي امون هلتلقق ىنكر د, نأ ةفاذع رسثلا نعهلأسأ

 ملعت ةفيذحايلاقف رمشنمريخلا اذهدعبأ هللالوسرايتلقمثلاقتا رمثالثاحلاةهيفام عستاو هللا باتك

 لوسرايت اقف رشوةنتفلافف رش نمريخلا اذهدعبأ هللالوسرايتلقق اثالثاحللاق هيفام عسبتاو هللاباتك
 اهلهأ بواق عجرتال ناف عوقو نمدبالف هيفام عستاو هللا باتتك ملعت ةفي ذحايلافق ريخرشلا اذهدعف هللا

 ةاعد اهلعءامصءايمعةنتف لاقرشريخلا اذهدعب اهلا لوس راب تلفق» ةياورىفو « كلذ لبقهيلعتناك امىىلا

 لصأ لذجلاو «مهئمادخأ عستتنأنم كلريخ لذج ىلع ضاعتنأو ةفيذحاب, تمناف رانلا باوبأ ىلع

 لوقت, لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر تعمس لاق لبجنبذاعمنع ميعنونأ (ىور و) ىتأيسأك رجشلا

 اوذخ



 اىا/

 ةحاحلاكلذ نموعنع ليد متسلو هوذخ ًاتالف نيدلا ىلع ةوشرزاصاذاف ءاطعمادامءاطعلا|وذح»

 الفناقرتفيس ناطلسلاو باتكلا ناالأرادثيح باتكسلا عم اورودفت رئادمالسلاىحرناالأر قفلاو

 كواتقمثومتيصعنا ملذ وضقيالام مهسفنأل نوضقيءارمأ يعن وكسها الإ باتكلا اوقرافت

 هناا دما لع اك وما خم لاق عنصن فيك هلا لوسراياولاق «كواضأ ثومتعطأناو

 هللا ة ةيصعم ىفةايح نمريح هلاةعاط ق توم هد ىسدفت ىذلاو بشحلا ىلع اولمح و ريشانملاب اورشن

 نعيسوهيلعهلا ىلصهللا لوسر نولأسإ سانلا ناك » لاقهنعهللا ىض رةفيذح نع نيخيشلا ثيدحىفو

 اذه- هللا انءاف رششو ةيلهاجىف انكاناهللال وس راي تلقف نكر دي نأةف اخ رمشلا نعهلأسأت نك و ريخلا
 نودتبعو قثس ريغل نون سا موق لاقهن> دامو تلهمفؤ 5: ند دهيفو مع ١ لاق رمث نمريخلا اذهدعب ؛ لهف ريخلا

 اهملإ مه اجأ نم ماهج باوبأ ىل اعةاعد معن لاق رمش نم ريخلا كلذدعب لهتلقركتتو ممم فرعت ىده ريغ

 هش هللا لؤُسر ايتلق انتدنلاب نوملكتو انتدل> نم موق مثلاقانل مهفص هللال وسر ايتاقفاهفهوفذق

 لزّتعاف لاق ماماالو ةعاجج منكي نافتلقمبماماونيءاسلا ةعاججم زلتلاق كلذ تك ر دأ نار مأت

 ىدعب نوكي»ةباوريىفو «كلذ لعتن أ وتوملا ككردي ىح> ةرحش لص أ ىلع ضعت نأ ولو املك ق رفل كلت

 لاق سنإ نامج فنيطايشلا بولقممولقلاجر مهيفموقيسوىتنسب نونتسي الو دهب نودتومالةن أ

 رهن هعملاجدلا جر لاق عقاولا رشثلا دعب ىنعياذام مثهللا لوس راية في ذح لاق»دوادى ًالةباور ىفو ( عطأو

 لاق 0 1 5 ١-5 هزاثاف متت

 رم هللا 0 فالخ مهنطاب ىف وقافتالا و

 د رانلا ىف لوتقلاو لتاقلاف امهيفيسب ناماسلا ىقتلا اذإ باب

 ناماسأاه>ا| وتاذإ» لوي سو هيلع ىلص هللا ل وسر تعمسلاق : هنعهللا ىضرةركب ىنأنعاسمىور

 هنالاق لوتقلا لاب اف لتاقلا اذههللا لوسراب ليقف لاقوأ تاق لاقرانلا ىفلوتقلاو لتاقلافامهيفيسب

 لعلتاق نمىللع لوما ذهوءاماعلا لاق (هبحاص لتقىلع اصيرحناك هنا»ةءاورىفو (هيحاص لتقدارأ

 لوتقااو لتاقلافاين دلا ىلع متلتتقااذإ اعوف رمرازبلا ثيدحليلدب ةاضلال اتقك ء حالصالا و نيددلا ىلعالاين دلا

 ةراره ىنأ نعملسم ىورو . ملعأملا واين دلا لع النيدلا ىلعهناف ىلعوةيواعم وح لاتق فال رانلا ف

 ىردي الموب سان !| لعق قحاين دلا بهذت الهديب ىسفن ىذلاو» مسوديلعملا ىلصهللال وسر لاق لاق

 (ىورو) « رانلا فلوتقلاو لتاقلاءجرملا لاقكلذن وكي فيك ليقف لتق مفلوتقلاالو لتق ميفلتاقلا

 موقاهم نكس م * ىابإ مميحصب مهل هللا رف ةنتق ىناعحأ نيب 06 » لاق هنو هنأ مدعي نم

 . ناملاعلا بر هلل دجلاو

 د اهنيب ةمألا هذه سأب لعج ىلاعت هللا نا ءاج ام-باب لع

 هنغ للا نذر ناب وث نع ملسم ( ىورو ) « ضعب سأب عضعب قيذي داك يلا .وأ » ىلاعت هللا لاق

 غابيس قمأناواهمراغموابق راشمتي ا رفضرألا ىلىوز هللا نإ » ماسو هيلع هللا ىبصهللا ل وسر لاق لاق

 ىتاودجام نءاهلاقاك ةضفلاو بهذلا ىنعي ضيبألاورمحألا نيزتكلا تيطعأواهنمىل ىوز اماهكلم

 ناومهتضيب حيبتسيف مهسفن أى وسنم اودع مهلعطل سيال نأوةماعةنسب اهكساهالنأقمأل فر تلا
 طلسأ النأوةماعةنسب مبكساهأ ال نأ كتمأل كتيطعأدقىناودربال هنافءاضق تيضقاذإ ىنا دما, لاقى ر

 || عساف كلام وكرهظ برض ناوعيطتو عمست لاقكلذتكردأ نادللا لوسراي عنصأف يك تلق

 ١ حيحص ليأتي هنأل روفغمةباحصلا لاتق نأىلع ليلد ثيدحلااذهفو ىهنا « اهيبسي رانلا نولخ ديف

 لع كلذو ةدحاو ةرم

 هللا دنع مهل زانم ردتآأ

 ىف مهمدخو هتبحمو
 نيذلا امأف مهمرل ايندلا
 ةعمج لك ىنهنودهاشإ

 اورسك نيذلا موقلاف
 ممرامعأ اونقأو م مابش

 00 هام قف

 ليحرلا مو.ىلإ غولبلا

 ىف هنودهاش نبذلاو

 ةدحاو ةرم روش لك

 نبذلا موقلا مهف

 قمر مهيفو ه وعاطأ

 نيذلا موقلاو بابشلا

 ةرم ةنس لكفف هنورب

 نيذلا موف هداف

 ل مهر اومدخ

 نيذلا موقلاو مثرمج

 اهلك ةدلا ىف هنوري

 نيذلا مهف ةدحاو ةرم

 ىف ممرامعأ اونفأ دق ْ

 مهم مويحأ ام ىصاعلا

 مهمين ملا وباتامل نكلو .

 ةنملا لهأ لقأ مهن

 مايأ اوردابف . ةجرد

 ةعاطلاب عب ابش

 ىلإ اقوش اومدخاو

 ىلحتي امويهل نافهئاقل

 كلذو هئايلوأل هف

 ةعجلا موي ناكاذإ هنأ

 ةنلا لهأ دنع همساو |

 هللا ثعبب ديزلا موب
 با وأ ىلإ لجو زع

 هدنع نماحافت روصقلا



 ىلو لك ىلإ نوماسيف
 اهكسمأ اذاف ةحافت

 قمل اننا ف ل

 نم جربو نيفصن
 اهعم ةيراج اهطسو
 لوقتف موتحي باتك
 مالسلا كئري مالسلا

 | كيلا هباتك اذهو
 بوتكمهفاذافدحتفيف

 هللا نم باتك اذه
 ( نالف ىلإ ملعلا زيزعلا

 تقتشا دقىنانالفنبا

 تنك نإ نى رزق كلا

 نمو لوهيف ىلإ قاتشت
 اعإ ىنع لاس, تح انأ

 هناحبس هلضفت نمكلذ
 | ىديس تراك اذاف

 | "ىلإ ٍقاتشإ ىالومو

 انوش دشأ هِلإ انأف

 | بئاجنلالاجر لا بكريف
 ريستوجداوهلاءاسنلاو ٠

 | انديس ىلإلاجرلا عيمج
 : هد ىطصلا دمع

 ةيطاق دع ءاسنلاو

 هللا ىضر ءارهزلا

 ىنلابكريو اهنعىلاعت

 دقعيو قاربلا لل

 ةعب راو هودجلا ءاول هل

 هيلع بوتكمرضخألا

 ءاوللا دقعيو روفغ
 ١ ىلع ةهكتاللا هعفرتف

 ق>_اهراطقأ نيب نملاقوأ_اهراطقأب نممهيلع عمتجاولو مهتضيب حسبتسيف مهسفن أى وس نما ودع مهيلع

 امو هللا لوسراب اولاقف سالحالاة نتف رك ذ ىتحابيف رثك اف نتفلا ركذف ماسوديلع هللا ىلصهللا لوسر |

 الظلنل

 .نياضلاة من ألا قمأ لع فاخأ عاود د وادى أةئاورىفداز( اضعب مهضعب سيو اضعب كلم مهضعب نوكي

 نبك رشملاب قمأ نملئابق قحات قحةعاسلاموقتالوةمايقلا موي ىلإ اهنععف رمل قمأىففيسلا عضواذإو
 نمقفئاطلازتالوىدعب ىنال نييبنلامتاخى ناو ىن هنامعزب مهلك ن وباذك نوثالثقمأ فنوكسهناؤ

 هللا وذ رلبج نيذاعم نعدجامنباىورو » هللا م أى أ, ق> مهفل اخ ند مث رضي ال نير هاظ قحا ىلع قمأ

 مويلاتلطأ هللا لوسرايتلق ف رصنا امافاهيف لاطأفةالصامو» ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوس ر ىلص» لا دنع

 نأ هتلأسةد>او ىلعدرو نيتنثا ىناطعافاثالثىمألامفدللا تل أس ةبهرو ةبغ رةالص تياص ىن لاق ةالصلا

 مهسأب لمي النأهتل أس واهيناطعأف اقرغ مهكل الن أهتل اسواهيناطعأف ريغ نماودع مهيلعطلسإال
 نأى رتلأسةدحاوىنعنمو نيتنثا ناطعأفاثالث 5 رتل مسا ة باور ىفو « اهرهاظ لعاهدرف مهيب

 مهنيب مهسأب لعجم ال نأهتلً اسوان اطعأف قرغلاب قمأ كلمالنأهتلأس و اهيناطعأفةنسلاب ىتمأكلهال
 اج رهلةعاسلا ىدي نيب نا» 2 هلال وسر انثدح لاق ىرعشألا ىس ومى أ نعدجامنباىورو ( اهينعنف

 نمدحاولا ماعلا فنآلا لقت اناهللا لوسراي نيماسما ضعب لافق لتقل لتقلا لاق جرحها امهللا لوس رايت لف
 اضعب كضعب لقب نكلو نيكرشلالتمتب سيل ملسو هيلعهللاىلص هللا لوس رلاقتاذكو اذك نيكرشلا

 ٠ ". ثيدحلا « هتبارق اذو همعنباو هراجلد>رلالتق,ىقح

 6 رحبلا جوم جومت ىلا ةنتفلا ركذو اهب هلي ىنلا ربخأى لا نّئفلانم نوكي ام باب الع
 كلذ هماقمىفنوكياثيش كرت ام اماقم لسوهيلع هللا ىبصهللالوسر انيفماق » لاقةفيذح نع مسمىور

 هنمن وكل هناو ءالؤه ىناحأهماع دق هيسن نمديسن وهظفح نم هظفحهب ثدح الإ ةعاسلا مايقىلإ

 ىنأل ةياورىفو (هفرعهآر اذإمث هنعباغاذإ لجرلاهجو لجرلا رك ذي اكهرك ذافها راق هتيسن دقء ىلا

 ايندلا ىضقنت نأىلإةنتفدئاقنم هِي هللالوسركرت امهتاواوسانت مى احأى نأ ىردأامهللاو دواد

 لاقةفيذح نع ملسم ( ىورو ) هتليبق مساوهيبأمساو همساي انل هامس الإ ادعاصق ةئاهلث هعم نمغلبي

 "ىلإ رسأ لعل لو سر نوكينأ الا ىبامو ةعاسلا نيب و ىنيب امف ةنئاكىهةنتف لكتب سانلا ملعأل اهلل و»

 لاققنفلا نع هيف انأاسلجم ثدحم وهو لاق مثلَ هللا لوسر نكلو ىريغ هثدحم ملائيش كلذ ىف
 « رابك اهنمو راغصاهنم فيصلاحايرك نتف نهنموائيش نرذي ندكيال ثالث نهنم نتفلادعي وهو

 دنعادوعقانك» لاقرمع نبهّنلا دبعزع دوادو»أ ىورو# ىريغمهلكطهرلا كئلو أب هذفةفيذحلاق

 ىنمهلأ معزي قيب لهأنم لجر ىمدقتحم نماهخدءوسلاةنتف مثبرخو برهىهلاقسالحالا ةنتف
 نم ادحأ عدتالءامهدلا ةنتف مث علض ىلعدلد وك لج رىلعس انلا حاطصن م نوقتلا ىئايلوأ امن إو نم سيلو

 سانلا ريص,قحارفاك ىسعو انمؤماهيفلجرلا حسبصي تداع تضقتنليقاذافةمطلهتمطلالاةمألا هذه

 نم لاجدلا اورظنناف كلذناك اذافهيف ناعإالقافن طاطسفوهيفقافنال ناعإ طاطسف نيطاطسفىلإ

 رصعلا ةالص هيلي هللا لوسرانب ىلص »لاق .ىردخلا ديعسىدأنعىذمرتلا(ىورو )(هدغنموأهموي

 ىن(هلوقو) (هيسن نمهيسن وهظفح نم هظفحهب ان ريخأ الإ ةعاسلا مادق ىلإ ن وكي ائيش عدي ملف ابيطخ ماقوم

 لاقي ريعبلا رهظ سلحلا مزلب اك اهنمزلوطي, ىأ ماودلا ةنتفاهب هدارمسالحالا ةنتفقباسلا ثيدحلا

 لجرلا برخلاقي لالاولهألا لاوزهب دارملافبرخو هلوقامأوهنمحربي داكيال ىأهتبب سلح نالف

 هللاىضرةباحصلا نأ ىلعليلدثيداحألا هذهىفو( ىطرقلا مامالالاق ) هلاموهلهأبلساذإب رخووف
 لامعأب ةقلعتلا ماكحألا ثيداحأ اوعاشأ 5 اهوعيش,ملمهنكلةمايقلا موب ىلإ نئا وكسلا نوملعي اوناك مهنع

 نيفلكلا



 اننا 7 ا الل ياا اخ

1,1 

 هي هللا لوسر نم تظفح » لاق ةريره ىنأ نع ىراخبلا هاور ام كلذ ديؤيو نيفاكلا

 ةدتفلاامأو ماعطلا ىرجم ىأ ( موعلبلا اذهىنمعطقل هتثث واف رخآلا امأ ومكيف هتثثبفاهدحأامأ نيءاعو

 « شرق ءاهفس نم ةمليغا ىدي ىلع قمأ كاله » متي ىنلا لوق وهف رحبلا جوم جومت لا

 لاقق هنعهلا ىضر باطخلانب رمع دنع اسواج انك »لاق ةفيذحن ع هجامنءاو ناخيشلا (ىوزو),

 لاق فيكو ءىرجل كنإ لاقق انأ ةفيذح لاق ةتفلا ىف مي هللا لوسر ثيدح ظفحم كيأ

 اهرفكت هراجو هدلوو هسفتو هلامو هلهأ ىف لجرلا ةنتف لوق. متري هللا لوسر تعمس تلق

 هب ديرأ امنإ ديرأ اذه سيل رمعلاقق ركنللا نعىهنلاوفورعملاب رمألاو ةقدصلاومايصلاوةالصلا

 رسكيفأ لاق اقتلغم اباب اهنيبوكنيب نا نينمؤلا ريمأاي الو كلامتلقق لاق رحبلاج وك ج ومتى ةنتفلا
 نمملعي رمعناك أةفيذحل قيقشلاق ادب ,قاغيال نأ ردجأ كلذلاق رسكي لب الت لقلاق حتفي مأبابلا

 نمةفيدح لسن نأ انييفلاق طيلاغألاب سيل اثيدحهتثدح ىنا ةليللا دغ نودنأ ماعباك معن لاقق بابلا
 باطخلانب رمعنابيطخلا ركب وب أظفاللا(ىورو) «رمعوه لاقف هلأسفهلس قورممل انلقق بابلا

 نمباب كنا لوقت رابحألا بعكل ىدوهلا اذهتلاقف كيك املاقف بت اهدجوف هتنبا ىلع لخد

 بنك ىلا لسر أف رخ مثلاق اديعسىنتاخ دقهلا نوكينأ وجر ألى نإ هللاءاشام رمعلافق منهج باوبأ
 ءىثىأر معلاهق ةنجلا لخدتىتحةجحلا وذخاسني الهديب ىسفن ىذلاو نينم ولا ريمأاي لاق بعك هءاج ايلف

 مثهج باوبأ نم بابىلعللا باتك ىف كدحنل انا هديب ىسفن ىذلاو لاق رانلا فةرموةنجلا ىفةرم اذه

 ىنأنع ىراخإلا (ىورو) عةماقلا وب لا اهفنومحتقي اولازيل تم اذاف اف اوعقينأس انلاعنمت

 هللا ةنعا ناورم لاقف شيرق نم ةمليغأ ىدي ىلع ىمأ كاله » لاق مثلت هللا لوسر نأ ةربره
 نب يحنب ورمعلاق تلعفل نالفىنبو نالفىنب لوقأنأ تئش ول ةريره وبأ لافق ةمليغأ نموملع
 ءالؤهىمعانل لاقاثادحألان ااغ مهآراذافماشلاب اوكسلم نيح نا و ص ىبب ىلإ ىدج عمجرخأ تنكف دعس

 ةيواعمنب ديزي ملعأهلاوةمليغألا ءالؤهنمناكو (ىطرقلامامالالاق) « ملعأتنأ اناقمهنم اون وكينأ
 لتقو داسفلا نم ىئخم الام مهنم ردصدقف ةيمأىنب كوامْ ادحأ نم مملزيملزني نمو دايز نب هللا ديبعو

 فاخ ريغو . ةككو ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهلا رايخ لتقو ممبسو هيلي هللا لوسر تيب لهأ
 سانلا كالهاو لاومألا فالتاو ءامدلاكفسنم هدلوو كلملا دع نب ناملسو جاجحلا نم ردصام

 دققةلابو سفن فلأن يرسثءوةئام اودج وفجاجحلا مهلتق نم اورصح دقو اهريغو قارعلاو زاجحلاب

 اوذخأو مهءامد اوكفسف قوقتعلاو ةفلاخلاب هتيب لهأ ىلع ملم هللا لوسرةيصو ةيمأ ونيلباق

 او-ابتساو مماضفو مهفرش اودحج و مهرايد اوبرخو مهراغص اورسأو مهءاسن اوبسو مهللاومأ

 اذإ ماج اوف هتينمأو هدصق ضيقتب هولباقو هتيصو ىف متي هللا لوسر اوفلافخ مهسو مهنعل

 مويلا كلذ ىف هيلع نوضرعي مون مهحيشق ايو ةعافشلا هنم نوبلطن ةمابقلا موي هيدب نيب اوققو
 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف مظعلا

 6 فيسلا عقو نم دشأ ةنتفلا ىف ناسللا نأ ءاج ام باب الع

 برعلا فطنتست ةنتف نوككطو 2 هللا لوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع دواد ونأأ ىور

 نأ(ىرخأةياورفو) «(فيسلالتق نمدشأ افناسللا» ىرلا فاطنتسالاو مممرتىأ «رانلا ىفاهالتق
 اهفناسالا فارششاو هل تفرسثتسا املف رشأ نم ءاجكب ءامصءايمعةنتف نوكستس »لاق هِي هللا لوس ر
 بذكلا ثيح نمىأ فيسلا عقو لثمابمف ناسللا نافنكفلا وك ايا هجامنبال ةياورىفو فيسلا عق 3

 رثك أةميظعلادسافملاوءالجلا و لتقلاو بهنلا كلذ نمأشن اع رهمبملاسانلا رابخأل فقتو ر ولا ل هأ دنع

 قوف.رون نم ةدمعأ
 هللا لس لكلا شا
 هفلخ ريست مث مسوهيلع

 ىلصهتمأ نم تاداسلا

 لع مظع ركع

 تايار مهدياب مكويخ
 قح نوريسيف لاصولا

 لوقيف مالسلا هيلع

 كدلو اذه ةكئاللا

 مشوةلع هللا ىلص دمت

 ىلاعت هللا مهاعد هتمأو

 مدآ لوقيف هترايز ىلإ

 قح فق دمخاي ىيبحاي

 لزئيف ىتاعد دق ىلاعتو

 مالسلاوةالصلاهيلعمدآ |

 ثيش هدالوأ لكرتو

 سردإو لياهو

 لويخلاك ل:نوحلاصلاو

 ىسوم ىلأ نوريسي من

 هيلع ىسوم عمسيف
 ليهص مالسلاو ةالصلا

 ةحنجأ قفخو ليخلا
 اذهاه لوقيف ةكئاللا
 اذه ةكئاللا لوقت
 لإ لك دع كرا

 لوميف ملسو هيلع

 ق> فق دمخاي ىيبحاي |
 دقىلاعت هللا ناف ءىحأ |

 ىدوم طيف قاعد

 مالسلاو ةالصلا هيلع



 ةموق نم نوملاسلاَو
 هللا حور ىلا نواصيف
 ةالصلا هيلع ىسع

 ىسيع لوقيف مالسلاو
 جيحضلا اذه ام

 اذه ةكئالملا لوقتف

 مسوهيلع هللا ىلص دم

 هترايزىلا هللا هاعد دق

 هيلع ىسيع علطيف

 هرصق نم مالسلا

 دمتحاي ىيبح اي لوقيو
 كلا ءلحا قدح ريصأ

 ىلاعت وهناحبس هللا ناف

 نوريسل مث ىلاعد دق

 زع قحلا ةدهاشم ىلا

 انديس ءاول تحم لجو

 ملسوهيلع هللا ىلص دمحم

 لولا ىلع لاجرلا
 جداوملا ىلع ءاسنلاو

 ىضع. اولصو اذاف

 ىلا ءاسنلاب ةكئاللا

 هللاىض رءارهزلاةمطاف

 دنعلاجرلاو اهنعىلاعت
 ماسوهيلع هللا ىلص ىنلا

 فناديم ىلا نولزييف

 ىف كالا يلا

 هفو سدفلا ةريظح

 نم ةبوصنم ىسارك

 نم ىساركو توقاي
 ةضق نم ماركو يعن

 ىساركلاكلت قوفو

 ماركو رخل
 ةكئاللاذخأتف رون نم

١ 

 له نتملكلاب ملكستيل دبعلا ناز) لاق هلل هلا لوسر نأنيحيحصلا فو «اهنسفنةنتفلا عوقو نم

 ىوجةياورفو«برغلاو قرشلا نيب امدعب أر اناا ىفام ىوهي_اهف نيبتيامةياورىفو-الاباهملا قلي الهلا .
 بذكلا نمةملكلا كت ىذلل ليو» مس وهيلعهللا لص ىنلا نع(ثيدحلا ىفو)افي رخ نيعبس رانلا ىف ام
 ةبيغنمانب رطخس  امف عوقولا نم انظف نأهلضف نم هللا لأسنف ىعتت اه لوهل ليو سانلا كحضيل

 نيملاعلا بر هل دجلاو بيجم عيمس هنإ شف وأ نات وأ ةمع وأ 1

 و« نّفلا بنج نم ديعسلا ناو اهدنع لتقال سفنلا ملستو نتفلإ دنع ربصلاب رمألا باب الع

 سانلا باص اذإ كب فيك » ملسو هيلعمللا لص هللا لوس رلاق لاق هنعهللا ىضر رذهف أن ع دواد وب أ ىور

 رذابأايىل لاق ثربصت لاقوأ ربصلا,كيلع لاق اعأهلوس روهللا تاق لاقربقلا ىأ فيصرلابتيبل ان وكيت وم

 هلوسروىل هللا راخام تلقمدلابتقرغدق تيزلا راجح تيأر اذإ تن فيك لاقفكيدعسو كبل تلق
 افلاقنذا موقلاتكراش لاق قتاعىلعهعْضأف قيسذخ الفأ هللا ل وسراي تلقلاق هنم تن أن ع كيلعلاق

 قلأف فيسلا عاعش كرمي, نأتيشخناو لاققيب ىلع دحأ لخ دناف تلقلاق كتيب مزاتلاق ىترمأت

 بيصي عوجوف رذابأاي كب فيك » كلذدعب هجامنبا ةياورىفدازو «كمناوهمنإب ءوبب كهجوىلعكب وث
 هادجسم ىلإك شارف نمموقتنأ عيطتسنال وأك شارف ىلا عجرتنأ عيطتسنالف كدجسم ىف تح سانلا
 ةراجح قرغتىت>سانلا بيص,لتقو رذ ابأايتنأ فيك لاقمم ةفعلاب كيلعلاقملعأ هلوسر وهللا تلقلاق

 باح نمن وكيف كمناوهمئاب ءوبيف كهجو ىلع كئادر فرط قل أف لاق نأ ىلا ثيدحلا رك ذفمدلاب تيزلا
 مثاياو راهلعنوتايزلا عضي راجح ةثالثتن اكواهدنعةمحلملا ن وكت هنيدملاب عضومتيزلا ةراجحو «(رانلا

 ' قروألا للا لثم نكو كنتبب مزلا لاقق قبب لعلخد ناف لاق ةنتفلا ثيدحىف دوعسمنا ةياورىفو
 هلي هللا لوسر نأ دواد وبأ ( ىورو ) اهركالإ ىثع الو اهرك الإ ثعبني ال ىذلا لاقثلا

 نعىدمرتلا(ىورو) «اهاوف ريصف ىلب | نمو نكفلا بنج نم. ديعسلا نإ نكفلا بنح نملديعسلانا » لاق

 هنيدلعهيف رباصلانامز سانلا ىلعىنأي» لوقي ملس وهيلعدللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق كلام نب سنأ

 هلتةيل هتيب ناسنا ىلع لخد نم نإ انئاماع دنع حيحصلا (ىطرقلا مامالا لاق) ( را لع ضي اقلاك

 2 ىنلا ىلإ ءاج الجر نأ ةريره ىنأ نع »ملسم حسيت ف امل هلتاقي لب هل مالستسالا هل زوحمال

 هلتاقلاقق ىنلتاقنا تب رألاقق كلامهطعتالفلاق ىلام ذخأ ديرب لج رءاجن تبرأ هللا لوسراي لاقف

 نعثيداحألافتبث دقو ( رانلاف وهلاق هتلتقناتيأرأ لاق ديهشتنأف لاق ىنلتقنا تيأرأ لاق

 لاتق اوأر مهنأ ملعلا لهأ نمتاءامج نعتيثو «ديهشومفهلامن ودلتق نم )لاق هنأ هل هللا لوسر

 سنأ نب كلامو ةداتقو ىرصبلا نسحلا و رمعنبا لاق هبو مهلاومأو مهسفن أن ع مهعفدو صوصللا

 نأ ملعلا لهأ ماوع لاق اذه-و ىلرعلا نب ركب وبأو رذنلا نيا لاق .نايعنلاو قحساو دمح أ و ىفاشلاو

 اتقوابف صخب مل مثِتَم هللا ل وسر نعت ءاجىتلا رابخأالل اماظ ديرأ اذإ هلاموهسفن نع لتاقين أل جرلل

 عنم نأ هنكعل نمنأ ىلع نيعمتجلاك معلا لهأةعامج نافناطلسلا الا لاوحألا نم الاح الو تاقوألا نم
 نعتءاج ىتلا رابخأالل هياعج رخمالو هب راب الهنأ هتب راحو ناطلسلا ىلع ج ورخلاب الا هلاموهسفت

 ةعاججلاقو . ىعتنا روجلاو ملظلا نم ناطلسلا نم نوكيأم ىلع ربصلاب ةرمآلا هِي هللا لوسر

 اهرهاوظ ىلع ثيداحألا اوانحو اهنع عفديالو هسفن تديرأ اذا لتقال ماستسي نأ ماسلا ىلع بحب
 ُ ملعأ ىلاعت كاوهلاتق ىفقحم هنأ ىرب نيماسملا نملك اولاقو

 6 اهؤالب اهرخآ ىفو اهتيفاع ةمألا هذه لوأ ىف ءاج ام باب الع

 ةعماج ةالصلا هيدانم ىدانف رفس ىف هللا لوسرعم انك لاقرمع نبوللا دبع نع ماسم ىور

 انعمت>اف



 ف ظ .
 كرم لط يمال ريخ ىلع هتمألدي نأ هيلعاقح ناكالا ين نكيلهنا » لاقف لسوهيلع هللا لص هلال وسر ىلا انعمتجاف
 اركلا كلت 1 نأ بح أنف هذههذهلوةيفةنتف ءىجنو فشكسنت مىنكلمتهذه نمؤلا لوةيفةنتفء ىجاضعب اهضعب 8 اموق نوسليو واتينافءىجنو اهنوركنت رومأو ءالب اهرخآب يص. سواحل وأى اهتيفاع لعجت هذه <تمأن او محل هئاعبام

 33 ع ١ 200 ا ا 2 ف 0 5 5 4

 نابثك ىلع مهتماموقو نآبحب ىذلاب سانلا ىلا تايلور خآلا مويلاو للابن موي وهوهتنتف هن ت0 لا رانلا نع 2
 ردق لع كسلا نم قنعاوب رضافهعزاني رخآءاج ناف عاطتسا نا هعطيلف هبلقة رع وهدي ةقفصهاطع افاماما عماب نموهيلاىف وِ

 2101 دع ىلزام ءاماعلا ضعب لاقهنلا ةيصعمىف هصعاوهللا ةعاط ف ناطلسلا ىنعيهعطأ : لوي رمعنب هللا دبعناكو «رخآلا
 هناحيس قحلا مهملع طرش نكل ثيدحلا رهاظوهو « ناكنمانئاك فيسل !ب هوب رضاف » رخآثيدح ىفهلوقاذه ىلع لدي ملسإ مث مهناج ردو لجو هسفن باهذاوهسأر عطقدب دارلا مهضعب لاقوهتوموهلتقالهءاخوهلزعوهرخآلا قنعاوب رضافهلوقبدارلاو
 5 , . ملعأ هللاو الدع لوالا نوكي نأ كلذف

 6 اهرهظنم ريخضرالا نطب نأ ىفءاجامو نّفلا دنعتوملاب ءاعدلا زا وج باب الع
 تاربخلال اعف كلاس سأىامهللا ) هئاعدف لوي : ناكراسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نأ ىل اعتهللاهمح ر كلامىور

 الحر الجر ىلاعتو

 ءاسنلاو ةلارما اكو

 "سلما ١ تاحلاصلا 1
 1 ناكو كلام لاق م« نوتقمريغ كلاىضتقاف ةنتفشاثلاب تدرأ اذاو ناك الان حو تاركذلا كرو
 ّه كعا  .يعا 5 5 5 - 3 1

 295 1 نم كل ريختومتامالعىرد:تن أو تو<لوقيف1هلوةيف تعطتسانإت مهل وقي لجرلا قلاذاةريسهوبأ
 - 5 35 94 ْ 3 ع 5 م : .

 0 0 :ةداهشلا بلطي ناك امباط+لا نبرمع نآءاراىذلاوكلام لاقهيلعت وءامالع ىردتال تنآوتوم نأ
 ءاصن هرد نم

 رش نم برعلل ليو» لاق لس وهيلعهللا ىصهللا ل وسر نأ ثيدحلا ىفونّفلاو رييختلا ولي وحتلا نمافوخالا
 ايف ضوخلاونكفلا نمربذحتلا ىفةياغاذهوهللاهمحر (ىطرقلامامالا لاق) « متعطتسا نا اوت ومب رتقادق

 مرابخمك قارمن اك اذا )لاق 2س ل وسرنأىدمرتلاّ ىدخفواه شام نمارحتولا لج تح

 رزقك قازمأ ناك اذاواهنطب نم م كل ريخضرالا رهظف تيب ىروشكرمأو مءاحمس م ؤادنغأو

 ىنلا نع(ىراخباا ىفو) نار يل مرا ل مكئاسن ىلا يرمأو ؟ءالخ م ؤاينغأو

 ةءاور فدا ع هَناكم تنك ىتيلايلوقيف لجرلا ربقي لجرلا رع قحةعاسلاموهتتال» لاق لس وهيلع هللا ىلص
 ىتيلابلوقيفربقلا لج رلا ى ا,نامز سانلا ىلع نيت آل لوي دوعسمنب هللا دبع(ناكو) «ءالبلا نمهب امل

 بصنتو ىبوط ةرجش
 رز ل ندا نط

 نادال است نهماجرد

 هلضف نم كلذ انعتع

 مهلع ملسو همركو

 كازا ءامأ مالح
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 ةاذوش 1 1 3 | نحلاوقاشملاوداكنألا ةدش نمىأ ءالبلا نمىر امةدش نم نكل وىلاعت هللا بحفهي سيل اذه ناكم

 رم ىلاعتو هاجس” . ملعأ ىلاعت هللاو هنيد رثك أبهذ. ىتح هلامو هدلوو هسفن ىف ناسنالل ةعقاولا
  هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلا ديسلا لتقم باب الع لهأوىنايلوأوىدابعب | :

 قبحمو قمدخو قتعاط لأ ٌقسفورعلا نفمالسالا ىلع تامنا هلتاقنأ قحلا و« ىمتن اهلتاق نع ىضر الو هتمح رتىف ىطرقتلا مامالا لاق

 6 دكتجدللل محل مدقت |
 اهلعردلا قم دئاوم

 اذاف ةمءطألا ناولأ |

 ا ثرحان ب سن أن عمدنسب ىلاعت هللاهمحر نكسلا نب ن امنع بيعشوب أ ظفاح ركذ . ملعأ ىلاعتهللاوهنع نعال

 لتقف لاقءرصنيلف كنم هكردأن ف قارعلا ضرأأ نمضرأب لتقياذهىبانا» هيلي هلا لوس رلاقلاق

 نأنذأتسا رطلا كلمنأ سن نعمدنسمىف دمح أ مامالاج رخو * امهنعهللا ىذ رنيسحلا عماذه سنأ
 : | ءاخ لاق دحأ انيلع لخديال بابلا انيلع ىكلما ةماسمأل لاقق هلنذأفلسو هيلع ىلصىنلا أي
 00 || لعو هيبكملعو ماسوهيلع هللا ق- ص ىنلارهظ ىلع دعتيلعجف لذ دف بثوف هتعنفلخديل نيسحلا

 ىدابعب ابحرم ىلاعنو لأ كت رو تئش ناو هلتقتس كتمأ ناف:لاق من لاقفهبحت راسو هيلع هللا ىلص ىنلل كللا لاقق لاق هقتاع
 مهوقسا قكئالماي |

 تناكوايشامةحح نبرشعو اسمح هنع هللا ىكر نيسحلا جحو ريب زلا نب بعصم لاق اليك ايناانشلا 5 زككتدللا ملا مدقق ١

 لك بهذ نم احادقأ ل ةنملاله5بابشاديسامهنار) نسحلا فوهيف ملسوديلع هللا لص ىنلا لاقواهيكرب الديدي نيب بئانجلا داقت

 نيعبس للكم حدق ]' دل دام دوادوب أى وراك امهلمحاعرو امل شه اهكر اذاناكوايندلا نمىاتتاخراهلوقي ناكو

 (ةركذتلا رصتخع - 15)



 احادقأو ةؤلْؤل فلأ

 توقايلابةللكمرواب نم
 نولحدق لكفرخألا

 روبطلا بارشلا نم

 مهاقسو 2 ىلاعت هللا لاق

 « اروهط ابارشش مهر

 م,تمدحاو لكلوانتيف

 كلذ نمب رشيف احدق
 قدح رووهطلا بارشلا

 حدقلا لوقيف ىفتكي
 تلك نأ هقار لوا

 برشافانبل نم تب رش
 تنك نو ا

 برثافارمح ىنمتب رش

 ب رشيف ئصمالسع ىنم

 | مثىنتكي ىح كلذ نم
 ان رمأدقةكن الملا لوةت

 هذه مويقسن نآانر

 عاونأ نم حادفقلا

 رخألا ند نلأ نوللك

 هللا لوي اووفتك ااذاف

 قعاط لهو ىدانعل

 نمو قةمدتحو

 مهوبكف قكئالماي

 ةكئالملا مهلا مدقتف

 اف بهذلا نم اقابطأ

 اذاف ةبك افلا ناولأ
 رع هللا لوس اولكأ

 ىدابعب ابحرم لجو
 قبحمو قعاط لهأو

 موبيط قكئالماي
 ]| ةكئاللا مهملا لمحتف

 ||| لوقيناكو «ربصأ يف نيذه تيأردق» لاقوامهيدعصو اهذخأف لزنوهتبطخ عطقق بطخم وهو دجسلا
 ةعججا مويىف_هلتاقمحرالو ىطرقلا لاق_هللا همح ر لتقو « اهرب نم بح ًاوامهيح ًافامومحأ ىلا مجالا )هيف

 (لاق)ةفوكسلا نم فطلاهللاةءعضوم نمبرقلاب ءالب ركب نيتسوىدحا ةنسمرحلا نمزولخ رشعل

 ديلولاىلع هتعبب تدروو نيتسةنسىفكلذو هدلوديز,ىلاةفالخلا تضف وةيواعم تاماملو عيراتلالهأ

 امم قأفاليل رييزلا نب هللادبعىلاو ىلعنب نيسحلا ىلا لسرأ اهلهأرلع ةعيبلاذخأيل ةنيدملاب ةيتعنبا
 امهمتويب ىلا اعجرف انحبصأ اذا سانلا سو ءر ىلع عبيابن انك وا رسلاقوأ اليل عير ابيالاناثمالاقف اعياب لاف

 ناضمرو نابعشةكع نيسحلا ماقأف بج رنماتيق, نيتليللادحألا ةليل كلذوةكمى ا امءلهأ نماج رخو
 رم مهيلع ر مأو نيسحلا لتةملاليخ دايز نب هللا ديبع ثعبفهف وكل اديرب ةيورتلا مويجرخوةدعقلااذوالاوشو

 عجعج نأ, ىحايرلا ديزب نب ا وحلا ىلا بتكدايز نب هللا ديبعن ا ليقو .ءالب ركب هكر دأف صاقو ىبأن دعس نإ

 أرمعب هدمأ مث-ضرالا نم قيضلا عضوملا عاجعجلاو ععجلا و_هيلع قيضوهسبحادا رأةغللا لهأ لاق نيسحلاب ||

 افلأن يرسشعو نينثا وغلب نأ ىلا ريهاجلا رفنتسي ورك اسعلاديزب هللا ديبعلا زاممثشفال آ ةعبرأ ىفدعسنإ|
 "5 لوقيكلذفو . ىغلابدشرلا قسافلاعابف .ىرلاةنيدمهكلع نأهدعوو دعس نبرمع مه ريمأو

 نيسح لتقب. اموثأم عجرأو * قينم ىرلاو ىرلاكلم لزأأل
 رشاعلاتبسلا موي ليقوة ع امويهلتقنأىلا قب رطلاحضاوه.دي نيب دسو قيضتدشأ نيعالا هيلع قيضف

 ءالب ركهللاهيةف وكلا ضرأ نم عضوع مرحلا نمنيضمرمثءلدحالا موي ليقوربلا دبع نب !لاقو مرا نم

 راكب ئبرييزلا شيرقةباسن لاق ةنسزيسمح و تسن: اوهوءانكد زخنمةبجهيلعو فطلاباضيأ ف رعيو
 ترصقاهبف و عاقرلاتاذةوزغ تناك اهيفوةرجملا نم عب رأةنسنابعش نهنولخ لايل سل هداومناكو

 مرا نمريشاعلا ءاروشاعمورهنع هللا ىضر لتق هنأ لعاوةفتاوةماسمأ 2 ىنلا جوزتاهبفو ةالسلا

 ديزينب نسحلا مهفةزرابمدب احسأ نمالجر نون امثونانثاهعملتقونزحلا ماعىمسو نيتسوىدحاةنس

 دعب | ريسأذ خا فاضي رمناكهنافنيدب اعلا نيزب ىمسملا ايلعالاهينب عيب لتق مثنيسحلا عملتقوزراب هنال

 همامعأىنن و نيسحلا ةوخا رثك ألتقو هيبألتق

 لوسرلال 1تبدنناىبدناو * ليوعو ةريعب ىىكا نيع

 ليقعل ةعستو اوبيصأ دق * ىلع بلصل مهلك ةعبس

 لاققهلتق نميفاوفلتخاوةب رضنوالثو عب رأوةنعطنوثثالثو ثالث نيسحلابدجو قداصلا رفعج مامالا لاق

 ميهارباناكو يحب لاق .صاق و ىبأن ب دعس نبر مع نيسحلا لتقىدلا نانولوةبةف وكلا لهأ نيعمنب حم

 رم ىلا نيسليا لتقبسن امئارتلا دبع نبا لاقو دعس نبرمع هلق, هنأ اثيدح هيفىور. ذيعسنبا

 ”دعسنب رمت مهيلعرمأو نيسحلالاتق ىلادايز نب هللا ديبع اهجرخأ ىتلا ليخلا ىلع ريمالا ناكهن الدعس نبا

 ناماسناكو نعلا نمور صم نم موق معمل وليخلا كلت ىفناكوهلتقونيسحلابرفظناىرلا هيلو, نأدعوو

 للاتس هلتق'لبقؤ نعلاو زم لهأ نم ان زركذ نم مهلعلوةعامج هيف كرتشا نيسحلا مد نالوهت, ةنقنبا

 دجوهو ىعخنلا نانسىبأ نب نانس ىلع نبنيسحلا لتقةقثلا ةباسنلا ب ءصملاقوىىخالا سيوأ نبا

 : رعاشلا لوق كلذ قدصرو ىضاقلا كيرش

 كاتم انك يع دعا هن اني ةلدعة يزف

 ناكودعسنب رمت شيجلا ريمأو نشوجلا ىذنب رمشوه نيسحلالتقىلوىذلا طايخنب ةفيلخلاقو
 5 6 م -ع ء 6 4 1 1 0 3

 : لاقودايز نب هللا ديبعىلاهب ناو هسارزخ- ريمح نمىحبصألا ديزي نب ىلو> هيلعزْمّجأو صر ًارمش
 ابححملا اللات اتقىلا  ابهذوةضفىلاكر رقوأ
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 اذا

 ابسن هوبسنينا مثريخو #* ابأو امأ سانلاريخ تلتق

 اذه لوقيوهو دايز نبا لعدب لخدو كلامنيرمشب سأرلا لمح ىلوتهريغلاقو ربلادبعنب اهرك ذ ىهنن
 هبكنقملألو ادبأ اريخئنمتلنال هللا هتلتق مف كل ذكهن [تماعاذافلاقودل وقنمدايزنبا بضغف رعشلا

 لينح نيدمحأ مامإلا ى ورو .نيسحلالتاقلتقىذلا وهةيواعمنبد.زب نا مهضعب لاقوهقنعب رضفهمدق مث

 اهيف ةروراقدعمو ربغأثعشأ راهنلافصن مثلَ هللا لوسر تيأرلاق امهنعهللا ىضر سابعنبا نع

 هطقتل أ لزأم هباحصأو نيسحلا مداذهلاقف اذهام هللا لوسرايتلقق اهيفهطقتليو ضرألا نمهعبتتي مد

 مامإلا لاق . مويلاكلذلتقدق نيسهلا اندجوفمويلا كلذانظفحف رساينب رامعلاقمويلاذنمضرألا نم

 مويلاكلذىف مثلي هلالوسر مرحموقلاقاسو سابعنب!لاق هيف نعطمال حي دنسا ذهو ىطرقلا

 ىف ناكو مهلا نورظني اواعجو سانلا جرخ ةفوكتلا ىلا مهاوغلب اذا تح ىراسألا قاستاك

 لعتنب بنيزو هقنعىلاهادي تعجدقضرلاديدشناكو امهنعهللا ىضرنيسحلا نب ىلعذئمو: ىراسألا

 ناكو ىلتقلا سوءروبعم ةقسفلا قاسو نيسحلا اتنب ةنيكسوةمطافو موثلكمأ اهتخأ وءارهزلاةمطاف نم

 ىضر ءارهزلاةمطافدلو نم مهلك الج ررمشعةتس ىلع نب نيسحلا عمل تق لوهتي هنعهللا ىضرةيفنحلا نب دمت

 نكي ملهتيب لهأ نمالجر رشع ةتسىلعنب نيسحلا عمل تق لوي هنعهللا ىضر ىرمعبلا نسحلا ناكواهنعهللا

 نورشعوةئالث هتيب لهأو هتوخإوهدلو نم لعن, نيسحلا عملتقدن اهريغلاقو هيبش ل ضرألاهج وىلع

 ىف لعجف دايز نب هللاديبع ىلا نيسحلا سأربىنألاق كلامنب سن نع ىراخبلا حض (ىفو) الجر

 هيشأ نيسحلاناكدابز نب هللا ديبع بذك لوقيسن أ ناكوءىث هنسح ىف لوةيوهبف تكني ل ءدف تشط

 سأرلا برضي ىأ تكن. ىنعمو ةغالا لهأ لاق ةمسولاب ابوضخم ناكو مثلي هللا لوسرب سانلا

 بصني قح سأرلاب هروف نمدابز نب هللا ديبعرمأمث ريسلا باص لاقهيف رث وي تح هد. ىفىدذلا بيضقلاب

 هروقق مومذلانوعللا موئشلاوهلب كرابلا نب قراطهلاقيلجرماقف سانأارثك ءاماحتف ع.رلا ف
 مسا لحم الةبطخ مهم بطخو عماجلا دجسلا ىف ممعمج مث سانلا فىدانو داب زن هللاديبعدلو باب هبصنو

 اعدو هباحصأو هتيب لهأو هينب وهتوخا سوءرو نيسحلا سر هيلا اسف ىنعجلا رح نيدايزباعد مث اهرك ذ
 دلب لكى مهئاقل ىلان وجر سانلاوءىطوريعب ىلعديزي ىلاهتاو أ وهتامع لمحو هلمحف نيسحلا نب ىلعب

 نيب مركسلا سأر لا عضو مث ىسلا ماي ثيح عماجلا دجسما باير د ىلعا ومقأف قشمد |ومدققح لور

 :لوقيوهيلا رظنيلعجو بهذ نم تشط ىفلعجب نأر مأف ديزي ىدي
 اصعمو افكنعطقي انفايسأو * ةعزع انم ريصلا ناكو انريص
 اماظأو قعأ اوناك مثو انيلع ةزعأ لاجر نم اماه قلفف

 : لاقكلذهللادبعن,دلا> ىأراملو ماشلاببلصت نأ س ار لابر مأو حيبقمالكب ملكت مش

 دعتنب نبااب كب اعاكو * اليمزت هئامدب البمزتم *« دمت نب ناب كسأرباوءاج

 اليوأتلاو ليزنتلاك لتقف * اوبقرتي ملو اناشطع كولتق * الوسرنيدماع اراهجاؤلتق

 اليلهتلاو ريبكشلا كباولتق * اهناو تلتق نأب نوريكيو

 | (فاتخاو) هباورفظي ملف هولتقيلهنوباطيمثو ارهشىئتخادقو نيعباتلادابع لجأ نم اذهدلاخ ناكو

 | مدقنيح ديزي, نأى ادمملا ءالعلا وأ ظفاحلاىورفدالبلا نمل مح نبأو مركملا سأرلا عضومىفسسانلا

 ىقلتىدلا ناكد قواه مل مأدقوالا ةنيدملابةجاح مهل عدبلو مهعمهلهأ نم قب نمو نيسحلا لقنب ثعب و

 ضيبألا رفذألا كسلا

 شرعلا تحم نم
 لوقيمث مهلعهنورذيف

 ىدابعب ابحرم ىلاعتهللا
 قكئالماب قءاطلهأو
 مهلو انتف موسكا

 ارضخ اعلخ ةكئاللا

 اًضِسو ارفصو ارمحو

 نمر لا رونب ةلوقصعم

 ىلاعتو هناحبسمتلا الول

 مهراسصبأ ظفحم
 نا[ نول تفطتخال
 لك سببلف علخلا كلت
 مش ةعلخ مهتم دحاو

 هناحيس هللا لوقي

 ىدابعب ابحرم ىلاعتو
 قيحمو قعاط لمهأو

 مههولح قكئالماب
 ةكئاللا مهملا مدقتف

 عيج نم ءاولحلا

 سح بيسو فانصألا

 نماحصأ ىلع روحلا

 ىف نهنلع نهعالطا

 لوقتف لاو>ًالارئاس

 اهتتحاصل نفادحإ

 كديستدجو ىذلا ام

 لوقتف لمعلا نم هيلع

 ىو ىلصي هتدجو دق

 هناحيسمللا ىلا عرضتيو

 ىَرْخألا ل وقتف ىلاعتو

 ىدس تدحو دقانأو

 لا لوقتك امان :

 ةدهاجلا ل ىدسنا م
 ةلفنلا ريثك كديسو لإ 9 ىأىلاوم نمةعامج مهبلامضو مثاهىنب ىلاوم نم ماوق أ عمةنيدملا ىلا هب ثعب نيسحلا سار هي 0| تنافس ا ىلا وم ٠م ةعاش ولا مخو هاه تن ل[ وم مدا ودام ة تب دملا ف[ فن تح ناشد هلع



 اثاريم نيريصت ىسع
 اشاحامللوقتف ىدرسل

 ةعبطقلا نم ىديس

 اننيب لجو زءهللا قرفام

 نم هلعجالوادب اهني و
 5 رصق ناف نيمورحما

 هللا ةعاط نع ديعلا

 : ىحع ةيصعم ىلا بلقناو

 روصقلا يىرم همجسا

 ةنكللا لهأ ثراوتو

 ناو همدخو هلزانم

 زعدللا ةعاط ىلع مواد

 ميعنلا ىلا لصو ل>و

 ددجو بابلامزالف مقل

 هللا ىلا عرضتو بانلا

 دع باهولا زيزعلا

 ةاقالع نانجلا ىف

 أ يعأ هللاو بابحألا

 عجرلاهيلاو باوصلاب
 مت (دقو) بآلاو

 بترلا باتكلا اذه

 باويأ ةريثع ىلع
 ثيللا ىف أ ةمالعلا مامالل
 هللا همحر ىدنقرمسلا

 ىلع هللا ىبصو ىلاعت

 هل 1 ىلعو دمحم انديس

 سبور ل
 نيدلا موي ىلا اريثك
 نيملاعلا بر هلل دجلاو

 ذبح. ىف تفل لى

1,3 

 رم لافقديزيلةنيدملا ىلعلماع كاذ ذإو هؤ ىصاعلا نب ديعسنب رمع هما ومد قنيح ةنيدملابنيسحلا سأر

 ةمطاف همأربق دنع عيقبلابنذدو نفكف نيسحلا سأرب ديعسنب رمعرمأ ل ىلا هب ثعبرمل هنأ تددو

 وه ىذلاراكب نب رييزلا لاق هيو هيفليقامحصأ اذهو ىطرقلا مامإلا لاق *: امهنعهلا ىضر ءارهزلا

 هللادمح ر ىيطرقلا لاقاموب نيعبزأ دعب ءالب ركب ةثملا ىلاديعأ سأرلانا (ةيمامالا لاقو) باسن الاب لعأ

 (تلق) ىهتتاحصإاللطابءىثوهف ةرهاقلابوأ اهب فورءاادهشملا فنالقسعب نفدهن أن م رك ذامو ىلاعت

 وحم اهلقتىف لذب نأدعب دهشلا اذهىلا سأر لال قت ةرهاقلابدهشملا نب ىذلا كيزر نب عئالط نأ تبثدق

 ىهو.هركسعووهسأرلاف وشكمايفاحرصمجراخ نماهاقلتفهركسعو وهجرخ ورانيد فل نيعب رأ

 كانه شورفمو سونابالا شخ نمىسرك ل عةعوضومدهشلا ىف وهىدذلاربقلا ؤفرضخأر رح سنرب ىف

 خسيشلا ىديسل تلق ىنأ ىلعقو (امو) دهشلا مداخ كلذب قربخأاك بيطلا نم بدرإ فصنو

 ديشلا ىف نيسللا سأر انعمروز”نأ ىرتأهنع هللاىضر نيماسملا قفم قئحلا ىلشلا نبنبدلآباهش

 املف منلاقق كلذ ةحصريدقتىلع ةينلابهروزن هإتلقف كانه سأرلان وكت بثممل هنالاقف ىليلخلا ناخم

 لقثهللصحف هنهذىف املالبختم سلاحف سأر الك بلقب ابقارم سلجا خيشال تلقدهشملابهتروصقمانلخد

 هللالوسر ةروصةملخدقح ةعبتيهرصب لازافربقلا نمجرخدق طسولادودشمابيقت ىأرف مانف سأر

 ناروزب ىنارعشلاباهولادبعو ىلشلا نب نيدلا باهشخيشلاناهللالوسر ايه لاقو ملسو هيلع هللا ىلص

 قح دجاوتو نيدلاباهش خسيشلا ظقيتساف ىبتنا امهنم هللالبقت لَم لاقق نيسحلا كدلوسأر

 قح هروزب لزيلو ةعقاولا حو انهسأرلانأب تقدصو تنهآلاقو هسأر قوذنم هتمامعتعقو

 هللا همحر ىطرقلا مامإلالوةق فشك كدنع نكي لنا ةحلاصلاةينلاب دهشلا اذهىخأايرزف * تام

 تومدعب كيزرنب مئالطاهلعن اعا سأرلا ناف ىطرلا مايأ ىف عنيحص لب لطإب رصمىف سأر لا نفدن اى لاعت

 ةلتقدشأ ارمش ىمسلا نيسحلا لتاقىلاعتهللالتقدقو (ىطرقلامامالا لاق) مع ىلاعتهلاومبفاف ىطرقتلا

 نيسحلا سأرهفىتل ناكىذلا عضولا ىف مومذلا هسأر ىقلأو اليوطانزح ىساقو

 هلا ىضر ىرضبلا نسحلاناكدقو ةلتقرشاوتاموهباحصأو دعس رمعقانعأتم رضكلذكو مهنعمللا

 ناكلهيلع ملسوهيلعهللا لص هللا لوس رباضغاالا تقلا و مثالا نمنيسحلا لااق ىلعنكي ملول لوهتي هنعأ

 نيب تريخو لخدم نيسحلا مدىف ىلناك هنأولّناو لوقيو فلحم هنعهلا ىضر هنا مث ةيافك كلذ ف

 ةرظن ىلارظنيف ةنجلا ىف لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ىتاربنأافو> رانلاترتخالرانلاوةنلالوخد

 كلت تيقلأو دايز نب هللاديبعسأ رب ءىجامللاق رمعنب ةرامع نع ىذمرتلا (ىورو) ىبتنابضغ
 مث مهترخآو مهاينداو رسخوهباحصأو هللا دبع باخ ل وق, لخدنم لكراص دجسلاة بحر ىف سوءرلا
 ةح تءاجذإ كلذكسانلا انيبف هباحصأو هدالوأو نيسحلا طءاكبلا نماوبحتنا تح سانلا يابت

 هيرخنمتلخدف تءاجمث تباغف تجرخ مث ةينهتثكسف داب زنبهلاديبعىرخنمىف تلخدف ءادوس

 اورسخوهباحاوهللا دبع باخدق نولوةيسانلاو سوءرلا كلت نيب نمتا رمت الث كلذ تلعف تحابناث

 لحىذلا رهاظلا باذعلا تامالعنم ىهو نيسحلاس أرب لعفام لعهلةًافاكمكلذناكو ءاماعلا لاق * |
 رش مهلتقف مهلك هللا ديبع باحصأىلع راتخلا طلس ىلاعتهللانا ( مث ) نطابلا باذعلا نع الضف هب

 ةسمح ع دايزنب هللاديبع ىقل كلامنب ميهاربانب جحذم ريمألانأ كلذو رانلا مهدروأ ىتحقلتق |

 | حامرلاباونعاطتق فلأن يرسشعنم لقأىف مهارباو اهل نيناعو ةثالثىف هللاديبعو لصوملا نم خسارف

 اومارتو



 ءانسح ةدرب هيلعلجر ىلإ مههارب ارظنف مالظلا طلتخانأ ىلإ فويسلاب اوءراضتوماهسلاب اومارتو
 ةجابيدلا نم هديجرخأدقو عردلاقوف نم ءارضخ ةجابيدو ءانكد زخ نم ةمامعو ةغباس عردو

 كلتهدي نمذخأيل وه امناو ءىئلال مهاربا ريمألاهدصقفةبهذمةفيحص هديىفوهنمحوفت كسلا ةحئارو
 ةفيحصلا لوانتف هسفن اهيف تناك ةبرض هب رضنأ ثبلي ملهنم برقاماف هتحن ىذلا سرفلا عم ةفيحصلا

 ىلإق ارعلا لهأ عجارتف ةماظلا ةدش نماضعب مهضعب رصبب السانلا ناكوهيلعردقي ملفسرفلا رفو

 الجر نيعبسو ةثالث قارعلالهأ نم اودققدقو سانلا حبصأف ىلتفلا عالإًأطت ال ليخلاو م 1

 معو مهارباريمألا ىلإ هودرفدللاديبع سرفاودجو سانلا حس ص امافافلأ نوعبسماشلا لهأ نم لتقو

 هللدخالاقولجو زعهلل ادجاسرخو مهارباريمألا يكف دايز نب هللا ديبعوهةماظلا ىفهلتقناكىدلانأ

 باطخلا وب ظ فا |هرك ذسأر فلأ نوعيسسأ رلا عمو راتخلا ىلإ هبثعب مثىدي ىلعهلتق ىرجأ ىذلا

 ةاطرأن ب رمشبب لعف كل ذك دايز نب هللا ديبعب لعفام لثمو ( هللاهمح رىبطرقلا مامالا لاق )هللا همحرةيحد نبا

 هلعربملو لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر تيب لهأ لتقومارحلامدلا كففسو مالسالا كتتهىدلا ىرماعلا

 مثق اهو ناحرع امهبمأ ىدي نيب ناريغص اهو بلطلادبع نبسابعلا نب هللا ديبعىبا عيذو مامذلا

 لسرأ ةيواعمن أ هدنسم ىف ةبيش ىنأ نبا ىوروةن ونملاك تراصوامبمأ لقءلهذف نمحرلا دبعو

 لماعو ةنيدلا اومدق ىتح ماشلا نم اوراسف نينكسحلا ميكحم دعب مظع شيج ىف ةاطرأ نيرشإ

 لوسر بحاص هنعّاىضرىراصنألا بوبأوب اوههنعهللا ىضرٍبلاطىنأنب ىلعةهج نمذئموب ةنيدلا

 اهربنم دعصف ةنيدملا رشي لخدو هنعلاىضر ىلعب قلو ىراصنألا بوب و بأ رفق رسوهيلعهللا لصف
 ةنيدملا لهأ اي هللاو لاق مث امهنع هللا ىض رنافعنب نامع ىنعيس مألاب انهدتدهع ىذلا ىخيش نأ لاقو

 ىلإل سرأو ةيواعمل اوعيابي نأةنيدلا لهأرمأ مثةتاتقالإ املتحمةنيدللا ىف تكرئامة:واعم-ىلإدهعامالول

 ملاملاق وةماسىنب

 ىرأ هل تلاقق ةيواعمل عبابأ نأ نوبلطي مهنا هامأ ايلاقف مسوهيلعهللا لصىنلاجوزةماسمأ ىلعلخد

 قح قلطناف راج كلذب ريخأف هللا دبعنب راج قوناتىح ف اسالونامأىدنع

 ارود رسشب مدهو ةيواعمل هعيابو ارمشب ىنأ ارباج نام ةلالض ةعبب هذه لافق كولتق الإو عبابت نأ

 هسفن لع ىسومونأ فاخخهنءهللا ىضرىرعشألا ىسوموبأ اهموةكم ىلا تحقلطنا مث ةنيدملاب رد

 وبأبتكمث كلذ دعب رشب هبلطي ملف ايلع علخ نأ دعب هلتقأل تنك املافقرسشبل كلذ ليفق بر مف هلتقي نأ

 ىسومىفأ نمسانلالبقف نعلاب هلماعو لعب احصأ رذنيلةيواعم نمعبيلاةث وعبمال.خ نأ ن علا ىلإ ىسوم

 قح ةفوكسلا ىلإ «رف رسشب أ هغلب اماف سابعلا نب هللا ديبع اهرف لعل ماعناكو نعل ا ىلإ رسثب ىغم مثكلذ

 ىلإ عجرو هنبا هعم لتقو هلتةقرشب ىأف ىنراحلا ىتئادلا نب هللادبع ةنيدملا لطفلختساو ايلعفأ

 ةنيدملا ىنأق حراس هنعهللا ىضر ىلع ةعيشلنقىلإ ارششب ةيواعم هجو املوىتابيشلاورمعوبأ لاق  ماشلا

 شب راغأةرفسلا هذهىف ثميلس ىنب ةرحةرحلا اواخدىتحةنيدملا لهأ ءرفو سابعلا نبهللاديبع ىنبالتفف

 ءامحأ نم ازيثك اتاخ لتقو مالسالا ف 'نيبس ءاسن لؤأ نكسف مثءاسن ىسو مهاجر لتقف نادم ىلع

 تايزأوربنلاوربقلا نيب ليخلا تئارو ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسردجسمىفليخلا اوطب رودعس ىنب
 سابعلا نبهللاديبعا,ملعو نيعب رأ ةنس ىف نعل ا ىلإ ارششب ةيواعمل سر أو ءاماعلا لاق ركب فلو ةراكب

 ىدلومبذو نمت سخمأب هنيدعابو نعلا ىلعرمشب ماقأءلا ديبع رف املف مينعهلا ىضر سابعلانب هللا دبعوخأ
 بره ىرعشألا ةمادق نب ةثراح هيلاىلطثعب املو تامرحلا كتهوتاماسملا عابوسابعلا نبهللاديبع

 3 دمح/لاقهنع هللا ىض ر ىلع لتققحابمايلاو لزيلو نعل ادالب ىلإ سابعنب هللا ديبع عج ر وماشلا ىلإ رمشب

 ةنسلا حور باتك ع

 ه«ةنئمطلا سوفنلاورو

 بطقو نيفراعلا انا

 دعا ىذس نيققحملا

 هللا ىضر سيردا نبا
 هنع

 (ميحرلا نمح رلاهللا مسب )

 كرابو ممسو لص مهلا

 للعو دمخ انالوم ىلع
 سفنو ةحمل لك ىف هلآ

 كماع هعسو ام ددع

 هنأ 2و هلع د نيمآ

 ىلع مالسالا ىب » لاق
 هلإ النأ ةداهش 00

 لوسرادمم نأوهثلاالإ

 ءاتباوةالصلا ماقاو هللا
 ناضمر موصو ةاكزلا

 هنأ هلع هنعو (جحلاو

 نمؤت نأناعالا )لاق

 هتكو هتكتالمو هللاب

 رخآلا مويلاو هلسرو

 هرشو هريخ ردقلابو

 هنأ 2 هنعو (هللا نم

 ةرمةرماشو نمو لاق

 ءوُسْرلا ةفطو كلظ
 ةالصلا ءىزح الىذلا

 :نوت رمأضوت نموهنودب

 نالفك هل ناك نيترم
 اضوت نمو رجلا نم

 قوضو كلذف اثالثاثالث

 نم ءاسنألا ءوضوو

 اذه ىعدازنمو ىلض |

 «ملظوىدعت اوءاسادعق

 7 ١
-- 

 ةهفنعو



 5  هلوسرو هللا ىلإ هترجمفهلوسرو هللا ىلإ هترجهتناك نف ىونام "ىرما لكل امنإو ( 15 ) تاينلاب لامعألا امنإ » لاق هنأ

 ىلإ هترحهتناك نمو
 ا وأ اهميصي اند

 ىلإ هترجهف اهجوزتي
 هنعو « هيلا رحاهام

 ىلص نم»لاقدنأ هلع

 مأب اهيف ًارقيال ةالص

 )» 0 ىهف نآرقلا

 لاق هنأ 2 هنعو

 ةكحم ةنآ ةثالث معلا

 «ىردأالوةيضامةنسو

 ”ىلع بذك نم » لاق

 هنعو #ب

 انش در 3) اديدتف

 هنعو « مثهح ىف اب

 دك نم »لاقدنأ هلم

 ًاومتيلف ادمعتم لع

 نمو رانلا ند ةدعقم

 هدرف ثيدح ىنع هغلب
 ْ ةمايقلامون همصخ انأف

 ىنع ميغلب اذإو
 ملف ثيدح

 هنعو ( معأدلا اولوعق

 هنأ سو هيلع هللا ىلص

 هللا ملكي الةثالث» لاق

 ١ ةمايقلامو مهل رظنيالو

 1 تاذع مطومم 0 الو

 لسنا "لآ

 | هلع هللا ىلص هنعو *

 نمؤااةرزا »لاقدن أ لسو

 الو هيقاس فاصنأ ىلإ

 تحرخأأ نيسحلا تخأ هتك ةدسلا نأ ( ىودو) سانلا بحتنب/ نح نويعلا ىكتتو نازحألا |

 نيزىخأنسحلامامالاريقءار هلا عماج ىليامنامهتمبرقلاب وهيخأدي زديسلا سأر هدنعو مدقطخم هربق 1

 اءدوالزا

 || ىدلا ناكل فت رهظامكل و نولوطنإا عماج ىلياهةفارقلاباب نمبرقلاب عراشلا ىف نيلي وطلانيربقلا |

 0١ ندم تدب نمةراتوبي رقنم ف طبة راتف رحبلا رايت ىفىلدنم م 0 ا

 ِ 5 كلذ نياوتعلف احا

 )» ءالبح 7 2-5 ن*ىلإ 07 طن 1 20 لاقدن' 7-1 هنعو ( رانلا قف كلذ 0 نيبعكلاو

 ف 3 3

 . هللا لوسر نأل ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرعم ةبحص اذه رشبل تبشي ملو ةمثألا نم هريغو لبنح
 ةيحد نبا لاق ىهتتاءوس لجر ناكو هرمع رخآ ىف رسشب فرخو اولاق ريغص رشبو ضبق دق ِهْنلَي 0

 لطأمهللا لاق سابع نهللاديبع ىباع ذهن ًاهغلب امل هئافدنع هللا ىضر لع ةوكدب ءوس ةعاج هنع اخ تناك

 هللا ىضردب اأو ىلع بناج ىفءوسراخأهإتناكو هن هيق ىلع ءاعد ىلاعتا هللا باحتساف هلقعبهذأو هرم

 جسم جيمت قتلا راعشألادشنتو مسولل ىففقت تناك اهلقعامهمأ تدفق ونب ريغصلا عبذاملو ةيحدنبالاقمهمع

 ؛ لمت تدشنأو للا قوف ءانخلا نم اهسأر

 ممألا رخآ مثأو مللعف اذام * مل ىنلا لاق نا نولوقت اذام

 مدب اوجرض مهتموىراسأ مهنم * ىدقتفم دعب ىلهأبو قرتسب
 ىمحر ىوذففءوسب ىنوفلخم نأ * يل تحصن ذإ ىنأ زج اذهناكام

 : هيلع ابوتكم ةياهاجلا مايأ نم اعدق ارحح اودجوو

 باسحلا موب هدج ةعافش * انيسح تلتق ةمأ وجرتأ

 فلأةئارعبس نيس اببسب لتقو افلأ نوعبسلتق املمالسلاوةالصلاهيلع ايركز ببسبلتق هنأىورو

 ىدذلانيدباعلانيزاوباطنيسحلا دورك ًالاايلع اونتقامةقسفلا نأ معن وب أ ظ فاحلا ىورو ىبتن الاقاك وأ

 هولتقمهنا مثةنس ةرششع ثالث هاخأ اولتق نيحهرمعناكو ه وكر تفاض ص هودجبوفهواتقل رغصألا لعوه

 ىلع ابوتكمهتي أراك رصملين نمةعلقلا ةارحنمابيرق هدهشمىف رصمىلإ هسأر اولمحو ةدع كلذدعب

 نع سانلالوقياعإو ربقلاسأر ىلععوضومماخردومعىفبوتكم وهاك ةسيفن ةديسلادلا و نيدباعلا

 لهأ نمهانماع نم واهو الاهمع ورفالإ واهوب أل تقنيحاهاب رهن وكل ني دي اعلا نب زتنب ايةسيفت ةديسلا

 ةيتاللخلا ةراحدنعةن وفدملا نيسحلا مامالا تخأ ةنيكسةديسلا رصم ىلإ مث رايد نم اوجرخأ نيذلاتيبلا

 ةديسلاونولوط نبا عماج ىليامب اهنمبرقلاب نيدباعلانيز وخأ رونألا ده ديسلاوةغارملا نمبرقلاب

 ايفاح ىشعوةرطنقلا نمهلعن عل صا و ع ويتلب وعابسلا رطانقراو< ىلع مامالاةنبا بنيز

 ةمطافةديسلاو موثلك مأةديسلا ىعديسلادالوأ نمرصملخد هانماع نمكلذكو اهربقزواحم قح

 نمبرقلاب ةنوفدلاة يق رةديسلاو دعس ثيللا مامالا ريق ىلإهنملخد.ىذلا قاقزلا سر ىلع نانت وفدملا

 نماليلعديسلاءامانم اهنا ليقو ىسابعلا نينمؤملا ريمأ ةفيلخلالخاد نم..:رملاب ردلاةرجش عماج

 باب راوجم ةنوفدملا قداصلا رفعج تنب ةشئاعةديسلاتيبلا لهأ نمر صم لخدءانماع نم كلذ كو هتانب

 مهارب!مامالا سر تييبلا لهن م رصم لخد ءانماعن مم كلذكو 6 ةريصقةرانمابتب رتباب لعوةفارقا

 ةسيفن ديسلا عامجاب رصعب تيبلا لح نم نفد هانماعنممو * ةيرطلاجراخ ةنوفدلاديز مامالانبا
 هان ةغارملاب تنفد امن ق حلاو هللاهمحر صاوخلا ىلع ىديسانخيش لاقاهربق نييعتىفاوفلتخا انإو

 ناضمر ىف وأ رتلا ب ىلصي هنعهللا ىضر ىعفاشلا مامالا ناكو اهتايحلاح هيفهللا دبعت تناكونآلا هيف ىه

 تيلاهيفلزناذإ خزربلا باب وهىدلا ربقلا نألهنم شكلا لهأتبطاخ وهنمترهظف هباهلق قلعتفهبف

 ت”ىخ.<

 عشولا
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 ىذلا لحما نمةغارلا نم تعلط روبقلا ىنام رثعبو روصلا ىفخفن اذإ مثنآلا هيف ىه قتلا عضولل
 . نيملاعلا بر هلدحلاو لاوقألا نيب عمج كلذ ىفو هنم ربقلا اهولزنأ

 © ءالبلاو ناو نكفلا بابسأ باب الع

 ىنلا لاقف نوعجار هيلا انإو هلل انإ لاقف سو هيلع للا ىلصىنلا ىنأليربج نأ مين وب أ ظفاحلاىور

 ريثك ريغ كرهد نم نامز ليلق.كذعب ٌنفتس كتمأ نا لاقق كلذمفنوعجار هيلا انإو هللانإ ملي

 باتكبلاقق ىلاعتهلاباتك مهفاعإو نبأ موتلفق نوكيسكلذ لك لافق لالضةنتف وأ ر فكة نتف تلق

 الو مهقوقحنوماظيف قوقحلا ءارقلا ءارمألاعنع مهئارقو مهئارمأ لبقنم كلذو نونتفي, ىلاعت هللا
 ليربجايتلقف نورصقيال مثىغلا ىفممنودميفءارمألا ءاوهأءارقلا عبتيو نونتفيو نولتتقبف 0 و

 ناورازبلاىوروهوكرتا وعنمناو هوذخأ ملىذلا وطعأنإرصلا ما مسي نم مسا فيكف

 عاجوألاو نوءاطلا مهبف و رهظالإ موق ىفةش>افلات رهظ ام »لاق مك هيي ىنلا نعرمع نبانع هحام

 اوعنمالوناطلسلاروجوةن ْولاةدشو نينسلاباوذخأ الإنازيملا 8 وصقنالو مهفالسأ ىف نكت :مىلا

 مهلع طلسالإهلوسردبعوهّتادهعاوضقنالواورطءمل مئاهملا الولوءامسلا نمرطقتا ا وعنمالإ ملا ومأةاكز

 (ناكو) « مهنيب مهسأب هللا لعجالإ هللا باتكب جملا مهن أ اكرتالومهمديأ ىفناك امضعب اوذخأت مودع

 فسخلا ناكابرلا اولكأ اذإ 0 ناك سمح ناك اذإ لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىناسارخلا ءاطع

 ةاكزلاتعنماذإوسانلا فرثكو تول ناكه؛اونلعأوان زلارهظاذإ و رطلا طحقماك حلا راجاذإ و لزالزلاو

 لوسرنأ رمع نبا نع ىذمرتلا ( ىورو ) ةلودلا تناكةمذلالهأ لعىدعتاذإوةيشاملا تكله

 ىلع مثرارمش طلس مورلاو سراف ءانبأ مهتمدخو ءاطيطلا قمأ تشماذإ » لاق ملسوهيلعهللا ىلص هللا |[

 سانلانا » لاقإسو هيلعهللا ىلصهللال وسر نأهجام نبا ( ىورو) ىشلا ىف رتخبتلاءاطيطلاو « مثرايخ

 'هللا ىلص هنعو « هرازالبسم لجرقالص هثالبقيال»لاقدنأ ملت هنعو

 جلسوهيلع هللا ىلصعللا ل و سم (ىودو) «باذعب هللامممعي نأ كشوأهوريغملو ركذاا اوأر اذإ

 نا وقلطنت مث مضغابتو مترإادتو متدساحمو متسفانت مورلاو سراف عبلع حت 3 اذإ) لاق

 5 .احأللاق لس وهيلعهللا بص هللا لوس ر نأ مسم(ىودو ) « ضعب باقر ىلع موضع ن ولعدتف نئ رجايملا

 نأ مكيلع ىشثخأ ىنكلو ؟ءاعىثخأ ر قفل امهللا وف رسب اماولمأو اورشأ 2نيرحبلا لاعةديبعوبأ ىلأ

 ىقو«ممكلهأاك مكلف اهوسفانت اك اهوسفانتف مكلبقناكن ملعتطسب ام ايندلا مكيلعطست

 ىعةنتف ىدعب تكرتام لاق مسوهيلع هلا ىل اهنا لوس رنأنايشلا(ىورو) « مهلك اتفدةءاور

 2 ايصنمام» لاقلسو هيلعدللا ىلص كإلوَسَد نأ هحامنبا ( ىورو )«ءاسنلان هلال لعرضأ

 هللا ل وسرنأىراخبلا(ىورو )«لاجرلا نمءاسنلل ليووءاسنلا نملاجر اللي ونايداني ناكل موالإ

 فيك ر ظان وابيف مكفلختسمهللاناو ةرضخ ةواحاين دلانا ») كاق امفناكو ابيط ماق !سوهيلع هنا ىلص

 لكل نا» لاق ملسو هيلعهللا لصهللا لوس رنأ ىذمرتلا(ىورو )« ءاسنلا تناك ليئا رسا ىنبةنتف

 عبتا نمو افجةيدابلا نكس نم »لاق 2 هللا لوسرنأثردحلاىفو * « لالاىمأ ةنتفناوةنتفةمأ :

 1 معأ ىلاعتو هناحيسهللاو « نثتفا ناطلسلاباوبأ ىنأ نمو لفغديصلا ا

 © ةيفاعلاو ةمحرلا ببس ةغاطلا نأ ءاج ام بابا

 كلموكوللا كلام انأ الإهلإ ال هللان أل وب لجو زعهللانا » لاق م 2 هللالوسر نأمبعن ويأىور

 اذإدابعلانا وة رلا وةفأ ًارانوبيلع ميك ولمبولقّتل وحى وءاط اذإدابعلاناو ىد. ىفكولملا بولقكولملا .

 ١ لوأنافءاستلا|وقتاورانلا اوقتاف)» ةياورىفواضأ مسمهجرخأ و«ءاسنلا|وةتاوهللا اوقتافالأن وامعت

 فوصلا اوُسبلا » لاقهنأ لسوهيلع

 00 و اورمثو |

 توكلم ىف اًواَخدت

 ىلصهنعو ( تاومسلا

 لاق هنأ لسو هيلع هللا |
 تلا 5 اكاد رهط
 3 1 و معطلا ةلقو

 اوهفشت وا وةرتواوفصت

 هنعو «ىلاعتهللاتاذىف

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسنم ملسلا » لاق هنأ

 ةديوةئاسل نمنونلسلا

 سانلاهنمتثا نمنمّؤلاو

 محلا ومأو مهئامد ىلع

 ىهنامرحه نم رخابملاو

 نم دهاجللاو هنع هللا

 «هلادا وهودسفن دهاح

 ملس وهلعدللا ىلصاتعو

 اهأ الأدعب امأ» لاقدنأ

 قل انآ انعاذ سانلا

 كراتىناو بيجأف فر

 املوأ نيلمت مكف

 هذ لافتا ناتكا|

 110 ىرتلاو ىدحلا |
 ناك دح وذ: كيسا

 1 نموىدهلا ىلع

 نإ اك وانت لخ

 م |وكتساو للاخ |

 للا 5 داع لهأو ْ

 هنعو « قس لهأ ىف

 لاقدن ا ءاس و هيلعهللا ىلص

 البق ةنتف نوكتس »
 هللالوسر ايابنمجرخلا

 ًاين هيف هللا باتك لاق |" 0 ١ ١ ١

 نم هكرت نم ميقتسلا لطارصلا 00 وهو نيتلا هللا لبح وهو لزملاب سيل لصفلا وهكدعب نم ربخو لبق نم



 نع قلم. الونسلألا

 قفقت الوأ دل ةرثكا

 مل ىذلا وه هبئاجم
 نع هتعمم ذإنحلا هتنت

 انآرقانعسان جا ولاق نأ

 دشرلا ىلإ ىده ابجت
 قدصهب لاق نم (ةبانمآف

 نمو لدع هب يح نمو

 | هيلااعدنمورجأهب لمع

 » مقتسم طا رص ىلإىده

 ملص وةهيلعهللا ىلصةنعو

 ىمأ ىلع نيتأيل ) لاقدنأ
 ليام ىب غطوقألم
 قح لعنلاب لعنلاوذح

 همأى أ نممهمناك نا

 ىمأ ىف ناكل ةبنالع

 ىنب ناف كلذ عنصي نم

 لع تقرفت ليئارسا

 ةلم نيعبسو نينثا

 ىلع قمأ قرتفتسو

 : مهلك ةلم نيعبسو ثالث

 انأ ام الإ رانلا ىف

 » ىناحأ و هلع

 ملص و هيلعهّللا ىلصهنع و

 نم ةئالث » لاق هنأ

 لك ف الخ ةالصلا ةنسلا

 كتالص كل ماما
 1 داهجلاو دعا هيلعو

 ىلص هنعو ( سفن

 لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا
 هنعو « هقئاوب هراج نمأيال ىذلا لاق هللا لوسر اي نملبق نمؤيال هللاو نمؤيال هللاو نمؤيالهئاو »

 | 1 ا

 سيئلتالو ءاماعلاهنم عسشنالو ءاوهألاهب غيزتال ىذلا وهدا هلضأهريغىف ) ١ ( ىدهلا ىغتانمو هللا همصق راج

 !ءاعدلاب مكسفنأ اولغشت الفباذعلاءوسمهوماسفةمقنلاو طخسلابمهيلع مهكوامبولق تلو> قوصع
 اولمعاو كلذ اوماعاف ىهتنا «ككولم كفك أ ”ىلإع رضتلاورك لب كسفتأ اواغشا نكسل وكوللا ىلع

 . ليكولا معنو هللا انبسحو نيملاعلا بر هللدجلاو هب

 6 محاللا باوأ

 6 محاللا تارامأ باب

 «سدقلاتيب نارمعنا» مثلي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر لبج نذاعم نع دواد وبأ ىور

 ةينيطنطسقاا متقو ةينيطنطسقلا حتف ةمحللا جورخو ةمحللا جورخ برم, بارخو برث,بارخ

 ةق قوهوكوتةوزغىف هل ىنلاتيتأ» لاق كلامنب ف وع نعىراخبلا(ىورو) «لاجدلاجورخ

 مث مثلا صاعتكا ميفذخأب ناتوممثسدقلا تيب حتف مث ىنوم ةعاسلاىدي نيباتسددعا لاقف» مدأ
 ةندهمثهتلخد الإب رع! نمتيب قبال ةنتفمئاطخاسل ظيفران.د ةئاملجرلا ىطعي ىحلالا ةضافتسا
 ةباغلاو « املأ ريشعانثا ةياغلك تحةياغنينامت تحن ركن وتيفنوردغيف رفصالا ىنب نيب و مكنيب نوكت
 : ملعأللا د هنااا ناسك هنارلا لع

 د6 مالسالا لهأ ىلع ممألا ىعادتو اهرئاوتو مورلا محالم ىف ركذ ام باب الع

 مو رلا كحل اصتس» لاق ملس وةيلعهللا ىلص هللال وسر نأ ثيدحلاىفو هلبقبابلا رخآق باسلا ثيدحلاهيف
 جرع اولزنت ىح نوفرصنت مث نوماستو نومنغتاو نورصنتف اودع مثو متت أن وزغت مئانمآ احلص

 موقيف نيماسلا نم لجر بضغيف بيلصلا بلغلوقيف بيلصلابيلصا!لهأ نيبلجرلا عفريفلواتىذ |

 ريثع انثا ةبار لك تحيا نينامث تحن نوتأيفةمحلملل نوعمتجمو مورلاوزغي كلذ دنعف هعفديف هيلإ
 ىفو ةداهشابةباصعلا كلت ىلاعت هللامركيف نولتتقيف مهتحاسأىلإ نوماسلا روثتو دوادوبًاداز ( افلأ

 ةينيطنطسقلا حتفوىربكلاةمحللا» لاق مسوهيلع هللا ىلصىننلا نعءريغو دواد ىأل فرخ اك اف

 نينستس ةنيدلا حتفو ةمحللا نيب ىذمرتلاوهجام نءالةياورىفو ( رهشأ ةعبسىفلاجدلا جورخو

 دوعسمنبهللادبعكانهوةفوكلابتجاهءار محا رنأ مسم(ىورو) « ةعباسلا ف لاجدلا جورخو

 ةمينغل حرفيالوثا ريم مسقي ال تح موقتالةعاسلا نا دوعسمنب|لافقةعاسلا تءاج لاف لجر هاتف

 هلتلقق مالسالا ل هأ مل عمت ومالسالا لهألن وعمتج ودع لاقوماشلا وحن اماحن وإ ذكههدبب لاق مث

 الإعجرتال تومالةطرشنوماسلا طرتشيف ةديدش ةدر لاتقلاكلذدنع ن وكيولاق معن لاق ىنعتمورلا

 مث ةطرشلا ىنفتو بلاغ ريغ لك ءالؤهو ءالؤه ءىنيف ليالا مهنيب زجحب ىتح نواتقتيو نواتقيف ةبلاغ
 بلاغريغ لك ءالؤهوءالؤه ءىئيف اوسع ىتحنولتتةيف ةبلاغالإ عجرتالت ومالةطرسشنوماسلا طرتشي

 ةلتقم نولتتقيف مهيلعة را دلا هللا لء>ف مالسالا لهأ ةيقب مهيلإ ضونعبارلا موي ناك اذافةطرمثلا ىنفتو

 مهم قب نودجمالفةئاماوناك بألا ونب داعتيفاتيمر خخ ىتحم فام افممتابنجم رعل ريطلا نا ىتح اهلثمرب مل
 نمرثكأ مهسانب اوعمسذإ كلذكم مث اهيبف مساقيثاريم ىأ وأ حرفي ةميدغىأبف دحاولال جرلا الإ

 ةرشع نوثعببفنول.ةيو ممدي ابامز وضفريف مرا رذىف مهفلخ دق لاجدلا نإ لاتفعب رصلا مء اخ كلذ

 ريخ مث مطويخ ناولأو مهئابآ ءامسأو مهءامسأ فرعأل ىنا » هيلي هللا لوسر لاق ةعيلط سراوف

 لاق ناب وثنع دوادونأ ( ىورو ) ذئمونسراوف ريخ نملاقوأ« ذثمونضرألا رهظىللع سراوف

 ةلق نملئاقلاهتف «اهتعصق ىلإ ةلك الا ىعادت اك مكسيلع ىعادتنأممألا كشوب » هِي هللا لوسرلاق

 نفذقيلوةباهلا ودع رودص نمهثلا نعزنيلوليسلا ءاثنك ءاثغ مكتسكلو ريثك متن أل ب لافق ذثمو» نحت
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 نسحياوةنامألادؤيلو ثيدحلا 2 (8*9) 2 2 قدصيلف هلوسرو هللهبحنأبحأ نم » لاق هنأ ملسو هيلع هلل لص
 هنعو ( هراج ىلا 5 0 5 1 ا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 0 ةثالث » لاق

 نهنم ةدحاو وأ هيف

 مرفصألاونبو *# تولاةهاركو ايندلا بحلاق نهولا امو هللالوسراي لئاق لاف نهولا ميولقف

 مالسلاو ةالصلاهيلع مهاربا نب قحسا نب وصيعنب!مورلا نم رفصألا ىنب ىلا مهتبسنل كاذب اومسو مورلا

 ةرامضهللاقياكلمحلصلا فىدهلا ىلالسرب ىلاعتهلانا ليوطلا ةفيذج ثيدح (ىفو) كلذ ريغلبقو

 دينع ةيزجلا مهلع عضيف ماوعأ ةعبسلاهحلاصيف نيكرشلا لطنيماسلا روبظا كلذو محاللا بحاص
 رعلا مون كل ذك سانلا انيبف قشمد ىلا نوملسملا عجرب مثبيلصلا منو رسكيوةم رح ىمورل قريالو نو رغاص نو ةمايقلا مود هللا هحوز ٍئ 1 / 3 ١

 نيعلا روحا نم

 ةنامأن ع والجر ءاشام

 اهادأف ةيفخ ةيهش
 ىلاعت هللا ةفاخم نم

 لتاق نع افع لجرو

 لك ربد أرق لجرو
 دحأ هللا وه لق ةالص

 عفريو بيلصلا عف ريف هسفن زعتف لالغألا ود ويقلا ىف مهتانب ومورلا ءانب أىأر ف تفتلادقمورلا نملجرباذا

 هللا ل وقيو بيلصلا رسكيف نيماسلا نم لجرموقيف هرصنيلف بيلصلادبعي ناكنمالأ لوقيو.هتوص

 ةيفخ مهدالب ىف مورلا كوام كلذدنع نوعمجيف ردغلاب ىلوأ مهو نوردغيذئيحفرصن ا وزعأو بلغأ
 مهناف ةلفغىلعرهو نمألا مهنماوذخأ دقنوملسلاو نوماسلا مهم رعشبال ثيح نيماسلا دالب ىلا ن وا

 ةريزجلابىقييالف افلا ريشعانثا ةرار لكتحم ةرارفل ار مشع ىنثا ىفةيك اطنا ىلانوتأبف حلصلا لعن وميقم
 نميلاوزاجحلاو ماشلا لهأ ىلا ىدهملا ثعبي كلذدنعف بيلصلا عفرب والا ىنا رصن ةيك اطنابالوماشلابالو

 0 وهللاودع ذاذج ىلع وذيعأ م لوقيومهعمجومورلاجورخم مهف رعي قارعلاوةرصبلاوةف ةوكلاو

 هبلاىأيف كنعانلغتشاو انب لح 1 رفلا لحاس لع ناسا رخ نمودغان ء اج دقهن أ ق رمش ا له هيلا ثعببف

 نم هعمنموىدهملا مه. ىقتليف مهاقل ىلانوماسلاهعمو ىدهلا جرْخيف ةرصبلاو ةف ةوكلا ل هأ ضعب

 نودسيف امون نيعبرأ 1 قفل مورلاى أف اهفنولخديف ع م نيملسملا

 ىلع هرصنو هربص لزني ىلاعتهللا نا مث راجشألا نوعطقيو رايدلانومدهيو دايعلانواتقيو دالبلا

 ةلتقمو ةعقونم امحلابف 8-5 قلخ نيءاسلا نم دهشتسو مهيب برحلادتشتف مهلا ن وج رخبف نيماسلا|

 مورلابنوةحليف'ئيطو ناسغودهنو ميلس لئابق عب رأذثموب برعلا نمدترب وامل وهمظعأو اهمظعأ م

 ىلعرفظلاو رصنلاو ربصلا لزني ىلاعتلانامث ميسجلارمألاو ميظعلا لولا نم نوني اعيامتنورصنتيو

 ديدحلان اح مهيب برحلا لعتشتو مهمامدفليخلا ضوخم تح ةميظعةلتقممورلا نمل تقف نيملسلا
 لتقيف ديدحلانم عردلاهيلعوهذفنيف دوفسلابجلعلا نعطيل نيملسلا نم لجرلان او اضعب هضعب عطق,

 ىلع بضغيو نيملسلا ىلاعتهللارصنيؤ ءامدلا ف ليلا ضوخم ىتح اريثك الخ نيكرشلا نمزوملشلا

 دابع نمزوصلخلاامأو ىلاعت هلا قاخ ريخ ذئموننوملسلاةب اصعلاف ملى لاعت هللا نم ةمحر كلذ و نير فاكسلا

 مورلا دالب ىلا نولخدي نيملسلانامث قفانمالو باترمالو قراشالو قرامالو درام ملل سييلف هللا

 لاومألا نومنغيو نوصحلاو نئادملانواخديف ىلاعتهللا ةردقب اهراوسأ عقتف نئادلل ىلع نوربكيو

 ةنيدملاب ةنسةرسشعاتنثاو برغملاب اهنمةرسشعةنس نيعب رأىدهلا مايأ نوكستو لافطألاو ءاسنلانوبسيو

 جور سانلا ماكستذا كلذكسانلا ايف ةأجفهتينمن وكت وةكعةتسو ةفوكلاب ةنسةرمشع اتنثاو

 . نيملاعلا برهثدجلاو ىلاعتهللاءاشناةافكهيفامىدهملا رابخأ نمىًايسولاجدلا

 د كرتلا لاتقىف ءاجام باب 5

 نامركو ازوخ اولتاقت تح ةعاسلا موقتال » لاق هني الم ىنلانأ ةربرهىنأن ع ىراخبلاىور

 (فو) ى») رعشلا مل اعن ةقرطلاناحلا أ فونألا سطف هوجولا رمح مجاعألا نم

 ْ ا ةياور ىفو « رعشلاومللاعت اموق ةعاسلا ىدن. نيب نولتاقت » لاق هلم هللا لوسر نأوسمل ةياور

 0 6-0-2 م ]| هحامنبال ةءباورففو مهريغوىدامزتلاودوادو:اذاعراخبلا هلو « رعشلا فن وشع ورعشا!ن وسلب »
 موب ىلا لافسفف لزم |

 : | ناجل بحوجو نأكدا زلنا قدح ينيعأ ناك وجولا ضازع نيعألاو اهساموقاولناقتئج ةعانللا موتا
 ىلص هنعو ( ةمايعلا )

 نيس ععيرررك ءارواواص د لاقعتأ ملسو هيلع ٠ . ١ :( ةركذتلا رصتنع سن ةا/

 6« ةرمةرشع ىدحإ

 ملسو هيلعهللا ىلص هنعو

 نمؤيناكنم» لاقهنأ

 رخآلا مويلاو هللا

 نمو هفيض مركيلف |

 مويلاو هللاب نمؤي ناك
 هراج مركيلف رخآلا

 هللاب نمؤي ناك نمو
 لقيلف رخآلا مويلاو
 « تمصيل وأ ازيخ

 مس و هيلع هللا ىلص هنعو

 مأ نم » لاق هنأ

 هنأ ملعيلو هللا قتيلف
 ىلص هنعو 6 نماض |[

 هنأ لسو هيلع هللا

 0 لاق

 نع ' اورظناف

 هنعو 6( نوعفشتسل

 هنأ ملسو هيلع هللا لص

 اموق مأ نم» لاق |



 2 سووا

 « مملعو ملف اوءاسأناو محلو مكلف
 : | ىنبدعاب ميللا » لاق

 : امك ىاياطخ نيو

 مس
 3 ولتاقي » دوادفًالةياور فو «ليخنلابملويخنوطب ريوق ردلا نوذختيو رعشلان ولعتني ةقرطملا

 مازحالا يك رك اذا ناكمنأ سو هلعشا ىض ةنعؤ

 | قرشلا نيب تدعاب

 ىنت مهللا برغلاو
 اصح اياطخلا نم

 ضيبألا بوثلا ىقني
 لسغامهللا سندلا نم
 ]| جلثلاو ءاملاب ىاياطخ

 ميركسللاكبجويذوعأ

 مع دندس نأ

 موي ميركبلا كبجو
 هللايصناكو «ةمايقلا

 ضعب ىف ملسو هيلع

 ريك اذإ تاقوألا
 لاق مارحالا ةريبكست
 (اثالث)ا ريبكربك اهللاد
 |يثك دجحملاو

 ناحيسو (اثالث )
 النبضاو ةركي هلا
 ذوعأ .(اثالث )

 ميلعلا عييمسلا هلا

 « ميجرلا ناطيشلانم

 هيلع هللا ىلص ناكو

 ضعب ىف ملسو

 ربك اذا تاقؤألا

 لاق مارحالا ةريبكت

 ىذلل ىبجو تبجو»

 تاون تكبلا لطق

 انأامو افينح ضرألاو

 نا نيكرششلا نم
 ىاحمو ىسنوىالص

 ناملاعلابر هلل ىاممو'

 كلذبو هل كنرشال
 لوأ انأو

 ثالملا تن أمهللا نيماسملا

 ىلا ع
 برما

 ىنعفرصاو تنأالا اهنسحألىدهال قالخألا نسحأل ىندها ( اثالث ) تنأالإ هلإال

 ةقايسلاىف امأفبرعلا ةريزجم مثوقحلت ق> تارم ثالث مهنوقوسن كرتلا ىنعي نيعألا راغسص موق
 « نوحلطصيف ةثلاثلاىف امأو ضعب كليو ضعب وجنيف ةيناثلا امأو مهنم بره نموجنيف ىلوألا
 هيلعميهاربال تناك ةيراج مسا ءاروطنقو ةياوريفاك ءاروطنقونب مث كرتلاو (ىطرقلا مامإلا لاق)
 مونم ةريثكا سانجأ مهو ثفاي دلو نم مث ليقو كرتلاناك مهلسن نم ادال وأ هلتدلو مالسلاوةالصلا
 دص, لنمو ديصلا ريغ ممل سيل باعشلاوىراربلاولابجلا سوءرىف موقمهنمو نوصحو ندم باح
 نيدمهلسيلو اهريغونابرغلاو مخراانولك أيكلذكودلك ًافنارصمىف مدلاىوشف هتبادجدووبنم
 ملعأ ىلاعتهلاو جوجأمو جوجأي معونب كرتلا هبنمنب بهو لاقو * ةيسوجلا نيدىلع ناكنم مهنمو
 مجعلا نم ميديأ الع نأ ىلاعت هللا كشوب م لاق هيي هللا لوسر نأ ميعنوبأ ظفاحلا ىورو
 « ملعأ ىلاعت هلو يمئانغو مك أيف نولك أيو مسنلتاقم نولتقيف متم نورفيال ءادشأ مهلعج من
 . نيملاعلا برهش دجلاو

 ماشلا لضفيف ءاجامو ةيردنكساو دادغب و ةرصبلا ىف ءاجامفو هنمباب 3#

 ا اهعضومو اهرةتسمئأ محالملا ل ةعمدنأ و

 امل لاقي اضرأ ىتمأ نم ةفئاط نلزنتل » لاق هنأ مثلي هللا لوسر نع ىللايطلا دوادوبأىور
 ىلع اولزني تح نويعلا راغص هوجولا ضارع ءاروطنقونب ءىجن مث مهليخو مهددع|هيفرثكيوةرصبلا

 كلبتق ةيدابلاب قحلتف لبإلا بائذأب ذخأت ةقرف قرفثالث نوماسلا قرتفيف ةلجد هللاقي مطرسج
 مهليتقق مهنعاواتاقو ,هروهظفلخ محلا عتلعجةقرفو ءاوس كلت وهذبف رفكتواهشفت ألعذخأتةقرفو

 ىضر بلاطى بأن بلعنع دادغب عيراتف بيطخلا رك ذو «مّنيقب ىلع ىلاعتهللا حتتفيو ب لاق  ديهش

 كلم ابف نوكي ةلجدو تارفلا نيب ةنيدم ىنبت » لوق, مثلي هللا لوسر تعمس لاق هنع هلل

 ليقف منغلابذتاك لاجرلااهبف عبذيوءاسنلا اهيف سن ةعطقمبر حابب نوكيءاروزلا ىهو سابعلا ب

 قح اهناو> ىف روز, برحلا نال» لاف ءاروزلاب 2 هللا لوسر اهامسمل نيئنمؤلا ريمأاي ىلعل

 اهيف مهل وخدنيح دادغب لهأ نمراتتلا لتقدقف ة وبنلا مالعأ نم لع ثيدحلا اذهىفوتلق ها « اهقبطيي

 نبدلامجن خييشلا فشوك كلذبف . نآلاىلا اهلعاهارخرقتساقلا ةرلا ىهوناسنا فلأ ةثامسخو حم

 لوأولاقدادغب لهأ ثاثلتقدعب الا دمحمال ةنتفهذهلاقق ةنتفلا ديم ىفللا لأسي نأ هول اس مهنافديهشلا

 ءاماعلا ضعب نيب وهنيب عقو ناكو لاقاكر مألا ناكسف ةعامج دع تح نالف مث نالف قنع مث قنعاهبف ب رضيإام

 تيشمو ىسأرتذخأ و تأ طأطف ىسأ رتءطقاذاهب احل لامق ىلقلا ىف وأ سر لا ف لمعلا لحم نأ ىف ةلداجم

 ناكمىف عقومث اهب ىشموسأرلاذخأو ًاطأط هقنعاوب رضاماف سأر لا ىفال لقلا ىف لمعلا نأ اوماعافاهع

 ىلاءّتهّلاو هللاهمحر ىرمغلا عماجمب مامإلا نب دلا نيمأ خسيشلا ثدحلا مامإلا ىخيشىريخأ اذكهنآلاهنفد

 سانلاناةيردنكسالابهل لق هنأ امهنءهللا ىضر صاعلانبورمعن هللادبع نعبهونبا ( دو 0( ملعأ

 لاقق سربقةيحان نم بارترفس لاق عزفلا اذهنبأ نملافقلجرهءاجف هسرفوهحالسبرمأف اوعزفدق

 نوتياما ةيردنكسال اةمحلمهذه سل لاقف اوبكردق سانلاناهللاكحاصأهلانلقف ىمرف نعاوعزتا

 | بعكنع ىلئاولا (ىورو) ةثامعستددعىتح ةئاممث ةئامىأتف برغلا سلب ارطوحمن نمبرغلا ةيحان نم

 نا مالسلاو ةالصلاهيلع نار معن ىسومىلع لزنلا هللا باتكىف تدجولاق هنأدنع هللاىضر رابحألا
 مع ىلاعت هلا ىهاسي نيذلا مهو ىقب نم ريخو ىضم نم ريخامئاحطب ىف نودهشتس ءادهشةيردنكسالل

 : ءادهش
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 رثلاو (180) . كيدي دلك رثكلاو كيادمسلو كيبل تنأ الإ اهني ع فزت الو اهي
 معان انأاننب د ملسو هيلع للا ىلصهلا لوسرلاقلاق ءادردلا نأ نعزاربلاىورو  ىهتاردب ءادهش

 الأءاشلا ىلإهب دمعف ىرصب هتعبتأفهب بوهذمهن أ تننظف ىسأر تحن نم لمتحاباتكلادومع تبأر

 (ىطرقلا مامالالاق) باتنكلا دومعلدب مالسالادومعةياورىفو « ماشلا,نكفلا عفت نيح ناعالا ناو

 هيلع ىلصهللال وسر نأةياورىفو ملعأ ىلاعتهّللا و لاجدلا جورخدنعن وكت ىلا ىعنتفلا هذهلعلو

 د ومجلسلاقاع زفكلارأ ىلامهللا لوسرايامعىللاعتهللا ىض رةشئاعهل تلاقف اعزفهمانم نم ظقيتسا ملسو

 راتخا .ىلاعت هللان ادم اي ىلل ية ماشلاطسو ىفز رغوهاذافىرصبب تيمرمث ىسأر تحن نم مالسالا

 هللا دارأن م » لاق مسوهيلعهلاىبصهللا لوسرنأ(ىورو) ازعو ةعنموارش كل اهلعجو ماشلا كل
 لجو زعىلاعتهلانأ( ىورو) « اهنمهجرخأ ارمثدب دارأنمواهنم هبيصن هاطعأ و مإشلاهنكسأ اريخفن

 ةبغركنمجرخ نمرشحلا كيلإو قتلخ نمىل ريخ كتنكسأ ىدالب وىضرأ نم ىف وفصتنأ » ماشاللاق'

 نعدوادوبأ (ىورو) « هيلع ىنماضركلذاعإف كيفةبغركلخد نموهيلع نمطخسب كلذاعاف كنع

 بناج ىلإ ةطوغلاب ةمحللا مود نيماسلا طاطسف » لاق ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسرنأ ءادردلا ىنأ

 لقعم » لاق هِي لالوسرنأةبيشى أنبا (ىورو ) .« ماشلا نتا دمريخ نمقشمد اهللاقيةئيدم

 « روطلاجوجأم وجوجأب نممهاقعمو سدقملات يب لاجدلا نممبلقعمو قشمد محالملا نمنيماسلل

 برعلا مرك أ مهىلاولا نماشيج هللاثعب محاللا تعقواذإ »لاق هلي هللا لوس ر نأ جام نبا (ىودو)

 ٠ ناملاعلا بر هلل دجلاو «( نيدلامم هللاديؤي احالسمثدوجأو اسرف

 © امهءارخو ةكمو ةنيدملا ىف ءاج ام باب ا

 باهاامو ريهزاليق باها نك اسما غلبت» ملس وهيلع للا لصهللا لوس ر لاق لاقةربرهىن نع ملسمىور

 ىرهزلا لاق « الس مبحلاسمدعب أن وكي تح ةنيدملا ىلإ او رصاح نأن وماسملا كشوب » ملس وهيلع هللا ىلص وللا

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرت ع لاقةرب ره ىنأنعملسم(ىودو) رييخ نم بيرقناكموهو

 ةنيزمنم نايعارجرخم مثريطلاو عابسلا نعي ىفاوعلا الإ اهاشغيال تناكام ريخ ىلعةنيدملا نوكرتت »

 ةباور ىفو ( امههوجو ىلع ارخ عادولا ةينثاغلب اذإ ىحاشحو اهنادجيف اممنغب ناقعني ةنيدملا ناديي

 هنماف ةعاسلا ماقىلإ نئاكوهاع ملسوهيلعهللا ىلصالا لوسر ىتربخأ لاقهنعهللا ىضر ةفيذح نع

 نع ةبيشىأ نبالةياورىفدازةئيدملا نمةنيدملا لهأج رع امع هلأسأ مل ىنأالإ هنع هتلأسدقو الإءىث

 نودوعي مثةنيدلا نمةنيدملا لهأ حر »ىرخأقيا ورفو «(ءوسلاءا رمأ اهنممهج رخو اًعوفرمكر ره نأ

 ريطلا لاق اهرسبو اهيطرلك أينفليقادب أيل! نودوءيالفابنمن وجر خم مث "ال ىتحاهمو رمعيفاهبلإ
 اهللاقي ةمحلمةنيدملابننوكيل هدب ىسفن ىذلاو »لاق ةربره ىنأنعةبيشى أ با (ىورو) «عابسلاو

 لاقىنابيشلا نعو (ديربردقىلعولوةنيدلا نما وجر خاف نبدلا قا نكل ورعشلا قلحت لوقأ الةفلاخلا

 برغي » مس وهيلعهّللا لصهللا لوس رلاقلاق ةربرهىنأ نع مسم(ىور و)ةمئاقةوتفلاوةنيدللا نب رختل

 هلع هللا لوصر لاقلاق سابعنبانعىراخبلا (ىورو) « ةشدحلا نم لجر نيتقيوسلا وذةبعكسلا

 ىثبح ىنأكو ليوطلاةفيذح ثيدح فو « ارجح ارجح_ ةبعكلا ىنعي- ابعلقي جفن دوسأهي أك »
 ارجح ارجح_ةبعكسلا ىنمي-اهتوضقني هباحصأو نطبلا ريبكف نألا سطفأنينيعلا قرزأ نيقاشلا جفسأ

 نم اورثكتسا لوقيهنع هلاىض رمالسنب مساقلاديبعوبأ ناكو «رحبلا ىلإ اهم اومري ىتحاهنولؤانتيوأ

 نيقاسلا شح عمصأ لعصأ ةشدخلا نم لجرب ىأكفهسو 8س لاحم نأ لبقتيبلا اذه. فاوطلا

 !ٍ لوسرلاةلاقرمعنء!نعدوادوب أ ىوزو » اليماذكو ا ذكى عةنيدملا نموهلافالبسهنعتل اس لاف

 كيلإو كبانأ كيلإ' سيل
 «كلإبوتأو كرفغتسا |

 هلع هللا ىلص هنعو

 نمؤي ال )لاقهنأ سو
 ْن 1 قىح مدحأ

 ةسفن نم هيلإ بحأ

 ناكل ةفوؤتلامل
 هللا ىلصهنعو ( نيعجأ

 لاقهنأ مسو هيلع

 بحلاناعالا لضفأ »

 « هللا فض غبلاوهللا ىف

 مسوهيلعهللا ىلصهنعو

 مدحأ نم وال » لاقهنأ

 هللا دي ىفامب نوكي ىق>
 « هدب ىف اعهنم قث وأ

 ملسوهيلع هللا لصدنعو

 عضب ناععالا » لاق هنأ

 اهالعأ ةبعش نؤعبسو

 اهاندأو هللاالإهلإالةلك

 تنرعغ ىذألا ةطاما

 ىلص هنعو « قيرطلا

 لاق هنأ ملسو هيلع "هللا

 تح مدحأ نمؤيال »

 هيلإ بحأ ىناذن وكت

 بحأ ىسفنو هتاذ نم

 ىنرتعو هسفن نم هلإ |

 « هترتع نمهيلإ بحأ
 هلي هللا لوسرل ليقو
 لاق. ربخ مالسالا ىأ
 ماعطلا معطت » هع

 نم ىلع مالسلا ىشفتو

 6« فرع نمو تفرع
 ملسو ةيلعدللا لصدتعو

 نومصتخ مكنإ» لاقهنأ

 نأ مكضعب لعلو «ىلإ

 هتجحم نحلأ :نوكي

 مهللا ) لاق ةالصللربك اذإناك سو هيلع هللا ىلصهنعو « رانا نم ةعطق هلعطقأ امنافدنخأي الف هيأ ق حب هلتدكح نف ضع ,نفب



 نوفلتخي هيفاوناك افكدابعني يل تنأضرألاوتاومسلارطاف ليئارزعو (0*0#18) ليفارشإ ول ئاكيم ولي ربج بو
 هيف فلتخا ا قدها
 كنا كنذاب قحلا نم

 ىلإ ءاشن نم ىدهن
 هنعو ( ميقتسم طارص

 هنأ سو هيلع هللا ىلص

 « ةحيصنلانءدلا )لاق

 هللا لوسر اي نمل لبق
 ةمع ًالوهاوسرلوهلا» لاق

 هنعو ( مهتماعو نيماسلا

 اورمآت 2لاقدنأ هلو

 نع اوهانتوفورعملاب

 تيأر اذإ تح ركنلا

 ىوهو اعاطم احش
 ةرثؤم اميندو اعبتم

 ىأر ىذ لك باجحاو

 ةصيوخم كيلعف هيأرب
 رمأ كنع عدوك سفت

 ىلص هنعو « ماوعلا

 لاق هنأ ملسو هيلع هلل
 أب ال ىذلا نا »

 ىمهني الو فورعملاب

 انمؤم سيل ركنلا نع
 هنعو « ىنالونآر قلاب
 هنأ سو ةناعشا لم

 رهظلا لبق لص نم» لاق

 اهدعب اعبرأو اعبرأ
 « رانلا ىلع هللا همرح

 لاق هنأ لل هنغو

 سيل رهظلا لبق عب رأ»
 نمل حش جا نبق
 هنعو « ءامسلا باودآ

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 قص رمأ هلا محر »لاق

 « اعبرأ رصعلا لبق

 ملسوةيلع هللا لص هنعو

 : لاقدهنأ هلل هنغو ( ءاش نمل نيتك ربرغلا لبقاواص ن1 مرتب راب نك سيرت لهم م لاق هنأ

 نع ىلايطلادوادوبأ (ىورو) نذألا ريغص عمصألاو سأأرلا ريغص لعضألاو * مده ىضوا,ملعدعاق

 ' اذه لحتسي نم لوأو ماقلاو نكرلا نيب لجر عبابي» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانع ةريره ىنأ
 مثوددعب رمعيالابا رخ هنوب رخيفةشبحلا»ىجن مم برعلاكاله نعلأست الفمواحتسا اذاف هلهأ تيبلا

 ىفو « اهثبخ نت ريكلاك ةنيدللا »لاق متت هلا لوس ر نأ ثيدحلا فتبثثو «هزأك نوج رختس,نيذلا
 هاورو« ديدحلا بخ ريكلا ىنباك اهراريثةنيدلا نت ىتحةعاسلاموقتال» ةياور

 نيتقيوسلااذنأب خارصلا هيتأي مالسلاوةالصلاهيلعىميع نمز ف نوكيةبعكلا مدهنأىميلحلاركذو
 كلذنامهضعبلاقو عستلا ىلإ ناغلا نيبام ةفئاط ىسيع هل لسريف اهمده.ةبعكلا ىلإ راسدق ىشبحلا
 ةقيقحم ماعأ ىلاعت هللافىسيع توم دعب كلذو فحاصلا نمو سانلارودصنم نآرقلا عفر دعب نوكي
 بوذياك هللا هباذأ ءوسب ةنبدملا لهأألدارأنم» لاق ملس وهيلعهللا ىلصهللا لوس رنأ (ىورو) لاخلا
 اديهشلاقوأ_اعيفشالتنك الإامتدشواهئاوألو ةنيدملا ىلعدح ار بصبال» (ثيدحلا ىفو) «ءاملاىفحلملا

 مامالا لاق) « اهب تام نمل عفشأ ىتناف تميلفةنيدملاب تو نأ عاطتسانم» (ثيدحلا ىفو) « ةمايقلاموي

 هتايح ىفاك الع لاوهألاو نئفلادراوت لبق هلحم امتإ ةنيدملا ىنكسىلع ثحلانم دروامو( ىطرقلا

 زا تك ان جرح دقق م اعأ ىلاعت هللاو اهنم هجورخ ىف نمؤلا ىلع جرح الف اهدعب امأ هِي
 هيلع هللا لص ىنلا هب ربخأ يي (ىطرقلا مامالا لاق) عيراوتلاب دك روكا نلف رعاك ةباجسلل

 ديزبهج وفةفالخلا لقعم تناكو ماشلا ىلإ ةفالخلات لو واهنم اهلهأل حت را امةنيدلا بارخ نمملسو

 ةرحم مهلتقو مهمزهىقح اهله لتاقوةنيدملاب لْزنف ماشلا لهأ نم مظع شيج ىفةبقعنب مل سمةيواعم نبا

 اهلهأ نمتلخابمًأرابخألا لهأ (رك ذو) ةرحلا ةعقو تيمسف مايأةثالث ةنيدملا حابتسا واعي رذالتق ةنيدملا

 اهئالخ لاح فو اهيلاسانلا عجارتمث ماسوهيلعهللا صدا لوس رربخأ ام عابسلاو ريطللاهرامث تيقبو
 قح مهعزفيرمأ ةنيدلا لهأ نيشغيل لاقرابحألا بعكنعةياورفودجسملا ىراوس ىلع بالكلا تدع

 ىشع ىحو دحأ كلذ نعاهدربامبنعلا فئاطقىلعرين انسلالوبت قحراغلاب ىنعي ةللذم ىهواهوكرتي
 : ملعأ ىلاعتو هناحبسةللاو دحأ ابعورب ام اهقاوسأ ىفلاعثلا

 6 هجورخ ةمالعو ىدبملاب ىمسملا نامزلا رخآ ىف نئاكلا ةفيلخلا ىف ءاج ام باب +

 اضيبأ هريغو ماسم

 مهبلإ جي الأ قارعلالهأ كشوب لاق هللا دبعنب رباج دنعاسواجانك : لاقةرضن ىفأ نعملسمىور
 مهيلإ ىجالنأماشاالهأك شوب : لاقثكاذ نوعنع مجعلا لبق نم لاقفكاذنبأنمانلق مثردالوزيفق

 هيلعهللا ىلصهللا لوس ر لاق لاق ”ةهينهتكس ثمورلا لبق نم لاق كاذ نبأ نمهلانلقدم ىأ ىدمالو رانيد

 رمح هنأ ن يرن أءالعلا ىنأ 4 رضن ىنأللبق « ادعهدعي الوايثح لاما قة فيلخ ىتمأ رخآىفنوكي» ملسو

 ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا جو زةماسمأنعدوادوب أ(ىورو)ال:الاقزيزعلادبعنب|

 لهأ نم سان هيتأيف ةكم ىلإاب راهةنيدلا لهأ نملجرجرخيفةفيلخ تومدنعفالتخا نوكي» لاق

 ءاديبلاب مهب فسخيفماشلا نم ثعبهيلاثعبيو ماقلاو نكرلا نيب هنوعيابيفهراك وهوهن وجرخيفةكم
 نملجر ًاشنيمثهنوعيابف قارعلا بئاصعو ماشلا لهألادب| هات كلذ سانلا ىأر اذافةنيدلاوةكم نيب

 بلك ةمينغ دهش لنا ةبيخلاو بلكثعب كلذو مهيلعز و رهظيف اثعب مهملإ ثعبيف بلك هلاوخأ شيرق

 ثبليف ضرألا ىلإ هنارجم مالسالاقليو ١ اسوهيلع هللا ىلص مهيبن ةنسب سانلا ىف لمعيولاملا مسقيف

 : لاق هنع هللا ىضر ةراره ىأنعةبيش أنبا ) ركذو) «نوماسلا هيلع لص, وىفوتي مث ننس عبس

 ىفىلبحلل نولوقيو ءاسنلا نوطب رقسوةلتاقملا لتقيف ةنيدملا لخدب ىتح ماشلال بق نم شيح ءىجن

 نطبلا



 ( مع ةثالثو لاقدنأأ تم هنغو ( ةقدصلاب هللاىلا اورجاتفمتتلمأاذا » 1 ٠

 مهالعأالو مالعأ مملفسأ كرديالف مهب فسخ ةفياحلا ىذنمءاديبلا اولعاذافءوسلا ةيابصاولتقا نطبلا

 مثرخآ ملوأ .ىدان ءاديبلا ىلطاووتسا اذافمارحلا تيبلا نومؤي اشيجنأ ثيدحلا ىفو . مهلفسأ

 فسخاذا ورمعنبهللادبعلاق لاق مثةمايقلا موي ىلا ممرارذومهلاومأ ومهتعتمأب ومهم فسخ اوققرا

 . ىلاعت هللاءاش نا ابيرقرخأ تامالع هلىنأيسو ها ىدهلا جورخ ىلع ةمالعكلذفءاديبلاب شيملاب
 “© هب فسخ ىذلا شيلا هن او هلاتقل شيلا ثعب وهيلع ىتايفسلا جورخو ىدهلا ىفهنمباب الع

 مانيبق برغلاو قرشلا لهأ نيب نوكنةنتف ركذإسو هيلعهتا ىلص هللالوسرنأةفيذح نعىور

 اشيج نيشيج ثعبيف قشمد لزنيق> كلذ ةروفىفسبايلا ىداولا نمىتايفسلا مهبلعجرخ ذا كلذك
 ةعقبلاوةنوعلملا ةنيدملاف لباب ضرأب اولزنن قحقرشلاو حن شدلاريسيف ةنيدلا ىلا اشيجو قرشلا لا

 نولتقيو ةأرمعا ةئام نمرثك أنوضتفيو فال 1 ةثالث نمرثك أنواتقيفلاق دادغب ةنيدمىنعي ةثيبخلا

 ةفوكلا نمىدهلا ةيار جرختف ماشلاىلا نيبجوتم نوجر# مث سابعلا دو نم سيك ةئاهلث اهم

 ىسلانم مهديأ ىفام نوذقنتسو ريخممهنم تلفيال مثمهنولتقيف نيتايل ىلعاهنم شيجلا كلذ قحلبف
 ى>ةكمىلا نيهجوتم نوجرخم مئاهللايلو مايأ ةثالث اهتوبهتنيف ةنيدملاب ىناثلا هشيح لحيو متانغلاو
 فسم ةب رضدهلج رب اهم رضيف مهكلهأف بهذا هللاقو مالسلا هيلع ليربج هللاثعب ءاديبلاب اوناكاذا

 نالجرالا مهم قسالف « بيرق ناكمنماوذخأ و توفالفاوعزفذاىرتولو 2 ىلاعتهلوةكلذو مهم هللا

 دوعسمنب !ثيدحظفلو نيقيلاربخلا ةنيهجدنعليق انهنموةنيهج نماهوربذن رخالاوريشب اهدحأ

 فل ريثعةسمحه يفةف وكلا ىلا اشيج ثعبي ىتايفسلاةورعنب دمنا مث» هيفو ثيدحلا اذهنم لوطأ

 شيجل اامأفهعبت نمو ىديملا ةب راحل ةنيدملا و ةكم ىلا بكار فل ار شءةسمخ هيفرخآ اشيج ثعبيو سزاف

 ذخأأيولاجرلا لتقيو لافطألاو ءاسنلا نماهف ناكنم ىسيو اهيلع بلغيف ةفوكلا ىلا لصيهنافلوألا

 ملاص نب يعش ل لاقي ميت ىنب ءاىحأ نم ريمأ مهعبتيف قرسلابةحيص موقتتف عجرب مثلا ومألا نماهبف دحمام

 لجلال وسر ةنيدم ىلا لصيهنافىناثلا شيجلا امأوةف وكلا ىلا عجريو ىبسلا نممهمديأىفام ذهقتتسيف

 ىدبلا ب راحل ةكمىلانوريصرمثدلولاو لهألا نم اهبفامن وبسيو ةونعاهنولخدي مئمايأ ةثالثاهنولتاقبف
 ديرشلاالامهنم قسالف 2هجامنبا ةياورىفداز « نيعمجأ هللا مهخسم ءاديبلا ىلا اولصواذاف هعم نمو

 ىدملاهللا ةفيلخ هنافقرمشلا لبق نمدوسلا تايارلا تعلط اذا» هحامنبا (ىورو)« مهنع ربخخ ىذلا

 سان أجر »لاق هي هللا لوسرنع اضيأهجامنبا(ىورو) «جلثلا ىلعاوبحولوهودتي ار اذاهوعبابف

 هللاقيىدهلاءارزو نم لج رجرخم »هدوادى ًالةءاورىفو (هناطلس ىس رك ىدرمل نوط ويف قرشلا نم

 تنكماك مهملعو لي دمم لال نكعوأ ءىطوي روصنم هل لاقيلجر هتمدةمىلع ثارح نبثرحلا

 . ملعأ ىلاعتهللاو « هتناعا لاقوأ هترصن نمؤم لكى ع بجو ْهُتِلَي ىنال شررق

 ىسيععم جرم هن اوهثكمو هئاطعو همساو هتفصو ىدبلا رك ذىف ءاج اهف هنمباب 3#

 6 لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف مالسلاو ةالصلا هيلع

 عبسف صصقنا ىديملا قمأىف نوكب » لاق هن ىنلانأ ىردخلا ديعسىن أ نع دوادوبأىور

 ثيدح فو (ذخ لوقيفنطعأ ىدهمايلوةيف لجرلا موقيهدنعرثكيو هنمزىفلاملا ومنيو عستفالاو

 عبس كلعاماظوا روج تئاماكالدع واطسق ضرالا المي فنالا ىنقأة يلا عساو نم ىدبلا داضي ا دواد نأ

 ا هلاأحاي احلم لجرلا دج ال تح ءالب ةمآلا هذهنايصيل » لاق 2 هللالوسرنأ(ىودو)« نينس

 ىضر امظواروج تئاماك الدعواطسق ضرألاهب الغ ب لهأ ىنرتع نمالجر ىلاعتهللا ثءبيف وظلا نم

 لام نمةقدص تصقتام نوماع مسقأ
 ديزتال ةقدصلا ناو

 وصامو ةزثك الا الل

 ؟ريلط داعب دع
 اموازعاهم هللا هدازالا

 باب هسفن ىلع دبع حنق
 سانلاهف لأس ةلأسم

 باب هيلع هللا حتقالا

 تئشول ةعبارلاو رفق

 بام ااملغ ثمل

 الاايندلا ىفدبع ىلعهللا

 «ةمايقلا مويهللا هرتس

 ملسوهيلع هللا ىلصهنعو
 ملا ومأاو ربط »لاقدهنأ

 مك اضرماووادوةاكزلاب

 ىلص هنعو « ةقدصلاب

 : لاقهن أ سو هيلع هللا

 ةمايقلا موي ةاكزلا عنام»

 ىلص هنعو « رانلا ىف

 : لاقهن أ ٍلسو هيلع هللا

 تاه.شلاب دودحلااوءردا

 ا ع هنعو د*

 ماما أطخع نأل » لاق
 أطخم نأ نم ريخوفعلا ف

 هنعو « ةبوقعلا ىف
 سوال اوهيلع هللاىلص |

 ريخم تما كازتال» لاق هنأ م

 برغلا اورخؤي ملام

 موجنلا كبتشت ىتح
 حبصلا اورخؤي ملامو

 « موجنلا ىحمن ,قح
 هل ؟وهيلعهللا لصهنعو

 لازال » لاقدنأ مسو

 روطفلااواجتامر يم قمأ []

 6 نودسلا اورحأو

 هلعهللا لص هنعو * :

 .انأو كلذ فه تنذأاناف ىركذرثكي ىدبعتي ا راذا لاقهبحأف كدابع نمهبحم نم ملعأى أت ددو برايىسوملاق » : لاقهنأ مسوهل آو



 نك ذب الىدبع تيًأراذاودبخأ

 نافهللا ركذ ريغب مالكلا

 ركذ ريغب مالكلا 3-1

 نإوباقلا ةوسق هللا
 هللا نم بوما دعا

 « ىساقلا بلقلا ىلاعت
 لاق هنأ لل هنعو د

 دنعةح رددابعلا لضفأ»

 ةمايقلا موي ىلاعت هللا
 ازيثك هللا نورك اذلا

 ىف ىزاغلا نمو لبق

 برضول لاقدللا ليبس
 رافكلا ىف هفيسب

 رسكتي قح نيك شلاو
 ناكل امد بضختيو

 هن لأ ف ك5 اذلإ

 هلي هنعو « ةجرد
 يشن الأ » لاق هنأ

 اهاكزأو كام أ ريخ

 اهعنرأو ؟كيم دنع

 مل ريخو متاجرد ىف
 بهذلا قافنا نم

 نم ملريخو قرولاو

 | اوب رضتف ودعا وقت نأ

 اوبرضيو مهقانعأ

 ىلب اولاق مكتقانعأ

 ةكدلاق” لا لوفر
 هللا ىلص هنعو «هللا

 هنأ مسوهلآو هلع

 متاعإ اوددج »لاق

 هلااللوق نم اورثكأ

 ىلص هنعو 6« هللاالا

 ِلَسو هلآو هيلع هللا

 ةكئالم هللنا 2لاقهنا

 ضرألا ىف نيحايس
 سانلا ٍباتكن ءالضف

 قرطلا ىف نوفوطي
 مه وفحيف متجاح ىلااوماه اودانت ىلاهتدقا نورك ذي اموق اودحو 00 لهأ نوسمتلي

 نرى تارا نينوي

01 
 اهتابن نم ضرألا عدتالواراردم هتبصالا ائيش اهرطق نمءامسلا عدت ال ضرألا نك اسو ءامسلا نك أسدنع
 'ىو (نينس عسنو أن يننسنامثوأ نيس عبس كلذ ىلع ثكع شرعلا ءايحألا نمت, قح هتجرخأالا ائيش

 نمالج رديف ىلاعت هللا ثعبي تح مويلا كلذ ىلاعت هللا ل”وطل دحا و موي.الا اين دلا نم قمل ول »دوادىب أ ثيدح
 حي نسح لاقو هانعع ىذمرتلاهجرخو ( ىبأ مسا هيب أ مساو ىمسا همسا *ىطاو. يب لهأ نموأ قمأ

 نوكتق يب لهأ نملج ر مملح مويلا كلذهللا لوطا دحاو موب.الااين دلا نمقيبم واه اضيأهلةياورىفو

 عاطتساامدب وثىفدل حيف نطءأ ىدهمايلوقيف لجرلاهيتأيولاملا هيف رثكيو مالسالا ر ظبي وهيب نيب ةكتالملا

 ىفلجوزءهتادحلصإ تيبلا لهأانمىدو 1| م لاق هةيريَلا لوس رنأ ميعن ىنأ ظفاحالد .اورىفو (هلمحم نأ

 اندلاالوةدشالا مألادادزبال» لاق 2 هللالوسرنأهريغوهجامنء(ىورو) ( نيمو: ىفلاقوأليل

 «ميص نب ىسيعالا ىدهمالو سانلارارمش ىلعالاةعاسلاموةتالو احشالا اين دلا ىلع سانلاالو ارابداالا

 هيلع م نيىسيعنأش مظعتءانعمنأل ىدهلا ثيداحأ ىف مدقتام ىفانيالاذهو (ىطرقلا مامالا لاق)

 قفالمطوقك ىدبلادوجو ىفانيالف هلاكوهتمصعل ىسيعالا ىدبمال هنأ ىأىدبملا ىلع مالسلاوةالصلا
 هيلع ىسيع عم جر هلا "لنع ضرألا" الع قبب , لهأ نمىديملا » ثيدح كلذدي يو لعأ هللا و ىلعالا

 ىلصو ةمألا هذهمؤي هناو نيطساف ضرأنم دل بايب لاجدلا لاتقىلع هدعاس؛ مالسلاو ةالصلا
 . معأ ىلاعت هللاو « مس نب ىسيع هفلخ

 نيترم عببابهنأوهجورخ ةمالعفوىدبلا جرخم نبأ نمباب الب
 هي هلتقيو ىنايفسلا دمحم نب.ةورع لتاقيو

 نامزلا رخآفجرخ هنأ( ى ورو)ماقلاو نكرلانيب عباب ىدبلانأهريغو ةريره ىأث يدح مدقت

 امفومؤقزاهنف رفصو ضي ةتاياراليمنيعب رأ هيدي نيب رصنلا ىثع برغلا قمنا نما ديلا لحر

 هللاققي عضوعرحبلا لحاسنماهئاعبناو تايارلا هذه مايقو ةياردل مز متالفاههف بوتكم مظعألا هللا مسا
 بّرح كئوأ )رفظلاو ل31 يل القال دخول موت عم تاير هع ديف برغل لبج نقلا

 ناكمو تناج لك نمسانلا ىف : ايف لاق نأ ىلا ثيدحلاىف لاطأو «نوحلفلا ممهللابزحنا الكهّنلا

 برغملابسانلا اعيان تلا ىلوألاةعيبلادعب ةيناثلاةعبابماهذلءراكو هو ماقلا و نكزلا نيب كم ذئمويهن وعي ابيف
 جرخيف |سمأ هانوصعبالو هن وبجيف ؟ودع وهللاودعلاتقىلا اوجرخا سانلا اهألوقي ىدبلانامث

 ددبتي مث بلكن مهعم نمو ىنايفسلادمت نب ةورع ةب را ماشلا ىلا ةكم نمنيماسملا نم هعم نمو ىدبلا

 لاثقنم ذ موي باخ نميئاخلاو ةيربط ةريح ىلع ةرحش لعألع ىنايفسلاةورع دجوي مثهشيج

 مهلتقل حم فيك ا لوسر ايلاقهنعهللا ىضرةفيذح نأ( ثيدحلا فو )ةحيصوأةريبكتوأ ةاكب ولو باك
 رجلانا مأرب نولوقيو جراوخ مهنأل ةدرىلع مهناعاامنا : ميلي ىنلا لاق نودحوم نوماسم مهو

 نوعسيوهلوسرو هللا نوب راحب نيبذلا ءازجامتا » ىلاعت هللا لاق . هللان وب راح مهنا كلذ عمو لالح

 ىدعب حتفتس»لاق تلي هللا لوس ر نأ ث يدحلا ىفو .ةيالارخآىلا «اوبلضإاوأا 0 و
 مهءاسن نوبسيو مهدالب رثك اوما ومأن ون اقرتكلا لهأ يلع بلِتيف ىتل نال 520

 سانلارثك اىل>تيوارافقو ىفابق دالبلارثك أعجرتو رايدلا نوبرخخو واتسألا نوكتبو ا

 فوخلاو جرا برغلا ىف نوكبيو اهلقأالا قبيالو ةربزجلارثك أنوذخأيف مهلاومأو مهرايد نع

 نملجر جرخم كلذ دنعفاضعب مهضعب سانلالكأيو ةنتفلا رثكتو ءالغلاو عوجلا مهيلع ىلوتسيو

 طارشأ ل وأ وهو نامزلا رخآىف ملاقلا ىدبملا وهو هلع هللا لو_سرتنب ةمطافداو نم ىصقألا برغلا
 0 حور لاند قاهاشاعو رومألاهذهعيج اندهاشدقو( ىطرقلا مامالا لاق )ةعاسلا

 ١ لعألاو ىدبلاجو رح لبق ناضمرىف نيت رمفسكت ستلانا كن 0 د :

 باع

 ل ورثكتال» لاقدنأ ملس ودل 1وديلع هللا ىلصهنعو « هضغب ان و كلذ نعهتيجحانأف
0 



 ةيموا فت وا طلتسسلاو لجلال ىديللا نأ ءاج ام باب

 0 ريغو بهذلا ةسنقو ةك اطناو

 موي الا ايندلا نم ق قبسوجل وأ » هلي هلال وسر لاق لاق هنعهللاىضر ةريره ىبأ نع هجامنإا يور

 نامث حييحص هدانساو (ةينيطنطسةلاو ما !.دلا ليج تيب لهأ نم لج ركلع تح قلو زعدللا هلوطلدحاو

 ثالئابلعن وريكبف رحبلا ىلعةميظعةنيدم ىهوةبك اطن |ةنيدم ىلا نوت أ, نيماسملا نمهعم نمؤ ىدمملا

 نوذخًا,ولافطألاوءاسنلا نويسيولاجرلا نولتةبف لجو زعهللاةردقب رحبلا ىفاهر وس عقيف تا ريبكست

 فواز لا نو رشف 0 لا ل رامعب رمعتو دجاسملا اهنف ندب وةبك اطناىدبملا كلعمث لاومألا

 ٌلئاقم فلآ ةئاهارأ اهينواتقيو ةيموروةينيطنطسقلا نوحتفتسيف بهذلا ةدينكو ةينيطنطسقلاو
 لاحرلا :ناولتشتو :لاومأآلا نوانح انو 3 وصلا نئادلا ن وحشتني ورك بلل ناعيا اهم نوضتفيو

 لوأ اهذخ أ ىدهلا ناك ىتلا لاومألا اهفنودجيف بهذلاةسينك نوتأيو لافطألاوءاسنلا نويسإو
 سدقلا تيب ىف دجوف سدقللا تيد ازغنو> رصيق مورلا كلم اهفابعدوأ ىلا ى هلاومألاهذهو ة ةرم

 صقتام اهذخأ 5 ةلماك اهرسأب بهذلا ةسينك ىلا ةا فلن يعبس لعابلمتحاو اهذخاف لا ومألا هذه

 دقلهللالوس ا لاك ةباورىف داز سدقللا تيب ىلا اهدربف لاومألا كلت ىدبلا نخاف »كاب

 توبنلا لحأ نم وه 2 هللال وسر لاقف ردقلا مظع رطخلا مسج ام امظع هللا دنع سدقلا تيب ناك

 نأ كلذو درمزوتوقايو ردو ةيطنو بعدم مالسلاو ةالصلا امم لع دواد نب ناملس ديرلع هللا هانتبا

 تقاوبيلابهوتأ آو نداعملا نمةضفلاو بهذلابهوتأ اف نحلا هلىلاعت هللا راب دوادنب ناملس

 فانصألاهذه-هوتأاماف (صا وغو ءانب لك »ىلاعتهللا لاق اك نوصوغبي راحبلا نم درمزلاورهاوجلاو
 توقايلاوردلابهنيزوةضف نمةدمعأو بهذ نمةدمعأو ةضف نماطالب و بهذ نماطالب اممف لعش منمهانب

 فكو كالوسرايتلق فيتا فان الاء ذه معوض تحءوتأف نكاهل ىلاعتلا رس ١
 اوانقو اوصع الل يئارسإىنب نا ماسوهيلعهللا ىلص هللا ل وسر لامتف سدقلا تيبلا نمءايشألاذهتذخأ
 ىلاعت هلوق وهو ةنس ةئارعبس هكلم ناكو سوو لا نم وهو رصنت#م مهملع ىملاعت هلل هللا طلس ءايبنألا
 لاحرلا اولتقو سدهلا تسب اول> دقي آلا «ديدشسأب ىلوأ انل اداع مكيلع انثعب اهالوأ دعوءاح !ذاف»

 ةروك دلل فاثصالا نم سدقلا تيب ىف ناك ام عييمجو لاومألا 0 لافطألاو ءاسنلا آوبسو
 ليئثارسإ ىن نومدختسإ اوماقأف لباب ضر اهوعدوأ ىح ةلحع فلأ نيعبس لع اهولمتحاف

 نمكلم ىلا هللا ىحوأف مهمحر لجو زع هللا نامث ماعةئام لاكنلاو باقعلاو ىزخلابمنوكمتنيو

 راسف ليئارسإ ىننم مه.ديأ ىف نم ذقنتسي نأو لباب ضرأىف سوجلا ىلا ريسإنأ سراف كولم
 سوجلا ىديأ نم ليئارسإ ىنب نم قب نم ذقنتساف لباب ضرأ ىلا لد ىتح كللا كلذ مهلإ

 ىنب اي مهل لاقو ةرم لوأ ناك ام هيلا هدرو سدقلا تيبلا ىف ناك ىذلا ىلحلا كلذ ذقنتساو

 مج دينأ مكبر وسع » ىلاعت هلوق وهو لتقلاو ىسلاب م كيلا اندع ىصاعلا ىلا متدع نإ ليئارسإ

 آنا ىلا ليئارسإ ونب تعجر اماف ةبوقتعلاب م كا 0ك ىصاعلا ىلا متدعنا ىنعي « اندع متدعناو
 دعو ءاج اذاف »ىلاعن هلوق وف رصيق مورلا ا مهملع ىل اعتاثلا 1 ىصاعلا ىلا اوداع سدقلا

 ىلح 2. ذخأو مع اسنو محل | مهلتقو 0 رحبلاو ربلا ىف مهازغف ةيالا(١) «اهالوأ

 ةانحأاب ١ ىح نألا اف وهف بهذلا ةسينك هعدوأ ىح ةلجت ل نيعبس ىلع هلمتحاو سدهما تيب

 لسرب كلذ دنعف كلذ دعب كرشلال هأ ىلع نب .رهاظ نوماسلا ن وكبوسدقلاتيبلا ىلاهدر 'وىدبللا

 3 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو لقره لهأ نم سماخلا وهو مورلا كلم هللا

 .ها ةرخآلا دعو ءاج اذاف العلو لصألاب اذكه (1)

 كنودجعو كئودمح وكنو ريكبو( 98/8 ) كنوحبس نولوقيفىدابع لوقيام مهم ملعأو هو مهر مهل ًاسيفاين لا ءامسلا ىلا
 قوأر له لوقف

 كوأرامهتاوالنولوقيف

 قوأر ولف يك لوقيف
 اوناككورولنولوقيف

 كلدشأ و ةدابع كل دشأ

 كالا ثك او .ادنبحم

 اف لوقيف احيبست
 نولوةف نولأسي
 لوةيف ةنملا كنولأسإ
 النولوةيف اهوأر له
 اهوأرام بر اي هللاو

 مهنأ ول فيك لوقتيف
 مهنأ ولزولوقيفاهوأر
 7 دشأ اوناكاهوأر

 ابلط امل دشأو اصرح

 مفلاقةبغر اهفمظعأو

 نمنولوميف نوذوعتي
 اهوأر كهل وقف رانلا

 براي هللاو ال نولوقيف

 فيك لوقيف اهوأرام

 نولوقيف اهوأرممأ ول
 دشأ اوناك اهوأر ول

 ةفاخم دشأو ارارف اهنم

 دق ىنأ كدهبشأ لوقف

 كلم لوقيف مت رفغ

 سيل نالف مهف مهتم
 ةجاحل ءاج امنا .مهنم

 قشيال موقلا مثلوقف
 هنعو 6« ميسيلج مه

 ماسواهل آو هيلعدللا ىلص

 ليرج ىنثدح »لاق هنأ

 هلإال ىلاعتهللا لوي لاق

 هلخد نمو ىنصح هللا الإ

 هنعو «ىباذعنم ل

 ملس وهلاو هيلعدللا ىلص

 « علمتنا فين امرت ناواو كاك" مبا تانغ نمنع ا"ىشنم اموهللارك ذبولقلاةلاقصناوةلاقص*ىش لكلو» لاقهنأ



 - نادلاقدنأ مسو# آو هيلع ىلصهنع ( ابن ذك رثتالو لمع ابتبسي اله الإ هلإال» لاق هنأ اة مسودل 1وهيلع لا ىلصدنعو

 همطُخ عضاو ناطيشلا

 ناف مدآ نبا بلق ىلع
 ناو سنخ هللا ركذ

 هنعو (هبلق مقتلا ىسش

 ماسودل آو هيلع ىلص

 نييذلا هللا ءايل وأ ) لاقهنأ
 هنعو (هّللا ركذا وُؤ راذإ
 ماسوهل آو هيلع ىلص

 الإ ةلإالاب مكيلعو لاقدنأ

 اوزثك ًافرافغتسالا وهلا

 لاق سيلبا ناف امهم

 تونانلابشانلات كلغ

 الإ هلإالب قوكلهأو
 الف رافغتسالاو هللا

 مهكلهأ كلذ تيأر

 ممن وبسم و ىوهلاب
 ىلص هنعو « نودتبم

 ملسو هلآو هيلع هللا

 نم ريشغماي » لاق هنأ

 ملو هناسلب كمآ
 هبلق ناميإلا لخدي
 الو نيملسلا اوباتغنال

 نءهنافممتا روعاوعبتت

 ملسلاهيخأ ةروع عستا

 نمو هتروع هللا عستا

 هحضف ةتروع هللا عستا|

 « هتيب فوج ىف ولو

 هل آوهملع هللا ىلص هنعو

 ثروب ان زلا» لاقدنأ ملسو

 « رقتقا انزنم رقفلا

 جورُخ ةمالع اهحتفو حتفت نبأ نمو ةينيطنطسقلا حتف ىف ءاج ام باب ال:
 * هايإ هلتقو مالسلا هيلع ىسشع لوزنو لاجدلا

 مورلالْرمَت قح ةعاسلا موقتال» لاق مسوهيلعهّللا لص هللا لوسر نأ ةربره ىنأنع » ملسم ىور

 اوفاصت اذاف ذئموي ضرألا لهأ رايخ نم ةنيدملا نم شيج مهملا جرخيف قبادب وأ قامعألاب

 نيبو كنيب ىلغتال هللاو ال نوماسلا لوقيف مهلتاقن انم اوبس نيدنلا نيبو اننيب اولخ مورلا تلاق
 هللا دنع ءادهسشلا لضفأ مه ثلث لتقيو ادبأ مهملع هل بوتي ال ثلث مزهنيف مهنولتاقيف انناوخإ

 مهفويس اوقلع دق مئانغلا نومستقي مه ايف ةينيطنطسق نوحتتفيف ادبأ نونتتفي ال ثلثلا حتتفيو
 ًاذاف لطاب كلذو نوجرخف مكيلهأ ف مكفاخ دق حيسلا نا ناطيشلا ممف حاص ذا نوتيزلاب
 نبىسيع لزنيف ةالصلا تمقأ اذا فوفصلا نووسي لاتقلل نودع مه ايف جررخ ماشلا اوءاج

 نكلو كلهم ىقح تاذنال هكرت واف ءالاىف ملا بوذب م باذ هللا ودع هآراذاف مهموم ٌُف مسلح

 نع فوع نب ورمع نع هجام نبا ( ىورو ) « هتبرح ىف همد مهمريف هديب ىملاعت هللا هلتقي
 نيياسلا لاسم ىندأ نوكي قح ةعاسلا موقت ال ) لاق سو هيلع هللا لتغأ هللا:لوييبسوب نأ هذَج

 8 قواناقعس مكنإ لاقف هلال وسراي ىأبىأب لاقف ىلع إن لعاب لعاي» ملسو هيلع هللا ىلص لاق «ءالوس

 نوفاخمالنءذلا مالسإلا لهأأ مالسإلاةقورو مالسإلاةقو رمهملاج رخخ تح كدعب نم نم مهنولتاقيو ر رفصألا

 اهومستقيقح اهلثم اوبيصبمل مئانغن وبيصيف ريبكستلاو حيبستلابةينيطنط سقنوحتتفي مال ةمولهللا ىف
 ىورو (مدان كراتلاو مدان ذخآلافةب ذك ىهوالأىدالب فع رخ دقحسيسملان |لوقيف تآىايفةسرتألاب

 اهنم بناجو ربلا ىف اهتم يناج ةنيدع متعمسو امويهباحصأل لاق هنأ هلي ىنلا نع ةريرهى أن ع ملسم

 اولزت اهوءاح اذاف قدسا ىن نمافل أن وعيساهوزغي قحةعاسلاموقت :اللاقهللا لوس رايم 2 اولاق رحبلا ق

 ىذا لاقالإهماعأ الر وثلاقا,بناجدح أ ط متسيف ريك أهللاولاالإ هلإالاولاق مهسب اومربملوحالسبا ولتاي ملف
 رب ناو | 0 هللا الإ هلز الة يثاثلا 0 رعبا

 ةينيطنطسقلاحتف لاق هنعهللاىضر سنأ نع ىذمرتلاىورو «نوعجريو ءىش 0

 هللا ىضر نامعنمز ىفتحتف دقولاجدلاج ورخ دنع حتفتو مورلاةنيدمةينيطنطسقلاو ةعاسلا مايقعم

 ًافرسصمدنج نمر س ىنأ نب هللا دبع ناكو ةباكش نع الا ادحأ ل زعي.ال ناكر مصعب هلمع ىلع ص اعلا نب ورمع

 هلل ادبعو سيقلا دبع نب عناق ن هللا دبعهءمحرسوةيقيرفاىلاهجرسو لاجرلابءامرودنجلا ىلعنامعهرم
 اهايتأف سلدنألاىلا هللا دبعو هللا دبع جرخ ةيقيرفا ىلاعتهللاحتف الف نيب ربفلا نيصحلا نب عفان نبا
 نم حتنفت امنا ةينيطنطسقلا ناف دعبامأ سلدنألا ىلا بدتنا نمىا ناهعبتكو رحبلالبق نم
 2 ونامزألا ثللو تي يا اع رجألا ىف ءاكرشلا منك اه اة مكنا وسلدنألا

 : هل آوهيلعهللا ىلص ةنعو اهنأ ىلع لدي بابلا لوأ ةريره ىنأ ثيدح (هللا همحر ىطرقلا لاق) ثيداحألا ىف اك ىرخأ ةرم
 ةرم نيترم نوكي امل ىدبلاحتف لعلو كلذ ريغب حتفت اهنأ ىلع لدي هجامنبا ثيدحو لابنلاب حتفت سبل نم» لاقدن أ راسو
 لهأه يلا زاحنا برغملابج رخ اذا ىدهللا ناف نيترمبهذلا ةليتكلا تفي ذأ كرست ه0 ككانملاب 7 لاقق اديدجايوث

 ارتكللالخأ اهلعبلغتو اهلهأ فلتوتفلت دفق سلدنألاةريزج رصنا هللا واي هلنولوقيف سلدنألا اذه

 0 ادع دقات م مهو برغلال ذل عيبج ىلا هبتك ثعيبف مورلا» انب أن مك رشلاو أ نم ةنقزرو بوكا

 ند هج ايد ىل فسأ نم لاق هنأ كلي هوو رحت امو هبنذ نم مدقتام دل رفخ ةوق الو ينم لوخيا بخ
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 فقال « ةنسفل أ ةنملا نمبرثقا هتتاف ةرخآل عفسأ نموةنس فل ةريسم رانلا نم برتقا

 نوفقيو هن ويجب وناكملكنمديلا نوتأبف متلي دم ةعيرشو هللانيداورصنانأ برغلا لهأ نم
 ىدييلا ثحاضو .ءانرقلاةقانلا بحلانع وهو موطرخلا لحام هركتش ةيدقم ل نوكيو هدا
 هللاىضردق لجاروسرافنيب امةلتامتلا نمافل أن ونامت هعبابي كلذدنعف اتحهّللا ىلوو مالسالا نيدرصانو

 نوربعيف مظعلا لضفلاوذءناو هللمهسفنأ اوعاش «نوحلفلا ها بزح نإ الأ هللا بزحكئلوأ» مهنع

 قف ةغيابةيطخ بطخم و عب وجعل قربا ديلا ةيلدشا ىهو صم ىلا اومن ة>رحبلا

 مورلا دالبىلا اهجوتم نيماسملا عيم جرم مث اهفمالسالالهأ عيمج هعيابف سلدنألا لهأ هيلا |[

 ىلا نولصي هعم نمو ىدهأا نا مثةونعودعلا ىديأنماهجرخم مورلا نئادم نم ةنيدم نيعبسأهبف حتفيف

 توباتاهيفدج مث ةيوسلابسانلا نيب ابمسةيف ىدهلا اهذخ ايفةميظعالاومأ اهبف نودجيف بهذلاةسينك
 ةالصلا هيلع مدآ اهم طبهقلااصعلاىهو مالسلاوالصلا امهماعىس وماصعو ىسنعةزاكعابفوةنيكسلا
 هيفام عييمج لمتحاو سدقلا تيبلا نماهذخ أ دقمورا كلام رصيقن اكو اهنمجرخأ نيجةنجلا نممالسلاو

 اصعلا نوماسلا ذخأ اذاف ىدهملا هذخأ,ق> نآلاىلا اهفومف بهذلا ةسينكىلا لاومألاو عاتلا نم

 مهأر لذخ سلدنالا نممالسالا له مايقهللادارأ اذاف هلنوكست ندير. مهنمدحاو لكو اهيفاوعزانت

 ذئموي هواءزج مهمركسع لك ذخأيف ءازجأةعب رأ ىلع اصعلانومسقيف ملوةع بابلألاىوذ بلسو
 كرشلال هأ مهبلع ربظو مهنيب فالخلا عقوو رصنلاو رفظلامممع عفر كلذاواعفاذاو 1 اسععبرأ

 ىنعلا|ذ ليت رقلاوذاهانب ىلا ةرطنقلا نممهم زوجيف لب !ةروص ىفاكلم مهيلعهللا ثعببف راحبلا اوتأيقح

 لخنرا الك كلذكنولازبالف هءارومورلاو سراف ةنيدمىلا اوتأي ىتح هءارو سانلاذخأيف ةصاخ
 رصمنوكلمتيف هءارومورلاو رصمضرأىلإ اوت ًأيت> كلذكن وكرمدلا لحترا ةلحرمنوملسلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو نوعجرب مث مويفلا ىلا

  اهمتامالعو ةعاسلا طارسشأ باوبأ ع

 نآرقلاىفولئاسلا نم ملعأب اهنعل وئسلا ام اسمهاور ىدلا ليربج ثيدح ىف ودللاالا هماع الف اهمادق تةوامأ

 «ةتغ الإ عيتأتالد ىلاعتلاقو «وهالإ اهتقولا هيل ال ىنردنعاجملعاعإلقةعاسلا نعكن ولأسي» ميظعلا

 ليريج ضفتناف ةعاسلا تمىسيعهللاقف مالسلاوةالصلا امهياعىسعليريج قللاق ىعشلانع ىورو

 (ىودو) ةتغبالإ << انالظوالاو تاؤيشلا ف تاه تالا وم ملعأب اهنعلوئسلااملاقو هتحنخأق

 اهطارشأاه هللا لوسراي لبق طارشأ ةعاسال » ملي هللالوسر لاقلاق ةفيذح نع ميعن وبأ ظفاخلا

 ىرمأتاف ىلارعأ لاف فورعلا لهأىلع ركشلالهأ روهظودجاسلا ىف قسفلال هأ تاوصأولعلاق

 موزلك كتيب ف سولجلا مزلاىأ كتيب سلح نك لاقو فرعتام انخوركتتامعد لافقهللا لوس
 نمسانلاهيبنت اهيلعةعاسلا طا رسشأ دقت ىفةكسحلا وىلاعتهللا مهمحر ءاملغلا لاق « ةبادلارهظل سلحلا
 عفنبالن أل بقاممابرأ ىلا قوقحلا ةي دأتوةبانالاوةب وتلابمهسفنأل طايتحالابذخألا لعمهثحو ةلفغلا ةدقر

 همحر (يطرقلا مامإلالاق) مهتداعس نيبو مهنيب لاح نأ لبقن مو لبق نمتنمآنكسنجلاهناعإ اسف
 نافاهمدوءوملاةعاسلا مايقل دادعتسا وةبهأ لعةعاسلا طارش ر وبظدعب اون وكي نأ س انلل ىغبتيف ىلاعت هللا

 هلتقو ىسيعلوزنو لاجدلا جورخاهنف اين دلاةدمءابهتنا لعةمالغ ىل :هللا اهلعجدق طارشألا كلت

 نممههوجو ىف سانلا مستىأ مهحلكت ضرألا نم جر ىتلاةبادلاو جوجأمو جوج جو رخو لاجدلا

 ملعلا ضبق نم تايآلا هذه مدقتامامأ و ماظعلا تايآلا ىههذهفاهم رغم نم سمشلا عولطاهنمو#رفاكو لسم

 !اسنلا. عاسنلا افتك (ورخلا فرش ةضافتسا وفزاعلار اديلظو 2 وهله ءالبتسا ولبجلاةبلغو

 رع 9 يع هلا لبي هاو

 ىف دهز نم» لاقهنأ

 ص الب هللاهملع اين دلا

 هلعجوةءادهالن هادهو ['

 « منلاهنعفشكو أ ريصب ْ
 * لاق هلع هنعو

 هاند 0 نم »

 نمو ةهترخآب رضأ

 يضأ هنرخآ .بحأ

 قبنام اورثآف هايندب

 ىلص هنعو «(ىنفياملع
 هنأ مسوهل آو هيلعدللا

 رئابكلارك 1 لاق

 ىصدنعو «ايندلا بح
 هنأ ملسو هل آو هيلعدللا

 قمأ تمظعاذا» لاق

 ةبيهاهنم تعز ايئدلا
 رمألا تكرتاذاو مالسالا

 نع ىمللاو فورعملاب

 ةكرب تمرح ركنلا

 عما تست او ىحولا

 )04 هللا نع نم تطقمس

 هلآو هلعللا لصةنعو ّْ

 اورذحا» لاقهن أماسو ١

 'نمرحسأ اهناف ايندلا |

 6« تورامو توراه

 هلاوهيلعدللا ىلص هنعو

 نعالهجم) لاقهن أ اسو

 بابشالولهناف اليمهللا

 0 ذا عويدمو مخ
 عطر لافطأو عتر مئاهموأ

 تاذعلا يلع بضل

 نود عاصم

 لاقدنأ مسوهل آوهيلع !ٍ

 هديب ىسفن  ىذلاو »

 مجحرالا ةنجلا ل اخديال

 ال لاق محرانلك اولاق

 قخزن وجم كنا لس رعبا لوقيا» لاقدنأ 5 كلل لس عةماعلاوحديوج ) ةرك ذنلا رصتنع ب :1١



 ىلصهنعو ( هققحانملاعل فرع وان ريغصمخربوان ريبكل جيل ئمانم ليل ملاقدنأ (؟*) مسودل وهيلعهللا بصهنعو« قلخأ و مح ر اف

 هنأ لسودل آوهيلع هللا

 هشبنأ هريس نم لاق

 موي ماهج روف نمثل
 هلظىف هلعجمو ةمايقلا

 نينمؤاا ىلع نكيالف
 «امح رم نكيلو اظيلغ

 هل ؟وهيلعهللا ىلصهنعو

 ديعلانأ » لاقدن أ ٍلسو

 هللا ىدب, نيب فقيل
 هللا ليطيف ىلاعت

 ن. هبيصي قح هفوقو

 لوقيفديدش ب ركك لذ
 مويلا ىنم را براي

 اًئيشتمح رلهف لوقف
 ىلجأ .نم ىتلخ نم
 ولو تاه كا
 باحأناكف «اروفصع

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 فلس نم ىضم نمو
 ريفاصعلان وعبابتيةمألا

 هنعو . اهنوقلطيف
 مسوهل اوهيلع هللا ىلص

 معأامنوماعتول م لاقهنأ

 ميكلو البق مكحشا
 غاس املو اريثك

 : «باريثلاو ماعطلا ل

 هيلع هللا ىلص هنعو

 نم»لاقهن أ لسودل آو"

 هنعو «هللا هاضرأ هللا
 ميراتلا نافاضيأو مثدعب نمل هلق سانلا لع فحم عقر هنأولو ليقامت ءىث عميل و ةدملا هذه تضمدقو 5

 ماسودل آوديلع هللا لص

 هللا قش نم 0( لاق هنأ

 ءىث لك هنمهللا باهأ

 هللادب اهأ هللا قت نمو

 | دبزنعو (ءىشلكنم
 هلي هنا لوس رلأسالجر نأ هنعهللا ىضرمقرأن ب

 جرش اة رثكواملوأةمالاهذهرخآنءاونابصلاةراماودجاسلاةفرخز وناينبلاهلاطاو لاج رلابلاجرلاو

 . عقلّيهتازجعم نم ىبف رذن و ربخأ يف هِي هلا لوسرل ةقدصمةثداح بابسأىه امتاف قح ريغب لتقل نعي

 0 . نيماعلا بر هن دجلاو

 6 نيتابك ةعاسلاوانأ تئعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب الع

 ئطسولاو ةبابسلا مضولاق « نيتابك ةعاسلاوان أت ثعب » لاق متلي هللا لوسر نأ سنأ نع ىور

 سصعأ بيرقت اهفالتخا ىلعابلك اهانعمو اهريغوىذمرتلاو ىراخبلا فقرط نمثيدحلا اذهىوردقو

 امو ىلاعتةلوقو «اهطارشأ ءاج دف » ىلاعتهلوةب كلذ ىلا راش أ دقو اتي ةعرسوةمايقلا ىهىتلاةعاسلا

 قشناوةعاسل!تبرتقا »ىلاعتهلوةو « مهءاس>سانلل برتقا »ىلاعتهلوقو « رصبلا حلك الا ةعاسلا رمأ

 نيدباعلا نيزمامالا ناكو هل دمشوه ةعاسلاطارسشأ لوأنالوقي نسحلاوكاحضلاناكو « رمقلا

 ءاملعلا لاق ملعأىل 7هللا وةأحفلاتوموريسا وبلا و ماذجلا رورظةعاسلا با رتقا نملو قي هنع هللا ىضر

 نأ لاّت>ال ةعاسلا مايق تقو ملعيإ ناك هِي هللا لوسر نا هنم ملعيام قياسلا ثيدحلا ىف سيلو

 ىطسولا الا ةبابسلا دعب سيل هنأ ةعاسلا الا هدعب سيلف نوكي ىن رخآ هنأ هلي هدارم نوكي
 .اهتقو ىلعال ةعاسلا هيف موقت ىذلا مويلا ىلع مي هلوسر علطأ ىلاعت هللا نا ءاماعلا ضعب لاقو
 . ملعأ هللاو مويلا كلذ نم

 ١ 6 ةعاسلا ىدي نيب نوكست رومأ ركذ باب <
 ناتثف لتتقت ىتح ةعاسلا موقتال » لاق هِي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىور
 نمسيررقنوباذك نولاجد ثعب, ق>و ةدحاواممتوعد ةميظع ةلتقم امهنيب نوكت ناتميظع

 جرملا رثكيو نافل ارمظناو نامزلا براقتتُاو لزالزلا رثكت وملعلا ضبةي تح وهلال وس ردن معز مهلكن يثالل

 هضرعي ىذأا لوقيف هطرعي ىحوهتقدصلبقي ن ملام بروم. قح ضيفيفلالا <فرثكيقحولتقلاوهو

 علطت ىت>وهناكمىنتيلادل ويف لجرلا ربقب لج رلا رع قحوناينبلا ف سانلا لو اطنتي قحو هيف ىلبرأالهيلع
 'تنمآنكتملامناعإاسفن عفنيال» نيح كل ذفنوعمجأ اونمآ سانلااهآروتعاطاذاف اهي رغم نم سمشلا
 هنايوطب الوهن اعب ابتيالفاهنبب احم وثنالجرلا رشن دقو ةعاسلا نموقتتل و ( | ريخاهماع إ ىف تبسكو أل بق نم

 قسيالفدهضوح طيليوهوةعاسلا نموقتلوهمعطي الفهتحتل نبلب لجرلا فرصن ادقوةعاسلا نموقتتلو

 هذهفىلاعتهلاهمحر ( ىطرقلامامالا لاق ) «ابمعطيالف هيفىلاهتلك اعف ردقوةعاسلا نموقتلو هلباهنم

 نمةفيعضلاثيداحألا ىف درواملةاحالو دحاو ثيدح ىف ةريرهوبأ اهاور ةمالغ ةريشع ثالث

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءىوراك ةنيعمنينسيف ةنيعمرومأعوقوب ةنذؤلا تامالعلا

 ,قواذك نيتئامو نيرشعلاقو اذكواذك نوكي نينئامورسشع ةنس ىفو اذكواذكن وكي نين امةنس

 ىبتانللاو سنالا ف ضن توذيف ةعاس سمشلا فسكت ناتئامو نيتسةنس فواذك نينئامو نيئالثلا

 ىفتامالعلا نم ريثك ىضمدق هنأ لع ملسوهيلع هلا ىلدىنلا تومدعب باطخلا نب رمعنمزىف عضوامنا
 ىنلا هب ربخأام عيمجنأ رمالا لصاح وريغال عراتلا نييعت ىفمالكلا اماوح.يحصلا ةفيذح ثيدح

 دجاو حي ق,رطملاجاتحيفهتقو نييعنامأوهعوقو نمد, النئا وكلا ونتفلا نم ماسو هيلع هللا لص

 ىأهناكمتنك ىنتلاي لوقيف لجرلا زيقب لج رلار ع تح ةعاسلاخ وقتال ثيدح ىنعمو 6 ناملاعلا ب رهلل

 ءايلوالا نيغوءاماعلا ل ومحو مهتساير روهظو لاهجلا مظعت و ءالبلا ةدشنم نامزلا كلذىف ىرب امل

 ءالبتساو تكيانيعنإف كينيععومدب 2لاقرانلا قتأ<ب



 ( 1808 ): ' لاق هنأ منسوأل وهيلع هللا لضةنعو «رانلا اهلك تالة يش نم

 انيور لاقاذهاننامز ىفاذهبلاغدجودقو (ىطرقلا مامالا لاق) قحريغب ضار عألا ولاومألا و نادبألا

 ىذلا ىنعيذاحلا فيفخ هيفطبغ نامز سانلا ىلع أ,نأك شوب : لوين اك هنأ ةنعاللاىذر نذل

 ةيرقب مويلاطبغ اكناطلسلا نعمدعي لجزلا طبغيودالوألا نمةرسثعو مويلا طبش اك كؤالو 1 لعأال
 ةدابعلاق هناكم ناك اندحأتيلنولوةيو مهسوؤر سانلا زف قوسلا ىفةزانجلا رع ودابعلا اصل هنم

 ىلاعتءللاهمحر (ىطرقلامامالا لاق)ن ونظنامم مظعأر مألا معن لاقق مظعرمألا اذهنا رذابأ يتماصلا نبا
 ماكحألا اوعابورارحألا ىلع ديبعلا هيف يلغتو قحلا ىلعلطابلا هيفىلوتسادقق نامزلاكلذ وهاذهو

 اوريغوّتانيداولدب هيلعردقيالوهيلإ لصوالاسكع قطا واسكم ينحل راصف ماكحلا مهم كلذن ىضرو

 اعارذو ريشبا ريش لبق نم نئس نبتت »ثيدحلا ىفو «تحسال نولاكأ بذكلل ن وعامس 2 هللا 2

 نسحأ دقلو .نف: لاقىراصنلاودوملاهّلالوسراي اولاق« هومتلخدإ ب ضر >جاواخد ولى حعارذب

 تامالعنمو(ىطرقلامامالالاق)اهنايهرؤ ءوس رابح و «كوللا الإ نبدلا دسف أل هو :هلوةىفكرابلا نبا

 ىهتنا« ةقسفءارقولاهجدابعنامزلارخآ ىفنوكيس» : ٍلسو هيلعهللا ىلصهللا لوسرلوق اضيأةعاسلا

 نوك » لاقرلسو هيلعهللا ٍلصهلالوسر نألودألارداون ىفىذم رتلا يكحلا (ىورو) رامحة فيج

 سنالق رهظن مث نونتنألامهوهرشنم هللب ذوعتيلفنامزلا كلذكردأن ف ءارقلاناديد نامزلارخآىف

 لب لاققمهنموأ انماولاةنيسمجخ رجأكهرجأهنيدب ذئموب كسمتسلاو ءايرلا نمذئموبايحتسي الفدربلا

 تفاهتيبوثلا ىلس اكماوقأرودص ىفن ار فلا ىلبيس : لوقت هنع ىل اع هللا ىض رل دج نيذاعمناكو )» مكنم

 نافوخهطلاخال عمط مهلامع أب اثذلا ٍنواقىلعنأضاادواجن وسبل, ةذاالوةورشهإنودح الهنوءرقي

 سانلااهدوقو» ىلاعتهلوقبابىفمدهتوائيش هللا, كرمتن ملانإانل رفغيساولاقاوءاسأن او غلبنساولاقاو رصق

 ىفو رانلاهب رعست نملوأ وهف نمأر قأ نم لاقونآر ملا رق نمنأىلإ ريشن ثيداحأ ةدع « ةراجحلاو

 نملجر جر قحةعاسلاموقتال» اضي ًاهيفو (هاحهملاهل لاقيلح رك لع ىت>ةعاسلاموقتال 0ثيدحلا

 ران جرح قت>ةعاسلا موهقتال لاق هل لال وسار نأ مسموىراخبلاىفو «هاصعب سانلاق وس ناطحق

 لاق مسوهيلع هللاىلص هللال وسر نأىذمرتلا ىورو « ىرصبب لبإلا قانعأ ءىضن زاجحلا ضرأنم

 مكيلع لاقان صأتافهللا لوسراي اولاقةمايقلا موي لبق تومرضح وحن نموأ تومرضح نمران جرختس»

 قرشلا نمسانلا ريشحن رانةعاسلا ظارسشأل وألاق» ملس وهيلعهللا لصهللا ل وسر نأ ىراخبلا فو «ماشلاب

 اولتقت قح ةعاسلا موقتال هديب ىسفن ىذلاو » لاق 2 هللا لوسرنأ ىذمرتلافو« برغلا ىلإ

 ةعاسلا موقت الهدي ىسفن ىذلاو داضي أ ثيدحلا فو ( كرا رش كر وم أ يل و ركفايسأب ا وداتحمو مكماما

 اجورمبرعلا ضرأدوعت حو هنم اهليعي نمدج الفهناك زب ج رخيف لاما ضيفي تح و هلعن كا رمش وهطوس 1

 هللا همح ر(ىطرقلامامالا لاق) ( ىزعلاو تاللادبعتىح مايألا و ىلامللا بهذتال» ثيدحلا فو «اراهأو

 ةميظعةازازاهؤدب ناكو ةميظعر ان تجرخدهتف «زاجحلا ضرأ نمران جرخ ىتح» مثلَ هلوقو ىلاعت

 مون راهنلا ىحض ىلإ ةئاتسونيسمحو عب رأةنسةرخآلاىدابج نمثلاثلا رحفلادعب ءاعب رألاةليل كلذو

 روس اهيلع مظعلادلبلاةروصىفىرت ةرحلا فرطب معنتلاعاق دنعةظيرقي رانلات رهظ وتس

 الإ لبح لعرعال اهودوعيلا>رىرن ونذامو جاربأو نوصل [فيراريثك فيزارشهيلعاهم طبخ

 . ع 4

 ىف جحتتلا وقلخلا لاوماىلعمارحلا ءاليتساو ىداعملابرهملاو مظلامومعو ماكحألا ىفلطابلا ءاليتساو

 ةيذع لجرلا ملكي قح »ةياورىفو «هلهأ ثيدحت هريخ وهلعن وهطوسلج رلا ملكي و سن الا عابسلا ملكت تح

 ىلو مدآ نباهفاعاممدآ نالعطلس اعإ 2

 ريغف خل مدآ نبا نأ
 دحأ هيلعطلستي مل هللا

 نمل مدآ نبالكو اعاو

 نئانأولو مدآ نبااجر

 مل هللا الإ جنب ل مدآك
 6 هرتغ ىلإ هللا هلكي

 هيلع هللا ىلص هنعو

 لاق .هنأ ملسو هلآو

 سارق اغت هللا ةشخ

 ديس عرولاوةنكح لك
 2 هنعو « لمعلا

 مقرع ول » لاق هنأ
 ميشمل هتف رعم قح هللا

 تلازاو راحبلا ىلع

 ولو لابجلا مكئاعدب
 هتفانع قح .هللا متفخ

 نبل ىذلا معلا متداعل

 غلب نكلولهجهعم

 تنأ الو ليقدح كلذ

 0190و لاق هلأ لوسراي
 ١ نموظعأ وان اش زعأتللا

 « هلكهرمأدحأ غلس نأ

 هيلع هللا ىلع هنعو

 دهزلا » لاقدهنأ ملسو

 بح امسحم نأاين دلا ىف

 1 د ناو كقلاح

 .نأو كقلاخ ضغب

 لالخ :.نم . جرحت

 نك جرد أم ايندلا

 باسحاملالح نافاهما رح

 نأو باذع اهمار>و

 نييلسملا عيمج محرت

 كرو كاست محرت

 مالكلا نم جرحت

 جرحت ام” كنيعب الاعف

 جرخت امك اهتنيزو ايندلاماطح نم جرحت نأواهنتن دتشادق ىلاةتمملا ندجرحتت ا” لكألا ةرثك نم جرحتت نأو مارخلا نم



 مهتنعل ةعبسو لاق هنأيسو هيلع هللاىبصدنعو « ايدلا ىفدّهَزلا وهاذهف ( 18غ .) ' ايندلا ىف كلمأ رصقت نأو رانلا نِم
 ' هللا مهعلو ةكتاللا
 ىف دئازلا باجم ىن لكو
 لخحتسلاو هللا باتك
 نما لسبلا الرط
 هللا مرح اه ىترتع
 هللا ردقب بذكلاو

 ز«لتوريجلابطلستلاو
 نم لذيودهللا لذأ نم

 ءىبلابرثأتسلا وهلا زعأ

 هنعو « قنسلكراتلاو
 هنأ سو هيلع هللا ىلص
 لجوزعهللاكوقي» لاق
 الاهل مدآ نبالمج لك

 ىزحأ انو ىل هنافموصلا

 هللا ىلبص هنعو « هب

 هللا لوهتي» ملسو هيلع

 نص مل نم لجو زع
 ىراخجم نع هحراوج

 عد, نأىفىلةجاح الف
 لاق « ةنارشو هماعط

 هللا ىلص هللا لوسر

 عد نمو لسواع
 هب لمعلاوروزلا لوق

 نأ ىف ةجاح هلل سيل

 لاق« هباريشوهماعط عدي

 لابجلاو روخصلاذخأ,يدعرلاىودك ىودهقرزأرهنورمحأر هن كلذ عومج نم جرو هتباذأو هتكد

 برقىلإرانلاتهتناو مظعلا لبجلاك راصمدركلذ نم عمتجافىقا ريل هيك ىلا طيح ىلإ يتب و اهب ديون
 نايلغك انايلغ رانلا هذه نمنود هاش اوناكو لسو هيلع هللا ىلص هتكربب دراب يسن ةنيددلا ىلامتناكو ةنيدللا

 ىأرهنأ ىاحسأ ضعب ىلرك ذو ( ىطرقلامامالالاق ) اهتقرحأف نعلا ىرق نمةيرقىلإتهتاورودقلا
 ىطرقلا لاق) ةوبناامالعأ نم كلذوةفرشلاةنيدملا نم مايأة سمح ةريسم نمءاوملا فةدعاص رانلا كلت

 تباذأ اهنا تح مرحلا عيمج تقرحأف ةئيداا مرح ةيضرأ ىرخأرانرانلا هذه دعباشفو ( هللا همحر

 اهيلعراتتلا باغتب دادغب نخ أ كلذدعب اشفوافقاو روسل ريغ قلو دمعلا تعقوف دمعلا ىف ىذلا صاصرلا

 رثكوبعرلا معو بركلامظعو فوخلا رسثتناف هاوأمو مالسالادومع كلذو ىسوابيفناك نم لتقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ثيدحلا ىفو ىبتنا ماما الو ةفيلخ ريغب ىراكس ىرايحسانلا قب ونزحلا

 لكأت ملأ باذع اهيف سانلا ىشغت توهربهل لاقي داوىفةدماخ مويلاىعرآن مت دصقتل » لاق ملسو

 اهرح نمدشأ ليللاب اهرح باحسلاوخ.رلا ريط ريطتمايأ ةينامت ىفاهلك ايندلارودتلاومألاو سفنألا

 شرعا! نمىندأقئالخلا سوؤر نمىهفصاقلادعرلا ىودك ىودضرألاوءامسلا نيباملو راهنلاب
 تانمؤلاونونمؤلانبأو : لاق تانمؤلاو نينمؤلا ىلع ذئمود ىه ةمدسأ هللا لوسراي ةفيذح لاف
 هاور « همدم مثدحألل وي لجركانهسيلو ئاببلا دفاستتاك نودفاستير جلا نم رشذئمو» سانلا

 نمران جرختس» مسوهيلعهللا ىلصهلوقب ةدارلارانلاهذهلعلو (ىطرقلا مامالا لاق ) معنوي اظفاحلا

 . معأىلاعت هللاو « تومرضح

 6 هنم باب لع
 ىلعميلستلان وكي ىح ةعاسلا موقتال » لاق مسوهيلع هللاىلص هللا لوسر نأدوعسم نبا نع(ئور)

 ملظلاوشفيو ماحرألا عطقت ت>وةراجتلا ىلعابجوزةأرلا بيعتو ةراجتلاوشف:ىقحو ةماعلا ن ودةصاخلا

 ١ ' ا 1 لاةرثك ر وهظديدارللو مظلالدب علا وشفيوةياورىفو «قحلا ةداهش متكتو روزلا ةداهشرهظنو

 || موقتال»ةياو ريف و « معلا رهظيوت راحتلا رهظتنأةعاسلا طا رشأ نم»ةياو رفو ىسلايطلادوادو:ًاهاوراك

 هيف لاق. «ناك اا نامز انيلع ىف :ادقلو نسحلالاق « لهجلا رهظبو لاما ضيفيو معلا عفدي قحةعاسلا

 هللادبعناكو ىبتتا دحاولا رجاتلاو أد حاولا بتاكلا الإ ىلا فن وكب امنالف ىنب رجات وأن الف ىنب بتاك

 لجرلا لعل جرلا مسينأ ًاواقرطدجاسلا ذختتنأةعاسلاطارشأ نمنالوقيهنع هللا ضر دوعسمنإا

 ةمايقلاموب ىلإ واغيالف صخرب ليخلاو ءاسنلاروهمواغتنأواءيجهتأرماو لجرلارحت,نأو ةفرعملاب

 رهظيولهجلا رهظيو ملعلا لقي نأ ةعاسلا طا رسشأن منا » لاق مث هَ هللا لوسرنأىراخبلا(ىورو) هيلعدللا ىلصدللا لوسر
 هللا لوسرنأ 1 دحاولا م هلا ًارمانيسخن وكت قح لاحرلا لقتوءاسنلارثكتوانزلا ةدابعىفمئاصلا» مسو
 هنماهذخ أ, ادح أ دجال ثبهذلا نمةقدصلاب لحرلا فوطب نامز سانلا لم نيتأيل و لاقرلسو هيلع ى اك وا اماسم 0 0

 هللا لوسرلاق « هذّوب
 دحاولا لجرلا,ن ذل ءاسنلا نأ كلذ ملع أ ىلاعتهللاوديرب «ةأرمانوعب رأهعبتتدحاولا لجرلاىرب نأو

 لجرلا ىلع نلبي نهارتفلمارأ مث 0 قبتو محالما فلاجرلا لتقل كلذو ءاسنلاةرثكو لاجرلاةلق نم

 لاجرلاةلقوءاسنلا ىلع قبشلا|ةبلغل كاذاعإ مهضعب لاقوءاطعوذخ أ و ءارسشو عسب نم نه اصع موقيدحاولا

 ناكو هبشأ لوألا ىنعلاو ىنحكنا ىنحكتا هل لوقت ةدحاو لك ةأرمانوعب رأدحاولا لجرلا عبتيف

 لوقيناكو ةنسلاو باتكلاب لهملاهيفرهظيو ملعلاهيف لقي نامز عيلعق أيس: لوقيدوعسم نهللادبع

 هللا ىلص هللا لوس ر نأ ل ا ةماقان هظفح اعإو فورحلا ظفحم نآرفلا ظفح سيل

 لاهج سان قتفءامملا ضبقب عزيزنا «وكاطعأ أد ملا عز ال ىاعتهللا نا لاق ملسوهيلع ْ

 مسو هيلع هللا ىلص
 0 كدحألةنجم وصلاو

 اهقرخ موليقاهقرحم
 بذكي لاقهللالوسر اب

 ا

 هلي هنعو « ةبيغ وأ
 نباوكدبعىنإ مبللا 0 لاق

 : ىف كتمأ ناو كدبع

 ء:0 نوتفتسيف تيمس كل وه مسا لكي كلأسأ كؤاضق "ىف لدع كمكح-ىف ضام كدب قيصان كتضبق



 مبظعلا نآرقلا لعجت نأ كدنع (181) 2 بغلاف هبترئأتساوأكفلخْنمادخاهتماعوأ كب اتكيف هنلزن أو كسفتاب '

 . ملعأ ىلاعتهثاو « مهم ىلصيامامإ نودجالف ةمامالادجسلا لهأ عفادتي نأ ةعاشلا

 © لاومألاو زونكلانم اهفوجىفام جرظ ضرألا نأ ءاجامباب ع

 رسحنبن أت ارفلاكشود»لاق مثلي هللالوسر نأ هنعهلاىضر ةريرهى أن ع ثيدحلاةمتأ (ىور)

 مسلةياورىفو « بهذ نم لمح نع» نيخيشالة باور فو ( ائيشهنمذخ ًايالف ريضح نف بهذ نمزتكن ع

 دحاو لكلوقيو نوعست وةعسن ةئام لكن ملتةةيف هيلع سانلا لتقف بهذ نملب> نعتارفلا رسح»

 ىفو «ةعسن ةرششع لكن «لتقيف هيلعسانلالتتقيف» هجامنءالةياورفو «وجأىذلا انأن وك أ”ىلعل
 نمناوطسالا لاثمأ اهدبك ذالفأ ضرألا» قن» لاق مثلي هللا لوسر نأ ىذمرتلاو لسلة باور
 ءىحيو ىمحر تعطق اذهىف لوقيف عطاقلاءىجي وتاتقا ذهىف لوقيف لتاقلاءىجيف ةضفلاو بهذلا

 اذه نوكينأهبشيو ىميلحلالاق « اًئيشدنمن وذخأيالف هنوعدي مث ىدي تعطقا ذه لوةيف قراسلا

 ةالصلاهيلع ىسعنمزىف كلذو دحأ هلبقي الف هيف ضيفي لالانأ ٍمْثِلَم ىنلارخأ ىذلا نمزلاف

 لاق نيكرشلا لاومأن م نوملسلا همنغي اهعم مظعلا ضيفلا كلذ نملصح ىذلا لبجلا لعلف مالسلاو

 ناف ةعاسلا طارشأ روهظو رمألا ب راقتللبجلا كلذنم ذخألانع هني هيهننوكينأ لمتحو

 عفادتلافوخ هببسز وكي نأ لمتءورارتغاو لهج كلذ دوهش عماهنمراثكتسالاو اين دلا ىلا نوكرلا

 / ملع ىلاعت هلا وىلوأ اذهو ثيدحلا هيلعلد,[مهيلعلتاقتلاو

 6 ةماعلا رمأف ملكتي نميفو نامزلا اذهرخآ ةالوف باب الع

 ىغف ةعاسلاىملاقق هباحصأ ثدعوهو هثِلَي هلا لوسر ىلع لخد ايبارعأنأ » ىراخبلاىور

 مل لب مهضعب لاقو لاقام هركف لاقام عمس موقلا ضعن لاقق هئيدحىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لاق ةعاسلا نع لئاسلان بأ لاق هثيدح ىضقاذا ىتح لاقام ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عمسي
 ىلا رمألا دسواذإلاق اهتعاضإ فيككو لاقةعاسلا رظنتاف ةنامألا تعيضاذافلاقهللالوسراي اذان اه

 ىلص ىلا لأسل يربجنأ» هريغو ملسمءاو رىدلا ليوطلا لي ربج ثيدحيفو «ةعاسلا رظنت افهلهأ ريغ
 دلتنأ لاق اهترامأ نع ىتربخأف لاق لئاسلان م ملعأب اهنعلوئسلاام لاقق ةعاسلا نع ملس وهيلعدللا :

 تبًاراذا» لاقفةباورىفو «ناينبلا ف نولواطت,ءاشلا ءاعرقلاعلا ةارعلا ةافلاىرتنأو .اهّتير ةمألا
 «اهطارسشأ نم كلذف ضرألا ك ولمكبلا مصلاةارعلاةافمللا تير اذا واهطارمشأن م كاذفاهتب ردلنةمألا

 «عكل نبا عكلاين دلابسانلادعسأن وكي حةعاسلا موقتال »لاق هيلي هللا لوسر نأ ىذمرتلا(ىودو)
 هلي هلالوسرزأ ةياورىف ىأيسو «اظيغداولاواظيق رطلا نوكيىتح ةعاسلا موقتال) ةياور فو
 نئاخلا اهف نعؤيو قداصلا اهف بذكيو بذاكلا اهف قدصيت اعدختاونسسانلا ىلع ىنأيس» لاق

 رمأىف قطني هفاتلالجرلالاق ةضييورلا اموهللالوسرايلبق ةضييورلا ايف قطنيونيمألا اهيفنوخميو
 شحفلارهظي, تح ةعاسلاموهتتال» ةباورىفو . ركذلال مالا سانلا نم سيسخلا وههفاتلاو «ةماعلا

 لوعولا امو هللالوسراي اولاق توحتلاربظنو لوعولا ثالهتو نئاخلا نع ؤيونيمألا نوح ولخبلاو
 ءاماعلا لاق «مهم لعبا سانلامادقأ تحن اوناكنيذلاتوحتلاو سانلا هوجو لوعولالاقتوحتلا امو

 عامسان ع مص ةيصعمنع نورجزئيالو ةظعوم نوعمسال ةالولا راصو تامالعلاهذهتد>ودقو

 . نيمامالسالا ىلع مك ايإ وانتي وانتالوب وانب فطاي ىلاعتهللاف هلراصبالا نع ىمع هب ماكتلا نع 35 قحلا

 ىرصب رونو ىلق عسر

 ءالجو ىردص ءافشو

 ىمخ و ىمه باهذو نزح
 وأمه هباصأ ديعهلاقام

 همهدتلا بهذأالا نزح

 «احر فهن زحناكملدبأو

 #2 دمحأو وك احلا هاور

 هيلع هللا ىلص :ةنعو

 ةشئاع ىأ اردنا ملس و

 لك أت اهنع هللا ىضر
 هلو لاقق نيطلا
 نيطلا ىلك تالة شئاعاي»

 نم مدآ قلخ هللا ناف

 يلعن يللا مرحف نيطلا
 هلع هنعو « هترذ

 ,ىفو تامنم» لاق هنأ

 ل5 رب ع لات ةبلق
 ران ىفهللادبك .أنيط نم
 ههجو لع ُمهج

 لاق ها 2 هنعو

 قف مدحأ لستغال »

 «بنجوهو مئادلاءامل

 لاق هنأ هلع هنعود#

 ةريثع قوف ىنب نم »
 ىلا كلم هادان عرذأ

 « هللا ودعاي نبأ

 هيلع هللا ىلص هنعو *

 ىلصيالجر ىأرهنأ سو

 نأمرمأف ليس اشو
 ةالصلاو ءوضولا ديعإب

 ىل صف ءوضولا داعأف

 ىلا ءاجو لاخلا كلذ ىلع

 ملسو هيلعدّللا ىلص ىتلا
 ذولا دواعلل رمق

 ل لاه ءاللشاو |
 كبار هللا لوسراب

 ءوضولا ةداعاب هترمأ

 رزتتاك اورزتا» لاقدن أ ماسوهل آو هيلع هللا ىلصهنعو «لبسم ةالصءللا لبق, الوال سم ىلصءنا) مسوهيلعدتلا ىلصه!لاقق نيترمةالصلاو



 هب

 هليوازسئخرأ نم» لاقدن أهله نعو (انيقاش فاضن اىلأ» لاقنيملاعلا بردنعةكئالملا رزنث( ١ ع ؟ر فيكواولاق «نيملاعلا بردنعةكئااللل
 هيمدقت حت لخدتقح

 هلوسروهللا ىصع دقق

 هلوسرو هللا ىصعنمو:

 هنعو «مثهج ران هلف

 نب دعساي» لاق هنأ هل

 كرازا لبستال ةرارز:

 « نيلبسملا ياللا ناف
 اوما هللادع لاق

 هيلعهللالص ىنلا ف 1ز

 ليسم ىرازاو مسو

 تلف «اذهنم»لاقق

 تنكنا» لاق هللادبع
 « كرازاعفرافهتلادبع

 هل ؟وهيلع هللا لضدنعو

 ىف عقواذا » لاقهن سو

 نكسف الم فتن ولجز

 موقللو ارصان لجرال
 هنعو (ممعمقوارحاز
 لسو هل اوهيلع هللا ىلَص

 السمباتغا نم» لاقهنأ

 هناسلو ةمايقلا مون ءاج

 هلحم الءافق لع دوقعم

 نم وفعوأ هللاوفعالا
 هلا ل هنعو (هب اتغا'

 5200 كسمأ » لاق

 كنيب كعسيلو كناسل
 «كتثيطخ ىلع كباو
 هللالوسراي ةشئاعتلاق'

 الول ةيفص نسحأ ام
 تراشأف اذكه اهعأ
 ريصق اهقنع نأ ىلا اهدي

 ىلعو هيلعهللا لص لاقتف'
 ةلكتلقدقل » مسودل 5

 رحبلا ءامع تجزمول'

 للي هنعو « هتجزل
 نمدشأةسغلا» لاقهنأ

 دق نيضرأ عسب -ىل هللاهق وطضرألا نما ربش بصغ نم» لاقدنأ 2 هنعو «مالسالاىف ةينزنيثالثو (١)ةّتس'

 ماظنكت ايآلا تعب انت كلذةمألا تلعفاذا )هيفو ثيدحلا (هرشةفا# لجرلامرك أو ملذرأموقلا معزناكو

 مالسلاهيلع ميرمنيىسيعءايصوأ ضعب نأ انربخأ مثلي هللا لوسر ناف مالسلا نمهئرقأف هتيقلناف

 ش د6 ءالبلا اهب لح ةلص+ ةرمشع سمح ىتمأ تلعف اذا باب

 اهب لحةلصخ ةرهشع سمح ىمأتاعفاذا» هيلي هللا لوسر لاقلاق هنعهللا ىضرلعنعىذمرتلاىور
 لجرلا عاطأو امرغمةاكزلاو امم ةنامألا والود مثلا ناك اذا لاق هللا لوسراي ىهامولبق «ءالبلا

 هرشةفاخ لجرلامركأو مذ رأموقلا معز ناكودجاسملا فتا وصال تقع راو ءابا اف ودم قو ةتح فز

 كلذدنعاوبقتريلفاملوأ ةمألاهذهر>آنعلو فزاعلاو تانيفقلات ذو ريرملا سلوروخلاتبرشو

 مهقسافةليبقلا داسو نيددلا ريغل ملعلا لعن و » رشثعةسا ىلعىرخأةباورىفداز ياخ سم وأ فسخ وأءارمحاحم

 رخآىمأنمموقخسع» لاق ملي هللا لوسزنأ معن وبأ ظفاحلا (ىورو) « عبانتفهكلس عطقلاب
 هللالوسركنأو هللاالإهلإ الن أن ودهشيو هللا لوس ر ايليقق ىرخأةباورفداز «ريزانخوأةدرقنامزلا

 ةبرشألانوبرشو فوفدلاوتانيقلاو فزاعلا نوذختي» لاقدللا لوسراب ملاباف لبق من لاق نوموصيو
 سان نبرشيل»هجامنبا ثيدحىفو «ريزانخوةدرقاو>سمدقو او-بصأذا موملو مهم رمش ىلع مث اخيبف

 ضرألام بم ىلاعتدللا فسخ تانيفلاو فزاغلاممسوؤرىلع برضت اهمساريغب امنومسي را قمأ نم
 هجوهناهنعهللا ىضرباطخلانبرمت نعبيطخلا(ىورو) «ةمايقلا موب ىلارب زانخلا وةدرقلا مهنملعجن و

 لبجلا نمبيجماذاف رك اهللارك أهللالاقف ةلضن نذر صعلاتقو لخداماف ةيسداقلا ىلا ةيواعمنةلضن
 لوسرادم نأ دهشأل اقم ةاضنايص الخ الا ةلك لاق هللا الإ هلإ النأدبشأ لاق ةلضنايا ريبكت ربك هبي

 مث ةعاسلا موقتهتمأ سر ىلعو مالسلاوةالصلا ام يلعمرمنب ىسيعهب رسشب ىذلا وهو ريذنلا وهلاق هللا

 ادمش باجأن م حلفأ لاق حالفلا ىلع ىحلاقمث اهيلعبظاوو اهبل ىشم نم ىف وطلاق ةالصلا ىلع ىح لاق

 ةلضناي هلكصالخالا تصاخأ لاق هللاالإهلإال ربك هللا ربك أهلا لاق ميلي دمتمأل ءاقبلاوهو مثلَ
 ةيحان نمنذؤملا بيحن ناكنمل ىنعي هلاولاقاوماقوهناذأ نم ةلضن غرفاماف رانلا ىلع كدسج ىلاعتهللا مرحف
 انرأف كتوص انتعمسأ هللادابع نم فئاطمأ نجلا نمنك اسمأتنأ كلمأهللاكمحربتنأ نم لبجلا
 نعلبجلا قافتافلاق هنعهللاىضر باطخلانب رمعدفوو مثل هللا لوسر دفووهللادفواناف كتروص
 هل اولاقفهتاكربوهتلاةمحر و <لعمالسلا لاقق فوص نمنارمطهيلعوةيحالاو سأ رلا ضب أىحرلاك ةماه

 ىسيعالاصلادبعلا ىصو العرب نب بن رزان أ لاقق هللا كمحر تن أ نمهتاكرنوهللاةمحرو مالسلا كيلعو

 ًاربتيو بيلصلارسكيو ريزنخلا لتةيفءامسلا نمهلوزن ىلا ءاقبلا لوطب ىلاءعدو لبجلا اذهىننكسأرمنبا

 براقو ددس رمهلاولوقو مالسلا نمرمعاوئرقأف ملم دم ىقل ىنتافذا امأف ىراصنلا هتلحتسا امت

 اذابرحلا برحلاف متلي دمة مأىف ترهظاذاف اهكربخأى لا لاصخلاهذهبهوربخأو رمألا انددقق
 متريبكمحربملو مهبلاومريغىلا اومتتاوميبسانمريغىفاوبستن او ءاسنلابءاسنلاو لاجرلا,لاجرلا ىنغتسا

 هب بلجيل ملعلامهملاع ماعتو هنعدني ملف ركنا كرتوهبر مؤ, ماف فورعلا كرتومهريبك مث ريغص رقونملو مث ريغص

 ءانبلا اوديشو فحاصلا اوضشفوتارانلا اولوطو اظيغ دولاو اظيقرطلاناكو مهاردلاو ريناندلا

 ابرلالك أو مكحلاعيو ماخرألاةعيطقو ءامدلاباوةختساو ايندلا,نيدلا اوعابو تاوهشلا اوعبتاو
 باغمثجورسلا ءاسنلاتبكرو هيلع ملسف هنمريخوهنمهلماقق هتيب نم لجرلاجرخوا زعىغلا راصو

 بتكو رمع ىلا دعسهي بتكف صاقوىنأنبدعسلا ةلضن كلذب بتكسف هرئولف العرب نب بن رز ىنعبانع
 لبجلا اذه اولزنت ق>راصنألاو نب رجاهملا ن :كعم نمو تن أر س كوب اهلل دعسايدعس ىلا هنعهللا ىضر رمع

 .ها تسةدعاقلاىغتقمولضألاب اذكه (1)



 « ىنغو ديهنشو ملاع ةثالثثرانلا مهيرعست نملؤأ » لاقهنأ لسوهل آوهيلع هلل صهنعو

 رداون ىفىذمرتلا مكحلا (ىورو ) ىبنناباوج الفةالصتقو لكفناذألاب ىداني امون نيعب رألبجلا
 مهاذاف مهئاماع ىلإ سانلا ريصتق ةعزفقمأ ىفنوكي » لاق ماسوةيلع هللاىلصهللالوسر نألوصألا

 ةقلخلا رييغت خسلا نأل ريزانخو ةدرق ءاماغلا ءالؤه هللا سم امنإو ءاماعلا لاق « ريزانخو ةدرق

 يكف هعضاوم نع ملكلا فيرحنو هتهج نع قحلا رييغت نم اولعفام ريظنب اوبقوعف اهتهح نع
 قحلا اولدب ام مهتقلخ ريغو مهروص هللا خسم كلذك قحلا ةيؤر نعممولقو قلخلانيعأ اوخسم

 انتيعوقحلانعغيزلا نم ءاهقفلانمانناوخاو انظفحب نأهلضف نم هللالأسنف * ملعأ ىلاعتدللا و الطاب

 . نيمآ مهللا نيمآمالسالا ىلع

 بولا نمناميإلاوةنامألا عفر ىف باب الع !

 أ اهدحأ تيأر دق نيثدح ماسوهيلع هللا ىلصهللا لوس رانثدحلاقةفيذح نع اهريغوناخيشلاىور

 نماوماعف نآرملا لزن مثمهولقطسو ىنعي لاجرلا بواقرذج ىفتلزنةنامألا ناانثدحرخآلا رظنتأ انأو

 ةمونلالجرلا مانيف لان وهو لجرلا بلق نم عفرتةنامألا نا »ةياو رىفو ثيدحلا ةنسلا نما وماعو نآرقلا

 لثماهرثأ لظيفهبلق نمةنامألا ضبقتف ةمونلا مانيمثتكولا لثماهرثأ لظيفهبلق نمةنامألا ضبقتف

 هلجر ىلعابجرحدفةاصح ذخأ مث ءىشديف سيلو اريتنم هارتفطفنتف كلجر لعهتجر حد رمجك لما
 لجرلل لاقي ىحوانيمأ الجر نالف ىنب ىف نالاقي>ةنامألا ىد وي دحأ داكي الن وءيابقي سانلا سب صيف
 فطلالاهللا لأسن ثيدحلا« ناعا نملدرخنم ةبح لاقتثم هبلقىفامو هلقعأ ام هفرظأ ام هدلجأام
 . نيمآ نيماسملابو انب

 6 سانلا نم عقرب ملع لوأ ُضُئارفلا ملعو عوشخلا ثا اف هل ملعلا باهذ ىفبإب 3#

 ملعلا باهذ ناوأدنع كاذ لاقفاثيش ملسوهيلع هللا ىلصونلارك ذ: لاق ديبل ني دايز نعهجامنءاىور

 مون ىلإ مهئانبأل انؤانبأ هير قتوان ءانبأ هيرقونآرقلا ًارقن نو معلا بهذي فيكوهتا لوسرايتلق

 ىراصنلاو دوملاءالؤه سيلوأةنيدملاب لجر هقفأكارأل تنك نادايزابكمأ كتاكث 2لاقفةمايقلا

 نِسلا عماتك“ لاقءادردلا فأن عىذمرتلا جرخو «اههنم ءىش نولمعي الل جتالاوةاروتلان وءرقت

 ءىثلعهنماو ردقي الح سانلا نم لعل اسات+ ناوأ اذهلاق مث ءامسلا ىلإ هريس صخشف لسوهيلع هللا

 لاقق انءانبأو انءاست هنئرقتلو أرقتلهللاوف نآرقلاانأرق دقو انم سات فيك هللا لوسراي دايز لاق

 ىراصنلاو دوهيلادنعليجتالا وةاروتلا ءذهةنيدملا لهأءارغق نمكدعأل تنك نادايزايكمأ كتلكش»

 سانلا نم فري ملعل وأب متثدحأل مكشنا لوي هنعهللاىذرتماصلا نبةدابعناكو «مهمنع ىنغتاذاف

 ىطرقلا مامالاهلاق 6ميح هدانسإو . اعشاخ الجر هيف ىرتالفةعاجدجسم ل>دتنأك شوب عوشخلا

 نآرفلاظفح سيل لوقي ناك دوعسمن هللا دبعهلاقكلمعلا عفر ملعاا عفرب دارملاو ءاماعلا لاق هللاهمحر

 مهرلا عفر بواعلا نم ملعلإ عف ردعب م لا همحر ىطرقلالاق ( هدودح ةماقا نكلوفورحلاظفحم

 هحامنبا ) ىورو ( هدعب بايلا ىفىلاي ا لعةدحاو ةبآنآر هلا نمضرألا ىف قسالو ةباتكلاو :

 سانلا هوماعو نسما اوكف » لاق هّنِبَي هللا لوسرنأ هنعاللا ىذرةريرهىلأ ن نعى طق رادلاو

 . ناملاعلا بز هلل 1 داو » قمأ م نم عزي قلو وهوىضشي وهو ملعلا فصن هناف

 6 نآرقلا باهذو مالسالا ساردنا ىف ءاج ام باب ال

 قحبوثلا ىثو سردي. ممالس الاسر دير) لسو هيلع هلل ىلصلا وسر لاقلاقةفيذح نعهجامنبا ىور

01 
 كلذ لزنقحراصنألاو نيرجاهلا نمفال 1 ةعب رأىفدعش جرن لاق قارعلاةيحان لبجلا كلذلزن دق

 هلو هيلعدللا ىلصنغ ودع

 عفش نول“ آ ًأماسو

 ىدهأف ةعافش دحأل

 دّقف اهليعف 3 ةيده هيلإ

 باوب أن ماهظع ابابىنأ

 ىلص هنعو « ابرلا
 هنأ .ماسودل آو هيلعفللا

 بحم فيظن هللا نا )لاق
 ىلص هنعو « ةفاظنلا

 هنأ ملسوهل آو هيلع هللا

 نإ حا وفظن »لاق [

 )» اهتينفأ ف ظنتالد وهلا

 هيلع هللا ىلص هنعو *

 نعل »لاقدن أماسوهل 5 1و

 روبقلا تارئاز هللا

 اهلع نينذختلاو

 اهيلعني دقولا ودجاسملا

 هبنعو ( جرسلا

 هلآو هيلع هللا ىلص

 3 رمااعأ» لاقدنأ لس و

 تجرخ مث تبيطت
 هنعو « ةناز ىبف

 ماسوهل آو هيلع هللا ىلص

 صيصحت نع ىهن هنأ
 نأو هيلعىيينأورقلا

 أطوب نأو هيلع بتكي |
 هللا مترك "ىلع نعو *
 ىابع : لاق هنأ ههحو

 رباقلا ىفىلصأ نأ ل يلخ

 *« لبالا ضبارم ىفو
 هلآو هيلع هللا لصةنعو

 هللا نعل ) 2-0 5

 هلآو 1

 عمسيت يلا ف لاقهن أملسو لإ

 نمؤلا ظع رسك د لاقهنأ سول ا 5ك اتومروبقاونيطنالف ريقلاهيلعنيطوملام هيلع لسي نممالسو ةماقإلاو ناذألا



 ةمرحوشنم رحم لظعأام وكاظم ةةبنكتلاعأ رالفنأ سو ودل 0 ) ١ 3 1 ١ اربع 0
 8 كا دنع مظعأ نمّؤلا

 كالعج هللا ناكنْمَةَمْرُخ

 1 نمؤلا نممرحوامارح

 ناو هضرعوهلامو همد

 هنعو « ائيسانظدب نظبإ
 ملسو هل آوهيلع هللا لص
 نوموصعمةثالث و لاقهنأ

 | هدونجو سيلبإ نم
 اريثك هللا نورك اذلا

 راهلاو للاب

 راحسألاب نورفغتسلاو

 | ةيشخ نم نوكابلاو
 هنعو « لجو زع هللا

 لس وهل آو هيلعدشلا ىلص

 مل هللا هبحأ نم لاق هنأ
 هنعو #* بئذ هرضنإ

 ملسو هل وهيلع هللا ىلص

 ناف نظلاوك ايإ > لاقدنأ
 «ثيدحلا بذك أنظلا

 هيلع هللا 1 هنعو +

 ةالصلا )لاق هنأ سو

 | سأرلا ةلزنع نيدلا نم

 ثيدحلا ىفو «دسحلا نفذ

 لوسرايلامف لج رءاج

 هتحوز قلطىدج نا هللا

 لبف ةقيلطت نفلأ

 ىلص لاقف جرخم نمهل
 نا» مس وهل آوهيلعدللا

0 

 هنمتناب اجرح هرمأىف'

 نوعستو ةعمسو ةثالثب

 تايآ ام ذخم |ةثاعستو

 هل لعحف هللا قش

 هللادبع ناكو (اوزهشا

 دوحس دحسا, رمح نإ

 390-5 5 ُ ءوطو ريغ ىلب اعةوالتلا

 »2 نا دو 58 يع يفلاط نم رضبال قل لان زها قمأ نمةفئاط لازال ) لاق هنأ أ عنِ هنعوا»

0000 

 لمرألا ىفهنم قس الف ةلل ىفىلاعت هللا باتكىلعىرسرو ةقدسا كات ال وزال الوماسانيطرانإال ٠

 . هللا الإ هلإ ال ةملكل | هذه ىلعان ءابآ انكردأنولوةيفزودعلاو ربكبلا خيبشلا ىنانلا نم فئاوطقبت وةنآ

 ضرعأف كسنالوةقدصامو مايصاموةالصامنو ردبالمهوهللا الإ هلإ ال مممنع ىنغت اهف ةلصل لاقف اهم رقن ندنف

 نمموجنت ةلصاب لاقفهيلع ةش ؛ذحلبقأ مث ةفيذح هنع ضر عل, كلذلك اثالثهلعاهددر مةفيذح هنع

 جورخ دنعالمالسلا "ل وم دعب نوكي اع إ اذه "( ىطرعلا امال كاز اثالث اهلاقرانلا

 . نيملاعلا بر هلل دجلاو مدقت اكبوجأمو جوجأب

 6 ةعاسلا لبق نوكت ىلا ريثعلا تابآلا باب اع

 فرشأفةف رغىف لسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ناكو طئ احل ظىف ةنيدملاباسواج انك لاقةفيذح نع(ىور)
 اهلبق اورتقحةعاسلانورتال مت لاقق ةعاسلا نع انلقاذ امف لاقف ثدحتت اناقف سبح املاقوانيلع
 بفسخ فوسخ ةثالث مث ةبادلا مث لاجدلا م ناخدلا مث اهب رغم نم سمشلا عواط امل وأ تايآ رشع

 :وجوجأمو جوجأ,جورخو ىسيعجورخوبرعلاةريز<ب فسخو برغملاب فسخو قرعملاب
 نعمانعع ملسم جرخورشحلا ىلإ هقوستالإادحأ فلج عدتالن دعرعق نم نعل نمجر ران كلذرخآ

 هللا لص هللالوسر نأ ىراخبلا فو. مالسلاوةالصااهياعىسيع لوزنرشعلا نمدعوةياور ىفوةفيذح

 نبللا دبعزع ملسمىورو « برغلا ىلإق رسشلا نم سانلا رشحت ران ةعاسلا طا رشأ لوأ )لاق يس وهيلع

 اهبرغم نم سمشلا عواطاجورختايآلا لوأ »لاقهن ألسوهيلع هللا لصهنلا ل وسر نم تظف> لاقرمع

 ابيرقاهرثأ لعىرخألافاهتبحاص لبق تناكامهأ و (ىطرقلامامالا لاق) « ىحض سانلا ىلعةبادلا جو رخو

 تاركنمتامالعز وكب كلذ دنعف رحبلا ىفاهتراححا وح رطوةبعكلا تمدهاذإ )ىرخأةياو رىفواهنم

 اعوفرم هسمحيح فو . ثيدحلا « ةبادلا ئجوج أ موج وجأب مثلاجدلا مشاه رغم نم سمشلا عولط

 ملعأهلافةبت رم ريغوةبترم تادآلا تءاجدففةلخابو «رحبلا ىف سانلا قتل عير جر ىت>ةعاسلاموفتال»

 جوجأموجوجأ,جرخاذإتاياورلا ىفءاجدقو ( ىطرقلامامالا لاق ) نيملاءلا برهثادجا و لبق عقباع

 مايألاتلواطتو مهْمضرألا تاخومالسلا هيلع ىسيعهيبن ىلاعت هللا ضبقو مرقانعأ ىف فغنلابهللامملتقو
 نم ثادحالا اوثدحأو مهتاداع ىلإ عوجزلا ىفسانلا ذخأ مالسالا نيد مظعم بهذو سانلا ىلع

 ىلاعت هللا جرخيف هضبق مل مهيلعةجح مهنيب و هنيب ىلاعت هللا هبصن مئاق لك دعب هوثدح كقوسفلا و رفكسلا
 مهقسف نعقاسفلاو ثرفك نعءرافكسلا كلذب عدتريلرفاكلانم نمؤالايمتف ضرألا نم ةباد مل

 طاورصأ اذافنوابعومهنع ةبادلا بيغت مث نايصعااوقوسفلا نمهيف مهامع اوعجريو اورصبتسيو

 فياكتلا و باطخلاليزأو ةبوت قساف الورفاك نمكلذدعب لبقي ملواهب رغم نم سمشلا تعلط م منايغط
 «نودبعيلالإ سنالاو نا تقاخامو» لوقت, ىلاعتهللانألاب, رق كلذرث أ ىلع ةعاسلا مايق ناك مشمهنع

 امأو*# لامه رءاماعلا ضعب لاقاذكهالن وط انامز ضرألا فكلذدعب مهرقيه دبعتلا مهنععطق اذاف

 قرعشلا نيبام" الع ان اخ دةعاسلا طا رشأ نمذا» مشو هيلعهلتا ىلصنلا نعةفيذح نعىوردقفناخدلا

 ةلزنع نوكفرفاكلاامأو ماكزلا هبش هنم هبيصيق نمؤلا امأف امو. نيعب رأضرألا ىف ثكع برغلاو

 مون هجران !نمراخما اذهلبقو « هربدوهينذأو هنيعوهرخنموهفنأ نم ناخدلاجرخ ناركسلا

 ناخدب ءامسلا ىف اتموب بقت راف» ىلاعت هل وقىنعع وهو ةباحصلا رباك أ نمهريغو ىلع نعكلذ ىورةمايقلا

 لحرلاراص قحدهجلاوطحقلا نم اشيرقباصأاموهن اخدلان اة بالا هذهىفدوعسم نءالاقو ( نيبم

 ناخدلا غقواذإ لوقيد 0 ولك أح دهجلا ةدشنماناخدءامسلانع.و هنيب ىر / ملم

 ةشطبلاو
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 هللا لوسرل ا

 افصلا نم عدص نم جإ 2 0 اديعلا ر 0 5 00 ةم

 ناكو هّللاب رفاكه ينبع نيب بتكتو هبجو دوستف رفاكلامسو هبجورينتف نمؤلا مستف دحأ هتوفيال

 هنأ سابع نبا نعىورو . لاجدلا ريخ فى أيساك ةساسجلا ىهةبادلا هذهنا لوقي رمعن.هللادبع

 لهن أى راخبلاىفو . ىلاعتهّلاءاشناهن اس ىنًايساكنابقعلا هتفطتخافةيعكلا رثس ناك ىذلا نابعثلا

 اودهشالاقفامهنبب لبجلاو نيفصن رمقلاقاقتشن امتار أف ةيآلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس ةكم
 قشناو » ىلاعتهلوقبدارلاناءاماعلا ضعب لاقو« رمقلاقشناو ةعاسلاتيرتقا 2ىلاعتهلوق هذائّؤيو

 ىدذلا|اذهرمقلا قاةشن ايدارملا ناكناف ىميلخلا لاق ىنأ أ.ىأ (هللارمأفأ» ىلاعت لاق كى ثنيسىأ (رمقلا

 امهتمدحاو لك ضرع نيفصن اقشنمنيتليل نباوهولالحلاىراخسب تيأردقولاقىنأد قف ةكع عقو

 هجرت أل كشىفاراصام,نكلو اناك اك الصتا قتحامهملارظن أت لزامو سمو أ عب رأ ةليل يقال

 نمىربخأ و لاق تبراك اوأرف ءاماعلاو فارشالا نم ةعامج ىعمناكو تباغنأ ىلا اهنعىفرطلمأل و

 قشناو» ىلاعتهّللا لوق نر رظدةف ىميلحلا لاق نيفصن اةشنم ثالث نباوهولالحلا ىأرهتأاضيأهب قنأ
 ةءىلاعت هللا هلعجىذلا قاقشنالا نود ةعاسلا طارسشأ نم وهىدذلا قاقشنالا ىلع 0 رح انك! رمفلا

 . لعأ هللاو ملم

 د نيتثاملا دعب تايآلا نأ ءاجام باب اع

 هللا لوسرنأ ثيدحلا ىفو«نيتثانلا دعب تايآلا» ملم هللا ل وسر لاقلاقةداتق ىبأنعدجامنباىود |

 سمج لع قمأ» لاق ملسو هياع هللا ىلص 1

 عطاقتو ربادتلهأ ةئامو نيتسملا مهنولي نيرذلا مثل اوتو محارت لهأ ةنبس ةئامو نيرشعملا |

 مهنولي نيبذلا مث ىوقتو ربلهأ ةنس نوعي رأف تاقبط

 امأفاماعن وعب رأ ةقبط لكت اقبط سمح ىلع ىتمأ ىرخأ ةياورىفو « ءاجنلا ءاجنلا جرملا جرملا مث

 ىوةتوربلهأف نيناغلا ىلا نيعب رالا نيبامةيناثلاةقبطلاامأونامياو لع لهأف ىباجحأ ةقبطو ىتقبط

 . معأ ىلاعت هللاومدقتام وحن ركذ مث

 »© خسعوأ هب فسخم نميف ءاجام باب لع
 اراصما نورصمب سانلانا» سن أليها لاق سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ سنأ نع دوادوبأيىود |
 اهقوسواهالكو اهخابسوكاياف اهتلخدوأ اهءت ررم ِتنأناف ةريصبلاوأ ةرصبللا 4لاقياهنمارصمناو |

 ةدرةنوحبصيفنوتيبب موقوف رو فذقو فسخ اهلنوكيهنإف اهجاوبضي كيلعو اهئارمأ بابو |

 ثدحأأهن أى نغلب هن |لاقف مالسلا كيلعأ رقيانالف زا لافق رمعنباىنأالجر نأهجام نب!إىورو (ريزان>و |

 ةمالا هذه ىفلاقوأق مأىف نوكي »لوقي ملي هللا لوسر تعمس ينافمالسلا نمهئ رقتالفثدحأن اف |
 ىديلا لاتقل كل جراج و هوهب بفسخ ىدلا شيجلا ركذ سم ثيدج يف مدقتو « فذقو خسموبفسخ |
 لعنوتيبياموقنأ اهبفركذفرامدلااهم لح ةلصخ ةرسشع سمح تمت لعفاذا » ىراخبلاثيدج يفو |

 لاق راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ىلعثلاىورو « ريزان>وةدرق اوخسمدقو نوحبصيف بعاوومل ا

 ف.س# نئازخلااهبلا حب ضرالاة ربابج اهبف عمتجم ةرصبلاولب رطقو ل يجدوةلجدنيب ةنيدم ىنبت » |
 ىهنا«ةود>رلا ضرالا ىفديجلادتولا نم ضرإلا ىفاباهذ عربسأ نهلف اباهأب يفسخ »ةناورىفو ( اهم ْ

 . ملعأ هيا دادغب اهنا لاقيو |

 0 هللا 1 وسر ىأر

 مس ودل 1و هيلع هللا

 لاقفاكاق برش الحر

 نأ ىضرتأ » هل هل

 لاق را كعم برشي
 كعم برش دقفلاقال

 ا ال ورم
 هل آوهيلعاّللا ىلصدنعو

 ةشئاعاي » لاقهنأ ملس و

 تلاقف كناطيش كاتأ

 ىعمأ هللا ل وسراب

 لكحل معن لاق ناطيش

 هل تلاعتف ناطيش حا

 5 الا ىن لاقف تنأ تح |

 ملسأف هيلع هللا ىنن اعأهنأ

 « ريالا ىقرمأي الف
 هيلع هللا ىلص هنعو

 نار لاق هنأ مس والآو

 ليللاب هديب طسبيل هلل
 راهنلا ءىسم بوتتل

 رامللاب هديب طتسو |

 « ليللا ءىسم بوتيل
 هيلع هللا ىلص هنعو

 ىف لاق هنأ ملسو هلكو

 نيب هللادب » وزيغلا

 لاق .ءاش.نا نيفصلا
 لاق ءاش ناو اذكه

 مول» ثيدحلا فو (اذكه

 قلخ الل ىصعي,نأهئاادر

 ىلص هنعو « سلبا

 هنأ ل سوال آو هيلع .هللا

 امئاق برش نم :» لاق

 اربيل نونجلا هباصأف

 ثيديحلا ىو ( دل ١

 كامل عوج ةنامأ ليل لك أو ثيدحلا فو «هبف يل كرايهددعاورثك وزب اورغص» ٠ /ة ةركذنلا ْ -55 (



 1 لكي ىدلان ب دونكلالسوهل [وهيلعهللاىيصرسفو «باذعةقرفلاوةمحرةعاجلا» (985) ثيدحلا فو« هيفي راي
 21 هدفر عد هدحو

 برضلو
 هلآوةيلعهللا لصهنعو
 ايحأ نم لاق هنأ مشو

 قم داسفا, دنع قبس

 هدسع

 « ديهش ةئام رحأ هلف

 هترضح لجر ملكتو

 ماسوهل آو هيلعهللا ىلص

 هنع هللا ىهم امم

 كل ةداهشال مقدل لاقف

 تسل هللا لوسراي لاق

 هللا ىلص هللاقق دوعأ

 ماسو هلآو هيلع

 نآرقلاب أ زم تحبصأ»
 نم نآرقلاب نما ام

 هنعو( همراحم لحتسا

 هل آو هيلع هللا لص

 1 » لاقدنأ ماسو

 ةديللا ”سانلا' لخادَناَم

 نسحو هللا ىوقت
 لح هو ا

 نافوجألا رانلا سانلا

 هنعو ( جرفلاو مفلا

 ملسوهل [وهيلع هللا ىلص

 دحأ/ تام نم لاقنأ

 نم ثعب نيمرحلا
 ةمايقلا موي نينمآلا

 «باقعالوه دع باسحال

 هيلع هلئأ ىلص هنعو

 نا» لاقدن اماسوهل آو

 مكتالص نعى انغأ هللا

 ةمارك اهءرمأ نكلو

 ىلص هنعو ( مل

 ملسو هلآو هلع هللا

 ةنلا لخديال» لاقدنأ

 « ةنلا ىف ىعم ناكقايحأن مو ىايحأدقف قنسابحأنم» لاقهنأهل آوهيلعهللا ىلص هنعو ( مان

 جرخاذاهعمامو هجورخةمالعامو جر نيأن مو هثعب و هتفصو لاجدلا ركذ باب ا

 6 قولا غو صربالاو هكألا ”ىرييهن اودنم ىجني امو
 فيكلا ةروس نمتايآريشع ظفحنم »لاق لسوهيلع هللا ىلصهللا ين نأ ءادردلا بأن ع لسمىور

 هلل هللا لوشر لاق لاق ةفيذح نع ىورو فبكلا ةروس رخآنم ةباورىفو « لاجدلا نم مصع

 |” لاقاشسأ هتعو مران هتتجو ةنح هراتفراثوةنج عم رجشلا لافج ىرسيلا نيعروع لاجدلا»
 رخآلاو . ضيبأ ءام نيعلا ىأر اهدحأ . نايرحم نارهن هعمدنم لاجدلا عم امم لعأانأ» متلي هلل

 هنم ب رشيفهسأر*'ىطأطيل مث ضمغيلوارانهارب ىدلارهلا تألف دحأ نكردأامافججأتران نيعلاىأر

 بتاكنمؤملك هؤرقيرفاكهينيعنيب بوتكمةظيلغةرفظاهياع نيعلا حوسع لاجدلاناو درابءام هناف

 ىلع ديك اتلانون لاخدا فرعيملو نكردأاماف إسم هنعهاوراذك ة يحد نب باطخلا وبأ لاق « بتاكريغو
 هللادبع نعو ملعأ ىلاعتدللا و «دح ا دكر دأ اماف) لسم حسيت ىف ءاماعلا هررقام هبا وصوانبهالا ىذاملا ظفل

 سيل هللا نا » لاقق لاجدلا خييسلا.سانلا ىنارهظ نيب اموي هلي هللا لوسر ركذ لاق رمع نبا

 هالي هللا لوسر لاق لاق مث « ةيفاط ةبنع هنيعنأكىنعلا نيعلا روعأ لاجدلا خيسلاناالأ ر وعأب

 هيبكتم نيب هتلبرضنت مدآ نبا مدأنمىربام نسحأك مد[لجراذاف ةبعكلا دنعمانلا ىف ةليللا فارأ »
 اذهاولاقاذهنمتاقفتيبلابفوطيوهو نياجر ىكسنم لعهيدياعضاو ءام هسأررطقي رعشاالجر

 لاجدلا » لاق هيلي هلا لوسرنأ سابع نبا نع ةبيش ىبأنب ركبوبأ (ىورو) «لاجدلا تيسملا

 ىسلايطلادوادوب أ/(ىورو) « نطق نب ىزعلا دبعل سانلاهبشأةرحشةنصغهسأر ناكر شأن اجهدعجر وعأ

 رخنلا ضيرع ةهيجلا ىلحا نيعلا روعأ هناف ةلالضلا خيسنامأ » متلي ىنلا نع ةريره ىبأنع

 ههشلا لوسراي ىرضإ هلال وسر ايل جر لاقق نطق نب ىزعلا دبع لثمةخسن ىفاك ءانخمن ا ىأ ءافدن هيف
 ينلادنعلاجدلا ركذلاق ةريرهىبأنعاضيأ ىسلايطلا دوادوب أجرخو « رفاكوهورسم تنأاللاقف

 ذوعنو ءارضخ ةجاجز اهنأكهينيع ىدحا » لاق لاجدلا هيلي ىنلاركذ لاقوأ لسوهيلعهللا ىلص

 لضهلالوسر لاقلاق هنع هللا ىضر قيدصلا ركبىبأن ع ىذمرتلا (ىورو) « ربقلاباذعنم هللا

 مههوجو نأكماوقأهعبتي ناسارخ امل لاق, قرسملاا ضرأن م جرخم لاجدلا نا» ملسو هيلع هللا

 ىردخلاديعسيب أ نعقازرلادبع (ىورو) ىطرقلا مامالاهلاقاك مسيح دانساو بتنا (ةقرطللا ناجملا

 مهيلعةياور ىفو « رضخلاةسلايطلا مهيلعافلأ نوعبس من ملاجدلا عستي »لاق ملي هللا لوسر نأ

 هلالوسرنأق اربطلا ( ىورو ) كلذكجسنروقلا ناسايطلاوهو ىرهزالا لاق جاس عمج ناجييسلا
 ماوعأ ةثالث هجورخ لبق نا » هني هلا لوسر لاقق لاجدلا هدنع اوركذ ماسو هيلع هللا بص

 ضرالاواهرطقىئاثءامسلا كسم ىناثلا ماعلا واهتابن ثلث ضر الا واهرطق ثلثلوالا ماعلا ىفءامسلا كس

 الو س رض تاذ قس الح هلك ىنعي اهتابن ضرالا وهلكى نعي اهرطقءامسلاك سمت ثلاثلا ماعلاو اهنابن ثلث

 ماعلافو»ةياو رفواضيأ هجام نب اوىنلايطلادوادوب هج رخو ثيدحلا ركذو « تامالافلظتاذ
 قحاتابنالوةرضخ ضرالا تبنتالو ةرطقءامسلا نم لزنيالف تابنلا عيمجو رطقلا هللا كس ثلاثلا

 لتقيوجرهلاونكفلارثكتوادهجواعوج نوتومب سانلا قببف جاج زلاكءامسلاو ساحنلاك ضرالا نوكت
 لاجدلا نوعللا جرم كلذ دنعف ضرالا لهأ ىلع ءالبلا ىلوتسيو مهسفن أب سانلا جرم واضع مهضعب

 هرامح ىنذأ نيبام لغبلا هبشي رتبأ ارامح بك اروهو ةيدوهلا اللامي ةيرقنم ناهبصأ ةيحان نم
 ملاهناكىعلانيعلاروعأططقدعج أ مسجةماقلا ليوطةقاخلا مظعدهن أل اجدلا ةفصنمو اعارذ نوعب رأ



 نا ببي يل يب

 ثنين مسح. ةيكنلس!> جوت

 جرخاذاف لجوزع هللاب نمؤملك هور رفاكبوتكم هينيعنيبو مدلاب ةجوزمب ىرخألاهنيعوقاخم
 هنا» لاق لسوهيلعهللا ىلصهللا لوس ر نأ ث يدا فو «برغلاو قرمثلا لهأ عمسيتاحيص ثالث حسيصي

 بوتكم ةظيلغةرفظ ىرسيلاهنيعب ىنميلاهنيعروعأ هنالاجدلاعنيسلاهتمأر ذحدقوالإ ىلبق ىن نكي مل

 امهتيمستئشول ءايبن ألا نمنييبن ناهشي ناكسام هعمران رخآلاوةنجاهدحأ نايداو هعمر فاك هينيعنيب

 تيمأو ىحأتسلأ مسد تسل لاجدلالوةيف هلامث نعرخآلاو هنيع نعاهدح امهئابآءامسأ و امهئامسأب

 نونظيف سانلاهعمسيف تقدصهلل وةفهبحاصالا سانلا نمدح ًاهعمسإل تبذك نيكللادحألوقيف

 مث لجرلا كلذةيرقهذهلوةيو هلنذؤيالف ةنيدلا ىفأ,قح لاجدلا ريسي مثهتنتف كل ذف لاجدلا قدصدنأ

 نأتماصلانةدابعنعهريغودوادوب أىورو « قيقةبتعدنعلجوزع .هللاهكسلهيفماشلا ىنأ,قحريس '

 لاجدلا خيسلان ا اولفغتالنأ تيشخ تح لاجدلاخيسلا نع متئدح تنكى ا » لاق هلي هللا لوسر
 رن مب دنأ اوماعاف لع سبتلاناف ءارجحالو ةئتانب تسيل نيعلاس ومطم روعأ دعج جحفأ ريصق

 نيعلاروعأهنأ اهضعب ىفءاجو ىنميلا نيعلار وعلاج ددلا نأ ثيداحألا ضعب ىفءاجدق :ءاماعلا لاق «روعأب

 تفرشأدق ةرفظاهيلعنيعو ةيلكلابةسومطم نيعف صقتنلاروعلابدارلا نأب نيتياورلا نيب عمجم ولامثلا

 ىفكو هصقت لاوز ىلع ردقبال تاذلا صقان لاجدلاوهتاذىف لاكسلاهط رش نمهلالا نأ دا رملاف ىمعلا ىلع

 ى» روغأب سن 5 مدن إو )2 هل هلوقامأو هتريصب هللارون نم لكدنع لاجدلل اريقحم وازحع كلذب

 اهلمجأو ةروصل 5ك أىلع ناكولو هوجولا نمهجوب لاجدلا هبشيالهنأو لاكلابىلاعت هفصو هيدارلا

 داحتا اهبفحصيال ةنرابمتافصلاوتاودذلا رئاسىف هقلخ عم ني ابمىلاعتهللا نأ ة عام اوةنسلا لهأ عامجال

 .لعأ ىلاعتهلاولاوحألا نملاح ىف

 د6جرخاذادالبلا نمهل ود نملاجدلا عنعام بابإلع

 | ةباورىفو «ةنيدلاوةكمالالاجدلا هؤطيسالادلب نم سيل »لاق ل هللالوسرنأ ناخشلا ىور

 ةياورىفو - اهاتلكلاجدلا ىلع نام رح امبف ةبيطو ةكمريغةليل نيب رأىفاهطبهالإ ةيرق عديالف »ىرخأ
 ريغ هل>دالإ عض وم قيبالف َّْ- ىواحطللةباورىف َّ روطلال يجو سدقملاّتِ يب وةبعكلا الإ كل ئرخأ

 : ملعأ ىلاعت وهناحيسهللاو « عضاوملاهذهنعهدرطن ةكئاللانافروطلال بجو سدقلا تيب وةنيدلاوةكم

 د هب رفكي نموهعبتي نمرك ذوهللاهن أعزب , جرخاذالاجدلا نأ ءاحام باب 3#

 ثبردح ىفلاق مسو هيلعهللا لص بنلا نأ سو هيلعهللا لص ىنلا نع بدنج نةرع نعةديشف أن اىوز

 16 نمو فلس ل © نمحلاصهعفني سيلف هقدصوهعبتا ودب نمآن فهللاهن أعزب جرم مدن او» لاجدلا

 رصح هنأو سدقلا تيب ومرحلاالا اهلكضرألا ىلعررظيسهناو فلس لمع نمءىثب بتاعي سيلفهب ذكو

 . ملعأ ى اعتدلاو ثيدحلا «سدقلا تيب ىفنينمؤلا

 6 ضرألا ف ِ ثكعكو هوطخةعسو مزراب نصف هحورخ ببسو لاجدلا قلخ مظع ىف باب 3#

 ةعاسلا مامقىل | مدآق ٍةلَح نيبام» لوقت هل كالو تعمس لاق نيصحن نا رمت نع 2ك

 جاع ربانتلطن ذوو ورجل ىزنادلا هع ثيدحىفو قل ةءاورىفو «لاجدلانمربل 5 1قلح

 هلتلاقق اهغابدقو ةصف> لع ر معنا لج دز دادي يسال هنضغأ الو قل اق ..ةنيددلا قرط ضع ف

 ا «اهيضغيةبضغنمجرخم اعا» لاق رث ما هلل لوسرنأتماعامدايصنء| نمتدرأأ امهلاكمحر

 ٍنبدلانمةقفخف لاجدلا جرخم » ثيدحلا ىفو لاجدلاوه هن /لعلديام دايصنءارابخأ نمىنايسو

 : دايصنبا لهن ًارمع نبا نعى ا ثيدحلا «اقاثوهدشأواقلخ طقمانيأرناسنا مظعأ اذافريدلاانلخد

 ًارقو« نيملاعلابرلسانلاموقيمو» ٠ )/81 ١9(2: مايقلاهنعّا فخ ةالصلا ىف مايقلا لاظأ نمد لاقدن ا راسودل آو هيلعهّلا ىلصهنغو

 ملسو هل آو هيلعهللا ىلص
 ىف فارعألا ةرؤدش

 ىف اهمسفف برغلا

 2( 1 إم
 حبصلا ةالص ىف ركب

 رمعأر قو ةرقبلاةروس
 نارمع لآ حسبصلا ىف

 ةالصلا ماقت تناكو

 هللا لوسر دبع ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلا بهاذلا بهذيف

 ةجاح ىضقيف عيقبلا
 هكردبو عج ريف ناسنالا

 هنعو#ىلوألا ةعكر لا ىف

 مسو هيلع هللا ىلص
 ةرذعملا رش » لاقهنأ

 رشو تولا رضحم نيح
 « ةمايقلا موي ةمادنلا

 هل وهيلعهللا ىلص هنعو

 لالخلا» لاقهنأ ملسو

 هلاك ى هلا للخاام

 ااا رجم ماركا وأ

 تكبرس امو ها

 هع "انغ دعهف هنع

 «هتيفاع هللا نم اولبقاف
 هلآو هيلعدللا ىلصةنعو

 ىف آرنم»لاقدنأ سو
 قريظأى اف ىناردقف

 ىلصانعو «ةروصلك
 هنأ ملسو هل ”[وهيلعهللا

 ملعب الن لي واي» . لاق

 ةرم هماعل هللا ءاشولو

 ليووليولا نمةدحاو

 7-02 لمعملو عنا 9

 تارك « ليولا نم

 هيلع دنا لص هنعو 8

 11 ا و يح 0 نو ره فورم دوييلاهللا نعل ) لاقهن ًأماسوهل 1و



 -وارلا مناك مفرو ضف+لكدنع هيديعقري علم ناكوةالصلاف (98١/م) لدسلانع مسوهلآو هيلع هللاوصْنل
 لوسر بادأ ناكو

 هل آو هيلعاللا ىلص هللا

 مهديأ نوعفري ملسو

 عقرو ضفخ لك دنع

 هنغو ا خوارلا 5

 هلآو هيلع هللا ىلضص

 ءاسنألا ) لاقدنأ مسو

 )»ع نولصي مث و2 وبقىفءاحأ

 هيلع هللا ىلض ةئعو

 مث ةعجلاك مويلاو رهشلاك اهنممويلاوةنسلاك اهنممويلا ضرألا ف اهحيس.ةليل نوعب رأ ملعلا نمرابداو
 | روعأوهو 3 ران سانلللوقيف اعارذنوعب نأ هينذأن يبام ضرعهبكر يرامحهلو هذه مايأك همايأ 7

 [|| الا لينمو ءاملكدرب بتاكريغو بتاك نمؤم لكهؤ رقي فاك هينيعنيب بونكمروعأب سيل كبد ناو
 رادققم هرام اهوطخم ةوطخ لكناو » تاياورلا ضع,ىفو ثيدحلا « اهماوبًابةكئاللل مايفل ةنيدلا

 ركذ ىلع مالكلا ىف سو (ةنيدملاوةكمريغذخ أيوالإ عضومهل قبس الوهؤطنالإ رعوالو لهسال قبالو ليم
 "لا ةفخلاكر هشلاو رهشلاك ةنسلا ةنسزيعب رأضرألا ىف ثكح لاجدلا نا » ثيدحلا ىفو ىلاعتهللا ءاشنا هتايآ

 . ملعأىل :هللاو 6 راثلاىفةفعسلاما رضاكمويلاو مويلاك ةعملاو

 لوز' ىو اهيفثكعكو ضر ريسمةعرسو جرخاذاتاهمشلاو نئفلا نم لاج دلا هب ءىج ام بابو

 جورخو دوبملاو لاجدلاهلتق قوءاحلصلا نمذثمون ضرألا فن وكي وهتعن ومالسلاوةالصل هيلع ىسع نم» لاقدنألسوالآو

 د6مالسلاوةالصل هيلع تاماذإ نفدي نبأو ضرألا ىفهكموهجبوزتو ىسيعجح ىفومهمتوموجوجأموجوجأيإإ] ىترايزا دش مث جح

 نارمع نعدوادوبأ (ىورو) ران هتنجوةنجهران نأو ارانوةنجلاجدلا عمنأةفيذح ثيدح ىفمدقتدق | ناتحح هل تبتك

 ىلص هنعو (ناترورسم لاجدلابعمسنم نينمؤلا نملجر هلبقهجوتيفلاجدلا جرخع» لاق مَ هلالوسر نأ نيصحنإا

 هعبتيف نمؤمهنأ بسعونهو هنتأيللجرلاناهللاوف هنعءىنيلف لاجدلاب عمسنمالأ هتوصىلعأب ىداني هنأاسو هلآو هيلع هللا

 جر ) لاق 2 هللا لوسر 0 ىردخلا ديعس نأ نع ملسم (ىورو) «تاهمشلا نم هب ثعسأمل

 ىلادمعأهالوةيفدمعت نبأ نولوقيف لاجدلا اسم لاسلاهاليف نينمؤاا نم لجرهيلاهج ويف لاجدلا
 مهضعب لوقيف هواتقا نولوةيف ءافخ انبرباملوقيف انبرب نمؤتاموأهلنولوقيف جرخىذلالجرلا اذه

 اهمأيلاق نمؤلا هآراذاف لاجدلا ىلاهب نوةلطنيف لاق هنودادحأ اولتقتنأ 3 0 اينادق سما سعب

 لوقتيف جشيف لاجدلا هبرمأيف : لاق ٍلسو هيلعدللا ىلص هللالوسر هرك ذ ىذلا لاجدلا اذهسانلا
 لاق باذكلا لاجدلا:خيسلاتن أل وةيفلاقى نمؤتام ل وقيفلاق اب رضهروظ ع سويف هوجشوهوذخ

 ادخل بحأأ نم» لاق

 هللا ىلص ناكو «هملعيلق

 ىصوب لسوهل آو هيلع
 لاقف رمع نب هللا دبع

 قيام كنارش ل ذل

 ىلبق نم كيوبآل
 وه اعا كند كنيد

 نمعرظن افكمدوكمخ

 نيذلانع نمخ ذخأت

 م لاوقي مث نيتعطقلا ناد لاجدلا ىشع مثلاق هيلح رنيب قرفيقح هقرفم نم راشاملاب رشقدب رمأيف

 قدعب لعفي الهنا سانلا اهمأي لوةيقلاق ةريصبالا كنف تددزا املوةيفى نمؤتأهللوةيفامتاقىوتسيف
 لاق اليبس هيلا عيطتسالفاساحت هت وق رت ىل هتبقر نيب امل ءجيفدحم ذيل لاجدلاهذخأيف لاق سانلا نمدحأب

 هللا لوسرلاة_ةنجلا هب قل اناو رانلا فهي فذقاعتاهن أس انلابس> فه, فذقتفهيلج روهيديب هذخأيف
 كجرلا اذهنالاقي : ىميبسلاقحشاوبألاق«نيملاعلابربردنعةداهشسانلامظعأ اذهو - لَم | 2 7 ٍ : 0 0 :ىذخأتالو اوماقتسا
 هقفاوو ابابش*ىلتمت باشوهاعا رضخلا وه سيلى رعلانب نيدلا حم خيشاالاقومالسلا هيلع رضا وه 53 0 34 اه

 ا اهلخانيردتتالف ةنبدلا قار ناجدلانا» ةناوزيفو بابلا اذه ابيزقئايسوكلذ طف دكنانمأ ||| ” 1034 4 هيسقا
 أ ايخ نموأ سانلاريخوه لج ردثنيح هيلجريف ةنيدلا ىلا خابسلا ضع ىلاىبتيفعيلعةمرحابنأل || 0

 [|| نا:متأرأ لاجدلا لوقف هثيدح تلي هللا لوسر هبانثدح ىلا لاجدلا كندهشأ لوقيفسانلا أ] . 0 1 6

 ظق كف تنكاام هللاو هيحب نوح لوقف هيبحب مش هلتقيقلاق آلنواوقيف رمألا فنوكستفاذه تلتق 0 را
 لوسرلاقةلاق سن نعوىراخبلاةاور (هيلع طاسإالف هلتقي ن أل اجدلا دب ريف لاق ن آلا ىنمةريصب دشأ ا 0 20

 ةكئاللا هيلعالا اهباقت نم بقت سيلؤةنيدلاوةكمالا لاجدلا هوطيسوالا دب نم سيل ) ماس وهنلع للا صولا |

 لك» ةباورىو « قفانمو رفاكلكهلجرخم تافج رثالثةنيدملا فجرتفتخبسلاب لز: فاهم وس رح نيفاص
 لاجدلا لس وهنلع اللا لضةللا لوس ر رك ذلاق ناعمسنب ساونلا نعواضيٌىراخبلاهاور «ةقفانمو قفانم

 عيفانأ وجرخم نا كلع ىف وخأكاجدلا ريغام» لاقف لخنلا ةفئاطىفهاننظى ح غفر وهبف ضفخفةادغتاذ |

 هل آوهيلعهللا ىلص هنعو

 رص ام» لاق هنأ ملسو

 ىف داعزاو رفغتسانم

 «ةزم' يعبد مولا
 انأف  ىنثلا عرس اهنعهلا ىضرةشئاعتناكو « هب رت“ ىزمةسملاكهيلع مقموهو بندلا نمر فغتسللا »لاقدن راس وهنلع هللا لصانعو



 ةثالث » لاق هنأ لَم هنعو ( ١ ع4 ) كلذ لعفي ريبزنلا نباناكو نيتعكر عوبسأ لكل لصتو عيب اسألا نيب عمجتو فاوطلا ف .

 هنيعططق باشهنا ملسم لكىلع قفيلخ هللا وهسفن جيجح ٌؤرمافكبف تسلو جر ناو تود هجيجح انف

 نيب ةلحجراخهنافبكسلاةروسعتاوف هيلع قيلف ينم هكر دأن ف نطق نب ىزعلادبعب ههيشأ ىنأك ةيفاط
 امون وعب رألاقضرألا ىفهثبلاموهللال وسر اءانلقا وتبث افهللا دابعان الاعث ثاعوانمب ثاعف قارعلاو ماشلا
 انيفكي أ ةنسك ىذلا مويلا كلذفهللالوسراب انلق ماي أك هماب أ رئاسوةعمك مويو رهشكمويو ةنسكموب
 ىلع أيفعي رلاهتر دتسا ثيغلاكلاق ض رألاىفهعا ىساام وهلال وسراب انلقهردقدل اوردقا ال لاق مود ةالص هيف

 نودحبصيف منع فرصنيفهلوقهيلع نودريف مثوعديف موقلا ىنأي مئانبل لانا اعورض تناك املوطأ

 بيساعك اهزونك هعبتيف كزونك ىجرخأ لوقيفةب رخلاب رعومملاومأ نمء ىشممديأب سفل نيلحمت
 لابت, لبةيفهوعدب مثض رغلا ةيمر نيتل زج هعطقيف فيسلاب 1 رضيفاب ايشاثلة الجر وعدي مثلحنلا

 نيب قشمد قرشءاضيبلاةرانلا دنع لزئيفسرم نباحسيسملا هللاثعبذإكلذك وه ايف كحضإ ههجو

 لخحالفؤل زالكنامجهنمردحته مفر اذإو رطقهسأ رأطأطاذإ نيكلمةحنجأ ىلعهيفك اعضاوناتدورهم
 ىنأيمث هلتقيفدل بابي هكردي ثيحهبلطيفهف رط ىهتني ثيح ىبتنيهسفن وت ام الاهسفن عير دج رفاكل

 ىف مهناجردب مهد ومههوجو نع حسمف هنم ىلاعتللا مهمصع دق موق مالسلاوةالصل هيلع ىسع 0

 ادابع تجرخأدق ىنإمالسلاو ةالصلا هيلع ميرمنب ىسيعىلإ ىلاعتهللا ىحوأ اذإ كل ذك مه اهيبفةنجلا

 رميفنواسنيبدح لك نم مو جوجأمو جوجأب.هلاثءيوروطلا ىلإىدابع زرفل ملاتقب دحألدبال |
 للان رصخو ءام ةرم هذهم ناكدقل نولوقيفمثرخآ رعواجيف امزوب رسثيف ةيريظةريح ىلع مهلثاوأ |

 ىسيع هللاىن بغريف مويلا كدحأل رانيدةثامنماريخ مدحأل روثلاسأر نوكيق>هباحأو ىسيع

 طبه مث ةدحاو سفن توك ىوم نوحبصيفمماقرىف فذغنلا ىلاعتهلالسريف ىلاعتهللا ىلإهباحصأو
 بغربف مهلتنو مهمهز هأالم الإ ربش عضوم ضرألا ىفنودحمالف ضرألا ىلإ هباحصأو ىسع هللا ّىث

 ءاش ثيح مهحرطتف مهامحتف تخبلا قانعأك اريط ىللاعت هللا ىلسريف ىلاعت هللا ىلإ هباحتأو ىسيع

 لاقي مثةفل زااك اهكرتي قحضرألا لسغيفرب والو ردمتيبب هنم نكي ال ارطمىلاعت هللا لسرب مث ىللاعت هللا

 اهفحقب نولظتسيوةدحاولا ةنامرلا نم ةباصعلا لك اتذئمويف كتككرب ىدروكترُك قبنأ ضراالل
 رقبلا نمةحقتللا ناو سانلا نممائفلا ىبكتل لب إلا نمةحقللا نا تح نمالا ىف ىأل سرلا ىف ىلاعت هللا كراسبو

 ىلاعت هللا ثعبذإ كلذك مهاغيبف سانلا نمذخفلا ىنكتل منغلا نم ةحقللاو سانلا نمقلبقلا ىكتل
 اهيف نوجرابتي سانلارارمش .ىقبيوملسملكو نءهؤملكحور ضبقتف مهطابآت حن مذخاتف ةببط احر

 ةرده هذهمناك دقل ) جوع اموجوح ا,لوقدعب ةدابز ىرخأ ةياورىفو (ةعاسلام وقت مهيلعف رجا جرامت

 لتقتلف ابف ضرألا ىف نماناتقدق ن ولو ةيف سدقلا تيب لبج وهو رم ا لبج ىلإ اوهتني قحنوريسي مث ءام
 ىذمرتلا هجرخأ « امد ابوض# مهماشن مهيلعهللا دريف ءامسلا وحن ىلإ مهءاشنب نومريفءامسلا ىفنم

 ىأ سجشلا علطمدنع ىذلار حبلا وهلبيملاو ليهملا ىف ممحرطتق ىذمرتلاريغل ةياور ىفوهعماج يف

 ءاش ثيحةفياسلاةياورلا ىف هلوةبدارلا هلءاو روك ذلا رحبلا ف بحر طنل جوجأمو جوجأب ريطلا لمحت

 جوجأي ىسق نم نوماسلا دقوتسي » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر نأ ثيدحلا ىفو ىلاعتهللا

 هيلع مدآهللا ؟رذ ذنمضزألا ىف ةنتف نكت مل هناو ثيدحلا فو( نينس عسيس مهسا رئأ ومهاشنوجوجأمو

 ءايبنألا رخآ ان أ و لاجدلا هتمأر ذحالإايدن ثعبي لجو زءهللا ناو كاجدلاة نتف نممظعأ مالسااوةالصلا

 جرم ناورلسم لك جييجحانأف مكينا رهظ نيبانأ وجر نافةلاح ال كيلعج راخوهوومألا رخآ متنأو

 لجر كبر مهيجنيال

 لجر وابو رخاتيب نكس
 لسلا لع ىف نكس

 هاد لسرأ لجرو

 براي لومي لعجو

 « اهسي>ابراي اهسبحا

 لاق هنأ لي هنعو

 قبلعق» نها ةلالثأ و
 ناعالا لكتسا دقف

 ملاعلل مالسلا لذب

 كسفن نم فاضنالاو

 «راتقالا نم قافنالاو

 ةيلع لل ىلص هنعو

 نم»لاق هنأ يسود آو
 ءىنص| كالم رضح

 اموب ماض امنأكف سم

 مويلا هللا ليبس ىف

 رضع ومو ماو نابع
 ملسم ءىرض| ناتح

 ىف امون ماض امنأكف

 ةئايعبسب مويلاهللا ليجس

 هيلعهللا ىلصدنعو «موب
 لاق هنأ مللسو هلآو

 رهظي, اليلق ىدعب ا
 نم ءىث رهظام روجلا

 نمهلثم بهذالا رولا

 ىفس ان دلوب ىحلدعلا

 هريغن وفرع الروجلا
 رهظام لدعلاب هللا أم

 بهذالإ ل دعلا نمع ىد 1

 كوي قح روجلا نمدلثم

 نوف رعب الل دعلا ىف سان

 لوسرباحأل اق (هريغ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا لوسر انيلع جرخ

 مهئاب ءامسأو ةنملا لهأ ءامسأهيف نيملاعلا برنم باتك اذه ىنعلا هدي ىفلاقف هلامثو هنيع هيدي لعضباق وهو مويتاذ هل



 1 ا يلم وكمل لا را 1 ال هاا اي ىلع لجأ مث مسرئاشعو مهلئابقو

 رانلا لهأ ءامسأ هف

 مهلئابقو مهئابآ ءامسأو

 ىلع لجأ مث مرئاشعو
 هللا ىلصلاق مث «مثرخآ

 غرف » لسوهل او هيلع

 هللا ىلص هنعو « عد

 لاق هنأ مسوهل او هلع

 ذخأب ال انذؤمذخما »

 هنعو « ائيش هناذأ ىلع

 ملسوهل ؟وهيلع هللا ىلص

 بضغي نم ليو » لاقهنأ

 « برلابضغ ىمنيو

 بلط نم» ثندحلا فو
 ةرخآلا لمعي ؛ايندلا

 نم ةرخأآلا ىف هل سيل

 هللا ىلص هنعو « بيصنت

 ٍْ لاقدنأ لس و هلآو هيلع

 ةرشع قنثا ىلصت »

 راهم وأ كبل م ةمكر

 نيتعكر لك ىفدهشتتو
 نجآ ىف تسلج اذاف.

 هللا ىلع نئأف كتالص

 ىنلا ىه لصو ىللاعت
 ملاسودل آو هيلع هللا ىلص

 ًارقتمث دحساو ربك مش

 ةحملاف نحاسي ثنو

 تارم عبس باتكلا

 عبس ىسركلا ةآو

 هللا الإ هلإالو اعيساعبس

 هل هل كيرشال هدحو

 ىع دجلا هلو كلملا

 6 خابت

 ةمح رلا ىجهعنم و رج ند زعلا دقاعع كل ًأسأ ل ميلا لقت تارم رشع ردق ءىش

 كيعف قارعلاو مامشلا نيب ةلح نم جرح هناوماسم لك ل عئفيلخ ىل عت هللاوهسفن جسيحح لكف ىدعل نم

 هلاو ىنانأ لوقيفودب هناىلبق ىندايا اهفصيإ ةفص مل هفصأس ىتافاوتيثاف هللادابعاي الاعث ثيعبوانيغ

 تقلا رو روعأب سيل ميدو روعأناواوتوقح مب رنورتالو مب ران أل وةيف ىنثني مثىدعب ىنال

 رانهتنجوةنحهرانفارانو ةنحهعمنأ هتنتف نم ناوبتاك ريغو بتاك نم ؤم لك هؤ رقي رفاك هينيع ناب

 رانلا تناك اك امالسو ادرب هيلعز وكشف فهكلاةروس حاوف أرقيلو هللا تعتسلف زان لا نف

 ا هللوقيفكب رى أدب شنأ كمأو كابأ كلل تثعب ناتبأرأ ىنارعأل لوي نأ هتنتف نمناو مهاربا ىلع

 سفن لع طلس نأهتنتف نمناوكب رهنافهعبتا ىناي نالوقشف همأوهب أ ةروص ىفناناطيش هللثميف معن

 معزب مثنآلا هثعبأىافاذه ىدبع ىلإ اورظنا وق, مثنيتقش قلتىحراشئملااهرشأب اهلتقيفةدحاو

 305 ايملاو لاج كلا ةثاودعتنأ وهللا فر هللوقيف كب رنم ثيبحا لل وقيفهللاهثعبمف ىريغ اير هلنأ

 لاقدنأ لس وهيلعشا لصىنلا نعانيور واىدقانطلا نسل اوبأ مامآلا لاك« مول اكن وزيص دشأ دعب

 نبرمعالإ لجرلا كلذىرن انك ام ىردخلاديعسؤب أ لاق « ةنجلا ىفتجرد ىمأعفرألجرلا كلذنا »

 هيلعدللا لصهللا لوس رلاق (لوقنف ثيدحلا ىلإ عجرن مث ) ىبنثا هليبسل ىغمقح هنعهللا ىذز باطخلا

 نمناوتبنتف تبنتنأضرألا سيو رطمتف رطعنأ ءامسلا رمأب نأ اضيأ هتنتف نم ناو » ملسو

 نوحبصيو ملا ومأهعبتتف منع فرصنيف هلوقديلع نودربو هنوءذكيف مثوعديف ىحلاب رع نأهتنتف

 تبنت نأ ضرألاورظمتف رطمت نأءامسلارمأيف هنوقدصيف مهوعديف موقلا ىتأ,مثءىش مهديأب سيل

 هثطوالإض رألا نمءىثق ب ال هناوهمظعأو تناك امنمسأ كلذ مهموبنممهيشاومحورتى تح تبنتف

 دنعلْزْني قحةطلس فويسلاب ةكئالملا هتيقل الإ امهماقن نم بقت نمامت ا, الدنافةنيدملا وةكمالإ هيلع رهظو

 جرخالإةقفانمالو قفانم قبيالف تافجر ثالث ابلهأب ةنيدملا فجرتف ةخبسلا عطةنمدنعرمحألا بيرظلا

 كيريش مأ تلاقف صالخلا مون مويلا كلذ ىعديو ديدحلا ثيخريكلا ىفنياك اهنمثبحلا يئنيفديلإ

 لزنذإ حبصلا مم ىلص,مدقت دقإاص لج رمبماماو سدقلا تيب مهلحو لدلق مثلاقذثموب ب رعلانبأف

 | اهل ىرتبملا ىثع
 هل لوقرمث هيفتك نيب هديمالسلاو ةالصلاهيلع ىسيععضيف سانلاب ىلصإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع

 اوحتفا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاق فرصنا اذاف مهماما مهم ىلصيف تميقأ كلاهنافلصف مدقت

 لاجدلا هيلإرظن اذافجاتو ىف يس وذ مهلك ىدوم فل نوعبس هعملاجدلا هءارووحتفيف بابلا

 صك مامالا كلذ عج رف حبصال مالسلاو ةالصلا هيلعمرم نب ىسيع مهلع

 ىنقبست نلةب ريض كيف ىلنامالسلاوةالصلا هيلع ىسعلوق.واب راهقالطناو ءاملا ىفساملا بوذي م”باذ

 ىذوههبىراوتيهللاهقلخامعىث قالو دوويلا ىلاعتهنلامز ميفهلتقيف قرسشلا دلة امر باب دنع هكر ديفا

 مهرجش نماهنافةدقرغلا الإةبادالوطئاحالورجشالو رجح قبب الةياورىفوءىشلا كلذ هللا قطن أالإ

 ةنس نوعبرأ همايأناو» ملس وهيلعهللا ىلصهتلا ل وسر لاق (هلتقاف لاعت ىد وجا ذه لسا هللا دبعايلاقالإ

 باب ىلع كدحأ حبصإ ةررشلاك همايأ رخآو ةعجاكةنسلاو رهمثلاك ةنسلاو ةئسلا فصنك ةنسلا

 ايف نوردقتلاقراصقلا مايأألا كللتىفىلصن فيك هللا لوسراب. اولاقىسعي قحرخآلااهماب غلبب الف ةنيدللا

 هيلعىسيعنوكيف» ملسو هيلعهللا ىلصهلا ل وسر لاق «اولص مثلا وطلا مايألا هذهىفاهنو ردقتاك ةالصلا

 كرتيو ةيزجلا عضيو ريزتخلا لتقيو بيلصلا قدي اطسقم اماماو الدع كح ىتمأ ىفمالسلاوةالصلا

 0 ادا ١1 0+ حمو عاتل اوردسعلا عقرتوزسيالو هاه لوغملا الفةقدصلا

 نم لضرألا "الع واهبلك هنأك منغلا ىف بئذلا نكت 0 ب ع د ىف |

 مسلا
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 تاكرابلا اهلك تاماتلاكتالكو (961) ىلعألا كدجو ىنسحلا كئامسأو مرك ألا كهجوو مظعألا كمساو كباتك نم

 هلليقق ادب أب رل بكر اللاةسرفلا صخر امو هللا ل وسراي لبق تامهمردلاب سرفلان كو كالا

 3 وج اهمف ساانلا بيصاي ةاكقا ا تا داولكض رآلاث رم لاقروثلا ىلغيامو

 رمأب مث اهتابن ثلث سدحت نأ ضرألاهللا 0 اهرطقثلت سدح نأ ىلوألا ةنسلا ىف ءامسلا هللا 5 ديدش

 ىف ءامسلا هللا رمأي مث اهتابن قلث سبحتف ضرألا رمأنو اهرطقىلث سحتف ةيناثلاةنسلا ىف ءامسلا هللا

 الوءارضخ تدنتالف هلك اهتاين سدحن نأ ضرألا رمأيو ةرطق رطقتالف هلك اهءامسيحتف ةثلاثلا ةنسلا
 ليلهتلابلاقف نامزلا كلذ ىف سانلا شيعي مف ليقق هللاءاشام الا تكله الا نسالو فاظتاذ قبت
 هللاهمح رىراخبلا نمحر لا دبعلاق ىهتتا ماعطلاةازجم مهمنءكلذىزحو ديمحتلاو حيبستلاو ركاب

 اولاقممنأ ثيدحلا فو ملعأمللا و باتكلا ىف نايبصلاهماع, تح بدؤلا ىلا ثيدحلا اذه عفرين أ ىغبذي

 ةهعطألا لوقت تن أو ناتفي نأ ى شخ قحزيتخم اهفهنيجع نجعيل اندح أن اهللاوف لاجدلا ترك ذ هللا ل وسراي
 000 ناف 3 ةكئاللا 0 5 00 نينمؤاا ىنكي مكي هللا لوسر لاقق هيلا ىوزت

 ىلانوعدللو دساحتلاو ضغابتلا و ءانحشا|نيهذتلو اهلع سالف صالقلا نكرتيلو ةيزجلا نعضيلو

 نبالاق«مكنم مكمأف مكنم كمإماو مكيف رمنياكزت اذا مكب فك )ثيدحلا فو «دحأهليقيالفلاملا

 اًضاثدحلا قو ٠ هلو مكين ةنسو لحو زع مكب رباتكب ملوي مكنم كمأ م نوردتا بئذىنأ

 ىسيع نازل اورو «امهتش وأ ارم واح اح ءاح و رلا جفب ميصنب نايل هديب دج سفن ىذلا و»

 ةءباورىفو ( ىذمنم 6 ذئموب ضرألا لع نم رايح الفا ةئاعب رأو ل جر ةئاعع امن ىلع مرمنبا

 انأموقأف ىربقفىعمنفديو ةنسنيعبرأو اسمحثكميف هل داويو ج وزعي لزن اذا مرمنب ىسيع نأ
 اتنب هلدلت و لاح دلا لتقي ام دعب برعلا نمةأرماج وزييهنالبقو رمعو ركب ىفأ نيب دحاو ريق نم ىسعو

 اذهىف يك هفلاخ وهللاه مح ىدنقر مسا ثيللا وب أمامالاهرك ذ .نينس شيعيام دعب وهتوميوتومتف
 ضر ق ىتع تع و لاق كي هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو كلذ فاكس نادلو هل داوي هنأو

 هدنسمىفىسلايطلا دواد وب اهرك ذ «هنونفديونوماسلا هيلعىبصيو توعمث هنسنيعب رأ لزنيام دعب

 ىلوأ انأو دحاومهنيدو قش مهتاهمأ تالع ةوخا ءايبنألا » لاق متلي هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو |

 ضايبلاوةرم ا ىلإ عوب رملجرهناف هوفرعافهومتب أر اذاف ىن هنيبو قبب نكي مل هنأل مرمنب ىسيعب
 رزنخلالتقيو بيلصلا رسكيهناو للبهبصرملو رطقت هسأر ناو نيغوبصم نيبوثىأ ناتدور هم نيب
 يسم هنامز ىف هللا كلهم حو مالسإلا ريغ اهلك للملا هنامز ىف هللا كلهم ىتح لاملا ضيفيو

 بائذلاو رقبلاعم رغلاو لبإلاعم دسألا ىعر, تح ضرألا ىف ةنمألا عقتو باذكلا روعألا ةلالضلا

 توع مث ةنس نيعبرأ ضرألا ىف قبب اضعب مهضعب رضي الف تايحلاب نايبصلا بعلتو منعا عم

 ةنس نيرمثعو اعبرأ ضرألا ىف ثكع هنا تاياورلا ضعب ىفو « هنونفديو نوماسلا هيلع ىلصيو
 زابحألا يمكن اكو تاياو رلاحصأةنسنيعب رأةياورو ةوادع دحأ نيب قبيالو لاقنينس عبسةياورىفو

 لزتأام رظناف مقنالفايل ويف تيملاب رعل ىحلا نا ت> مالسلا و ةالصل هيلع ىسيع نمز ىف قزرلا عستي لوهت

 شيرقبلسنواهرازوأب رحلا عضت وهللا الاد عب الفةدحاوةملكلان وكست وءاملا نمءانالا العاكرلسلا

 رفنلا عمتجم تح مالسلاوةالصلا هيلع مداآدبعىفتناك امك اهتابن تبني ةضف اهنأك ضرألا نوكتواهكسلم
 نم اذكو اذكب روثلا نوكيو مهعبشتف هنامرلا ىلع رفنلا عمتجمو مهعبشيف بنعلا نم فطقلا ىلع

 ةلو رب نهزواعال ىلا

 مستو ىلصت نأ رحاف

 د# انالومىلعلراتو

 ىنيطعت نأو هلآ ىلعو

 ةرطو [ذكو ذك"

 هنعو«اذكو اذك ىنع

 ملسوهل آو هيلع هللا ىلص

 دنع ارق نم»لاق هنأ

 فتآرقلا مأ هعجضم

 رخآو ىسركلا ةيآو
 نيتذوعملاورشحلاةروس

 هناظفحم ناكلمهب لكو

 حسبصل ىحءوس لك نه
 هتعو«هل رفغتامناو

 ماسوهل آو هيلعهلا ىلص

 اذهلاق نم » لاق هنأ

 لحم ىف ساجو ءاعدلا

 هرض ال ضرألا ند

 لحرب . .ىح . ءىش

 هللاكب رو ىفر ضرأاي

 كرش نم 0 ذوعأ

 كيلع بدي ام سشو
 ا نم هللاب ذوغأ ْ

 ةحلا نمو دو

 نك اسرششنموبرّقعلاو

 كوامو كلاوو دلبلا

 برقعلا بنذ تدفع

 قراسلاديوةيلاناسلو

 رشو سالاو نملاو

 نغو ىنع رششىذ لك
 دهشألوقب ىلهأعيمجج |

 ندب وهللا الإ هلإالنأ

 نمو «هللالوسر ادم

 هيلع هللا ىلص ةتيعدأ
 ىفاكلاهللا دجلا ملس وهلآو

 "ا تلك احتلم هللا ءاروالو . احلم هللا نم سيل اعدنمل هللا عمس ىضق هللا ءاشام ىفكو هللا انبسح ىلعألاهللا ناحبس



 ذخاوه الا ةباذ نماف

 لع ىلر نأ اهتيضانب

 دا »مقتسم طارض
 ملو اداوذخترمل ىدلاهلا

 كللا ىف كب رشهل نكي

 للا نم ىلو هلنكملو

 دروامتو (ارييكتهركو

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 نالفاي» ىنولا نيقلتىف

 تنك امرك ذاةنالف نبا
 انثدلا راذ ىف هسياع

 هللا الإ هلإال نأ ةداهش
 هللا لوسر ادع نأو

 اير هللاب تيضر كنأو

 دمحعو انيدمالسالابو

 هنعو ( الوسرو اسن

 ملسوهل آو هيلع هللا ىلص

 الإ هلإ ال لاق نم» لاق هنأ

 ةعب رأهل رفغ اهدمؤدللا

 يقوم ؛ فاذ فالآ

 ىلض هنعو « رئابكملا

 هنأ ملسو هلآو هيلغ هللا

 هلإال كاتوم اونقل لاق

 مدنهم اهناف هللا الا

 اولاق امده بونذلا
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 ىمس,نيدلواهنم قزديو نالفل آ نم ةأرما ج وزنيل ىسيعناو لاق ضرألا ىف ةكربلا نه ىلاعتهللا

 نيغب أ كلذو نافز ريخ ىلع هعم سانلانوكيو مالسلا ةالصلا امهلع ىسوم رخآلاو اد# اهدحأ

 هللا لص ينل بناج ىلا نفديو تول قوذيو مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيع خور ىلاعت هللا ضبقيو ةنس
 ادب هِي هلوق كلذف نينمؤلا ةلق ىف رارشألا قبرو ةمألا رايخ توعو ةرجحلا ىف ملسو هيلع

 نامزاارخآىف مالسلاهيلعىسيع لزن اذاو مهنعهللا ضر ءاماعلا لاق د ادب اك دوعيسو ًابيرغ مالسإلا

 03 اهخ ةعيررسب مكسجب هللا لونمر دعب ينال هنأل اهل اددجو هِي ا

 ناطلس ال هنأل قب 2 مرح راسل نادل ماح اهمدنو عئارسلا رخآ اه ى هنو دمحم

 رمأب ماعدقو ليف هنم سانلا الَخو ملعلا هللا شضبق دق ًايتفمالو ًايضاقالو امامإالو نيماسملل ذئمؤي

 هسفن ىفهب لمعيلو سانلا نيب هل درعا هذه رمأ نم هيلاجاتحام لزني نأ لبق ءامس | ىف ىللاعت هللا

 ملا ليطست نأل هريغ كل ذل حلصإإ دحأالو مهسفن أ ىلع هنونكحلو هب هملا كلذ دنع نونمؤلا عيتجبف

 ضرألا جو ىلع قييالنأ ىلا امئاق فيلكتلا كازبالف فيلكستلابنوكيامنا ايندلا ءاقب ناف اضيأو زئاج

 هنعاّللا ىضر ةداره ىنأ نع ماسم (ىورو) ىىلاعت هللا ءاش نا ةحاض | ى اداه لع هّلاهللا لوي نم

 قأ ارمتعم وأ اجاح ءاحورلا جفب ميرم نبا نلهل هديب ىسفن ىذلاو » كاق هيلي هلا لوسر نأ

 جح هنأب حرص اذهف «جوجأموج وجأيج ورخدعب نرمتعيل وتيبلا ن ححبلو ةياور فو امهينب

 . ملعأ ىىلاعت هللاو نامزلا را لزن اذا تيبلا

 >6 مبعم مرخح ىفو تفيكلا لهأ لزت اذا ىسدع ىزاوح نأ ءاج ام باب غ3

 ءاحورلاب رف نب ىسيع رعىح ةعاسلا موقتال لاق هيلي هلا لوسر نأ قاحسا نب ليعامسا ىور

 فيكلا باح هءزاوح ىلاعت هللا لغجمو ةرمعلاو جملا نيب هل هللا نعمحل وأ ارمتعم وأ اجاح

 . ملغأ ىلاعت هللاو ىعتنا اوتو ملو او>حم مل مهناف اجاجح هعم نورجيف مقزلاو

 كهنم باب ال
 زداوث ىف ىذمرتلا مكحلا هاور اك هيراو> نم الخ هل دمع ةمأ ىف دج دز اذا ىسع نأو

 نماقلخ قمأ ف عيرمنبا ندحيل قحلاب ىنثعب ىذلاو وأ هده ىسفن ىذلاو» مث 2 هظفلو لوصألا

 مكلتل مهنأ اماوقأ ةفآلا هذه نم مالسلاو ةالصلا هيلع حسبسلا نكرديل » ةياور ىفو «هيراوح

 . ملعأ ىلاعت هللا «اهرخآ حيسلاو املوأ انأ ةمأ هللا ىزخ نلو تارم ثالث مكنم ريخ وأ

 © اءاسم رضي ال لاجدلا نأ ءاج ام باب لع

 ةنتف نم ىدنع فوخأ مشع ةنتفل » هباحأل لاق مثلي هلل لوسر نأ ةفيذح نع رازللا ىور

 اهنم احن دق اهلبقام ةنتف .نم احن :نف لاجدلا ةنتفل عضت الا ةريبك الو ةريغص ةنتف نم سيل لاجدلا
 ةنيدىف هتتفي نأ ىلع ردقي ال ىأ السم رضيالونعمو «رفاك هينيع نيب بوتكم السم رضب ال هللاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو راشئملاب هرشأ, سانلا ضعب لتقي هنأ درو دق الاو

 هجورخ ةفصو فاص همسا نأو كاجدلا وه دايص نبا نأ نم رك ذام باب الب

 د دوهلا نيد ىلع هنأو هيوبأ ةفصو

 ناهلا,فاحب هللادبع نبرباج تيأر لوقيناك هنأ هنعهللا ىضر ردكسنلا نب دم نع ريغو اسمىور
 ىفلا دنع كلذ .ىلع تفلح باطلا نب رمع تعمس ىلا لاقف هلللب فلحمأ تلقف لاحدلا دايض نبا

 دانض

 نبا لاجدلاخييسلا نأ كشأ اه هللاو كوتي رفع نب هنلا دبع ناكو تلي ىنلا هركحني ماف مثلَ



 ا

 دانصنبا اهفقلا لذا ل الكنأ و وهقلطنا ماسؤهيلع ا وسرنأ ٍلسمىوزو دايض

 لبق اثيشد ايضنب| نم عمسي نأ لتعؤشو لختلا عوذجم قت > قفط ماس ةيلعدلا ىلص ىتنلا ىأزاماف

 تأأرفةمرم زاهفةلةفيطق نم شارف ىلغ عخبط ضفوشو ملسو هيلع هلا ىلصاّلا لوس ر ءآر ف دايض ناهارب نأ

 متاوهو فاضاي دايض نبالتلاقق لخنلاعوذجم قتيوهو ملسوهيلع هلا لص لوسر ةايضنبأمأ

 لوسرنأةءاؤرىفؤ . نب ةتكرتؤلملسؤهلعدتلا لص هللا لوسر لاقفدايض نب ازاثقدمعاذه دايص نبا

 ةيلعتللا ىلضةللالوسرلاقق حدلا ودايصنبالاقق «اثيبخ كلتأبَخ نا ) هللاق ماسوهيلع هللا ىلصهنلا

 مله لغُتا ىلضدللا لوسر هل لافقههاتع ب رم( ىنعدهللالوسزايرمعلافف «ذردقودعت نلفأسخا» ملسو
 مَويلاَجدلا اند قف لاق رباج نَعدوادوبأ ىورو «هلتقىفكل ريخالف هنكيملنا وهيلع طلسن نلفهنكينا»

 رمع نب |ناكونالاوك ندا وةدومف رغأو لاجدلا ف رعألى اهللاو لَو, ىزدخلا ديعسوب أ ناكو ةرخأ
 اماعنيثالفدهأو لاخلا َوب أ ثكع )لاق م 2 هللال وسر نأ ىذمرتلاةورو نيتصدايص نب|تيفل لقب

 لوشرانل تغن مث « هبلق ماني الؤهنبع مانت ةعفتمهلقأو ءىثرضأ روعأدلو (مدلوي مدلوامملداويآل

 ةليؤطةدعاضؤفةأرما ةمأوراقنمهفن أن أكوحالا بر ضلاوطهونأ» لاقفهوبأ ملسوهيلع هلا ىلص هللا

 مأ وهمدآدل نمأ لاخدلا نع ىترتخأ ةتلالوسرايلاق هيلع ىننلا ىفأ الجر نأ ىورؤ 6 نيديلا

 لاجدلانامعتضعب اقو مدوهملا يشغم يس د لق وهو سيب أدل ونمةمأوةدآذلو نمؤهز لاق سيلبأ دلو نم
 دقو ملعأ ىلاغت هللا وحصأ لوالا وىلاقتهللاةمحز ىطرقلا مامالا(لاق)نامزلارخآىفدل و يسودعب دلوي مل

 هنأ عمنيب اذكتلا لاخىفانتىتلا قزاوخلا نمهيدن ىلع غقباملا ريثك افالتخلا لاجدلا سهأ ىف سانلا فلتخأ
 نحب وةنه» نع كله نم كلف نائم ولأ هذ انعدب ةللا نختما ةنتف هنأ قىدنغى للا وءاماعلا ضعب لاق بانك

 ةناطع وما ادهنناجن واوكلبفموقدب نتتفافلححلاابهنامز ىف ىتؤم مقةللا نختم| دقو ةنيب نع ىخ نم

 لؤالاونامزلا رخآ ذل ؤيسهنأ ىلعال ملم 0 هللا لوسرةابخ ىفادوج وم ناكمن ل عءانب هلك اذه دع مهتم
 ..ماعأ ىلاغت هللا خبخصاا وه

 مهماعطو عهسابل فو مهتفضو جبجو رخودسلا جوجأفو جوجأت بقت بإب ا

 د « ءاكد هلعح ىنزدعو ءاحاذاف » ىلاعت هلؤقناسو

 قح موب لك دشنلا نورفحم جوجأمؤجوخأينا » كاق 2 هللالؤبشو نأةرنغو هحام نب |ىوز

 قحناكام دشأ ىلاغتةللاهدنعيقادغ ةنورفحتسف اوعَج راههملعىنلا لاق سهشلاعاعشن ورب اؤداك اذا

 اوعجرا لاق سمشلا عاعش نورا وداك اذا نتخا و رغخ سانلا ىلع جهتعتي نأىلاعت هللا دارأ ودمادمتغلباذآ |

 نوج رح وهن ؤرفحبفهوكر نيح هتئيبك و هؤهيلانودؤعيف اونكسافىلاغتهللا ءاشنااذغ هنؤرفدتسف |

 ءامسلا ىلا مهضاهنس نوقزيق مهتوصحخىفهرنف سانلا نضحتيو هلك هن وب ريشي ىأ غاملان وقتسيف سانلا ىلع

ؤلعو ضزالا ل هأا ربق نولوقيفمدلا الع خجرتف ِْ
 مهئافقأو عيقانعأ ىف اننغث هللا ءق ءاهملالهأ ان

 نماركشركشتو نمستل ضرالا ب اودنا هذين ىسفن ىدنلاو» ملسؤةيلع هللا لضةللا ل وسز لاق « مهلتقيف

 قح مهراقتع دسلا ن ورقتي جوجأفو جوج أين [لؤقيزاتخالا تبعك ن اكو «مهم ون نم لك انا ةرثك

 قلأرمالا غلب اذافناك اك داعدقوهنلان وءج ريفلاق هنمغرفنفادغ ةيلاعجرتاؤلاقاوجرخ نأاؤذاكاذا ١.

 هنوقرخبف اوكرتاكوهؤ نوغج ريفلاقهنمغرفنف ادغىلاعتهللاءاش ناغجز“لوقي نأ مهتتسلأ ضعت ىلع
 قأيونيطنف اهفناكامزوسخلبف اهبلع ميظسؤأ ىأيوءاف نئاهنفام نوب رشف ةريحبلاوحلوأى أف |

 نمىعان رهظو ضرالا فنئمان زرقدقنولؤهيفءامسلا و“ مماشن نوحذا 00 ولوقيفمرخآ

 نمض ناو طاساتسا 0/ ايف فغنلا اهل لاقي باؤد ميلعهللا ب صيكلاَق ءامسلا ىف

 كا يمتع ل7 ١

 ىه فيك هللا لوسراي
 مدهأ ىهلاقق ءايحالل

 اهوبسح ىتخ مدقأو
 تءاَجو ةرم نيرششع
 هللا لوسز ىلا ةأرما

 سؤال آوهلع هللا ىلض

 هللا لوسراي تلآقف
 ىرحها »اه لأق نصوأ

 نم ىرُثك أو ىصاعلا
 نيقلتآل كناف هلا ركذ

 هيلا بحأءىثبادغ هللا
 )» 0 00 نم

 هنلع هللا ىلص هثعو

 نمآ ام كاق هنأ سو

 هراج فان اعبشت اب نم ىف

 وهو اعئاج هبنج ىلا
 هللا ىلص ةثعو 6 ملعي
 لاقهنأ ملَسَوةَل آو هيلع

 ٌقرما ممفتابموقاغأ»

 ةفذمهنمتث رب دقف عئاج

 هلغاشا قضفتعو 6 هللا
 ند لاقدن أل سوتل آو

 هيام رثك هلك ةرتك ||
 م زثك نمو

 رثكةقد ركن ِمَو ةمذ



 هموث رثك .نمو همون

 هيلقاسق نمو هباق اسق

 ىأر « هب ىلوأ رانلاف
 مالسلا هيلع ىسع

 هل لاقف قرس الحر
 ىدلاواللاةف تقرسأ

 تنمآ:لاقف وهالاهلاال

 نيع تبذكو هلل
 | ىلص هلعو ىبيع

 هنأ لسوهل آوهيلع هللا

 نردؤع سيل : لاق

 ءاخرلاوةمعن ءالبلا دعبل

 فن.ك اولاق ةبيصم

 نأل لاق. هللا لوسراب

 اكلات ةدالا

 هعبتب الءارلا كلذكو

 نمؤع سيلوءالبلاالا
 نم ناعالا لكس
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 هللا ل وسراي+ واولاقةالص
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 | 0 رالاتبنتف نيعب رأ ءامسلاهلالسريف رحبلا ىلإ مهنادب أ لقنتف اريظ ىلاعت هللاثعبي مث مهحنبر
 ١ ىشرحلا نيف :وسلااذنوعمسي مثلاقتيبلا ل اهألاق نكسلاامو رابخالاايسكأ لبق ن كسلا عبشتلة نام نزلا
 وخلل جوجأب دس حتفي » : لاق 2 هللالوسرنأ ىردخلا دعس ىنأ نع هجام نبا جرخو

 ريصيقحنوماسلا مهمزاحنيو ضرالان ومءيف نولسني بدح لكنممثو ىلاعتهللالاقأك نوج رخيف
 اورذيامقحهنوب رثيفرمئلابن و رغل مهنا ت>مهشاومممملانومضي ومن وصحو مهنئادمىف نيماسلا ةيقب

 لوقف ضرالا ىلع نورهظيو ءام ناكللااذهب ناكدقل مهلئاق لوقيف ممرثأىلع مهدحأرميف ائيش هيف

 عجرتق ءامسلا وحن ىلا هنب رحز ممل مثدح أ نإ تح ءامسلا لهأ لوانتنل مهنمانغ رفدق ضرالا لهأ ءالؤهمبلئاق

 ذخاتفدارلا فغنكب اود ىلاعتهللا ثعبذا كلذك مهائيبف ءامسلالهأ اناتقدق نولوققيف مدلاب ةب وضخ

 نملهنولو ةيفاسح من وءمسب الن وماساا حبصيفاضعب مهضعب بكر بدا رجلا تومنوت وميف مهقانعأب
 ممدانيف ىف وممهدجيف» واتةي نأ ىلع هسفن نطويف لجروبملا لزنيف هولعفامرظنيو هسفن ىرتشي لجر

 مهموحلالاىعسمملنوكياف مهشاوم ليبسن واخ و سانلاجرخيف مهمجأب كودعكلهدةقاورشبأ الأ

 ناكامل:لاقدوءسمن هللادبع نعهريغوهجامنب|جرخو «طقهتباصأت اين نمرتنام نسح كم هيلع رتجتف

 ةعاسلا اورك اذتفمالسلاو ةالصلا مهلع ىسيعو ىسومو مهاربا ىتل ملم هللا لوسرب ىرسأ ةلب
 اهنمهدنع نكي لف ىسوماول أس مثلع اهنمهدنع نكي ملفاهنعد ولأسف مالسلاو ةالصااهيلع مهاربابا وأدبف

 لج وزعهللاالا اهماعي الف اهتبجوامأف اهتبجو نودامف ىلا دهعدقلاق سه نب ىسيعىلا ثيدحلا اودرف لع

 جوجأب مهلبقتسيف مهدالب ىلا سانلا عجريف هلتقأف لزنأف لاق لاجدلا جورخ ىلا ثيدحلا ىف ركذف
 هللاىلانو رأجيفهودسفأالا ءىشبالودوب رشثالا ءامنورعالف نولسنيبدح لك نم مثو جوجأمو

 و مهلمحب ف ءاملابءامسلا لسريفدللا نوعديو دعب ىلاعت دمضرالادمتولابجلا فسشت مث رحبلا ىفممهليف

 امدالوب مثؤجفت ىم اهلهأىرديالق !!لماحلاك سانلا نمةعاسلا تناككلذناك اذا-ىلاد معدقو مدالا

 نمموجوجأمد جوجأب ؛تحتفاذا تح » ىلاعتهلوقدللا باتك ىفكلذ قيدصتو ىبهتناراهنوأ ليل نم

 ميج ءرذجوج امو جوجأي نا لوةيصاعلا نب ورمعناكو « قحلا دعولاب رتقاوزولسنيبدح لك

 هضرعوهلوط مهنم ثلثو نيريشاالوط لعو ريشلا لوط ىلع فانصأ ةئالث ىلع مو قيدص مهمق س د

 جوجأينا لو ةيهنعهللا ىذ رناسح نب ةيطعناكو مالسلاو ةالصلا هيلع حون نب ثفايدلو نممهو ءاوس

 ىعازوالا نمحر لا دبع مامالا ناكواضعب اههضعب هبش, ةمأ اهنم سيل ةمأ فل أ ةئاعب رأةمألكناتمأ جوجأمو

 ةداتقناكو قالا رئاس هيف ءزجوجوجأمو جوجأ,اهنم ةتسفءازجأ ةعبس ضرالالوةيهنعهللا ىضر

 جوجأي ريغقلخلا رئاس هيف ىدلا ءزجلا ىنع, خسرففلأنورمشعو ةعبرأ ضرالا لوقي هنع هللا ىضر

 برعال خسرف فاأو مورلل فال 0 نيصلل فال 1 ةينامو دنسلاودن ملل افلأرسشثعانثاف جوجأمو

 ىسسع ىلا ىلاعت هللا ىح وأ جوج ف وجوجأي جرخاذا لوقي هنعهللا ىضر رذنلا نب ةاطرأناكو ىهتنا

 روطلال بج ىلا كعم نم زرخ ى ريغدحأ مهةيطلر ال قلخ نماةلخ تج رخأدقىلا مالسلاوةالصلا هيلغ

 . لوطىلع ثلث فانصأةثالث ىلعمهو ميج ءرذجوجأم 1 جوجأ,لاقافلأ رشعانثا ىرأىذلا نم هعمو

 داومهوى رخألاب نقتل و هنذأمهدحأ سرتفي ثلثو دشأمهودحاو هضرعو عيب م ثاثو زرالا

 يملك جوجأم ف جوجأينا» لس وهيلعدللا لص ىنلا نع ىوربو مالسلاو ةالصاا هيلع حون نب ثفاي

 نورشعوةئامهلوطز رالاك مهتم فنصهدل ونمس راففلأ رظني قح مهدجأت وعال ريمأةئارعب ر راامةمأ

 تام نم لكن ولك ًايوهولك الار «زنخالوليفب نورعال ىرخالاب فحتابو هنذأش رتفي فنصواعءارذ

 ةنيدملا وةكم نمهللا ممعنغوةيربط ةريحبو قرشلا راهن وب رشي ناسارخم مهتقاسو ماشلاب«متمدقم مهنه

 تددو
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 فانصأ ةثالثىلع جوجأمو جوجأب هللاقلخ لوقت, هنع هللا ىذر رابحألا بكن اكو «سدقلا تيب و
 ْن وفحتلب فنص واضرع عرذأعب زادكص 0 وط عرذأ ةعل نط وز رألا لدمك اقلا فص

 روعشوب ئكلاكءاوعو مشاهبل اكن ودفاستيو عابسل اكبانأو ريطلاك للاخ مملو ريشل وط ىف ممم فنص

 ىضرسابعنب !ناكواهبفنوفيص,ةدلجىرخألا واف نوتشي ةرب واهادحإ ماظعناذكودربلا و رخلا مهغت

 بمكن اكو قلخلا رئا هفءزجوج وج أ موجوج ًا,ايف ءازجأةسمخف ءازجأ ةتسضرألا لوي امهنع هللا

 لاق#جوجأمو جوجأ,هنمهللاقلخف فسأف بارتلابءؤام طلتخافمدآرلتحالوقي هنعهللاىضر رابحألا

 نملكألا ىف عقواك كلذ لثمىف عقوهنأ لمت و نوماتحمال ءايبنألاناف رظناذهىفو ءاماعلا ضعب

 نبثفايداو نم مثلتاقملاقو كرتلا نءجوجأم 1 جوجأيل وقي كاحضلا ناكو لع ىلاعتهلل و ةردتفلا

 واهجورخةفصوتج رخاذا اهعمامو جرم نأ نمو جر# قموةبادلا ةفصباب 3

  لاجدلاركذ نم هيفامو ةساسملا ثيدحو ةجرخ نماهل
 مهثدحم ىنعل » مههلكت ضرألا نمةب اد لانج رخأ 2 بضغل | ىنعلإ «مهيلعلوقتللا عقواذإ و » ىلاعتهللا لاق

 نك لي همسلا كل ذككف ماكتلا ىفرثؤي مالكا نأ كتف ةمالعلا ىهوةمسلا نم مههست ىنع نيف راعال ضعب لاقو

 اذه ةرايز نم 0 دوعسمن هللا دع ناكو هحر# ىأ 0 اكف ةمالعلاك موسوملا ىف

 لاق لاجرلا رودصىفاع فيكف عفرتف حاصلا هذهف نمح راادبعإبأ اياولاقف عف رنألبق نمتيبلا

 عقي نيح كلذواهرابخأو ةياهاجلاءارعشىلانوءجريفالوقلوةنومالكب ماكنت انكدةنولويف نوحبصي
 اوراصاذاف بجوىأ رمألا عقولاقي نايصعلا ف مهمدال مهيلعديعولا عقيىأ ءاماعلا لاق مهملع لوقتلا

 مههلكست ضرألا نم ةباد ملىلاعتهللا جرخأ ةظعوم مهيف عجنتالوةركذتمههفرثؤنالوةظعومنوبحمال

 ةداعلا ىف باودلاناف ةرورضض لج وزع هللا لبق نم ةيآ اهنأب ملعلا ممل عقيل كلذو قطنتو لققعت ةب ادىأ

 بيرق ةيدابلاب عضوم ىلا مَ هللا لوسر ىفبهذ : لوقت, هنعهلا ىضر ةديرب ناكو اهنمالكال

 « عضولا اذه نم ةبادلا جر » هك هللا لوسر لاقق لمر املوح ةسباب ضرأ اذاف ةكم نم

 هذه ىاصعب وه اذاف هلاصع انارأفنيتتسب كلذدعب تءجحف ةديرب نبهللادبعلاق ريش ىفرتفوه اذاف

 نأ ىنمرتلاو هجامننا ىورو ىرهوجلاهلاق اممت>تفاذا ماهمالاو ةبابسلا نيبام رتفلاو اذكواذك

 واجتف نارمع نيىسوه ىصعو دوادنب ناملس متاخابعمو ةبادلا جرت » كاق مثلي هللا لوسر

 نمؤملل مثدحألوقيف نوعمتجيل ناوخلا لهأنا ىتحمتاخلاب رفاكلا نأ مخ و اصعلاب نمؤلادجو

 ةبادلا نع لثس مثلَ هلا لوسرنأ ىسلايطلادوادوب ىو رو ( رفاك ايرفاكسلل ثدحأ لوقيونمؤماي

 مثةكمىنعي ةيرقلااهرك ذ لخدي الو ةيدابلا ىصقأ نم جرختفرهدلا نم تاجرخ ثالئاهل» لاقف
 « ةيرقلا اهركذلخديو ةيدابلا فاهرك ذوشغيف كلذ نودىرخأةجرخ جرت مثالب وطانامز نكست
 دحسأا هيلع ايمرك أو ةمرح هللا ىلع دجاسملامظعأىف سانلا ايف : ملم .هللالوسر لاق ةكمىنعي

 تبثتو ىتشاهتعسانلا ضف رافبارتلااهسأر نع ضفننت ماقلاو نكرلا نيب وغزتىهوالا مٍمعَّوَرب نل مارحلا
 بكو كلاك اهتكر تقح مههوجو نعتلجف ميت أدبفهنلا اوزجعي نا مهمأ اوفر عنينم ولا نمةب اًضعاملل
 هيتأتف ةالصلاب اهنمذوعتيللجرلاناىتَح براهاهنموجنيالو بل طابكر ديال ضرألا فتلو مثىردلا

 لاومألا ف سانلا كرتشيو قلطنتمث ههجوىف همستف هيلعلبقتف ىلصت نآلا نالفاي لوقتف هفلخ نم

 مركيلفزاربلا ؟دحأ أ

 اهلممتسس الف هللا ةلبق

 بطتسيل اهرب دتسإلو

 ةثالثوأ راححأ ةثالث

 تايثح ثالثوأ داوعأ

 دجلا لقيل مث بارتنم

 ىنع جرخأ ىذلا هلل

 لع كسمأو ىذؤيام

 ىلص هنعو (ىنعفنام

 هنأ سو هل ؟وهيلع هللا

 دق سانلا اهأي» لاق

 ناف نيرمأ كيف تكرت
 اولضتالف امهم متمصتعا

 ةنسو هللاباتك ادبأ

 هللا لسد هنع . « هيد

 لاق هنأ سو دا آ هيلع

 نيب تمدام ىنوءيطأ»

 تبهذ اذاف مربظأ

 ىلاعتللاباتكب كيلعف

 اومرحو هلالح اولحأ

 نامزف ايبسفت اقةمارح

 ىف نارقلا ىلع ىرسي

 بواقلا نم خسنيفةليل

 ىلههنعو «(فحاصلاو

 هنأ مسودل 5و هيلعدللا

 رفاكللاو ق> ضقارفاك ايوة نمهّؤلاناقح رفاكلان م ندّؤملا فرعيو اراصفألاف نوحاطصيو

 اح



 ثيدحلا قدصأ » لاق

 نسحأو كا تاتك

 ىلص دمج ىدهىدملا

 ىشو ملسو هب هيلع هللا

 لكو اهتاثدحم نودلا

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم

 ىف ةلالض لكو ةلالض

 هللا لص هنعو «رانلا

 لاق هنأ سو هل ؟وهيلع

 2 هذهام »

 اهنوبتكت مك ع ىغلت

 ها باتكم باتك"

 هللا بضغلإ نأ كشوب

 هيلع ىرسيف هباتكل
 ةقروف كرتب الف الل

 الإ افرح هنملقىفوأ

 هللادارأ نم « هببهذ

 هبلق ىف قبأ اريخ هب
 نعو « هللا الإ هلإال

 ىنأ نارهمنب نوميم
 لجر باطخلا نبرمع
 انا نينم ولا ريمأ اي لاقق

 ريخ ةنيدم انحتف امل

 مالك هيف ااباتك تبصأ

 لاقق هب تثحف بجعم
 ال لاف هللا باتكن م

 نمؤمايلوقي
 000 عيصنم ادا لوب امنع ىلاهتثا ىضر رم ن هلل ديعناكو رفاكر فاكلا

 نكرلا اهردص غلبيف دايجأن م جرخم ضرألاةبادنا (ثيدحلا فو) اهشاثجرخمالمايأ ةثالثس رفلا

 ةبادلا جرحت لوقي هنع هللا ىضر صاعلا نب و رمع ناكو مئاوقو ربوتاذ ةبادىهو دعب اهنذ جر لو

 ناكو بارتلانمدعب اهالجر تجرخامو باحسلا اهسأر غلبيف جملا مايأ ف كلذوةرجش نمةكمنم

 نيعاهنيعو روث سأراهسأ رفناويح لك قلخ نمةبادلا تعج دقلوقياءهنعهللاىذرري زلانب هللادبع
 اهترصاخو رعنولاهنولودسأردصاهردصوةماعن قنعامقنعو ليأ نرقامنرقوليف نذأ امذأوريزنخ

 ىلعثلا هرك ذ اعارذرسثءانثا لصفمولصفملكنبب ريعب مئاوقاهمناوقو شبك نذاهياذو رهةرصاخ
 اهعلتقا تلا ةبعكلارادج ىلع فتلملا نابعثلا ىه ةبادلال وة امهنعهللا ىضرسابعنباناكو ىقرواملاو

 نوتساهلوط مئاوقتاذ ءارعش ةبغزمةباداهنأ (ىورو) ةبعكلاىنبتنأ شيرق تدار أن يحب اقعلا

 لاقو هباحصأ عج ه0 هللالوسر نأ هنقو لب .وطلا ملسم ثيدحيف أك ةساسجلا اهبالاقيواعارذ

 مسأو عيابف ءاحف اينارصن الجر ناك ىرادلا امعنأل تعج ىنكلو ةبهرلالو ةبغرل عتعجام 2

 نيثالث ع ةيرحب ةنيفسىف بكر دنأ أقثدحلاجدلا خيسلا نع م كك تنك للا قفا م زج قرن و

 سيشلا برغتث يح رحباا يف ةربزجولا اومرأمثرحبلا ىفارهش حيرلا مهب تبعلف ماذجو م نمالجر

 ةرثكنم هربد نمهلبقامنو رديال رعشلا ريثك بلعأةب ادممتيقلف ةربزجلا | واخ دف ةنيفسلا برقأىفاوسلجف
 ىف مهتقذققح مهتلاجف رحبلاىف ةنيفساو.كر نيطسلف لهأن م اساننا ىذمرتلالاقو ىبتنا رعشلا

 مللةياورىفداز ةساسجلا انت لاقتنأاماولاقفاهرعشة رشا: ةسايلةبادب مهاذاف رحبلا رثا زج نمةريزج

 اوقلطناموقلااهبأتلاقةساسجلا امواولاقةريز جلا مبعولطوةنيفسلا بوكر نممدقتاموحن اورك ذنأدعب

 انقلطناف لاق ةناطيشنز وكت نأانفخفالجرانل تمسف قاوشألاب 5ربخ لا هناف ريدلا فلجرلا اذهولا

 هيب نيبام هقنعملاهادب ةعومجاقاثوهدشأ والخ طقءانبأ رناسنإمظعأهيفاذافريدلا انلخدىحاعا رس

 هرعشر جب لجروهاذاف دوادوب ألاقو ةلساسب قوم لج روهاذاف هيفىذمرتلالاقو ديدحلاب هيبعك ىلا
 نم شاننحتاولاقق مثأ امىوربخأف ىربخ ىلع متردق دقلاق تنأ امكليو هلت لفق لالغألاب لسلسم
 هذه كتربزج ىلا انتمرأمث !رهشانب جولابعلف ملتغادق رحبلا انفداصف ةيرحم ةنيفسىفانبكر برعلا

 رعشلاةرثك نم هريد نم هلبقام ىردنال رعشلا ريثكبلهأةبادانيقلفةريزجلا انلخدف اهرقأىف انسلجف
 ريدلافلجرلا اذنهولا اوقلطناموقلا اهأتلاق ةساسجلا اموانلق ةساسجلا انأتلاقتن أ ام كلي وانلقف

 لحم نعىتوربخأ لاق ةناطيشز وكت نأ نمأنملواهنمانعزفواعارسكيلاانلبقأف قاوشألاب ىربخىلاهناف

 معن هلانلقرمثي لهاهلخم نع مكلأسألاو ضنا أش نع انلقنيطافوندرألا نيب ىدلا ناسي
 لهو ءامنيعلا ىف لهلاقربخيتسن اه أش ىأ نعانلقةبريطة ريح نعى وريخأ لاقرمثتالن أك شويلاهنالاق

 لعفامىمألا ىنلا نعى وربخألاق اهئامنمنوعرزباهلهأو ءاملا ةريثك ىه منانلق نيعلاءاعب اهلهأ عرزب
 نملعر هظدق هنأ, هان ربخأف مه عنمرفلكلاقتانل برغل هناا برثي لزن ودكم نمجرخدقانلق

 ىنا ع كرب اود وعيطي نأ مهل ريخ كلذنا امألاق معنانلق كلذ ناكدقمللاقموعاطأو برعلا نمهيلي

 اهطبهالا ةيرقعدأالف ضرألا ف ريسأفجرخأف جو رخلا ىف ىلنذؤينأكشوأىناولاجدلا خيسللا ان

 كلم ىابقتسا:امهنمةدجاو لخدأن أت درأ املك اهاتلك ىلعزاتمر اه ةببطو ةكمريغ ةليلنيعب رأىف

 هيلع هللا ىلص منال وسر كاق ان وس رح ةكئالماهنم بقت لكىطناكناو اهنع ةدصي اتلص فيلا هدس

 من سانلالاتق كلذ مكتثدح تنك الأ ةنيدلا نعي ةبيطءذه ةبيطدذه ربنلا ىف هترصخمب نمطو سو

 لاق
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 ماشلارخ ىقةنأالإ ةكمو ةنيدلا نعودنع عتئدح تنك ىذلا قفاؤن أى رادلا مم ثيدح ىنبجيأ هنافلاق

 تظفف-تلاق قرعشلا ىلإ هديب اموأووهام قرشلا لبق نموهام قرششلا لبق ن لب ال نمعلا رخملاق وأ
 ةالصلاه يلع اض ةقانل ناك ىذلا ليصفلا وه جرخم ىقلاةبادلا نا ليقدقو هلي لَم لنا لوسرنم اذه

 هيف ومفرخحلا هيلع قبطنا مث هفوج ىفلخ دف رحح هل حتفناف هس ليصل ن ركل انا] مالسلاو

 ىهوتةلوقب ءاغرلا ركذ 0 ىفمدقتاملوقلا اذه ةخىلعلديو ىلاعتهللان ذاب هجؤرختقو ىلإ
 ىلع ماهسالا متي هبدصق نقلا رحب وأ ماشلا رحم ىفدنأ الإ ثري دحلا ىفهلوقو##لبالل ن وكيامتا ءاغزلا نافوغدت

 ىلاعت هللا ه4 رىطرقلاا ماهالا هلاق قرأ لبق نم لباللاقو قيقحتلاب كلذ نع ب رضأةنا مئالوأ نيعماسلا

 أ هللاو هنع ةللاىضزو

 6 كلذ دعب ضرألا ىفسانلا ثكعىكو ةبؤتلابابقلغو اهءرغم نه سمشلا عواط باب ال

 نكت مل اهناعااسفت عفني ال نجرخ اذإثالث » هيلي هلا لوسر لاق لاق ةريرهف نع حسه ىور

 (ىورو ) « ضرألاة بادو لاخددلا واهم رغم نم سنشلا عواط اريخاهماعا فتدسك وأ لبق نمتنمآ
 3 د 7-5 0_0 0 لوك ب هللا لوس رسم لاقلاسبع نينا ولأ + او عمال

 ىلعثلا قخسا ونأ ( ىورو ) اهءرغم نم سمشلا ملط ىتخ قلغيال ةبوتلل مع ْ
 بهذيو ضرألا ىف ىصاغلا رثكت ننح سائلا نع سخن سعشلان اهانعم املي وط ثيدح نمهزيغو

 تنذأتسلاو تدحتس الك ش رعلا تحال رادقمدخ هنعىبني الف زكتلا وشفي ودحاهبرضأي الف فورقللا |
 نم نانذأتسو ابعم دجسيف رمقلا اهفاوب قح اباؤج اهنلعدرب ملعاطن“ نبأ نم ىلاعتوةناحبساهمد |
 كلتلوطف رعب الفرهقلل نيتايلو سمشلل لايل ثالثرادقماستخح قحاب او>اعملعدزب الف ناعلطي نبأ |

 رادقما هل متاذاف نيماسلا دالب نم ةدلب لكف ةليلق ةباصع ذئموب مؤ ضرألا ىفنودجيلا الإةليللا

 اعجرت نأ كعب ىلاعتوةناخبس برلا نالوقيفمالسلا هيلع ربخ امهنلإ ىلاعتهللا لسرألايلثالث |

 سمشللءوضالنيدوسأ امه-راغم نمناعلطيف رونالو اندنع اكل ءوذالهناوهنماعلطتف ايكب رغم ىلإ |

 ىلاعتهلوقو« رمققلاو سمشلاعبجو » ىلاعت هلوقكلذف كلذلبق امهبفوسك ىفاحبلثمرمقتلل رونالو |
 ةرسرعقلاو سهشلا غلب ام اذافنينيرقلا وأ ني ريعبلالثمكلذك ناعفتزيف «تروكسمشلا اذإ » |

 نكلو امه راغمنم امهرغيالف برخلا ىلإ اهدرو اههنورقب ذخ ف ليربج امهءاج اهفضتنم ىنهو ءامسلا
 باب قلغاذافعدصاعبنيب نكي مهنأكريصتف امهنيب اممتتليف نيعارصلا دربمث ةبوتلا باب نمامجبرغي
 ناكامهئاعىرحم هناف انسح كلذ لبقناك نمالإ المعي ةنسح هعفنتملاوةب وت كاذدعب دنعل لبقي ل ةبوتلا
 وأ لبق ن هتنمآن كت ملاهناعا اسنفن عفنيالكب ر تايآضعب ىنأ: مود »ىلاعتةلوقكلذف مويلا كلذ لبق
 نئاتلا لعناعلظيإ مثروتلاو ءايضلا كلذ دعب نايسكي رمقلاو سهشلا ناش 6 !ريخاهناعاق تكا

 سانلا قبتو انو ةلعمللا ىلص ىنلا نع ورمعنب هللادبعلاقناب زغيوناعلطي 'كلذلبقاناك 5 نابرغيو .

 عواط لبق لاجدلاجورخ نوكيو ( ءاماعلا لاق ) ةنس ةئثامو نيرشع اهءرغم نمسمشلا عواطدعب

 جورخلبق ناك اهب رغم نمسمشلا عولط نأولو اولاقثيداحألا رهاظوه 5 اه. رغم نمسمنشلا
 نآةاتعفام دلل َقاو . معأ هللاو ادحاونيدلا ريصي الف مهعفتي ملاذإو مهتاعإ دريد ١

 هحح ىغق اذافدكم ىلإ اجاح جرخ لاجدلا لثقومالسلا هيلع ىسيع لزئاذاف تافوئسلاتايآلا لوأ

 لسرألسوهيلعهللا لص لوسرلا ربق ىلإ لضو اذاف مس هيلع هللاىلص دمع ان ديسةرايز ىلإ ف رصنا
 فنم'اةغم نمو .مالسلاو ةالصلا هيلع .ىنديع حور ضدقتف ةيرتع امر كلذ دنع لخو نع هللا

 لعش ةردلاب اعدف

 رلا » أرقو اهم هبرضإ

 باتكلا تانآ كلت

 انثآرق هانلزنأ انا نيبلا

 تنكناوهلوقىلإايب رع
 « نيلفاغلا نمهلبق نم

 ناكنم تاهاعإ لاو

 ىلع اولبقأ مهنأب مكلبق

 اوكرتو مهئابلع بتك
 قحليجتالاو ةاروتلا

 امهف ام بهذو اسرد

 لع نعو ٠ ملعلا نم

 ةثالثلاق : هنعهللا ىذر

 كرنشلا لمع نيعمل بقتال

 اولاق ىأرلاو ريكلاو

 ىأرلاامنينمؤلا ريمأاب

 باتك .نوعدب . لاق

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا

 هنعو#ىأرلاب نولمعيو

 ملسو هل ؟وهيلعهللا ىلص
 ةروعىلإرظن نم» لاقدنأ

 هللالبقيملادمعتم هيخأ

 اموب نيغب رأ ةالص هل

 ةوعد هل تحتست مو

 هنعو ( احبص نيعبرأ



 ملسو هل وهيلع هللا ىلص

 ركتحا نم » لاق هنأ

 هللاهب رض امود نيعب رأ

 « سالفالاو ماذخلاب

 لاق هنأ ملم هنعو د

 ال ردت يملك العلل 2

 ةمانقلا مون مهلا رظني
 باذع ملو مهيكزي الو
 عملا مرعمجم الو مبلأ

 رانلامملخ ديو نيلماعلا

 نأ الإ نيلخادلا لوأ

 اوبوتي نأ الإ اوبوتي
 باتْنُث اونوتي نأالإ

 حكانلا هيلع هللا بات

 لوعلاو لعافلاو هدب

 لمع نوامعي نيذلا هب

 رمح نمدمو طولموق

 قح هبدلاو براضلاو

 ىذؤااو

 هونعلي قح هناريج
 « هراجةليلحم ىتازلاو
 | هلو هلعدشا لصدنعو

 نمةثالث »لاقهنأاسو

 5 اذا
 .ىراكس رايح سائلا قت 5 ” هتضور ىف ملسوهيلعهللا ىلصوينلا عممالسلا هيلع ىسع نفدي و نينم ولا

 دنعف مالسالا لهأ نم قب نم ل رفكلا له ىلو سيو ةلالضلاو رفدكسلا ىلإ مالسالا لهأ رثك أ عج ريف
 ةشيحلا أت مثفحاصل! نمو سانلا رودصنم نآرقلاعفري كلذ دنعواه رغم نم سمشلاعلطن كلذ
 مث مهملكت ض رألا ةبادجرخ مث رحبلا ىفةراجحلابنومريو ارجحا رجح هن وضقنيف ىللاعت هللا تدب ىلإ

 نملخديف رجافلاو رفاكلاامأو ماكزلا ل ثم هبيصيف نم ؤلاامأف ضرألا وءامسلا نيب امالع ناخد
 ربرحلا نيماهسم نعلا لبق نمبوذجلا نم احر هللا ثعبي مثمسافن أ قيضتو مبعماسم بقثيف مهفونأ

 ءاسنلا نمن وعبشياللاجرلا نوكيوسانلارارش قبتوةنمؤااو نمؤلا حور ضبقتف كسلا عراه رو

 ىف بيترتلا ءاملعلا ضعب رك ذ اذكهرحبلاىفم.مقلتف حايرلاهلا ثعببمثلاجرلا نم نعبشي الءاسنلاو

 ندغرءقنم ران تجرخ ةخفنلاتبرقو اهملايل ماتو ايندلا ضارقت اىلاعت هللادارأاذإ ليقو طا رشألا

 باودلاو ناو سنإلا رسحلاب مهلك قاخلا عمتجم قح مهعم ليقتو مهعم تيبت ريشحملا ىلإ سانلا قوسن

 نوعبابتيمهقاوسأ ىفمهاهيبف حورهل نم لكوضرألا شاشخوماوهللاو ريطلاو عابسلاو شو>ولاو

 نم نوموقي الف قالا فصن اهنم قعصفءامسلا نمةميظع ةده اذإ ءارمثلاو عيبلاب نولغتشمسانلاو
 |. دا اماقنيدوهدمنوغيف م مهل وةعءلهذت قاحلا نمرخألا فصنااو مايأةثالث ذنم م6قعص

 ندم اند ىرخ أ ةدهاذإ كلذك مانبف قاوفنم املامةدحاو ةحيصالإءال ؤوهرظنيامو» ىلاعتهلوق

 لجوزع ام , رلاق 1 اهتمتام الإ د الدو لع قببالف فصاقلا دعرلاك ةعيظف ةظيلغ ىلوألا

 الو نجالو سناالب اين دلا قبتف ( هللا اشنمالإ ضرألا نمو ناومبلاو نوم روصلا وى 0

 مولعملا تقولا وهو حو رهأءىث لكوباودلاو شوحولاو ماوحلانم ضرألا فنم عيبجتوع وناطيش

 انناوخا عييبجوانتيع نأهلضف نيو لاب * ىهنا 2 لإ نإ دلع هللا نيب ناك ىذلا

 ءاقي ةدمو ماشلا لبق دالبلا نم ضرألا بارخ ىف ءاج ام باب الع

 © ةمايقلا مود لبق ابارخ ةنيدللا

 ا شرألا فارطأ قبارخلا ًأدس » لاق هنأ هل ينلا نع ناعلا نب ةفيذح ثيدح نمىور

 رصم بارو قارعلا نم ق>بارخلا نمةنمآرصمو رصمبرخ

 ا 101 لدارجلا نم وعلا بارخو عوملا نمةئيدملا با رخوةشدحلا نمةكمبا ر>ولينلا فافج نم

 ةرصبلابار>و ةرصملا برع

 بارخونم رألانمملي دلا با رخو مليددلا نمكيلاعصلا بارخوكيلاعصلا نم س راف با رخو راصحلا نم

 دنهلا نم دنسلا بارو قعاوصلا نمكرتلا بارخو كرتلانمرزخلا بارخورزخلا نمنمرألا
 نمءاروزلا بارخو ةفحرلا نمةشدحلا بارخ ولد دلا نم نيصلاب ا ر>ونيصلا نمدنهلا بارخو

 ىزو+لانبجرفلا وأ مامالاه رك ذطحقلا نم قارعلابار>وفسخلا نمءاحورلابارخو ىنايفسلا

 ىضر ىلاكملا فون ناكو معأه لاو ميقعلاعي رلابسلدنأألا با رخن أت عمسو (ىطرقتلامامالا لاق) هللادمحر

 اترخ اذافة رصبلاو رصم نمد ضزألا احانحو طقس هحانجْذخأأ اذافريطلاك ايندلا لوي هنع ىلاعت هللا

 ةمايقلا مويلبقاهنكرتنل ةنيدما لهأايهللاو امأ » لاق مثلي هللا لوسر نأ ثيدحلا فو. ىهنتناتبهذ

 دعرلا نرجاهلوةنس نيعب راب ماشلالبق سرا لا دس ل ود يع كلاشالا ضر بعكن اكو «( نيعب رأب

 : ملعأ هللا تارفلاو شررعلا نيبام الإةقرب الو ةدعرنوكتال قحماشلالبق قربلاو

 6 هللا هلا ضرألا ىف لاقت ال تح ةعاسلا موقتال باب ال
 م ىور ىفو « هللا ضرألا ىفلاقي ال قحةعاسلا موقتال » ميري هلال وسر لاق لاق سنن ع ملس

 ةءاور
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 عفربةلالخلاظفلا وطبضدقوهللا مهمحر ءاماعلااق ىبتنا (هللا هللا لوقيدح أ لعةعاسلا موقتال» :ىرخأةياور

 ىأركنلا نع ىهنلاو فور عملابمألا عاطقتن | هانعف بصن نموديح وتلا باهذءانعف عفر نفاهيصنو ءاملا

 ةنسلأ ىلعمظعلا مسالااذهىرج ا ىلاعتهللا ناءانعم مهضعب لاقو هللا قتال وي دحأ ىلع ةعاسلا موقتتال

 دوهموقلاقوةبآلا (ةكئالملزنأل هللاءاشواو» حون موقلاققةعاسلا مايقىلا ون موق نمدابعلا عيب

 كلذ ريغىلا «هللا نل ويل مهقلخ نممهتل أس نُكل و ) ىلاع:لاقوان ؤابآدبعي ناك امرذن وهدح و هللادبعنل انتئجأ

 ىنعموهولاق نيدحاجلاةنسلأ نممسالااذهعْزتناو نينم ؤلاحاورأضبقاين دلالاوز ىلاعتهللادا را ذاف

 لجو زع هللانا ثيدحلا ىفو « هللا هللا لوةينم ضرالا هجوىلعو ةعاسلا موقتال » هلي هلوق

 . ملعأىلاعت#ثاو اهلئاقلاما رك اةنسنيعب رأ ةخفنلا رخأف هللا هللا لو ةيالئاق تعمساذا ليفا رسالل وي

 6 ةعاسلا موقت نم ىلع باب الع

 نس م وقلخلارارسشىلعالاةعاسلا موقتاللاقاهمعهللا ىض رصاعلانبورمعنهللادبع نأ مسمىور

 لاققهللادبعل وت, امعمستالأهل ليقف صاعنب ةبقع لخ دف مملعهدرالإ ءىش هللا ن وعدل ةيلهاملا لهأ

 ص ىلع نواتاقي قمأن م ةباصع لازنال : لوقي هب هللا لوس تتفاسف 1 معأوه ةبقع

 هللا ثعبر ملجأ هللا دمع لاهو كلذ ىلع مثو ةعاسلا مهمت اةىح مهفلاخ نم مهر ضيإال مثودعب نيهاظ هللا

 هحورتضبقالا ناعا نملد رخة بح لاقثمهبلقىفادح أك رتتالرب رحلا سك اهسمكسلا عيرك احيير ىلاعت

 سانلارارشرلعالاةعاسلاموقتال» دوعسمنب هللا دبع ثيدح ىفوةعاسلا موقت مهماعسانلارا رمش قبتمث

 ىأرخلا جرام نوجراهتيىنعمو ثيدحلا «رخلا جرا متنوجراوتياركنم ركن الوافو رعم فر عيال نم
 لتقلاوطالتخالاوه اذهل ,هلا و لاق ىعمصالا لاق ايعماحم ىأابج رهنالف تابلاقي نودفاستي

 موقتال: لوقي 2 هللا لوسرتعمستلاق ةشئاعنع » مسم (ىورو)رخآ ثيدحوىف درو اك

 نيح نظأ التنك هلال وسر ايتل قف .ىزعلا وتاللادبعتى تح مايالا و ىلامللا بهذتال_ةءاورىفو_ةعاسلا ١

 0 ثلا هركولوهلكن يدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلابهلوسرلسرأىذلاوه 2 هللا ل

 نم ةبحلاقثم هباق فنملك ىفونتف ةبيطاحبر هللا ثعبي مث هللا ءاشام كلذ نم نوكيسلاقماع كلذذإ

 هللاهمح ر ناطقلا نب نسحلا وب ألاق ثيدحلا (ةصاخلا ىذ لع سودءاسن تايل أب رطضن تح ةعاسلا موفتال))

 0 قيال ح ضرار اطقأ ع رجح ىنةلكمطقتي نإ :يدلا نأ اممدارلا سيل اهانعمىفءاجامو ثيداح لا هذه

 اسرغدوعيو فعضا هنأ دارملااعاةعاسلا مايقىلا قس :مالسالانأ مسوهيلعهللا ىلصىنلان ع تيثدقدهنأل

 قح قحلاا ىلع نولتاقيقمأن مةفئاط لازنال » لاق ملسو هيلع هللا بصينلا نأ ) ثيدحلاىفو ( ادب. اك

 ىنلانأ(ثيدحلا فو) ماشلا لهأ مه لوقي هنعهللاىذ رف رطمناكو ها «لاجدلاخيسملا مهرخآلتاقي

 جوجأمو جوجأي جرت و لاجدلا خيسلا لتق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لزئاذا > لاق هِي
 باح حم و يح هن ًاوهللا ريغ ضرالا ىفدبعي المالسالا نيدو مالسلا و ةالصلا هيلع ىسع قسو نوتوعو

 نع معنوب أ ظفاحلا(ىورو) ملعأهّلاو اهمايقبرق ثيداحالا ىفةعاسلا مايقب دارماو (هعم فيكلا

 نينسر شعب صحلاو ةديدشلاةحارلا ىف جوجأم و جوجأبجو رخب دعب سائلا ثكع لاق رابحالا سك

 كلذ لعنوثكم ونالجرلاهلمحيل بنعلا نمدحاولادوقنعلاناونالجرلا املمحبلةدحاولا ةنامرلاناو

 جراج نوحراهن كلذ دعب سانلا قبت قع * هتضيقالا انمؤم #0 ىلا عت لا تعبي ننس ريشع

 نمهان رصتخاامرخآكلذ ( نكيلو ) ىهتنا كلذ لعمهو ةعاسلا وهللا م مهب م دأب قح جورلا ىف رجلا

 نيداسمانافوتينأ مركسلا شرعلابرمظعلاهللا لأسن و ىلاعتءللاهمحر ىطرقلا مامالل ةركذتلا باتك

 لجرلا حسع نأ ءافجلا

 غرفي نأ لبق هتيبج
 اعاقلومينأوهتالص نم

 الو ناذآلا عمسل ناو

 لوهقيام لثم لوقب

 ىلص هنعو « نذّؤاا

 هنأ ملسوهل آوهيلع هللا

 ميلا كحضي ةثالث» لاق

 لجرلاةمايقلاموي كبر
 ىلصي ليللا نم ماق اذا

 ةالصالا وفصاذاموقلاو
 «لاتقللا وفصاذاموقلاو

 هللاوحر » ثيدحلاىفو

 "نع هناسل فع صا

 ناف نيءاسلا ضارعأ

 ناعطل لحال قءافش

 ثيدحلا ىفو «ناعللالو
 نون وكيال نوناعللا »

 موي ءادهشالو ءاعفش

 سم (ةباكح) « ةمايقلا

 ىسع انديسللع رزنخ
 مالسلا هيلع مي نبا
 مالسب بهذأ هل لاقق

 لاقف ريزتخهنا هلليقق

 دوعأ ] بحأأال ىلا



 هنعو اريخالإ ىتاسل
 هنأ ملِسو هيلع هللا لص

 لاقفلي رج ىتاتأ :لاق

 هليمأب هللا نا .دمحاي
 ام ِتلق ِكينفلا لسغب
 ةجالا لاق كينفلا
 ميدو هللا ىبصهنعو

 تاضوت اذا » لاقهنأ

 عباصأو كتل للفن
 )» كيلحرو كيدي

 ىلص هللاٍلوسرأضوتو
 1 ملسو هيلع هللا

 هب للقن ماملا نم كا

 ىرمأاذكه» لاقوهتحل

 ماقلا ىلعتدجلاو ىبر

 هللا ىلصو لاككلاو
 هلو دش اندس ىلع

 . ماسو هو
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 9 خيشلا (هفلؤملاق) نيمآمرللا نيمآ تابوقعلانم هقحتسام ضعب نم لاوهالاو دئادشلا نم

 قادمصلا فراعلاو ينابرلابطبتلا نيديررملا بم ةماهننلاةدمعلا ةمالعلاملاعلا مامالا
 نيانيلعداعأوهتاكرب نمنيباسملا لعوانيلعهللا ٍضافأ ىنا رعشلا باهولا دبع

 دجلاو نيمآنيملاعلابرايةرخآلاو اين بلا ونءدلا يفهتاحفت وهرارسأ

 ةوقالو ٍلو>الول كولا منو هللاانيسحو نيملاعلا بره

 تبيبلا مويهفيلأت نم غافلا ناكو مظعلا ىلعلا هللابالإ
 ةثاعستو نام ةنسلوالا عيب رريشع عباس

 ان ديس ىلع هللا بصوةسور هللا رصع

 ديبح انالومو

 هو هلآو



 قنديك]رع
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 « ةيبطرقلا ة ةركاذتلا رصتنع تسرهف ا

 ةحوص

 خلا تولا ملسملا نع نعىبنلا ىفءاج ام باب. +٠

 حلا تولا ملسلا ىنع زاوج ركذ باب م
 لا تولا رك ذ نمراثك الا.ثابحتسا باب

 ملا ةرخالاوتولاركذتر ومأىف ءاجام باب ه

 نيبلا قرعب تومي نمؤلا باب ا/
 لا تاركس تومال نأ ءاجام باب .

 جلا لسم لكل ةرافك تولا باب

 هللاب نظلان سحب وهوالإد>أ نتوعال باب ٠

 لا لجو زع
 هللا الإ هلإال ت باو

 ري ماكتيو وغلي الفتيلارضح نم باب

 لا نيئلت

 ضيمغتلا دنع لاقيامو هنم باب

 دنع تبلا رضحم ناطيشلا نأ ىف ءاج ام باب
 ملا ةعاملا ءوس نم فاخمامو هتوم

 حلالا ذايعلاوةع : اخلاء وس ىفءاج امقوهنمباب

 ٍّغ سانال دبعاا ةفرعم عطقتت قم باب
1 
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 قىح رفاك الو نمؤم دبع حور جر ال باب

 ا ريشبي
 للا ءامسلا ىف حاورألا قالت ىف .ءاجام بان

 ملا ريصت نبأ ىلإو حاورألا ىف باب

 جلا ىنوملل ىفوتلا ةيفيك باب ١

55 

27" 

 ةلازت

0 

 لا تولا كلم ةفص ىف ءاجام باب
 5 ضبياقلاوه تول كلم نأ ىفءاحام باب

 ا تولا كلم ضبق بيس ىفءاج ام باب
 حارصبلا هعبت ضبقاذإحورلا نأ ءاجام باب

 اهمالكو ةزانجلاب عارسالا باب

 نفدلا دنع ريقلا ىلع بوثلا طسب باب

 لا ربقلا دنع نآرقلا ةءارق ىف ءاجام باب

 قلاضرألا ىفنفدي تيلا نأ ىفءاجام باب

 اهنم قلل
 لا نقلا ىلإ تيل عيشيا كلا
 علطلا لوه ىف ءاجام باب

 "ه

 حلاة رخآلا لزانم لوأربقلانأىف ءاجام باب

 نفدلل ةعمبلا رايتخا ىفءاجام باب

! 

 ةححوص

55 

.8 

 ضل

 اكل

 نار

 |١ مهعم نوكي نوحلاصموق تيمللراتخم باب
 || هيفعضو اذإ دبعللربقلا مالك ىفءاج ام باب
 ملا ريقلا ةطغض ىف ءاجام باب

 دحالاو ربقلا ىفتيلا عضودنعلابام باب
 3 نفدلادعب اليلق ريقلا دنع فوقولا باب

 جلا هتوم دعب تيلا نيقلت ىف ءاج ام باب
 مهتيم تيلا لهأ نايسن ىف ءاج ام باب

 ا نم ولا هدبعب ىلاعت هللا ةمحر ىف ءاجام باب

 اذوعتلا ىفو ديعلل نيكلملا لاؤسيىف باب

 خلا ربقلا باذعفدروامباب مثال هنم باب

 اكاءرق ف نمؤلل يرش ىف ءاج اهرجأت
 ريقلا باذع عمست مئاهبلا نأ ءاج ام باب

 ريقلا باذع نمىجنت رومأ ركذ ىف باب
 بارتلاهك ايو ىلسناسنالا نأءاج امبان

 فنذلا بجي الا
 خفتلا رك ذو قلخلا اذه اتا ا

 لا نيتخفنلا نيب كو قعصلاو

 ل ىجص روصلا ف نو 10و كاب
 ةبآلا ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف
 هدحو هلل كلللا قبو دابعلا ىنفي باب

 ةخفت وهوروصلا ىفىناثلا خفنلا رك ذ باب

 لا كلذ ريغو ثعبلا ةيفيكو ثعبلا

 هيلع تامام ىلع دبع لك ثعبي باب
 هربق نم هِي ىنلا ثعب ىف باب
 ةعجللا مود وىلايللا و مايألا ثعب ىفءاجام باب
 هريق نم ماقاذإ نمؤملا دبعلانأءاجام باب

 هلمعو ان دلا ىفدعم اناكناذللا ناكلملا هالي

 ضرألا لدبت موي سانلا نوكي نبأ باب
 تاومسلاو ضرألا ريغ

 قلل قات
 ذئمول مهنم ءىرما لكل ىلاعت هلوقىف باب

 هيلغلا نأش

 للا ىصاعلا لمع اذإدبعلا ىف ءاج ام باب



 نم فقولا ىفسانلا ىقليام رك ذ باب
 دئادشلاو لاوهألا
 آلا ةمايقلاموي لاوهأ نم دبعلا ىجني امباب
 دنعةما.ةلامون فحصلارباطت قءاحام باب

 لا باسهل ىلع ضرعلا
 هانمزلأن اسنا لكو ىلاعت هلوق ىف هنم باب
 هقنع ىف ءاط

 للا باتكلا عضووولاعتهلوق ىفهنمباب
 34 ةمايقلا مو.ديعلاهنعلثس, امنا باب

 لا دبعلا ماكي ىلاعت هللا نأ ءاجام باب
 لا ةمايقلا موب صاصقلا ىف ءاجام باب

 هنم باب
 بساحم ام لوأو بسام نم لوأ باب
 ا هيلع دنعلا

 هيلع دبعلا ءاضعأ ةداهش ىفباب

 لا ىلايللاو ضرألا ةداهش ىف ءاجامب اب

 لا ءايبنألا لجو زعدللا لا ؤسىف ءاجام باب
 باسحلا دنع ءادسشلاىف ءاجام باب

 :مأ ىلع مني ىنلا ةداهش ىف ءاجام باب

 لري ىنلا ضوح ىف ءاجام باب
 قح هنأو نازيلا فءاجامب اب (نازيلا باوبأ)
 لامعألا نزوونا يملا ةيفيك نايب ىفهنمباب
 فارعألا باحصأ ركذ باب

 5 ةمأ لك عستت دث ةمايقلا مو ناكاذإ باب

 1 28 ل ىلع زاوجلا عك فا

 لا طا رصلا ىلعنينم وللا رئاعش ىفءاج امباب
 خلا ىنلا اهتطخم ال نطاوم ةثالث باب

 لع ءايننألا ةكئالملا ىقلت ىفءاجامباب
 جلا مالسلا

 ىتاثلا طارصلا ركذ باب
 1ا نيدحولا نم رانلالخدي نمباب
 حلا مل تا ا باب

 نسيه ارك ذو نيعفاشلا ىف باب

 جلا دوحسلا رثأب مه و عوفشلا فرعي باب

 ةمايقلا مويهوفعءوهللاةمحر نم ىجريام باب
 للا هراكملاب ةنجلا تفح باب
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 اهلهأ ةفصو رانلاو ةنجلا جاجتحا باب
 رانلا ىف ءافرعلا نأ ءاجام باب
 لا سكم بحاص ةنجلا لخديام باب
 ةنلا نولخدي ةئثالث لوأ ىف ءاجام باب

 باسح ريغب ةنلا لخدي نميف باب
 رثك أوةنجلا لهأرطش مثلي دم ةمأباب
 ( اهئاسأواملاوهأ ءاجامو مهجباوبأ )

 راجتساو ةنجلا هللا لأسنميفءاج ام باب
 رانلا نم هب

 لاكلا ردأامتأو هج باوبأ ىفءاجام باب
 جلا اهتمزأو منهج مظع ىف ءاجام باب

 كلذ ريغو مهج مالك ىف باب
 لا ةلمج نم رشعةعستلا نأىفءاج امباب

 35 ضرألا ىف منهج نأ ىف ءاجام باب

 اهرعقدعي و مثهج رحةدش ىف ءاجام باب
 اهنم انناوخا عيمجو ىلاعت هللا انذاعأ

 جلا مجاسالسو رانا لهأ ماقمءاجامباب
 رانلا رانلالهأ ل وخدةيفك ىفءاجام باب

 جلا قدان>و الامح منهل نأقءاحام باب

 ىذؤي نم ديعوو هج لح اس ىفو هنم باب

 قح ريغب نمؤلا
 ىلا اهد وقو ىلاعن هل وىف ءاجامباب
 ةراححلاو

 ريكو رانلا ىف رفاكلا مسج مظعت باب

 هلا هرفك عاونأ بسحم هئاضعأ
 ىصاعلا لهأ باذع ةدش ىف ءاجام باب
 كلذب رانلا لهأ مهتياذاو

 1لاهتأي و فورععرمأ نم با ذعةدش ىف باب

 امها رشورانلالهأ ماعطىفءاج ام باب
 نوعوحم رانلا لهأ نأىف ءاجام باب

 ممباجاو مهئاعد ىف ءاج امو نوشطعيو
 رافكسلانم رانلا نم ءادف اسم لكل باب

 ديزم نم له لوقتو ىلاعن هلوق ىف باب
 رخآو رانلانم جر نمرخآ ركذ باب
 ةنبلا لخدي نم
 تام نم عيمج جورخ ىف ءاج ام باب

 ىذلا لحرلا د رانلا نم ديح وتلا ىلع



 الكل
 ةحؤص 9

 ةنْلاباودنم ىزعلاو ةاشلانأءاجامباب ٠ كلذ ريغو نائماي نانحاي ىداني

 جلا ةنلا نحمر ديسءانحلا نأ ءاجامباب رانلا لهأب ءازمتسالا ىف ءاجامباب ه١

 73: ب تبيح علل اا ا

 0 ري

 لزانم ةنلا لهأ ثاريم ىف ءاح ام باب
 رانلا لهأ

 لا نيرادلا لهأ دواخىف ءاجامباب

 اهتفص ىفو اهبذ ءاج امو ةنجلا باوبأ )

 ( اهمرعن .ةفصو

 ايندلا رادىف ةنجلا لهأ ةمالع باب

 خلا ةنلا ةفص باب
 ةنجلا راهنأ ىف ءاجام باب
 راهنألا هذه عفرىف ءاجام باب

 ةنجلا راهنأ رجفت نبأ نم باب
 امواهرامتو ةنحلا راحشأ ىف ءاحام باب

 ايندلاىف ةنحاا رمت هيشي

 لا قتفنتاهراهمأوةنجلا رجشنأ ءاجام باب

 لا اهرمثو ةنجلا ليت ىف ءاجام باب

 ملا ةنحلا باوبأ ىف ءاجام باب
 حلاة نحلا جردىف ءاجامباب

 جلا ةنحا ف رغىف ءاجامب اب
 ْ جلا ةنحلا روصقيف ءاجام باب

 ةعوفرمشرفو ىلاعت هلوقىف ءاجامباب
 اة نجلا مايخيىف ءاجام باب
 زاوجمالا ةنجاادحأ لخديال باب

 ءارقفلا ةنحلا ىلإ قبسي سانلا لوأباب

 جلا ةنجلا لهأ بتارمىف ءاجامباب

 باب ٠١١ لا نيعلاروحلا فب اب
 نيعلار وحلا روبمةح اصا!لامعألا نأ ءاجام

 نةلخءىثىأنم نيعلار ولا ىف باب
 ملا ايندلا ف اركبلجرلا جوزتاذاباب

 جلا اب رسثوالك اةنجلا فنأ ءاجامباب
 ىف دلولا ىهتشا اذا نِمؤلا نأ ءاجام باب

 ناك ةنجلا

 لا ىلييال مئاد ةنجلا ىفام لكنأ ءاجام باب
 لاىرت ةنجلالهأ نمةأر لا نأ ءاجام باب

 اهلبإواهايخو ةنجلا ريطو ءاجامباب

١6 

 اللد

 /ا١١

 امالكو اه رواضير ةنحلا نأ ءاجام باب

 ناعبق ةنجلا نأءاجام باب
 ةلزنمةنْل !لهأ ىلدأل امباب

 لضفأأةنلا لهأ لع هللاناوضر باب

 هناحبس مهم رلةنجلا لهأ ةيؤرنأ ءاجامباب
 لا بحأ ىلاعت و

 ةنجلا لهأ ىلع ىلاعتءهللا مالس ىف باب
 ةنجلاب قلعتت تايآريسفت ىف ءاماعلاهلاق امف باب

 نيكرشلاو نيملسلا لافطأ ىف ءاجامباب
 ةنبلا لهأ لوزن ىف ءاجامبا
 لوق ةبنجللا حاتفم نأ ىف ءاج ام باب
 جلا هللاالإ هلإال

 (ةعاسلا طارشأو محالملاو نّفلا تاكا ١

 هللاالإ هلإال لاق نمع فكلا باب

 ٌْ 1اهلامو همدءارح نمؤلا نأ ىف ءاجامباب

 جلا نتفلا لابقا بإب
 رودت قى مو مالسالا ىح رىف باب

 حفلا تمس لس لف ال نامع نأ ءاح ام تان
 حاف أبال هنأو نافلارويظ باب

 1ا نكفلا نمرارفلا ىف ءاجام باب

 حلا هنم باب
 للا نآرقلا ملعتب رمألا باب
 1لاامهيفيسب ناماسلا قتلا اذا باب

 اهنيبةمألا هذه سأب لعج ىلاعت لان أءاجامباد 1 ره

 ليلا
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 حلا ربخأ ىتلانتفلا نم نوكي امباب
 نم دشأ ةنتفلا ىف ناسللا نأ ءاجام باب

 فشلا عقو
 لا نتفلادنع ريصلاب رمألا باب
 1 |اهتيفاعةمألا هذهلو أ ىفلعج باب

 نكفلادنع توملاب ءاعدلا زا وج باب
 نيسحلاد.سلا لتقمب اب

 هالبلاو نحلاو افلا بابسأب اب
 ةيفاعلاو ةمحر لاببش ةعاطلا نأ ءاجامباب



 (محاللا باوبأ) 8
 محالملا تارامأ باب

 مورلا محالمىف رك ذام باب
 لزتلا لاتق ارك ذ'ام باب

 هنم باب
 امهارخو ةكمو ةنيدلا ىف ءاجام باب

 نامزلا ر>آ[ىف نئاكلاة فلا ىفءاجام باب

 ىدههملاب ىمسما
 ىدهلا ىف هنم باب

 جلا ىدهلا رك ذىف ءاجامف هنمباب

 ىدهملا جرخم نبأ نم باب
 5 دلا ليج كلع ىدهلا نأ ءاجام باب

 ةينيطنطسقلاو

 ةينيطنطسقلا تف ىف ءاج ام باب

 اهتامالعو ةعاسلا طارشأ باوبأ

 نيتاهك ةعاسلا وان أتعب عيري ىنلا لوق باب

 ةعاسلاىدن نيب نوكترومأ رك ذباب

 هنم باب

 اهفوج ىفامج رح ضرألا نأ ءاجام باب
 1الاومألاو زونكلا نم

 ماكتن نميف ونامزلا | ذهرخآ ةالوىفباب

 ةماعلا رمأ ىف

 ل> ةلصخ ةرسشع سمح قمأ تلعف اذاب اب
 ءالبلا اهم

 ةحفص

 ١6

 ١
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 هرم ١
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 ' بواقلانمناعالاو ةنامألا عفرىفباب

 هعف رو للعلا باهذ ىف باب

 1| ةعاسلا لبق نوكست ىلا رسثعلاتايآلا باب
 نيتثاملا دعب تايآلا نأ ءاجام باب

 سمي وأ هب فس نميف ءاجام باب
 هللاهثدب و هتفصو لاجدلا رك ذباب
 دالبلا نم هلوذد نم لاحدلا عنعام باب

 هللاهنأ معز جرخ اذا لاجدلا نأ ء اج امباب

 هبا رفكي نمو هعبت, نم رك ذو

 نئفلا نم لاجدلا هب ءىحن ام باب

 لهل زناذا ىسعىرا وح نأ ءاجام باب

 هعم مهحح ىفو فيكلا

 اماسم رضبال لاحدلا نأ ءاجام باب

 لا لاجدلا وهدايصنب انآ 3 داما

 لا دسلا جوجأمو جوجأ, بقت باب
 لا جرم قمو ةبادلا ةفص باب

 لا دالبلا نمضرألا با رخف ءاجامباب
 1| لاقبال ح ةعاساا م وقتال باب

 ةعاسلام وت نم ىلع باب

 * تع
 6 شماهلاب ىذلا نوزحلا بلقلا حرفمو نورعلا ةرق باتك تسربف اع

 ةالصلا كرات ةبوقعىف لوألابابلا

 را براش ةبوقعىف ىتاثلا بابلا

 انزنا ةبوقعىف ثلاثلا بابلا

 طاوللاةب وقع ىف عبارلا بابلا

 ابرلا لك ؟ ةبوقعىف سماخلا بابلا
 ةحمانلا ةب وقعفف سداسلا بابلا

 ةاكزلا عن امةبووقعىف عباسلابابلا

 هةحفص

 للا سفنلا لتاق ةبومعىف نماثلا بابلا ٠

7 

 قاغلاو ريمازلا نع ىهنلا ىف رشاعلا بايلا 4

 ةئمطلا سوفنلا حورو ةنسلا باتك ١٠ه

 هلع ةدكلف امو هدالوأو

 هيدلاو قاع ةبوقعىف

 طقه
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