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 | ررر |

 || ءايبن الا ماخ نيمالا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نيمالا بر ةل دجلا |

 | كاياو هلل ان لا ا ملعاف ( ( دعل اما ( ٩ ن رهاط طلا ه ىم أو هل ا 7 نبلس رملاو

 || اوناكن يماسملا نا ه هقيرطو هنيد نم باوصلاةفرعم ىلا اندشراو « هقيفوتبإ

 | فالخال دحاو داقتعاو دحاو يأر ىلع ملسوهباع ةلا ىلص ءينلا ةايح ينأ

 | ملزاون عيمج يف هنودلقب مهنيب ملسو هبلع هللا ىلص هدوجول ممدقتعم يف مهنيإ

 || ةلا ىلص تام املو مهيلع لكشاام نايب يف ناءرقلا لوزنو يحولا ممدهاشمو |

 _ روما ضعب يف الا فالخ مهنيب عق ملو كلذ ىلع نوماملا يتب ملسو هبلع ا

 || ٭ اناميا الو ارفك بجوت الو « هيداغتعالا لئاسملاب امل قلعت ال « هب داهجا

 || ةباحصلا ايارخآ ىلا اشف ش جردتي فالخلا راص . « اناينط الو اغي ز الو

 م فالخ ال ةدحاو ماب ايدو مهدا ةع لزن ل كلذ عمو مهيلع هللا ناوضر إ

 يتشمدلا نال.غ هل لاقي رخ و ي .لا دابعم هل لاقي لجر رهظ نا يلا اهيف

 مهلاعف ا اوبسنو ردقلا يف نيملسملا اوفلاخو يراوسالا سنو هل لاقي رخ و

 قلا كلسم نع اولضو كلذ اوغازف ىلاعت هللا ةردق اهنع اوفنو مم ردق ىلا

 || نتفلا تءظعو لاوفالاو ءا ل ترتكو بعشتيو جردن فالالا لزب ملو

 !| نيعبسو ثالث ىلا تالاقملا باحصاو مالسالا لها قرفت ىنح ل اوهالاو

     هلق امكو ا لق تبح مالسا ب هدع ةسالا هذه لوسر كلذ ربخا ام ةقر
  



    
  

   

  

 | ةمجان ةد_حاو الخام ةكااه اهلكةقرف نيعبسو ىدحا ىلع دوهيلا تةرتفا

 ةيجان ةدحاو الخام ةكلاه اهلك ةقرف نيعبسو نيتنا ىلع ىراصنلا تقرتفاو

 )| ةيجان ةد_حاو الخام ةكلاه اهلك ةقرف نبعرسو ثالث ىلع ينما قرتفتسو

 | ام بزح لك راصوهريغ نودهديب قحلا زا لوقيو(١)ةفرفلا كلت يمدي مهلكو

 || ةيجانلا ةقرفلا نع ملسو هبلع ةللا ىلص هللا لوسر لثم دفو نوحرف مهيدل

 « يتنسو ىلاعت هللا باننكب نولمعي نيذلا مه لاقف

 يضر انتمم أو اناع ا نا ملعاف كنهذ ةمنيحص يف شقتناو اذه تمهف اذاف ه

 ةباحصلا رائآ نوفتقملا » لوسرلا ةنسو هللا باتكب نوكسمتملا مه مهنع ةلل
 وسساو % قب رطلا نيع لع او 7 ق.فوتلاو داشرال مهداق لو ه لو دعلا

 ٭ ؛حضاو ةربن هلع ميهاربف ٭ قيقحتلاو قدصلا ىلع مهبهذم دعاوق

 || امو ٭ هنسلاو با:تكلال ةةفاوه « هحجار ةلوبقم هتحص تايا ىلع مهلثالدو

 جهنلا ىلع ىلاعت هللا دمحب اولازي لو ه هالا هذه نم حلاصلا فادلا هياع

 !ا د_عب ةةيطو فاخ دعل انلخ هللا ند نول راوت ميقتسملا طارصلاو ه٭ ميوقلا

 | ليلدلا هباتك يف هللا هحر ىنالجراول يهاربانب بوقعي وبآ مامالا رك ذ ( ) ١
 هللا ىضر لاق دحاو ىنعملاو ظفللا ضعب ىف هذه فلاخت ار وص ثيدحلا اذهل ناهربلاو

 | ىلا نهلك ةقرف نيهب۔سو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس ملسو هيلعللا ىلص لاق "ه هنع
 نب ريبج ثيدح يفو ثيدحلا ةدحاولا كلت يعدي مهلكو ةيجان ةدحاو الخ ام رانلا

 ىدحا ىلع دوهيلا تقرتفا رخ آ ثدح يفو ةقرف نيتسو ىدحا ىلع نوقرتفتس ريغن
 نيعبسو ثالث ىلع نوقرتفت_سو ةقرف ن؛عبسو نيتنثا ىلع ىر اصنلاو ةقرف نيعبسو

 : دوهيلاوةقرف نينا<ءوىد_حا ىلع يراصنلا تقرتفا رخآ ثيد_ح يفو ثيدحلا ةقرف

 تادنسملانم ثيدحلاو ثيدحلا ةقرفنيعبسو ثالث ىلع متأو ةقرف نبعبسو نتنا ىلع

 ها رثاوتمل نم سيلو

      



 آ (٤)
 اوج مله ىلا ملسو هيلع ةللا ىلص ةللا لوسر ندل نم ليج دعب اليجو ةقبط |
 ه_:ع نوفني هلود۔عفلخ لك نم ملعلا اذ_ه ل۔۔.ع : مال .لا هماع لاق ك

 ة ردلا مهنوناغلاف ٭نباها الا لد وأ و ٭ نب۔اط هملالاحتاو ٭» نيلاغلا ف رح

 ل أ اوكحو هدود_حاودعلو هل هلل ا نبديف اول 7 اف مه.ياش نمو هقر ارال او

 هلامو همد لحمب كرث رفك رفاك ةريبكلا بكترمو كرش اهلك ىصاعملا

    

 نم كلذ ريغ ىلا مهنع ةللا يضر نيدشارلا ةباحصلا ضب اورفكو هتيرذ يسو

 ىلاعت ةللا اوهبش دقفمهقفاو نمو ةحملو ةهبشملا مف نولطبملا اماو ه مهحابق

 زااولاق مهناف ةيج رملاثلذك و«العو لج كلذب ه ولطدافام۔ج هنوكب ه وف دودن |

 م ار۔ےلاو لالحلا ةدئاف كلذب اواطلاف ديحوتلاب رارقالا عم رضلال ىم :

 ةنا باتكل نولوألا مهف نولهاجلا اماو هه ديعولاو دعولاو يهنلاو 7 ٠

 » امهل وأت ريغ ىلع لسو هيلت ةللا ىلص هيبن ةنسو |
 هللا نبداوهزنو " تالزلا هذه نه ا و.اس دؤ مهةع هللا ير انر اص او بع

  
 ةداةلامما كلذب تهثو٭ لوقنلا ثيدحلا مهيلع قد هف ت اوذهلا هذه نع

 كلذلف هه لوسرلاو ةللا نع ءاج امس لوقو لعف لك يف نوقدصملا « لودعلا

 نيدلا اذل نولماحلا مه مهنا انملعو ه ممراآ انيفتق او « مهرابخا انندص |
 ٭ نبةفوم ممجاهنم ىلع ةللا ادتاما ٭ نيقيلاو ةحصلا ساسا ىلع هل نوديشملا اا

 ذاو ٭ نيعجا مهيلعو هيلع هللا ىلص نيثنلا متاخ هاج نب ريذم الو نيلديمالإإ

 هاندصق ام ىلا عجرنلف ه٭ نبملسملا نيب عقاولا فالتخالا لصا ان رك ذ دق ||

 اوراصو ٭ نيدلا اذه مهنع انذخا نيذلا ٭ نيدتهملا انخ٣اشهو اننا ةيدسن نم |

 ٭ قوفوتلا هللابو لوقنف ٭ نيلاعلا بر ىلا انل ةليسو |

  ائيهم مام او انتدعو انتودق وانفلس نا هتاضرم كاياو هللا انقفو لع ا ٭



  

 ) ٥}

 نيدشارلا ةم ألا هباصأو « نيمالا قداصلا هلوسر عب انبر لا انتليسوو

 لك ةدع . رخ ازلا رحبلاو % رهاملا مامال ١ و " نيعجامهبلعو هلع هللا ىلص

 نم يناملا يرسذبلا هنع هللا ىضر ٭ داز ن ربا ءاثلا وا ٭ ر رص

-. . 
  

  

 ةباحصلا نم هريغو مالسلا هيلع ءيبنلا مع نبسابع نبانع ملعلا ذخا نيمبات

 تبو ةباحصلا نم الجر نيعبسب تممتجا ىلامت ةللا همحر لاق ام
 ةرازغل ارحب هايسو سابع نبا ينعي رخازلا رحبلا الا ملعلا نم مهدنعام

 ه فبرءتاادنعريسلاباتكيف لاق ملعلا نم هدنعامب طحم ملكلذلف هترئكو ملع

 ملعا ديز نب رباج سابع نبالاق كلذلو سانلا دبعاو سانلا عا رباج ناكو

 نب رباج مهدنعو انيلا نوجاتحي فيك قارعلا لهال ابجع اضيا لاقو سانلا
 توق باتكىفيكم بلاط وبا ركذ و هه هملع مهعسول هو اودصق ولو دنز

 قرشلاب نم هلاس ولف ديز نبارباج اولاسا لاق سابع نبا نا بوتتلا

 امو ةرصبلا تيار هنع ةللا ىضر ةب واههنب سايالاقو ه۔اعمهعسول برغملاو

 نيصحلا نعو ءاهتفلابذئموي ةءولمم ةرصيلانا عم دبز نب رباج ريغ تفم اهيف

 ملعا ديز نب راج لوقب مارحلا دجسملاىف سابع نبا تمس لاق نايح نبا
 مداخ كلام نب سنأ هتوم غلب دبز نب رباج تام املاضياهنعو قالطلاب سانلا
 تاملاقوا ضرالا رهظ ىلع نم ملعا تاملاقف ملسو هبلع هللا ىلصةتلا لوسر

 نات و ( ١ )تالوطملا نم بلطت ل؛اضفو تامارك هلو ضرالا لها ريخ

 ءايلعلا لوغ نم هنقبرط ىلعاوناك نم نيريثك عم لوالا نرقلا يف ةللا همحر

 مامالا يلا هلسرأ ناك هل باتك ىلع فقو هنا ينالجراولا مامالا رك ذ ( )١
 رصعلا كاذ ءاهقف نم اي الك ن رشعو ةثام نه دحاو وهو ( روهشم ١ يرهزلا

   دهعلا كلذ يف ةمالا كولم لذرال هءامتا هيلع نوبيعب و هنوبن وي يرهزلا ىلا اهولسرأ
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 هبخاو ريدح نب ؛سادرم لالب ياو ضاإبا نا ةللاد ء ما.الاكنيدلا لاجرو

   

    

      

 م ء هللا يضر ةريبكلا اا خيراوت ف ل ؛اضفو رك ذ د ش نم مهريغو ةورع

 ے۔ ج ۔

  

 4 ٩٨٩ :دالو

 ١ هنع هللا يضر ںاطلل ن ر از ل ۔س ةفالخ ف هللا همحر هندالو تا كو

 ةرح نص ن رشعو ثالث ف تام رح \: ل س نا كلذو 57 \: قا نا: :خمل

 ن اهنم ن رشعوىدحاي رب اب اح ةدالو نوف

 4 هناذو : 7

1 7 
 , ٠ ٠ / هم

 للا هع دخا ل دعب ةرجلا نمه نيعسلو ث س .7 هللا هجح ر تاسو :

  

 مامالا كلذ م۔متلج نم ٭ زوقفوم لاجر هرونب ءاضتساو : نوريثك سان :

 ىمبءتلا ة۔ءعرك لأ ن ملسم ةدبع وبأ فراعملاو كل ا ندعم دهازلا قتممااإ
 . ه. هد , ٥

 ٭ هدادع ركب نم هربعو يرلا :
. 

 : ف 4۔.ا!ن 'ںوعحر ن۔۔ اهال ام اهأ او ن دل ا يف داق ة ٥د۔ہع ! | راص 2 ( ١

 ( جف لك ن ه اب ا اطملا هلا دشأ , تالكا ح اضا ا ف 4 و ملل و ٭ تايمل :
 8 ٣ " ٠

 ا

 اوجو نألا دوجوم اهضعب ةليلج تافل وم هلو ناورم نب كاملا دع لب ديلولا

 ىف ةضا , رلا ر اهزالالانب اتكن هلوالا م سقلا يف كلذ يف مالكلا انطيس دقر رحتاصن ر

 ئ 4 ةيضابالاكرلدو ا

 || يبا ءاقل ىنمتي ةلزتعملا نم ةيلصالا بهذم ماما ءاطع نب لصاو ناك )١(
 أأ بذس هللا نا لوقت ىذلا تنا ةديبع ىال 7 لاق اه الو هللا همحر ةديمت
 | تنأ أ هل لاق ة ث رودقملا ىلع بذمب لوقأ ىنكلو ال ةددم2 وأ لاقف ردقلا ىلع

 || هل ليقف تكسو باوجلا نع لصاو زجعف هاركشتساب ىععي هللا نا معز " ىذلا

 [| ةن س نتثالث ذنم اناينب هل تدنب لاقف تفقوف كلأسو صاختف هتلأس كللذ ددر

 .. ه. د ۔۔د د د ه د د ۔ ۔ ہ ھ ۔ ہ د ۔ د ه ۔ د ۔ ہ ھ ھ ۔ ۔ د ۔ د ۔ ۔ د ۔ ۔ د ه د ے ۔ دم ۔ ه ه د د ه ه ہ . ه ه هد ه د ه ه ه د ه د ه
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 ةنح ىبأ مامالل ارصاعم ناك قيقحتلا ةدافتساو مولعلا بلطل « قي |

 يفو ن ا وفاف ةعامج 4:ع ذخا ه كلاملا ف امهييهذم راهتش ا لبق % كلامو

 7 برعلا ةرب زج طسو ل ملعلا ةلمح انت ; اوقب اسل م ولعلا رامضم

 هلها يوقو ن رمةش او فرع ىتح % بحم ذلا اذل اهيف نوددعحملا ن برغملاو

 هللا نوعب مهدعاسو % مهداضنم اوبراحو 9 مهداح نم اوبصانف م رهظو

 % روهظلا ةورذ ل ءافلا ضضح نم اوةر تح ٭ رودقملا قباس ١

 ضرا ىن هراشتناو بهذملا اذ_ه روهظ ببس كل رك ذا اذ انا اهو » |

 برغملا

  

 باطخلا و مهو 3 رادلاو دالرلا ىفرتم .3 راهن ا هج نا تلذو

 يسرافلا محس د ن نرلا د_,عو نم انم يرفا.ملا حمسلا ن ىلعال | دبع

 ( ٢ ) ةوازفن نم ىلبقلا دوواد واو ( ١ ) سماد۔غنم رارد نب ليعامساو ١

 هوباجاف « حوتفلاو حالفلا يعاد مهاعد هس.اءالؤه )٣( يتاردسلامصاعوإ

 ٣ قاتشم هلا وه ام لا ممم دحاو لك راسو "٧٨ حو لها ا ملعلا باط ىلا ِ

 | ضعب ركذولوقعلا راونأ قراشم يف ىماسلا ةمالعلا ةياكحلا رك ذ فقاو وهو همدهف |
 يضر ةباحصلا نم رباجمهنع ذخا نمم ًاضعب قحل ةديبع ابا نا ةقراشملا انباحصا إ

 نف د اهيفو ةيكلام نآل اهلهأو سلاب ارطبونج ف نال ىلا ةر وهشم ةنزدم ) ( ١

 ضرا نم ةروهشم ندم ) ٧ ( رازب كاذه ر وهشم هل رحو هرأ 4حر م اهالا اذه

 نع ةديعب رغ ةدا۔عو ! لع داب هتاردس ) ٣ ( 7 ةرشب اي.ظعأ برغل اب ب ازا ا

   انايحأ جنرفالا وتاس اهدصقي ةيضابالل راثآ اهب نالجراو
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 ٭ قارعلا ضرا ىلا يفايفلا اوعطقو « قافرلاو نتاطوالاو لهالا قرافو

 مهمودق ناك قلا ٭ هرصبلا ة_نيدمب هم رك يبا نباملسم ةديمع ا اودصقفوأا

 اوثكمو ه ردتلاو ءاضقلا قباس هدنع مهعمج = هرصنلاوديبأتلل اببس اهيل

 اوذخاو ٭ مهتيغبومهرطو اهنم اوضق الف » رهدلا نم انيح مولملا نوملعتي

  

 « ممناطواو م دا لا هجح ونلا اودا راو ٩ ممتنساو ممص رغ هومار ام ا
 دةعينهنع هللأ 7 ةديسعابا اوراشتسا ٧ مهدالو مهف راط ىلا مامفن الاو |

 فلسلا هملع امو " باتكلاو ةنسلاب مم كحي مهم لحأ ول رو,ظلا ةمام !]

 » مهسنايف ةوق اوسنأو « مهناطوااوغلب اذاكلذو « باخصالانم ملاسلا
 يا لا راشاو اذرب كيلعف د الو ناك ن لاقو . باجاو كلد م مذ ؤ َ
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   ومزعنيح م ا يورو ٭ بابسالاترفونزا هولتقاف ىا ناف ٭ تباطانا
 امش و ٭ رجاللأباط ممعادوو مهم يشل ةديبع ويا ج رخ » رغسلاو هج ونلا ىلع

 نب ليعامسا عفدا « باكرلا يف ةدحاو الجر عضو الو ه ربكلاو ةفنالا | ١

 ة_زاثلا هلجر ىول اف « باولا لطيو لئاسملا تالكشم نءهلأ ل رارد | 1

 خيشلاللاقف ه ماكحالانم ةلئسم ةئامنالثنع هلأس ىتح رخآلا باكرلا ىا |
 هل لاتف ٭ « مالسالل ايضاق رارد نب اي نوكن نا تدرا ه رادشحتس اب ايم :

    
   

 و مامالا اهيا كلذب ةنا ينالتبا نا هارن يذلا امو

  

 هه ۔ »-

 « سابارط ىلا ملربصو <

 مهيفو 7 اوخاب ةرماع كاذ ذا تناكو سلبارط ةنيدم اوغلب الو ه:

 اوجىتحةدم اوثكم نيدلاو لضفلا لهاو راجتلاو تايديللا بابراو ءايلعلا |

 « مم اوخا ن ء يأر ا !لها ن م اهف ناك نرم ٣ اورراشتو » مهرما _

  

  

  

  

  

 



(٩) 
  

 ٭ همالسلآو رذظلا هتبقاع نوكب هجو ىلع « همامالا دنع ين ةصرذلا اوقلاو

 ٠ دايص هل لاقي ةنيدملا نم ىبرت عضومب = دالبلا جراخ عانجالل اودعاوتن

 هجو ىلع اهو..تل « ٠ ماصخاهيفمقو ضرأ نأش يف نوع.تح مم ز اورهظأ او

 يذلا مالاب اونلعأ ه هيلا راشملا عضوملا ىلا اوجرخ الف ه مارملا قفاوب
 كلذ يفام وبق نم منتماف . نمحرلادبع ىلع الوا ةمامالا اوضرعو « ه.اعاو هزع

 كعيابنل كد , طسراهلاولاقو ىلعالادبع ب باطلايبأ ىلا اهب اوفطعممت ه ناوالا

 » بابلالا ولوأوندلا لاجر هيلع امو ه باتكلاو ةنسلاب انندب 2 زا ىلع

 ناكو ٭ انعمتجا هلجال الو ه انجرخ رمالا اذم ام موق اي \ مل لاقف

 اولاقف « مهضرا ةمست ت أش نم هورهظا ام الا )١( مهدارم 7 ريغ

 هلوسرو هللا عاطي ن أ ىلع كميابن كدي طسبأ ه .عانتمالا ىلا ليبس ال

 = هكرت ىلا ليبس ال هنا ملعو ه ه۔:يلوت يف نودجم ممأ ىآر ايف » عاطتو

 دصب مهتعيب كلذ دنع لبقو ٭ هوبغر ايف مهفعاسو ٭ هوبلطام ىلا مهباجأ

 ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا اولخد ه ىهتناو مرصأ مت املو ه مهيلع اهبطرتشا طورش
 هناكم باطخلا وبا ىلوتو « حارسدلاو نامالاب اهلماع اوجرخاو ه اهلهأ نم

 ه اهيليامو إاوريقلا ىلا هجوتو ه اهيحاونو سلبارط حو « حارتساو
 نا هللا ءاشام ةفالللا يف ثكمو ه اهيلع الماع متسرنبنمجرلا دبع ل.هت۔او

 ( )٢ اغروتىمست سلبارط قرشي ةدلبب هيلع هللا ةمحر اديهش لتق ممه اهيلي
 ةئامونيعبرأ ماع يناثلا نرقلا يف هتيالو تناكو هاحصأ نم افلا رشع ةعبرأ

 هرمأ نم ةلفغ نيح ىلع هوذخأو مهنع هبيغت نم ًاقوخ هودامي ل ممال ( ١(

 نويجوي ةيضابالا نا ةكرحلا هذه لثم نم هل ملعال نم ضعب مهفي ابر )٢(
 ريغو تقو لك يف دب الو مهنم مامالا نوكي نا نوبجوي وأ لاح لك ىلع جورملا
--- 

 (ةماعلاملس _ ٢ م ) .



  

٤0 
 نمو اهرك ذ لوط. رابخ او لئاضف هلو ةمج .7 دحم سلب ارطب هل ناكو

 || نخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا با خيشلل ريسلا باتكب هيلعف اهدارأ
 ٠ هلل ا هجر

  

 ] .تز .2 هللا يضر متاح ييا ةماما ::--

 || بوقعي متاح يبا حلاصلا يلولل هدهب ( ١ ) ةمامالا نوملسملا دنع ش

 _ لوتف ةئامو 7 رأ 4 ماع بجر ف كلذو يزوزاللا بدنل نا ا

 |إ ةريثك تالتاقمو بورح هلتناكو اهيليامو ناوريقلاو سباقو سلبا رطلامعأ

 | ةعقو) اهنم ةلتاقم نيسمخ و ةئام الث قوفام ىلانوخرؤلملا اهاهنا اهحرش لوطب

 _ متاح وا هيف ىقال اهنم مايا ةي امث ةفاسم ىلع سلبارط قرش يف ( سادمنم

 | اراثاهنودعل ةق ولاهذهوافل ارشع 4 ةس مهنم لقو مهزوف ٢) ( ةدوسملاركسع

 | الحر شقان دنلا نم الحرذأ اوركذ فالا ذلو اهفتامتلا ب اطخلا ةق ول

 انأ مامالا مهلتق ىلا ريشي اغروتريسفتام هيلع ارختفم هل لاقو انباصأ نم
 ء { . . . .. ٠

   :[ سادك | ٩4هلر ١ اهيف سادمذم اهرسف نا٫ان.حاصه,احاف هعم نمو بالطلا
  

    
:
7
 

  

 || وبصعتم اهبسن اه اريشكيه ييلا ةعيشلاو ةقراز الاو ةي رفصلا دعاوق نم وه امث كلذ
 | اهبتك اغروتو كاذب دهشت ة.ضاب الا بتكو ءىش ىلع اهنم اوسيلو ةيضابالا نيخرومل
 أ ءاتلا دعب افنا داز ضعبلا والاب ميضمب

 | ناك اذا اماما نوكي هنا ىنعم عافد ماما هنا اذه ريغ يف رك ذ امك رهاظلا ( ) ١
 |ماقلا اذه يف انلو ةعيب ماما ال سانلا نم دحاوك نوكب عطقنا اذاو برح
 راهزالا يف مالك

 اذهب تقولا كلذ نم اومسأؤ دوسالا سابل مهراعش نال سايملا وب مه ةدوسملا )٢)

   ;| ىنعمهلنوكرديالو ظفللا اذه نوب رغتسي ريسلا نوءرقي نيذلانم ني ريثك ىراو مس ا : الا
    

   



  

١١ ( 

 تهہو يدنجلا تكسف ةروكذملا ةعقولا ىلا ريشي فال ا ةعبرا سدك لك |

 | ثكمو مصخلل تكسملا مطاقلا باوجلا اذهب ردابذااهيين اقذاح انبحاص ناكو |

 || همم نمو وه نفدو هياع هللاةمحر اديهش لتق ش هللا ءاش ام ةفاللايف متاح وأ ا

 | رازي روهش .كانه هربقو هلك لبج برق ينج هل لاقت عضومب ءادهشلا نمأ

 |إامو ارام هربق ىلع رونلا هل نورواجلا برملا دهشو ( ١ ) اذه انموي ىلاا

 ٭ هنم برقلاب تام ي ارعأ هرح يف نفد نا دعلالاعفترا |

 إ نم دحال عمتجي امعو ا نم مناحبال عمتجا هنأ نوخرؤملا ركذو |

 | تام املو افلا نيسمخ وا نيثالثو فلأ ةئامثالث هركسع غلب ذا هلبق هبهذم لها ١

 || اهانب ىتلا ( ٢ ) ترمهات ة:يدعع برغملا ضرا لا ةمامالا تاقتنا هللا هجر

 |{ توم دعب ناوربقلا نم اوجرخ نيح هعم نمو يسرافلا معسرنب نمجرلا دبع أ

 |] ه؛وانب مدهتف رهدلا هيلع ىنخأو هيلع يبامو ربقلا اذه نع لفاغتلا عقو دق || )١(

 | نري يب لاجر ممه انضمنتسا نا ىلا نبع دعب ارثأ نوكي داكو هترابع تب رخو

 || ةعبرأ هيف ايقار هعوج ت اجو مهئامركو ةعلقلانايعأ مم هانرزفةيمحلا باب رأ لضافالا ||
 1 لكلا ةز وموابد ر ةت لهاع يتام نع وب ري اهموي لك ةعلقلايلا ھأنم لمعلا هيف رشابي ن |

 || روس لكلا ربدأو اهلوحامو ةب ةلقلا تددجف هللا مهظح ةعلقلا لاجرىلع ةدملا ك

 || ةعلقلا لئابق تحلطصا كلانهو اهتاهج ميمج نم ةبقلاب طيحي ادج اعساو انحص و _
 :| تلاهنا كلانهو ةديدش : برح ىلا يدوي داك يذلا قاقشلا نم اهنيب ناكام لازو

 !| نم هعاونأبخيطبلاونيتلاو بنعلا باجو لمعلا ىلع ةناعا لضفلا باب رانم تاقدصلا |

 )| ةءارك لمعلا ءانثأ اندهاشو رطاوخلا رسي وهوالا هانحرابامو دعب وأبرق ناتسب لك

 )| ١٣٢٣ ةنس رخآ اذه ناكو مهربل 4_يلع اومسق أول ال اجر هللناو راهزالا يف اهانب

 || ديرملا كلملا هاضترا ىذلا وهو ءايلاب مهضعب و انه اك فلالاب مهضعب اهبتك ( ))٢
 [ هن .. يب رغملا ديعس نبال اديلقت ||

 ...- ..   ۔۔×‘+

  

    



 }١؛١)

 ةنيدم لبق اهانب نمحرلا دبع زا انرين بتك ضعب يف تيأر دقو باطخلا يبا
 ةنس نيسمخ ساف

  

  

 مز ٭( هنع ةفا يضر نمحرلا دبع ةماما )» جح

 ماع ةووكذمل ةنيدملاب ن ؛ متسر نب نمحرلا دبعل ةمامالا نوماملا دقع .

 نم دح ] هيلع فلاخم ملو رومالا هل تماقتساف ةرجحلا نم ةئامو نيتس ١٦٠

 ثكمو برغلاو قرلاب ناك نم مهلك بهذملا له أ هنع يضرو نيدملا

 هبلع للا ةمحر تامو ةلا ءاشام ةفالخلا يفا

 مت 4ذع هللا يضر باهو ف.ع ةماما .

 هيلا بذي يذلا وهو باهولا دبع هنال ةمامالا نوملسملا دنع 7 |

 برقأ وهو بهو ةنا دبع مامالا ىلا ةبسنلا لينو يبهو لاقيف بهذلل

 رباك أ رمناكو ييقلاضإبا نب ةللا دبعمامالا يلا ةبسنف يضابا انل وف اماو|أ
 ترهنب همكحرشتن او( ١)ةيناثلا ةيناملا نم نيتسلا ةرشع يف باهولادبع مامالا 1 /   ةيالو تناكواهنع هللا يصر رباج مامالل ارصاعم بهذلا ف نيدهتجملا ١ ١

 عبس هب , ماقأ أو روكذملا ليجلا ىلا مدق ةدم دعب مث ةسومت لبج للا اهيحاونو ما
: | 
 لماع ناب و بهذلا له أنم :راوه نب ةفلاخم ت ةؤ تالذ هاد هاو : ير ن لان :

 يداو ىلا سابارط نمدخجلا ميلا جرخف بلغالا ينب لبن نس سلبارط

 رك ذ دمب راهزالا يف هانررحام جيحصلاو نينسلا ةرمشع رخآ ن ىنب ( | )١
 مالكلا انبعوتساو ,ةقدلا اجوب ماما لك ةدم انيب اذكر مهن:ان-او نبخرثول نب اوف :

   عجاريلف ه ا
  



{١٣( 

 ةراوههتعبتاو دنلا مزهنافكانه اولتتقاو سلبارط نع ديعب ريغوهو لمرلا

 هحو هغلااملو ةمهي رفاب ںلغالانب ميهاربا لا ابراه اينم جرخف ةنبدملا لا

 ةراوه لتاقف سراف فلا رشع ةئالثيف هللا دبعهنبا سلبارط ىلا

  

 -= ه -
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 . :1 باهولا ديع مامالا ةرصاحع زجح

 « سبارطل »
 | سلبارط غلب ىتحهركسمبراس لبجلاب وهو هاوئاغتساومامالاىلا ربحلا غلب املو

  | 

 || لتاقي راصوهتانزبابةنادبعدسواديدشاراصحاهرصاح وروك هلاةنادبعاهيفو

 يدهمخيشلا تام كانهواهل ارصاحم انامز اهيلع مامالا ماقأو ةراوهباب نم

 صهاذللاو قرفلا ءالع نم دحأ هبلغيال ( ١ ) ايلكتم اريبك املاع ناكو يسوفنلا
 هورصناف دعابو ركسملا نمخيشلا اذه حرخ ” لبل دلا ريرهنو ةرظانم | ف

 | ىلع هوعضوو 4ہم ر | وطق و هوكسمورحلبلا ف هل اوحيسف ادرفنم هنب دلا نم

 || هل اولاق افاو سبعو ههجو ضبقنا كباحصا مزهنا هل اولق اذاف ةنيدملا روس
 | ةرصاحم تناكو ) ريسلا ف اذك ( مشو ههحو طسس»ا ةنيدملا لها مزهنا

 || ىلع راصحلا لاط املو ةرجهلا نم ةئامو نيعسنوتس ١٩٦ ةنس اهل مامالا
 اوحاطصا ةنيدملا اهب لخدي ةليحمامالا دجي ملولاحلا مهب قاضو ةنيدملا لهأ

 ترس ضرا ىلا ةنيدملا جراخ ناكامو اهلماعل رحبلاو ةنيدملا نوكت نا ىلع

 ىلوتساف سباق ىلا يمغاوزلا ةماس نب نافطق لسرأو باهولا دبعمامالل هلك

 || ةبزجو صصدو ةفزنزو ةطايطم لابج نم اهنع اجراخ ناك املعو اهيلع

 ةعاح.ذنلاو عرولاو ملعلا يف تاياكحهلو خب راوتلايف ليلج ركذ ةمالعلا اذهل )١(

 راهزالا يف اهنم افرط انركذ راكفالا ريحت

  

 



{\ !} 
 . - .ة۔حرص -ي _ و- . - . _-

 _ لعالادبعباطلا ي 3 ١ ن نسل هرب ر زوسلب ١ رط ةزوح لع له: :ساو(+)ةب رخ

 : « هرك ٣ مدقتملا مامالا |

  

 س»=»>__»)»۔۔_۔دس۔۔ ۔۔۔» >

  

 | ه ترهيت يلا لبجلا نم مامالا عوجر ,

 : ف كلذ ملعا همأب ا تناكف ترب ىلا اهجوتم .] هلل ا يضر لحرا ح »

 ٠ طسلو لاو_>الا هل تم.اذتساو رومالا هل تن ادو ) 7 ( لادتعاو نوكس (

 هترعر ت ف هلامع لسرأو ا ٭ داس ذلاو روملا تاماو ٭ دالبلا يف ل لذملا |

 ا ةزوح رخآ ي هو ترس ةياهن ىلا س ابارطو ( ٣ ) ةيلاطصقو ترهين تاهج
 وج هلل ا ءاش ا ةفالانا يف ثكسو سلبارط :

 4 هنع هللا يضر حلفا ةماما ف

 7 راسو " ةيعرلا ف لدبملا ط سف حلف | هنبا ةما..ال ا ىلو تراس \لو

 ٭ هنس نيتس ةفاللا .ق ثكمو رومالاهل تماةلساو +٭ هيرس دريس

 رمالا 4أ .ةشسا ف ى ول ا هش ا ؛ف و) تام الو

  

1 
4 

 __ م ۔٨×>دقل ۔۔۔۔_۔ے سع

 4 هنع هللا يدر حافا 7 7 ةماما :

 | ا وا :اك و امظع اغلب م لدعلاو لضفلا ف غلبف حافا ن ن ا .در وا 9 ام ٠ :, أ وها امه ادف

   فاا۔_:د حلا ةيل وت ف نكب فر ال حر ١ كلمع ه.ذل> ٨ الو ٣ ٣: 3 ؛لورجشا
 دودلا كلذ ىف ةيضابالل اهلك لابجلاو نطأ را .ه ) )١

 لبجلا نم هعوجر ىلع) وها ا هو هب و رح نم هرط راهزأ 3 اذرك , )

     هطغنو سويقتو ةمالاو رز و اهدم مظعاو دي رجلا ضرا ةيلاطصف )٣(
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 | مالكب نو۔اكني الو هلوح نو رهسي دجسمك هراد 7 ةسون تناكو ( ٦١)

 مملا نونف يف ثدحتت ةفئاطو , يل هت ةفئاطو نآ رآلا ارت ةفئاط :لب ايندلا

 هلو ىمهاضنال ةلزن ه لس علا يف غلب هنامز يف نم عرو أ ةري۔لا نس>حناكو

 يف فل أو ىرخالا بهاذملاو قرفلا باصا ىلع درلا يف ةريثك تافلؤم

 نيمبراةفالملا ىف ثككموةنسةل ام وح هرعو اباتك نيعبرا اهدحو ةعاطتسالا

 ةرجملا نم نينامو نيل امعو دحاو ماع تامو 7

  

 « هنع هللا 7 فسو ماح نا ةماما

 نم دحأ هلع معني و روم ال ا ل ت ادف فسو هند ا يلوت تام الو

 سرفلاةهاما تهننا هبو اماعرشع ةعبرا ةناللا ي ثكمو )٢( ؛ئث يف هتيعرا

 فسوب مامالا ىلا نمحرلا دبع مامالا نم ةفالخلا يف مهتدم تناكو ترهيتب ||

 نمتربيت هنب دمع ةم:الاهذه ثاب دقو (٣) ةدا , زوهنس نيسمحو ةئامروك ذلا :

 نا ةا ذاعم مهنم ضعبلا لاق ىتح يماسلا ماقملا لدعلاو لضفلاوبدالاورللا

 مامالا ناا ورك ذوةليل لكف وه ةلزنم يا , ف رمن ;ال هما \ ذ نوكت |

 , اهتملاطمل رمشذ قرشملا نم شك )٤( ةنازخ هيلع تدرو باهولا دب,ء |

 ناك هناف هفدارس ىأ هراد هلوقو ٭ بورح هل تناكف 4 بةيلوت دع امأو ) ( ١

 دلاولا رك ذ اك هلوح سانلا عمتجاو هبصن ةنيدملا نم رومالا ن ه يمأ ف جرخ اذا

 زعأ هللاو ةنيدملا يف اهنكسي يتلا هراد دارملا سيلو ريغصلا نبا كلذ رك ذ هللا هظفح رأ
 هظنفحدلاولا لمعلو بوقعي م امالا 4 ع عه ةريك أب و رح > راهزالا ف هل انركذ (

 انريغ بتك نم اهأنلقن ا<او باحصالا نم ده۔ حأ اهو ر ذا اهنحصب . :

 هنس نوتسو ةنام اهم | انققح (٣)

 ءارشلا رانيد فلأ ةرصبلاب هناوخاىلا لسرأ مامالا نا هللا همحر ياشلا رك ذ )٤(
:  



. {١٦( 

 الاىدنعاهف يذلا لك ذا اهنم ةدافتسالا نعينانغا يذلا ةلدلا لاق اهنم غرف

 يورو » بنكلا يف يه اك اسابت اهبف تبجأ اهنع تلتس ولو لئاسم ثالث

 ه محلا غلبي زا لبق ململاذونف هنع نوملعتي قلح عبس هيلع دعق حلفا هنبا نا|أ
 اهمو دغ ي قوسلا يفحمذ ام لوا يف نارك اذتي هتخا عم موب تاذ دهفو

 هتخا ترظنو رغا لم اهنطب يف ءارفص ةرقب حمذيام لوا لاقف حلف ارظن ا

 سار يف ضايب وه امناو هتهبج يف سيل ضايبلا نا الا كلذك رصالا تلاتن |

 ةبطخ دمب ل هلا هنع اوركذو تلاق امك رمالا ناكف هتهج ىلا بلقناو هبنذأ]
 دتفةلجابو تدايعالا كلذكو )١( ةديدج ةبطخ ال ىنا ةعمج تءاجاملك لب طن ||

 ميظع لع ميجننلاو ب باسحلا ملعل م لو فصو ال ات م ول هلا رثاس يف اوغاب

 ايرثلاب نيدلاتلمت ول « ه لسو هيل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق مهلع قدص دقلو

 نم اونمآ نبذلا اهباب ىلعت هلوق لزن امل هنا يورو سرفلا ن لاجر هتلال

 نينمؤملا ىلع ةلذا هن وبحمو مهبحم مرتب هلل يفأي فوسف هند نء :ه ددنرب (

 لضف كلذ ال ةمول نوفاخم الو ةللا ليبس ىف نودهاء ر ,كرلا يله ةما :

 يسرافلا ناياس ىلا ملسو هيلع ةنا ىلص ةلالوسر راشا » ءاشي نم ءؤي ةلا
 ٨ هموق نم يمي اذه طهز نه زونوكي ملعل لاق هندب نيب اسلاج ,زاكو ا ١

 |ازنكةقا نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر نا ثيدحلا باتك يف زرك 7 | _

| 

       

 رقو تناكف اهجاسنتساو اهخسنب اولمحتو اقر اهلك اهو رفشي نا ىلع ارةنلاف .بتك |
 انه هللا هظفحدلاولا اهانع ىتلا يهو هيلا اهولس.آد ابب نيب را ||

 )١( بيطخلا مزليف ميلعتو يهنو اىلع لمتشت ةبطخلا نال هدجو هرد اك ا ذ |
 _ |ةنلا يف بيغرعلا امياد يه تسيلو سانلا لاوحاو نامزلا بس ب اهريرمت مكحلا

. --7 ٦ 

    

 الثم راذا نم في وختار |   
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 || باد نا رك ذو سراف ءانبا روهظ نم هنكلو ةضف نم الو تبهذ نم سيل

 ناكو ة هبعش ن ةريغملا . ةرم ت اذ ىشم 4:ع هلل يضر باطخلل ا ن رع زا

 معل هل لاقف ةريغماب ائ٨ ث هذه ك. ) ترصبا له رمع هل لاقن روع ا ٥ ةريغملا

 3 مالانروعرل ر۔ءع هللا ذ معل ةريغملا لاقف تر وعامخ رمعلا م نينهؤملاريما ١

 ةنس ةام هملع فا اذاف 4۔۔اع ٠ نم الو هلنم ر .دا ال ىح نمل . تروعاامك ١

 ةلاص ممحاورا 4۔۔ ط ثولم دف و ٥ رصب و ١٨٠4ه هلع هللأ در ةلم نو سو

 " ءام . ن٥ ما زاح اجا ءام نما ن .ؤ ريما \ ءام يان .. م ةريذخملا 4 لانف مملامعا

 ىلاعت هللاءاش نا وجرن نحنو ٭ هكرتو رمعهنعىلوتف ماشلا ءامنم ما قارملا

 , س ار ىلع تناك مهالو نال س رغلا انتما قحيفهليقامو رثالا اذه نودب زا

 | ف ةروطسم ةريپش ةريثك م هلئاضف و مهرابخاو ٠ ام اس ها رذ ك نو نيتس

 هن افريسلا تكب ه.امذ اهساع فوق ولا دارا نمو اه هركذ لحماذ ده س تت:ك۔ ١

 ١ دابعلاوءالىلارثك مهماياو مهلود يفو م هلا ءاش ن هرمسل ارو 7 فا

    
 || ام ىلع رهشا ةئالثري۔م ناك ىتح برغملا ضراب بهذلا رشتناو داهزلاو

 || ةماه مه رخ ا وه يذلا فسو مامالا مايا يفو ٭ خمراوتلا ضحعل يف هتدجو

 |إةسوفن نا كلذو اوفعضو ةسوفن فويسدح اهف لف تلا )١( ونام ةعف و تراص

 || يف مهريغ هغلبي لابي رغ ادح ململاو لدعلاو تتلايف تغلب ةمالا هذه ةلود يف

 » ًاملايم وا ايذاك هيك اح نوكب داك ىتح برغملا ضرا

 _ رصع يف اودع ىتح ةيام رلاك مهايا ف لبلا اذ_ه ًلتماو 7

 || يتس ربتلا رصاهم سادرم ودا ه٭ مو ءاعدلا ىب اجتسم اخيش رشع ينثا دحاو

 ١ نسحلاوباو ٭ يرارصتلا رصاع وباو ىلكردلا سناي نب دمحم بينملا وباو

 نيخروملا مالك نم مهفي ام ىلع ابي رقت سلبارطو سباق نمب ميدق رصق )١)

 ( ةماعلا لس _ ٣ م )
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 ىسوم ر صام واو »" يسورشلا س وطام ن سوط امو . ىنالدنالا |

 ةسوغن لبج نم ةمارغلا ةيحانلا نم ءالؤهو ع ناطنا لها نم رةعح نا (

 ٩ ىتيكوتلا ايركز وا اهفف وداج ةيحان اماو ) ١ ( جما لها - لات و |

 يحم وباو : ينروغصللا لد ز واو م ينوانجلا دجلا لع ةلبع واو

 ٩ يونغصالا يحم وباو " ينوتنسلا ءاثعشلا واو ن يتيدراتلا تنكس |

 و نيما نيعمجا مهيلع هللأ ناوضر

 : نودلا ةاط عومجو ةدئاز ةرثك يف اوناك ةسوغ زا ( ٢ ) انغلب و :

 || هثك ا اوناكو هددعرصحب مل امفلاجرلا اماو سراف فلا نيعستو ةمسنب مهلخ
 و نبنيلاو ءاسملا ٢ اح س انلا -

 || ثانالاريغ ركذ دولوم ةئامثالث دحاو بكر ىف دلو هنا نوخرؤاارك ذ»٭ .

 كلذكو برغملاو قرلاب نه ماه تح ناكم لك ف مهرابخا تءاشو _

 )١( نا نو ري مهنأكف ىلعالا بناجلا باحدأ يأيقوفلا اهانعم ةي رب رب ةلك ||

 | وا هوركذي ملببس ةيمستلا هذهل ناك وا ةيقرشلا نم ىلعا لبجلا نم ةيب رفلا ةهجل
 ١إ ٭ناليدباو هرارصتو ٭ وابكو ءاطسرف نم ةبي رف ةي رق تناك تسربتو « هيلع علطن |!

 : ةم۔ساو ىرق اهپاک٭لكردو ٨ نامطفاو» سوماةلاك نسلاب مهضعب اهبتكو سو رشو |

 ]| نيب ايف ىهو رصعلا كلذ يف ةرماع ثناك كلذ ىلع لدت راثآ تاذ ةريبك ندموإإ
 || ه وداج اماو ٭ هلل كلملاو آلا اهيف سينا ال ةفورعم وابك لبجو تاببحرلا لبج

 [| دقو هندذم تناكف وداج الا ةرماع ىرةف توثنسو ت دراتو ةر وغصمو نوانجو :

 ةثالثلاو ةموكحلا زكرم نآلا اهب و اهيلا اهلها ل۔ةتناو ةثيدحلا وداج اهبنج تينب |
 رك ذ ١العلا ءالرفو بهذملا ةيكلام نابجرلا برع ناتريخالاو ةسوفناهنكسي ىلوالا
 || ةرهاب تامارك انرصع يف ىنوتنسلاو ىتبدراتلل سانلا دهشو ي راتلا يف تاماركو
 هللا هحر ريسلا بحاصاذهرك ذ ( )٢ اذه رمغ يف اهضعب انرك ذ ركتال

 . .=== دح -

 _ ر 7 -=    
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 | ةميظع ةوقو ةريثك عوج يف اوناك بهذملا لها نم برغملا ضرأب ةتازم
 لاجر ا . نم ملو سراف فلارثعين :ب مهشيج نودعل اون اكو الاجرو الاو.أ

 نيدلا اذه ماق ام هنع هللا يضر ا ه ولا دبع مامالا لاق كلذلو حاطيلا المام|

 » ةنازم لاوماو ة.۔وفن فويس الا
 .ههه

 « ونام ةنو

 ديرب ثلاثلا نرقلا رخآ يف بلغالا ينب ره دا نب ميهاربا كرحم

 عضومب ةريثك عومج يف مم٬م نمو ةسوفن هتضراعف ( ١ ) برغلا سلبارط

 هوهنمو رحبلا لحا ىلع نيلوالا روصق نم رصق وهو ( ونا. ) هل لاتب

 ىتح نامزلا كلذيف هلثم اورب مل اديدش الاتق ا ولنتقاف هديرب ام ىلا زاوجلا نم

 اوتامو رحبلا يف مهضعب ىمارتو ناطيملاك نيفصلا نيب مدهنت لاجرلا تراص
 رشع انثا ةعقولاكالتيف تام هنا اوركذو ءاملا ىلع مدلاةرمح تبلغ ىتح هيف

 نم اوذخأو ملاع ةثايعبرا ثايلملا نم مهلم تامو مهعمنمو ةسوفن نم افلا
 يف ةملثو ةلف تناكف اربص مهولتق مث املاع نينامن ( )٢ ( يجبت ) ةيحان

 ( ٣ ) مظعلا فسالا بجوت مالسالا

 ا ركسع نم لحر ءاج لبالا لخدو اقرتفا امل نيفلا نأ انغلب و

 )١( .رم كلما عاتن دصقب رصم نم مداقلا دنجلا ةاقالل يا ...
 ةالو رةم ىهو ةعونتم ه راجش و نويع تاذ تناك وا واك لابج حفس ف ةنيدم )٢)

 بارخ نال!يهولبجلا يلاو ريغ اهيلاو نا موهغملاو متسر يب مايا يحاونلا كلت

 بلغالا ين , اونا ع ] دق لب مهضرا ر؛غ ف رن :اسو مهريغ دصاأ ١ وهو ةضراعملا هذه ىلا

  

 كاذ بجوي مظع صا ن ٠,ع الا اذه مهلعف تفوكب الف گالذ ليق نوليط نبا ىلع     ةسومنل يعادلا ببسلا ىلع رتعن لو راهزالا يف ةبيصملا هذه ىلع مالكلا انطسب دق )٣(
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 _ ىلع هاخأ عفرو ىلتقلا نبب لخدن ةكرعملا يف تاه دق هلاخا ذخأيل ىلغالا

 ١إ( يقولسلاب ) اندنع فورعملا ديصلا باك ةروص ىلع اناويح ىارف رظنف ةناد

 _ ممعم نمو ةسوفن ىلتق ركف ةنجلا لهأ اب اي اوربك لوقب وهو ىلتقلا ىف رودي

 || ىلع هبدينيب هوخأ حبنو بلغالا ينب ىلتق حبن رانلا بالك اي اوحبنا لاق م

 ) ٭ هريغ و يخامثلا ةياكلا كذ ٭ بهذو ضرالاىلا هب ىرف ةيادلا

  

 ت :اسو هجازمو هعبطدسفو هلةعريغتناب دمحآ نمه ارباهللا ىلتبا . 7

 |] فرساو هداوقوهباجحو هبانكوهتانبو هدالواوهباحصأ لق يف عرشو هنلاح
 ١ (١ ) هللاب ذايعلاو نيناجملا نم الا ردصت ال ةحيبق الاعفا لعفو كلذ يف|

 _ يياونب هب ردغ دمحم نب فس وب مامال ا تام كلذ دمب و اهرك ذ للحم اذهسمل

 )) بهذملا اذه لهأ نم ىمظعلا ةمامالا تضرقناو هولتقف ترهتيب نالظقيلا
 ا اح مهيلع نومدنت مهسأ ةزوح لها لك درفناو تازوملا تعطقناو

 )ةيعرشلا اهمضاوم ي اهعضيل مهقوةح هل نودؤيو مهروما هيلا نودنسي م

 . رغملا دال اايف رشف ٨. بهذملاو رهدلا نم انيح ثكالذ ىلع لا ١ \ا ١ مادو ( ( ) ٢
5 

 ! ا ن 71

  

 م رم

 ببسااناك امب رذاةسايسلا يف أطلا ىلع مهلمحنالو مهرخا ن 7 ,رع نوخر؛وملا هلمه أ دقو

 نوش هقلخ يف هللو هفالخ هللا دا رأو ارمأ اودا ذ ه نوخر:وملا ه. ,اع لطي مل اي امه

 ا{هعايسنم سفنلا زممشتام هنع اورك ذو نمخرأوملا لك لاوحالا هذه هنع ركذ )١(
 منم؛نيذلا ءالعلا كثلوأ هلتقو املظ نيملسملا ءامد كفس ةجيتن كلذ نا يف كش الوا

 راهزالا يف مالك ةداي ز ماقملا اذه يفانلو رهدلا مئاصو دهازلاو دباعلا
 ا أ خي شلا ان لح مرك اا ند_.هو لمعلاو ملعلا ر 2 : حلاصلا يلولا كال 5 ناك )٢(

 _ يخامتل ةمالعلا هيف لاق يذلا ر وثأملا لدعلاو روهشملا ماقملا بحاص اي رك ز ىبحم

 || دسب بهذملا ددج يهنلاو رمالاو ل.ءلاو ملعلا يف ىوصقلا ةياغلا وه هللا هجر أأ
 |إ ىلع ( هلام نم ) قدصت هنا هنع ىكحي ٭ ايندلا هل تنادو لاق نأ ىلا قلخأ نا

         | (؟
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 ٩ مالسالا لوخد ببس 4

 مه ةناغ برغلا نادوسا زوح
 » الوح امو «

    
 ل دالا نص اهاي امو ةراغ ةردم مالسال لوخد نا ) ١ ( نوخوؤللا ركذ (

 يراجيمتلا ي.وفنلا فاخ نييلع خيشلارجاتلا ملاعلا ةلاحراا دي ىلع ناك نادوسلا

 ! هل راصو . - ٥٧٥ ةس ارجات ةناغ لخاود ىلار ا وفاس هن ا ثالذو ) 1 (

 ةجح دلا نم يشب لباب و لابك اتو هلككو نرفي ىنب و ةسوفن لبج عبمج ||

 ةدهو 7 ٢ 1 كالذ رغو رثكأ ا وأ تبد ز نو تبب لكل ة 4هب رأ ىلا ارد

 مهودكو مهتقهنب 5 ا اق ناك دقو ( هت اط هيلع تنز > تام الو ق ا رانم م ا ] هر ةامح

 )ة 4ر ١ رحا ةيحانب ة هر ومثم يهو ةالصلا لحسم الا ْن آ اهم ىد يتلا هتسردم ق

 لص هو ٥ ٥ا.ن دلو هارخال 53 ر> خيشلا نا ةلحلاب و لا نأ ىلا ةريثك ر اصة ىلر و

 ھ ا 7 اناع هززا 4 ر ىص اما او عيطم او د.ع.ااو س رقلا 4هو رع

 وهو هكل اسم ىف يرك ال ه كذ ببسلو رإسلا بحاص انم كلذ ركذ ) \ (

 ىلع ةجح ظفح نمو اذه نم ءىشىلع انريغ بتكف رثعن ف نحمامآ انريغ يروم

 ظفح

 ٨ ح ل اضف راسلا تبحاص مهل ك ٥ هلش ل ءاش ناملاع ٩ و هدلاو ناك ) (

  
 يءاطسرفلا مساقلا يبا ة.ال_ءاا نب ىحي ابا ةمالعلا زرا هللا هجر ىخامشلا رك ذو

 اذس ءهلاسف ىوقلا افممعص ا فح م لله دجوواضر انا دوسلا دالب لا رفاس

 نيملسملل هللا ٥ لع ١ اع هراح او مالسالا هلع صرف تب ا ن بهح هل لاقف كلالد

 1 ه ىلا تلصو ا كمالكيف اذ داص تنك ول 4 لا 9 توما د 7 ريخلاو ةنملا نم

     سل رلاغااو 4:>ص تن :كو همالسا نسحو كلذ لع هدي ىلع ملسا , أ ث ح اي للا باط ف
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 || اندعم رثع انثا هتح هكلم يف اميظع ناطلسلا ناكو اهناطلس دنع لوبقو ناكم

 ناطلسلل ة 4_ .ع رلا ِ تآ؟: شاف مثدالاب ١ طحنلا عقوو ( ١) ١ ( رمتلا اه ه ه جرختسي

 ا ايش ثكالذ مهي لف اه اس او اغتساوابذلا م ممانصالاورةف يلاه ة 7 هدع ثكالذو

  

 : .ه

 م انتملآان وعد دق ناطلسلا هن لاتف هنطو ىلا رفسلا حانج ىلع خشلا ناكو
 || زوجي ال هل لاقن انديفي هلعل تنأ هدبعت يذلا كهلا انا عداف ءيشب انعفنت ذ

 ناطلسلا 7 اح نالف هربغ نوديعتو هتيهولا نورگنت م كز ال ( )٢ كلذ يلاإ

 || مالسالا هيداب ههمفو قي رطلا خيشلا هل را رااسألا نيدلا مهفتساو
 | مالسالا ايازم نم هل خيشلا هررق ام عنقو هئسحتساف

 خيشلا راصو ةنيدملا جراخ ةردك ىلا خ ثلاو وه ج رخو لاحلا يف هقنتعاف /

 | حبصا اش الل كلذ ناكو هعبتي وهو يلصي خ,شااو هيلع نمؤي وهو وعدب

 ةنيدملا نيب و امهنيب ليسلا لاحو كردنال ةوقب راطمالا تاطه ىتح حيبملا |

 | اهيلايلب مايا ةعبس لاحلا كلذ ىلعرطملا مادو لينلا عم ةنيفس يف الا الخد امو ||

 اا هءارز ووهعايتاو هتيب لها اعدو ناميالا ىنا خ وسركلذ ى آرذا ناطلسلادادزاف |

 || يلع خبشلا ىلع نمزلا يف مد فتم اذه ىيحي وبأو مدقتملا كاملا ريغ كملا اذه نا ||
 || مدل هيلا هوبسني مل مهلعلو نادوسلا مالسا هيلا بسني نأب ىلوأ ناكف ر وك ذملا ||

 || لاح لك ىلعو هريغ ىلا هز واجتي لو هيلع ار وصقم كلملا مالسا ناك و أ هراهنشا ||
 | ةحايسلاب ءانتعالا نم اصوصخ ة ةسوفنلو ةيضابالا ءالعل ناك ام ىلع ليلد امحلمف |

 هل تناكو سادنالا يفو اض,أ نادوسلا يف حاس نمم ينالجراول ناكو ةراجتلاو أ

 ةعساو ةمحر ميجلا هللا محر ارك ذ تاياكح
 || ردقأ اوناك ةيضابأ مهو نالجراو ةنيدم .0

 انلومهريمامم ماب مهدالب ىف هنوب رضيفربتلاب نون 1 مه ;أو نادوسلاىما رغسلا ىلع سانل _
 ١: عقو ممال ف بغريا ديدشتلا كلذب دصق هلعل )٢(ا ذه مالك ة ةداي ز ع ف

  

    



  

    

 } ) ٢٢٣

 اضيا هوباجاف اهنم ابيرق ناك نمو ةنيدملا لها اعد مث هوباجاف مالسالا ىلا
 إ لكف نيدلا اماو ةعاطلا ال !انيلع كلام ناطلسللاولاقو ديعب ناك نم عنتماو

 ةنيدملا لخدي ال نا مالسالا لبةب مل نم ىلع ناطلسلا طرتشاف ءاش ام دبعي

  

 || نيدلا دعاو ة م. لهت يف خيشلا عرشو كلذ هنم اولبقف )١( لتقب اهلخد ناوا

 _ مودقل ىلع ضيرحت باوج هدلاو نرم هيلع درو نا ىلا نآرقلاو هضئارفوإأ

 نم اد دجم ذاو هيلا باوجلا لوصو دعب كانه ءاقبلا يف نذالا مدعواا

 املو مهئادتها دعب ماي هك رت ىلع ناطلسلا هبتاع نا دعب لحرا هدلاو ةباجاإأ
    

    

     
    

  

   

   
   

 | ىن هلزذا ىمالسالا نيدلا يف قوتحلانم امهلامو نيدلاولا ةعاط بوجو هملعا||

 || نمضمب ينربخا دفو هيكبلاملا بهذم ىلا اوعجر ليوط نمز دعبو رفسلا
 ا
 || يف حاس يبرغم يرافسا ضعب ىف تعمتجا ةدم دإ م ةيكلاملا بهذماا

 غاب ناىلااينمهلهجاامعهلاساوداليلا نمه اراميينثدحبراصواب رغو افرمث ضرالا إ

 | بازيم يب بهذكمربهذم اموق هيف نا لاقف نادوسلا رك ذ ىلا ثيدلا هب

 | ه.الك نم تأرف مارحال ةربمكت دنع ةالصلا ف مهيدبا نوعفرب ال مهناو _

 | امناو ( )٢ قئاقحلاب ملعا ةللاو انرك ذ نم ةب مهلعلو ينازفلا مالك ديؤي امإ

 ||ارشقنم ةقباسلا ةنمزالا يف ناك انبهذم نا ملعتل ة.اكملا هذه كل ترك ذإإ

 مهلاومأو مهءامد نقح ةي زجلاف الاو نيينثو اونوكي نا الا مهلتقل هجو ال | )١(

 اس درح كالذ نوكب أ الا ة 7 ةنيدملا مهلوخد مدع هطارغش ا ف ناطلسلل رجو الو

 _ مهلتقي مل ةنردملا اولخد ولو مالسالايف ًاغغرت هنما

 ١ ةلاسرلاهذه بحاص يدلاول رصاعم ايو راءلا بوانت ديعسخخيشلا طخ تدرار : )٢)

 اهزالا يف اهرظن ا مالكلا اذه ةحص دي ون ةلي وط ةراكح
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٢9 . 
 رك ذو ه روك ذملادحلا ىلا غلب ىتح هللا قيفوتب رئاصبلا لها اهفيكنا ةروصب
 | ةيحانب ) ١ ( غيرا يداو ةلابق تدمح ال لاق ةدلا ناريدلا باتك ق ًاضن أ

  

 ةدايسلاو ةدا.هلاو لضفاو بدالاو لل لها نم. اهيف عتجا دق برغلا  

 | ةمللا يناودع ىت ةح نامزلا كلذ ف بهذلل له' دالن ن نماهريغيف عمتجن ,

 ٠ رم مهريغو باتك نىتئا. نوظفنح لاط ىتئامو 1 أوت نين زينامث ةبلطلا ن

   ةهج نمالارخآلاىلا ةلأسم مهدحا دررال ملاعةئا. اهيفو ةرثكب دعي "
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 باودلاترفن ا الاط سالا :ركاو سراف ه امنالت )٢) ةالصلارةحمو بدالا

 || تق ولا كلذ يف ءاملعلا ناكو مارحالا ةريبكت اوربك اذا اهضنارم نم ( ٣ )ا
 || روما "هماعلا نوم۔اعبو نوركذ يداوبلاو ىرقلا يف نولوإ و نوفوطر

 ىفب رغملا ضرا ب رعلا تالخد نايلا هيحان لك ىف ةريساا نويحمو )٤( مهنيد
 ١ تاراغلاو بہنلاوجرلارتك 6 (٥)خيرا وتاا ضوب يفهتدجوام ىلع سمالا نرقلا

 | راث الاو ريسلا فلن تملطننا يتح رابدالا ف رمالاداعو دا_۔.ةفلا معو

 آ ىأر وةجاهنصماكحن . احا اخد بازلا برقب برغن اب !ا, ة 7 رم ليخت دالا ) ( ١

 ةفاظن ف اهآر فاهتقزأ ىلارظنفةسردما, اك دا .أأ ن أكوةبلطلام احدز اوقلحلا ةرثك ,ه ناهج ام

 همس ىلع ضيفو كالذ . ن- بجمف اداس ال وارذق دن مفدلبلالوح 77 جرخف : ٢

   ١ فيسلل لحمب سبل اذهو يلاعت هللا نم وأ فيلا يني اذهنم سانلا فاخ امنا لاقو
 ىنعم الف الاو ةمجلا ةالص دارا هلم (٢) هللا ن هالا ء ءال"وه فاخ ا ) ع لحم هز ال (

 تودصلاكلذ فلات ل ىتلا ةبي رغلا يشاوملا دارا )٣( ليخلا ىلع نايتاللا

 سنج اونطولاونيدل همدخ لب ةمول ةمول .ه ة رجأبالو ان د لء :اال رجالا .ه .اطیا )٤(

 ال عبار اراا دلجملا ,. نه٤يف لاق ث ثمح نودلخ ن كالذ رك ذ(٥ ٥) ( الذ الاو لاج راا اذكهو

 _ ن الا طساوايف هيلا لقتناام :او نطوب ةقب اسام ايالا يف م هل برغلا كب لبرملا ك

 هرخ ا ىلا ےلسو لاله ىنب نمقيرافا
٨٢٣7 

  

   



  

{ ٢٥ ( 

 دجتنلو لبق نم تلخ دق ىلا هللا هنس نآلا هيف نحنام ىلا رمالا راصو
  

 ه
_

 

 اح لوادن مايال | كالو امب رغغ دوعيسو اد رغ نيدلا اذه أدب ٣ الب ٢ هللا ةشاسل

 % 1 ل-۔يف اذا الاوز بقرت ٭ 4_صذن ادب ءيش 1 اذا ٭

 ةراضن ف ان۔ھذم دوحو ناك ث.ح هلا.ضفذ ىلع رجلا هلل نكلو  

 تاب وعصلا نم 7 ام ٣ نا .ز ا ثالذ لك ف هراشتن او هنجو مالسالا

 مالسالا لوحم يف ةئشانلا ىرخالا بهاذملا دوجوك ال داسفلا لهأ دئاكمو

 مم ىنرق نورقلا ربخ مالسلا هيلعلاق هليذو نامزلا زجع,ف اهراشتناو هلوبذو

 ةب رغ خالا ااكنشح وب الف(١ )لاقامك وا مم ولي نيذلا . مهنولي نيذلا ا

 دلو ديس ايحدم يتلا ةنمزالا كلت ينهراهتشايف ناف نامزلا اذه يف كيهذم

 اد_ھ ىف هع اين ا ةلق هرض الو هحص لع الل د ىنكي ام مالسل ١ هماع مدآ |

 ثيبللا يوتسي ال : لاةف زيزعلا هباتك يف ليلقلا حدم ىلاعت للا ناف ناو الا إ

 تاحلاصلا اولمعو اونا نيذلاالا لاقو ثيبخلا ةرثك كبجعأ ولو بيطلاو ||
 لاقوتان الا نص ثكالذ ريغ ىلا روكشلا يدابع نملبلقو لاقو نت مهام ليلقو

 رجا ىلع ضباقلاك هنيد ىع هبف ضباقلا نامز سانلا ىلع يقآيس مالسلا هبلع |

 بتلروليلق سان لاقف ءار رذلا نمو هللا لوسرار هل ليةف ءا رغلل ىبوط لاقو |

 ىرخا 17 يفو م٬بح نمم رثك أ ممضصغيي نم نيريثك سان ف نولاص

 اذكه ثيدلا اذهل ةياو ر هللاهمحر بوقعي يبأ مامالل ناهربلاو ليلدلا يف )١(

 قبست نمسلا نوبحي موق ينأب مش مهنولي نيذلامث مهنولي نيذلامش ينرق ىتما ريخ «
 اقب الم رخآ باب ف ثرد_لا قاسو مالسلا هلع لاق ك وأ هتداهش مهدحأ نيم

   هللا هظفح دلاولا هركذ ال
  

 ) ةماعلا _ لس س ٤ م (
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 نه كا,او هللا انلعج لاة ك و ا سانلا داف ع مهسفن ا نوحاص نبذلا

 اأ٭ دادسلاو صالخالاب ىلاعت هللا ةدابع ىلع اهنطوو دافلا دنع هداسف

: 
 ١ ٩ داوج ر رك فوؤر 7 ٣: برغملا لها ن . م انتماو ا:: افلخ ركذب ا اثدن 71 دقو

 مهنرغكلكلذو مدعل اوناكنيذلا ماكلا ركذ انكرتو »بهذملا اذهل نيديشملا

 | مهب مالكلا لوطي الثاو معيل انطبظ مدعو )١ ( كل ركذن نا ساب الو

١ 
 ن ناعشسملا هللاو لوقنف ةدافالل امهتت قرشلا لها نم انع ا ضمل

 هيأ نردلا ةا لح

 نب ىحمي نب ةللا دبع ىعس إب مامالا قرشملاب انتمم ا نم نا نعا

 يم هرضلا ثراحلا نب ة واعم ن' تراخ م ١ هلللا دبعنا دوسالا ن را و _؛+2

 ثالام نا ناملس نا فوع نا! را اتخملا ة 3 ر٭ و؛ 4 ادصأ | . نمو ( ٢ ) ي دنكلا آ

 : نم يلع وب او يربلا يدزالا .7 ن! جنب و يرصبلا يدزالا رمف نبا

 ركب وإ او ىنهلا ىل | لع نم ةهرب او بر> نب زب يك و يرصب ا يرعلا نيصحلا | :

 مثريغو يشرقلا د نا

  

 نيرشعو ةعسل ٩ مأع يناثلا نرقلا ىفنمب , ماق دةف ى , وا اما ه٭

 ه| كولملا تكعحت امل هناوه همايت بسو هنعللا يغر ةدهبع ىبا نامز يف ةئامو
 % دال,لايف رك انا تم۔ءعو و داسفلاو رولا اورهظ او يت > او :ا كلتب ةماظلا ا

 هربغو ريسلا نممهانطقتلا محم ةعاجح راهزالا يف ان رك ذ د دق ) . ( ١

 قحلا بلاطب خي راوتلايف رهش . )٢(
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 ىيحم يا لا اوعزذو كلذلراصبلالهأ جضحنئابلا تشفو دود ا تاطعو

 ة رصيلا نم هيلا ثعلواد> اوامو رخأتت الف تعطتساناهللاقو هناجاف ةرصملاب _
 لتاقمفلان هو لها ناكو .ع نا جلاب م رغ ف فوعن: راتخملا ةزمح ا ا :

 اهدنفالجررشعىئاوفلابثل تثعا يع يبالةدهبعو الاق كلذلو هتءعاحش)  

 ةتلارصن و اولتتقاف اغلانيثالثىف نملا لماع هاقالو ةئايتسو فلايف ىحوا جرخ
 يال تومرض>و نملا صاخو ابراه جرخو نهملا لماع مزهناو ىيحم ابا

 تمب جلإمسوم رضح املو ٭ داسفلاو روملا لهامقود البلا يف لدعلاطسبف

 ضرأ ىلاواهيحاونو ةكميهو ةماهت ضرأىلا مهعم نمو ةهرباو اجلبو ةزمحابا
 جاحلا ىلع اهب لماعلا اودجو ةكم اوغلب املو اهيحاونو ةنيدملا يهو زاجملا ١

 نيبو ه۔:بي لسرلا تش ثاملا دبع نب ناملس نب دحاولا دبع همسا الجر

 . هنر دل ا۔ضغو هلل اه استح ١ جور | ىل 7 اضان تومرضح ذمو وهو

 ةدبع \ الل ىحوا بناكمدانعلاو روجلا لهاممقوداسفلا حالصاب مايقلاو _

 1 : جيملا نم سانلا مغ عرغي ىتح لاتتلا مدعىلع ادعاوتو هنع هللا يضر ةز٭ ىا

 برق مهگسانما وضقاملف هراحصان ةزمح ولا ماقاو دحاولا .ع سانل جحلا ماقأ ا

 مح  
.,. 

..... 
ح
ح
ج
و
۔
ح
ر
۔
 
ح
ي
ه
 
 ۔>

٠ 
 2

..
:.

 
..

..
..

 
: 

 هت۔

 ۔
 ۔اك
 ..دقمن
 محم

- 
ي
.
.
.
 
 وج
 ج
 ے۔
 جج
 ۔۔۔ي
 چ د
 ۔۔.۔ج

 ةمح
:. 

 ۔۔شضتقاصح
ح
ك
ت
 
 ۔۔٢ع٦=
 دنع
 (ح"۔

.. 
ح
م
 
 ۔

..
.٤
 

 .۔
 ۔

 ١.

 هنه
۔
ح
ہ
 

 لئاقلا لات كالذلو ةنرد ١ غلب ىتح \ راه جرخو هلحاور دحاول ا ليع _  

  

 دحاولا ديع رهف ءىنلا ناد +٭ اوقفاودق ةعامج جيجحلا ىفاو  

 دلاخ نم هةرعو نوه ولا الا %" ةع نم 4 امو لاتتلا كر

 دراشلا ريماك طبخ لاحال ىحتاومئاركلاو مراحملا كرت
   . ۔_۔۔۔. >> _< 403 ح

  

  ___ 
 ..۔۔ء۔
 ۔
... 
 ب

.. 
. 
 پ۔۔۔۔۔
 ۔۔م
 اي.

 ۔۔
 ۔۔۔

 ٤
. 

 سن.د۔ةدم۔....

ت
:
:
 

 - :رانفتكتد رتل ۔.عجشالا
 .ح

 وس
س ۔
 
ح

م

م

.

 

 ۔
.. 
 ۔

"

د

ح

 

 دنلاناندهم
 هن
<
 

 دسد



{٢٨( 

 متهي ةمركملا ةكم ةزح ىلا لوخد تح

 ثكمو ) ١ ( ايطخ اهس بطخو اهاع للوتس او \ 7 ز وبا لخ دو

 هلهأ رهننتس | ثكالذ ٨٩ و ره ف ةدملا دحا ولا .ع لصو املف هللا ءاشام اهف

 لمتساو او..تحاف كاذ ف ماع ددشو هزمح ب ا لات جورلا رمأو

 لاقب اعضوم اولزن ىتح اوجرخو هللا دبع نب زيزعلا دبءهل لاةي الجر ماع

 وهو هللا شيج جورخ هز ةز جاب ] غلب الو 4شد ,دملاو ةكم ناب وهو دب دق هل |

 ىتحراسو : لع ههر ا لمعتسا و جاب هش.>ح ذةمدةم ىلعو مهيلا جرخ ةكن

 سيلا م و. ةادغ كاذ زاكو ةكم نم ماي هثالث ربس ىلع وو اديدق غ |

 ز زعلا د۔_.ع ا و ٣٠ ةئامو نزنالث 7 رةص رش نم 7 ماي ١ ةعسل

 ةينثلا سأر نه هدونجو هزجح و | : .اع فرشا ذا ر وا كذ لا عضوملا 4 ادص او |

 د هثدن ىلع ىلصو هب 4.اع ى ثاو هل ه ا دحو ناق ر ةلا نابإ اطخ ة ه زرح وب ماقف :

 اولتتقا مث ةبراحملاو ةبصانملا الا اوبأف لاتقلا كرت ىلا مهاعدو مالسلا هيلع
 دحاولادبع ةمزا ربخ غ املو ز زملادبع مهسيئرتامو ةئردملا لهأ مز او

 ةردملا ه4:ع هللا يضر هزح وب ١ لخدو ماشلا ل ا ا راه جرخ ةنيدم اب وهو

 _ لوسرل | دحسم ف بطخو هللا ءاشام \ ,فثكمو رص نمه ام و. رمشع ةعمل

 ةكلام امام ثالام مامالا زاكو ٢) 4 4۔.. <ع ةد دع ابطخ ملسو 4 .اح هلل ا ىلص ١

 بهذم الو ركذهل رهظا ملوةنس نول ال: هو ةسح ه رشو ا رضاح اد و> ومذ هه ولإ

 نبااقع اهايجف ةك.ةزح و! لخد ملسم .77 ا لاق هللا .ع رب ا لاق ) ( ١    

 رظن هيفو ةقراش انبا حص ابتك ن .ره ها نيتنس ي ١

 هلع ر رها ملامالا راهزالا يف. اهلك ب طلا كالأ انن 1 ) . ( :

  

  
 



{٢٩( 
 راتخملا ةزح وب ١ ان.طخ لاقو لعل ا كات يور يذلا وهو تقولا كلذ يف

 هتتفاوملو 4:غالا وهتظعو٠نس ىع بانترملا تدرو رمصيملا تككش ابطخ

 ٩ ةنسلاو باتكلا

 مهيلا ثعب ماشلاب ذئهوبةفبلللا وهو دمح نب ناورم ربملا ناب الو ه

  

 : ٩>و مهجورخ ةزمح و. عمس الو درح نا كاملا ل۔ع هلع ماشلا نم اشج

 || هباحصا نم ةعاج يف جلب تامو اولتتفاف ىرقلا يداوب مهيقلف اجلب مهيل

 || جلب لتق ةنيدملا لها غلب الف نوقابلا مزهناو مهيلع هناوضرو ىلاعت هللا ةمحر

 | وبأ زاحماو هلجأ لصو نم لقنف هداحصاو ةز.ح يباىلع اوماق هدنج مازهناو

 _ ليقأ املو ةكم يلا او.هذو ةيحان ىلا جلب موق نم عجر نمو 4هم نع هزمح

 || هغلبال و ةزمح ا,أ ديرب ةكم ىلا جرخ مث ارهش اهب ماقأ ةنيدملا ىلا كلملا دبع
 مهيلع هللا ةر هناحتصأ نم ةعامج ف هزجح وا درشتساف لاتقلا مهسي عقو

 | ٫\ ر رب ةكم نم كاملا .ء راس . نملاب ىبحم يبا ىلا ممغم يمب نم بهذو

 | لع لنلنر4-۔ سرج هل لاتب معصوم ف اولتق او هلا جرخ ه محس الو ىمح

 مهيلع هللا ناوضر هرادصا نه هءاج ف ىبح و! دبشتسا كانهو فلالا

 || هيلع ىل وتسا ناك ام ىلع ىلوتساو ءاعنص لخدو نهملا ىلا كلملا دبع هجوتو

 [ ثعيفتومرضحللا ىبحم نأ باحصأ ةا رمثلا نص نوقابلا جرخو ىبح و.ا

 | م \ ثلالهأ مجع در و مهنم الح ر مهلع يل و نأ ىلع محاصو كاملا ديع ميلا

 || اهن رويةلضرالا نا راهقلا دحاولا هلل كلملاو هل ةلودلا تراصو اعجار ىلوو

 ٭ هدا۔.ء نم ءاشا نه

 متم نامعل ةمامالا ز

 ( رشت او ناعل اةديبعيب نعسيبحنب عيب را نع ملسلا ةلمح درو \ نهي

  
    



{ ٣٠ 

 تثللرامع لا ةمامالا تعحر بهذلا ة 4 اصع تدتشاو ٧لعلا ترثكو و ممل

  

 ممظفحو 4 رمخ هللا مثدم ] اذ اله انمو. ىل !ا ٩ ةيقار لزت ملوٹلانهترقتس او

 » نيمآ ءادعالا نمأ

 نا ثراوو د وهس4 نل ءادنل ا مهثالعو ةقراشملا :بايا ةما نمو و  

 ناا فيسو د_ش رص نا رصان و كلام نا تاصلاو م نا نازعو 1

 تقو مهؤايساينرضح لو نايع ةفالخلا اولوت نمم نوريثك مهريغو ناطلس

 ( ١ ) « ةداملا مدعل ةباتكلا

     مامالا يلو اذكه مهبتك ضعب نم هانذخا اك ناع ةما ةيالو بيترت ( )١
   نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامالا ن ه ركذيام الا برغملاب مهبتك ةلقل .الهو ا

 ٠٦٠ ١ ةنسافيسنب ْن اطلسلدعلامامالاهدمب يلوو ١٠٣٤ ةنس هتالو تا اك و راطفألا ¡

 ف اهانرك ذةلي وطلاوحاورابخا لكالو لعاهللاودلاولا هركذ يذلا ناطلس نب فيس هلعلو ز

 لهراهن اهللاهحرىخاشلارك ذلام هنمعر وهلصاوب باهولادبع مامالا ناكو (٢) راهزالا :

 ةرمعملا نماهج يرتشا عيب رااتاصو املو راثي د وا مهرد فلا رشع يا ةره ثا ذ هيل ١    

 ةعلس اهنمثب هليرتشاواهعابف هصاوخ ضمب اهعيببمامالا فلكف ترهين يلا اولسراو ةعلس

 مايا ةينم فرظ يفكلذ لك هلوسر اهب عجر و هبلط بسح كالانه نم يرخأ  

- 

  

 : قرشملاب ةودق ناكو يرصبلا بيبح نإ عي رلا مامالا مالع نمو |

 ليحرلانبب وبحمو يرضح | بولا نب ل اوو (٢)هنعذخ اهن الةديبع ف ١ كز ؛

 :| ةنس نافع نب دمحم مامالا يلوو١٣١ ةنس ىحي يبا ةارش نم وهو دوعسم نب +ادنلجلا

 : \ ٩٢ ةنسهللاد۔ع ن! . ناسغم امالا يلوو \ ٧٨٩ ةنس بعك ثرا و مامالا يلوو ١٧٧٩٧

 :|تلصلايلوو ٢٢٦ ةنسرفبج نب انهملا يلوو ٢٠٧ ةنس ديمح نب كالملادبع مامالا يلوو ا
 ;|دعب يلو نم ىلع فقن و ٢٧٧ ةنس ج نب نازع مامالا يلوو ٢٣٧ ةنس كلا نب ! ١

: 
 : دشرم نب رصان مامال ا اماو امهتي ل حي 7 ملع و ديلول . نب دش ار م امالاو بوبحم ¡ ا

 | كلت بناجالا عم بورحو تاوزغهلو لدعلاب رهش نم وهف هللا هظفحدل اولا هرك ذ يذلا ك
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 ككذت

{ ٣١ ( 

  

 نامثع نإ ناملسو رجاهملا ن' محش اهو ردنملا نا ريشدلاو راج ف نإ ىسوموإ|

 نب ديعسو يلع نا دمحمو ىلع يع نإ ىسومو مشا ھ نب دصو ناليغ نا مشاهو

 رئوملا واو رةصلا ,ر نإ نازو بو۔غ نب دمحمو 4 همع ن زب حاضولاو ز زرخ

 : ديعسو درح ن! ناسغو ناطحق ن! دلاخو درح نا رمشلو سيمح نب تاصلا [

 || دحم هنباو يلع نب نسحلا وباو ةكرب نب دمحم نب ةللا دبعو ةللا دبع نبا:

   ن هداشرا ىلاع هللا دارا نا ةراذك هانرك : ايفو
  

: 

 ا
 :و
8 

  
 4 دايعالا هللا نذاب اهيلع نوكب قرط

 ہس۔۔۔۔ے2ےمےس ھ>حةت 2 ۔)۔)۔.

 4 بهذملا د انس ا ةاسلس «

  
 :السلاو ٥ مالسلاو ٨

   ةدوجوم ةربتعم ةر وهشم ت اا ء وه ءالعلا اله بلغ أل ) \ ٦٧
  

.: / 

 ١ ءايركز وباو ٥ ادقم ناملس وباو دلدعس ن ي إع نسحلا و! او لل ہعس نإ دشارو

 | ) \ )مد ادهل لوطل 1 مثريغو يخمللادمح نا رمت صمح وب اوديع نإ ح -

 !|انههذمل نا كل نيبت هانرك ذ ايف ىلاعت هللا كظفح يخأ اي تلمأت اذاف

 : " لوحفلا ةعالا ءالؤه نع روأ " ايلج اد.ت۔م الصاو ٭ اي وق ارهاش ادنس

 هل نيظفاحلا ٭ فلاس نع افلخ هلنيثرا ولا٭لودملا 1 احصلا نع هل ,. ن' ذخ ألا ا

 قداصلا ربلاو ٭ رود 1 دانسال ةلسلسا \: ا لصو يح " فاتااو غيزلانم

 : علرا هيف ين ٦ و ٭ دانسالاب انيلا هلوصو ةيفيك كل ركذا اذ ان أ اهو ه٭ روهشملا

 {|سداسلا نرقلارخآ نماهأدبهو » بهذملا ةبسن ىف ىلوالا ةقيرطلا »
   ذ ةلحسدلا مهل هللا هجح ر لاف يروطنبلا هل_ ,محش ن! نرمم خيشلا نر

. 7 . ١ ٠ 

 % ع دحوو نيعج اهنلا قلخ نم نيدلا 4:عا دخا نص ةنمسل ف تلمأت

  

 انت  
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 || ةكئالملا نم دارفنالا ىلعو ٭ لسرلاو هب هايبنالاو ٭ 9 « » ذثالاث مجلا

 )إ ةالصلا مهيلعو هيلع مهد۔ءر دمحم ءينلاو تسن رشع ةينامنءايدنالا نمو رةبرأأ

 ٭ ة ةأرماو الجر نيثالث ءاهقفلا نمو مالسلاو (

 ٭« ظوفحملا حوللاوليفارساو ليئاكيمو ليئاربجمهفةكئالملا امأ _

 « ىلاعت هلوق يف ماعنالا ةروس يف هللا مهرك ذ نيذلا مهف ءايبنالا اماو |

 نإ ءاشن نم تاجرد مفرن هموق ىلع ميهاربا اهانيتآ انتنحح كلتوأا

 نم انيده احونو انيد_ه الك بوتيو قاحسا هل ان.هوو بلع ميكح كار

    

    

  
    

 || نوراهو ىسومو فسويو بويأو ناملسو دوواد هتيرذ نمو ل۔,ف

 نيحلاصلا نم لك سايلاو ,ييعو ىحو ءاي ركز و نينسحلا يزجت كلذكو
 ( م . رذومهث :آ نمو نيلاعلا لع انلضف الكو اطولو سن وي و عسي او ليعامساو

 ه يدهب هللا ىده كلذ ميقتسم طارص ىلا مهانيدهو مهانيجنج ماوخاو

 نيذلا كئلوأ نول۔هعي اوناكام مهنع طبمل اوكردا ولو هداع س ءاشي نم

 اموق اهب انلك و دقف ءالؤه اهب رفكي ناف ةءوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيت ا |

 ةناىلصهئيبنل لاقف»هدنقا مهادهبف ةللا ىده نيذلا كثكوأ نبرفاكب اهب اوسيلا|

 نشيبنلاب هن : ادتفاكمالسلاهيلع ءيب ءيبنلاب نحم اندتقاف ٭ هدنقا مهادهبف ملسو هيلع

 ٭ نيعمجا مهيلعو هبلع هللا تاوملص

 الج رنوئالثمهف نيدلا اذهممنعانذخا نيذلاانخايشا نم ءاهقفلا اماو «
 مهلكو اذه انموي ىلا ملس و هيلع هللا ىلص ءىلا مع نب سابع ن هللا دبع نم |

 يدزالا دي ز نبرباجو ٭سابع نا مهو مهريغ نم ةعبس ريغ ةسوفن نم

 نب ليعامساو ه يرصبلا يميمتلا ةم رك يبأ ن ملسم ةديبن وباو ٭ يرهيلا
 هدلاووباهولادبعمامالاو» يتاردلا رصاهم ,سادرموباو»يصمادنلا رارد |
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 مهامس ا مهرك جا مم ٭نيعج امنع ٢ ايض ريس راقلا - 5 ن ن.حراادبع م امالا

 ٭ كالد ل واف مه اهتن ا لا اذه انم وب نم

   ىحميباو 4 يلدجلا دمح ن هللاد.ع دح ف ١ نيهمصغان ٠ انن د انذخا :
 يسو ه ن ٠ ناملس عت راا ' ن ا ٠ دح وا ا هذخا و ىن وا انلا ى ے نب نقسوت

 ١) ( نا اذب إ ق : لا ىعءاشولالا

 نا ريشإلا لهساو ٭(٢)ين ولاللا نايفس ن؛ ءار ركز ف ا نع 2 ل اوب ١ هذخاو
 انهاه ةيسألا تقرتنا . 3 ىف ن ٨ شيادجو فسو؛ يف يباو(٣)يت ريمدنتلا 7

 لماكنلاةمالعلان دجلالزن. تناكو اب لابج حفسىفز ال!اميف ةرارعال ةب رق ىه ) ١(

 هخيش دعب ةسوفن لابج روما هيلا تدنسا امل اهياا لقتنا نو راه يبا تقولا كاذ ديحو

 نم قتبام ىلا رظنلاب و نالا ىلا دوجوملا هب ىعدملا هدج ءاهب ىنب و بيصخ دمح يبا

 ضمءباهيف شوقنملا ابيجع اتح ةتوحنملا ةراجحلاب ي_.ملاهيلي امو بارحاكدجسملا ردص

 هحرناكو ة.نصلا يفافان الع تقولا كاذ يفةسوفنلنأب اراج حضتي يفوكلا طخلا مكح
 الحم يف اهانركذ لئاضف هلو رهدلا مئاصلل

 زكرم اهيفو تقولا اذه يف هلوح امو ةسوفن لبج ىرذ رمك أ ىه تولال )٢(

 ح نيب لصافلا هلات يداو اقرش همكح ةياهنو ماقمئق ةفيظوب اهمكاحو ةموكحلا

 (نزاو)ةي رق ةلحرم ةفاس. ىلع اب رغ اهيلي و هداج هزكرم وه يذلا ( وطسفو) تولال

 تولالك مهلك ةي۔ضابأ اهلهأو سنوت هلاباو سلبارط ة.الو نيب لصافلا دحلا يهو

 ةلودلاب ك.ء ةداب ز مهلو نيلا ىلع ةيمحو ةريغ مه نوهرغحم لاجر امهيفو

 ابيرقت تاعاس ثالث ةفاسم ىلع تولال نم يبونجلا قرشلاب و مهيلع ةك اا ةينامثعلا

 مصاع ىل۔صمب فرعي ىلصم اهبف ادج ةميدق ةربقم هنم برقل اب و دومح دالوأ لبج
 اهدهاشي اذه انتقو يف ةمارك دعت ةمالعل( ةديبع يبأ نع ما ل لماح ىناردسلا ىأ)
 راهزالا يف اهانرك ذ ناسنالا عمسيام بئارغ نم ماعلاو صاخلا

     اقباس لبجلا مكاح ىسوفنلا سايلار وصنم ىبأ ةدلب ) ةريمد_نت) )٣(
  

 ) ةماعلا ملس 7 م ( ٥
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 ينا نع مسانلا وا هدخاو ١) ( يروغلا نسح نإ تا ردس مساقلا ييا نع

 هذخاو (٣)يلك ردلا ليلخ يبا نع نابا هذخاو )٢( يويذيولا بسو نب ناب أرذ
 يبا نع بينملا وبا هذخاو «٭ يلكردلا سناي نبدمحم بينملا يبا نع ليلخ وبا

 : ملسم ةدبع يبا نع ليعامساهذخاو ٭ يس دغلا رارد نب ليعامسا رجازلا

 : نيم ا ةن ايف مم و اننيب هللا مج انهاه ة.۔لايف ! وعمتحا :

 راج هذخاو : يدزالا دز نب رباج ءاثعخاا يفا نع ديبع و٫ اهذخاو

 هللا يضر نينمؤملا ما ةش عو مالس اهيلع ىنلا مع نب سابع نب هللا دبع نع

 هلع ءىنلا نع ةشئاعو سابع نبا ه ذخاوههملسوهيلع هللا ىلص ءىنلا ةح وز اهنع

 نع هللا لو۔ر دمح هذخاو ٭ نيملام!ا بر لوسر هللا دبع نب دمح مالسلا

 ف م هللا اذهجح٭ ظوفحملا حوللا نع٭ ليفارسانع ليثاكبم نع ٭ ل٬لاربج

 نيما هن اوضر و هنح ر رتسم

 نبارباج ىلا اذه انموي نمةقثنع ةقث ةاةثلا ع نيدلا ذه انذخأ امناو

 باحص انم الحر ناعبس نع هذخاهنا لاق و ةرصملا دزا نم يدزالا د ز

 مهدنع ام تاو ةر ادمماا نم الجر نبعبس تيةا لاقو مالسلا .ء ءىنلا

 دمحم نبا نرةم خيشلا مالك ها سابع نبا ىنعي رخا زاا رحبلا الا ملسلا نم

 ني دمحمخيشلاثلذ ىلع صن ةسداسلا ةئاملا رخآ يف ناكو ةللا هحر يروطنباا

 ىحي يبأ اندج ةسزدم نمو نجيرجأ نم ةبي رق ةبارحلا ةهج يف ه ةروطغب )١(
 بارخ نالا ىهو اقباس ر وك ذملا

 دمه نم رهظت 7 اد_ح نسح نتم ءار ثا ذ ةطس وةم ر ر + وغل و ( ٢)

١ 
 بس

 هلل كلملاو اهيف سينأ السو رش لبج ىلعأ يف ىهو ر وصقلاك
 _     بارخ ىمهو ةبارحلا ةهج يف = لكرد )٣(

 رتت3

  
  
__ 

 >" خخ .
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 ىيحم يبا ىلا اوعزفو كلذلرئاص,لالهأ جضحئابةلا تشفو دودحلا تلطعو
 هنيدل ابضغو هلل اباستحا جورلا ىلا هوبلطو ايضات تومرضحب ذئموي وهو

 ةديبع , كلذب ىبحموبابناكفدانملاو روجلا لهاممقوداسفلا حالصاب مايقلاو
 ةرصبلا نم هيلا ثعرواد>اواموب رخأتت الف تعطتساناهل لاقو هناجاف ةرصبلا

 لتاقمفلاب هنودءي ناكو ةبةع نبا جلب مهنم رفن يف فوعنب راتخملا ةزمح ابا
 اهدنفالجر رشع ىنثاوفلابثل تثعب يحعيبالةدهبعوبالاق كلذلو هتعاجشا

 ةنلارصن و اولتتقاف افلانيثالث ىف نملا لماع هاقالو ةئاتسو فلايفيحموبا جرخ
 يحمبال تومرض>و نهملا صاخو ابراه جرخو نملا لماع مزهناو ىبحب ابا

 ثعل جلا مسوم رضح املو ٭ داسفلاو روملا لهامقود البلا يف لدعلاطسبف

 ضرأ ىلاواهيحاونو ةكميمهو ةماهت ضرأىلا مهعم نمو ةهرباو اجلبو ةزمحابا

 جاحلا ىلع اهب لماعلا اودجو ةكم اوغلب املو اهيحاونو ةنيدملا يهو زاجحلا

 نيبو هبي لسرلا تشش كالملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع همسا الجر
 ح جحلانم سانلا غرفي ىتح لاتقلا مدع ىلع ادعاوتو هنع هللا يضر ةزمح ىبا

 برق مهكسانماوذقاملف هراحصان ةزمحوبا ماقاو دحاولا دبع سانلل جحلا ماقأ

 لاقلا لاق كلذلو ةنيدملا غلب ىتح \ راه جرخو هلحاور دحاولا ديع

  

 دحاولا دبع رفف ءينلا نيد « اوقفاودق ةعاج جيجحلا ىفاو

 دلاخ نم هقرعو نوهولا الا « ةلع نم هب امو لاتتلا كرت

 ۔۔۔۔_ ه   دراشلا ريهبلاك طبخ لاحلل ىحتناوماركلأو مراحملا كرت
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 -.. ت ةهركملا ةكم ةزمح 1 لوخد

  

 هلهأ رفنتسا كلذ هبوره ىف ةنيدملا دحاولا دبع لصو املف ةللا ءاشام اهف

 ا لمتساو او..تحاف كاذ ى ماع دد_شو ةزمح با لادتل جورخلاب مثرمأو

 ا لاقب ًاتضوم اولزن ىتح اوجرخو ةنا دبع نب زيزعلا دبعهل لاقي الجر مهبلع|

 : وهو هلا شيجلا جورخ ةزمح بأ غلب املو ةنيدملاو ةكم نيب وهو ديدق هل :

 ىتحراسو كم ىلع ةهر ا لمعتساو جاب هش.ج ةهدمةم ىلعو مهلا جرخ ةكع :

 سيلا موي ةادغ كلذ ناكو ةكم نم مايأ ةئالث ريسم ىلع وهو اديدق لب

 || زيزعلا دبع اهنيبو ١٣١ ةئامو نيئالث ةنس رفص رهش نم تضم مايأ ةعسل
 : ةينثلا سأر نم هدونجو ةزمح وبا مهيلع فرشا ذار وك ذل عضولاب هاحصاو اا

 )دمحم هثبن ىلع ىلصو هبلع ىنثاو هلل ادحو نيقيرفلا نيب ابطخ ةزح وبا ماقف |

 اولتتقا مث ةبراحملاو ةبصانملا الا اوبأف لاتقلا كرت ىلا مهاعدو مالسلا هيلع

 ةكللاملاماما كلام م
 و .

 -٠ - .,.. ٠ - : ٠
 هدم الو رك ذهل رهظا ملوةنسنول ال و هسح هرو ارضاح اد و> ومد:ه و.

 رظن .7 ةقراش ١ ا;ب احصابتك ض نم ها نيتنس ي (   نبااقع اها.جف ةك .ةزح و ١ لخد 7 ةلى.ع وبا لاق هلأ ل۔ء و! ( لا ) ( ١

 هبلع رثمأ ملامالا راهزالايف اهلك بطخلا كالتانتبثا ( ¡ )٢
! 
; ! 

١ 

 7 ۔۔__س -- =-

  

 ثكمو ( ١ ) ايطخ اه بطخو اهاع ىلوتساو ةك. ةزح وبا لخدو

 : دحاول دبع 4 زه ا ربخ غلب املو زب زعلاد ع مهسينرتامو ةثردملا لهأ م زم او

 ! ةنيدملا 4:ح هللا ىضر ةزمح وب ا لخدو ماشلا ل اب راه جرخ ةشدل 1 وهو

 . لوسرل لحس ٥ ف بطخو هلل ءاشا اريفثكمو رغص نص ام و. رمث ةعمسل
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 رانخلا ةزح وبا انبطخ لاقو بطلا كلت ىور يذلا وهو تقولا كلذ يف ||

 :|هتتفاوملو ه:غالبوهتظعو .نسل ىنعي باترملا تدرو رصبملا تككش ابطخ |

 ٭ ةنسلاو باتكلاإأ

 مهيل ثعب ماشلاب ذثه و ةغ.اذل ا وهو ٢2 ن ناورم ريللا غلب ااو نت ِ :

 >٩ و مهجورخ هزمح وا عمس الو در نل كاملا .ع هلع ماشلا نم اش.ج :

 )هباحصا نم ةعاج يف جلب تامو اولتتقاف ىرقلا يداوب مهيقلف اجاب مهيلا
 ؛|جلب لتق ةنيدملا لها غلب ايلف نوقابلا مزماو مهيلع هناوضرو ىلاعت هللا ةمحر ||

 و٫ ا زان او هلحا لصو نم لنقف هدا>يصاو ةز.>ح يباىلع اومان هدنح ما زهلاو _

 لبقأ املو ةكم لا اوبهذو ةيحان ىلا جلب موقنم مجر نمو هعم نمب ةزمح

 هغلل الو ةزح , ديرب ةكم ىلا جرخ م ارهش اه ماقأ ةنيدملا ىلا كلملا دبعا

 مهيلع هللا ةمحر هباحصأ نم ةعامج يف ةزمح وبأ دهشتساف لاتقل منيب منو

 ابا ديري ةكم نم كلملا دبع راس مث نحلاب ىيحم يبا ىلا مهنم يتب نم بهذو |

 لص رم سرج هل لاقي عضوم يف اولتتقاو فيلا جرخ ه - الو ىيحم

 مهيلع هللا ناوضر هباحصا نه ةعامج يف ىيحم وبا دهشتسا كانهو فئاطلا ||

 هيلع ىلوتسا ناك ام ىلع ىلوتساو ءاعنص لخدو نما ىلا كلملا د۔ع هجوتو

 ثع,ف تومرضح لا ىيحم ف ١ باحص ا ةا رمثلا نه نوقابلا جرخو ىيح و.

 : م \ ثلاله مهنع درو مهنم الحر مراع يل و نا ىلع ممحاصو كاملا .ع مهيلا :

 ١ امنروبةلضرالا نا راهقلا دحاولا هال كاملا و هل ةلودلا تراصو اهار 7 :

 " هدا.ء نم ءاشا نمه |

 :1 نامعل ةمامال ا .: ح

 رمتل ا و ناع اةديبعي نع بحنب عيب راا نع ملسلا ةلمج درو \ل وي
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 تام ىلا ةمامالا تمجر بهذلا ةباصع تدتشاو هلعلا ترثكو ملا
 مهظفحو هنم رصنبلا مدمأ اذه انموي ىلاهف ةيقاب لزت ملوكلانهترتتساو

 , 7 ءادعالا نم

  

  

 نب ثراوو دومسم نب ءادنلجلا مرثالعو ةقراشملا انباصا ةمئا نمو »

 نا فيسو د۔شرص نب رصان و كلام ن! تاصلاو م نا نامعو : 5

 تقو مهؤاساينرضح لو نامعب ةفالخلا اولوت نمم نوريثك هريغو ناطاس

 ( ١ )» ةداملا مدا ةناتكلا

 قرشملاب ةودق ناكو يرصبلا بيبح نب عيب رلا مامالا مهئاملع نمو

 ليحرلانببوبحمويرذل ا بوا نب لثاوو (٢)هنعذخ اهنالةديبع يبا دحل ا

 مامالا يلو اذكه مهبتك ض هب نم هانذخا اك نامع ةمئا ةيالو ببترن ( )١
 ةنس نامع نب دمحم مامالايلوو ١٣١ ةنس يجب يبلا ةارش نم وهو دومسم نب ءادنلجلا

 ١٩٢ ةنسهللاد۔ع نب ناسغمامالا يلوو ١٧٩ ةنس بعك ثرا و مامالا يلوو ٧!

 تلصلايلوو ٢٢٦ ةنسرفيج نب انهلا يلوو ٢٠٧ ةنس ديمح نب كلملادبع مامالا يلوو ا
 دعب يلو نم ىلع فقن ملو ٢٧٧ ةنس ج نب نازع مامالا يلوو ٢٣٧ ةنس كلام نبا

 نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامالا نم ركذيام الا برغملاب مهبتك ةلقل ءاله ||
 دشرم نب رصان مامالا اماو ايهتيالو خي رات لع و ديلولا نب دشار مامالاو برب آ

 كلت بناجالا عم بورحو تاوزغهلو لدعلاب رهشنموهف هللا هظفح دلاولا هركذ يدلا |
 ١٠٦ ٠ةنسفي۔نب ناطلس لدعلامامالاهدمب يلوو ١٠٣٤ ةنس هنيالر تكو راظنالا ا

 يف اهانرك ذةلي وطلاوحاورابخا لكلو لعاهئلاودلاولا ,ركذ يذلا ناطلس نب فيس هلعلو |

 لسراهناهللاهحريخاشلارك ذ لاملاب هنيعي وهلصاوب باهولادبع مامالا ناكر )٢( راهزالا |
 ةرصبلا نماهب يرتشا عبي رلاتلصو الو رانيد وا مهرد فلا رشع ينا ةرم تاذ هبلا|أ

 ةعلس اهنمثب هلرتشاواهعابف هصاوخضمب اهعيبب مامالا فلكف ترييت يلا اولسراو ةعلس

 مايا ةينامن فرظ يفكلذ لك هلوسر اهب مجر و هبلط بسح كلانه نم يرخأ

 ححص ۔۔۔×۔××۔××=====ےے=ے=ے=ے=ے=_ے_ے=ے=ے>ے=د×دصححححعصح _
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 | ا عجرت ةلل هحر اهرك ذ ينلا ةبسنلا هذهو )١( يواعلقلا ينورابلا ءاي ركز

 يا ىلا انعج ر هلوت نم يمهو يماللا نوراه ف أ ن ن تقرتفا س ن النيتقب رط

 : ةسا ملعا ةلمح نم وهو مسر ن نمحرلا د_بعىلا ىل رتملا ىلوالاف ه نوراه

 ىسمادفلارارد نب ليعام۔ ىلاي .رتملا هيناثلاو ة._ذلا رخآ ىلا ةديبع يبا ن أ ن

 ملعأ هللاو ة.سذلا آ ٦ىلا ةد..ع ينأ نع ملدلا ةلح ن م اضر ] وهو

  

 مإ ةيناثلا ةقبطلا زوح
 ( ”" لماكلا مامالاو دج لضافلا - .شلا نع ن .اهلا نرقلا ن م \ه أ .هو

 : هحرناكو ( ٢ 6 )ين خامشلا ي ىلع نا رصاع نك اس ف أ هروو بهذا اذه ةودف

 )١( نرفي ىرق ةلبق يف ةددعتم يرق ىلع قلطب مس هالا اذهو « ةعلقلا ىلا ةبسن _

 ابي رقت ةنس نيتس وع ) إ۔ةو ة.ضاب أ مهاك اوناك ايب رقت ةعاس نم لق أ ةفاسم ىلع |

 ض ةلامتساي مهيف ملع ع ال الاهج اوناك ثيح نييسونسلا بهذم يلا مهنم ليلق مجر _

 امع مهتلاح تلدبتو 7 رث تصقن دقو لبجلا ىلع اه :اي: 7 أدبم يف ةلودلا ماكح |{

 ٣ مهلاونم ىلع ىرج نم لك ىف ةب رجملا ةدءاةلل اقبط لبق نه مهاسع 1 يف هن وف رع |

 أ| اذ_مإ نوفرتعي مهوالقعو ةعلقلل ةر واجلا هلكمكاذكو ةب رجب ىتح مهدعب و مهلبق

 يفف ةلجلاب و مقت :سم طارص ىللا ءاشب ١ نه ىدهم هلزاو الاف مد وذت دعب ةربخالا   ننسلاهذهيف .الو هياامهولق ليم .زرع ًاغرا دحن آلا ع وجر امهاع بعصو رمالا
 . ارثحالا ماقم نم سانلا ةماعو هلودلا رظن يف م لاجر نالا قالطالا ىلع ةعلقلا

 | نوايلق دارفا الا ة ةضاب ابالا نم اهيف قي : ) ناسلا م ) اما ه نرفي ىإ م :اوخالام

 | لضاف نم نولخي ال ةخمامشلا رمأ
 | ميظع نم هيف ناك ام ىلع لدت ر انآ هف لاع لبج وهو خامش ىلا ةبسن )٢(

 | ةفاسم ىلع وهو مهسو رغ هيفو ةيكلالا ناي ر دالوأ برع ةلبق ين وهو نارمعلا

٦
 ۔ے ل   || مهراي دو نرغيب ن ال'ةدوجوملا ةليبقلا بسنت هيلاواب رغ نرفي نم ابي رقت تاعاس عب را   
 



      

{ :٠ ( 
  
    

 يخاشلا ىلع ن رماع خيشلا هدج نع ناميلس خيشلا هذخاو ٭ يخاملا

 ىلا ر هاع خيشلا ن 77 7 ةمسخلا هذه تدحماو %% ةن اثلا ةمسلا بحاص

 نامزلا بحم ديملا انربتعا نكل ةدحاو ةبسن ةقيقحلا يف امهف ةيناثلا رخآ

 قش د_ح ١ م ةيناثلا ف لا ", اذك و نمت ر ط امهاناعح كلذلف نام لا ةدايز ٠

 % عأ هللا و ىلوالا

_ .> ٦ 

 هيه ةعبارلا ةنيطلا زوت
 يداحلا نرقلا لوا نم وأ رشاعلا نرلا رخ ا نم ع ١ هللا و ا نظاو

 د۔ةو تيراعت نبسنوب خيشلا وه ايخ ا۔ذه ثلاث نأل سر رةنلا ىلع رشع

 هعرف و هنع ذذخ الا هده نيخ.شل تدرب دق هذهو رشاعلا نرقلا ل , يف ناك

 يبا نع « ىبرجلا ديعس خيشلا نع ليعايسا نب ىيع يدهم وبا اهلوأو

 تاقيط تدب ة \> او فلا وع 4 ( رصق ( اهم ناك ) هن رامشلا ا 9 ام و ٭ ربسددو

 لبجلا نوصح مظعأ نم ناكو ةن اعلا ةلو لل ا هرخآ نع 4_ةبرخ ضحم قوف اضعب [

 ب نايناعملاو + يدام ن٫ اة.صقو + تدارمزاتو ٭« 4) ام ةصقو انن 4 غ ا و ٨ ر؛صقااو ٩٨

 اهان ددح يتلا انتسردم ةريخال هذه يو + ةمالاو : نييشوذ او & نيبدارقلاو

 » هرهظلاو ٭ مكحل ا نآرقلاو في رشلا لدا ةبلطب ةرماع نالا يهو ١٣٧٩ ةنس ا

 سمادغ ىلا هعبتيامو لبجلا ىلع ريبكلا مكاحلا رقم ةموكحلا رصق ءازاب يمهو أ
 لاوحالا بلاغ يف نوكيلو اشاب ةبترب ابلاغ نوكيو فرصتملاب بفاي و تاغ لب ||

 نمه ةيب رحلا مهمارخذمو ةيناهاشا! رك اسعاا هيف يذلا نصحلا كلانهو ايكرت الا |

 هذه لك و نيآ دب الا ىلا كالانه 429 اخ ةر وصنملا مه.العأ هللا فدت اهربغو م 7 ١

 نم ندلاولضنلاو ةماهشلا باب را نا راتعمل ا لاجرلا ن4 اهيفو ةمضاب الار ةرماع ىرقلا :

 نينم؛وملا ريمأرفظملا اهناطلس لظ يف ةيانعلا ةيلعلا ةلودلا مهردقتو نامزلا مهب رختفي ||

 رخف لكل لهأ مهو مهرادقأ قح ناثلا ديجا د۔ع

7 

  

  



 _ ا\٤ }

 يرلا ينايغدملا حلف ا ن .ا رك ز ر يح يبا نر ع دم س ن س ) و. ةاحنلا

 ىلا نع يبرل ا دمحا نب ديعس خيشلا نع بوبانب ىسوم نار+ يبا نع

 نع ىوا رغلا مجنلا نب حلاص خرشلا نع يداربلا ميهاربا نبمساقلا يبا لضفلا

 سيكن ن نوم ييا نع ىنالد الا واف خيشلا نع يناراز ناح خيشلا

 ٠ نع "" يابلا و بوقمب يبا ن ع يل رغلا ىم.وفنلا يع خشلا ن ٠٤

 ندممحا سابعلا ىبا .رع » يفوسلا ينغرملا ةفيلخ نب نامثع رمع يا

 فلخ ن ناماس . ىا | نع " ىس.وفنلا ي٬اطس رفا | ركب ن درح

  

  

  

 نب ديع حون يبا نع »٭ ركب ن دمح هلل دبع ىنا خيشلا نع ه يغاورلا

 بوبا ن' نسحخيشلا نع ٭ فاتلز نب الغب رزخ يب ا خيشلا نع ٭ ليغنز

 دع هيب!نعحلفا مامالا نع سن و. يبا ن ١) ) دس نانع أ خيشلا نع ٭

 ةف رشلا ةمذلا هذه نمهداربا اندرا ام ىهتنا ٭ رم ام رخا ىلا باهولا

 دارا نمل ةيافك اذه يفو « ءالملا ةرثكل ىهحتال ةريثك دانسالا قرطو

 برغملا ضرأ يلا ةسخلا ملعلاةلمح ىلا مجرت اهلكو هقيفوتو هداشرا ىلاعت هتا
 ٭ هللا هجر لس ةدبع يا يف يف م.تجتو

 ةب رق يف هب ىحسه دجسم هلو ( يجيت ) ةنيدم ىلع حلف ] مامالل الماع ناك ()

 ةملا كلت يف ام نسحأ اهلهأو ةضاب الاب ةرماع ةريم دنتو ه اطسرف نيب يهو ه ن زمت )

 ةريمدنت "ازأب اقرش اهيلي و ابلاغ حئاص هيقف نم ولختالو اهدجسم ريمهت يف ىرقلا نم

 بحاص ( هللاامهمحر ) رصنوبأو لوالا اندج اهنمو ادج ةريبك تناكو 4تياشولم)
 مأ » ةيرق اقرش ةربمد_نت يلب و نوليلق دارفأ الا نآلا اهيف قبي ملو روهشملا مظنلا
 [| ةرجهلل ةثلاثنا ةئاملا طساوأ يف روهشملا ( انج ) خيشلا ةدلب 4 تغزنن » و 4 راف_ص
 اهو 4 هليقيقبا « ر ه هلاقب { و يح أ اندج ةسردم برقب يهو 4 نجحم رجا { و

 برح دالوأ مهل لاقي برعو ةسوفنب تارماع تغزنتو رافص ماو

 ( ةماعلا لس م ) ٦
  

  

  

  

  



 ) ٢؛}
 ٦ےے ااا ___ ہ__ __ .___ _ ___ ___ __ ي

 اندمتعا مهلوق ىلعو « انيدتفا مهب نيذلا هس انخئاشمو انتمأ ءالؤهف ه

 زا ةنجلا لخدنو )ثمبنو تومنو يحب كلذ ىلعو انكاس مهجاهنم ىلعو

 لع لها ٭ ءايلوا نوقداص ٭ ءايفصا ةررب ٭ ءاينتا لضافا مهنال ( ةللا ءاش

 7 ملحو ٭ ىدهو دهزو ىوقو عروو :7 لضفو ٭ لمعو

 الو ملظ الو = ركت الو ينب لهاب أب اوسيل « عوشخو عضاوتو

 هللا دودحل نوظفاحلا ركملا نع نوهانلا فورعملاب نورمالا هلب هه ربجت

 ةلك نوكتل لب كلاايف ةبغرلالو ايندلا بلطلال ٭ هللا ليبس يف نودهاجملا «

 ةناللا لهانم مهنم ناكنمنأ ىتح ىلفسلا اورغك نبذلا ةلكو ايلملا يه هلل
 اهبف دهزو ٭ اهذخا نع هزنت هلاوما نئازخ رذظو هود۔ء ىلع هللا هرهظاو

 ىلع ةنبا هرهظا ان هناف قحلا لاط ىحم ىبا نع هوركذ امك كلذو ه اهكرتو
 ذخايو ءاعنص ه ءارةفيفاهق رف كالملا ئازخ ىلع ىلوتساو ءاعنص ةنيد نمملا لماع

 دالوأدح. ىتريمدنتلا سايلاروصنم يبانع ركذام كلذكو ه ائيش هسفنل اهنم

 نب هركذام هس وفن لبجىلع حلفا نب دمحم مامالل الماع ناك نيح سابحالا ىبا
 داراو(١) ابهذ لمح ةئامرصم لام تيب نمذخا نوليط نبانا٭لاق ثبح قيقرلا

 هلاج رنم لتقو نوليط نبا همزهف سلبارط بحاص برمق نا هاتاتف برذللا

 نيهبراوةثالثنوليط نبامه رصاحو اه نصحو س رسلبارط بر من لخدو اددع

 جراخ ناكو ا اب۔ةحم ماقف اتف يس وفنلا روصنم أبس ابارط لها ثاغتساو امو

 افلا ريشع ينثا يف ىف هافالف هللا همحر روصنم ىبا ةيعر ينعل هتيعر سلبارط

 لاومالا كلتنم اثيشروصنموأ اذخأ لو هاحصأ ا لتقو نوليط نبا هللا مزهو

 ًاجرخذخا هناف هرك.عنم دحاو لجر ىوس ايندلاف اههزو اعروت ةليزجلا

     لأسلنأب هورماف هنعابت نم صلختلا ةيفيك نع خئاشملا لأس تلذ دعل باتاملو
  



 ۔)٣ }
"...:" 

 |عرولااذهىلا خالا اهيا رظناف هب قدصت هدجيملو لاؤسلاهايعا اذاف هبحاص نع
 0 ايهذ لمح هنامع رظ ةلود بحاص لجر نم لماكلا دهزلاو ديدشلا

 ه اهنمائيش هدنجالو وه ذخأب ملو سلبارط لها اهبهانتف اهكرتو هودع نم

 هيلا لسرأ نيح هنع ةللا يضر منسرنب نرلا دبع نع ركذام كلذ لثمو

 اهدرهناف ٭ هتلودةماقا ىلع اهب نيعتسي ةلب زج الاوما قرسثملا لهازم انباحصا |]

 نع ركذام كلذ لثمو )٢( انم اهب قحأ مهؤا رقف لاقو اهلبقي ملو قرشملا ىلا

 هناعم ارانيد رشع ةعبسب هنافودعب اهلكهتكرت موةت نم حلف انب دمح مامالا

 ءافلخلا مهنع هللا ىضر انباحصا ةريس اذكهو ترسىلا ترهت نم اه .ام

 انباحص اناف ةلمجب ٭منع هللا يضر نيدشا رلا ةباحصلاة ريسك يهفمهريغو مهنم

 رمالاب مايقلاو ملظلاو روجلا ةناماب نمالا ديطوتو حالصالا مهتريس تناك

 .راهظالا .,د .اال هللا ليهسيف نودام ٭ ركنملانع يهنلاو فورعملا

 لناقنامنا ةنتفلا تعقو نبحنمف» لافال يركم )باص ادقلو كوللازم ه مهريغك ال

 هوهيتيلىلاعت ةلا نيد نع نولتاقي امنافر ربلااماومهردلاو رانيدلا نع برملانحت

 هنعللا يضر دوعسم نبا ىلا ثد_ملا عفر دقو اضلا يركلا لاقو ٭ )٣(

 مامالا دقتنا دقو » ابهذ لمح ةئامامن لاملا نأ نوخرؤملا هرك ذ ىذلا )١(
 هلخدأو هب ناعتسا ول ذا اباوص هريلو عينصلا اذههللا همحر روصنم يبأ نم ينالجراولا

 نع هزنتف عرولا لمعتسا هنكل » هكرتنم عفنأو ىلوأ ناكمل نيملسملا لام ت
 نم اباب نيعبس عدن انك هنع هللا يضر قورافلا رمع نينموملا ريمأ لوقب الع حاب

 ما رلا يف مقن نا ةفاخم لامحلا

 انطسب دقو اده ذ لاا ةرسع وح ناك لاملا نا نزخلا 1 5 يذل ا (٢)

 جنب ن نم ناف نيقداصلا نل وهو ةداهشننم اهلضفا امو ةملكما هذه ىلحأ ام )٣(   راهزالا يف هلأسملا
 ك

  

    



 }؛؛)

 || رب ويا كيصوا ةنيدملا لهاايو ةكءلهااي لانف ابطخ ف ا۔مجح ةجحرخ زا |
 " لوقي ثي> مهب . هللا لدبتسا نيذلا .مهو برغ غلا نم هللا م نيد , عنونأيس ماف _
 دوعسم نبا سما : ىذل و كل ااثمأ اون وكيال 1 : كريغ اموق لدبتسي اولوتتناو |

 || مه راثد نم مهيلا برقاو مهناميا نم عوطا محل تنكل مهتكرد أ ول هدي |
 || نوبرضي و فيضلا نوري ربربلا اهنع ةللا ىضر ةشلاع تلاقو مهبايث نم ينع ا

 || انباحصا لئاضف نا لصاحلاو» (١)مجنلا ليحلاماجلا كوللا نو.جليو فيسلاب
 | الم دق رهاب رهاظ رما ممداهنجاو مهملعو هعروو ممدهزو مهناماركو
 || ىلع لعجو هعمس ىلع متخو هبلق ىلع ةللا عبط نم الا هركنيال رتافدلا نوطرإ
 | الا تويب بن وا لاوما باس وا تامرح كته وا ادلظ مهل اهيف ىرب ال خي رارتا

 || كلذبو ٭ ةيقي رفا برخ ام رامخلا بحاصب روهشملا ينرفيلا دي ز يبا رممالا نم ناك ام |ا

 _ هوقرافو هلامعأ هيلع اومقنو ةيضابالا نم نوماملا هنم أربت |
 || ناف رب رب مهلك ةيضابالا نأ وأ ةيضابأ مهلك رب ربلا نا اذه نم دارملا سيا || )١(

 | دارأ لب اقباس هتلزتهمو برغلا ةم_يش رب ربلا نمو ةفاك قرشلا ةيضاب أ برعلا نم ا

 || اليلج ارك ذ رب ربلل نا ىلع « مهراغصتساو رب ربلا ريقحتب لاق نم ىلع درلا اذهب
 : ىبرغملا يرصم انلا ةمالعلا لقن دقو نوخر وملا مهلع مالكل اي فلكت اكوملهو ارابخأو |

 (| باطحلا نب رع ةفالخ تناك امل هنا « هصنام اه.ذ لاق ةياكح ءاصقتسالا هخم رات يف

 رفن ةتس هيلع مدق صاعلا نب ورع اهيلع ناكو رصم ةنيدم تحتفتساو هنع هللا يضر _

 _ اولاق مكب ءاج يذلا امو : أ ام ورحع مهل لاقف يحللاو سدو رلا يتالح رب ربلا نم |

 | رع ىلا و رع مههجوف كاذب ان وص وأدق اندود_>ج ن أل هل انئجف مالسالا ف انبغر |{

 || برعلا ناسل نوفرهي ال مهو هيلع اومدق ايف مهربخ هي بنكو هنع هللا يفرأ]
 || رمع لاقف ( غي زام) ونب ن اولاق ن نآ نم مه ل ةف رمع ناسا ىلع نامجرتلا مهلك ||

 {| رب ربلا ءالوه نينموملا ريمأ اي شي رق نم خيش لاقف ءالاوهب طق مت نم. له هل ;اسلجل |[

     ذخا يأ رب رب اولاقف هتوخاو هيب ال ابضاغم ج رخ ناليغ نب رد ن رب ةي رذ نم |]
  



  

  

    

 »)٥؛}

 مهف ترهظ ىتح تادابعلا رثاس ىلع ةوقلا هللا مهاطعا دقو ٭ ةواشمن هرصل

 ف 4_هدق رثأ يب نم م ممه ريغ يف رهظل يتل تاما ركلاو قراوخلا

 هفنارُ اىھب نص مهمو هقارزمو 4 .اكو هشر ' 'دو 4 ةا ر 1 يقب نم مهمو ٧ امن ملا

 تمقو نم مممو اذه انمو ىلا قاب وهو ةراح ا ف كالذ لك ٥د وحس لاح

 كلذكو ةسوفن نم ملك ءالؤهو ذلا هلك نم ممو هناكو ةلازذلا هل

 ةرص ىلع لياد اذه لكو مهدادعت رثك نم برغملا لها اناح نم مث ريغ

 عم هللا ناو انليس منيدهسا انيف اودهاج نيذلاو ىلعت هل وةل مهداقتعاو مهبهذم

 ١ عرتخ الو عدتيم سال انبهذم نا هان ركذام ىخ ا اب كل نيهت دمف ه نينسحملا

 ناوضر ندشارل ا هللا لوسر ںامحصا نع روثأم نيعلاتلا نامز نم وه امماو

 ةه مالسالا ىف بهاذملا زتم » نيمأ مهيلعةقا |

 هدعبامو يناثلا نرقلارخآ يف اهضعب رهظ امناف ىرخالا بهاذملا اماو » |

 _ ةن_س كلام مامالا رمع ناك تام امل ةللا همحر دبز نب ارباج انماما نا ىرت الأ

 || سمخ ةنس دلو اكلامو مدقت امك نيه۔آو تس ةن۔س تام ارباج نال ةدحاو

 نيهمو لب 1 ١ مر ١ ٣ ول 3 ك دالر ف مكنم الءعام ٨ هلل ١ يصر ر ع مهل ل اام ة 4 ربا | ١

 || مالعا مكنأ لاق ال اولاق نئادم مكلأ رمع مهل لاقف ( مهمالسا لبق يأ ) ءاسن
 ف يف ملسو هي هلع هللا ىلص هللا ل لوسر عم تنك درل هللاو رح 7 ال اولاق اهم نودتهن آ

 لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ىل لاقف تي كب و شيجلا ةلق ىلا ترظنف هب هب زاغم ضب _

 الو نئادم 7 سي ه برح ها نم مو نيدلا اذ_ه -٠. زرعيس هللا ناذ 5 نزلر عار

 : شويجل ا ن -ه م اوس نم ىلع ممم دقو 7 و : : ر و رب يلع نر :

 | نم اوناكو نيملسم ١ ههدةم ىلع مهلعجن نا صاملا نب و رع ىلا بتكو هيلع ةمداقلا

 ها ىتش د اخفا _

  

 ۔ 7
 )". ۔4

 ٠

  

  

..
 

<
 

: 
_
 

=:
 

=
-
 

 ح" .

 .حر رتفلطح
. 
ر ؟ا٢م
 

  

    



      

{٤٦( 

  

 ..ح رباج اح تام ناح هنح ينا ري و ليب۔و ح آ و ؟ام ةنس تامو نمعسلو

 \م او نيسحو 4 :. ةلس تامو ةرجملا ر ا م ناا :امن ة 7 دلو ٨ ال ا اماع رشع

 دلو يمف هاشلا مامالا نال راج نامز ف د وحو ل نكي لف يلبنح او يمفاشلا

 ةنس دلو ىلبنحلاو نبتامو عبرا ةنس تامو نيسمحو ةثأم ةنس يالا ن رهلا ف

 بهاذ نكب لو ١) ( نيعلراو دحاوو نبتام ماع تامو نتسو عنراو ه:ام

 نالطب ايلج هل رهظيل مهتافو ةمئالا ءالوه ةدالو خيرات يف فصنملا رظنيل )١(
 نأ وا بهاذملا هذه يف قحلا رصح ىلع تقفتاو تعمتجا ةمألا نأب نيائاقلا لوق

 ايضار مهنم لك ناك ولو ددعنلا 7 ال اوقفتا ول مهناف نيقفتم اوناك ةمئالا ءالوه

 عف و ولف نللام مامالا له؛ ناك ى اشلا مامالا اذه ٩ ناه ا۔لا لصح امل ; آلا ىلع

 نم ممع ولن نإخر و ١ ْن أ يلغ هل افالخ رهظ املو اهم 4 عرتخا ا ١ 1 .هه ذ

 ةمالعلا موحرملا اهممحم . ىنتعا ذقو اربثك ائيش صم مميععب يف حدقلاو نطلا تالك

 الا از ذه اهو ٧ اهظسب لحم اذه سالو مهع : ارا ءامتا بنك سفن نم ىنربم دنتل ١ رمع خشلا

 دوم خيشلا فصنملا ملاعلا كلذ هنع ىهن ام اريثك ناك يذلا قلطملا ديلقتلا ةجيتن

 ٭« كللذ ربغو لازتعالا و نيدلا نم ه قورملاب مها 7 1 رملا راي دلا ىتم ٥ذل۔غ

 ٠ رجسلا ن م لح او لع ١ دحاو م+ اهز كولم هنه ةمال ا ءالوه هاساق ام ل اقل ( ع اط ولو

 ناف مهيلع قا انالا ل۔صح لاق ذ ناكم ىلا ناكم نم درطلاو طوس ا برضلاو

 مهرضحاف تام نا ىلا ديدحلا نوماملا ةماخلا مهديف 7 نمو لبنح نا م امالا

 عطقتو هل_ةع باغ ىتح د.ةم وهو طوسلاب ا لبنح 7 ١ برضو ٥ لور متل ! ةفللا ا

 ةفينحوبا مام هالاو هح ورب ةاجن ١ا بلاطي ٫\ راه الارصم ىلا ءاحام يمفاشلامامالاو هدلح

 اذه ريغ ف طوسبم كلذ لكو ر روهشم وها ١ هل عفو و

 رصعلاكلذ ف س الا .7 ذ فاللنا . ن -ه هورهظا ا \ الا هلك اذه ه لصح امو

 هللا ة هر ,ورب مهلوقو نر ز رقلا مدقب ملو وهو مالسلا هلع ءيبنلا باحصا نه ب٫ ر هلا

 قاغتالا ن ف ة هر , رعشالا ايلع نر .رمخلا بحاص اذه رك ذ د 5 رخالا ف راصبالا

 قافنالا عقو ولو ءالعلا وا كوا لانم عقو نم دي ىلعو ناك ناكموا نا 59 يا يفو٭ هللا

  

  

  



  

  

___( 
 نوبستني نزذلا كوللا ضعب ىلوتنيح نيتأملا دعب الا راهتشا الو رو,ظءالؤه _

 كلذ عمو ملاوةاو مهبهاذم او دأو مهورصنف هعابتا نم 7 نومعزيو مهيلا
 برغملا ضراب رهظ هناف كلام بهذم الا برغلا ضرا يف روهظ : نكي

 خمرا وتلا ضعب ف هتدحواك ةرحلا نم نيسمخو ةثامعلراةنس سمال انرلا يف _

 هبهذم ںلغدق كلام ن نامز يعازوالا زاكواملوحامو ة 4 ,دملاو زاجلا ضرا |   لح روصقم ٢. كال ذ لبف اماو برغملا ض را برعلا لوخد دعل كلذو

 \طع و ف ار 1 ضرا ىلع هنم بلغ دق عس ن ثيللاو ) ١ ( م اشلا ر ىلع .

 اذهيفلودلا نمب عقي يذلا فلاحتلا هبشيام باب نمالا اذهاء واهديحون ىلع عق , مل ملف _    

 / تتشتو قارتفايفمالسالاكرنيذلارم ًألاوهو ىنيدلا فلاحتلاب ى مسا زأبريدجوهف تقول ١

 : 4ر ا:كو هل اوسر و هلا الا ب رخ او قرشل ا ف نوماس ١ هيف رك ذ ذر ال مولب يلأ , ىه (

 ا دحاو نيدل ا حبصمف مالسالا ءالع ن مهريغك ءالع مساب الا ةع ل نو ركذ الو

 |نوبلطبف يأرلا دحتي و قاقشلالو زي كاذ ذاو بهاذمالو قرطال ادحاو بهذملاو

 ||نيتفيلخلا مايأ نيدشارلا ةباحصلا دهع ىلع اوناك امك ةدحاو ةفيلخ ىلا ماظنالا

 |إالا هيف ممطالام بلط باب نم اذه نكلو ٭ امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ قافتالاب

  

 ِ لذ :ره قرخ هلل ناو اك نا هد ,دهمو مالسلا هلع يسبع لبق هر ا ىخضق نا

 [|ماشلا مهف ابيجع اراشتنا ةسداسلا ةئاملا طساوا ىف يعاز والابهذم رشتنا دق )١(
 [|ن٥ سا دنالا لخد دقو كال ام م اماللكل انه رك ذ ل كاذ ذاو سلدنالا ىلا دتماو

 مهملع هز و احتي لو دحأ 7 غصي لف سوغرفو ركب نب يبحو ىبح نبىجب هب احص أ ا

 ( كاامبهذم لحتني سيلو لاقو ل۔لدلا يف هللا هجحر ينالجراولا مامالا كلذ ىكحا

 أنا ينعأ ةيارزلا نيعب مهيلا نو رظني مهو مهمايأ يف نيطبارملا ةمدخ الا سلدنالا يف

 ٩ 7 مد_خ نمه هىلا ) ريقحتلا يا) ة ةر ار زلا نيعب نو رظني سلدنالا له ة ةيمب ||

 زه مههد_خ نم ىلا نو رظني اضبأ نوطبارملاو سلدنالاب ةروجهمف كلام ماكحأ امأ | امأ ||

 ١ يفوتو ھااذه اننامز يف مهنم هاندهاش ىذلا اذهو بايترالاو كشلانيعب سلدنالا .اهقف |

    

   هنع هللا ىضر ٥٧٠ ةنس ||    
    

    

 



| {٤٨} 

 | قرشملا يف يناثلا نرقلا طسو يف رشتنا دف انبهذمو ه ةكم هبهذم ناك
 ت مرحلا ىف تاماقملا تح ةلاسرلا ردصيف هانركذاي برغملاو

 ( بهذم كل سيل كل نولوق نيذلا لوق نالطب تماع اذه تمهف اذاف

 | دجسملا يف ا سيل مهل وق اماو = هيلع نوددتعت لصا الوه_لا نودنتس

 لطابمالك وهف هيف اناا لثدك تت اىلا بسنت تاماقم ةيمكلا لوحم ارملاا

 صالا ناك ولو ملاع نع الضف لهاج نم ردصي ال نا هتحو لطاع ولاو

 نيملسملا ةرثكل هللا دجسم يف فةي نيأ رخأتملا دجو امل اولعف امك ازئاج
 ةزمحوبا انباحصا هذختال ةمي رشلا يف كلذ ناسولومهتميأ ثودح لوف مهدوجوو

 راتخملا )١( هللا ذاعم نكلو مدةن ا ةنيدملاو ةكم ىلع ىلوتسا نيح هعم نمو

 )١( نأب مظعملا رابجتزلا ناطلس ديعس نب دومح ديسلا ىلع ةكم في رش ضرع
 كلذ ناطلسلا ىبأف ىرخالا تاماقملاك ةيضاب الل ماقم ءانبا مرحلا يف الحم بختني
 ةعدب ىباحصأ هارب ام لفأ ال هل لاقو هللا هظفح دلاولا هرك ذام نيعب هداجأو

  
  

 فقوال بهذ نم غيص ول هنا ىلع «يلع مهطخس يسفنل رجأف رئابكلا نم ةريبكو |  

 اذههنم في رشلا نس>حتةساف دوجوم مالسل ا هلع مهارا ما ةمو ادبأ مهنم دح أ ه

 نه في رشلاو ةمركملا ةكمي ار واج كاذ ذا ناطلسلا ناكو اباوص هآر وباوجلا |
 هللا همحر ىرضحلا مامالا لوقل قيدصتل اذه هعينص نا يرمعلو هئاقدصأ |
 اناهداضرنملاذكو مهنيد يف ٭ ةنهادم امدق انلوأ ضر :

 اناهرب هيفكت انتريسف هيف ه انلئاوأ تناك ام لهي ٠اش نم
 ضعب لاق ملعلاو فايلعلل ابحم ناكو كلملا دلقت ١٣١٤ ةنس رابجتزلا ىلا عجر املو

 ةديصق نه هحدن .ارعشلا |
  

 ءانس نيقفاذلا ف هل وهرب .7 ا لد_ءع ناكرأ دطوهو

 ءايللا مه ايندلا مجمأ ذا مهلامعأ ىف ءالعلا دضعمو

       ءاسن ىوفلا ءانب او الذح 4 اذ دلاو نيدلا .7 كالم
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 ق اوعدتس نا الو هل وسر الو هللا هر نذاب لام هللا مرح ف انر امصا ثدحم ن

 ةعد هثدح لك لاق ملسو هيع هللا ىلص ءينلا نال هئاضرمدع .تبج و ام هنيد

 دجسم ن ..م 7 ؛صتخن نأدحالزاح ولو راذلا يفةلالض لكو ةلالض ةعد ,لكو

 قح ءا ءا۔زد اسالا ن . هلبق نموا هرادصا او ملس وهام هلل ةلاىلصثالوسرناكلمارحلاةا

 احيسللار هاامدودح اودعت وا !او رساجةي نا.. نعنوهز: :همهنك۔ ( وكلذن ىلوأو ٨4

 لاعن هلول مالسلا 4 لع مه اربا هل.لخ ماقم نم ٥د ذاذم ا ىلاعت وإ ٩ ( اوذخاو

 هدجسم ف ىوس ىلادتو هن ايس هللأ نالو ىلصم مهارا ماقم نص 1 ,

 دحسملاو ( . لا تح نيملسملا ناب ١ ءا وس سانلل هانلعح ىذل ما ر

 ميلا ب باذع نم هقذن ملظب داحلاب هيف د رر ن نمويدابلاو هبف فك املا -

 هللا مرح ىلع يدعتلاو ملظلا ب لباب ,ه نم لعفلا از ده نوكي زا له. , الو ن

 يرعش تللابو ن مث ريغ نودمررلا \ه وسا و عاقب ا کالن ممع ;ال اوصصخ ذا

 ٭ كلذ مهل زاج نبا نم

 " بح وه هيلا مهاعدو مينصل | اده ىلامماجل ] ىذل انا لع هللا و رهاظلاو

 مهبهاذم عابتا نم مه نيذلا كولملا ةدعاسم مم ركذلا ءاقبو ءانثلاو ةرهشلا

 لعفلا اذه ىلع )١ ( ميهاربا ماقم ىلع ارارض تاماقملا هخذه تراص ىتح

 ةر اردو ةمكح فلأ مام ىرب درف ١ ءازر لا قمطنت ذ

 ءاز وجلا هنود اماقم ىنب و ةم اهمش نرع يف عرعر ث ث

 عرو ١ ءاذش دالرلا لك ف ءاضم )ا هن ; اهصل رهاط ىق

  77ءادعالا اهظبغ نم تمہهلتو الع ذا رابجنز رو

 )١( عوقولا ديعب صأ وهو اهتنأ نامز يف تديش تاماقملا نا ضرف ىلع اذه

 ىلع ديشرلا ةفيلحلا لابقا نم ناك ام الا م :ايح يف مهيلع كولملا طلست نم مدقت امل

 مامالا 7 ٨\ كبهذم عابتاىلع سانلا لحا يعد هل لاق ىن ىح صو اطو 1ا هر اتك هل مدق

  

  
  

  

  

( ةماعلا لس - م 1 ( ٧



{٥٠( 
 :ت

 تت

 بهاذملادذه ةماع يفدج ال ىتح نينمؤملا نيب اقيرفتو مالسا هيلع هللا ليلخ
٠.٠ 

 نالفو نالف ماقم الا نوفرءب ال مهنأكو ميهاربا ماقم بلاغلا يف ركذي نما

 مرح يف فرصتي نأ ذئنيح ديشرلا فوط يف نكي مل كلذ ممو « هل ضرب ف
 بمهاذملاهذه ريغ ىلع ذئنيح نيملسملا نم مظعالا داوسلا نال رمالا اذه لثمب هللا

 ههلا مرح نم ةعقب ادحأ صصخي نأ هل نوضرب الف

 مهولمج نيذلا ةطساوب مهعابتأ رثكامل م,متافو دعب الا تاماقملا هذه تديشام لب

 هانثلاو مهحدم يفاوبنطأف نآلا قرطلا باحصأ لعفي امك سانلا بالجتسال ةليسو
 مال سلا هيلع ةعي رشلا بحاصل اهو.سنو مهقح يف ثيداحا اوعرخا ىتح مهيلع

 رئاس نا « مهوقكو % مأ جارس ةفينح وأ - مهلوقك « اهنم ىر وهو

 دن4_ضخب ] نمو ىنبحأ دقف هيحا نه ةفينح يأ رختفأ از أو يب نو رختفي ءايبنالا

 جارس وه ةفينح وأ هتينكو نامعنلا همسا لجر يتمأ يف مهوقكو : يضفبأ

 ةمئالا نم نانثا هلايشو هنيعي ىلعو ةمايقلا موب يناي مالسلا هيلع هنا مهلوقكو ىتمأ
 الضف اهب قطنلازوجي ال قلا ةب و ذكملا ثيداحالا نم اذه هبشأ امو ه ةعب رالا|ا

 لب بهاذملا ةحص ىلع ليلد مظعا هارتو كالذب رختفت ةماعلا ىرتو اهتحص داقتعا نع

 موي كلام»ىلاعت هلوق يف كلام مامالا مساب تحرص ةب الانا لاقفدحلا مهضعب زوابت
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 ىجقواقلادمحم خيشلا ةمالعلا عمج دقو هميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو « ن دلا

 ثيداحأ اهنم (عوضوملا ؤل؛وللا) هامس باتك يف ةعوضوملا ثيداحالا نم ةلمج يماشلا
 ةفينح يبأ بقانم يف نوباذكلا هعضو ام لكو « اذكه لاق مثةفبنح يبأ مامالايفإ
 ضمبهعضواهو امهمذيفنوباذكملا هعضوام اذكو امهمسا ىلع صيصنتلا ىلع ىمفاشلاو
 تيبلالهأو يلع لئاضف يف ضفاو رلا هعضو امو ةي واعم لئاضف يف ةنسلا لهأ ةلهج
 يجقواقلا مالكها هيز وجلا ميق نبا هلاق بذك كلذ لكو ثيدح فلا ةئامثالث وحن

 تيب مرح نم ابظع اءزج ةلغاش كلانه تاماقملا هذه ,اةبف لاح لك ىلعوه |

 لهانا ىلع ٭ في رشلا عرشلا دعاوق هتضتقا الو هلوسر الو هللا هب نذأي ملام هللا
       ةريبكلا رانلا لامعتسا ىلع اوعن۔شو اوركنأ جاحلا نباك نيفوصتملا نم قيقحتلا
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 : ةوقالو لوحالف ىهذااةعص ىلع ال.لد ٩ ورو نيدل وه كلذ 0 انودمتم. د ا

 _ اهوذخحناو هعد ىلا اود ,ع موق نم تحمل لك بجعلاف«ميظعلا يلعل هللابالا

 انظفح نأ هللا لأسذ ةءيسج نيدلا يف ةنتفو ةميظع ةبيصم اهنا يرمعلو ةنس
 هباتك عابتال اندشري ناو نيدلا يف روهتلا نم نيملسملاو خالا اما كاياو

  

 ع ١ كلذ اودعو ةعجلا موي دجاسملا يف نآرقلا .ارقل اهبصنب ةداعلا ترج ىتلا تيب اوتل او      

 ٢ ه_يف دجس املاط ىذلا في رشلا مرحلاب فيكمق حاول بصخلاو حي رصلا ملظلا نم ١
 || اناج اهنكامأ تعسول تاماقملا هذه تحسم ولو مهنوكل ضعب ىلع مهضعب سانلا ||

 صوصل ا ىلعو كولملا نم باوجلا نوكب اه يردن الو « ني۔حدزملا كئلوأ نم أ

 مهيلا تعفر ول نألا رايدلا هذه ىلع نيكآاحلا مالسالا ءافلخ نامثع ل آ نيطالس
 ولنمال هناف « اريهاذمو اهقرط فال_:تخا ىلع ةفك ٠ة.مالسالا قرغلا نم تاي اك شاا

 تاماقم ءاشنا يف قرفلا لك بلط اوبيج نأ اماف نيميظع ني رمأ دحأ نم لاحلا |
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 ۔ب ماخرلا ةدمعأ نملا هداقتعا عم ادمعت ةلكشملا ديرب وا كلذ زوجي نم ذئنيح ميف  
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 اهباحصأ ةمايق موقتف اضيأ مهوبيجمي نأ اماف ىلوالا ةلازا نوباطيف ةاي زاا نم مهوعنعي|ا
 إ( يربكلا ةماطلا كلانهو )ناكاه ىلع ناكم ءاقب اوبجوي نأ اماو رطخلا مظعي و إ

 )| نيدلاو « نييالملاب دعي ام ةءب رالا ريغ نم ةيمالسالا قرفلا نم نا يفخيال ذا

 أ العو لج ىلوملا هيف لاق ىذلا ماقملا اذه حالصا يف ملكت :اا قح لكلل لوخي

 لإ مالسالا كولم ىلع لبق ن .,ه اها . ا يف هلك قحلاف ( ةي 7 ءاوس سانلل هانلعج)|

 )ول مهناف مهكلم هللا ظن نامثع لآ نم ءافلخلا ىلع' كلذ نآلا نيعتي و نملوالا |

 قلطلاديلقتااب اوديقت نىذلا رصمعلاءاملع نهفاصنالاو قيقحتلا لهأ اوتفتسا

 ةماعلا نم مالك لصحيال ءايلعلا لوق ىلع ءانبلاب و اهيلا ةعراسملا بوجوب مه اوتف أل
 | اقباس ةيرصملا رايدلا ىتم فصنملا كاذ هاتفتسالايفمهينعن نيذلا ةمدقمىفو «عبطلاب

 | امف كاذ ىلع قفلول ءابجنلا هتذمالت دحأ ىلانآالالا"وسلاهجو ولو هدبع دمحم خيشلا
3 .==       

  

  



    

 } ) ٥٢

 - ميو تك,هدح . ح ٥ ا ها بي .. ايتاو ه٭× س ولا ك.هذع كر ملا خالا ا كمرلعف ٭ نيمالا ٩ثدن ةنسو

  

 اهصأوهاپلضفاو بهاذملا نسحا ةللاو كبهذم ناف » ميقتسملا كنمبأ ليه
 ٧اريثكآولضأو لبق نم اولض دقم وق ءاوها مبنت نا كاياو اهحج راو الاوقا
 7 محل نكو مملضففرعأو» نزيلاصلا كنفالساو٭ن.دشا ر كناب دتفاو

 ديح نا انل سيلف « قيقحتلا لبس اوحضوو » ق٫رطلاانلاورانا مهناف

 اقيقدتو اثحب انم رثك ا مه ذا ه مهريغ يف ىدهلا يغتبن نا الو ٭ مهنع

 ىلا انم برقاو ٭ ادهع 7 مد_ةأو » الدع لك ١ و ئ اققحم و العو

 ه نيمالا ءينلا بحاص نمت اوذخا د_ة ه٭ه ملسو هيلع ةللا ىلص ةللا لوسر

 نسحاو و الا ونا قدصا اوناك اذلو ع نييملانا باتك لب زم 7

 ا ه )١( نيدتهم مهادهبو نيعبات مهراثآل نوكن زا كلذب انمرلف الامفا
 عم اونوكو ةنا اوقنا اونمآ ناذلا اهيأي ٭ نيبملا هيانك كح ىف ىلام هللا لاق

 نيقداصلا

 كالم اهناف نالعالاو رسلا يف مبظعلا ةا ىوقتب خالا اهيأ كيلعو
 ندص ا وهو لاف ذا نال رخألاو نبل واا ىلاعت هللا ةصو يهو ر ومالا عيمج

 اهيأي ٭ نو.اسم متناو الا نتومت الو ةللا اوتا اونمآ نيذلا اهبأب » نيلئاقلا
 ¡مكل رفغيو مكلامعا مكلل حلصي اديدس الوف اولوفو ةلا اوقتا اونم ا نيذلا

 ں

 وح باتك لجأ لكلو ٭ ة:رحم ارت ارضلا كللت لح ءا:ع ىلاخلا مامت ١ ىلع ففخ و

 باتكلا ما هدنعو تش و ءاشام هلا

 هوجو انملعو مهريغ هلدا ىلع ا:هاطاو .7 اذة.نو مهتل دا انهت نأ لعب يأ } )١

 هر سيلت فيكف هنع ىهن يذلا وه كلذ ذا قالطال ا ىلع ا دللقنال اهساللدا

     .سقثلاو ةكرشاا هذه نم في رشلا مرحلا اذه ذقني ىلاعت هللاف نهادي مل اذا هنظن
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 مكبر ا ر اوةأ س ا:اا اهس ٢ اميظع آزوف زاف دف هلو۔مرو هللا ءطب ١ نمو مكب وذ |

 : ٤ ش هدلا و نعزاج وه دول وه الو هدلو نءع دلاو يزحمال اهو اوشخاو

  

 نيلغك مكنؤي هلو۔رب اونمآ و هللا اوما ا اونما ا نيذلا اهي , نح هللا دعو

 ١ ا \: همجح ر روفغ هلللاو مكل رهد و ه نوشع ارون مكل لءحمو هتمحر نم

 || رييخ هللا نا هللا اوماو دغل تمدنام سفن رظنتل و ذلا اوتنا اونما نيزذلا |

 ن ن ول : \ ٣٩

  

 ه ةناك ناوخالا ىلا ةبصو »

 || ددسم ١) )موصعم 9 ديؤم موحرملا يتتم نا ناوخالا اما او.اعاو

 || دساحتلاو مكاياو » حالصلا هحاورو هودغ يفو « حاجنلا هبلاطم يف ىرب

 | باستكاو٭تاريلالعفىلع عامتجالاب مكيلعو« رفانتلاوضغابتلاو هه ربادتلاو

 || اونواعتو ىلاعت لاق امك ركذملا رع ىهنلاو فورعملا رمالاو ه تاعاطلا

 اديدش هللا نا ةللا اوقتاو ناودملاو مثالا ىلع اونوامت الو ىوقتلاو ربلا ىلع
 اون وكو او ربادت الو اوضغابت الو اودساحتال ملسو هيلع هللا ىلص لاقو باقعلا |

 اضعب هضعب دشيص وص رملا نابنبلاكنونمؤاااضيألاق ولاق اكوأ اناوخا هللا دابع

 |مكيرنمةرفنم ل اوراسو نوحلفت مكلمانونمؤللاها امج ةللا ىلا اوبوتو
 ٥ ارجا مظعاو اربخ وهةتلادنع هودجت ريخ نم كسننال اومدقتامو «لمت لا
 دارب ام ال هللا ن- ٨ ق.فوتلاو ظ درح ماقمل اذه لثم يف ةمصعل اب دارمل | )\ (   4 ;اف ٭ ملح روكش هللاو مكل ر ( ها )و 5 . هعاضب ان انح اضرق هلل اوض رقت زا

 نوريثك م هوتي اذهلو اريثك اذه لثم يف درو دقو مالسلا مهيلع ءايبنالا بناج يف هب
 وهو ءايبن ال بذ اج ف اهم دارب يذل ىعم اب م امالا يف ةمصعلا نوبجو. ةيضاب ال ١ نا

 لمأتبلف اطخ

  

  
  
  

  

  



  

    
  

{ 0٤) 

 ته اذللانم به ذمىلا بستنا نملك سدلو٭ هاد تمدقامالا دسملا عفنيال

  

 نوكي نا تاهيه ن تانجلاب زوفلاو ةاجنلان ںاسقتن الا كلذ د رحع عمط

} 

  
 || لاق » تاقوالا ميج يف تايهنملا بانتجاو تارومأملا لعف نود افان كلذ
 || هئايبنا ضعب ىلع ةلزنملا هبنك ضمب يف لاق و ه مكاقتأ هللا دنع كمركا نا ىلاعت

 !| ناكولو يناصع نمل رانلا تقلخو ايشيح ادبع ناكولو ينعاطا نمل ةنملا تقلخ

 أأ ربلا لامعارئاسل ةلماش اهناف ىوقتلا ىلع دامتعالاو هلك رادملاف « ا,هشاه اكالم
 |اانلعج ه نيقتملا نم ةللا لبقتبامنا لاق ثيح اهبف لامعالالوبق ىلاعت ةللا رصحو |
 هلآو دمحم هاجب هتاضرم ليبس نيكلاسلا « هتعاطل نيقفوملانمكاباوهتلا ||

 ليبس ىلع انختاشمو انتئا ضمد رابخ انم ةلمجم كل انيتأ دقو اذه

 ىلع نيدلا ةبسنب كلذ انفدرأو ةفرامتم ظافلاو ةلبس ةرابعب راصتخالا|
 ا ررك و ٭ لمأتو كلذ يف يخأاي ركفتف ٭ رثاصرلا حتفي و رطاوملارسإ هجو إ

 | كنهذ ى ةنرملا رون قرشي ىح ه لهغو كل )٠( ءانتكابف رثنا
 )١( وابك )نم اهملا لقتنا (وطاسفب) نطوتسموهو ةلاسرلا هللا هظفحدلاولا ررح ( _

 |إ .ا كيب ناملس ةزعلا بحاص ناك مايأ هيلعلا ةيناملا ةموكحلا نم رمأب هسأر طقسم |
 || نيدلا اهب ايحأف» هللا همحر روصنم يبأ ةي رذ نم وهو وداج اك احيسوفنلا سابحالا ||

 || هنع جتنو لهجلا نم هيف اوناك امم مهذقنأ ىتح هنديد نرفي ىنب ىلع ددرتلا لعجو |[

 || هةزرو كلذ ىلع هللا هباثأ لمعلاو ململابهرونتو لبجلا اذه ةاهحتناكب و ءابجحت ةذمالت |
 نيمآ ةمئادلا ةداعسلا |

 عبتلا اهضعب و ةلاصالاب اهضعب ةدذعنتم ىرق ىلع قلط٫ نسلا ديدشتب ) وطاسف ( و

 حتف نبا هنظاو سو رمع حيشلا دجسم اهيفز ( سرطق ) يهو ةريغصو ةريبك
 0 ةمظع ةيآ ةعاجشلاو ظحلاو عل ا يف ناكو سايلاروصنم يبا ىضاق ي.وغنل ١ ىمك اسملا

 هللا د۔عءررح يبأ ةرب يهو (فري زنو )لا همحر ربسلا يف ك ) ون ام ( ةعقو يف درشتسا
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 هللاو كناد نم / اع ىلعو كدتتممو كبهذم نم ةريص ىلع نوكتو

 رخآو ميت لا طارصلا ىلا كيدهيو كدشر ىلوتي ىلاعت

 ىلصو نيلاعلا بر هل د_جلا نا اناوعد

 هلآو دمحم انيبنو اندب۔۔ ىلع ةللا

 نب ره اطلا هبحصو

 نبمآ نيمجا 7
 تيه ص

, 

 || (نواسرم ) ( ونام ) ةعقو دعب هماكح۔أيف مزحلاو هئاضق يف لدعلاب ريهشلا ريملا نبا

 اندهاش تامارك هلو دوجوملا دجسملا بحاص حون خيشلا ةدلب (نارجلا ) اهل لاقيو ه إ

 دالوآ ) ( نويتم ) اذه ريغ يف اهانرك ذ ليوأتلا لبقتال يتلا رداونلا نم ىهو اهضعب |
 دعاوةب روه. ثملا بيجملا فيلأتلا بحاص ليعاسا خيثلا ةدلب ( لاطيج ) (ديدجوب |

 هدجسمو نيدلايفتالابملا مدعو ةدشلابروهشملا ناميلس خيشلا ةدلب ( رميأ )مالسالا
 دوجوملا رمعنلا يأ خيشلا ةد۔_اب ٭ يازلا ناكساب ( !دزت ) راز كا_:ه دوجوم

 ةباجاب فورعملادب ز نأ ةداب ( هروغصم) (تاغيو)(قرقر) كانه نآلا ىلا هدجسم

 ةملاعلا ةيلولا ةضور اهيفو ( يراجلا )(سابدن ) نألا دوجوم ريبك هدجسمو ءاعدلا
 ىهو ( وداج ) ىرقلا هذه ربك أ يهو يازلا ديدشتب ( وزم ) تاكربلا تاذ (نرام)

 هذه رادم اهيلعو « ةرفظملا ةيناهاشلا رك اسملارمصقوةموكحلازكرم اهيفو اضرأ ةريبك
 يأ ىلصم اهيفو ( ريصقلا ) ابرغ تولالو اقرش نرفي مكح دح ىلا اهيلي امو ىرقلا

 ير (طجون) (نياجوي ( (يرابشأ)روصنم يبأ نامزيفناك ةبيش 1 روهشملا ثيللا

 كلذ ردحني !هيلاو ( نوانج ) هلفسأ ىلا ردحني ريغص رهن ىلع لبجلا طسو يإ

 ماي الجلا مكاح ةمالعلا كلذ دجسم اهيفو مهمانج نوقةس و اهله أ هنم برشي رهشلا

   له ك رجحلا ةمدحخ يف ةراهم اهله ألو اقباس روك ذملا دبجحلا دبع ةديبع يل ] مسر ىن |
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 ةرك تناكو ة هريغص ةر ١ رق (ةسدمر ط( اب رعو اقرش ر اطق الا ىلا ب اع م :احرو س إب ر دل

  

  

 نهد و (وداج) نإب ة.ا. و ىسيمر طاا ىسيعخيشلا بسني اهلاو هذهمقوم ب ره ا ١٦لا

 نباملاظ ن ,ه راف ة 4ر هدابمملا لحاس نم نه مد اقلا فسو ن ! ١ رهاط خ - 4] دل ) يفش شأ) ةي ر 4ر

 هتباد رب أو رازب مولعم هربقو ةروهشم تامارك هلو ءاعدلا باجتسم ناكو سيداب |

 عمتجا امو ٭ هب كربتلل رازب رهاظ كلانه ل.جلا ةفاشب رجحلا مم يف هقفار زهو هنيجهو :

 ةرهاطلا دهاشملا ةراي ز يف م۔هموب اومتأو هيف 'وقدصتو هو راز و (وطاسف)ىق لهأ أ

 مايأ هثالث نود ايف ثيغلا اوقز ر و الا مهريغو يتوتنسلا خيشلاو ىتيدراتلا خيشلاك

 ةرماع يرةلاهذه لكو « دخلا هللو ةرعامرمغانتقويف اذه عقو دقو ىلاعن هللا نذاب ابناغ|إ
 ةيكلاملاب ةرماع ىرق ةدع اهمبم برقلابو اهضعب للختيو اهعقاوم يف ةب راةتموةيضارالاب ||

 نسح نم نيقي رفلا نيب امل (وطسف) ىلا يأرلا يف رومالا تا.يميف نوعجربمهناالا |]

 ةيلاع ممه بابرآ لاجر لكلا يفو هللا اهديأ ةينامثلا ةلودلا مايأ اصوصخ ةفلألا

 ه ءالعو بئاص يأرو لضفو
 ةلاسرلا هذه ىلع ه ىش ري ر لابلاب رطخ واو عبطلا ء ءايزا ف هرا رت ن .كمأ ا ٨ ىهتنا

 قيفوتلا هلأسن هللاو » عسو أ وه اع اهنم مالك ماقم لك يف انيت ال اهعبط يف عورشلا لبق

 هللدمحلانأ انا وعد رخآو نوملسملاو نيدلاولا ءاضرو ه واضر هيفام ةمدلو لمعلا حلاصل

 ناكو لسو هبحصو هلآو در از ديس ىلع هللا ىلصو نيملا هلا بر

 يذ رهش نم مو يف هعبطو اذ_ه رب رحم ماع

 ك هلاق ١٣٧٤ ةنس مارحلا ةجحلا

 مداخينغلا هالو٠ يلا ربتنلا

 خيشلا نب ناهلس ملل

           ينورابلا هللا دبع

  

  

  
  

  

 


